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Gigászi évszakok
Kolozsvár januártó l márciusig tejfeles ködbe 

burkolózva duzzog. Csúsznak a já rdák , párás 
a levegő', nem látn i az eget. Ködverte gödörben 
élünk, ahelyett, hogy fölm ennénk a Feleki-te- 
tó're. Most a Feleki-tető jö tt le hozzánk, fogva- 
cogtató hidegben szikráznak a behavazott já r 
dák, síkos kristálytöm bök ülnek az utakon, az 
összes acélos tek in te tű  istenség bennünket bá
mul az égboltról. Észbontó napfény karikázik  
kipufogógáztól ájult városunkban.

Távolabb, tudatunk  szépen k itak art peremén 
emberi mivoltukból kiforgatott so rstársa ink  
szeméthegyek gödreiben vészelik át, h a  átvé
szelik, a rettentő' hideget, am i eló'l a déli lan 
kákon didergő' főváros polgármestere majd’ egy 
hétre házba parancsolta az iskolák kiskorú né
pét. A szeméthez lapulva bújnak át egyik nap
ból, éjből a másikba, föltornyozott hulladékunk 
melege élteti őket, m int Antaioszt szüló'anyja,

a Föld érintése. Jön hajdani telek szokványos 
hidege, fölemeli s a levegőben megfojtja őket.

Képernyőkön és huzalokban viliódzik a re t
tegés: nyakunkon a szörnyű, az iszonyatos h i
deg. Jégbontó hava, február végén. Felkutatjuk 
a betonzugokban meghúzódó hajléktalanokat, 
m enedékhelyre tereljük őket, nehogy fagyha
láluk a város lelkiism eretét terhelje. Inkább 
ha ljan ak  éhen vagy m ásként, szebb halá lt, 
tavasszal. H a jön a hideg, kegyesek leszünk, 
eszünkbe ju tn ak  em bertársaink. Hőségben víz, 
hidegben szállás: egy városlakónak ennyi jár. 
A többi m ár magánügy.

Sugárkoronás szent nap ül a Feleki-tetőn, 
onnan nézi a szeméthegyet, a forgalmas utak- 
tól szabdalt betonrengeteget, a templomtornyo
kat, a Szamos szalagvonalán tú li dombokra 
felhúzott kegyúri lakokat. Kolozsvár télen köd
be burkolózik, s ezt m áskor is sű rű n  elköveti, 
m in tha a nap elől a k a rn á  ta rk a  pa lástja  szé
gyenfoltjait eldugni valahogy. Telnek-múlnak 
az évszakok, fagy, hőség, jégeső, árvíz, sáskajá
rás, járvány képében föltűnik a dicső hős, hogy 
levegőbe emelje és megfojtsa a felfuvalkodott 
óriást. Csupa küzdelem ez a földi élet.

„A m ozgó  je ln e k  a lá z a tta l  
k e ll a lá já tsz a n i”
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„A mozgó jelnek
alázattal kell 
alájátszani”

B e s z é lg e t é s  C s o r tá n  
M á r to n  k o lo z s v á r i  
b á b m ű v é s s z e l

-  Aki ismer, úgy ismer, mint a kolozsvári 
Puck Bábszínház művészét, „emberemlékezet” 
óta. Tavaly lett volna Kovács Ildikó intézmény
es iskolateremtő' bábművész kilencvenéves. Te 
ismerhetted ó't, dolgozhattál vele. Mikor is ke
rültél a bábszínházhoz és hogyan?

-  A helyzet az, hogy a bábszínház mellett 
van a Zeneakadémia. Oda zenetanár szakra 
jártam , és az egyik évben, amikor nagyon 
sok szabadidőm volt, mindig a bászínház ud
varán mentem át, láttam  a próbákat, beke
rültem  a színpadra, ebbe a varázslatos vi
lágba, csodálatos, kedves emberek, alkotó 
emberek közé. Vermesy Péter, Orbán György 
és Simon Gábor sok bábszínházi zenét írt, és 
ezek a hangfelvételek még hagyományos mó
don történtek, mikrofonnal, magnószalagra, 
azt kellett vagdosni, ragasztgatni, éjszakai 
felvételek is voltak... Ezeknél többször közre
működtem. Már pertuban voltam mindenki
vel, és amikor Petrozsényból viharos három 
év u tán  haza kellett jönnöm a Szeku elég 
kegyetlen zargatása miatt -  el kellett volna 
tűnnöm, de a sors úgy hozta, hogy idejöttem.

Egy hozzám hasonló kolléga épp elment 
a színháztól, én meg odakerültem. De itt 
többről van szó, m ert főleg abban az idő
szakban, míg Kovács Ildikóval együtt dol
gozhattam (1985-ig), valami olyat érezhet
tem, hogy a zene, a költészet és a színház 
magas fokú pedagógia. Ezt m agam nak fo
galm aztam  így meg, de Ildikó alapfilozófi
ája is ez volt. Ebben a körben született meg 
Vajda Zsuzsa színésznő Weöres Sándor-est- 
je, Arkossyné Tőszó Ilona Csiribirije, amit a 
sétatéri színpadon játszottunk vagy hetven
szer Salat Lehellel. Aztán következett Val- 
kai Andrástól a Bánk bán históriája, egy ré
gi magyar dramatikus szöveg, talán ’83-ban. 
Nagyon nagy élményt jelentett, mert én vol
tam  a negatív szereplő, egyedüli városi ru 
hásként, mert mindenki más kalotaszegiben

volt. Csodálatos Vermesy Péter-zenével, kó
russal. Erről már bizony Magyarországon is 
írtak. Jókat. Ehhez az előadástípushoz ta r 
tozik a Kali Marci, egy széki népmese (Nagy 
Olga gyűjtése), jó széki zenével.

-  Ez éló' zene volt?

-  Hiába indult a táncházmozgalom a báb
színházban, nem lehetett megoldani, hogy 
élő zene legyen. Volt élő zene amúgy, már a 
kolozsvári állami bábszínház születésekor 
is, tehát ’51-ben. (Az intézmény ezek szerint 
egyidős velem, és azzal a szőlőfával, amit ta 
lán ugyanakkor ültettek a bábszínház udva
rán...) Volt zongora, bőgő, klarinét, volt élő 
zene. Realista bábszínház volt, kicsit „oro
szos”, de nagyon jó bábtechnikákkal, sok 
orosz mesével. A bábszínházban nem volt za
varó a szocialista realizmus, inkább az volt 
érdekes, hogy Taub János, Hunyadi And
rás is rendezett ilyeneket. Miképpen Silviu 
Purcárete, aki annak idején a konstancai 
bábszínházból indult. Ehhez a világhoz 
tartozott még Tennessee Williamstől A te
jes vonat többé nem áll itt meg, a Kolozsvá
ri Román Nemzeti Színházban, Iosif Herfea 
zenéjével. Tehát élő zene népi hangszereken, 
preparált hangszereken, abszolút alkalmaz
kodva a dramaturgiához és a lehetőségek
hez. Nagyon fontos az élőzene. A kolozsvá
ri bábszínházban mindig kerültek nagyon jó 
kollégák, csellón, gitáron, mindenféléken já t
szó m unkatársak, úgyhogy többször volt élő 
zenekarunk is. Emblematikus volt a Pályi 
János által rendezett Lúdas Matyi például.

-  De nem csak gyermekelőadásokat játszot
tatok.

-  Persze. A Szentivánéji álmot, a román 
tagozaton az Ubü királyt, a Weöres Sándor- 
estet említhetném. Kovács Ildikó szemlélete

CSORTÁN MÁRTON

Bábművész, zeneszerző. 1951. m árcius 19-én szü letett Kolozsváron. A kolozsvá
ri Gheorghe Dim a Zeneakadém ián végezte tanu lm ányait. 1997 és 2001 között a 
BBTE teatrológia szakos hallgatója. 1979-től napjainkig a kolozsvári Puck Bábszín
ház m agyar tagozatának  művésze. Számos pantomim- és bábelőadásban játszott, ze
nét is szerzett több előadás szám ára. A Gyerekjátékok című kézpantomim  előadásban 
nyújtott a lak ítá sáért (Varga Ibolyával és Csák Zsolttal közösen) elnyerte a Botosam
ban m egrendezett bábfesztivál fődíját, 1988-ban.

nagyon nyitott volt. A pantomim előadások
kal többször já rtak  Lengyelországban. Volt 
egy korszak, amikor eszperantó fesztiválo
kon szerepeltek, elhozták a zágrábi eszpe
rantó fesztivál nagydíját is. Ez olyan rejtett 
nyitás volt, mint Harag Györgyé vagy mond
juk a fiatal Tompa Gáboré a m agyar szín
játszásban. Kovács Ildikó ’54-ben jön vissza 
Nagyváradról, nagyon energikus és fiatal 
volt az a nemzedék, és itt jegyzem meg, hogy 
kivétel nélkül mindenki „politikailag” került 
a bábszínházba. Orosz fogságból jöttek vagy 
hárm an, volt, aki nagybirtokos családból 
származott, unitárius papgyerek volt, a má
sik árva gyermek, a harm adiknak maszek 
fotográfus volt az apja, és még én is annak a 
nemzedéknek a tagja lettem.

-  Übü királyt, Weöres Sándort, Nichita 
Stánescut játszott a bábszínház. Több min
dent megtűrt a hatalom egy bábszínházban, 
mint mondjuk egy Nemzeti Színházban?

-  Mircea Ghitulescu volt akkor az igazga
tó. Lejárt a tipikusan kommunista igazga
tók korszaka, a politikumban is nagy váltá
sok voltak, megjelenik az Echinox-nemzedék, 
de rengeteg főszerkesztőt, színházigazgatót, 
operaigazgatót ebben a korszakban váltanak 
le. Ez körülbelül a hetvenes évek közepe, vé
ge. Nem sokra rá Kovács Ildikó nyugdíjba 
ment. Nagyot lépett, m ert Magyarországon 
is folytatta, ahol iskolákat teremtett. ’85-től 
kilencvenig vegetálunk, lessük, hogy ki szö
kik meg. Többen meghaltak vagy elmentek 
a társulattól. Négy vagy öt előadást játszot
tunk egy éven keresztül, aztán elővettük a 
régi, jól bevált darabokat, de ezeket nagy 
szakmai igényességgel újítottuk fel.

-  Tehát magas szakmai színvonalon vege
táltatok.

-  Igen. És nagyon nagy emberi bizalom
mal és szeretettel. Össze voltunk forrva, 
mint egy család, mint a Szegény Dzsoniban 
a nyolc testvér. Ha az egyiknek fáj valami, 
akkor fáj a többi hétnek is. A rendszervál
tással nagyon sok mindent vesztettünk és 
nyertünk. Elsősorban elvesztettük az évi há
rom gyergyói, csíki tu rnét vagy a partiumi 
körutakat.

-  Anyagi gondok miatt?

-  Nem, a gond a szemlélettel volt, minden
féle hozzá nem értő igazgatók kezdtek meg
jelenni Ghitulescu után. Ö a minisztériumba 
került, nyugodjon békében, jó, művelt ember 
volt. Szerencsére megjelentek Kovács Ildikó 
tanítványai (Rumi László, Pályi János, Pi- 
lári Gáborék), akik igen jó dolgokat rendez
tek, a friss magyarországi szellemiséget hoz
ták. Jó előadások voltak, éveken át éltünk 
ezekből. Ez nyitott széles utakat Magyaror
szág felé is. Következik Tudor Chirilá kor
szaka, tulajdonképpen ez a nyitás időszaka. 
Sőt, Mona Chirilá előadásával Rómában is 
voltam, ami nagy élményt jelentett. Tudor 
Chirilá u tán  jöttek-mentek az ilyen-olyan 
igazgatók, de valódi esztétikai nyitás nem 
történt. De elindulhattunk a Szilágyság
ba és a Küküllők mentére, bebizonyítottuk, 
hogy nyereségesen is lehet szórványban tu r
nézni.

-  Térjünk vissza a pályakezdésedhez...

-  Nagyon fontos volt a főiskolán Vermesy 
Péter, Bretter György és Angi István jelen
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léte. Bretter leadta, amit le kellett, de Hei- 
deggerrol is mesélt, és Hamvas Béla-szö- 
vegeket is hozott. És elmondott egy nagyon 
fontos dolgot: ő addig hisz az Erdélyben va
ló létezésünkben, amíg vannak alkotá
sok. Milyen bemutatható alkotások voltak? 
A nyolcvanas években volt a Sütő-trilógia, 
volt Vermesy Péter Harmadik Szimfóniája. 
{In memóriám Bartók), Csiky Boldizsár gyö
nyörű művei, volt rock, Metropol, Siculus 
fesztivál, volt Bardócz Lajos, Cseh Gusztáv, 
Baász Imre, Sipos László, Pusztai János, Bo
dor Ádám, tehát voltak alkotások. És a báb
színház körül egyfajta burkot képezett, hogy 
az írók, költó'k ott voltak a bemutatókon, volt 
egy állandó nézó'i társaság, Angi Istvántól 
Bretterig, Király Lászlótól Bajor Andorig. 
Kovács Ildikónak fontos volt, hogy hazai és 
magyaroszági, kortárs alkotók műveit is be
emelje a bábszínház világába. Ezt a szem
léletet próbálja folytatni a mai napig Varga 
Ibolya rendező. Többek között Weöres Sán
dor, Lázár Ervin, Kányádi Sándor, Fodor 
Sándor, Méhes György, Egyed Emese, Lász
ló Noémi, Szántai János, Orbán János Dé
nes, Zágoni Balázs szövegeit állította, állítja 
színpadra. De az ő rendezői m unkásságá
hoz kapcsolódik a szakrális-népi bábhagyo
mányok, például betlehemesek műsoron ta r
tása is.

-  A bábszínháznak van-e társadalmi sze
repe itt és most?

-  Van bizony, és ezt a kérdést a bábszínhá
zak mindenkori vezetői is fel kellene tegyék 
naponta. Néha az az érzésem, hogy légüres 
térben vagyunk, pedig jelen kellene lennünk 
a társadalm i-kulturális folyamatokban. Fa
lunapokra, városnapokra, magyarországi 
sokadalm akra régóta nem ju tunk  el. Nagy 
hiányosságnak tartom , hogy nem kapcso
lódtunk a reformáció évéhez, pedig az er
délyi kálvinista-lutheránus közösségek er
re igényt tartottak. Az idén az unitarizmust 
ünnepli az erdélyi magyar közösség, amiben 
szintén nem veszünk részt. Olyan szórvány
közösségek várnak minket, például Mára- 
marossziget és környéke, akik a kolozsvári 
rádió hallgatójaként igenis szeretnének kö
tődni a kulturális központokhoz. Ez nem fi
lozófiai, hanem gyakorlati, közönségszerve
zői kérdés.

-  A kolozsvári alkotók tehát részt vettek a 
bábszínház életében, munkájában?

-  Igen. Az, hogy a kolozsvári és sepsiszent
györgyi színház most egy nagyon magas 
igényű világszínházat játszik, nem tudom, 
mennyire kötődik helyi alkotókhoz. Annak 
idején szerettem volna Kolozsvár terei felé 
nyitni. Hogy a Sétatéren legyen, mint régen 
Budapesten, egy bábos bódé. Mert a vásá
ri bábjátszásnak nagy hagyományai vannak 
Kolozsváron, ami a kesztyűs bábos hagyo
mányból eredeztethető. Ez Kovács Ildikó ha
gyományozása is. Voltak óriási erőfeszítéssel 
készülő produkciók, amelyek kevés előadást 
értek meg, mert vagy technikailag nem tud
tuk  megoldani, hogy turnéra vigyük őket, 
vagy a főszereplők mentek el. Életem legfon
tosabb előadásait vesztettük el ezek miatt.

- E z  a színház elkerülhetetlen sajátossága, 
hogy a mű, amit létrehozol, eltűnik, elmúlik, 
megsemmisül egy idő után?

-  Nem feltétlenül. A repertoárszínház 
olyan, hogy később is elő lehet venni a dara

bot, és el lehet vinni oda, ahol rég játszottuk, 
m ert egy újszülöttnek minden vicc új. Más 
okokból vesznek el ezek az előadások, mert 
olyanok, mint a gyémántok: vannak köz
tük sikeresek, szépen csiszoltak, és olyan is 
akad, amelyről kiderül: nem is volt gyémánt.

-  Bábszínházi sajátosság, hogy sok évtize
des előadások elővehetőek és működnek, vagy 
ez igaz bármilyen színházi közegre?

-  Vannak példák, mindkét közegben, hogy 
igenis működik. Sosem felejtem el, Harag 
György rendezte a Román Nemzeti Színház
ban a Tóték at, azt tíz évig játszották. Vagy 
ott vannak az operák, gyakran ötven-hatvan 
éves díszletekkel. Az operák megmaradnak, 
mert a zenei szövetet nem lehet kivágni, ka
raktereket, hősöket lehet előrébb tolni, de az 
opera mégiscsak nagyon csiszolt, összetett 
művészi forma. Nagyon hasonlít a bábszín
házhoz, hiszen mindkettő erősen stilizált.

-  A  zene feló'l jössz. Ez jelentett-e valami 
pluszt a pályád során?

-  Tanultam ízlést és formát. A temesvá
ri színház német tagozatának Kurázsi ma
májához, Tompa Gábor ’86-os Hamlet-ren
dezéséhez is én szereztem a dalokat, aztán 
ott A kíváncsi elefántkölyök, egy gyerekmu
sical, amit ’81-től játszunk. Több a zene ben
ne, mint a szöveg, tele van gyereknóták
kal. Említhetném a versmegzenésítéseket 
is (Weöres Sándor, Lászlóffy Aladár, M ar
kó Béla, Vásárhelyi Géza, Ferenczes István, 
Jánk  Károly verseire). Ezek az elektronikus 
zene előtti idők muzsikái. Mivel bábosként 
is eljátszottam azt, amit írtam, igyekeztem, 
hogy maximális egyensúlyban legyen a ket
tő. Az a jó színházi zene, amit csak félig ve
szel észre, m ert szolgál. Olyan, mint a na
gyon jól mozgó árnyék.

-  Közönségszervezőként is dolgoztál.

-  Többször is. Míg közönségszervező vol
tam, elvesztettük a Székelyföldet és a Par- 
tiumot, de megszerveztem több Szolnok- 
Doboka vármegyei turnét (ez Észak-Mezőség, 
Beszterce környéke), aztán az Érmellékre 
egy tíznapos körutat, volt Kis-Küküllő men
ti, évente visszajáró turné is. Az is előfordult, 
hogy a református esperesnél, máshol a ka
tolikus plébánosnál laktunk. Turnéztunk a 
Nyárádmentén, Tövisháton, Enyed környé
kén — ez mind szervezés kérdése. Sajnos nem 
ismerjük eléggé a helyi közösségeket. M ár
pedig a közönséget ismerni kell, mert létezik. 
Minden erdélyi magyar gyermek megérdem
li az élő bábszínházát. Mert az, aki valaha 
egy jó bábszínházát látott gyermekként, és 
felkerül Kolozsvárra vagy valamelyik város
ba, az elmegy újra bábszínházba, egyetemis
taként is. De meg kell jegyeznem, hogy egyre 
fiatalabb gyermekek jelentik a törzsközönsé
günket, ami talán  könnyen megmagyaráz
ható azzal, hogy egyre több inger közül vá
laszthatják ki éppen az élő bábszínházát.

-  Engedj meg egy, a nosztalgiát provoká
ló kérdést. Mi volt régen, amiből ma tanul
hatnánk?

-  Nagy gond, hogy ma a tervezők, zene
szerzők rutinból végzik a dolgukat, a báb
színészek se igen járnak  m ár színházba. 
Kovács Ildikó idejében a társu latnak  volt 
nagyszínházi bérlete. Most nem ez van. 
Irigység van, gátlásosság, félelem, be nem

vallott amatőrizmus, hübriszek. Valami baj
nak kéne történnie, hogy ez megváltozzon. 
Amikor annak idején a spanyolok kivonultak 
Nápolyból, megváltozott a divat. A borbélyok 
munka nélkül maradtak. S akkor elkezdtek 
egymáshoz járni, hogy ne szűnjön meg a bor
bélymesterség, eltelt pár év, míg megválto
zott a hajviselet, és megint pénzhez jutottak 
a borbélyok -  de így m aradt meg a szakma. 
Valami bajnak kéne történnie ahhoz, hogy a 
mostani szakma is összefogjon. De akad más 
példa is. ’89 előtt nem vettek szobrot és fest
ményt, így alakult ki az a gyakorlat, hogy 
cseréltek a művészek egymással. Elmen
tünk Kancsura Istvánhoz, s ott voltak nála 
más festők képei. Nem vagyok olyan egyedül, 
mondta, mert ők is itt vannak.

-  A  cserebere működött különböző művé
szeti ágak között is, vagy csak képzőművé
szek között?

-  Nem tudom, de édesapám méhészke- 
dett, és egy nagyon ügyes, fiatal festó'gye- 
rektől vettem egy képet három kiló mézért. 
Vagy Marosvásárhelyen készítettek nekem 
egy szép bábut, azért adtam két kiló sajtot...

- A z  elektronikus zenét említetted az előbb. 
Erről ju t eszembe a kérdés, hogy volt-e, van-e 
helye szerinted a modern technikának, tech
nológiának a bábszínházban?

-  A színház és a bábszínház nyitott forma. 
Nézzük meg a nyugatról jött, egy-két-három- 
szereplős vándorbábszínházakat, vagy a fe
kete színházat, ami azt jelenti, hogy min
den fekete, és egy fényfolyosóban vagy, ezt 
a csehek m ár a húszas években kitalálták. 
Ezzel mindenfélét lehet csinálni. A Sze
gény Dzsonihan az a nagyon szép domb nem 
más, mint egy festékkel lefújt szivacs. Mesz- 
sziről olyan szép textúrája van, hogy csoda. 
Mindent lehet, ha szolgálja a műfajt. A bá
bu most ritkán készül fából. De mindent le
het technikaként használni, egy rongyot is -  
mert nem a technika a fontos. Hanem, hogy 
a bábu mint rész, kinetikus tárgy, a térben 
mozgó forma, amelynek lelke, személyisége 
van, mennyire szolgálja az egészet. Olyan ki
netikus színházi jelenségről van szó, amely a 
közönség, a bábu és a bábos tekintethárom 
szögéből él. Én nézem a bábut, a bábu néz té
ged. Ez a háromszög dönti el a sorsát ennek 
a kapcsolatnak. De ha a bábu nem is ilyen, 
mert más technológiával készült, a színészen 
belül ennek ott kell lennie.

-  Te milyen bábtechnikákkal dolgoztál a 
pályád során?

-  Kesztyűs bábbal elsősorban, ami a vásá
ri színjátszás világából ered. Saint Germain 
de Paris, ott volt a lelke ennek a kultúrának. 
Minden attól függ, hogy milyen a mondani
való, milyen a mozgatás. A kolozsvári báb
színház erős volt a kesztyűs bábozásban, a 
wajangban és az árnyjátékban. Azonban, ha 
árnyjáték szerepel egy darabban, azzal már 
nem mehetsz el játszani faluhelyre, mert 
a kellő sötétség nem biztosítható. Külföl
dön, Magyarországon is nagyon sok az utcai 
bábszínház, jók és rosszak is. Néhol látszik, 
hogy a viszony megbomlik, és nem a bábu a 
fontos, hanem az, akijátszik. A mozgó jelnek 
alázattal kell alájátszani, hogy a színészi én 
csak másodlagos jel legyen. A másodlagos jel 
csak mozgatja, segíti az elsődleges jelet.

