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MARKÓ BÉLA

SMS és haiku
Szidom én is olykor a világhálót: tö n k re te t

te  az írás-olvasás hagyományos h ierarch iá
já t, m indenki az t ír és olvas, am it akar. N in
csen m ár becsülete az újságírói szakm ának, 
sem az írói m esterségnek, hiszen felnyíltak 
a sorompók, kényünkre-kedvünkre hozzá
szólhatunk ahhoz, am i valahol megjelenik, 
kom m entálhatjuk nyilvánosan, nem kell be
ta r ta n u n k  semmilyen nyelvhelyességi sza
bályt, sőt bemocskolhat bárki bárk it, m ert 
h iába replikázik  a sé rte tt, valam i ra jta  m a
rad  úgyis a mocsokból. Könyvet is akárm ikor 
k iadha t valaki, ta lá l rá  kiadót, ha  m áskép
pen nem, h á t saját pénzéért. Senki sem jósol
ha tja  meg, mi lesz ebből a különös írásbeli
ségből, ahol nem kell tudni, hogy m ikor egy 
vagy két t a m últ idő jele, de még az a lany t 
sem kell egyeztetni az állítm ánnyal. B etűk 
és ikonok kavarognak az okostelefonok ál
ta l ide-oda küldözgetett szövegekben, és ép
pen egy új Bábel tornya épül, amelyben a 
m ost felnövő nemzedékek jól m egértik  egy
m ást, csak mi m aradunk  ki belőle, és a m in
denható nézi hökkenten: ism ét tú l m agasra 
törnek a lentiek, ideje lenne összezavarni ezt 
a közös nyelvet, hogy ne é rtsék  meg egym ást. 
De egyelőre úgy tű n h e t, jönnek az új gene
rációk, am elyek nagyon is jól érzik m agukat

ebben a címet, rangot és diplomát nem ism e
rő  kom munikációban.

Szóval, mi tagadás, el-elkeseredem köny
ves emberként régi dicsőségünk m úlásán, 
az tán  mégis figyelmeztetem magam, mi
előtt rászólnék valakire, hogy tegye el az 
okostelefonját. Eszembe ju t ugyanis, hogy így 
szóltak rám  nagyapám ék hajdanában, ne ol
vassak evés közben, most meg, lám, vissza
sírom az egyidejű leveskanalazás és olva
sás gyermeki tudományát. így kesereghettek 
egykor a könyvnyomtatás elterjedésén a kó
dexmásoló barátok is, hogy tudós m estersé
güket m egszentségtelenítette a gutenbergi 
technika. Pedig mennyivel szebb, m ondhat
ták , az egy kézzel, kallig rafikusán  m egírt kó
dex, a m űalkotásnak beillő iniciálékkal, m int 
a kezdetleges nyomdagépeken sokszorosított 
tucatkönyvek. így igaz. Tessék összehasonlí
tan i azokat az első nyom tatott könyveket egy- 
egy színes kódexcsodával, és valóban áthidal- 
ha ta tlanu l nagy a különbség köztük. De ettől 
még senkinek sem ju t eszébe, hogy vissza kel
lene vinni a könyvet a kolostorok cellam agá
nyába, és hogy ism ét szakrális előjoggá, ke
vesek privilégiumává kellene tenn i az írást 
és olvasást. Mai világunk a könyvnyomtatás 
nélkül m inden bizonnyal egészen m ás lenne, 
jobb vagy rosszabb, de m indenképpen prim i
tívebb. Ezelőtt félezer évvel töm egterm ékké 
lett a könyv, és ez nagyobb változást hozott, 
m int bárm ilyen m ás későbbi felfedezés.
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A földi és az égi 
kontrasztjai

Beszélgetés 
Szabó T. Anna 
költővel, íróval, 
műfordítóval

— Nemrég egy Kolozsvárral kapcsolatos 
fiatal költői kerekasztal közönségének sora
iban ülve elkaptam a mondatot: „attól, hogy 
kolozsvári, még senkiből nem lett nagy köl
tő”. Ezen kissé fölháborodva mégis megkér
dem tőled: költőként van-e, amit tudatosan 
Kolozsvárnak köszönnél?

-  Nagyon sok mindent köszönhetek Ko
lozsvárnak, természetesen. Először is a 
családomat, hiszen magyarfenesi nagyma
mám és györgyfalvi nagyapám itt teleped
tek le, a másik ágon dési és szatmárhegyi 
nagyszüleim is itt találkoztak egymás
sal. Gyógyszerész édesanyám és biológus 
édesapám gyógynövény- és herbárium il
latában itt nó'ttem fel, a Malomárok mel
lett, a kajakkal bejárt Szamos közelében, 
családilag végigkószálva az összes lehet
séges kirándulóhelyet a Békástól a Fele
kig. Nagyon erős tájélmény ez, nem érzem 
jól magam csak olyan helyeken, ahol szin
tén magaslatok és víz határoz meg egy vá
rost -  m ár pár éves koromban megtanul
tam , hogy felmenni egy csúcsra azt jelenti, 
hogy az ember rálá t a dolgokra; ez költó'i- 
leg is nagyon hasznos tapasztalat volt, az
óta is alkalmazom versben a (növényta
non edzett szemmel nézett) mikrovilág és a 
makrovilág, a földi és az égi kontrasztjait. 
M agának a városnak is sokat köszönhetek, 
az ujjal tapintható történelmet a falak
ban (a verseimben is megjelenik), a temp
lomok zsoltárait (a Kakasos templomban 
konfirmáltam), a többnyelvűség minden
féle izgalmait (három év a la tt három óvo
dába jártam , három nyelven), a csodálatos 
Lőwy-családot, Halmos Katalin kórusa
it, a barátokat és a tanárokat, Kányádi és

Lászlóffy személyes biztatását, Bállá Zsófi
át, és persze téged is — sorolhatnám sokáig. 
Egy ilyen kíváncsi embernek, m int én, na
gyon telített tér a város. Szerintem nagyon 
jót tesz egy írónak Kolozsvár — amikor Jé- 
kelyt vagy Polcz Alaine-t olvasok, akkor 
mindig érzem, hogy rokonaim.

-  És emberként mi az, amit szülővárosod
ból magaddal hordozol? A  nagyközönséggel 
megosztható?

-  Nemrégen egy budapesti jó barátnőm 
azt mondta nekem, hogy „Ti, erdélyi ér
telmiségiek, bármennyire is különbözze
tek egymástól, mégis sokkal hasonlóbbak 
vagytok, m int itt, Magyarországon bárki.” 
Azt hiszem, pozitívan mondta, én minden
esetre annak  vettem. Én nagyon ham ar 
el szoktam mondani beszélgetések köz
ben, hogy kolozsvári vagyok eredetileg, pe
dig idén harm inc éve, hogy nem a városban 
élek; mégis, alapja mindennek, amit csiná
lok. Egyszer csak-csak megírom rendesen, 
hogy miért...

— Sors, eleve elrendeltetés vagy választás 
kérdése az, hogy hol él, hol alakít ki otthont 
az ember? Függ-e az otthon otthonossága a 
várostól, amelyben lakunk?

— Most Budaörsön lakunk, dombok-he- 
gyek között, a kertben próbálom reprodu
kálni nagymamám kolozsvári kertjének 
részleteit. A közeli temetőben pedig ott van 
apai nagymamám és nagybátyám sírja, 
rajta Szabó T. Attila nevével is; eleve ezért 
költöztünk ide, m ert ez m ár gyökereket je
lent. Budapest otthonosságát kedves taná

romnak és mesteremnek, Géher István
nak  és családjának köszönhetem: ők vittek 
kirándulni, evezni a Dunán, ő terem tet
te meg az Eötvös Collegium angol-ameri
kai műhelyében ugyanazt a szellemiséget, 
am it Kolozsváron megszoktam. Szombat
hely, ahol először laktam , kedves számom
ra, de az igazi otthonomat m ár itt laktam  
be Budapesten és Budaörsön. „Egymás 
személye itt az otthonunk”, mondja Takács 
Zsuzsa; „Ahogyan élsz, az a hazád”, mond
ja  Bállá Zsófia. Az otthon nemcsak tér, ha
nem személy is.

— És függ-e az otthon otthonossága a 
nyelvtől, amelyet beszélünk? Tudnál-e, pró- 
báltál-e huzamosabb ideig úgy élni, hogy az 
otthon terén kívül más nyelven kelljen kom
munikálnod?

— Angliában és Amerikában voltam pár 
hónapot, akkor még nem volt igazi net, na
gyon elszigeteltnek éreztem magam; ké
sőbb, a berlini három hónap alatt m ár 
egyenesben követhettem a híreket (saj
nos, m ert mindig rettenetesen lelomboz
nak Magyarország közügyei). Nem hin
ném, hogy huzamosabb ideig jól tudnám  
magam érezni egy idegen nyelvű közegben 
— a mostani magyarországi kivándorlási 
láz közepette végig próbálok kapaszkodni: 
én úgy jöttem, és ha m ár hoztak, akkor ko
molyan is gondoltam, hogy itt akarok m a
radni. Nekem minden más nyelv idegen 
nyelv marad, hiába értem, fordítom, forga
tom, álmodom, lélegzem be -  soha nem lesz 
a sajátom. Nem írtam  soha más nyelven, 
m int magyarul, és nem is szeretnék. A sa
já t nyelvemet szeretném a lehető legjobban 
beszélni, írni, használni. Ezzel persze be is 
zárom magam, de jól érzem magam a kerí
te tt teremben. Van itt is bőven élnivaló. (Itt 
elmosolyodtam, m ert eszembe ju tott Arany 
verse a Kozmopolita költészetről. Albion, 
igen... Azért az angol költészet mindig fon
tos lesz nekem, de csak úgy, mint egy sze
rete tt hang a rádióban.)

— Olyan korban élünk, amikor a szemé
lyes identitás egyre hangsúlyosabb egy em
ber életében. Nőként, anyaként, humán be
állítottságú értelmiségiként miként éled meg 
azt, hogy így vagy úgy, időről időre meg kel
lene határoznod: ki vagy?

— Ennek jónak kellene lennie, ha nem 
lenne kötelező. A m agunk számára, csend
ben és titokban, mindig nagyon fontos, 
hogy meghatározzuk a céljainkat és defini
áljuk az érzelmeinket, de ha  ez külső kény
szer, régen rossz. Ismerek kitűnő tanáro
kat, akik inkább vállalták a nevetségesen 
kevés fizetést, m int hogy azt kelljen min
denféle portfoliókkal bizonyítaniuk, hogy 
ők igenis tudnak tan ítan i (hiszen harminc 
éve vannak a pályán). „Az én vezérem ben
sőmből vezérel”, ugye; semmi sem fonto
sabb, m int a belső hang. A szembenézés 
nálam  amúgy is kényszeres, és nagyon fáj
dalmas is. Anyaként még inkább. Mondok 
egy példát: katartikusan  rettenetes volt, 
amikor rájöttem, hogy ha agresszió ér, azt 
én, ha fáradt és ideges vagyok, akkor rög
tön és autom atikusan továbbadom a gyere
keimnek, akik meg nekem kiszolgáltatot
tak. (Azt persze m ár csak ezután ismertem

SZABÓ T. ANNA
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fel, hogy gyerekkoromban az öcsémmel csi
náltam  ugyanezt -  utólag is rettenetesen 
sajnálom.) Ha az ember szembenéz a sa
já t hibáival, gyengeségével, akkor nem lesz 
beló'le szándékos hideg gonoszság. Még ide
jében megállíthatom, ha elég erős az aka
ratom. Kívülről ezt nem lehet sem megha
tározni, sem kimérni, sem pedig elítélni. 
Mindenkinek m agának kell elvégeznie.

-  Nőnemű költőktől gyakran megkérde
zik, nem jelent-e gondot nekik a vers termé
szetével járó lelki feltárulkozás, miközben 
mindig elfelejtik, hogy a lelkiekkel való fog
lalkozás mennyire női tudomány. Mit gon
dolsz erről?

-  Sokat gondolkoztam azon, hogy az idő
hiányon és a nyilvánvaló és fájdalmas tá r 
sadalmi meghatározottságon kívül mi az 
oka annak, hogy az utóbbi századot leszá
mítva kevés a jó irodalom, amit nők ír
tak. Most azt hiszem, hogy ennek a sze
mérem és a hiúság a legfőbb gátja; de ez 
persze rögtön társadalm i kérdésekhez visz 
megint, hiszen a szemérem külső bünteté
sek sorozatának eredménye (hányszor hal
lotta egy lány, hogy „szégyellő magad!”), 
a hiúság pedig a gyengébbek túléléshez 
szükséges fegyvereinek egyike. Mégis: van 
ebben talán  valami velünk született tetszé- 
si vágy is; hogy a nők jórésze készségeseb
ben és jobban alkalmazkodik mindenfé
le elváráshoz, és inkább hajlik, m int törik. 
Óriási szabadság pedig, ha az ember finto
roghat és őrjönghet egy tükör előtt, és az is 
felszabadító, ha hideg szemmel nézheti m a
gát. Sokat nézegettem mostanában női ön
arcképeket, és azt látom, hogy aki odáig 
eljut, hogy ne szépséget és finomságot ke
ressen a tükörben, hanem  erőt, haragot, 
értelmet, halált, az jó festő lesz. (Ország Li
li fájdalmasan durva önarcképe ju t eszem
be, a szenvedés elszántsága, és a saját arc 
tudatának  nyugalma.) Igen, nőként sokat 
foglalkozik az ember a lelkiekkel, de nem 
szabad törékenynek és finomnak és sértő
désnek és hiúnak lennünk. A lélekkel való 
foglalatosság céltudattá, elhatározássá kell 
váljék -  nagyon fontos, hogy ne a múló a r
cunkat lássuk meg a tükörben, hanem  azt, 
ami rajtunk keresztül beszélni akar a vi
lággal. A lelket, ha tetszik. (Ha nem.)

-  A  közönség elsősorban költőként sze
retett meg, te viszont mindig foglalkoztál 
egyéb dolgokkal is: irodalomtudománnyal 
(nemrég tartottad akadémiai székfoglalód), 
fordításelmélettel (újrafordítod Shakespeare 
szonettjeit), színházzal (tíznél több színdara
bot írtál), és tavaly ősszel jelent meg első no- 
vellásköteted Törésteszt címmel. Mit gon
dolsz, szükséges-e az irodalmon belül egyféle 
műfajhoz kötni valamely alkotót, vagy sza
bad és büntetlen az átjárás?

-  Éles és okos szó ez a „büntetlen”. Egy 
kiváló, pár évvel idősebb és tapasztaltabb 
kolléganőm a napokban figyelmeztetett, 
hogy a prózába való kalandozás korántsem 
m arad majd büntetlenül, hiszen, ahogy fo
galmazott, „a próza Magyarországon a fér
fiak körbepisilt felségterülete”. A színház
ról nem is beszélve. Engem viszont m ár 
költőként is értek retorziók, edzett vagyok, 
és nem riadok vissza semmitől. Most ér

tem el oda, hogy én tudom, mire vagyok ké
pes, és azt is, hogy ehhez m érten hol ta r 
tok -  a mérce pedig nagyon m agasan van. 
(Minden írásomról tudom, hogy ahhoz ké
pest hová helyezhető a skálán.) Azt is tu 
dom, hogy tudnék-e jobbat. Ehhez képest 
mondhat bárki bárm it — én m agam ra hall
gatok. Sajnos nem tud m ár senki segíteni. 
Pedig de jó is lenne. A férjem persze tud, 
de igyekszem, ameddig lehet, a magam fe
je u tán  menni. A sokféleségből rengeteget 
tanultam  -  az egyetlen hátránya, hogy na
gyon, de nagyon elfáradtam. Most kellene 
kicsit pihenni, töltődni, végre „bohém mű
vésznek” lenni, ami sosem voltam. De nincs 
idő a lébecolásra — ki tudja, lesz-e időm be
fejezni mindent, am it elterveztem? Úgy
hogy csak annyi időre állok meg, amennyi 
muszáj az alap-regenerálódáshoz.

— Hogyan működik vagy mitől függ az, 
hogy verset, gyerekverset, novellát, színda
rabot írsz vagy éppen verset, regényt, novel
lát vagy színdarabot fordítasz? Fordítóként 
vannak preferenciáid, vagy ez a tevékenység 
„munka”?

— Az utolsó kérdésre válaszolok elsőnek: 
igen, vannak preferenciáim, és ha nem fel
tétlenül muszáj, akkor csak olyan m unká
kat vállalok, amelyekből tanulni tudok. 
Fordítani Shakespeare-t a legjobb és legne
hezebb; írni pedig olyan verset, amire évek 
óta várok: hogy egy nagyon erős benső 
hang végre megszólaljon bennem megint. 
Gyerekverset m ár alig-alig írok, m ert kez
dik kinőni a fiaim. Novellát szeretek ír
ni, de ott is van néha felkérés. Regényt, 
azt lenne jó igazán írni, de a sok határidős 
m unka és az élet fullasztó sodrása mindig 
eltérít. M unkamániás vagyok egyébként, 
de kezd elegem lenni abból, hogy versenyló 
vagyok. Szeretnék egy kicsit a szabad me
zőn futkározni. (Újabb Arany-vigyor: „Egy 
kis független nyugalmat...” Naná, hogy. Es 
naná, hogy nem lesz.)

— Tőled hallottam a Holnap kiadó  Ope
ram esék sorozatáról, és ha minden igaz, 
mindketten megszövegeztünk már egy-egy 
„operamesét”. Mesélnél erről a tapaszta
latról?

— Nekem különösen nehéz dolgom volt, 
m ert Goldmark Károly Téli regéjéből kel
lett mesét írnom (azért ezt választottam, 
m ert pont akkor fordítottam a darabot is 
a Radnóti Színháznak). Két alapproblé
ma volt: egyrészt a librettó meglehetősen 
gyenge, másrészt, ugye, az alaptörténet 
arról szól, hogy valaki egyszer csak telje
sen váratlanul megőrül, és kiirtja a család
ját. .. Amíg ebből olyan gyerekmesét fabri
káltam , ami elől nem rohannak el visítva 
a kicsik, majd’ megőszültem. Bár nincs ki
próbálva még, lehet, hogy így is túlságosan 
emlékeztet bizonyos borzongató Grimm- 
mesékre... Azért szerintem szép lett. Na
gyon szeretem a zenét, az operát is, sőt, 
sok zenés darabot és egy musicalt is ír
tam, vagyis amúgy igazán nekem való fel
adat az Operamesék. Örülök, hogy te  is sze
retted. Most m ár csak Schall Eszternek 
drukkolok a rajzokért — egyik kedves mű
vészem, m ár dolgoztunk együtt, biztosan 
gyönyörű lesz.

-  Többek között Lator László volt élő 
mestered, és költészeted érezhetően kötő
dik a Nyugat, az Újhold körének hagyomá
nyaihoz. A  Lyukasóráőon való szereplésed
del, illetve erősödő jelenléteddel a szociális 
médiában, ha nem vigyázol, egykönnyen a 
mester helyzetében találod magad. Mit gon
dolsz mesterről és tanítványról irodalom
ban, az érem egyik és másik oldalán?

-  Te jó ég... Nem igazán gondoltam én 
mesterszerepre, bár tan ítan i például na
gyon szeretek, versekről beszélni pedig 
még jobban. A legnagyobb akadálya a mes
terlétnek, hogy én, bármennyire szem előtt 
vagyok, azért meglehetősen elérhetetlen
nek bizonyulok, m ert — és ezt a lehető leg
komolyabban mondom -  szinte egyálta
lán nincs időm válaszolni a levelekre és a 
versekre, amelyeket szinte naponta ka
pok. Nemcsak író és pénzkereső ember, de 
kétgyerekes anya és írófeleség is vagyok, 
teljesen telítettek a napjaim, saját ma
gamra, vagyis az amúgy az íráshoz alapve
tően szükséges tétlen merengésre nem ju t 
m ár időm. Egyszer azért be fogom pótol
ni. Tandori és Szabó Magda mindenkinek 
válaszold), bezzeg én... Állandósult m ár 
a lelkifurdalás bennem, évekkel rövidíti 
meg az életemet. És nemcsak azért, mert 
udvariatlanság nem válaszolni (szoktam 
azért, ha  tudok, mondjuk a levelek negye
dére), hanem  azért, m ert nagyon fontos
nak tartanám , hogy válaszoljak, különösen 
annak, aki tehetséges. Na, majd... ahogy 
mondogatni szokam.

-  A  női lét teljességéhez az anyaság is 
hozzátartozik, magad mondtad, hogy te 
nem biztos, hogy törekedtél rá, de a tested 
nagyon akarta az anyaságot. Mit szólt a lel
ked, amikor nagyobbik fiad  aligkamaszként 
kamaszregényt fordított angolról magyarra 
és a m ű meg is jelent?

-  Ha a fiaim ra nézek (már m indketten 
fordítanak), nagyon büszke vagyok. Nél
külük boldogtalan lennék — am i nem azt 
jelenti, hogy nem leszek boldog, ha  felnő
nek, és m ennek az útjukra, de azt tudom, 
hogy m ár rég keserű és kétségbeesett len
nék, ha  nem lenne gyerekem (én nagyon 
akartam  gyereket kicsi korom óta, csak 
az írói énem tiltakozott mindig). A sze
relemmel vetekedő érzés, amikor látja az 
ember, hogy sikerült szabadnak nevelni a 
gyerekeit.

-  És akkor még egyszer megkérdezem: 
szerinted létezik Sors, eleve elrendeltetés, 
vagy az embernek mégiscsak van valami be
leszólása?

-  Jó kérdés ez így a végére. A válaszom: 
igen és igen. Én erősen látom a sorsot (visz- 
szafelé különösen tisztán), de van beleszó
lásunk, m ert szabadon döntünk: mi dönt
jük  el, hogy szeretünk-e valakit, hogy 
akarjuk-e őt, és azt is mi döntjük el, hogy 
akarunk-e élni egyáltalán. Amíg dönthe
tünk, szabadok vagyunk. Még akkor is, 
ha  rosszul döntünk. A döntés szabadságát 
nem engedhetjük ki a kezünból. Ez a sor
sunk: az akarat.

LÁSZLÓ NOÉMI
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SMS és haiku
» > »  folytatás az 1. oldalról

Lehet, hogy Heltai G áspár vagy Misztót- 
falusi Kis Miklós is fontosabb volt itt E r
délyben, m int a hadakozó fejedelmek, k i
véve, ha  éppen a szellem pallérozását 
tek in te tték  egyik fő feladatuknak, m int 
például Bethlen Gábor is. A XVI. száza
di Heltai és a XVII. századi M isztótfalusi 
egyaránt Kolozsvárott m űködtette nyom
dáját, bizonyítva, hogy akkoriban nem 
egy rövid p illanatra , hanem  ta rtó san  az 
európai könyves m esterség egyik köz
pontja volt ez a város, a firenzei Cosimo 
de’Medici is innen rendelte új nyomdájá
nak  betűkészletét.

A világháló  az írá s  és olvasás újabb 
forradalm a. Az írásé  és olvasásé, ism ét
lem. Savanyú a szőlő, m ondhatná erre 
fel valak i, hiszen jó politikai érzékkel 
valószínűleg az t a régi tanácso t pró
bálom m egszívlelni, hogy am ennyiben 
nem tudsz leverni egy m ozgalm at, állj 
az élére.

Nem erről van szó! Szeretjük és félt
jük  m indannyian  a könyvet, persze. 
De észre kell vennünk, hogy a Facebook,

a Tw itter, m ás hasonló közösségi h á 
lók nem a könyv ellenében jö ttek  lé t
re. Látszólag ugyan a kommunikáció 
Szodomáját és gom orrháját hozta a lap 
top, a tab let és az okostelefon, nem kell 
b e ta rtan i hosszú és rövid ékezeteket, le
het írásban  dadogni, nem rónak meg é r
te. Igen, most éppen rom lik valam i ré 
gi, de épül is v illám gyorsan valam i új. 
Nem elég csak anny it látn i, m ilyen ro
m antikus, ahogy hever félkönyéken a 
falusi gyerek a szekérderékban, és köz
ben egyfolytában táncolnak  az ujjai 
az okostelefonon. Ebédszünetben ül a 
könyvlapokként egym ásra helyezett be
tonlapokon a melós, és SMS-ezik. Meg
húzódik a jó tanuló, a rossz tanuló  a 
padban, és SMS-ezik, de olvas is titok
ban. Lehet, h íreket, lehet, malacságo- 
kat, lehet, ezoterikus ostobaságokat, de 
olvas. És ír. Tömören, m ert sietni kell, 
helytelenül, m ert nem feddi meg senki, 
ám  anny ira  azért mégis helyesen, hogy 
pontosan meg lehessen érten i, m it akar. 
Ezelőtt negyven-ötven évvel, ha  k ínnal- 
bajjal elvégezték az iskolát, sokan m ár 
egész életükben nem ír ta k  le egy sort 
sem, és ha  muszáj volt levelezniük, azt 
is m ással íra ttá k , gyerm ekükkel, szom

szédjukkal, ak i akadt. írn i  sem írtak , 
olvasni is csak hivatalok vagy boltok 
cégtábláját, h a  szükségük volt rá. Most 
pedig m indenki ír. M indenki olvas. Nem 
pulóvert kötnek a fürge ujjak, nem is 
szövetet szőnek, hanem  szöveget.

