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Lapszámunk 1., 3., 5-7., 9., 10., 12., 13., 15-17. oldalát Bach Máté Fénypecázás című fotósorozatával 
illusztráltuk, amelyet a 28. Szent György Napok keretében vetítettek le a sepsiszentgyörgyi 
Magma Kor társ Kiállítótérben.

„Nagyon erősen él bennem  
gyerekkori önmagam”

INTERJÚ
BERG JUDITTAL /2

Máté Irén:

ES MAL PAS /4

KARÁCSONYI ZSOLT

Június
„éreztük”

Ady Endre

Szavak napbarnította bőre megfeszül, su
gárzás kint-bent, árapály, aszály, aztán a perc 
esó'i mögött felserceg az öröklétek hullámzó, 
visszajelző' adása.

Mert itt, e júniusban, esélyek vannak, ké
rem, lehet már tisztelegni a fénylő napkorong
nak, ahogy csak nyárban illik, amíg a létre kí
vánt moccanatlan derűpont a belső térbe olvad.

Egészen úgy, mint holnap, egész úgy, mint 
tegnap, leülsz a nyárvidéken, kanyarogsz, 
mintha volna idő a lassúságra, pedig az most

sincs, persze, sercegve ér a percek esője az 
ereszre.

Nyár van, nyár lesz, és csillog a csillagrom
bolóid fehérlő tónusában a meg-nem-érkezett- 
ség -  túl gyorsan történt minden, előtűnt há
rom évszak, s a negyedikben ismét ugyanazt 
várja látni, mert senki sem akar már új nya
rat kitalálni.

A klasszikusan újat követelik a népek, cir
kusz felvert porondját mutatja a hüvelykujj. Pe
dig nyerésre állunk, ez ma a képtelenség.

Erőt veszünk erőnkön, uraljuk gyengesé
günk, a jel erős és tiszta, a kapcsolat -  kor
látlan. Hozzáférésünk semmi nem gátolhatja 
immár.

Pedig árvizek vannak, tornádó, aszály, ter
ror. Erős infrasugárzás, ózonlyuk, mélabú- 
terv. A csillagrombolókat sem feledhetjük -  
most sem, már hámlik is le bőre derűsre írt 
szavaknak.

Csordás László:

EGY ÍRÓI ÉLETMŰ 
REJTEKÚTJAIN /14
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„Nagyon erősen 
él bennem 
gyerekkori 
önmagam”

Interjú
Berg Judittal

-  A felnőtteknek általában szilárd el
képzelésük van arról, hogy a gyereknek 
mit kellene olvasnia. Lásd kötelező há
zi olvasmányok. Berg Judit mit olvasott 
akkor, amikor még esetleg nem gondolta, 
hogy gyerekíróként végzi?

-  Legszívesebben népmeséket és ka
landregényeket olvastam gyerekko
romban. Megvolt otthon a régi Pöttyös-, 
Csíkos- és Delfin-könyvtár számtalan kö
tete, de minden érdekelt, ami a kezem
be került. Kedvencem Mándy Iván Robin 
Hoodja volt, de szerettem Erich Kästner 
könyveit, később a Dumas-regényeket.

— Életrajzodból úgy tudjuk, számod
ra egyetemi diákként kezdődött a teremtő 
betűvetés, amikor volt általános iskolád
nak írtál gyerekdarabokat, és ezek rende
zésében is részt vettél. Életednek ebben az 
időszakában sok időt töltöttél gyerekekkel, 
mondhatni aktívan. Az állandó tevékeny
ség, az energia, a zsongás hogyan hat az 
alkotói folyamatra, amit a közönség nagy
része leginkább elvonulásként képzel el?

— Engem nagyon inspirál a gyerekek
kel együtt töltött idő'. A régi színházi 
szakkörbe sok lakótelepi „rossz gyerek” 
járt, akik egyébként a téren lógtak volna

Fotó: Szász Marcell

estig. Szerettek hepciáskodni és bunyóz
ni, ezért írás közben szem előtt ta rto t
tam, hogy legyenek nekik is testhez ál
ló jelenetek, amelyeknek ők találhatták 
ki a koreográfiáját is. Ma is gyakran ka
pok ötleteket és új lendületet a gyereke
imtől, az ő barátaiktól és az olvasóimtól, 
akikkel az író-olvasó találkozókon szok
tam beszélgetni. Aztán persze meg kell 
teremteni a csendes, elvonulós időket is, 
mert gyerekzsivajban, lelkizés vagy ép
pen nevetgélés közben képtelenség írni. 
Az alkotómunka -  számomra legalábbis 
-  a legszigorúbb együttlét önmagámmal.

— jElső könyved azokból a mesékből ala
kult, amelyeket első lányodnak, Lillának 
meséltél, őt és később született gyerme
keidet, Borit, Dalmát és Vilmost szoktad 
írásaid ihletőiként megnevezni. Szokott-e 
írás közben ez a négy gyerek képletesen 
összekapni azzal a gyerekkel, aki te vol
tál? Gondolom, őt sem hagyod azért ki a 
pakliból, amikor könyvet írsz.

-  Nagyon erősen él bennem gyerekko
ri önmagam. Pontosan fel tudom idézni, 
milyen könyveket szerettem, mi hozott 
lázba, mitől csillant fel a szemem. A pár
beszédeket például kifejezetten vártam 
olvasás közben -  részben ezért is törek

szem arra, hogy ahol csak lehet, narráció 
helyett párbeszédes formában görgessem 
a történeteimet. A gyerekeim szerintem 
jól érezték volna magukat a hajdani Ju 
ditkával, a lényegi dolgokban megvan 
köztünk az egyetértés, bár lehet, hogy 
néha összevesztünk volna, főleg azokkal 
a csemetéimmel, akikben — hozzám ha
sonlóan — erős a vezetői hajlam.

-  Beszéltél egyszer arról, hogy a magyar 
gyerekirodalmi szerzők köre nem lehetet
lenül nagy, és hogy ezen belül nincsenek 
meg azok az ellentétek, amelyek ezen kívül, 
sajnos, úgy tűnik, léteznek. Valóban létez
ne a magyar irodalmi élet szőnyege alatt 
egy ilyen békés tündérvilág?

-  Békés tündérvilágnak azért nem ne
vezném, mert természetesen itt is akad
nak kisebb-nagyobb konfliktusok, rivali
zálás, féltékenység és sorolhatnám, de én 
úgy látom, hogy a gyerekírók és illuszt
rátorok többsége összetart, szereti egy
mást és értékeli a többiek sikereit. A mai 
magyar gyerekirodalom egyre erősödik, 
egyre több tehetséges szerző jelenik meg, 
és én őszintén örülök minden pályatár
sam sikerének. Üdítő a kollégáim mun
káit olvasni, inspirálóak az illusztrációk 
is, és egy erős mezőnyben az ember óha
tatlanul mindig magasabbra teszi a lécet. 
A gyerekkönyvszakmán belüli találkozók, 
szakmai és baráti összejövetelek, beszél
getések és sörözések többnyire nagyon jó 
hangulatban telnek.

-  Tizenöt évesen egy ösztöndíjjal négy 
hónapig New Yorkban voltál cserediák. 
Hogyan élte meg a kamasz Berg Judit a 
négy magyarmentes hónapot? Valóban 
magyarmentes volt ez a négy hónap?

-  Tízen kaptunk ösztöndíjat abban az 
évben az iskolából, így nem egyedül utaz
tam New Yorkba. Igaz, rajtam kívül ta 
lán csak ketten laktak még Brooklyn- 
ban, és velük is alig találkoztam. Ilyen 
értelemben ez igenis magyarmentes idő
szak volt, az iskolában és az új barátok
kal folyamatosan angolul beszéltünk, 
otthon pedig spanyolul, mivel engem egy 
dél-amerikai bevándorló család látott 
vendégül. A negyedik hónap végére fo
lyékonyan beszéltem a brooklyni szlenget, 
angolul gondolkoztam, angolul álmodtam 
és még a rádiót is megértettem spanyo
lul. Önálló is lettem, aki képes egyedül 
boldogulni egy nagyvárosban, ráadásul 
szemtanúja voltam néhány rémes eset
nek is (fegyveres rablás a metróban, u t
cán lelőtt ember, öntudatlan drogosok a 
parkban), amelyektől kislányból hirtelen 
felnőtté váltam. Nehéz volt utána újra el
fogadni itthon a szülői kontrollt és a gye
rekszerepet.

-  Kalózok, dinók, hackerek -  témáid 
meglehetősen változatosak, és a felsoro
lás cseppet sem kimerítő. Legutóbb pél
dául az foglalkoztatott, hogy aki manap
ság egy épületről egy másikra ugrana át, 
az szigonypuskát, vetőhorgot vagy esetleg 
valami egyebet használ, aminek most épp 
nem tudjuk a magyar nevét. Gyakran üt
közöl írás közben gyakorlati gátakba? Ho-

BERG JUDIT

1974-ben született Budapesten. Nyolcadik osztály után a Karinthy Frigyesről elneve
zett angol-magyar két tannyelvű gimnáziumba jelentkezett. Egy ösztöndíjnak köszön
hetően tizenöt éves korában négy hónapot töltött New Yorkban cserediákként. Az Eöt
vös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarán szerzett magyar—angol szakos tanári 
diplomát és drámatanári végzettséget. Közben egykori általános iskolája színházszak
körének írt darabokat, részt vett a rendezésben, vándortáborba kísérte a gyerekeket, 
angolt tanított. Az egyetem utolsó évétől az angoltanítás mellett nyelvi lektorként és 
fordítóként dolgozott. Közben megszületett legnagyobb lánya, Lilla. Az első meséket 
neki találta ki. Amikor újra dolgozni kezdett, újságírónak állt: főleg kultúrával kapcso
latos cikkeket, interjúkat, riportokat készített. Később még három gyermeke született: 
Bori, Dalma és Vilmos. Ók ihletik meséit. Több mint húsz könyve jelent meg magya
rul, egy németül és a Rumini első kötete szerb és orosz nyelven. Díjai: Az Év Gyerek
könyve (a Ruminiért, 2007), József Attila-díj (2011).
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gyan egyeztethető a gyerekkönyvírás a ku
tatással? Meddig lehet egy-egy téma fölött 
toporogni?

— Én nagyon szeretem azokat a mun
kákat, ahol az írást kutatómunka előzi 
meg. Hiszek abban, hogy gyerekek szá
mára nagyon izgalmasan lehet mesélni 
letűnt vagy eljövendő korokról, találm á
nyokról, a világ fejlődéséről vagy éppen 
a művészetről meséken, regényeken ke
resztül. Mostanában több olyan köny
vet is írtam, ahol a fantázia által élet
re hívott szereplők valós keretek között 
élik meg kitalált kalandjaikat. Az Alma 
című regényem alapvetően a sakk vilá
gában játszódik, olyannyira, hogy írás 
közben sokat konzultáltam Polgár Judit
tal és Zsófival, hogy a sakkozó gondolko
dás és a sakkutalások tényleg a valóságot 
tükrözzék. A regény folytatása, a Drifter 
ennél is izgalmasabb munka volt, mert 
itt a számítástechnika jelenlegi állása, 
a mesterséges intelligencia fejlődése és 
az internet minden veszélye került a kö
zéppontba. Legalább egy évig olvastam 
hozzá a szakirodalmat, és írás közben is 
folyamatosan konzultáltam egy igazi ha- 
ckerrel.

— Mi szerint választod ki a következő 
könyv témakörét? Ez általában adja ma
gát, a helyzet hozza vagy körültekintően 
kigondolod? Számodra melyik könyved 
megírása tűnt eddig a legérdekesebbnek? 
Lehet ilyet kérdezni egy szerzőtől?

— A napokban jelenik meg első ifjúsá
gi krimim, Az őrzők. Ez egy több szá
lon futó, szövevényes bűnügyi történet, 
amelynek egyik fő helyszíne a budapes

ti Mátyás-templom. Engem rettentően iz
gat a művészettörténet és a történelem, 
ezért valódi kihívás volt olyan regényt ír
ni, ahol a nyomozást és a bűnügyeket is 
a történelem néhány fontos eseménye és 
pár csodás műalkotás befolyásolja. Egé
szen másként izgalmas -  de szintén igazi 
szellemi kaland -  a Rumini-regények ki
találása, vagy említhetném a Lengemesék 
sorozatot, amelynek minden részét igazi 
környezetvédő, természetjáró, állatmen
tő hangulatban írtam.

— Elérkezik-e az a pillanat a gyerekíró 
életében, amikor saját gyermekei már nem 
szólnak bele az ihletbe? Egyáltalán mit 
neveznél ihletnek most, amikor már az 
alanyi költők sorában is sokan csak „dol
goznak a szövegen”, és úgy tartják: az ih
let afféle lila köd?

— Szerintem nagyon is létezik az ihlet! 
Ez számomra olyan „áldott állapot”, ami
kor egyszer csak megerednek a gondola
taim, és olyan erővel törnek elő, hogy én 
már nem is irányítom őket, csak élvezem 
a sodrást. Manapság szokták ezt „flow”- 
nak is nevezni Csíkszentmihályi Mihály 
nyomán, és az alkotás legideálisabb ál
lapota. írhatok én bármit tiszta tudat
tal, minden szaktudásomat összeszedve, 
de legjobb esetben is csak egy vállalha
tó, tisztességes szöveg lesz a végered
mény. Ha azonban sikerül elkapnom eze
ket a tudatalattimmal együtt hömpölygő, 
a külvilágtól elszakadó állapotokat, érez
hetően változik a szöveg minősége. Utó
lag is felismerem, mikor sikerült igazi 
ihletett állapotban írnom, mert azok a 
szövegrészietek mindig beszippantanak 
-  és szerintem az olvasókat is.

-  A gyerek világa aligha prózai, fegyel
mezett, racionális közeg, valamely könyv 
megírásához azonban az említett kvali
tásokra feltétlenül szükség van, különö
sen akkor, ha az alkotó a valóságban egy 
népesebb család alapköve. Hogyan lesz a 
hajmeresztő és játékos ötletekből megadott 
vagy elvárt mennyiségű szövegtest? Napi 
fix óraszámban, mintha edzőterembe jár
nál, vagy innen-onnan összelopkodva az 
időt?

-  Egy négygyerekes, egyedülálló anyu
ka mindenképpen nagy időzsonglőr. Ha 
tehetem, délelőtt írok, amikor nincs ott
hon senki, de sajnos rengeteg egyéb in
tézni való is ilyenkor kerül elő — szóval 
ha egy jó tündértől kérhetnék valamit, 
az napi plusz néhány óra lenne!

-  A négy madár titka című könyvet Ker
tész Erzsivel közösen írtad. Milyen volt ez 
a tapasztalat? A gyerek/kamaszkönyvek 
terén nemzetközileg nem ritka, hogy szer
zőpáros ír egy-egy művet. Kisebbek itt az 
egók, mint a komolynak tartott szépiro
dalomban, vagy egészen más szempontok 
szerint működnek az írói és kiadói elmék?

-  Én korábban nem hittem, hogy tu 
dok mással együtt írni, de Erzsi kivé
tel. Játéknak indult az egész, de hamar 
kiderült, hogy nagyon inspiráljuk egy
mást: az ötleteink továbbfejlődnek a má
sik fejében, hihetetlen tempóban pasz- 
szolgatjuk egymásnak a történetlabdát. 
Csapdákat is állítunk a másiknak, pró
bálunk nehéz, fejtörést igénylő helyzete
ket teremteni, és ez a szellemi munka 
mindkettőnknek szárnyakat ad. Ráadá
sul ha együtt írunk, könnyű átadni a 
másiknak a számomra kevésbé izgal
mas feladatot, és ez hatalmas könnyebb
ség. Az óra rejtélyéhen (A négy madár tit
kának folytatása) például nekem sokkal 
nagyobb kedvem volt a Kiki vezette nyo
mozást írni, Erzsi viszont teljesen bele 
tudott helyezkedni a Gerda-vonalba, így 
a két főszereplővel párhuzamosan tör
ténő eseményeket mi is szinte párhuza
mosan írtuk, és csak nagy ritkán cserél
tünk szerepet.

-  A gyerek a jövő, a gyerekíró gyakorla
tilag a jövő olvasnivalóját nyújtja. Ennyi 
minden mellett ju t időd felnőttként olvas
ni? Miféle irodalmi prériken kalandozik a 
felnőtt Berg Judit, amikor megengedheti 
magának?

-  Amikor nagyon írok, általában nem 
tudok olvasni -  mintha olyankor nem vol
na hely a fejemben mások gondolatainak. 
Olyankor inkább csak verseket szoktam 
olvasgatni, de az éjjeliszekrényemen min
dig sok könyv áll -  mostanában főként 
kortárs szerzők művei - , ezeket a han
gulatom alapján felváltva olvasom estén
ként. Jelenleg ezek vannak soron: Kru- 
sovszky Dénes: Akik már nem leszünk 
sosem, Jón Kalman Stefansson: Az em
ber szíve, Borisz Akunyin: A Víz bolygó, 
Ken Liu: A papír sereglet, Nádas Péter: Vi
lágló részletek.
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MATE IREN

Es Mal Pas
(részletek a regényből)

Amikor hazatérek, oda, ahol szület
tem, hogy újra felfedezzem a hat gene
ráció hagyta nyomokat és jeleket, ami
kor közeledni kezdek ahhoz a vidékhez, 
az emlékek megelevenednek, az út vége 
felé az érzelmek felkavarodnak, megboly
dulnak. A gondolataim nagyon élénkek, 
hol a múltba repülnek, hol előreszalad
nak, a jövőt fürkészik. Talán azért, mert 
egyedül vagyok az autóban, és nem szólok 
senkihez. Magammal beszélgetek.

Amikor az útnak körülbelül még a ne
gyede van hátra, felérek egy domb tetejé
re, ez egyfajta határ. Megnyílik előttem 
a kígyózó völgy, a szelíd ereszkedő. Első 
dolgom megkeresni a juhnyájat. Amint 
megpillantom ezt a meghitt, ismert képet, 
megváltozik a légzésem, előjön a lelkem
nek az a része, ami mindig ott vár rám. 
Az a részem, amelyik soha nem akart in
nen elmenni.

Ez a kiegészülés, újra találkozom ön
magámmal, és folyóvá változom: nem na
gyon széles, de lomha folyású és mély. 
Mintha már nem is kerekeken, hanem 
sodródva haladnék tovább. A partról, bal
ról és jobbról, lassan hömpölyögnek felém 
a nyájak, pásztorok, akiok, a dombon ha
gyott szalmabálák -  mintha mézbe for
gatták volna őket -  lágyan idegurulnak, 
a szénaboglyák sorra belecsúsznak a me
derbe, gyerekkorillatuk van, közelebb lép 
néhány tarka tehén, idesompolyog egy ku
tya, felém száll egy fehér pillangó, vázá
ban egy csokor mezei virág, az égből két 
sólyom lassítva ereszkedik lefelé. Együtt 
megyünk haza. Mire a házunk elé érünk, 
mind ragacsosak és édesek leszünk.

Nagyanyámtól nászajándékba két háló
inget kaptam. Hosszú ujjúak, kis csipké
vel, gombokkal, valami vastagabb anyag
ból, talán düftinből. Az egyik szalmasárga 
és virágmintás, a másiknak a színére már 
nem emlékszem, de az is virágos volt. Ez
zel az ajándékkal fejezte ki a reményét, ag
godalmát, bölcsességét. Azt akarta, hogy 
a hálószobában is rendben legyen minden. 
Azóta nem hordok pizsamát, sem hálóin
get, anélkül alszom.

Amikor visszamegyek, az nem ugyan
ilyen. Más érzések tesznek próbára. 
Az első néhány kilométer a legnehezebb. 
Az otthontól való eltávolodás elnehezí
ti a fejet, a szívet, a lélegzetvételt, elho
mályosítja a látást, zavarja az autóveze

tést. Duplán látok és érzek. Tudom, hogy 
nincs mihez kezdenem, ha itt maradok, 
de azt is érzem, a szüleimnek sokkal ne
hezebb nélkülem. Mint egy vásári for
gatagban a körhintán, amikor a hosszú 
láncra függesztett széken ülök, és min
den örvénylik a szemem előtt és a fejem
ben. Száll a templomtorony, rajta a kék 
óra, a gólyák fészkükben a villanypóz
nán, a kicsi fenyves alja, ott nyugszik 
édesapám és a nagyszüleim, integetek 
nekik, száll a kántor a díszes orgoná
val, egy üres szekér, csak egy ló húzza, 
meggypiros bársonnyal bevont szószék, 
libák a kapu előtt, egy 1264-es, festett 
templomi persely, egy elhagyatott udvar, 
egy kapu szép, kovácsolt kilinccsel, csip- 
kefüggönyös ablak, sárga meg fehér kő
virágok, egy ház kéménye és a felszálló 
füst, üresen álló, rozoga fapad, kis szász 
rezesbanda, egy kút, benne tükröződő ar
commal. Az otthoni víz eleven.

Láttam, hogy a vásári körhintára fel
szállt a szűkölködés is, meg a magány és 
a nélkülözésekkel teli öregség, amit mél
tósággal viselnek, és a máshová költözött 
gyerekek, unokák utáni vágy. A kerék 
egyre gyorsabban emelkedett, távolodott, 
a hat nőgeneráció képe mind kisebbnek 
látszott, míg lassan eltűnt a Nagy Göncöl 
irányában.

*

Helmuttal hajnali négykor indultunk 
sízni, hátizsákosán a helyi kisvonattal. 
Az utolsó állomás, majd az utolsó busz
megálló után hosszú kaptató várt ránk, 
fel a menedékházig. A hátizsák, a síba
kancs, a lécek, a vastag, friss hóréteg mi
att lihegtünk.

Szitáló havazásban indultunk felfelé a 
téli bámulásra, forró teákra, a járatlan 
ösvények makulátlan havára készülve, 
a lelkünk meg lesiklásra várt, szelídebb 
pályákon. Az emelkedő fárasztóbb és sok
kal unalmasabb volt, mint ahogy csoma
goláskor elképzeltem. Nem tudom, hogy 
van ez, de a boldogság és a nagy öröm 
mindig másutt vár rád, mint ahol éppen 
megtalálni reméled. Odalesz minden lel
kesedés, amikor jön a meredek kapaszko
dó, a hideg csontig hatol, a szél szembe 
talál, amikor megtudod, nincs már hely a 
menedékházban. De úgy tettünk, mintha 
minden rendben lenne, Helmut mosolya 
mindent enyhített, már nem is éreztem a 
kellemetlenséget.

Nem emlékszem, hányán voltunk a 
nagy hálóteremben, mennyit síztünk, 
hány teát ittunk, mit ettünk. Most is 
csak a szikrázó fehérséget látom, az érin
tetlen, vattaszerű havat, amibe beleve
tettük magunkat. Csak a mi nyomaink 
voltak ott, senki nem jutott el a távoli fe
nyőkig. Az erdő csak nekünk zenélt.

Úgy határoztunk, visszafelé rövidebb 
úton ereszkedünk le, a túlsó hegyolda
lon. Két másik sízővei együtt indultunk a 
völgy felé. Csak egy darabig bírtam ta r
tani velük a lépést, aztán nagyon lema
radtam. Akkor eldöntöttem, még lassab
ban fogok csúszni, hogy lássam, halljam, 
érezzem az utat a semmibe.

Figyelmesen hallgattam az erdőt, és 
egyszer csak elkezdtem másnak látni. 
Tétova formák, elmosódott körvonalak, 
felsejlő és kihunyó fények. Előttem sen
ki, mögöttem senki. Csak a sítalpak su- 
hanását hallottam, amint felkunkorodó 
orrukkal lesiklottak. Elkábított ez a kü
lönös, soha nem látott szépség.

