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PAPP ATTILA ZSOLT

Ami marad 
a végén
Az irodalmi Nobel-díjak körüli botrányokat, 

elégedetlenkedést, kritikákat, minden ellenke
ző híresztelés dacára, akár reménykeltőnek is 
tekinthetjük. Mert hiszen csak az válthat ki 
ilyen érzelmi hullámverést, az indíthat el in
dulatos vitákat, ami bír némi fontossággal a 
tisztelt publikum számára. Évente (legalább) 
egyszer hirtelen kiderül, hogy a szépirodalom, 
ez a százszor eltemetett, lesajnált, korábbi stá
tusát vesztett úri huncutság mégiscsak képes 
elérni napjaink információtúladagolásba be
lefásult emberének ingerküszöbét. Ne áltas
suk magunkat azzal, hogy ettől tömegestül nő 
majd az olvasási kedv és megugrik az alanyi 
költők verseskönyveinek példányszáma, de an
nak bizonyságául elegendő, hogy az irodalom 
és kísérőjelenségei pontosan annyira alkalmas 
kiváltói a vásári civódásnak, mint bármi más.

Ezek az egymásnak feszülések persze — bár 
a gladiátorok a porondra irányított reflektorok 
messzire világló fényében művelik -  elsősor
ban a „szakmai” nyilvánosság berkeiben zajla
nak. Ez érthető: azt, hogy egy író megítélésében

minden más elem fontosabb az alkotói teljesít
ményénél, senki nem tudja jobban, mint maguk 
az irodalmárok, elvégre ők jó esetben képesek is 
megítélni valamelyest ezt a teljesítményt. A pe
digré, a politikai elkötelezettség vagy annak hi
ánya, az ideológiai irányultság, a múlt- vagy je
lenbeli vétkek, elhajlás az uralkodó társadalmi 
konszenzustól, magánbűnök és közerkölcsök: 
mind-mind alkalmas annak eldöntésére, hogy 
egy író megérdemelten jut-e hozzá egy néhai di- 
namitgyáros vagyona töredékének töredékéhez 
és egy észak-európai ország akadémiájának ki
tüntető figyelméből fakadó dicsőséghez.

Annak, hogy egy író -  még egy ún. „nagy író” 
is -  lehet végzetesen hülye vagy nehezen meg
bocsátható tévedésekkel terhelt, nem kellene 
újdonságnak lennie senki számára. Miért len
nének kevésbé tökéletlenek a művészemberek, 
mint bárki más? És mindez nem is érdektelen 
a társadalmi megítélésük szempontjából; csak
hogy az a kérdés, hogy egy irodalmi díj minek 
szól, egy író személyiségének és publikussá tett 
nézeteinek, vagy annak az életműnek, amit le
tett az asztalra. Szólhat persze bárminek, de 
semmit nem változtat azon, hogy egy író -  ha 
„igazi” íróról van szó -  mindig alapvetően az 
életművével azonos, és mindaz, ami az életé
ben nem függ össze a műveivel, csak a kortár
sak számára mond valamit, néhány nemzedék
kel később elhomályosul. A végén pedig úgyis 
csak az életmű marad; és az életműnek, bár
mily bosszantó is ez, mindig igaza van.

„Nem az örökkévalóságnak, 
csak az örökkévalóságról”
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„Nem az örökkévalóságnak, 
csak  az örökkévalóságról”

Beszélgetés Ferencz Imre költővel

-  Bár az eleje biztos ködbe vész már, mégis, 
hogyan summázná indulását? Forrás-kötettel 
debütált 1979-ben, a második nemzedéktől né
mileg lemaradva (de még a harmadik nemze
dék előtt), mintha a „faluról való bevergődés” 
késleltette volna...

-  Csupa vergődés volt a gyermekkor, a ka
maszkor, a felcseperedés időszaka, mert egy 
félreeső település, tájegység hegyei közül ne
kem, a zárkózott és gátlásos gyermeknek 
ijesztően tágasnak tűnt a pár kilométerrel 
távolabb lévő világ, nem csak Kézdivásárhely 
város, hanem Csíkszentmárton község is... 
Átvitt minket ősszel az autóbusz a Nyerge
sen, leszálltunk a bentlakás előtt, amely va
lamikor járásbírósági börtön volt, felsorakoz
tunk a kerítés mellett, és hánytunk, mint a 
murányi kutya. Szokatlan volt a busz? Hosz- 
szú volt az út? Nagy volt az izgalom? Akkor, 
1962-ben, a hét osztályt végzettek zöme Csík
szeredái, sepsiszentgyörgyi, székelyudvar
helyi szakiskolákba felvételizett, hisz az el
következő években megkezdődött a gyárak, 
a lakónegyedek építése, és a falu „felesle
ges” lakosságának az elszívása, átirányítása 
a város felé, és következett majd a megyésí- 
tés is. Ha nem jön a kollektivizálás, bizonyá
ra a gyermekek többsége a „birtok” mellett 
marad. Az én esetemben is az egyik sógor bá
csim nehezményezve jegyezte meg apámnak, 
hogy „a fiad neked többé nem kaszál!” Ha
nem a líceumban már próbálkoztam versírás
sal, és biztatást kaptam egy-egy szerkesztő
ségtől, szerkesztőtől, főleg Székely Jánostól, 
aki mondhatni postafordultával véleményez
te a küldeményeimet. Ebben az időben a kép
zőművészet is érdekelni kezdett, egy osz
tályfőnöki órán a Szervátiuszoktól mutatott 
nekünk reprókat Marthy István matemati
katanárunk, ezt követően a fásládában ta
lált fadarabokból bicskával kifaragtam én is 
egy-két figurát... Később egy csokornyi vers
sel Lazics (azaz Lázár László) mutatott be az 
Ifjúmunkás IM rovatában, majd néhány ver
sem napvilágot látott az Igaz Szóban és az 
Utunkban is...

-  Humán értelmiségi pálya az öné is, de nem 
a klasszikus: a pedagógiai főiskolát látogatás 
nélkül végezte, közben már gyakorló újság
író volt a Hargitónál. Miután a laptól kitet
ték, árubeszerző lett, majd elvégezte a hunga
rológiát és a pártegyetemen az újságíróit. Kész 
kaland...

-  Érettségi után a marosvásárhelyi gyógy
szerészeti technikumba felvételiztem, nem 
vettek fel. így Hargitafürdőn a bányaválla
latnál vállaltam munkát, dolgoztam labora
tóriumban, majd pénztárnok lettem. Innen 
vittek el 1967 nyarán katonának... A kato
naságtól 1968. december végén szereltek le, 
ugyanis a prágai tavasz miatt visszatartot
tak még három hónapig. Az új esztendőben a 
Csíkszeredái városi pénzügyi hivatalnál kap
tam állást. Miután sikerült a felvételim a ma
rosvásárhelyi pedagógiai főiskola látogatás 
nélküli tagozatára, román-magyar szakra, 
otthagytam a városi pénzügyet és kimentem 
Hargitafürdőre, a tanügybe. Ott 1970 őszén 
családot alapítottam, itt született meg a na
gyobbik lányunk. Hanem 1972-ben gyermek
létszám miatt csökkenteni akarták a taná
rok számát, és ezt megelőzendő, jelentkeztem 
a megyei újságnál, a Hargitanál, hogy újság
író szeretnék lenni. Próbáljuk meg, mondta 
a főszerkesztő, és felvettek. Hanem 1974 ta
vaszán a napilapot átszervezték, hetilapra 
változtatták, és leépítettek néhány embert, 
köztük engem is. Nyilvánvaló volt, hogy tisz
togatás történt, például a művelődési rovat
tól mindenkit kirúgtak, a már könyves köl
tőket is, Miklós Lászlót, Ferenczes Istvánt... 
Napokig hívogatott egy bizottság, hogy mun
kahelyet ajánljanak fel, végül beszerző lettem 
az úgynevezett „Vinalkoholnál”, ahol három 
hónapig dolgoztam, majd ősszel visszatértem 
a tanügybe. Lévén, hogy 1976-ban ismét na
pilap lett a Hargita, és szükség volt újságí
róra, visszahívtak a laphoz, amelynél, illet
ve az utódjánál, a Hargita Népénél nyugdíjba 
vonulásomig dolgoztam. Visszatérésemet az 
is indokolta, hogy megelégeltem az elvtársak 
pökhendiségét, a kirúgott újságíróval szem

Fotó: Ádám Gyula

beni magatartásukat, jobbnak láttam, ha új
ságíróként én teszek fel nekik kérdéseket, és 
nem ők nekem. Hanem a lapnál a pedagógiai 
főiskolát nem tartották elégségesnek, egyete
mi végzettséget sürgettek, hát beiratkoztam 
a Bukaresti Egyetem hungarológiai szakára, 
majd a pártegyetem újságírói szakára is, mi
vel a kollégáim is ezt végezték. Ezek a nyüsz- 
kölések természetesen időt és energiát kíván
tak a nyolcvanas években... Az 1979 végén 
megjelent A hetedik évad című Forrás-köny
vecske után belém fagyott a költészet, nem 
írok már, mentegetőztem a hazafias, pár
tos verseket kérő-követelő szerkesztőknek. 
Az irodalmi folyóiratoktól is „segítségért” kö
nyörögtek.. .Aztán Murgu Pál ezekben az 
években egyedül lefödte a nemzetiségi kvótát.

Első kérdésére visszatérve: a Forrás-köny
vemet Csiki László szerkesztette, felhívott 
Bukarestbe, nála voltam pár napig, majd Ko
lozsváron folytattuk a szerkesztést, ugyanis 
időközben oda költözött, majd aztán onnan 
telepedett ki Magyarországra. A nyolcvanas 
évek elején Bukarestben volt alkalmam be- 
járni-benézni magyar szerkesztőségekbe, 
vizsgaszessziók vagy felkészítők idején. Ha
nem „a látogatás nélküli élet” nem tudott en
gem beavatni az irodalmi életbe, úgy, mint a 
második és harmadik Forrás-nemzedék tag
jait, akik többnyire Kolozsváron nappalin ta
nultak és irodalmi körre jártak... Forrás-kö
tetem megjelenése után Vásárhelyi Géza 
kíméletlen kritikája is lebunkózott, attól is 
megtorpantam, elbizonytalanodtam, jóllehet 
Borcsa János kedvezően írt a könyvemről.

-  Akkor nem az újságíró „fojtotta meg” a 
költőt?
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F E R E N C Z  IM R E

1948. szeptember 28-án született Kászonaltíz község Impér falujában. Az elemi iskolát szü
lőfalujában végezte, majd a csíkszentmártoni líceumban tanult. Érettségi után a hargitafür- 
dői bányavállalatnál dolgozott, onnan vitték katonának, ezt követően rövid ideig Csíkszere
dában a városi pénzügyön helyettesített, de miután sikeresen felvételizett a marosvásárhelyi 
pedagógiai főiskola látogatás nélküli tagozatára, visszatér Hargitafürdőre, tanítani. 1972 
őszétől a Hargita napilap munkatársa, 1974 és 1976 között Csíkszentmártonon és Csíkszent
királyon tanít, majd ismét a Hargita napilap, illetve a Hargita Népe újságírója. Közben foly
tatja tanulmányait, látogatás nélkülin elvégzi a Bukaresti Egyetem román-magyar szakát, 
és ezzel egyidőben a pártegyetemen az újságíróit. Mint publicistát, a MŰRE Nívó-díjjal tün
teti ki 2006-ban; mint költőt, a Székelyföld folyóirat díjazta 2012-ben. Tavaly hetvenévesen a 
Magyar Arany Érdemkeresztet vehette át, idén pedig Bukarestben a Romániai írók Szövet
ségétől kapott díjat, a válogatott verseit tartalmazó kötetéért. Csíkszeredában él.

-  Nem, inkább azok az idők, azok az évek. 
Aztán a rendszerváltás után fellélegez
ve, a publicisztika mellett a vers is kihajtott, 
s mindkét műfajban immár jöttek a könyve
im. Jó hatással volt rám a Székelyföld folyóirat 
létrejötte Csíkszeredában, amely társaságot is 
jelentett a számomra, és amely közlési lehe
tőséget is kínált. Verseim mondhatni rend
szerességgel bekerültek az Erdélyi Szép Szó 
című, évente megjelenő antológiába is. Szé
kelyföld-díjat kaptam, kiadták a válogatott 
verseimet a Székely Könyvtár sorozatban...

-  Mi volt a pozitív hozadéka -  költői szem
pontból -  az újságírásnak, a falujárásnak ?

-  A terepismeret, a tapasztalatszerzés. 
Ahogy a laphoz kerültem, már februárban
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beledobtak a mélyvízbe. A grivicai üzemeket 
kerestem fel, a hajdani sztrájkok évfordulója 
volt éppen, Vasile Roaitá utódait faggattam, 
mit jelent nekik ott dolgozni, ahol ő hősi ha
lált halt stb., persze a munkások legyintet
tek, de valaki párttitkár, propagandista szö
vegelt helyettük is. Aztán a postapalotában 
a térdemen megírtam a riportot és telefonon 
bediktáltam a szerkesztőségbe, mert reggel 
a szerdai számban már benne kellett, hogy 
legyen. Onnan mentem Sloboziára, ahon
nan felszedtem még két riportanyagot, és jöt
tem haza... Persze, a megye, a szülőföld tü
zetesebb megismerése gazdagította az ember 
személyiségét, sok emberrel kerültem kap
csolatba, egyáltalán az újságírás, a terepezés 
felszabadított a gátlások alól... Ugyan volt 
olyan érzése az embernek, hogy az újság mint 
itatóspapír felszívja a költő vérét, de ha nem 
lettem volna újságíró, talán a versírást egy 
másik munkaterületen nem folytatom. A do
lognak több összetevője van, nemcsak az em
ber kalapálja a sorsát, hanem a sors is közben 
a nagy pöröllyel odasóz... Tulajdonképpen a 
lírai jegyzeteim, vallomásaim is valahol egy 
tőről fakadnak a verseimmel...

-  Most már több mint tíz éve nyugdíjas, azó
ta mintha megtáltosodott volna költó'ként: nem 
csupán a jelentkezések száma lett több, rend
szeresebb, hanem mintha a hang is ekkorra 
tisztult volna le igazán.

-  Előrehozott nyugdíjba mentem hatvan
évesen. Megérte, mert hasznos dolgokra tud
tam koncentrálni, például segítettem a kiseb
bik lányomnak egy lovasbázis létrehozásánál. 
Ami a versírást illeti, mondhatnám azt is, 
hogy az élmények, a tapasztalatok mennyi
ségi felhalmozódása vezetett valamiféle mi
nőségi ugráshoz, beéréshez. Ahogy a székely 
gyermek kérdezte: Édesapám, ez a kék szil
va miért piros? A felelet: Azért, fiam, mert 
még zöld! Tény, hogy későre, valóban az élet 
délutánján és alkonyán jöttek össze a dolgok, 
vagyis sikerült végül megkékülnöm...

-  Egész életében megmaradt jó értelemben 
vett falusi embernek -  lírai élményanyaga is 
innen táplálkozik. Mit jelentenek a Kászonok 
a költő' Ferencz Imrének?

-  A szűkebb, de meghatározó szülőföldet, 
a gyermekkort, egy olyan életforma és élet
mód megismerését, amelyet az elődök, az őse
im is éltek. Talán a szülőföldhöz való hűség, 
ragaszkodás jele, bizonysága az is, hogy ide
genben nincsenek rokonaink. Itt vannak el
temetve a nagyszüleim, a szüleim. Anyám 89. 
évében 2015-ben, apám 98. évében, 2017-ben 
hunyt el. Közel a hetvenhez tanúja voltam ag
gastyánkoruknak, eltávozásuknak. Ha ka
tarzis szüli a verset, akkor katartikus időket 
éltem át a közelmúltban a szülői háznál, és 
mindennek nyoma maradt a papíron. Az em
bernek a versben önmagát kell adnia ahhoz, 
hogy másokat is megérintsen. A magad anya
gából kell építkezzél ahhoz, hogy hiteles, el
fogadható légy. Igaz, senki sem lehet prófé
ta a saját hazájában! író-olvasó találkozóra 
szűkebb szülőföldemre nem hívtak meg lega
lább húsz éve, viszont egy nyugdíjas nőegylet
től felkérést kaptam, hogy írnám meg a him
nuszukat. Nem tettem ígéretet erre...

-Arspoeticája szerint nem vidékies, hanem 
vidéki és nem népies, hanem népi. Körüljárná 
alaposabban ezt a kijelentést1

-  A vidéki és népi: identitásomhoz tartoz
nak. Van egy földrajzi hely, ahol élsz, és van

egy kor, amely azon a helyen múlik el. Maga
mat és a világot egy helyről és egy időből is
merem. A mindenséget hiába akarom vers
be szedni -  lásd Babitsot magadnál tovább 
úgysem juthatsz. Senki sem lépheti át az ár
nyékát. Élményvilágom tesz vidékivé és népi
vé. Az életem, ahogyan élek. Nem játszhatom 
meg az urbánust, a nagyvárosit, a polgárit... 
Az vagyok, aki vagyok. Olyan a versem, ami
lyen én vagyok. Én vagyok a versem felmenő
je. És nem az örökkévalóságnak akarok írni, 
csak az örökkévalóságról...

-  Elég gyakori motívum verseiben a ló-gon
doljunk csak például a válogatott verseinek 
Lóhalála című darabjára. Milyen szerepet tölt 
be a ló az életében?

-  Noha nagyszüleim lovas emberek voltak, 
anyai nagyapám huszárként harcolt az első 
világháborúban, apai nagyapám és dédnagy- 
apám fuvarosok voltak, nekünk teheneink 
voltak gyermekkoromban, és nem véletlenül 
írtam verset a Virág nevű tehenünkről, mert 
annak a tején maradtam életben, ugyanis 
édesanyámnak elapadt a teje, amikor csecse
mő voltam. A lovas történet, amit a Lóhalá
lában megírtam, velem történt meg a lányom 
lovas tanyáján, ahol szolgálatosként voltam 
jelen és gondoskodnom kellett egy lótetem el
szállításáról. Boldog volnék, ha ez a vers be
kerülne egy, magyar költők lovas verseit tar
talmazó antológiába, mondjuk Bözödi György 
A szegény ló és Kányádi Sándor Sörény és ko
ponya című költeményei mellé...

-  Novemberre a Marosvásárhelyi Könyvvá
sárra új kötete jelenik meg Haladék címmel. 
Úgy érzi, kapott még némi haladékot, hogy az 
elmúlással szembenézzen?

-  A tavaly Kászonban a hetvenéves kortárs- 
találkozón kiderült, hogy akik voltunk vala
mikor hatvanan, közülünk már húszán hiá
nyoznak. Aki tehát túl van a hetvenen, joggal 
érezheti azt, hogy haladékot kapott az Isten
től. Ezek a versek őszikéknek is mondhatók. 
Hogy meddig kapok még haladékot? Kányádi 
is ennyi idősen már csak körömhátra írt versi
kéket. Lehet, beszakadozott körmeimre még 
felírok én is valamit, de műkörömre semmi
képpen! Már előfordulhat az emberrel, hogy 
az utolsó könyve hirtelen a legutolsóvá válik...

-  Korábban már említette, hogy szobrászat
tal is foglalkozik, farag. Hogyan viszonyul vers 
és szobor egymáshoz?

-  Talán ha a képzőművészet felé orientáló
dók, ma már hivatásos szobrász volnék, de így 
csak műkedvelőként „játszom” a fával. Farag
tam karakteres portrékat, corpusokat is. Ki
faragtam Márton Áron püspök portréját, amit 
a csíkszentdomokosi múzeumnak ajándékoz
tam. A nagy püspök bérmált meg engem is 
hajdanán a kászonaltízi templomkerítés tövé
ben. A Félbemaradt tüzek című könyvem borí
tóján az általam készített dombormű részle
te látható. Vagy két alkalommal kiállítást is 
rendeztem. Követem a képzőművészet esemé
nyeit, főként a szobrászat érdekel, írtam ver
set Henry Moore-ról, Giacomettiről, és persze 
Szervátiusz Jenő emlékére is...

-  Alkotásainak többsége vallomásos énbe
széd, van azonban egy olyan vonulat is, amely 
egy alteregó mögé kívánkozik. Ki ez az Ivan 
Seholov, az új kötetében halljuk-e a hangját1

-  Ivan Seholov orosz költőt a Félbemaradt 
tüzek című könyvemben mutattam be az ol
vasónak. A szövegben részletezem megismer

kedésünk történetét és körülményeit, szóval 
ez a figura egy árus volt a hajdani orosz pia
con, akitől kaptam egy versesfüzetet. Ebből 
akkor kilencet fordítottam le és közöltem a 
könyvben. Most az új verseskötetemben mint
egy huszonöt „oroszból fordított” versike van. 
Az új könyvem utolsó, ötödik ciklusának a cí
me: Ivan Seholov füzetéből. A könyvem ötödik 
kereke? Egyfajta játék ez is: néhány versemet 
átengedtem Seholovnak: bizonyos kifejezések, 
helyzetek nem illettek hozzám, hanem inkább 
egy Jeszenyines” orosz figurához, aki a rend
szerváltás után több helyen megfordult, s aki
ről nem tudni, hogy költő lett-e végül, vagy 
csak azzal maradt, amit rám testált...

-  Tavaly a Válogatott versek című köteté
ért a Romániai írók Szövetsége díját vehette 
át. Milyen jelentőségük van a kitüntetéseknek 
alkotói pályáján?

