
Lapszámunk 1., 4-8. és 10-16. oldalait Dmitry Kawarga Anyag és test -  mérgező antropocentrizmus 
címmel a szentendrei ArtCapital 2019 keretében nyílt kiállításának anyagával illusztráltuk.

KARÁCSONYI ZSOLT

Szeptember
Látom, ránktelepültél, furmányos vagy erősen,

gondtalan állat, forgatod apró, „szent” daliáid. 
Fényre terelgeted és megmozgatod őket a tájban,

érezzék a szabadság vágtázó sosevoltját, 
sejtsék isteni lények lábanyomát a homokban,

hegy tetején halihózzanak, aztán húzzanak innen, 
mélyre, a völgybe, a kezdeti sávba, de jól iramodva.

Tűnnek a sárkányok, az oroszlán még idehallik, 
szűz az időd, szeptember, sárló kanca a csődört

megmosolyogja miattad. Régi idők aranyát most 
gyűjti a szempár, képek sorjázását tolja a térbe.

Mert ami bent volt, most csakis érted lép a világba: 
szobrok szólnak, törnek a színek -  fénye a nyárnak.

Hozd az italt, kivedeljük, bensőnkből, ami vedlés, 
új bőrünket meg ne kisértse a száraz igazság.

Mint vén lépcső, lassan emelkedj, tűnt tavaszokból 
hozd a reményt, hogy tényleg télig tartson a táncunk.

Szürke köpenyben meg sose lássunk, hozd a fehérlő 
semmit utánunk, hogyha a bahcsiszeráji idők is

el-tova tűnnek, és iszonyodtól égnek a tornyok 
ikrei ismét. Vagy csak a perc örömére figyelj és

meg ne zavarjon az arc, ami voltál -  lételemeknek 
fókusza: sejtés. Mint a levél, szállj! Égi hidegben

—  szőlőszem hull, borba enyészik.

M űvelni s nem  m agyarázni
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Művelni s nem
m agyarázni

Beszélgetés 
Borcsa János 
irodalom kritikussal

-  Nagyon fiatalon jegyezted el magad az 
irodalomkritikával, már a bölcsészkar ma
gyar-orosz szakának elvégzése utáni évek
től (1976) jelentkeztél műbírálatokkal, majd 
1984-ben megjelent első kritikaköteted Meg
tartó formák címmel...

-  Fiatalnak tartott szerzőktől nem sok 
kritikakötet jelent meg az 1960-as évek
től számítva, még a Forrás-könyvsorozat
ban sem. A Kántor Lajos kötetétől (írástól 
-  emberig, 1963) a Tamás Gáspár Miklósé
ig (A teória esélyei, 1975) egy sem a Forrás
ban! A K. Jakab Antalé (A névmás éjszakája, 
1972), a Láng Gusztávé (A jelen idő nyomá
ban, 1976), a Szilágyi Júliáé (A helyszín ha
talma, 1979) és a Szávai Gézáé (Szinopszis, 
1981) sorozaton kívül jelentek meg. Az én 
kötetemet -  amelyet a kiadó kérésére Láng 
Gusztáv lektorált -  a Forrás sorozatban az 
Ágoston Vilmos esszé- és kritikakötete {Hu
manizmus: ettől -  eddigi, 1977) előzte meg...

Ilyen irodalomtörténeti környezetben fi
gyelmet fordított tehát kötetemre a szakma, 
a Romániai írók Szövetsége Debüt-díjjal ju
talmazta 1986-ban, a kritikai fogadtatá
sa itthon, de az anyaországban és a nyuga
ti magyar irodalom fórumain is kedvező volt. 
Az Utunkban Egyed Péter, az Igaz Szóban 
Ágoston Vilmos, a Korunk ban Jakabffy Ta
más méltatta, de tudtommal két kritika cen- 
zurális okokból kéziratban is maradt, a Cs. 
Gyimesi Éváé és a Szávai Gézáé. Előbbi
nek a Korunk ban, utóbbinak A Hétben kel
lett volna megjelennie, de ez nem történhe
tett meg a mondott okok miatt, így csak a 
kritikák kéziratai jutottak el hozzám... Az
tán amire a fiatalabb kritikusok önálló kö
tetekkel való jelentkezésének az ideje eljött, 
akkorra megszűnt a fiatalokat indító sorozat, 
Jakabffy Tamás kötete {Határátlépés, 1993) 
már egy átszervezés alatt álló új kiadói-kul- 
turális környezetben jelent meg.

-  Hosszabb tanulmányokat is írtál (pl. a 
Szövegközeiben -  létközeiben című kötet da
rabjait), de a kritikaírással sem hagytál fel 
-  máig sem. Ezek szerint nem osztod Láng 
Gusztáv azon véleményét, hogy az irodalom- 
kritika a fiatalok kiváltsága, amiből az ember 
átöregszik az esszébe, tanulmánybal

-  El kell mondanom, hogy az általad em
lített kötetem tanulmányait, műelemzése
it egy kivételével az 1980-as évek második 
felében, tehát a legvadabb szellemüldözés 
idején írtam, egy részük a Korunk ban je
lent meg (a Böll-, Méliusz-, Vargas Llosa-, 
Ken Kesey-elemzések), mások utószótanul
mányokként egy-egy Kriterion-kötethez 
(az Ajtmatov-, Suksin- és Déry-tanulmány), 
egy pedig, a Lenz-elemzés az Utunk Év
könyv 1989-90-es kiadásában. Amint ki
tűnik, többnyire a kortársi világirodalom 
egy-egy művét, illetve alkotóját választot
tam elemzéseim tárgyául, és -  ma már szin
te felfoghatatlan, ezért muszáj kiemelnem! -  
kizárólag olyanokat, amelyeket románra is 
lefordítottak, mert akkor így volt még esély 
ezekró'l — s ezeken keresztül például az em
ber megalázottságáról, a szabadság hiányá
ról, a hatalom brutalitásáról és ehhez hason
ló más „derűs” dolgokról -  magyarul is írni 
az „aranykorszak” Romániájában. Azokban 
az években megesett, hogy mire egy romá
niai magyar kritikus egy kortárs magyar 
szerző könyvéről megírta kritikáját, az illető 
szerző és könyve megtűrtből hirtelen tiltot
tá vált, s így a róla készült kritika megjele
nésének is lőttek... Szóval a műelemzés te
rén tett kísérleteimnek ilyen dóré (?) okai is 
voltak! Hogy aztán végbement -  úgy-ahogy! -  
egy rendszerváltás, nyilván akadt bőven dol
ga a kritikusnak, amit szívesen is végzett s 
végez a mai napig. Persze, hogy ha úgy hoz
za az alkalom, nagyobb lélegzetű kísérletbe 
is belefog, mert az ilyenek ugye komoly pró

batételek elé állítják, sőt mindezek úgymond 
formában is tartják.

-  2000-ben az irodalomtudományok dok
torává avattak, témád Méliusz József mun
kássága volt, disszertációd később könyv for
mában is megjelent a Kriterion Könyvkiadó 
rövid életű Kriterion Közelképek sorozatában. 
Miért pont Méliuszl

-  Méliusz József (1909—1995) élete és 
írói munkássága egyaránt a folytonossá
got és szakításokat-töréseket, a hagyomány 
és újítás „dialektikáját” példázza számom
ra, s amikor választanom kellett, 1994-ben, 
már kritikusként költészetéről, valamint két 
fontosnak számító könyvéről is írtam (Ho
race Cookery-MúzeumiHorace Cockery da
rabokra tört elégiája, 1983, Napnyugati ká
véház, 1985), s így meggyőződésemmé vált, 
hogy Méliusz szépírói műve egész 20. századi 
kisebbségi léthelyzetünkre adott reprezenta
tív válasznak tekinthető. Méliusz munkás
ságát különben az 1970-es évektől követtem 
érdeklődéssel, s fontosnak tartottam, hogy 
személyességgel, érzelmekkel telített tanul
mányaiban, esszéiben, vitairataiban, vallo
másaiban nemcsak azokat emelte a figyelem 
középpontjába, akik úgymond előtte jártak, 
hanem az utána következő írói nemzedékek 
újítóit is megértéssel fogadta, példának oká
ért Szilágyi Domokost, Lászlóffy Aladárt 
említeném, aztán Szőcs Gézához, Egyed Pé
terhez is több szálon kapcsolódott. 0  maga is 
lírikusként és az esszépróza művelőjeként fo
lyamatosan készen állt az írói megújulásra.

Emellett emberi tartása is példás volt az 
erősödő diktatúra idején, hallani lehetett az 
1970-es években, hogy fiatal írók hatóságok 
általi zaklatása és meghurcolása ellen ma
gas helyeken emelt szót, de magam is tapasz
taltam, ugyan más jellegű, de ugyancsak ne
héz helyzetben, nagy szükségben készséggel 
segített... Ugyanakkor nyilvánosan lépett fel 
a román nacionalista körökből jövő uszítá
sokkal, a magyar kisebbség megalázásával, 
jogfosztásával szemben az 1980-as években. 
Egyik utolsó nyilvános szereplésekor pedig, 
1994-ben a Magyar Köztársasági Érdem
rend Középkeresztjének átvételekor mondot
ta, hogy kitüntetése „a határok fölötti egy
séges magyar irodalom romániai részének 
egészét illeti meg”. Erdély magyar irodalmát 
úgy tekintette, mint amely az európai iro
dalom szellemét szólaltatja meg magyarul. 
Mindezek együtt járultak hozzá, hogy Méli
usz munkásságát válasszam egy doktori ér
tekezés tárgyául, különösen szépírói művét, 
amelyet igen jelentősnek tartok ma is.

-  1976-tól 2012-ig magyar szakos tanár
ként dolgoztál, aztán néhány évvel nyugdíja
zásod előtt búcsút intettél e szakmának. Mi
ért alakult ez így?

-  A tulajdonképpeni tanári tevékenysé
gemnek valóban -  ahogy mondod — búcsút 
intettem, de azért az ezzel járó hivatás gya
korlásáról nem mondtam le, ettől kezdve, 
úgy vélem, sikerült szélesebb körben s még 
inkább eleget tennem a nyilvánvaló elvárá
soknak, vagyis nem krétával, hanem tollal 
a kézben az irodalom, a nyelv, a műveltség 
közvetítésében teszem a dolgom. Mondhat
nám, egy kiskatedráról -  hogy Láng Gusz
táv egykori, az Utunk ban vezetett rovatának 
címét idézzem.

A katedrái munkával párhuzamosan fő
ként irodalomkritikai és -történeti munkák

BORCSA JÁNOS

1953. július 29-én született Kézdivásárhelyen. Az általános iskolát Kézdiszentléleken, a kö
zépiskolai tanulmányait Kézdivásárhelyen végezte. 1976-ban szerzett tanári oklevelet a 
Babe§-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán. 2000-ben ugyanitt doktorált summa cum 
laude minősítéssel. Tagja a Romániai írók Szövetségének (1990), a Magyar írószövetségnek 
(1996), az Erdélyi Magyar írók Ligájának (2002). Szakmai kitüntetései, díjai: a Romániai 
írók Szövetsége Debüt-díja 1986-ban, A Hét Nívódíja 1994-ben, a Romániai Magyar Peda
gógusok Szövetsége Tudományos Tanácsának Apáczai-díja 2012-ben, a Székelyföld kultu
rális folyóirat díja 2014-ben, Magyar Arany Érdemkereszt 2018-ban.
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születtek az évtizedek során, s jelentek meg 
rendre irodalmi-kulturális lapokban és fo
lyóiratokban, majd önálló köteteimben. Ezt 
különben a rendszerváltás után értékelte a 
szakmai szervezet is, amelyhez pedagógus
ként természtes módon tartoztam, s éppen 
2012-ben kaptam meg a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége Tudományos Taná
csának Apáczai-díját. Azóta viszont a napilap 
nyújtotta lehetőséggel élek, a publicisztikai 
írásaimnak teret adó, Kézdivásárhely-Sep- 
siszentgyörgy kettős központú Székely Hír
mondóban széles és jó olvasóközönségemmel 
— akiktől rendszeresen kapok kedvező vissza
jelzéseket! -  tudom megosztani a mindenna
pok történéseihez kapcsolódó véleményemet 
és az emberi természetet érintő gondolata
imat, vagy felvethetek az irodalmi-kulturá
lis élettel kapcsolatos gondokat, problémákat 
és anomáliákat tárcák, jegyzetek, glosszák, 
kommentárok keretében. Ezekből az írása
imból állítottam össze egy kötetet, amely 
Örökségem címmel az elmúlt évben jelent 
meg a Kriterion kiadásában.

-  1998-ban könyvkiadót is alapítottál, 
az Ambróziát. Mi volt a legfontosabb célod 
ezzel, illetve működik-e még a kiadó? Persze 
szerkesztői munkát az Ambrózia létrehozása 
előtt is végeztél, az 1980-as években néhány 
Kriterion-kötet gondozása és utószavazása 
fűződik nevedhez, de rövid időre a Dacia Ki
adónál is megfordultál...

-  Ezt az egyszemélyes könyvkiadót a szük
ség hozta létre. Azon voltam, hogy szűkebb 
szellemi környezetemben s felső-háromszé- 
ki kishazámban jó kézirat ne maradjon író
asztalfiókban, sőt, ha lehet, újabbak is szü
lessenek, mert tudom, minden ki nem adott 
vagy meg nem írt munka kultúránkat, szel
lemi létünket tekintve veszteség. Elmondha
tom, szép sikerei voltak az Ambrózia-köny
veknek! Bár voltak kisebb szünetek a kiadó 
tevékenységében, de azért igyekeztem a ma
gam szabta ritmust tartani...

A régi Kriterion Horizont-sorozatában 
megjelent kötetekhez készült utószótanul
mányok megírását igen komoly feladatnak 
tartottam. A kedvező olvasói visszajelzések 
mellett biztatást jelentettek azok az elismerő 
szavak -  nyilvánosan, magánlevélben vagy 
szóban hangzottak el -, amelyeket számot
tevő íróktól és egyetemi tanáraimtól kaptam.

Legutóbb hasonló jellegű munkát a Har
gita Kiadóhivatal felkérésére végeztem. 
Szentkatolnai Bálint Gábor (1844-1913) 
nyelvtudós (nyelvzseni!), Kelet-kutató és ko
lozsvári egyetemi tanár műveiből válogattam 
egy kötetnyit s utószót írtam hozzá, amelyet 
a kiadó a száz kötetesre tervezett Székely 
Könyvtár sorozatában 2017-ben adott ki.

-  Munkásságod alapján olyan embernek 
tűnsz, aki ragaszkodik szülőföldjéhez, Kézdi- 
székhez. Jól gondolom?

-  Az előbb említett kötetet is el tudom 
képzelni, mint eme ragaszkodás tárgyia
sult -  kézbe vehető! -  formáját. Évtizedekig 
tanítottam Szentkatolnán, s vállaltam ki- 
sebb-nagyobb szerepet különböző művelődé
si rendezvények szervezésében: konferencia
kötetet szerkesztettem Bálint Gáborról (az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 1994) 
és Benedekről, a fametszőről és grafikusról, 
aki a tudós testvéröccse volt (az Ambrózia ki
adása, 1998), monográfiát adtam ki a község
ről 2001-ben. Szülőfalumat, Kézdiszentléle-

ket egy breviárium összeállításával (2009), 
szülőhelyemet, Kézdivásárhelyt egy képes
lapalbum kiadásával (2004) igyekeztem be
mutatni. Minden Ambrózia-kötet bemutatá
sára -  együttműködve a városi könyvtárral, 
a Vigadó Művelődési Házzal, a céhtörténe
ti múzeummal -  kellő hangsúlyt fektettem. 
Ezek is tulajdonképpen „vallomások”, arról 
az érzésegyüttesról vallanak, amely a kis
házául iránt él bennem -  ahol jelenleg is élek.

-  Térjünk vissza még a kritikaíráshoz: mi 
dönti el, hogy kirőllmely könyvről írsz? Leg
utóbbi kritikaköteted (írói üzenetek nyomá
ban, 2016) alapján úgy tűnik, nem csupán 
befutott, kanonizált szerzőkkel foglalkozol 
(köztük nemzedéktársaiddal), hanem a fiata
lokat is számon tartod...

-  Az irodalmat, nyilván, olvasni kell. Ma
gam is ezt teszem. Bizonyára egy nagy fo
lyamat az egész, erre is érdemes tekintettel 
lenni. Magával a történelemmel s az emberi 
természettel lehet így találkozásunk. S mint
hogy a nyelv az irodalom számára több mint 
„nyersanyag”, sőt eszköznél is több, ezért egy- 
egy írói megszólalás, maga az irodalmi mű a 
folyamat része, megszámlálhatatlan szállal 
kapcsolódik a teljes nyelvi kultúrához, s meg
értésében az olvasó nyelvi kompetenciájának 
és kultúrájának is nagy szerep jut. A legma
ibb irodalom is, ha úgymond meg is tagadja 
előzményeit, ugyanannak a létező folyamat
nak a része marad. Hogy aztán a kritikus 
mely területen érzi magát otthonosabban, il
letve milyen üzenetekre vár a művekkel va
ló találkozás során, ez egy soktényezős kér
désegyüttes.

Mondhatnám, alapos „együttműködést” 
feltételező tevékenység a kritikaírás., úgy 
értve, hogy magával a szöveggel, a műalko
tással kell „együttműködnie” a kritikusnak, 
lehetőleg el kell merülnie benne, hogy elem
zése tárgyává tegye, hogy megértse, s ennek 
nyomán szóra bírja a választott mű üzenetét, 
szellemét, lényegét egy más közeg és műfaj 
keretei között, alázattal és hitelesen vállalva 
a közvetítő szerepét, ezáltal szolgálva a befo
gadás aktusát.

Az író által teremtett valóság és az élet, 
ugye, nem szakad el egymástól, bizonyára 
kölcsönhatás is van közöttük. Bodor Adám 
mondotta el egy irodalmi est alkalmával, 
hogy az egykori Utunkban közölt egyik novel
lájának a kitalált alakjai egyszer csak testi 
valójukban jelentek meg a lap szerkesztősé
gében, hogy — úgymond -  egy-két „helyesbí
tést”, „kiigazítást” kérjenek a róluk szóló (!) 
írás szerzőjétől. Az író azt a következtetést 
vonta le ebből az esetből, hogy „ha valami jól 
ki van találva, az része a valóságnak is”.