Mellettem megszólalt egy hegedű, majd 
a fúvóshangszerek. A fák alatt egy egész 
zenekar hömpölygött lefelé az érintet
len hóban. A cselló kicsit hátrább ma
radt, amerre a zenekar elhaladt, az ágak 
himbálóztak. Nem ismertem fel, mit já t
szanak. A hegedűk és a fúvósok min
den hókristályt a szimfóniára hangoltak. 
A zongora meg-megemelkedett, a fenyőfák 
magasabb ágai megremegtek, s a lehulló 
hó mindezt ellenpontozta. Zenélt az egész 
erdő, aztán egy-egy kanyarban minden 
elnémult, mert a hangszerek szétszóród
tak a fák között. Amikor ismét előjöttek, 
hirtelen újrarendeződtek, hogy együtt 
folytassuk a leereszkedést. Brahms 1. 
zongoraversenye, a Magyar táncok és más 
szimfóniák futamai hangzottak fel.

Úgy síztem ott, mintha lebegnék, köz
ben élesedett a hideg, és leszállt a sötét
ség, de ez mind nem számított. Mintha 
arra vágytam volna, hogy soha ne sza
kadjon félbe a zene, ne érjen véget az út. 
Karácsonyfadísszé váltam általuk, mely 
azóta is ott lóg egy fenyő ágán, és hallgat
ja az erdő zenéjét. Álmodik.

Hirtelen négy farkas tűnt fel jobbol
dalt, nem messze tőlem. A rémülettől jég
gé dermedtem, és hirtelen bántam, hogy 
nem fagytam meg előbb. A nyughatatlan 
zene is lefelé sodródott. Álom és valóság 
között lebegtem. A térdem összecsuklott, 
elestem, fékezhetetlenül gurultam lefe
lé, a hátizsák minden újabb bukfencnél 
a tarkómhoz csapódott. Felálltam, a sílé
cek meg csak vittek, mintha valami titkos 
utat tudnának. Már nem mertem jobbra 
fordulni, csak előre néztem. Nem láttam 
tisztán az utat, nem volt hová elbújnom, 
a kiéhezett vadak felé haladtam, sehová 
nem lehetett behúzódni előlük.

Abban a pillanatban meghallottam 
magam mellett Helmut hangját. Nyugod
tan, mosolyogva várt, mintha sehol nem 
látna veszélyt. Az én szerencsétlen farka
saim csak kivágott fák összefagyott rönk
jei voltak. Az egyedüllét és az ijedtség ré
málma az ő ölelésében ért véget, nem a 
farkasok fogai között.

Egyedül éreztem magam. Útközben va
lahol elveszítettem Brahmsot.

Éjszaka volt, a szívem egyre lassabban 
dobogott, a sötétség megelevenedett, ma
ga is lüktetett, aztán a föld alól is hallani 
lehetett a szívverést. Mint az anyaméhben, 
egy egész világ volt odalent. Valahonnan 
előbukkant egy szarvas, csillámló agancs
csal, mély, jóságos, ragyogó tekintettel. 
Éreztem a szuszogását, megérintett, és egy-

M áté Irén  Segesváron született, pályafutását kézilabdázóként kezdte, majd Bu
karestbe költözött, és az Akadémia Matematikai Intézetében dolgozott. 1998-ban 
megalapította a Curtea Veche Kiadót, amely a romániai könyvpiac legfontosabb 
kiadói közé tartozik. 2014-ben létrehozta a Curtea Veche Alapítványt, amely
nek célja, hogy a gyerekekkel megszerettesse az olvasást. Az Es Mal Pas 2018- 
ban megjelent, első kötete, amelyben visszaemlékezéseiről, családja hat generá
ciójáról ír.
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szerre csak az ő tekintetén keresztül kezd
tem látni mindent, így mutatta az utat. 
Elvezetett oda, ahol az érintetlen vízből it
tam. Elmúlt a szomjam, éreztem, egy sod
rás lassan eltölt mindennel, amiben vala
ha is hiányt szenvedtem. Inni fogom ezt a 
vizet, soha nem hagyom abba. Egyre emel
kedik bennem a víz szintje, feltöltődtem, el
borítottam önmagam. Kiteljesedtem.

Aznap reggel alig bírtam felébred
ni, nem tudtam magamhoz térni, szin
te teljes tehetetlenségbe süppedtem, nem 
bírtam gondolkodni, sem megmozdulni. 
A testem kívül-belül csupasz volt, elha
gyatott, nem sikerült visszahívni a lelke- 
met onnan, ahová éjszaka elszökött. Azon 
zsémbelődtem, hogy képtelen vagyok visz- 
szahozni magamba az életet.

Pedig muszáj volt összeszednem ma
gam, mert egy reggeli tévéműsorba vol
tam hivatalos, hogy a kiadó újdonsága
iról, a legfrissebb könyvekről beszéljek. 
Annyira szeretném újra megnézni az ak
kori adást. Hogy lehet úgy beszélni, hogy 
nincsenek szavaid, csak kusza gondolatok, 
s még mosolyogni sem tudsz.

Délben rövid telefonhívás: értesítettek, 
hogy Helmutot, plátói szerelmemet mo- 
torbicikli-baleset érte, hat órán át szen
vedett, és azután meghalt. Azzal a mo
torbiciklivel történt, amiről együtt láttuk 
Heidelberget.

Felháborított, dühített, hogy így cser
benhagyott. Nem hagyhat itt, ilyen á r
ván, hánytorgattam fel neki, aztán sír
tam, és bűntudatot éreztem. Kicsit 
később virágüzletbe telefonáltam, kér
tem, hogy tegyenek egy nagy csokor fe
hér rózsát, meg egy szál vöröset az útra, 
arra  a helyre, ahol az életének nem ad
ták meg az elsőbbséget.

Aztán hosszú ideig láttam őt álmom
ban, néha a kerti rózsák illatává vált, né
ha páros csillagként ragyogtunk az égen. 
De miután egyszer elmeséltem, az álmok 
hirtelen megszűntek. Csak a boldogság

emléke maradt meg minden ébredéskor, 
ha álmomban találkoztunk.

Amint a bíró felemeli a kezét és belefúj 
a sípba, a meccs elkezdődik, nincs több ki
fogás, halogatás, rosszullét. Akkor és ott 
kell megmutatni, mire vagy képes, akár te
le a lelátó, akár egy lélek sincs ott, akár 
van tétje a meccsnek, akár nincs, akár esik, 
akár rekkenő a hőség. Minden erődre és 
tudásodra szükséged van, mindenre, amit 
felhalmoztál, az ambícióra, az összponto
sításra és az alaposan edzett testre. Bele
veted magad az arénába, ahogy a színész 
kilép a színpadra, és játszol.

Amikor a labda repül, és megfeszül a 
háló, amikor pontot szerzel, amikor reme
kül játszol, a váratlanul kirobbanó ünnep, 
az örömöd és a lelátó ujjongása semmihez 
sem fogható jutalmat ad.

Azután már senkivel sem jártam  kóbo
rolni. Az esőcseppek, a vizenyős hópely- 
hek többé nem futottak végig az arcomon, 
sem a motorosdzsekin. Rosszul végződött.

Az erdő egy évben csak egyszer zenél, 
de a két síző, akit vár, már nem tér visz- 
sza a következő koncertre. Brahms Rekvi
emjének. részletei hangzanak fel, meg egy 
karácsonyi ének.

*

Ittatok valaha vizet egyenesen a kút 
káváján álló vederből? Gyerekkorom
ban gyakran megtettem. Szerettem vi
zet húzni a nagyszüleim kútjából. Hagy
tam, hogy a veder hirtelen lehúzza a 
láncot, és vártam, hogy a vízhez csapód
jon; máskor lassan tekertem le, a lehető 
leglágyabban akartam  a víz felszínéhez 
érinteni, hogy minél kevésbé kavarodjon 
fel, mintha meg akarnám lepni a mély
séget. Füleltem a zajokra, a visszhang
ra, a csendre, aztán lehajoltam, hogy lás
sam, ahogy megtelik a veder, gyűrűznek 
a hullámok. Amikor a veder megtelt és el

merült, olyankor lentről, a sötét és hűvös 
mélységből jelt kaptam. A vízzel együtt 
valami mást is felhúztam. Örömet, erőt, 
az ismeretlen titkát. Otthagytam őket a 
kút káváján, megvártam, hogy csillapod
jék a víz örvénylése, nyugtalansága, fö
léje hajoltam, és hirtelen nagyon közelről 
láttam magamat. A tükörképem a kerek 
fémkeretben mozgott, elmosódott, aztán 
ha nem háborgattam, kisimult. Titokza
tos formák, idegen vonások jelentek meg 
az arcomon, nem tudtam, ki vagyok, hon
nan jön a szemem színe, a tekintet ereje, 
a mosoly szépsége, a lelkiállapot, és mer
re tartanak mindezek.

A valóságos világ eltűnt körülöttem, 
odaát találtam  magam, szabadon, zabo
látlanul, tele izgalommal és szilaj kíván
csisággal, hogy mi lakozik a mélységben, 
énbennem, mi van az eleven tükrön túl. 
Ha a víz felszínéhez közeledtem, és meg
érintettem az orrommal, majd a szám
mal, a gondolataim elszálltak valamerre. 
A hullámok egy kérlelhetetlen sors vona
laivá váltak, rajtam meg keserűséggel ve
gyülő döbbenet lett úrrá.

Arccal a veder fölé hajolva önkéntelen 
meditációimban furcsa világokat és érzé
seket fedeztem fel, kristálytiszta hangot, 
hűvös gondolatokat a tűző napon. Erez
tem a víz életét, mely erős, szinte vakító 
fénysugárként fürdött benne. A vederben 
benne volt az idő múlása, a pillanat szép
sége, a remény, a szenvedélyes vagy unal
mas élet, a gyereksírás kétségbeesettsége, 
a naiv szerelem, az almavirág egyenként 
lehullott szirmai. Lehulló szirom is vol
tam egyszer. Minden veder víz egy ember 
élete. Próbáltam belelátni életem vedrébe.

Miközben lassan ittam, magamat is fel
szívtam. A kis, finom kortyok őrizték az 
első spontán elmélkedések ízét.

Aztán elszaladtam. A másik irányba. 
Mintha visszatértem volna. Széles mo
sollyal, szám sarkában kis titokzatosság
gal, a bennem lappangó szépséggel szösz- 
mötölni kezdtem az udvaron, bármit. Úgy 
éreztem magam, mintha elkéstem volna, 
miután sokáig időztem a valóságon túl. 
De gondosan megőriztem mindazt, amit 
cseppről cseppre összegyűjtöttem a csak
is általam ismert vidékeken.

Valamit megjövendöltek nekem. A ve
der tóvá változhat, a tó óceánná. Nem 
tudtam, hogy vannak szerelmes és szere
lem nélküli óceánok.

Ma éjjel a mélyben, a vizek alatt szen
télyt építettem fényből és néhány csillag
ból (tudod, melyekből). Ragyogó falain le
pergettem az életünket, a képsorokat attól 
kezdve, hogy minden megváltozott. Mióta 
kitörölted belőlem a kísértő emlékeket, mi
óta leszakítottad rólam a szorító köröket, 
mióta leromboltál minden falat, amelyet 
nagy hozzáértéssel magam köré emeltem. 
Láttam, ahogy szétrobban minden, omla
nak a téglák, elgurulnak a csavarok, sze
gek, szétesnek a kalitkák, amelyekből nem 
tudtam kirepülni, a gátak, amelyek az élet
től elválasztottak. Ahogy égek, sírok, dü
höngök, megrekedek. Aztán látom és ér
zem, ahogy felszabadulok, újjászületek,

» > »  folytatás a 6. oldalon
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sugárzóm. Ahogy kilépek. Ahogy vissza
hívtál, amikor szükséged volt rám.

Akkor a szentély bejáratához léptem, és 
hívtalak.

Soha nem jöttél.

Valahonnan erőt kell gyűjtened, bátor
ságot merítened az élet szabad beutazá
sához, ahhoz, hogy a neked megfelelő úti 
célokat megtaláld. El kell indulnod szűk 
utcácskádból, a szülőház udvarának biz
tonságából. Ki kell lépned gondolataid 
rabságából, utazni kell, megismerni. A vi
lágot, az embereket, a lelkiismeret-fur- 
dalást, az ihletet, a szenvedést, a kételyt, 
önmagadat.

Azután megismered a helyet is, ahol 
megállhatsz, ahol élni fogsz. Ahol majd 
mindent kibírsz, a napok végtelen szür
keségét és a rutint, az igazságtalansá
got és a feszültséget, az erkölcsi fölényt 
vagy a tiszteletlenséget, az ingerültséget 
és növekvő nyugtalanságra a gyógyírke
resést, mindig újabb és újabb dolgokat. 
Tudni fogod, hol tanulunk meg szeretni, 
megbocsátani és együttérezni, megbízni 
másokban, megcsodálni a fákat, a kezek 
gyengédségét, az embereket, a köveket, 
a hegyeket, az egyszerűséget. Megtanul
juk a szavak erejét, a szerénységet, a ma
gányt. Azt, ahogyan végighaladunk az 
életen.

A víz magával visz, egyensúlyt, nyu
galmat, mélységet ad. Csak uralnod kell, 
fel kell jegyezned a kívánságait, hossza
san szemlélned és néha meghallgatnod őt.

O mindent visszatükröz, még a napfo
gyatkozások szépségét is.

A víz és az ég csillapítja az aggodalma
kat.

*

Lakásunk és a kiadó székhelye ugyan
abban a házban, ugyanazon szám alatt 
volt, s mi jogos tulajdonosai voltunk. Ma 
Kuvait nagykövetsége található ott. A há
zat néhány évvel ezelőtt, három nap és 
három éjszaka alatt megszállta, majd le
foglalta az ingatlanmaffia. Érdekek, vált
ságdíjak, kapzsiság, egymásnak falazó 
hivatalosságok és segítőik, alvilági figu
rák, törvényszegések, a 2. számú rendőr
őrs, újságírók és a napilapok, ügyvédek, 
biztonsági őrök. A felbérelt verőemberek 
három nap és három éjjel sorakoztak a 
bejáratnál, az udvarunkon, a házunkban, 
gonosz láncot alkotva, hogy semmikhez 
se férhessünk hozzá. Otthon sem voltunk, 
amikor az egész elkezdődött.

Az utcán találtuk magunkat. Egy biz
tonsági cég berendezkedett az udvaron, 
s mint aki jól végezte dolgát, bezárta a 
kapukat, nekünk pedig hirtelen nem volt 
már házunk. Ilyen egyszerű. Mindenünk 
odalett: bútorok, irodahelyiségek, álla
tok, számítógépek, útlevelek, gyógysze
rek, az életünk, a kéziratok, az archí
vum, a pecsétek. Se magánéletünk, se 
munkánk nem volt már miénk. Mindent 
kidobtak az utcára, pontosabban a városz-

széli híd lábához. Nem túl nagy dobozok
ban.

Megmenekült a kandúr, mert elbújt va
lahová, és pár nap múlva a járdáról szed
tem össze. Megörültünk egymásnak, pe
dig a szagára is allergiás voltam. Most 19 
éves.

Megpróbálhattam volna felvenni a har
cot az alvilággal. Egy ideig talán mellém 
álltak volna a bátrabb írók, a barátaink, 
még egy-két miniszter is. Vagy választ
hattam  azt is, hogy mindent elfelejtek. 
Egyfajta amnéziát erőltetek magam
ra, amitől kitörlődik a fájdalom, nem ha
gyom belém költözni a szenvedést, csak a 
kiadót mentem meg. Azt kimenekíthet
jük a fosztogatók útjából, ha meghagyjuk 
nekik, amit akarnak: az épületet. Velünk 
személy szerint nem volt semmi bajuk.

Az utcán, a ház előtt rostokoltam há
rom nap és két éjszaka. Az autót a mel
lékutcában hagytam, utolsó éjjel beül
tem, padlóig nyomtam a gázt, elindultam 
cél nélkül, se biztonsági öv, se közlekedé
si szabályok — Bukarest szélén, egy hídon 
kötöttem ki, elkezdtem üvölteni, zokogni, 
toporzékolni. És felejteni.

Elfelejtettem.

Almos vagyok, fázom, valaki vegyen öl
be. Azt akarom, hogy minden rendbe jöj
jön.

Nem a józan eszem veszítettem el, 
csak a házam és a javaim. Meg a re
ményt, hogy a gyermekem majd normá
lis országban élhet, hogy demokrácia lesz, 
az igazságosság és a törvényesség remé
nyét, az intézmények, a politikusok iráni 
bizalmat. Érettebbé váltam, B-vel együtt, 
akinek megadathatott volna egy jobb vi
lág reménye. Zöld szemünk egy árnyalat
tal sötétebbre szomorodott, de folytattuk

a jó könyvek kiadását a királyi családról, 
a szabad piacról, a demokráciák történe
téről, a művészetekről; érdekes napló
jegyzeteket, szép gyerekkönyveket, albu
mokat is kiadtunk, hogy el ne felejtsük, 
mily fontos a szépség.

A könyveket nem vehetik el.

Sok-sok dobozba raktak mindent, és au
tóval a híd alá vitték. Az egyikben a fekete
rigó hajnalhasadáskor zendüló' éneke szólt 
(a hídnál hallottam ezt először), a másik 
a földszinti szerkesztőség kellemes fényét 
és vidám hangulatát rejtette, amikor be
jött Rázván Petrescu, megint másik a teá
zásokat Adrian Cioroianuval, meg a nyír
fát, amit mi ültettünk, hogy B-vel együtt 
növekedjék, egy másik doboz vitte a ház 
arisztokratikus hangulatát, és a magas 
sarkú cipóm késő' esti kopogását a lép
csőn felfelé, végig a hosszú folyosón, dobo
zokban távozott 2000-es csendes szilvesz
terünk az ezredfordulós havazással, meg 
a Kulcskönyvek sorozat sikere, Esterhá
zy Péter véleménye a focivilágbajnokság
ról és a román írókról, dobozokban cipel
ték el Kolakowski nyomdai levonatait, és 
a marxizmus összeomlását, meg a whiskyt 
Tismáneanu pohara alján, és az asztalkát, 
amire a lábamat támasztottam.

Én is becsomagoltam a házat: magas, 
fehér dobozba, vörös szalagból szép mas
nit kötöttem rá, és elajándékoztam.

Vannak utazások, amelyek az olajfák 
lombja alatt megbékélésre, bölcsességre, 
megbocsátásra, jóindulatra, elengedésre 
késztetnek. Más utak bűvkörükbe von
nak, mint a varázslat, teljes boldogságot 
ígérnek, vízen úszó reggeliket, hajóutat a 
kék lagúnákba. Ezt Costa Ricából tudom.

ANDRÁS ORSOLYA fordítása
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de aki elkísért
most kezet nyújt nekem
az útelágazás
nem magányjel többé

E lé g ia

Kétezertizenegy válságos tavaszán, 
amikor éppen fölment a burgonya ára, 
és Am erika épp egy kőolajban gazdag, 
de ellenséges ország kormányát bírálta,

angyal körözött a háztetőnk felett, 
majd leszállt a kinyíló ablak párkányára, 
s hogy alig időzve beljebb tipegett, 
egy egész hálószoba muzsikája várta,

mi pedig, amatőr angyal figyelők, 
szelíd áhítattal vittük át az ágyba, 
kicsit gó'gicsélt még, aztán elaludt, 
betakartuk, hogy ne fázzon a lába.

Tavasz volt, sokszor eszembe ju t  -  
odakint fénylett a vadmeggy virága.

F IL IP  T A M Á S

Megfésült káosz

Hullámzó hidakon jönnek 
futva a körkörös romok 
közé, ahol a fekete holdfény 
áztatta zongorán egy szonáta 
kezdi játszani önmagát, míg 
a rabmadár kalickájában 
Cage-t szeretne hallgatni 
négy és fél percen át.
A  kosár-ember tagolatlan 
versét azóta írja, hogy 
elvesztette otthonát, de 
még az első versszakkal 
se készült el, mégis nyugodt: 
ideje annyi, m int a tenger.
A  régész sírjában maga is 
múmia lett, avar dalokat 
dúdol a pólya alól, egy 
egész csapat próbálja 
lejegyezni, am it hall.
A  megfésült káosz újra meg 
újra megrázza sörényét. 
Minden nézettségi rekordot 
megdöntött az éhezőművész 
műsora. Temetéséről nem  
kell intézkedni, testéből 
semmi nem maradt. De jön- 
e majd valaki, hogy elárvult 
ketrecét örökbe fogadja?

Fekete origó

Dobogó szívek állják 
körül a koporsódat.
De te légy holtodban 
is különc: bújj elő a 
tokból, tettesd élőnek 
magad, és kérdezd meg

a döbbent gyászolókat: 
Mi ez a szép zene? 
Lassúzni szabad?

Kései sarj

Kellett, hogy legyen első 
argentin költő, csak nem  
tudom, ki ő, ahogy Borges se 
tudta, kiről írja gyönyörű versét.

De megírta, és ettől jobbnak 
hiszem magam én, kései sarj, 
ki nem tudom, hány őssel, hány 
utóddal vagyok összecsomózva.

Állok az idő-gyár futószalagja 
mellett, valamit igazítok a percen, 
mely halad tovább, érintik más 
kezek, aztán szem elől vesztem.

Ma is ki fog halni néhány faj, 
szakadozik az élóíánc 
a Kincses sziget körül, mégis 
egyre nehezebb bejárni.

És két pohár bor után se merem 
megkérdezni senkitől, hogy 
volt-e egyszer is ünnep ezen 
a színház az egész világon?