Nagy váltás ez, és éppen az á tm e
net zavarát szenvedjük, különösen mi, 
könyvírók, könyvolvasók, könyvcsiná- 
lók. De egyezzünk meg, m a több az írá s 
tudó, m in t tegnap. Igaz, elsöprő több
ségük nem ír, nem olvas könyvet. Ám 
előbb-utóbb azt is fognak. És ez nem va
lam iféle v igasztalás a k a r  lenni részem 
ről, hogy tudn iillik  m inden rosszban 
van valam i jó, m ert az ellenkezőjét gon
dolom: m inden jóban van valam i rossz. 
Most éppen sokat kesergünk ezen a rosz- 
szon, de meggyőződésem, hogy nem é r
demes régi kódexmásolókként siránkoz
ni a világ rom lásán, hanem  inkább azon 
kell lennünk, hogy az SMS-írókból és 
-olvasókból könyvírók és könyvolvasók is 
legyenek mielőbb. Rövid műfaj az SMS. 
De h a ik u k k a l is el lehet kezdeni a vers 
szeretetét.

(Elhangzott a Kolozsvári Ünnepi Könyv
hét megnyitóján, 2017. május 11-én.)

ISABELLE
PONCET-RIMAUD
Versek
Hallgasd, ahogy csepegnek a 
szavak, csönded metronómjai. 
A  humusz mindenhol akadá
lyozza, hogy visszakerüljön 
rügyhöz a csíra.
Hiányzó szavaid siratnak s 
megássák a gödröt, hová m a
gadat vesd,
magad, s hamis kifogásaid. 
Hallgasd, ahogy zuhannak a 
szavak, s a sima aszfalton sze
mérmetlenül szétzúzzák m a
guk.
Mi szétfröccsen lábaidnál, te
hetetlenséged vize az.
*

Horgonyoznak a szavak.
Finoman himbálózik
a nyelv bárkája,
míg a felszökő'
tükröződések
csillanása
kurtán

a felszínre emelkedik.
A  só leülepszik, 
kristályok sűrű tánca, 
fehér pala,
m it megszeg hamarosan 
a béklyóitól megszabadított szó.
*

Költészet, 
a csend 
száján
ujja a szónak.
*

A  hold,
az éjjel kesztyűjéből 
előrántott ujj, 
szűrt fényét 
szíved
visszafojtott csendjeire 
irányítja.
*

Amott, ott messze, 
lágyan himbálózik 
a rozsdás idő.
Kis horgászcsónakjából 
legyezi a tavaszt, 
s az emlékek kötényébe törli

a körték ízét,
elszórja morzsáit,
hogy ízletesek legyen a szavak,
s erőt adjanak a távolodó
gyermeknek,
ki vastag fonállal
igyekszik
a jelen idejű létigét 
a m últ idejűhöz ölteni.
*

Bennem
feketén
fúvó
szél,
éjjeli fátyol, 
mi ellenirányban 
hasítja
várakozásaim
folyóvizeit.
*

Benned a messzeségben 
a víz súlyos 
csattogása, 
szemhéja a létnek, 
m it résnyire nyit 
fehér orrtőkéje 
a szónak.
*

Megkérdőjelezés

így szólsz: e kenyérből 
többet nem eszem.
A  keresztfánál 
keményebb leszel-e?
Magányok szívébe 
írtad életed.
A z imák kiáltásához 
kiáltásod majd csatlakozik-e? 
Tudod, kelyhedből 
e víz már kiürült:

a kúttól 
a forrás
elfordult álnokul.
*

Megbokrosodik az idő, 
s meghámozzák magukat 
a napok a kérlelhetetlen 
kés alatt, 
mi elevenen metsz 
az ének húsába.
*

A  hasat célzód.
Hangod pengéje 
átfúrja s marcangolja 
az álmot,
m i tiéd volt egykoron.

Hittelen s fedél nélküli 
magány
dohos hétköznapisága 
rágja magát m inden nap.
*

Halál árnyai, 
magányok szárnyai...
Egy belenyugvó Isten 
valószerűtlen zenéjét 
mily kezek vázolják 
az életek billentyűzetén?
*

Nappal a buzgó 
áhítatot tallózom, 
éjjel szövetbe 
burkolom ébredéseim, 
kockáztatva,
hogy magamból kisiklok.

PALLAI KÁROLY 
SÁNDOR fordításai

Isa b e lle  P o n cet-R im a u d  Lyonban született 1947-ben. 
Bölcsészeti tanulm ányait követően számos francia és bel
ga városban élt, mielőtt v isszatért szülővárosába. Francia 
és külföldi folyóiratok is közölték verseit. 13 verseskötet 
szerzője. Több díjat, k itün tetést is kapott, köztük az El
zászi és Lotaringiai írók T ársaságának díját. A műveiből 
készült fordítások eddig Romániában, Albániában, Olasz
országban, Portugáliában, Spanyolországban és Belgium
ban jelentek meg. Jelen fordítások Le mors au coeur {Zabla 
a szíven, Éditions du Cygne, Párizs, 2013) című kötetéből 
szárm aznak.

HELIKON —



KÁNTOR LAJOS

Markó Béla Korunk-kulcsára 
(pontosabban: erdélyiségére)
Tizennegyedszer ad tuk  á t a Korunk  

ku lcsá t — M arkó Béla volt a 15. díja
zottunk. (2014-ben, rendhagyó módon, 
két kiváló m u n k a tá rsu n k a t, b a rá tu n 
kat, A ndrás S ándort és Pomogáts Bélát 
tü n te ttü k  ki, é le tük  80. évében.) M arkó 
csak 65 m últ, és am i ugyancsak  a m últ
jához tartoz ik : volt, ké t korm ány ide
jén  is, Rom ánia m iniszterelnök-helyet
tese. Egyszer ugyan ad tunk  Kulcsot 
tisztségviselőnek (kolozsvári m agyar 
fokonzulnak, Cseh Á ronnak, éppen egy 
évtizede), M arkó B élára  azonban nem 
az egykori m agas tisz tség  m ia tt esett 
a válasz tás. O az első ízig-vérig költő 
a K orunU kulcsosok közül (ha nem szá
m ítjuk  ide az elsődlegesen filozófus és 
prózaíró Egyed Pétert). A K ulcs-törté
netből pedig ugyancsak  ki kell emel
nünk  a ran g  és a sokféleség jelzése é r
dekében: a g rafikus T e ttam an ti Béla 
volt az első, 2004-ben, őt követte Fejtő 
Ferenc, a legrégebbi korunkosok egyi
ke, József A ttila  b a rá tja  és első é rtő  
k ritik u sa i közül az, a k it k o rtá rsu n k 
nak , sőt az új Korunk b a rá tjá n a k  mond
h a ttu n k . És a közelítések sorában még 
egy név, közvetlenül a M arkó-éltm űhöz 
köthető: az A lutus Nyom dát igazgató, 
a Bookart könyveket -  így M arkó Bé
la újabb verskötete it is -  m egjelentető 
Hajdú Áron.

És akkor a Tárgy s a hozzá kapcsolt 
személyek kö rü ljá rása  u tán  m ondjunk 
valam it a helyszínről is. Korunk-kö
zelben m aradunk . A 2015-ben Komp- 
P ress k iadványként napvilágot lá to tt 
kötetből, a Valahol van egy városból, 
a Transzilván városálom  című esszé-

A  Peace o f Sheet

bői idézek. M arkó Béla írta : „Erdély
ben szin te m inden városban két város 
van, de ezek nem v á lnak  szét lá th a tó 
an ...” Még az u tcá ra  is u ta l, ahol m ost 
vagyunk, visszakapcsolva a m ár d iák 
évei a la tt  m egtanulthoz, „hogy csak fél
vagy harm ad-városban  gondolkodha- 
tom, de titokban  m indig tudnom  kell, 
hogy ez az egész az enyém. Nincs m it 
tennem , el kell tű rnöm , hogy a Napoca 
u tcában  járnak -ke lnek  az ostrom lók, de 
mi ostrom lottak  a ha jdan i Jókai u tcá 
ban  vagyunk, köszönünk az ostrom lók
nak , ők is köszönnek nekünk, ha  ism er
jü k  egym ást, ta lá n  még egyet is é rtü n k  
a rendszer u tá la táb an , de tu la jdonkép
pen m ásik  térben , sőt m inden bizonnyal 
m ásik  időben is élünk, csoda, hogy en
nek ellenére lá tju k  egym ást”.

Nos, M arkó Béla versben, esszében, 
ko rtárs-po litika i gondolatokban je len
tős életműve, ennek  súlya az ilyen mon
datokban  érhető  te tten . H a M arkó-mo- 
nográfiá t írnék , nem hagyhatnám  ki a 
K orunk-évfolyamok fellapozását (a L á 
tó, a Helikon, az Elet és Irodalom  m el
lett). Az em lékezetfrissítés persze köny- 
nyebben megy egy-egy gyűjtemény, 
repertó rium  „M” betűjének vagy egy 
évszám nak, m űfajnak a keresésével. 
A 2007-ben k iado tt K orunk-dosszié, 
azaz a Közép-Európa vándora (1957— 
2007) tartalom jegyzéke két m eglepe
té s t is ta rta lm az : a Versben, prózában  
fejezet 1973-ból d a tá lja  (Öregasszony 
címmel) az t a 13 verssort, amely a 22 
éves, még Forrás-kötete m egjelenése 
előtt álló poétát igen-igen tehe tséges
nek m utatja . De az évszámból a r ra  is 
következte thetünk , hogy M arkó Béla 
hovatovább a legrégebbi, vá ltozatlanu l 
m egbízható, m egbecsült m u n k a tá rsa 
ink  közé ta rto z ik  (jóval innen  a va lam i
kori fejtői m atuzsálem i koron). A m ásik  
m eglepetés 1997-ből érkezik, egy bu
dapesti konferencián e lhangzott M ar- 
kó-beszéd szövegét k ap tu k  a szerzőtől. 
A Mivel segíthetjük M agyarországot? a 
m ag y a r-m ag y ar és a m agy ar-ro m án  
viszony kérdéseit feszegeti, az egyolda
lúságokkal szem ben a kéto ldalúság  le
hetőségein elm élkedik. Ahogy ezt majd 
a kétezres esztendőkben egyre nagyobb 
nyíltsággal és ha tá rozo ttságga l fogal
m azza meg, m indenekelőtt A  magyar 
kártya  című in terjúkö tetben .

E dátum ok közé számos Markó-jelen- 
léte t helyezhetünk be. Például 1973 áp 
rilisában , am ikor Ébredés és N apra
forgók című versei voltak olvashatók, 
ugyanabban az összeállításban  L adá
nyi M ihály szerepel, v a lam in t N ichita 
S tánescu  (Ladányi fordításában); Her- 
vay pedig a Kobak-rajzokhoz fűzi m e
séit. (A történész D ankan its Ádám  és a 
bábrendező Kovács Ildikó is a lapszám  
szerzői közt szerepel.) A Korunk reper
tóriuma 1990-2000  összesen hét M ar

Pow(d)er

kó-verset tü n te t fel, a tanulm ányok, esz- 
szék, cikkek, jegyzetek közt ugyanannyi 
címet talá lok , i tt  van  a h íres szöveg, 
A z erdélyi macska, „Az erdélyiségtudat 
változásai” (1991. 10.), Jakó  Zsigmond, 
Lászlóffy A ladár, Csíki László meg Cs. 
Gyímesi Éva (a Gyöngy és homok) okfej
tése társaságában .

Am ikor 1994 m árciusában  m egkí
séreltük , hogy „tükrö t ta r ts u n k ” az 
RM DSZ-nek (itt közöltük A ndrei Ple§u 
Miféle ország ez? címmel e llá to tt gondo
la tfu tam á t, m agyar fordításban), M ar
kó Béla elnöki m inőségében ny ílt levél
ben válaszolt a szerkesztőségnek. Innen  
idézek néhány bekezdést: „R itkán em 
lékezünk a rra , hogy C síkszereda vagy 
Sepsiszentgyörgy rom án többségű vá
rossá  vá lása  nem is évtizedek, hanem  
évek kérdésének tű n t egy adott p illa 
natban .

T alán  gyakrabban , de a szükséges
nél mégis r itk áb b an  szólunk arról, hogy 
ez az ördögi te rv  (amely azért is ördö
gi, m ert Bábelt az Is ten  a k a r ta , a k á r  
büntetésből, a k á r  jótétem ényből) most 
is létezik, ha  nem is p ap írra  v e te tt kor
m ányprogram ban, de felelős -  vagy in 
kább felelőtlen -  főkben m indenképpen.

N ekünk ez ellen valóban nem lehe te tt 
s tra tég ián k , h iszen még kom m unikál
ni is csak versben, példabeszédekben és 
Szabad Európa-üzenetekkel tu do tt egy
m ással ez a közösség.”

A m últ-je len  összevetést követően 
az R M D SZ -stratégiára, a közösségala
k ítá s  fontosságára té r  ki, elnöki töp
rengésében. És így záru l a levél: „E r
dély ugyan is -  elm ondtam  ezt egyszer 
m ár, éppen a Korunk  ban  -  valóban az 
együ ttlé t földje. De a különlété is. Iga
zi együ ttlé tre  akkor lesz lehetőség, ha 
a kü lönlét joga, szabadsága term észetes 
módon m egadato tt m ajd nekünk .”

Nincs m iért v ita tkoznunk  M arkó Bé
lával. A 2017-es Korunk  kulcsa errő l 
szólt. E rrő l is szólt.
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FEKETE VINCE

Vargaváros

Előadás. Am erikai énekesek. Pajkos diákok.
A  költségtől vissza nem riadó Révai Miksa mozi 
tulajdonosnak az érdeme, hogy e világhírű 
találmánynak itt, a Székelyföld félreeső zugában 
szem és fültanúja lehettünk.

F riss ú jság
A  ragyogó napsugár szárító 
melegétől
egyszerre megélénkült a természet.
Eltűnt a hó, felszáradtak a tócsák, s pár nap alatt már poros lett az út. 
A  hó és nyirok terhétől megszabadult gyep elszáradt, 
sárga fűszálai
közül a zöldek is előmerészkedtek, 
előcsalta őket a bizsergető meleg és a lágy fuvalommal 
összevegyült fenyves üdítő  levegője. Már a tavasz és a koranyár 
hirdetői balzsamozzák
a levegőt, és a jácinttól, a szegfűtől a hasadó 
rózsáig feltalál itt m indent az ember, s a délszaki 
növényeknek különféle változataiban 
gyönyörködhetik a szem. A  sok pompás növény és virág 
között pedig szerényen húzódik meg a tavasz 
legszebb hirdetője üde illatával: a kék ibolya, 
melyet odakünn még nem csalt ki a természet melege 
az áthidegült földből.
-  Itt a tavasz, ujjé a tavasz! -  ujjong fel a lélek. És apránként 
benépesülnek a sétaterek, a korzó, mindenki menekül 
a hosszas tél után
ki a szabadba. A  Molnár Józsiás-kert porondos,
sármentes sétányait, ami szép parkozásával, széles sétaútjaival,
kellemes
levegőjével pompás hely a hétvégeken
ide kilátogatóknak, jókedvvel róják már a sétálók.
Van itt cukrászda, hol megfagylaltozhatik a valami hűs után vágyó
közönség. Van itt tenis-pálya, hol tenisezhet az elegáns
gentleman és básonyfinomságú
úrhölgy. Hímes szárnyú
piros pillangó já tszik  kedvteléssel, szállong
az
ablakok előtt, m int a tavasz vidám  
hírnöke,
mert kikeletre váltott az idő, felébredt 
a szunnyadó
természet, s erdőn-mezőn, völgyön, berken 
megújult az élet.

K inetofon
Több nagyobb vidéki várost
megelőzve, tegnap m utatták be a városunkban a kinetofont,
az emberi észnek e bámulatos
találmányát. Tegnap este három
előadás volt és m ind a háromszor
zsúfolásig megtöltötte a közönség a Vigadó nagytermét.
A  kultúra hatalmas
fejlődésének volt a szenzációja ez az új csoda, melyet 
nemcsak városunk lakossága, hanem a vidék nagyszámú 
intelligenciája is végignézett.

Tőkeinfúzió
A.d...

C. Zs. asszony malitiája által megvesztegettetvén, 
hét ízben is súlyos és terhes nyovalyába estem, 
melyet, hogy ő  causált légyen, ezek szerint 
mutatom meg: maga mondta, hogyha őt meg 
nem bosszantottam volna, énrajtam az a súlyos 
nyovalya nem történt volna, s meg sem gyógyulok 
addig, hanem csúszómászó lészek, míg ő  meg nem  
gyógyít.

Ezen nyovalyámat, hogy ő  causálta légyen, onnan 
is kitetszik, hogy fizetésért a kötéseket ő  adta volt, 
melyekkel megkötöttenek, s állította, hogy neki 
tehetsége vagyon a boszorkányságra, azt mondván, 
hogyha engemet húsvét napjára meg nem gyógyít, 
őt azután megégethetik, mert ráfoghatják, hogy 
boszorkányos. Gyakorlottá is boszorkányságát, 
mivel azt mondotta, hogy akit ő  akar, férjhez 
mehet, s akit nem akar, az nem. E  munkáját 
némely személyek körül gyakorlottá is.

A z t is mondotta, hogy őnéki csak egyik oldala 
van otthon éjszakának idején, a másik peniglen 
imitt-amott jár. A z t is mondotta, hogy ő  a 
Lüdérccel, mely a méhkasban vagyon, örömestebb 
élt és él együtt, m int a hűtős urával.

Külsőjeleit is m utatta boszorkányságának, mivel 
némelyeket hosszas betegségbe ejtett, hogy a kertek 
alatt való kóborlásért megfeddték, s némelyeket meg 
is vesztett.

Néhol kertekben járván és közelebb ott elmenvén, 
találtatott oly selyemmel bevarratott szájú béka, 
csepesszel a fején és gyolcsba betakarva, melyről 
ő  azt mondotta, hogy ő  azon békának urát adhatja.

A  temetőben levő különös temetésről hozott földből 
orvosságot csinált, azzal orvoslott, s kent.

Mikor viaszát öntött a tűznél, olyanformára öntötte, 
amicsodásra akarta, aminthogy a szarkának a lábát 
ki is öntötte. Ház közepében és ajtó megett tett tűzzel 
és azon való forgatással is gyógyított.

Tűzszőnyeg
Ma hajnalban óriási tűz pusztított a fó'tér közelében, 
egyik sűrűn épített, főépületekből összenőtt 
szűk udvartér házsora mögött.

A  beszélő mozi bemutatása a városkánkban kulturesemény
volt. Bám ulat töltötte el az embert e zseniális találmány
látására és hallatára. Pláne még ha
elgondoljuk, hogy ha mindenik ország a
saját nyelvén, így mi magyarok
magyarul élvezhetjük,
magyar tipikus alakokat látunk a film en mozogni 
és megszólalni, akkor lesz még bámulatosabb a 
kinetofon
vagy magyarul beszélő mozi.

Edison kinetofonja a következő 
műsorral lett bemutatva városunkban:
Bemutató konferánsz. A  nótás kovácsok. Carmen 
Éneke és spanyol tánczok. Irlandi dalok. Varieté

A  tűz éjjel 12 óra körül keletkezhetett, mikor az özv. 
Bodó Bálintné lakásából felcsapó láng egyszerre 
megvilágította az egész utcát, s a körül lakók ijedten 
ugráltak fel meleg ágyaikból, s menekültek a fagyos 
éjszakába.

Özv. Bodó Bálintné későn vette észre a tüzet, ki 
kellett menteni a megrémült öregasszonyt az 
égő házból, melynek csóvájától csakhamar 
tüzet fogott özv. Kölönte Józsefné szénával, 
s gazdasági eszközökkel telerakott istállója 
és sertés ólja, 6 darab sertéssel.

A z  irtóztató gyorsasággal tovaszáguldó 
lángoszlopnak gyúlékony táplálék volt
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az istálló udvarán felhalmozott nagyobb 
mennyiségű tűzifa, mely lángra kapott és 
megnehezítette az oltást.

A  melegtől alig négy méterre fekvő Wertán 
István kereskedő kőházának ablakai bepattogtak, 
ahogy a tűz villámgyorsasággal harapózott tova.

A z  istálló mellett terült el Molnár Mózes szűcs 
lakóháza, melynek tetőzete is lángba borult.
Már egy fél házsor égett s a félrevert harangok 
rémes kongása hiába hívta az embereket segítségre, 
menteni csak keveset lehetett.

Amerika
A  hajónkat Vaterlandnak hívják, hossza 290, szélessége 
30 méter, a magassága a hajófenék élétől a fedélzetig 34, 
a kémények tetejéig 53 méter. Belefér 4025 utas, maga a 
személyzet ezen kívül 1200 ember, közülük a fűtőszemélyzet 
majdnem  750 fő. Tonnatartalma: 54 ezer.

A  szalonok, dohányzó, társalgó, játékterm ek egész serege 
áll az utasok rendelkezésére. Egyik szebb, m int a másik. 
M inden nap koncertek, a fedélzeteken hajózenekarok, 
s m ia la tt odakünn a sűrű, átvághatatlan köd m ia tt percenként 
szólnak a vészkürtök és szirénák, azalatt a bálteremben a 
legnagyobb nyugalomban táncolják a tangót s a különböző  
am erikai táncokat.

Reggelenként megfürödhetnénk a hálónk melletti külön  
fürdőszobánkban, de m i jobban szeretünk a három  
emelettel a la ttunk levő uszodában lubickolni, ahol 
pom pás tengervízben érezzük a kin ti tenger hullám zását.
Olyan mély, hogy úgy ugrálnak az am erikaiak fejest, 
m intha k in t lennének a nyílt tengeren.

Fürdés előtt mi magyarok, Kovalszki vezetése mellett, 
a tornateremben szoktunk dolgozgatni és edzeni m agunkat 
az am erikai nehéz m unkára. Egy teljes Zander intézet van 
berendezve, ahol villanyos erő hajt műlovakat, bicikliket, 
csónakot, melyeken jó l kifárasztjuk m agunkat.

A z amerikaiak, angolok inkább boxolgatnak, m indnyájan  
használják azonban a villanyos masszírozó gépeket, 
melyek m in t emberkarok és kezek megfogdossák úgy 
az embert, hogy m inden tagunk ropog bele.

A  nagy lángtengertől tüzet kapott a szemben fekvő, 
alig 6-8 méterre épült házsor, s nemsokára láng 
csapott fel Tankó János ügyvéd-írnok lakásáról, 
melyből az anya hat gyermekével egy szál 
ruházatban, cipő nélkül menekült a hidegben.

Mire a hajnal kezdett derengeni, sikerült a 
tűzoltóságnak és a kirendelt katonaságnak 
a veszedelmes elem további terjedését 
meggátolni. Hat leégett épületnek üszke 
füstölgött a romokban. Özv. Kölönte Józsefné 
istállójában bennégett hat drb. sertés, melyeknek 
perzselt égett hússzaga orrfacsaróan vegyült bele 
a még égő gerendák koromfüstjébe.

Eredményablak
1.
Hering Leó csikkozmási kereskedő este nyolc óra tájban 
szánján hazafelé igyekezett. Mint egy két kilóméternyire 
egy hatalm as ordas tám adta meg, melyet Hering, mivel 
lovai az első ijedtségtől amúgy is megállották, fegy
verével lelőtt. Látva, hogy az állat leesik, letette bondáját 
és leszállóit. A z  árokra esett ordast a szánra vonszolta. A  
lovak azonban talán ettől, vagy a közeledő többi farkasoktól 
megijedve hirtelen elragadták a szánt s Heringet otthagyva 
elrohantak s pár perc múlva Kozmásra érkeztek. Hering neje 
rögtön tisztában volt a helyzettel, cselédeket s több falusi embert 
azonnal visszainditott a szánon, de mire a segítség a helyszínre 
érkezett, Heringnek már csak a fejét és az összeroncsolt lábát 
találták meg. A  borzalmas látvány megrendítette az embereket. 
A  vadállatok gyors és vakmerő támadása és marcangolása alig 
egy félóra alatt történt.

2.
Farkaskalandnak esett áldozatul Hering Leó, csikkozmási 
kereskedő. A zt hozták hírül szombaton Csíkból. Heringnek 
városunkban is kiterjedt rokonsága azonnal sürgönyözött 
Hering családjának és meglepő válaszul az jött, hogy ő  él 
s farkast soha életében nem látott.

A  reggelik, ebédek, vacsorák valóságos csodák. A z  emberbe 
csak úgy tömik a németek az ételeket, s úgy esszük már 
reggelire a dinnyéket, m intha m ást nem is ettünk volna soha 
életünkben.

Ha tú lestünk ezeken a tortúrákon, megy ki-ki a kabinjába, 
vagy elhúzódik a Kovalszki-farmba, ahogy elneveztük 
a B. fedélzeten a napra egymás mellé k ite tt hét nyugvószéket, 
s olvasgatunk, tanulgatunk a szám unkra külön-külön kiadott 
munkakörbeli kérdésekről, mert Am erikába m ár m indannyian  
megosztott munkakörrel, felkészülten lépünk. Bár még nem  
tudjuk a pontos menetirányt, de m indenikünkre ju t  vagy 50-60 
beszéd.

Egyébként így vagyunk valamennyien: Búza Barna, Friedrich 
István, a cinkotai kerület leendő képviselője, s jóm agam  is, 
akik m ind szeretettel tekintgetünk útim ar sáliunkra, Héderváry 
Lehelre, aki a proviant officier szerepét is betölti egyéb kiváló 
munkássága mellett.

Most, hogy ezeket a sorokat írom, negyednapja vagyunk már 
a tengeren. Hála a Jó Istennek, eddig szinte nem is éreztük, 
hogy rajta vagyunk. A  hullám ok ugyan gomolyognak 
körülöttünk, s kisebb hajónak m ár nagy kellemetlenségeket is 
okozhattak volna, de a mi Vaterlandunk meg sem érzi őket.