Szóval, a fenti meggondolások és szempon
tok valamiképpen érvényesülnek a kritikus 
választásaiban. Említhetném, hogy meny
nyire magával ragadott — a rendszerváltás 
után indult írónemzedékek tagjai közül pél
dául -  Tompa Andrea regénye (Fejtől s lábtól, 
2013), aztán Karácsonyi Zsolt, Lövétei Lázár 
László, Bálint Tamás egy-egy verseskötete 
(A Krím, 2015, Zöld, 2011, Visszaút a fekete 
folyón, 2011) fogott meg, minthogy éreztem, 
beágyazódtak a magyar és világirodalmi ha
gyományba, s ezen keresztül reflektáltak lé
tünk mai kérdéseire. Fekete Vince lírai uni
verzuma pedig régóta fogva tart...

-  Kritika- és tanulmányköteteid szerkeze
te arról árulkodik, hogy rendszerben gondol
kodsz, az (erdélyi) irodalom jelenségeit a ma

guk összetettségében, generációs és esztétikai 
rétegzettsége mentén kívánod feltárni... Jól is
mered a rendszerváltás előtti irodalmat, ab
ban szocializálódtál, ugyanakkor követed az 
új fejleményeket is: hogyan alakulnak az erő
vonalak, milyen tematikus/stiláris változások 
tapinthatók ki az időben?

-  Ha így látod, örülök. Azt jelenti ez, hogy 
az a magas fokú irodalomtudományi képzés, 
amit a kolozsvári bölcsészkaron kaptunk az 
1970-es években, eredményeket hozott, így 
magam is ennek a szellemi környezetnek kö
szönhetően -  s lehetőségeim szerint -  hozzá
járulhattam a magyar irodalomismeret mű
veléséhez.

Sokszínű és többszólamú az erdélyi mű
helyekben keletkező magyar irodalom. így 
volt ez többnyire már a dogmatizmust köve
tő évtizedekben, az 1960-as évek közepétől 
kezdődően, egymás mellett élt a népi indít
tatású irodalom a nyugatossal, a klasszikus 
modernséggel, meg a modern népivel és az 
avantgárddal, a későbbiekben pedig a neo- 
avantgárd és a későmodern törekvések is ér
vényre jutottak nálunk. Úgy vélem, az egyes 
„szólamok” szószólóinak ma sem ildomos ab
ból kiindulniuk, hogy egymás elhallgattatá
sa, legyőzése legyen az egyetlen cél. Miért 
kellene bárkinek is vae victis!-t kiáltani az 
irodalom köztársaságában? A többszólamú- 
ság természetszerű, humánus és embert gyö
nyörködtető az irodalomban is, míg az egy- 
szólamúság unalmas és riasztó. Nagyon 
tudom üdvözölni a napjainkban újból meg
erősödő intellektualizálódást, gondolatisá
got, valamint a játékosságot!

-  Apropó, diakronikus megközelítés: kik 
azok a mai befutott erdélyi szerzők, akikről 
már pályájuk első szakaszában sejtetted a po
tenciált, illetve kik azok, akiket fiatal koruk
ban többre hivatottaknak éreztél, aztán vala
hogy mégis elkallódtak, esetleg már nem is 
írnak?

-  Nem kívánok hosszú névsorolvasásba 
kezdeni, így kérdésed első felére válaszolva 
Markó Bélát említem, akinek második köte
tét (Sárgaréz évszak, 1977) már megjelenése
kor igen fontosnak tartottam. Azóta több kö
tetét, a legutóbbival (Amit az ördög jóváhagy, 
2019) bezáróan tanulmányban, kritikában 
elemeztem és méltattam. Az „elkallódottak” 
sorából Bálint Ákost említeném, aki csak a 
„dobbantásig” jutott, kiváló kritikát közölt 
a Korunk ban a Varázslataink című (1974) 
nemzedéki versantológiáról. Azok közül pe
dig, akik „esetleg már nem is írnak”, Györffi 
Kálmánt kell kiemelnem, s amíg élt, Ado- 
nyi Nagy Máriát is így kellett számon tarta
nunk. Fájdalom, az eltávozottak között kell 
már beszélnünk Egyed Péterről, aki ugyan 
nem hallgatott el, csak a bölcselet művelése 
s az egyetemi oktatás terén vállalt, egész em
bert kívánó munkássága mellett költőként és 
prózaíróként nem lehetett kellő súllyal jelen 
rendszerváltás utáni irodalmunkban...

-  Bár korábbi válaszodban már érintetted, 
mégis, ha tételesen kellene megfogalmazni, 
ars poeticád szerint milyen egy jó kritika, hát 
egy jó tanulmány?

-  Ne várj erre választ tőlem! Művelni s 
nem magyarázni szeretném, még ha nem is 
a csodát, csak azt, amit egykor elkezdtem...
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GUNTER KUNÉRT

Gyászbeszéd
(Grabrede)
Miként az élőkből, úgy a holtakból is 

meg lehet élni. Átvitt értelemben, ma
gától értetó'dik. A konkrét kannibaliz
mussal felhagytunk. Úgy értem, hogy a 
halott, bár ő maga mint jogi személy bár
miféle vállalkozásra képtelen, még egy
szer keresethez és kenyérhez ju tta t va
lakit, mielőtt végérvényesen eltűnik. 
Az utolsó utat temetkezési vállalatok, te
metkezési adminisztrátorok, kőfaragók, 
koszorúkötó'k, orgonisták és sírásók „sze
gélyezik”, és végül ennek a rangsornak a 
katartikus csúcspontja és magányos ala
nya: a szónok a sírnál.

Hivatása egy különös közvetítői te 
vékenység, mert az eltávozottról ugyan 
harmadik személyben beszél, mégis az 
örök hallgatásra ítélt nevében emel szót. 
A gyászolt személy már nem tudja bemu
tatn i önmagát és lepergett életét, és se
gítőre van szüksége. Olyan cselekedet ez, 
amely fölött mottóként és törvényként a 
híres de mortuis nihil nisi bene áll, a kö
telezettség, a halottakról jót vagy semmit!

Tulajdonképpen szép és felemelő is egy
ben, másokról ellenvetés nélkül csak po
zitívumot mondani. Érthető, mennyire 
kielégít, és bensőnket mily erősen meg
érinti, hogyha embertársunkat dicsér
hetjük és magasztalhatjuk, még akkor is, 
hogyha ő maga mint olyan már nem lehet 
ennek részese.

Ünnepélyes minden: miután a beszé
det m egtartották és a koporsót leenged
ték, a maroknyi föld, amit a hozzátarto
zók ajándékoznak, az egyenként bedobált 
virágok, a könnyek, zsebkendők, kézszo
rítások, por a porhoz, mindaddig, amíg a 
sírhely bérletét kifizetik.

De hogy úgynevezett „világi” szónok
ként mire is gondol eközben az ember 
-  voltaképpen senki sem akarja tudni. 
Senki sem akarja tudni, kicsoda is ő. Hi
vatásának betöltésén kívül senkit sem ér
dekel a személye. Abbahagyott teológiai 
tanulmányok állnak mögötte vagy kudar
cot vallott a szakma gyakorlásában, és 
úgy lépett erre a pályára, senkinek sem 
fontos. Vagy a családi sírnál egy nyugal
mazott tanár szívhez szóló bölcs mondá
sokkal egészíti ki a nyugdíját -  az összes 
„utolsó szó emberének”, így nevezhetnénk 
őket, ott van a lakcíme a közvetítőköz
pontban, és szükség esetén megtudakol
ható, díj ellenében, amit a tiszteletdíj ma
gába foglal. Hiszen még a hitetlen, elvhű 
ateista sem mondana le az adott helyzet
ben az ünnepélyességről és a megható- 
dottságról, főleg a látszólag illetékes száj

ból elhangzó vigaszról nem, és óvakodna 
attól, hogy az elhivatottság jogosultsága 
felől tudakozódjon.

Ne sírjatok, barátaim, és ne csüggedje
tek, mert a szeretett nagyapa, apa, test
vér és fiú elhagyott bennünket, hogy 
minden ember sorsában osztozzon, ami
képpen mi magunk is osztozni fogunk 
benne egyszer. A versengés nagy, kedves 
atyámfiai, és ebben a vállalkozásban is 
vannak rendkívüli tehetségek és kevésbé 
tehetségesek. Aki ért ahhoz, hogy elér- 
zékenyülést váltson ki, annak a későbbi 
ajánlás biztosítva van, örökkévalóságról 
örökkévalóságra, mégpedig a befejező ke
resztyén ámen nélkül, ahol éppen a záró
rész befejezése a zátony, mert ez az ámen 
minden jelenlévőnek akaratlanul, minden 
egyházellenes magatartás ellenére az aj
kára tolul. Ehhez aztán érteni kell!

Egyvalaki egészen kiválónak bizonyult 
a szónokok sorában, akinek az arcjátéka, 
a taglejtései, a hangmodulációja művelt
ségről tanúskodott. Hogy hogyan is hív
ták  ezt a férfit, teljesen mindegy, nevez
zük meg tehát egyszerűen és minden 
további késlekedés nélkül ezzel a határo
zószóval, amely enyhe leértékelést sugall, 
és semmiképpen felértékelést.

Tehát ez a Mindegy egykor színész volt, 
de bizonyos problémák miatt (főleg alko
holproblémák) állását vesztette, és végül 
szabadúszóként megtalálta az említett 
foglalkozást. Nem csupán előzetes iskolá
zottsága, de számos színdarab ismerete 
is messze a többi szónok fölé helyezte. Mi
alatt amazok egy bizonyos szűk szónoki 
sémát ismételgettek, Mindegy Schillerrel,

valamint hangjának begyakorlott rezgé
sével hirdette: „Az emberszív gyanút
lan áll, s egyszerre rátör a halál”. Hogy 
a klasszika magaslatairól alászálljunk 
a hétköznapi halál mélységeibe. Ameny- 
nyiben az elhunyt hosszasan szenvedett 
a halála előtt, máris kéznél volt a találó 
idézet: Hogyha az embert összetöri, ha
sonlóképpen fel is emeli. Nem riadt vissza 
attól sem, hogy egykori szerepszövegein 
javításokat végezzen, hogyha ez hasznos
nak tűnt.

Ráadásul Mindegy vidám feleséggel 
volt megáldva, aki gyenge pontja iránt 
megértést tanúsított, és ez megkönnyítet
te számára, hogy huzatos vagy futó zá
por áztatta temetőkben álldogáljon a vá
rosi színpadok egyike helyett. Cserébe a 
nő részt vehetett minden fellépésén; vala
hányszor a férje hazatért a szomorú ren
dezvényről, eljátszotta azt. Eközben tel
jesen akaratlanul parodizálni kezdte az 
eseményt. A mesélésből kiindulva pózolni 
kezdett, ő, a rossz komédiás, akitől csil
logást vártak el, és jócskán el is túlozta, 
olyannyira, hogy felesége a nevetéstől a 
karosszékbe hanyatlott. A magánközön
ségtől ösztönözve, pantomimikus beté
tekkel tarkította beszámolóját, a temeté
si vállalkozót utánozva, akinek kezéből 
szinte kicsúszott a kötél a koporsóval 
együtt, és hangosan, tájszólásban dör- 
mögte: „Vigyázz mán, te tökfi’kó!” míg 
felesége arcán már könnyek csorogtak.

„Nem veszed komolyan a halált, ugye?” 
-  kérdezte a nő a levegő után kapkodó 
férfitől, akit a ceremónia groteszk szó
lójátéka jobban kifárasztott, mint maga 
a fennkölt felvonás. Először meg kellett 
erősítenie magát (alkohollal), hogy ellent
mondhasson a feleségének: „Csak a ha
lottak nem kötelesek visszatérni. Ezért 
felettünk állnak. És részben csodálkoz
nának az egész üres fecsegésen a sírnál, 
részben odacsinálnának a mulatságtól! 
A halál vigasztalan tény, de az azt követő

G ünter K unért Németországban élő költő, író. Berlinben született 1929-ben. 
Életműve sokszínű: írt elbeszéléseket, verseket, esszéket, önéletrajzi írásokat, re
gényt. Grafikusként is ismert. Szépirodalmi munkásságát számos díjjal tüntet
ték ki, többek között Georg Trakl-díjjal, Heinrich Heine-díjjal, a Német Köztár
sasági Érdemrend Nagykeresztjével és az EU Prix Aristeion díjával.
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halottiét megismételhetetlen siker. Taps, 
függöny, finito!”

Es a következő alkalommal a felesége 
újból prüszkölve nevetett, amikor a szom
szédos temetés jámbor lelkészét mímel
te, annak fejhangját utánozta, és akár a 
lelkész, enyhe beszédhibával dicsérte az 
„Urrat a maghasban”. És felesége, mint
ha még sohasem mondta volna ki azelőtt, 
talán szégyenkezve, hogy ilyen könnyen 
elérzékenyült, megismételte a mondatot: 
„Nem veszed komolyan a halált, ugye?”

Mindegy szívesen a lelkére beszélt vol
na, hogy ne tépelődjön a derültségén; ez 
nem cinikus, nem léha, de még csak nem 
is bűnös dolog, hiszen nem a halálon ne
vet, hanem őrajta, Mindegyen, aki olyas
mivel ámítja, ami a valóságban nem is 
olyan nevetséges. Nem szeretett volna 
olyan gondolatokat ébreszteni a feleségé
ben, amelyek veszélyeztetnék a magára 
erőltetett komolyság, a színlelt megren
dülés utáni vidám órákat.

Idővel mindenesetre világossá vált 
számára, hogy a tragikum komédiasze
rű változata mögött több rejlett annál, 
minthogy a színészt magával ragadja a 
szerepe, mihelyt lelkesedő közönséget lát 
maga előtt. Nem játszhatta a szerepét ál
landóan az emberi lét árnyoldalán, anél
kül, hogy búskomorságba ne esne. Némi 
gondolkodás után azzal érvelt magának, 
hogy nem lehet örökösen a tragédiákkal 
foglalkozni, anélkül, hogy egy napon az 
állandó gyász depresszióba ne kergetné 
az embert. A komédia belső védekezés 
volt. Hogy a felesége ezt a sötét szükség- 
szerűséget megértette-e vagy sem, csu
pán később vált világossá számára, mi
után már minden menthetetlenné vált. 
A nő még elszórakozott a szólójátékán, de 
vidámsága egyre inkább alábbhagyott, 
ami Mindegynek csak akkor tűnt fel, 
amikor a nevetés, a legszebb taps, elma
radt. Talán ma nincs hozzá hangulatunk? 
Majd legközelebb csak visszatér a koráb
bi jókedv, de ez is csak önámításnak bizo
nyult. Bár teljes erejével azon volt, hogy 
minden ceremóniát kigúnyoljon, igyeke
zete gyenge visszhangra lelt, egy halvány 
mosolyra. Mindegy elgondolkodott, vajon 
mindez csak a nőknek tulajdonított jelen
ség, az alaptalan rossz hangulat, a „sze
szélyesség” lenne, amely pillanatnyi
lag dominál, vagy talán a nő fontolgatni 
kezdte, hogy a halál nem ad okot a szóra
kozásra. Talán a közeledő öregség előér- 
zete, a nyomasztó találkozás a kezdődő 
cellulitisszel, a mélyülő ráncokkal, a szö
vetek ernyedésével, ami mind annak az 
előjele, hogy előrelátható időn belül ott áll 
előtte maga a vég. Amikor a nők negy
venes éveik derekán túljutnak, amúgy is 
azt hiszik, hogy rohamosan lefelé ta rta 
nak, ellentétben a férfiakkal, akik igazá
ból csak ebben az életkorban virulnak ki, 
hacsak el nem ragadja őket a halál.

Mindegy nem aggódott többet a nő álla
potáért, reményét a jövőbe vetette, amely 
azon kívül, hogy a régi sebeket begyógyít
ja, újakat is okoz, de mindamellett elfeled
teti a jelenlegi gyengélkedéseket. Hama
rosan újra átadhatjuk magunkat különös 
mulatságunknak.

De amikor az egyik délután hazajött 
egy szakszervezeti titkár temetéséről, aki

infarktus áldozata volt, és az ajtót kinyit
va a feleségét szólította, néma csend volt 
a válasz. Semmi más, sem visszhang, sem 
nesz: tompa csönd. Mindegy végigment a 
szobákon -  semmi, senki, csak elhagya- 
tottság.

Bevásárolni ment, mormogta maga elé, 
de rögtön eszébe jutott: hiszen ma va
sárnap van. Azonnal nyugtalanná vált. 
A konyhában megivott egy sört, az asztal
nál ülve, várakozva, míg egyszer csak fel
eszmélt, milyen sok idő telt el azóta, hogy 
helyet foglalt.

Amikor besötétedett, nem gyújtott lám
pát, hanem a nappali ablakához állt, és 
kinézett az elhagyatott utcára. A lámpák 
sápadtan világítottak. Az autók értelmet
lenül álldogáltak körös-körül, mint ame
lyeket odarendeltek, de nem fizettek ki, 
és nem vittek el. Itt-ott a szemben lévő 
ablakokon függöny tompította világosság. 
Régen nem voltak ilyen sivárak az utcák, 
mormogta maga elé Mindegy, hiszen a vá
rakozónak beszélgetnie kell legalább ön
magával, hogy teljesen kétségbe ne es
sen, hogy a várakozást, a tehetetlenség 
egyik legrosszabb állapotát kibírja. Hir
telen felgyorsult a pulzusa: ott hátul egy 
alak fordult be az utcába. Ó az, hazafelé 
tart, nem esett semmi baja! De a lámpa 
alatt, ahol Mindegy felismerhette az el
haladójárásának ritmusát, testmozgását, 
egy ismeretlen nő vált láthatóvá.