J ó l  f e l e l t é l

A  sivatag homokszemeiről 
elkészült a lista, mindjárt megkapod. 
Vizsgáznod kell majd belőle, de 
hát ezt úgyis tudod. De félned nincs 
miért, oly részeg lesz professzorod, 
hogy az is elég, ha valamit az orrod 
alatt motyogsz, ő  bólogatni fog, 
s végül beír egy jelest, mert azt 
fogja hinni, jól feleltél a Szaharából.
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V E R M E SS E R  L E V E N T E

Ami egy
ú t i r a j z b ó l
k i m a r a d t

Vida Gábornak

fonott szakálla van 
és jócskán szigorú 
homlokán új redő 
ha szederinda szúr

egy szívós hátizsák 
zsebében kis üveg 
az első tisztásnál 
kortyolunk belőle

mehetnénk jobbra is 
a vízmosás felé 
de balra indulunk  
valami arra húz

ott egykor bánya volt 
ma rozsdás sínvasak 
alól pislog a m últ 
hiábavalóság

légszomjam meglepő 
gondot mégsem jelent 
a második tisztás 
hosszabb pihenőt hoz

ez már az őszi szél 
szarvasok ideje 
zenéljen rőt avar 
mert jön a nagy király

tudjuk hogy látni kell 
a koronás vadat 
másodpercnyi remény 
villan kettőnkön át

mondhatnám  ennyi csak 
hát igen rendszerint 
ilyenkor vége is 
kihűlő  vadnyomok



ANTAL BALÁZS

Mózes Attila 
novellisztikáj a
(részlet)
A novellista Mózes Attila munkássá

ga egyrészt könnyen áttekinthető, más
részt azonban nehezen belátható. Köny- 
nyen áttekinthető, mert 1978-tól, első' 
kötete megjelenésétől napjainkig mindösz- 
szesen kilenc rövidprózát tartalmazó kö
tete jelent meg, melyből három (Egy po
hár vigyor, 1996; Napnyugati vándorlás, 
2000, Foglaló, 2011) ráadásul reprezenta
tívnak szánt válogatás, új szöveget nem 
közöl. Marad tehát hat könyv (Átmenetek, 
1978; Fény, árnyék átdereng, 1980; Üveg- 
csendélet, 1982; Füstkorom, 1984; Yester
day, Az Oroszlán Hava és egyéb történetek, 
1990; Zsibvásár, 2010), nem is igazán vas
kosak. Másrészt azonban olyan íróról van 
szó, aki saját bevallása szerint kötet-lehe
tősége előtt éppen tíz évvel publikálta első 
prózai munkáját,1 s mire a „Forrás”-ig el
ért, nemcsak prózaíróként volt ismert, de 
kritikusként talán még jobban is hang
zott neve az Utunk, az Igaz Szó vagy a 
Korunk olvasói számára -  bizonyítja ezt, 
hogy első kötetének idején már az év er
délyi magyar szépirodalmi műveit rangso
roló Pezsgő-díj zsűrijében is helyet kapott, 
s a legtöbb kritikai fórumon hasonlóképp 
kikérték a véleményét. Az Utunk szin
te mindegyik rovatába írt a nyolcvanas 
években több-kevesebb rendszerességgel, 
a már említett próza- és kritikarovatokon 
túl a Könyvjelző', a Margó és a hatos rovat 
is telt az ő tolla révén. Novelláit időnként 
sorozatcím alatt (Megsárgult képek -  az 
Utunk 1983-as és 1984-es évfolyamában)2 
adta közre (mely cím azonban nem lett kö
tet- vagy azon belüli ciklus címe -  utóbbi 
nincs is Mózesnél), de regényeit is lapok
ban jelentette meg először folytatásokban. 
Sokoldalú tevékenysége és jelentős erdélyi 
visszhangja ellenére is azonban Magyar- 
országon csak jó pár évvel és könyvvel ké
sőbb figyeltek föl műveire — mikor Erdély
ben már azt az árulkodó megállapítást is 
lejegyezték róla, hogy „Mózes Attila min
dent tud. Mindenekelőtt írni. A szó, a szó
kép, a jelző, a mondat, a párbeszéd, a le
írás, a hangulatfestés, minden, ami egy 
szöveget fehérizzásba hoz, mintha örök
től fogva csak arra várt volna [..], hogy ő 
[...] leírja egy darab papírra”3 —, s akkor 
sem túl sokan, vagy legalábbis nem sokan 
tették szóvá, egyértelmű elismerést pedig 
inkább az erdélyi magyar irodalmat mé
lyebben ismerőktől kapott.4 Az erdélyi és 
az anyaországi magyarság közötti kapcso
lattartás nehézségei mellett, Mózes Atti
la olyan közegben, társaságban — „harma
dik Forrás-nemzedék” — lépett kötetben a 
nagyközönség elé, melynek különösen je
lentős lírikusi teljesítményei -  kiváltkép
pen természetesen Szőcs Gézáé -  mint
egy elvonták a figyelmet a „társaság” 
vagy „nemzedék” más tagjairól,5 de köz
rejátszhatott ebben a „figyelmetlenségben”

akár az is, hogy Mózes Attila nem éppen 
azt a „szegény erdélyi rokon”-képet jele
nítette meg prózájában és/vagy személyé
ben, amelyet akkortájt Magyarországon 
elvártak,6 írásművészete a szorosabban 
vett népnemzeti küldetéses vagy közössé
gi irodalom alakzataihoz nem esik éppen 
túl közel, mint ahogy „nemzedéktársai” 
esetében sem, pedig épp ez az „élmény” 
az, melyet előszeretettel keres(ett) és el- 
vár(t) az anyaországi kritika kisebbség
ben élő szerzőtől. Mózes Attila és „nem
zedéktársai” kapcsán az ilyen elvárások 
mentén kialakított olvasási stratégia ku
darcára és elhibázottságára figyelmeztet 
egyik első magyarországi méltatója, Fűzi 
László is: „Előítéleteink, feltevéseink tá
jékozódásunkat is zavarják: előbb fogad
juk el azokat a műveket, gondolatsorokat, 
amelyek az előre kialakított elvárásain
kat igazolják, mint a szemléletet átalakító 
munkákat. A határokon túli magyarság 
irodalmával, kultúrájával kapcsolatban 
különös erővel mutatkozik meg ez a jelen
ség. A bennünk élő virtuális kép igazolá
sát várjuk valamennyi elénk kerülő vers
től, drámától, elbeszéléstől. Átpörgetett 
verseskönyvek, motívumkeresések, egyes 
mondatok kiemelése: ezek egyaránt az 
említett jelenségekre utalnak. Arra már 
ritkábban gondolunk, hogy ezzel a külföl
di magyar irodalmak, kultúrák illetékes
ségi körét fokozzuk le, hiszen csak a sa
játos létkörülmények kimondását várjuk 
tőlük. S ezzel nemcsak az alkotókat ura
ló világlátás megismeréséről mondunk le, 
hanem a határokon túli magyarság kul
túrájának pontos ismeretéről is. A szom
szédos országokban élő magyarság -  az 
adott lehetőségeknek megfelelően -  teljes 
kultúrát teremtett önmaga számára, s ez 
a teljesség a művészeti — s így az irodalmi 
— szférában is a többirányúság érvényesü
lését jelenti. A megismerésnek — termé
szetszerűen — az irodalom területén is a 
legkülönbözőbb törekvésekre kell irányul
nia. Ezáltal nemcsak a leszűkítő szemlé
let csapdáit, de a meglepetéseket követő 
ocsúdásokat is elkerülhetjük.”7 Másrészt 
a prózafordulat éveiben, amikor azok ép
pen kezdtek kimenni a divatból, Mózes 
Attila történeteket írt, éppen a nyolcva
nas évek közepén „vetve el” az önmagát 
író retorizált széppróza alakzatait, magá
évá téve egy egészen áttetsző, történetköz
pontúságát látványosan hangsúlyozó be
szédmódot. 8

Szövegszervező
motívumok
Mózes Attila később tropikussá vá

ló novella- és regényszerkesztési eljárá
sa már első kötetében is megfigyelhető: 
zárt, valamilyen szinten együttműködő, 
vagy épp együttnemműködő kisközössé
gek vagy egyének, esetleg kisközösség és 
egyén sodródnak egymás mellé, s ezek
nek a (magukban) tipikus közösségeknek 
és a (magukban) tipikus egyedeknek az 
egymásmellettisége mozdul el a „különös”, 
olykor egyenesen az extrém helyzet felé. 
Ez az extrém viszony mindaddig áll fenn,

míg a közösségek, illetve az egyedek újra 
külön nem válnak, vagy más levezetések
ben feloldatlan marad a vég, s az egymás- 
mellettiség nyitva marad a történet végén.

A legtipikusabb egyén-közösség vi
szonyt megjelenítő szöveg egy másik vál
tozatában később regénybe is bekerült 
Történet falkányi kutyával, mely azontúl, 
hogy a magányba zárt egyén lírai mono
logikus ábrázolásának talán legletisztul- 
tabb példája egész életművében, egy másik 
Mózes-jelenséget is felvillant: a transzcen
denssel, az ember- vagy épp természetfe
lettivel való érintkezést. Székelyhidas/ 
Göcs Mózes magánmitológiájának talán 
a leginkább ontologikus pontja, létmeg
határozó élménye, a szövegekben csak
nem mindig valamilyen irreális, meg
magyarázhatatlan jelenség történik itt 
(például Keresztes hadjárat a megmagya
rázhatatlan talány ellen), akárcsak a fal
kányi kutya szerepeltetése, vagy egyálta
lán, az állatszereplők: Mózes szövegeiben 
gyakorta találkozunk kutyákkal, oroszlá
nokkal. A történet pedig már csak azért 
is sarokpont Mózesnél, mert a már em
lített „regényesítés” mellett a Füstkorom 
kötetben is visszatér hozzá, abban is sze
repel ilyen címen írás, ráadásul mindket
tő ajánlott szöveg, sőt, „vitanovella”. Míg 
azonban az Átmenetek kötetben az elbe
szélő „otthontalan”, idegen a kutyák vilá
gában, addig a másikban a kutyák a kire
kesztettek a főszereplő (egyszerűen csak 
„te” személyes névmással helyettesíthe
tő figura) újdonsült világában, igaz, eb
ben az újdonsült világban a főszereplő to
vábbra is épp olyan idegen, mint a falusi 
történetmondó, bár legalább nem társta- 
lan, tulajdonképpen éppen beilleszkedni 
készül egy alakuló, s így szükségszerűen 
még nyitott közösségbe. De a városi törté
netben már nem található meg a kutya- 
falkának az a fajta misztikussága, irrea
litása, amely a másikban végig érezhető, 
ezúttal bármilyen nézőpontból belátható, 
kézenfekvő racionális okok magyarázzák 
a kutyafalka létezését.

Az állatok mindkét szövegben egyfaj
ta közösségen belüli közösséget alkotnak. 
Az első szövegben a táj félelmetes idegen- 
ségének tárgyiasulásaként is olvashatók, 
amennyiben a hideg, sötét téli éjszakában 
-  a rémtörténetek archetipikus pontjain -  
minden közeledésre erőszakkal válaszol
nak, nem különböztetik meg a fölöttük/ 
köröttük élő emberi közösség tagjait -  hi
szen végül nem az idegent ölik meg, ha
nem egy falubelit. A második szövegben 
a falka az ember szempontjából legalacso
nyabb fokon, a szeméttárolóban húzódik 
meg. Ebben a szövegben a táj kiüresedésé
nek tanúságtevői ők. A két egy címen futó 
történet így aztán több helyen is egymás 
ellenpontjaként olvasódik, a fentiekben 
vázoltakon túl a két szöveg beszédmódja 
is eltérő. Míg az első szöveg, ahogy fentebb 
írtam, lírai monológban feloldott és körül
beszélt anekdotára épül tulajdonképpen, 
addig a másodikban már Mózes egészen 
áttetsző történetmondó irálya a domináns, 
több szálon futó történet bontakozik ki 
benne, bár vitathatatlan, hogy a jelen ide
jű, második személyű elbeszélés továbbra 
is tág teret enged egyfajta lírizáltságnak. 
És van még egy kutyafalka-módra meg-
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jelenített közöség a Mézes-novellákban: 
a telepi kamaszok üvöltő, vonyító falkája, 
amely uralja a kietlen utcákat, és nekiesik 
annak, aki útjába kerül. Mózes tehát min
den látható és rejtett eszközzel, motívum
hálók kiterjesztésével igyekszik egyre kö
zelebb vonni egymáshoz főbb helyszíneit.

Az állatszereplők másik „csoportja” az 
oroszlánoké. Az első kötetben és az utol
sóban találkozunk velük. Kalandos ked
vű, színes mesélőknek, amilyen Mózes At
tila is, alighanem sok lehetőséget tartogat 
a cirkusz: misztikus színpadi világával, 
a művész és a szélhámos között álló figu
ráival, kalandor kígyóbűvöló'nőivel, miegy
mással, Mózes azonban mégis mindkétszer 
csak ugyanarra kíváncsi: a cirkuszi orosz
lánra és annak szelídítőjére, az egyéb rek- 
vizitumokat alig-alig említi meg. Az első 
kötet Leó ura és az utolsó Szultánja között 
azonban jelentős különbségek tapasztalha
tók: az előbbi nyugodt, megfáradt, mesebe
li darab, az utóbbi viszont a nyughatatlan, 
abszolút uralomra törő hímek fajtájához 
tartozik. És az idomár is ilyen: az egyik 
klasszikus-unalmas cirkuszi figura, a má
sik -  nyughatatlan, abszolút uralomra tö
rő nő, a közveszélyes kalandorok fajtájából.

Fontos összefüggésekre figyelhetünk föl 
az állatszereplőkön túl is Mózes két kisvi- 
lága között. A külváros és a falu Mózes 
szemléletében hasonló módon az érintke
zés közege: a reáliák itt léphetnek legköny- 
nyebben és a leginkább magától értetődő
en kapcsolatba valami rajtuk túl-lévővel: 
a fantasztikummal, a groteszkkel, az ab
szurddal és a tiszta transzcendenciával. 
Egyiknek babonák és megrögzöttségek, 
másiknak kényszerűségek és magántör
vények által vezérelt világában állandóan 
a „bármi megtörténhetik” állapota ural
kodik. A hivatalos törvények által el nem 
ismert ez a világ, ha úgy tetszik, teljes 
egészében törvényen kívüli, noha pro for
ma mindkettőben adnak a látszatra. Mó
zes tévelygő főszereplői és elbeszélői itt 
teljesíthetik ki között-lényegüket: saját vi
lágukból kicsúszva-kiszakadva egy másik, 
idegen világ peremére sodródtak, amely 
nem akarja befogadni őket, ellenben küz
désre kényszeríti. A harmadik megfigyel
hető helyszín pedig maga a megteste
sült „közöttség”: az úti novellák, az utazó 
szereplők világa. Ilyen például a Helyze
tek, az A és Z között, a Közjáték, a Nap
nyugati vándorlás stb. Ezekben már nem 
is a lehetősége van meg az abszurddal és 
a groteszkkel való érintkezésnek, hanem 
egyenesen erről szól majd mindegyik ide 
sorolható írás: az úton levés a kiszámítha
tatlanságnak olyan fokán áll, amely már- 
már „kiszámítható” — biztos, hogy olyasmi 
történik, amire nem számítunk.

Az elbeszélésekben kevés szerepet kap a 
külső idő. Az egységesnek tételezett szer
kezetben, a köteteken átívelő narratívák- 
ban az egységes helyszínhez egységes idő is 
társul, amennyiben az adott topográfiai tér 
különböző pontjain tulajdonképpen szink
ron események zajlanak, de erről közeleb
bit, hogy mikor is történik mindez, nem tu
dunk. Más kérdés a személyes, a belső idő, 
az egyén múltja: az elbeszélők elkeseredet
ten kutatják múltjuk nyomait, s igyekez
nek igazolást találni egykori énjük jelen
létére. Több történet is váltott idősíkokban 
egyszerre bontakozik ki (például Tükörtánc, 
Yesterday), s az idősíkok egymásba játszása, 
el- és/vagy összecsúsztatása fontos kísér
leti terepe nagyobb munkáiban is (példá
ul A krampusz halála a Gonosz színevál
tozásai kötetből). Talán csak a Yesterday... 
kötet történetei szerveződnek az időbeli
ség telő-múló kontinuitása köré konkré
tabban, azonban ezekben sem folytonossá
guk, hanem elmúlásuk, még pontosabban 
elmúltságuk fontos. A jelen azonban több
nyire a megállított pillanat jegyében telik a 
Telepen épp úgy, ahogy Göcsön -  itt is, ott is, 
ugyanaz az egyidejűség tapasztalható.

Emberszereplői közül a legtöbben le
csúszás ellen küzdő egzisztenciák, általá
ban értelmiségi-intellektuális beállított
ságúak, színészek, vándordiákok vagy 
kamaszok. Kiszabadultak/eltaszítottak ré
gi világukból, és egy (számukra) újba pró
bálnak beilleszkedni, amely azonban eluta
sítja vagy a legjobb esetben is megtűrtként 
kezeli őket. A mellékszereplők az elutasí
tó világ tagjai: kocsmatöltelékek, utcalá
nyok, bűnözők, vándor cigány ok, egyszerű 
teleplakók és falusiak, akiket rigolyáik és 
berögződéseik elválasztanak a külvilág
tól, az élettől. Keserű tapasztalatuk, hogy 
alulmaradtak az előrelépésért folyó harc
ban, s a beletörődés kit megkeserített, kit 
gonosszá tett, kit pedig felszabadított min
den kötelék alól. Mózes ugyanolyan szenv
telen rokonszenvvel képes ábrázolni ezt is, 
azt is, legsikerültebb darabjaiba nem en
ged szemernyi didaxist sem, s hagyja, hogy 
a tettekből álljon össze a jellem.

Világának minden eleme egyfelé tartó: 
mélyre hangolt tónusok, egyforma kopott 
hangulatok tárgyiasulásai szereplők, he
lyek és helyzetek, és talán ezért is olyan 
mellékes az idő ebben a prózavilágban: bár
mely korban az emberi hétköznapiság olyan 
szintjén mozognak a szereplők, melyen az 
időnél kézenfekvőbb dolgok szorongatóbbak. 
A történelemnek nincs esélye erre a helyre 
bejutni, legfeljebb csak mint jelenvaló ese
ménynek, emlékhagyónak (például a hábo
rú nyomai a Telepen), s mint ahogy a törté
nelem nem tud ezekről a helyekről, ezek a 
helyek sem tudnak a történelemről.

*írásmód és technika  
a mózesi kisprózában
A novelláskötetek uralkodó beszédmód

jai, alapvető stiláris jellemzői, a narráció 
stratégiái folyamatosan változnak, ala
kulnak, de a széttartó alapok felől épít
kezve is többnyire egyfelé irányulnak: 
a hangulatiság megteremtésére. Sokfé

le prózatípussal kísérletezett ezekben a 
könyvekben Mózes, témák és szövegszer
ző eljárások sokfélesége jellemzi rövidpró
záit. Cselekményes, anekdotikus novellák 
mellett esszészerű vagy a csattanót felol
dó, a zárlatot megkérdőjelező szövegek áll
nak; kisregény felé mutató nagyelbeszélé
sek mellett karcolatok; a líraiság száraz, 
szikár szöveggel egészül ki, a realista no
vellát abszurd alakzatok „torzítják” el.9

Ha egyetlen szöveg struktúráján belül 
maradunk, akkor is látható az állandó moz
gás. Gyakori, hogy a lineáris történetveze
tést, szociografikus pontosságú ábrázolást 
dramaturgiailag fontos pontokon metafori- 
zált beszéd lazítja fel, ahol a főszereplő önér
telmező mozzanatokkal kérdőjelezi meg a 
valóságnak tudott múltat -  így ismeri fel 
a maga tragikusan zárt szituáltságát (Át
menetek, Kalandorok, Monológ a füstön).10 
Más, ugyancsak gyakori eljárás az önma
gába visszatérő retrospektivitás vagy a szö
vegvariációk szinkron jelenléte, mely által 
lezárhatatlanná válnak a szövegek.

Mózes Attila nyelvi kísérlete sajátosan a 
modernség formáinak határait feszegető je
lenségekhez vezet, noha narratív eljárásai, 
történetközpontúságra törekvő beszédmód
ja és láthatóan nem szétszórt középponti- 
ságból zajló építkezése tipikusan a modern 
hagyományából ered. Azonban Mózes szö
vegeiben mindig tetten érhető az irónia és 
a szatíra, a többször jelzett egységre törek
vés pedig már igenis széttartó irályt jelez. 
Könyveit egyben olvasva bomlanak ki mo
tívumai, jelképei, olykor egy-egy szövege já
tékba hoz korábbi szövegeket hipertextus- 
ként (például a többször említett Történet 
falkányi kutyával). Merészen reflektál kor
társi irodalomtörténésekre, köteteiben nem 
fél megmutatni stílusparódiáit sem. Kötetei 
sokféleségében a modern alapjain nyugvó 
szemléletmód posztmodern eljárásokkal va
ló provokálása is hozzájárul a színességhez.

(Részlet a Lector K iadó gondozá
sában m egjelenő  Történet polcnyi 
könyvvel. Mózes Attila írói világa  
című monográfiából)
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Steril
az a fajta csend ez amiben mentők visszhangzanak 
pedig direkt vettem egy új fehér noteszt is magamnak hátha 
a szememen keresztül mégis beszivárog az újrakezdés és 
sejtjeim végre átitatódnak tiszta fókuszált kép sok fény 
de asszem a sejtlégzéshez kéne még egy kis technokol vagy hipó

beszív kifúj minden okkal történik ez is 
beszív kifúj kellett hogy változhass mert másképp 
beszív hörög kifúj neki is jobb így 
orron be szájon ki diktálja a mentős 
lélegezzen zaj sípolás fehér test törés

csenghetett a füled miután elvittek
az a fajta csend ez amiben mentők visszhangzanak
több mentőt is hallok ilyenkor
távolodnak tőlem téged visznek
de mintha nem közelednének sehova

A hiány körkörös
erre kell felébredni mindig 
újra beleébredni ebbe az apró 
huzalba ami a torkod óvatosan 
de folyamatosan húzza ha 
megpróbálsz megszökni előle 
szorul a hurok nincs hang 
fuldokolsz a hiány körkörös

Lássátok hova nem engedtek be
leégett a ház sebaj hagyjátok hadd maradjak a telken 
nem zavarok sok vizet elvagyok üldögélek 
esküszöm a ruhámat sem én szaggattam meg 
nem gyászolok vagy bőgök nem kell aggódnotok értem

törökülésben hamut szórok a fejemre és 
csodálkozom hogy most egyszerre jelentek meg 
első pattanásaim és az ősz hajszálak 
elkezdeném szívni de a cigim épp leégett

megásom a sírom és elnevezem pincének
arra húzom fel az új ház emeleteit csak hogy
akinek van szeme lássa
azzal ütöm el az ezutánt hogy játszom
mintha élnék benne beteszem a fényképem
az elsőre az ablakba és égve hagyom a villanyt
a lépcsőházban jelenlétem legyen fényes állandó
felmegyek a padlásra bekapcsolom a tévét hadd menjen
a háttérben valami zaj tegyünk úgy mintha lenne élet
akinek van füle hallja

eközben az alagsori életem megmarad nekem 
szépen csendben nem zavarok sok vizet a sötétben 
nem gyászolok vagy bőgök nem kell aggódnotok értem 
csak hagyjátok hadd maradjak a telken
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Az őszién
-  Nem kellett volna Nagy-Magyar- 

országnak nevezni, mondtam, hogy ez 
rossz ómen! -  tördelte kezét Grünwald 
Nándor.

Megrendülve figyelte a több tíz méte
ren megrongált határkerítést, és külö
nösen aggodalmas pillantásokat vetett 
a főbejárat jobb oldalát általában igen
csak, immár azonban kevésbé méltóság- 
teljesen őrző oroszlán -  amely egyébként 
a Láncúidnál találhatónak a pontos má
sa! — letört orrára, jobban mondva, a le
tört orr helyén tátongó kráterre.

-  Ez hadüzenet? -  töprengett a hajlott 
hátú Jakabfalvi Jakab. -  Kinek lehetnek 
területfoglalási szándékai?

-  Ha nem lehet egy héten belül kijaví
tani, tüntessék el innen ezt a tepsiképű 
állatot! — adta az utasítást csípőre tett 
kézzel s vélhetőleg feldúlt arccal Arnóti 
Benedek. -  Nem röhögtethetjük magun
kat a megnyitón. Különben is, miért nin
csenek még bekötve a kamerák? Meg se 
tudjuk nézni, ki tette -  méltatlankodott 
tovább.

-  Kinek, kinek? Hát a pizzaképűeknek! 
— lépett Grünwald Jakabfalvihoz, jobb
nak látván elkerülni Arnótit, míg hara
gos. — Újvelencei Köztársaság, ilyen név
vel csakis hódítani akarhatnak.

-  Már megint rosszul választottunk 
szomszédokat! -  csóválta fejét Jakabfalvi.

-  Mondtam már az elején, hogy vala
mi bamba, folyton beszívott népség mel
lé kellene telepedni, nem hódítók tőszom
szédságába.

-  Mondtad, Nándi, mondtad, mert te 
nem országot, hanem drogkartellt akar
tál alapítani -  vetette oda Arnóti már 
nyugodtabban, majd az indulást sürget
te, nehogy elkéssenek.

A kormányülésre igyekeztek, s habár 
a kormányt ők hárm an alkották, tehát 
nem késhették le az ülést, ragaszkodtak 
a pontossághoz. A bozontos, összenőtt 
szemöldökű, és ettől kissé vademberes, 
goromba külsejű Grünwald Nándor, akit 
mélységesen bántott a megjelenése és lel
ki világa közti disszonancia, azonban túl
ságosan férfiatlannak tartotta, hogy sze
möldökcsipesszel teremtsen összhangot, 
mezőgazdasági miniszter és kommuni
kációért felelős állam titkár volt egysze- 
mélyben. Az agg Jakabfalvi Jakab, aki
nek bölcsessége és tapasztaltsága okán 
még időskori paranoiája fölött is szemet 
hunytak a kormánytagok, pénz-, kül- és 
belügyminiszteri teendőket látott el. Ar
nóti Benedek Nagy-Magyarország mi
niszterelnöke volt. Tisztségeiken túl ők 
alkották az ország lakosságának három
negyedét.