A m  a ködtől ez is fél és m i is. Valamelyik éjjel igen kellemetlen 
volt hallgatni a kétpercenként m egism étlődő folytonos 
kürtbúgást.
A  szél eloszlatta aztán a ködöt, helyette hullám okat kaptunk.Az  
este csodás, szép volt. A  nyílt tengeren ta lálkoztunk több nagy 
tengerjáró hajóval. Ki tudja, mennyi tört reménységet, vagy 
beteljesült álm ot vittek m agukkal. Mi is, am ikor a mi 
hajóóriásunkat nézzük, előttünk áll a nagy német nemzet, 
vele együtt érző és gondolkodó Császárjával.

V isszük a magyar föld szeretetét, s talán meghozzuk elszakadt 
véreink és egy nagy állam  szabad polgárainak támogatását.
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Az ismeretlen ismerős
A propaganda médiumai a Nagy Háborúban
A „művészeti közéletet minden hadban 

álló országban mélyen áthato tta  a háborús 
helyzet és annak  politikai vonatkozásai.”1

E zért is jelentó's vállalkozás az Or
szágos Széchényi Könyvtár kiadásában 
tavaly megjelent, több m int ötszáz ol
dalas Propaganda -  politika, hétközna
pi és magas kultúra, művészet és média 
a Nagy Háborúban című kötete. Különö
sen fontos ez a kötet, ha  figyelembe vesz- 
szük, hogy a m agyar és á lta lában  a Köz
ponti H atalm ak propagandagépezetének 
színvonala igencsak alulm últa az An
tan t propagandájának színvonalát. En
nek egyik következményeként a második 
világháború idején m ár sokkal olajozot- 
tabban működik, például a h itleri Né
m etország propagandagépezete, im m ár a 
haditechnika egyik meghatározó eleme
ként. A Nagy Háború tanu lságait leszűr
ve, akárcsak  a szovjetek, a ném et hadve
zetés is a totális propagandára törekszik, 
a teljes lerohanásra, amely egyetlen, „a 
tömegkommunikációs csatornákhoz kap
csolódó technikai eszközöket egyetlen h a 
talm i központból irányíto tt intézmény- 
rendszer”2 álta l valósul meg.

Az első világháború folyamán azonban 
csak lassan épül ki az a sajátos hálózat, 
amelynek egészét propagandagépezetnek 
szokás nevezni, és ez nagymértékben érvé
nyes a m agyar háborús propaganda szer
kezeti sajátosságaira.

Az Ifj. Bertényi Iván, Boka László és 
Katona Anikó által szerkesztett, a Szé
chényi Könyvtár által tavaly januárban 
szervezett interdiszciplináris konferencia 
anyagát tartalm azó kötet tanulm ányai si
keresen tárják  fel a Nagy Háború propa
gandatörténetének fó'bb sajátosságait. El
sősorban (osztrák—)magyar szemszögből 
nézve, négy nagyobb fejezetben világíta
nak rá  a háborús helyzet hétköznapjaira, 
hétköznapi tárgyaira épp úgy, m int az ér
telmiségiek szerepvállalására, a vizuális 
kultúra egyes elemeinek a propagandában 
játszott szerepére.

A Gróh Gáspár előszavával és Romsics 
Ignác történeti áttekintésével induló kö
tet első tanulmánytömbje a propagan
da alakváltozataiba nyújt betekintést, Z. 
Karvalics László pedig a rra  hívja fel a fi
gyelmet, hogy a Nagy Háborúban „a pro
pagandatevékenység médiatere kitágult a 
plakát, a sajtófotó, a képeslap, a mozgókép, 
a könyv, a háborús irodalom és a zenei ta r 
talm ak irányába”3 is.

Ami a m édiatér változásai szempont
jából korántsem  elhanyagolható tény, hi
szen a propaganda első számú területé
nek a XVIII. század elejétől, a Mercurius 
Hungaricus megjelenésétől, a nyomtatott 
sajtó szám ított (a Mercurius Hungaricus 
a második számtól ezért is jelenik meg la
tin  nyelven, II. Rákóczi Ferenc külpoliti
kájának szolgálatában). Z. Karvalics arra  
is felhívja a figyelmet, hogy a propagan
da súlypontja egyre inkább áthelyeződik a

frontról a hátország irányába, miközben a 
sajtó mellett egyre jelentősebb szerepet já t
szik a plakátok és képeslapok vizuális ere
je. A sajtótermékeken belül pedig folyama
tosan növekszik a bulvár világához közel 
álló sajtótermékek jelentősége.

A háború osztrák—m agyar propaganda
gépezetére jellemző, hogy csak nehézke
sen tudott választ adni a propagandiszti- 
kus tám adásokra, például a szerbek által 
elindított atrocitáspropagandára. A szerb 
fél, am int ezt Pollmann Ferenc tanulm á
nyából is kiderül, sikeresen támaszkodik 
Rodolphe Archibald Reiss, svájci állam 
polgárságú professzor véleményére, aki a 
nyugati közvélemény szám ára kellő erővel 
tudta bem utatni a Monarchia katonái ál
tal elkövetett kegyetlenségeket. A Reiss- 
féle, 1915-ben francia nyelven, 1916-ban 
angolul is megjelent brosúra hatásta lan í
tására  csak 1916 őszén tesz kísérletet az 
osztrák—m agyar hadvezetés...

Ha a propagandisztikus tám adások és 
ellentámadások tekintetében nem is vol
tak  jók minden esetben az osztrák-m a
gyar hadvezetés eredményei, Székely Ta
más tanulmányából m egtudhatjuk, hogy 
a szövetséges uralkodók kultusza an
nál inkább virágzott Magyarországon. 
Olyannyira, hogy a „szövetséges veze
tők képe a töm egkultúrába is erőteljesen 
leszivárgott, hiszen a legkülönfélébb hasz
nálati eszközök, dísztárgyak, játékok, pla
kátok, falidíszek és szőttesek viselték m a
gukon az uralkodók neveit és arcképeit,”4 
sőt, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, 1915 
őszén „a Múzeum körútnak a Mehmed 
szultán ú t nevet, a Vámház körútnak pe
dig a Ferdinánd bolgár király út nevet ad
ta.”5 A propaganda azonban belpolitikai 
v itákat is kiváltott, amikor „a m agyar or
szággyűlés az 1916. évi XVII te. elfogadá
sával a világon elsőként ism erte el teljes 
jogúnak az iszlám vallást egy nem musz- 
lim állam ban.”6

A népi látványosságoknak igen jelen
tős szerep ju t a Városligetben működő szó
rakozóhelyeken a XX. század elején, ám a 
populáris művészeti ágak új hajtása a Pa
saréten bukkan fel, ahol a civil lakosság 
szám ára hozzák közel a háborús valóság 
igencsak megszelídített változatát, a Pa
saréti Lövészárkot, amelyet 50 fillér el
lenében lehetett megtekinteni, a m agyar 
háborús propaganda egyik komoly fegy
vertényeként. A Pasaréti Lövészárok irán 
ti érdeklődést, ahogy az Szoleczky Emese 
tanulmányából is kitetszik: „a legprofesz- 
szionálisabb propaganda révén sikerült 
fenntartani a média közreműködésével, 
ügyesen adagolva az újabb és újabb látvá
nyosságokat, kiegészítő elemeket. Abban a 
korban, amelynek képi propagandja egyér
telműen a szép sebesülésről, vértelen hősi 
halálról, könnyű táborozáshoz hasonló lö- 
vészárokéletről szóló romantikus felfogást 
erősítette a hátország lakosságában, a so
rozás alól mentesülő fiatalabbak és időseb

bek is szembesülhettek a modern háború 
kelléktárával.”7

Akiket pedig nem győzött meg a szé
les tömegeknek szóló látványosság, az lá
togathatta az úri közönségnek, az értel
miségi rétegnek szánt előadásokat. Ezen 
reprezentatív reprezentációk célcsoport
ja, miként azt Balázs Eszter tanulm ányá
ból is megtudhatjuk, a felső- és középosz
tályok és az értelmiségiek voltak, hiszen: 
„tőlük várták  el, hogy a háborút, m int erő
próbát értelmezzék általában a hátország 
szám ára, amelynek bevonása elengedhe
tetlennek bizonyult a totálissá terebélye
sedő háborúban.”8 E réteg bevonását pedig 
úgy próbálták elérni, hogy az előadások 
színházi értelemben megrendezett voltát, 
magas kulturális értékét próbálták hang
súlyozni.

Ez pedig, teszem hozzá, nagym érték
ben emlékeztet a rra , ahogyan a fontosabb 
budapesti színházak, például a Vígszín
ház a XIX. század végén, a XX. század ele
jén  önmagát reklámozta, nem csupán a 
sztárszínészek, de a díszletek és jelmezek 
á rának  a figyelem középpontjába helyezé
sével is, a társu la ti pletykákról m ár nem 
is szólva...

Balázs Eszter tanulm ányában egy 
ilyen, a századfordulós színházi világra 
nagyon is emlékeztető világ tá ru l elénk. 
Az előadások különösen a háború első éve
iben élik fénykorukat; olyan ism ert sze
mélyiségek ta r tan a k  előadásokat, m int 
Prohászka Ottokár, Herczeg Ferenc vagy 
Beöthy Zsolt.

Az emelkedett hangulatú előadások 
mellett a háború a hétköznapi tárgyi vi
lágban is hangsúlyosan jelen van, a pro
paganda részeit képezik az óraláncok 
(I. Ferenc József és II. Vilmos arcképével), 
a háborús fülbevalók, mandzsettagombok 
és szögalakú kendőtűk (utóbbiak megvá
sárlásával a háborús özvegyeket és árvá
kat tám ogathatta bárki). De szép számmal 
akadtak porcelánból készült, háborús te 
m atikájú tárgyak is, egyszóval: „a hábo
rús propaganda minden szinten érin tet
te az emberek és a hátország életét”9 — és
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a gyarmatáru-kereskedelem sem képezett 
kivételt. Török Róbert, a gyarm atáru
kereskedelemről írott tanulm ánya, mely
nek m ár címe is sokatmondó („Kimérés 
csak addig ta rt, ameddig a készlet ta rt!”) 
kitér a Törley-pezsgőgyárra is. Idézi a Nép
szava 1917 szeptemberében megjelent cik
két, melyből m egtudhatjuk, hogy a pezs
gőgyár 1000 palack pezsgővel tám ogatta a 
Vörös Kereszt Egyesületet, és a cikkből ki
derül az is, hogy a „bor orvosság, melynek 
jelentősége épen a vérveszteség pótlásáról 
igen nagy jelentőséggel b ír”10...

Amikor m ár azt hinnénk, hogy a Nagy 
Háború csupán látványosságokról és pezs
gőről szólt, Kovács Vilmos a m agyar ha
diiparról írott tanulm ánya mégiscsak 
visszazökkenti az olvasót a komorabb va
lóságba.

A Sajtó és sajtóirányítás fejezetben m ár 
a propaganda mélyebb rétegeiben is elme
rülhetünk. Buzinkay Géza tanulm ányá
ból kiviláglik, hogy az állami propaganda 
mennyire fontosnak ta rto tta  a képi pro
pagandát, amelynek szám talan formája 
közül, ízelítőül, kettőt emelnék ki. A Tol
nai Világlapja hátoldalán A  világháború 
hó'sei címmel jelent meg rendszeres arc
képcsarnok-rovat, a la tta  a következő fel
hívással: „Előfizetőink és olvasóink se
besült, elesett, fogoly, k itüntetett, eltűnt 
hozzátartozóinak arcképét díjtalanul kö
zöljük!” Hasonló, „emberarcú” propaganda 
részét képezte az egyik élclap pályázata is: 
„A Borsszem Jankó 1915 végén a katonák 
részére meghirdetett, »humoros hadi rajz
és fénykép pályázatán« 257 pályázó 369 
rajzzal és fényképpel vett részt.”11

Paál Vince tanulmányából m egtudha
tó, hogy más országokhoz képest Magyar- 
országon enyhébb a háborús cenzúra, és az 
ez ellen vétő lapok többsége is csak rövid 
időre kénytelen szüneteltetni a megjele
nést, a háborús cenzúrára vonatkozó ren
delet „csak a sajtótermékek meghatározott 
csoportja vonatkozásában vezette be a te r
jesztés előtti cenzúra intézményét, általá
nos érvényű cenzúra nem volt M agyaror
szágon az első világháború időszakában.”12 
A lapok példányszáma, m int például az 
Est című bulvárlapé, a 400 000-es példány
számot is elérte, miközben az államveze
tés az új médiumok propagandaerejével, 
cenzúrájával nem igazán törődik, am it mi 
sem bizonyít jobban, m int az a tény, hogy 
az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottságot 
csak 1918 nyarán állítják fel.

A mozi befolyásoló erejét egyébként a 
német hadvezetés sem használta ki, ezért 
írta  Ludendorff német tábornok m ár 1917- 
ben: „A háború m egm utatta a képnek és 
filmnek m int felderítő- és befolyásoló esz
köznek a kimagasló hatalm át. Ellensé
geink sajnos olyan alaposan kihasznál
ták  előnyüket e téren, hogy nagy károkat 
szenvedtünk.”13

Ha nem is éri el a Szövetségesek vagy 
a német propaganda színvonalát (ami gaz
dasági okokkal is magyarázható), még
is születnek olyan filmes m unkák, m int a 
Frölich János és Fodor Aladár által, a fő
város felkérésére készített Kino-Riport Kö
nyörgő' körmenet fegyvereink győzelméért. 
1915. május 30., és egészen más körülmé
nyek között, egy május elsejéről szóló film
riportban, a Vörös Riport-Film sorozatban,

Standby

a Tanácsköztársaság idején. Ahogy ezt Vö
rös Boldizsár Terek, tömegek, filmek című 
tanulmányából is megtudjuk, e filmek sa
játossága a tömegek bem utatása általi ha
tásgyakorlás. A korabeli sajtó is ezt eme
li ki m indkettő kapcsán, hogy az egyiken 
200000 polgár, a másikon, legalábbis a 
Fáklya szerint, több m int félmillió proletár
látható.

A Proganda... tanulm ányait olvasva
egyértelművé válik, hogy a képzőművésze
tek, a rajz, a festmény és a szobrászat is 
fontos szerepet játszik a propagandagépe
zet működtetésében, önálló képzőművész-
csoportok vannak jelen a fronton és a sor
katonai szolgálatot teljesítő alkotókat is 
nagy becsben ta rtják  egyes parancsnokok. 
Számos háborús tem atikájú tárla t nyílik, 
a szoborállításoknak pedig különösen fon
tos szerepük van a háborús propagandá
ban, még akkor is, ha ezek művészeti ér
tékét, akárcsak a háborús plakátokét, m ár 
ekkor, a Nagy Háború ideje alatt, sokan 
megkérdőjelezik.

A propagandától nem függetleníti, nem 
függetlenítheti m agát az irodalom sem. 
Borbás Andrea tanulm ánya távolságtar
tó pontossággal, mégis érzékletesen rajzol
ja  fel a tém a mentén kialakuló (ám soha
sem kiéleződő) vitát a tém a kapcsán Ady 
és Ignotus között, Boka László tanulm á
nya pedig rávilágít arra , hogy az írók és 
költők „többsége vélte úgy, hogy a Szer
biának küldött hadüzenet jogos, s a Mo
narchián belüli társadalm i problémák to
vábbi elodázása helyett végre cselekedni 
kell.”14 E cselekvő szándékot jelzi, hogy is
m ert szerzők, m int Móricz Zsigmond, Biró 
Lajos vagy Molnár Ferenc haditudósító
nak  állnak, és az értelmiség jelentős része 
csak fokozatosan ju t el a háború ellenzésé
ig. A háború első éveit inkább a lelkesedés 
jellemzi, a különböző háborús tem atiká
jú  irodalmi antológiák sora, és az az érde
kes jelenség, melynek következményeként 
a „propagandadalok, indulók, katonanóták 
mellett megszaporodtak a  hadszíntereken 
élő katonák saját m aguk által ír t  versei is,

melyek legjobbjai tábori újságokban jelen
hettek meg.”15

A Nagy Háború propagandatörténe
tének érdekes szeletét képezi Jókai A  jö 
vő' század regénye című művének sajátos 
értelmezése, hiszen a Jókai-mű „gyak
ran  újra olvasott lett, de nem csak érthe
tő  ak tualitása révén, hanem  m ert egyfajta 
tám pontként is szolgált a háború jelensé
gének értelmezéséhez.”16

A háborús antológiák, Jókai regényének 
újraértelmezése, az írói szerep újragondo
lása a háború kezdetén, végén és annak 
folyamatában is, rávilágít arra, m iként a 
Propaganda... kötet egésze, hogy a ma
gyar értelmiségiek -  a sajtó, a színház, a 
művészetek és az irodalom jeles szereplő
it is beleértve — a Nagy Háború évei alatt 
olyan új helyzetekkel és (többek között pro
paganda általi) befolyásolási technikák
kal voltak kénytelenek szembenézni, illet
ve olyan tapasztalatok birtokába jutottak, 
melyek minden bizonnyal számos tanul
sággal b írnak a XX. századi olvasó számá
ra  is. A tanulság levonásának kategorikus 
voltára jó példa Babits, aki a Nagy Hábo
rú  (e szám unkra, mai olvasók szám ára 
olyannyira ismeretlen ismerős történelmi 
esemény) lezárása u tán  néhány évvel m ár 
olyan mondatokat ültet át francia nyelvből 
m agyarra, amelyekben így fogalmaznak a 
XX. század kapcsán: „úgy lesz egykor em
lékezetes, m int a  politikai gyűlöletek intel
lektuális megszervezésének százada”.17
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SÁNTA MIRIÁM

Árnyék
„Az ige tes tté  lő.”
Németh Zoltán

Egy középkorú fehér férfi magabiztosságával 
rúgom seggbe magam.
A z értelmes mondatnál megtorpanok -
a befejezetlen mondat semmibe lóg,
az átírt mondat m indig kikerül a létezés árnyékából.
Ebben az árnyékban látszom felszívódni,
s a miheztartás végett mimikrijében
vívok aprócska boxmeccseket.
Hogy sosem elég, m indig is tudtam.
Milyen hatalom bújhat meg tenyeremben 
az izzadás saván és baktériumok kolóniáin kívül?
Mi felett lebegve érezhetem, 
hogy nem nyúlnak utánam karok és fegyverek, 
hogy szenvtelen vagyok, s szemtelenül megyek 
szembe a létezés árnyékának utolsó nyalábjával.

Milyen hatalom tömörülhet a szorongásba 
reggel a kagyló felett görnyedve?
Két ujjam hátratolva -  m intha meghúznám a ravaszt, 
nem fú j most a szél és nem zörög a kárászt, 
csak az édes megkönnyebbülés, szabadulás, 
az okádás perverz bája.
Egyetlen hatalm am  a szorongás.
Am ikor nem kifele indulok el, mert előttem 
mindent megírtak és mindent elolvastak 
és mindent visszaokádtak halva és hallatlanul. 
Am ikor minden visongva emlékeztet 
hogy nem elég, és akár fel is robbanhatok, 
én sem vagyok elég, és az sem, amit tudok, 
nyert ha tudni akarok, akkor kifele indulok el.
És befele m indig könnyebb süllyedni, 
m int szétszóródni valaki árnyékában, 
a folytonos hűvösség kényelme alatt 
roskadozva jóllakotton a semmivel.
Kikapcsolnám magam s lennék viaszodban kanóc, 
hogy éghessek bátran, hisz a befele olvadás 
nem örökláng. Van még türelmed?
Egy középkorú fehér férfi naivitásával legyintenek, 
és ruhám m al együtt vetném le a feltételes módot.

Amilyen lehet
Itt van a tested.
Csinálj vele, am it akarsz.
M utasd meg vagy rejtsd el, 
mert a tested a tiéd, és nem az istené, 
és nem az apádé, és nem az anyádé, 
de még a gyerekedé sem.
Nem a szomszédé, a papé, az orvosé vagy 
akár az edzőé, 
hanem a tied.
És vághatsz bele réseket, és hadd folyjon

a vér,
ha az téged felszabadít.
És szúrj bele fémeket, 
ha az téged felszabadít.
És varrj rá mintákat, színeket, 
árnyékokat és fényeket, 
ha az téged felszabadít.
A zt mondják, a test templom, 
miért ne díszítenéd ki falait.
Vagy miért ne szenvedj benne.

És lehet sötét, mélybarna, 
krokodilbőr-hegekkel.
Lehet sárgás, sima és üde.
Lehet rezes, érdes és gyűrött.
És lehet olív és krém és fehér, 
foltos, szeplős és erezett.
Égetett és rákos és beteg, 
pattanásokkal teli, hámló és vastag.
Ha az téged felszabadít.

Itt van a tested.
Lomha húsnyaláb, mozgó izmok tömege. 
Vérerek kévéje és idegek kötege, 
öblös belek tárnái közt zakatol a gyomorsav, 
reszket, pum pál a szív.
Ha nem pum pál -
a test templomrom, hervadó virágokkal.
S  az agytekervények, a forgó szemek és 
a századmásodpercnyi pontosságú 
szempillahullás egy dörzsölés után, 
megpattanó hajszálér a fehér szemgolyóban, 
az üvegtest homályos vizéből indul, 
s a sejtekben halkul el a rezgés.
*

És lehet kövér, 
lehet sovány, ezek keveréke, 
és lehet kategória nélküli, 
ha az téged felszabadít.
És lehet cédulán a méret, 
árcédula valaki tekintetében.
Lehet vastag, lehet vékony, 
lehet szőrös és csupasz, 
és lehet százalékarány, 
szavazókörzet, hajigáló huligán, 
és imaházi padok közt görnyedő.
Lehet hajlott és ráncos, 
lehet friss és feszes.
Ha az téged felszabadít.
Itt van a tested.
Mondd, még milyen lehet.
Pont olyan, m int a tied, 
ami felszabadít. S o litu d e
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Bújócska
„tehát szép is lehet nem csak tragikus
egy szamár
üvöltése” -  Tolnai Ottó

Gyerekkorában nevezték el 
Dávidnak a zsidót, 
mert alacsony volt és vékony 
és szerette az állatokat, az 
eltévedteknek kitörte a nyakát, 
irgalmasságot gyakorolva.

Evek óta kint lakott 
a Rákóczi híd alatt, 
esténként gyerekkoráról 
énekelt siratót, 
pedig
az első' mínuszig biztos nem fog megfagyni.
*

Apu mindig azt mondta ne feszítsem
be annyira a seggem mert akkor
kevésbé fog fájni
aztán eltört a fakanál
Apu nem talált másikat
m ára vége a verésnek
Anyu mindig a sarokban
kucorgott halkan pityergett
dávidfiamdávidfiam hogy tehetted ezt.
*

Anyu megint sír 
fényesfehér kapszulákat 
tüntet el a szájában 
rám  néz vizes 
szemmel azt mondja 
Apunak ne szóljak.

Anyu elment sétálni 
halkan csukta be maga 
mögött a ajtót
a kapurácson túlról odasúgta 
dávidfiam számolj el százig 
addig keresek egy búvóhelyet.

Apu megtalálta a színes 
dobozokat amiket

Anyu felejtett az asztalon 
kérdezi hol van Anyu 
nem mondok semmit 
az ígéret szép szó 
erre felpofoz.

Apu kutyákkal keresi Anyut 
félek meg fogják enni 
Apu rám  üvölt 
maradjak otthon.

Anyut kiszagolták a kutyák 
most kórházban fekszik 
csövek lógnak ki belőle 
amikor bementem hozzá 
azt mondta
dávidkirály sosem veszítette el 
a bújócskát.
*
Apu vasárnaponként 
templomba jár vizes szemmel

dávidfiam amit elveszítesz 
meg kell keresni 
később majd megérted.

Apu vasárnaponként 
templomba jár vizes szemmel 
Anyut keresni 
nekem meg azt mondta 
tanácsra van mindössze szüksége 
istentől és Anyut nem is kell 
keresni
Anyu csak alszik 
mert nagyon fáradt 
később majd megérted 
ne kérdezz ennyit dávidfiam.

Apu nem sejti hogy 
tudom Anyu örökre elhagyott 
a kerepesibe meghalni vitték 
hogy végleg elfelejtsék 
mert ez az elszököttek sorsa.

Apu vasárnaponként 
templomba jár temető helyett 
pedig tudja hogy 
Anyu a kerepesiben fekszik 
inkább nem kérdezek rá 
később biztos megértem majd 
ezt is.
*

morzsolgattam a menetjegyet
menetközben összegyűrtem
csákó lesz majd belőle
a legokatonáknak
hogy védje a fejüket valami
amikor meghalni
indulnak a nappaliért
folytatott háborúba
Apu rám  szólt hagyjam abba
összegyűrve nem fogadhatja el az ellenőr.

a mellettem ülő bácsi 
szeme vizes
óceánokkal könnyezi tele a metrókocsi 
ablakát
a mellettem ülő bácsi 
büdös
inzulinszag vagy csak simán 
alkoholista mondta Apu 
amikor leszállt a bikásnál az öreg.

mindig kértem Aput hogy jelezzen amikor 
átmegyünk 
a duna alatt
szerettem a borzongást a felettem lévő

víztömegtől
ma viszont elfelejtettem szólni 
amikor a szent gellértre 
értünk
csak morzsolgattam a menetjegyet 
menetközben összegyűrtem 
hátha majd csákó lesz belőle 
a legokatonáknak és 
megvédi a fejüket 
a nappaliért folytatott háborúban.

a mellettem ülő bácsi otthagyta az illatát
inzulinszag vagy csak simán
alkoholista
beleültem a szagba
víz csöpögött az ablakról
a csendes óceán
vagy az indiai
elázott a menetjegy is
szegény legokatonák meg fognak fázni
amikor meghalni indulnak a nappaliért
folytatott háborúba.
*

Apu végül fehérre meszelte a hálószobát 
olyan fehérre amilyen Anyu karja volt 
amikor hazahozták és kiterítették 
jobb híján a konyhaasztalon 
mielőtt kórházba került.