FISCHER BOTOND
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LÁN G  ORSOLYA

á tjá rá s

já rtunk  békével valamelyik felnőtt kezén csüngve 
a nagy kissé érdesebb, a puhább melegebb 
a miénk m indig kicsi és fázós, királyi többesünk ellenére 
m entünk át egyik karácsonyból a másikba 
az apaiaktól, ahol a plafont karcoló csúcsdísz 
a lefele fordított bőségszaru alja volt, az anyaiakhoz 
ahol fúvott üveg állatokkal állt a fa az asztalon

a köztes térben a tűzoltótorony, m int az iránytű nyelve 
követte mozgásunk, bevillant egy-egy kapualjban 
ahol m indig aludt egy részeg, de sosem ugyanaz 
és voltak függönyök, amelyeken át már napokkal azelőtt 
égősorok sziporkáztak, valamiféle időeltolódás m iatt 
lesütött szemmel haladtunk el előttük, m intha olyan 
dolog volna, aminek a látványához nem illik hozzászokni

a művészeti iskola melletti házfal tégláin
az állomásra terelt zsidók és békebeli járókelők kézjegye
korábbi dátumok fölött -  a ceruzanyom tartós, a
sietős írás is cirkalmas -  arca van mindegyik betűnek
a törvényszék falán ásító oroszlánok, szemközt
két meztelen gyerek könyököl a timpanonra
mi még bárhová tartozhatunk, díszére válnánk bárminek

a fehér csempekályhának azóta hűlt helye 
az ügyvédek gipszkarton-falakkal oszlatták fel a tágas teret 
a postaládát kicserélték, de a lépcsőházában még 
m indig ott van a nagyapám által faragott lábtörlő 
pontosabban sárlehúzó, amit egy szőnyegleszorító 
gyűrűhöz láncolt, hogy lába ne keljen soha, ezt látogatjuk 
mostanában az ünnep másod- vagy harmadnapján

fá su lá s

az a fa mi vagyunk 
felváltva vagyunk mi az a fa 
azok a fák voltunk 
most csak én
most csak te vagy azok a fák  
elvált az a fa 
nem is volt soha kettő  
egy olyan pár volt
amiről soha nem gondolta senki, hogy kettő  
soha nem is volt egy

kettő  fa volt 
mi voltunk az a fa 
mi vagyunk fák most 
de semmiképp sem az a fa 
az a fák
akik előttünk is ők voltak 
csak mi láttuk őket egyként 
mert ketten voltak 
m int mi ahogy egyedül

ú j ism eretség

úgy váltunk el, hogy hamarosan utánam jössz
van még egy kis dolgod
aztán a hátsó kijáraton távozunk
ha szembe jön valaki: csak a boltba indultunk
én addig hátra megyek az akácosba
kinyúlok a szárazföld fölötti stégen
jól esik a deszkák kényelmetlensége
a lombszita galuskákat szaggat a fényből
és egyre távolabbról hallom a susogást
m ialatt agyamban tudásként rögzül létezésed
egy fü rt szőlővel ébresztesz majd fel
tényleg aludtál?, kérdezed
de előtte még átlépsz a küszöbön
hogy ne keretezz be az ajtókerettel
amíg én modellt alszom
a törzsek között szaggatott testtel
és akkor mehetünk

Fekvő akt

MÜLLER DEZSŐ  

A nyám

Öreg barackfánk 
pillangó-törzsében 
emlékek tüzesednek: 
jössz felém
bogárbőr szoknyádban 
szemedből kigöngyölt 
csillagok folynak.

*
É letem

Nem találom a helyem 
alattam  vérvörös folyók 
felettem szénfekete felhők

parányi rést
pöttömnyi lángot keresek 
a virradatban

m int szentjánosbogár 
melyről lekopott a fény 
olyan az életem.

M intha
(Kisfiam emlékére)

M intha gyakran visszajönnél 
tenyeredből nap buggyanna 
s arcod pallosát lengetné a szél

m intha csillámló folyóban állnál 
homlokodon hold sütne át 
s az árnyékkal messze szádnál

s m intha lényed elindulna 
lépteidben fény nyargalna 
eleven szád mesét szólna 
s szemedből üstökös folyna

S arokba  rú gn ak

Gépként élek 
megolajoznak 
portól letörölnek 
megvesznek eladnak 
kicsomagolnak 
becsomagolnak 
s m int megunt 
já tékát a gyermek 
sarokba rúgnak.
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ROLAND DUBILLARD

Az eső
(Diablogues et autres
inventions a deux voix)
(részlet)

Egy: Nem bírom ezt elviselni.
Kettő: Miért?
Egy: Nem tudom.
Kettő: Ön m indig ilyen volt?
Egy: Kiskorom óta.
Kettő: És soha nem próbálta meg?
Egy: K im enni az esőre? Dehogy nem, 

többször is. De nem viselem el.
Kettő: Nevelés kérdése. A szüleinek kel

lett volna önt erre erőltetni.
Egy: Nem. Ez inkább vérm érséklet kér

dése. Biztosan vannak  olyan dolgok, am i
ket ön sem visel el.

Egy: Természetesen. A tűz, például. 
Semmi pénzért nem sétálnék egy olyan er
dőben, ami ég. De nem tudom, hogy miért.

Egy: Ez egyáltalán  nem hasonlítható 
ezzel össze.

Kettő: Nem, mivel a tűz, még ha  a rra  
is kényszerítenének... Amíg ön, ba igazán 
azt ak a rja ... biztos vagyok benne, hogy ön 
nagyon jól viselné az esőben sétálást.

Egy: Igen, term észetesen, m int m inden
ki. Egyszerűen csak jobban szeretem  k i
várni a jó időt.

Kettő: Én is jobban szeretem kivárni a 
jó időt!

Egy: Mondjuk inkább, hogy én különö
sen jobban szeretem kivárni a jó időt.

Kettő: De végül is, van valam i külön
leges dolog, am iért az esőnek szem rehá
nyást tehet?

Egy: Nekem nincs. Nagyon szeretem  
az esőt. Szép. Egyfajta zörejt kelt, am it 
én nagyon szeretek. Jó t tesz a virágok
nak. Am it nem szeretek, az az, hogy eső
ben sétáljak.

Kettő: Én sem szeretek esőben sétál
ni. Különleges valakinek ta r th a tja  magát! 
Senki sem szereti az esőt, mégis m inden
ki elviseli.

Egy: H át igen, van egy különleges mo
dorom, hogy nem szeretem, nem viselem el.

Kettő: Mindez nem igazán világos. Lás
suk csak. Akarja, hogy tegyünk egy apró 
kísérletet?

Vidéken van. Be van kerítve. Jobb olda
lán  ta lá lha tó  egy égő erdő, a bal oldalán 
pedig az eső kezd el cseperegni. Mit tesz?

Egy: Megvárom, míg megáll.
Kettő: Ez nem áll meg. Választani kell. 

Melyiket választja?
Egy: Természetesen az esőt választom, 

de nem örömmel.
Kettő: Pedig az t m ondta nekem, hogy 

nagyon szereti az esőt.

Egy: Nagyon szeretem, igen, de mesz- 
sziről.

Kettő: Vicces egy alak  maga.
Egy: Nem, nem vagyok egy vicces alak. 

V annak dolgok, am iket szeretünk, de nem 
tú l közelről. Például biztos vagyok benne, 
hogy a tüzet, am it nem tud  elviselni, n a 
gyon szereti.

Kettő: Természetesen nagyon szeretem. 
Nagyon szeretem a pipám at meggyújtani 
a . .. Nagyon szeretem a metéltemet sütni a ...

Egy: De nem szeret benne sétálni. Úgy, 
m int én, nem szeretek esőben sétálni. 
Ez hasonló eset.

Kettő: Nem, ez nem hasonló eset. Mivel 
a tűz ég, gondolja el. És végül megöl.

Egy: Ugyanezt mondják az alkoholról. 
Ez mégsem akadályozza meg önt abban, 
hogy igyon belőle.

Kettő: Igen, az alkohol végül megöl, de 
nem ugyanakkor, m int a tűz. A tűznek eh
hez kevesebb időtartam ra van szüksége.

Egy: Kevesebb időtartam ra? Ez nem 
biztos.

Kettő: Végül is azt gondolom, hogy a tűz
zel és az alkohollal ugyanaz a dolog, mivel 
m indketten égnek. De az eső, az nem ég.

Egy: Nem, de vizessé tesz.
Kettő: Nem az eső tesz vizessé, hanem  

a víz.
Egy: De az eső vízből van, am i leesik. 

Ahhoz, hogy a víz vizessé tegyen, esnie 
kell. Például, az a víz, am i csupán csak fo
lyik, nem teszi vizessé azokat az em bere
ket, ak ik  a legszélén járkálnak .

Kettő: Igen. Ahhoz, hogy a  folyók is vi
zesek legyenek, beléjük kell, hogy a víz es
sen.

Egy: Esni. Na, tessék, ahhoz, hogy vi
zesek legyünk, m indig kell, hogy valam i 
essen. Vagy a víz esik m agára, vagy m a
ga a vízbe. M indkét esetben van egy zu
hanás... Kérdéses, hogy vajon nem a zu
hanás tesz-e vizessé.

Kettő: Igen... De nem mindegy, hogy 
milyen zuhanásról van szó. Hogy például 
a kövezet esik-e a maga fejére, vagy maga 
esik a lépcső kövezetére. M indkét esetben 
ön szárazon m arad. Ahhoz, hogy egy zu
hanás vizessé tegyen, szükséges, hogy be
lül legyen benne víz.

Egy: Ezt fel kell jegyeznem a noteszem
be. „Ahhoz, hogy vizesek legyünk, szük
séges 1.) víz, 2.) egy zuhanás.” Ez elgon
dolkodtató.

Kettő: Jól gondolom... így tehát, ami önt 
zavarja az esőben, az nem az a tény, hogy 
esik, hanem, hogy vizessé teszi.

Egy: Ah, jól van, tessék!... -  Még hogy... 
Figyeljen csak!

Abban az esetben zavar, am ikor sétá- 
lás közben esik az eső. Azt nem viselem el, 
hogy engem áztasson el... Ami a többieket 
illeti, őket, m indnyájukat nyugodtan eláz
ta tha tja ... M int ahogyan Lukretius mond
ta: nekem mindegy.

Kettő: És ha  az eső nem áz ta tná  el, ak
kor szívesen bevállalná, hogy az esőben 
sétáljon.

Egy: Biztosan. Ha nem ázta tna  el...
Kettő: Jó. Tehát akkor nem az eső za

varja önt.
Egy: Akkor mi?
Kettő: Az, hogy vizes lesz.
Egy: Hogy vizes leszek, az zavar... igen.
Kettő: B árm i által. Legyen az az eső 

vagy m ás dolog, az önnek oly mindegy.
Egy: Azt hiszem, hogy csakugyan. Le

gyen az az eső vagy m ás dolog, nem szere
tek  vizes lenni...

Kettő: Akkor feltételezem, hogy ön soha 
nem mosakodik.

Egy: De igen. Minden nap.
Kettő: De anélkül, hogy bevizezné m a

gát.
Egy: De term észetesen igen. Bevizezem 

m agam at. M ásképp nem tudom csinálni, 
csak a vízzel.

Kettő: Akkor ezt ön nem viseli el?
Egy: De igen.
Kettő: Miért?
Egy: Hiába mondja. A zuhany és a zápor 

két különböző dolog.
Kettő: Miben különböző?
Egy: A zápor és a zuhany? H át abban, 

hogy akkor zuhanyozom, am ikor teljesen 
meztelen vagyok.

Kettő: H át jó. Tehát, azt nem szereti az 
esőben, hogy akkor lesz vizes, am ikor fel 
van öltözve.

Egy: Pontosan. Ezt nem szeretem.
Kettő: Ez bizarr. így, amikor ön teljesen 

meztelen, akkor önt egyáltalán nem zavar
ja, hogy esőben sétáljon.

Egy: Igen. Végül is... az t akarom  mon
dani... A valóságban ez még soha nem tör
tén t meg velem.

Kettő: Soha?
Egy: Nem, soha.
Kettő: Miért?
Egy: H át jó ... feltételezem, hogy a rend

őrség m ia tt...
Kettő: Tessék! Látja, hogy m ire jövünk 

rá, am ikor egy kicsit okoskodni igyek
szünk. Ön azt mondja: „Nem szeretem az 
esőt”. Mit jelent ez a valóságban? Ez egész 
egyszerűen az t jelenti, hogy fél a rendőr
ségtől. Nincs m it ezen szégyellni. De m i
ért nem mondta ezt rögtön?

Egy: Hogy félek a rendőrségtől?
Kettő: Mivelhogy ez az igazság!
Egy: H át jól van, akkor mondom: félek 

a rendőrségtől.
Kettő: Igen. I tt  van tehát egy olyan igaz

ság, ami nem annyira világos. Mivel végül 
is meg kéne még tudni, hogy m iért is fél a 
rendőrségtől.

Egy: Várjon csak, várjon! Nem állandó
an  félek a  rendőrségtől. Akkor félek tőle, 
amikor ki szeretnék menni, és amikor na
gyon szeretnék teljesen meztelenül kimen
ni, mivel esik.

Kettő: Akkor fél a rendőrségtől, amikor 
esik.

Egy: Igen.
Kettő: És am ikor többé m ár nem esik, 

akkor m ár nem kelt önben félelmet.
Egy: A rendőrség? H át igen... logikusan 

elgondolva.

» » >  folytatás a 6. oldalon

R oland D ubillard , francia dram aturg , színész és író (1923-2011). Filozófiai ta 
nulm ányai u tán  a La Maison des Lettres-hez szerződött, ahol színházi darabo
ka t ír t  és játszott. 1947-től Jean  Tardieu felkérésére hangjátékokat, m űsorokat 
és kabaréjeleneteket írt, melyeket a Paris Interben nagy sikerrel ad tak  elő. 1976- 
ban Dubillard kabaréjeleneteit egy kötetbe gyűjtötte, melynek a Diablogues cí
m et adta. Színpadi művei: Oü boiuent les vaches, Naives Hirondelles, Le jard in  
aux betteraves, Les Crabes, La Maison d ’os stb.
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» » >  folytatás az 5. oldalról

Kettő: Tehát semmi sem akadályozza 
meg önt abban, hogy teljesen meztelenül 
sétálgasson, amikor szép az idő?

Egy: Semmi.
Kettő: Aha, aha.
Egy: Vagyis inkább igen. Valami még 

megakadályoz ebben.
Kettő: Akkor az nem lehet az eső, mivel 

feltételeztük, hogy szép az idő.
Egy: Nem. Valószínű, hogy az még m in

dig a rendőrség.
Kettő: Még m indig a rendőrség. Látja 

tehát, hogy még akkor is félelmet kelt ön
ben, am ikor nem is esik.

Egy: Ez igaz. Essen bár, vagy legyen 
szép az idő, egyre megy. A rendőrség m in
dig félelmet kelt bennem.

Kettő: És a rendőrségtől való félelem az, 
am i önben félelmet kelt, amikor nem esik 
az eső.

Egy: Igen. Azt hiszem, hogy ön ezt jól 
bebizonyította. Érthetőnek tűn ik  számom
ra.

Kettő: Végül is kétségtelen, hogy önnek 
volt igaza. Ön bizonyára egy kicsit kivéte
les figura. Vicces, hogy a rendőrség kelt 
önben félelm et...

Egy: Igen. Főleg, hogy nem hiszem, hogy 
ezt szándékosan csinálná.

Kettő: Ugyanezt gondolom én is. Ezért 
nem a rendőrség a felelős, hanem  ön.

Egy: Nem. Mivel, h a  a rendőrség nem 
lenne, akkor nem félnék a rendőrségtől.

Kettő: Biztos ebben?
Egy: Igen.
Kettő: Nem fél akkor, am ikor a rendőr

ség nincs itt?
Egy: Nem.
Kettő: Most például a rendőrség nincs 

itt...
Egy: Nem.
Kettő: Hu!
Egy: Jajj! Maga keltett bennem félelmet.
Kettő: Látja. Mégis megijedt. Pedig nem 

a rendőrségtől vagyok.
Egy: Nem.
Kettő: Akkor?
Egy: Akkor...
Kettő: Akkor ön megijedt, mivelhogy...
Egy: Mivelhogy...
Kettő: Mivelhogy ön félős, ez minden! 

M iért nem m ondta meg rögtön ahelyett, 
hogy itt feltűnést keltett volna?

Egy: Nem tudom... nem tudom...
Kettő: Ön soha semmit nem tud.
Egy: Feltételezem, hogy azért, m ert szé- 

gyellek félős lenni.
Kettő: Ezt meg lehet gyógyítani.
Egy: Gondolja?
Kettő: M iért nem vesz például egy es

ernyőt?
Egy: Egy esernyőt! M int amilyet a rend

őrségen dolgozók hordanak  m agukkal a 
kem énykalapjukkal együtt?

Kettő: Nem. M int amilyen az enyém. 
Hova is tettem ?

Egy: Nincs rá  szüksége. Többé m ár nem 
esik. Mivel nézze csak meg, az eső ellen 
nem csak az esernyők vannak, hanem  a 
türelem  is.

Kettő: A türelm et gyorsabban el lehet 
veszíteni, m int egy esernyőt.

Egy: De mégis szükségünk van a tü re 
lemre akkor, amikor elveszítettük az eser

nyőnket. Azonban, amikor ön elveszítené a 
türelm ét, nem egy esernyővel fogja azt új
ból m egtalálni.

Kettő: Akkor mivel találom  meg újra a 
türelmemet?

Egy: A türelemmel.

Georges
öngyilkossága
Kettő: És mi van Georges-zsal?
Egy: Jól van, m int mindig.
Kettő: Hogyan? De hiszen megígérte ne

künk, hogy öngyilkos lesz, hogy tudjunk 
majd miről beszélgetni.

Egy: Ismeri Georges-t. Amikor meg ké
ne, hogy változtassa a szokásait... Meg
halni olyan, m intha egy kicsit elmennénk, 
m intha elutaznánk. Úgy viselkedett saját 
magával szemben, m int ahogyan azokkal 
a vonatokkal szemben viselkedik, amelye
ket el kéne, hogy érjen, de végül lekési őket.

Egy: Lekéste? Oh, a gazfickó! Nem lehet 
rá  számítani.

Kettő: Ennek nincs jelentősége. Legyen 
halott vagy nem, mit tesz nekünk.

Egy: Jól van, de mi van akkor a beszéd
tém ánkkal?

Kettő: Egy elm ulasztott öngyilkosság 
ugyanolyan érdekes, m int egy sikeres ön- 
gyilkosság.

Egy: Igen, de kevésbé patetikus. Sőt, in
kább nevetséges. Nekem semmi kedvem 
sincs m a egy nevetséges dologról beszél
getni.

Egy: Georges sohasem teljesen nevetsé
ges; még akkor sem, amikor téved. Le lehet 
vonni bizonyos tanulságot a viselkedéséből. 
Tudja, egy eléggé leleményes módot ta lá lt 
arra , hogy öngyilkos legyen...

Kettő: Bizonyosan! Feltételezem, hogy a 
csomagolással kezdte.

Egy: Igen, és feltöltötte az öngyújtóját és 
a tollát. U tána elzárta a gázórát.

Kettő: Én az ő helyében nyitva hagytam  
volna. Ráadásul minden vízcsapot kinyitot
tam  volna.

Egy: Szereti ön a gázt?
Kettő: Igen, nagyon szeretem. A kár

hányszor, am ikor öngyilkos akarok lenni, 
nagyra nyitom a gázt.

Egy: És sikerül önnek?
Kettő: Eléggé jól, igen. Ám a feleségem 

nem bírja elviselni a gáz szagát, így rög
tön újra elzárja, és u tán a  azt mondja ne
kem: „te fütyülsz rá, de ki fogja majd kifi
zetni a gázszámlát?”

Egy: Meg kell vallani, hogy a gáz á lta 
li halál sokba kerülhet, és ha  nem m arad 
senki sem, aki fizetne, akkor az állam  lép 
közbe.

Kettő: E zért hozza szóba a parfüm őr a 
mi gázunkat?

Egy: Igen.
Kettő: Igen. Azzal a  kifogással jön elő, 

hogy am ikor van szivárgás, az nem elég
gé érződik. Ezért valójában bebüdösítik a 
gázt, hogy senkinek se legyen kedve többé 
gáz által öngyilkosságot elkövetni. Ez szá
m ukra nagy m egtakarítást jelent.

Egy: M indenesetre Georges szándékai 
között ez nem szerepelt. Ism eri őt? A kár
hányszor, amikor a gázt kinyitja, az felrob
ban.

Kettő: Igen, észrevettem. Tehát, amikor 
elzárta  a gázt, m it csinált?

Egy: H át elzárta a v izet...
Kettő: Megfulladni sem volt kedve?
Egy: Nem. Egyébként a központi fűtést 

m ár bekapcsolták a hideg m iatt, ezért, ha 
meg a k a rt volna fulladni, egy vagy két ra 
diátort is szétverhetett volna.

Kettő: De mégis?!... a forrásban lévő 
vízben m egfulladni nem egy igazi fulla
dás tulajdonképpen. Inkább egy megsülés. 
Georges-nak sokkal több m éltósága van, 
mint, hogy úgy legyen öngyilkos, m int egy 
homár.

Egy: Tehát, am ikor m inden el lett n á 
la zárva...

Kettő: És az elektronikus számláló?
Egy: Kivéve az elektronikus számlálót!... 

Kinyitotta az ajtót és beinvitálta Paulette- 
et, aki éppen csöngetett.

Kettő: Nem kellett volna kinyitnia. Bizo
nyosan így m egragadta az alkalm at, hogy 
meghátráljon.

Egy: Nem, eldöntötték, hogy együtt hal
nak meg.

Kettő: Paulette  és Georges? Oh, de há t 
ez undorító! És a felesége ezt tudja?

Egy: Még nem, de egy negyedórája küld
tem neki egy névtelen csőpostai levelet.

Kettő: Jól tette. Oh! Fel vagyok háborod
va. Ez az ügyes kis Paulette, aki olyan ta r 
tózkodó!

Öngyilkosságot követni el Georges-zsal, 
m ia la tt ann ak  felesége távol van! És az
után?

Egy: Leültek tehát a szalon díványára és 
elkezdtek... hogyan is mondjam?

Kettő: Nem! Az nem lehet!
Egy: De nem! Elkezdtek beszélgetni, mi

vel az öngyilkossághoz valami indok is kell.
Nekik nem volt, ezért kerestek m aguk

nak egyet.
Kettő: Ilyen dolgokat könnyen lehet ta 

lálni.
Egy: M indegyikük ta lá lt is egyet eléggé 

gyorsan, csak nem ugyanazt. Meg tudja ér
teni azt, amikor nem ugyanaz az indokunk 
a rra , hogy öngyilkosok legyünk. M inden
ki saját m aga lesz öngyilkos, és nem fára
dozik azon, hogy valakivel együtt vigye 
véghez. Végül két órán belül megegyeztek, 
íme a történet folytatása arról, hogy mit is 
csináltak. M eglátja majd, hogy milyen le
leményes az ötlet.

Egy: M egfogtak egy elektromos veze
téket és azt kettévágták. Teljesen m ezte
lenre vetkőztek. M indegyikük megfogott 
egy-egy vezetékszálat és m agukat körbe
tekerték ennek a szálnak az egyik végével, 
am it gondosan lecsupaszítottak. Ez u tán  a 
m ásik végét bedugták a konnektorba úgy, 
hogy Georges az övét a pozitív, Paulette 
pedig a negatív részébe dugta. Minden ké
szen állt. Gyengéden egymáshoz közeled
tek. Egy pillanatig  nézték egym ást még 
utoljára. Majd u tán a  megcsókolták egy
mást.

Kettő: Jajj! Ez szörnyű! Az áram  agyon
ütötte őket és holtan estek össze!

Egy: Nem. Kiverték a biztosítékokat.

SZEKERES ÁGNES fordítása
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SZABÓ RÓBERT CSABA

Az egy-egy-kettes meló
A nyarakat vörösre sütve szeretem , ér

ted , m ondta Kékesi, ahogy csak ő tu d ta  
m ondani, és k ibontott egy sört. Tél volt, 
az 112-ról k ap tu n k  h ívást, és a délu tá
ni dugóban araszolva az ju to tt eszembe, 
m ennyire utálom  ezt a melót. Kékesi szin
tén  u tálta , azért ivott, de én nem ihattam , 
m ert akkor lő ttek  volna a szerződésünk
nek. H a vége volt a helyszínelésnek, mi 
következtünk. Úgy szokott történni, hogy 
a helyszínelők szólnak a hozzátartozók
nak, hogy ism ernek valakit, aki gyorsan 
rendet tesz. Leadja a fü lest az egy-egy- 
kettős diszpécsernek, az meg m inket hív. 
Nyugi, ők is m egkapják a részüket.

Fertőtlenítőszer, gum ikesztyűk, felmo
sóvödör, partv is. Rendet kell rakn i. M ert 
nem pont úgy van, ahogy az am erikai fil
mekben látod, hogy napokkal és hetekkel 
a gyilkosság u tán  is véres a fal, foltos a 
szőnyeg, taknyos a plafon.

V alakinek m indig rendet kell rak n ia . 
És nem a rokonok azok, nekem elhiheted.

Kékesi a tengerparton  nyaralt, onnan 
hozta a m ondatát. M ás m ondatokkal is 
meg tu do tt lepni néhanap ján , ez volt az 
egyik a néhány közül. M ert azért tú l so
k a t nem hozott. És a legtöbb izzadságsza
gú és tökéletesen érte lm etlen  volt. Ez a 
lényeg.

Mi a szitu, kérdezte, és elm ondtam  ne
ki, am it az 112-től tudok.

Szar ügy, húz ta  el a száját, és kortyolt 
a söréből. A hátsó  ü lésen  egy h ű tő lád á
ban  további üvegek sorakoztak , h a  ne
ta lá n  húzósabb a meló. Ez m ost az volt. 
És vodkát is ta r to tt.