-  A kitüntetés fontos minden alkotó számá
ra, hisz elismerést, megbecsülést jelent. Meg
nyugtató. De amikor olyanok gratulálnak, 
akik nem olvassák a verseidet, akik eddig 
nem vettek észre, akkor ez bosszantó. Szó
val jobban örülök annak, ha a könyvem olva
sása után gratulálnak, s nem akkor, amikor 
jogosan vagy véletlenül díjra, kitüntetésre 
érdemesítenek. A díjak esetlegesek. Az én ér
tékrendemben vannak alkotók, akik rangos 
kitüntetéseket érdemelnének, de az még vá
rat magára. Meggyőződésem, hogy mindig 
van valaki, aki jobban megérdemelné a No- 
bel-díjat, mint az, aki ott és akkor megkapja.

-  Milyen érzés volt bekerülni a Székely 
Könyvtár sorozatba?

-  Meglepetés. Én akkor tudtam meg, illet
ve hittem el, hogy beválogattak ebbe a soro
zatba, amikor a Csíkszeredái könyvvásáron 
Sütő István könyvének utolsó lapján elolvas
tam: előkészületben Ferencz Imre... Nagyot 
nőttem a szememben. „Bekerültem a székely 
százba, s hál’ Istennek még talpon állva!” -  
így dedikáltam valakinek a könyvet. Per
sze, az embert azonnal megkólintja a kérdő
jel, hogy most már hogyan tovább? Mert hát 
nem fog ezután sem csak válogatott verseket 
írni, mint ahogy nem fog ezután sem csak vá
logatott életet élni... Hálás lehetek a sorsnak, 
hogy ilyen társaságba keveredtem, hogy elju
tottam idáig...

-  Bár részben már érintettük a témát, de ha 
mégis összegezni kellene: találónak véli-e lírá
jára az alábbi szókapcsolatokat: székely költé
szet, közösségi költészeti

-  Én a magam részéről találónak tartom, 
de jobb, ha ezt mások állapítják meg, ha má
sok mondják rám. Vidéki, népi, székely, s úgy 
egészében magyar. Nem kettészelt óriás, és 
nem kerti törpe. Aki Juhász Ferencet idéz
ve, szeretné magáról is elhinni: „Költő vagyok 
vagy fene mi / embernek ez is valami!” Eset
leg magában még hozzáfűzi a saját verssora
it: „Araszoltam én fától fáig / Kászonimpér- 
től Szeredéig / s egy-két könyvem ha napfényt 
látott/nem hatotta meg Kántor-Lángot...” 
De hadd álljon még itt befejezésül egy idézet: 
„Nem jutottam fel a Helikonra / lehet hogy rö
vid volt az a létra / lehet hogy magas volt a ní
vó /sebaj mondtam ha így van így jó // Nem 
keresem már senki kegyét / nem futkorászok 
mint a menyét / a költő él ír hisz és remél / s a 
semmi ágán zenél a szél...”
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FERENCZIMRE

Fogytán

Fogytán a tintám 
fogytán a papírom

nincs már 
megváltó tervem 
lejárt már a 
szavatossági időm

valamikor valaki 
mondott valamit 
és én akkor 
nem értettem 
egyet vele

ma már 
nem vitatkozom 
nem mondok 
semmit

nem nyakaskodom 
nem kezeskedem

más ígéretet 
nem teszek 
csak annyit 
hogy élek 
amíg leszek

K isváros
Dési Incze János festőművész emlékére

Itt koptattuk a köveket, 
kikerülve néhány öreget, 
akiket már elkoptattak 
a kövek.

Korzóztunk, akár a régiek, 
kik meg-megálltak 
a kirakatok előtt, 
és kokettáltak.

Itt koptattuk a köveket, 
és néha beültünk 
a Három Tetűbe, 
ahol rágyújtottunk 
és kávét kértünk.

Tündököltünk.

Itt koptattak el 
minket is a kövek.
Itt csépelt ki 
bennünket is az idő.
És végül mi lett belőlünk ?
Törek...

S zed er in d a

1.
Szeptember végén születtem,
Szent Mihály havában, a Mérleg jegyében. 
Szeptemberben szedret szedek.

Ilyenkor rám csavarodik a szederinda: 
a kezemre bilincset vet, 
a lábamra béklyót köt, 
a nyakamba hurkot dob.

Gyermekkoromban egyszer
egy veder szederrel
cipekedtem a havason az átvevőhöz.
A zsebemben egy vagyon volt 
az a tizennyolc lej, 
amit az átvevő adott.

Látod, kedvesem, 
most már hazahozom 
a szeptemberi szedret, 
és befőzöd...
Most is, mint máskor,
rám csavarodik a szederinda -
a kezemre bilincset vet,
a lábamra béklyót köt...
így ölel engem magához a szülőföld.

2 .

Finom a szederből készült befőtt. 
Fanyar-édes, fényesen fekete.
Ehetek belőle reggel, délben, este. 
Ehetek belőle az év 
mind a tizenkét hónapjában, 
mind a négy évszakában...

És lehet, egész esztendőben 
eszembe sem ju t a szederinda, 
amely a derekamra csavarodott, 
amely a kezemre bilincset vetett, 
amely a lábamra béklyót rakott, 
amely a nyakamba hurkot dobott...

Nem ju t eszembe a szederinda, 
mely átszövi a Mindenséget, 
és nem csak szeptemberben,

hanem mind a tizenkét hónapban, 
mind a négy évszakban felém kúszik...

Nem ju t eszembe a szederinda, 
amely észrevétlenül, alattomosan 
kapaszkodik fel a tömbház oldalán, 
és a harmadik emeleten végül rám talál.

K arácsony

Templomba megyek karácsonykor, 
hogy megbízható forrásból halljam a hírt, 
miszerint megszületett Jézus Krisztus. 
Testvéreim ott ülnek a padsorokban, 
ismerem őket még az elmúlt évezredből. 
Látom, megöregedtek ők is, mint én, 
akinek már hetvenedikszer jött el az angyal.

Templomba megyek karácsonykor. 
Testvéreim ünneplőbe öltöztek.
Tiszták ők már, de még tisztábbak

akarnak lenni,
ezért az Úr asztalához járulnak,

és magukhoz
veszik az oltári szentséget.

Templomba megyek karácsonykor.
Itt akarom meghallani a hírt,

hogy megszületett
a világ megváltója, és hinni akarom, 
hogy beteljesedik az ígérete.

Templomba megyek karácsonykor. 
Testvéreim kiengesztelődve, 
malaszttal telten, áhítattal énekelnek. 
Valamennyien bizonyságát adják annak, 
hogy nem felejtették el még 
a gyermekkorukat.
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Régen
Régen csipkefüggönyszagúak voltak a 

nők, húsvéti napon szárított lepedő' alól 
kacsintgatósak, jöjjön már Pista azzal a 
ruháskosárral, mert parasztromantika.

Kezüket átjárta a kenyérszag és a da- 
gasztóteknó'ben gyűjtötték könnyeik, rin
gatták gyerekeiket, aztán felfogták a 
disznó vérét és beleket mostak a párolgó 
vérszagban, míg uraik a diadalmas ledö- 
fés feletti megdicsőülésben, egymás vállát 
veregetve, és nóta is volt.

A nó'knek ma is szárított lepedő' illatuk 
van, coccolino vagy lenor, vigyázat, ter
mékmegjelenítés, szintetikus napfényaro
mával, a férfiak beleit fertőtlenítik folyton, 
zsigereiket kivágják, nehogy valami álla
ti módon emlékezni kezdjenek régi szép 
disznóölésekre, István kérem, ez itt egy 
absztrakt disznótor, és befekszenek a csa
ládon belüli erőszak melegágyába.

Kifordított
Vas Pistuka Menyhért már kiskorában 

is különös volt. Nevetett, ha éhes volt, sírt, 
amikor jóllakott, fordítva ült a bilire, és 
befelé ásított, a ruháit sem volt hajlandó 
a színén viselni édesanyja nagy örömé
re, addig se kopik. Csak a rozsda szagá
tól nyugodott meg némiképp, de mire ez 
kiderült, Pistuka már szép ifjúvá serdült, 
azon ujjongva, hogy az idő vaskerekét bi
zony nem lehet visszaforgatni.

A Bibliát is csak a végétől volt hajlandó 
olvasni, így szépen haladt Krisztus Urunk 
feltámadásától a háromkirályokon át a já
szolig, itt azonban megunta a történetet 
és a tiszteletes úrnak szépen köszönve, 
hogy áldás, békesség, visszaindult a vá
rosba. Édesanyja próbált utána hajítani 
egy bélésével kifordított zekécskét, amit 
Vas Pistuka Menyhért még elkapott a hi
degebb időkre való tekintettel, és hátrál
va elindult az állomásra, neki-nekiütköz- 
ve egy-egy oszlopnak, feldúlva néhány 
virágágyást és maga előtt hagyva néhány 
dühös fuvarost.

Az állomáson visszaváltotta a jegyét, 
amit édesanyja jó előre megvásárolt, ar
ra az esetre, ha Pistukának vonatozni tá 
madna kedve, hiszen a családban minden 
felmenő és lemenő és valamire való férfiú 
mozdonyvezető volt.

Pistuka a családi elvárásoktól függetlenül, 
annak ellenére is boldog, kitűnő mozdonyve
zető lett, megtalálta a kötött pálya szépségét, 
hisz itt nem számítottak az irányok, hol az 
előre, hol a hátra, csak követni kell a síne
ket, senki nem tudja igazából, hogy Kolozs
vár mihez képest van előre és Budapest mi
hez képest van hátra, néha azért a határok 
jelentenek némi bonyodalmat. Ha nagyon fá
radt volt, és megfeledkezett magáról, néha 
még füttyögött a gőzös helyett.

Sokáig nem látták, már el is nevették a 
rokonok, amikor hirtelen megjelent meny

asszonya karján, maga előtt tolva egy kasz- 
tent, amit a csűr leghátsó részében, a te
hén fara közelében helyezett biztonságba.

A kasztén mindig zárva volt, Pistuka 
néha megköpködte és letörölte róla a te
héntrágyát, ráültette asszonyát, ha ő nem 
tudott rá vigyázni. Aztán jött egy képes
lap nagyon messziről, a képeslap nyomán 
pedig az állambiztonságiak, akik keres
ték a kasztent, de szerencsére a tehén fara 
már nem jutott eszükbe, viszont jól meg
verték Pistukát, aki csak nevetett fáj
dalmában. Aztán sok év múlva egy idős 
házaspár látogatta meg nagyapát, csodál
koztam is, hogy az illatos, elegáns, kroko
diltáskás hölgy és a kissé töpörödött fér
je a csűr és az istálló felé veszik az irányt 
nagyapával, hátrálva térben és időben, 
mindannyian tehénfingtól könnyezve. 
A kasztent soha többé nem kellett bezár
ni, otthagyták emlékbe nekünk, az istál
lóból a fásszínbe került, mert nagyanyám 
nem engedte be a házba a szaga miatt, így 
sima szerszámosládaként végezte.

Eletöröm
Van egy ismerősöm, akiből csak úgy 

árad az életöröm, inszeminátor a helyi te
henészetben, de lovakhoz is hívják, illetve 
szívesen vállalja az ellenkezőjét is: disz
nóölést vagy éppen birkanyírást; én a bá
rányaimhoz hívtam egyszer, így tudtam 
meg, hogy szeret sakkozni, olyan szépen 
elrendezte a fekete bárányokat a fehérek 
között. Vasárnaponként szoktunk sakkoz
ni, néha egy-egy ellés miatt azonban nem 
tudjuk befejezni, olyankor a tábláról el
tüntetem a fehér lovat, úgysem veszi ész
re és így is mindig megver a következő va
sárnapon, amikor jön, hogy folytassuk a 
játszmát és leölje megvadult berbécsemet, 
akivel már nem lehetett bírni. Az insze
minátor egy mesterség, mint megtudtam, 
én viszont a sötéttel szeretek játszani -  ez 
az egyetlen kikötésem, mert valahogy a 
válaszlépések mindig jobban sikerülnek,

itt úgy sincs más szórakozás, akár a leg
szebb cseh filmekben, még vándorcirkusz 
sem jön prímabalerinával, aki miatt ön
gyilkosok lehetnének a szénbányából ha
zatérő, köhögő férjek és ifjak, akik úgy
is korán halnak, az életöröm besűrűsödik 
a vérükbe és lassan nevetve, rögöket köp
nek fel, szenet és lignitet, de itt van ez 
az inszeminátor, a sunyi sántaságával, ő 
megúszta, és nem restelli leölni a tinót 
sem, hiszen azért inszeminál, hogy aztán 
legyen friss növendék marha, amit levág
hat, ehhez kell ám az erő, aztán elhozza 
ajándékba egy vasárnapon, persze meg
sütjük, addig se figyel a táblára, egysze
rűen nem veszi észre, hogy eggyel keve
sebb bástyája van és nálam meg van egy 
kasza, mint abban a fekete-fehér unal
mas svéd filmben, amit direkt levetítet
tem egyszer a süket mozigépésszel, hátha 
tanulnak belőle, de a felénél kijött min
denki, és inkább a verőfényes napon he
nyéltek, teli gyomorból életörömöltek, de 
minden hiába, mert már nem tudják ki
piszkálni fülükből a harangokat.

Halál Öcsi
Akinek akasztás van rendelve, nem ful

lad vízbe -  mondta mélázva Halál Öcsi, 
miközben kitekintett a pódiumról az ifjú 
párra, majd elővette trapéznadrágja far
zsebéből a gondosan, aranymetszés szabá
lyai szerint kilátszó fésűt, és megigazította 
félig hosszú, félig zsíros haját. Csak ezután 
a szertartás után (sommázás és hajigazí
tás) intett zenekarának és adta meg a kez
dő akkordot a gitárján. Akkoriban Halál 
Öcsi gitározott minden esküvőn és szüre
ti bálon, ilyenkor már a keddi piacozás al
kalmával téma volt az asszonyok között:

„Pá, Katókám, hallottad, hogy Szapora 
Erzsi unokáját elveszi Pete Böske unokája, 
most szombaton lesz a lakodalom...”

„Pá, Jolánkám, na, és kit fogadtak meg 
az örömszülők, csak nem Halál Öcsi ze
nekarát?”

Halál Öcsi születési nevének eredetét 
homály fedte, árva gyerekként nőtt fel a 
helyi kastélyból átalakított lelencben, ahol 
ráragadt a halál, talán mert soha semmi
lyen érzelem nem látszódott az arcán; nem 
mosolygott, nem sírt, akár egy hulla. Le
het, hogy ezt a hatást fokozandó já rt té- 
len-nyáron egy mátépéteres, sötétített 
szemüvegben, hogy a mítoszt négyzetre 
emelje, mellesleg tekintetét is jótékony ho
mály fedje, ha több sört hajt fel.

Egyszer aztán a szüreti bálon Gurgulya 
Kecskés Lóri és Piszkuly Bandika összeve
rekedtek Csöcsőke szép szemei miatt, vil
lant a bicska is, amikor Halál Öcsi a meg
vadult fiúk közé állt békítőleg, mert nem 
szerette, ha félbeszakítják a műsorát. Ze
nei tehetsége ellenére sajnos olyan rossz 
ritmusban állt közéjük, hogy a szúrás vé
letlenül őt érte. Szegény Öcsin már nem 
tudtak segíteni. Temetése szerény volt, 
a dobos és a szintis kísérték el. Halál Öcsi
nek senkije nem volt, sírkövét Sánta Pityu 
hálából faragta ki, mert annak idején az ő

» » >  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról

esküvőjén is gitározott, azóta is igen szé
pen élnek Piroskával. Egy szép fésűt és 
Öcsi kedvenc mondását faragta a sírkőre.

Az arra halandók ezt olvashatják: Halál 
Öcsi, gitárművész. Élt körülbelül 42 évet, 
meghalt az idei szüreti bálban, mert akinek 
akasztás van rendelve, az nem fullad vízbe.

Az udvar
Életem első igazi halottja a nagyanyám 

volt. Amikor agóniája elkezdődött, minket, 
gyerekeket odarendeltek szépen sorban, 
hogy elbúcsúzzunk tőle, én voltam a legki
sebb, tehát az utolsó, féltem, hogy nem fogja 
addig kibírni, am íg sorra  kerülök. K ibírta.

Aztán következett Pista bácsi, az ud
varunkon a második halott, akinek po
cakos koporsója lehetett volna, ha Sánta 
Pityu kifaragta volna neki, amit én meg
álmodtam. Pista bácsival fényképezked- 
ni is kellett; ott álltunk szépen sorban a 
koporsója mellett, én a lábánál, a bátyám 
a hatalmas pocakjánál, a nővérem pe
dig mellmagasságban. A fotós utasításá
ra mindannyian mereven rászegeztük a 
tekintetünket kedves halottunkra, de a 
fényképen látszik, hogy én Pista bácsi po
cakját bámulom. Aztán Erzsi mama kö
vetkezett, ott egy kicsit maradtam a sira
tóasszonyokkal, de nem tudtam ellesni a 
profi jajveszékelés technikáját.

Mindenkit az udvarról indítottunk, 
az utcában éppen ügyeletes férficsapat 
kapta vállára a koporsót. Minden utcának 
külön férficsapata volt, ennek összetétele 
havonta változott, a tiszteletes úr szigorú 
órarendje szerint rotálódtak az emberek 
minden utcában. Persze volt, hogy éppen 
az egyik ügyeletes tagot kellett temetni, de 
ettől a rendszer nem omlott össze, ilyenkor 
más utcákból jöttek „besegíteni”.

Az úgynevezett gyászkellékeket, a tor
ban használatos evőeszközöket, abroszo
kat, pálinkáspoharakat viszont az u t
ca asszonyai őrizték, természetesen ők 
is rotálódtak, mert mindenkire sor kerül 
előbb-utóbb...

Az utolsó halottam az udvarban Samu 
bátyám volt, aki éltében igen vidám ter
mészetű lévén, holtában sem hazudtolta 
meg magát.

A népek meghatottan álltak az udvaron 
a ravatala körül, amikor (ki tudja, hon
nan), felbukkant egy fehér tyúk, és nem 
restellt hangosan kotkodácsolva füvet csi
pegetni körülötte. A gyászoló gyülekezet 
nem tudott mit kezdeni a helyzettel, min
denki a másikra nézett megoldásra vár
va, a zsoltáros énekek közepette pedig né- 
hányan lopva hadonásztak, elijesztendő a 
szárnyast. Tisztán kihallatszott egy-egy 
„hess-hess!” is, a gyerekek nem kis derült
ségére. A fojtott röhögés sokáig tartott, 
mivel a tyúk nem nagyon akart tágítani, 
megfogni meg senki nem merte a gyászbe
széd alatt, hát velünk maradt a menet in
dulásáig. Vidám temetés volt. A tyúk te
metését aztán már senki se zavarta meg, 
áhítattal ültük körbe az asztalt, és csend
ben kanalaztuk a levest.

Az udvar 
másodszor
Van egy hely, nem is a szülői ház, in

kább a rokonokkal közös udvar, a koc
kaköves, megannyi horzsolás és seb, kö
zepén a kút, amely nem nyelte el a bátor 
kiskutyát, akit aztán a fásszínben rej
tettünk  el, a fásszín után a pajta, el
tűnt bivalybőgések dermedt lehelletével, 
még tovább a rejtelmes kertek, egymás
ba érők, s a kertek alján rövidítés az 
iskoláig, ha vállaltad a csalánoson át; 
később megint házak, mintha egy ka
merán keresztül nézném, talán  ezt hív
ják  fártnak. Lentebb, a jól berende
zett terepasztalon vasúti sínek, tudom, 
hogy 3 kilométer után következik a most 
még vízszintes alagút, az állomás felet
ti domboldalon pedig a temető. A teme
tő felett, még távolabb, a hegyoldalban 
a legelő, rajta apró fehér legodarabkák 
Isten bárányai, vajon tényleg elveszik? 
Odáig soha nem merészkedtem, de most 
nem érnek el a csaholó pásztorkutyák. 
Aztán már csak az ég, talán néhány eltö
kélt szőlős a látóhatár alatt, de hirtelen 
hallom a rendező utasítását, egy gyors 
svenkkel vissza az udvarra, snitt, eny- 
nyi, felvétel vége!

Vajon így búcsúzott mindenki az ud
vartól, abban a cseppfolyós pillanatban, 
amelyben minden lelassul a gyászmenet 
indulása előtt?

Aáá, dehogy. Erzsi mama dühösen igaz
gatta szoknyáját, mert a menye nem az 
általa kikészítettet adta rá. Pista bácsi 
előre röhögött azon, hogy hogyan fogják 
rácsukni nagy hasára a koporsót és ho
gyan fognak rogyadozni alatta a kopor
sóvivők. Böske néni aggodalmaskodott, 
hogy ki ad enni másnap reggel a mala
coknak, na, ez valóban gond volt. Egyedül 
Nagyanyám nézegetett hátrafelé, az ő te
kintetét rendeztem meg.

Szegény tatár
Egészen közel a régi gyepűhöz, mint

egy három kilométerre van a kőházunk, 
melynek ablakán annyira szeretem néz
ni a nagyidőt, ahogy mifelénk a vihart 
mondják, a dörgést és villámlást, s ahon
nan egyszer megpillantottam az Arany 
Horda egy testként hömpölygő áradatát, 
amint az esőcsepp megcsillant az egyik 
kutyafejű sisakján. Akár egy villám, bele
harapott a tájba a tatár horda, s a félelem 
kihajtott a templom magtárába, ahová 
bújtunk, körülöttünk lándzsák, tőrök vil
logtak, felhasították a zsákok bőrét, ez a 
mongol death metal, yeeehh, bégek és ka- 
ganok hujjogattak, ahogy a levegőt hasít
va visszacsapó reflexíjukból a nyíl egye
nesen egy homlokba, reccsent az avar a 
lovak lába alatt is, a nyerítést a hangszóró 
felerősítette, Anya, ne kapcsold ki a tévét, 
most jön a legizgalmasabb rész a vihar ka
pujában, bár az japán, „japán és kínai el
mentek fingani...”, zendítettünk rá kórus
ban. Körülöttünk lángolt minden, anyánk 
a félrevert harang kondulásába bújtatott 
minket és feladta ránk a pizsamát.