Aznapi ülésük fő témája az egy hét 
múlva kezdődő, kétezerötvennyolcas Té
li Olimpia volt, melynek büszke házigaz
dáiként az utolsó simításokat végezték. 
Már-már beteges figyelemmel ellenőriz
ték a hokipálya jegének karbantartá
sát, annak állapotáról napi jelentést kér
tek, ugyanis ennek kiváló minősége volt

a rendezési jog elnyerésének fő oka. E kö
rülmény azért esett különösen nagy súly- 
lyal latba, mivel ezen az olimpián a jég
korong volt az egyedüli sportág. Azonban 
más tekintetben sem volt szokványos a 
kétezerötvennyolcas esemény, országok 
helyett ugyanis kontinensek vetélkedtek 
egymással.

Az olimpia rendhagyó jellegének, akár
csak a kezdetlegesnek és időnként kao
tikusnak mondható társadalm i réteg
ződésnek oka az össznépesség alacsony 
számában és a civilizáció fiatal voltában 
volt keresendő, ember ugyanis csupán hu
szonöt esztendővel korábban tette lábát a 
Marsra, s a népességszám azóta is csak a 
százhetvenet érte el.

Kétezerharminchármat írtunk, mikor 
Bas Lansdorp egy évtizednyi totojázás 
és szavahihetőségének totális eljátszása 
után végül mégis útjára indította a Mars 
kolonizációját célzó Mars One projektjét, 
egész pontosan az első űrhajót, melyen 
a tervezettnél több, tizenkét ember u ta
zott visszajegy nélkül a vörös bolygóra. 
Mindez akkoriban csodával határos tel
jesítménynek tűnt, előtte ugyanis sok
szor és sokféle okból tűnt m ár veszett
nek az ügy. A legkilátástalanabbnak a 
helyzet, Lansdorp számára legalábbis, 
kétezertizenkilencben tűnt, január ti
zenötödikén ugyanis a svájci Baselben 
csődeljárás indult a Mars One Ventures, 
a projekt anyagi hátterét részben bizto
sító cég ellen. Ez a közvéleményt aligha 
sokkolta, csupán néhány hírportálra szi
várgott be a hír, amelyet amúgy is teljes 
érdektelenség fogadott, addigra ugyan
is független szakemberek teljesen elhi- 
teltelenítették a tervet. Lansdorp azon
ban véghezvitte a lehetetlent: talált új 
befektetőt, és az addig legfőbb kritiku
soknak számító MIT, a Massachusetts 
Institute of Technology munkatársaival 
együttműködve, sikerült megoldást ta 
lálni olyan technikai problémákra, mint 
például a növénytermesztésből szárma
zó oxigéntöbblet elvezetése, így kétezer
harmincháromra minden készen állt az 
első telepesek elindítására. Fél évvel ké
sőbb pedig először emelhette ember meg
hatottságtól párás tekintetét a Mars 
drapp egére.

Az azóta eltelt huszonöt esztendőben, 
a lakosság növekedésének okán, mely 
növekedés csupán az újabb telepesek ér
kezésének volt köszönhető, a Marson 
a születések száma ugyanis nulla volt, 
a kezdeti kolónia országokra bomlott, 
mondhatni földi utódállamok alakultak, 
melyek képzeletbeli kontinenseken jöt
tek létre, hiszen nem voltak földrészeket 
elválasztó óceánok. A magyarok között 
egyébként komoly vita alakult ki a nyel
vújítás szükségességéről, hiszen a haladó 
szellemű Arnóti szerint a földrész, föld
műves, földhözragadt szavak egy új boly
gón túlhaladottnak számítanak, s ezek
ben a földet a mars előtaggal kellene 
helyettesíteni, példának pedig az ango
lokat hozta, akik az earthquake, vagyis 
földrengés szót késlekedés nélkül változ
tatták  marsquake-re. A többség azonban 
nyelvi szempontból rugalm atlannak bi
zonyult, így a nyelvújítást elodázták egy 
időre.

A képzeletbeli kontinenseken tehát or
szágok alakultak, földi léptékben mérve 
golfpályányi méretűek. Nagy-Magyaror
szág sem foglalt el egy kissebecske ne
mesi birtoknál nagyobb területet Európa 
kissé összezavarodott térképén. Alakul
tak egészen új államok is, mint például a 
lakosság számát tekintve legkisebb, egy
fős Katalónia, és új szomszédságok is lét
rejöttek, Újanglia például a Német Szö
vetségi Demokratikus Köztársaság mellé 
került. Nagy-Magyarország síkságon te
rült el, hiszen bár a bölcs Jakabfalvi stra
tégiai szempontból az ország hegyre tör
ténő kijelölését ta rto tta  kívánatosnak, 
s amellett kampányolt, végül ezt nép
szavazáson elvetették. így történt, hogy 
azon a reggelen Arnótiék nem a magyar 
dombvidéken, hanem a magyar pusztán 
kocsikáztak a kormánypalota irányába, 
hogy elkezdhessék az ülést.

Mindeközben Giovanni Mázzá, az Új
velencei Köztársaság fenegyerek hírében 
álló államfője éppen ébredezett, s meg
emelni próbálta kegyetlenül hasogató fe
jét. Amint gondolatai annyira kitisztul
tak, hogy felfogta irdatlan fejfájásának 
okát, hatalmas mosoly terült szét boros
tás képén.

-  Marco, te zseni! -  motyogta ellágyul-
tan. -  Sikerült!

Marco Fontana a földön fekve, az ál
lamfő szavait meg sem hallva hortyogott 
tovább, Mázzá boldogságát azonban csep
pet sem zavarta meg a tiszteletlen visel
kedés. Örömének oka egy hatalmas tudo
mányos és technológiai megvalósítás volt, 
amelyről előző nap értesült, s amely, úgy 
gondolta, Újvelencét a világgazdaság élé
re repítheti: a bor feltalálása. Mázzá leg
alábbis ezzel a nem egészen találó kifeje
zéssel illete a jeles eseményt.

Szőlőtermesztés nem folyt a Marson, 
néhány egyszerű és logikus oknál fogva. 
Egyrészt, a szőlő hatalmas vízigényű nö
vény, termesztése szinte kivitelezhetet
len olyan helyen, ahol a vízzel spórolni 
kell. Volt azonban egy másik, ennél ke
vésbé gyakorlatias magyarázat is. Mivel 
Bas Lansdorp szépreményű terve nem
csak a Mars kolonizációja, hanem ott a 
világbéke és az ideális társadalom megte
remtése is volt, ezért minden ehhez szük
séges óvintézkedést meghoztak. Egyebek 
mellett sorozatos pszichológiai tesztekkel 
próbálták kiszűrni a zsarnokoskodás- 
ra hajlamos jellemeket, és úgy határoz
tak, a Marson alkoholtilalom lesz, ugyan
is annak változó megítélése a különböző 
kultúrákban sok konfliktushoz vezetne, 
s mivel az emberekben erős berögződés él 
a szőlő gyalázatos módon történő felhasz
nálására, a borkészítésre, úgy döntöttek, 
szőlőtőke nem mehet a Marsra.

Mivel a leendő marslakók maguk is 
céljuknak tekintették a világbékét, így 
nem volt nehéz meggyőzni őket a döntés 
helyességéről, néhány évnyi absztinencia 
után azonban sokan arra jutottak, hogy 
nem élet az élet egy-egy pohár -  csupán 
időnként, és akkor is mértékkel elkor
tyolgatott -  testes cabernet sauvignon 
vagy bársonyosan könnyed kadarka nél
kül. Ekkor titkos kísérletezésbe kezdtek

» > »  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról

az olaszok mellett a franciák és a dél-af
rikaiak is, hogy kémiai úton állítsanak 
elő bort. Az alkohol előállítása természe
tesen nem volt nehéz feladat, azonban 
a borok jellegzetes ízét adó tanninok és 
szerves savak, valamint a testességért 
feleló's glicerin előállítása, és a megfele
lő' arányok megtalálása, hogy a végered
mény ne olcsó tablettás borra emlékeztes
sen, kemény diónak bizonyult.

Marco Fontana vegyészmérnök, akit 
Mázzá szíve mélyén, három és fél diopt- 
riás szemüvegének eltörése óta már-már 
komikussá vált esetlensége okán kis
sé megvetett, s csupán sűrű, szelidítet- 
lenül göndörödő' fürtjeiért irigyelt, mivel 
ó' maga irtózatosan kopaszodott, s ezért 
kénytelen volt borotválni fejét, szóval ez 
a Marco Fontana sokévi kísérletezése
inek eredményét m utatta be eló'zó' nap: 
egy-egy üveg Pinot Noir, Merlot és Ca
bernet Franc formájában. Mivel mun
kája a vártnál is jobb eredményt hozott, 
Mázzá bizonyos volt benne, hogy Újvelen- 
ce hamarosan bornagyhatalommá lép eló', 
megelőzve a Földön e téren legyőzhetet
len franciákat.

Míg Mázzá nagyratörő terveit szövö
gette, Fontana és Lorenzo Mancini, Új- 
velence hatalmas, már-már ejtőernyő
zésre is alkalmas fülekkel megáldott 
gazdasági és egészségügyi minisztere is 
ébredezni kezdett. Rajta is a Mazzaéhoz 
hasonló örömhullám söpört végig, amint 
eszébe jutottak az előző este eseményei, 
annál is inkább, mivel Európában egyet
len orvos praktizált, s az olaszoknak ed
dig számottevő gazdasági tevékenysége 
nem volt, tehát egészen idáig úgy érez
te, csupán látszattisztségeket osztottak 
rá, s ez sértette becsvágyó, azonban álsá
gos dolgokra érzékeny lelkét. Most azon
ban érezte, az ő ideje is eljött, hisz a si
ker nemcsak a bor minőségén, hanem az 
ő feltartóztathatatlan lobbizásán is mú
lik majd.

-  Micsoda este, micsoda bor! — ült ki di
adalmas mosoly Giovanni Mázzá arcára, 
amint a többiekre nézett.

Nevetgélve idézték fel az előző estét, 
már amennyire emlékeztek belőle. H ir
telen harsogó nevetés tört ki Marcóból.

-  Az orr! -  hahotázott. -  Emlékeztek? 
Letörött, mikor Giovanni az oroszlánon 
lovagolt.

-  És a kerítés! — csörgött Lorenzo 
Mancini könnye. -  Úgy kiterült, mint a 
lepényhal, mikor nekihajtottunk a mo
torral.

-  Hogy mondtad? — sápadt el Mázzá.
-  Kidöntöttük a határkerítést -  ült fel 

Lorenzo döbbenten.
-  Én ilyesmire nem emlékszem -  mo

tyogta szaggatottan Fontana.
Bambán bámultak maguk elé, homá

lyos emlékeik közt igyekeztek kutatni, 
majd összenéztek, egyre riadtabban vizs
latták egymás tekintetét.

-  Ez... -  mondta reszkető hangon 
Mancini.

-  Az -  bólogatott Fontana holtra váltan.
Ismét csend lett, percekig hallgattak.
-  Aki a világbéke megsértésére irányu

ló tettet követ el, fővesztéssel büntetendő

-  mormolta gépiesen Mázzá a Marsi Bün
tető Törvénykönyv száznegyvenhármas 
cikkelyét, melynek összeállításánál ma
ga is részt vett.

Ajtónyílást hallottak.
-  Mi ez a bűz? És miért hagytátok ki 

a ma reggeli kormányülést? -  toppant 
be felbőszülve Federica Conti, a tekinté
lyes korú és fellépésű újvelencei külügy
miniszter, és megütközve nézett végig a 
fetrengő társaságon.

Ezalatt a magyar kormánypalotá- 
ban, amely valójában Jakabfalvi Jakab 
egyébként ju rtára  emlékeztető házának 
a nagyszobája volt, keményen dolgoztak 
a kormánytagok. Előbb a sürgős teendő
ket vitatták meg. Mivel felvételek híján 
gyanúsítottjaik sem voltak, úgy döntöt
tek, ha újabb támadás nem éri őket, nem 
fordulnak felsőbb szervekhez a rongá
lás ügyében, a kerítést pedig maguk fog
ják kijavítani a délután folyamán. Mivel 
Jakabfalvi úgy érezte, nőtt az ország fe
nyegetettsége, az őrségállítás kérdése is 
felmerült, Grünwald azonban úgy vélte, 
ennek kivitelezése fizikailag túlságosan 
megterhelő lenne az ország lakosságára, 
legfeljebb zsoldosok végezhetnék, világ
béke idején azonban nincsenek zsoldosok, 
így az ötletet elvetették. Arról viszont el
fogadtak egy határozatot, hogy naponta 
fogják ellenőrizni a kerítés állapotát an
nak teljes hosszában.

Ezek után áttértek az Olimpiával kap
csolatos napirendi pontokra. Éppen a ho
kipálya jegének minőségéről szóló jelen
tést böngészték, közben a megnyitóról írt 
ötnyelvű sajtóközlemény ellenőrzését vé
gezte a számítógép. Egyszerre fülsértő sí
polás zavarta meg munkájukat.

-  Már megint az a kibaszott intole
rancia-detektor! — horkant fel Grünwald 
Nándor, s unottan csoszogott a számító
géphez.

Hogy ilyen otromba kifejezés hogyan 
hagyhatta el a kommunikációért feleló's 
állam titkár száját, annak története két
ezerharmincban kezdődik. Akkoriban 
ugyanis már körvonalazódni látszott

a Mars kolonizációjának végleges te r
ve, az Európai Únió körvonalai azonban 
egyre bizonytalanabbnak tűntek fel. En
nek oka a társadalom egyre hangsúlyo
sabb polarizációja volt, ami a közbeszéd 
uszító, indulatokat gerjesztő hangnemén 
is meglátszott, illetve annak eredménye 
is volt. Mivel Lansdorp célja a Marson a 
világbéke és az ideális társadalom létre
hozása volt, szakértői véleményekre hall
gatva úgy döntött, ehhez elengedhetetlen 
az intolerancia-detektor és -inaktivátor 
használata.

Intolerancia-detektorral láttak el min
den számítógépet, mely az írott szövegek 
hangnemét volt hivatott szabályozni, en
nél azonban jóval nagyobb előrelépés
nek számított, hogy intolerancia-detek
tort és -inaktivátort ültettek be a leendő 
telepesekbe mikrochipek formájában. 
Az egyiket, a detektort, a bal homlokle
beny Wernicke-területnek nevezett be
szédközpontjába helyezték el, az ott fu
tó elektromos impulzusok dekódolása volt 
a feladata, a másikat, az inaktivátort a 
hangszalagoknál, hogy a detektor jelzése 
esetén azok működését meggátolja. Mivel 
a fejlesztésére viszonylag kevés idő állt 
rendelkezésre, így a beültetésre kerülő 
ID 2.0 kezdetleges szerkezet volt, csupán 
a szitokszavak kiszűrésére volt alkalmas, 
azonban így is egyöntetű lelkesedéssel fo
gadták.

A leendő marslakók első megingása a 
szerkezettel kapcsolatban a féléves út so
rán történt, ugyanis ilyen hosszú időn át 
összezárva néha jól esett volna cifrázva 
adni hangot véleményüknek, az érkezés 
eufóriája azonban feledtette velük a kel
lemetlenségeket. Egy sajnálatos baleset
nek köszönhetően azonban néhány évvel 
később ismét terítékre került a kérdés. 
Egy temperamentumos chilei hölgy nem 
kevésbé forróvérű mexikói férjével vesze
kedett volna, ha a szerkezet nem gátol
ja meg őket ebben, az üvöltözés helyetti 
néma tátogás azonban annyira feldühí
tette őket, hogy tárgyak dotálásához fo
lyamodtak, és a hölgy akkora lendülettel
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repített férje irányába egy szendvicssütőt, 
hogy betörte vele az ablakot, s mindket
ten megfulladtak.

Egészen addig az ID használatának 
helyességét megkérdőjelező gondolatok
nak senki nem mert hangot adni, az eset 
viszont megnyitotta az utat egy nyíltabb 
diskurzus előtt. Egy nemzetközi, ámbár 
szűk mintán végzett kutatás — bár ezen 
kijelentés heves vihart kavart a nemzet
közi közösségben, egyesek ugyanis azzal 
érveltek, hogy a Mars teljes népességé
nek húsz százalékát (azaz harmincnégy 
embert) vizsgáló kutatás eredményei 
csakis helytállók lehetnek, mások sze
rin t azonban a tudományt univerzális 
mértékkel kell mérni, és ilyen kis min
ta esetén igen magas a hibahatár -  a r
ra az eredményre jutott, hogy az ember 
mentális egészsége érdekében elengedhe
tetlen, hogy időnként alpári módon fejez
ze ki gondolatait, vagy legalábbis maga 
dönthesse el, hogy ezt megteszi-e. A ku
tatás ellenzői és pártolói közt végül kon
szenzus alakult ki, és arra a döntésre ju
tottak, hogy az intolerancia-inaktivátort 
kioperálják mindenkiből, aki ezt igényli. 
Csupán feltételezés, hogy azért határoz
tak  így, hogy végre egymást is megfele
lő hőfokú szavakkal küldhessék el mele
gebb éghajlatra.

Grünwald Nándor tehát a számítógép
hez csoszogott, hogy szemügyre vegye a 
talált hibát.

— Ez a helyesírás lesz — vetette oda Ar- 
nóti, miközben a jelentést bújta.

— Az -  állapította meg Grünwald. — Die 
Olympiade. Ezzel mi baja? -  húzta fel 
jobb oldali szemöldökét, mely össze volt 
nőve a bal oldalival, így mozdulata foly
tán  együtt a Balaton lágy hullámaira 
emlékeztettek.

— Das -  mondta Jakabfalvi.
— Ó, hogy az a retkes mancsú, karós- 

fuszulykát termesztő, harsogva fingó, 
rőtszakállú kohold vinné el a megújí
tott német nyelvtant! -  adott hangot 
Grünwald intolerancia-detektorhoz szo
kott módon elégedetlenségének, s dohog
va javította ki a hibát.

A marsi német nyelv megújítására, 
egész pontosan annak semlegesítésé
re nemrégiben került sor, mivel a néme
tek úgy gondolták, nyelvüknek tükröz
nie kell a nemi különbségek eltörlésében 
elért eredményeiket. Az angolok szerint 
viszont ez puszta képmutatás, valódi cél
juk a nyelv egyszerűsítése, és ezáltal 
vonzóbbá tétele volt, ugyanis azt szeret
nék, hogy a Marson a német világnyelv 
legyen.

— Barmok, barmok, barmok!
Ez volt az első reakciója a történtek 

hallatán Federica Conti miniszterasz- 
szonynak, aki húsz évvel korábban egy 
alkoholista férjet hagyott a Földön, és 
cseppet sem bánta döntését. Ahogy néz
te őt Mázzá, nem tudta nem felfedezni 
arcának azt a lószerű vonását, amelyet

egyébként karakán személyisége és le
hengerlő humora ham ar feledtetett bár
kivel, s majdnem elnevette magát, de az
tán ismét eszébe jutott nyomorúságos 
helyzetük, és újból savanyúra vált ábrá
zata. A miniszterasszony kicsörtetett a 
konyhába, főzött egy mentateát, citrom
levet facsart bele, és mindenkinek hozott 
egy-egy csészével.

-  És ha nem derül ki, hogy ti voltatok? 
— ült le Giovannival szemben.

-  Kamerák vannak mindenütt.
-  Barmok! -  dőlt hátra és nagyot kor

tyolt a teából.
-  Kinyírnak minket a világbéke érde

kében -  mondta sírós hangon Mancini, 
lábai idegesen rugóztak, hatalm as fül
kagylóit tűrögette.

-  És éppen most — nyögte Marco.
Federica ránézett, gépiesen bólogatott,

majd halvány mosoly suhant át arcán.
-  Szedjétek össze magatokat! Lorenzo, 

a vésőt!
-  Tessék? Minek? Mit akarsz? -  értet

lenkedett a másnapos társaság.
-  Gyerünk! -  felelte határozottan, és 

a férfiak bár ímmel-ámmal, de szedelőz- 
ködni kezdtek.

Másnap a magyarok a szokásosnál 
is korábban keltek, hogy még a reggeli 
ülés előtt végigjárhassák a kerítést. Elé
gedetten tapasztalták, hogy mindenütt 
sértetlen, s habár a sokat látott Jakab
falvi Jakab számára ez gyanús volt, és 
hadicselt sejtett a háttérben, a kormány 
kétharm ada megnyugtatónak találta  a 
helyzetet. A bejárathoz közeledve azon
ban valami furcsaság tűnt a szemükbe, 
azonban maguk sem tudták, hogy mi az. 
Közelebb érve felfedezték, hogy az osz- 
lán, ahogy Arnóti nevezte magában az 
orratlan oroszlánt, nem ül, hanem áll,

sőt, orra is van ismét. Egészen közelről 
szemlélve más, idegenek számára nem 
túl szembeötlő különcségei is feltűntek 
az állatnak, a hátán például két, a szo
bor színétől elütő árnyalatú csík húzó
dott. Arnóti Benedek töprengve simítot
ta végig a lábra állt oroszlán hátát, majd 
felkiáltott:

-  Igazad volt, Nándi, az olaszok voltak! 
Ez egy velencei oroszlán, csak épp szár- 
nyaszegett.

Ahogy Arnóti az oroszlán hátát vere
gette egyre dühösebben, hirtelen észre
vett egy, a szájából nyelv helyett kilógó 
adathordozót. Almélkodva forgatta.

-  A hadüzenet? -  kérdezte Jakabfalvi 
Jakab, egyszerre remélve és rettegve at
tól, hogy igaza lesz.

-  Derítsük ki -  javasolta higgadtságot 
színlelve Grünwald.

Nyomban a kormánypalotába hajtot
tak, miközben az olaszok az Újvelencei 
Köztársaságban rettegve lesték a híre
ket, hogy nem került-e nyilvánosságra 
szörnyű bűntettük. Az ülésterembe ér
ve Jakabfalvi a számítógépre csatlakoz
ta tta  az adathordozót, görcsbe rándult 
gyomorral várták, hogy elébük táruljon 
tartalm a. Három dokumentum volt raj
ta: egy bocsánatkérő levél, a bor titkos 
receptje, és egy újabb levél, melyben az 
olaszok lemondanak a szabadalomról. Ar- 
nótiék hosszas és gondterhelt fontolgatás 
után úgy döntöttek, elfogadják a bocsá
natkérést és a fájdalomdíjat.

így történt, hogy a Marson Nagy-Ma- 
gyarország bornagyhatalommá vált, s az 
is csak néhány szemfüles újságírónak 
tűnt fel a Téli Olimpia megnyitóján, hogy 
az ország bejáratánál egyik oroszlán fek
szik, másik pedig áll, ennek oka azonban 
számukra örök rejtély maradt.

B ajtsi V ioletta 1996-ban született Budapesten, gimnázium 
után Londonba ment pszichológiát tanulni, képzését tavaly pasz- 
sziváltatta, jelenleg Kolozsváron él és dolgozik.