Várj, e rrő l a sztoriról olvastam , és el
mondta, m it lá to tt a tévében. Ez két hete 
volt, m ondta, és károm kodott hozzá. Az
óta a vér fölszáradt, beleivódott a falba, a 
szőnyegbe, k ín lódhatunk , míg kiszedjük, 
teszi még hozzá.

De ezért h ívnak  m inket. Mi jók va
gyunk ebben, nem, mondom neki vigasz
ként.

De, bólint, és h á tran y ú l egy sörért.
Idegesít, szívesen rászólnék, hogy ne 

igyék többet, de inkább hallgatok. A kor
m ányt fogom, és m eredten bám ulok m a
gam  elé. K urva nagy a dugó, mondom k i
csit később.

Kékesi le sem égett rendesen a ten 
geren, úgy jö tt v issza szeptem berben. 
Ahogy ism erem , a pólójától akkor sem 
szabadult meg, am ikor a vízbe m ászott. 
Úszni sem tud  rendesen, csak éviekéi, és 
igyekszik a sekély vízben m aradn i. Ül, 
sörözik, a csajokat bámulja.

Hé, mondom neki, és a m űszerfal
ra  dobok egy fél csomag rágót. Fölve
szi, néz rám . Épp h a lad  a sor, de csak 
csigatem póban, eljátszom , hogy figye
lek. Hé, mondja ő is, m ajd visszadobja a 
rágót. Nem tudom  elkapni, leesik  a té r 
dem között a gum iszőnyegre, kuplungo
zás közben fel fog ragadn i az egész a ci
pőm ta lp á ra . A fejemet csóválom. A ztán 
eszembe ju t  valam i, am iről mégis beszél
gethetünk .

H onnan veszed, hogy véres az a ty a is 
ten  is, mondom neki k is idő múlva. Szó 
sincs vérről, az 112-n nem mondták.

N aná, hogy h a llg a tn a k  róla, m it gon
dolsz. M indig h a llga tnak  róla, és iszik.

De ez nem  gyilkosság, mondom, és 
kettesbe kapcsolok, m ert m in tha ott elöl 
m eglódult volna a sor. Ez egy k ibaszott 
fényevő, mondom, és megmozdul a la ttam  
az autó, sőt, gyorsul, és úgy suhanunk , 
ahogy az elm últ húsz percben soha. M int
ha  m egtáltosodna az autó, ha  kimondom 
a fény szót.

Fény evő.
Suhanunk.
M ióta rá á lltu n k  e rre  a m elóra, m ás

sal nem  is igen dolgozom, csak  vele. K i
csit lehetne több gyilkosság, m ondhat
nám , h a  gonosz volnék, vér meg ürü lék , 
m ert rohadt jól fizetnek, de h á t nem mon
dom, m ert nem vagyok az. A tak a rító cé 
gek m ostanság ritkák , m in t a fehér holló, 
m ár a m egbízhatóbbak. M ert egyébként 
g á ta t lehetne rekeszteni belőlük, én mon
dom. De ta lá lj olyat, am elyiknek az a l
ka lm azo tta i nem  lopják meg a  k lienst. 
Nem talá lsz . H a havi ké t meló befut, az 
anyagilag rendben van, és m ellette lehet 
végezni a szokásos céges m egbízásokat. 
De az 112-es melókhoz bizalm i em berek 
kellenek. Nekem erre  van Kékesi. Sajnos 
ő is tudja ezt, és visszaél vele. Legalább
is a feleségem szerint. Na de honnan kap 
h a tnék  megbízhatóbb em bert. Sehonnan. 
Úgyhogy nyelek, és végzem a dolgom. Jól 
fizetnek, ez nem olyan m unka, am it m in
denki kibírna.

Fényevők, m ondja Kékesi, és rövi
det ugat. így röhög. Ugatva. Az meg mi, 
mondja.

A fényevők, próbálom  összefoglalni a 
ké t h é tte l ezelőtt olvasott újságot, nem 
esznek semm it, csak fényt.

Aha, mondja Kékesi, akkor ü rü lék  biz
tos nem lesz.

Kékesire nézek.
Mondom én, hogy ez tisz ta  meló.
A kkor m it a k a rn a k  tő lünk , mondja 

Kékesi.
Megvonom a  vállam . A körforgalom 

előtt m egint bedugul a forgalom. A raszo
lunk.

A körforgalom u tán  lesz, mondom.
Kékesi károm kodik. Rem énytelen p a r

kolóhelyet kapni.
Te kiszállsz, én m egyek még egy kört, 

oké, mondom, és Kékesi biccent.
M ire fölcaplatok a negyedikre, Kékesi 

m ár az ajtó előtt áll.
Na, becsengettél, kérdezem.
Nincsenek itthon, mondja.
Hogy-hogy, az egy-egy-kettőn az t 

m ondták, de nem  tudom  befejezni, meg
érkezik a kliens. A kezében két nagy sza
tyor, tele  tisztítószerekkel. C sak bám ul 
ránk .

M egjöttünk, nyújtom a kezem az egyik 
szatyorért. Jó ötvenes csávó, norm álisan 
néz ki, sem m i fényevőgyanús look. B ár 
k i tud ja, hogy néz ki egy fényevő. Vagy

Hegesztő

8 csak hozzátartozó. A sötét oldalról. Rö
högnöm kell, de tü rtőz te tem  magam.

A férfi kulcsot vesz elő, félreállunk . 
K a tta n  a zár, k itá ru l az ajtó. M ost ő áll 
félre, előreenged. Illedelm es, jegyzem  
meg m agam ban, az ilyenektől többet le
het kérn i, nem  mondja, hogy sok. Adja, 
am it kérsz.

Az előszobában rend. Példás tisztaság , 
a konyhában szintén. Bepillantok a nap 
paliba, ugyanaz a helyzet. A háló dettó. 
A kkor csak  a fürdőszoba lehet. In tek  a 
p illan tásom m al K ékesinek. E lőkapja a 
kesztyűket, mély levegőt vesz.

H am ar végzünk, bejött a tipp, fizetett 
szó nélkül.

M egiszunk valam it, kérdezi Kékesi, és 
biccentek, hogy persze.

A csehóban csak  a szokásos alkeszek, 
lógatják az o rru k a t a decis poharukba.

Hé, m erre já rta to k , kérdezi Vili, a csa
pos.

Tudod, mi az a fényevő, kérdezi Kékesi.
Na ne szívass, mondja Vili, és a pu ltra  

könyököl. Az unokahúgom  ism er valakit. 
Csak nem az dobta fel a talpá t. És mond
ja  a címet.

Nem az, mondom.
Akkor jó, könnyebbül meg a csapos. És, 

szar volt, kérdezi.
Kékesire nézek.
M it gondolsz, mondom, és elveszem a 

sörömet.
Ja , ezek az egy-egy-kettes melók, 

m ondja Kékesi, és a b e já ra t felé fordul, 
m ert m egjöttek a táncosnők. Vigyorog.

Évek óta csodálom, milyen gyorsan ké
pes felejteni ez a Kékesi.
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BALÁZS K. ATTILA

Vállfa
(vázlat anyáról)

Ahogy felém nyújtja a fekete öltönnyel 
az t a vá llfá t anyám , látom  u jján  m egvil
la n n i az a ra n y a t. Ahogy rám  néz, ab 
ban  a p illa n tá sb a n  benne van  egész lé
nye, a k a ra ta , jelene és m últja, meg ezer 
irányba  szétcikázó gondolatai, am elyek 
olyanok, a k á r  n a p sü tö tte  mezó'n a csil
logó h á tú  gyíkok. Indu lás eló'tt vagyunk  
tizenö t perccel, és én persze tudom: 
n incs időnk sz in te  sem m ire, de m égis 
ki kell m ost tág ítanom  ezt a p illana to t, 
a m in t a vá llfa  e lindu l felém úgy nagy 
jából anyám  csípó'magasságából, és én is 
elindítom  a karom at, m íg a szemébe né
zek. P ersze  m ost m égis az t kell já ts z a 
nom -  b á r az óra ketyeg hogy bebújok 
a bőre a lá , és én ő vagyok, egy örege
dő', ólmos b á n a ttó l k im o n d h a ta tla n  sú 
lyú nő, gesz ten y eb arn ára  fes te tt hajja l, 
am ely a töveknél ú jra  és ú jra  k iv illa n t
ja  a fehéret. Nincs idő, pedig mégis most 
kell m egálln i, engedni, hogy burjánoz- 
zon a belső monológ, am elyre szin te  so
h a  nem  is figyelünk, de h a  nagy  r itk á n  
m égis feléje fo rdu lunk , ak k o r h a ll
ju k , hogy nem  m ás, m in t m akogás, ösz- 
sze nem  függő gondolatfoszlányok, vagy 
a k á r  egy b u ta  d a llam  lenyom ata csu
pán , am i o tt zakato l örökösen a h á t té r 
ben. K íváncsi volnék, mi zajlik  anyám  
fejében, m i h a jtja  előre, miféle gondola
tok, vagy csupán  a génekbe kódolt kény
szer, hogy elm erüljön  az édes-keserű  
anyagban , á trendezze  a tökéle tlennek  
íté lt v ilágo t — közvetlen környezeté t —, 
vagy m indezeknek finom  álom porral el
k ev ert egyvelege. Lényem  legm élyéről 
sajnálom  meg, ahogy rám  néz á lm a t
lan ság tó l b eese tt szem eivel, és nem  tu 
dom, m ondja-e, vagy  csak  m agam ban  
hallom  a szavakat v isszhangzani, ahogy 
beszéddel próbálja pa lásto ln i napok óta 
ta r tó  zav ará t. Szó né lkü l m agam hoz 
kellene ölelnem , de zsigerből iszonyo
dom az érzelgősségtő l, így csak  gondo
la tb an  teszem  meg, h iszen m ár csak  az 
is m egrém ít, hogy elképzelem , m agam é
vá teszem  gondolatait, á llapo tá t, regge
leit az e lm ú lt napokban. S zin te  látom , 
ahogy lecsuko tt szem m el fekszik  a szi
tá ló  szü rkék  á rn y a la táb an ; m egérkezik, 
teljesen  éber lesz lassan , és érzi, am in t 
a mellébe zuhan  a szorongás, az egyedül 
m a ra d o ttsá g  fojtogató, iszonyú tömbje. 
E gyszerre  m inden ú jra  é rte lm etlen  lesz, 
idegen és ü res. K inyitja  a szem ét, és so
k á ig  csak  néz a m ennyezet irányába, 
de nem  lá t  sem m it. Ahogy a re tin ák o n  
beom lik  a fény, úgy v á lik  ú jra  súlyos
sá  a te s t, úgy lopakodik v issza idegeibe, 
egész lényébe a kétségbeesés, a rem ény
te len ség  szorongató érzése. M eleg t á r 
sak  biztonságos tömege kellene, a jóleső 
elvegyülés önkívülete , a nem  tu d ás  ha-

Kain

m uszínű  fáty la. A ház v isszav o n h a ta t
lan u l ü res , a fa lakon  tú l  a reggel csil
logó és részvétlen , au tók  h a la d n a k  el 
egykedvűen az ab lak  a la tt. Em berek si
e tnek  dolgaik u tán . Még kisebbnek, tö 
rékenyebbnek h a t, ahogy m eztelenre  
vetkőzik  a ga rd róbban , hogy házi r u 
h á ib a  bújjon. Az az érzése tám ad , hogy 
ő egy nem telen  lény, azzá v á lto z ta ttá k  
az elm últ napok tö rténései. Olyan sim a 
és homogén o tt lent, m in t a já tékbabák . 
K irázza a hideg. Összeszorítja a szemeit, 
és érzi, ahogy m egtelnek  könnyel.

Látom , a m in t tesz-vesz a félhom ály
ban . A cselekvés gyógyszer, h iszen  a fi
gyelem  a  dolgokra irányu l. A dolgokra, 
am elyek e lta k a r já k  az ü rességet. Nem 
feltétlenü l tá r s u n k  fiz ikai h ián y á t, h i
szen ez az ő esetében  m egszokott, m in 
dennapos hiány, hanem  a z t az ű r t , 
am elyben végleg e ltű n t, am ely örökre 
m agába sz ippan to tta . A felfoghata tlan  
ürességet. M iért rendezgeti szüntelenül 
a tá rg y a it, m iért szervezi á t ú jra  meg új
ra  a lá th a tó t?  Nem tudom . Nem beszél 
róla. Rá kell jönnöm , hogy eg y á lta lán  
nem  is ism erem  anyám at. M int egy is 
m eretlen, furcsa lény rejtőzik  kertjében 
v irága i, kőedényei közt. Vagy ő m aga a 
k e rt. V igyázva lépkedek végig a pázsi
ton, nehogy m egijesszem . P rim u lák  ri- 
k ítn a k  a verőfényben. K őrózsák és le 
vendulabokrok. A ztán zsurlók és m ohák 
az e lhagyo ttabbnak  h i tt  szögletekben. 
Ó o tt lak ik  közöttük, m agához öleli őt ez 
a zöld, önm agáért burjánzó  m indenség.

Szinte szem rehányón néz rám  -  a beto 
lakodóra - ,  ha néha betoppanok. Ahogy 
előbukkan ebből a lassú  hömpölygésből, 
úgy kap ism ét em beri színt: valahogyan 
k isz ivárognak  belőle a zöldek és a  b a r 
n ák , valahol e lm arad  m ögötte a ro th a 
dástól émelygős föld szaga, és ahogy kö
zeledik, kézen fog, mosolyog, úgy lesz 
ism ét az anyám . Én, a k á r  egy cserebo
g árlá rv a  fekszem  a laza  földben mozdu
la tlan u l, egy korhadó farönk  a lá  rejtőz
ve. Anya i tt  van körülöttem . M indenütt. 
Je len léte  á tseg ít a m etam orfózisok iszo
nyatán.

Rossz nézni, ahogy la s sa n  összeros- 
kad , ahogy nem  h iszi el még m ost sem, 
hogy k ifo g tak  ra jta  az évek. Az a v á ll
fa m ost e lindul, és benne v an  ebben a 
p illan a tb an , ebben a kerese tlen  m ozdu
la tb a n  m indez. És az a kérdés is, hogy 
véget kell-e é rn i ennek  a m ozdulatnak . 
Hogy m egállok-e le sü tö tt szem m el a fe
kete öltönyös vállfával a kezemben, vagy 
lesz bátorságom  szem befordulni, a rc 
cal á lln i a szélnek. M int va lak i, ak irő l 
m ár lep erg e tt m inden  fru sz trác ió , g á t
lás, m inden  rá a g g a to tt  sem m iség, am i 
a r r a  h iv a to tt, hogy e lre jtsen , s a k i l á t 
ja , hogy m inden cél, m inden cselekedet, 
m inden vergődés m ennyire hiábavaló és 
rem énytelen. M int ak inek  mindegy. Nő
vérem  gyerekeire gondolok, ak ik  az t h i
szik, az élet örökké ta r t .  Az em ber élete 
a d e rek án  a legrem énytelenebb. Fél
ú ton  a sö tétségbő l a sötétségbe. Apám  
sem tu d ta  elm ondani, m ire  nézzek. Re
z ig n á lt m osolyára gondolok, a m in t le
rú g ja  sáros, csatakos cipőit, és elballag  
egy sö ré rt a  hű tő ig , m iközben belebor
zol a ha jam ba. Az ő fénye is épp csak  
fe lv illan t, m it sem  lá tta m  a v ilág án á l. 
H iába  is erőszakolt volna rám  b á rm i
lyen irán y t. B ár i t t  sem  volt az idő nagy 
részében. P é ldaéletek  v an n a k . M ikor 
oda é rik  a szem — lá t. Ki é rten é  meg a 
gyöngyvirágok aszkézisé t ebben a visz- 
szafojtott színű alkonyaiban? Ki értené  
meg an y ám at, a k i egy ködös hajnalon  
fogott m inke t a nővérem m el együ tt, és 
húgom m al a m éhében e lhagy ta  apám at? 
És m égis m iért ta r to z ta k  össze m indig, 
m inden  körü lm ények  között, m ié rt é r
zem azt, hogy b á r  v isszav o n h a ta tlan u l 
külön é ltek  a ttó l a té li nap tó l kezdve, 
m égis egy örökös h íd  volt köztük , am i 
m eghatározta , m iképpen h a la d jan ak  át 
az életen. Egym ás árnyékában . A f ia ta l
ságot je le n th e tté k  egym ásnak , az egy
m ásra  bőkezűen szórt napfényt és időt, 
az e lpazaro lt jó éveket. A legszebb éve
ket. És m ost egy fejezet lezáru l, kegyet
len és kemény a figyelm eztetés: eltelt az 
idő. Nincs lágy  szövet, am ely a végtelen
ségig e llenállna  a változásnak .

A vállfa  á té r  hozzám, anyám  hosszan 
rám  néz, m in th a  gondolataim ban k u 
ta tn a . Apám  halo tt. H a llga tunk . E lren 
dezzük egym ás n y ak án  a g a llé rt, nyak
kendőt, lecsipkedjük a ru h á k  há tá ró l, 
u jjáról az oda nem  illő szöszöket. In d u 
lunk . K itá r ju k  az a jtó t, sz in te  v ak ít a 
fény.

Éekete árnyékok m ozognak az acélkék 
délu tánban .
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Ruszin Odüsszeia téren és időn át
M aros K ra jn ak  olyan közegből é rk e 

ze tt, am ely -  a lá tsz a t ellenére -  k ivé
teles lehetőségeket k ín á l egy prózaíró 
szám ára . K ra jn ak  ugyan is  Szlovákia 
rusz inok  la k ta  részén , Felsővízközben 
(Svidník) szü le te tt, és a K árpát-m eden
cében ugyan  m elyik népcsoport sorsa k í
vánkozna inkább regényíró to llára , m int 
a K árpátok  lejtőin, va lam in t a vajdasági 
d iaszpórákban élő, önálló anyaországgal 
nem rendelkező, Rákóczi á lta l egykoron 
a gens fide lissim akén t (a leghűségesebb 
népként) em legetett ruszinságé?

Ám a kivételes h á tté r  és tém a  csak 
ígéret m arad , h a  nincs hozzá kivételes 
regényíró is. Ami a ru sz in  tém á t illeti, 
M aros K rajnak  személyében m eg ta lá lta  
a m aga kivételes tehetségű  k rón ikásá t -  
mi sem bizonyítja ezt jobban, m in t hogy 
am ióta a szerző első regénye, a 2011-es 
C arpathia  e lnyerte  az év legjobb köny
vének járó  A nasoft lite ra  díjat, a ru sz in  
trilóg ia  további két része, az Entrópia  és 
a m agyar fordításban egyelőre még nem 
hozzáférhető Informácia (Információ) is a 
rangos elismerés döntőjéig ju to tt. A siker 
ism étlődése nem csupán K rajnak  írói te 
rü le tfog la lásának  tu d h a tó  be, abban  az 
értelem ben, hogy k itű z te  szerzői zászla
já t  Ruszinföldön, m in t az első -  Száz Pál 
az Irodalm i Szem lében  m egjelent recen
zióját idézve -  „e v idékrő l topográfiá já
ban  és poétiká jában  is au ten tik u s  nyel
ven m egszólaló m ű” alkotója. K ra jnak  
ugyan is nem  elégszik meg azzal, hogy 
ú ttö rő k én t hatoljon be a k o rtá rs  iroda
lom eme szűz terü letére , de an n ak  legel
dugottabb vidékeire is ind ít egy-egy re 
gényexpedíciót. Az Entrópia  fókuszában 
ugyanis a ru sz in ság n ak  a történelem  vi
h a ra i á lta l ta lá n  leginkább m egtépázott 
néprajzi csoportja, a lemkó áll.

T“' I CENTRAL
I I—( I  EUROPEAN
V - z - L J J L t i m e s

A m ásodik világháború előtt nagyjából 
m ásfélszázezer lem kó élt Lemkóföldön, 
amelyen m a Lengyelország, Szlovákia és 
U krajna  osztozik. A népcsoportra a m últ 
században  az m érte  a legsúlyosabb csa
pást, am ikor 1947-ben, a V isztu la  M ű
velet során, az U k rá n  Felkelő H adsereg 
á lta l D élkelet-Lengyelországban folyta
to tt gerillaháború  potenciális tám ogatá
sá t e lim inálandó , a lengyel ko rm ány  a 
bojkókat és lem kókat főként a Szovjet
unióba, részben pedig a N ém etországtól 
m egszerzett nyugati te rü le te k re  telep í
te tte . Szülőföldjükre később alig  ötezren 
té r te k  v issza, és a 2011-es népszám lá
lás során -  b á r  a lem kót m a m ár önálló 
nem zetiségként ism erik  el -  m indössze 
tizenegyezren  v a llo ttá k  m ag u k a t te lje 
sen vagy részben e népcsoporthoz ta r to 
zónak Lengyelországban.

E tö rténelm i tények ism eretében nem 
csupán  indokolt, de ta lá n  e lk e rü lh e te t
len is, hogy egy olyan regény, am ely a 
lem kókról k íván  szólni, nem  csupán  
országok, de a je lenkori fiz ika i való 
ság  h a tá ra in  is átnyúló  Odüsszeia le
gyen. Ebben az O düsszeiában ké t re j
té lyes-m itikus figu ra , Forel és Bukó 
lesznek  az olvasó ú tik a lau za iv á , ak ik  
hol fu tn ak , hol gyalogolnak, hol pedig 
az á lta lu k  m egszelíd íte tt á lla tok  h á 
tá n  u tazn ak  népük kényszerű vándorlá
sá t követve Lemkóföldtől a K árpátokon 
á t K urdibanivkáig , amely „az elnéptele
nede tt falu  p ro to típusa”, és „halott. H a
lo ttak  a h ázai, h a lo tt romos tem plom a 
és iskolája, elvadult kertjei és elhagyott 
gyüm ölcsösei. Lengyelek, u k ránok , zsi
dók és ezek legkülönfélébb keverékei él
tek  itt , de ez m ár a m últ. Egyetlen  em 
ber m arad t a faluban. Egy öregasszony, 
a hóhér felesége, a k it sem m ilyen nem 
zethez nem  tu d ta k  besorolni, ezért bé
kén h ag y ták .”

Lemkóföld te h á t  az e lm últ bő h é t év
tized  so rán  leválasz tódo tt a geográfi
a i té r tő l, am elyben h a jdan  elhelyezke
dett, és szellemi té rré  vált, amely csupán 
a tö rtén elm i és a szem élyes em lékezet
ben létezik. Ennek megfelelően a lemkók 
földjét b e já rn i vágyó u taz á s  csak  ak 
kor lehet h ite les, h a  f itty e t h án y  té r re  
és időre, és a hol álom-, hol pedig  egye
nesen delírium szerű , szü rreá lis  lá tom á
sok te ré t vá lasz tja  expedíciójának te re 
péül. M ert a széthullás érzékeltetéséhez 
a spontán, v isszafo rd ítha ta tlan  folyama
tok á tlá th a ta tla n  szabályrendszere á lta l 
m eghatározott rendezetlenség, az en tró 
pia a legau ten tikusabb  eszköz — és ez 
a term od inam ikábó l kölcsönzött foga
lom K ra jn ak  írá s te c h n ik á já n a k  is r e 
m ek defin íció jaként szolgál. A regény 
lap ja in  ugyan is  észrevétlenül, szédü
letes d inam ikáva l folynak egym ásba 
rész letgazdag  aprólékossággal ábrázolt 
m ikrojelenetek, va lam in t tö rténelm i lá 
tom ások, am elyek a nem zeti n a rra tív á k  
önkényességét, következésképp való
ság to rz ító  je llegét is dem onstrá lják  az 
á lta l, hogy például a szláv, cigány, va
lam in t germ án  nézőpontok között is 
képesek  ide-oda v á ltoga tn i néhány  ol
dalon belül. Ebben a sz ü rre á lis  kaval- 
kádban  éppoly term észetességgel jelenik  
meg K urd iban ivka  e lh ag y a to tt u tcá in  
Sim on W iesen thal szellem e, m in t aho 
gyan a cigányokat harcba szólító sám án, 
Kacab beszélyéről szóló passzus is m agá
tól értetődően olvad á t a russzofília  vád
jáv a l h a lá lra  íté lt lem kó pap, M aksym  
Sandowicz kivégzéséről szóló látom ásba.