Apu borosüvegbe kapaszkodott 
miközben a falat meszelte hátha 
az a szobában tartja  
a vörösbor
ugyanolyan kimoshatatlan 
foltot hagyott a fehér pólón 
mint Anyu a falakban 
Apu borosüvegbe kapaszkodott 
miközben a falat kente és közben 
Anyut szidta.

Mikor befejezte dobozba rak ta  Anyát 
a virágos vasárnapi ünneplőruhát 
a rántotthússzagot 
és egy szombati délutánon 
a dunába dobta a rákóczi hídról.
*

Amikor Apu melléfeküdt végül 
a kerepesiben, én ideköltöztem, 
hogy esténként énekelhessek 
Anyunak siratót, arról, miként 
veszítette el végül 
dávidkirály is a bújócskát — 
fejezte be
dallamtalan hangon dávidzsidó, 
majd felvett néhány dekket a földró'l, 
hogy egy elalvás előtti utolsó cigarettát 
tekerjen magának.

HAJÓS ESZTER

Leér a szőnyegről
► Slagr & Camilla Granlien: Arne 

(Songs By Geirr Tveitt, 2013)

a talpa leér a padlóig, pedig az ágyon 
ül. az ágy szélén, a padlón szőnyeg van, a 
szőnyegen meg akkor a talp. benyomódik 
a szőnyeg az árnyékok súlya alatt, az ágy

is benyomódik, most nem lógázza a lábát, 
hideg van. fehérek a lábai, meg a Nap is 
megvilágítja, kiissza a színeit.

fehér a ruhája vége, ahogy a térdére 
lóg. följebb is fehér, a Nap mindent magá
évá te tt itt. még a ruha  is nagy rá, pedig a 
legkisebb méret volt. nem simul a dereká
ra. jobb is, nem vetkőzni öltözött fel. előre
csúsztatja a talpát a szőnyegen.

a lábszára is árnyékot dob a padlóra, el 
fog indulni, csak még kipróbálja, hogyan 
esik a fehér szőnyegnek a fekete árnyék, 
meg nehogy elessen benne, a szőnyeg a la tt

van a padló, azt nem érzi a talpával most. 
biztos nehéz a padlónak a szőnyeg négy- 
szögletes árnyéka.

az ágy szélébe kapaszkodik, lecsusszan 
a szőnyegre, érzi a szőnyeget a bőre. fázik 
a combja, a szőnyeget még nem melegítet
te fel senki, kinyújtóztatja a lábát, eléri-e 
vajon a szőnyeg végét, milyen hideg a pad
ló ott. de nem éri el. nekidönti a h á tá t az 
ágynak.

a fehér ruha  fehéren megy tovább föl
felé. a melleit kirajzolja, aztán  V alakban
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szétnyílik és így ér föl a vállra, a szívét 
pont nem takarja  jól. még szerencse, hogy 
belül viseli, a ruha  közben nem állt meg, a 
válltól m ár lefelé megy, a háton végig, a fe
nekénél összevissza gyűrve.

nem tú l illedelmesen ült le. oldalra dó'l, 
balra, akarja, hogy az arcát is érje a sző- 
nyeg. ha m ár úgy nyújtózkodik, sohasem 
szűnik meg nyújtózkodni az égig. ő meg 
rajta tapos, amikor csak lelép a földre, fü
ves puszta, lapos füvekkel.

nem szabadna eltaposni az igyekezetei, 
és mi lesz, ha  egyszer eldőlnek a szálai 
végleg, belefúródik az arcába a szőnyeg, 
keveredik a hajával, szőke, itt minden 
olyan, m intha valamilyen színe lett volna, 
de m ár elfogyott, a lábát a testével egy vo
nalba húzza, hasra  fordul és továbbgurul 
a szőnyegen.

nézi az ágyat, fehér az is. hideg, a fe
hér paplan rásim ul az ágyra, tú l egyenle
tes, m intha sohasem ült volna rajta  senki, 
nem baj, a ruháját azért jól összegyűri, túl 
nagy az ágy. túl nagy a szőnyeg, tú l egyen
letes. a párnák  is a helyükön vannak.

az ablak meg az ágy fölött, a fehér csip
kefüggönyön keresztül azonos arányban 
hull az ágyra a fény és az árnyék, fekszik 
a jobb oldalán, az egyik keze a feje alatt, a 
m ásik a felső vállától fehéren leérkezik a 
földre, a szőnyeg része, fehéreik egymás
ba keverednek.

az ágy lapos árnyékot ejt a szőnyegre, 
az ablak a plafonig ér. a h á tá ra  fordul, to
vábbgurulva. nézi a plafont, az is fehér, 
csak több rajta  az árnyék, m ert az árnyék 
itt lefelé esik, de úgy, hogy föntről mégsem 
fogy el. még így se ér le a szőnyegről, pe
dig annak  is van vége.

a plafon szögletes súlya a padlón, érzi 
az arcán, a szívén, am it szerencsére nem 
lát a plafon, túl nagy. valami zúg. a plafo
non továbbhaladva, végig, szóval ott az aj
tó. meg az ajtó melletti fal. ez a szoba tel
jesen üres és fehér, ki fakította ki. a Nap 
meg ömlik befelé.

a szemei kékek, teljesen hiányzik belő
lük az árnyék, tú l sok mindenre ránézett 
már. csak ennyi színe m aradt, fogy. felül, 
teljesen összegyűrte magát, végre látszik, 
viseli, az ajtó felé indul a szemével, de nem 
meri kinyitni, m ert odakint nem üres és 
fehér van.

fél, hogy egy asztal vagy festmény elve
szi a színét, és akkor elveszik, nem talá l
ják  meg többé a szőnyegben, majd néz az 
ég felé, a plafonra, soha nem szűnik meg. 
a kilincs is fehér, a haján átbújik a fény. 
a hajával festi meg a Nap a szobát, saját 
színt ne pazaroljon.

mi zúg? ki vitte ki a bútorokat? nézi az 
ürest, miért fehér az üres. egyenletes, ha az 
ágyon fekszik, nem gyűri össze a takarót so
ha. még az árnyékával sem. vagy ha tüsz- 
szent. kifújja az orrát, levegőt vesz. ki tett 
volna ide bútorokat? nincs itt hely bútornak.

a Nap m indent az ő színével festett meg. 
azért üres? hideg, nem melegítette fel még 
senki, fázik magától, az ablak árnyéka, 
a csipkefüggöny kicsit több árnyékot ad, 
megbomlik az egyensúly, nézi, hátrafor
dulva. süt a Nap, de lehet, hogy m ár éjsza
ka van.

beomlik az ajtón az árnyék, valakinek 
a szeme bevilágít a szobába, áll, lép, kike
rüli, eléri az ágyat, leül az ágyra, hogy

hogy nem botlott meg az árnyékában? a 
szíve kilátszik, valahogy k in t felejtődött. 
visszafekszik, belenyomódnak a fűszálak, 
szőnyegmintás lesz a bőre. ki lehet mosni?

nézi a plafont, hogy m iért megint a pla
font nézi. nem ülsz mellém? beszél, a talpa 
leér a padlóig, belenyomódik a szőnyegbe, 
az ágy is benyomódik, gyűrődik. gyúródik 
a fehér, az árnyékok, rendezetlenül dobál 
mindenféle árnyékokat szerte.

a szőnyeg szálai is lefekszenek a lába 
alatt, m iért hord zoknit, ha nincs hideg? 
megzavarodnak a fehérek, ismeretlen szí
nekkel keverednek, szögletes árnyékai 
vannak, a szálak laposan nyújtózkodnak, 
fönt az árnyékok a plafonon, nézi, milyen 
felhősen keveregnek.

fehéren zuhan a plafon, a lámpa nem vi
lágít. fehéren sötét, a nézések ránehezed
nek a levegőre, a levegő lassan lélegzik, 
kéz közeledik, ki látja ezt a kezet? és mi
ért van színe, m intha árnyék volna, am i
nek árnyéka van. gyere, ülj ide.

a ruhája sem fehér, hidegnek látszik, de 
hol van m ár a szőnyegnek a vége? a pár
nák árnyékait látja eltévedni, m iért ak a r
nak itt lám pát kapcsolni? fél, az a másik 
kiissza a színeit a tekintetével, ahogy be
lenéz. olyan félreértett a belenézése, m int
ha nem is bele nézne, csak rajta  át.

de úgy, hogy ő nincs ott mégsem, kinyit
ja  az ajtót a szemével, m ert csukva talá lta , 
de nem lát se asztalt, se festményt, lehet, 
az ő színeivel festették őket is, az pedig 
nincs, sohasem fogy el a megszűnése. így 
indul el. fehér az ég, akkor is, ha kék. nézi 
az eget, amikor a plafont látja, az a m ásik 
ki akarja  húzni a szőnyegből.

pedig az égig nyújtózkodik, csak neki 
máshol van az ég most.

Leérnek a földre.
► Sutari: Idzie Niedzwiedz (Wi.ano, 2014)

M egrettent és kifutott belőle az árnyék, 
ezt szerettem, ilyenkor lehetett látni jól, 
milyen, amikor nem esik rá  a dolgoknak 
a mocska. Ült és láttam  rajta, nagyon fél, 
nem lehet így semmit csinálni, megmoz
dulni se, különben megsebesítik a kövek. 
Mindig az a hülye gondoskodásérzés, hogy 
meg kellene védeni valamitől, ami nincs, 
csak neki van.

Szerettem volna mondani valamit, de 
ilyenkor még a homok is sebet vág. Fi
gyeltem csak, mit fog csinálni mégis, m ert 
mozdulatlanul meg nem lehet, vagy nem 
sokáig, de nem mozdult, tényleg, ezt m ár 
biztos régóta gyakorolja. Féltem, ha túl 
közel megyek hozzá, rá  esik az árnyékom 
és belefullad, pedig nagyon szerettem vol
na, ha rám  esne az árnyéka.

Hogy akkor legalább valahogy meg
érinthessem anélkül, hogy neki össze kell
jen törni a köveken. De ilyenkor mozdulni 
nekem sem lehetett, m ert ha összetalál
koznak valam i árnyékok és súrlódás lesz, 
esetleg valam iről letörik valami, ami szin
tén árnyékot vet, és akkor az az árnyék 
is találkozik egy m ásikkal és újból, na az 
szörnyű lenne.

Feldolgozhatatlanul fehér a fal, pedig 
önmagát is árnyékkal sújtja. Ő meg ült 
és nem volt fehér, pedig színe sem volt se
hogy. Néztem, és félni kellett, nehogy a

C om passion

tekintetem  valam i kétes fényt dobjon rá, 
amitől mondjuk megfázik vagy bármi. 
Várt, nyilván, hogy visszatérjen valami 
belé, amiről ő sem tud ta  még, mi, de hogy 
hiányzik megint, annyi biztos.

Az ablakok bedobták az eget a parket
tára , pedig m ár lement az ég a Nappal. 
Minden kiesett a Napból, amíg fönt volt, 
földet érnek a sugarak és m egérintik a 
földet. Leülök, azt hiszem, pedig itt nincs 
több hely, főleg ülve. Közben elmúlik a 
csönd, visszafestik a tér kongásai a feketé
it, nehezen, de mégis. Mire megyek az óva
tosságommal.

A falra felakadnak a helykeresések, le
ültem, most m ár mindegy, hagyom, hogy 
engem hagyjon el az árnyék, ha m ár a 
fény kihullott a szememből és összetört 
valahol, amíg nem figyeltünk. Felálltál 
és néztél, pedig szerettem volna, ha  most 
nem néznél, ha mondjuk távolabb mész, 
annyira, ne essen rám  a fényed.

Valamit mondani szeretnél, de m ár így is 
sivatag van, félek a sivatagban egyedül, fő
leg, ha fázom. Feldolgozhatatlanul fehér va
gyok, amikor nem látom az árnyékaidat a 
helyükön. Távolabb szeretnék állni magam
tól, de ülök, meg idebent, teljesen lehetetlen 
súlya van ilyenkor a plafonnak. A köveken 
őrlődnek a szavak, nem beszélhetünk.

Mocskosak a szavak és bemocskolják a 
levegőt, fekete lesz a levegő, sárfoltos, és 
akkor ta lán  nem is látlak  többé, akkor 
sem, ha te fehér leszel újra. Megfullad
nak a szavak a levegőben és fekete lesz 
mind, még a zöld is, ami nem is mocskos 
egészen, csak mondjuk egy szem por esett 
rá  egyszer. Vagy túlságosan égnek, korom 
lesz meg hamu, csupa mocsok meg szar.

Becsukódott az ablak, pedig senki sem 
csukott be semmit, mindegy, ég m ár úgy
sincs, én pedig megint téged nézlek, mert 
kifutott belőled az árnyék, egy árnyékon 
osztozunk, lehet, azért van ez. Ü lünk és 
várom, mikor törik le valami és lesz túl sok 
az árnyék, mikor törünk össze a köveken. 
Engedem az árnyékaidat a közelembe jön
ni, ezek másmilyenek, mit is gondoltam.

Pedig csak azt szeretném most látni, 
milyen vagyok egyedül és te milyen vagy.
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A magyar slam poetry két határterülete: 
hangköltészet és pedagógia
Költészet-e a slam poetry? Erre az alap

kérdésre hadd válaszoljak annyival, hogy 
amikor -  időről időre -  kísérletet tesznek a 
slam poetry mint kifejezés magyarra fordí
tására, nem a második szóelem az, ami a ne
hézségeket okozza. A slam poetry költészet, 
hiszen neve is erre kíván utalni. Az már egy 
sokkal izgalmasabb kérdés, hogy a költé
szetnek ez a formája hogyan valósul meg ná
lunk, Magyarországon, a magyar nyelvben 
és kultúrában. Essék szó két olyan terület
ről, amelyek kérdései kiemelkedő jelentőség
gel bírnak a magyar slam poetry vizsgálata
kor: a hangköltészetről és a pedagógiáról.

Slam közel s távol
A magyar slam poetry mibenlétét álta

lában azok felől próbáljuk meghatározni, 
akik a műfajt bevállaltan művelik. Ezen 
személyek jelentősebbjeinek a közös ne
vezője, hogy bár valamilyen módon m ár a 
műfaj megismerése előtt foglalkoztak az 
írás vagy az előadóművészet bizonyos for
máival, nagyobb ismertségre mégis a slam 
poetry művelése kapcsán tettek szert. Az 
így kialakult ismertségnek a felhasználási 
lehetőségei sokkal inkább az egyes előadók 
karrierjében, semmint a slam poetry meg
határozhatóságában mutatkoznak meg. 
Gondolok itt például arra, amikor Pion Ist
ván -  egyébként nagyszerű szövegeket ta r
talmazó -  első verseskötetét úgy reklámoz
ták, hogy van benne slam poetry is. De ha 
egy — jellegénél fogva papír alapú — verses
kötetben van slam poetry is, akkor a slam 
poetrynek mégsem kötelező eleme az élő 
szóban való elhangzás?1 Nagyon úgy tűnik, 
hogy a műfaj közösségi jellege, ezen belül 
is az alkotói szabadságot hangsúlyozó atti
tűd -  amely egyébként örömteli társadalm i 
jelenség, és művészi termékenységet ered
ményez -  megnehezíti azok dolgát, akik a 
lehető legobjektívebb tudományos távolság
ból szeretnék definiálni a slam poetryt.

& gumón -  szerkeszti: 
André Ferenc

Nos, ha a tudományos távolság hiányoz
ni látszik a vizsgálathoz, érdemes lehet ki
indulni más távolságokból, és olyan alko
tókat keresni, akik vagy csak mérsékelt 
gyakorisággal látható vendégei a slam 
poetry rendezvényeknek, vagy még ennél is 
távolabb állnak a műfajtól, mégis elismerő, 
vagy legalábbis semmi esetre sem becsmér
lő hangnemben nyilatkoznak róla. A mű
fajtól való távolság lehet időbeli -  ha olyan 
előadóról beszélünk, aki idősebb magánál a

slam poetrynél —, és lehet térbeli is, ameny- 
nyiben az adott művész valamilyen okból 
m egtartja a pár lépés távolságot az általa 
egyébként tisztelt költészeti formától.

Siam, performativitás, 
hangköltészet
Szkárosi Endre különleges intermediális 

művész: a hetvenes évek végétől foglalko
zik a hangköltészettel, a nyolcvanas évek kö
zepén pedig megalapította a Konnektor ze
nekart, ezzel megalkotva a totális költészeti 
koncertszínház műfaját. A Konnektor-élet
mű Youtube-on fellelhető darabjai, valamint 
André Ferenc -  a Helikonban korábban meg
fogalmazott -  definíciója alapján minden túl
zás nélkül állítható, hogy ezzel a formáció
val Szkárosi pontosan azt terjesztette itthon, 
amit a mai közbeszédben a leginkább spoken 
word néven emlegetünk. Azt gondolom, egyál
talán nem csoda, hogy az előadott költészettel 
mélyen foglalkozó Szkárosit a nála jóval fia
talabb, mégis hasonló alapokon nyugvó műfaj 
befogadta, és afféle tiszteletbeli slammerként 
kezeli. E címhez persze valahogy neki is vi
szonyulnia kell: a 2016 márciusában lezaj
lott Szépírók Slamfeszten ő maga mondta el 
expozéjában, hogy a slam egy sokkal konzer
vatívabb műfaj, mint az általa művelt hang
költészet, amennyiben ez előbbiben minden 
információ a hangba és a nyelvi közlésbe köl
tözik. Erre reagálva csak annyit jegyeznék 
meg, hogy bár a maximum három perc, illet
ve a tiltott eszközhasználat valóban a slam 
poetry általános szabályai közé tartoznak, 
a gesztusok használatának a kérdése már 
egyáltalán nem magától értetődő. Hiszen le
választható-e egy adott slam előadásról egy 
akár véletlenül ejtett grimasz, vagy egy, a kö
zönségnek szándékosan odavetett hálás mo
soly? Arra gyanakszom, hogy nem, és e gya
nakvásomban olyanok is megerősítenek, 
mint például Závada Péter -  mára már köz
ismert -  szakdolgozati témája a színház és 
a slam poetry kapcsolatáról, vagy Vida Ka
millának a Helikonban korábban megjelent 
írása, amely a testnek a műfajban betöltött 
szerepét vizsgálja. Az azonban tagadhatat
lan, hogy a Szkárosi által művelt hangköl
tészet esztétikai harsánysága, illetve a slam 
poetry -  egyelőre többségében -  visszafogott 
performativitása között van egy határvonal.

Pedagógia és közösségformálás
Lackfi János pillanatnyilag a hazájában 

legismertebb magyar költők egyike, emellett 
pedig kiváló pedagógus, aki a humort is szí
vesen használja. Bár a Szkárosi-féle hangköl
tészet távol áll tőle, így is összetéveszthetet

len előadói stílusa van, amely kétségtelenül 
több annál, mint amennyivel a konzervatí
vabb kortárs költők zömét vádolni szokták. 
Irodalmi háttértudása is kiemelendő: a ha
gyományos irodalmi formák nagy ismerője és 
használója ő, akinek szempontjából az alko
tás játék-jellege legalább annyira fontos -  ha 
olykor nem fontosabb —, mint a közben szü
lető mű. Talán nem véletlen, hogy általános 
iskolai tananyagként is szívesen szedik elő 
a verseit. Amikor Simon Márton, a mai na
pig legismertebb slam-szövegének végén azt 
mondja, egy Szilágyi Domokos-parafrázissal: 
„És csak játszom ugyan, de ti azért vegyetek 
komolyan”, nem tud nem eszembe jutni ez a 
Lackfi-féle hozzáállás a költészethez. Ha van 
a magyar irodalomban előképe a slam poetry 
közösségformáló erejének, és annak, hogy 
versek befogadására szívesen gondolunk tár
sas tevékenységként, akkor ez az előkép leg
inkább a Lackfi-jelenségben ragadható meg. 
Lackfi egymagában érdemel akkora figyel
met a költészet népszerűsítése szempontjából, 
mint a teljes itthoni slam poetry-mozgalom. 
Az a tudatosság, amellyel egyrészt önma
gát menedzseli -  hiszen ne tagadjuk meg tő
le ezt se - , másrészt a magyar irodalmat ter
jeszti, visszaköszön a magyar slam poetry 
infrastruktúrájában is, elég például azokra 
a vidéki alternatív irodalomórákra gondolni, 
amelyekre slammereket hívnak meg, hogy 
beszélgessenek a diákokkal. A magyar slam 
poetry azért válhatott meghatározó közössé
gi élménnyé, mert -  akárcsak Lackfi — olykor 
vállaltan házhoz ment a pofonért -  vagyis 
megjelent olyan platformokon, ahol egyesek 
szerint semmi keresnivalója nem lett volna —, 
és ő maga lepődött meg a legjobban, amikor 
észrevette, hogy ezek a szituációk képesek a 
legvalódibb, leggyümölcsözőbb kapcsolato
kat teremteni. Az pedig szinte magától ér
tetődő, hogy ez a fajta nyitottság találkozik 
az iskolás korosztály nyitottság-igényével. Az 
értelmes, odafigyelő pedagógiai érzék tehát 
ugyancsak egy fontos része a magyar slam 
poetrynek.

És hogy milyen Lackfi közvetlen viszo
nya a slam poetryvel? Leginkább mérsé
kelten távolságtartó, mégis tiszteletteljes: 
amikor közös platformra kerülnek, az ál
talában azért történhet meg, mert Lackfi 
hívja a slammereket. Ellenkező irányú in
vitálásra nemigen láttunk példát. Ez a 
két, irodalmilag gyümölcsöző intézmény -  
Lackfié és a slamé -  úgy tűnik, békében és 
szeretetben megfér egymás mellett, és köz
vetlenül csak ritkán találkozik. Hatása vi
szont mindkettőnek tagadhatatlan.

1 A slam  p o e try  a ty já n ak  szám ító  M arc S m ith  m eg
h a tá ro zá sa  szerin t: „Slam s a re  cap tivating  poetry  
events th a t  focus a  live audience’s a tten tio n  on th e  
p resen ta tion  of p oetry  th a t ’s been  composed, polished, 
and  reh earsed  for th e  purpose  of being  perform ed — 
very often in  a  competitive a ren a , b u t n o t a lw a y s ” (In: 
M arc Kelly S m ith  & Joe K raynak : T ake th e  Mic -  The 
A rt of Perform ance Poetry, S lam , an d  th e  Spoken 
Word, 2009.4.) E n n ek  a lap ján  te h á t a  slam  poetrynek 
m indenképpen el kell hangoznia, következésképpen 
Pion p a p írra  v e te tt szövege nem  lehe t slam  poetry  -  
m ég ak k o r sem , h a  k o rábban  a k k én t szólalt meg.

S á n ta  M ir iá m  1993-ban született Kolozsváron, a BBTE m a
gyar szakán m esterizik másodéven, és nem csak szubkultúrák
kal foglalkozik.

Mfiklya C sa n á d  1998-ban született Szegeden. Jelenleg K is
kunfélegyházán tanul, idén érettségizik a helyi Móra Ferenc 
Gim náziumban. Lenne oka lövöldözni. 2015 óta ír  verseket.

H ajós E s z te r  1990-ben született Budapesten. Első kötete az idei 
könyvhétre jelent meg Bejárati égbolt címmel a Napkút Kiadónál.

S te rm eczk y  Z solt G áb o r 1992-ben született Budapesten, jelen
leg is ott él. Alapfokú tanulm ányait a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem bölcsészettudományi karán, a szabad bölcsész szak esz
tétika  szakirányán végezte. Jelenleg leginkább szabadúszó újság
író. 2017 tavaszától a contextus.hu színház rovatának vezetője.
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KECSKÉS TAMAS HUNOR

De minek eltévedni?
Thomas Pynchon legutóbbi, Kísérleti fá 

zis című regénye megint úgy van kitalál
va, hogy jól eltévedjünk benne. Igen ám, 
de ki akar szánt szándékkal eltévedni? 
Instan t válasz helyett egy felvetés: miért 
olyan értelem szerű ez a kérdés, honnan a 
zsigeri nyugtalanság, ha  nem találjuk m a
gunkat a térképen? Vagy a térképet.

Kulturális toposzaink azt tanítják, hogy 
eltévedni nem móka és kacagás: a labirin
tusban ott vár a Minótaurosz, az erdó'ben a 
Gonosz Boszorka. Ha meg Bronxba tévedsz, 
akkor tuti ki fognak rabolni -  ezt jól megta
nultam, pedig nem hogy New Yorkban, de 
még Amerikában se jártam . Mi m ár jól tud
juk, amivel a horrorfilmek gyanútlan mel
lékszereplői sosem lesznek tisztában: nem 
indulunk spontán felfedező útra se a ház
ban, se a természetben, de még az űrhajón 
se. A jó öreg Kultúra a rra  tanít, hogy a já r t  
u tat a járatlanért nem éri meg elhagyni, 
ugyanis ott vannak a szörnyek, a gonoszok. 
Fennhatóságán kívül azzal kell számol
ni, hogy materializálódni fog a VESZÉLY! 
Ajaj. Ezek szerint a Kultúra is végignézte a 
Lost mind a hat évadát. Szóval jobban te
szed, ha félted az életed, de hogy éppen mi
től, azt nyugodtan döntsd el te. Másfelől, 
mióta az időt pénzben mérjük, az eltévedés 
is csatlakozott a pazarlás különféle alakvál
tozataihoz. Amikor Odüsszeuszt szívatták 
az istenek, az ő ideje teljesen másképp telt: 
végeredményben bejárta 10 év alatt a Föld
közi-tengert és partvidékét, ami akkortájt 
az egész világnak számított, és mégis idő
ben hazatért. Sokkal később, amikor Vol
taire szívatta Candide-ot, az idő m ár rejtett 
ellenlábasként jelent meg (bár az is igaz, 
hogy a világ is nagyobb lett), mindenesetre 
a szereplők a történet végére megvénültek.