Aztán elült a vihar, nem maradt se férj, 
se fiú azon a tájon, csak bátor asszonyok, 
és szegény, háziasított tatárok, akiket Kis
faludy Károly oly szépen sajnált később az 
iskolában, ahová nagyon sokat kellett gya
logolnunk a testvéreimmel, hogy eljussunk 
a hegyen túli mohás emlékezetbe, s az osz
tályteremben, ha kicsit körülnéztél, lát
hattad, hogy mindenki mandulaszemű. 
De most már lefekvés, csak azt az egy tör
ténetet meséld még el, Anya...

Anya mesélte, hogy fiatal diáklányként 
sokat já rt a Muhi sporttáborba, és a ba
ráti országból érkező szovjet tatár sporto
lók nagyon barátságosak voltak, az egyik 
még a reflexíját is odaajándékozta neki, és 
prémes, farkas farkú süvegét, de ő mind
egyiket visszautasította, mert csak Apa 
érdekelte, őt nézte folyton, ahogy gyako
rol lólengésben.
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GLORJANA VEBER

istenközeiben
v blizini boga

pontban négykor 
istent a ravatalozóba hozzák 
a pap is fölakasztja magát 
csupa mocsok minden 
nincs aki meggyóntatná őket 
testükre rovarok szállnak 
nincs aki eltemetné őket 
Stephen hawking
hogyan vinnék istent ravatalozóba 
épp amikor leírod 
nincs isten

Stephen négykor megszámoltam 
háromezer betű egy könyvoldalon 
ezer oldalas könyvben
máig épp százötven millió könyvünk jelent meg 
ez nagyjából ötszáz milliárd betű
a világegyetemben százötven milliárddal több a csillag 
mint ahány betű van az összes könyvünkben

Stephen hogyan foghatná föl istent a számítógép
és fogalma sincs a chopin f-moll balladáról
és életszázalékot rettenthetetlenül halálszázalékká alakít
hawking úr kiskoromban
barna füles táskát és törlőkendőt
vittem a temetőbe
szavak és ideális súly együttesét

nem tudom nem tudom uram a vég előtt milyen a halál 
de amikor a ravatalozó előtt egy rovar kabátomra száll úgy tűnik 
isten nem olyan ostoba hogy igazolná magát

versközeiben
v blizini pesmi

írjak mondod de nincs papírom 
nincs rajta ez a vers 
húsz négyzetméteren kerestem az éjjel 
az összes fiókot kihúztam

valami hasonlót mond vászonról a festő 
távolságról hajós síkokról kőműves 
ízről a szakács kőről az alkimista 
az életről mondott valami hasonlót apám

hogy mélység és magasság ugyanaz 
beszéljek mondod amikor óráról órára potyára 
cipelem két karom és a falak egymásnak nem feszülnek 
nem fogják a teret

beszélsz hozzám és arra gondolok
kiskoromban kályhába dobtam verseim
reggel apa az alagsorban nyitotta a kis ajtót
a fa tövébe szórta a hamut
tizenöt év múlva bátyám kivágta
nehogy házunkra dőljön
eső esett ahogyan most is

Glorjana Veber (1981, Szlovénia) a Ljublanai Egyetem Társa
dalomtudományok Karán diplomázott, majd a Ljubljanai Művé
szeti Egyetemen szerzett irodalomtudományból PhD fokozatot. 
Az IRIU Institute (Innovatív Művészeti Kutatóintézet) alapítója, 
jelenleg igazgatója. Első kötete 2013-ban jelent meg Szabadesés 
(Prosti pad) címmel, a második, a Qualcuno prima pedig 2015- 
ben, Olaszországban. Több szlovéniai és nemzetközi díj birtokosa.

beszélsz hozzám válaszolok neked 
hogy állhatna a fa 
s hogy nem áll ugyanaz 
mert amire várok és ami eljön 
itt lélegzik velem

világegyetem
vesolje

zenét hallok és nem kell semmi más
kislány játszik a sarokban nagyapám zongoráján
az én kezemmel
majd mind találkozunk
és a csend magyarázza a világegyetemet

mennyi figyelmen kívül hagyott forradalmi ösvény 
menekültek új városainkban mindenfelé 
a táguló földön akarok állni 
mosolyt kérek magyarázattal

mintha idegen földön állnék 
ott sírok ahol mások megébrednek 
éhesen nyomorultan esélytelenül 
magasan fölöttünk egy másik helyen

aggasztó kicsinységünk 
időleges vigasz 
a sikolyokra kell figyelnem 
időnként nem kell semmi más

em ber
clovek

szeretem a magány éjjeli rendjét 
könyvgerinc macska fél-csukott ablak 
a csend szinte látszik a térben 
liliomszagot hámlik a papucs
a test elengedi a láncra kötött lelket az meg sétálni kezd 
álmunkban lennénk a legemberibbek?

mint télben a tea vagy a leves
hideg ujjak fagyos ablakpárkányok behavazott utak 
olyankor elhiszem hogy csak a meleg a szeretet 
a léptekben színváltó ágak illatoznak 
távolról mindannyian életre készen állunk 
esésre futásra kézre lábra látásra készen 
és aztán?

ha valóban hihetetlen csönd van a sötétség végén 
egyenes falgerinc gerinc gerince 
zuhanok mégis valahová 
ahová előttem más is zuhant már
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Ars sacra -  két kiállításban
Az elmúlt hónapokban az a megtisztel

tetés ért, hogy a kortárs képzőművészet 
két jeles alkotójának a tárlatát is én nyit
hattam meg -  mindkettői a kolozsvári Ars 
Sacra Galériában; Nagy Enikó'ét augusz
tusban, Sipos Lászlóét októberben.

V i l á g t á r l a t
Nagy Enikő munkásságát, életútját, 

nem kell különösebben ismertetni, ám ép
pen a tárlat széles idó'pászmát átfogó jelle
ge okán kell emlékezetünkbe idézni, hogy 
1935-ben született Harasztoson, hosszú 
éveken át tartó politikai meghurcoltatások 
után 1971-ben, festészet szakon szerzett 
diplomát a Ion Andreescu Képzőművésze
ti Főiskolán, és úgy dolgozott évtizedeken 
át a tűzzománc technikával, hogy a szak
mabéli tűzzománcosok eredményeivel tu
lajdonképpen csak a rendszerváltás után 
ismerkedhetett meg.

Tűzzománc- és grafikai tárlata az egye
dül megtett út és a kép világokat sokszo
rozó erejét mutatja fel, azt, hogy a kép el- 
só'sorban kifelé sugároz, mozgásba hozza, 
szabaddá teszi, feloldja képzelőerőnket, 
amely a világokat folyamatosan teremti 
mindazok tudatában, akik rendelkeznek e 
régi erővel.

Lucretius szerint a képek bentről, pon
tosabban: a szemünkből áramlanak a kül
világ felé, és különböző felületeknek ütköz
ve öltenek alakot. A felületekkel találkozó 
benti tekintet időbeli célja itt kétirányú, 
egyrészt: a pillanat önmagán túlmutató je
lentését hozza elénk, másrészt az örök kö
rének különböző szegmenseit.

Nagy Enikő: Fiaikat sirató anyák

Nagy Enikő munkáinak nem az az el
sődleges célja, hogy az európai hagyomány 
szerint, az alkotó által megkonstruált per
spektíva tapasztalatában részesítsen, sem 
az, hogy más hagyományok ösvényein -  őt 
követve eltűnjünk egy távoli tájban. A pil
lanatnyiban rejlő öröklétet és az örök dol
gok hagyományos, ám saját nyelven történő 
bemutatását eredményezi ez a gyűjtemé
nyes kiállítás is.

A gyűjteményest sajátosan kell értel
mezni. Itt azt jelenti: néhány kölcsönkért 
alkotást leszámítva, a tárlatnak az is szer
vező eleme, hogy e munkák Nagy Enikő tu-

lajdonát képezik, és e tulajdonában lévó' al
kotások adják a tárlat ívét, több évtizedet 
átölelő' jellegét, miközben a töredezettség
re is emlékeztet -  a négy évszakot ábrázo
ló sorozatnak ez alkalommal csak két da
rabját tekinthetjük meg.

Grafikái, néhány mitológiai téma feldol
gozása mellett, elsó'sorban a megragadott 
pillanatban rejló' nagyobb léptékű történe
tet mutatják fel, azt, hogy igenis lehetséges 
néhány látszólag könnyed vonással embe
ri sorsokat hozni elénk, portréi éppen erről 
tanúskodnak.

Nagy Enikó': Lányok fehérben

Grafikái pedig együttesen arról, hogy 
az elsősorban tűzzománc munkái (vala
mint festményei) okán ismert és elismert 
Nagy Enikő, a grafikán belül számos tech
nika ismerője, biztos kezű alkalmazója, hi
szen a tinta, a tus, a szénrajz, a monotípia, 
metszet egyaránt keze ügyében van, mint
ha folyamatosan készülne arra, hogy akár 
hosszú évek kihagyása után az éppen hely
zethez illő grafikai kifejezésmódot alkal
mazza.

A tűzzománc munkák többsége rekesz
zománc technikával készült kisméretű al
kotás, amely elsősorban a 70-es, 80-as 
években az alkotó rendelkezésére álló ke
mence méreteivel magyarázható -  nagyobb 
méretű kemencével Nagy Enikő csak a 90- 
es évek elejétől dolgozhat.

Azonban e kisméretű munkák olyan ön
törvényű mikrokozmoszként működnek, 
amelyekben ott van kerek e világ -  és a 
teljes emberi élet, mozdulatokba, hagyo
mányokba, árnyalatokba ágyazva. Ám úgy, 
hogy a tűzzománc egymásra helyezett ré
tegeinek aprólékos megmunkáltsága, a rá 
fordított idő hosszúsága nem érződik, csak 
a tartama, mélysége, az, hogy az alkotó 
számára nem csupán az elkészült mű, de 
az addig vezető út is ajándék lehet, akár az 
élet sanyarú helyzetei közepette is.

Öröm, bánat, derű, halál, éppen csak 
tetten érhető humor -  mindez ott lebeg 
Nagy Enikő tűzzománc munkái és grafi
kái felett is. A legmegrázóbb számomra e 
tárlaton a tányérok zárt, mégis élettel telt 
világa, ahogy a tűz, a tűzzománc kiemel
kedni látszik a mélyebb tónusú fémből és 
győzedelmeskedik felette.

Nagy Enikő egyéni tárlatai nagyjából 
tízévente nyíltak meg a nagyközönség szá
mára eddigi pályája során. Reméljük, a kö

vetkezőre nem kell annyit várni, ha mégis -  
készüljön rá alkotója derűben, egészségben!

A fenti idelent
Miként lehet elvont, ami konkrét, mi

től működhet olajozottan az elme, szükség 
van-e színekre ahhoz, hogy szürkeállomá
nyunk megmoccanjon, retinánk rezegjen, 
hogy emlékezetünk (kutakodva az időben) 
támpontokat keressen ahhoz, amit itt és 
most, ebben az összeállításban, kiállítás
ban először láthatunk.

Adott az üzenet, adó és vevő teszi a dol
gát, úgy tesz, mintha át tudna lépni más 
világokba, a másik világba. Sipos László 
nem kíván élni e lehetőséggel, több évtize
des, több mint félévszázados munkássága 
során, a nem fellengzős, határozott őszin
teség jellemzi — ezért minden alkotása ma
gáról a folyamatról is szól.

Arról, hogy a világ egészét csakis rész
letek által ragadhatjuk meg, a részben a 
teljességet, a mikrokoszmoszban a mak- 
rokoszmoszt, a kis emberben a nagyot, 
az arctalanságban az igazi, mindenki ál
tal jól felismerhető arcot. Ilyen értelem
ben Sipos László munkái minden esetben 
önarcképek és a néző elé tartott tükrök: ne 
csupán önmagadra figyelj, de arra, hogy te 
magad is alkotó vagy, hogy téged is mind
egyre vitára, továbbgondolásra hív a figu- 
ratív elvontsága, az elvont üzenet képi ha
tára.

Talán nem túlzás azt mondani, hogy az 
alkotásnak, bármilyen művészeti ághoz 
tartozzon is, elsősorban üzenete van, an
gyali üdvözlete, mondhatnánk. Mert az 
üzenet nem a gondolatiságra, az érzelmi 
töltetre helyezi a hangsúlyt, de valami egé
szen másra, mint ahogy Páskándi Géza te
szi, mondván: „a tű foka, a mű foka” — és ez 
a tűhegyre kiélezettség és pontosság Sipos 
László alkotásainak egyik legbensőbb sa
játossága.

Sipos László: Veronika

Nem a művészeti tendenciák folytatása, 
követése, vagy az ellenük való lázadás ér
dekli a festőt/grafikust, hanem az önma
ga számára előírt „eszköztelenségen” belül 
megvalósítható változatosság, többértei-
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műség, az egyetlen üzenet által továbbad
ható lehetséges világok sokasága. A felvál
lalt eszköztelenség vagy zártság, ha úgy 
tetszik, nem jelent egysíkúságot. Az, hogy 
festményei, grafikái könnyedén értelmez
hetőek egyetlen sorozatként, nem okoz egy
hangúságot — az alkotó, a mindenkori igaz 
alkotó, az igazságra, az üzenet igazságára 
és pontosságára figyelő' alkotó szikár sze
rénysége ez.

Metaforikus létmód és alkotói életmód 
egyszerre. Mert Sipos László egy fenti vi
lágban, FEL-Vincen él, szükségszerű, hogy 
a fenti, a szellemi, a metaforikus, az idea 
felől közelítsen a világhoz, hozzánk. Az 
Ecce Homo és a Vörös Kakas például és ép
pen ezért egyazon világlátás két lenyoma
ta. A töredékesség egésszé kovácsolása, ol
vasztása, alvasztása. A kisemmizettség 
megsemmisítése. Az örök anyag egyik le
hetséges bemutatási módja. Az átalakulás 
különböző fokozatainak értelmezése. Több- 
osztatúság, amelynek célja mindig ugyan- 
egy — a késhegyre menően kegyetlen derű 
megmutatása. Mert Sipos László munkái
nak kegyetlensége, szókimondó szikársága 
minden esetben derűvel és humorral társul
-  ami, legalább Homérosz óta tudjuk, a fen
ti világ látásmódjának sajátossága.

Az első, 1969-es egyéni tárlat óta eltelt 
évek alatt megvalósuló alkotói időszak, 
műalkotási ív éppen a töredékesség folya
matos felmutatása által lesz töretlen ív
vé, amit a kritika is mindegyre észrevesz, 
szemrevételez. Két Istvánt hadd idézzek: 
„mélyen, különösen, szörnyen és elgondol- 
koztatóan elgondolkoztató” -  írja róla Szőcs 
István; „akár a figuratív, akár az absztrakt 
képek vonulatát követjük, minden motí
vum [...] egy nagyobb egész részeként kel 
életre, míg ennek az elvnek az alapján a 
többlépcsős építmény emberszerűvé válik”
— fogalmazza meg Józsa István.

Miközben mindegyre igyekszik távol 
tartani önmagát a különböző izmusoktól, 
határozottsága okán mégis rokon velük -  
tettekre sarkall, emberközelivé tesz, cse
lekvésre hív.

Mert mindegyre az egészre figyelmez, 
éppen ezt, az egészet köszönjük neki!

ESZTERÓ ISTVÁN

B eszélő  bá ln a

Új életedben legyél nefelejcs 
derűbe mentett utolsó kék bálna, 
mindenséget hátad féltve dobálna, 
nehogy egy planktont, porszemet elejts,

követné kedved hófehér fodor 
csipkékbe fűzve szűz revüt, ha jó, 
bámulna tűzre fürge űrhajó, 
ha pezsgőt lövellve szórakozol,

kihányod a gyomor világi fortéimét
Ninive jelképes partjainál
szánva száz Jónást, kínokba tört elmét,

melynek árnyékot töklevél csinál, 
s lennél már talmi szót nem korrumpálva 
magadtól is védett beszélő bálna.

M int k ín a i nagy fa l

Mint kínai nagy fal, hegytetőn, völgyön, 
nyelverőd se óv szótégláival, 
elomló bástyáin a szívbe nyilall, 
tenger gazon túl mit is örököljön,

tatáros századok után más nációk 
gyűlnek nyüzsögve sáncon, faltörésen 
krokodilszájjal nyelni le egészben 
az örvénylő ár ellen úszó rációt,

maradék kockákból haramia hangyák 
hevenyésznek új bolyt, feldarabolt kövek 
elferdítik rendre viadalok nagyját,

tán csak űrből látszik a valódi szöveg
védőfalának düledező romja,
míg be nem növi futó mendemonda.

Jerikó  ró zsá ja

Ósszeszorított ököllel véded 
a csöpp vized, ó, Jerikó rózsája, 
az élet leghűségesebb szolgája, 
ha akarja, még feltámaszthat, éltet,

hogy örömmel öleld napodat újra 
homoktengeren széltében-hosszában 
összefirkált végzetes glosszában, 
magokat hintsél ágbogas ujjal,

miként a csillagát emelő ember 
birkózik sorsát meghurcoló vésszel, 
tornyot felállít, hitet, gyökeret ver

országló szívvel, remélni merészel, 
tenyérvonalán sivatag dűnéje 
szomjából sajtolt vízcseppnyi Dunája.

K oboldm aki

Reggeli stresszek koboldmakija 
szorong a szívedben óriás szemmel 
figyelve bokor bogaraira, 
tán pókfonalnyi lélekneszt is tesztel

selyem erezetű radarfülével 
kevély vadonba vissza is, hol egykor 
halált megvető lesen várt ügyével 
más szélességi fokon, másik vektor

szúrópróbáin mamutcsordára, 
ám most beéri szúnyoggal, fél léggyel 
összehúzódva nagyobb félsz okára,

hol elvétett szó is tőrpengét ékel 
lélegzetvételbe s koboldmaki 
szemű pánikot dobál valaki.

H ölgy a  balkonon

A langyos utca ablakai tárva 
lenyugvó napot elejtő templomra, 
egy hölgy áll a balkonon, est roma 
sötét hajára hulló fényt szitál a

macskaköveken szétterülő szállal, 
ahol ifjú zenéjére gyűlnek 
rajongói ördöngös hegedűnek, 
szonátát játszik elragadó bájjal

a szerenádot adó Paganini, 
szívet pezsdítő hangközű oktávok 
bíbor borából, aki akar inni,

ahol műértő századok, kontárok 
sétálnak el, s daloló alkonyon 
csillagot gyújt egy hölgy a balkonon.

A nem zés p a lo tá i

Palotát építünk millió éve, 
akár japán gömbhal nyomtatott szegfű 
alakút mélyreható eskü 
utáni nász bizalmas ünnepére,

s kínálja kedvesét kedvcsinálóra 
pezsgő hűséget ígérő nyitánnyal, 
vágyat serkentő korall-liánnal 
ittasuljon, ó, a gyönyöróra,

keringőzik koncentrikus körön 
közelítve hő baldachinos ágyhoz, 
míg pikkelyekről opál színözön

tengermély szerelmet szertesugároz, 
s hamvas uszony homályt kavar,

hol nemzés
palotáit ledöntené elemzés.
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5.
(részlet)
Tegnap a maga anyja, meglátván engem, 

azt mondta, „A maga neve (azt hiszem, volt 
benne i), van egy vendéged”, és én, a szél 
vagy a pillanatnyi szélcsend miatt, vagy 
az elhibázott lépteim miatt úgy értettem, 
hogy „egy kérőd”, és az első pillanatban azt 
hittem, álmodom, így hát megcsíptem ma
gam gyorsan és erősen, de nem álmodtam, 
és annyira megijedtem, hogy elkezdtem ke
resni a táskámban a tükröt (amit hason
ló helyzetekre tartogatok), hogy lássam, ha 
valóban kérőt vagy hasonló háziállatot ho
zok-e magammal. Mivel a tükör nem mu
tatott többet azon túl, amit addig is tud
tam (már régóta sejtem, hogy rossz, és újat 
kell vennem), görnyedve leültem egy szék
re (valószínűleg az volt), ahogy a hajóroncs 
megül a tengerfenéken, jobb pillanatokra 
várva. Aztán jött maga, és én kérdeztem 
valamit (vagy valaki az udvarról, nem em
lékszem pontosan), és maga azt mondta, 
„Egy látogató”, és én arra gondoltam, vajon 
miféle kérdésre válasz az, amelyet maga 
éppen megadott, és a belső felfordulás mi
att arra a következtetésre jutottam, hogy 
az egyetlen lehetséges kérdés egy ilyen 
helyzetben csakis a bibliai lehet, bogy „Ti 
pedig kinek mondotok engem?” és erre a 
pánik és az ijedelem ugrott néhány szintet 
bennem, mert a Jézus szavainak bármine
mű alaptalan használata szinte égbekiál
tó eretnekségnek minősül, mert az ilyesmi 
nem tanúskodik egyébről, mint lelki sze
génységről és más, ugyancsak a szegény
ségre vonatkozó dolgokról. Aztán maga el
ment, és jött valaki más, akivel bementünk 
az eső és a hideg miatt, és bent megláttam 
a Karamazov testvéreket, fent, a polcon, és 
azt mondtam, „Karamazov testvérek”, és 
a másik azt mondta „Uhm. Anna Kareni
na”, és én összezavarodtam, és hogy vala
mit mondjak, ujjal a barna (az árnyéktól fe
kete) asztalra mutattam, mint a labirintus 
bejáratára, és azt mondtam, „Bármilyen 
Anna egyfajta Karenina”, és ő azt mond
ta, „Gyenge könyv”, és én felmérgelődtem 
és meg akartam verni, de a helyzet miatt 
meggondoltam magam, és másnap, amikor 
ez eszembe jutott, megbántam, hogy előző 
nap meggondoltam magam.