M indez nagyon is te rm észe tes , leg
alábbis a regény logikája szerin t, am ely
ben az sem meglepő, ha  a h a rm ad ik  sze- 
m élyű n a rrá c ió t m egszak ítva  egy-egy 
fejezetben Bukó, v a lam in t Forel is e l
beszélővé lép te tik  elő. Az E ntrópiában

a szerepek  egyébként sem  á llandóak : 
Pepó, a k u rd ib an iv k a i öregasszony fé r
je  is teljesen  tö rvényszerűen  lesz hó
hérból á ldozattá , am ikor az u n a lm u k a t 
pogrom m al kezelni vágyó szak isko láso
k a t haszná lva  m eggyilkoltatja  a G irhes 
Filozófus, ak i sz in tén  olyan szim boli
k u s-m itik u s  szereplője a  m űnek, a k i
nek defin íció jára csakis m aga a regény 
egésze képes. A tö rténelem  egyszer
re  k im é rt és zavarodo tt, cé ltudatos és 
c in ikus m egszem élyesítője ő, a k i Pepó 
megölése u tá n  m egörökli a n n a k  fejszé
jé t, am elyből a hóhér rendszeresen  k i
főzte á ld o z a ta in a k  v éré t, hogy az így 
k é sz íte tt i ta l g a ra n tá lja  gyo rsaságá t. 
Az utolsó fejezetben a G irhes Filozófus
n a k  köszönhetően éppen a „Pepó-féle 
fejsze főzetével k ev e rt bor” v á lik  a jö 
vendő generációk eszm élte tésének  esz
közévé, am i m in th a  a z t suga llná , hogy 
a tö rténelem  csak  a sa já t log ik á ján ak  
engedelm eskedő, m eg zab o lázh a ta tlan  
te rm észe ti erő, m elynek k áoszában  az 
egyén önnön a k a ra tá tó l függetlenül t a 
lá lh a tja  m agát bárm ikor az eszköz vagy 
éppen az áldozat szerepében. E nnek  az 
E ntrópiának  az em beri logikán felül á l
ló szabályrendszerébe még az is belefér, 
hogy a ké részé le tű  Ruszin-Lem kó Köz
tá rsa sá g  egykori zászlaja csak színeiben 
jelen jék  m eg sz in te  észrevétlenü l, am i
kor a hatéves k isgyerm ekként ú jjászü le
tő  Pepó á lta l m eg riasz to tt m acska „ijed
tében  feliram odik  a b a rn a  fatörzsön, fel 
a terebélyes korona zöld sűrűjébe, amely 
felett kék lik  az ég”.

A lem kók K rajnak-féle rekviem jében 
ugyanis m ár csak így m űködik a világ.

M aros K rajnak: E n tró p ia . L ector  
K iadó, M arosvásárh ely , 2017. F o rd í
totta: B öszörm én y i P éter.
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Vadorzás

I.

Kerítések résén át hunyorgó szemek 
és a tenyér, mely a betonra tapad.
Bármi űz, bármi űzött idáig, 
most m ár felfog és megtart, 
megmerevedik, m int egy szál ökörnyál 
a félúton villanó riadt fényben, 
melyet ásító bérházkapu nyel el, 
míg áttáncolok a sávon, célba érek 
vigaszágon nyert fölénnyel.

II.

Vagy a bodzaliget, és a selymes,
szőke rétekre vonul egy felhő,
a hegyek acélkék tarajára,
vagy az alkonyi út,
ahol orgonaszín árnyékba von
az eper fa, pimasz, am orf termései
pattogzanak le ágairól, és fröccsennek szét
a hátadon. Agak kápolnájában könyörögsz,
mert rég elolvadt hótakaró súlya nyom,
még m indig érzed, hogy zúdul a víz
a támlátlan székről a tintafekete, foldozott

aszfaltra;
kormos éjszakák kavarognak a hólében, 
és beszivárognak a derűs völgykatlanba.

III.

Szerettem volna úgy élni,
m int azok, akiknek akkurátusán
összegöngyölt szénabála a hajuk,
és a szájukból m indig hajnal csicsereg,
rájuk csodálkoztam, ó, nahát,
de két lépcsőfok volt az alvilág,
elég volt elbambulni hozzá.
De szép volt, ahogy a szellemek vére 
-  mely örökké folyik, m indig ugyanúgy -, 
úgy oldódik a levegőben, am it m i szívunk, 
mint a vízzel lefröcskölt lapra csöppent festék.

IV.

Opál köd szivárog a tócsákból, 
m int tojást, verik fel a holdat 
a kéményen át bepréselődő angyalok -  
a lehető legrosszabbkor jöttek.

Idáig üldözött az alkony, 
varacskos házfalakhoz súrolja testét, 
és felsebzi a homlokom, 
meg a szemem fehérjét -

tintakékek lesznek benne 
veréblábnyomok és vérerek, 
míg varacskos jelmezt ölt az alkony, 
és kikönyökölnek az ablakon az angyalok,

elhullatva ezer tollúkat 
és megtöltve annyi paplant, 
hogy befedjék a sokat reszketőket;

Idáig üldözött, aki nem nyughatott.

V.

Végigsimítani egy álmos pillantással 
csészényi ég alján az ütőeret, karod felhőjébe 
mosódik, m int a bíborba mártott ecset 
a felázott rajzlapon, ahogy kezed homlokod 
elé teszed, nap ne vakítson el, míg meglesed 
leszálltát trónusáról -  nekem is le kell

ereszkednem,
felülnöm a bazaltkígyó hátára, megkérni, 
ne tetesse magát útnak többé, 
tekeredjen fel, és kússzon el velem

a pinceablakokig,
hogy meglessem, hogyan vetemültem el.

Mintha hártya képződne a levegőből 
a szemem előtt, a bőrödön világít át a fény,

Nehéz szántás
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ami elől a szemed világát óvod, 
és gonosz kis röntgensugarak 
fedik fel előttem, ütőered fő  folyamából 
hogyan ágaznak ki élénk kis mellékfolyók, 
a vénákból a hajszálerek, ahogy közben

lávaként
omlanak bárgyú felhőkre olvadt sugarak -  
így már fáj, hogy engem itt lenikor 
meg a régenben megrág a penész.

VI.

Ez egy esőház az elveszetteknek.

Néha csak egy eresz, amit sárcsíkok
ereznek át,

Néha rátapadnak a kőrislevelek.
Vagy bálványfa bojtja vörösük, csüng alá,
Ki tudja, melyik udvarból int ide.

Egy kupac törmelék avar- s dögszaga, 
Zuhatag tükörszobája körös-körül. 
Bármerre néznek, torzképük látják, 
Összemosódva sikoltva reccsenő gallyakkal 
És didergő gyomokkal.

Sosem ahhoz bújnak, akit ismernek.
A z ismerős, aki azóta velük egy lett,
Azonos, tehát ugyanúgy ijesztő.
Belülről marja szét őket a féltés,
Mint azokat szokta, akiket meg akarnak

őrizni,
Ezért vihart bocsátanak rájuk, hogy féljenek, 
Ki ne merjenek menni az utcára.

Ha féltenek, és kellenek, onnantól kezdve 
Csakis a félelmük ismerős, semmi más; 
Tüzeket keresnek és napraforgótálat,
Amibe kőkemény könnyüket hullatják.
És lassan leperegnek a magok a tálról.

Csendélet évelő 
növényekkel
Kinőttük a titkos helyünket -  tudom meg

abból,
hogy beütöm a fejem az égbolt karimájába. 
Szemmagasságba került azúr -  hajamba

felhők akadnak, 
borzas akácfürt lóg a számba, testközelben, 
forróságban aszott fatörzsek, szajha venyigék.

Ennyire közel a naphoz. Pont ahogy
mondták,

belevakulok abba, ami lenni akartam, 
pedig lehet, hogy részben már az vagyok.

Megbocsátásra vagy esőre várjak?
Mi vagyok, a virág vagy a száraz ágak?
A  fehér torony ház, ami idáig látszik?
A  felüljáró dombokba torkolló íve?

E lfu t egymás mellett a két sors, 
talpfáktól megfosztott sín ezüstpárja. 
M ondhattam volna azt is, hogy sorsunk, 
de a birtokjel így gazdára várna.

Fel-felköhögnek a lázban égő kertek, 
Egynyári, kétnyári növények csontváza 
napszítta kerítéslécekre roskad.

Ezentúl csakis évelőket ültetek.
Lomhán fordul ki szívem odvából 
az előző évszakban befészkelt félelem, 
korábban nem tudtam  kivésni onnan. 
Minden újdonsült szabadság magva ott van.

A kivágott diófák 
term észete

Úgy kucorgóit a volt feleségem a diófaágon, 
m int egy sértett istennő.
Talán valóban az, talán csak a hiúság

vaklármája
dörög át a megszeppent tájékon.

Majd volt kedves nyelvét öltve 
pördülni egyet az ágon.

Időhurokba lépni 
csak istenségek tudnak.
Neki sikerült, bár esze ágában sem volt.
A z  akkor inverze, ami körülveszi -  
kitekert nyakkal, fejjel lefelé lógva nézi.

A  hátraarc nem más, m int egy alvilági út.
Apró alakja füstfelhőt kuszái szét,
feje körül rozsdavörös levelek és termések

lebegnek,
magával hozta az elmúlt évek betakarításait.

Már megint tekézhetnék a csontokkal, 
de nem szórakoztat.

Bíborszín egek szakadnak meg 
egy zsák sóder súlya alatt.

Keresik benne az elveszettek csontjait. 
Inakat a gaz gyökerébe fonva, 
hajszálakból lett hajszálereket, 
hogy kirajzolódjon belőlük egy szent alakja.

Dehogyis lesz itt megbékélés.

Rendben. Akkor beszórom a helyünket
sóval.

Majd hagyok az árnyainknak  kenyeret. 
Majd ágyat vetek az otthagyott

szagunknak.
Majd álm ába szippant a diófa ágykeret.

Viharzóna
Esőverte üvegen át sóvárogtak. 
Olajpacsmag volt nekik a szemközti domb, 
Elmaszatolták a nyárfák fehér és zöld foltjait.

Orkánba gabalyodottakról károgtak, 
Sejtről sejtre kékültek el.
Betört ablak szilánkja szúrta szíven őket. 
Elzuhanó testük áttörte az orgonafalakat.

Xilofon csönghet fel ennyire halkan,
Vagy virágharangok rázzák le magukról 
A  vízcsöppeket.

Tegnap azt álmodták,
hogy a dormitóriumban
nagy robajjal szakad be a mennyezet.

—  2018/5. SZÁ M -M Á R C IU S io. 11



HORVÁTH BENJI

Új idők veszett fiai
Gyuszi Bá bevett egy n ikotin tab lettát, 

és a telefonjára nézett. Fél kilenc. Kiló
ga tta  bal k a rjá t a kocsiablakon. Ófalu in 
nen negyven perc, kényelmesen odaérnek, 
m inden rendben. Meleg szellő fújdogált, 
az ég ném ileg felhős, de nem úgy nézett 
ki, hogy esni fog. Ez m ár tavasz. Kellemes 
reggel, ta lá n  még egy kávét is bedobhat
nak  a Tatánál. De ahhoz indulni kéne.

-  G yerünk már, te  taknyos! -  üvöltötte, 
és hogy nyom atékosítson, tenyerével ké t
szer rácsapott a kocsiajtóra.

Béka sietve befejezte a kötelek ellenőr
zését, lehajto tta  a csom agtartót.

-  H a segítene, gyorsabban menne... kü
lönben is, bőven odaérünk. Hova siet? -  
csapta be m aga m ellett az anyósülés aj
taját.

-  Szarakodtam  én eleget, most rajtad  a 
sor, kisköcsög. És még nem ittam  m a ká
vét. M egállunk a Tatánál. -  Gyuszi Bá be
ind íto tta  a kocsit, és kiporzott az ország
ú ira . Ú jfalu házai lassan  elm aradoztak. 
A m ezők m ár egyre több színben ragyog
ta k  a rügyező fák  a la tt. A nap a felhők
kel já tszva  á rn y a lta  a tájat. V itte a föld 
friss leheletét a szél. A kocsi száguldott, 
de ahogy az ember k inézett a tájra , a ta 
vaszi színek és szelek nyugodt d inam i
k á ján ak  meg se ko ttyan t ez a száguldás. 
M inden egyenletes mozgásban volt, m in t
ha  öröktől fogva.

-  I tt  a tavasz, Gyuszi Bá! -  mosolygott 
Béka.

-  Itt van, itt... -  morogta az öreg - ,  ...azé’ 
mondom. Ilyenkor jót tesz az a kis kávé a 
T atánál a teraszon.

-  Úgy érti, az a k is feles? — vigyorgott 
Béka. -  Tudom én, kell az erő a vén fejé
nek ilyenkor tavasszal...

-  Volt m ár kétszer annyi erőm, m int ne
ked valaha  lesz, pofátlan bitangja... -  kö
pött ki Gyuszi Bá. -  És gyanítom , hogy 
kétszer annyi szép, tavaszi virágszálam  is.

-  Ej, de szépen beszél a pináról, Gyu
szi Bá...

-  Ej, nem  tudsz te  semmit. A te  korod
ban  ilyen nyápic sem m irekellőket ettem  
reggelire, m int te. A te fajtádból lettek az 
ilyen tolvajok, m in t ez... -  bökött h á tra  a 
fejével.

-  Ej, de csúful beszél a megmentünkről, 
Gyuszi Bá... -  nevetett Béka.

-  Megmentő, az! -  húzta  el a száját Gyu
szi Bá. — A ragacsos kis ujjaival. M ár ti
zenöt évesen is m indenhova bedugta az 
orrát. Na meg a nyelvét. Leszopta volna 
az a lovat is egy ezresé’. Isten  nyugtassa, 
nem azé’ mondom, de ez m inden volt, csak 
m egm entő nem. Jö tt a nagy reformjaival, 
oszt kiszívta m indenkinek a vérét.

-  Jól van na, nem akartam  felkapargat- 
ni a rossz emlékeket -  vigyorgott Béka. -  
Meséljen inkább a szép, tavaszi pináiról.

-  Először is, nem szabad ilyen csúnyán 
m ondani -  Gyuszi Bá szeme huncu tu l 
m egvillan t. -  Meg kell adn i neki a tisz 
te le te t. N incs még ilyen szép v a rázsla t 
a földön. Úgy mondod neki, hogy kagy- 
lócska.

Béka hangos nevetésben tö rt ki. -  Hogy 
mondom neki? ...hát m agában egy Petőfi 
veszett el, Gyuszi Bá!

-  Nem tudsz te  semmit... — vigyorgott 
Gyuszi Bá. — Adok én neked egy jó ta n á 
csot, fiam. Majd megköszönöd, meglátod. 
Legközelebb, ha  egy szépleánnyal össze
bújtok, súgd a fülébe: Ha a kagylócskád 
is ilyen szép, m in t te vagy, én reggelig ké
nyeztetném.

Béka még hangosabban nevetett. -  í r 
ta  Petőfi Gyuszi Bá verse, mondom én... 
kagylócska!

-  Nevessél csak, nem tudsz te semmit... 
Meglátod, alig várja majd, hogy kényeztet- 
hesd. De aztán  csínján kell vele bánni ám. 
Mit tudtok ti a türelem ről... Úgy akartok  
baszni} m int egy kompjúteres játékban...

-  És az tán  hogy basznak  egy 
kompjúteres játékba’, Gyuszi Bá?

-  Azt én nem tudom, de azt igen, hogy 
a favágáshoz is több türelem  kell, m int 
amennyi belétek szorult...

-  Gyuszi Bá, a mai lányok nem ilyen ro
m antikusak. Unják Petőfit. De köszönöm 
a jótanácsot.

-  Nem tudsz te semmit... -  csóválta a fe
jé t Gyuszi Bá, és lekanyarodott az útról a 
Tata parkolójába. A telefonjára nézett. 8:40. 
Időben vannak. Béka felvette a fejénél na
gyobb napszemüvegét, mögüle vigyorgott 
tovább. K iszálltak  a kocsiból és elindul
ta k  a terasz  felé. Két piros m űanyag asz
ta l volt felállítva két-két székkel, a többi 
egymás hegyén-hátán a bejárati ajtó előtt. 
Lyukacsos, szakadt coca-colás napernyő a 
két asztal között. A jobb oldalinál szender- 
gett Tata, nagy hasán  összekulcsolt kezé
ben a pipája, gum icsizm ás lába a m ásik 
széken. Ugyanolyan napszemüveg rajta, 
amilyen a Békáé volt, annyi különbséggel, 
hogy neki a feje volt nagy a napszemüveg
hez képest. A vendégek helyet foglaltak a 
szomszédos asztalnál.

-  Aggyisten... -  horkan t fel Tata. -  
A gyereknek is ugyanaz?

-  Azt, azt, kell neki egy kis ta r tá s , 
m ind járt elfújja a tavaszi szellőcske... -  
vágta rá  Gyuszi Bá.

-  Hozzon nekem egy rendes kávét, Tata. 
Tejjel. Nem iszok én ilyen ocsmány m érge
ket -  mondta Béka.

Tata megvonta a vállát, feltápászkodott, 
és belépett a büfébe. Kis idő múlva vissza
jött, kezében piros m űanyag tálca, letette 
az asztalra  a felest és a kávét, és visszaült 
a szomszédos asztalhoz pipázni. Béka ci
gare ttára  gyújtott és kortyolgatni kezdte a 
sárízű  kávét, Gyuszi Bá félig lehúzta a pá
linkáját. Néztek m aguk elé a virágzásban.

-  És az tán  m ire jó ez a  szakadt ernyő, 
Tata? Az épeket hova dugta? — bökött fejé
vel Béka a lyukas coca-colás ernyőre a fe
jü k  fölött.

-  Ez a tavaszi ernyő... -  horkanto tta  az 
öreg büfés. -  Ilyenkor jólesik a nap is, az 
árnyék is.

-  És ha esik?
-  H a esik, akkor szépen bemész, fiam... 

-  morogta nyugodtan Tata.
-  És ha  a pápa ül a teraszon?
-  Az es bemegy.
-  Gyalog-e?
-  Engem az nem izgat. Ha esik, bemegy, 

és kész. Vagy beül a limuzinjába, és haza
megy a Vatikánba.

-  Ejsze limóval jár a pápa...
-  Tőlem já rh a t a ranyszam árra l is, pá

pai pecséttel a seggén... engem aztán  
csöppet se izgat... h a  esik, bemegy vagy 
elmegy. Ha nem tetszik  neki a tavaszi e r
nyőm, menjen máshova. Te meg ne kér
dezz annyi barom ságot, me’ lekonyul a 
farkad.

-  Nem tudnak ezek semmit... -  szólalt 
meg Gyuszi Bá, és lehúzta a maradék fe
lesét. Tata vállat vont, és eregette tovább 
a pipafüstöt. Újabb csend ült a társaság
ra. Elhúzott előttük két autó, követték 
szemükkel. Aztán Gyuszi Bá kivett a zse
béből egy pénztárcát, és letett az asztal
ra két százast:

-  Ezt állom én, különben se ittá l  sem
mi rendeset — m ondta B ékának, miköz
ben megnézte az óráját. 9:02. -  Gyerünk, 
fiú, gyerünk! -  csapott az aszta lra , hogy 
kiloccsant a kávé, azzal elindult a ko
csi irányába. Béka elnyomta a csikket. -  
Dícsértessék, Tata.

-  Aggyisten — horkanto tta  Tata, miköz
ben Béka Gyuszi Bá u tán  sietett. Gyuszi 
Bá terpeszben, csípőre te tt kézzel v á rta  a 
csom agtartónál, úgy üvöltött rá:

-  Mi a jó büdös fenét csináltá l m ár 
megint, hülyegyerek, az isten  verjen meg! 
Hol a polgármester?

*

Feleki Károly, Újfalu újdonsült, fia 
ta l rendőrfőnöke vidám an, m adárcsicser
gésre ébredt. Elvégezte nagydolgát, fogat 
mosott, letusolt, megcsókolta világszép fe
leségét, m egette a világ legfinomabb rán- 
to ttájá t, felvette a frissen vasalt egyen
ruhájá t, ú jra  megcsókolta feleségét, ú jra  
elm ondta neki, ahogy az elm últ hét m in
den reggelén, hogy ő a világ legboldogabb 
rendőrfőnöke, és mennyire szereti, és nem 
is k ívánhatna jobb és gondoskodóbb anyu
k á t a m egszületendő fiúgyerm ekük, és 
ahogy lehajolt, hogy megpuszilja szerelme 
élettől dudorodó hasát, eszébe ju to tt, hogy 
m a tem etik  Újfalu in fark tusban  elhunyt 
polgárm esterét Ófaluban, mivel végren
deletében m eghagyta, hogy a szülőföldjén 
helyezzék örök nyugalomba, és mivel ő Új
falu rendőrfőnöke, ezért az illem m egkí
vánja, hogy Feleki Károly jelen legyen sze
re te tt polgárm esterének tem etésén, ak it 
a helyi lapok csak Ó- és Újfalu nagy meg- 
m entőjeként emlegetnek. Fagyott mosoly- 
lyal köszönt el, és beült a rendőrautóba. -  
Gyűlölöm a tem etéseket. Izzadok tőlük, 
m int a ló... -  gondolta m agában, de nem 
volt m it tenni, el kellett indulni. Beindí
to tta  az autót, és kiporzott az országútra. 
A korlátlan tavaszodás ellenére sötét h an 
gu lat ereszkedett rá. A ztán valam i gör
csös szomorúság kezdett terjengeni gyom
rában  és torkában, hogy kicsordultak a 
könnyei is. Bekapcsolta a rádiót. Valami 
rekedt hang  a fiatalok ignoranciáját ecse
telte, és hogy ham arosan  itt az apokalip
szis. Hogy Nosztradam usz, vagy kicsoda, 
m egm ondta világosan. Feleki K árolynak 
kezdett felfordulni a gyomra. A semmi kö
zepén útkereszteződés, az útkereszteződés 
közepén fekete, hosszúkás valam i. Feleki 
Károly félrekapta a korm ányt. — Egy ko
porsó... -  v illant á t az agyán, miközben le
repült az országútról.
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N E M E T H  D A N IE L

140507
van ez így már hogy csak a hold 
odafönt fehér ködben mélyen 
őpuszta  űrben csatangolt 
bemindenezve át az éjen

akkor is legbelül semmi 
(csak eleje vége csak volt lett) 
m indig napokon át menni 
most is te akinek ez kellett

fenn vagyok harm adik napja 
puszta hold felnézek az égre 
világít abba nem hagyja 
m ár aludnék 
m ár végre

140510
nem emlékszem nagy ködben állok 
úgy lesek akárha függönyön át 
m indig csak magamon kívül hálok 
és várom hogy magamba jöjjön át 
m i voltam  
kívül rajtam

140903
Astoriát és Fővám teret 
vas zúgását villamosokat 
reggeli napfényt őrületet 
ami tegnap belém hasogat 
nem tudod azt sem milyen nap van 
m it egy felhő most is eltakar 
nézed a Dunát folyni halkan  
ahogy szépen lassan felkavar 
ülsz csak egy tudatfolyam  
a józan ész e ködös partján  
hogy kérdezed hogy uram hogyan 
hagyhattál el az még hagyján 
de magad is régen elhagyod 
Astoriát és Fővám teret

V A R G A  B O R B Á L A  

Edzés
Szikla, fölötte ég 
rügyező messzeség
hagyom hogy elmenj mellettem szó nélkül 
hadd legyen keserű az év.

Itt minden felfele
lándzsa vagy ölelés?
haragom egyre nő  és
cseppről cseppre a kiáltás összegyűl.

Elfordítja fejét 
akit szólítanék
-  ki utánam rohan attól én -  
szavaim némaságba hullnak 
végtelen tiszta kék 
erősödöm így
edzve egyedül.
Nem állok meg 
mert tiszta kő  
könnyem nincs és csak 
derűt fogsz tőlem hallani.

Végigcsinálom akkor is 
keresztülmegyek az erdőn 
harcom szeretőm szentem  
acéloz engem
-  a fegyver végül én vagyok.

Szerelmemet megint 
akaszthatom a falra 
mert nincs vele kit megszólítani.

hűség Magomhoz
mondod nekem, m int hitetlen tamás

hogy ez keresztút, és nincs feltámadás, 
gondolod hogy jézus akit a szálka

mindenhonnan ért -  feltámadásért
csinálta?!

egyébként van, ha nem is látható -  
egyetlen halál sem hiábavaló.

Apokalipszis

triptich
szívem a pokrócon dobog 
préselik bordák bútorok 
testvér az éggel, gőzöké: 
bezárták négy vonal közé

ne reméld hogy odaát:
ha lá l u tán  nem iszunk több teá t

egy ember szenvedése csak azt ordítja 
m ennyire tehetetlen a m ásik

most hogy a munkától olyan vagyok 
m int az összekottyant saláta 
mosolyog rám és biccenti fejét 
elmenőben minden dáma

szándéktalan terápia 
hangulatukra garancia: 
társába karolva elhalad 
és megkönnyebbülten köszöni hogy (ma) 
nem vagyok konkurencia.

nem akarok ideális életet élni 
m ert én sem vagyok ideális

ingó tavon a dokk között 
kacsákból kapom a zen leckét 
görbülő naná felett nyögök ?