* á á  lathatatlan
critical

rovatai*»rtis
Mindeközben úgy tűnik, hogy az eltéve

dés élményének antropológiai alapjain több 
nyugszik, mint azt elsőre hinnénk, így ami
kor a kommunikációs technológiák (khm, a 
hadiipar) fejlődése elénk gurította a hálóza
tok aranyfonalát, úgy ragadtuk még a vé
gét, hogy nem is tudtuk, hol az eleje. Talán 
éppen azért tűn t olyan jó fogásnak, mert 
nincs is neki. Nem fogom az interneten va
ló barangolást — bár érezzük, hogy még a 
nyelv is errefelé mutogat -  az eltévedéssel 
párhuzamba állítani, ennél konkrétabb pél
dával jövök, és innen m ár tényleg csak egy 
bekezdés lesz a Kísérleti fázis.

A Second Life majdnem ugyanolyan v ir
tuális világ, m int az összes többi, ahol a 
felhasználók m egtervezhetik saját avatár- 
jukat és interakcióba léphetnek másokkal. 
Vannak ott intézmények, saját pénznem, 
házasságok, iskola, művészetek, konzulá
tusok, minden, ami a virtuális szemnek, 
szájnak ingere lehet. Azonban a több mint 
11 millió aktív felhasználóval rendelke
ző Second Life legalább két dologban kü
lönbözik más hasonló fejlesztésektől. (1.) 
Ez tulajdonképpen nem játék: nincs tö rté

nete, nincs benne mesterségesen generált 
konfliktus, nincsenek küldetések, nem le
het benne győzni. Ezt a nem-játékot csak 
játszani lehet. (2.) A program bizonyos 
szintig nyílt forráskódú, vagyis a felhasz
nálók majdnem úgy alakítják a környeze
tet, ahogy akarják. A létrehozott objektu
mokhoz pedig interaktivitás rendelhető, 
például ha valaki ráklikkel a székre, az 
is lehet, hogy leül, de az is megtörténhet, 
hogy egy teljesen más helyre irányítódik 
ebben a felhasználók által folyamatosan 
újramódosított virtuális térben.

A DeepArcher (szóvicc: deep<mélylsötét, 
archer<íjász, a szóösszetétel ugyanúgy ej
tendő, m int a departure<indulás) pont egy 
ugyanilyen típusú szoftver, amit a Kísér
leti fázis főszereplője, Maxine Tarnow, a 
New York-i csalásvizsgáló használ. Ide a 
mély web virtuális leképezésébe já r  le nyo
mozni és különböző avatároktól, kémektől 
szerez infokat vagy csak éppen kóborol. S 
hogy mégis mi után nyomoz? Hát éppen er
ről van szó, m agyarázhatjuk reggeltől es
tig: New York; 2001; a dotkom konjunktú
ra  összeomlása; gyanús techcégek; arab 
országokba vándorló milliók; gyilkossá
gok és eltűnések; titkos állami projektek; 
szeptember 11.; összeesküvések -  de ez a 
Pynchon-regény megint olyan precizitás
sal van összetákolva, hogy a cselekmény 
ezen pontjai éppenséggel történetté tömö
rülnek és felmutatják a baljós összefüggé
seket, mégsem engednek következtetése
ket levonni. A „rosszfiú”, Gabriel Ice is úgy 
van kitalálva, hogy eldönthetetlen marad, 
azért mos pénzt közel-keleti országokban, 
m ert terrorista  sejteket támogat, vagy 
azért, hogy az ott működő titkos amerikai 
egységeket pénzelje. Ugyanígy nem adha
tó biztos válasz a rra  sem, hogy Maxine 
flúgos magándetektívként szaladgál New 
Yorkban vagy éppen maradék üdvösségün
ket és méltóságunkat próbálja meg össze- 
kapirgálni. Az mindenesetre elhangzik (és 
itt tökmindegy hogy igaz-e az összeeskü
vés, amit a regény egyes szereplői állíta
nak, ti.: a CIA szervezte meg szeptember 
11-et —, m ert ettől még a következtetésük 
igaz), hogy a terrorizm us infantilizálja az 
embereket: szóval jobban tesszük, ha félt
jük  az életünket, de ez esetben m ár meg is 
mondják, hogy éppen kitől.

Pynchon megint ír t  egy regényt, amit 
darabjaira szedhetünk, majd összerakha
tunk, de a kirakósok ide is, meg oda is ille
nek, ezért a puzzle-t mindig újra kell rak
ni éppen aszerint, hogy milyen értelmezői 
stratégiát választunk. Ez pedig valóban 
kecsegtető feladat, m ert a szerző mindig 
izgalmas történetekkel áll elő, amik az ol
vasót is érintő konspirációba futnak — ezt 
simán úgy éri el, hogy az általa használt 
információk hitelesek, legyen szó történe
lemről, fizikáról, különféle hivatkozások
ról vagy mondjuk a programozónyelvről. 
Egy teljesen szokványos pynchoni vélet
len (!): 2013 decemberében derült ki az 
Edward Snowden által kiszivárogtatott 
dokumentumokból, hogy az amerikai t it
kosszolgálat kémei tényleg aktívan játsz- 
szák a Second Life-ot (és más online játéko
kat) potenciális terroristák  után  kutatva,

akik a programot kommunikációs eszköz
ként használnák. Ja, még annyit, hogy a 
regényt 2013 szeptemberében adták ki.

Pynchon-regényt olvasni Esti Kornél él
ményéhez közelít, aki a nyelven mintegy 
elegánsan átlépve volt képes megérteni a 
bolgár kalauzt, holott annak anyanyelvén 
alig tudott pár szót -  mi a kapcsolat a le
vél, a kutyafénykép és a két csontgomb kö
zött? Esti ahelyett, hogy a lehetséges je 
lentésekkel és értelmezésekkel bajlódott 
volna, hagyta magát elveszni a kommuni
kációban, s így éppen a kalauz mondani
valójának motivációjára bukkant rá  és ezt 
értette  meg. A Kísérleti fázis esetében is ta 
lán jobb lenne, ha történet helyett Maxine 
és a többi szereplő attitűdjére, felülstili
zálva: világolvasási kísérleteire, alulstili
zálva: életmódjára figyelnénk, arra, hogy 
tulajdonképpen ezek a karakterek  össze
függésekre érzékeny emberek. Akik meg
engedik maguknak, hogy eltévedjenek, kó
száljanak, megfeledkezzenek az otthonról, 
így a kijelölt ösvényről letérve a világ ele
mei m ár új konstellációba rendeződhetnek: 
nincsenek véletlen találkozások, össze nem 
függő események. Olyan attitűd  ez, ami je
leket keres és talál a nyelvben, az utcán, de 
még saját testünkben is -  például Maxine 
húgyhólyagja, ami valahogy mindig olyan 
közvécébe irányítja, ahol éppen összefut 
valakivel, aki így vagy úgy, elősegíti a nyo
mozást. A racionalitás, de a spiritualizmus 
felől is parodisztikus elem, mégis Maxine 
gyakran bevált trükkje. Mi kinevethetjük, 
de ő já r t  jobban.

Ha tényleg igazam van, akkor az de
rül ki, hogy a cselekményt nem a történé
sek szervezik, hanem  a 20. századi ember 
alapélmenye: a paranoia (ami egyébiránt 
inkább beigazolódni látszik, m int nem). 
A művészetek felől ez közvetve azt is je 
lenti, hogy foglalkozása szerint lehet va
laki az irodalomban és programozásban is 
já rta s  amerikai prototipikus olvasó, ő sem 
fogja jobban érteni a regényt, m int ahogy 
én sem meríthetem ki teljesen innen, E r
délyből. A m intát keressük a káoszban, és 
egyáltalán nem biztos, hogy nem tévedünk 
el. De Pynchont olvasva úgy tévedünk el, 
hogy mindig a valóságban lyukadunk ki.

T hom as P yn ch on : K ísé r le ti  fá z is .  
B u d a p est, M agvető , 2015.
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SERESTELY ZALAN

Késés ötnegyvenkor -  
kilenc árulás
De addig is te nem pihensz: a láthatáron lassan áthaladsz... 
A  láncokat megoldod. S  kutyáid szerte-vadásznak.
S  így kezdődik a hajnal.

F üst M ilán

1.
Az aranysakál sehogy sem férhetett a fe

jébe. Talán csak a pásztorok konfabuláltak 
róla, ugyan honnan tudhatták  volna, mi 
m arta  véresre azt a szerencsétlen állatot. 
Egyébként is, aranysakál tudtával csak 
dél-nyugaton és a Bánságban élt, de onnan 
is kihalt, az utóbbi idó'kben csak a befa
gyott Dunán jött át néhány magányos szu
ka a szerbektől, bolgároktól. Boreász arra  
gondolt, talán  az Olt folyása mentén ka
paszkodhatott át a Déli-Kárpátokon. Mert 
mi van, ha mégis? Ha valóban eljött őér- 
te az a sakál, az életéért nyüszített hajnal
ban, sebzett lábaínával té rt haza, vissza a 
Déli-Kárpátokon, vissza a Duna jegén, a 
szerb nádasokba.

Egy este föllapozta Brehm veretes 
Thierlebenjét, hogy valamelyest maga is 
utánaszimatoljon Jákob angyalának. Pa
tinás könyv volt, díszkiadás disznóbőrkö- 
tésben, sim ára vasalt, de még jól kitapint
ható erezet mélyre vert betűkkel, redőiben 
összeveró'dött piszok — az apai hagyaték
ból került elő, épp az apaiból, ezt valahogy 
most sem értette, amikor másodjára vette 
kézhez, hiszen az öreg Weisz szinte undo
rodott mindentől, ami az előző századhoz 
kötötte, bizonyára a saját életétől is, akik 
ismerték, tulajdonképpen meg sem botrán- 
koztak azon, hogy önkezűleg vált meg tőle.

A Lapátfülű kutyák között talált rá, a 
Canis lupus L. és a Canis lupaster Ehrhg. 
szomszédságában. A Brehm-féle jellemzés
ből különösen három dolog ragadta meg a 
figyelmét, a többi javarészt száraz adato
lás -  habitusok, táplálkozás, élőhely, elő
fordulás, szaporodás, miegymás, az emberi 
figyelem remek és végtelenül apadt 19. szá
zadi vívmányai.

Először is az, hogy az aranysakált Sám
son hozza hírbe, amikor a Szentírás sze
rin t arra használja, hogy felperzselje vele 
a filiszteusok vetését. Másodszor, hogy ,,[a] 
sakálok szakadatlan éjjeli üvöltése néha tel
jesen tűrhetetlen; ha az ember a szabadban 
alszik, éjjeli nyugalmát tökéletesen megza
varja. Ezekután nem csodálkozhatunk, ha 
a keletiek a mindenütt gyakori állatot gyű
lölik.” Harmadszor pedig, hogy „[az] indiai 
angolok az általánosan ismert és jellemző 
vonítást a következő szavakkal utánozzák: 
»Dead Hindoo! Where, where, where!«.”

Hogy Jákobnak angyalból is ilyen meg
gyalázott jutott, csak növelte Boreász 
együttérzését. Az aranysakált a láng te t
te szóvá, és a szó tette szótlanná -  m intha 
nem is lett volna egyéb, mint szikra, ame
lyet végigszalasztottak az íráson, hogy 
ahol csak átrohan, belobbantsa a gyűlölet 
máglyáit.

De legkevésbé mégis csak Brehmet ér
tette, aki, ha az angolnak -  m ár-már ért
hető okokból -  nem is, de az aranysakálnak

igazán megkegyelmezhetett volna. De nem 
kegyelmez — egy nyúzókés kimértségével 
teríti szét a Thierleben lapjain, nincs az a 
nádas, bozót vagy erdő, ami elrejthetné hi
deg tekintete elől. Sakál csak így lehet an
gyal, mindentől, mindenkitől elhagyatva, a 
19. századtól végképp elárulva.

Aznap éjszaka egy angyalsakállal álmo
dott, hajnalban semmi egyébre nem emlé
kezett, de a névre, angyalsakál, még igen.

2 .

A következő hónapokban hetente szállt 
vonatra a vak. Ugyanarra a vonatra, 
ugyanazon a napon, ugyanott. De nem 
úgy, mint a melósok kitérdesett nadrágja
ikban, kitaposott bakancsaikban, április
ban is ingre vett pufajkában, akik jönnek 
kialvatlanul valahonnan, mennek k ia d a t
lanul valahova, viszik nájlonszatyorban, 
zsírpapírban a szalonnát, pityókakenyeret, 
a kávét, hozzák szatyorban a zsírpapírt, a 
szennyest, a gyárból a csavart, a m űtrá
gyát, a szeszt, a pityókacukrot, a városból 
a kartus cigarettát, oltást m arhának, disz
nónak. A vak sehonnan se jött, sehova se 
ment. Szemmel láthatólag a pregyinaiak 
sem ismerték, és azt végképp nem látta  
senki, mikor szállt le. Az árteret m ár zsí
ros fű verte fel, szinte egy szintbe hozta a 
töltéssel, a bárányok megfogytak és megso
kasodtak, megsokasodtak és megfogytak, 
pásztor ugyanannyi, kutya ugyanannyi, a 
hagyomány súlyos és szilárd, leng a testek 
fölött, a Fény Őre — egymás közt így hívták 
az öreg káliért, nene Vasilét — napról napra 
hangosabban csoszlat a fülkék között.

Visszahúzódó ember a Fény Ore, min
dig nedves, szinte remegő orrát m intha a r
ca előtt hordaná. Elgördíti a fülke ajtaját, 
nem is kérdez m ár semmit, ha oda is néz, 
csak puszta udvariasságból, a szorongást 
szagról ismeri, megtenne bárm it, hogy el
felejtse. Vasutasnak is azért állt még ’49- 
ben, alig 23 évesen. Nem tudta, hogy ne
veket el lehet felejteni, fel lehet gyújtani a 
pincében felgyűlt kacatot, könyveket, újsá
gokat elégetni, de a szagokkal másképp áll 
a dolog. Azokat nem megjegyzi az ember, 
nem valamilyen m ásukat hordozza, a sza
gok ott vannak, önmaguknál is valóságo
sabban, benne a testben, beleégve a szagló- 
hámba, és ott is m aradnak, hacsak másik 
szag ki nem füstöli onnan. Nem égette. 
Nene Vasile nyugdíj előtt áll, nem min
dig tudja, hol van, nem is mindig érdekli, 
s ha véletlenül mégis, a fölszállók jegyei
ből m áris túl sokat tud, néha szándékosan 
roncsolja meg luggatójával az állomás ne
vét. Kínos pontossággal kapcsol világítást 
a folyosók végében. Szinte alig beszél, egy
re csak hallgat -  a zúgó lámpatesteket, a 
burák csücskébe hullafoltokat rajzoló rova
rok zörgését, az uzsonnapapír recsegését,

a kattogást, az embereket, válogatás nél
kül bármit, bárkit. Ha van alkam as ember 
ezen a Földön kideríteni, honnan jön, hová 
ta r t  a vak, az kétségtelenül ő az, ő, a Fénye 
Ore, nene Vasile, az örge kaller.

De nene Vasile nem tud meg semmit. Hi
ába nézi, hova szól a jegy, hiába is írja rajta, 
hogy Budesti vagy Vadu Izei, m ert leszállni 
senki, ő sem látja a vakot, m intha elfogy
na, felszívódna a kattogásban. A Fény Őre, 
maga sem érti, m ért — talán  m ert igazán 
kedveli Apostolu Jánost, vagy talán  a vak 
szaga m iatt, ami semmire sem emlékezte
ti, legkevésbé a szorongásra - , végül beadja 
a derekát, megígéri Apostolunak, hogy fel
deríti a rejtélyt. Hogyne tudná: ez árulás. 
Ez lesz az utolsó, nagyobb, mint egész ed
digi élete, ez a jól belakott menekülés. Mert 
ha ő megígérte, akkor úgy lesz, akkor szóra 
bírja, kristályosabb lesz, m int a parajdi só, 
üledékesebb, mint a borvizes flakon segge, 
beszélni fog és izzadni, végül pedig, mint 
mindenki másnak, végül neki is szorongás
szaga lesz, és ha neki is, ha tényleg, akkor 
a Fény Őre tudni fogja, hogy az ú t véget 
ért, mert nincsen út. Csak húgy, kamilla, 
gépolaj, a m ár foganás előtt megmérgezett 
embertest és az ő halálból kiforgatott ha
landósága.

3.
Gólem esténként érkezik, és csak m ás

nap délben megy haza. A budi közepén jön 
fel, és ott is megy haza, elnyúló szemcsés 
nyomokat hagy maga után, m iután m ár 
hazakúszott, hogy emlékezzenek. Ha este 
m indannyian lefürdenek, azonnal érkezik, 
ha Ányuska is lefürdene, őt m ár a kád szé
lénél várja, hogy kiszálljon. Már nem félnek 
tőle, csak az egészen kicsik, a kamaszok 
tudják, hogy éjjel vigyáz rájuk. Gólem nem 
tágít, amíg reggel el nem kotródik az éjsza
ka. Jákob egy reggel felnyalogatja Gélemet, 
tudják, hogy rossz vége lesz, Anyuskának 
inkább azt mondják, hogy a mosogatóié
ból ivott. Ányuska nem kéne megtudja, 
mit művel Jákob, így is rosszul áll a széná
ja  — Jákobnak is, Gólemnek is. Jákob kel
lett pupupúpnak kurva vásott kőikéi mellé, 
még a végén kiszárad a világból, s a dok
tornak akkor ő mit mond, Gólemről meg 
hallani sem akar, mi ez a m arhaság, a fos 
az csak fos, ázva még inkább, egyszer bele 
fognak nyuvadni mind, majd akkor lelken
dezzenek. Egyébként is kukukushadás le
gyen ezekkel a haszid mendemondákkal, s 
Áronka kóserhúsával is kukukushadás le
gyen, Áronka sem Áronka, Botondnak hív
ják, ha nemec kérdi, ha  ruszki, ha egyéb, 
az nem számít, Botondnak hívják, anyját- 
apját sose látta, beledöglöttek a nagy árba 
még ’36-ban. Bele, ’36-ban, világos? A töb
bi gyerek röhögi, mikor napokra megkukul, 
egy kislány, aki nem tudja megjegyezni a 
Botondot, Báronkának hívja, s egy éjszaka, 
amikor Báronka még mindig azt hajtogat
ja, hogy Jákob nem Jákob, Jákob nem Já 
kob, Jákob nem Jákob, elmondja neki a tit
kát, hogy az ő nyelvén a báron az valami 
nemes, olyasmi, mint a király, igazán nagy 
ú r mindenképp, és erősen jóságos.

4.
Hat és fél ernyedt perc, Lugosháza, túl

exponált, tú l szabályos júliusi lugasok vá
rosa, az áthevült vasazatra idomított sző-
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lóé, a kompenzálásé, ahol mindig bevár az 
olcsóbb, a húgyosabb, a köpködősból ala
csonyan, a levegőtlenségtől szinte csípő' 
alá szorítva — ülve épp jól érezni -  végte
len klór- és cujkagó'z terjeng, gennyedzó' fo
gak szaga, a besárgult szemfehérje szaga, 
a várakozók és a várakozókra várakozók 
szaga valamivel magasabban. A sör ihatat
lan, vizes, nem inni bűn, hat és fél ernyedt 
perc, míg szemből átfut a magasabb prio
ritású négyhathathetes. De hat és fél úgy 
is, ahogy csak idegenek közt történhet meg
-  ernyedt várakozásban feszes tétlenségre 
ítélt testek egy túl, most legalábbis túl ké
nyelmes pádon, izzadás, szégyen és szere
tet. M indketten tudják, túl öregek, hogy- 
sem ne tudnák, nincs felderítve semmi, 
csak a gége, a hűvös porc becsülheti fel a 
kimondhatót.

Az egyik férfi például ezt mondja, ’sért a 
fény’, de fölfele néz, m intha mégsem bán
ná, ráadásul végigcsúsztatja széttárt, resz- 
keteg kézfejét kevés szál haján, hogy sem
mi, a kevés se hulljon útjába. ’Nem vak?’
— kérdezi a másik, bár rosszul hallatszik, 
túlexponált ez is, m int a kertek, az idomí
to tt szóló', ez az egész város. Rezgésbe kéne 
hozni a néma, a harm adik gégét, hogy tisz
tuljon a hang, így épp kevesebb, mint való
színű, hogy az öreg azt válaszolja, ’nem a 
fényre. Az mindig késik. Csak azt látom, 
ami éppen késik. Nem látok m ár semmit, 
ami időben van. A fény sosincs időben.’ Az
tán  kihagyás, mocorognak az ajkak, szinte 
látszik, ahogy mondatok csapódnak az a r
choz, szétterülnek, elsimulnak, hang sincs.

Most a szó'ló'indák összeroppantják a for
ró fémszerkezeteket, a kertek kimozdulnak 
a kerítések alól, a kép szaturálódik, fülsi
ketítő csikorgás válik le a felületéről, a szé
leken teljesen kiég, két férfi ül hamume
zőben, hómezőnek látszik, elfeketednek az 
ajkak, alig látni valamit, csak azt a két aj
kat redó'ró'l redó're, gyűrűs izmokat mocca
násról moccanásra, arcukra havaz a fény, 
újra tiszta a hang, de nem nyelv többé -  ha 
rögzítené a gép, a hangsávon katatón sis
tergés volna, olyanszerű, mint amikor te 
herautó platójáról homokot borítanak a 
mélybe. ’O tt semmi nincs — válaszol a fia
talabbik öreg, nem tudni, pontosan mire —, 
megálló az végképp. Ha egy percet is ké
sek, azzal én elszámolni tartozom.’ ’Akkor 
egy percet se késsen -  válaszol az öregeb
bik öreg, tenyere m ár a tarkóján babrál - , 
nem leszek, csak egyetlen rándulás a leg
jelentéktelenebb éjszakai já ra t menetrend
jén, görcsös rándulás, amit két állomás kö
zött végérvényesen elsimít az ön jóravaló 
igyekezete.’ A fiatalabbik öreg felrázogatja 
ingujját a csuklójáról, a csalhatatlan Pobe- 
da m ánusait próbálja befogni, úgy mondja: 
’Akkor hát késés ötnegyvenkor.’ Szemből a 
négyhathathetes, az érkezés rögeszméje — 
ahogy föllazítja a fényt.

5.
Weisz Boreász jónevű orvos-gyógysze

rész volt, a háború kitörése előtt saját pa
tikát vezetett Zilahon. ’42-ben jött a behí
vó — fél év kiképzés, aztán a front. Még az 
év márciusában perzsára rendelték Várad
ra, ne fecsérelje magát a fronton, az egész 
országban híre ment Münchenben palléro
zott elméjének, a nyelvet is beszéli, vinnék 
a Ruhr-völgyébe felügyelni a lőszergyár

tást. ’Scheisse, basszátok meg’ -  mondta 
Weisz Boreász, őt eskü köti, hogy olyat nem 
gyárt, ami az ember kárára  volna, kötszert 
azt még csak-csak, de azt sem szívesen, mi
nek késleltetné, hogy elvérezzék ez a ku r
va háború. Boreász drágán fizetett vissza
kozásáért. Július első napjaiban elindult 
a Don-kanyar bevételére, az első sorokba 
küldték, Voronyezs ostrománál gránátre- 
peszek m arták  ki mindkét szemét, fogság
ba került, öt év Gulag. Pontosabban négy 
év, három hónap és két nap, bár az olyan el
nagyolt érzéseket, m int a félelem vagy a re
mény ham ar kiöli, megfinomítja a Gulag, a 
rab kiszakad múltból és jövőből egyaránt, 
megszűnik számolni, az éveket legalább
is mindenképp, alkalmatlanok az örökké
valóság feltérképezéséhez, az év- és nap
szakok még érdeklik, de azok is csak úgy, 
mint a cigeratta vagy egy csajka vizes 
főttkrumplihéj. A műhelyben világtalan lé
tére is kitanulta az asztalosmesterséget, a 
raboktól olaszul, szlovákul tanult, később, 
hazatérve még jó hasznát látta  -  ha nem is 
pont az olasznak vagy a szlováknak, de leg
alább a nyelvek iránti érdeklődésnek.

Az üres gyógyszertárat m ár csak ’50 
februárjában kapta vissza, addig meghúz
ta  magát az épület hátsó, udvarból nyíló 
szobáiban, ahol tulajdonképpen korábban 
is hajléka volt. Egy pártfunkcionárussá 
avanzsált korábbi gyógyszertári asszisz
tense megbízásából útikalauzokat és pros
pektusokat kezdett fordítani rom ánra a 
Szovjetunió irányába elköteleződött orszá
gok nyelveiről, ebből sikerült előteremte
nie a mindennapit. M iután a háború éve
iben az egymást váltogató seregek rendre 
elhordták az összes gyógyszert, gézt, köt
szert és hatóanyagot, az egykori gyógy
szertár ’45 után  rak tá rrá  vált, ’50-es visz- 
szaszolgáltatásáig itt tárolták a város 
marmaládé- és margarinkészletét. Amikor 
hét év u tán  végre ismét betehette a lábát 
a ház frontjáról nyíló egykori drogériába, 
ujjhegyeivel centiről centire tapogatta ki 
a károkat. Épp csak a szekrényeknek, pol
coknak, pultnak és néhány pipettának ke
gyelmezett a háború, de ezek is gyatra ál
lapotban voltak, a marmaládé és m argarin 
súlya meghajlította, máshol teljesen letör
te, szétnyomta a könnyű üvegcséknek és 
tasakoknak tervezett bútorzatot, bár va
lamelyest enyhített a helyzeten, hogy az 
időnként ugyancsak itt raktározott hal
va olaja mélyen beitta magát mindenho
vá, pácként tartósítva a faszerkezeteket és 
nem utolsósorban a padlót. Weisz Boreász, 
latba vetve minden Gulágon szerzett já r 
tasságát az asztalosság terén, illetve né
hány korábbi elkötelezettje machinációja 
révén, akik időről időre némi nyers bükkel 
és kéziszerszámokkal já ru ltak  hozzá tervé
hez, nekilátott a felújításoknak. ’52 októ
berében m ár a gyógyszerkészlet feltöltését 
fontolgatta a polcok közt föl-alá botorkál
va, amikor az ajtó fölötti csengő megszó
lalt, köszöntötték a Román Népköztársa
ság emberei, ism ertették vele a tényállást, 
hogy a román nép gyógyulását, jó közérze
té t és az osztályhovatartozástól függetle
nül mindenki szám ára hozzáférhető köz- 
egészségügyet szolgálandó talán  üdvösebb 
-  pont így mondták: üdvösebb -  volna ön
ként lemondania a helyiségről és beszol
gáltatnia az államnak, a gyanús szárm a
zására és pazar örökségére való tekintettel 
pedig tanácsosabb volna nem tiltakoznia,

noha biztosíthatják afelől, hogy mindany- 
nyian nagyra becsülik a szomszédos baráti 
népek megismertetéséért te tt fáradozásait, 
és mélyen együttéreznek a Gulágon történt 
meghurcoltatások m iatt stb. stb.