És kiléptem fizetni, és jöttél a második 
szobából, átmozdultál az elsőbe, és mi

vel anyáddal társalogtam, nem láttalak 
(a férfiaknak nincs periférikus látásuk, 
sokáig és fixen kell figyelniük egy dol
got, hogy észrevegyék), és a mozdulataid 
meglökték a levegőt a széleken, és ahogy 
a jobb arcomhoz ért, egyfajta sebhelyet 
csinált vagy elmélyített egy már meglé
vő sebhelyet, amely ritmikusan és minden 
sietség nélkül mérgezte a véremet. Aztán 
munkába mentem és ültem a kasszánál, 
de a szoba veled, a levegővel és mozgá
saival, plusz a mérgezett vér követett, és 
odaült a fejem helyére, és én azt mondtam, 
„Jól ül nekem.” És kliens érkezett, és vásá
rolt 103 lejre, és adott 105 lejt, és én 150- 
ből adtam neki vissza, így hát megkér
dezte, hogy jártam-e valaha iskolába, és 
én azt mondtam, „Nem”, és ő azt mondta, 
„Látszik.” És ő még azt mondta, hogy „47 
lejjel többet adott vissza”, és én azt mond
tam, „Adtam”, és ő azt mondta, „Maga biz
tosan szerelmes”, és én felemeltem a ke
zeimet, „Ugyan kibe?” és ő azt mondta, 
„Mi a neve?” és én azt mondtam, „Sori
na”, és ő azt mondta, „Legyen résen, mert 
a pokolba vezető út a mások nevével van 
kikövezve”, és én örültem, hogy nem azt 
mondta, hogy „más nők nevével.” És ő azt 
mondta, „Szászrégenből vagyok”, és én azt 
mondtam, „Én is Szászrégenből vagyok”, 
és ő azt mondta, „Az lehetetlen, a szász- 
régeniek nem hibáznak”, és én azt mond
tam, „Akkor teszik, ha senki nincs a kö
zelben.” És így ment egész nap, próbáltam 
felemelni és harcba küldeni az immun- 
rendszerem (amivel megvédem magam a 
lányoktól), az meg nem akart vagy nem 
tudott engedelmeskedni a szorongás mi
att. És végül azt a megoldást kellett appli

kálnom, amelyet a férfiak applikálnak, ha 
nincs semmilyen megoldás, pontosabban, 
hogy ne tegyenek semmit és várjanak.

Néhány nappal később, amikor mindket
ten az asztalnál ülve beszélgettünk (nem 
beszélgettünk), te hirtelen felálltál, hogy 
valamit csinálj, és én utánad néztem, és 
azt mondtam a saját fejemnek, „Nézd, olyan 
hosszú lábai vannak, hogy alig tud járni 
miattuk”, és arra gondoltam, hogy azokban 
a pillanatokban erősen hasonlítasz egy őz
gidára, aki a lábain kínlódva egyensúlyo- 
zik, mint valami nádszálakon. Gida voltam 
én is negyedik osztályban, amikor a tanító 
néni elvtárs odajött hozzám, hogy „Tudsz 
titkot tartani?” Gyermek voltam akkoriban, 
így hát azt mondtam, „Tudok”, és ő elidőzött 
e szavamon, és megfontolta minden oldal
ról, mintha azt vizsgálná, hogy van-e olyan 
tartós, mint a csipke, vagy ami alatt abban 
az időben rejtegették titkaikat a nők, és azt 
mondta, „Rendben, gyere, elmondom”, és én 
mentem, és ő elmondta, és a végén még azt 
mondta, „Tartsd a szádat, és egy napon még 
férfi lesz belőled”, és én majd egy perc múl
va tértem magamhoz, hogy „Tartom” és 
„Egy napon.”

U.i.: Unatkozom, és nem tudom, me
lyik oldalról tör rám ez az unalom, hogy 
valamit odatehessek közé és közém. Vé
gül odatettelek téged, ahogy egy gyermek 
tesz egy homokvárat önmaga és a tenger 
közé, várat, amelyben félig elbújik és ame
lyet félig magára is hagy azokban a pilla
natokban, amikor elbújik.

HORVÁTH BENJI fo rd ítá sa
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Mátra a Börzsönyben
Néhány öreg az Ipoly mellékén 
tudna még beszélni 
a szív mátrájáról, amely kifejezés 
a Mátrához közeledve, ahol a szó 
kizárólagos jelentésűvé válik, hirtelen 
a szívnek nem mátrája, hanem hegysége lesz, 
távolodva pedig elveszti jelentőségét. Az Ipoly melléke, 
és a régi magyar nyelv van abban a távolságban, 
ahol a mátra még jelenthet valamit.
Erró'l a jelentésről árulkodnak a mátrafű, 
a nádrafű és a macskanádra 
mára elfelejtett növénynevek is, 
melyek a tudás elvesztésének ellenére 
úgy ölelik körül a hazatérő' fiút, 
mint egy begörcsölt anyaméh.

A Börzsönyhöz való fizikai közelségem
és a folytonos belekívánkozásom
lehet az oka, hogy számomra a börzsöny
a hegységen kívül, akár, ha misztikusan is látom,
de nem jelent semmit. A börzsönyös szakáll,
vagy a „börzsönyös bordák” értelmezésébe
így ezt kell beleerőltetnem,
de a hegygerincen meredező fáktól
egy ideális távolságra kell kerülnöm ahhoz,
hogy a börzsönyt és a börzsönyös bordákat,
ahogy a szókapcsolat leírásakor annak
kolozsvári írója is kellő távolságban volt,
kisebbnek és az őket körülölelő,
kiszélesedő térben lássam.

Ha már nem vagyok benne, a Fekete-völgy 
és annak meredek, csipkézett falai 
egy, a hegység közepéig benyúló,
4 km-es hüvelyt formálnak.
A völgy felső végében, az ott összefolyó 
Kuruc- és Fekete-patak által közrefogott, 
meredeken kiemelkedő hegy tömeg 
a Nagy-Hideg-hegy csúccsal 
a kiszélesedő anyaméh,
ahová, korábban, valamivel az összefolyás fölé,

a Halyagosi kulcsosházig 
kisvonat vitt, sőt, mint egy érhálózat, 
onnan kiindulva ideiglenes pályák futottak 
az erdősítások helyszíneire.

A pálya felső részét 1992-ben, 
születésem évében, árvíz mosta el.
Az árvizek egyre nagyobb erővel 
1995-ben és 1999-ben ismétlődtek meg.
Csak a víz csavarta sínpályákra 
és elsodort hidakra emlékszem.
Az eróziót követően, a part naposabb részein, 
a völgy alsó, melegebb végéből 
a nádrafű szép állományai terjedtek el.

A Börzsönytől A magyar nyelv
történeti-etimológiai szótára határozza meg azt a távolságot, 
ami ezt a hegységre fókuszált jelentést 
már kezdi feszíteni, 
és amíg fel nem szakad,
nem bírja el, hogy ősszel minden lombhullató erdő 
sárga, lila és vörös,
és hogy a Börzsöny elnevezésben egyszerre áll
megkülönböztetés és kapcsolat, ami a vöröst
összeköti a hegyen lakó emberekkel
és a hegyen lakó emberek vörös,
lilás festékeivel,
amivel például
a húsvéti tojásokat festik,
vagy a vörösbort sötétítik
utólag, ma más, de erre irányuló,
a felszakadást gyógyító működéseiknek
kell átadnom magam.

A hegyről csak a Nagy-Hideg-hegy déli oldalában élő 
kóspallagiakat ismerem. Az északi falvakat, 
melyeket az Ipoly ölel,
Nagybörzsönyt, Kemencét, Peröcsényt,
ha nem is tudatosan, de kerülöm. Pedig,
ahogy a Fekete völgy kijárata Kemencére nyílik,
a vöröset is azért festik,
hogy, amikor belemászunk
egy-egy éjszakába a kóspallagiakkal,
az a szív megnyitója legyen,
és kicsomózza annak mátráját, ami ellenben
az erózió tisztította oldalakban
akadálytalanul terjed.

MÁRIÁN GÁBOR

Vakolat
A rétegekbe egyre finomabb homok, 
majd márványpor kerül.
Mészvízzel összekevert pigment 
hatol a habarcsréteg belsejébe. 
Vizesedés és hőhidak, 
megszűnik a kémiai kötés. 
Festéklepergés következtében 
válik csupasszá a leánykökörcsin 
szőrös teste.
Göndörre hengerelt pázsit, 
nyelv alatt nevelt magok. 
Levegőperspektíva emészti 
a bazaltkoporsó körvonalait, 
JPEG-ben hiányos színátmenet.

Kőfolyásokba fulladó erózió, 
veszteségmentes tömörítés. 
Bábakalácsot dagaszt a szél, 
a jóllakottság invazív. 
Fotoszintetizálok.

Konkáv alakzat
Zsírfoltos, fehér konyhában 
konzerválom a Balatont.
Barackmag koppan a padlón, 
kígyómintában hámlik a nyár.

Nagyanyám egy pohár vizet kér, 
öregszag rajzol zúzmarát az ablakra. 
Selyempapírra szitázott jégkristály -  
kommersz karácsonyt 
Bézier-görbe határol. Könnyű 
elbújni egy konkáv alakzatban.

Barázdák atlasza, fóliasátor, 
gondolatban nevelt paradicsom, 
gyomromban felest dagaszt 
egy pár békacomb.

Hermann
Dührohamtól vezérelve 
lassan pattannak meg a magok.
A húsmassza gránitvörös 
árnyék, a szemcsék felületi 
aránya interferenciával jár, 
kibillen a fájdalomküszöb. 
Alulexponált személyiségstruktúra, 
zselatinemulziós mederben 
evilági mimika.
Kősziklára emelt szárnyas oltár, 
a képépítés Rorschach-tesztje.
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Találkozás
Valamivel előbb érkezett az aluljáró

hoz, mint a felesége. Sarkadi úgy döntött: 
a végtelennek tetsző várakozást olvasás
sal fogja tölteni, ezért -  az egyik nyirkos 
oszlopnak dőlve -  kopottas táskájából elő
halászott egy folyóiratot, majd föllapozta a 
metrón félbehagyott novellánál, és olvas
ni kezdett.

Finoman, csípősen fújt a szél, acél
kék volt a tenger, a távoli, érdes-kék szö
vetet idéző hegyek csúcsát mind hó föd
te. A park útja, melyen haladtak, szinte 
gyönyörűségesen emlékeztetett a legango- 
labb közsétányokra. A teniszpályákon túl 
sötét fenyőfák álltak és szomorúfüzek, me
lyek akárha arany fonál-szökőkutak, ami
kor rájuk süt a nap... és bronz hárfahú
rok, ha nem.

— Elnézést, tudna egy kis apróval segí
teni?

Sarkadi fölnézett. Egy apró, vörös képű 
nő állt előtte -  kinyújtott karral, állig be
gombolt műszőrme kabátban, kucsmával 
a fején. Erős, csípős bűz lengte körül az 
asszonyt. Csöves, villant át Sarkadin a 
gondolat, egy hajléktalan, aki éppen ta r
hálni próbál. Vérágas szemei láttán azon
nal megszületett az ítélet: alkoholista.

„Tőlem akar pénzt kannás borra.”
Ne sajnáld, gondolta, a helyében te is 

innál. Hiszen még a fedetlen megállók
ban sem alhatnak -  a törvény könyörtele
nül lesújt az „ilyenekre”, nincs mit tenni. 
Sarkadi a folyóiratot kapkodva visszasüly- 
lyesztette a táskájába, és farzsebéből elő
húzott tárcájából — némi kutakodást kö
vetően -  kivett százhúsz forintot, és a 
nő tenyerébe ejtette. Kínosan ügyelt a r
ra, hogy még ujjbeggyel se érintkezzen a 
hajléktalan bőrével. Ki tudja, milyen fer
tőzést kap el, ha meggondolatlanul cse
lekszik. A műszőrme kabátba bugyolált, 
vörös képű nő köszönetképpen vakkan- 
tott valamit, és a jegyautomaták előtt ál
ló magas úrhoz csoszogott. Sarkadi az órá
jára nézett. Ha minden igaz, öt perc múlva 
megérkezik a felesége. Ismételten elé tola
kodott reggeli együttlétük képe. 

„Lebőgtem.”
De miért fogalmazol ennyire sután, 

kérdezte, lehetnél konkrétabb is. Csupán 
annyi történt, hogy a percekig tartó csó
kok és ölelések folytán sem lett mereve
dése, amit aztán a felesége joggal érzett 
a személye ellen irányuló (és a házassá
guk öt esztendejét semmibe vevő) alatto
mos támadásnak; tekintve, hogy a héten 
ez már másodszor fordult elő. Hiába pró
bálta megnyugtatni — „Nem a te hibád, 
miattam van, V., ne gondold, hogy nem 
kívánlak...” -  felesége, nagyon is érthető 
módon, hajthatatlannak bizonyult. Végül 
azt mondta férjének megremegő hangon, 
könnyeit törölgetve, talán néminemű túl

zással, hogy nőiességében „még soha nem 
sértették meg ennyire.”

-  Que veux-tu de moi? Parlez vous 
frangais?

Ezt a jegyautomaták előtt álló magas úr 
kérdezte a hajléktalan asszonytól, aki me
rev arccal nézett maga elé az idegen szó 
hallatán.

„Nyilvánvaló, hogy hazudik.”
Eszébe jutott, régebben gyakran tettet

te magát külföldinek egy-két szó erejéig, 
mikor hajléktalanok léptek hozzá kére- 
getni, és nem állt szándékában adakozni. 
Rendszerint sikerrel is járt. A magas úr 
azonban tovább folytatta, de a vörös képű 
nőt ez sem hozta zavarba: kinyújtotta a 
karját, majd összedörzsölve hüvelyk- és 
mutatóujját így szólt: -  Máni, máni. -  Ál
dozata önkéntelenül is elmosolyodott.

Mindenféleképpen ki kell majd engesz
telnem V-t, folytatta tovább Sarkadi, nem 
maradhat ennyiben a dolog. Igen ám, de 
mi az, ami enyhíthetné az elmúlt napok, 
sőt, hetek viharos légkörét? Jelen pilla
natban úgy vagyunk, mint két külön vi
lág, és a kedves szó vagy egy szál tulipán: 
semmiképp sem megoldás. Talán egy kel
lemes vacsora valamelyik olcsóbb étterem
ben, esetleg egy vígjáték a moziban? Ék
szer?

„Muszáj a te tte k  m ezejére lépni.”
Gondolatait terelendő újra elővette a fo

lyóiratot, de pár sor u tá n -----Itt, tenger-
szint-magasán, a földet borító hó elolvadt 
már, és a fák alatt, gyéren, ott fehérlettek 
a korai hóvirágok. A férj és a feleség elő
ször leereszkedett egy gyalogútra, mely a 
tengerpart vonalát követte, csaknem part
szegély-szinten, közvetlenül a park ma
gasrézsűje alatt. A parton sok uszadék fa 
hevert, a téli viharok emléke. Egy cédrus
tönköt a tenger úgy vájt ki, mintha indi
ánok kezdtek volna harci kenukészítés
hez. ---- ismét a hálószobában volt, ahol
V. keblei előtt összefont karral állt az ab

lak előtt. A szobában tapintani lehetett 
a csöndet. Ahogy elnézett a felesége vál
lai fölött, a félig behúzott függönyön ke
resztül láthatta, odakint kövér, sűrű pely- 
hek kavarognak. Önkéntelenül is eszébe 
jutott a tegnap esti hír: hóból faragott au
tót akartak megbüntetni a rendőrök, mi
vel azt hitték, hó lepte be a rossz helyen 
parkoló járművet. Elmosolyodott, de a 
keserű íz nyomban visszatért; az imént 
közölte feleségével tárgyilagos hangon: 
a munkával járó stressz miatt képte
len úgy teljesíteni, ahogyan az elvárha
tó. Persze jobb lett volna mindazt, ami a 
fejében jár, V. elé vetni őszintén, megal
kuvás nélkül, mint valami zavaros, soha 
véget nem érő monológot: már ne is hara
gudj, de ez nem „csak és kizárólag” rólad 
szól, vagy talán azt hiszed: én ezt élve
zem, hogy nekem ez jó, hogy nekem ez a 
jó, sajnálom, tényleg nem akartam, de így 
alakult, s ha ezt nem vagy képes felfog
ni, akkor — azt hiszem — nem velem van 
a baj, V., hanem veled, egyébként meg bí
rom, amikor ilyen kurvakönnyen törsz fö
löttem pálcát, úgy ítélsz, mintha te len
nél a két lábon járó tökély, én meg örüljek, 
hogy éjszakánként melletted hajthatom 
álomra a fejemet s nem valahol máshol, 
érezzem magam megtisztelve, pedig lásd 
be, évek óta csak megtűrt vendég vagyok 
ebben a házasságban, azt hiszed, velem 
bármit meg lehet tenni, hát mi vagyok én, 
miért kell úgy éreznem magamat, mint
ha a kibaszott tranzitzónában ülnék ét- 
len-szomjan, arra várva, hogy mosolyogva 
ítélj: maradhatok vagy mehetek oda visz- 
sza, ahonnan jöttem; miért kell a könyö- 
rületedért folyton megalázkodnom, miért 
kell a krómacél boncasztal hidegét érez
nem a tarkómon, ha a szemeidbe nézek; 
hát mi vagyok én, ha nem alázkodom meg 
előtted; V., miért nem veszed észre, hogy 
mennyire fáj, ahogy rám hárítod az egé
szet, s nem vállalsz ebben felelősséget,
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ez rettenetesen megalázó; én vagyok a te 
kudarcod, fogadd el: én jutottam neked, 
s már nincs mód változtatni, tudod, von
zás és taszítás, oldás és kötés kéz a kéz
ben jár, de azzal, Szívem, hogy te meghú
zod azt a kibaszott vonalat -  eddig és ne 
tovább -, azzal a saját halálos ítéletünket 
szignózod visszavonhatatlanul, hát tény
leg könyörögnöm kell, hogy visszafogadj; 
hogy megbocsásd azt, ami nem „csak és 
kizárólag” az én hibám, hiszen miattad 
is történik; a félelmeim és az, hogy nem 
tudok melletted kiteljesedni, végsó' soron 
csődtömeggé tesz; hát nem veszed észre, 
nem akarod észrevenni, te zsigereltél ki —

Igen, jó lett volna végre a felesége előtt 
úgy megnyílni, ahogyan eddig még soha, 
de csupán ennyire tellett tőle: -  Nem arról 
van szó, hogy mást kívánnék, esetleg más
sal szeretnék együtt lenni; rád van szük
ségem, V., veled érzem magam biztonság
ban, de amíg nem tudom (bocsáss meg az 
elcsépelt kifejezésért) kiereszteni a felgyü
lemlett gőzt, addig használhatatlan roncs 
vagyok.

V. erre már nem szólt semmit, ott állt 
keblei előtt összefont karral az ablak mel
lett, és nézte a kövér, sűrű pelyhek hang
talan táncát.

„Nem állt föl a faszod, mit szépíted?”
Sarkadi ismét az órájára nézett. Még 

két perc. Egyik lábáról a másikra helyezte 
a súlyt, és kényelmesen visszadőlt az osz
lopnak. A jegyautomatáknál álló magas 
úr ebben a pillanatban kattintottá be tá r

cáját. A hajléktalan asszony egy ötszázast 
hajtogatott el szőrmebundájának zsebébe.

„Iszik, ezért kell neki a pénz.”
De mégis mi ez a lenéző, fölényes maga

tartás, te talán több vagy, kérdezte, nem 
mindegy neked, mire költi azt a keveset, 
amit itt a környéken összekapar magá
nak? Ezért ta rt ott a világ, barátom, ahol; 
az ilyen méltatlan hozzáállás miatt. A spi
rálból bizony nincs kiút, ha egyszer be
lekeveredtél, örökre ott is ragadsz. Ez az 
asszony, bökött a vörös képű nő felé, meg
próbál túlélni, ezért igazán nem hibáz
tathatod. Igenis van közötök egymáshoz, 
minden látszat ellenére. Fogadd el, bará
tom, mást nem tehetsz.

Egy nő, felhúzott szoknyával, ott ült egy 
sziklán a napsütésben, a szélben. Vala
ki pedig, előttük, ahol a partot kevesebb 
uszadék borította, be is úszott a vízbe, az
tán föl-le rohangált a szélén, mindezt nul
la fok alatti hidegben.

Ha őriznek még valamit a régi világ 
rendjéből, a „feszültségek” előtti időkből, 
szőtte tovább Sarkadi, ahogy a folyóiratot 
visszasüllyesztette táskájába, megment
hető minden. Később, miután lecseng az 
az „egész”, derűs mosollyal emlékezhet
nek vissza a történtekre, és -  akár kép
letesen, akár szó szerint -  legyinthetnek 
mindarra, amit jelen helyzetben megle
hetősen túlreagálnak. Most az a legfőbb, 
hogy ne siessen el semmit. A kapkodással 
csak tovább ronthat helyzetén. Higgadt
nak kell maradnia, hiszen a tét igenis

komoly: van-e még esély átjutni az erős 
falakon, a szögesdróttal megerősített ke
rítésen; van-e még esélye visszakerülni a 
belső körbe? Oda, ahova mindig is tarto
zott.

Talán éppen ez a baj, jutott eszébe hir
telen, hogy azt hitted, „alanyi jogon” jár 
neked a szeretet. A lényeg: mindent meg 
kell tenned, s nem érte, hanem kettőtö
kért, akármennyire is közhelyes mindez. 
Ha vissza akarod nyerni a bizalmát, foly
tatta, össze kell szedned magadat; igen, 
idővel lecseng ez a vihar, de a pusztítás 
nyomait közösen, Y-vel együtt kell eltaka
rítaniuk.