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

Egy írói életmű rejtekútjain
Aki csak félszemmel is követte Szilágyi 

István életművének egyre kiterjedtebb és 
mélyebb befogadástörténetét, aligha ke
rülhette el a figyelmét Márkus Béla ér
telmezői tevékenysége. Kevés olyan fon
tos mozzanat, alkalom, évforduló, díjátadó 
vagy egy-egy szépirodalmi kötet megjele
nése említhető a Szilágyi-életmű tekin
tetében anélkül, hogy Márkus ne szólalt 
volna meg nyilvánosan akár összefogla
ló jellegű jegyzetben, esszében, akár ter
jedelmesebb recenzióban, tanulmányban. 
És ha ehhez még hozzávesszük, hogy ő 
volt a szerkesztője-összeállítója a 2003- 
ban megjelent Tanulmányok Szilágyi Ist
vánról című reprezentatív kiadványnak, 
amely a már ismert és sokat idézett értel
mezések mellett az összmagyar kultúrát 
tekintve nehezen hozzáférhető', a kulturá
lis központoktól gyakran igencsak távollé
vő' szerkesztőségek polcain porosodó regi
onális periodikák archívumaiból emelte át 
az olvasásra és vitára ma is méltó szöve
geket. Azokat tehát, akik követték a befo
gadástörténet alakulását, bizonyára nem 
érte meglepetésként a hír, hogy összefog
laló szintézis készül az életmű egyik ala
pos ismerőjének műhelyében. És meg kell 
hagyni, maga a gesztus sem lehetett volna 
szebb, hiszen az író nyolcvanadik születés
napjára idó'zítve jelent meg a monográfia a 
Magyar Művészeti Akadémia Közelképek 
írókról elnevezésű sorozatában.

Már első pillantásra, a fejezetek címe
it átfutva feltűnhet, hogy a könyv alapját 
részben a korábban megjelent szövegek 
kibővített, átdolgozott változatai képezik, 
másrészt pedig az eddig a tanulmányok
ban, recenziókban elszórtan megjelenő 
gondolatok, értelmezői lehetőségek kap
nak bőséges teret a kötet lapjain. Márkus 
Béla komolyan veszi a jogos olvasói elvá
rást, ami a (nagyimonográfia műfajával 
szemben jelentkezhet, mégpedig azt, hogy 
nagyelbeszélésekbe vetett bizalom meg
rendülése ide, a töredékesség szükségsze
rű vállalása oda, egy valamirevaló, mér
tékadó munka azért lehetőleg ma is az 
életmű egészét tekintse át, értékelje. Ezért 
nem lehet csodálkozni, hogy fejezetet kap 
a két -  talán ma már megszorítások nél
kül, nyugodtan le lehet írni: -  konszenzuá- 
lisan az írói életmű csúcsteljesítményének 
tartott nagyregény {Kő hull apadó kútba, 
Hollóidő) mellett a sokáig meglehetősen 
mostohán kezelt Agancsbozót, és az előző 
monográfiában, a Mester Béláéban még a 
Kő hull apadó kútba első változataként em
legetett Üllő, dobszó, harang. A regények 
mellett az elbeszéléseknek szintén komoly 
elemző részt szentel a monográfus a 2009- 
ben megjelent válogatáskötet, a Bolygó tü
zek kompozíciójából (és hozzá lehet tenni: 
a szövegváltozatokból) adódó problémák 
mentén elindulva, ahogy a korábban ke
vésbé ismert -  bár manapság, az író mű
helyében készülő nagyregény miatt elég 
gyakran emlegetett — kisregényről, A hó
hér könnyeiről sem feledkezik meg. De so
rolhatnám még a különféle emlékezéseket,

önéletrajzi jellegű elbeszéléseket/esszéket, 
a két korszakra tagolt közírói pálya sok
rétű dokumentumait: a kötet olvasója szá
mára egy idő után bizonyossá válik, hogy 
aligha lappang olyan jelentős Szilágyi-írás 
valamelyik folyóiratszám, évkönyv, anto
lógia lapjain, amit Márkus Béla ne olva
sott és ne elemzett volna. Ilyen szempont
ból minden további nélkül kijelenthető: 
ez a monográfia az életmű eddigi legtelje
sebb áttekintése és összefoglalása. Az ösz- 
szefoglalás viszont egyáltalán nem jelent 
lezárást: az értelmezéstörténet túlkapá
sainak vagy félreolvasásainak kiigazítá
sa, az új szempontok felvetése, vagy éppen 
a kortárs magyar irodalomtudománnyal, 
pontosabban annak fogalomhasználatával 
szembeni ironikus bizalmatlansága miatt 
a könyv nagyon is eleven, vitára ösztönöz.

A monográfia szerzője mindjárt az első 
oldalakon egy megmerevedni látszó toposz 
mögé tekint: Szilágyi István tényleg „rej
tőzködő író” lenne? Márkus finoman fogal
maz, elismeri, hogy az íróval kapcsolatban 
valóban emlegethető valamifajta „rejtezke- 
dés kérdése” -  ez, ha a szerzői önértelme
zéseket vagy az évről évre egyre ritkáb
bá váló nyilvános szerepléseket értjük 
alatta, nyilvánvaló - , de árnyalja is véle
ményét, amikor hangsúlyozza: „félreveze
tő, megtévesztő lenne a rejtőzködő, a sze
mélyességét megtagadó írók közé sorolni” 
őt (7.). Ezt az állítást pedig a Katlanvá
ros, az Asszonyélet egy sírkövön, a Veszte
sek, a Kóborló évek és az Idelenn, odafenn 
című önéletrajzi elbeszélések/emlékezések/ 
esszék elemzésével támasztja alá. Ezeket 
a Szilágyi-befogadástörténetben alig-alig 
emlegetett, a kötet lapjain tulajdonkép
pen újra felfedezett szövegeket az életmű 
szerves részének tartja Márkus, és meg
mutatja azokat a rejtekutakat, amelyek 
átvezethetnek az inkább a tényirodalom
hoz sorolható szövegektől az alapvetően 
fikciós természetű szépirodalmi műalko
tásokhoz. Közös történeteket vagy törté
netelemeket, sorsokat, alakokat ismer fel 
és mutat meg az életmű két szegmensét 
vizsgálva, amelyek — éppen emiatt — alig
ha választhatók el mereven egymástól. Vi
szont vigyáz arra is, hogy az életrajzi jel
legű tényeket ne feleltesse meg minden 
áron a sajátos esztétikai-poétikai logika 
mentén felépülő, autonóm szövegvilágok
nak. Az egyik elbeszélés, A végállomáson 
leszállsz kapcsán konkrétan meg is fogal
mazza: „Sem (próza)poétikai, sem esztéti
kai szempontból nincs értéknövelő hatása 
annak, ha tudjuk, hogy egyik-másik sztori 
a cselekmény vázát tekintve Szilágyi Ist
ván önéletrajzi emlékezéséből, a Vesztesek
ből ismert, és a szerző anyai ükapjának, 
valamint édesapjának a jellemrajza, illet
ve históriája” (306.).

A Szilágyi-olvasást tekintve leginkább 
persze a regényeknek van kiterjedt, mély 
értelmezői hagyománya, ez a monográfia 
fejezeteinek arányaiban is megmutat
kozik. (Az viszont hiányként említhető, 
hogy a fordítások, illetve a külföldi recep

ció kérdése még említés szintjén sem jele
nik meg a könyvben.) Márkus lelkiisme
retesen összefoglalja a befogadástörténet 
legfontosabb kijelentéseit, gyakran vet fel 
lehetséges új szempontokat, ugyanakkor 
kiigazítja a nem pontos vagy nem eléggé 
megalapozott véleményeket. Az Üllő, dob
szó, harang kapcsán például Mester Béla 
megfigyelését kérdőjelezi meg, mely sze
rint Szilágyi nőalakjai az „otthon-lét me
taforájával”, míg a férfiaké az „útón-lété
vel” lennének leírhatók (91.). Ugyanígy 
a regényből vett konkrét példák alapján 
vonja kétségbe a Kő hull apadó kútba re
cepciójában szinte alaptétellé vált megál
lapítást — éppen itt Maszárovics Ágnes
sel vitatkozva —, hogy II. Rákóczi képe „a 
hősnő szexuális életének vizuális pótlé
ka” lenne, hiszen ha a narrátori közlések
re figyelünk, hamar kiderül: „a lány nem 
mindig fordult ehhez a pótszerhez” (126.). 
Az Agancsbozót eddigi visszhangján töp
rengve felveti, hogy a leggyakrabban em
legetett műfaji kategóriák (ellenutópia, pa
rabola, fantasztikus-mitologikus regény) 
közül egy újabb fejezetnek kellene válasz
tani — ám arra, hogy új fejezet nyíljon az 
értelmezéstörténetben, egyelőre nem iga
zán mutatkozik szándék. De a Hollóidőt 
középpontba állító fejezet érzékelteti ta
lán legjobban, Márkus mennyire otthono
san mozog Szilágyi megköltött világában, 
számon tartva szűkebb és tágabb szöveg
környezetet, valamennyi utalást, látszóla
gos elvétést vagy következetlenséget, hogy 
végső soron a lehetetlent, a titkok feltárá
sát, a rejtélyek feloldását kísértse meg. Eb
ben a fejezetben talál leginkább termékeny 
módon egymásra a szövegvilág sajátos lo
gikája és az értelmező felderítő munkája, 
kitartó figyelme.

Innen nézve persze egyáltalán nem 
meglepő, hogy a monográfus magabiztosan 
igazodik el a különféle szövegváltozatok, 
kiadások között, és következetesen bírálja 
is az írót, aki az újra kiadott elbeszélések 
átdolgozásának tényét — a Kő hull apadó 
kútba újabb kiadásaihoz hasonlóan -  se
hol nem jelöli, bizonyos szempontból tény-
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Gertrúd és Fox eltüntetése
(Részlet A ka to n a  és a  dém on  című regényből)

leg félrevezetve ezzel az olvasót. És mert 
ilyen következetes, jogos a bírálat, kevés
bé érthető, Márkus miért nem jelöli sehol 
az imént említett regényt elemző' fejezet
ben („...más rendet kicsikaró más idők”), 
hogy ő maga pontosan melyik kiadásból 
idéz, vagy melyik szövegvariáns alapján 
alkotja meg saját véleményét, értékítéle
tét. Mert sem a regény esztétikai értékét, 
sem pedig a befogadástörténet bírálatát 
tekintve nem mellékes, hogy az értelme
ző az első kiadásra vagy pedig a kétez
res éveket követőkre gondol, amikor véle
ményt formál. Itt szükséges kitérni még 
a hivatkozások kérdésére. Márkus köz
nyelvhez közelítő, a gazdag magyar érte
kező irodalom hagyományaiból merítő, ol
vasóbarát esszéstílusát nem szakítja meg 
lábjegyzetekkel. Ez szemléleti megfonto
lásból jól érthető: a zárójelek között mega
dott hivatkozások kevésbé vonják el az ol
vasó figyelmét az elemzésekről. De míg a 
Szilágyi munkásságával foglalkozó szak- 
irodalom rendszeres és pontos hivatkozá
sokkal van jelen a kötetben, addig az el
méleti szakirodalom esetében időnként 
el-elmaradoznak az efféle jelölések — nem 
mindig világos, mi okból. Miért van jelöl
ve pontos könyvészeti adatokkal mondjuk 
Gadamer Igazság és módszere vagy Vic
tor Turner A rituális folyamata, miköz
ben nem található ehhez hasonló hivatko
zás Odo Marquard (44.) vagy Kierkegaard 
(254-255; 318-319.) idézett gondolataira?

Összességében elmondható, a monográ- 
fusnak legalább kétféle toposzt, illetve 
sztereotípiát sikerült biztosan árnyalnia. 
Az egyik nyilvánvalóan az, hogy Szilágyi 
István „egy- vagy kétkönyvű író” lenne. 
Aki végigolvassa a kötetet, könnyen be
láthatja, hogy az író életműve valójában 
mennyire sokrétű és mennyi rejtekút nyíl
hat meg az értelmező előtt, ha eddig kevés
bé ismert szövegek felfedezésére vállalko
zik. A másik, amit már fentebb említettem, 
a „rejtőzködő íróé”. Ami viszont megerősí
tést nyer, az Szilágyi István saját művei
hez való különös hozzáállására vonatkozik: 
„a szerző a saját véleményükhöz, akara
tukhoz csökönyösen ragaszkodók fajtájá
ból való” (299.), ez pedig hozzájárulhatott 
ahhoz, hogy -  Ács Margitra hivatkozva ír
ja a monográfus -  „a nagyregények szom
szédságában született novellák nem jelen
tek meg együtt egy külön kötetben”. Majd 
ehhez még hozzáfűzi: „ezen, persze, azért 
nem lehet csodálkozni, mert mint az ön
életrajzi esszék esetében is, feltételezhető
en maga a szerző gátolta meg kiadásukat” 
(322.). Anélkül, hogy kétségbe vonnám en
nek a kijelentésnek az igazságtartalmát, 
annyival kiegészíteném, hogy szerencsére 
a Digitális Irodalmi Akadémia archívu
mában Kötetben meg nem jelent írások cím 
alatt azért sok Márkus Béla által elemzett 
írás elérhető a nagyközönség számára is. 
így tulajdonképpen már csak elhatározás 
kérdése, hogy a nagyregények mellett ki 
ismerkedik meg a közéleti, az önéletrajzi 
vagy a rövidebb szépirodalmi, elbeszélő jel
legű szövegekkel. Az elhatározás megvaló
sításában pedig biztosan jó társa lesz ez a 
monográfia.

M árkus Béla: Szilágyi István. Buda
pest, MMA, 2018.

Levetkőzünk és lefekszünk, előzőleg el
oltja a lámpát is, a függönyt is elhúzza, ne 
zavarjon a holdfény, csak cigarettánk pa
razsa világít a sötétben. Mi történt 
Gertrúddal? -  kérdezi megint, láthatólag 
élénken foglalkoztatja dédapám, az évek 
során beavatottá váló, szőke német szere
tőjének a sorsa. Azt már sejti, hogy utolsó 
aggkori szerelmét, nagyanyámat leszá
mítva, az életüket vele darab ideig össze
kötő nők élete nem volt sem nyugodt, sem 
veszélytelen. „— Azt elfelejtettem mondani, 
hogy amikor elmentek Norvégiából és ma
gára hagyták a kísértetházat, vitték ma
gukkal Foxot is, egy ideig Genfben pihen
tek, majd Amerikába hajóztak, ahol egy 
fél esztendeig együtt lépett fel dédapám
mal sikeres vendégjátékain. Képzeld el a 
gyönyörű amazon, Gertrúd, mint bűvészi
nas és médium! Amikor már elegendő 
pénzt kerestek, béreltek egy gőzöst, és el
indultak, a kutyával együtt, Fox már elvá
laszthatatlan volt tőlük, a régóta terve
zett világkörüli útra! 1934-ben majdnem 
egy esztendeig hajóztak, megfogadva Olaf 
még 1914-ben elhangzó tanácsát. Az útról 
sajnos nem maradtak feljegyzések a nap
lóban, ez az esztendő is valamiért kima
radt, de feltételeztem, a hajón dédapám 
külön feljegyzéseket is készített. Indulá
suk előtt egy genfi bank széfjébe helyezte 
letétbe bőrkötéses naplóját, de nem való
színű, hogy utazásaik során ne vezetett 
volna naplót, de még ezeket a feljegyzése
it vagy noteszeit sem sikerült előkeríte
nem. Ha egyszer elmegyünk Felsőtáborba, 
rászánunk egy-két hetet, együtt olvassuk 
el az egész naplót, más előkerült feljegy
zéseit, megmaradt leveleit, Olaffal és 
Gertrúddal, erre már felületes olvasás 
után is rájöttem, egész levelezése fennma
radt, saját leveleinek másolatát is gondo
san megőrizte, tehát ezek alapján is re

konstruálható a német énekesnővel és a 
norvég illuzionista mágussal kialakuló, 
különös, sok szempontból akár bizarrnak 
is nevezhető kapcsolata! S megpróbáljuk 
felkutatni az esetleges, titkos rejtekhelye
ket is, mert ilyenek biztosan vannak, vagy 
a könyvtárszobában, a padláson, a háló
szobában, vagy a pincében. A felsőtábori 
háznak tágas, több helyiségből álló pincé
je is van. Az első helyiségben asztal is volt, 
itt akár dolgozhatott is, a másodikban tá
rolták a zöldséget és a gyümölcsöt, nagy 
polcokon, legalól a krumplit, s itt volt a ká
posztáskád is. A harmadikban a boroshor
dók. A padláson halmozta fel váltakozó 
cirkuszainak megmaradt kellékeit, s ha
talmas, vasalt ládáit, amelyek évtizedekig 
elkísérték kalandozásain a világban. Lesz 
ahol rejtekhelyeket keresni, megnyugtat
lak. De vissza naplója későbbi bejegyzése
inek ide vonatkozó közléseihez. Annyi bi
zonyos, hogy jártak  Közép- és 
Dél-Amerikában, lementek egészen a Tűz- 
földig, majd időztek Új-Zélandon, Ausztrá
liában, Új-Guineában, a Salamon-szigete- 
ken, Tahitin és más polinéziai szigeteken, 
Malájföldön, Szumátrán, Jáván, Borneó- 
ban, Celebeszben, Japánban, Kínában, s a 
hajót elhagyva, hosszabb időt, több hóna
pot töltöttek Tibet széljárta fennsíkjain, 
majd Indiában utazgattak, s csak 1935 te
lén tértek vissza Genfbe. Ezek a feljegyzé
sek azért is érdekelnek, mert regényt sze
retnék írni útjukról, az utólagos 
emlékezések fantasztikusan érdekesek. 
Tahitin sámánokkal is találkozott, s be
nyomásairól utólag annyit ír, hogy való
színűleg tudhattak repülni. Erről a legen
dák is szólnak, a Salamon-szigeteken 
például, írja, a varázslók madárrá változ
nak és repülnek, Polinéziában a maori
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hős, Tauhaki és családja, de bizonyos 
hawaii hősök is, a szivárványon, vagy egy
szerűen papírsárkányt használva, rend
szeresen látogatják a felső régiókat, hogy 
megtalálják szellemasszonyukat vagy ki
szabadítsák a halottak lelkeit. A szivár
vány mitikus funkciója közismert, jegyzi 
fel dédapám tűnődve, egy későbbi feljegy
zésében, Indonéziában, Melanéziában, Ja
pánban is, de szerepel a mezopotámiai ha
gyományok között is, s a szivárvány hét 
színét az indiai és mezopotámiai vallási 
felfogásokban a hét éggel azonosították, 
a szimbolikát éppúgy megtaláljuk a ju
daizmusban is, de a polinéziai hagyomá
nyok tíz, míg az új-zélandiak tizenkét, 
egymás fölé helyezett égről beszélnek. 
Ezek a kozmológiai elképzelések minden 
valószínűség szerint indiai eredetűek, de 
akkor hogyan terjedtek el, teszi fel a logi
kus kérdést, az Indiával semmilyen össze
köttetésben nem is álló, távoli szigeteken? 
A hős — meditál dédapám lucidusan, 1944 
késő őszén, felsőtábori házának dolgozó- 
szobájában, s már hallani a közeledő Vö
rös hadsereg katyusáinak ugatásait -, 
nyilván az egyik égből a másikba vándo
rol, mintegy lépcsőzetesen halad felfelé. 
Szellemasszonyok segítenek neki megta
lálni a helyes utat. A sámánok nem tesz
nek mást — vonja le a következtetést, 
majdnem öt esztendővel később, 1949. jú
nius 13-án, a mindent eldöntő nagy kísér
lete előtt - , mint helyreállítják, ha rövid 
időre és ha csak és kizárólag önmaguk 
számára is, az ég a föld között, az arany
korban még létező és mindenki számára 
járható hidat, amikor a két világ között 
még lehetséges és eleven volt az érintke
zés. S a sámán, a varázslók, a beavatottak 
— jegyzi fel —, vissza is tudtak térni. A po
linéziai és a melanéziai szigeteken elter
jedt repülési legendákat egyértelműen a 
sárkányrepüléssel magyarázza. Igen, 
a sámánok ismerték a sárkányrepülés tit
kát, ez valószínű sámánról sámánra száll
hatott, a szigeteken viszonylag sok a hegy, 
szeles az idő, egyértelmű, hogy a sámánok 
sárkányrepülőkkel röpdöshettek ide-oda, 
mindennek a titkát azonban nem tárták  
fel a köznapi halandók előtt, különféle má
gikus szertartások eredményének tűnhe
tett, titokzatos és elkábult híveiket elbű
völő, levegőbe emelkedésük és a szelek 
szárnyán való ringatózásuk. Érdekes, 
hogy sámánizmusról szóló fantasztikus 
könyvében Mircea Eliade is erre szavaz! 
Bár dédapám erről közvetlenül nem ír, ak
kor már bizonyos értelemben módosulha
tott a felfogása, s a másik világot sokszor, 
önkéntelenül is azonosítja, a sámán legen
dákban és mezopotámiai, indiai, japán 
hagyományban létező égi világgal, majd a 
keresztény túlvilággal. Bár időnként kö
vetkezetesen, továbbra is a másik, párhu
zamos világról, a rejtett dimenziókról be
szél. 1949 júniusában, sorsdöntő, 
legalábbis számára mindent eldöntő kísér
letére készülve, ha átmegy a másik világ
ba, kockáztathatta, hogy nem fog tudni 
visszatérni, s egy másik dimenzió foglya 
marad, feljegyezi találkozásukat Tibetben, 
egy barlangban, a világtól elvonultan élő 
lámával! Akkor már kifejleszti hipnotikus