úszik és hápog szembe velem 
negyven kiló elégedettség

társaim
tíz éven át szólongattalak

rátok üvöltenem most volna ok: 
facsarja szívem a sok abortált pillanat 

amelyet szült a hallgatásotok

szuvenír
ez egy külföldi párna, 
körbetekertem pulóveremmel 
ne érjek hozzája, 
különben ha elkopik 
vagy beszívja hajam illatát 
háborgat majd érte 
béradóm, gazdája.

marad az illat pulóveremben 
elviszem hozzád ha hazaérkeztem.

szórakozott
párnámra tekertem az inget 
cserélek, nincs m it felvegyek, 
levetem a régit és majdnem  
a párnát veszem fel ing helyett.

kilépek
közel volt a határ, 
ha meglógni akartam  
átugrottam Svájcba, 
nem voltak feliratok, csak 1-2 utcanév, 
bárányok legeltek szerteszét 

egy asszony
póréhagymákat ültetett sűrűn  

az ágyásba.

N agy M á rta  J ú l ia  1982-ben született Deb
recenben, jelenleg Budapesten él. Az ELTE 
BTK-n tan u lt m agyar és összehasonlító 
irodalomtudomány szakon. Kötete: Ophelia 
a kádban  (JA K -Prae.hu, 2014). 2017-ben 
Móricz Zsigmond-ösztöndíjat kapott.

N ém eth  D á n ie l 1991-ben született Buda
pesten. 2015-ben diplomázott az ELTE-n, 
magyar-angol szakon. Jelenleg a M agyar 
Képzóművészeti Egyetem Interm édia sza
kos hallgatója.

V a rg a  B o rb á la  1986-ban szü letett Ko
lozsváron, a Képzőművészeti és Form ater
vezői Egyetemen végzett festészet szakon. 
Honlap: http://vargaborbala.com /. Kötete: 
Seurat és az áriák (Erdélyi Híradó Kiadó, 
Kolozsvár, 2008).
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DEMETER ZSUZSA

A megharcolt nyugtalanság
Sigmond István első kötete: Árnyékot eszik a  víz

(rész let eg y  m egjelen és e lő tt á lló
m onográfiából)

Sigmond István  első kötete 1969-ben 
jelenik  meg a bukaresti Irodalm i Könyv
kiadónál. Az akkor m ár négy éve külön
böző folyóiratokban publikáló szerző első 
kötetébe az addig megjelent novellái kö
zül válogat -  tizenhat novella kerül végül 
be a Forrás-kötetbe, az előszót K ántor La
jos írja  — ez az első a sorozatban megje
lent előszavai között. A kötetbe mindössze 
négy olyan novella kerül (a Kanyargós út 
a lelkiismeretig, A z  ezredik áldozat, A djá
tok vissza a reggelimet! és a Mosoly nélkül), 
amelyeket Sigmond nem közölt korábban 
folyóiratokban.

A kötet fülszövegét Sigmond jegyzi, s az 
életpálya trag ikus fordulatait emeli ki: a 
színészi pálya m eghiúsulását, valam int a 
háborús éveket: „Thalia papjai nem fogad
tak  m aguk közé. A főpap vétójának gyász
akkordjai a fülemben dörömbölnek most 
is, de a vágyat nem tud ták  kiölni belőlem 
soha. A vágy megsemmisíthetetlen, legfel
jebb á ta laku l. Valahogy így váltam  íróvá” 
-  összegzi, nem kevés tea tra litássa l, m ű
vészi pályáját a kezdő prózaíró. A háború 
okozta „félelem kolonca”, m int írja, m ár fel
nőttként ism eretlen érzés szám ára, s egy
fajta írói program ként ekként összegzi h a r
minchárom évnyi tapasztalatát: „Én hiszek 
az a k a ra t erejében. Gyűlölöm a m egaláz
ta tást, a gyávaságot, szeretek tiszta tekin
te tte l szembenézni az emberekkel, tiszte
lem a m unkát, az alkotást, és undorodom 
az utcasarkok hom ályában álldogáló em
bertől, ak inek  tevékenysége kim erül ön
m aga s tá rsa i mindjobban növő árnyainak 
méricskélésében. Ezt az életérzést szeret
ném minél meggyőzőbben tiszta, fehér pa
p írra vetni.”

A kötet előszavában K ántor Lajos a 
Sigmond-próza két aspektusát emeli ki: — 
a részben a kései indulással együtt járó  — 
megfontoltságát és erkölcsi ta rtásá t. Mind
am ellett, hogy K ántor nehezen találja  a 
„magas, szemüveges, jó megjelenésű, vá
lasztékos modorú” joghallgató Sigmond 
helyét a Forrás-nemzedék irodalmi előcsa- 
tározásában, úgy gondolja, „közünk van” 
Sigmond Istvánhoz. Közük van elsősorban 
azoknak, akik  Sigmondot a Forrás-sorozat
ban megelőzték — még ha  életkor szerint 
u tána  következnének is. Sigmond korábbi 
publikációin erősebben érezhető megfon
toltsága, hagyomány- és tekintélytisztele
te, állítja K ántor Lajos, a kötetben ez csak 
egy-két novellán m utatkozik meg, többsé
gükre a nyugtalanság jellemző, s ez az iga
zi művészet sajátja, ez az a hang, amelyet 
Sigmondnak követnie kell későbbi pályáján. 
Az érzelmi zűrzavarokat átélő fiatal gene
ráció m int tém a, állítja Kántor, Vári A tti
la hősein keresztül lehet ismerős az olvasó 
szám ára, s ezzel K ántor egyben ki is jelö
li Sigmond helyét a kortárs prózaírók kö
zött. Sigmond hőseinek ábrázolása azonban

éppen az idősebb korral járó megfontoltság, 
érettség révén lényegesen különbözik Vári 
Attiláétól. Hősei erkölcsi ta r tá sa , követke
zetessége az előszó írója szerint olyan erény, 
amelyről Sigmondnak -  még ha szélesíti is 
hőseinek körét, s túllép a magánélet szférá
ján  -  nem szabad lemondania.

Sigmond István debütkötete nem m arad 
visszhang nélkül: az Utunk ban két írás is 
születik a könyvről, az Ifjúm unkás  és a 
Munkásélet mellett két évvel később, 1971- 
ben a Kortárs ban is megjelenik róla egy 
m éltatás. Meglepő, hogy az Igaz Szóban 
nem közölnek róla írást, Gálfalvi György 
az Ifjúmunkásba ír  róla rövid ismertetőt.

Az Utunk ban talá lható  az első u talás a 
kötet megjelenésére: jún ius 13-án adnak  
h írt  az Árnyékot eszik a víz megjelenésé
ről. Baróti Pál kritikus a kötet fülszövegét 
emeli ki rövid ismertetőjében: a gyerek
ként meg- és átélt háború m int tapasztalat 
nem megkülönbözteti Sigmondot pályatár
saitól, hanem  azonossá teszi velük, mond
ja. Az erre a  nem zedékre jellemző „tevé
keny élet” igenlése (amely egyben az írói 
ítélet forrása is) és az ebből fakadó erkölcsi 
problémák Sigmond prózájában más irányt 
vesznek, összegzi Baróti: Sigmondot a ka l
lódó, ki nem m utato tt érzelmek izgatják, 
ezek lesznek hősei tetteinek mozgatórugói:

„A kallódó érzelmek [izgatják, D. Zs.]
-  ha  van ilyen, hogy valahogy úgy, 
ahogy létezhet kallódó ember és ka l
lódó élet (és az érzelmi kallódás nem
csak az érzelmi infan tilitás látsza
ta) —, melyek mögött csak fel lehet 
tételezni, csak sejteni lehet a te t t 
erejét ki nem élt ember fokozódó er
kölcsi félresiklását. Meg az érzelmek 
időnkénti kiélhetetlenségének, tit- 
kolás-kényszerének tragikum -idé
ző pillanatai; és ezzel nagyon szoros 
összefüggésben: az érzelmi bátorság — 
im m ár m int a cselekvő ember, a tevé
keny emberség kifejeződése. És csak 
néha lép tú l az érzelmek zűrzavarán, 
tú l és egyben vissza a  saját a rs poe
ticájában vallo ttak  felé, s mélyül el 
abban a  világban, ahol érzelmek és 
erkölcs, erkölcsi m agatartás , m aga
ta r tá s  és érzelmek olyannyira elvá
laszthatatlanok és oly alapvetően be
folyásolják egymást.”

Belia György szintén rövid, inform a
tív jellegű írá s t közölt a budapesti Könyv
tájékoztatóban 1969 augusztusában -  írá 
sában három, az Irodalmi Könyvkiadónál 
megjelent Forrás-kötetre hívja fel a figyel
met; m indhárom  szerzőjéről m int „új, so
k a t ígérő tehetségről” beszél. Sigmond 
könyve m ellett ugyanabban az évben je 
lent meg Tar Károly Köszönöm, jól vagyok 
című regénye, illetve Ferencz Zsuzsanna 
Sok a fal című novelláskötete. A Sigmond- 
kötetről szóló ism ertetés -  K ántor elősza
vához hűen -  a novellák nyugtalanító jelle

Sigmond, István

gét emeli ki, illetve azt az erkölcsi ta rtás t, 
ahogyan Sigmond főhősei sorsát szemlé
li: „egy-két zaklatott, de m arkáns vonás
sal jellemzi gesztusaikat, melyek m indig 
a konformizmus ellen irányulnak. Ugyan
ilyen zak lato ttak  és nagyon szűkszavúak 
a párbeszédei is, odavetett szavak, félmon
datok, melyeket az olvasónak kell tovább
gondolnia, tovább-beszélnie.”

A Munkásélet Könyvespolc rovatában 
közölt írásában  Csire Gabriella Sigmond 
hőseinek érzékenységére reflektál, az ér
zelmek ábrázolása, fókuszba helyezése 
felülírja a történetelvűséget is -  a tizenhat 
novella hőse, írja Csire, iszonyodik minden
féle erőszaktól, elutasít mindenféle zsar
nokságot, cselekedeteit ez a fajta ellenállás 
motiválja. Sérülékenységük épp érzékeny
ségükben rejlik, épp ettől emberiek — és 
emberek. Belia Györgyhöz hasonlóan Csire 
Gabriella is k itér a Sigmond-szövegek lezá
ratlanságára , de ő az érzelmek lezáratlan
ságát emeli ki: az Árnyékot eszik a víz hő
seinek sorsa a legtöbb esetben lezáratlan, 
befejezetlen, „nincsenek lezárt érzelmek, 
visszavonhatatlan tettek, a remény mindig 
a levegőben lóg, a bukás és a felemelkedés 
lehetősége egyaránt adott.” Az ember ké
pességeibe vetett hit, akarat, a k itartás, a 
meg nem alkuvás adja Sigmond hőseinek 
erkölcsi ta r tá s á t  -  még h a  egyelőre szűk 
világból -  a fiatalok, a tinédzserek világá
ból -  m erítkezik is a szerző. Ez a fajta tö 
retlen h it és ak a ra t Sigmond későbbi szö
vegeiben fokozatosan átalakul, az abszurd 
és a groteszk szemüvegén keresztül látjuk 
majd a m egaláztatás és rem énytelenség 
különböző fokozatait — írásán ak  zárla tá
ban Csire a kötet egészére jellemző erköl
csi ta r tá s  szélesebb m erítésű ábrázolását 
várja  a továbbiakban Sigmondtól. Többé- 
kevésbé hasonlóan értékeli az Igazságban 
a kötetet D. Szabó Lajos is: a fiatal korosz
tály  lelki vívódása, konflik tusaik  árnya
latai, beilleszkedésük kérdései á llnak  a 
novellák központjában, ezek é re tt forma
készséggel, m egm unkált tartalom m al és 
formával ötvöződnek. „Az igazi művészet 
nem megnyugtató, mondja, nem elmélázó, 
hanem  lázító és meghökkentő”-  írja.

Nagyobb k ritika i éllel ír  az Árnyékot 
eszik a vízről az Ifjúm unkás hasábjain
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Gálfalvi György. Amellett, hogy kifogásol
ja  a novellák végéről az első' megjelenés he
lyét és idejét, amely révén pontosabb képet 
kaphatnánk egy írói indulás állomásairól, 
fejlődési ívéről — úgy véli: Sigmond kötete 
minden közhelyesség ellenére is csak ígére
tes. Harminc fölött, írja Gálfalvi, „az ember 
m ár nem ígérni, inkább bizonyítani kíván”. 
Sigmond mégis ígér, elsősorban a fülszöve
gében, emeli ki Gálfalvi, s ha ehhez a fül- 
szövegnyi ars poeticához, illetve ha az író
hoz magához méri a szövegeket, bőven van 
m it számon kérni a szerzőtől. Az írói arc
éi form álódása Sigmond esetében jól nyo
mon követhető, a lélektani realizm us h a 
gyományos eszközeinek alkalm azása nem 
egy esetben írói pedantériával párosul, az 
írások „megcsináltsága” mögött nem sejlik 
fel az igazi ember, nem sikerül az írónak 
életet lehelnie hőseibe, így azok a legtöbb 
esetben „panoptikum-figurák” m aradnak.

A nagyfokú mesterségbeli tudás adott 
— állapítja meg az Igaz Szó  szerkesztője, 
technikai értelem ben Sigmond írása ira  
ráillik  a „korrekt” jelző, a tárgyilagos stí
lus túlságosan eltávolítja az olvasót az ér
zelmeikkel küzdő hősöktől, álláspontjukat 
nem tudják érvényesíteni:

Jó l k itap in tható  az írói tárgyilagos
ságra való törekvés, ami nem is lenne 
baj, ha a valóság bonyolultságán belül 
az egym ást keresztező s egym ással 
szembeszálló összetevők közt, a saját, 
esetleg kínosan megharcolt álláspont
já t is érvényesíteni tudná (gondoljunk 
csak S án ta  Ferenc kitűnő könyvére, 
A z árulóra) s nem hagyná, hogy a té 
nyek szinte a  személytelenségig h á t
térbe szorítsák.”

A különböző kiadókkal, szerkesztőségek
kel folytatott levélváltásból k itűnik , m int 
m ár em lítettük, Sigmond István  autori- 
te r szerző, írásait ritkán  írja á t szerkesztői 
u tasításra  -  az első kötetének megjelenése 
u tán  született kritikákban/recenziókban 
azonban számos bejegyzést, a láhúzást ta 
lálunk. A Gálfalvi Györgyé mellett a K. Ja 
kab Antal és a Czakó Gábor által írott k ri
tika egy-egy passzusát ceruzával jelöli meg 
Sigmond, feltehetően követendő tanács
ként tek in t a megfogalmazott bírálatokra: 
míg Csire Gabriella az t várja el a szerző
től, hogy az erkölcsi ta r tá s  ábrázolásában 
ne ragadjon meg a huszonévesek ábrázolá
sánál, Gálfalvi írása  a fentebb kifogásolt 
személytelenséget ta r tja  a Sigmond-próza 
legnagyobb hibájának. M eglátása szerint 
Sigmond szövegei akkor lépnek ki a sze
mélytelenségből, s ez az a rész, amelyet 
Sigmond István ceruzával külön kiemelt, 
amikor felelős írástudóként le meri vetkőz
ni gátlásait, s mer kitárulkozni:

„Ahogy mélyebbre ás önm agában, s 
ugyanakkor példás következetesség
gel próbál a valóság gyökereihez is 
eljutni, egyszerre m egtelnek élettel, 
szinte felizzanak írásai. A Szeretsz-e 
gitárszóra?, Árnyékot eszik a víz és fő
leg a kötet legjobb írása, a Harc az éj
szakában nem csak a m agára eről
te te tt látszat-kiegyensúlyozottság 
álarcát tépi le az íróról, de egy könyör
telenül önelemző, önmagával küszkö

»3M«

SIGMOND ISTVÁN

ÁRNYÉKOT ESZIK A VlZ

dő, szorongásait k iírn i vágyó, a való
ság problémáira rádöbbenő, s azokra 
másokat is rádöbbenteni kívánó m ar
káns alkotói portrét is felvillant. Úgy 
érzem, íráskultúrája m ellett m eghar
colt nyugtalansága a legnagyobb ke
zesség a rra , hogy kötete nem jelent 
— m int annyi m ásnak  — egyszeri ven
dégszereplést irodalm unkban.”

A könyvről megjelent méltatások közül a 
K. Jakab  Antalé a legalaposabb. A felejtés 
művészete című kritikájában -  Gálfalvi szö
vegéhez hasonlóan — a  Sigmond-novellák 
központi problematikáját a hallgatás motí
vum ában véli m egragadhatónak. Sigmond 
hősei — m int megannyi élő szobor -  a szen
tim entális-rom antikus allegória modo
rában  hallgatnak , s h a  ki szeretnék fe
jezni m agukat, képtelenek a m indennapi 
érintkezés nyelvét használni, m ert lényük 
ezen a nyelven nem kifejezhető. Ezért nyúl 
Sigmond — K. Jakab  szerint — igen gyak
ran  a szentim entális (érzékeny) irodalom 
műfaji hagyományához, hol egy levélrész
let, hol egy napló-passzus segíti a hősö
ket az egyes szám első személyű önkifeje
zésben. A hősök sorsa is nem egy esetben 
w ertheriádára hasonlít, s a hallgatás jogát 
is szentim entalista módon szerzik meg, be
szédképtelenségük nem velük született fél- 
szegségük következménye. Sigmond hősei 
ugyanis „azért születnek félszegnek, azért 
szenvednek sérüléseket és kerülnek gát
ló körülmények közé, hogy hallgassanak”. 
(Az idézett résszel feltehetően Sigmond is 
egyetért, ceruzával jelölve be a lényeglátó 
gondolatsort.) U gyanakkor hősei m egta
nulnak alkalmazkodni a körülményekhez, 
ritkán  érik be „a szenvedés néma méltósá
gával, az erkölcsi magasabbrendűség viga
szával.”

Sigmond szentim entalizm usa -  á llít
ja  K. Jakab  A ntal -  nem írható le pusz
tán  a formai megoldásokkal: szentim enta
lizmusa egyben a „benső igézete”. A nnak 
a felismerése, hogy cselekedeteink külön
böznek önmagunktól: „hogy a gesztus, a 
te tt, a m agatartás, a szerep, a »normá
lis« beszédhelyzetben elhangzó szó mindig 
egyértelműbb, egyszerűbb, kezdetlegesebb 
annál, am it ki ak a r fejezni.” Sigmond szá
m ára  ugyanakkor ez az írói evidencia ak
kor válik problematikussá, amikor cselekvő

és cselekedet viszonyát vizsgálja: „mi tö rté
nik ugyanazzal az eseménysorral, ha m ás
más szereplőjének szemszögéből tekintjük 
át?” Példaként a Kanyargós út a lelkiisme
retig című elbeszélést vizsgálja, ennek vál
to tt, h árm as narrációjú történetszövése 
révén azonban cselekvők és cselekedetek 
viszonyának leírásakor nem sikerül „felre- 
pesztenie az események burkát, hogy a té 
nyek föllazuló rendje mögül előtűnhessen 
az okok játékos szabadsága”. A többszörös, 
ám m ás-m ás szempontú történetism étlés 
hárm as funkciót tölt be, állítja az Utunk 
kritikusa: segíti a cselekménybonyolítást, 
a feltételezett cselekvéseket behelyettesíti 
a valóságosakkal, illetve túlbeszéli, tú lírja 
a történetet. Amennyiben Sigmond hősei
nek lényege a hallgatás, illetve saját lényük 
elmondhatatlansága, a cselekvő-cselekedet 
viszonyát elsősorban „a jelnek m int jelnek 
a jelentéshez m int jelentéshez való viszo
nyát” kellene meghatároznia, ellenben épp 
ez az elmélyítés nem sikerül m aradék ta
lanul, hiszen m indig csak az adott jelnek 
az adott jelentéshez való viszonyát tágítják.

„Nem a m egism erhetetlen új dimen
ziója felé tapogatóznak, hanem  csak 
a nem -ism ertet, az elbeszélés koráb
bi szálaira rá  nem fűzöttet tá rják  föl.
(...) Ahelyett tehát, hogy a tényvilág 
hasadékain  á t egy m ásfajta, m ás lé
nyegű valóság titkaiba  pillantot
tu n k  volna be, valamiféle »pszicho
fizikai paralellizm usnál« lyukadunk 
ki, amely szerint külső és belső között 
nem egészen nyilvánvaló, de alapve
tő, tökéletes és kölcsönös megfelelés 
áll fönn.”

A benső m egírásának  előtérbe helyezé
se még nem szerez érvényt a benső igaz
ságának, állítja K. Jakab  -  a szentimen- 
talizm us illúziója azonban, amennyiben 
ragaszkodik hozzá, épp azzal kerül szembe, 
mi önmaga: lélekfestő igényét csak abban 
a form ában tudja kiteljesíteni, ha  elfelej
ti a szentimentalizm ust. Azaz ha mindezt 
nem redukálja külső és belső hagyományos 
mennyiségi arányának  m egfordítására s a 
formai megoldásokra. K. Jakab Antal k riti
kája a sigmondi próza egészére is érvénye
síthető: a Sigmond-szövegek váltott n a rrá 
ciójú technikája, szereplőinek hallgatása, 
a történet/benső m egírásának  lehetetlen
sége, az ebből fakadó hallgatás problémá
ja  Sigmond kései szövegeire is jellemző. 
A Varjúszerenád szenvtelen elbeszélésmód
ja, a fokozatosan adalékolt történetelemek, 
a szereplők belső világának kegyetlenségig 
feszített ábrázolásában ellenben azt m utat
ja, Sigmond Istvánnak  sikerült megfogad
nia K. Jakab  tanácsát: írásaiban  valóban 
elfelejtette a szentimentalizmust.

A kötet h íre M agyarországra is eljutott, 
a Kortárs folyóirat 1971 novemberében kö
zöl róla Czakó Gábor tollából rövid ism er
tetőt — „eldobni való rosszat nem talá ltam ”, 
húzza alá Sigmond Czakó m ondatát, aki 
egyben az á tlagnál jobbnak is titu lálja  a 
novellákat. S bár néha elnagyoltnak látja 
az egyes nézőpontok kibontását, tú lírtnak  
a belső monológokat -  véleménye szerint a 
kötet kam asztörténetei néhol rom antikus
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parabolaként indulnak, szerencsés esetben, 
így például az Ütközők című novellában a 
szerzőnek sikerül történetét „gyönyörű va
lósággá” varázsolni.

Sigmond pályájáról írt összegzó' ta
nulmányában Kó'háti Zsolt is foglalkozik 
Sigmond első novelláskötetével: a jelen 
emberét megnyomorító előírások, divatok 
-  mint a jelen bajai -  a múlt tanulságának 
levonásához vezethetik azt, aki észleli eze
ket a problémákat. A morális problémák 
láttatásában azonban Sigmond nehezen 
lép túl a logikai konstrukción, a példázat
jelleget nehezen „forrósítja át az életből 
merítkező művészet”, s ebben írásai ha
sonlítanak a magyarországi Czakó Gábor 
Csata minden áldott nap című regényéhez, 
állítja Kó'háti. A korábbi kritikusoktól el
térően szélesebb spektrumú Kó'háti néző
pontja — a Makk Károly-féle Szerelem című 
film alapjául szolgáló Déry Tibor-írások bo
nyolult viszonyait véli felfedezni a Gyászol
ni akarok című novellában. A filmes kép
zettársítások indokoltságát a Szerelemeső 
is tanúsíthatja — az idő lineáris rendje 
gyakran fölbomlik anélkül, hogy megza
varná a cselekmény egységét, monológjai, 
prózaversszerű írásai, balladisztikus ki
hagyásai, stilizált történetei pszichológiai 
elmélyültséggel párosulnak, sűrű szövetű, 
néhol nehezen dekódolható prózát eredmé
nyezve. Soha nem a konkrét jelen a fontos, 
hanem a morális alapállás ars poetica-sze
rű megfogalmazásai, összegzi a kritikus.

Soron következő köteteiben Sigmond 
egyre inkább mellőzi a szentimentalizmus 
kelléktárát úgy, hogy közben egyre szenv
telenebből, egyre kegyetlenebb nézőpontból, 
az abszurd és a groteszk eszközeit felhasz
nálva vall saját magáról, immár gátlások 
nélkül. Hősei egyre kevésbé gondolják úgy, 
hogy lelki-testi kiszolgáltatottságuk el
len tenniük kellene: adottnak és megmá- 
síthatatlannak tekintik azt. Ettől válnak 
Sigmond történetei nyugtalanítókká.