Úgy döntött, pillanatokon belül megér
kező feleségével, mielőtt hazavennék az 
irányt, beülnek egy közeli kávézóba, és -  
természetesen minden fölmerülő költsé
get állva -  megisznak valamit. Már látta 
is maga előtt a gondosan letörölt aszta
lokkal, székekkel telezsúfolt, a frissen 
pörkölt kávé illatával megtöltött helyisé
get, és azt, ahogy a pultnál állva szoron- 
gó-várakozó szívvel adja le a rendelést. 
Már éppen szóra nyitotta a száját a pin
cérnő előtt, amikor hátulról megkocogtat
ták a vállát.

-  Elnézést, tudna egy kis apróval segí
teni?

A vörös képű nő volt az. Kinyújtott kar
ral, nyitott tenyérrel állt előtte.

„Ez nem emlékszik rám.”
Ekkor, hirtelen föltörő indulatát a 

kényszerű illendőség szűkös határai közé 
szorítva, így szólt: -  Felejtsen el, az imént 
adtam, nincs több pénzem! — A hajlékta
lan asszony szeme erre elkerekedett, Sar
kadi pedig nem tudta eldönteni, gyűlölet, 
amit lát benne, vagy végtelen szánalom, 
aminek egyedüli és kizárólagos címzett
je ő maga, amiért sajnálja az aprópénzt a 
rászorulótól.

De már egyszer adtam, szögezte le ma
gában a kikezdhetetlen igazságot. Az a 
baj, folytatta tovább, hogy „ezek” sem
miből se tanulnak. A kisujjadat nyújtod, 
de az alkarod sem elég. Nyilván elitta az 
eszét, és fogalma sincs a világról. Keres
sen magának inkább valaki mást, gon
dolta, és tüntetőleg rágni kezdte a kör
mét.

A vörös képű nő szemeit forgatva arrébb 
csoszogott, erős, csípős bűzt hagyva maga 
után. Szemeivel követte az asszonyt, az
tán észrevette a mozgólépcsők irányából 
feléje tartó feleségét. Még messzire volt 
ahhoz, hogy az arcáról bármit is leolvas
hasson.
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SIMONFY JÓZSEF

ah ogy a
nem siratok 
élőket 
se holtakat

sorsomat
élem
könyörtelenül

ahogy a vakond 
minden túrásnál 
megáll szétnéz

házam ez 
hazám ez 
ujjong

örömtelenül

a m i

az égi kupleráj 
legszebbike Vénusz 
egész éjszaka 
hány ezer éve

régóta
figyelem

lehet így 
figyelte már 
az első ember

és még
semmi bizonyos 
sincsen

ami felém 
tart iszonyú 
sebesen

ördög angyal 
netalán az 
isten

ujjamról a köröm 
életem feketül 
lehullik vissza 
többé sose nő

hegy

születésénél fogva 
a hegy lábánál élt 
szirti sasokat nevelt 
napokig nézte hogy 
emelkednek a csúcsra fel 
ő maga sose mászta 
meg a hegyet 
a hegy lábánál élt 
mint sok szép nő  
között a heréit

fe lk é szü lté l m á r

életed végéhez érve
mihez kezdesz élettől
duzzad csattan ki minden
körülötted zöldell a fű
mint a tüzelő szukák
totál delel a nyár
fölkészültél már hogy
föl se tűnik ezeknek
hogy nem látnak a szamos-parton
sakkozni a ligetben újságosnál
trafikosnál hol rendszeresen vásároltál
sarki kocsmában nem kéred a fröccsödet
föl se tűnik ezeknek
fölkészültél már az abszolút
sötétségre hol reggel se este
lefekvés fölkelés se
hogy nem fogsz emlékezni semmire
holdra napra virágos rétre
a nyár futószőnyegére
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fé le lem  h a n g ja

a félelem hangja 
hangos mint a 
legkisebb zaj éjfél után

a hóhér szívverése 
mivel van kipárnázva 
lopakodó lépteit

nem jelzik érzékszerveid 
mire föleszmélsz 
ajtót becsapva távozik

a félelem hangja 
hangos mint a 
legkisebb zaj éjfél után

ég i k u p le rá j

hajnalban 
összeseprem 
a csillagokat 
a holdat beveszem 
mint nyitva 
tábláját 
az éjjeli bár

ma nézem 
a csillagok 
ugyanott 
ugyanannyian

pompázik 
a telihold 
kakastaréja 
az éjnek

k i f o g

ki fog emlékezni 
falon rajzszegként 
alvó bogárra 
ujjnyi repedésekre 
rozsdás kampósszegre 
papírvékony vakolatra 
mennyezetről lelógó 
pókfonálra 
vízhullámra 
lombzúgásra 
kiégett villanykörtére 
hónaljad fecskefészkére 
ha nem fogok emlékezni 
még magamra sem 
ajtó közé szorult



VALENTIN TRIFESCU

Szövegek-utak
Már a kötet kézbe vételekor, a borí

tó és a bevezető' sorok olvasásakor rájö
vünk, hogy Tapodi Zsuzsanna Mónika 
egy régi intellektuális és erdélyi inter- 
kulturális hagyomány folytatója. Érzé
keny vagyok ezekre a részletekre, ame
lyeket nagyon könnyen figyelmen kívül 
szokás hagyni, mert olyan mesterektől 
tanulhattam , akik -  a sors különleges 
kegyelméből -  magyarok voltak. László 
Ferenc zenetudósra és Bréda Ferenc esz- 
széíróra gondolok. Mindketten szimboli
kus gesztussal nyitottak a nagybetűs Má
sik felé: amikor lehetőségük volt a „Másik 
nyelvén” írni, román szövegeiket úgy ír
ták alá, hogy Francisc László és Francois 
Bréda.1 Ugyanilyen interkulturális at
moszférában tanult Tapodi Zsuzsanna is, 
aki most, felnőtt értelmiségi fővel dicsé
ri egykori román nyelv és irodalom sza
kos tanárait, abból a határvárosi líceum
ból, ahol annak idején tanult. A szerzőnő 
vallomása szerint: „Több, mint harminc 
évvel ezelőtt Nagykárolyban minden kö
zépiskolai évben más valaki tanította ne
künk a román nyelvet és irodalmat. (A ta
nügy — akkor is — folytonos változásban 
volt.) Az irodalom iránti szenvedélyükön 
és az olthatatlan pedagógusi hivatástu
daton kívül az volt a közös ezekben a ta 
nárokban, hogy ismerték tanítványaik 
anyanyelvét: mindannyian beszéltek ma
gyarul, némelyikük németül is. (Corneliu 
Balia, a neves fordító, például azt mesél
te nekünk órán, hogy akkor, amikor egy 
kortárs magyar író munkáját szeretné át
ültetni, akkor magyarul ír levelet az ille
tőnek, hogy a hozzájárulását kérje, amely 
levélre az a bizonyos magyar író románul 
válaszol neki, mert ez így illik jól nevelt 
emberek között.)” (9.) Ily módon viszo
nyulni a mellettünk élő másikhoz régeb
ben is tapasztalható volt, annak a világ
nak a légkörében is például, amikor olyan

nagy tehetségek nevelkedtek, mint loan 
Slavici.2

Tapodi Zsuzsanna kötete, aki a világ- 
irodalom és összehasonlító irodalom taná
ra a Sapientia-EMTE Csíkszeredái Ka
rán, kaleidoszkópikus perspektívát kínál 
számos összefüggésről a magyar irodalom, 
kultúra és az alteritás között, kitüntetett 
figyelmet szentelve a román-magyar kap
csolatnak.

Az első fejezetben a magyar identitás 
problémája kerül megvilágításra, érintve 
azokat a kérdéseket, amelyek a nép ere
detéhez köthetők, hogy később majd va
lódi nyelvi-kulturális térképeket vázoljon 
fel a szerző a magyar életterületről, mind
ezt dialektikus és néprajzi érvekkel alá
támasztva, állandóan figyelembe véve a 
magyarok kölcsönös kapcsolatait a romá
nokkal és a balkáni térség népeivel. Ez a 
fejezet elénk állítja a regionális irodalmak 
(mindig többes számban kifejezve) törté
netének témáját is, olyan fogalmakat ér
telmezve, amelyekre az irodalom kano
nikus története kevésbé alapoz, mint 
például a régió, központ és periféria közöt
ti kapcsolat. Ilyen módon, az irodalmi fo
lyamatok szemszögéből vizsgálva, jelenik 
meg a kommunikációs hálóknak, a cse
réknek, az erők kapcsolatának, a kultu
rális befolyásoknak és ellenállásoknak, 
a kulturális csomópontoknak a története.

A szerző többek között azt állítja, hogy: 
„A csomópontok, sajátos átviteli helyek
ként, erősítik a befogadás folyamatait, 
amelyek önéletrajzi vagy intertextuális 
vonatkozásban jöhetnek számításba. A le
velek, folyóiratok, emlékiratok, útleírá
sok és más önreprezentációs dokumentu
mok esetében, amelyek megfigyeléseket 
tartalm aznak az idegen irodalomról, ön
életrajzi típusú recepcióról beszélhetünk. 
Másrészt bizonyos formák regionális meg
oszlása esetén és bizonyos irodalmi moz
galmak esetén intertextuális befogadásról 
beszélhetünk. így, a külföldről származó 
szövegek és formák a helyi hagyomány re- 
vitalizálására, rekonstruálására és átfor
málására szolgálhatnak, megkülönböz
tethetjük tehát az autó- és heterorecepció

eseteit, a saját, helyi szövegek felfrissíté
se, valamint az idegen nézetek és formák 
átvételének dinamikáját, ami esetenként, 
de nem kötelező módon, gyengíti a nemze
ti kohéziót. Például, a nemzet újjászületé
sében, a nemzeti identitás kialakításában 
a külföldi minták alkalmazása fontos sze
repet játszott.” (68-69.)

A második fejezet az imagológia jelen
ségeinek és a kollektív mentalitásoknak 
a vizsgálatát foglalja magában. Először is 
a románokról alkotott kép kerül elemzés
re két, XIX. századi magyar regényben. 
Azon irodalmi alkotásokról van szó, ame
lyek romantikus módon azokból az utazá
si tapasztalatokból inspirálódtak, amelye
ket a szerzők 1849-ben és 1858-ban tettek 
meg, bebarangolva a Maros, a Kis-Kükül- 
lő völgyét és az Erdélyi-középhegységet. 
Pontosabban Gyulai Pál Egy régi udvar
ház utolsó gazdája című kisregényét és Jó
kai Mór Szegény gazdagok című regényét 
elemzi a szerző. A kortárs olvasó megle
pődve tapasztalhatja, hogy a XIX. századi 
magyar értelmiségiek nem csak ellensége
sen hivatkoztak a románokra, úgy, aho
gyan hinni szoktuk a nacionalista törté
netírás néhány előítéletének kritikátlan 
átvétele nyomán. Tapodi Zsuzsanna arra 
a következtetésre jut, amire Melinda Mitu 
és Sorin Mitu történészek is:3 „A román
magyar interkulturális kapcsolatok ábrá
zolásának paradox jelensége -  ahogyan 
az a Mitu házaspár monográfiájából is ki
tűnik — az, hogy míg a XIX. században a 
magyar értelmiségiek objektív vagy idea
lizált képet mutatnak a románokról, az er
délyi román kultúra ebben az időszakban 
a magyarok démonizálásán alapuló esz
mét dolgoz ki.” (90.)

Szintén a második fejezetben a szer
ző újraértelmezi a Daday Lóránd (1893- 
1954) által képviselt kényes témát, aki
nek a munkáját a két világháború közötti 
időszakban a közismert irodalomkritikus, 
Ion Chinezu (1894-1966) „gyűlöletiroda
lomként” minősítette, amelynek alapja 
az irredentizmus.4 Tapodi arra törekszik, 
hogy a szerző alkotását az akkori politikai 
kontextusban értelmezze, és megjegyzi: 
„Daday Lóránd példája a politikának a mű
vészetre gyakorolt káros hatását szimboli
zálja, amely nemcsak a művészi alkotások 
sorsát és poétikáját, hanem az író sorsát és 
annak fogadtatását is befolyásolta.” (112.)

A kötet utolsó fejezete az összehasonlí
tó irodalomnak van szentelve, amelyben 
főleg olyan XX-XXI. századi magyar és 
román írók munkáit állítja párhuzamba 
a szerző, mint Krúdy Gyula, Mateiu Ca- 
ragiale, Bodor Ádám vagy Corin Braga. 
Ugyanebben a fejezetben, egy másik el
méleti szempontból, a kulturális identitá
sok metamorfózisaival, a geokulturalitás- 
sal, imagológiával kapcsolatos jelenségek 
különböző vetületeit vizsgálja.

Nyomon követve Tapodi Zsuzsanna tu
dományos munkásságát, akinek kötetét 
időközben díjazta a Román Összehason
lító Irodalmi Társaság, ugyanarra a kö
vetkeztetésre jutunk, amit már egy má
sik alkalommal is kifejtettem, miszerint: 
„[...] a román—magyar irodalmi kapcsola
tok vizsgálata (minden kulturális vonat-
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kozással együtt) az elmúlt években kitün
tetetten magyar érdeklődési területté vált, 
mivel a román többség nem ismeri a ma
gyar nyelvet, így már nem férhet hozzá a 
másféleséghez. Ilyen módon a román—ma
gyar kapcsolatok tanulmányozása a ma
gyar kisebbségnek akarva-akaratlanul 
monopolizált témájává vált. [,..]”5

Gratulálok a szerzőnek az erőfeszíté
sért, hogy megírt a „Másik nyelvén” egy 
olyan könyvet, ami magába foglalja mind 
az összehasonlító irodalom, mind a ro
mán-magyar imagológia fontos kérdéseit!

Susana Monica Tapodi: I tin e ra re  
tex tu a le . S tu d ii  §i eseu ri d e  is to r ia  
c u ltu r ii  §i d e  l i te r a tu r á  c o m p a ra tá , 
(Szövegek-u tak. T anulm ányok, esszék  
a  k u ltú r tö r té n e t és ö sszeh ason lító  iro 
da lom  köréből). Editura Vasiliana ’98, 
Iasi, 2017.

GÁL SZILVIA fordítása
Jegyzetek
1 Bréda Ferenc francia nyelven is gazdag pub
licisztikai tevékenységet folytatott, így ma
gyarázható a Francois használata a román 
szövegek aláírásakor is.
2 Slavici a következőt írta: „Azt mondta édes
anyám, hogy amikor találkozol egy románnal, 
mondd azt, hogy »Buna ziua!«, de a magyarnak 
mondd azt, hogy: »Jó napot!«, a németnek pe
dig, hogy: »Guten Tag!«, és aztán az már 8 dol
guk, hogy hogyan válaszolnak neked. Te tedd 
meg a kötelességed azok felé is, akik nem te
szik meg a magukét feléd.” loan Slavici: Lu- 
mea prin care am trecut (A világ, amelyben él
tem). Editura Virtual, Londra, 2010,11. (Saját 
fordítás, G. Sz.)
3 C f . M e l in d a  M i t u  — S o r i n  M it u :  Románii 
väzufi de maghiari. Imagini §i cliqee cultura- 
le din secolul al XlX-lea (A románok a magya
rok szemével. Képek és kulturális klisék a XIX. 
században). Editura EFES, Cluj-Napoca, 1998.
4 Ion Chinezu: Literatura urii. Cazul Daday. 
(A g y ű l ö l e t  irodalma). In G á n d  R o m á n e s c ,  I I I ,  
11—12, C lu j , 1935, 571—582; Valentin T r if e s c u :  
I o n  C h in e z u  § i t r a n s i l v a n i s m u l .  O  p r i m á  a b o r -  
dare ( I o n  Chinezu és a transzilvanizmus). I n  
Zsuzsanna Ajtony -  László Hubbes -  Katalin 
Lajos -  Zsuzsa Tapodi: „Stranger / Stráinul”. 
Editura Status -  Editura Societatea Muzeului 
Ardelean, Miercurea Ciuc-Cluj-Napoca, 2017, 
251.
5 V a l e n t i n  T r i f e s c u :  D e s p r e  a v a n t a j e le  c o n d if i -  
e i  m i n o r i t a r e  i n  r e la t á i le  c u l t u r a l e  § i  l i t e r a r e  
romano-maghiare (A kisebbségi lét előnyei a 
román-magyar kulturális és irodalmi kapcso
latokban). In Valentin Trifescu -  Lóránd Bo
ros -  Vali Ilyes et al.: „ M e ta m o r f o z e  a le  i d e n 
t i t á s a  d e  m a r g in e .  V o lu m  d e d i c a t  lu i  F r a n c o is  
B r é d a ”. P r e s a  U n i v e r s i t a r ä  C l u j e a n á ,  C lu j -N a -  
poca, 2016, 105-106.

Európa hullámai
(részlet)

Kevin Kovax vagyok, űrkertész.
Hogy miben különbözik az űrkertész a 

többitől? Semmiben igazán, csak jobban 
hangzik, amúgy ugyanúgy túrom a földet, 
ahogy az őseim tették, csak éppen nem a 
Földön. Kisebb a Nap, nagyobb a Jupiter, 
kicsit savanykásabb a levegő és zöldebb az 
ég (legalábbis a szüleim szerint), de a ka
pa nyele továbbra is nehéz, a termés rit
kán nagy, de gyakran kevés, és persze, to
vábbra is korábban kelsz, mint bárki más 
a környéken.

A szüleim szerint talán a legjobban a 
napfelkelték és a naplementék hiányoz
tak nekik a Földről. Az Európa egén csak 
néha tűnt fel központi csillagunk, és ak
kor sem fényesen kitöltve a horizontot, ha
nem apró fényfoltként az ég sötét részén. 
Azt viszont ők sem tagadták, hogy ami
kor először meglátták a Jupiter lenyűgö
ző félgömbjét az Európa egén, akkor ne
kik is elállt a szavuk. Azt mondják, még 
legalább egy hétig nem győzték csodálni 
az eléjük táruló látványt, a Jupiter foltja
inak ritmusos változásait. Azután viszont 
szépen lassan kezdtek telítődni a folyama
tos, harsány színorgiával, szemük a pa- 
rasztiasan egyszerű, fehérlő holdat, és a 
csak időnként kreatívan színjátszó Napot 
szokta meg az égen, és ezzel nem voltak 
egyedül.

Állítólag az első telepeseknél három 
hét után jelentkeztek először a Jupiter-fó- 
bia jelei. A reszkető és karikás szemű, job
bára kialvatlan európaiak elárasztották a 
gyengélkedőket, mígnem a munkavezetők 
rá nem jöttek, hogy egymást váltva be le
het osztani mindenkit a kinti munkára 
(mikor mire volt éppen szükség, építőro
bot-javításra vagy kalibrálásra, az egyéb 
mechanikai eszközök karbantartására, 
vagy, amikor éppen semmi igazán sür
gős nem akadt, a terep feltérképezésére), 
úgy nem fekszi meg tartósan az európai
ak gyomrát a túl sok Jupiter.

Egy ideig állítólag féltek a fejesek at
tól, hogy hosszútávon tarthatatlan lesz a 
Jupiter-fóbia, köznevén a Jufóbia, de mint 
utóbb kiderült, ez a félelem alaptalan
nak bizonyult. Egy idő után minden tele
pes szervezete alkalmazkodott az új hazá
ja körülményeihez. Két évtizeddel Xu Ven 
Gar után már senki sem produkált ész
revehető tüneteket az európaiak közül. 
Amennyire tudni lehetett, a Marson és a 
Ganymedesen felhúzott telepeken is ha
sonlóak voltak az eredmények, ami újfent 
bizonyította azt a közhelyszámba menő ki
jelentést, hogy az ember egy lenyűgözően 
alkalmazkodó lény.

Az akklimatizálódást elősegítendő már 
a kolonizáló program legelején eldöntöt
ték, hogy függetlenül az adott égitest el
helyezkedésétől, forgási sebességétől, 
minden telepen a földi idő marad a stan
dard, vagyis továbbra is 24 órás napokban 
(és nyolcórás munkaidőben) fogják beosz
tani az idejüket a telepesek. Mestersége

sen előállított fényviszonyokkal pedig még 
az alkonyi vagy déli körülményeket is vi
szonylag élethűen utánozni tudták benti 
körülmények között. Minden lakófülké
ben álablakok voltak felszerelve, a zsalu- 
gátereken pedig olyan hívogatóan tudott 
besütni a megfelelő színhőmérsékletűre 
beállította reflektor, hogy bárki meges
küdött volna, a fal túloldalán verőfényes 
nyár van éppen.

Ilyen körülmények között az ember 
szinte észre sem vette, hogy egy euró
pai év szinte tizenkét földinek felelt meg, 
Enrom lakóit már nem befolyásolta a na
pi tevékenységük során, hogy a hold, il
letve az óriásbolygó, amelyet kísért éppen, 
hol tartottak a Nap körüli elliptikus pá
lyájukon. A többi teleppel való kommuni
kációt persze nehézkessé tette, de pár év 
után amúgy is ritkultak a kapcsolatfelvé
telek, az idő múlásával egyre kevésbé iz
gatta egyik telep lakóit a másik két tele
pen élők mindennapi élete.

No de, hogy is kerültek a szüleim az Eu
rópára?

A nagyszüleim még a Földön tolták az 
ekét, egyik ágon legalábbis, a másikon 
nagyapám a NASA-nál volt vezető beosz
tású tiszt, anyám végül az egyik utolsó, 
Földről indult űrhajón szöktette el apá
mat, akit másképp otthonmaradásra kö
teleztek volna, hogy művelje ősei földjét, 
ameddig még lehetett, talán egy-két ge
neráció, és az összes háztáji növény- és ál
latfaj amúgy is kipusztul, azt már igazán 
megvárhatná az indulással.