és telepatikus képességeit, elképesztő 
szuggesztiók előidézésére és tanulmá
nyozva a telekinézist, tárgyak gondolati 
erővel való mozgatására is képes. Az ele
jén még angolul társalognak az öreg szer
zetessel, de aztán kiderül, hogy egysze
rűbben, gondolatátvitel útján is képesek 
érintkezni. A láma tanult ember, kínai, 
indiai, sőt párizsi, londoni egyetemeket is 
látogatott, egy idő után viszont úgy dön
tött, visszavonul a szent barlangba, nem 
részletezte, hogy miért. Igaz, dédapám is 
tapintatos volt, nem faggatta. Az öreg, be- 
retvált fejű szerzetes, miután a holtfáradt 
Gertrúd elaludt a barlang földjére terített 
hálózsákon, közölte dédapámmal, hogy 
meg van lepve, európai emberrel így még 
nem beszélgetett, nem is tudta, hogy euró
pai emberek is ilyen tökéletesen elsajátít
hatják a gondolatátvitelre alapozó kom
munikációt. Mi érdekli, mert érzi, hogy 
lelkét és szellemét erősen foglalkoztatja 
valami. Egymás mellett ülnek a barlang 
bejáratánál a sötétség bársonyos mélyén, 
és dédapám igyekszik megmagyarázni, 
hogy mire is irányulnak kísérletei. Igen, ő 
el szeretné tüntetni önmagát. Ezt nem érti, 
érzékeli a szerzetes nyugtalanságát és az 
egyértelmű, már-már rémült elutasítást. 
Más oldalról próbálkozik. Kísérletei sze
rint léteznek más dimenziók, melyeket mi 
nem érzékelünk. Az elutasítás még heve
sebb. Újra megkísérli megmagyarázni, 
mire is gondol, közli, hogy a halál beállta 
után a tibeti hagyomány szerint a lélek ki
lép a testből, útját a bardo állapotában 
különböző színű fények keresztezik, és 
maga is fénnyé változik. Legbensőbb lé
nyegünk, amelyet a keresztények és a 
buddhisták is léleknek vagy szellemnek 
neveznek, elhagyja a testet, hogy egy má
sik dimenzióban vagy egy másik, a mi vi
lágunkkal párhuzamos világban éljen to
vább. A szerzetes hallgat, előbbi heves 
idegenkedése, ellenséges tartózkodása, 
úgy érzi, szűnőben, sajnálja, hogy nem 
látja az arcát, a barlangban is, kinn is sö
tét van, a holdat felhők takarják. A taka
rók alatt mezítelen Gertrúd, akkor har
minchét éves, gyönyörű, szőke nő 
megmozdul, és mond valamit álmában,

mindketten megrezzennek. A varázslat
nak vége. Dédapám makacs, még nem ad
ja fel. 0  ide, ebbe a világba szeretne átlép
ni, de úgy, hogy vissza is térhessen, ott 
fénnyé válhasson, de amikor akar, akkor 
jöhessen vissza ide, és nyerhesse vissza 
emberi alakját. A bölcsek köve, a szerze
tes mintha nevetne, igen, természetesen 
fiatal korában ő is tanulmányozta az ok
kultista tanokat, az alkimisták misztikus 
műveit, fantazmagóriáit, képzelgéseit, de 
a halhatatlanságban, mert mi más jelent
hetne a bölcsek köve, a filozófiai kő, mint 
a vágyott örök életet, komolyan nem tu
dott hinni. Váratlanul villámok kereszte
zik az eget, a csíkok szabálytalanul fut
nak végig az ég bársonyán, felhangzik a 
mennydörgés is, görög a csúcsok között és 
elvész a völgyekben, hogy azonnal, még 
erősebben, fülsértőén ismétlődjön. Vihar 
tör ki, nemsokára esni kezd, s a szerzetes 
közli, elfáradt, kimerítette beszélgetésük. 
Pihennie és gondolkodnia kell, nem biztos, 
hogy jól érti, mire is céloz vendége, de 
amit megért belőle, az megijeszti és elké
peszti. Vissza kell vonulnia, meditálnia 
kell, majd holnap folytatják az eszmecse
rét! Dédapám levetkőzik, és bebújik Gert
rúd mellé, a takaró alá. Noha a láma a 
barlang egy távoli sarkában tartózkodik, 
úgy érzi, hogy figyeli őket. Valamire kí
váncsi. Gertrúd felébred, bal karját nyaka 
köré fonva, jobb kezével megérintve veze
ti magába. Hosszan, a végtelenségig ki
várva, fél oldalra fordulva, hihetetlenül le
lassulva szeretkeznek. Akkoriban már 
tökélyre fejlesztik, írja naplójában déda
pám, a kivárást, el akarják érni az egye
sülés során a „teljes nyugalom állapotát”, 
amelyet egy tizenegyedik században élő 
hindu szerző, Abhinavagupta Tantrálóka 
című nagy művében „a mennyei boldog
ságban való pihenésként” ír le, s melynek 
során, lassan, fokozatosan minden érzé
kelhető és elképzelt tárgy összeolvad 
az ember saját, kitáruló énjével! Végül 
meg lehet, és meg kell tapasztalni az öt, 
különböző színű, misztikus fényt. A sze
retkezés vagy itt egyesülés „ünnepi játék”, 
és nem szabad ondókilövelléssel végződ
nie. Ha ez mégis bekövetkezik, a férfi a nő
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szájába ejakulál, de a hindu szerző egy sok 
idézettel terhelt, bonyolult, többféleképpen 
értelmezhető versben mintha olyasmit ír
na, hogy az ondót ki-be kell tenni, a nő 
szájából a férfi szájába és vissza! Végül 
pedig megszentelt edénybe kell önteni, de 
összekeverve a női váladékok keverékével 
(sonita) meg is lehet enni, hiszen a kunda- 
gólaka (az ondó és a női váladékok keveré
ke) ugyanaz, mint a csit, vagy a csitta, 
az Öntudat, amely a kezdetektől jelen van 
bennünk, bár rabja a térnek és az időnek. 
Érezte, hogy az öreg, beretvált fejű tibeti 
láma figyeli őket, de ez most nem töltötte 
el elégedettséggel. Hosszan csókolóztak a 
még mindég remegő Gertrúddal, majd el
aludtak, egymás karjában. Dél fele ébred
tek, a vihar elvonult, a nap felszárította a 
barlang előtti kis térségben a pocsolyákat, 
akár a könnyeket, s megszárította az 
egyetlen hatalmas, barlang fölé kinyúló fa 
leveleit. Kiültek a barlang elé, ámultán 
nézték a fényben elúszó völgyet, a közeli 
és távoli, kékesen és fehéren derengő jeges 
csúcsokat. A láma is kijött, európaiaknál 
még nem tapasztaltam, hogy ilyen messzi
re jutottak volna az isteni egyesülés szer
tartása során, mondta udvariasan, ango
lul, s Gertrúd, rá pillantva, elpirult. 
Utána arról beszélt, hogy egész éjszaka 
meditált, s titokzatos vendége nagy ter
vén, a saját eltüntetésén és visszatérésén 
gondolkodott. Változatlanul nem érti, kép
telen követni. Egy bizonyos, már indiai, 
európai egyetemeken is tanulta, hogy a 
görög és a korai keresztény gondolkodók, 
sokszor egymás tanainak ismerete nélkül, 
külön-külön is arra a vakító felismerésre 
jutottak, hogy az isteni fényt le kell vá
lasztani az anyagtól, a démonikus sötét
ségtől. Most nem térhet mindenre ki, amit 
fiatal korában tanult, de egy bizonyos, 
a gnosztikusok és a manicheusok számá
ra a megváltást az emberi testbe elteme
tett fényszikrák összegyűjtése, kimentése 
és az égbe való eljuttatása jelenti. Az ön 
elképzelései szerint, nézett rám, egy má
sik, a mi világunkkal párhuzamos világ is 
létezik, amely nem azonos a keresztény és 
nem keresztény vallások túlvilágával, 
a Dante megénekelte pokollal, purgatóri-

ummal és paradicsommal? Igen, bólintott 
dédapám. Létezik egy ilyen világ, de nem 
azonos a keresztény, mohamedán, hindu 
másvilággal. Ebben a párhuzamos világ
ban hisz, és már képes is tárgyakat eltün
tetni, illetve áttüntetni, még pontosabban 
átjuttatni ebbe a másik világba, ebbe a 
rejtett dimenzióba, de nem tudja vissza is 
hozni őket. Fox ekkor felmordult és elira
modott, le a völgybe. Volt egy barátja, for
dul a szerzetes felé, egy norvég illuzionis
ta, Olaf. Az övé volt a kutya is, házát is, 
a kutyáját is örökölte barátja eltűnése 
után. Olaf ugyanezzel kísérletezett, átju
tott, de nem tudott vissza is térni. Ezen a 
ponton állott ő le, mosolygott dédapám. 
Felemelt egy követ, koncentrált. A kő el
tűnt. Ez szuggesztió, mosolygott a láma. 
Nem szuggesztió, rázta meg ő a fejét, a kő 
tényleg eltűnt, és átkerült oda, a szá
munkra érzékelhetetlen dimenzióba, de 
nem tudja vissza is hozni. Sokáig hallgat
tak. Éreztem, írja dédapám a naplójában, 
hogy néz, hogy gondolataim között kutat, 
de nem védekeztem, hagytam, keresse 
meg, amit akar. Fox visszajött, lehevere- 
dett a lábukhoz, Gertrúd simogatta a fe
jét. Ön szerint ismét gondolatátvitel útján 
érintkeztünk, nem tudta, vagy talán tud
ta, de nem érdekelte, hogy Gertrúd is ké
pes erre, abban a másik világban vagy di
menzióban a lélek elveszítve földi testét, 
fényként létezik tovább, megőrizve szelle
mi erejét, tudatát, emlékeit, azonosságát 
az emberrel, akinek a testéből kiszállott. 
Igen, bólintott dédapám. Már pontosan ér
ti. Azt viszont továbbra sem képes felfog
ni, hogy hogyan gondolja a visszatérést 
az elhagyott testbe? Ez azt jelenti, hogy ön 
a testét csak időlegesen hagyja el? A test 
csak illúzió, legyintett ő nagyvonalúan. 
De ha ez igaz, közölte felindultan az öreg 
láma, akkor az a személy, ön vagy valaki 
más, aki erre képes, természetfeletti erő
vel rendelkezik, beteljesítve az alkimisták 
örök álmát, eléri a vágyott halhatatlansá
got, hiszen ha jól értem önt, bámult rá a 
sápadt, meghökkent öregember, abban a 
párhuzamos világban, ahol a fények létez
nek, nincs idő? Nincs, bólintott ő, a szerze
tes nem szólt, tűnődve bámulta a fa ágain

átszűrődő fények játékát a homokban. 
Délután elváltak, ők lefele indultak a 
messze lenn derengő völgybe, s visszautaz
tak Genfbe. Közben a világban különös 
események játszódtak le, hatalomra jutott 
demokratikus választások útján Németor
szágban Hitler. Kiderült, hogy a fajtörvé
nyek szerint Gertrúd zsidónak számít. 
Ez megdöbbentette az énekesnőt, és két 
nap eksztatikus szeretkezés után arra 
kért engem, írja egy későbbi feljegyzésé
ben dédapám, hogy a legjobb lesz, ha őt és 
az amúgy is öregedő Foxot átjuttatom ab
ba a túlsó világba, abba a rejtett dimenzi
óba, ahol találkozhatnak esetleg Olaffal is! 
Ha van megoldás, visszatérhet, de ami 
még fontosabb, ott képviselheti őt és az 
ügyet, mert ebben a világban már nem 
akar élni! Elmentek egy hegyi menedék
házba, az Alpokba, hosszan búcsúzkodtak, 
aztán egy holdfényes éjszakán dédapám 
áttüntette abba a másik, titokzatos, szá
mára akkor ismeretlen világba az egyetlen 
nőt, akit szeretett, és a kutyát, aki min
denkinél jobban ragaszkodott hozzá. Több
ször próbálta visszahozni őket, kapcsolat
ba lépni velük, de nem sikerült. Még 
tizennégy esztendőt kellett várni ahhoz, 
hogy átmenjen oda, és vissza is térjen. 
Hogy Gertrúddal, Foxszal, Olaffal találko- 
zott-e, nem ír, igaz az ötvenes-hatvanas 
évekbeli eltűnésükig, 1968 augusztusának 
elejéig vezetett naplójegyzeteit már csak 
átlapoztam, nem volt időm el is olvasni. Bi
zonyára igen, de erről majd Amszterdam
ban szeretném faggatni Ödön von Boticsel- 
lit, és arról is, hogy születése előtt hatvan 
esztendővel hogyan lehetett Caspar David 
Friedrich Ember a ködtenger felett című 
zseniális festményének modellje?” Sze
rinted őszintén válaszolni is fog?” Na
gyon remélem. Mindenesetre Gertrúd el
tüntetése után sem szakadt meg 
irracionális benső kapcsolatuk, rendszere
sen álmodott a nővel, valamiképpen jelen 
is maradt az életében. Álmában mindég 
hosszan szeretkeztek, elérve a végső egye
sülés áhított állapotát, énjük eggyé válott. 
Gertrúd és Fox eltűnését bejelentette a 
rendőrségen, akkor hajnalban hóvihar 
volt, állította, a lavina sodorhatta el őket, 
ő is csak csodával határos módon úszta 
meg. A nyomozás lezárulása után vissza
tért Erdélybe, s megalakította egészen 
1946 teléig működő cirkuszi társulatát. 
Rengeteget turnéztak, nem csak Románi
ában, hanem Európában is, a háborús Né
metországban is felléptek. 1939-ben és 
1940-ben Amerikában is tartottak egy 
körutat, majd hazatértek, de társulatával 
továbbra is járta a háborús Európát. Egy 
öreg felsőtábori szomszédom, Pelle János -  
nevetek és rágyújtok, meggyújtva a hoz
zám simuló Carmennak is egy cigarettát, 
s a szájába teszem -, menekülés közben 
egy német városban, amelyet részben már 
lebombáztak az angol és amerikai repülők, 
egy csoda folytán megmaradt tűzfalon lát
hatta a plakátot, amely a világhíres Ödön 
von Boticselli, a nagy bűvész és illuzionis
ta, valamint társulata fellépését hirdette.” 

De hogyan sikerült végül is eltüntetnie 
magát és visszatérnie?” — kérdezi rekedt 
hangon Carmen és elnyomva a cigarettát, 
felém fordul, s teste követelőzőn feszül a 
testemnek.

—  2019/11. SZ Á M -JÚ N IU S io. 17



CANNES-I FESZTIVÁLNAPLÓ 2019

Mikor mossa már el a műfajok
lábnyomát a tenger?
Nyitófilmként szerepelni a nagy feszti

válokon olyan, mint a mesebeli lány aján
déka: hoztam is, meg nem is. Marketing 
szempontjából egyértelműen kiemelt a po
zíció, ugyanakkor évek óta egyfajta írat
lan szabályként a nyitófilm státusz egyfaj
ta könyöradományként értendő': a filmed 
nem igazán jó, de szeretünk, tisztelünk 
annyira, hogy az első premiert tartha
tod. Jim Jarmusch minden beszámoló és 
kritika szerint felejthető munkája a ver
seny észrevétlenül maradt, jelentéktelen 
részeként szerepelt. Ráadásul a filmről 
az időzítés miatt lemaradtam, ugyanis a 
közvetlen Pest-Nizza járat beindítása óta 
a magyar újságírók zöme számára a Can- 
nes-i fesztivál kezdetét nem a szervezők, 
hanem a Wizzair menetrendkészítői hatá
rozzák meg. Hiába hozták tavaly egy nap
pal előre az egész rendezvényt, ami így hi
vatalosan keddtől a következő szombatig 
tart, ha a lilafarkú gép szerdán repül, ak
kor kezdünk mi is.

Egy alig négy hónapos kislány friss ap
jaként amúgy is sokkal nehezebb volt az 
elindulás, de szerencsére már szerda kora
este sikerült egyből átéreznem, hogy Can- 
nes-ban vagyok. A 2010-es abszurd hor
rorparódia, a Rubber óta Quentin Dupieux 
kisebbfajta kultstátusszal bír: ennek kö
szönhetően filmjének vetítéséről a hosszas 
sorbanállás ellenére lemaradtam. A film
nézés hiányát a sajtóteraszon elfogyasz
tott fehérborral kárpótoltuk az esti vetíté
sig, és elkészült Bujdosó Borival a szokásos 
welcome-selfie is.

INEMATOGRÁF

Három évvel ezelőtt lelkendeztem a bra
zil Kleber Mendonca Filho gyönyörű opus
zárói, a Sonia Bragának jutalomjátékot 
nyújtó Aquariusrói — idén írótársával ki
egészülve rendezett egy ugyancsak komp
lex, sok jelentésű, az emberek közti viszo
nyok rétegzettségén alapuló, az előzőtől 
mégis radikálisan különböző mozit. A Ba- 
curau -  ami a filmben látható világvégi, il
letve pontosabban őserdőközepi falu neve 
— olyan, mintha a mai brazil politikai va
lósággal és sci-fivel oltották volna be A hét 
szamurájt. A film nem választ ki egyetlen 
főszereplőt, hanem a bizonyos mértékű ön
ellátásra és -védelemre berendezkedett fa
lu lakóit követi felváltva, amint egy Udo 
Kiér által vezetett amerikai kalandturis
ta csoport ellen védekezik, akik korszerű 
fegyverekkel felszerelkezve számítógépes 
játékokhoz hasonlóan pontokért vadásszák 
a helyieket. Minden percében magával ra
gadó ez a film, hol a karakterek reakcióit, 
egymáshoz való, helyenként bizarr viszo
nyait figyelhetjük, hol az aktuális társa
dalmi-politikai felhangokat bogarász

hatjuk, hol meg a végig feszes narratíva 
alakulását követjük.

A csütörtök volt a legerősebb nap, fran
cia versenyfilm utolsó ismétlésével indí
tottam, bár csak egy apró, megkerülés csel 
segítségével jutottam be a vetítésre. A nyo
morultak kortárs külvárosi rendőrmozi 
Párizs hírhedt cité-inek egyikében, abban, 
amelyikben Hugo azonos című regényét ír
ta. Kemény zsarufilm ez, a jólismert dör- 
zsölt-tapasztalt vs. tiszta-újonc felállásban, 
amely hitelesen mutatja be a környék nyo
morát, illetve a helyzetbe kódolt, bármi
kor robbanni képes feszültséget, ám itt el 
nem árult befejezésével sajnos elmulaszt
ja az esélyt az igazán botrányszerű, felka
varó, ellentmondásos hatásra. Ezt a nyit- 
vahagyós-elkenős végkifejletet látva jutott 
eszembe, hogy ha mondjuk Gáspár Noé 
van a kormányrúd mellett, mennyivel tö- 
kösebb lett volna a film -  persze lehet, ak
kor meg annyira, hogy be se mutatják.

Ezzel végezve a Rendezők Két Hete szek
ciónak adtam egy esélyt (nem kellett volna), 
majd a témához és helyzethez egyáltalán 
nem illő módon a következő, közeli vetítésig 
az időt a fesztivált szponzoráló, ama Cloo- 
ney-val nyomuló kapszulás kávéscég, újság
írók számára ingyenesen igénybe vehető 
szenzációs tengerparti teraszán töltöttem. 
A talpad alatt sercegő finom homoknál, 
a napszemüvegben is vakító napsütésnél 
és az azúrkék Földközi-tengernél kontrasz- 
tosabbat el sem lehet képzelni, ha az em
ber egy borús, a gyászfeldolgozást köddel 
ábrázoló izlandi filmre ül be rögtön utána. 
Az áthangolódás mégis jól sikerült, a fesz
tivál egyik legjobb filmjét láthattam, az iz
landi Hlynur Pálmason olyan mély, az em
beri pszichét, a természeti környezetet, 
valamint az álmokat és vágyakat egyet
len egységben kezelő mozgóképet alkotott, 
ami végső soron az élet és halál közötti ha
tár átjárhatóságára hegyezett ki mindent. 
A hatvan közeli főhős két éve autóbaleset
ben vesztette el feleségét, és idejét most há
za újjáépítésével, illetve tíz év körüli uno
kájával tölti, mikor véletlenül gyanakodni 
kezd, hogy imádott felesége annak idején 
megcsalta. Az A White, White Day címe a 
szürkésfehér tenger, havas táj és felhős ég 
egybeolvadására utal, és ennek megfelelően 
a történet jelzés nélkül lép át időbeli, illet
ve mentális határokat, mindezt kevés szö
veggel, ám annál beszédesebb, lenyűgözően 
plasztikus és részletgazdag, a hideg színek 
árnyalatainak elképzelhetetlen gazdagsá
gát és változékonyságát felmutató 35 min
es filmre forgatott képekkel megjelenítve.

Szokatlanul magas és csontos alkatú fi
atal lány ápolóként próbál fiával együtt 
túlélni a második világháború utáni, sokat 
szenvedett Leningrádban. Ez az alaphely
zete a Beanpole (Nyakigláb) című filmnek, 
amit az a Kantemir Balagov rendezett, 
akit két évvel ezelőtt ugyanezen a feszti
válon fedeztünk fel lelkendezve. Már akkor 
is egyértelmű volt a női sorsok és a nők ál

tal hozott döntések iránti érdeklődés, ami 
itt talán még hangsúlyosabbá vált, hiszen 
a nagy nemzetvédő háborúban részt ve
vő, ám e részvételért nem sok elismerést 
kapó nők életútjába enged bepillantást 
egy, a kegyetlenségében meseszerűvé fik- 
cionalizált, és mégis történelmileg tűpon
tos filmben. Lehet, hogy a Beanpole nem 
teljesen kiforrott film, de szerzőjének fil
mes kifejezőkészsége olyan magas szintű, 
hogy órákig tudnék tőle bármit nézni.

E helyett azonban Ken Loach-csal kel
lett beérnem a késő esti folytatásban — ez 
már aznap az ötödik film volt —, aki az an
golszász kritika szerint élete legjobb művét 
forgatta. Ebben lehet némi igazság, hiszen 
az angol munkásosztály kapitalizmus ál
tali szétforgácsolásának következetes dal
noka ezúttal olyan kegyetlen következe
tességgel viszi végig az alaphelyzet által 
indukált gondolatmenetet, ami feloldozás- 
nak, az egyén lelki nagyságában vagy bár
mi másban gyökerező magasztosságnak fi
karcnyi helyet sem hagy. Ugyanakkor az 
életmű legjobbja megjelölés abszolút érte
lemben nem jelent sokat, mert a filmmű
vészeti élmény művei esetében számomra 
mindig erősen korlátozott.

Balra az időjárástól és a felhőktől függő
en kéklő tenger, jobbra az úton túl a szik
lás part, az ún. „tengeri Alpok” — a can- 
nes-i fesztiválprogram tervezésénél fontos 
szempont, hogy egy-két korareggeli tenger
parti futás beleférjen. Pénteken ezzel és 
némi cikkírással kezdtem, így csak kora
délután jutottam el egy versenyfilmre, me
lyet jelentéktelensége miatt most fedjen jó
tékony homály. Utána viszont Almodóvar 
önéletrajzi ihletésű vallomása következett, 
ami a fesztivál nagy dilemmája számomra. 
A Fájdalom és dicsőséget egyöntetű kriti
kai siker fogadta, mindenki méltatta a ren
dező őszinteségét, a film élveboncolását, 
amivel nyilvánvalóvá tette azoknak, akik 
újabb munkáinak életerős radikalitását hi
ányolják, hogy ennek oka az ő fájdalommal 
teli, erejét vesztett öregsége. Sok elemzés 
elolvasása után sem tudom azonban belát
ni, mi ebben az oly nagyszerű, hiszen az 
őszinteség egy magára valamit adó szer
zői filmesnél olyan alapkövetelmény, mint 
a kamera. Ez a film Banderas valóban ki
emelkedő alakításán kívül banális, freu
dista ihletésű toposzokról (anyával kap
csolatos emlékek, egy gyönyörű férfitest 
gyerekkori látványának ájulásig megrá
zó hatása), a függőséggel való öntetszelgő 
küzdelemről, de legfőképp a magába for
duló, önző önsajnálatról szól.

A pénteket záró jelentéktelen, feledhető 
osztrák versenyfilm után a szombat reggel 
sem sikerült jobban, koraestig kellett vala
mi érdemlegesre várni: a fesztiválvégi dí
jazás egyik legnagyobb hibája volt, hogy a 
lenyűgöző kínai neo-noirt még csak nem is 
említették. A Vadlibák tava a rossz műfa
jújrajátszásokkal ellentétben -  nemsokára 
olyanról is lesz szó -  a noir mitikus lénye
géből, az önálló, erős és ezáltal megszerez- 
hetetlenül vonzó nő után szaladó férfi alap
helyzetéből indul ki. Diao Yinan ezt olyan 
lezüllött, félvilági, szinte törvény nélküli 
környezetbe helyezi, ahol emberek tízezrei 
élnek végtelen szegénységben, kiszolgálta
tottságban és ideiglenességben. Ezáltal a 
rendkívül bonyolult thriller szociális reá-
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lizm ussal ita tó d ik  á t, s m indezt k á p ráza 
tos v izuális  m egoldások, v a lam in t cselek
m ényt lassító, szemlélődőjeliegű, m editativ 
jelenetek  em elik elvontabb szintre, s teszik  
ezáltal feledhetetlen élm énnyé a  film et.

Bonjour, §a va encore?! -  ism er fel lelke
sen kedvenc szendvicsezőm  tu la ja , m ajd 
m iközben a  „club m ozza” fan táz ian ev ű  
szendóra várok, gyorsan átbeszéljük az idei 
fesztiválprogram  és a  ten g e rp arti szendvi
csbódék rossz időben alacsony forgalm á
n a k  problém áit. Nem csinálok titko t belőle, 
hogy szám om ra Porum boiu — m ég P u iu t is 
megelőzve -  a  rom án újhullám  legnagyobb 
alkotója, éppen ezért fáj, hogy a La Goméra 
egy, a  nem zetközi produkciós kö rü lm é
nyek és lehetőségek á lta l rossz irányba  be
folyásolt, felületes, ném iképp szórakoztató 
fércmű. Az ő m u n k á ira  jellem ző kom m uni
káció irá n ti  érdeklődés i tt  csak  inkább  dí
szítőelem ként fedezhető fel egy füttynyelv 
form ájában, a  h an g sú ly  szájbarágós film- 
tö rtén eti idézeteken (a Psycho feleleveníté
se egyenesen kínos), va lam in t az ő korábbi 
rem ekm űvének, a Nyelvészet, rendészetnek 
a  beillesztésén van. A h a rsá n y  színekben 
pompázó film  viszont m ind  rövidsége (hol 
v an n ak  azok a  pazar, könyörtelenül hosszú 
snittek), m ind akciódússága révén a  legfo- 
gyaszthatóbb Porum boiu-m ű lett.