Amikor már nem bírta tovább, elment a 
rendőrőrsre, hogy bejelentse egy személy 
eltűnését, de elutasították: csak huszon
négy óra után, Mindegy úr. Még éjszaka 
sincs, a felesége lehet, látogatóba ment, 
ivott valamit, késik, lekéste a villamost 
vagy a buszt! Mindegy azonban ragaszko
dott az azonnali segítséghez, így el kellett 
viselnie egy sor bürokratikus, valamint 
bizalmas kérdést. A hivatalnok minden
esetre próbálta megnyugtatni: ilyen rövid 
ideig tartó kimaradás gyakrabban előfor
dul, mintsem gondolná. Holnap reggel az

eltűnt személy széles jókedvében újra fel
bukkan, és Mindegy számára soha az
előtt nem tűnt ilyen undorítónak ez a ki
fejezés, mint most, egy hivatalos személy 
szájából. De be kellett látnia, hogy a jelen 
pillanatban semmi másra, csakis ilyen 
cselekvésre van lehetőség. És ha a fele
sége egy kórházban fekszik, baleset érte?

Akkor meg éppenséggel gondoskod
nak róla, ergo annál kevesebb oka van rá, 
hogy az egész világot őrületbe kergesse.

Mialatt Mindegy mogorván hazament, 
megesküdött rá, hogy soha többé nem fi
zet adót, íme, mit kap cserébe! Korrupt 
társadalom, embertelen, kőszívű, rideg! 
És az ember csak akkor eszmél rá, ami
kor nehézségei támadnak.

Odahaza sem lett jobban. Ivott pár po
hárral, észrevehető eredmény nélkül, 
majd ágyba ment. Bűncselekmény? Erre 
gondolni sem akart. Aztán megpróbálta 
meggyőzni magát, hogy senki sem megy 
ki azért a házból, hogy szándékosan, min
den további nélkül bűntett áldozata le
gyen. A két szokatlan alkotóelem, melyek 
metszéspontja a véletlen, hihetetlennek 
tűnt számára. Az elmenésért és kimara
dásért más okok lehetnek felelősek, vilá
gosította fel Mindegy láthatatlan hason
mását, aki kérdésekkel kínozta, és nem 
hagyta elaludni.

Amikor a felesége három nap múlva 
sem jött haza, és a rendőrség már régóta 
elindította a rutin kérdezősködést, Mind
egy rettenetesen érezte magát. Már a tő
le elvárt személyleírás teljes józansága 
szorongó érzést ébresztett benne: a tá r
gyakat szokás így leírni, amelyeket elve
szítettünk. És amikor az eltűnt személy 
életrajzi adataira került sor, Mindegyét 
azok adataira emlékeztette, akiknek a 
sírjánál állnia kellett. Megtagadta a lo
gikus végkövetkeztetést: mintha csak ha
lott lenne! De éppen a szembeötlő hason-

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

lóság megtagadása miatt egyre kevésbé 
tudott szabadulni tóle.

A nő továbbra sem került elő.
Mindegy megszokta az egyedüllétet. 

Felébredt a mély, altatók által rákénysze- 
rített szendergésből, és csodálkozott azon, 
hogy senki sem fekszik mellette. Köteles
ségét természetesen teljesítette; hiszen 
szerencsésebb csillagzat alatt, és valódi 
elkötelezettséggel kellett eljátszania sze
repeit, mint ahogyan azt az igazgatóság, 
a kollégák elvárták volna tőle. Ezt folya
matosan bebeszélte magának, hogy ki
bírja a szokásos fellépéseket. A monda
tot, „Hasztalan élni annyi, mint korán 
halni...” az Iphigéniából már alig vet
te a szájára: micsoda ostobaság! Mi az, 
hogy „hasztalan”? És kinek hasznos? Mi 
a haszna? Nem él minden állat, hogy egy 
példát hozzunk fel Goethe úr ellen, tel
jesen „hasztalanul”, anélkül, hogy korán 
halna? És, mondjuk, egy fogyatékos élete, 
egy agykárosult gyermeké? A titkos taná
csos borzalmas mondata csaknem burkolt 
felszólítás az eutanáziára? Akár a H ar
madik Birodalom elmegyógyintézetei fö
lött is állhatott volna... Esetleg egy kis 
módosítással: „halni” helyett a felszólító 
módú „haljon”.

Furcsa módon, az idézetek, amelyeket 
Mindegy kiválasztott, most egészen más
ként csengtek a fülében, mint azelőtt. 
„Nem veszed komolyan a halált, ugye?” -  
hangzott szinte színpadra éretten, és hir
telen visszhangzani kezdett a fejében, mi
helyt a lakásba lépett.

Tizennégy napra rá, hogy az eltűnt sze
mélyt keresni kezdték, egy levelet, inkább 
csak írást talált a postaládában. A feladó 
egy klinika, amitől azonnal felgyorsult a 
pulzusa, akárcsak akkor, amikor az éj
szakába bámult ki az ablakon. Egy le
írhatatlan pillanatig Mindegy úgy vélte, 
hogy a tévében oly gyakran ismételt köz
hely válik valósággá: a feleségét emléke
zetvesztéssel kórházba szállították, végre 
eszméletre tért, és emlékszik az identitá
sára!

A borítékban azonban felszólítás rejlett, 
jelenjen meg kemoterápián ekkor meg ek
kor, itt meg itt. Siváran, szűkösen, érze
lemmentesen. A kezelés elengedhetetlen.

Ezért volt hát a fojtott hangulat, a nyo
mott kedélyállapot, a nevetéstől való 
húzódozás! A rejtély szánalmas módon 
megvilágosodott előtte. Megbetegedett fe
lesége elhallgatta előle a gondjait és félel
meit. Miért? Mi okból?

Bármennyire erőlködött, a fantáziá
ja nem tudott indítékkal szolgálni, hogy 
miért hallgatott, miért hallgatta el a fe
lesége. Titok! De azáltal, hogy nem tud
ta  kideríteni, elidegenült eltűnt felesé
gétől, akinek lényéhez oly bensőségesen 
kötődött, és hogyha rágondolt, tette fel- 
foghatatlansága miatt egyre inkább távo
lodott tőle.

így aztán továbbra is folytatta sötét 
tevékenységét, mint Thanatosz ügyében 
utazgató, nem önkéntes temetői topográ- 
fus, hiszen a holtak városában minden 
szegletet ismert, és a sírokban minden 
folyosót; éppolyan ismert volt számára a 
kripta, a teledekorált látszat-szarkofágok,

a húsevők kőből való dublőzei, mint ottho
nának a szobái.

Bár már nem ugyanolyan intenzitással 
érezte a felesége távollétét, mint hetekkel 
ezelőtt, de nem tudott, és nem is akart 
alázatosan beletörődni az elkerülhetet
lenbe. Néha nyomasztó, sőt aggasztó lá
tomásokat élt át, például, amikor a vacso
ránál ült a nappaliban, és hangokat vélt 
hallani a konyhából. Már fel is állt, hogy 
meggyőződjön a képzelődéséről, amiért 
aztán rendre is utasította magát. Ilyen 
látogatások után haragudott magára, és 
elhatározta, amikor legközelebb zajt hall, 
ülve marad, de mégsem tudta megállni, 
hogy újra a konyhába ne menjen, mert fe
dők csörömpölését, porcelán koccanását 
hallotta.

Amikor aztán megtörtént, be kellett is
mernie, hogy kevésbé lepődött meg, mint 
ahogyan azt a dolog megkívánta volna. 
Ez a nap különben a legmegfelelőbb volt 
hozzá: őszi nap, a forgatókönyvnek, a ter
mészet ügyes tervének megfelelő; szél
csend, felhőtlen égbolt, még érezhető a 
nap melege, lombjuk fosztotta fák -  ösz- 
szességében hatásos, mintha csak a gyá
szoló közönség rendelte volna meg, amely 
elé Mindegy kilépett, hogy beszédét el
mondja. Ekkor az egybegyűltek között, 
az utolsó sorban, megpillantotta a felesé
gét. Legalábbis hirtelen meg volt győződ
ve róla, hogy a nő ott áll, és a nagy öröm
től, sőt boldogságtól, hogy viszontlátja, 
a fejek fölött elnézve, beszédét csak hoz
zá intézte. De eközben akaratlanul egy
re inkább az egykori házi bemutató stí
lusát vette föl, karjait túlzottan lengetni 
kezdte, szemeit forgatta, hangzatosán 
mennydörgőit, hogy a végzet erőivel nem 
lehet örök szövetséget kötni, és olyannyi
ra gesztikulált, hogy a tömeg morajlani

kezdett, a jelenlévőket nyugtalanság fog
ta el, sőt, egy nevetés is felhangzott.

Mindegy teljesen a háttérben álló fele
ségére figyelt, és észre sem vette, hogy a 
temetkezési vállalkozás részéről két úr, 
akit sietősen odaszólítottak, mellélépett, 
és jobbról meg balról megragadta kalim
páló karjait. Hogy mi történik vele, pil
lanatnyilag nem értette, a nyakát nyúj
togatta, hogy jelt adjon a feleségének, és 
odakiáltsa neki, hogy odahaza várja, de 
a felesége nyilvánvalóan már a botrány 
előtt elhagyta a telket.

A gyászbeszédet tartó szónokot a ková
csoltvas kapu elé vitték, és értésére ad
ták, hogy a jövőben nem tartanak igényt 
a közreműködésére; alig figyelt oda, mi
helyt elengedték, szaladni kezdett az u t
cája irányába, fel a lépcsőkön, legyőzve 
az ajtózár ellenállását, két kézzel for
gatva meg a kulcsot, de a lakás éppolyan 
üres, mozdulatlan és élettelen volt, mint 
azelőtt.

Valószínűleg hallucináció lehetett -  
más egyéb racionálisan lehetetlen. Ha
bár titokban már kétségbe vonta észérve
it, újra meg újra azt ismételgette: tévedés 
történt, egy teljesen idegen nő volt, és va
lamiféle felszínes hasonlóság kerítette a 
hatalmába. Nem veszed komolyan a ha
lált, ugye?

Most már mást válaszolna a kérdés
re. Csak most tudta, mit is jelent a halál. 
A tudást érezni is kell, különben nem ma
rad más, csupán egy újsághír, beszédtar
talom, idézetek és megfogalmazás tárgya. 
Amikor fontolgatásainak ehhez a pontjá
hoz ért, váratlanul felismerte az indíté
kot, amiért felesége a Seholnincset bizo
nyára máshol kereste.

BENŐ ESZTER fordítása
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HORVÁTH TIBOR

K incses K o lozsvár
(szubjektív képek a ’60—’70-esekbó'l)

Kincses voltál! S a kincs ma hol? 
Minden odaveszett?
Ezeréves gürcölésnek 
gyümölcsei eszeveszett

száz év kezén porrá hullnak, 
s a Házsongárd is már oszlik?
A holtak „örök nyugalma”, 
mint emlékük: folyton foszlik?

A múlt kisért: királyok, vajdák,
Ady s Dózsa, Bartók s a népek, 
emlékre idó'nk alig van már, 
s omolnak rólad mégis képek:

a Sétatér: az édes randevúk, 
s az őszi Mariánum, 
a Mátyás-ház és a ... Secu..., 
s Domokost is mind látom:

„csak csont és bőr...s...” önuralom, 
bottal biceg előre, 
az ember szíve fájdalom 
örökre, s önvád tőle.

És Kálmánka, a hangtalan, 
szavak s szampók nagymestere, 
csak ültünk együtt szótalan, 
mint a költő „deres tele”!

S ott Elemér, mint a Nyugat, 
s a szellem örök őre, 
és Gyula, kinek szigora 
nyelvünket védő tőre.

Előttünk jártak, talán sejtvén, 
hogy éppen ők viszik tovább 
ezer év magyar szenvedését, 
s sok millió magyar sorát*.

Elődök voltak: nekünk példák, 
barátok és fáklyavivők, 
éreztük: bennük ránk kincs vár, 
s nekünk készítik az időt.

Emésztő kincset örököltünk, 
méltatlanként adjuk tovább. 
Eszeveszett századokban 
a Várost csak suttogja szánk.

*sorsát

Sors

Az ablak mindig veled nézi 
s a látvány rá visszamutat 
szem és tükör egymást igézi 
s már nem te vagy aki kutat 
az ablak néz hideg szemével 
fölmér belső s külső utat 
összekacsint néha az éggel 
s meghasonlik már a tudat 
mintha a mozgás benne volna 
magamagát is figyeli 
retináján képek omolnak 
s a nap járása ingerli 
a valóság megtörött mása

odabe néz vagy ideki 
éjjel titokban fölidézi 
amit a nap adott neki 
csábítja a világ varázsa 
miként óriás képkeret 
de fogja sors mostohasága 
és mozdulnia nem lehet 
hiába vágyik új vidékre
-  egzotikus táj színvarázs -  
bódulna más képet is nézne 
s vizekre ha elfogja láz
és az üveg párássá válik 
mint „messzeringó gyerekkor” 
élni szeretni lenni a „másik” 
vagy érte mindent adni akkor
-  beválnék tán véli vitéznek -  
s eső ha sír s ha szél zokog 
rajta őpanaszol az égnek
és néha egy tört ág kopog
-  egyenes és őszinte lennék 
szivembe mindig belelátnál 
tiszta érzések vannak benne
s hűségemben sosem csalódnál -  
ámde a kép nem igaz élet 
s csak külső hangra rezonál
-  s te sem vagy az aminek nézlek! -  
s rámájában már alig áll -
vágy s lemondás ikertestvérek -  
megsejti -: ennyi lét s halál 
és hogy csak csillagpor minden 
s a mindenség már hazavár 
hisz ő csak szilici...s O kettő-  
s hiába így a lázadás már 
a bölcső az s a temető 
és mert a világ téves oltár 
mit ő imád ... bár rejted 
az ablak nem jó forradalmár 
s szive ezért megtört neki...

A Város

van, akinek „ígéret földje”, 
van, akinek „cittá dolente”, 
gyökereit agyunkba, mint rögbe... 
s mérgezi álmunk fájón örökre.

F elism erés

Szerettelek, 
megkésett vándor: 
mögöttem az élet, 
előttem még pár sor 
könyvében tán vár rám, 
és mint aki árván 
maradt a földön sírva -: 
szerettelek,
mert így volt megírva, 
és az is,
hogy te ne szeress engem - ;  
éltem,
tehát ezt is elviseltem, 
s „elzengett az őszi, boros ének”, 
nemsokára vége a mesének: 
a szerelem földi luxus, égi 
lényünk azt már nem igényli.

London
„Nincs ennél szebb a földi téreken..

(Wordsworth / Radnóti)

A Temze-partot ma nem mossa eső, 
London Szemében égető a nap, 
lángol a város, hol múlt s mohó jövő 
jelen húsába mélyen beharap.

A Tower és az Abbey közt a parti 
sétányon föl-le hömpölyög a nép, 
vigyázza tán Artus, Alfréd s a többi, 
óvják országuk brit-szász szellemét.

A city izzik délutáni fényben, 
a Westminster híd messze lent marad, 
gondolánk a Hódítóval az égben,

s tanulunk tőle normann szavakat.
Alant zsibong a világ állatkertje: 
de a szellem ma is Chaucer neveltje.
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ZOLTAY LÍVIA

Nyulak, gepárdok, egerek
Szaladgálós történet
A nő hosszú évek óta já rt futni a köze

li sportpályára. Izmos, inas teste és sza
bályos mozdulatai tiszteletet ébresztettek 
bennem és talán másokban is. Én egy ide
je, a gerincműtétem óta orvosi javaslatra 
futásról tempós gyaloglásra váltottam és 
kissé irigykedve figyeltem őt, ahogy szor
gosan rója a köröket rendíthetetlenül, té- 
len-nyáron, esőben, szélben egyaránt.

Egy alkalommal Józsi bá’, aki szintén 
gyakori vendég volt a pályán -  bár inkább 
trécselni já rt ki, meg a csinos nőket bá
mulni, nem edzeni -  fennhangon, vigyo
rogva megjegyezte: — Ez úgy fut, mint a 
nyúl.

Enyhén rosszindulatúnak éreztem a 
szavait, de nem tulajdonítottam túl nagy 
jelentőséget a dolognak. Ilyen világban 
élünk, mindenki kimondja, amit gondol, 
akkor is, ha nem kellene, sőt, talán akkor 
még inkább. Józsi bá’ sem különb, mint a 
többiek, meg egyébként is elmúlt már het
ven, az az egyetlen szórakozása, hogy ide 
já r és csak úgy ontja magából a megfel
lebbezhetetlen igazságokat, csekély szá
mú, de hűséges hallgatósága legnagyobb 
örömére. Végül is jobb, mintha a kocsmá
ba járna.

A nő valóban mindenkinél gyorsabb 
volt, mindannyiunkat lehagyott. Soha 
egyetlen szót sem szólt egyikünkhöz sem. 
Felsőbbrendűnek képzelte magát, vagy 
csak minden porcikájával belemerült ab
ba, amit éppen csinált? Ez utóbbi, az úgy
nevezett flowélmény amúgy is nagy di
vat manapság, Csíkszentmihályi Mihály 
egész biztosan örülne, ha látná, morfon
díroztam magamban. Valamiféle szeánsz 
lehet neki a futás, vagy terápia, gondol
tam, ahogy figyeltem a feszülő izmait, 
szigorúan összeszorított száját, megkom
ponált mozdulatait. Talán így próbál ren
det vágni a fejében kavargó gondolatok 
között.

Egy szeles, esős kora őszi délutánon is 
ott volt már a nő, amikor megérkeztem. 
Hosszú nap állt mögöttem, sokkal inkább 
rossz, mint jó, a kelleténél több konflik
tussal. Hiába olvasom az önsegítő köny
veket, ha még mindig vannak helyzetek, 
amikkel egyszerűen nem tudok mit kez
deni. A munkahelyemen összeugrottam az 
egyik kollégámmal, erős szócsatát vívtunk 
egymással, a többiek nagy megrökönyödé
sére. Érett már a vita, mint a paradicsom 
leszedés előtt, de pontot mégsem tettünk 
a dolog végére, és az ellenszenv egymás 
iránt megmaradt, sőt, tovább erősödött. 
Igazságtalannak, megalázónak éreztem 
a helyzetet. Hazafelé, a metrón zötykölőd- 
ve, hering módjára az ajtóhoz préselődve, 
újra és újra az élet valódi értelmén me
rengve semmi másra nem vágytam, mint 
arra, hogy némi fizikai tevékenységet vé
gezzek. Tudtam, hogy az majd úgy-ahogy 
rendbe tesz, ha nem is oldja meg a gondja
imat a mindössze fél-egy óra alatt.