A novellákat olvasva viszont a Sigmond- 
életmű ismerőjének az lehet a benyomá
sa, csírájukban nagyrészt tartalmazzák 
mindazt, amivel a kilencvenes évek érett 
Sigmond-prózája jellemezhető. Sigmond 
István számára nem a konkrét személy a 
fontos, hősei behelyettesíthetők egymás
sal: sematikusak, akikről gyakorlatilag 
alig tudunk meg valamit, nincs múltjuk és 
nincs jövőjük, jelenük is alig van. Vagy ha 
a szerző fel is villant egy-egy eseményt a 
múltból, csak azért teszi, hogy a szemlél
tetni próbált lelki problémát megindokol
ja. Hősei inkább csak megtestesítői azok
nak a vívódásoknak, amelyekről beszélni 
óhajt, amelyeket a hősök révén helyzet
be hoz, analizál: mi történik egy gyerek
kel, ha egész gyerekkora során ütik-verik? 
(.Minden idők legnagyobb bokszolója); meg- 
ítélhetőek-e a háború borzalmai a min
dennapi-civil élet törvényei, etikája felől?, 
folytathatja-e mindennapi életét az, aki 
megélte a háború poklát? (Az ezredik ál
dozat)-, milyen fokú bűntudatot bírunk el
viselni, s mi történik, ha megfosztanak a 
bűnbánat lehetőségétől? (Gyászolni aka
rok); sorsunk mennyire elkerülhető, van-e 
értelme lázadni ellene, vagy minden eleve 
elrendeltetett, belénk kódolt (Alkati kérdés).

» » >  folytatás a 15. oldalról

A novellák etikai-filozófiai problémáira ke
res választ Sigmond egész munkásságával 
-  a forma és az eszközök változnak, a vizs
gált probléma örök: a világba vetett ember, 
a maga kiszolgáltatottságával. S bár első 
kötete kapcsán nem említik a kritikusok 
az abszurd és a groteszk jegyeket -  ezek 
nem is jellemzőek az első kötetre -  A leg
kedvesebb című elbeszélés belső monológja, 
az álom-, illetve víziószerű váltások meg
lehetősen abszurd helyzetet eredményez
nek. Egy cselédsorba taszított, megbomlott 
értelmű asszony története kerekedik ki a 
különböző emlékezetfoszlányokból, akinek 
története kísértetiesen hasonlít az Angyal
falva és a Varjúszerenád hőseinek sorsához: 
vannak-e a megalázásnak fokozatai, me
lyik az a pont, ahol az áldozat fellázad, le
het-e gátat szabni a visszafojtott érzelmek
nek, vagy szükségszerű (és jogos?) ebben 
az esetben a pusztítás-pusztulás? Lénye
ges különbség azonban -  s ezt kritikusai
nak többsége hangsúlyozza -  az a töretlen 
hit, amellyel a szerző úgy véli: a megaláz
tatás, a kiszolgáltatottság még kivédhe
tő, még van lehetőségünk szembeszállni 
és igazunkat érvényre juttatni. Mert még 
van igazság.
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BENE ZOLTÁN

Valéria terve
Az élet a nyolcadik naptól kezdve any- 

nyiban változott meg, hogy mi is a konk
rét részévé váltunk. Nekem először a va
dászattal kellett megismerkednem, Kíra 
a felderítőkkel tarto tt, Dávid az őrök közé 
került, Eleonóra ételt készített. Elszakítot
ta k  bennünket egymástól. Minden bizony
nyal szándékosan tették , de nem estünk 
kétségbe.

A vadászatról tájainkon és ebben az új 
életben kiderült, hogy magányos tevékeny
ség. Errefelé nincsenek nagyvadak — bölé
nyek, medvék, mamutok —, ezért nem kell 
összefogni, nincs szükség csoportos expe
díciókra, hogy elejtsük őket. Egyedül cser
késztük be az őzet, a vaddisznót, a nyulat, a 
szarvast, a fácánt és egyéb m adarakat, kis
állatokat, m ert így volt a legészszerűbb és 
ta lán  azért is, m ert réges-régen elveszítet
tük  távoli őseinknek azt a képességét, amely 
által m értani pontossággal hangolták ösz- 
sze a cselekedeteiket egy-egy vadászat (vagy 
bármilyen m ás feladat) folyamán. Azon az 
első napon azért mégsem hagytak teljesen 
m agam ra, egy Zénó nevű siheder m egtaní
tott bánni a számszeríjjal (tűzfegyvert nem 
használtunk, nehogy eláruljuk m agunkat 
a zajával), és elm agyarázta a legalapvetőbb 
szabályokat, amelyek lényegében ugyan
azok voltak, am iket gyerekkoromban az 
indián könyvekben olvastam: a szélirány
ra, az árnyékra kellett figyelni, nesztelenül 
járni, türelm et tanúsítani.

-  Ezek a mi legfontosabb fegyvereink -  
fejtegette Zénó végtére is közel kell ke
rülnünk a zsákmányhoz, m ert bár a szám
szeríj nem gyönge fegyver, a hatótávolsága 
jóval korlátozottabb a puskáénál. Nem kap
kodhatunk, nem zajonghatunk és nem lehe
tünk  figyelmetlenek.

Elvezettel magyarázott, szívesen és elkö
telezetten taníto tt. Délután m agam ra ha
gyott. Estére elejtettem két fácánt. Büszke 
voltam a teljesítményemre.

M ásnap K íra ment vadászni, én őrjárat
ba, Dávid főzni, Eleonóra felderíteni. Az őr
járato t párokban láttuk  el. Első őrszolgála
tomat egy Zita nevű nő mellett teljesítettem. 
Kezdetben néma csöndben baktattunk. 
A társam  nem kezdeményezett társalgást, 
s én is hallgattam . A ztán váratlanul Zita 
megszólalt:

-  Ma van a születésnapom -  érdes, kis
sé férfias, bár nem kellemetlen hangja volt.

-  Akkor Isten éltessen -  mondtam.
-  Köszönöm.
Újabb hosszú perceken keresztül battyog- 

tunk  csöndesen.
-  Két évvel ezelőtt összevesztem a férjem

mel a szülinapom előestéjén. Elviharzott 
otthonról és soha többé nem láttam .

-  Ez szomorú -  feszengtem. Furcsállot- 
tam, hogy ilyen nyíltan beszél velem, miköz
ben alig ismerjük egymást.

-  Szomorú -  bólintott Zita. -  Gyerekünk 
nem született, m ert a férjem prosztatagyul
ladást kapott a nászutunkon és sterillé vált. 
Egyedül ültem  otthon, végül éjjel tizenegy
kor lementem az utcára. Szegeden laktunk, 
a Csillag tér közelében.

-  Ismertem. Nem számított valami jó kör
nyéknek.

-  Hát, nem. Lementem sétálni, hogy ne 
legyek magam  a lakásban. Két kocsma is 
nyitva volt még, de nem tértem  be egyik
be se, féltem, hogy a részegek belém kötnek. 
Az áruház melletti kis piacon belebotlottam 
egy hajléktalan asszonyba. Próbáltam szóba 
elegyedni vele. Ajánlottam neki, hogy alud
jon nálam , főzök neki teát, beszélgessünk, 
meg is fürödhet, ha  kedve tartja . De elkül
dött melegebb éghajlatra. Még egy hajlék
ta lan  sem kért belőlem. Zokogtam egész éj
szaka, akkorára dagadtak a szemeim, mint 
két pingponglabda.

-  És a férjed hová ment?
-  Angliába. Három  nap múlva küldött 

e-mailt. D irekt provokálta a veszekedést, 
m ár a repülőjegyet is megvette jó előre.

-  Szemét alak lehetett.
-  Szerettem.
Erre nem tudtam  mit felelni.
-  Most m ár biztosan nem látjuk egymást 

többé.
Zita hangjában igazi, mély szomorúsá

got éreztem. Es ennek hatására m ár az sem 
zavart, hogy ilyen kíméletlenül beavatott a 
magánügyeibe, amikhez semmi közöm nem 
volt. Egy évvel korábban ezt a nyíltságot in
dokolatlannak tarto ttam  volna. Nem érte t
tem  volna Zita őszinteségének a motiváció
it, ezért összezavarodtam volna, végül pedig 
oda lyukadok ki, hogy ez a nő bolond. Végté
re is egy normális ember nem lehet ennyire 
extrovertált. Csakhogy a civilizáció, amely 
mindent meg ak art magyarázni és minden
hol (már-m ár paranoiásán) ok-okozati ösz- 
szefüggéseket keresett, nem létezett már.

Valahonnan az ju to tt eszembe: mi m ás 
volna a civilizáció, m int otthon tétlen ülő 
emberek tömege? Ez egy izlandi írótól 
-  ha  az emlékezetem nem csal, Ófeigur 
Sigurdssontól — származó idézet. Egy idő
ben minden érdekelt, ami izlandi, még a ki
m ondhatatlan és megjegyezhetetlen neve
iket is ki tud tam  mondani és meg tudtam  
jegyezni. De hogy egészen pontos legyek, 
nem is maga az író tette  föl a (költői) kér
dést, ami eszembe villant, hanem  regényé
nek hőse, bizonyos Jón, aki valóban élt a 
XVIII. században, ám ezt a mondatot nem 
írta  le saját kezével. Ezt a mondatot Ófeigur 
Sigurdsson keze által vetette papírra. És én 
hajlok arra, hogy egyetértsek vele. A tétlen
ség a civilizációval kezdődik és a technika 
fejlődésével nőttön nő. Mióta a miénk ösz- 
szeomlott, alig tétlenkedünk. Még legin
kább a folyóparti ligetben töltött időnk ha
sonlított legjobban a passzivitásra, ám  a 
valódi dologtalanságtól akkor is távol áll
tunk. Ugyanakkor nem csak a  tevékeny
kedéshez, de a  tulajdonhoz való viszony is 
alapvetően változott meg. Ingóságaink sem 
m aradtak  nagy számban, ingatlana pedig 
gyakorlatilag senkinek sem volt. Hiába ál
lította valaki egy lakásról vagy házról, hogy 
az övé, ha erősebbek érkeztek, elzavarták és 
birtokba vették a tulajdonát. H a nincs ál
lam, a m agántulajdon apró tárgyakra  re
dukálódik. A magántulajdont egy közösség
nek kell szentesítenie és egy állam nak kell 
megőrizni azt a feltételrendszert, amelyben 
megmaradhat. Az Áramszünet idején ilyen 
nem létezett. Talán egyes helyeken igen, 
ez azonban csak spekuláció. Bizonyítható
an csak Menedéken találkoztam  olyan köz

állapotokkal, amelyek révén újra értelm et 
nyert a magántulajdon kifejezés. Csakhogy 
azon az őrjáraton még nagyon messzire já r
tam  Menedéktől.

Itt van például Tibi, gondoltam, hiheti 
ugyan, hogy az övé a pince és a birtok, de ez 
csak szánalm as, nevetséges téveszme. Hi
szen nem rendelkezhet fölötte, m ár nem.

A járőrözés a la tt mindvégig ilyeneken 
já r t  az eszem. Hosszú u ta t te ttü n k  meg 
amúgy, s estére meglehetősen elfáradtam.

A tizedik napon, am it a pincében töltöt
tem, az őrök közé osztottak be. Unalm as 
m unka volt, egész nap a pince lejárata mel
lett üldögéltem egy marcona alakkal, akit 
K aresznak szólíthattam  volna, ha kedvem 
szottyant volna beszédbe elegyedni vele. 
Nem szottyant. A múlton m éláztam  és ha
talm ába kerített a vigasztalanság. Búsul
tam  egyre, lógó orral.

A tizenegyedik napon szakácskodtam. 
Semmi különös nem történt azon a napon, 
egészen estig, amikor is Valéria fölkeresett 
bennünket a szobánkban.

-  Ügyesek voltatok, m indenütt helyt áll
tatok. Ézt hallottam  felőletek — mosolygott 
ránk. — A vitában is jól teljesítettetek. Örü
lök, hogy itt vagytok.

-  Jó itt -  feleltük.
-  Ti nem gondoljátok azt, hogy ez az egész 

gyorsan elmúlik, ugye?
-  Az Áramszünet?
-  Természetesen arról beszélek.
-  Nem, nem gondoljuk, hogy ham arosan 

vége lesz -  mondta Kíra.
-  Úgy véljük, nincs rá  esély, hogy az em

berek a közeljövőben megoldják a problémá
kat, amiből tengernyi akad. Talán techni
kailag sem, különösen, ha  az egész Földre 
kiterjed a jelenség, de a szervezettség és az 
összetartás hiánya m iatt még akkor sem 
menne gyorsan, ha  nem az egész bolygót 
sújtotta az Áramszünet. Szerintünk gene
rációk kellenek ahhoz, hogy kialakuljon egy 
újfajta rend és újabb nemzedékek, hogy újra 
meghatározóvá váljon a magas szintű tech
nológia.

Valéria mindvégig a szemembe nézett, 
míg beszéltem. Mikor elhallgattam, így szólt:

-  Pontosan ezért most és holnap meg hol
napután fölértékelődnek az olyan csoportok, 
m int a miénk. Kevesen vagyunk, de tudjuk, 
mit akarunk.

-  Túlélni?
-  Annál sokkal többet -  ingatta  a fejét 

Valéria. — Nem azon tűnődünk, m iért jutot
tunk  ebbe a helyzetbe. Azon töprengünk, 
hogyan legyen ezután?

-  Valójában mindegy, mi okozta az Áram 
szünetet — jegyezte meg Kíra. — Azok az 
idők m ár elmúltak, amikor m inden jelen
ségre megfellebbezhetetlen, objektív és tu 
dományos magyarázatok u tán  kutattunk.

-  Nem m intha nem lennének fontosak az 
okok és okozatok — egészítettem ki. -  Bizo
nyos értelemben még fontosabbak is.

Valéria intett, hogy ezt hagyjuk abba. El
hallgattunk.

-  Hallottatok m ár az amisokról? -  kér
dezte.

-  Igen — válaszoltam.
-  Ügy kétszázezren élnek az Egyesült Ál

lamokban. Nem használnak semmit, ami 
elektromos. Ezzel védik a bolygót és a lel-

> » »  folytatás a 18. oldalon
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küket. Ha Amerikában is Áramszünet van, 
az amisok esélyei a legjobbak.

-  Ebben egyetértünk -  jelentette ki Kíra.
-  Az amisok nem csak a szerintük lélek- 

ölő technikát -  folytatta Valéria de egy sor 
eszmét is elutasítanak. Egyszerű, földhöz
ragadt, mégis szép életet élnek. Komolyan 
veszik a hierarchiát és a közösségi szellemet, 
hisznek a családban és a hagyományban, 
kinevetik az emberi jogoknak nevezett fals 
jelszavakat, mert látják, hogy nincs mögöt
tük szív, csak megfontolás. Én három évig 
éltem Pennsylvaniában, többször megfor
dultam közöttük. Nagy lelki erő árad belő
lük és mélységes, rendíthetetlen nyugalom. 
Amikor hazatértem, többször eljátszottam 
a gondolattal, hogy egy, az amishoz hason
ló közösséget alapítok itt, Magyarországon. 
Az előkészületeket fontolgattam már, ami
kor bekövetkezett az a valami, ami miatt 
nincs áram és szétesett az állam meg a tár
sadalom. Sajnos, nem tudtam időben meg
tenni a szükséges lépéseket. De nem adom 
föl. Szerencsém volt, hogy ide vetődtem, eb
be a pincébe. Szerencsém volt, hogy mások 
is idetaláltak, köztük ti.

Sandán pillantunk egymásra, s ezt Valé
ria észrvehette rajtunk, mert hirtelen meg
keményedett a hangja:

-  Ne ijedjetek meg! Nem szektát aka
rok alapítani, félre ne értsetek! Jövőt kí
vánok építeni, egy tiszta, élhető jövőt. Ha 
majd nemzedékek múltán vissza is tér az 
elektromosság korszaka, legyen alternatí
vája a technológia rabszolgaságának: a mi 
alternatívánk, a fenntartható élet, amely
ben az ember nem rendeli alá magát saját 
találmányainak, tudományos fölfedezése
inek, hanem megmarad embernek, önálló, 
független lénynek, s nem válik önnön tech
nikája szánalmas bábjává. Ti gondolkodó 
lények vagytok, számítok a megértésetek
re! Ne aggódjatok, ne higgyétek, hogy rátok 
erőszakolok bármiféle ideológiát, ami idegen 
tőletek. Én a józanészre apellálok. Kizáró
lag a józanészre! És a vitában bebizonyoso
dott, hogy ti rendelkeztek ilyennel.

-  Értjük már -  vetettem közbe.
-  Remek! — mosolygott újra Valéria. -  

Praktikusan mindez egyelőre csupán any- 
nyit jelent, hogy kiveszitek a részeteket a 
munkából. Még csak építkezünk, kísérlete
zünk. Ám hamarosan eljön az ideje, amikor 
véget ér a próbálkozás. Akkor megalapít
juk a közösségünket. Nem amissá szeret
nék válni, és vallási alapokra sem kívánom 
helyezni az életünket, de a szabályokat le 
kell fektetni, az a mód, ahogyan régen él
tünk, semmi jóra nem vezetett. Rá kell éb
rednie mindenkinek, hogy a kötelessé
gei ugyanolyan fontosak, mint a jogai. Mi 
több! A közösség szempontjából fontosabbak. 
Ezért kell a pontos, egyértelmű és közösség
szempontú szabályrendszer. Egy életmódot, 
egy életvitelt szeretnék kialakítani, értitek? 
Amely lehetővé teszi a hosszú távú gondol
kodást, a virágzó jövendőt. Ez az én hitval
lásom. Tűnődjetek ezen! Még a tervezés fá
zisában vagyunk. Ha majd ezen túljutunk, 
mindenkinek nyilatkoznia kell. Nektek is. 
Befogadtunk benneteket, szemben mások
kal, akiket elutasítottunk, mert erről is 
tudnotok kell: akadtak ilyenek. Az elmúlt 
négy hónapban hét emberről döntöttünk

> » »  folytatás a 17. oldalról

úgy, hogy nem akarunk velük élni. Ti vi
szont köztünk vagytok. Remélem, akkor is 
köztünk maradtok, amikor belépünk a kö
vetkező fázisba! És most jó éjszakát nektek.

Válaszra sem várva, faképnél hagyott 
bennünket. Egy ideig szótlanul ültünk, gon
dolatainkba merülve.

-  Logikus, amit mond -  szólt pár perc el
teltével Kíra.

-  Az. A kérdés, hogy miféle szabályokat 
alkot majd. A magam részéről a másik pin
ce titokzatos lakói miatt aggódom. Itt csak
nem mindenki keresetlenül őszinte. Akkor 
miért különül el Valéria családja? Már, ha 
valóban Valéria családja lakik ott.

-  Jogos.
-  Abban, amit a technológia rabszolgái

ról mondott, természetesen igaza van. Rá
adásul nem csupán a technika-függőség volt 
veszélyes, de az legalább annyira, hogy már 
nem ismertük a technikát, amit használ
tunk. Nem értettük, mitől és hogyan mű
ködik, nem tudtuk szétszerelni és összerak
ni. Az én gyerekkoromban a fiúk nagy része 
még szétszedte a játékait, hogy megnézze, 
mit talál belül, érdekelték az ok-okozati ösz- 
szefüggések. Az új évezredben viszont egy
felől már igen ritkán volt lehetséges szét
szedni a dolgokat, másfelől nem is érdekelte 
a gyerekeket, mitől működik egy-egy esz
köz. Működik és kész, az okok nem fonto
sak. Megszokták, hogy ami tönkremegy, azt 
ki kell dobni, a javíttatása alig olcsóbb, mint 
egy új beszerzése. A szerelés egyre jobban a 
karbantartásra korlátozódott, arra is első
sorban az autók esetében és a végtelensé
gig manipulálva... Ez is rabszolgaság, nem 
csak a kényelmi függőség és az, hogy sokan 
elsősorban a virtualitásban éltek...

-  Vagyis teljes egészében az sem igaz, 
amit a magyarázatkeresésről mondtam -  
állapította meg Kíra tűnődve. -  Legalábbis 
az egyedek szintjén nem. Az emberek nem 
keresték már az okokat...

-  A társadalom vezető rétegei és promi
nensei viszont nagyon is! Teszem azt, az 
emberi géntérképet úgy keresték a biológu
sok, mint a bölcsek kövét hajdan az alkimis
ták. Azt ígérték, amint összeáll a humán 
genom, megszűnik a betegségek túlnyo
mó többsége és kétszáz évig élünk. Amikor 
azonban valóban elkészült a géntérkép, ki
derült, hogy alig valamivel tudunk többet 
ennek birtokában, mint nélküle. Az ember 
bonyolultabb, nincsenek hozzá kódjaink.

-  Viszont, ha jobban belegondolsz, a gén
térképet is olyasminek szánták, mint az ipa
ri technológiát: a kiváltságosok ismerik és 
segítségével bonyolult eszközöket gyártanak. 
A többi meg veszi, mint a cukrot. De a recep
tet nem kötik az orrára! És már nem is kí
váncsi rá, mert elérték, hogy kivesszen belő
le a kíváncsiság. A kíváncsiság kiváltság lett.

-  Az autókat az utóbbi évtizedekben öltö
nyös urak szerelték számítógéppel és nem 
olajos kezű szakik... Igen, igazad van, Kíra, 
kedves, igazad van...

-  Nem félek ettől a helytől -  bújt hozzám 
Kíra. — Ettől függetlenül úgy hiszem, hasz
nos lesz az óvatosság.

Még tovább is beszélt, közben azonban 
vetkőzni és vetkőztetni kezdett. Nem is em
lékszem a szavaira, a bőre tapintása, a csók
jai, forró lélegzete minden egyebet elnyomott.

(R ész le t a  szerző  Á r a m s z ü n e t  c ím ű , 
a K ortárs K iad ón á l m eg je len ő  r e g é 
nyéből)
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FERENCZI SZILÁRD

A medvebőr
elviselhetetlen
könnyűsége
A viszkis bankrabló adrenalinnal tele

pumpált balladája érthető' módon kielégí
ti az egyszeri nézó't: ilyen arányosan tökös, 
vicces, pörgó's és összeforrott magyar akció
filmet ugyanis a szintén Antal Nimród ren
dezte Kontroll óta nem láttunk. Az alkotót 
ismerve A Viszkistől mélyebb drám át remél
tem, átérezhetó'bb dilemmákkal, ám úgy tű 
nik, a gyártókat Ambrus Attilából pusztán 
csak az akcióíilmesíthetó' felszín érdekelte. 
Mi több, Ambrus sem akart művészfilmet lá
zadó ifjúkoráról, és ezt több ízben is kihang
súlyozta. Marad tehát a dinamikus nihil.

A dinam ikus nihil persze nem tartalom  
nélküli, és a forgatókönyv sem fordulatsze
gény, a csíki legény im m ár legendás élete 
önmagában is egy — nézó'i szempontból — iz
galmas hullámvasút, olyan nagyon cifrázni 
sem kellett. Korai élettörténetének n a rra 
tív beágyazása egy non-diegetikus hangtól 
mentes kihallgatószobai visszatekintés, és 
Ambrus úgy uszkve a huszadik percig meg 
sem szólal. Gyerekként még ugyan mond 
valamit, próbál m agyarázatot adni arra, 
hogy m iért nyúlta le az áldozati ostyát és 
itta  meg a misebort, de aztán  elhallgat, és 
csak sodródik. A relatív biztonságot jelentó' 
nagyanyó halála u tán  a lerobbant kommu
nista lakóházban éló' apa kezelésébe kerül, 
onnan a javítóintézetbe. Mindez gyors vál- 
tású, epizodikus elbeszélési formát kapott, 
amellyel az alkotók érezhetően a nyomorra, 
az agresszióra és a k ilátástalanságra erő- 
sítenek rá, az együttérzés gyors beágyazá
sának szükségéből kiindulva: a fejére foltos 
prémet nyíratnak, koszos, szinte a vásznon 
is átbűzlő közös hálóba kerül, ahol sorstár
sai arcon köpködik, csótány mászik arasz
nyira tőle (és m intha az lenne egyetlen ba
rátja), végül a határó'rszolgálat következik. 
Ambrus a körülmények dacára nem válik lé
lektelenné, nem lő a határsértó'kre, de meg
teszik mások helyette. Ekkor dönt, ’88-ban 
felszíjazza magát a tehervonat alá, és átszö
kik Magyarországra.