Ez idő tájt kezdett egyre sűrűbben gon
dolni Jákobra, néha m ár szinte hallotta, 
ahogy lekuporodik, gerincét az ágy lábá
nak veti, és elalvás előtt még gondterhelten 
szűköl egy sort.

6 .

Jákob, neve ellenére, jókora szuka volt. 
Pásztorok hozták egy augusztusi hajnalon 
Boreászhoz azzal, hogy az éjszaka aranysa
kállal verekedett a nádasban, legyen olyan 
jó, lássa el azt az állatot, ők visszamennek 
a nyájhoz, de holnapra, ígérik, érte jönnek, 
megtérítik busásan a kezelés költségeit, a 
kutyát pedig hazaviszik. Boreász ellátta a 
Jákobot, ahogy kérték, de a bal szemét nem 
tudta helyrehozni, elfáytolosodott a sebtől, 
megvakult rá, s hogy a pásztorok sejtet
ték-e, hogy így lesz, vagy egyszerűen nem 
akartak  olyan kutyát, amelyiket félholt
ra  m ar a toportyán, az nem derült ki soha, 
de nem jöttek érte. Boreász tulajdonképpen 
nem bánta, hogy vele m arad az állat. A ne
vét is ő adta, a rra  gondolva, hogy az arany
farkassal való megmérkőzés olyan lehetett 
számára, mint a bibliai Jákob összeakasz- 
kodása az angyallal. Boreász idővel meg
bizonyosodhatott róla, hogy az aranyfar
kassal történt incidens, ha ugyan valóban 
aranyfarkas volt, m int a pásztorok mond
ták, s nem valaki más, ahogy viszont bi
zonyos sebei sejteni engedték, csakugyan 
élete egyedülálló epizódja lehetett. Jákob 
ugyanis semmiféle haragvást nem m uta
to tt sem állat, sem ember iránt. Pórázra 
nehezen szokott, hevesen és teljes lényé
vel tiltakozott minden ellen, ami teste sza
badságában korlátozta, de szüksége sem 
igen volt rá, önként és megrögzötten követ
te Boreászt mindenhová, elm aradhatatla- 
nul, m int egy szőrös árnyék. Éjjel Boreász 
minden moccanására összerezzent, idege
sen körözött, nyüszített az udvaron, amíg 
a mocorgás abba nem maradt. Néha any- 
nyira nyugtalanították ezek a moccanások, 
hogy m ár nem bírt visszaaludni, csak li
hegett, nyáladzott tikkadásig az ajtó előtti 
keskeny betonpárkányon. Miután egy nov
emberi hajnalon Boreász felismerhetetlen- 
né torzult, a habos nyáltól drótosra fagyott 
pofával, saját vizeletébe dermedve találta  
Jákobot az ajtó előtt, nem merte többé oda- 
kinn éjszakáztatni.

A behívó érkeztének másnapján felke
reste a dadogós Ányuskát a Szilvaliget u t
cában, kérte, vegye magához a kutyát, 
amig ő a fronton szolgál. Anyuska cse
kély évi járadékért nevelt szegénygyere
keket, s mivel a szülőktől kapott pénzből 
nem hogy hivatásos orvosra, de rendsze
rin t cipőre és élelemre is alig tellett, rend
szerint Boreász kúrálta ki a gyerkőcöket 
mindenféle nyavajáikból. A Boreász irán
ti hálábólj s mivel a gyerekeknek sem volt 
ellenére, Anyuska -  Szűz Mária, Ferenc és 
egyéb védőszentek sűrű emlegetése köze
pette, s Boreász szavát véve, hogy ez a púp 
a hátára  nem az ö-ö-ö-örökkévalóságig szól
-  gondjaiba vette a kutyát. Az első hónap 
Jákobbal -  mesélte m ár ’47-ben Anyuska
-  maga volt a pokol. Falatot sem evett, 
csontra aszott, cafatokban fityegett a tes
tén bézs bundája. Az éjszakákat átvonyí-
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tóttá, nappal fénytelen szemét a fénytelen 
kapura meresztette. Egy reggel aztán vá
ratlanul mégis berágott egy pofa füvet, vi
zet lefetyelt rá a mosogatóiéból, isteneset 
okádott, s m intha attól a naptól ismét ta 
lált volna valami értelmet nyomorult éle
tének. Védelmezni Anyuskát, a gyerekeket 
és a háztáji baromfiakat mindentől, min
denkitől és bármi áron. Vesztére, m ert egy 
reggel rossz kézbe m art, amikor az az utol
só gyöngygyúkot ragadta volna nyakon. 
Az oroszok dögrulettnek hívták a játékot, 
ezzel ütötték el a tisztek az eseménytele
nebb délutáni órákat. A kutyát a sínekhez 
drótozták négy lábától fogva, Jákobot a bal 
oldalára fordítva, hogy azért tisztán lát
hassa az érkező' mozdonyt, fogadásokat kö
töttek, az állatnak pedig egyetlen esélye 
maradt, ha az akkor még háborúidó'ben 
is poroszos pontossággal járó vonat, vala
milyen csoda folytán, késik. Itt a dadogós 
Anyuska beszámolója elakadt. Eddig bír
ta  elnyökögni Jákob történetét két napnyi 
megnémulás után a srác, aki Anyuska ha
tározott tiltása ellenére lépett le a Szilva
liget utcai házból, hogy távolról elkísérje 
szőrös barátját a gyanús úton. Mire fölesz
mélt, a szája tele volt fűvel, a korábban les
ként szolgáló csipkebokor összevagdosta 
arcát, Jákob pedig nem Jákob volt többé. 
Anyuska később azt mondta neki, bár kuk
kot sem érte tt az egészből, hogy az ö-ö-ö- 
örökkévalóság igazából csak egy kiejthetet- 
len, végtelen szó, s hogy mindig csak annak 
és ott és akkor kezdó'dik el, amikor nem le
het kiejteni. Anyuska sosem tudja.

7.
Kutyával a peronra tilos! -  hallotta az 

inkább hisztérikus, mintsem határozott 
kiáltást. Kikönyökölt a mozdonyablakba, 
de nem látott senkit, csak egy botorkáló 
vakot, aki érthetetlen módon mégis meg
torpant, m intha a botja görgős végén va
lóban lett volna valami egyéb, mint zör
gés és repedezett, felpattogzó beton, ami 
folyton kizökkentette a bot egyenletesen 
pásztázó-tapogatózó útját. Kutyával tilos! 
-  másodjára m ár egészen elcsukló, szinte 
nyüszítésszerű volt a mondat, Apostolu pe

dig, aki változatlanul a mozdonyablakból 
követte a történéseket, rájött, hogy félreér
tés történhetett, hiszen a hirhedten boga
ras pregyinai állomásmester a valaha túl 
alacsonyra épített, majd később ezt korri
gálandó bézs olajfestékkel túl m agasan fel
mázolt ablakból nem láthatta, hogy a vak 
öreg nem egy rakoncátlan, jobbra-balra szi- 
matoló-cikázó kutyát sétáltat a peronon, 
hanem a botját maga előtt félkörívesen 
oda-vissza mozgatva próbálja kitapogatni 
az esetleges akadályokat.

De az öreg akkurátus mozdulatokkal 
m ár fel is kapaszkodott az egyik vagonba, 
bizonyára m ár a fülkéjét is megtalálta, így 
a rosszmájú rágalmazás, melynek alapta
lansága -  az elcsukló második figyelmezte
tésből ítélve -  valószínűleg m ár a pregyinai 
állomásmesternek is feltűnhetett, részint 
engesztelés, részint bűnbocsánat nélkül 
maradt, s m int temetetlen halottak lelke, 
elűzhetetlenül és mindörökké ott ragad a 
pregyinai állomás peronja fölött.

A szerelvény elvadult cserjésen keresz
tül gördült ki Pregyináról, évek óta nem 
gondozta senki a határt. A cserjés mögött 
a Szíjas puszta terült el, legalábbis így 
mondták neki a helyiek, nyugatról hosz- 
szan a Választó folyó szegélyezte, keletről 
a valamivel kanyargósabb, a pusztát las
san, de kíméletlenül összeszűkítő országút. 
A puszta finom horpadásaiban itt-ott még 
tarto tta  magát a hó, foltokban az öreg, rit- 
kás tavalyi fű a la tt m ár megindult a sar- 
jadás. A Szíjas pusztára szokták kiterel
ni a kora tavaszi hónapokra a juhokat, itt 
kapnak erőre azok a növendékek, amelyi
kek nem csecs alól kerülnek vágóra még 
februárban. Aztán ortodox húsvét környé
kén megint megritkul a nyáj. Ha elég ki
tartón, tavaszról tavaszra, évről évre figye
li az ember a pusztát, ahogy csak Apostolu 
figyelheti, valami elemi benyomása tám ad 
a pregyinai népekről: hiába fogyatkoznak 
lélekben, hiába mászik fel a határból a bo
zót a falu házaira, hiába, hogy lassan nem 
hogy embergyermek, de egy cső kukorica 
sem nő itt, ugyanakkora a nyáj, s ugyan
annyi bogáncsos oldalú kutya őrzi. Az em
berek unalmukban, szomorúságból, gond- 
űzésbó'l kétpofára eszik az állatot, saját 
testehúsuk gyarapodásában látnak meg
m aradást, hagyománynak hívják, s azt 
mondják, a fiatalok mind otthagyják a fa
lut, m ert nem akarnak  őseik hagyományai 
szerint élni, elárulják, két lábbal tiporják 
a hajdani rendet, m ert ilyenek ezek, egyre 
bolondabb a világ, s mindegyik csak a ma
ga boldogulását nézi.

De a bárányokat idén még nem hozták 
elő az istállósötétből, Apostolu János nem is 
gondolt a pregyinaiakra, csak hagyta bele- 
gyűrődni magát az éledező pusztába. Köz
ben az a furcsa gesztus já r t  a fejében egy
re, az az apró megtorpanás, hogy mégis mi 
végett, ha kutyának még írmagja sem volt 
a környéken, nem hogy a peronon. Minél 
távolabb szakadt a cserjés, annál arányo
sabban terült szét a szerelvény kattogása a 
pusztán, végül a tér és a hangzat katatón 
cserebomlása, a rádiósistergés és mozdony
magány, na meg az a bő negyed órányi té t
lenség, amivel a pusztát rutinosan felhor
zsoló gép ajándékozza meg vezetőjét, a rra  
indították Apostolut, hogy engedjen kíván
csiságának. Arra gondolt, ’most meghall
gatom ennek a pregyinai m arhának az os
toba óbégatását, de úgy, ahogy csak a vak

hallhatja, most megvakulok, amíg enged a 
puszta’.

M egvakulásnak éppenséggel nem nevez
hető az a félszeg hunyorgás, amit a megva- 
kulás gyanánt művelt, de Apostolu érezte -  
ez máris több, mint amit remélt — ernyedt 
halántékán motozni a rézsútason beverő
dő fényt, s először életében az volt a benyo
mása, hogy koránál fogva-e vagy valami 
egyéb miatt, de kivékonyodik, hogy egész 
testén, kiváltképp a szemhéján, bármeny
nyire szorosan csukja is le, áthatol a fény.

Hogy a vak, ha tehetné, akadálymentes 
világban élne, hogy inkább a pusztát vá
lasztaná az erdővel, a síkot a dombsággal 
vagy hegyvidékkel, az üres szobát a zsú
folttal szemben, a legnagyobb tévedés. Bár
mennyire is meglepte, a rra  jutott, hogy in
kább lenne hegyek közt vak, ahol van min 
megütköznie, fennakadnia, összehorzsolód- 
nia, m int a pusztán, amely kíméletes, de 
gyilkos, simaságával és tágasságával utak 
végtelenjét kínálja, aztán a bőkezű adako
zás u tán  kíméletlenül elveszejt. De persze 
az is meglehet, és ez végképp elbizonyta
lanította, hogy mindannyian vakok ma
radunk a puszták lappangó domborzatá
ra, hogy csak a szemünknek hiszünk, de 
csak azt látja az is, amit látnia szabad, s 
ha választhatna, talán  mégis inkább pusz
tai vak lenne, hogy m egtanulhassa a pusz
ták  mélyebb domborzatát, amit a látó sze
me sem lát, csak az állaté talán.

Végül, s nem is épp rosszkor, mert las
san a puszta szűkületébe torkollt a vonat, 
ahonnan a sínek a folyó mentén, valame
lyest elszakadva az országúitól jókora ka
nyart vettek Békáskút irányába, a rra  ju 
tott, hogy ha fölöslegesnek nem is épp 
fölösleges, de mégis csak árulás ez a kép
zelgés, elárulása mindazoknak, akik hiába 
nyitnák ki a szemük.

8 .

Csak a hideg fém, csak a hideg emlék, 
hogy kapaszkodik az elemlámpa hideg nye
lébe. Esik. Jó ez a megsokszorozódó hideg
ség, m intha az utolsó darabjai volnánank 
valaminek, ami még valószínű. Az elem
lámpa szánalmas pászmát vet a töltés tö
vébe, nyirkos fűcsomók, mint egy-egy cso
kor olajos penge önkényesen széthajigálva. 
Csak a füvek válaszolnak a fényre. Az éj
szaka a világosság keram itfalára zaccoz. 
A testek sercegve-csikordulva kerülnek 
vissza egy élesebb homályba, ahol épp ké
sik a fény, épp késnek a vonatok, semmi 
sincs időben, de csak éppen nincs, szinte 
áldozón, magamagát a pontosság illúziójá
ban mérsékelve, a dolgok pedig csak úgy 
adják maguk oda, ahogy nincsenek. Jákob 
nem Jákob, Boreász nem Boreász, a vára
kozás sem várakozás -  aki átkel, annak 
nem neve többé a neve.

Amikor Apostolu nene Vasile tem eté
sén arról faggatja a pregyinai állomás
m estert, nem emlékszik-e a rra  a botrá
nyos pirkadatra, amikor kutyát látott 
pregyina m akulátlan peronján, az csak 
ingatja tokás orcáit, kaláccsal, kolbásszal 
trak tálja  Apostolut. Hogy volna-e egyálta
lán mire emlékeznie, vagy csak szégyen
ből hallgat, nem derül ki — nehéz emberek 
a pregyinaiak, aki a szavukat kétségbe 
vonja, a hagyományaikkal játszik. A ha
gyomány súlyos, fekszik a testeken.

9.
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BAKK ÁGNES

1945: út az állomástól 
a temetőig -  és vissza
Török Ferenc végre kiköltözött város

ból falura. Legalábbis az 1945 című film a 
rendező első olyan filmje, amelynek a cse
lekménye nem urbánus környezetben já t
szódik, hanem egy távoli faluban, és nem is 
mostanában, hanem a második világhábo
rú  után. Ezt a történelmi kontextust köny- 
nyen át is konvertálhatjuk, mert a film képi 
világa és zenéje időtlen meditációba vonzza 
be a nézőjét.

Az 1945-ben a lelkiismeret mételyszerű 
mechanizmusa kap főszerepet egyéni és kö
zösségi szinten is. Egy kis zárt faluközösség 
nagy napjára ébredünk, valamikor 1945 
augusztusában. A falu jegyzője, Szentes Ist
ván épp gyakorlott mozdulatokkal, ritmuso- 
san borotválkozik, majd véletlenül megvág
ja magát — kicsit bosszankodik, de semmi 
több. Ez a ritmus, amelyet néha megbont 
egy meglepő, de látszólag kényelmetlen kis 
részlet -  ez adja meg a film sajátos szerke
zetét. Lassan kiderül, hogy Szentes István
nak, aki nem mellesleg a falu jegyzője, dro
gériatulajdonos és köztiszteletnek örvendő 
földtulajdonos is, ez egy nagy nap, hiszen 
fia, Árpi (Tasnádi Bence), aki az üzletét ve
zeti, ma megházasodik, elvesz egy paraszt
lányt. Igaz, ennek a frigynek a depresszi
óval küszködő anya (Nagy-Kálózy Eszter) 
nem örül annyira, hiszen a parasztlány má
sé volt még nem olyan rég.

Ettől kezdve a film folyamatosan ke
rülgeti a lelkiismereti kérdések elken
dőzését és ezek elfojtásának a passzív 
aggresszivitásban való kitüremkedését. 
A jegyző az esküvő előtt körbeutazza a fa
lut, így lassan mindenkit megismerünk: a 
mezőn dolgozókat irányító, oroszbarát Jan
csit, akiről kiderül, hogy ő volt a paraszt
lány előző szeretője, az orosz katonákat, a 
rendőrt (Terhes Sándort), akinek a legfőbb 
feladata a jegyző fuvarozása és biztonságá
nak szavatolása, az esküvőre készülő nőket, 
köztük az örömanyát, akit Szalontay Tün
de alakít -  és mintha egy pillanatra felsejle- 
ne, hogy viszonya van a jegyzővel —, illetve

olyan színésznők is felbukkannak paraszt- 
asszonyi kendők alatt, mint Szirtes Ági 
vagy Nagy Mari.

Áztán megérkezik két idegen az állomás
ra: egy zsidó apa és fia, akik illatszereket 
hoztak, de nem visznek semmit. Egy lassú 
kocsissal hozatják be a ládáikat, ők pedig a 
kocsi után ballagnak. A film, westernszerű- 
en, valós időben mutatja be, hogy míg ők a 
falu felé tartanak , milyen felbolydulás lesz 
a településen, annak köszönhetően, hogy 
az állomásfőnök előresiet a biciklijén és el
hinti, hogy visszatérnek a zsidók. így szinte 
mindenkiről kiderül, hogy miképpen is ju 
tott hozzá vagyonához, házához, gazdagsá
gához. Elükön a jegyzővel, aki összejátszott 
a mohó, valószínűleg sokat nélkülöző, Szir
tes Ági által játszott parasztasszonnyal. 
Két emberben szólal meg a lelkiismeret: az 
utóbbi férjében, akit hamis vádaskodásra 
bujtottak fel anno, illetve a jegyző -  elein
te puha jelleműnek tűnő — naiv fiában, Ár
piban. A múlt úgy bomlik fokozatosan ki, 
ahogy közeledik a két, méltósággal gyalog
ló kaftános zsidó férfi a faluhoz. Akik végül 
váratlan helyszínre és szomorú céllal érkez
nek, de addigra már az egész falu nyugta
lan. Főleg, mivel időközben a jegyző fia, aki 
most m ár nem tud szemet hunyni apja csa
lásai felett, otthagyja a menyasszonyát (aki 
még az esküvője előtt is előző párjával talál
kozott), mivel az nem hajlandó vele együtt 
elszökni a sok bűn elől. Hiszen a drogéria 
nélkül m ár nem annyira vonzó a férjjelölt...

A mohóság büntetése az őrület, ennek ki
töréséhez bármilyen gyújtószikra elég, és 
onnan nincs megállás, jön a pusztítás, a 
gondolkodás nélküli acsarkodás, majd a tel
jes hitetlenség. Ebbe pusztul bele a falu kö
zössége is: aki ezt nem bírja, elmenekül -  
fizikai/földrajzi értelemben vagy „csak” az 
alkoholba, még inkább a halálba.

A Szántó T. Gábor novellája alapján ké
szült fekete-fehér alkotásban több a felesle
gesen bemutatott -  mert elvarratlan vagy 
elnyújtott -  mozzanat, ugyanakkor a balla

dái tömörség és sorsszerűség feszültsége is 
jellemző rá. A tömör, ugyanakkor tablósze
rű  film felvillantja a párhuzamos, de egy
ben összefüggő sorsokat a faluban. Renge
teg szálat feldolgoz a cselekmény, például 
hogy miért is lett depressziós a jegyző fe
lesége, több felvillantott jelenet azonban 
nem értelmezhető teljes mértékben (mint a 
kocsmároslány félszegsége és lopnivágyása). 
Az alkotás balladisztikusságát erősíti 
Szemző Tibor zenéje, aki többek közt a lo
vak patáit utánzó vagy tücsökcirpeléshez 
hasonló ritmikus hangokból álló kompozíci
óival növeli a feszültséget, másrészt a medi
tativ jelleget is felerősíti.

INEMATOGRÁF

Meglepőek ugyanakkor a rendező szí
nészválasztásai: Rudolf Péter meghízott a 
szerep kedvéért és valóban fajsúlyos lett 
az alakítása is, hiszen nem a szokásos szó
rakoztató és bohókás szerepkörben látjuk 
végre, hanem megmutatja, miképpen tud
ja  lépcsőzetesen kibontani a karaktert, a jo
viálistól az aggresszoron keresztül a meg- 
őrülés és a teljes elveszettség felé. Általa az 
egész falu is elvész, de a közösség már nem 
akar mellé állni, hiszen nem is tudják követ
ni az opportunizmusa következtében válto
zó reakcióit. Mellette Nagy-Kálózy Eszter 
finoman alakítja a nyomokban-még-mindig- 
méltóságos asszony szerepét, de nem kap 
nagy teret erejének megmutatására. Tasná
di Bence, Árpi szerepében, ellenben nem raj
zolta meg teljességgel az átmenetet, és bár 
történések szintjén lehet érteni, hogy mi
ért menekül el, de alakításának folyama
tában ez nem érhető tetten. Török Ferenc 
olyan epizódszereplőket is behozott alkotá
sába, mint a Tarr-filmekből ismert Székely 
B. Miklós vagy Derzsi János. Ok, valamint 
a Ragályi Elemér által kreált kiszámított, 
lassú mozgásokkal telített képi világ, a gya
loglás lassúsága és a természet fullasztó, 
poros jelenléte pillanatra még a Sátántan
gót is megidézi. Ezek a lassú, a szereplőket 
gyakran hátulról követő kameramozgások, 
valamint a kísérő zenei kompozíciók szint
jén talán erősebb is a feszültségkeltés, mint 
a cselekmény dramaturgiájának szintjén, 
ezért a néző időnként azt érezheti, mintha 
behúzott kézifékkel vágtatna az elbeszélés. 
A lassú cselekménykibontásra épített dra
maturgia folytán ez a film a ki-kizökkenő 
ritmusa miatt is a néző bőre alá mászik, és 
a megtekintés után is kénytelenek vagyunk 
folyamatosan újraértékelni a filmbeli törté
néseket. Nem feltétlenül csak a történelmi 
lelkiismeretünket szólaltatja meg, hanem 
allegóriaként is működik, hiszen akár előre 
is vetítheti számos jövőbeli bűnünket. Mert 
mindig az a kérdés, hogy tanulunk-e a ká
runkból vagy hagyjuk magunkat a pillanat
nyi vágyaink által vezérelni, majd elveszni.

1945, fekete-fehér magyar film, 91 perc, 
2017. Rendező: Török Ferenc. író: Szán
tó T. Gábor. Forgatókönyv: Török Fe
renc, Szántó T. Gábor. Operatőr: Ragályi 
Elemér. Zene: Szemző Tibor. Vágó: Bar- 
si Béla. Szereplők: Rudolf Péter, Tasnádi 
Bence, Szabó Kimmel Tamás, Szirtes Ági, 
Nagy-Kálózy Eszter, Sztarenki Dóra, Ange
lus Iván, Terhes Sándor, Székely B. Miklós, 
Znamenák István, Nagy Marcell.

18 HELIKON



GYŐRFI KATA

A tekintetek mégis találkoznak
Mit jelenthet az együttlét? M iként le

het ma releváns előadást összerakni a r 
ról, amiró'l folyamatosan változik a vé
leményünk, arról, am it folyamatosan 
m ásképp tapasz ta la tunk  — nem tudom. A 
Kolozsvári Állami M agyar Színház Sin- 
kó Ferenc rendezte Hormon c. produkció
ja  nem egy hagyományos értelem ben vett 
színházi előadás -  így elég nagy hazug
ság és csalás lenne szám onkérni ra jta  va
lam it, amivel nem is a k a r  számot vetni. 
Négy fontos fogalmat k ínálnak  fel, me
lyek m entén elemezhetjük az eló'adást.