A szitáló esőben csak ketten dolgoztunk 
a pályán, Józsi bá’ sem volt sehol, ezúttal 
valószínűleg a tévé előtt ülve osztotta az 
észt az asszonynak, aki talán nagyokat 
bólogatva hallgatta és a békesség kedvé
ért nem szólt vissza.

A nő futott, én gyalogoltam. Az eső egy 
ponton eleredt, már nem szitált, hanem 
szakadt, ám ez egyikünket sem zavar
ta, mindketten folytattuk tovább a meg
kezdett feladatot, a romló idő csak még 
elszántabbá te tt bennünket. Amikor el
haladt mellettem, láttam, hogy a vádli- 
ja csupa sár, és erősen átázott a térdnad
rágja is.

Józsi bá’ jutott eszembe meg a nyulak. 
Megállapítottam, hogy tagadhatatlanul 
van a nőben valami nyúlszerű. A mozgá
sa, a gyorsasága, az inas teste, a lábai...

Megint elrohant mellettem, és akkor 
hirtelen, egyik percről a másikra eltűnt, 
mintha soha ott se lett volna. Megálltam, 
jobbra-balra forgattam a fejemet, keres
tem mindenhol, de ő nem volt sehol. A kö
vetkező pillanatban egy szép, nagy mezei 
nyúl szaladt át a pályán, a lakótelep kel
lős közepén.

Azóta egyszer sem láttam ott az inas, 
izmos testű, nyúlszerű nőt.

De ha egyedül vagyok kint, a szép, nagy 
mezei nyúl mindig ott van, és szorgosan 
rója a köröket, egyiket a másik után...

Roppanós történet
Nyuszkó nem kis anyai nyomásra úgy 

döntött, feltör és keres magának egy fér
jet, aki majd eltartja. Anyuval kitalálták, 
hogy addig is olyan munka lenne jó, ahol 
jelen kell lenni, ahol mutatni kell. Egy be
vásárlóközpont ajándékboltjára esett a vá
lasztásuk, mert ott megfordultak módo
sabb férfiak. Nyuszkónak csak annyi volt 
a dolga, hogy szépen mosolyogjon, miköz
ben kiszolgál. Az első fizetéséből össze is 
kapta magát. Fodrászhoz, kozmetikushoz 
ment, meg műkörmöshöz, mert a mintás, 
hosszú karmokról semmiért nem mondott 
volna le. A második és harmadik fizeté
séből póthajat varratott magának és vett 
pár feltűnő ruhadarabot. Csábos megjele
nésével rövid idő alatt roppant sikereket 
ért el, és hasát behúzva, mellét kinyom
va állta a bókokat. Teltek, múltak a hetek 
és már voltak, akik csak miatta jöttek az 
üzletbe. így tett egy harmincas évei kö
zepén járó, jóképű, jól öltözött, finom il
latú, magas, barna hajú férfi is. Miklós
nak hívták, és ingatlanbizniszben utazott. 
A lány, ahogy meglátta, érezte, hogy gyor
sabban ver a szíve, ám az erős szimpáti
ára egy cseppet rásegített az a vélelem is, 
hogy a férfi jómódú.

-  Jóképű, és még pénze is van! Ez az, lá
nyom, meg kell fogni! — darálta Anyu.

Mindig egy fekete BMW-vel érkezett a 
randevúkra. -  Nem a legújabb típus -  gon

dolta a lány (mert ismerte ám a dörgést, 
utánanézett a neten), de azért nem rossz.

Miklós kétszer elvitte vacsorázni egy 
kisvendéglőbe. A férfi egyszer sem evett, 
azt mondta, vigyáz a vonalaira. Egyik es
te egy szál fehér rózsát vitt a lánynak, 
azért csak egyet, mert felesleges pazar
lásnak tartotta a nagy csokrokat. A mell
nagyobbításról érdekes módon másképp 
gondolkodott, azt kilátásba helyezte, fel
tételként csak annyit szabva, hogy ismer
jék meg jobban egymást. Nyuszkó arca 
felderült, ragyogott, mint a piros alma tö- 
rölgetés után.

Hamarosan eljött a nap, amikor úgy 
döntött, bemutatja udvarlóját a szüleinek. 
Anyu egész nap a konyhában sürgött-for- 
gott, hogy minden tökéletes legyen. Mi
vel tudta, hogy Miklós alig eszik, neki 
csirkesalátát készített, a többieknek rán
tott húst sült krumplival. Aput leküldte a 
szemközti boltba üdítőért. -  Hozhatsz ma
gadnak egy-két doboz sört is, elvégre ün
nepelünk! -  hadarta.

Miklós pontosan érkezett. Anyu kapott 
egy szál gerberát, majd elolvadt a büsz
keségtől.

-  Jól teszed, Miklóskám, hogy nem ve
red felesleges költségekbe magad! -  rebeg- 
te. A szülők jókedvűen összegezték, hogy 
hiba nincs a lányuk választottjában. A fi
atalok félrevonultak, ám egy óra múlva 
Nyuszkó előjött apró birodalmából, moso
lyogva, szerelmesen, hogy egy pohár limo
nádét vigyen be a kedvesének a szobába. 
Elidőztek még ott egy darabig, aztán nyílt 
az ajtó és Miklós elköszönt. -  Micsoda jól
nevelt ember! -  állapította meg Anyu.

Másnap Nyuszkó epedve várta a hívá
sát vagy jelenését az üzletben. Biztos volt 
benne, hogy találkoznak, de eljött az este, 
és a férfi nem jelentkezett.

A lány kezdeti magabiztossága egy
re inkább alábbhagyott, már nem felfelé, 
hanem lefelé nézett, miközben munkába 
igyekezett. Egy heti várakozás után vé
gül felhívta Miklóst. De miután beütötte 
a számát a mobiljába, a vonal végén csak 
a „hívott számon előfizető nem kapcsolha- 
tó”-szöveget hallotta.

Ekkor rájött, hogy lepattintották. Dob
ták, mint cigarettacsikket buszra szállás
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előtt. De miért? Mit ronthatott el? Túlsá
gosan nyomult? Az nem lehet, hiszen nem 
feküdtek le egymással. Történt ugyan 
a szobában ez meg az, na de az, az nem 
esett meg! A szobában...

Hazarongyolt, tempóját egy gepárd is 
megirigyelhette volna (de egy versenyfutó 
mindenképpen). Anyu és Apu tátott száj
jal bámulták, ahogy a lányuk beront a la
kásba, a szobája felé veszi az irányt és be
vágja maga mögött az ajtót. Kisvártatva 
Anyu nyitott be hozzá, kíváncsian várva 
a magyarázatot.

-  Ebbe a dobozba tettem a spórolt pén
zemet, és én marha, megmutattam neki! 
Ellopta mindet, a francba, akkor rakhat
ta el, amikor egyedül hagytam! -  kántál- 
ta szipogva.

Anyu, ugyancsak felismerve a csúnya 
átverést, nyomban rávágta:

-  Hát ezért nem evett ez soha!

Nyugalom
A nő, nevezzük Vicának, sokévi irodai 

munka után úgy döntött, jógatanárnak 
áll. Férjuram, jó társ lévén, mint minden
ben, ebben is támogatta a feleségét és nem 
mellékesen a váltáshoz szükséges anyagi 
forrást is előteremtette.

Vica szorgosan járt a képzésekre, ame
lyekről Instagramján rendszeresen be
számolt követőinek, kíséretként minden 
alkalommal egy-egy képet is posztóivá a 
bej egyzésekhez.

A fotókhoz különböző ászanákban pó
zolt, és persze az állandó mosoly sem ma
radhatott el.

Az ászanák mellett idővel megjelentek 
a magánéletének szépségeit, harmóniáját 
bemutató képek is, így mindenki meggyő

ződhetett róla, hogy Vica valóban révbe 
ért, önmegvalósított, kiteljesedett.

Hamarosan blogot is indított sikereinek 
dokumentálására és minden napra jutott 
egy-egy bejegyzés, no meg persze egy-egy 
kimondhatatlan boldogságot és nyugal
mat sugárzó fotó. Vica, ahogy nyakatekert 
pózokban mosolyog, Vica, ahogy a csalá
di kirándulás kellős közepén, egy újabb 
ászanát bemutatva mosolyog, Vica, ahogy 
az otthoni takarítás (!) közben mosolyog és 
Vica, ahogy csak úgy, minden különösebb 
ok nélkül mosolyog.

„Az leszel, ami lenni akarsz!”, „Nincs le
hetetlen, csak kifogások!”, „A sikereidért, 
kudarcaidért csakis te magad vagy a fe
lelős!” „Harcolj, ne aggódj!”, és a többi, és 
a többi.

Valamennyien, akik olvastuk Vica 
blogját, vagy nézegettük a fotóit, úgy 
érezhettük, hogy hozzá képest csupán 
szánalmas, szürke egerek (vagy verebek) 
vagyunk, szomorú lenyomatai a sikerte
lenségnek, tehetetlenségnek, szerencsét
lenségnek.

Időközben Vica belekezdett a jógata
nításba, és egy exkluzív jógaközpontban 
elég borsos áron gyakoroltatta lelkes ta
nítványaival az ászanákat.

-  Hát tudod, a minőséget meg kell fi
zetni! -  darálta egy alkalommal, amikor 
hosszú idő után beültünk valahova egy 
kávéra. -  Igaz is -  folytatta - , nem gon
dolkoztál még azon, hogy otthagyd azt a 
rosszul fizető, borzalmas munkahelyet, és 
valami új dologba kezdj? Hogy kiteljesedj 
végre, és ne csak az állandó taposóma
lom töltse ki az életedet? (Azt az aprócs
ka tényt, hogy jó néhány éve elváltam, és 
egyedül tartom el a gyerekemet, valahogy 
figyelmen kívül hagyta.)

-  Nézz rám! -  csilingelt. -  Én vagyok a 
nyugalom szobra. A jóga segít helyretenni

az emberben a dolgokat, és megszabadít a 
felesleges feszültségtől is!

És valóban úgy tűnt, hogy ő a nyugalom 
szobra, sőt, a magabiztosság szobra és a 
kiteljesedettség szobra is egyben.

Biztosan igaza lehet, gondoltam ma
gamban egy hosszú nap végén, és elhatá
roztam, hogy részt veszek az egyik óráján, 
az óradíjat csak kinyögöm valahogy.

Az idő egész kellemesen telt, leszámít
va egy-egy, Vica részéről eszközölt gyors 
megosztást az Instagramon (nem igazán 
értettem, hogy fér össze mindez az elen
gedéssel, a belső elcsendesedéssel, a befe
lé figyeléssel), de ha már elengedés, hát 
igyekeztem én is elengedni ezt a dolgot.

Az óra egy pontján a mögöttem lévő sor
ban szorgosan ászanázó két férfi halk be
szélgetésbe kezdett. Nem volt túl zavaró 
a hangjuk, inkább csak olyan duruzso- 
lásszerű. Vica azonban észrevette a rend
bontást, és rögvest megállította a nyug
tató zenét játszó tabletjét. A két férfi nem 
kapcsolt, tovább beszélgettek.

-  Jó lenne, ha megtisztelnétek a töb
bieket azzal, hogy befejezitek a dumá- 
lást! — hallatszott a visító, éles kiabálás. -  
Mit képzeltek magatokról, hol a francban 
vagytok, kocsmában?

Ekkor tudatosult bennem, hogy a vij
jogó hang Vicához tartozott, a belső béke 
élő szobrához, a harmónia megtestesítőjé
hez. A következő pillanatban a drága tab
let a két férfi mellett landolt a földön, jó 
néhány darabban.

Még szerencse, hogy nem talált el sen
kit. A teremben síri csend honolt, egyi
künk sem mert kinyögni egyetlen szót 
sem.

Kisvártatva aztán a két renitens közül 
az egyik megszólalt: -  Nyugalom! Isme
rek egy kiváló szakembert indulatkezelé
si problémákra....

BALÁZS K. ATTILA

Néhány mondat 
rovarokról és 
mezőkről
Gyaníthatóan nagy az esélye annak, 

hogy a rovarok népes világától függetle
nül (valamiféle csoda folytán) szükség
szerűen létezzen az a tudás, amely ismeri, 
hogy az idő kezdetétől az idő végezeté
ig, melyik pillanatban mely helyre milyen 
talp fog taposni ezen a földön -  legyen az 
dinoszaurusz, medvebocs, neandervölgyi, 
lánctalp, lópata, gumikerék, negyvenket
tes túrabakancs. A kincs maga tehát egy 
pillanatnyi, másodpercenként változó ro- 
var-haláltérkép, amely nyomasztó éles
séggel nehezedik valamilyen ismeretlen, 
mindeddig homályban létező hordozóra. 
Vagy másképpen fogalmazva, az ok-oko
zati összefüggések milliárdjait átlátva 
milyen lenne, ha soha éppen ott, soha ép
pen akkor egyetlen rovar, egyetlen ízelt
lábú sem kellene összeroppanjon, amerre

járunk? És mégis mennyire fölösleges és 
haszontalan ez a valahol fénylő tudás, ha 
tulajdonképpen épp most is rovarok, apró 
lények tucatjait taposom halálra, amint a 
furcsa formájú felhőket bámulva végiglép
kedek ezeken a virágba borult, meghatá
rozatlan alakú mezőkön?

Kísérlet
halandóknak
Laboratóriumi körülmények között ál

lítsunk fel egy nagyon érzékeny mérleget, 
az elérhető legérzékenyebbet, amely szin
te molekuláris szintű súlykülönbségeket 
is képes érzékelni.

Kapcsoljuk össze a mérleg érzékelő
jét egy jelzőrendszerrel, hogy grafikusan 
ábrázolhassuk a mérlegre nehezedő test 
súlyának változásait. Vegyünk egy te t
szőleges élő rovart, például egy hangyát. 
Mérgezzük meg. Helyezzük érzékeny mér
legünkre, és várjunk, amíg elpusztul.

Figyeljük a milliméterpapíron futó 
tű  tusrajzait. Ismételjük meg a kísérle

tet végtelenszer, hasonló súlyú, hasonló 
mennyiségű méreggel hasonló módon el
pusztított hangyákkal.

Megfigyelhetjük, hogy a lábak, a rá
gok, a fej antennái sokáig kapálóznak, 
rángatóznak még, mielőtt beállna a tel
jes csend, a halál visszafordíthatatlan 
állapota. Minket az utolsó néhány má
sodperc érdekel: a mérleg rezeg még egy 
darabig az apró test vergődése következ
tében, de ez csupán mérési zaj, amelyen 
túl kell néznünk a további események ér
telmezésének tekintetében. Ha feltétele
zéseink jók, a grafikonok végső, kifutá
si görbéi mind hasonló mintázatot fognak 
mutatni, mielőtt a mérleg nyelve végképp 
stabilizálódna egy bizonyos súlynál: a zaj 
mögötti értelmezhető tartományban moz
gó átlagsúly picit nő, majd hirtelen esni 
kezd, és ez a pillanat az, amikor egy pont
ba csomósodnak és a tor fölött mozdulat
lanná merevednek a lábak. Közvetlenül a 
halál beállta előtti és utáni súlyváltozá
sok természetesen lehetnek a véletlen mű
vei is. Végezzük el a kísérletet újra meg 
újra különböző, nagyobb testű állatokkal 
is. Élvezzük a felfedezés örömét, tekintet 
nélkül az eredményekre. Talán enyhít va
lamennyit a kozmikus szorongáson.
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E N D R E Y - N A G Y  Á G O S T O N
Anyaváros
Anya szíve lakótelep, bevonja az aszály.
A halántékára tapasztott kézzel zokog reggelente, 
sírása kitölti a bútorok közti hézagokat.
Hozzászólni annyi, mint egy gazella levágott fejéhez.
Csak ordítva beszélgetünk.

A városban két hete nem esett,
de anya megtiltotta, hogy viharokról beszéljek.
Lekaparja a felhó'ket a belátható égről, kifekszik a fénybe, 
a sugarak kis hajlásszöge átdöfi 
a szemfelületéróí iszogató darazsakat.
Néha kuncog valamin, fogtömésében lárvák mozognak, 
nézd, fiam, mondja, milyen szép, végtelen város, 
sehol egy felhő, itt nem kell érzékelni.
Anya szíve kiürült lakótelep.
Szúnyogirtó muskátlit tesz a vázába, 
lefújja hajlakkal, és hátat fordít minden nyílászárónak. 
Mikor hazajövök, mindig végigszaglász, 
nem érzi-e rajtam az erdőket.

Hogy mondjam el neki, hogy ott jártam, 
ahol sirályokat szántanak ki az ekevasak, 
és az elütött apróvadak szemében 
zivatarok torlódnak fel.

Hogy mondjam el neki,
hogy minden város véget ér egyszer.

Búcsú
„We sing the death song, kids, 
because we’ve got no future, 
and we wanna be just like you.”
Marilyn Manson

Valahogy kell a gyerekkor. Ez a barna sör, 
decemberi eső, egy Range Rover lökhárítójára 
kötözött plüssnyúl -  ez nem tudom mi.
Kívánok valami puhát,
ami már fájdalmasan szorul a testemre,
mint a vonal másik végén az üres szoba hallgatása.

Eddig csak azért hívtuk egymást, hogy halljuk,
ahogy nem mondunk semmit, abba
már bármi boldogot bele tudunk magyarázni.
Most meg a szoba csendje napok óta.
Megszült téged, és talán épp a 
gyorsétterem mellett gyújtasz rá, 
csak hogy eltereld a figyelmed a kabátod alá 
begyűrt köldökzsinór-maradványról.

Zavar, mert nem tagadhatod, hogy hiányzik 
a másik vége. A másik csend, a tükre annak, 
amelyik benned. Ami nem én voltam, 
csak a hallgatással kitöltött idő.