Apám nem várt, és anyámmal ha
marosan az Európán találták  magukat, 
az egyik alig húszéves telepkezdemé
nyen, ahol még alig indult be az élet, hi
szen alig múlt pár hónapja, hogy élhető 
körülmények voltak a holdon. Kerek két 
évtizedbe telt, amíg a geoformáló és at
moszférageneráló generátorok bizonyos 
növényfajok által elviselhető légkört te 
remtettek az Európa felszínén, és még 
egy ennyi időnek kellett eltelnie, amíg 
anyám és apám először vehettek mély le
vegőt új égitest-élőhelyük egyik mezején, 
negyvenkét évvel azután, hogy egy em
ber, egészen pontosan egy férfi, kínai, Xu 
Ven Gar, először az Európa földjére te t
te a lábát.

A szüleim tehát húsz évet éltek az eu
rópai bunkerekben, ahogy az első telepe
sek kedvesen elnevezték a hold felszínén 
kialakított, lég- és vízhatlan átlátszó 
alumíniumból felépített épületegyüttest. 
Ez az egymáshoz csatlakozó „buborékok
ból” kialakított, építőrobotok által két
hetente tízes sebességgel, folyamatosan 
bővülő monstrum az egykori leszállóhe
lyen kezdődött, a 000000000001-es sor
számmal ellátott buborékbunkerben, és 
mostanra ötezer kilométer hosszan kí
gyózott az Európa felszínén, a későbbi 
telepesek tanúsága szerint az űrből is 
láthatóan.
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A telepesek első generációja Xu Ven után 
két évvel érkezett az addigra már a kínai 
űrhajós által otthagyott robotok által fel
húzott kígyóvárosba, a 000000000023-as 
buboréktól egészen a 000000000789-esig 
kialakítva az első európai települést, En- 
romot. A nevet természetesen egy min
denféle nemzetiségből összeválogatott ku
ratórium adta, hosszas tárgyalások és 
egyezkedések után. Először a New Róme
ót terjesztették fel a csoport angolul értő, 
többségben lévő tagjai, aztán szinte be
tűnként haladva sikerült a kuratórium
nak egyhangú döntést hoznia a név kap
csán, végül alig három héttel a sikeres 
érkezést követően az Enrom nevet lézerrel 
egy-egy fémtáblára gravírozva az európai 
kígyóváros még a Földön előre kinevezett 
polgármestere büszkén kifüggeszthette 
a 000000000023-as és 000000000789-es 
alumíniumbuborék oldalaira.

A szüleim a 456-os bunkerben kap
tak szállást, egy másik párral közösen (a 
tiszteken és a választott helyi képviselő
kön kívül mindenkit kétemeletes ággyal 
ellátott bunkerbe helyeztek el, úgy szá
moltak a földi tudósok, hogy fejenként 
tíz négyzetméter saját terület teljesen 
elég egy embernek arra a röpke húsz év
re, amíg a felszín egy része legalább lak
ható nem lesz), ők sosem voltak hajlandó
ak kimondani az alumínium és műanyag 
otthonukra a hivatalos nevet, vagyis a 
000000000456-ot, ahogy az előírás szólt, 
lerövidítették, és maguk között egyszerű
en csak négyöthatnak nevezték. Otthon
nak azért mégsem lehetett.

Néha azt mondják, kicsit meg is sze
rették a helyet, és a végére egészen fáj
dalmas volt az elválás, amit csak tetézett 
a húsz év bunkeralvás utáni első éjsza
kákon rájuk törő, iszonyatos agorafóbia. 
Ahogy a legtöbben, egy idő után ők is 
hozzászoktak a nyitottsághoz, az egyelő
re terméketlen, de sokat ígérő mezőkhöz 
és dombokhoz. A Jupiterrel más a helyzet, 
anyám még mindig ösztönösen behúzza

a nyakát, valahányszor az égre kell pil
lantania.

A bezártság húsz évét csak néha szakí
totta meg a mindenki számára opcioná
lisan elérhető, ugyanakkor négy hónapos 
rotációban engedélyezett, csoportos Euró- 
pa-séta. Ennek során olyan tapasztalt űr
hajósok által előre (amiről kevesen tudtak, 
hogy teljesen fölöslegesen) kitaposott és 
biztonságosnak ítélt túraösvényeken sé
tálhattak ötven másik telepespárral egy 
teljes délelőttnyi időt.

A szüleim a legtöbb ilyen alkalom
mal az egyik közeli, magasabb jégdom
bot vették célba, erre a tú rá ra  ugyanis 
nagyon kevés telepes vállalkozott, nem 
sokan akarták  megerőltető mászással 
és tempóval tölteni azt a néhány órát, 
amikor a szkafander üvegén kívül sem
mi nem volt a fejük felett, és nem zúgott 
a fülükbe az oxigéngenerátor, bárhová 
is mentek. És persze, a látvány sem volt 
utolsó. Apámat a tizennegyedik ilyen tú 
rán kezdte el először igazán zavarni a táj 
kietlensége.

Addig minden alkalommal megelége
dett az égen elé táruló látvánnyal, az Éu- 
rópa keringésével folyamatosan változó 
gyönyörűségével, azon a délelőttön azon
ban már zavarta, hogy a jég- és hóborí
totta felszínen egy darab kiszáradt fa, de 
még egy eldobott sörösdoboz sem volt, sem 
vegetáció, flóra és fauna vagy bármiféle 
egyéb szín, mint a fehér és kék némely ár
nyalata. Anyámmal elhatározták, hogy a 
tizenharmadik túrára kicsempésznek ma
gukkal amit csak tudnak, minden olyan 
tárgyat, amit nem hiányolt már egyikük 
sem, és benépesítik vele a saját kis euró
pai dombtetejét.

A széltelen, élőlények nélküli tájon el
helyezett tárgyaik (egy plüssmackó, egy 
nyaklánc...) ott várták őket hűségesen, 
ahol hagyták őket, arcot adtak az élette
len tájnak. Azt mondja apám, így sokkal 
könnyebb volt megvárni azt az időt, ami
kor végre nem bunkerekbe bezárva kell

majd élniük. Anyámnak mindenképpen 
nehezebben ment a beilleszkedés, eredeti 
foglalkozása történész volt, ezért nem iga
zán tudta elképzelni, mivel fogja tölteni 
a napjait most, hogy nem volt semmilyen 
történelme a földnek, ahol lakott. Végül 
oktatónak állt be, gyakorlatilag kényszer
ből, mivel Enrom minden tagjának dol
goznia kellett valamit a telepen, gyerekek 
híján telepestársait oktatta mindenfélé
re. Történelemmel is igyekezett tömni a 
friss enromiak fejét, de egy idő után ke
rek-perec eltiltották ettől, mondván, hogy 
a Földön is a legtöbb konfliktust a gör
csös történelemhez ragaszkodás okozta, 
ne hintsük el valami károsnak a magja
it ezen a szép, szűz égitesten is.

Mindeközben egy másik európai pro
jekt is elindult, de erről már jóval keve
sebben tudtak az enromiak közül. A hi
vatalos verzió ugyanis az volt, hogy a 
legelső, Xu Ven utáni Európára leszállt, 
speciális űrhajó a holdat borító, kilomé
teres vastagságú jégrétegbe kezdett el 
egy méretes mesterséges krátert olvasz
tani, az olvadási folyamat során létrejö
vő cseppfolyós vízből pedig az összetett 
berendezés elkezdheti majd kinyerni az 
oxigént, amit majd a későbbi telepesek 
belélegeznek, amikor lejár az atmoszfé- 
rageneráló húszéves program.

Ez így mind igaz is volt, csak épp azt 
nem tudta a legtöbb telepes, hogy nem sok
kal azelőtt, hogy véglegesen lezárták vol
na az Enrom határátjelző 000000000023- 
as buborékbunkert (mondván, az azelőtti 
bunkerekre csak a leszálláshoz volt szük
ség, és annyi kényes, életfenntartó be
rendezés volt ezen a részen tárolva, hogy 
nem volt ajánlatos belépni ide senkinek, 
nehogy kockáztassa az összes telepes éle
tét), egy kis csapat indult útnak a kráter 
jégből formázott, az Európa óceánjába vá
gott lyukhoz vezető ösvényén, a többi eu
rópaitól eltérően egyáltalán nem letelepe
dési szándékkal.

Erről a kis csapatról azonban mindösz- 
sze ketten tudtak induláskor, amire én 
megszületettem, már csak egyetlen em
ber volt életben az egész holdon, aki tud
ta, hogy valójában nem tragikus baleset 
végzett a négytagú kompániával, amikor 
egy veszélyes részre tévedtek a felszínt 
borító jégen, és nem tartván be a megfe
lelő óvintézkedéseket és hivatalos előírá
sokat, negyvenhárom másodperc leforgá
sa alatt megfulladtak, illetve megfagytak 
egyszerre.

A kevesek által tudott igazság az volt, 
hogy a csapat, élén a valaha volt legki
válóbb űrhajóstiszttel azért indult útnak, 
hogy választ találjanak arra a kérdés
re, amely azóta foglalkoztatta a földieket, 
hogy először tudomást szereztek az eu
rópai óceán létezéséről: volt-e élet a víz
ben? A legelső, az abszolút zérótól a tíze
zer Kelvin fokig minden hőhatást kibíró 
robotok által elvégzett vizsgálatok nem 
bizonyultak túlzottan információgazdag
nak, ugyanis mindössze néhány perccel 
a vízbe merülés után abbahagyták min
denféle jel küldését. A jégbe vágott hatal
mas kráter lábánál, az óceán és a megszi
lárdult víz találkozásánál maradt szonda 
ki tudta venni a két, vízben lebegő robot 
körvonalait.
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RITTER GYÖRGY

Örökbe
fogadottak
A történelmi környezetbe oltott műfa

ji ujjgyakorlatok egész hullámának lehet
tünk tanúi az utóbbi évek magyar mozija
it elnézve. Ezekben az alkotásokban nem 
igazán az adott történelmi kor emlékeze
te az érdekes, sokkal inkább a forgató- 
könyvek színvonala és a karakterábrázo
lás. Az 1945 utáni időszak „újrakezdése” 
hálás háttér: a bombázásokat és népirtá
sokat túlélt háború utáni országnak és la
kosságnak volt mit „feldolgoznia”. S hogy 
ez a feldolgozás éppen egy újabb fojtoga
tó (a Rákosi-féle) diktatúrába átkúszó tör
ténelmi érában történik, ideális táptalaj 
(nemcsak) a műfaji szkriptekben gondol
kodónak. Nem kell messzire menni, nem
rég az Apró mesék (r: Szász Attila, 2019) 
rugaszkodott el eme alapról a thriller vi
lágába.

Az Akik maradtak lényegében poszt-ho- 
lokauszt filmnek is elkönyvelhető, és vél
hetően ez indította a magyar filmes 
grémiumot arra, hogy a legismertebb 
tengerentúli aranyszobrocskáért idén 
e filmet küldje versenybe. Pedig a Tóth 
Barnabás által jegyzett kamaradarab 
egyáltalán nem nagyvászonra kívánkozó 
-  megkockáztatom: nem is történelmi — al
kotás, s erényei is leginkább abban van
nak, hogy pár újdonságot felfedez a ma
gyar film számára.

INEMATOGRÁF

Itt van például a rendező, Tóth Barna
bás, aki ugyan tucatnyi szatirikus alko
tással {Az ember, akit kihagytak, 2000, Új
ratervezés, 2012), kis- és nagyjátékfilmmel 
(.Rózsaszín sajt, 2009) is jelen van a ha
zai filmes palettán, mégis a tavalyi Su- 
sotázs (2018) című rövidfilmjével (és első 
Oscar-nevezésével) került előtérbe. Reper
toárját végignézve kijelenthető, Tóth iga
zi mindenevő, aki a vígjátéktól a szatírán 
keresztül biztos kézzel irányítja kamerá
ját karaktereire és válogatott ügyesség
gel írja forgatókönyveit. Ez az Akik ma
radtak című filmjén is érződik. A rendező 
sem a képi világgal, sem a dramaturgiá
val nem kísérletezik, hanem inkább ma
gát próbálja ki a kosztümös lélektani drá
mában. Remek színészválasztással és 
-kezeléssel főleg a férfiak belső világával 
foglalkozott eddig is. Zárt rendszereiben 
azonban nem sikerült neki eljutni a mozis 
ábrázolás szélesvásznú miliőjéhez — érde
mes hozzátenni, nem is akart, mert film
jét nem is moziba szánta. Ugyanis az Akik 
maradtak fullasztó belsői, szobái, sötét 
tónusaival operáló lélekváltozásai a ma
gyar tévéfilm legjobb alkotásait juttatják 
eszünkbe, s kétségtelen, hogy Tóth ezt a 
vonalat jól is erősíti.

A film finoman operáló belső utazás, 
színpadias dráma. Egy elnyomott ér
zelem visszafogott fellángolásáról szól, 
amely egyáltalán nem olyan, mint ami
lyennek látszik. Áldó (Hajdúk Károly), 
a szülész-nőgyógyász feleségét és kisfiát 
vesztette el a vészkorszakban. Egy nap 
megismerkedik a cserfes kislánnyal, Wie
ner Klárával (Szőke Abigél), akinek „még 
távol” vannak szülei. Az orvos és a di
áklány között furcsa kapcsolat szövődik. 
A lány még reménykedik, Áldó viszont 
már mélyre temette családjának emléke
it. Kettejük portréjával nyit és zár a film. 
Áldó rezzenéstelen arccal segít világra 
egy gyermeket a felütés epizódjában, majd 
gratulál a boldog apának, miközben lát
szik rajta, hogy nein hisz semmiféle jö
vőben. A végképben pedig Klára tekint 
világító szemével a reménykeltő jövőbe, 
s talán nem árulok el túl nagy titkot a 
filmről, hogy ekkor már talán nem is szá
mít annyira a korszak történelmi vetüle- 
te (1953 tavaszán).

Tóth filmje a gyász feldolgozásáról is 
szól, ha úgy tetszik, kétféle felnövéstörté
net: egy valós és egy lelki. S bár szerep
lőinél igen, az ország nagy részében ek
kor még közel sem ért véget az a bizonyos 
„hosszú ötvenes évek”. A rendező és forga
tókönyvírója (Muhi Klára), végigtekintve 
a kettős kapcsolatát, kissé szájbarágósán 
érzékelteti a politikai hátteret. Amikor 
például Klára Áldó ölébe hajtja a fejét, 
a párról jelentgető besúgóhálózat lép szín
re, az összeölelkezéseket az ávósok szoron
gató fenyegetéseihez kötik a szerzők. Sőt, 
Áldó barátjának, a szintén túlélő és örök- 
befogadással új családot építő Pistának 
(Lukáts Andor) „besúgóvá” válása érzé
kelteti a társadalom „megalkuvását”.

Ami az előbb jellemzett két kép között 
van, az semmi más, mint egy kissé sziru
posnak ható folyamat arról, hogy egy lel
kileg sérült orvos és egy későn érő tini ho
gyan képesek újra érezni úgy, hogy szinte 
észre sem veszik „ébredésük” folyamatát. 
A szájbarágós részek pont azért bántóak, 
mert a film legjobb epizódjai a két színész 
remek, érzéki jelenetsorain alapulnak.

Pedig az F. Várkonyi Zsuzsa Férfi
idők lányregénye című könyvéből készült 
adaptáció fabuláját látva mintha vala
mi gyenge Lolita-történetnek lennénk ta

núi, amelynek kiszámítható az eleje-vége. 
A szobadarab-miliőből és a kellően kon
zervatív alapszituációból már-már azt hi
hetnénk, hogy a víg özvegy budai polgár
asszonyok filmklubjaiba való Tóth filmje. 
Az, hogy ennél egy kicsivel többet nyújt e 
mozgókép, az főleg az aktorok kémiáján 
múlik.

El is értünk a film újabb felfedezéséhez, 
Szőke Abigélhez. A világító szemű, kitűnő 
játékot produkáló színésznő teljesítménye 
remekül egészíti ki a Hajdúk Károly által 
megformált Áldó karakterét. Tényleg si
kerül elhitetni a nézővel, hogy Klára az 
egyetlen, aki a világégés után magányba 
temetkező doktort képes megváltani. S ez 
visszafelé is érvényes: Hajdúk karaktere 
képes a lány pótapjává válni.

Az Akik maradtak abból a szempont
ból egyszerű film, hogy erényei és hibái 
is világosan látszódnak. A két színész já
téka kerül előtérbe, a díszletek, a képi vi
lág jószerivel eszköztelenek, s a nem-di- 
egetikus jegyekkel együtt még csak nem 
is giccsesek, inkább semmilyenek. Maros 
Gábor kamerájával is csak a fordulóponto
kon erőlteti meg magát, mint például ami
kor a film végén szembesül Áldó érzelme
ivel, s ezt az operatőr finom kocsizással 
emeli ki, szinte voyeurista módon „köze
lítve” a családhoz.

Az Akik maradtak a remény filmje is, 
amelyben mindenki némileg árva, magá
ra hagyatott, de megtalálja útját. Örök- 
befogadottak ők, akik próbálnak élni, fel
gyógyulni a sebeikből. Tóth nem igazán 
tud újat mondani, leginkább ábrázolni er
ről a dologról, de biztos kezű munkájával 
és remek castingjával legalább tanulságo
san mesél róla. Az, hogy a film szentenci
ája némileg közhelyes — talán egy kicsit 
poros is —, nem túlságosan zavaró. Ha jó 
filmet nem is, egy tisztességes rendezőt s 
két remek színészt már biztosan nyert a 
magyar film...

A kik  m aradtak, színes magyar film, 
83 perc, 2019. Rendező: Tóth Barnabás. 
Forgatókönyvíró: Muhi Klára, Tóth 
Barnabás. Operatőr: Marosi Gábor. Vá
gó: Mógor Ágnes. Szereplők: Szőke 
Abigél, Hajdúk Károly, Nagy Mari, Hor- 
kay Barnabás, Simkó Katalin, Lukáts An
dor, Jordán Adél, Zayzon Zsolt.
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BARTHA RÉKA

„Klasszikus” visszaélések 
klasszikus operája
Mintha a mi világunkról szólna alapo

san, részletekbe menó'en a sepsiszentgyör
gyi Tamási Áron Színház legújabb előa
dása, a Bertolt Brecht által 1928 táján írt 
zenés színpadi mű, a Koldusopera, amely
hez Kurt Weil komponált ma is élvezetes, 
élvezhető' muzsikát. Nézőként rögtön ért
jük tehát, hogy Bocsárdi László rendező 
választása miért esett erre a 91 éves drá
mai szövegre, amely választásból én azt 
az üzenetet olvastam ki, hogy: „Brecht té
májánál véresebben aktuális nincs, ennél 
többet kortárs szerző sem mondhat el arról, 
ami a hírműsorokból is csöpög ki naponta, 
és mindaz, amit látunk már-már nem is 
fikció”. Ezzel a „szemüveggel” néztem végig 
a három és fél órás -  két szünettel is meg
spékelt -  produkciót, amelyben a játéktér 
fölé helyezett zenekar mindvégig szervesen 
uralta a színpadi történetet. Ezáltal hang
súlyozta a műalkotás-jelleget, az eleve el
rendeltet és lekottázottat. Még ezzel a jel
leggel együtt is nagyon éles ez a sztori egy 
jelenkori olvasatban.u EÁTRUM

Mert adott a brechti történetben ez a fu
ra alvilági figura, a modern kori világfi, 
aki minden szabályt áthágva kizárólag a 
saját élvezeteinek él, ő Macheath. akit min
denki Penge Mackie-nek szólít. Ót zsongja 
és dongja körül -  attól függően, hogy ép
pen mit akar tőle -  az alvilági figurák egy 
másik csoportja: a pitiáner seftelők és kéj
nők serege, valamint a családba való behá
zasodása által ellenlábasává váló „Koldus- 
barát” cég tulajdonosa és annak felesége. 
Ók semmilyen tekintetben nem magasla- 
nak a főszereplő fölé, így hát eldöntendő er
kölcsi konfliktussal, dilemmával itt nincs 
is dolgunk. A színpadi történet igazából a 
cégtulajdonos lányával, Pollyval kötött há
zassága miatt ellene eltervelt családi bosz- 
szú gyakorlatba ültetését mutatja be. Pen
ge Mackie számára mindeközben, amint 
az jelleméből is kiszámítható és várha
tó, a világon semmi nem szent. Hogy is le
hetne az, amikor ifjúkori jó barátja maga 
Tigris Brown, London rendőrfőkapitánya, 
aki minden veszélyesebb cselekedetét, bű
nügyét patyolatra mossa?... Persze mind
addig, amíg ő maga nem kerül célkereszt
be, hogy aztán barátságát feladva mentse 
az irháját. Penge Mackie-t tulajdonképpen 
ez juttatja kötélre...

Talán boldogabbak lennénk, ha ez a tör
ténet nem lenne a hétköznapjainkból oly
annyira ismerős: Penge Mackie-zsánerű 
fickók azonban jelenkorunk Romániájá
ban bőven vannak, a hírműsorok is tele 
vannak velük, és persze környező világuk
kal, amelyben úgy éldegélnek, mint hal a 
vízben, ráadásul a hatóságok tudomásával, 
elfordított tekintetével. Es eddig tökélete

sen rendben is van a darabválasztás apro
pója. Azonban éppen emiatt, alkalmasabb
nak mutatkozott volna egy merészebb, nem 
esztétizáló jelenkorivá tétel, mert a feltét
len aktualitás megmutatására jelmezeken, 
díszleten túli jelek, analógiák is kínál
koztak volna egészen a vulgaritás innen
ső határáig. És itt most nem a szájbará- 
gás szükségszerűségére gondolok, hanem 
éppen ennek a nem kívánt „otthonosság
nak” a hangsúlyozására, amiről az imént 
szóltam. Azonban úgy tűnik, hogy itt in
kább a varietéhangulatban látták az alko
tók a történetmesélés ideális koordinátáit, 
ezt idézi Bartha József díszlete is, amely 
egyszerre csillogó, minimalista és személy
telen, és ehhez szervesen illeszkednek a Cs. 
Kiss Zsuzsanna által kitalált jelmezek.