V asárn ap  korareggel, m ikor első v e títé 
sére könnyedén b e ju to ttam , m ég nem  sej
te ttem , hogy a  fesztivál legnagyobb szenzá
ciójával lesz dolgom, és hogy nagyjából az 
egyetlen esélyt rag ad tam  m eg a  Rendezők 
K ét H ete  szekcióban versenyző film  m eg
nézésére. A R obert P a ttin so n  és W illem 
Dafoe önfelszám olóan p a rád és já ték áv a l 
fűszerezett The Lighthouse-n a k  pillanatok  
a la tt  olyan h íre  lett, hogy a  következő vetí
tések re  kollégák m ásfél ó rás so rbanállás- 
sa l sem  ju to tta k  be. V ilágvégi v ilág ító to 
ronyba érkezik két hősünk  négy hetes, ám  
a rossz időjárás m ia tt végtelenül hosszúra 
nyúló szolgálatra, am ely a  hiedelm ek, m a
g uk  á lta l k reá lt m ítoszok és az összeférhe
te tlen  k a ra k te re k  révén -  ezek Robert Eg
gers hason lóan  zsen iá lis  előző film jének, 
a  The Witch-nek is a lapm otívum ai voltak -  
egym ás és önm aguk  m ódszeres felszám o

lásává válik . A fekete-fehér színvilág és a 
4:3-as fo rm átum  tökéle tesnek  bizonyul a 
hosszú éjszakák és a  felhős-viharos, szürke 
nappalok  klausztrofób h a tá s á n a k  és k ilá- 
tá s ta la n sá g á n a k  érzékeltetésére, így á lta 
la  a tem a tik a  kom plexitásához v izualitásá- 
ban  is felérő rem ek film  jö tt létre.

Ebédelni a sark i libanoni kifőzdébe m en
tem  shaw arm áért, ahol a B udapest és Sze
ged szavakat elcsípve szóba elegyedtem  
az éppen a  n ag y  bárányhústöm böt te re l
gető  szakáccsal -  a  15 évig M agyarorszá
gon élő, m ag y aru l rem ekül beszélő srác a 
ta lá lk o zásn ak  m egörülve csodás sz ír sü 
tem ényes dobozzal to ldo tta  m eg rendelé
sem et. így  a z tán  he ly reállíto tt cukorszint
tel érkezhettem  m eg a  versenyprogram  
ta lá n  legkiválóbb d a ra b ján a k  a  v e títé sé 
re  -  am it, és ez a  m ásik  n ag y  zsű rih ib a  -  
ugy an csak  elfelejte ttek  m ég em líten i is a  
díjkiosztón. T errence M alick m ásod ik  a l
kotói ko rszak a  az előző nagyon r itk á n  je 
lentkező csúcsteljesítm ényeivel ellentétben 
igen term ékenynek  bizonyul: m íg a  2011- 
ig ta r tó , szinte negyven évben négy film et 
forgatott, az azóta eltelt kilencben ez a  h e
ted ik . Az A  Hidden Life a  m ásodik  v ilág
h áb o rú  elő tti A u sz tria  távoli hegyvidékei
re  kalauzol, ahol egy kis faluban  éli boldog 
és szerény család i é le tét F ran z , m íg a  n á 
ci ideológia az t a  környéket is m egfertőzi. 
A tö rtén e t a  látszólag érte lm etlen  (hiszen 
valós, tá rsa d a lm i m ére tű  v á ltozást nem  
eredm ényezhet), szem élyes é le tet teljesen 
felforgató ellenállásró l szól, am elynek  tá 
m aszt a h itben  gyökerező, jó és rossz mély 
m eggyőződéssel á ti ta to tt  m egkülönbözte
té sé t biztosító m orális bizonyosság szol
g á lta t. M alick á llan d ó an  mozgó, sodródó, 
ha lszem optikával felvett képek  seg ítségé
vel p illanatokból, tö redékekből építkezik, 
és elsősorban nem  tö rtén e te t, h an em  egy 
szellemi-lelki állapotot mesél e llen állh ata t
lan u l m agával ragadó, kegyetlensége elle
nére  p á ra tla n  szépségű, felejthetetlen  m o
ziélmény m egterem tése révén.

M inden, am i ez u tán  következett, nálam  
iszonyú hendikeppel indult, h iszen M alick 
pont a r r a  em lékeztetett, hogy m ég m indig 
lehet mozgóképben beszélni, hogy ez a m é

dium  m egfelelő kezekben m ég m ind ig  a l
ka lm as az érzéki és a  szellemi tap asz ta lás  
szerves összeolvadásán alapuló kifejezésre, 
így  jelen ték telennek  és érdek telennek  lá t
tam  a  franc ia  film  új üdvöskéjének, Céline 
Sciam m ának  az önéletrajzi u talásoktól te r 
hes leszbikus tö rtén eté t, vagy a  belga Dar- 
denne fivérek felszínes, á tgondolatlan  ru 
tin m unkájá t, A z ifjú Ahmedet.

A kedd a Tarantino körüli hajcihó'ről 
m arad  em lékezetes, a  sa jtó tá jékozta tó ra  
h isz té rik u san  tolakodó ú jság írók  között 
az egyik biztonsági őr felhördült: v iselked
jenek  m ár felnőttek  módjára! A film  körüli 
izgalm akat a B rad P itt  és Leonardo DiCap- 
rio által fémjelzett sztárparádén túl az is 
fokozta, hogy a  70 m m -es vetítési követel
mény m ia tt nem lehetett m inden terem ben 
já tszan i, így az e lvárhatónál is sokkal n a 
gyobb tülekedés uralkodott kora délutántól 
a fesztiválpalota környékén. A Volt egyszer 
egy... Hollywood v iszont m inden  te k in te t
ben alulm úlja az ikonikus rendező korábbi 
m unkáit: a  középponti tö rté n e t (Polanski 
terhes feleségének, Sharon  Tate-nek a  b ru 
tá lis  m eggyilkolása »69-ben) m in th a  csak 
ü rügy  lenne egy, a  kor film- és tév éku ltú rá
ja  előtti tisztelgésnek, a  ké t réteget sehogy 
nem sikerü lt összevarrni, ráad ásu l a végső 
fordulat is egy m á r  ism ert ta ra n tin ó i csa
var felm elegítése. Az elhasználódott fiktív  
tévész tár és kaszkadőre botladozásai Holy- 
lywood dom bjai körü l, a  hosszas w estern- 
forgatások, a  kor popu láris k u ltú rá já n a k  
m egannyi aprólékosan kidolgozott vetüle- 
te  vontatott, egyenetlen, és a néhány vicces 
p illana t ellenére nem  hordozza az t a mély
ben meghúzódó iron ikus hum ort, valam in t 
kom plexitást, am it a  rendezőtől m egszok
tunk .

B ár h isz té riak e ltésb en  a lu lm arad t, vé
gül a  dél-koreai Bong Joon-ho v itte  el az 
A rany  P á lm át, gyönyörűen ötvözte és újí
to tta  m eg korábbi m u n k á in a k  a lapvető  
hangvéte lé t a  b riliáns, ellentm ondásos é r
zéseket keltő, egyszerre  m egrázó és szó
rakoztató  Élősködők ben. A lagsori zugban 
nyomorgó család véletlen szerencsének kö
szönhetően be tu d  fu rak o d n i egy sztárp í- 
tész á lta l terveze tt házban  lakó dúsgazdag 
fam ília  m indennap jaiba, ám  a  jópofa já 
ték  során  sok éves, horrorba forduló titkok 
b u k k a n n a k  fel a  mélyből. Többet a  rende
ző kifejezett k é résére  nem  á ru lh a tu n k  el 
a  tö rténetbő l, de a  pa ro d isz tik u s hum or, 
a zavarbaejtő  szereplők, v a lam in t a tá r s a 
dalom kritikai felhangot sem nélkülöző szi
tuációk komplex, nagyszabású  film et ered
m ényeztek.

A m á r  em líte tt friss  ap aság  m ia tt rövi- 
debbre szabott cannes-i ta rtó zk o d ás szer
d án  véget é rt, de reggel m ég k is  trü k k e l 
s ikerü lt bejutnom  Xavier Dolan kevésbé si
kerü lt, k issé öntetszelgő film jének elővetí- 
tésére: a  Matthias és Maxime újabb bizonyí
ték  a zseniális fenegyerek teljesítm ényének 
hullám zó m ivoltára. Megfelelő zá rása  volt 
ez enn ek  a  fesztiválnak , am i szám om ra 
é rth e te tlen  módon a  le já rt és e lh aszn ált 
m űfaji ú jra já tszáso k ra  fek te tte  a  h a n g 
súlyt: a z t gondolom, m ind  a  fesztiválválo
gatóknak , m ind  a film eseknek  rá  kellene 
m ár jönniük, hogy az inspirációt nem  lehet 
zsánerekkel pótolni.

GYENGE ZSOLT
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FISCHER BOTOND

Vicces
élveboncolás
A 3G Színház produkciója ugyan nem 

új előadás, de ez a fáziskésés jól m utat
ja, hogy mennyire szükség volt az olyan 
projektekre, mint a Tranzit Ház Tranzí- 
ciók elnevezésű programsorozata. Vagy
is az olyan projektekre, amelyek kere
tében fontos, más erdélyi városokban 
játszott, független színházi produkciók 
láthatóak Kolozsváron. Persze jobb len
ne mindenkinek, ha a közönség jutna el 
a fontos független előadások saját teré
be, de kevesek engedhetik meg a luxust, 
hogy csak egy színházi előadásért utaz
zanak. A jó eló'adások viszont megér
demlik, hogy láthatóak legyenek.

A Tranzíciók a program leírása sze
rin t kisebbségi és m arginalizált cso
portok aktuális társadalm i problémáit 
tematizálja, az eló'adások peremhelyze- 
tekró'l és kirekesztésró'l szólnak, ugyan
akkor saját helyzetünk újragondolásá
nak, a fejlődés útjainak és az együttélés 
új formáinak lehetőségeit keresik.

■ F ,  EÁTRUM

Székely Csaba Öröm és boldogság 
című drám ája az erdélyi magyar me
legek helyzetét „dolgozza fel”, ahogy a 
szinopszis mondja. Egy többszörös ki
sebbségi helyzet a kontextus, kisebbsé
gi keresztmetszetek tere. A történet két 
fő cselekményszálból szövó'dik, egy sze
relmi háromszög, egy traumatikus, bru
tális tám adás, a két szál a végén össze
ér. Egy olcsóbb tévésorozat szüzséje is 
lehetne, ha  a kontextus más lenne, ha 
nem Székely írta  volna. De ez csak a tör
ténet, és fellelhető' a szövegnek számta
lan más rétege is. A humor elsó'sorban. 
Mert a szöveg fájdalmas helyzetekkel 
és tényekkel dolgozik, de poénokkal te 
leszórva. Székely Csaba a humor teljes 
fegyverarzenálját felhasználja, az eló'a- 
dás a la tt a közönség egyik része min
dig nevet, ritka  az olyan drám ai pil
lanat, mikor a szöveg felfüggeszti a 
humort, és az ilyen pillanatoknak meg 
is van a súlyuk. És Székelynek jó hu
mora van. A groteszk tévéműsoros ke
ret szintén humorforrás, de a történetet 
is idézőjelbe teszi. Ráadásul a dram a
turgia, az időrend linearitásának szét
törése m ár elemeli az egészet, áthelye
zi a hangsúlyokat, azt például, hogy az 
egyik főszereplő holtteste fölött, a végki
menetellel kezd a darab.

Már a dram aturgiával kapcsolatban 
felmerülhetnének Wes Anderson film
jei: a közönség felé való kikacsintások, 
a gyors történetmesélés nagy ugrások
kal, a történetben való történetek és

előzmények megmutatása, játékba idé
zése. De a 3G Színház előadásán tel
jesen olyan érzésem volt, m intha egy 
stand-upba oltott Anderson-rendezést 
néznék lo-fi kivitelezésben. És műkö
dött. A karakterek a színészi játék révén 
még karikaturisztikusabbak lesznek, 
az elrajzolások a mesélés ízét erősítik. 
És nem csak a szöveg, hanem a játék ko
mikuma is sokrétegű, a kettő egymásba 
ötvöződik, a humor forrása bármi lehet: 
a nyelv, a helyzet, a karakter, az irónia, 
az abszurd, a groteszk.

A közönség felé való beszéd attitűd
je, a kvázi tévés helyzet m ár elkezdi a 
határok elmosását, am it a főszereplők 
stand-upos monológja még inkább fel
erősít. Az olyan kategóriák, mint né
ző, színész, karakter, komikus, host stb. 
kezdenek összemosódni. Ez az összemo
sódás pedig kibillent a megszokott néző
pontból, ami az empátiát is segíti, min
denképp aktivizál. (Ezt lehetne, jó lenne 
akár „aktivista” színháznak is hívni, 
hogyha nem kapcsolódnának e szóhoz 
olyan erősen a negatív konnotációk.)

Az öt főszereplő esetében a játékot az 
autenticitás határozza meg. Az említett 
határösszemosások m iatt nagyon köny- 
nyen hihető mindőjük játéka -  a túl- 
rajzoltság ellenére, de ezt a túlzott k i
szolgáltatottságot szerencsére szépen 
tompítja, idézőjelbe teszi az előadás a 
finom elidegenítésekkel, a humorral, 
a formátummal, a karikatúrával. A leg
jobb példa a zene, amit a színészek élő
ben játszanak és énekelnek. Az élő zene, 
amint „játszik” a színpadon, ez elidege
nítési technika, de mágia is egyszerre. 
És jó a zene, egy amatőr pillanat sincs.

A mellékszerepek formálásában talán 
nagyobb hangsúlyt kap a groteszk és az 
irónia. Az erdélyi közép-kisváros és az 
erdélyi falu az a társadalm i közeg, ami
ben a szereplők élnek, éreznek, sérül
nek. Adám (Benedek Botond) középis
kolai magyartanár, akit megmenthetne 
egykori tanítványa, de végül saját elfoj

tásai ezt nem engedik. Dénes, az egy
kori tanítvány (Kovács Károly), aki vé
gül is megmenekül valamiképpen, egy 
zárt ru rális közegben, egy szerelem
ben, Béla, a kocsmáros hihetően ellent
mondásos személyében. Orbán Levente 
autentikus akkor is, mikor egy agresz- 
szivitásra szocializált, toxikus férfi
ként viselkedik, de az a szerelmében is. 
(A szeretet autenticitása volt üdítő Ko
vács Károly játékában is.) Tekla (Szász 
Réka) és Judit (Badics Petra) kapcso
latából az agóniát látjuk, ez a szál sö- 
tétebb. Nem csak a szerelem felbomlá
sa m iatt sötétebb, hanem az agresszió 
m iatt is, és ezt az agressziót m ár sem
milyen humor sem tudja viccessé ten
ni, nem is akarja, sem a szöveg, sem az 
előadás. Ezeket a dolgokat autentiku
san eljátszani -  számomra ez volt a szí
nészi já ték  tétje, és egy pillanatig sem 
éreztem ham isnak semmit.

A végső csavar azonban az, hogy az 
előadás minden groteszk, abszurd, kari- 
katurisztikus, ironikus rétegével együtt 
is ijesztően realisztikusnak, sőt realis
tának  hat. Székely Csaba ezt a „végső 
csavart” nagyon jól meg tudja csinálni, 
és a tá rsu lat hasonlóan bravúros p a rt
ner ebben. Mert van abban bravúr, hogy 
végigröhögöd azt a folyamatot, mely 
alatt a saját élettered kilátástalanságá- 
val szembesülsz, pontosabban az erdélyi 
magyar kilátástalansággal. Az előadás 
tétje pedig az volt, hogy el tudja-e mos
ni a határokat annyira, hogy kimozdítsa 
a nézőt az előzetes elvárásaiból. Szerin
tem ez sikerült. És az is tét volt igazából, 
hogy ki tudja-e mozdítani önmagát eb
ből a kilátástalanságból. Ebben nem va
gyok biztos. De ez nem az előadás hibája.

Teatrul 3G Színház, Marosvásár
hely. Székely Csaba: Öröm és boldogság. 
Rendező: Andi Gherghe. Szereplők:
Fodor Piroska, Benedek Botond, Orbán 
Levente, Kovács Károly, Nagy István, 
Badics Petra, Szász Réka.

20 HELIKON —



BORSODI L. LÁSZLÓ

A harag színei
Aki Lövétei Lázár László Miféle ha

rag című kötetét fellapozza, annak nem 
csak azt kell látnia, hogy két ciklusból 
áll, amelyeknek címe Zöld zöld és Siva
tag homokszínű betűkkel szedve, nem elég 
csak a Theokritosz által megteremtett ec- 
loga műfajának hexameterekben írt, pár
beszédes formájú drámai-lírai cselekvés
sorát felfedeznie. S noha nem kis olvasói 
erőfeszítést és ennek megfelelő' elégtételt 
jelenthet az, hogy miként folytatnak a kö
tet szövegei párbeszédet a műfaj vergili- 
usi hagyományával, nem beszélve arról 
a roppant gazdag, fó'ként szintén az eclo- 
gához köthető' intertextuális játéktérről, 
amellyel szintén dialógusba lépve gazda
godnak, és amelyet maguk is gazdagíta
nak ezek a versek, Lövétei Miféle haragba 
még ennél is jóval összetettebb közelítés- 
módot követel magának. Ugyanis olyan, 
a kortárs költészetben az utóbbi időben 
gyakran előforduló alkotói eljárást alkal
maz, amely a saját életmű korábban meg
írt opusait újrarendezve, át- és/vagy to
vábbírva, azokat új művekkel kiegészítve 
újraközli, arra késztetve a kritikai befo
gadást, hogy felülvizsgálja korábbi olva
satát, teret engedve új jelentéslehetősé
gek létrejöttének. Lövétei Lázár László 
új könyvénél szükség van erre az együt
talkotó, nyitott befogadói m agatartás
ra, ugyanis a Zöld című ciklus néhány 
darabja először az Arkádia-féle című kö
tet utolsó, címadó ciklusában jelent meg, 
majd pedig a tizenkét eclogára terebélye
sedett sorozat ugyancsak Zöld címmel ön
álló kötetként látott napvilágot, amelynek 
a jelentőségét többek között Fried István 
tanulmánya, Kemsei István vagy Far
kas Wellmann Éva kritikája is kiemelte.1 
A Miféle harag által feltett kérdés megvá
laszolása, egyben egy majdani Lövétei Lá
zár-monográfia feladata lesz tehát annak 
láttatása is, hogy miként írja át/tovább az 
Arkádia-féle befejezésének és a Zöld című 
kötetnek a recepcióját az a tény, hogy a 
Zöld ciklus ebben a könyvben egy újabbal, 
a Sivataggal egészült ki.

ritika
Minden bizonnyal Fried Istvánnak van 

igaza, amikor úgy fogalmaz, hogy miután 
a Két szék közöltben Lövétei élethelyzetei 
„irodalmi egzisztencialista felhangokhoz 
jutottak, a költői századokba vetett indi
viduum ironizáló reagálásait, deretorizá- 
ló idézéstechnikáját, szövedék-jellegét tu
datosítva” és miután a „rendteremtés, egy 
zűrzavaros létben történő eligazodás vá
gya szembesült (...) a szubjektivizált szö
vegvilágokba (Aranyéba, Kosztolányié
ba, József Attiláéba, Babitséba stb.) térés 
akarásával (...) a megritkuló Lövétei Lá
zár-versek a hagyományra reflektálás lát
ványos gesztusai mellett a megnövekedett 
kísérletező kedvről kezdtek tanúskodni”.2

Majd tanulmánya végén felteszi Fried a 
kérdést, hogy vajon „folytatható-e ez a faj
ta poézis, kimerült-e a dialógus az anti
kokkal (...) fölmerülhet-e esélyként, hogy 
a pálya fordulójának egy közbülső, kísér
letező, játékos megoldásokat prezentáló” 
állomásáról van szó.3 Az irodalomtudós 
felvetéseit -  a „közbülső” jelzőt leszámít
va -  megválaszolja a Zöld című kötet meg
jelenése óta tovább íródott életmű: az idő
közben megjelent Alkalmiban tovább tart 
a kísérletezés, a formával és a megszóla
lás lehetőségeivel való, a korábbi életmű 
szövegeire (ön)reflektáló játék, a Miféle 
haragban pedig a Sivatag című ciklus azt 
érzékelteti, az antikokkal való dialógus 
folytatható, az ecloga modern hangszere
lésében van még mondandója a költőnek. 
A kérdés az, hogy mit mond, de főleg: ho
gyan mondja.

A kötet 2019. április 17-én Budapesten 
tarto tt bemutatóján Lövétei úgy nyilat
kozott, hogy „A Sivatag ciklussal olvasva 
a Zöld is más értelmet nyer. Nagyjából a 
rosszkedvemről szól, de ez nem új a nap 
alatt, hiszen az irodalomban elég sok min
denkinek volt rosszkedve. Ha van valami 
fontos ebben az új könyvecskében, akkor 
az az, hogy milyen nyelvet választ ma
gának az ember, hogy el tudja dadogni a 
rosszkedvét...”4 Ezzel rejtetten, látszólag 
mintha azt is állítaná a szerző, hogy ön
álló kötetként a Zöld még nem a haragról, 
nem a rosszkedvről szól, hanem ellenke
zőleg: a kedélyességről, az önfeledtségről. 
És a hexameterek ünnepélyessége, az eclo
ga bukolikus tája jó alapot is adna ennek 
az elgondolásnak, csakhogy a hexamete
rek verszenéje által teremtett megtévesztő 
könnyedséget, kedélyességet hol az irónia, 
hol a groteszk értékminőség ellenpontozza. 
Az, hogy a vergiliusi függetlenségi vágy
ból marad a lenti világ történéseinek a 
reflexiója, tehát az attól való elszakadás 
lehetetlensége, az idillből pedig az idill el
érésének a kudarca, poétikai szükségsze
rűségként hívja elő, hogy az idill álcájából 
harag legyen, a látszatkedélyből komorság, 
az iróniából tragikum, az utalásból nyílt 
bírálat. A Sivatag című ciklus márpedig 
ilyen költői opusnak mutatkozik, a Zöld
ben megteremtett világ eltúlzásaként ol
vasható, elsivatagosodásának a lenyomata.