Installáció a la tt é rtü n k  m indent, ami 
elsősorban ta lán  m ultim ediális, áll vagy 
mozog, egyszeri, időszakos vagy á llan
dó és kül- vagy beltéri. Hagyományosan 
a képzőművészet terü letére  soroltuk, de 
m ár hagyományosan sem biztos, hogy ér
demes ilyen vagy olyan terü letek  és k a te 
góriák m entén gondolkodnunk. Ami még 
a színházi installáció term észetéhez hoz
zátartozik, az a jelenidejűsége, az a faj
ta  jelenidejűség, am ire bárm ikor rá  lehet 
csatlakozni. Vagyis nem referenciális, 
nem lineáris és nem történelm i — ha még 
létezik ilyen. A Hormon teh á t akárm ikor 
és akárhogyan elkezdődhetne, de éppen a 
h a t színész egyvonalban történő leülteté
sével kezdődik. Közülük ketten  (Dimény 
Áron és Buzási András) egy-egy m ikro
fonba beszélve szólnak a közönséghez. 
Ez egy játék lesz veletek együtt. De ha  20 
perccel később érkezem is, ugyanolyan 
értékű  játszó társ lehetek, és ha egy pilla
n a tra  is a rra  figyelek, hogy fáj a hátam , 
a következő pillanatban m ár hallom m a
gam úgy nevetni, ahogy gyerekkoromban 
utoljára. M ert ilyen következményei is le
hetnek egy installációnak.

Zene és mozgás olyan, m int a té r  és az 
idő ki- és feltöltése. Sinkó Ferenc utóbbi 
előadásaiból (Parallel, Parental Ctrl) fel
ism erhető egy zenei stílus és egy mozgás
világ a Hormonban is. Az elektro-indie- 
glitch-pop, a szövegorientált zeneszámok

úgy kerülnek be az előadás idejébe, m int 
teljes értékű  események. Szinte musical
nek is nevezhetnénk, de az olyan asszo
ciációkat hoz, am iktől ezek az előadások 
igencsak távol vannak. A zenénél nem 
fontosabb a mozgás, és a mozgásnál vagy 
a m ozdulatnál nem fontosabb a hang, a 
szó. Carm encita Brojboiu önm agában is 
dinam ikus díszlete, térbeosztása meg
nyitja, felkínálja a nézővel való kapcso
latterem tés lehetőségét. Az arányérzet, 
a m érték ta rtás  és a ritm usos időbeosztás 
m inden alkotó részéről fontos készségek 
egy ilyen előadás esetében, amely látszó
lag nem halad sehonnan sehova, és még
is a konfliktusos történethez szokott né
zővel ak a r az együttlétről beszélni, vele 
ak ar együtt lenni.

A teljes figyelem megszerzése és fenn
ta rtá sa  az előadás szerkezetén túl, nagy 
mértékben a színészek munkája m arad -  
az m arad a nézők megérkezésének pilla
natától. Miért nézzek öt színészt fel-felállni 
egy ikeás irodaszékről, oda-odamenni egy 
mikrofonhoz, és egymásra beszélni külön
bözőhangokat, amiket egy hatodik rak  ösz- 
sze élőben? Miért nézzek hat színészt ikeás 
székeken ülve azt játszani, hogy nézünk 
egymásra, de amikor találkozik valakinek 
a tekintetével a miénk, akkor elfordulunk? 
Ez egy létező játék? Mi ez? És miért ne
vetgélek, ha valakiknek a tekintete mégis 
találkozik, vagy ha valaki előbb kapja el, 
m ert azt hiszi, hogy a másik oda fog nézni? 
Mi ez a leegyszerűsített, koreografálatlan, 
tiszta együttlét? Mik történtek a színház
zal, hogy ez lett a legintenzívebb derű, amit 
évek óta tapasztaltam  nézőként?

A mozgás tarta lm a  és dram aturgiá
ja  az, ami. Úgy értem, nincsenek olyan 
tarta lm ak , am ik nem az egyes színé
szek sajátjai. Ötvös Kinga az előadás egy 
adott pillanatában éjszaka háztetőkön 
surrannó árnyékként mászkál a nem-kon- 
vencionális falon, míg mintegy életképsze- 
rűen a többi színész m agánszférájára lá

tunk  rá, félhomályban és félmeztelenül 
-  m intha tömbházablakokon bám ulnánk 
befelé. Egy m ásik alkalommal Buzási 
András m arad egyedül a boxzsákkal, mi
u tán  m ár m indenki — m int egy közös fe- 
lelősséghárítás-jelenetben — közel m aradt 
a zsákhoz, de el-ellökte magától. És egy 
igazi küzdelmet, edzést, erőfeszítést és 
k ifáradást látunk, az egyszerűsége és a 
tisztasága m iatt pedig szabad az asszoci
áció. A előadás legtöbb mozdulata elsődle
ges, szinte mondhatnám, hogy rituális, de 
minden ünnepélyességtől és patetikum tól 
mentesen. Események. És minden másod
lagos és többedleges tartalom  a néző felől 
jön. Nekem az a jelenet például, amiben a 
Laczó Jú lia  és Orbán A ttila készítette le
ves illata betölti a teret, és mindenki más 
egy asztal körül ülve várja a tá la lást — az 
egyik legfontosabb és legkedvesebb, nyári 
nagycsaládos étkezések emlékét hozta be, 
amiben a fürdőruha szintetikus anyaga és 
a meleg leves szaga van együtt.

p ,  EÁTRUM
Az együttlét pedig adott. Az előadás vé

gén a néző-előadó szerepek feloldódnak, de 
egyáltalán nem azzal a tea tra litásra  erő
szakosan és direkten reflektáló kiegyenlítő' 
gesztussal, amellyel az addig megfigyelt 
előadó beül, odafordul stb. a nézőkhöz. 
Ahhoz, hogy az együttlétnek a lehetőségét 
megteremtsék, az alkotók az első pillanat
tól kezdve leépítették azt a illuzórikus hi
erarchiát, amiben a színész a m ágikus és 
misztikus művész, aki most elkápráztat 
az ő mélységével. A színészeknek sikerül 
az emberi jelenlét nagyon nehezen meg
ragadható és reprezentálható légkörében 
mozogni, beszélni, enni, táncolni és éne
kelni az előadás teljes ideje alatt. Azt kép
zelem, hogy minél gyakrabban fogják ezt 
az előadást játszani, tehát ezt az együtt- 
létet megkísérelni, annál egyszerűbb és 
egyenesebb lesz majd a bejárt út.

Az előadás kísérletezve, őszinte biza
lommal fordul a nézők és a nézői fantá
zia felé. A különösebb konkrét tartalom , 
történet és konfliktus hiánya üditően hat 
ebben az esetben, de könnyen ragadhat 
a művészkedés és a felszínesség szintjén 
is. Az alkotók és az előadók ritm usérzé
ke, és az előadók külön-külön is egyszerű 
és szabad jelenléte pedig felhívja m agára 
és szinte végig fenntartja  a figyelmet. De 
azt sem nevezném unalom nak, amikor 
nem éppen az köt le, am i körülöttem  vagy 
a színpadon történik. Érezni lehet, hogy a 
tek in tet előbb-utóbb ism ét találkozik.

K olozsvári Á llam i M agyar S z ín 
ház: Hormon, 5 próbálkozás az együttlét- 
re. Szereplők: Francisco Alfonsín, Bu
zási András, Dimény Áron, Laczó Júlia, 
Orbán Attila, Ötvös Kinga; rendező : 
Sinkó Ferenc; d ra m a tu rg :  Adorjáni Pan
na; rendezőasszisztens: Balázs Nóra; 
tér: Carmencita Brojboiu; je lm ezterve
ző: Bocskai Gyopár; zene: bodoki-halmen 
kata; v ideó: Radu Bogdan; a lk o tó tá rs :  
A lbert Csilla; sp e c iá lis  e ffek tek : Borsos 
Levente; ügyelő: Böjthe Pál.
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SZÁNTAI JÁNOS

Helyből távol, s vissza
*

Armos Lóránd úton-állás-pontjai
Szinte elfelejtettem  Árm os Lórit. Va

gyok így, van  ez így em berekkel. Meg 
szerzó'kkel. Pedig él. És nem  csak. 
Em lékszem  p á r  versének  h a n g u la tá 
ra , 2009 táj-képeiről. Az A pám  a Hol
dig  cím ű kötetből. Tudom , hogy van  
még egy kötete, a Rózsahús. 2005- 
ben k e rü lt k i a nyomdából. H a  rá n é 
zü n k  a  m egjelenések kilom éterköveire, 
m ondható: Á rm os nem  közöl tú l gyak
ran . Ez szám om ra m eglehetősen von
zó. A kkor mond, h a  van  m it. És akkor, 
most: a  2016-ban m egjelent új könyv. 
A  kilternani ó'sz.

K arcsú  könyv, m in t sok verseskö
te t  m ostanság . A közléskényszer d ié
tá s  kenyérszeletei. Viszont, h a  az em 
ber végigolvassa ezt a  k ilte rn a n it, 
rájön, hogy nem  véletlenül ilyen. Ami 
jó. A m ustárzö ld  (?)-barna elülső borí
tón várostérkép . F a lak , épületek , fo
lyó hajókkal, u tcák , szám ok, k a rto g rá 
fusok rejtjelei. I rá n y tű t is b iggyesztett 
mellé egy gondos kéz, hadd  tud ja  az ol
vasó, m erre  van  É szak . Hogy K ilte rn an  
hol te rü l el, nem  tudom . (A szerzőhöz 
tapadó életrajzi adatok  a lap ján  valahol 
Írországban.) De a n n y ira  nem  is fon
tos. H iszen az t, am i K ilternanból meg 
az őszből igazán  lepárolható , Á rm os el
mondja. S z ikáran , egyszerűen, pontos 
képekkel. Ahogy szokta. Igen, ta lá n  ez 
lehet egy h á trá n y a  a n n ak , h a  va lak i 
r i tk á n  szólal meg. A folyam atos szöveg
term elés egyik  (potenciális) eredm énye 
a s tílu s változása, a lak u lása , (vissza) 
fejlődése. Á rm os eddigi életm űve, szá
m om ra legalábbis, m eglepően kom pakt. 
Egynem ű. N incsenek látványos u g rá 
sok. Egyenletesség van, többé-kevésbé. 
E gyenletesen  jó szövegek.

A kö te t an y ag á t három  c ik lu sra  sze
le te lte  a  szerzői /  szerkesztő i szándék. 
H a egyszerűen, Á rm os-m ódra akarom  
elm ondani, e rrő l v an  szó: H ogyan ju t 
h a t  el egy (vers)em ber A-ból B-be, az 
tá n  B-ből C-be. Am i esetleg  lehe t A is. 
Ám hogy ezek a pontok m erre  ta lá lh a 
tók  — ta lá n  a B pont kivételével, am e
lyet a  szerző, m in tegy  segítségképpen, 
rögzít az olvasó szám ára , am olyan szó 
szerin t és kép letesen  is kü lső  pontként, 
ah o n n an  a h á lá s  olvasó m ajd kim oz
d ítja  sarkaibó l a  versv ilágo t —, továbbá 
hogyan rögzíthetők  az olvasati té rk é 
pen, az m á r  nehezebb ügy, bele is tö r
he t a  felületes k a rto g rá fu s  to lla. P e r
sze, könnyű  az elejét kezdőpontnak, a 
végét végpontnak  nevezni. De nézzük 
csak, mi van  a  kezdet, a  Sirá ly  cím ű el
ső cik lus előtt, a  leg-origóban? Tessék: 
„lopódzik az e s ten  á t  sem m i az de lába

van  / ru h á já b a  re jti el m it csitít a m er
re  j á r  /  sem m i az de sú lya van  csapkod 
is de nem  m ad á r / k a rm a  v an  a  gyenge 
bő rt felsebzi a mell a la t t  /  sem m i az de 
szája van  fel-felriad m egharap  / de sö
té t  v an  hova lép m ilyen ú t ez hova ér 
/  sem m i az de m ég m eleg s úgy  z ihá l 
m in t az k i él /  v a lam i így visz tovább 
így v iszek tovább előre”... satöbbi. T a
lán  sokat idéztem  ide, de h a  az em ber 
egyszer elkezdi olvasni, a  szavak  úgy 
ad ják  tovább egym ásnak  a  tek in te te t, 
m in t az élő láncban  dolgozó á rv íz i „ha
jósok”. É s i t t  v an  az egyik  Árm os-féle 
k ilte rn a n i tito k  nyitja: az olvasó úgy 
véli, szépen eligazodik  a szavak  ú tm u 
ta tó i közt, a z tá n  egyszer csak  eltéved, 
jelen  esetben  például a  központozás fo
gódzóinak h iányában . É s n incs m eg
állás, a  szem  végigcsúszik  a z a k la to tt 
r itm u sú  sorokon, egyenesen a pontos- 
irán y ta lan ság b a .

Am i a  Sirá ly  c ik lusban  egyérte l
mű: például „a hajlékony b á n a t”-ra  r í 
m elő „hajlék ta lan  m agány”. E gyszerű , 
hajlékony, m égis pengeéles képek  (az
zal a  m egjegyzéssel, hogy a m ásod ik  
kép több fokkal gyengébb az elsőnél). 
É s b á r  a  vers (N yár lesz) azzal b iz ta t, 
hogy a k i elindul, az legalább abban  
biztos lehet, hogy v a lahonnan , rögtön 
az első sor beidézett képpárja  m iszlik- 
be szabdalja  az illúziót. Vagy: „Úton 
vagyok. A lábam  érzem , / de b írja  még. 
Jó ú tra  léptem ”. Ism ét: sem m i bravúr, 
sem m i poé tika i trükközés. És a  lin eá 
r is  kezdettelenség. A m ihez vonzó h a tá 
rozo ttság  tá rsu l: „Ha félnék, m ajd félve 
tovább m egyek.” Lefegyverzően h iteles. 
(A következő sor -  „Ahogy tovább m egy 
m ind, a k i él” -  panelszerűsége  okán 
m ár nem  an n y ira , de ez m it sem  von el 
a  szöveg robusztus erejéből.) És akkor, 
a  cik lus cím adó verse, a  Sirály, egyik 
szem élyes kedvencem  a könyvből: „Úgy 
úszom -  ha rm in cö t éve m ár /  m in t 
edzésben lévő h a jó tö rö tt”. A h aso n la t 
a lk a lm a z á sa  ugyan  ném ileg eltom pítja 
a  ké t sor élét, m ert az olvasó, ahelyett, 
hogy átengedje m agán  a penge-m onda
to t, a k a ra tla n u l is eltöpreng, hogy h a  
a  versem ber „m in t” hajó tö rö tt, akkor 
való jában  m égsem  az. De h a  k icsit el
ru gaszkodunk  e ttő l, m áris  é rte n i vél
jük : az úszó m á r  jó ideje levált az indu 
lás  (a hajótörés) n u lla  pontjáról, a rró l a 
m últbeli p illana tró l, ahol m ég a konk
ré ta n  helyhez kö thető  esem ények re 
ferenciái, b iztos pon tja i berajzolhatok 
valam iféle elm etérképre . A ny ílt v ízen 
n incs észak , se dél, se jobb, se bal, se 
előre, se h á tra . Am i esetleg  m ég m eg

van , az a  fen t és a  lent. Lent, ahol az 
ed zett ha jó tö rö tt szeli a  hu llám okat, 
fent, ahol a s irá ly  teszi ugyanezt az égi 
habokkal. Ez az irá n y ta la n  ú t am olyan 
vezérfonalként végigvonul az első cik
luson, hol szerte-, hol összefutva, de a 
szerző a z é r t biztos kézzel fogja a gyep
lőt, hogy az olvasó bele ne gabalyodjon 
az ú tta la n sá g b a .

És ezzel m egérkezünk K ilternanba. 
És az őszbe. Am i nem  feltétlenül ősz. 
N éha tél. De szó nélkü l elh isszük  
Á rm osnak , hogy a decem ber például a 
k ilte rn a n i ősz egyik  hónapja. N a igen, 
elég nagy  a szerző poétika i a ranyfede
zete, így könnyű h in n i neki. É s m i fo
gad K ilte rn an b an , decem ber havában? 
A form abontás, ejhaj! Jó  p á r  szöveg
ből e ltű n ik  a pu lzuskén t tap in th a tó  r i t 
m us, viszi a szél a  rím kép le teket is k i a 
ny ílt tengerre . Am i m arad: a prózavers, 
h a  te tsz ik , történet-röghöz kötöttsége. 
B iztonsága. Hogy a  láb u n k  a la tt  nem  a 
szél fütyül: „Ballyferm ot nem  a  legjobb 
környék. K opott sorházak , /  csoport
ban  járó , m elegítős fiatalok, roggyant 
alkoholisták . /  A p a rk  közepén, a  fű 
ben fekete folt. Biztos i t t  is tü ze t /  ra k 
ta k  Halloweenkor. A foltot ké t ló legeli 
körbe.” É rth e tő  módon, h a  m ár a szer
ző nevet ado tt a  B p o n tnak  (a -  m ihez 
is képest — külsőnek?), akkor tám ponto- 
s íta n ia  is kell. Rem ek vers a December. 
A k ilte rn a n i őszbe épp belecsöppent ol
vasó t képbe helyező decem beri tö rtén e t 
k e re tk én t szolgál a rra , hogy Árm os egy 
laza  to llvonással v isszavessen m inket a 
gyerekkorba, am ikor „a fát körü lá llva  / 
e lénekeltük  a  M ennyből az angyalt, és 
hazafelé / a sö tétben  a  h á z a k  ab lak a it 
figyeltük: vajon i t t  j á r t  m ár?” Ami eb
ben a  versben (és p á r  ciklusbeli p á rjá 
ban) ta lá n  a lapvető  fontosságú, az épp 
a  s tílu sv á ltá s  okozta biztonságérzet. 
A szerző m esél, m indenféle elvonatkoz
ta tá s  nélkül, m elynek egyenes követ-
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kezménye, hogy az olvasó közvetlenül 
bekapcsolódhat a  látszólag előzmények 
nélküli jelen  p illana tba . O tt vagyunk , 
h a llg a tju k  a  versem bert, a mesélőt. Ta
lán  ezek a kö tet legvonzóbb darab jai, 
még akkor is, h a  közben a  „líra” szé
pen kisodródik  a szövegekből. N ézzük a 
N ádin  dalokat cím ű darab  kezdősorait: 
„Ősszel je len tek  m eg az első repedések. 
/  N aponta elm entem  a  házhoz, körbesö
pörtem , /  és néztem , hogy m erre  a laku l, 
és m ilyen erő  a lak ítja .” Nagyon erős 
m ondatok. P rózai m ondatok. Súlyosak, 
táv la toka t nyitók. R ohadt jók, na.

ritika
A h a rm a d ik  ciklus, A z  em lékeid pely

hes dunnák  persze, szükségszerűen  é r
kezik. H iszen a  k ilte rn a n i ősz, az ön
m agán  tú lnyúló , lehet konkrét jelen, a 
versem bernek  azonban m égsem  o ttho 
na. Ez az a  bizonyos C pont, am i ta lá n  
A, de h a  az em ber végigolvassa a  cik
lus darab jait, m egsejti, hogy A is, de 
m égsem  az. A szövegek óvatosan, t a 
pogatózva bár, de m egpróbálják kö rü l
rajzolni az t a (tetsz)halott m últ-teret, 
ahonnan  a  versem ber valam ikor e lin 
dult. Tyúkól mögül, tá jba  rajzolt k e r t
ből (figyelem, azé rt ez m estervágás, ez 
a konk ré t és m egrajzolt között feszülő 
ellentét-híd), „hullám zó lélek rajzaitól 
feketében álló h áz fa la k ” mellől, pelyhes 
d u n n á k  alól, a nagykáro ly i á llom ás
ról, m egannyi egyéb helyről. Á rm os itt  
is m egad p á r  prózai lá tsza tba  ágyazott 
vonatkozási pontot: „alszik a  vonalak  
végén ném ák  a tax ik  m íg e la lu d tak  éj
fél fele / te referéltek  hogy ez jól van-e 
csend van  nem  moccan csak  az /  /  óra”, 
de figyelem, ism ét e ltű n ik  a központo
zás, m egjelenik a r itm u s pu lzusa, no 
meg a rím ek. A válasz é rté k ű  pontot az 
utolsó szöveg u tá n i záróvers (Döngicsél 
egy zöld bogár) teszi az anyag  végére: 
„Átugrom  az á rko t is, betolom a  k isk a 
pu t, /  rúgva, reszketve, tovább, s ahogy 
a házba  ju tok , /  a  n ag y ág y ra  vágódok, 
i t t  nem  lá th a t  senki m ár, /  hűvös van  
és félhomály. Döngicsél egy zöld bogár.” 
A versem ber valam ilyen szin ten  h a z a 
ér, sőt, m enekül. Igaz, a  n ag y ág y ra  vá- 
gódás ism ét ron t a sorok gördülékeny- 
ségén, de ez is elnézhető, m ert tényleg 
kevés gyenge pont v an  a szövegekben. 
Nagyon jó könyv ez a  k ilte rn an i. Ú j
ra- m eg ú jrao lvasásra  késztet. A zt v i
szont k íváncsian  várom , ebből a  még- 
is-C pontból m erre  lép tovább Árm os 
Lóránd. M ert ez így teljes, kom pakt, 
egész, am it nem  biztos, hogy folytatni 
lehet. És ta lá n  nem  is kell.

A rm os L óránd: A k il te r n a n i ő sz . 
E rd ély i H írad ó  K ia d ó -F ia ta l ír ó k  
Szövetsége, Kolozsvár-Budapest, 
2016.

MARCSÁK GERGELY
/ /

Ősz, idegenben
Armos Lóránd Nagykárolyban szü

letett, B udapesten élő, im m ár három - 
kötetes szerző, ak inek  legújabb kötete 
A  kilternani ász cím et viseli. E nnek  ver
seit olvasva furcsa érzésem  tám ad , és 
az lesz a benyomásom, hogy a  költő nem  
verseket, inkább ciklusokat, sokkal in 
kább kötetet írt. Meglepő az erős alko
tói tudatosság, amivel könyvét felépíti, 
és egységes, jól ha tá ro lt tem atika i íveket 
ír  le. Versei az otthonkereséssel járó  ví
vódásoknak és egy m ozgalmas életút á l
lom ásainak  lelki aspek tusa it vizsgálják, 
hiteles és megszívlelendő üzenetet hor
dozva többek közt a m ai fia ta l és közép- 
korosztály szám ára.

A kötet három  ciklusra tagolt, és az el
ső a  Sirály  címet kapta. A kötetrész ver
seinek legjellemzőbb m otívum a az úton 
levés, a szabadság, a  boldogulás, az o tt
hon keresésének fárasztó  dinam izm u
sa. Összességük bevezetője és egyben ér
zelmi konklúziója a n n ak  az életú tnak, 
am inek egyes em lékeit a  szerző a  követ
kező két ciklusban foglalja versbe. A sza
badságvágy (egyéni és művészi) megfo
galm azása fontos szerepet kap itt, és bár 
a  tém a veszélyes a nehezen elkerü lhe
tő  közhelyek m iatt, a fogalom m egsze
mélyesítésével meglepően erős, kifejező 
sorokat produkál a  szerző: „Szabadság, 
drágám , indulhatunk! / Az út, am it ve
led bejárok / — vége a mellébeszélésnek —, 
/ izgatóbb, m in t a  változások.” (Eljön a 
nap)-, „m ert a szabadság szép szerető, /  és 
nincs m ás boldogság, csak a  te s te” (Nem  
bánok semmit). A fejezet címadó költe
ményében pedig Armos Lóránd a  m a
d a ra k  szárnyalását, pontosabban a  si
rá ly t választja  a  fogalom szimbólumául. 
Ezzel mély irodalm i hagyományokhoz 
nyúl vissza, gondoljunk a k á r  Baudelaire 
Albatroszára, Csehov Sirályára, vagy -  
Armoshoz időben és térben  is közeled
ve -  K ányádi Sirálytáncára. Különös é r
vényt szerez a  kötetrész verseinek az a 
költői a ttitűd , amely in tenzitásával nem 
csak nagy bizonyossággal állítja  igazát, 
de egyenesen kinyilatkoztat: „Eljön az 
ideje a m egtisztu lásnak”, „A szabadság
n a k  m alm ai vannak , /  azok forgatják a 
legszebb m eséket” (Eljön a nap)] „Az új
rakezdésnek is van  rom antikája: /  az ígé
re t földjén bárm i m egterem ” (Az újrakez
dés romantikája).

A  kötet m ásodik ciklusa A kilternani 
ősz, az i tt  szereplő versek jellemzője, 
hogy m indegyikük a  szerző Írországban 
tö ltö tt éveit idézi. A versnyelv melankoli- 
kusabbá és prózaivá válik, a táj- és hely
zetleírások m ár nem  m inden esetben 
férnek kötött strófái szerkezetbe, m egje
lenik a  szabadvers. Az előző kötetben, az 
A pám  a Holdigban külön kötetrészt k a 
pott szerelm i tem atika  itt  m ár csupán 
két vers erejéig bukkan  fel (N ádin  da 
lokat, Zs. van), a  m agányérzet kap n a 

gyobb hangsúly t, és a  környezettől való 
elidegenedés. Jó példája ennek a  Har
mincöttel című vers, melyben az évek 
m úlásával és a szinglilét k ilá tásta lan sá- 
gával szem besülő szerző rájön: az idegen 
tájon legfeljebb a boldogulást ta lá lh a tja  
meg, de nem  a boldogságot.

A z  em lékeid pelyhes dunnák  nevet vi
seli az utolsó kötetrész, és a címadó vers 
kapcsán  szeretnék k ité rn i Arm os egy 
érdekes cím adási tech n ik á já ra  például 
azért, m ert az pályakezdő költők gya
kori problém ája szokott lenni. A szerző 
úgy emel k i a vers kontextusából név
adási céllal sz in tagm ákat, m ondattöre
dékeket, hogy azok érte lm e m egváltozik 
és többletjelentéssel b írnak . Az előbb 
em líte tt cím et a  következő m ondatból 
emeli ki: „Az emlékeid pelyhes d u n n ák  
/  a la tt  szuszognak, hagyd  aludn i őket.” 
És így já r  el a  következő vers esetében 
is: „N ádin dalokat ír t , /  énekelt, és v á r t  
rám ” (N ád in  dalokat).