Ugyanakkor jobbára azt is érteni vé
lem itt, hogy a Bertolt Brecht-színmű „hit
hű” színpadra alkalmazása az elidegenítő 
effektusok előírásszerű használatát is hoz
za magával automatizmusként: ezt nyomon 
követhettük a sepsiszentgyörgyi előadás
ban a songok előadásmódján túl a prózai 
részek színészi játékában is (a karikíro- 
zó szövegmondásban, például), valamint 
a feliratozás használatában. Azonban elég 
gyakran kaptam rajta magam azon, hogy 
vitatkozom ezzel a színházi nyelvvel, amely 
helyenként élvezhetetlenné teszi a sztorit, 
amelyről -  Brecht és Bocsárdi szándéka 
szerint is — egy, a ráción átszűrt véleményt 
kell alkotnunk, tanulságot levonnunk, ér
zelmileg „elidegenedve” a történőktől. Bel
ső vitám egyik apropója az volt, hogy ez a 
módszer lecsupaszítja a színészi eszközö
ket, illusztratívvá és felszínessé teszi a já
tékot. A songok magyar nyelvű feliratozá
sa pedig elrabolja a figyelmem a játékról, 
hiszen önkéntelenül is Vas István lenyű
göző magyar fordítását olvasom, akárcsak 
amikor a tévében a Magyar Adást nézem 
román felirattal. Mert ilyenkor nem az 
számít, hogy értem-e vagy sem a szöve
get, hanem az, hogy mi vonzza a tekinte
tem. Úgyhogy, az elidegenítés használata 
eredményezte összképet figyelve az a di
lemmám fogalmazódott meg: vajon Brecht 
módszerei ugyanúgy alkalmazhatók, értel
mezhetők, ahogy néhány évtizede, vagy a 
színháztörténet azóta már annyiféle mód
szerhez és színházi nyelvhez hozzászoktat
ta a nézőt (a sepsiszentgyörgyi nézőt pél
dául a Reflex Biennálén), hogy ez a brechti 
„stika” már nem hat ugyanazzal az erővel, 
mint amikor ő azt kitalálta? Nyilván, erre 
a kérdésre többféle válasz adható. A sajá
tom is csak egy a sok közül, bár eléggé ha
tározott választ tudnék erre adni. De most 
talán maradjunk csak a kérdésnél és a sok
féle válaszlehetőségnél.

Ami viszont időtállóként hat, az Kurt 
Weil zenéje, amely olyan frissességgel tud 
elbűvölni, mintha csak a tegnap száradt 
volna meg a tinta a kottán. Ennek a hang
zásvilágnak érzékeny támasztéka Vas Ist
ván elbűvölő fordítása. Hozzáadott érté

ke tehát az előadásnak az, ahogy Incze G. 
Katalin és zenekara megszólaltja ezt a ze
nét élőben és pulzálóan a sepsiszentgyör
gyi színpadon.

A főszerepet Erdei Gábor formálja meg. 
Nem egy klasszikus Penge Mackie, így ar
ra késztet, hogy a figura sikerét és bűve- 
rejét ne a külsőségekben keressük, hanem 
inkább azokban a kvalitásaiban, amelyek 
a környező világgal való viszonyában nyil
vánulnak meg. Ilyen értelemben a többi 
szereplő csupán gravitál körülötte, „szolgá
lója”, és ezáltal mellékszereplője az ő törté
netének. A szerepekről ilyeténképpen való 
gondolkodás azonban ismételten lehetősé
get nyújtott volna egy merészebb színpa
di értelmezésnek, hiszen egy nem klasszi
kus főszereplő egyben egy nem klasszikus 
történetértelmezést is megkövetelt volna, 
hogy összhangban legyen vele. így azonban 
nem lehet kiköbözni, hogy mennyire volt 
ötletszerű vagy egyéb szempontoknak alá
rendelt az, hogy az amúgy gyönyörű ének
hangú sepsiszentgyörgyi Penge Mackie 
diktálja itt a nézőknek a szerep egy telje
sen másfajta értelmezését.

No de amiben Bocsárdi és a társulat is 
(na meg a zenei vezető is, persze) egyér
telműen nagyot alkot, azok a felvonásvé
gi „gran finale”-ok. Olyannyira hatásosak, 
hogy az ember hátán futkos a hideg. Ilyen
kor szinte haragszunk is Brechtre, hogy 
akkor nekünk mi a fenének kéne pusztán 
hideg racionalitással követnünk ezt a tör
ténetet, amikor hatásosabb erkölcsi-emoci
onális borzongást tudnak előidézni ezek a 
fantasztikus felvonásvégi kórusművek. 
Ezért is maradtam vegyes érzelmekkel az 
előadást követően, amelyben a nagyszerű 
sepsiszentgyörgyi társulat brillírozó játé
kát is néztem volna, ha az a fránya brech
ti módszer nem tett volna keresztbe. Bár
mennyire képromboló: szeretem Kurt Weil 
zenéjét és a Koldusoperát, de ki nem áll
hatom a teoretizáló Brechtet -  ha ki lehet 
jelenteni ilyesmit egy jókora 21. századi 
nagyképűséggel.

Szegedi Szabadtéri Játékok -  Tamá
si Áron Színház. Bertolt Brecht: Koldu
sopera (Háromgarasos opera). Rendező: 
Bocsárdi László. Szereplők: Erdei Gábor, 
Szakács László, D. Albu Annamária, Bene
dek Ágnes, Mátray László, Pálffy Tibor, Pál 
Ferenczi Gyöngyi, Gajzágó Zsuzsa, Beczásy 
Áron, Fekete Lovas Zsolt, Kónya-Ütő Ben
ce, Kolcsár József, Derzsi Dezső, Bocsárdi 
Magor, Pignitzky Gellért, Szalma Hajnal
ka, Korodi Janka, Kovács Kati, Vass Zsu
zsanna, Beczásy Beatrix, P. Magyarosi 
Imola. Zenészek: Éltes Áron, Gábor Sza
bolcs, Maksai József, Szép Szilamér, Simó 
Ernő, Derzsi Dénes, Bonea Leonard Octa- 
vian, Kakasi Nóra, Demeter Attila, Sze- 
derjesi Dávid, Gábor Szende, Simon Gel
lért, Kiss Csongor Alex. Kórus: Andrei 
Róbert, Cserkész Emese, Demeter Melin
da, Geréb Emőke, Imreh Claudia, Könczey 
Jenő, Könczey Kinga, Oláh-Badi Alpár, Op- 
ra Balázs, Opra Fruzsina, Ticusan János, 
Tóth-Györgybíró Apor. Zenei vezető/kar- 
mester: Dr. Incze G. Katalin, díszletter
vező: Bartha József, jelmeztervező: Cs. 
Kiss Zsuzsanna, dramaturg: Benedek 
Zsolt, koreográfus: Bezsán Noémi, szín
padi vetítés: Tamás István.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Brecht kapitalizmuskritikája
Hét m egjegyzés Bocsárdi Koldusoperájához

„Az elnyomás csapatban károg.”
(József Attila)

Első'. Az idei szegedi szabadtéri játéko
kon bemutatott Koldusopera a sepsiszent
györgyi színház emlékezetes előadása, 
magasan kiemelkedik az elmúlt eszten
dők produkciói közül, alább megkísérel
jük bizonyítani, miért. A szegedi együtt
működés nélkül nem árt hangsúlyozni: 
a spektákulum, a hatalmas szerzői díjak 
és a zenés produkció pluszköltségei mi
att, önerőből el sem készülhetett volna. 
Ide annyit: Brecht fulmináns, az elmúlt 
száz esztendő alatt csak kierősödő kapi
talizmuskritikája, ami aktuálisabb, mint 
a megírásakor, a húszas évek végén, fölöt
tébb nehezen juthat el a nézőkhöz, mint
ha a láthatatlan hatalom így védekezne a 
módszereit leleplező és kigúnyoló bírálat 
ellen. Tudom, ez bizarr, de mintha „vala
kik” nem akarnák, hogy Brecht üzenete 
eljuthasson azokhoz, akiknek szól!

Második. Szabadtéri előadás. A ren
dező kilép a színházból a térre, s ennek 
megvannak a maga előnyei is, nagyban 
mozgathatja, szigorúan a szimmetria sza
bályai szerint a szereplőket, a csoportokat, 
a rendőrnőket, a bűnözőket, a kurvákat, 
a koldusokat, s ez a csoportos, egymást 
tükröző mozgás, maximálisan kihasznál
va Bartha József funkcionális díszletének 
az előnyeit, aláhúzza, kierősíti a darab 
énekelt s a dalokat „magyarázó” bizarr 
szövegeinek üzenetét. Brecht elidegenítő 
operája eljátszik a tandráma esélyeivel is, 
a villoni balladákra bravúrosan rájátszó 
songokat a szereplők rigurózusan magya
rázzák. Semmi sem marad a megváltat- 
lan homályban.

Harmadik. Bocsárdi, az általam lá
tott Koldusopera-előadások rendezői kö
zül alighanem az első, aki megpróbálja 
színpadon újjáteremteni a brechti epi
kus színház játékstílusát, ami a húszas 
évek berlini expresszionista kabaréjának 
a jellegzetes „elidegenedettség-effektusai”, 
sokszor önparódiába átcsapó gesztusai jel
lemeznek.

Negyedik. Ezáltal elkerüli a Koldusope
ra 100 zűrzavaros esztendejének szín
háztörténete során az egymást leköröző 
előadások előtt ásító gödröket. Az exp
resszionista gesztusok döntően megha
tározzák a színészek szerepfelfogását, 
azonosulnak is az általuk életre keltett 
figurákkal meg nem is. Ezt húzzák alá az 
elidegenítő effektusok, melynek során a 
színészek bátran reflektálnak szerepük
re, magukra, a világra. Magyarázzák az 
elnyomásra épülő rendszereket, s szinte 
szájbarágóan, az önismétlésekre bátran 
építve leplezik le. S ez a felfogás a hazai 
magyar színjátszást is hosszú évtizedek 
óta meghatározó, a teljes azonosulásra 
alapuló sztanyiszlavszkiji szerepfelfogás 
éles ellentéteként az előadás stílusát is

döntően meghatározza. Ezért is kerülheti 
el a musical mindenkor kísértő csapdáját. 
Mert a Koldusopera, bizonyítja Bocsárdi 
zenedrámája, minden, csak nem musical, 
a benne kísértő moralitásjáték elemei is 
élesen ellentmondanak ennek. Amelyek 
nagyon sokszor a tandrám a modorát és 
tanításait is kifigurázva és bátran paro
dizálva burleszkszerűek, mintha a szerző 
ars poeticáját példáznák. Hogyan is ha
tározza meg Brecht az általa kitalált s 
egész életében, váltakozó körülmények és 
viszonyok között állandóan továbbfejlesz
tett epikus színház lényegét a mindenko
ri néző szemszögéből? „Az epikus színház 
nézője viszont így szól: Ezt sosem gondol
tam volna -  Ez nem a helyes út — Ez hihe
tetlen -  Csak legyen már vége — Megdöb
bentenek ennek a férfinak a szenvedései, 
mert fölöslegesek -  Ez magas művészet, 
nincs benne semmi egyértelmű — Nevetek, 
amikor sírnak, sírok, amikor nevetnek.”

Ötödik. Az előadás sikere azon áll vagy 
bukik, hogy hogyan énekelnek a színé
szek. Nos, Incze Katalin láthatólag ered
ményes munkát végzett, énekelnek, nem 
is kevésszer jól. A nagyzenekar pedig meg
határozza az előadás ritmusát, a songok 
színészeink eddig nem ismert képessége
it villantják fel. A nem kevésszer harsány 
dalok, kihangsúlyozva Kurt Weill organi
kusnak is nevezett zenéjének rejtett eré
nyeit, lehetőséget teremtenek az önfeledt 
játékra, amellyel a szereplők tehetségük
höz mérten bátran élnek is.

Hatodik. Az előadás sikerének záloga a 
szereposztás. Az a tény, hogy Bocsárdi a 
Koldusopera-előadások döntő többségében 
amorózók által játszott Penge Mackie sze

repére Erdei Gábort és ellenfele, a koldus
maffia-vezér szerepére Szakács Lászlót 
szemelte ki, döntően befolyásolja és meg
határozza az előadás arculatát és szava
tolja a sikert. Erdei, amellett, hogy fan
tasztikusan énekel, egyszerre mélakóros 
és cinikus, ugyanakkor érzékeltetni tud
ja, hogy a betörőkirály érzi a saját vesztét. 
Tudja, hogy őket, a „polgári kisiparosokat” 
meghaladta az idő. S mindezt az akasz
tófa alatt — igen, vannak aggasztó körül
mények, döbbenetes beleérző képességgel 
mondja el: „Minket, polgári kisiparosokat, 
akik derék feszítővasaikkal a kisboltosok 
nikkelkasszáit dolgozzuk meg, elnyelnek 
a nagyvállalkozók, akik mögött ott áll
nak a bankok. Mit számít egy tolvajkulcs 
egy részvénnyel szemben? Mit számít egy 
bankrablás egy bankalapítással szemben? 
Mit jelent egy ember meggyilkolása, szem
ben egy ember alkalmaztatásával?” Nos, 
érti, aki érti. S hogy ezek a betörőkirály 
szangvinikus és szarkasztikus felismeré
sei elérhetik a hatást, ennél világosabban, 
drámában legalábbis, nemigen fogalmaz
ták meg komor korunk lényegét, nagy sze
repe van darabbéli ellenfelének és győztes 
riválisának, a koldusmaffia vezérét ala
kító Szakács Lászlónak is, alakításában, 
amellyel alighanem felért a csúcsra, olyan 
erő van, hogy robbantja szét a színpadot! 
O nem melankolikus, mint ellenfele, ó, 
nem, cinikus, és bízik magában s az em
beri részvétben, szolidaritásban, amely
re korunk hazugságai is arcpirító módon 
alapoznak, maximálisan használva ki az 
emberek naivságát, határtalan szűklátó
körűségét, ostoba jóindulatát!

Hetedik. A mellékszereplők számtalan 
szereposztásbéli telitalálatának örülhe
tünk, egyénileg is, csoportban is, ismétel
jük, a spektákulum fő jellemzője a csopor
tok szimmetrikus és átgondolt mozgatása, 
melyek hozzájárulnak a sikerhez. A többi 
néma csend, halljuk, amint a már idézett 
elnyomás már nem is csapatban, hanem 
hordákban, seregekben károg, előrevetít
ve a jelenünknél is ragyogóbb jövőt.
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Átvitelek korrespondenciája
Angi István egy interjúban cáfolt meg 

egy hibás vélekedést, éspedig azt, hogy az 
irodalmat a legegyszerűbb tanulmányozni, 
merthogy a róla való beszéd nyelve meg
egyezik a mű nyelvével. Nem tekinthetünk 
el viszont attól a ténytől -  érvelt az interjú- 
alany —, hogy a költő vagy író nem egysze
rűen szavakból állítja össze műveit, hanem 
szavak kombinációiból. Az irodalomban te
hát a természetes nyelvre úgymond ráépült 
nyelvvel találkozunk. Évtizedekkel ezelőtt 
megfogalmazódott a kijelentés -  tehetjük 
hozzá hogy az irodalmi mű (s a művészet 
általában) másodlagos modelláló rendszer
nek (Jurij Lotman) tekinthető. Ebből kifo
lyólag pedig „olyan nyelvi átfordítást igé
nyel az értelmezése, mint a zene vagy a 
képzőművészet esetében, és akkor derülnek 
ki a titkok, ha ügyesen vallatjuk retorika
ilag az adott művet.” Az esztéta szerepére 
vonatkozó kérdésre válaszolva aztán arról 
beszélt Angi István, hogy miután felvette 
a kapcsolatot a művel, úgymond ráhango
lódott, maga is a művekkel való találkozás
ra kell hogy bátorítsa a befogadót, hogy az 
értelmezésen keresztül még inkább képes 
legyen a művészet élvezésére. (In Angi Ist
ván: Értéktől jelentésig. Kolozsvár, Pro Phi- 
losiphia, 2004, 333-335.)

Mindezeket, a műértelmezés során vé
gigjárt stádiumokat Angi István egyetlen 
szószerkezettel ragadta meg: a megérintett 
szép továbbgondolásai. Gondolati szempont
ból annyira pontos, nyelvileg pedig szaba
tos a megfogalmazás, hogy joggal kapta ezt 
a címet a szerző új kötete.

k
Angi István első kötetéről, a Zene és esz

tétika címűről (Bukarest, Kriterion Könyv
kiadó, 1975) írva, Bretter György két nagy 
szellemi-kulturális terület művelésében je
lölte meg a szerző tevékenységének tárgyát. 
Az egyik a zeneesztétika, a másik pedig az 
ideológiai-kulturális kritika. „Angi István
nal kultúránknak új, önkéntes mindenese 
jelentkezett — indította Mindenesek kálvá
riája című, a Korunk ban közölt kritikáját 
-: a munkamegosztást olyannyira nélkülö
ző szellemi életünkben az esztétikai elmé
letalkotásból kiinduló zeneesztétika és az 
ideológiai-kulturális kritika területén vál
lalta a mindenütt bőségben heverő felada
tok közül a neki megfelelőket.” (újraközölve: 
In Bretter György: Itt és mást. Válogatott 
írások. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 
1979, 458-464.)

A neves szerző új kötete a kulturális kri
tika keretébe tartozó művészetkritikai írá
sainak gyűjteménye, amelyek közül a leg
korábbi 1997-ben, a legutóbbi 2017-ben 
keletkezett, és lapokban, folyóiratokban, 
gyűjteményes kötetben, valamint a szer
ző korábbi tanulmánykötetében jelentek 
meg mint a tárlatlátogató műkritikus be
számolói, illetve a kiállított művek értelme
ző leírásai (Valovics László, Tudorán Klára, 
Dobribán Emil, valamint kézdivásárhelyi

művészek 1997-es közös tárlata), továbbá 
egyes alkotókról (pl. Szervátiusz Jenő, Si
pos László) vagy alkotói csoportokról, nem 
különben művészetelméleti kérdésekről ké
szült analitikus tanulmányok.

Fontosnak tartom kiemelni azt a több
letet, amelyet Angi István hozzá tud adni 
írásaiban a művészettörténészek és műkri
tikusok által jegyzett leírásokhoz és műér
telmezésekhez. Ez pedig éppen az esztéta 
megközelítésének köszönhető értelemtu- 
lajdonítás, valamint a tárgyalás során az 
elméleti premisszák világos felvázolásából 
és egy-egy mély gondolati tartabm, az esz
meiség kiemeléséből adódik. így pedig, 
egyrészt, maga a szerző igazolja elemzé
seiben az általa egykor felállított „operáci
ós rendszer” (lásd az esztétikum groteszk- 
transzcendens tengelyrendszerét tárgyaló 
tanulmányát az első kötetében!) működőké
pességét, rámutathat a szép és csúf, a fen
séges és aljas, a tragikus és komikus model
lek konkrét megvalósulására, a különböző 
esztétikai minőségek kombinációjára, egye
di megjelenési formáira az elemzett művek 
esztétikumát illetően (egy-egy alkotómű
vész, például Szervátiusz Jenő vagy Sipos 
László életműve esetében), másrészt pedig 
szilárd támpontokat adhat jelenségleírása
inak és értelmezéseinek (például a nagyvá
radi 35-ös Műhely alkotói csoport esetében).

Szervátiusz Jenő (1903—1983) életmű
vét megvilágítva beszél a szerző a művek
ben megvalósuló drámai konfliktusokról, 
ezek végleteiről, mind a „tragikus kollízi- 
ók katarzisáról”, mind a „komikus átcsapás 
groteszkjeiről”, de e két véglet „tragikomi
kus szintéziséről” is, amely például a köz
ismert, 1939-ben alkotott Emré bá című kis 
méretű nagy (!) munkájában valósult meg. 
„Emré bá balladája a szánalmat ébresz
tő figura és az őt kiröhögő duhaj legények 
kontrasztjában a groteszk lényegcseréjének 
’hiány-típusát’ mutatja be -  összegez a szer
ző —, amelyben a hiány, az űr sokszorozó- 
dik meg az általánosítást követő lényegcse
rében: az üres lelkű, mulatozó legények és 
a félbolond ’lelki szegény’ összevetése a hi
ányok cseréjéhez vezet, és arra a groteszk 
kérdésre felel, hogy: kié a nincs?” (101.)

A Szervátiusz-tanulmány egy másik he
lyén a Visszatérés (1932) című, egy fiatal női 
alakot ábrázoló szobrot értelmezve írja An
gi István, hogy ez esetben egymásra épített 
formák egymásba játszását láthatjuk: „az 
önmagába visszatérő alak elsősorban maga 
fölé hajló női alak. Ám formája egyben fel
idéző forma. A rajta lefutó vonal játékából 
hattyúmotívum tetszik ki -  a nő és a haty- 
tyú metaforikus szintjét hozza létre. Ezen 
a szinten társul az alapkérdéshez a tiszta
ságtól a bájig, az életigenléstől a halál ta
gadásáig számos lerövidített mítosz rejtőz
ködő tartalma [...]. És még egy harmadik 
megszakított mozzanat is leolvasható ennek 
a réteges vonaltémának a helyzetiségéről. 
A női alak lebegése ugyanis nemcsak haty- 
tyúra emlékeztető, de fába faragott szobor
léte egyben a vegetatív létet is idézi, amely 
a szoborban megszüntetve hordozza a le
vés borús ígéretét. A felsejlő képek között 
áttűnik a szomorúfűz koronája, de a lehaj

tott fej és az előtűnt keblek ugyanakkor a 
gyöngyvirág rezgő kelyheit idézik azzal a 
szomorkás szeméremmel, amely a hattyú
motívumból kitetsző melankóliával társul
va a magányos női alak alapjelentését emeli 
ki: a magára maradottság hervasztó csüg
gedtségét.” (125.)