Ha a Zöldben gyakran szembesülhe
tünk is a modern világ trendjeinek a kri
tikájával, az embert determináló, a Költő 
törekvéseit ellehetetlenítő erők elleni, oly
kor szándékolt vulgaritásban megmutat
kozó lázadással, de még van remény, ami
nek a kiküzdéséig számos, az irodalmi 
hagyományba ágyazott találkozáson kell 
átesnie a Költőnek, és úgy tűnik, sikerül 
kijutnia a zöldmozgalom túlzásai, szlogen
jei általi eltévelyedettségének a labirintu
sából. A Sivatagban azonban nyilvánvaló
vá válik: ami a Zöldben még perspektíva, 
az a Sivatagban már ember- és világun
dor. És ahogy haladunk előre a kötet olva
sásában, a Költő és költészete sorsa egy
re tragikusabbnak mutatkozik: mintha a 
Zöld című ciklus első felütésétől kezdve az 
embert középpontnak és ezért minőségnek 
tekintő költészettől, a költőiét nemesebb 
hagyományaitól fokozatosan haladna a 
költészetellenes világ, a nem-költészet pok
lának egyre mélyebb bugyrai felé, s mint

ha ez a folyamat a Sivatagban látványos 
módon fel is gyorsulna, megállíthatatlan
nak tűnne. Ennek láttatása viszont úgy 
történik Lövéteinél, ahogy jelentős köl
tészetekben tetten érhető: az esztétikum 
tiszta közegében mutatja fel azt, ami az 
emberben aggasztó, ami az embert körül
vevő szűkebb-tágabb környezetben tapasz
taltak miatt a gondolkodóban bosszúságot, 
haragot okoz, ami kétségbeejti, tiltako
zásra vagy éppen értékőrzésre készteti. 
A könyvben Horatius, Vergilius, Tibullus 
és Juvenalis mellett Berzsenyi, Vörösmar
ty, Arany, Babits, Weöres és más költők 
művei jelentik azt az intertextuális-moti- 
vikus és formai gazdagságot, amelyben le
hetővé válik a költő, a szellemi ember pok
lának érzelemmentes, elégikus-tragikus 
tudomásulvétele, elviselhetősége, és fel
mutatható a gyötrelemből születő szépség. 
Ez a szépség megőrzéséért született harag 
pedig azért nem veszélyes, hanem katarti- 
kus, mert a szerepek oszcillálásában meg- 
ragadható/megragadhatatlan én e pokoljá
ró, szellemi kaland után képes újra eljutni 
a Két szék között című kötettől datálható 
szemlélődő, a sztoikus életérzéssé szelídü
lő, az unalom fogalmával megnevezhető 
esztétikai magatartásig.

Lövétei Lázár László: M iféle harag. 
Kárpát-medencei Tehetséggondozó 
Nonprofit Kft., Budapest, 2019.
Jegyzetek

1 Fried István: Lövétei Lázár László két kötete, 
Forrás, 2012/5., 34-45.; Kemsei István: Lövé
tei Lázár László: Zöld, Kortárs, 2013/7., www. 
kortarsonline.hu/archivum/2013/07/arch-love- 
tei-lazar-laszlo-zold.html (utolsó megtekintés: 
2019. május 3.); Farkas Wellmann Éva: Fel
szabadult költészet, a kísérletezés nyitottságá
val, Bárka, 2012/2., 107-108.
2 Fried István: i. m. 34.
3 I. m. 43.
4 Kovács Eszter: Bemutatták Lövétei új köte
tét, www.eirodalom.ro/aktualis/item/4243-be- 
mutatták-lövétei-új-kötetét.html (utolsó meg
tekintés: 2019. május 3.)
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Érzékenység, fájdalom?
Oláh András: V isszafelé, 

Hungarovox Kiadó, Buda
pest, 2019.

Az idén hatvanéves Oláh 
András több mint három év
tizedes alkotói munkája igen
csak sokoldalú versvilágot 
eredményezett, amelynek le
nyomata lehet ez a hetvenhét 
költeményt magába foglaló kö
tet. Eletszagú, csupa megélt 
pillanat, életkép, mindezt be
árnyékolja az idő szűnni nem 
akaró jelenléte. Ebben az eset
ben az idő a legfontosabb foga
lom, hiszen a versek fordított 
kronológia szerint szerkesz- 
tődtek, de minden vers ablak 
a múltra, s ahogy közelednénk 
az előzőleg leírt visszatekinté
sek tényleges terébe, észreve
hetjük, hogy ugyanúgy megje
lenik a visszavágyás egy adott 
szituációba, csak esetleg köze
lebbről nézve, más komponen
seket is felvillantva.

^foülszöveg
Ha nagyon teoretikusak 

akarunk lenni, akkor a versek 
kortárs elégiákként működnek. 
De mi ez a bélyeg? Folyamatos 
visszavágyódás a múltba, de 
árnyaltan vissza, annak min
den hibájával vagy hiányossá
gával együtt, sokszor finoman 
elhintett öniróniával: a már 
megélt pillanatok hogyan kö
szönnek vissza a jelenbe, s ez
által hogyan használódik el az 
ember, hogyan birkózik meg 
vagy éppen sodródik az elmú
lás elkerülhetetlen melankóli

ájával. A kötet nagyon szemé
lyes, már-már érzéki, ahogy a 
szerelemről, az álmokról, a lét 
kérdéseiről ír, de mégsem ké
nyelmetlen ez a fajta közel
ség. Érzékeny, de nem érzel
gős poétikát eredményez, olyat, 
amelyben bármelyik passzus
nál magunkra ismerhetünk. 
Másrészt a vasfüggöny ár
nyékában fiatalságát megélő 
„rossz évjáratának” életérzésé
ről is emléket állít: „a langyos 
kőbányai a jövőt temető szkep
tikus / filozófia” (36.), ami jel
lemezte és áthatotta nemzedé
két. Oláhnál a realista, szürke 
terekbe bezárt embert érezhet
jük, de nem ez a legfontosabb: 
az individuum be van zárva ér
zéseibe és a legnagyobb és leg
kegyetlenebb hatalom ketye
gésébe, az időbe. A többszörös 
bezártságnak nem a passzivi
tás az eredménye, hanem ponto
san ennek megélése, újraélése a 
cél. S ha akarjuk: újratermelő
dése a modern idők által, csak 
más körítéssel, más vágyakkal, 
sok emlékkel.

PATAKI PÉTER HANNA

Csombor Rita: Sm ink n él
kül. Fiatal írók Szövetsége, 
Budapest, 2018.

Csombor Rita első kötete 
nehezen olvasható. A szöveg 
sűrű: olyan tapasztalatokat 
akar megmutatni, amelyet fo
lyékony, könnyed ritmusokkal 
nem lehet. Az ilyesmihez sűrű
ség kell, akadozás, darabosság.

A  versek többsége az érzé
kenységet tematizálja. „Mond
hatni, szociálisan érzékeny tí
pus vagyok” -  állítja magáról 
a szerző egy 2018-as Context- 
t/s-interjúban. Az érzékenység 
itt viszont olyan formákban je
lenik meg, amelyek csupa
szok, nélkülözik megtervezett 
cselekvés formáit: a tettek itt 
smink nélküli feltárulkozások.

Központi témája a kötetnek 
a szakítás, a leválás, és annak 
a felismerése, hogy a függés és 
hántás állapotának elviselé
se megjátszott álarc csupán az 
emberi kapcsolatok, az embe
ri személyiség sokrétűségének 
arcán. E felismerés ,,[o]lyan 
volt, mintha / a pofonod még 
mindig / az ékszerem lenne, / 
de csak smink volt / a matrjus- 
ka-babán.” (4.) Hogy a függés, 
a fájdalom kitől ered, az a kö
tet folyamán bizonytalan ma
rad, a Nelly Sachs- és Sylvia 
Plath-mottók alapján az apa 
és a szerető képe is behelyet
tesíthető.

Ám korántsem csak erről 
szól a kötet. Helyet kapnak a 
bizakodó vágyak is: a Tükör- 
völgy (61.) odaadása, bizton
ság utáni vágyódása maga a 
teljes felelősséggel vállalt, má
siknak való kitettség. Az én

újra és újra sebezhetővé vá
lik, változik, tanul. A csalódás 
fájdalma nem já r a sebezhető
ség feladásával, a szövegekben 
csak ennek teljes vállalása já r
hat a kapcsolatok kiteljesedé
sével. „[Ultolsó menedéked a 
bőröm alá rejtetted”: be kel
lett engedni a másikat, hogy 
az én tapasztalhasson, élhes
sen, megélhessen olyan inten
zív érzéseket, melyből a kilökő
dés már fájdalommal jár.

Csombor Rita versei a kere
sés művei is: a Mezítláb (70.) 
című alkotásban a kutatás egy 
teljes kapcsolat értelmére va
ló rákérdezéssé, már-már ön
felszámoló, önbántó kereséssé 
avanzsál. Az itató kiapadt vi
zét keresi a nyelv, felhorzsolva 
önmagát, s a víz csak nem jön, 
a szerelem narratíváját a való
ság impulzusai nem igazolják 
vissza. Új felvonást kell írni, 
új történetet, amelyben a fele
lősség csakis az íróé. De az ih
let továbbra is csak a kitettség, 
a végtelen érzékenység árán 
jöhet.

KOVÁCS PÉTER 
ZOLTÁN

BE KELLENE 
SZERKESZTENI 
A KÖVETKEZŐ 

SZÁMBA EZT AZ 
ÍRÁST DE MÁR 
MEGINT HEGYI

h ó d o k ...

A MA REGGELI ELSŐ KÉRDÉS: 
VAN-E HEGYI HÓD?

MICSODA? MÉG REGGEL 
VAN EHHEZ! HEGYI?

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Telemann, még mindig árnyékban
Nem kifejezett ritkaság Telemann-mű- 

veket hallani — tájainkon persze elsősor
ban a kamarazenei kompozícióit, mert a 
filharmonikus műsortervezés egyelőre 
távol tartja magát tőle de bárhányszor 
szó lalnak  is m eg a kompozíciói, Telem ann 
minősége, sokoldalúsága, termékenysége, 
a kiegyensúlyozottság, a felszínesség kí
sértésének soha magát át nem adó kellem 
mindannyiszor meglepheti a hallgatót.

Nemrégiben a már igazán rangos feszti
vállá érlelődött kolozsvári La Stravaganza 
záró koncertje kínálta nekünk Telemannt 
— egészen pontosan a Transylvania Galan
te barokk kamarazenekar és szólista ven
dégei. Még akkor is Telemannról szólt ez 
az este az Egyetem utcai Piarista temp
lomban, ha „megkoronázásaként” Bach 
ugyancsak gyakran előadott F-dúr csem
balóversenyéé (BWZ 1057) volt az utolsó 
szó, amelyet Edőcs Fanni játszott Harasz
ti Dóra és Kővári Arany furulyaszólama
ival, illetve a Dinyés Soma által vezetett 
kamarazenekar kíséretével.

Mielőtt még az izgalmas biográfiájú Te- 
lemannhoz visszatérnénk, mindenképp 
méltató szavak kívánkoznak mondódni a 
Transylvania Galante együttesről. A ba
rokk kamarazenélésnek ma már Euró- 
pa-szerte komoly standardjai vannak, de 
ennek a többé-kevésbé íratlan feltétel- 
rendszernek a Transylvania Galante — 
legalábbis a nem állandó, de szakmailag 
profi együttesek kategóriájában -  messze
menően megfelel. A fiatal zenészek termé
szetes fluktuációja persze a TG-t sem ke
rüli el, de szerencsére egyre általánosabb 
a késztetés és egyre hozzáférhetőbb a ma
gas színvonalú, nemzetközi műhelyekben 
vezetett képzés ahhoz, hogy erdélyi és

magyarországi ifjú (néha középnemzedé
ki) muzsikusok egymásra és értelmes, íz
léses zenei közegre találjanak általa. Kő
vári Arany nevét is fel kell itt jegyeznünk, 
aki kezdeményezője volt és folyamatosan 
animátora ma is a TG-nek, bár ő is épp 
külföldön képezi magát. Hogy az előző 
fesztiválok során díjakat nyert és szakmai 
kapcsolatokra szert tett zenészek az idén 
a barokk zene egyik vitathatatlan kortárs 
mestere, a budapesti Dinyés Soma vezeté
sével játszhatták a három Telemann- és 
az egy Bach-művet, az is jórészt a zilahi 
születésű Kővári Arany elkötelezett szer
vezésének köszönhető.

Vissza tehát Telemannhoz! Almélkod- 
va szokták a könnyed cikkek szerzői egy
mástól (idézőjelek nélkül is) átvenni, hogy 
Georg Philipp Telemann több zeneművet 
írt, mint két sokkal ismertebb kortársa, 
Bach és Händel együttvéve. Mintegy há
romezerre becsülik Telemann műveinek 
számát — nem könnyű felsorolni a műfajo
kat sem, amelyekben hatalmas hozammal 
alkotott -, de azt is minduntalan meg
jegyzik, hogy még lappanghatnak isme
retlen Telemann-kéziratok, így műveinek 
jegyzéke, a Telemann Werke-Verzeichn
is (TWV) is igen messze áll a teljesség
től. Az extenzív és intenzív bőség rendkí
vül meglepő lehet annak tudatában, hogy 
mesterünk módszeres oktatás keretében 
soha nem tanult zenélni, autodidaxis ú t
ján jött rá  a hegedű, a fuvola, az oboa és 
a billentyűs hangszerek nyitjára (felnőtt 
korára már citerán, mélyvonós hangsze
reken, trombitán és állítólag harsonán is 
kiválóan játszott). Lipcsében, Sorauban, 
Eisenachban, Frankfurtban, Hamburg
ban egyaránt tevékenykedett -  az utóbbi

várost számította leginkább hazájának -, 
az ő nevéhez fűződik, legalábbis német 
területen, a szerzői jogvédelem szorgal
mazása, de hamburgi zeneigazgatóként ő 
kezdeményezte azt is, hogy belépőjegyet 
kérjenek a nem liturgikus jellegű templo
mi hangversenyekért. Rajongás és szak
mai féltékenység körítetté munkás életét, 
s bár kedves-joviális ember volt, hallatlan 
munkabírása és teljesítőképessége folytán 
a nála kisebb kaliberű alkotók körében 
olykor lábra kapott a torzsalkodhatnék.

Nemigen volt újító, sőt -  általánosabb 
szinten -  azt is megkockáztathatjuk: talán 
sokkal inkább volt produktív, mint krea
tív. Azt viszont, zenéjét hallgatva, vállal
ni merjük, hogy kamarezenei kompozíciói, 
szólószonátái, oratorikus alkotásai, ope
rái többet érdemelnek annál, hogysem a 
grandiózus európaisággal ható Händel 
árnyékában eltörpüljön vagy egyszerűen 
kikopjon a zenei emlékezetből, amint az 
csaknem megtörtént. „Telemann nem egy 
betetőző típusú gondolkodást képviselő al
kotó, és nem olyan -  jó értelemben -  vere
tesen komplikált, mint Bach -  írja Tölgye
si Gábor. -  O még igazán barokk, aki végül 
át tudott lépni a gáláns rokokó korszakba. 
Művei végtelenül színesek, kifejezetten az 
érzelmekre hatnak.” (Tölgyesi Gábor) 

Köszönhetjük hát a Transylvania Ga- 
lanténak, hogy ahogy eddig, ezután is Te
lemann szószólója lesz termeinkben. Mint 
reméljük.

JAKABFFY TAMÁS

Mozgás a kőben
10 mondat Bach Máté fotóihoz

8. A pillanat mindennél tökéletesebbnek tud mutatkozni, 
a pillanat el is hiteti velünk, hogy ilyen (vagy ilyen lehetne) 
a világ természete, de a mozgás beleszól és azt mondja: még 
minden hátra van.

„Ott lélegzik a fény, ahol tud.”
(Roland Gáspár)

1. Ez a rakpart nem az a rakpart, ez egy másik történet, iszo
nyú gyorsan pereg a megállított idő, dinamikája szinte fullasztó.

2. A ló mintha összekacsintana a lánnyal, a fény mintha 
uralna minden viszonyt: szinte egy testté mossa őket.

3. Bach Máté Fénypecázásai kisablakok, ahonnan az idő tit
kaira látni.

4. Levadássza a megfelelő pillanatot, amely pillanat meg is 
adja magát -  kinyílik, és megmutatja a benne kavargó törté
neteket, a megállított idő kifeszíti vásznát.

5. Mint a mozgás a kőben -  ahogy gyúródnék a kőzetek -  
egy örökkévalóság.

6. Mint a korcsolyapálya, mintha az égben táncolna rajta, 
mintha a semmiben, a vízen járna, a korcsolyázó alak a beton 
alatt vagy fölött -  mintha a mondatot se tudnám összerakni, 
mintha az egész ki akarna esni önmagából, és mégis rendü
letlen járja táncát -  mégis mozog.

7. Mintha egyetlen fa várná a vihart, és ennél a fánál mind
annyian jártunk már -  szürkeárnyalatban, mint az álmok el
haló emlékpillanatai.

9. Nem tudjuk, hova bukik, aki a vízbe bukik, és hova su
han, ami előttünk suhan, a tánc párhuzamos világokba ug- 
raszt, a buszmegállóban mindenki ismerős a zuhogó esőben, 
a hajókormányos egymásnak ütközteti a párhuzamosokat, 
a kanapén sziesztázó öreg kezében az újság és a kilátás a dél
utáni fényben egy garzonlakás vagy munkásszálló meghitt 
börtönében, pusztai szürkemarha család bújik egymáshoz a 
semmiben, a lámpa a cigifüstben a férfi szem a női szem a... 
a szelídség a kismalacot simogató fegyenc szemében, a ver- 
da, a lazaság póza vagy a póz lazasága, a szereplők viszonya, 
az apa tűzifával, a gyerek, a kutya ahogy mindannyian más 
irányba néznek ki a képből, kivonulnak a péksütemények, ki
néz az ablakon mintha titokban egy nő, egy oroszlán, egy bod
ri... nem tudjuk, hova akarna kilyukadni a fény.

10. A fény lélegzik, és világok nyílnak a talpa nyomán, vi
lágok konstellációit hagyja hátra, és mozdul is tovább, siklik, 
áramlik, átjár és elhagy minden képet.

HORVÁTH BENJI
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Idén 9. alkalommal rendezték meg 
a Kolozsvári Ünnepi Könyvhetet má
jus 9—12 között. Az irodalmi, színházi 
és zenei programok vendégei voltak töb
bek között: Balázs Imre József, Benő' At
tila, Bordás Beáta, Filep Tamás Gusz
táv, Gidó Attila, Jankó Szép Yvette, Kiss 
Tamás, Lupescu Kata, Marék Veroni
ka, Márkus András, Nényei Pál, Novák 
Csaba Zoltán, Péntek Tímea, Szabó Ró
bert Csaba, Szó'cs Margit, Tóth Kriszti
na, Veres Emese Gyöngyvér és Zágoni 
Balázs.

A z Erdélyi Magyar írók Ligája má
jus 13-án adta át a Méhes Györgyről el
nevezett nagydíját és debütdíját, illetve 
hirdette meg a Méhes György tehetség
k u ta tó  p á lyáza t eredm ényét: vers k a te 
góriában  első' d íja t n y ert M árcutiu-R ácz 
Dóra, második díjat Eszenyi Fanni, har
madik díjat Vajsenbek Péter; próza kate
góriában az első díjat Czigány Domonkos, 
a másodikat Kustos Júlia, a harmadi
kat Horváth Kamilla vehette át. A Méhes 
G yörgy-debütdíjat K ali Ágnes k ap ta , ak it 
S á n ta  M iriám  lau d á lt, a nagyd íja t pedig 
Balázs Imre József laudációja után Láng 
Gusztáv vette át. Az est házigazdája Ka
rácsonyi Zsolt volt.

A megszokottól eltérő' módon zajlott 
május 13-án a 4. Bréda Ferenc Irodal
mi Kör: a meghívott fiatal szerző helyett 
ugyanis ezen az estén Sütő István hagya
téka került terítékre a Bulgakov kávé
zóban. A beszélgetőtársak Lövétei Lázár 
László, Markó Béla, Horváth Benji, vala
mint Sánta Miriám voltak.

Kárpátaljai szerzőket látott vendégül 
az E-MIL. Dupka György íróval, Mar- 
csák Gergely költővel és Shrek Tímea 
prózaíróval Demeter Zsuzsa beszélge
tett május 16-án Magyarország Kolozs
vári Főkonzulátusán, illetve május 17-én 
a bánffyhunyadi Octavian Goga Elméle
ti Líceumban és a szamosújvári Kemény 
Zsigmond Elméleti Líceumban.

Visky András író, dramaturg mutat
ta be május 21-én Marilynne Robinson 
Szellemtelenség című könyvét a kolozsvá
r i Koffer kávézóban. M oderált D aray  E r 
zsébet könyvszerkesztő.

Házsongárd-légió / Kolozsvár-dialó- 
gusok 2.0 címmel szervezte meg közös

rendezvényét az E-MIL, a Fiatal írók Szö
vetsége és a BBTE május 22-23. között. 
Az előadásokon, vitákon, felolvasásokon 
és egyéb programpontokon többek közt 
részt vett: Balázs Imre József, Bányai 
Éva, Codáu Annamária, Demeter Zsuzsa, 
Jakab Albert Zsolt, Kali Ágnes, Karácso
nyi Zsolt, Kádár Magor, Kovács Újszászy 
Péter, Könczei Csilla, Lupescu Radu, Mar
kó Béla, Sánta Miriám, Sárkány Tímea,
T. Szabó Levente, Újvári Dorottya, Varga 
László Edgár és Visky András.

M észáro s  Anikót, Döme Szabolcsot és 
Brenner J. Jánost, a Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet szerzőit látta vendégül 
az E-MIL május 27-én Zsombolyán, május 
28-án Déván és Vajdahunyadon. A vendé
gekkel K arácsonyi Zsolt beszélgetett.

A z  5. B réda Ferenc Irodalm i Kör m eg
hívottja Mucha Dorka prózaíró volt má
jus 27-én, Kolozsváron, a Bulgakovban. 
A vitát Sánta Miriám indította, moderált 
Horváth Benji.

Bajnokok Legalja cím mel ta r to t t  slam  
poetry  showcase előadást h árom  erdélyi 
slambajnok, André Ferenc, Horváth Ben
ji és Vass Csaba május 30-án, a kolozsvá
ri Planetárium kávézóban.

Palotai
VÍZSZINTES: 1. Palotai Bo
ris (1904-1984), magyar író mű
ve. 11. Ritka női név. 12. A1 di ...; 
dzsesszgitáros. 13. Pascal, röviden. 
15. Nősténye a suta. 16. Kártyabe
mondás. 18. Opa párja! 20. Szét. 
22. Kiváltó tényező. 23. Becézett 
Levente. 25. Könnyeit hullató. 26. 
Könnyűzenei stílus. 27. Papagá
jfajta. 29. Hátraérő! 30. Ozinak 
becézik. 31. Gyakori női név. 33. 
Vétkes a dologban. 35. Keleti 
szentkép. 36. Félkész! 38. Kony
hagép. 40. Teória. 41. Nem illato
sított hintőpor. 43. Orosz autómár
ka. 44. Bécsi tyúk tojja! 45. Alkot, 
létrehoz. 47. Német szabvány. 48. 
Levelet postáz. 49. Nem valódi. 51. 
Kóró fele! 52. Az egyik főégtáj. 53. 
Eposz egy fejezete. 55. Palotai 
Boris műve.

FÜGGŐLEGES: 1. Félgömb 
alakú tető. 2. Idegen rt.! 3. Rej- 
tekből. 4. Gabonafajta. 5. Ker
get, zavar. 6. Amely irányból. 7. 
Tiszta súly. 8. USA-beli politi
kus (Bob). 9. Becézett Ulrik. 10. 
Dúdoló szócska. 14. Újvilági. 16. 
Naplóba jegyez. 17. Törekszik. 19. 
A rtúr király legendás szigete. 21. 
A zsák szája! 22. Egyre eszesebb 
lesz. 24. ... Maiden; rockzenekar.
26. Meg lehet tenni. 28. Anto
nov jele. 30. Fogkrémmárka. 32. 
Szándékbeli. 34. Ábrahám vá
rosa. 35. Ugyanaz, latinul. 37. 
Ocsúdik. 39. Iskolai 45 perc. 41. 
Kolónia. 42. Kilométer, röviden.
45. Színültig. 46. A tangó is ez. 
48. Kést élesít. 50. Szabálytalan
ság a labdarúgásban. 52. Akna
szilánk! 53. Hangos tréfa! 54. Ki
ütés a ringben.

R. T.
A Helikon 2019/10-es szá
mában közölt Oates című 
rejtvény megfejtése: A gyil
kosok, Luxusvilág.
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