Most tényleg kell a gyerekkor, betörök hozzád, 
végignézek szétszórt ruháidon,
ahogy egy öngyilkosságot tervező nyugalmával mozdulatlanok.
A fiókodból kilopom az elszáradt köldökzsinórt,
és nem, nem kereslek meg vele,
a farzsebembe süllyesztem, és boldog vagyok,
amíg fel nem ébredek ebből a lopott gyerekkorból,
mint egy rákbeteg, aki konténernyi
cseresznyevirágba álmodta magát.

Hallgat
Ez az erkély a novemberi éjszakában,
ez a köd, ez a kint felejtett begóniák elfagyása.
Vonulási útvonalak gyulladnak ki, 
ahogy összeütköznek a levágott fejű darvak.

Egyszer arról beszéltél, hogy a szavakat ki kell mondani, 
különben rárakódnak a hangszálakra, 
eltömik a légutakat és szétfeszítik a mellkast.

Az éjszaka hallgat a mozdulatokról.
Ez az erkély, ez a nedves korlát, ez az abszolút november. 
Megegyezem az éggel, hogy felrobbantjuk 
a tüdőnkben kóválygó madarakat, 
ha nem mondod ki a Napot.
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DAN DEDIU

L o  r e v o l u t i o n  d e l  c u e r p o
Más körülmények között 
konkrétabban beszélnék az életemről, 
de azt sem tudom, hogyan terjed az őrület 
az emberi agyban, és minden csak ütemes csábítás.
Hang Solo, a pénz, a nők, de nem a nők, egy üvegbaldachin, ami utánozza a tüneteket, 
a filmes nonsalansz, Kundalini-spirálok, 
egy Yenko Nova Chevrolet a szakadék szélén.
Lehet egy pillangófajta, egy skizofrén kényszere,
ami krízisében ízekre szabdalta a világegyetem gondolatát.
Van pár ember mellettem, aki elmondja, hogy túl sokat bagózok, a szabadságnak és a test 
forradalmának cinkosaként mosolygok, ugyanazon a vágányon indulunk, 
aztán az idő mégis megkülönböztet. Az agy vív, az agy Muhammad Ali, 
hódolok az elszigeteltségnek a háztetőiket lebontó tudósok árnyékával.
A gyerekkori legjobb barát már nem ugyanaz az agyzsoké, 
talán túl sokat akart mondani, és nem 
mondta el a megfelelő időben.
Hagyj nyomokat az utcán, de vesztődj el a kígyó útján mindig 
vágytól fűtve, hogy ellentmondhass és hogy testvére lehess mindennek, 
ami vad, aszimmetrikus és láthatatlan természetű.
Az ütem nagyon fontos, növényeket keverek szextinákkal egy tüzes üstben, 
egyes gondolatokat megkínzok a Kubark-féle kézikönyv szerint és egyes 
gondolatokat iskolástáskával terelek iskolák felé, álruhás ISIS-harcosok.
Úgy hiszem, hogy túl keményen és meggyőződés nélkül dolgoztam,
úgy hiszem, hogy a szegénység és a félelem, amivel már az iskolában öltöztetnek, de főleg a szegénység,

betöri vagy megedzi az identitásodat,
úgy hiszem, hogy semmim nincs, amire büszke lehetnék, és itt van az én mentális egészségem temploma, 
úgy hiszem, hogy valahonnan, egy repülőből senkinek nincs semmije, amire büszke lehet, és a lelkiismeret 
zenébe és térbe alakul át.
Úgy hiszem, fontos hinni, úgy hiszem, ugyanolyan fontos nem hinni, 
úgy hiszem, minden, amit elhiszek -  a tánc, egy sakkjátszma -  fontos.

T o t e m & t a b o o
Azt mondaná nekem: Forget the punk, I pack the funk, 
amikor éjjel a balkonról nézném a várost egy flakon sör mellett, 
várva a reggelt, hogy elnyelje az emlékezet hullámait,
amikor a folyosón, már az ajtóban, elfelejteném becsomagolni kedvenc könyveit 
a bőröndbe,
amikor lazán más szokásokkal lennék elfoglalva, és elhanyagolva érezné magát 
a kanapén,
nyomkodva a telefonját.
Azt mondaná: You gotta keep the devil way down 
in the hole
(gyöngéd hangon),
a képernyőn forogna a Coffee and Cigarettes -  éreznénk, 
sorra kerültünk, filmeznek valahonnan az utcáról, 
és a reflektor beragyogná a szobát, mint egy meteorit 
robbanás előtt -
olvasószemüveget viselne, haja kibontva, 
szelíden, szinte álmosan,
a vállamon nyugtatná arcát, és lassan kibontaná az öklöm.
Bundáskenyeret főzne és jönne-menne a konyhában, én egy KI harcos 
türelmetlenségével nézném,
úgy néznék rá, mint egy írógép előtt ziháló dél-amerikai író, 
szájában szivar, macskák háreme körülötte, 
alkotói válságban -
elrendezné az evőeszközöket az asztalon, megcsókolnám a nyakát és a vállait, 
leengedném a kezem combjai közé.
Azt mondaná nekem: The richest man in Babilon,
és a karjaimba ugrana,
mint egy autista kislány, örömmel telve -
olyanok lennénk, mint két, évek óta a vadonban felejtett hajótörött,
éjjel a fák susogása és az élelmet kereső állatok
falkái,
és a vizeken túli világ, 
és a nyelv, amit beszéltünk.

HORVÁTH BENJI fordításai
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DÉNES ANITA

Gyomorrontás
Amikor a fürdőszobából kiszűrődő ök- 

lendező hangok még negyedóra múlva sem 
akartak abbamaradni, Kovács kezdett ide
ges lenni.

Elterpeszkedett az egyik apró fotelban 
Madár Pali szegényes lakásában (a kana
pé már foglalt volt); arrébb rúgott egyet a 
szobát elborító üres italosüvegek közül, fel
kapott az asztalról egy újságot, és igyeke
zett belemélyedni.

„TOVÁBB SZEDI ÁLDOZATAIT 
A MÄRÄSTI-I VÁMPÍR”, hirdette a két 
héttel ezelőtti újság címlapja. Alatta, fele
akkora betűkkel: „Tőzsdehírek a 6. oldalon”. 
Kovács elmosolyodott a címlap kissé kont- 
rasztos elrendezésén, aztán továbblapozott. 
De hiába próbálta lekötni magát az elavult 
hírekkel, nem tudta kizárni a tudatából a 
fürdőszobából áradó nyögdécselést és ned
ves toccsanásokat.

Bosszúsan lecsapta a lapot az asztalra.
-  Hé, Madár! -  kiáltott be a porcelánis

ten előtt hódoló férfihez. -  Élsz még?
-  Alig -  nyögte a nevéhez híven alacsony, 

vékonycsontú Madár Pali. A résnyire nyi
tott fürdőszobaajtón át kilátszott az arcából 
egy sajtszínű, verítékben úszó szelet, ahogy

két görcsös rándulás között a vécéülőkére 
fektette a fejét. -  Teljesen kivan a gyom
rom... böáá...

Kovács fújt egyet, és fáradt félmosollyal 
megrázta a fejét.

— Megmondtam vagy nem megmondtam, 
hogy ne igyál annyit, Madár fiam? Pehely
súlyú vagy, nem tehetsz róla.

Újabb toccsanás, amit akár helyeslés
nek is lehetett venni. Kovács megdörzsölte 
a homlokát, felállt a fotelból, és a kanapé
hoz sétált. Lenézett az aznap esti társaság 
harmadik tagjára, bizonyos Erdős Dávidra, 
aki épp ernyedten, félig lehunyt szemekkel 
hevert a díszpárnák között. Erdős jobb ke
ze lustán lefityegett a kanapéról: az egyik 
ujj begye eltűnt a bútor alja és a szőnyeg kö
zötti kétcentis résben.

Kovács lehajolt, és ivott még néhány 
kortyot, társaságnak az előzőekhez. A ne
dű már kissé kihűlt, de így is kelleme
sen bizsergette a torkát. Talán a kortyol
gató, nyeldeklő hangok tették, de a vécé 
előtt Madár megint rákezdett a gyomor
koncertre.

— Egyáltalán, mit tudsz annyit hány
ni, Madár? -  kérdezte Kovács tűnődve. -  
Az ember azt hinné, már rég kiürült belő
led az összes folyadék.

— Fogalmam sincs -  nyögte Madár elkín- 
zott hangon.

— Tudod, mire emlékeztetsz most? Arra 
a régi székely viccre. „Hé, Jóska, mit csi

nálsz?” „Hányom a ganyét!” „Hát mi a fran
cot ettél?”

M ad ár gyengén, reszketegen nevetett. 
Úgy tű n t, egy kissé elcsitult a  gyomra.

-  Neked volt igazad, főnök — ismerte be 
Kovácsnak. — Marhavérrel kellett volna 
kezdenem. Úgy érzem magam, mint akit 
megvertek, elástak, otthagytak egy hétig, 
kiástak és még egyszer m egvertek.

-  Elmúlik -  mondta Kovács nagyvonalú
an. -  Kíváncsi voltál, megesik. -  Bedugta 
a fél karját a fürdőszobaajtón, és megvere
gette Madár remegő vállát. — Miután átvál
tozol, már nem így fogsz reagálni, ígérem.

M adár felkapta a fejét -  m indig így te tt, 
h a  az átváltozás k erü lt szóba.

-  És az mikor lesz? -  kérdezte sóváran; 
a rosszullétet mintha már el is felejtette 
volna.

-  Később — mondta röviden Kovács. Még 
mindig a kanapé mellett állt, és Erdős fel
tépett torkú holttestét bámulta. -  Egyelőre 
szedd össze magad, mert még el kell tüntet
nünk ezt a szerencsétlent.

-  Csak még egy perc, főnök — mondta Ma
dár. -  Már majdnem... majdnem jól vagyok.

-  Öt percet kapsz -  közölte Kovács, és 
visszaült a fotelba. Lenyalt a szája szé
léről néhány kósza vércseppet, és az éj
szakai étkezéstől jóllakottan, lustán hát
radőlt. Ahogy a száját nyalogatta, a hold 
és a villany fénye versenyt csillogtak a 
szemfogain.

V É S S E Y  M I K L Ó S
L i t u r g i a
Hiszek egy Istenben -  
simítom meg az arcod, 
és beléd harapok, 
mert élsz -  emlékezetedre.

Hűséget fogadó szerzetesként, 
arccal a földnek fekszem 
rád. Legyen meg 
a te akaratod.

I m o
A faágra képzelni egy madarat 
a levegőtlen, száraz pusztaságban, 
hol nemhogy fa, de egy leégett 
bokor sincs, nemhogy madár, de talán 
még mi sem, képzelgő alanyok,

és hinni a csicsergést, a szárnycsapást, 
hogy a test az ágról elemelkedik 
könnyen és üvegtisztán, 
hogy egymásra fognak találni a felhők, 
és lenyúl értünk a minket kereső villám.

A z  e l t é v e d t  k a m i o n  b a l l a d á j a
Nem tudni, mit keresett a kertvárosban,
elnézett egy táblát, vagy a GPS tréfálta meg,
sokan üvöltöttek rá, fulladozva a benzingőztől,
mégis zavartalanul hajtott végig a szűk egyirányú utcákon,
úgy kanyarodott hol jobbra, hol balra,

mint aki pontosan tudja, hova megy, 
végül egy zsákutcába jutott, 
ahol értetlenül pöfögött pár percig, 
majd tolatni próbált,
bőgette a motort, a fényszóróját villogtatta, 
rángatózott, mint egy foglyul ejtett vadállat, 
de csak daruval lehetett volna kiemelni onnan, 
aztán kifogyott az üzemanyagból, 
a sofőr kiszállt, és szitkozódva hazagyalogolt, 
lement a nap,
rakománya, a másfél mázsa fagyasztott hering
éjfélre felolvadt és bűzölögni kezdett,
félek,
hogy ilyen visszafordíthatatlan eltévedés az öregség, 
és ilyen orrfacsaró hajnal a halál.
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Tépjétek ki az import selyemszálat a barátnőtök helyett ölelgetett cicafüles animelányos-párnából!
Szikráztassátok meg monitorjaitokat, melybe már bele-bele égett Mia Khalifának a bal farpofája!
Facsarjátok ki guminó'tökbóí a szilikonízű anyatejet, ami még mindig több tejet látott, mint az a proxis mocsok, de bár olcsó!
És rakjátok fel pufulecben nyert tetoválásotokat ritkásan borotvált szeméremdombotokra!
Hiszen gyermekeim! Megyünk húsjogarunkkal törvényt tenni, magával a hetvendekás legendással!
Mert a fellegvári Bucegizéseken kívül több is van még a petelés tudományában,
Anyád, apád idejöjjön, na me’ világ!
De nekem igazi asszony kell, hisz a lányok, a lányok angyalok, kérlek!
Nem csak csajozni fogok! Felmosok egy feleséget!

Én mindig szerelmes vagyok, csak nem tudom, kibe 
Csajozni akarok, csak nem tudom, hogy kell 
A jutubtutoriálok szarok... de gyertek, úgyis olyan jó lesz!
Megyünk hódítani, azt se tudjuk, hova,
Janisnek közepén megállunk ketten, mint szódás s a lova és... Baj van, cica?
Nem talál a csipkés tanga?
Nem vág talán menetet a labanckörtés valagadba?
Hát úgy égsz ott lent, mint Zetelaka!
Ugye, hogy az oroszlánoknál nagyrészt a nőstény vadászik?
Hát igen, otthon is mindig anyám járt Kauflandba!
De kapom a trombotikus agyérgörcsöt, mikor a sikkes módit csapod magadra, merthogy szerinted 
„Flegma vagyok igen 
Az én stílusom ilyen 
És a tied milyen?”
Jaj, bocsi, kincsem, neked olyan nincsen!
S nem borul eléd a világ velem az élen. Világvége, dezastru!
Komédiát csinálsz, az embereket kacagtatod, angyalom,
Kidobom hát az összes Y  kromoszómámat az ablakon,
Leszek én is ilyen szürreális, 30 kilós emós tinifiú kockás fullcapben a gára aluljárójában,
Ugyan! Hagyom az ilyen cácákat s cica-micákat,
Hagyjuk a rinyákat, ne éljünk a mának!
S keresek máshol olyan fehérnépet, akit bemutathatok anyámnak,
Nagyanyámék hűtőjén Victor Ponta s Szűzmária mellett pedig az ő ballagási képe vigyorog majd a világnak!
Nem fog feljelenteni a DNA-nál hímsoviniszta indulatkeltésért,

S  nem fog elporlasztani egy megkérdőjelezhető erősségű hüvelyizomrántással!
Egy üveg száraz fehér Pincemester,
S lelkesen megbarátkozunk, mint a szélsőbaloldali tüntetők, egészen addig, míg 
Megszólalok s már szexista is vagyok 
Szexista vagyok, úristen, SZEXISTA VAGYOK!
LÁTOD, APU?
MÉGIS LETT BELŐLEM VALAMI!

Pedig én csak csajozni akarnék.
Tudjátok, vannak olyan hölgyek, akiktől szexet lehet vásárolni,
Elképesztő, hogy mi minden van manapság ebben a per-imperiális vadkeresztény világban is! 
De nem, én megadom a módját,
Kivetem a mellszőrzetem, pufuleces tetoválásom virít szürkén,
Fullos nő lesz, én meg nem kezelem eszközként!
Nézd meg, mekkora egy Donhuán vagyok, s nekem igazi, fáin, fogdmeg fehérnép kell.
De gyere, smároljunk egymással Esti Kornélra,
Legyen együtt, egymásé izzadt testünk Bagossyra,
Sírjunk együtt a Neotonra, amin perpill nem lehetünk ott, mert bajnokságon vagyunk, 
Építsük házunkat a Révai összesre,
Neveljük gyermekeinket a USNK-n,
Öregedjünk meg mindenen, ami brazil és szappanoperásán csöpögős,
S haljunk meg együtt, de az úristen megfizeti!...
Azt kérlek, ne Bagossyra!

Az a helyzet, hogy tényleg nem vagyok egy szőke herceg fehér lovon,
Szívesen adok meg neked mindent, de varázsszőnyegem nincs, hintám se,
S az a helyzet, hogy a buditetőt is elég ritkán hajtom le.

S L Í M O n

DEMETER FERENC

Endrey-N agy Á goston  2002-ben szü
letett Móron, jelenleg Székesfehérváron 
gimnazista. Málik Roland-díjas, verseit 
eddig többek között a Műút, a Kulter.hu 
és a FÉLonline publikálta.
Dan D ediu  1986-ban született Bárladon. 
Dolgozott többek között pultosként, épít
kezésen és szerencsejáték-teremben is. 4,5 
litri de sänge, miliardar (4,5 liter vér, mil
liárdos) címmel jelent meg első kötete a

Max Blecher kiadónál 2017-ben. Jelenleg 
Angliában, Lutonban él.
D én es A nita  1998-ban született Ko
lozsváron. Magyardécsében és Marosvá
sárhelyen nőtt fel. Jelenleg a kolozsvári 
Babes-Bolyai Tudományegyetem böl
csészkarának hallgatója.
V éssey M iklós 1990-ben született Buda
pesten, tanárként dolgozik egy belvárosi

gimnáziumban. Verseket, novellákat ír, 
2016 óta publikál szépirodalmi folyóira
tokban.
D em eter F erenc 1999-ben született 
Csíkszeredában, jelenleg a kolozsvári Ba
bes-Bolyai Tudományegyetem Jogtudo
mányi karának hallgatója. Lassan egy 
éve foglalkozik slam poetryvel. A fenti 
szöveggel nyerte el a bajnoki címet a 2019- 
es Erdélyi Slam Poetry Bajnokságon.
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STEFAN MANASIA

S za fa r i
(Safari)

Összegyűlünk a ház mögötti kertben, 
fényiünk, mint a néhány ró'zsébóí rakott tűz, 
vagy csupán elmerülünk a nyári estében.

Jobbra-balra nézelődünk, mintha csak 
most értünk volna ide. Felleltározzuk 
és osztályozzuk a lomot: öntvény, fa, textil.

Ellenőrzőm a műanyagból öntött állatok árát, 
méregmentes festékkel, kézzel pingálták őket. 
Amerikai védjegy alatt gyártják ezrével

kínai kamaszok -  minden bizonnyal tehetségesek 
és egyre hajlamosabbak az öngyilkosságra.
A  Safari Ltd cég ellopta a szemem és a lelkem

egy Blue Morpho Butterfly replikájával: 
a kislányom pár napig boldog lesz 
(ezalatt a lelkiismeretem is jobban alszik).