INEMATOGRÁF

A kihallgatószobában Ambrus puszta lát
ványa is dühíti Bartos nyomozót (Schneider 
Zoltán szolid játéka), akinek kerekded szer
vezetét vagy rák, vagy fáradt szív izzaszt- 
ja. Egyszerre irigyli és gyűlöli a szűkszavú 
székelyt. Irigyli, mert a média hőst faragott 
a rablóból, gyűlöli, mert belőle viszont nem, 
jóllehet családi élete, egészsége és presztí
zse is rám ent a hajszára. Pontosan közvetíti 
a közvélemény mai méltatlankodását Amb
rus megítélésével szemben: attól, hogy ne
héz körülmények között nőtt fel, még nem 
megbocsátható a rablássorozat, és m éltat
lanul sokat foglalkoznak vele ahhoz képest, 
hogy bűnöző. Ott, akkor -  de nyilván mégis 
ma, tehát tükör gyanánt -  Bartos kifogásai 
helyénvalóak, a velünk kortárs közvélemény

is valóban túlzott jelentőséggel ruházza fel 
az imm ár megtért és lehiggadt Ambrust.

Ideje lassan megszólalni az ifjú Amb
rus vérmérsékletét nagyjából a valós szin
ten hozó Szalay Bencének is, és Budapestre 
érkezésével az egyetlen olyan állásra pá
lyázik, amelyhez valamennyire ért is, így 
beáll hokipótkapusnak. Az idő immár lelas
sul: Ambrus befogadó lelkekre és barátok
ra talál, szerelembe esik, de nemigen boldo
gul anyagilag. A történetben most látszik 
elérkezettnek az idő arra , hogy motiváció
it egy szoros csokorba gyűjtve megkapja a 
néző. Kitörne az illegalitásból, de ahhoz ál
lampolgárság kell, ami akkortájt igencsak 
hosszú bürokratikus folyamat volt, az ügy 
felgyorsításához tehát pénz kell. Családot 
is alapítana szerelmével, az őzikeszerű Ka
tával (Móga Piroska), de a nyakas apósje
lölt két szóból leszegényrománozza, s a mél
tatlan  jelző lemosásához pénz kell. Egyelőre 
azonban pusztán csak hokikapus, abból is 
pót. Itt nem ártott volna a sírásó, házmester, 
állatbőrnepper életrajzi pillanatait is felvil
lantani, mert azzal, hogy a film végig a jég
koronghoz köti civilben, jobban leegyszerű
síti a képletet és több holtidőt szül, mint az 
indokolt lenne egy nagy fordulatszámú ak
ciófilmben. Ez is a hollywoodiasítás egyik 
sajnálatos mellékterméke.

Ambrus tehát nem lát más kiutat, m int 
fegyvert fogni középkorú nénikékre, idős bá
csikra, ráijeszteni gyanútlan kuncsaftokra, 
és kiüríteni a takarékpénztárak, postahiva
talok, utazási irodák, nagybankok széfjét. 
Ha eddig együtt éreztünk vele, m ert sorsa 
viszonylag egyenesen alakult és jelleme ke
rekedett, itt megtörik az azonosulás, és már 
nem tudjuk, érdemes-e szurkolni neki (talán 
épp azért, m ert a valóságot túlságosan jól 
ismerjük). Antal Nimród ugyan átvált pör
gó's heistra, de elmulaszt lényeges részletek
kel foglalkozni. Ambrus nem tervez — vagy 
éppenséggel alig tervez -  valam it (móká
san nagy napszemüveget, parókát és játék
revolvert vásárol), viszont minden rablása 
klappol. Bemegy, félnek tőle, szesztől bűz
lik, kijön a pénzzel, amit otthon a sütőben 
tárol. De hol m arad például a két számmal 
nagyobb cipő motívuma, vagy mikor dön
tött úgy, hogy a díszpisztolyt lecseréli igazi
ra? Illetve elmarad a többi, valós és mitizált 
motívum, ahogyan az is, hogy a média gaz
dag képzélőerővel magáldott hírverői hatás
sal vannak a rutinjára. Mindebből pusztán 
annyi látszik, hogy a vodkát lecseréli whis-

kyre egy késdobálóban, mert a tévé éppen a 
viszkis jelzőt harsogja, az viszont látszólag 
mellékes, hogy m iért és mikor szerez mor- 
dályt (talán mert egyszer szinte elkapták).

Viszont ha m ár heist, a motoros és autós 
üldözés két olyan pillanata a filmnek, ami
kor a Dögkeselyű óta ismét úgy suhan el 
mellettünk, ütközik, recseg és ropog a pesti 
táj, mint ahogyan azt szeretjük, s Yonderboi 
zenéje is pompásan passzol hozzá.

Amikor aztán egyre többet rabol, és Kata 
is elhitte a medvebőrös mesét, akkor jönnek 
a távoli kiruccanások, a drága ajándékok és 
a pénzszórás, amit remek, gyorsvágású kép
összeállítással szemléltetnek. Ambrus azon
ban valamiért nem féktelenkedik túlzottan, 
két csupasz női háton, egy kaszinós vágáson 
és a nyakalós beállításokon kívül nincs más, 
ami arról győzne meg, hogy az ár végzetsze
rűen magával ragadta volna, gyakorlatilag 
tehát továbbra is „erkölcsös” vagy majdnem 
az, ami alapvetően megtévesztő.

Nem a Viszkis újramelegített legendáját 
kifogásoló erkölcscsőszök táborát kívánom 
erősíteni, épp ellenkezőleg: azt mondanám, 
hogy Ambrus Attilát igazából két, egymás
hoz alig kapcsolódó filmben lett volna mél
tányos megénekelni. És nem azért, mert az 
Antal Nimród rendezte akciófilm nem len
ne nézhető, hanem m ert m éltatlan Amb
rus Attila bűnözés előtti önmagához és mai 
önértékeléséhez, ahogyan viszont túlzóan 
megszépíti és leegyszerűsíti bűnözői m últ
ját. Valamiért a forgatókönyvíró és a rende
ző elfelejtette, hogy élő, érző emberrel van 
dolguk (aki végső soron megkérdezhető), így 
elmulasztottak súlyt vinni az élet játékfilm 
jébe, de egyúttal nem érvényesítik eléggé a 
bankrablós műfaj bravúros elemeit -  illet
ve a Viszkis valaha valóban m űködtetett 
eszköztárát és furfangját. Ehelyett van egy 
sablonos fejlődéstörténetünk, és egy epizo
dikus, félkész üldözős-rablós műfajunk, s 
a kettőt szinte véletlenszerűen keverik oly 
módon, hogy az akcióval feledtetik a drá
mát, miközben a drám a hiánya vérszegény- 
nyé, végső soron egysíkúvá teszi az akciót. 
E kettős hiányérzetet sajnos az sem pótolja, 
hogy közben keveset unatkoztunk.

A Viszkis, színes magyar film, 126 perc, 
2017. Rendező és forgatókönyvíró: Antal 
Nimród. Operatőr: Szatmári Péter. Vágó: 
Kovács Zoltán. Zene: Yonderboi. Szerep
lők: Szalay Bence, Móga Piroska, Schnei
der Zoltán, Klem Viktor, Gazsó György.
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BRÉDA FERENC

SZÍNÉSZ-ESSZÉ

Theatrum Entis: Opera cybernetica & 
cyborgica
IV.
Episzódioi: események. 
Peripeteiá: fordulat, 
becsapódás és lecsapás
A kik  a föld porában alszanak, azok kö

zül sokan feltámadnak, némelyek örök élet
re, mások gyalázatra, örök kárhozatra. A k 
kor az érteni tudók ragyogni fognak, m int 
a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak 
sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, m i
ként a csillagok.

Dániel, 12: 2-3.

1. A Homo Artifex Scenicus, az ember 
m int a Terra-i Tér-Tea trum  és Scena S zí
né sze és Szentje képezi a teo-teatrális Vi
lágm ű, a Commcedia Cosmica -  az isteni 
Nézők Létesítő Látása által ó/Zandóvalólag 
állíto tt és ennek folytán folyam atosan 
fönnálló Opera Optica -  Lelkét.

2. Szent S zin t a Színész, a Szín-Szintek 
és a teo-teatrális téridő-Szintek és Színek 
szemiotikái és szem antikai Sám ánja, hisz 
O, az Actor Am ino-Animator, a m indent 
átlósan át-\átó-alakító, a létesítő, lelkesítő, 
a m indeneket megelevenítő és föltám asz
tó Szem, a Személyek Személye, a le meze
iddé' Lények, a Lenni ige jeli JeZenének, Je- 
Zenségének és Jeleneteinek a lenti Lentséje.

3. A Lélek m int Phae ton, m int tran sz 
cendens Fo ton-Folyó, m int Égő és Égi, Éj
szaki Fény, vagyis m int Színész -  m int a 
köz-mozgó Kozmosz kom m unikatív Test- 
Tesztjének és K om étájának a trag ikom i
kus Lelke és LeheZete -  pedig Zehet hul
lócsillag:

L
É

L
E

k
csillagkép:

L
É L

E K

ikercsillag,
Rom ulus és Rem us Ég- és Jég-lékelő 

Romboló-Rombusza:

L
É K E
L

bio-kaleidoszkóp, piram idális prizm a
és kvantummechanikai távcső:

L
É L E K

4. Ámde m it is lelkesít a Színm ű
vész, azaz a  p látó ian  és a Carl G us
tav  Jung-ian  m ániákus Anim a- 
Anim us, a hippokráteszi, létezés-orvosló 
Hippokritész, a m ultiverzális Világdráma, 
a tragikom ikus Kozmosz eme Komédiása, 
e Krönosz-ian és krónikusan, e Saturnus- 
ian  szatirikus és pompás Kozmopomposz, 
a Színész, a homo cosmo-scenicus m int 
Schelling-i Világ-Szellem, m in t vélt, vala
m in t valóssá változó Welt-Seele!...

P  EÁTRUM

Hát, története sen a drámai Mű 
traum atizáit, Zragikai, történelmileg 
tört Törzsét: e teZekommunikációs Teszt- 
Testet, e transzcendens távközlési esz
közt, ezt a világok között lélektani hidat 
képező, teleportatív Járm űvet, lett légyen 
ez az egyiptomi teológia Ka- és Ba-testeit 
mérő héber, kabbalisztikus és mentál- 
ballisztikus Mérkábá, a római, szárnyas 
sarú jú  M ercurius arkhaikus és szakrális 
sárkányrepülője, a Röpt rab, rabló és raga
dozó Raptor-Reptiliáinak a Repülőszőnye
ge, a .Rejtélyes Re~Ra és a Neó-Eón-Noé 
Bárka-Arkánnm a  avagy a távolba- s a  jö- 
vőbe-látó, s nemkülönben szakrális Zaka
riás próféta szín arany, lángőrző cső-rend
szerű, hétágú M écstartó Lám pása (Zak. 4: 
1-14), Repülő Könyvtekercse (5: 1-4) avagy 
a GóZyaszárnyú Hölgyek á lta l lebegtetett, 
s az Ég, a  Vég, a  Vega galaxisai felé emel
kedő Vékája (5: 5-11) (3), hogy Illés tüzes, 
szakrális Szekeréről, S a íu rnus szatellitje
iről ne is szóljunk Ra mindenféle R akétái
nak  a metaforizált védőponyvája alatt.

5. E ke ttő  — a  Színész m int Lélek 
és a  Színdarab m int Test-Teszt -  egy
m ással összeadódó, összekapcsolódó, 
egym ásrataláló násza, híres ZRerogámiája 
és eredetileg fríg ia í illetőségű frigye  te 
szi szuverén Én-Entitássá -  azaz: az Elő- 
R/ohim eket összesítő Os-O — Él, az E l
ső — Ádáim-i Adásává, vagyis: élővé — az 
Elő-Adást, ezt a Szerző Szer-Szám a — a 
Szeretet-Szerelem  -  arányolódó, m érten  
m érsékelt én-energiái á lta l szerzett és ösz- 
szeszerkesztett Szerver-Szervezetet.

6. Az Előadás m in t te rem te tt 
M ű  ezenképp nem egyéb, m in t egy 
hologram atikus fö nn tarto ttságú  és je 
lentős pszicho-energetikai teljesítm ényű

tér-idő-Entitás, egy m entális, valam int 
fizikai föltöltöttségű s a Szerző-SzereplŐk- 
és-Színészek á lta l kiöernetizált és cél
vezérelt GóZem, azaz egy olyan k ivált
képpen emberközpontú rendezettségű 
és m egtervezettségű, szellemi term é
szetű és episztemológiai célirányosságú, 
szerves Cyborg-robot, egy olyan onto- 
kom binatorikus, élő eZemekből összeálló 
és program ozott kirakó- és szórakoztató
játék , am i egyidőben Játék-Tér és Játék- 
Szer is egyben.

Jeg y zetek

1 L. lat. lámpás, adis, fáklya, szövétnek, 
gyertyatartó, fény, világosság. Vö. Zak., 5: 
1-15: Azután visszatért az angyal, aki hoz
zám beszélt, és fölébresztett úgy, mint ami
kor álmából keltenek föl valakit. Majd meg
kérdezte: „Mit látsz?” A zt feleltem: „Egy 
színarany mécstartót látok. A  tetején olajtar
tó van, meg hét mécses, és hét égő a mécse
sek számára, amelyek rajta vannak. Mellet
te két olajfa van, az egyik jobbról, a másik 
meg balról.’’.Ekkor megszólaltam, és megkér
deztem az angyaltól, aki hozzám beszélt: „Mit 
jelentenek ezek a dolgok, Uram?” Az angyal, 
aki hozzám beszélt, ezt válaszolta: „Nem tu
dod, hogy mit jelentenek ezek a dolgok?” Azt 
mondtam: „Nem, Uram.” Erre így felelt: „Ez 
a hét szem az Úr szeme: bejárják az egész 
földet.” Ismét megszólaltam és megkérdez
tem: „És mit jelentenek az olajfák a mécs
tartó mellett jobbról és balról?” [Ismét meg
szólaltam, és megkérdeztem tőle: „Mit jelent 
az olajfa két ága, amelyből a két aranycsö- 
vön át olaj folyik?”] A zt felelte: „Nem tudod, 
mit jelentenek ezek a dolgok?” A zt mondtam: 
„Nem, Uram.” In : A  Szent István Társulat 
Szentírás-Bizottságának fordítása. Új beve
zetőkkel és magyarázatokkal; sajtó alá ren
dezte Rózsa Huba, Bp., 2013.
2 Ismét fölemeltem tekintetem, és újra láto
mást láttam: egy repülő könyvtekercset. Az 
angyal, aki hozzám beszélt, megkérdezte: 
„Mit látsz?” „Egy repülő könyvtekercset látok 
-  feleltem. -  A  hossza húsz könyök, a szélessé
ge pedig tíz könyök.” Erre így szólt: „Ez az az 
átok, amely rászáll az egész föld színére. Elűz 
innen minden rablót, és elűz innen mindenkit, 
aki hamisan esküszik a nevemre. Szabadjá
ra engedem -  mondja a Seregek Ura -, hadd 
látogassa meg a rablók házát, és azok házát, 
akik hamisan esküsznek nevemre; teleped
jék meg házukban, és eméssze meg őket min
den fájukkal és téglájukkal együtt.”Előjött az 
angyal, aki hozzám beszélt, és azt mondta: 
„Emeld föl tekinteted, és nézd meg, ami köze
ledik!” Megkérdeztem: „Mi az?” A zt mondta: 
„Egy véka közeledik.”Majd hozzátette: „Ez az 
egész ország gonoszsága.” Akkor az ólomfedél 
fölemelkedett, és azt láttam, hogy egy asszony 
ül a vékában. Azt mondta: „Ez a Gonoszság!” 
Azután visszanyomta a vékába, és az ólom
lapot a véka szájára tette. Am int fölemeltem 
a tekintetem, látomást láttam: Két asszony 
jött elő. Szárnyukat szél lengette: olyan szár
nyuk volt, mint a gólyának. Fölemelték a vé
kát az ég és a föld közé. Ekkor megkérdeztem 
az angyalt, aki hozzám beszélt: „Hová viszik 
a vékát?” A zt felelte: „Templomot építenek ne
ki Sineár földjén. Emelvényt csinálnak neki, 
és azon helyezik el.” In: Uo.
Károli Gáspár revideált fordításában nem 
„ólomfedél emelkedik föl”, hanem „egy ke
rek ón-darab repül vala”, s az ezt emelő nők 
szárnyai „olyanok, mint az eszterágnak szár
nyai” /eszterág, a gólya népi elnevezése, B. FJ
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LAKATOS-FLEISZ
KATALIN

A kesernyés 
félmosoly
„Akkor is hiszek az emberi érzésekben, ha 

azok a legprimitívebb megnyilvánulásokat 
szítják” — mondja Bajor Andor egy vele ké
szült beszélgetésben. A fenti mondat sokat 
elárul erről a különleges alkatú íróról, il
letve a Bajor Andor születésének 90. évfor
dulójára kiadott kötetről is. Az itt közzétett 
tanulmányok, kritikák, esszék, méltatások 
ugyanazon klasszikusan humanista világér
telmezői skálán mozognak, mint a Bajor An- 
dor-életmű. Megértés, embert féltő empátia, 
értékközpontúság jellemzi mindegyik szöve
get, legyen az finom szövegértelmezés vagy 
személyes emlékekből szőtt baráti méltatás.

A kötet hét tematikus egységből áll, ami
hez Bajor Andor irodalmi munkásságának 
jegyzéke, továbbá képmelléklet társul. A hét 
egység igyekszik az életművel összhang
ban folytonosságot, linearitást teremteni. 
Az Úszólecke a Körösön címmel ellátott a gyö
kereket, a szülőföld szerepét taglalja, továbbá 
az írónak a nagyváradi irodalmi körrel való 
kapcsolatát. A következő egység, A „Kerek pe- 
rec”-cel kezdődött nemcsak Bajor első köteté
ről, az 1955-ben megjelent Kerek perec szatí
ra- és humoreszkkötetéről közöl recenziókat, 
hanem nagyjából időrendi sorrendben közli 
megjelent műveinek fogadtatását. A követke
ző: Magánlevél -  közügyben című rész levele
ket, személyes találkozásokat felidéző, és az 
író 50. születésnapjára írt esszéket tartalmaz. 
Az Iróasztalfiókok titka című rész egy szer
zővel készült interjút, eddig közületien kéz
iratokat, továbbá a hatalommal való össze
ütközés dokumentumait teszi közzé néhány 
Bajor-verssel egyetemben. A Gyász és emlé
kezés az alkotó halálára vagy halálának év
fordulóira írt méltató beszédeket gyűjti egy
be, az ...É s  tovább él a m ű  Bajor különböző 
köteteinek, műveinek elemzéseiből, ismerte
téseiből áll. Az utolsó egység, a Mérlegen Ba
jor Andor szatíráinak és paródiáinak jellegét 
értelmezi néhány jelenkori tanulmány szem
szögéből. A kötet szövegei tehát meglehetősen 
széles skálán helyezkednek el: a szocialista 
érától egészen a jelen irodalomtörténetének 
értelmezési irányáig -  Molter Károlytól De- 
mény Péterig vagy Balázs Imre Józsefig.

ritika
A „Kerek perec”-cel kezdődött című részben 

lép be Bajor Andor humorának értelmezése, 
ami a teljes kötet vezérmotívumává kereke
dik. Mennyiben humorista Bajor Andor? Mi
ben áll sajátos humorának lényege? -  teszik 
fel a kérdést a kötet szerzői. Közös sajátos
ságuk a kötet tanulmányainak, hogy önma
gában a humorista minősítést Bajor Andor 
esetében kevésnek, sőt torzítónak érzékelik. 
Bajor Andor nem, vagy nemcsak humorista, 
hanem annál több: költő, filozófus, moralis
ta. A humor valójában mélyebb igazságokat 
megmutató látásmódjának eszköze. Ahogy 
Karinthy Frigyes sem volt csak humorista 
— a vele való párhuzam folyamatosan vissza
tér a kötetben —, pusztán nevettetőnek, hu
moristának lenni nem elég. Király László

megfogalmazása szerint a humor izgalmas 
út az igazságok felfedezéséhez. Azaz -  foly
tatja -  a humor nem más, mint filozófia. En
nek szellemében tehát Bajor Andor szatíra
kötete komoly olvasmány. Tegyük hozzá, ez 
megint csak összevág Bajor szatíraértelme
zésével, amikor egyik vele készült interjúban 
azt mondja: „egy adott társadalomban a sza
tíra műfajának virágzásából, illetve hervadá- 
sából mérhető le az igazság szelleme.”

Honnan ez a különleges, ha úgy tetszik, 
Bajor Andor-os humor, amely egyszerre ko
mikus és részvétet keltő? Ezt a toposzt moz
gósítják Bajor Andor szatírái, paródiái is. 
De vigyázat, nem teljesen, csak félig-meddig! 
A kötet szövegeiben ugyanis Bajor Andor lí
rai alkata a másik főszólam -  természetesen 
a humorral egybefonódva. A humor a gyerme
ki sebezhetőségében megnemesedik és válik 
komoly mondanivalót kifejező esztétikai ka
tegóriává. Bálint Tibor szerint ez a lírai alkat 
választja el a nagy előd Karinthytól is, aki 
pályatársait karikírozta, s meglátása szerint 
Bajor nem annyira racionalista, mint Karin
thy, ő inkább „a szív billentyűin, az idegeken 
táncoltat”, „született lírikus”, sőt „szentimen
tális költő”. Földes László szerint az elégi- 
kus önvallomások Bajor Andor remekművei. 
Egész írásművészete nosztalgiás visszamene- 
külés a gyermeki képzetekhez, visszavágyó
dás a gyermekkorba -  folytatja. Láng Gusz
táv szerint írásaiban lírai szereppé mélyül a 
humorista kötelező naivitása. Szalay Károly 
úgy fogalmaz: „majdnem minden írása lírai 
önvallomás”. Vagy: „örök kisdiák, akivel tré
fál az élet”.

Bajor kisembere viszont, aki humoreszk
jeinek hőse, és aki vérlázítóan hagyja magát 
becsapni a világ által, mégsem balek, hanem 
filozófus. Arlequin-bohóc, chaplini kisember, 
és egy kicsit Svejk is, ha már kulturális pár
huzamokat keresünk. Filozófus, mert míg a 
világ őt kacagja ki, ő ügyesen visszafordítja 
mindezt a világra. Csendben és panasz nél
kül. Hát végül is nem a világ a hibás azért, 
mert egy jóravaló, szabálytisztelő embernek 
kell húznia a rövidebbet?

Egy másik értelmezési szál a kötetben Ba
jor Andor torzóban maradt -  vagy ennek ér
zett — életművét boncolgatja. Fodor Sándor 
úgy fogalmaz, pályatársai közül az ő élet
műve maradt talán a leginkább befejezetlen. 
Rácz Győző Bajort irodalmunk legnagyobb 
ígéretének mondja. Finomít ugyan rajta, mi
szerint írónk úgy ígéret, ahogy egy tolszto- 
ji formátumú író lehetne ígéret a nagy elbe
szélések sorozata után, amelyben ott kísért 
a hatalmas kupolájú szintézis, a Háború és 
béke lehetősége. Persze vannak ennél meg
engedőbb hangok is a kötetben. Csiki Lász
ló szerint az életmű egésze akár egyetlen re
génynek is felfogható, amelyben a főhős ő 
maga (értsd lírai énje), az esendő, a kisemmi
zett kisember, az álmában csalódott gyerek, 
a nagyratörő és kisemmizett alkotó.

Miért van az az érzése egyes értelmezők
nek, hogy Bajor Andor élete nagy művét nem 
írta  meg? Hogy életműve befejezetlen? A hi
ányérzet egyik okát kereshetjük talán a mű
fajok hierarchikus felfogásában, azon belül a 
regény műfaji primátusának konszenzusában, 
amely az írókra és a befogadókra egyaránt 
hat. Másik oka már magából a Bajor-életút- 
ból származhat: az alkotó korai, hirtelen ha
lála, továbbá a kor, a szocialista hatalom is fo
lyamatosan megfigyelte, szorongatta.

Rendkívül fontos része a kötetnek azoknak 
a szövegeknek a közreadása, amelyek Bajor 
Andor hatalommal való összeütközését vál
tották ki. Magára a bajori szatírára is rálá
tunk itt: honnan jön egyáltalán a szatírára 
való hajlam? A szocialista rendszerben a sze

mély és az alkotóember nem lehetett szabad, 
nem írhatott azt, amit akart, a legkisebb uta
lást is félremagyarázhatták, a rendszer elle
ni bűnné torzíthatták. Dávid Gyula három 
olyan írást tá r  a nyilvánosság elé, amelyek 
miatt Bajor felelősségre vonásban részesült. 
Mint Dávid Gyula megjegyzi, A húsvéti nyúl 
című novellában annak szövegszerűen egy 
félmondata lehetett az, amely az illetékes 
elvtársak akcióba lépését kiválthatta. Más 
kérdés, hogy a novellát valaki a nem sokkal 
előtte letartóztatott Páskándi Gézára utaló 
kulcsnovellának minősítette. A második eset
ben a Szunyogh elvtárs és a haragos kádere
sek miatt már írásbeli megrovást vont maga 
után, mivel ebben az esetben m ár nem volt 
nehéz belemagyarázni a rendszert és a párt
hatalm at kritizáló attitűdöt. Ezt a csorbát 
csak úgy lehetett kiköszörülni, ha az író ön
kritikát gyakorol -  az önbírálatot tartalm a
zó levél szintén jelen van a kötetben.