A h a rm ad ik  ciklus darabjai az em
lékezés verseinek nagyon szép pél
dái, és bizonyítékai annak , hogy a 
term észetközeiben szocializálódott lé
lek nem  urban izálható . Az élet forgata
gában  m egfáradva a  szerző emlékei közt 
ku ta t, és ilyenkor líra i énjét a  gyerm ek
kor idealizált vidéki környezetébe helye
zi. Nem véletlen, hogy a  kötetben leg
többször, szám  szerin t hétszer előforduló 
m otívum  a  kert, illetve h a t alkalom m al 
szerepel benne a rét m in t az emlékezés 
v irtu á lis  közege.

A ciklus form ailag is sokszínű, kötött 
versszakok és szabadversek váltják  egy
m ást (a Hallgat a károlyi állomás című 
költeményben a központozást is elhagy
ja), valam in t a  Bácskai hexameterek sza
bályos ha tm értékű  soraival Armos Ló
ránd  bizonyságot tesz arról, hogy az 
an tik  form ákat, az időm értékes verselést 
is jól ismeri. Ebben a  fejezetben, a Kertet 
című m űben folytat a szerző dialógust két 
pályatársa, F arkas W eltm ann Éva és Bá
lin t Tam ás egy-egy verssorával, azokkal 
foglalva keretbe költeményét. így pedig
-  szándékosan vagy sem -  megkönnyíti 
az elemző szám ára saját m aga elhelyezé
sét az erdélyi irodalom fiatalabb, a kétez
res évek u tán  az Erdélyi Híradó Előretolt 
Helyőrség Könyvek sorozatában jelentke
zett szerzőinek sorában.

Elek Tibor egy 2009-ben e lhangzott 
előadásában, mely az erdélyi irodalom 
ról szólt, k ifejtette , hogy — többek közt
-  Árm os L óránd esetében is t a r t  a t 
tól, hogy nem  lesz képes kivonni m a
gát a sorozatszerkesztő O rbán  János 
Dénes „részben felszabadító, in sp irá 
ló, részben m egkötő h a tá s a  alól”, és úgy 
ta r tja , a  szerzőnek „kifejezetten küz
deni kell(ene) a saját, szuverén költői 
v ilág  m egterem téséért.” A zt gondolom, 
Árm os L óránd kiérdem elte ezt a  szuve
ren itá s t, h iszen A kilternani ősz letisz
tu lt  nyelvezetű, m egkapóan szép ver
seivel érvényes, sa já t jogú költészetet 
te rem te tt, am i egyéni szín t és é rtéket 
képvisel a  sokszínű rengetegben -  kor
tá r s  m agyar irodalm unkban.

—  2017/11. SZÁM  -J Ú N IU S  10. 21



Birkózni a tériszonnyal Ahogy a csigolyák
L aboda Róbert: En csak  

néztem . M adách K iadó, P o 
zsony, 2016.

Laboda Róbert m ásodik 
kötetét mélyen á tita tja  egy 
eró's személyesség. Folyama
tosan mesél, m indegyre tö r
téneteket, hangulatokat idéz 
fel, próbál nyelvet adni nekik, 
h á th a  ezáltal könnyebben fel- 
dolgozhatókká válnak. Ezáltal 
az elbeszélő segítségére lehet
nek iden titásának  m egalkotá
sában. M ert am iről hallgatni 
nem lehet, arról beszélni kell. 
Rövid, k im ért m ondatokat 
használ, m in tha mindegyre 
zihálna, m in tha beszéd köz
ben szivattyúzná elő a mély
ből a m últat. Gondosan ügyel 
a rra , hogy m inden tö rténet
ben elegendő tere t és kapasz- 
kodási lehetőséget biztosítson 
az olvasó szám ára, a versek 
közt számos á tjárási lehetősé
get, kapcsolódási pontot képez 
meg, m otívumrendszere tuda
tosan épül fel.

ülszöveg
Am int m ár a  címben is u tal 

rá, kiem elt hangsúly kerül a 
vizualitásra, alaposan épül fel 
m inden kontextus, figyelmet 
szentel a legapróbb részletek
nek is. A kötet egyik vezérmo
tívum a a gyerekkor homályos, 
mégis meghatározó emlékei, 
melyek m indegyre fölbukkan
nak  a felszínen, így elkerülhe
tetlenül szembe kell nézni ve
lük.

L ABO D A  R Ó B E R T

ÉN CSAK NÉZTEM

A m ásik kiemelt irány a szü
lők és nagyszülők személyéhez 
és örökségéhez való viszonyu- 
lási lehetőség. Mindegyre ott 
pulzál egyfajta családtörténet 
megismerésének kényszere, 
holott az elbeszélő tisztában 
van azzal, hogy a történet tel
jes megismerése lehetetlen, h i
szen valahol mindegyre beka
csint az emlékezet árulása.

Szintén jelentős hangsúly 
kerül az otthon körü lírására  
és annak  állandó változása
ira. Ide fészkelik be m aguk a 
hovatartozás kérdései, a folya
matos kétely, hogy az otthon 
milyen részt a család, milyen 
részt az emberek és milyen 
részt a táj jelenlétében jön lét
re. A versekben megjelenő 
környezet és a benne megje
lenő személyek egyenragú fe
lek, egyaránt ha tássa l vannak  
egym ásra, egyik nem létezhet 
a m ásik nélkül.

Laboda aktív párbeszédet 
folytat a vallásosság és a halál 
problémaköreivel is, amikor a 
családtagok és a term észet egy
arán t elkerülhetetlenül el kell 
viseljék az idő viszontagságait, 
és a történet elsodor magával 
egy családregény képei közé 
Palócföldre, az Ipoly partjára.

H orváth Im re Olivér: 
N em  szim p á tia . F iata l írók  
Szövetsége, B udapest, 2016.

Hogyan lehet elbeszélni a 
húsban motozó szorongást? 
Meddig ta r t  a nyelv m int test
rész és honnantól lesz eszköz? 
Horváth Imre Olivér m ár a kö
te t címében já ték ra  hív, a nem  
szó kettős jelentésével egyszer
re tagadja a szimpátia lehető
ségét, illetve a nemiség irányá
ba is tereli azt. Bár szövegeiben 
alapvetően a beszélt nyelvet 
poetizálja, azért helyenként 
beszivárog a versek szövetébe 
a holdfény, a tejköd, a liliomok 
és a vér. Nem fél nevén nevez
ni a dolgokat, tudatosan pisz
kálgatja a tabukat, ahol csak 
éri, és tudja, hogy a humor ak
kor jó, ha az halálosan komoly. 
A. gothic hangulattal némiképp 
rájátszik a tizenkilencedik szá
zadi penny dreadfulokra, azon
ban kellő figyelemmel emeli át 
a viktoriánus kor regiszteréből 
napjaink kontextusába.

A kötet három  ciklusból áll, 
az elsőt H enry Jam es-, a m á
sodikat Bram  Stoker-, a h a r 
m adikat Charlotte Bronté- 
idézetekkel fémjelzi. Az első 
ciklusban az á tjá rás t képezi 
meg Debrecen és London kö
zött, a két té r  konkrét és szim
bolikus funkciója közötti osz
cillációt, a m ásodikban az 
írá sra  való reflexió kerül fó
kuszba, az identitás elbeszé
lésének igénye, valam int a 
m egfogalm azhatatlanság le
hetetlensége: a nyelv előbb- 
utóbb úgyis cserben hagy és 
szomjasan, m int egy vám 
pírt. A harm adik  ciklus a ne

miség, a testiség, illetve a bio
lógiai és társadalm i tényezők 
között létrejövő feszültség ál
ta l megképződő problém ákat 
tárgyalja. A hétköznapok szo
rongásait teszi meg a „hor
ror” tö rténetek  fő karak tere i
vé, nem csak a külső tényezők 
m arcangolnak, belülről az ap
ró frusztrációk bontják szét 
a testet. Helyenként pe
dig ugyanolyan távolságtar
tó megfigyelőként figyelem
mel tek in t önm agára, m int 
Lancelotra, Grendelre vagy 
M eduszára.

Kötelességének érzi azt 
a világot leírni, ahol „ide
gen testem / éppúgy része az 
ő testének, m int a szoron
gás” (Az Anglász 2.). A kötet 
szereplői bizonyos értelem 
ben olyanok mind, m int F ran 
kenstein teremtménye: hiába 
vannak  tisz tában  saját iden
titásukkal, a társadalom  még 
nem áll készen, hogy csak úgy 
elfogadja őket. M árpedig né
ha  m indannyian olyanok va
gyunk egy kicsit.

ANDRÉ FERENC

cn
-fö

Eo
T 3
" (T3

>

C=
: 0

S z ö v e g :  V i n c z e  F e r e n c  /  R ajzo ló:  C s i l la g  I s tv á n

22 HELIKON



A második kolozsvári Pikkó herczeg
Vélhetőleg semmi értelme nem lett vol

na a 20. század legvégén újra operát írni 
a két évszázaddal korábban élt Szalkay 
Antal m agyarította Prinz Schnudi und 
Prinzessin Evakathel szövegkönyvére, 
Philipp Hafner sztorijára, ha nem ígéri a 
posztmodern játék  bizsergető izgalmát. 
A 18. század végén virágkorát élő Magyar 
Nemzeti Játszó Társasághoz elszegődött 
Szalkay — akit kortársai meglehetősen 
gyanús alaknak ta rto ttak  — szolgáltatta 
tehát a librettó-nyersanyagot Chudy József 
bécsi m agyar zeneszerzőnek és karm ester
nek -  továbbá az optikai és akusztikai te- 
legrafálással foglalkozó feltalálónak - , aki 
1793-ban Pikkó Hertzeg és Jutka Perzsi cí
men írta  meg az első m agyar „operát”. Ze
netörténeti szempontból nyilván pótolha
tatlan  veszteség, hogy a mű partitúrája 
elkallódott, de azért vannak más szempon
tok is. Ha nem veszett volna el, szinte biz
tos, hogy Orbán György nem fogott volna 
bele a „Hafner-Szalkay—Chudy” helyett 
egy másik Pikkó herczeg komponálásába, 
amely tehát sem reprodukció, sem resta
uráció, hanem a korra visszaintő, sőt neki 
akár visszafogottan szam árfület is mutató 
kisopera/daljáték. Egy kétszáz éve még tel
jes érvényű, fogható és tanulságos történet 
bohókás, végső kifejletében azonban né
mileg átszabott, dram aturgiailag árnyal
tabbá te tt átfogalmazása, amely szintén 
Orbán György nevéhez fűződik. (Orbán 
amúgy is előszeretettel használ sajátlag 
írt, á tírt, újraformált librettókat.) Ha a ze
nei sík kétségkívül „eredeti Orbán” is, a 
szöveg sokszoros áttétellel (volna) vissza
vezethető egy, a barokk ízlésvilágban gyö
kerező irodalmi eljáráson, a paródián át 
egy talán  végleg azonosíthatatlan ősforrá

sig. Itt viszont feltétlenül hasznos megje
gyeznünk, hogy a paródiát nem a ma szo
kásos értelmében kell vennünk: nem merő 
kifigurázásról, karikaturisztikus visszá
jára  fordításról van szó! A paródia a ze
netudomány term inusa szerint eredetileg 
egy világi, nem ritkán  vágáns, sőt egye
nesen latrikánus használatú szöveg/zene 
átminősítése magasztos — többnyire egy
házi-szakrális — használatúvá. Vagy for
dítva. A zenei paródia ebben az értelemben 
tehát nem feltételezi a szatírát, az iróni
át vagy a humort. Ebben az értelemben a 
Pikkó herczeg -  illetve annak szöveganya
ga -  sem vígoperai, még ha zenei szöveté
ből nem hiányoznak olykor mosolyra kész
tető  vagy m inim alista egyszerűségükben 
meghökkentően ható fordulatok. A drám a 
egyértelmű, Orbán zenéje viszont tonali- 
tásában, kompozíciós fordulataiban, motí
vum használatában egyaránt ragaszkodik 
a Singspiel hagyományaihoz — persze or- 
báni módon.

„A Pikkó Hertzeg és Jutka Perzsi [...] 
vonzó paródia — írja a zeneszerző - , de bi
zonyára nem tudtam  volna ezen formájá
ban újabbat és jobbat produkálni, m int 
elődeim. Viszont ott volt a korabeli plaká
ton az ingerlő (és téves) megjelölés: ope
ra. Valószínű kritikus és öngyilkos vál
lalkozás egy paródiából rekonstruálni az 
eredetit, fölöttébb hálátlan  ugyanis egy 
»szétröhögött sztorit« komolyan venni. 
Mégis, egy életem, egy halálom: vállalkoz

tam  rá. Bízván abban, hogy ez a múzeu
mi librettócska nem közismert. És a cse
lekmény magva, bármilyen hihetetlen, 
komor tragédiaként is működik. Ez volt 
a kiindulópontom. [...] Az opera főleg szo
morú — követhetően alakuló —, szerethe
tő, gyűlölhető jellemeket kíván. Ezért az 
én változatom az árnyaltabb szereplők
kel, azoknak -  a történtek sodrása m iatt 
hol várható, hol váratlan  -  emberibb rea
gálásával színeződött mássá, m int az ere
deti. A csetlő-botló ripacs mellékszereplők 
szűrét kiraktam , egy kivételével. Sibuk az 
én művemben tekintélyes, intelligens fő
szereplővé lép elő, aki nagy bravúrral és jó 
szándékkal bonyolítja a cselekményt. Eb
ből szárm azik az én változatom lényege: 
az alapsztori tragédiává válik, a sorssze
rűség kegyetlen játékává...”

A 2000-ben bem utatott Orbán-kis- 
operát Selmeczi György m ár 2002-ben 
színpadra vitte Kolozsváron, majd -  
ugyancsak a Kolozsvári M agyar Opera 
közreműködésével -  2012-ben hanglemez 
is készült belőle. „Kortárs operamese
ként” 2014-ben a Budapesti Tavaszi Fesz
tiválon a Művészetek Palotája is m űsorára 
tűzte vegyes, budapesti és kolozsvári sze
reposztásban. Az idei változatot Anger Fe
renc, a M agyar Állami Operaház rendező
je, művészeti igazgatója rendezte csakúgy, 
m int a Pikkó herczeggel társíto tt első ma
gyar fennmaradt „operát”, Ruzitska József 
1822-ben Kolozsváron ír t  Béla futását.

Hogy a történeti patinájú, olykor kissé 
avatag Ruzitska-mű és a kortárs zeneként 
is igen fogyasztható, érthető és érdekes Or- 
bán-opera május derekán m iért hívogatott 
olyan ösztövér számú érdeklődőt a sétatéri 
színházépületbe, az egy más, körültekintő, 
sok szempontú elgondolkodást igényelne.

JAKABFFY TAMÁS

Ceci n’est pás...
László Hajnalka Csíkszeredái képzőművésznek a közelmúlt

ban két helyszínen is látható volt egyéni kiállítása. A Partiu- 
mi Keresztény Egyetemen szervezett tá rla tá t követően a Csí
ki Székely Múzeum Kossuth utcai galériájában mutatkozott be 
alkotásaival.

Grafikus, reklám grafikus. M unkáit letisztultság, tömörség, 
m inim alista megoldások jellemzik. Alkalmazott grafikái, digi
tális fotómanipulációi, fotografikái egyaránt karakteres mű
vészről árulkodnak, aki egyszerűen fogalmaz, lényegre törően, 
nem mellőzve a dekoratív megoldásokat sem.

Jellegzetes technikája, olyan motívumszerűen visszatérő ké
pi elemei, m int a lufik vagy az emberi test, az emberi arc fo
lyamatos középpontba helyezése, fotografikusan szürreális be
szédmódja teszik emlékezetessé m unkáit.

A valóság és fikció közti átjárás vizuális lehetőségeivel fog
lalkozik. Könnyedén jár-kel képeinek terében, a képek terem 
tette különféle dimenziókban, úgy hoz létre szokatlan helyze
teket, úgy nézi fejjel lefelé a világot, úgy manipulál képeivel, 
hogy mindez természetesnek hat. A rajz időnként fotóba tű 
nik, a fotószerű nem mindig az, aminek látszik. Játék. Kísér
letezés. Identitáskeresés. Jelenidejűség. A letisztult, legtöbbször 
sima felületek játékából létrehozott, tónusaiban is harmonikus 
kompozícióit apró, pontosan kijelölt, határozott megoldásokkal 
ellenpontozza -  geometrikus formákból építkező, gyakran sze
cessziós növényi ornam etikákat idéző dekoratív felületeivel, pi
rosaival. Viszonylag szűk színskálán mozog. A fekete-fehérek, a 
szépiás hatású barnás tónusok uralják képeit, melyeket a virá
gos részletek, tűzpiros lufik, a lézerhatású, pontozott vörös szí- 
vecskék vagy a finom rárajzolások tesznek üdítően izgalmassá.

A testtel foglalkozik, az arccal. Térrel és idővel. Különböző 
nézőpontokat helyez egymásra vagy egymás mellé. Legtöbb
ször alig észrevehető átjárásokat terem t m intázataival. A fel
színi tereket járja  be, miközben a mélységet kutatja -  illuzóri
kus helyzeteket tesz valószerűvé. így találkozik művészetében 
M agritte és Lichtenstein, a realista  portréfestészet Gábriellé 
d ’Estrées és nővérével. Személyes élményekből, állapotokból ki
indulva klasszikusokat hoz játékba a digitális technika segít
ségével. Elegáns és vagány.

A testtel foglalkozik — m intha a képi manipulációs lehetősé
gek versengenének itt olyan érzéki élményekkel, m int egy mell
bimbó látványa vagy a bőr pórusainak valószerűsége - , nagyon 
érzékeny az egyensúly, amelyben ez a kettősség érzékelhetővé 
válik, ugyanakkor mindez attól lesz igazán izgalmas, trükkös, 
hogy bármikor visszájára fordítható, vállfára akasztható.

M inim alistán gazdag textúrái, időnként márványszobrok 
hideg fehérjeit is felidéző testábrázolásai k ristály tiszta felü
leteken rendeződnek egységbe. így, egyfajta távolságot ta r t 
va válhatnak hozzánk közelállóvá. F ura  paradoxonok játékába 
keveredünk. Rabul ejthet valószerűségével, de könnyen tovább 
is billenthet idegenül ható talányaival, konkrétságuk ellenére 
bizonytalan képi állításaival.

Véleményt mond, állást is foglal a világ és a világ dolgairól, 
de nem kényszerít komolyságra, a legszorultabb helyzetből is 
látszólag egy-két mozdulattal kilábalhatunk.

TÚRÓS ESZTER
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A Romániai írók Szövetségének Ma
rosvásárhelyi Fiókja és a Látó szépiro
dalmi folyóirat közös szervezésében ke
rü lt sor május 3-án a M arosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem előcsarnokában szüle
tésnapi irodalmi találkozóra és könyvbe
m utatóra Gálfalvi György íróval. Az idén 
75 éves Gálfalvi Györgyöt az évforduló és 
frissen megjelent könyve kapcsán Markó 
Béla és Kovács András Ferenc faggatta.

M á ju s  5-én a nagyváradi Illyés Gyula 
könyvesboltban Mihók Tam ás Kinde 
A nnam ária-díjas, kétnyelvű költő és mű
fordító Cuticulum Vitae című m agyar 
nyelvű verseskötetét, illetve A  kétezres 
nemzedék -  kortárs román költészet című 
antológiát m u ta tták  be.

M á ju s  4—7. között zajlott Csíkszeredá
ban a II. Székelyföldi Nemzetközi Könyv
vásár. Az ism ert erdélyi és magyar- 
országi szerzők részvételével, számos 
hagyományos és rendhagyó irodalm i és 
zenei program ot felvonultató rendezvény 
slam poetry esttel zárult.

M á ju s  11—14. között zajlott a 7. Kolozs
vári Ünnepi Könyvhét. Az érdeklődők

könyvbemutatókon, közönségtalálkozó
kon, előadásokon, koncerteken, műhelye
ken, költői és zenés improvizációkon és 
egy slam-versenyen is részt vehettek.

T am ás Kincső és Szálinger Balázs 
kap ta  idén az E-MIL Méhes György- 
díjait. A díjátadóra a 7. Kolozsvári Ünnepi 
Könyvhét keretében kerü lt sor, május 13- 
án  a Bulgakov Kávéházban.

M á ju s  13-án a Festum Varadinum  ke
retében N agyváradra látogatott a debre
ceni Alföld  irodalmi, művészeti és k riti
kai folyóirat szerkesztőgárdája. Az Illyés 
Gyula könyvesboltban m egtarto tt ta lá l
kozón Áfra János, Herczeg Ákos, Lapis 
József, Papp A ndrás és Térey János m u
ta ttá k  be a folyóiratot.

A Dublini M agyar Kulturális Napokon 
az E-MIL szervezésében László Noémi köl
tő, műfordító, Gáli A ttila költő, szerkesztő 
és Ármos Lóránd költő m unkásságával is
m erkedhetett meg a dublini közönség.

M á ju s  18-án kerü lt sor a Communitas 
Alapítvány alkotói ösztöndíjainak ün 
nepélyes á tadására  a Kolozsvári Állami 
M agyar Színház stúdiótermében.

A z  Institu tu l Blecher (Blecher Intézet) 
irodalm i kör szervezésében május 21-én 
a bukaresti Tram vaiul 26-ban olvasott 
fel Dósa András, Mihók Tam ás, Fischer 
Botond és H orváth Benji. A m eghívottak
kal Claudiu K om artin beszélgetett.

„árdeli tűnt Athén” -  Kolozsvár-dialógu- 
sok címmel ta rto tták  Kolozsváron a Fiatal 
írók Szövetsége és az Erdélyi M agyar írók 
Ligája közös irodalmi tanácskozását és 
minifesztjét május 22-23. között. A ren
dezvény során előadások, kerekasztal-be- 
szélgetések, könyvbemutatók, felolvasások 
és slamek tem atizálták a kincses várost.

A Helikon május 25-i, u tazást tema- 
tizáló lapszám át Budapesten m u ta tta  be 
André Ferenc, Ármos Lóránd, Demeter 
Zsuzsa, H orváth Benji, Karácsonyi Zsolt, 
K irály László, Láng Orsolya, László 
Noémi, Papp A ttila  Zsolt és Szentm ártoni 
János jún ius 1-jén a Kelet Kávézóban és 
Galériában.

Türelem
B oldogok a  csen desek , ...
A  fősorok Ben Okri fenti gondolatá
nak folytatását rejtik.

VÍZSZINTES 1. A folytatás kez
dete. 11. Latin istenség. 12. Ha
mis, talmi. 13. Kettőnk közül nem 
én. 14. Tik-...; órahangok. 15. Csök
ken a vízszint. 17. Görög betű. 19. 
Durva gabonaőrlemény. 20. Ruhát 
vízben megtisztít. 22. Ostoba, dóré. 
23. Bosszút áll. 24. Színpadi mű. 25. 
Ütés okozta kiemelkedés. 27. A te te 
jére csúsztat. 29. Kis mértékben. 30. 
Kihalt futómadár. 32. Puha, képlé
keny. 33. Ókori balkáni nép tagja.
34. Farkascsapat. 36. Húsevő ma
dár. 37. Az alumínium vegyjele. 38. 
A papírhajtogatás művészete. 40. 
Zala fele! 41. Tea, németül. 42. El
csépelt, megelégelt. 44. Ó (ha nő), 
angolul. 46. Párizs-... (rali). 49. Fülre 
utaló idegen előtag. 51. Állunk rajta.
53. Egykori tömegmérték. 54. Grúz 
férfinév. 55.... Bikila; legendás etióp 
atléta. 56. Csattanós történet.

FÜGGŐLEGES 1. Regény, d rá 
m a szereplője. 2. M egadja m agát, 
leteszi a fegyvert. 3. Lendülete
sen fu tásba kezd. 4. Falusi apó. 
5. Fogadására. 6. Pécshez köze
li község. 7. A rénium  vegyjele.
8. Felkérés új híd felavatására. 9. 
A Kaszpi-tenger öble. 10. Törek
szik. 16. Komárom-Esztergom m e
gyei város. 18. Egy szál pa lán ta. 
19. Óröl. 21. Dolgok egym ásu tán
ja. 22. A nyomás fizikai egysé
ge. 25. H ans Arp is ilyen művész 
volt. 26. A fo ly ta tá s  b efejezése . 
28. Lengyelországi hegység. 30. 
F riss (újság). 31. Helység K isbér 
közelében. 34. ... A taire; színész, 
táncos. 35. Növényevő halfajta . 
38. O ersted, röviden. 39. Az indi
um  vegyjele. 41. Csordultig. 43. ... 
Cutugno; olasz táncdalénekes. 45. 
Tajték. 47. Rangjelző előtag. 48. 
Az asztácium  vegyjele. 50. K ettőz
ve: egzotikus fadob. 52. Az ólom 
vegyjele. 54. Ady Endre egyik írói 
álneve.

R.T.

A Helikon 2017/10-es lap
számában közölt Útköz
ben című rejtvény meg
fejtése: A z óvatos vándor 
nem hagy lábnyomot. 948410 000065
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TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

V
Vis ít  c l u j

Primária $Í Consiliul 1̂  Heart o f Tmmytvanú,
Local Cluj-Napoca

Proiect realizat cu sprijinul Prim áriei §i 
Consiliului local Cluj-Napoca.
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri 
Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja. 
Revistá finan^atá cu sprijinul Ministerului 
Culturii §i Identitási Nationale.
Kiadványunk a Kulturális és Nemzeti Identitás 
M inisztériumának támogatásával jelenik meg.
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