A ház mögötti kertben körbe rendezzük 
a pokróccal letakart karosszékeket. 
Elhelyezkedünk a halvány tűz köré,

és nem nyúlunk sem cigihez, sem italhoz.
W betűvel kezdődő szavakat mondunk, 
győztesnek egyikünk sem szeretne lenni.

A fényszenzoros h áz
(Casa cu  lum ini autom ate)

Mindhiába 
kerestem 
ezt a verset.
Nem jegyeztem fel 
egyetlen noteszbe sem.
Többször elmegyek ugyan 
a gyümölcsös mellett, ahol 
a nyugágy és az elhagyatott játékok, 
amelyeken az évszakok közömbösen 
átvonszolják magukat.
Mintha gyermekeik lettek volna, de 
valami szörnyű járvány szívta magába 
őket, és ma már csak az értelem 
hiányában élnek mintha.
Felgyűl a fény 
az ablakokban, ahol 
soha senkit nem látok.
Két német juhász 
az őrjárat a kertben, 
az udvaron, rémültek 
és reményvesztettek,

Stefan  M anasia (Pite§ti, 1977) költő, irodalomkriti
kus, lapszerkesztő, több kötet szerzője. 2003-tól a Ko
lozsváron megjelenő Tribuna című román nyelvű iro
dalmi-művészeti folyóirat szerkesztője. A Nepotu’ lui 
Thoreau (Thoreau unokaöccse) nevű, kolozsvári, ro
mán nyelven működő irodalmi kör egyik alapítója. 
A versek a szerző Cerul senin (Derült ég) című köteté
ben jelentek meg (Charmides Kiadó, Beszterce, 2015).

mert a bionyelvészeknek 
mindeddig nem sikerült 
megfejteniük nyelvezetüket.

A bout a  g ir l

Esélyem sincs estére valamelyik 
vad nyomozóvá változni.
Megtalálnom a teret, a klubot, 
a fényeket, a pubot, ahol 
egyetemista lányok hajtanak fel 
shotot shot után. Mintha

fiatalságuk örökké tartana -  
és valóban, nem múlik el, 
ha bizonyos erősséggel nézed, 
füstfüggönyön keresztül,

a zöld vásznon guruló golyók módjára,
kegyetlenül összekoccanó
szavak között. Csak ezen a ponton,

csak ekkor jelensz meg te, érzékien 
és szokatlanul udvariasan 
a dotcom kultúrához mérten, 
amelybe egy Ferlinghetti nevű 
95 éves kisfiú szerint 
beletartozol.

SZONDA SZABOLCS fordításai
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BOGNÁR ZOLTÁN

Mentés
Hét órakor felkapcsolják az összes 

lámpát, és minden átmenet nélkül ki
kapcsolják a zenét. Néhány lépésre egy 
karcsú, bó'rnyakörves lány, fáradt arc
cal arra  kér, induljunk el a kijárat fe
lé. A hirtelen, hideg fény szúrósan vág 
bele a retinánkba, mindenki hunyorog. 
A hirtelen csend úgy hat ebben az óri
ási, így, kivilágítva barátságtalan rak
tárban, mintha a kó'padlóra dobtak vol
na egy méretes acéllemezt.

Pár másodperce még lézerek és stro- 
boszkópok valószerűtlen, a félhomályt 
fel-felmetsző vibrálásában táncoltam dü
börgő' technora egy lánnyal, aki rámmo- 
solygott. A fény és a csend átmenet nél
kül sepri el a helyzetet. Egy csapásra 
véget vet annak a hangulatnak, amiben 
ismeretlenül is úgy éreztük, közünk le
het egymáshoz. Most ott állunk egymás
sal szemben, mindenféle mentség nél
kül, az ösztönök félreérthetetlen, kínos 
egyértelműségével az arcunkon. Mint
ha leomlott volna körülöttünk a kapualj, 
ahova behúzódtunk. Védtelenül a fény, 
a csend és az embertömeg előtt, nem tu 
dunk mit mondani egymásnak. Talán 
egyébként sem tudnánk. A barátnője be- 
lékarol, és az ajtó felé húzza. Elfordulok. 
Kezemben egy fél doboz olcsó sör, kortyo
lok egyet belőle.

A bó'rnyakörves lány tizedjére is -  épp 
rám nézve — elismételi, hogy induljunk el 
a kijárat felé. Karján tetoválások sűrű, 
fekete indái kígyóznak. Szenvtelenül néz 
a szemembe, rezzenéstelen arccal. Rámo- 
solygok. Lassan emeli el hideg tekintetét. 
A szerep távolságtartása vagy inkább a 
hatalomé. Az egyenruhaként szolgáló ne
onsárga fényvisszaverő dzsekit, aminek 
a látványa nélkül nincs Londonban szó
rakozás, a hátára vetve viseli, mint egy 
palástot.

Meglepően szótlanul, azonos ritmus
ra dülöngél a tömeg a kijárat felé. A ru
határ előtt feltorlódik, elakad a sor. Egy 
bő, piros sportfelsőt viselő lány préselő- 
dik hozzám balról.

-  Nálam van a világ legtermészete
sebb drogja! — mondja, miközben rám 
kacsint. Kezével a nemiszervére mutat, 
és nagyot nevet. Kivillannak fehér fogai, 
egészen szimmetrikusan és egyformán 
sorakoznak, mintha egy gyöngysort ta r
tana a szájában. Ajkai nagyok, és csábí
tóan puhák. Egészen közelről bámul az 
arcomba. A haja kék, bal szemöldökének 
sarkában vékony, ezüstszínű fémkarika, 
és jobb orrcimpájában is piercing műkö
ve csillan. Pupillái hatalmasra tágultak, 
hunyorog az erős fényben. Napszemüve
ge hajpántként a fejére tolva. Nem csak 
alkohol, gondolom magamban. Arcizmai 
annyira ernyedtek, hogy mimikája telje
sen szétcsúszik.

Arrogánsán rámosolygok. Taszít a kö
zönségessége, mégis vonz az az ellent
mondásos, gátlástalan szabadságszeretet, 
amivel kétségeit, félelmeit és magányát 
leplezni igyekszik, és az a sérülékenység,

amit emiatt sugároz. A teste vibrál, egy 
pillanatig sem marad mozdulatlan, mint
ha egy senki más számára nem hallható, 
belső zenére táncolna. Szapora légzése 
simogatóan le-fel emeli karomhoz nyo
mott nagy, kemény melleit. Piros felsője 
lecsúszik, és ahogy karjait hátralendíti, 
hogy visszahúzza magára, a mozdulattól 
teljes felsőteste megfeszül, fekete blúza 
úgy tapad rá, hogy szinte eggyéválik fe
kete bőrével. Minden izmának rezdülé
se látszik. Nem visel melltartót, kiraj
zolódnak nagy mellbimbói, és a rajtuk 
átfűzött vastag karikák. Alakja, alacsony 
termete, széles arccsontja, vastag comb
jai, mellei és a bő sportfelső miatt tűnik 
teltebbnek, azonban ahogy blúza kissé 
felhúzódott, és kivillant alóla fekete bő
re, láthatóvá vált, hogy csípője vékony, és 
hasa is egészen lapos. Jobbra-balra for
golódik, ahogy magára húzza a felsőt, és 
egyik lábáról másikra lépkedve, mintha 
helyben járna, húzza fel a zipzárt.

Hagyom, hogy beszéljen, én semmit 
sem szólok, de mosolygok rá.

-  Jó volt ez a buli, bírtam, még ma
radtam volna! -  mondja számomra nehe
zen érthető akcentussal. Gyere, igyunk 
egy sört a Kék Lóban! Itt van közel -  te 
szi hozzá.

-  Jó, igyunk egy sört a Kék Lóban! — 
mondom nevetve, és közben egészen meg
kedvelem ezt a furcsa lányt.

Egészen rásimul a karomra. Mindkét 
kezével átfogja, és ráfonja ujjait. Ahogy 
feltolja magát, hogy fülembe súgja a ne
vét, karomat behúzza a két melle közé.

-  A nevem Arjana -  mondja.
Mielőtt én is bemutatkozhatnék, úgy

lódul meg hirtelen az embertömeg, mint
ha átszakított volna egy ajtót. A lány szo
rosan magához von, és görcsösen kapasz
kodik belém. Az idegen testek lesodornak 
bennünket a lépcsőn, átnyomnak a kijá
raton, és kisodornak az utcára. A többség 
beáll a szomszéd szórakozóhely hosszan 
kígyózó acélkorlátai közé, hogy bevesse 
magát az afterpartira. Arjana erősen ka
paszkodik a bal karomba, úgy érzem, so

ha többet nem fog elengedni. Arcába né
zek, szemei csukva vannak, fejét egészen 
belefúrja a vállamba. Én vezetem, és ő 
szinte öntudatlanul ta rtja  velem a lé
pést. Amennyire tőlem telik, igyekszem 
egyenletesen járni. Az utcasarok felé ve
szem az irányt, a lány rajtam csimpasz
kodik, és érzem, ahogy néha el-elveszti 
az egyensúlyát, és még erősebben magá
hoz szorítja zsibbadó felkarom.

Az útkereszteződés kisebb térré széle
sedik. Ott már padok, virágtartók, fák 
állnak. A földön -  hátukat a virágtartók
nak vetve -  és a padokon szakadt alakok 
üldögélnek. Többségük fekete. Félig há
lózsákokba csavarva beszélgetnek egy
mással, telefonjaikat nyomkodják, dohá
nyoznak, nézik az előttük elhaladókat, 
vagy csak bámulnak a semmibe. Egy 
alacsony, sánta, vietnámi kalapot viselő 
ember felhúzza üzlete százéves, olajfes
tékkel talán  százszor is pirosra festett 
redőnyét. A mellette működő éjjel-na- 
paliba éppen újságot hordanak. Színes 
pletykalapok kötegei hevernek a járdán, 
az otthagyott kutyaürülék és eldobált 
papírpoharak között. Zsúfolt címlapjai
kon ismerősek az arcok, de nem tudom, 
kik azok. A Farringdon Station előtt már 
nyitva a gyorsétterem, és nyitáshoz ké
szítik elő mellette a kávézót is. Egy elha
gyatottnak tűnő ház málló fala rókahúgy 
szúrós bűzét árasztja.

-  Szegény rókák -  szólal meg karomon 
Arjana —, elvettük tőlük az erdőt vagy 
a mezőt, vagy ahol éltek! Most a házak
ban laknak, vagy a csatornákban, nem 
is tudom.

-  Jól vagy? -  kérdezem tőle.
-  Aha -  válaszolja, de nem győz meg.
-  Üljünk le? -  kérdezem, és megállók 

egy betonból öntött óriási virágláda előtt, 
amelynek széles pereme kényelmesnek 
tűnik.

-  Aha -  mondja, és lassan leül. A ka
romtól fogva maga után húz, váltamat

» > »  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról

pedig, mint egy kispárnát, számára ké
nyelmes szögbe igazítja.

Különös érzés, ahogy ez a nő, aki tel
jesen idegen, a nevén kívül semmit nem 
tudok róla, ő pedig egyáltalán nem tud
ja az enyémet, hozzám bújik, és jóllehet 
nagymennyiségű és különböző' szerek 
hatása alatt, de fontosnak érez ebben 
a hatalm as, megismerhetetlen és min
denki számára idegen városban. Sem
mit sem tudunk egymásról, de annyit 
igen, hogy nekem is jóleső' érzést jelent
sen, ahogy kapaszkodik belém, és nem 
enged el.

Közben egészen kivilágosodott. A met
róállomás mozgólépcsőjéről egy terhes nő 
lép az utcára. Óriási hasa van, mégis tű
sarkú cipőben lépdel. Címlapfotókat idé
ző vádlija vonzza a tekintetet. Térdig érő 
ballonkabátját szétfújja a szél, ingruhá
ja fellibben formás combjain. Magabizto
san, győzedelmesen menetel tovább a té
ren, mint akinek az egész világ a lábai 
előtt hever. Száz évre tervez, vagy inkább 
kétszázra. Arjana és én holnapig sem ter
vezünk. Tekintetemmel kíváncsian köve
tem a nőt. Egy nagy, fekete sofőrös Mer
cedes várja, beül valaki mellé a hátsó 
ülésre, és befordulnak egy birodalmi su
gárút felé. Arjana és én csak ülünk célta
lanul, alkoholtól és fáradtságtól lebegve 
egy átszórakozott éjszaka után, kívülál
ló szemlélőként. Egy nem annak szánt 
előadás hívatlan közönségeként nézzük, 
ahogy a legkülönbözőbb emberek, akik
nek nálunk több dolguk van ebben a vá
rosban, elkezdik a napot. Bal kezemmel 
a lányt tartom, jobb kezemmel cigaret
tá t húzok elő a zsebemből, és rágyújtok.

A teret lassan elárasztják a munka
helyükre igyekvő, elintéznivalóik miatt 
siető, a valamire vagy valakire éppen 
ott várakozó emberek. Néhány eltévedt 
tu rista  is téblábol közöttük -  értetle
nül meresztik szemüket okostelefonjaik 
képernyőjére, tanácstalanul méregetik 
a Barbican negyed egyik onnan is lá t
ható, negyvenkét emeletes toronyházát. 
Az emberi testek betöltik, átalakítják és 
megszépítik a nagy négyszöget. Kaoti
kus mozgásban lévő, váltakozó alakjaik, 
színes ruháik foltjai elfedik a málló vagy 
csak piszkos falakat, eltakarják az eldo
bált szemetet, megtörik a kő, tégla és be
ton rideg anyagát.

Péntek van. A telefonom lemerült, és 
karóra nélkül indultam el a lakásomból 
előző nap délután. Tekintetemmel közté
ri órát keresek a környező épületek vö
rös téglahomlokzatán és a zöld öntöttvas 
oszlopokon, de nem találok.

-  Az utca alatt egy búvófolyó van! -  
szólal meg a lány váratlanul. -  Ez az u t
ca egy folyó volt, érted? Gondold el, ül
hetnénk a partján, de most már nincs 
partja, mert nincs folyó! Beton van min
denhol, de ülhettünk volna a partján, és 
a rókák is.

-  Jól vagy? -  kérdezem tőle.
-  Nem, nem vagyok jól -  válaszolja, és 

fejét visszaengedi a vállamra. -  Menjünk, 
igyunk egy sört, most azonnal! — folytat
ja követelőzve, de elcsukló hangon, és 
közben nem mozdul. Arcát még erőseb

ben a vállamba fúrja, mindkét kezével 
erősen markolja a karomat. Érzem, hogy 
mindenem zsibbad, elnehezül, és nem tu 
dok tovább abban a testhelyzetben ülni.

-  Gyere, induljunk el! -  mondom, de 
hiába.

Ujjai elernyednek a karomon, és las
san előre engedi teljes súlyát. Mindkét 
kezemmel támasztom, hogy ne bukjon 
előre.

-  Mi a baj? Nagyon rosszul vagy? -  
kérdezem, de nem válaszol. Teste egé
szen elnehezedik, alig tudom megtartani. 
Az ijedségtől és a fáradtságtól remegnek 
a karjaim. Érzem, hogy izzadni kezdek. 
A széles peremen lefektetem az oldalára.

-  Ha nem jössz helyre, mentőt hívok!
-  mondom a lánynak aggódva. Nem vá
laszol.

Előveszem a telefonomat, de már egyál
talán nem tudom bekapcsolni.

-  Hé! Gyere ide! -  kiáltok oda egy kö
zelben elhaladó járókelőnek, csak ezután 
veszem szemügyre, hogy ki az. Hosszú, 
barna, kockás kabátot viselő vézna, gön
dör, szőke hajú, szemüveges srác. Odajön, 
és ijedten megáll mellettünk.

-  Mi történt? -  kérdezi, ahogy éléreva- 
salt nadrágjában megroggyannak térdei.

-  Rosszul lett, hívj mentőt! Én nem tu 
dok -  mondom, és telefonom sötét képer
nyőjét mutatom.

A srác kabátja mély zsebéből előhúz 
egy ócska, gombos telefont. Arjana h ir
telen mozdulattal hanyatt veti magát, és 
felpattannak a szemei. Pontosan a fölé- 
hajoló fiú arcába néz.

-  Te mi a pokolt keresel itt, Ryan? -  
kérdezi meglepetten és dühösen.

-  Megkért, bogy hívjak hozzád mentőt
— válaszolja a srác csendesen, és vézna 
mutatóujját felém emeli.

-  Ez meg ki? -  kérdezi Arjana a srác
tól, miközben ugráló tekintettel hol őt, 
hol engem néz.

-  Zoltán vagyok, a Factoryban akasz- 
kodtál rám -  mondom mindkettőjüknek, 
ingerülten a kényelmetlen helyzet miatt.

-  Nem tudom, ki vagy! -  mondja a lány 
elborult tekintettel, inkább bocsánatké-

rően, mint provokálva, és felül. Mindkét 
könyökét térdeire támasztja, és tenyeré
be temeti arcát.

-  Honnan ismeritek egymást? -  kérde
zem a srácot.

-  Szomszédok vagyunk -  avat be is
meretségük titkába szomorú hangon, és 
ebből a szomorúságból sejtem, hogy már 
többször is lá tta  a lányt ebben az álla
potban.

-  Hazaviszed? -  kérdezem. -  Tulajdon
képpen nem ismerem -  mondom szabad
kozva. A srác bólint.

-  Nem normális ez a csaj! — mondja dü
hösen, amint tudatosodik benne, hogy 
most már neki kell bajlódnia vele, és ez
zel keresztülhúzta aznapi terveit.

-  Én lépek! -  mondom, és előhúzom a 
pénztárcámat. A srác megdöbbenve nézi, 
azt hiszi, pénzt akarok adni neki, sze
mei teljesen elkerekednek, és ajkai hang 
nélkül, tiltakozóan szétnyílnak. Amint 
észreveszem, hogy félreérthet, gyors 
mozdulattal előhúzok egy fehér névjegy- 
kártyát, amin semmi más nem áll, csak 
a nevem, az e-mailcímem és a telefon
számom. Add majd oda neki! -  kérem, 
gyorsan hadarva.