A harmadik eset volt a Napsugár politikai 
vezércikke körüli botrány. A vezércikk köte
lező témája szerint a népek testvériségéről 
kellett szóljon. Bajor a kölcsönösséget hang
súlyozva eltért a kötelezően elvárt nacionalis
ta  szólamtól. Komoly következménye volt en
nek a cikknek, ugyanis a mintegy egy éven át 
tartó huzavona után, legfelső utasításra, Ba
jort menesztették állásából.

Nem is valójában Bajor Andor mint sze
mély ellen irányult a megtorlás, hanem — 
ahogy a közreadó Dávid Gyula fogalmaz 
-  egy epizódja volt annak az ideológiai vissza
rendeződésnek, amely a magyar forradalom 
leverését követő romániai megtorlásokkal 
párhuzamosan ment végbe. A hatalomnak 
erőt kellett mutatnia, szigorúan meg kellett 
torolnia minden kihágást -  mindennek Ba
jor Andor csak egyik elszenvedője volt. S míg 
Molter Károly egyik, a kötetben is szerep
lő recenziójában azért bírálja Bajor Andort, 
mert túl intellektuális és nem eléggé jóked
vű, felszabadult a humora -  merthogy az épü
lő szocializmus igenis igényli a humort - , az 
olvasó nem tudja, hogy sírjon-e vagy neves
sen. Habár utóbbit is inkább egy kesernyés 
félmosollyal. Amolyan bajorandorosan.

Bajor E lla -  Dávid G yula (szerk.): F ő
úr, ír ja  a  tö b b ih ez. B a jo r  A n d o r  em lé k e 
ze te . P olis K önyvkiadó, Kolozsvár, 2017.
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D e  v a jo n ?
Szabó R óbert Csaba: Va

jo n  n agyi és a z  aranyásók. 
G utenberg Kiadó, C sík sze
reda, 2017. Orosz A nnabella  
illusztrációival.

Vajon? — hangzik el a kér
dés, és m áris egy kaland  kel
lős közepén találjuk  m agun
kat, ahol egyáltalán nem kevés 
a tét. Ami nem egyetlen embert 
igénylő tevékenység. A kaland 
csak akkor lehet igazi, ha van 
segítőtársa az embernek. Minél 
több, annál jobb.

Vajon? H angzik el újból, és 
m indannyian elgondolkodunk 
azon, hogy vajon tényleg m in
den úgy van-e, ahogy hisszük, 
vagy sokkal több titok rejtő
zik a világban, m int am it el 
tudunk  képzelni. Vajon képe
sek vagyunk feltenni a megfe
lelő kérdéseket, és ha  igen, ak
kor m egkapjuk rá  a megfelelő 
válaszokat? Vajon felhasznál
ható m indaz a tudás, amelyet 
nagyszüleink egy élet m unká
jával szereztek meg? És amikor 
a legképtelenebb dolgok történ
nek, képesek vagyunk-e vég
hezvinni az elképzelhetetlent? 
A kérdések egyre csak gyűlnek, 
de vajon?

^ßülszöveg
F antázián  szárnyalásában 

az Orosz Annabella által készí
te tt  színpompás grafikák is se
gítenek, beléphetünk az Arany
város rejtélyekkel teli világába, 
hogy együtt éljük á t a ka lan 
dokat a szereplőkkel. B ár egy 
gyerekkönyvről van szó, de va

jon? A kapzsiság m inden kor
osztályt érintő probléma. Az új 
generációra vár, m it kezd az
zal, ami körülveszi ó't, de va
jon? Befolyásolhatja-e egy t i 
zenéves kam asz a világ vagy a 
nagyvállalatok működését az 
idősebbek tudása nélkül? Vajon 
tényleg egy olyan úton kell vé
gigmenni, amely még jára tlan , 
vagy vannak  kitaposott ösvé
nyek a bozóton túl? Vajon lép
hetünk  mások nyomdokaiba, 
vagy egy idő után  elkerülhetet
lenül tú lhalad juk  elődeinket? 
Fontos, hogy a tömérdek kér
dés közül ki tudjuk választa
ni azt, amely a legmegfelelőbb 
a helyzet szempontjából. Azzal 
azonban tisztában kell lennünk, 
hogy a kérdések önm agukban 
nem érnek semmit, ahogyan a 
válaszok is hasznavehetetlenek 
a megfelelő kérdések feltétele 
nélkül.

Ha nem vagy elég bátor és 
elhivatott, akkor könnyen befo
lyásolhatóvá válsz és rossz ú tra  
vezethetnek. Ha nem vagy elég 
megfontolt, akkor biztosan nem 
fogod észrevenni a körülötted 
végbemenő csodákat. Úgyhogy 
kalandra  fel, ta r ts  te  is Vajon 
nagyival és az aranyásókkal!

GYÖRGY ALIDA

F i g y e l e m g y a k o r l a t

H ajós Eszter: B e já ra ti ég
bolt. C édrus M űvészeti A la
p ítvány -  Napkút Kiadó, B u
dapest, 2017.

H abár elsőkötetes szerző, 
Hajós Eszter hang ja  egy pilla
n a tra  sem csuklik  el, végig k i
forrott, precíz és magabiztos,. 
Rövidprózáinak tömör szer
kezetét a beidegződések poé
tikája, az ég és a föld közötti 
átm enetek újrafeszítése, a  vi
szonyrendszerek m egbontása 
és a fókuszok eltolása jellemzi. 
Szinte m inden novellához hoz
zárendel egy-egy dalt is, hogy a 
lehető legteljesebbé tegye a be
fogadás tapasztalatát.

Erőteljes líra iság  dom inál
ja  a szövegeket, a szavakba a 
súly többszörösen összponto
sul, olykor m intha elharapná a 
kijelentéseket, de mindig tuda
tosan, hogy a zihálásba oltsa a 
lendületet, amellyel m indegy
re odacsap. A bizonyosságok bi
zonytalansága, a megismerés 
örökös kényszere vezérli, hogy 
lehetősége legyen -  ha  csak 
egy-egy p illanatra  is -  a lét á r
nyalatai mögé betekinteni.

A kijelentések ködkabátba 
bújnak, ott lüktet a szavak közt 
a folyamatos visszavonás, így a 
bejárt terekben nem csupán lé
péseket tesz, hanem  m egkere
si a lehető legtökéletesebb pon
tot, ahová m egérkezhet a talp. 
És akkor a földön egy láb lesz. 
A lábon meg föld, m ert az origo 
bárm ikor elm ozdulhat, hogy 
észrevétlenül tá rja  fel a dimen
ziók közötti kiskapukat.

A hiányos szerkezetű mon
datok az élőbeszédet stilizál

ják, ezáltal a hiányt idézik meg, 
hanem  pont, hogy bevonják az 
olvasót. Igyekszik szemmel 
ta r ta n i  a gondolatok állandó 
cikázásait, de a r ra  mindvégig 
gondosan ügyel, hogy közben 
ne csússzon át a követhetetlen
ségbe.

Nem fél kérdéseket tenni, 
m egbontani a csonttá száradt 
tapaszta la to t, hogy be tek in t
sen m inden igaznak elfogadott 
kijelentés mögé. A tö rténetek
nél fontosabb a reakció, a test 
és a környezet viszonya, a meg
szólalás lehetősége, a  felisme
rés felism erhetetlensége. Vizs
gál, figyel, szimatol, és közben 
olyan re jte tt részletek m entén 
épít kapaszkodókat, melyek 
felett az á tlag  szemlélődő ész
revétlenül s ik lana  el. És pont 
ettől válik  igazán izgalm as ol
vasm ánnyá, hogy olyan rész
letekre irány ítja  a  figyelmet, 
melyek b á r m indvégig szem 
előtt voltak, mégis a ta k a rá s 
ban álltak.
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Gesualdo -  kolozsvári pódiumon
Jószerével elképzelhetetlen olyan kon

certalkalom, hogy ne menne valódi ese
ményszámba Gesualdo vokális műveinek 
műsorra tűzése és előadása. Ellentmondá
sosságával még ma is hidegleló'sen foglal
koznak a zenei publicisták, hiszen a stílus- 
teremtó' madrigálkomponistáról ki szokás 
jelenteni, hogy csak a 20. század ismerte fel 
úttörő' merészségét, viszont tudvalevő, hogy 
már a 17. század teoretikusai is a madrigál 
utolsó nagymesterei mellé emelték — igaz, 
jobbára csupán zeneelméleti megfontolás
ból. Legmarkánsabb műveiben, ötszólamú 
madrigáljaiban a formabontó, krom atika
alapú összhangzati eredetiség és a szöve- 
gi síkot eluraló, kétségbeesett halál-sema
tizmus döbbent rá Gesualdo kétarcúságára. 
Na és persze bárhol, bármikor szólaltatják 
meg műveit, Venosa hercegének -  vagyis dón 
Carlo Gesualdónak (1566-1613) -  a biográ
fiai háttere is szóba kerül. Életművére letö- 
rölhetetlen színeket írt, hogy zsenge huszon
négy éves korában, in flagranti hűtlenségen 
érvén első feleségét, Maria d’Avalost fejedel
mi szeretőjével, Caraffával, Andria hercegé
vel, avangárd kegyetlenkedések kíséretében, 
bérgyilkosok segítségével mindkettőjüket le
kaszabolta. Majd évekre kastélyába zárkó
zott, nem esvén bántódása -  nyilván hercegi 
„mentelmi joga” folytán; bár az események
ről részletesen beszámolnak a nápolyi ha
tóságok jegyzőkönyvei, és a történetet több 
olasz költő -  köztük Tasso -  is megörökítet
te. Négy évvel később Gesualdo Ferrarába 
utazott, ahol önfeledt együtt-zenélésbe fogott 
Luzzasco Luzzaschival, koruk egyik legszá
mottevőbb madrigalistájával. Ferrarában 
nősült újra.

Vitán felül óriási zenei tehetséggel bírt. 
A lant, a gitár és a csembaló virtuóza volt, de 
eredetiségére természetesen komponistái mű
ködése vet fényt. Hat kötetnyi madrigálja kö
zül az 5—6. kötet már az érett férfi önreflexív, 
érzelmileg csiszoltan megalapozott, sötét tó
nusú, zenei nézőpontból pedig egyenesen 
meghökkentő vallomásait tartalmazza. Bár 
életrajzírói leginkább a fiatalkori vérengzés 
keltette lelkiismeret-furdalással magyaráz
zák késői madrigáljainak penetráns halál
hangulatát, mögötte vélhetőleg a századfor
duló nagy közfélelem-élménye is felismerhető.

„Kegyelem, kiáltom sírva, de ki hallgat 
meg? 0  jaj, meghalok, de halálom néma. Ke
gyelem, szívem édes kincse, mielőtt meghal
nék, annyit hadd mondjak csak: meghalok.” 
(Mercé grido piangendó) — könnyű belátni: 
amit két évszázaddal később a borongós szen- 
timentalizmus tovább ágasbogasított, az itt 
még nagyjából a haláldöbbenet vagy -félelem 
végtelenített litániája. Csakhogy a szövegek, 
melyek szerzősége gyakran homályos, ha nem 
épp érdektelen, Gesualdo madrigáljaiban a 
zenei anyag „szövése” révén borzongó meditá
ció és sürgetés alternációjában kelnek életre. 
Az akkordikus, lassú tömbszerűségben kifej
lő, tobzódó harmónia-pompa hol ünnepélyes, 
hol meg rettegő-siránkozó hatásvilágot reali
zál, közben pedig a madrigál-szabályok szinte 
pontos betartásával megírt gyors, egymásba 
indázó frázisok mintha m ár a „magas” ba
rokk polifónia hírnökei lennének. A lassú ré
szek és a mechanikus polifóniává szerveződő, 
gazdagon figuráit mozgalmasak váltakozásá
nak mindig a szöveg adja a hátterét. „Itene, o 
miéi sospiri” (Menjetek, sóhajaim) -  mondják 
például az ötödik kötet egyik darabjának első,

hatkettedes ütemei, máris meglepő harmóni
ai fordulattal - ,  majd azonnal nyolc gyors és 
fúgaszerű ütemben kontrasztálódik a sóhaj 
és a száguldás: „precipitated volo, a lei, ehe 
m’é cagion d’aspri m artiri” (száguldó repülés
sel [menjetek] keserű vértanúságom okához).

Túltenyésztettségként, a maga korát meg
hazudtoló ezoterikus világ burjánzásaként is 
szokták jellemezni Gesualdo kései madrigál
jait. Fáradtságról, zsákutcáról, a reneszánsz 
manierizmusáról szoktak e (kamara)kórus- 
művek mentén elmélkedni. A bomlás v irtu
ozitása ugyanakkor akkora kamaraéneklé
si tudást és tapasztalatot követel meg, hogy 
csak a legprofibbaknak sikerülhet helytáll
niuk. A kolozsvári Filharmónia kórusából 
alkalmilag felosztott négy, egyenként tíz
fős kamaraegyüttes nem is tudta mindenhol 
egyenletesen ezt a feladatot teljesíteni. (Meg
győződésem szerint ugyanis az ötven-hat- 
vanfős kórus énekesei másra vannak beál
lítódva, mint a tűpontos és átruházhatatlan 
felelősséggel járó kamaraéneklésre, más típu
sú készségeik fejlődtek felsőfokig). A február 
végén előadott nyolc madrigál mégis érvényes, 
hiteles eseménye volt a város koncertéletének, 
nem utolsósorban azért, mert az előadók el
kötelezetten vállalták és élvezték az újszerű
séget.

Ha már Gesualdo zenéje tökéletesen alkal
mas arra, hogy négyszáz év után is újszerű 
legyen.

JAKABFFY TAMÁS

M ágikus világlátás 
és szocreál
Kisebbik leánya, a Franciaországban élő Anca Szőnyi Tho

mas rendezésében a Temesvári Művészeti Múzeum termeiben el
hunyta fél évszázados évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílt 
Bánlaki Szőnyi István (1913-1967) festőművész alkotásaiból.

A kivételes tehetségű képzőművészt szoros szálak fűzték szülő
földjéhez, a Bánsághoz és Temesvárhoz. Lúgoson já r t középiskolá
ba, ahol a templomfestő Virgil Simionescu, valamint a portrékat, 
táj- és életképeket kiállító Emil Lenhardt figyelt fel adottságaira. 
Bemutatkozó tárlatát 1932-ben rendezte meg Temesvárott. 1933- 
ban a Béga-parti városba átköltöztetett Szépművészeti Akadémi
ára iratkozott be, ahol a grafikus Podlipny Gyula és a festő Catul 
Bogdan voltak mesterei. Okleveles festőművészként a Kereskedel
mi és Iparkamara épületében 1938-ban rendezte meg újabb egyé
ni kiállítását, amelyről a világhíres regényíró, Markovits Rodi
on közölt méltató sorokat a Temesvári Hírlap hasábjain. 1939-ben 
Párizsba utazott, ahol az Academie Ranson növendékekét mélyí
tette szakmai ismereteit. A 2. világégés kirobbanása hazatérésre 
kényszerítette: Temesvárott a reneszánsz, a későromantika és a 
mágikus realizmus klasszikusainak modorában, remek forma- és 
színérzékkel leginkább alakos kompozíciókat, aktokat, arc- és táj
képeket, önarcképeket festett. Az expresszionizmus jegyében fo
gant 15x4 méteres impozáns falfestménye, amelynek A munkásság 
és az értelmiség összefogása címet adta, s amelyet munkaszolgá
latosként 1940-1944-ben a temesvári fa- és fémipari szakiskola 
dísztermének falára festett. Monumentális méretű vászonkompo
zícióval ékesítette a Bánság fővárosának egyik sörözőjét is.

Franciaországi tapasztalatai, mesterei és m űvésztársai — 
Gallas Nándor, Podlipny Gyula, Szobotka András, Dimény Ist

ván -  hatására korán elkötelezte magát az illegális kommunista 
mozgalomnak. Műveivel rangos romániai és külföldi seregszem
léken szerepelhetett. Nyolc festményét és rajzát — köztük a Dó
zsa György és Varga Katalin alakjait megidézőket -  m utatta be 
1958-ban a Velencei Biennálén. A következő esztendőben festette 
meg a bukaresti Petőfi Sándor Művelődési Ház előadótermében 
a Budai Nagy Antal vezette bábolnai parasztfelkelésnek emléket 
állító 2,80x9,60 méteres falfestményét. A m agyar vonatkozású 
és kötődésű témák hivatalos „szakértőjének” számított. Hitbuzgó 
kommunistaként ecsetjét teljes mértékben a parancsuralmi rend
szer elvárásainak, kultúrpolitikai követelményeinek szolgálatába 
állította: néphősöket, illegalistákat, ipari tájakat és élmunkáso
kat festett. Mesterségbeli kompromisszumokat azonban nemigen 
tett: a szokványos „kincstári tém ákat” is párját ritkító igényes
séggel, remek szín- és formaérzékkel vitte vászonra. Kimunkált, 
hatásos kompozíciókat festett. Nem állt be a szocreál giccsfestők 
népes táborába.

Összegyűjtött anyagával a reprezentatív tárlat és a megjelent 
album átfogó képet nyújt Szőnyi István fordulatos életpályájáról, 
többrétű életművéről. Nagy erénye a kiállításnak, hogy jó néhány 
kiemelkedő, antológikus festményhez a magángyűjteményekből 
összeszedett, kiállításokon nem, vagy csak ritkán szerepelt alko
tások, fotográfiák és személyes tárgyak sokaságát társíto tta , s 
kínálta közel három hónapon át megtekintésre és alaposabb ta 
nulmányozásra.

SZEKERNYÉS JÁNOS

2018/5. SZÁM -  MÁRCIUS 10. 23



F e b ru ár 2-án Grecsó K risztián író, 
költő volt a nagyváradi Törzsasztal soro
zat vendége. A szerzővel Harminc év nap-\ 
sütés című, legújabb novelláskötete kap
csán Kőrössi P. József beszélgetett.

D em eter Zsuzsa irodalom kritikus, 
a Helikon k ritikarovatának  szerkesztő- 
je Szandra May a hóhullásban. Kinde 
Annam ária költészete című könyvét mu
ta ttá k  be Sepsiszentgyörgyön február
7- én, majd Székelyudvarhelyen február
8- án.

A  Balassi Kiadó és az Almásy László 
K ultúrtörténeti Kör közös szervezésé
ben kerü lt sor a “Jobb aranyat csinált 
a császárénál is” -  A  szebeni Nicolaus 
Melchiornak tulajdonított alkím iai mise 
és utóélete című könyv bem utatójára feb
ru á r  8-án a Bulgakov Kávézóban. A kö
te te t Fazekas Sándor irodalomtörténész, 
Szőcs Géza költő és Boros Lóránd idegen- 
vezető m u ta tták  be.

MárPöb’̂ Evelin»^ olvasott fel, moderált 
Kereskényi Sándor; a sepsiszentgyör
gyi Tein Teaházban Bogdán László, 
Seres-tpíy Zalán, Vida Gábor olvasott fel, 
moderált Szonda Szabolcs; a kolozsvá
r i  Bulgakov kávézóban György Attila, 
M olnár Vilmos és K irály László lépett fel, 
a moderátor pedig Demeter Zsuzsa volt.

F eb ru ár 10-én m u ta tták  be Benő 
A ttila Egy század áriái című kötetét a 
csernátoni H aszm ann Pál/M úzeum ban. 
A kötetet Dimény H. Árpád m éltatta, je 
len volt Székely Géza képzőművész, a kö
te t illusztrátora.

Sim on M árton költő, slammer, műfor
dító volt a nagyváradi Gyújtópont beszél
getéssorozat meghívottja február 16-án. 
A szerzővel Ozsváth Zsuzsa beszélgetett.

A  M agyar Széppróza Napja a lkalm á
ból három  helyszínen szervezett felolva
sásokat az Erdélyi M agyar írók Ligája: 
a Szatm árném eti Északi Színház kávé
zójában Fischer Botond, K irály Farkas,

G a a l György Shakespeare köpönye
ge című kötetét m u ta tták  be a Kriterion 
Könyvkiadó és a M inerva Művelődési 
Egyesület szervezésében február 16-án a 
kolozsvári M inerva Ház Cs. Gyimesi Éva

term ében. A szerzővel Egyed Emese és H. 
Szabó Gyula beszélgetett.

K arácsonyi Zsolt költő, műfordító, k ri
tikus, a Helikon főszerkesztője, az E-MIL 
elnöke volt a M űút folyóirat vendége feb
ru á r  20-án, akivel Jenei László író, a 
M űút szerkesztője beszélgetett a miskol
ci M issionArt Galériában.

G a a l György irodalomtörténész mu
ta tta  be Takács Gábor Róma, az örök vá
ros című kötetét Albertné Simon Edina és 
Bogdán Zsolt színművész közreműködésé
vel február 22-én Magyarország Kolozsvári 
Főkonzulátusának rendezvénytermében.

C sender Levente, József Attila-díjas író 
volt a bukaresti Balassi Intézet Irodalmi 
Szalon  beszélgetéssorozatának meghí
vottja február 22-én. Beszélgetőtársa 
Constantin Pi§tea volt.

A  Várad folyóirat Törzsasztal beszél
getéssorozatának vendége B artis A ttila 
író, fotográfus volt február 23-án a nagy
váradi Illyés Gyula könyvesboltban.

A  B retter György Irodalm i Kör meg
hívottja február 26-án Szallós Kis Csaba 
volt, a v itá t Juhász-Boylan Kincső indí
to tta  a kolozsvári Insom nia kávézóban.

M ednyánszky

VÍZSZINTES 1. B áró M ed
n yán szk y  L ászló  (1852-1919), 
m agyar fe s tő  m űve. 13. A hegy
ről a  völgybe igyekszik. 14. R uhát 
m agán hordó. 15. Önérzetében sért.
17. K irándulás. 18. Régi m agyar 
férfinév. 19. Törlőrongy. 21. Olimpi
ai bajnok m agyar ökölvívó (László).
23. Z ártkörű  részvénytársaság, rö
viden. 24. Lassan szalad. 26. Maláj 
földszoros. 27. Az arany vegyjele. 28. 
Szaporán megközelíti azt a helyet. 
30. Két óra! 31. Fosztóképző, a -tlan 
párja. 33. A kira Kuroszava film 
je. 34. Az Erzsébettel rokon női név. 
36. Egyből kettő! 37. Ésszel felfog. 
38. Súlyarány, röviden. 39. Bolgár 
kolostoregyüttes jelzője. 42. Sharon 
...; am erikai filmszínésznő. 44. No
men nescio, röviden. 45. ... Selymes 
Péter; XVI. századi énekszerző. 48. 
N agylak része! 49. Német női név.
51. F á tlan  te rü le t az erdőben. 52. 
Egyéb, eltérő. 53. Könnyű gyaloglás. 
55. Foggal őröl. 56. Egyszerű lábbe

li. 57. Becézett Zsigmond. 58. M ária 
falusias becézése.

FÜGGŐLEGES 1. Pajta, istálló.
2. Felhős lesz a tisz ta  ég. 3. Ki nem 
állhato tt. 4. O tia ... vitia; a té tlen 
ség a  bűnök forrása. 5. Idegen m ű
vészet! 6. V ita lényege! 7. E szten
dő. 8. ... venia verbo; engedelemmel 
szólva. 9. Tetőfedésre való szalm a.
10. A földön elhelyez. 11. Nagyon kis 
részekre tagol. 12. Növényi rész. 16. 
M ednyánszky László festm énye.
18. Naprendszerünk egyik bolygója.
19. Hullámos m intázatú  selyemszö
vet. 20. Pont, francia eredetű szóval. 
22. A herm etikus orvostudomány 
atyja. 24. Ködhatárok! 25. A ger- 
m ánium  vegyjele. 28. Miskolc kö
zelében lakik. 29. Szom atikus. 32. 
Angolna, angolul. 35. P atet ...; la
oszi mozgalom. 40. Figyelmeztetés.
41. Becézett Ilona. 42. Húsevő m a
dár. 43. Augusztusi. 46. Szaglószerv. 
47. Kenyeret szel. 50. Becézett A tti
la. 52. Tám ad a kígyó. 54. Az ezüst 
vegyjele. 56. Idegen rt.

A Helikon 201714-os szám á
ban közölt M ahatm a Gan
dhi aforizmája című rejtvény 
megfejtése: önbecsülésünket, 
ha mi nem adjuk oda.
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