A Visszatérés elemzése során, amint lát
tuk, arra világít rá a szerző, hogy hogyan 
jön létre -  úgymond -  az „átvitelek kor
respondenciája”. Különben magának a ta
nulmánynak a címe is ezt vetíti előre: Kép
zőművészeti metaforák: Szervátiusz Jenő. 
Ezen a kimondottan is vállalt célon túlme
nően én még a szerző személyes életérzé
sét, sőt az egyén léttapasztalatát, éspedig 
a magára maradottság hervasztó csüggedt
ségének gondolatát is kiérezni vélem a ta
nulmánynak ebből az esszéisztikus pasz- 
szusából...

Egy másik alkotó, Sipos László (1943) 
művét tárgyalva többek között arra mutat 
rá Angi István, hogy Sipos festményein a 
látvány megalkotása egyszerre „képien ér
zéki és eszmeien láttató”, a festő kelléktá
rában pedig nagyon is konkrét, hétközna
pi dolgok, tárgyak és munkaeszközök (szög, 
kalapács, harapófogó) fordulnak elő nagy 
gyakorisággal, de ezeket úgy kombinálja, 
úgy helyezi el a kompozícióiban, hogy meg
mutatkozásukból a fájdalom egyetemessé
ge olvasható ki, vagyis az emberi fájdalom 
megélésének a tárgyi világra való kivetíté
se történik meg például a Megszegzett kulcs, 
a Harapófogó körtével, a Befűzött kés című 
művek esetében. Sőt, a Krisztus sorozatá
ban ezek jelentésmezeje kiszélesedik, bib
liai (keresztrefeszítés!) jelképiségük kerül 
előtérbe.

Nem távolodik el tehát az élettől, a való
ságtól a kritikus. Műveket értelmez ugyan, 
művek világában kívánja eligazítani a be
fogadót, de közvetett módon s végső soron 
saját életéről s bizonyára a mi életünkről 
is beszél, mondhatom, általában életproblé
mákat vet fel. Mert tulajdonképpen -  ahogy 
a fiatal Lukács György gondolta el -: a for
ma a valóság a kritikus írásaiban...

Angi István: A m egérin te tt szép  to 
vábbgondolása i. Kolozsvár, Verbum, 
2018.
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Kritikák tükrében
Haklik Norbert: A  T a llin -  

Z á g rá b -B u k a re s t tengely. 
K r itik á k  k o r tá r s  v ilá g ir o 
da lom ró l. Orpheusz Kiadó, 
Budapest, 2018.

Kortárs világirodalmi al
kotások felfedezésére ösztökél 
Haklik Norbert kötete, amely 
huszonnyolc kritika által, te
matikus csoportosításban mu
tatja meg az olvasónak, miért 
érdemes Ursula Kovalyk, Petru 
Cimpoesu, Kataryna Sowula, 
Ondfej Neff, Jan Grue, Jaros
lava Blazková és még számos 
más szerző írásművészete fe
lé fordulni, és kézbe venni al
kotásaikat magyar fordításban.

ülszöveg
A kritikus könnyed hangvétel
lel elemzi a regényeket, novel- 
lásköteteket, novellaantológi
át, és ahol szükségesnek érzi
-  az olvasóra gondosan figyelve
-  társadalmi-politikai kontex
tusba helyezi a művek keletke
zését, felvetett problematikáju
kat, aminek következtében a 
gyűjtemény kritikái kulturális 
adalékot is nyújtanak, és nem 
merülnek ki a szövegszintű 
elemzésben. Hakliknál a bíráló 
kritika rendszerint pozitív vég
kicsengésbe fordul át, amely
ben a szerző' igyekszik kidom
borítani az alkotások erősségét. 
Mindemellett pedig figyelemre 
méltó, ahogyan a kritikákban a 
fordítói munka is fontos funkci
ót kap, a kritikus külön értel
mezési-elemzői bekezdésekben 
mutatja meg a magyar nyelvre

átültető közvetítők rendkívüli 
szerepét és találékonyságát.

A kötetbeli kritikák pár
beszédben állnak egymás
sal, Haklik egy-egy szerzőnek 
több alkotását elemezve utal 
vissza már ismertetett művek
re, amelynek tulajdoníthatóan 
az olvasó egyre inkább megis
meri a kritikus érdeklődési te
rületét is: a szépirodalmi al
kotásokon keresztül Haklik 
Norbert a különböző nemzeti
ségű szerzők műveiben keresi 
a hiteles közép-európai tapasz
talat megnyilatkozását, illetve 
azokat a megoldásokat és né
zeteket, amelyek által ezek az 
alkotások valami egyetemes
ről, általános emberiről szól(- 
hatjnak. A kritikák olyan alko
tásokat mutatnak be, amelyek 
alapvető problémái „gond nél
kül nemzetköziesíthetők”, fel- 
cserélhetők. A Tallin-Zágráb- 
Bukarest tengely „megannyi 
terra incognitát” láttat, amely 
földrajzi közelségének dacára 
még mindig felfedezésre vár, 
de az kiérződik, hogy a kriti
kus otthonosan mozog ebben 
a térben, legyen szó lengyel, 
szlovák, román, cseh vagy észt 
írók műveiről.

„Van-e egyáltalán mondanivalónk
a boldogságról?”
Ö rkény István . Szerk. 

Vincze Ferenc, Hang-Kép
írás 8., Napkút Kiadó -  Pe
tőfi Irodalmi Múzeum, Bu
dapest, 2018.

„Nagyon sok önéletrajzot ír
tunk már”, nyilatkozta Örkény 
István, és ez a kötet épp ennek 
a mesterséges önéletírási fo
lyamatnak fordít hátat, feltéve 
azt a kérdést, hogy hogyan le
het népszerű írók életét korsze
rű módon feltárni és megmu
tatni. Erre nyújt megoldást a 
Hang-Kép-lrás sorozat, amely
nek nyolcadik albumában Ör
kény Istvánt lehet megismerni 
-  képek, levelek, egypercesek, 
interjúrészietek összességében.

Az igényesen összeállított 
kötet nem törekszik teljesség
re, a szerkesztő által megfo
galmazott használati utasítás 
már a legelején felfedi a válo
gatási szempontok nem titkolt 
szubjektivitását, hiszen a „sa
ját életünk elmesélése is nehéz, 
nemhogy másé.” A csupán in
formációkat, illetve fontosnak 
ítélt eseményeket tartalmazó 
biografikus művek újragondo
lása valósul meg, ahol nem egy 
külső értelmező festi meg az író 
életrajzát, hanem a szerkesz
tő által figyelmesen kiválasz
tott szövegek, Örkény elmesélt 
történetei, levélrészletei, no
vellái azok, amelyek az olvasó
nak megmutatják az író életét. 
Egy olyan albumot tart tehát a 
kezében az olvasó, amely rövid 
szemelvények által teszi széles 
körben élvezhetővé és elérhető
vé az Örkény-hagyatékot.

A kollázsszerű válogatás mo- 
zaikszerűen, de a kronológiai 
ívet nem megtörve vezeti be az 
olvasót az Örkényi világba. Eb
ben a kötetben nemcsak cso
portképek, portrék, pillanat
képek, hanem műsorfüzetek, 
kéziratok vagy akár a csalá
di gyógyszertár vényborítékja 
is helyet kapnak, és ez a sok
színűség épp ahhoz járul hoz
zá, hogy az olvasó ne csak az 
íróról és munkásságáról tud
jon meg érdekességeket, ha
nem lehetősége legyen Örkény 
István személyiségét felfedez
ni, és az író hétköznapjaiba be
pillantást nyerni. Az albumhoz 
hangzóanyag is társul, aminek 
köszönhetően az internet ál
tal egy-egy, az író által elme
sélt történet meg is hallgatha
tó. Minden alkotóelem magáért 
beszél és önmagában áll — a kö
tet nem tartalm az szerkesz
tői közbeékeléseket, értelmező 
magyarázatokat, hiszen az al
bum célja, hogy rossz közérzet 
és zaklatott idegállapot ellené
re is bármikor élvezhető legyen.

ASZTALOS
VERONKA-ÖRSIKE

DÖRZSÖLIK...?! 
DE HÁT AZT 

NEM IS 
ÉREZZÜK!

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Klezmer: a v ilág i zsidó zene köztessége
A Kolozsvár Társaság, a Magyarorszá

gi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Ha
tártalan Kultúra Program által 2019-ben 
már ötödjére meghirdetett Kolozsvári Zsi
dó Napok ez évben is klezmer-koncerttel 
zárultak. Az ember — hacsak etnikailag/ 
vallásilag nem kötődik eleve a zsidóság
hoz -  többnyire ízlelgeti, mérlegeli, vizs
latja a szót. Klezmer. Klezmer... Klezmer.

Tudván tudja, hogy ennek a „zenefaj
tának” -  mert műfajként lehetetlen értel
mezni -  ma, illetve tegnap-tegnapelőtt di
vathulláma van/volt, ennek a hullámnak 
mi a fáziskésett peremén élünk; számunk
ra a klezmer -  amely Közép-Európában 
többé-kevésbé ismét honos -  még min
dig kicsit idegen, miközben tudjuk, hogy 
sajátabbnak kellene éreznünk. Egymás
ba csúszik benne a 20. századi nyomasz
tó lelkiismeret a magyarra fordított Hege
dűs a háztetőn, A sátán Gorajhan vagy a 
Reb Ancsli idegen otthonosságával, tudjuk, 
hogy a szatmári hászidok, az egykorvolt 
s ma nyomasincs máramarosi zsidócskák, 
a kolozsvári Téglagyár, a Kasztner-vonat, 
az Orvos voltam Auschwitzban, a Yad Va- 
shem, a nagy alijázást megfejelő Ceau§es- 
cu-féle végkiárusítás... Satöbbi. Mindezt 
belegondoljuk a klezmerbe.

Igazunk van. Annak dacára is, hogy 
a klezmer csupán közép- és kelet-euró
pai világi, többé-kevésbé alkalmazott ze
ne, amelyből pár évtizede pódiumzene — 
vagyis árucikk -  lett, ettől ismerjük, ezért 
vagyunk ennyire műveltek. S azt hisszük, 
hogy „echte zsidó” ez az egész. Pedig a „la
ikus” zsidó zenét, bárhol kap is lábra a vi
lágon, nem-zsidó elemek járják át. A zsidó 
muzsikusok csakúgy, mint a zsidó társa

dalom egésze, mindig is a helybéli többsé
gi társadalom kultúrájának hatása alatt 
álltak, a zenéjük tehát a befogadó -  vagy
is egyszersmind elutasító -  nemzet(iség) 
ek jegyeit mutatja. Az Ibériai-félsziget fe
lől keletre húzódott -  egykor Dél-Erdélyt 
is „meglátogató” -  szefárd zsidók modern 
ladino népzenéjén például érezhető a gö
rög, marokkói, bosnyák, illetve isztam
buli nem-zsidó zenei hagyományok hatá
sa. A konzervesdobozokon való dobolással 
kísért jemeni zsidó diwani zene — állítja 
Bob Cohen -  egészen úgy hangzik, mint 
a jemeni mohamedán zene. Ezek után 
nem meglepő, hogy az askenázi -  vagy
is Észak/Kelet-Európa felől az évszázadok 
során fellobbant pogromok elől dél felé hú
zódó zsidók zenéje olykor erősen hasonlít a 
kelet-európai népzenékre.

Az említett Cohen nagyon világosan fog
lalja össze a klezmer zene 20. századi újra- 
ébredésének — közvetve divathullámveré
sének — történetét és hátterét is. A klezmer 
először fiatal amerikai muzsikusok köré
ben éledt újra a hetvenes években és a 
nyolcvanasok elején, reneszánsza pedig a 
jiddis nyelvű kulturális termés iránt feltá
madt érdeklődés idejére esett. Korábban 
tudniillik a jiddis kultúra helyzetére, is
mertségére határozottan visszavető hatás
sal volt a Soá (másképp: holokauszt) utáni 
asszimiláció, a cionizmus, valamint a nagy 
intenzitással bontakozó izraeli héber nyel
vű kultúra. Az amerikai fiatalok klezmer 
felé fordulását jóformán az utolsó pillanat
ban tett kísérletnek tarthatjuk az eltűnő
ben levő, az askenázi ősök kultúrájában 
gyökerező közép-kelet-európai zsidó tudat, 
vagyis jiddiskeit megőrzésére.

Nem szabad tehát azt hinnünk, hogy a 
klezmer zene bölcsője egy kizárólag zsidó 
elemekből álló kulturális térben ringott. 
A hagyományos klezmer repertoár stan
dardjaiban keresztény egyházi zenei ele
mek, négysoros népdalszerkezetek is bő
ven fellelhetők; a kölcsönzés szabadsága 
magától értetődő eredetsajátosságként ve
endő számításba. Bár korántsem idegen 
tőle a borongás, a meditáció, a nosztalgia, 
a sírás, azért mégis csak a hangszeres 
tánczene a klezmer igazi megnyilvánu
lási formája. A klezmer szó maga archa
ikus héber hangszeres zenészt jelentő ki
fejezésből ered.

A kelet-európai zsidók ünnepeire csak
úgy, mint a lengyel, orosz, észak-moldvai 
urak vigasságain szívesen meghívott, nép
szerű együttesek voltak a zsidó zenésze
kéi. „A klezmer az volt a Kárpátok külső 
oldalán, mint a cigányzene a Kárpátokon 
belül, népi motívumokra épülő szórakoz
tató zene -  hol mi volt a helyi zene -  írja 
Varga György. -  Az orosz zsidók klezmerje 
— ha nem otthon, a hászid közösségekben 
játszották -  nagyon hasonlít pl. az ogye- 
szai (matróz)kocsmai zenére, köszönhető
en az ottani erős zsidó közösségnek. És ez 
így volt Kelet- és Közép-Európa más tájé
kain is. Van viszont egy másik vonal, amit 
az elméleti guruk talán nem is sorolnak 
a klezmerhez, én bécsi klezmernek hívom. 
Német vagy jiddis nyelvű (ki tudja, hol a 
határ!), kávéházakban játszották szóra
koztató zenészek.”

JAKABFFY TAMÁS

A kim ozdíthatatlan  csönd
Egy labda visszapattanása, egy félig nyitva hagyott kapu, 

a sebességből megmaradt keréknyomok, elágazások, szétfeszí
tett robbanás, bekerített istenek.

Szimatolás. Úszás. Repülés. A márvány csendje, a fa csend
je, a beton csendje, nejlon és elrejtőzés, mindenhol lapul vala
mi. Mintha lenne itt egy végtelenített játszma, valaki valaki 
más után kutat, valaki elbújik, valaki üldöz.

A fény és az árnyéka, ahogy egymásba fordulnak -  s ben
nünk születnek újjá. Kitaposott utak.

Emlékezet. Az ember — és az ember hiánya.
A valódi magányban senki nem maradhat meg tartósan 

bűntelenül és büntetlenül.
Hány szárnycsapás egy repülés íve? Lehet-e rekonstruálni 

repülését jégbe fagyott madárnyomokból?
Birtalan Zsolt képein ott van a kimozdíthatatlan csönd. 

Várni nehéz. És várni könnyű. A várakozás ezer arca vissza
kacsint.

KALI ÁGNES

—  2019/21. SZÁM -  NOVEMBER 10. 23



Október 9-én Lövétei Lázár Lász
ló Miféle harag című kötetét mutatták 
be a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban. 
Az eseményt a Bőd Péter Megyei Könyv
tár szervezte, a szerzővel pedig Szonda 
Szabolcs könyvtárigazgató beszélgetett.

Négykerék címmel slam poetry előa
dások zajlottak Csíkszeredában a Kájoni 
János Megyei Könyvtárban és Székely
udvarhelyen a Felső G-ben. A rendezvé
nyekre október 13-án került sor, délután 
17, illetve 20 órától. Felléptek: Bárány 
Bence, Galló Bence és Mészáros Péter.

A Helikon Estek legújabb meghívott
ja Tamás Dénes író, egyetemi oktató volt. 
A Kalligram gondozásában megjelent, 
Az élő ház című regényének bemutatója 
október 16-án, délután hattól kezdődött 
a Bulgakovban. Sánta Miriám beszélge
tett a szerzővel és meghívottjával, Szabó 
Árpád Töhötömmel, aki saját tapasztala
tai alapján egészítette ki vagy épp cáfolta 
meg a kötetben elbeszélteket.

Október 17-én megalakult a Kolozsvá
ri Szépíró Kör a Planetáriumban. Az ün
nepi eseményt Szkárosi Endre nyitotta

meg, aki röviden ismertette a Szépírók 
Társaságának eddigi tevékenységét, ezt 
követően a „kritikus-kvartett” nyílt vitá
jára és a frissen megalakult Kolozsvári 
Szépíró Kör tagjainak felolvasására ke
rült sor. A rendezvénysorozaton felléptek: 
Balázs Imre József, Bányai Éva, Lász
ló Noémi, Sánta Miriám, Selyem Zsuzsa, 
Szilágyi Júlia, Szkárosi Endre, Tompa 
Gábor, Vallasek Júlia és Visky András.

Kettős könyvbemutatót tartottak ok
tóber 18-án a Planetáriumban, délután 
hat órától. Horváth Benji A dicsőséges 
Európa és Dékány Dávid Dolgok C-hez 
című köteteit Sára Gergely ismertet
te, az esemény záróperformansza pedig 
Horváth Benji és André Ferenc közös au
diovizuális költészeti projektje, a Beat- 
wándor volt, ezúttal a meghívottak ven
dégfellépésével kiegészítve.

Október 21-én a Bréda Ferenc Irodal
mi Kör (korábban Bretter György Irodal
mi Kör) évadnyitó rendezvényére került

sor, az est meghívottja Tófalvi Előd volt. 
Az eseményt szokás szerint hétfőn ren
dezték a Bulgakov kávézóban, a részt
vevők hozzászólásait Horváth Benji és 
Sánta Miriám moderálták, vitaindítói 
szerepben pedig György Evelin jelentke
zett.

s

U j irodalmi kör alakult Kolozsváron: 
ennek ünnepélyes megnyitóját október 
22-én tartották a Planetáriumban. A kez
deményezés Hervay Gizella nevét viseli, 
szoros összefüggésben a Hervay-kultusz 
„újjászületésével”, valamint azzal, hogy 
mondhatni kevés irodalmi projekt vise
li női szerzők nevét. A Hervay Klub első 
meghívottja Márcutiu-Rácz Dóra és Szal- 
lós Kis Csaba voltak, moderátorként pe
dig André Ferenc és György Evelin lép
tek fel.

Szántó T. Gábor Európa szimfónia 
című regényét mutatták be október 25- 
én a Bulgakov kávéházban, a Kolozsvá
ri Zsidó Napok rendezvénysorozat alkal
mával. A könyvbemutatót Veress Gábor 
zongorajátéka kísérte, a szerzővel Balázs 
Imre József irodalomtörténész, költő be
szélgetett.

Gyümölcs
N e a  le szü re te lt gyüm ölcs, ...
A fősorok Robert Louis Stevenson 
fenti aforizmájának a folytatását 
rejtik.

VÍZSZINTES: 1. A folytatás 
kezdete. 10. Közteher. 11. Pub- 
ban mérik. 12. ... ovo; a tojástól 
kezdve. 13. Nincs hóember nélkü
le! 14. Római 51-es. 15. Csak félig! 
16. A ngol ta g a d á s . 18. H elyben. 
19. K isebb  vízfolyás. 22. Bölcsőt 
mozgat. 25. Ruha dísze. 27. Butí
tó bor. 28. A laurencium vegyjele.
30. Azonnal, rögtön. 32. Fiatalos 
köszönés. 34. Magyar tévécsator
na. 36. V iselkedési mód. 38. Ruha
d arab . 39. T otal ...; távoli felvétel. 
41. F ra n c ia  v á ro s . 43. A toll fele!
44. Nedves pince szaga. 46. Selena 
...; amerikai színésznő. 48. Nagyon 
csodálkozás. 51. Lengyel város. 53. 
A -nél ra g p á r ja . 54. E g y k o r vár 
volt. 56. D ű n e  fele! 57. K öltői só
haj. 59. Igeképző. 60. Szem élyes

névmás. 61. Fedezékébe. 63. At
tól fogva.

FÜGGŐLEGES: 1. Kopoltyús ál
lat. 2. Idegen előtag: zsír-. 3. Nó
gatni kezd! 4. Útburkolat fajtája. 
5. Az alumínium vegyjele. 6. Ja
pán buddhizmus. 7. Cicero nyel
ve. 8. Ceruzabél fajtája. 9. Népies 
műdal. 15. Elemi parány. 17. Vagy, 
angolul. 18. Valódi, hamisítatlan. 
20. Afrika csücske! 21. Idős, öreg. 
23. Válaszolsz végre? 24. A folyta
tás befejezése. 26. Mogorva, ba
rátságtalan. 29. ... Klub; tévéadó.
31. Bajuszt pödör. 33. Karral jelez. 
35. Szilajjá válik. 37. Mohamedán 
böjt. 40. Lón ...; kambodzsai politi
kus. 42. Finom itóka. 45. Női lak
osztály a muszlimoknál. 47. A zok
ni feje! 49. Az egyik evangélista. 50. 
Sorolni kezd! 52. ... Grosso; brazil 
tagállam. 55. Búzaszem. 58. Fegy
veres sereg. 60. A szélein told! 62. 
Dúdoló szócska. 63. Kópia része!

R.T.

A Helikon 2019/20-as lap
számában közölt Páskán- 
di cím ű rejtvény  m egfejté
se; A szalmabábuk lázadása, 
Az eb olykor emeli lábát 7 7 1 2 2 0 6 2 8 1 9 0 2 1
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