-  Rendben! -  válaszolja megnyugodva, 
miközben átveszi.

-  Közel laktok? -  kérdezem. Jó, hogy 
jöttél, nélküled nem tudom, mit csinál
tam  volna! Nem is beszélgettünk, sem
mit nem tudtam róla -  folytatom sza
badkozva, hogy ne búcsúzzak tőle olyan 
kegyetlenül hirtelen.

-  Elintézem én, menj csak! -  válaszol
ja megértőén, de arca egyszerre dühös 
és szánakozó grimaszba torzul, ahogy a 
lányra néz.

-  Hát akkor viszlát! — búcsúzok, mi
közben néhány lépést teszek hátrafelé.

-  Viszlát! -  mondja a srác maga elé, 
mert már nem néz felém, a lányt nézi ta 
nácstalanul.

Ahogy elfordulok, megkönnyebbülten 
felemelem a tekintetem. Az előbb még 
acélkék ég közben kormos szürkére vál
tozott, esőcseppek koppannak minden
hol, a lámpa zöldre vált.
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JAKAB-BENKE NÁNDOR

Minden jó, 
ha a vége jó
Minden jó, ha a vége jó — ez Ameriká

ra és az amerikai mesélési attitűdre kü
lönösképpen vonatkozik, mert hát van-e 
hollywoodiasabb történetmesélési gesz
tus a happy endnél? Valószínűleg nincs, 
a happy end alakítja a fabulát Holly
woodban a mai napig, és ennek Taranti
no, a nagy kortárs amerikai meséló'k ta 
lán leghuncutabbika is tudatában van. 
Nem véletlen tehát a cím mesei felütése: 
a Volt egyszer egy... szintagma szinte nép
meséi vagy ezópuszi sztorit (és a vele járó 
tanulságot) ígér, ahol a gonosz elnyeri mél
tó büntetését, a jó pedig megdicsőül.

Ennek érdekében Tarantino még egy
szer elsüti azt, amit már elsütött a Becs
telen brigantykban: átírja a történelmet is, 
ha kell, a happy end kedvéért. Mert a va
lóság elfogadhatatlanul könyörtelen vagy 
szomorú, és az ember a mesékbe (filmek
be) menekül előle, ezért tud a filmcímben 
emlegett, letűntként siratott, látszólag 
gyökeresen átalakult, de mégis ugyan
olyan és ugyanúgy működó' Hollywood a 
mai napig hódítani. Színtiszta eszképiz- 
mus az új Tarantino-opusz, de mindenféle 
fantasztikum nélkül, csakis az amerikai 
közelmúlt (a hippikorszak) és a filmezés 
szeretetébó'l táplálkozó megszökés a Ta- 
te-gyilkosságok nyomasztó öröksége elől.

INEMATOGRÁF

1969-et írunk, Rick Dalton (Leonar
do DiCaprio) egy szebb napokat látott, 
a filmiparból kikopófélben lévő alkoho
lista színész, aki kínkeservesen próbál a 
kisképernyős westernekből (ne feledjük, 
akkoriban a tévének messze nem volt ak
kora nimbusza a gyöngyvászon árnyéká
ban, mint most!) valamiféle megbecsültebb 
meló felé tranzitálni. Elválaszthatatlan 
barátja Cliff Booth (Brad Pitt), aki néha 
kaszkadőrje, de leginkább sofőrje, és a mi- 
tugrász, kissé bipoláris, szinte szánalmas 
színésznél természetesen ezerszer „coo- 
labb” figura, igazi amerikai macsó, aki a 
saját kezével intézi el a dolgokat, még Bru
ce Lee-t is elpáholja, ha kell -  de az hírlik 
róla, hogy kinyírta a feleségét. Épp most 
költözött Dalton hollywoodi háza mellé a 
feltörekvőiéiben lévő lengyel direktor, Ro
man Polanski, aki a Rosemary gyermeke 
sikerét és újdonsült felesége, Sharon Tate 
(Margot Robbie) kegyeit élvezi a napfényes 
kaliforniai dombokon. Egy (szép?) napon 
fura, talán hippinek tűnő, de mindenképp 
kellemetlen, lepattant alak jelenik meg a 
háznál, az új Polanski-rezidencia előző la
kóit keresi. Dalton, Booth vagy Tate még 
nem tudják, de a csávó Charles Manson...

így keverednek tehát valós karakte
rek és fiktívek, valóság és a Tarantino-fé-

le „wishful thinking” hajtotta fabulázás 
a filmben. Az előtérben a régi Hollywood 
szabályai szerint felnőtt, az újban a he
lyét alig találó színészgeneráció alkonyát 
szemlélhetjük (Dalton karaktere nemcsak 
Steve McQueenből inspirálódott -  aho
gyan egy kedves, A nagy szökést „meg- 
forrestgumpozó” gesztusban láthatjuk - , 
hanem a korszak megannyi öregedő té
vésztárjából), a hátteret pedig a hippikor
szak végét jelentő Manson-gyilkosságok 
forrongása biztosítja, a flower power- 
generáció felocsúdása és kiábrándulása. 
Am ha az előbb azt írtam, hogy a Becste
len brigantyk ötletét veszi újból elő, ez csak 
részben igaz: ennek a filmnek nincs iga
zi antagonistája (mint amilyen Christoph 
Waltz brilliáns Hans Landája volt), ezért 
a fabula is csorbább. Magát Charles Man- 
sont alig látjuk pár snitt erejéig -  a cselek
mény nagy része DiCaprio karakterének 
kínlódásával vagy Pitt-féle vagánykodás
sal telik el - , és noha az erősen nosztal
gikus koridézés, a filmkészítés szeretete 
(sőt fetisizálása), a filmstúdióban játszó
dó film-a-filmben jelenetek nagyon is egy
ben tartják a filmet, a tetőpont ereje kissé 
megbicsaklik, leválik a film egészéről, pa- 
rodisztikussá változik (ámbár lehet, hogy 
épp ez volt a taratinói ötlet — ezáltal is ba
gatellizálni a gonoszt).

Apropó, a gonosz bagatellizálása: nincs 
Tarantino-film erőszakábrázolás nélkül, 
de a m ár emlegett tanmeséi, moralizá
ló attitűd is talán mindennél erősebben 
látszik a rendező idei erőszakjelenetein. 
Amikor egy számunkra szimpatikus fi
gura erőszakoskodik (Pitt emlékezetes 
gumiabroncsos vagy Bruce Lee-s jele
netei), akkor az rendben van, morálisan 
megalapozott dolog a Tarantino-univer- 
zumban -  ezzel szemben a Manson-ban- 
da cselekedetei karikírozottak, esetle
nek, mondhatni butuskák. Tarantino 
egyszerűen azáltal, ahogyan megmutatja 
az erőszakot, már állást is foglal. Mint
ha elég lenne vagánynak lenni, és ak
kor mindent megúszhatunk. Pont, mint 
a mesékben.

Ha szabad hinni az efféle hiú ígérgeté
seknek, akkor ez Tarantino utolsó előt
ti filmje, és már nagyon érződik rajta az 
életműösszegző szándék. Nemcsak a film- 
történet különböző korszakaiból és alko
tásaiból idéz (ahogyan azt tenni szokta), 
de saját filmjeinek pastiche-a is ez egy
ben: ha nem egyebet, akkor színészeket, 
autókat, kellékeket emel át innen-onnan, 
de van, amikor egy-egy hátteret, párbe
szédfoszlányt vagy beállítást ismerünk 
fel korábbi filmekből. A legerősebben ta
lán épp a Becstelen brigantykat (nemcsak 
az említettek, hanem az erősen hithcocki 
módon exponált lángszóró miatt is), de a 
DiCaprio és Pitt közti dinamikában sem 
nehéz meglátni a John Travolta -  Samuel 
L. Jackson párost a 25 évvel ezelőtti Pony
varegényből.

Igazi Tarantino-mozi lett a Volt egyszer 
egy... Hollywood, legalább tíz éve nem ké
szített ilyen jót, a téma ismerete és sze
retete által mozgatott keserédes mesélő
kedv simán magával sodorja az egyszeri 
nézőt is, s pláne a korszakot (a hatvanas 
évek Hollywoodját, vagy a Tate-gyilkos- 
ságokat) ismerő beavatottabbakat; vizu- 
alitásában is tökéletesen hozza a korsza
kot, de anélkül, hogy elidegenítené a „mai 
fiatalokat”. Elgondolkodtató viszont, hogy 
az elmúlt éveknek az amerikai filmipart 
alapjaiban megrázó botrányai mennyiben 
felelősek ezért az erősen nosztalgiázó hoz
záállásért, illetve a kérdés is szinte ad
ja magát: hogyan nézne ki Amerika, a vi
lág, de főleg az amerikai filmek, hogyha 
nem ér véget a hippikorszak (vagy ha nem 
így, az altamonti és a Tate-tragédiákkal 
ér véget)?

Volt egyszer egy... Hollywood (On
ce Upon a Time... in Hollywood), szí
nes amerikai—angol film, 161 perc, 2019. 
R endező és forgatókönyvíró: Quentin 
Tarantino. Operatőr: Robert Richardson. 
Vágó: Fred Raskin. Szereplők: Leonar
do DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, A1 
Pacino, Margaret Qualley, Kurt Russell, 
Dakota Fanning, Emile Hirsch.

—  2019/17. SZÁM -  SZEPTEMBER io. 17



SZEBENI ZSUZSA

Az erdélyi „kék madár” stílus
kialakulásának körülményei és 
háttere a színpadi látványban
Mind az erdélyi, mind a kolozsvári ma

gyar színház életében ellentmondásos idő
szak az 1919-1944-es periódus. Ebben az 
időszakban egyre inkább testet öltenek a ki
sebbségi lét nehézségei és sajátosságai. Ez
zel párhuzamosan zajlik egyfajta orientáló
dás az európai színházi tendenciák felé, és 
többek között a provincializmusba való süly- 
lyedés félelme miatt egy igen magas esztéti
kai mérce felállítása.

Az akkori színházi életet olyan felvilá
gosult, az európai kultúra több ágazatában 
otthonosan mozgó egyéniségek fémjelzik, 
mint Kemény János, Janovics Jenő, Bánffy 
Miklós, Kós Károly, Tamási Áron, Kádár 
Imre, Imre Sándor, Szentimrei Jenő, Áprily 
Lajos, Nyirő József, Karácsony Benő.

A drámai szövegekben, az ezek nyomán 
született előadásokban, valamint az előa
dások szcenikájában jelentős szerepe van a 
szecessziónak, szimbolizmusnak, expresz- 
szionizmusnak és olykor a naturalizmus
nak is. A korabeli alkotók -  különösen Kós 
és Bánffy -  a történelmi tudat ködéből és a 
népművészet kevésbé ismert elemeiből ihle- 
tődve, a felsorolt összes irányzat szimbiózi
sából alakították ki azt a jellegzetes, „kék 
madárénak nevezett -  Maeterlinck hason
ló című, szimbolista mesedrámájára utaló 
-  stílust, amely mögött, mint eszmei irány
zatot, a transzszilvanizmust látom megnyil
vánulni. (Fontosnak tartanám a kevéssé 
ismert európai párhuzamokat, például Sta
nislaw Wispianski drámáinak rokon voná
sait.)

P  EÁTRUM
A rendkívül válságos helyzetből kiveze

tő utat jelentette az új stílus, amely már 
nevében a legkorszerűbb színházi tenden
ciák jegyeit viselte magán. A művészeti stí
lus, amelyben testet ölt a szecesszió egyik 
hajtása, de nem csupán azé, hiszen az erdé
lyi színjátszásra mindazok a stílusirányza
tok hatottak, amelyek a nyugati művészetet 
abban az időben jellemezték. Mindezek
ből kiemelte és kikeverte magának azt az 
egyedi árnyalatú stílust, amely a bemuta
tott darabokhoz a legmegfelelőbb formát 
adhatta. Sok helyen Európában és Erdély
ben is a népművészet lett ennek az egyik 
meghatározó forrása. A szimbolista szín
ház egyik megteremtője -  Maurice Maeter
linck -  rendkívül termékenyítőén hatott a 
keleti országok színházművészetére, mely
nek eredménye a kialakult stílus elnevezé
se is. Ebben az új irányzatban, amely szinte 
megmentette az erdélyi színjátszást a totá
lis kiüresedéstől, Maeterlincknek egészen 
különleges elvei jutnak érvényre: „Az anyag 
helyett a lélek, a külső helyett a belső, a tu
domány helyett az erkölcs, az értelem tu
dása helyett a lélek, a kutatás, mérés és

mechanika helyett a kontempláció, az elmé
lyedés, a bensőség revelációit hirdeti, a lélek 
mérhetetlen kincseire utal, s innen vetíti ki 
rendeltetésünk és boldogságunk titkait...”1

Az erdélyi színpadnak sikerült az új irá
nyokat úgy asszimilálnia, hogy közben ön
maga legbelsőbb világát hozhatta felszínre.

A „kék madár” az a tendencia, amely egy 
sajátosan erdélyi, a kulturális gyökerek
ből táplálkozó egyedi művészetet hozott lét
re, paradox és szerencsés módon találkoz
va az akkor az egyetemes művészetben is 
érvényre jutó törekvésekkel. Az elnevezé
sen túl Maeterlinck legbensőbb gondolatait, 
legmesszebb mutató céljait is sikerült meg
valósítani, mely szerint a színház „az álom 
temploma”. Az irányzat alkotásait nagy vá
rakozás előzte meg. Ebben látták megteste
sülni mindazt, ami egy sajátos erdélyi mű
vészet létrejöttét megalapozhatja.

Az alapelveket a legnevesebb művészek 
igyekeznek megfogalmazni, mint Ligeti Er
nő: „Irodalmunk szemszögéből nézve azon
ban e megmozdulás értékek feltárásával, 
színek megcsillogtatásával kecsegtetett. 
Mit vártunk a székely írók megmozdulásá
tól? Vártuk, hogy felszínre hozzák a székely 
népnek mint kollektívumnak valódi mélysé
geit .. .székely színpadot is vártunk... egy új 
»kék madár« együttest, amely a székely nép- 
költészet remekeit dramatizáltan elénk hoz
za és a székely zene és dekoratív művészet 
igénybevételével egy modern és mégis népi
es forrásokból táplálkozó külön játszóstílust 
teremt meg.”2

Melyek voltak azok a színek? Erdélyi élet
érzést, atmoszférát közvetítettek, az expan- 
zivitás helyett az intenzitás jellemző rájuk, 
„egyensúlyi pontjukat” kizárólag önmaguk
ban találják meg. Az is nagyon érdekes mo
tívum Ligeti cikkében, hogy a tragikus 
hősök egyfajta ősmítoszt igyekeznek a fel
színre hozni, de ehhez a Don Quijote-i harc 
bemutatásához általában a Sancho Panzá- 
kat választják.

A legjellegzetesebb képviselői: Kós Ká
roly, Nyirő József, Kacsó Sándor, Szentim
rei Jenő, Tamási Áron.

Tamási így vall erről: „Evekkel ezelőtt itt
járt az orosz Kék madár, s azóta különösen 
fel-felbukkan a kérdés, hogy miképpen kéne 
nekünk is ilyen Kék madarat költeni. Nem 
is csodálom ezt, mert a székely népi kultúra 
igen sok sajátosságával emlékeztet az oro
széra, de ami ennél is fontosabb: maga a szé
kely népi költészet, zene és tánc csábítóan 
alkalmas fészek arra, hogy valaki kiköltse 
abban a magyarul éneklő madarat, amely
nek elérkezik a keresztelésnél megállapítani. 
Nekem is kedves gondolatom ez a költői ma
darászás, bár a ma élő két-három népi táltos 
közül talán éppen én vagyok a legkevésbé al
kalmas arra, hogy megcsináljam azt.. .”3

Az sem véletlen, hogy ebben az új stílus
ban Kós Károly rendkívül eredményesen 
bontakozott ki, hiszen kitűnő tehetséggel 
tudta a korszerű képzőművészeti munkás

ságában Kalotaszegről összegyűjtött párat
lan néprajzi és történeti tudását kamatoz
tatni. „Kalotaszeg levegőjét vitte színpadra, 
ami által sikerült igen meghitt, otthonos er
délyi magyar hangulatot adni a darabnak.” 
-  írja az előadásról Dsida Jenő.

A kék madár stílus kialakulásában és 
térhódításában rendkívül nagy szerepe volt 
a kolozsvári magyar színház, valamint a 
Thália R.T. és az Erdélyi Helikon közös drá
mapályázatainak 1930-1938 között, ame
lyek nagyot lendítettek az erdélyi magyar 
drámairodalom fejlődésén. A rendkívül 
nagyszámú győztes és előadásra javasolt 
dráma szerzői között olyan nevek szerepel
nek, mint: Tamási Áron, Benamy Sándor, 
Nagy István, Nagy Borbála, Marton Lili, 
Tomcsa Sándor, Salamon László, Nyirő Jó
zsef, Kakassy Endre.

A nagy érdeklődés és a pályázaton nyer
tes drámák magas színvonala egyenes kö
vetkezménye lett az, hogy a kolozsvári ma
gyar színház elindította a kortárs erdélyi 
darabok ciklusát. A darabok színpadra ál
lításában neves képzőművészek működtek 
közre: Kós Károly, Bánffy Miklós, Haáz Re
zső, Róth Sándor, Demian Tassy, Rajnai 
Sándor, Vásárhelyi Z. Emil.

„A népművészetből merítő színpadké
pei úttörők voltak. A népművészet ihleté
se a színpadi díszlettervezést elindította a 
stilizálás útján: a tervezők nem ábrázoltak, 
hanem jelzést kívántak továbbítani a mű
ről, az előadás üzenetéről, jelképes kerete 
akart lenni a díszlet a színházi eseménynek. 
Megfogalmazódott egy olyan stíluseszmény, 
amely a kolozsvári színházat a legkorsze
rűbb európai elvárásokhoz közelítette..."4

Ez az a színházi pillanat, amikor a hőn 
áhított színházi ideál mindhárom célja meg
valósul: „legyen magyar, legyen erdélyi, le
gyen egyetemes”.

Ez a tendencia beérett, és nemcsak a drá
maírásban, hanem a színpadra állításban 
és látványvilágban is megjelent. Egyik leg
korábbi példája, melyen már határozottan 
tetten érhetjük az új stílust, a János vitéz. 
A szokásos sablonos operettstílus helyett, 
1934-ben Kolozsvár színpadán egy üde, szí
neiben gazdag, autentikus elemekkel és új
fajta szemszögből megalkotott színpadkép 
tárul elénk:

„Széles, napfényes mező. Égő arany bú
zatáblák hullámosán hajladozó dombokon, 
meg-megszakadozva a hajlásokon egy-egy 
fa vagy bokor kövéren zöld lombjaival. Sze
líd és méla erdélyi táj... e háttér előtt tom
boló színekben, vonalakban és ráncokban 
dúsan, gyermekien pazar, királyian gazdag 
mézeskalács-fantáziával öltöztetett asszo
nyok. Kalotaszegi nők.

Mintha valaki óriás kedvében gyűjtötte 
volna össze mohón a leggazdagabb mezőn, 
egész az Óperenciás-tengerig nyúló réten a 
virágok színeit. A vonalak méltóságát pedig 
régi, mesés keleti királynők ruháiról leste 
volna el... Gyönyörű csapatban állnak az 
égő arany háttér előtt, mint csodálatos ma
darak, akik mesék messzi világából száll
tak volna ide...”5

A néprajzból ihletett szecesszió által fen
ségessé stilizált tabló. A szecesszió minden 
vonását magán hordozza, a kanyargós hul
lámzó vonalvezetést, az élénk, kissé stilizált 
színvilágot, a festmények időtlenséget és fen
ségességet sugárzó, az újra felfedezett arany 
hátteret. Ugyanilyen tipikus és szinte elen
gedhetetlen a virágmotívum megjelenése.
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A „keleti királynők” említése a jelmezek 
okán pedig nem üres szókép, hiszen egy
részt a kalotaszegi népviselet színvilága, 
másrészt a valóban ősi motívumok fennma
radása (párta, muszuly) a varázslatos kele
tet idézi.

Nem véletlen, hogy Kemény János Kalo
taszeg a színpadon című cikke kifejezetten 
a színpadi látványra, ezen belül is az erede
ti folklórelemek megjelenésére koncentrál:

„Kós Károly következetesen végigvitt ka
lotaszegi díszletei, Kádár Imre művészi ren
dezésében jól és dekoratívan mozgó kalota
szegiek, a régi népi táncok olyan lelkesedést 
váltottak ki a zsúfolt színházi közönségből, 
hogy immár bizonyossá vált. A falu meg
nyerte a csatát.”6

A legkorszerűbb európai irányokat adap
tálta helyi viszonyok, színek szerint az er
délyi díszlettervezés, egy nagyon is kézen
fekvő, mégis modern formakincshez fordult, 
amelyben az alkotók nagyon is otthonosan 
mozogtak. Kós Károly működésének kö
szönhetően a kalotaszegi formakincs Erdély 
határain jóval túlterjedt, hiszen miközben a 
János vitézt új formájában a kolozsvári ma
gyar színház színpadán láthatták, a buda
pesti operaház színpadán Kodály Székely fo
nóját kalotaszegi viseletben adták elő. Ezzel 
meg is jelenik a színpadon az, amit évekig 
a színházművészet rovására írtak: a helyi 
szín hiánya.

Ugyanilyen rendkívüli eseménynek szá
mított Tamási Áron Énekes madár című da
rabjának a bemutatója 1935-ben, mely elő
ször Budapesten került színre, igen nagy 
sikerrel. A rendezés és a szcenika az, amely 
ezt az egyébként naiv mesét hiteles színda
rabbá tette. Erről vall a korabeli, csak a da
rabot olvasva még szkeptikus kritikus: „Mi
kor azonban a szemünk láttára húsvérré 
vált a mese és a legmerészebb mítosz, a ha
lált megvető szerelem a színpadot és a né
zőteret bűbájával nyűgözte le, egyszerre 
szárnyra kelt, mint egykor a repülőgép Issy- 
les Moulineauxban Blériot alatt.”7

Pünkösti Antal rendezésben a zene mel
lett igen nagy szerepet kaptak a díszletek 
és jelmezek, amelyek a színpadi realizmus
tól a lehető legtávolabb álltak, és a stilizált 
népiség jegyében fogantak, ezáltal alkalma
sak voltak arra, hogy a darab valóságfölötti 
szféráját híven visszaadják.

Ugyancsak kalotaszegi történet az 1935- 
ben bemutatott Szentlászlói vőlegény. A fa
lusi kőművesmester Györkös Ferenc szü
lőfalujában megtörtént esetet írt meg, 
felhasználva a helyi lakodalmas szokásokat. 
A vegyes színvonalú darab mind témájában, 
mind megformálásában illeszkedett a Ka- 
lotaszeget bemutató előadások sorozatába, 
ugyanakkor eredetiségével számos friss vo
nást is felfedezhetünk.

A Csáki bíró lánya amely egy régi balla
da színpadi feldolgozása, szintén kalotasze
gi környezetben játszódik. A díszleteteket és 
jelmezeket Kós Károly tervezte. Ez az előa
dás is kivételes sikert aratott, és megszü
lettek az első írások, amelyek az új művé
szi irányra hívták fel a figyelmet. Ahol már 
nem a darab alárendelt vagy hozzárendelt 
szereplője a díszlet és a jelmez, hanem ép
pen determinálója.

„A szerző előtt nem is az új népszínmű 
megteremtésének a gondolata lebeghetett, 
hanem bizonyára az volt a törekvése csupán, 
hogy keretet adjon mindannak, amit be 
akart mutatni Kalotaszegen összegyűjtött 
kincseiből: népviseletnek, szokásoknak, rig
musoknak, régi énekeknek, táncnak, meg
számlálhatatlan ősi szépségeknek.”8

Néhány tömör mondatban Tamási megfo
galmazza azt a tudatos és tudományos mun
kát, amit az alkotópáros kifejtett, és amely 
ebben a darabban ilyen formában napvilág
ra, színpadra került:

„A népi szöveg, így, ahogy van, a dráma 
súlyához képest erőtlen, és a népi ének a 
ruházathoz képest sivár. Nagy szerencse, 
hogy a drámát biztosan tartják a népmű
vészet megelevenedett értékei, melyekből a 
pompás rendezés semmit sem enged elsik
kadni. Az eredeti énekek, táncok és a ka
lotaszegi női öltözködés ragyogó művészete 
mind lezárt érték, nem csak maradandó él
mény, hanem a legszebb ékszer a magyar 
táj művészetek között. Természetesen nem 
olyan mély és általános emberi, mint a szé
kely, de biztosabb ízlésű, mint a gyöngyös- 
bokrétásoké... Kós Károly díszlete egy iga
zi ballada tökéletes ruhája.”9

Itt már egy különleges egyensúly-eltoló
dásról is számot ad Tamási, tréfás irigyke
désén túl, mellyel „hazabeszél”, és a székely- 
séget természetesen mindnek elé helyezi, ott 
van az a reális megfigyelés, hogy ebben az 
esetben a színpadi kiállítás elsőrendű szere
pet kap a drámával, jobban mondva a bal
ladával szemben. Rendkívüli előrelépés, ah
hoz képest, hogy csak néhány évvel ezelőtt 
leggyakrabban a díszlet és a jelmez a szín
háznak csak másodrendű szolgálóleánya 
volt. Kós Károly díszlete mégis szűkszavú 
dicséretet kap, pedig ez a látvány részlete
zést érdemel. A szépséges mesei megformá
láson, a biztos vonalvezetésen, az egységes 
stíluson túl, Kós Károlynak építészként si
került funkcionális, a cselekményhez a leg
alkalmasabb játékteret megvalósítani. Sok
oldalúságának szinte minden egyes vonása 
kibontakozott ebben a munkában.

Ugyanebben az évben bemutatták Kós 
Károly Budai Nagy Antal című darabját a 
szerző díszleteivel és jelmezeivel. Bár a téma

maga sugallta ezt a megoldást, kevés mű
vész tudta volna ezt olyan biztos kézzel és 
ihletetten megoldani a látványtervet, mint 
ahogy Kós Károly tette. Ezekből a színpad
képekből sugárzik az a magabiztosság és 
erő, amellyel az egyszerre népi és egyszer
re történelmi tárgyú darabot megformálták. 
Az „árts és crafts” stílust tükröző magabiz
tosság ez, melyet a gótika és Kalotaszeg ösz- 
szefonódása egyszerre ihletett. E formavi
lágot mind a színpadi tér elrendezésében, 
mind a jelmezekben Kós kitűnően tudta ér
vényre juttatni. A középkori öltözékek, a sti
lizált páncéltól a papi ornátusokon keresztül 
a népviseletekig a jelmezek sajátos atmoszfé
rát teremtettek. Különleges ellenpontnak 
számított a torockói népviselet megjelenése 
a női szereplőn, hiszen az nagyrészt termé
szetes színekből áll. A sötét színskálát fel
vonultató ruházatok között üde és élénk, do
minánsan vörös és fehér színfoltot képviselt. 
Akárcsak az architektúrában a vaskos egy
szerű népi építészeti és a középkori gótikus 
stílusra egyszerre jellemző elemek ötvöződ
tek. Az egyszerre világi és szakrális tereket 
rusztikus rajzolatú épülettöredékek és fes
tett üvegablakok idézték, ellenpontjai, a né
pi enteriőrök a dráma színeit követték, és az 
utolsó vacsorát idéző leonardói szerkezetben 
teljesedtek ki. Mindezeket az elemeket a sti
lizálással átemelte egy olyan gondolati sík
ba, mely a képzelet számára elegendő teret 
enged a dráma kibontakozásához.

Egyértelmű, hogy itt nem csupán a he
lyi néprajzi szépségek megjelenéséről van 
szó, nem kevesebbről, mint a modern szín
ház megjelenéséről, ahol a látvány a kísér
letezés új lehetőségeit adja meg.

„A színpad az egyetlen megjelenési hely, 
ahol ide-oda taszigálással, egyes monda
toknak kihangsúlyozásával, arcjátékkal, 
pirosítóval többé lehet tenni a mondaniva
lót, s ahol kivételesen a tartalom nem te
szi szükségessé az eretnek elhalványulását, 
rendezés, díszlet és betétek élővé, sőt ak
tuálissá varázsolhatnak gyenge, vagy ide
jemúlt színdarabot is.”10

Az adott körülmények között, amelyek 
nem kedveztek különösebben a művészetnek, 
az erdélyi színpadnak sikerült az új irányo
kat úgy asszimilálnia, hogy közben önmaga 
legbelsőbb világát hozhatta felszínre.

A Kötő József-emlékkonferencián (Kolozs
vár, Györkös Mányi Albert Emlékház, 2019. 
augusztus 21.) elhangzott előadás szerkesz
tett változata.
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BORCSA JÁNOS

Markó-esszé,
Markó-vers
Nem meglepő, sőt mondhatni természetes, 

hogy az ember a tegnapiban is a mait keresi, 
s hogy a maiban is felfedezhető mindaz, ami 
elmúlt. Nincsen „vegytiszta” kezdés, olyan, 
amelynek ne lenne előzménye, s nincsen olyan 
folytonosság, amelyet ne jellemzett volna bár 
egy mozzanat erejéig a szakítás vagy újrakez
dés gesztusa. így van ez a mindennapok gya
korlatában, a nemzedékek közötti viszonyban, 
nemkülönben — és jellemző módon — a művé
szetben. Érdekel, hogy például túlhaladta-e 
az idő, amit tettem vagy létrehoztam, illetve 
hogy miként kapcsolódnak mai cselekedeteim 
és megvalósításaim az egykoriakhoz?

Meg aztán, irodalomra terelve a szót s té
mánkhoz közelítve, egy több mint négyszáz 
évvel ezelőtt keletkezett életmű, jelesen Ba
lassi Bálint költészetében mit találunk úgy
mond modernnek, illetve megszólítja-e a mai 
olvasót költőnk valamely verse? Másrészt pe
dig hol és miben lelhetők fel a mai fiatal köl
tők, éspedig a slammerek által művelt szóbe
li költészet, azaz a slam poetry előzményei? 
A középkori énekmondók, jokulátorok, ig- 
ricek, trubadúrok bizonyára a slam poetryt 
művelték. No meg a mi Tinódi Lantos Sebes
tyénünk, netán nyomokban ott található ki- 
nek-kinek a gyermekkori élményei között, 
amikor is minden gyermek költő bizonyos 
mértékben. Spontán módon mond ítéletet rit- 
musos-rímes formákban a világról...

Mintegy négyszáz év magyar költészeté
be tekinthet be az olvasó, ha Markó Béla leg
újabb esszékötetét olvassa. A Csíkszeredái 
Bookart gondozásában megjelent, A költészet 
rendeltetésszerű használatáról című kötet* te
hát műfaját tekintve nem tudományos célzat
tal született s így egy szűk olvasói réteghez 
szóló munka, hanem olyan, amelynek egyes 
darabjai, személyes hangoltságú, világos 
gondolatvezetésű írásai mintegy azt keresik, 
hogy mit üzennek a mai olvasónak a megi
dézett, tegnapi és mai költőink, klasszikusa
ink és kortársaink? Felsorolásképpen: Balas
si és Csokonai, Berzsenyi és Kazinczy, Arany 
és Petőfi, Ady, Babits, Kosztolányi, József At
tila, Weöres Sándor és Dsida Jenő, továbbá 
Székely János és Kányádi, Lászlóffy Aladár 
és Szilágyi Domokos, a szerző közvetlen nem
zedéktársai közül pedig: Adonyi Nagy Mária, 
Sütő István, Boér Géza...

Maga a kötet tehát -  a kiadó ajánlása sze
rint -  „a magyar vers szubjektív, izgalmas 
útikönyveként is olvasható”, s ilyen tekintet
ben nem előzmény nélküli Markó pályáján, 
ugyanis az Igaz Szó (1953—1989) szerkesztő
jeként az 1980-as években rendszeresen kö
zölt a folyóiratban verselemzéseket, s ezeket, 
a magyar líra emblematikus alkotásairól ké
szült „versmagyarázatait” kötetbe is gyűj
tötte, és Olvassuk együtt címmel 1989-hen 
kiadta az Albatrosz Könyvkiadónál. Iroda
lomtörténeti perspektívából nézve ehhez az 
új esszékötethez fogható Páskándi Gézának 
ugyancsak a magyar költészet történetében 
tett „kalandja”, A vándor-líra című esszéso
rozata 1971-73-ból, amelyet az Utunk és az 
Igaz Szó közölt.

A Markó-kötet címadó esszéje aztán tisz
tázza a mindennapi tevékenység és a művé
szi alkotómunka közötti fő-fő különbséget, 
kiemeli például, hogy ugyanazt a dolgot az

előbbi során rendeltetésszerűen, utóbbiban 
éppen hogy nem rendeltetésszerűen hasz
náljuk, az olvasók pedig akkor olvassák ren
deltetése szerint a szépirodalmi szöveget, ha 
képesek -  úgymond -  elgyönyörködni vagy el- 
szörnyedni az író rendhagyó nyelvhasznála
tának következményein. (Vö. 210.)

Rövid szemlénkben azt még mindenképpen 
ki kell emelnünk, hogy éppen első nagy klasz- 
szikusunk közismert verséről, az Egy katona- 
énekről elmélkedve azt hangsúlyozza a szerző, 
hogy ami morális vagy etikus, az egyszerre 
esztétikussá válik. (Vö. 9.) Másként ugyan
is csak szörnyűségnek, kegyetlenségnek tar
tanok a költő által leírt középkori „viadalhe- 
leket” és csatákat, a végvári katonák véres 
öldöklését és sokuk szörnyű halálát, amint ír
va van: „véressen, sebekben halva sokan fe- 
küsznek, / Sok vad s madár gyomra gyakran 
koporsója vitézül holt testeknek.” Mindezt 
széppé, esztétikussá a morális indítékok, 
az áldozatvállalás erkölcse teszi: „Az jó hírért, 
névért s az szép tisztességért ők mindent hát
ra hadnak, / Emberségről példát, vitézségről 
formát mindeneknek ők adnak.” Ugyanakkor, 
ha a vers esztétikailag érvényes, tulajdonkép
pen morálisan is érvényessé válik. (Vö. 9-10.)

Markó úgy beszél a nagy elődről, mint egy 
zseniális marketing-szakemberről, aki „el 
tudja adni az eladhatatlant, és széppé teszi 
a szörnyűt. Mindezt úgy éri el, hogy formába 
önti a formátlant vagy formázatlant, és kívá
natosnak mutatja azt, ami morális indítékai
tól megfosztva rettenetes.” (Vö. 9.)

Hogy haszna lenne a költészetnek? Külön
ben miért beszélne mai költő annak haszná
latáról? Tóth Árpád viszont nem mással, mint 
a művészi munka hiábavalóságával számolt 
majd’ száz évvel ezelőtt, feltéve a szónoki kér
dést: „Minek a lélek balga fényűzése?” {Jó éj
szakát)

Ha közelítenék egymáshoz e kétféle fel
vetést, előbbre jutnánk a válaszkeresésben, 
s azt mondhatnék, bizonyára a lélek épülésé
ben lenne a költészet „haszna”, továbblépve 
pedig tán azt is, hogy — egy régi képletes kife
jezést választva -  a nemzet csinosodásában...

Kétségtelen, Markó Béla költőként, ama 
„fölösleg” létrehozójaként a szellem és a lélek 
épülése érdekében kezd újabb és újabb kultu
rális „hódításokba”, s vet fel szinte nap mint 
nap élet- és létkérdéseket, bölcseleti gondola
tokat. Az ő esetében -  legalábbis az utóbbi há
rom évtizedben -  szinte magától értendő, hogy 
verseit keltezi, s így akár naplóként is olvas
ható egy-egy verseskötete, követhető tehát, mi 
foglalkoztatja adott helyszínen és időpontban 
a szerzőt. Kiderül ezekből, hogy megállásra és 
elmélkedésre készteti az otthon és az ember 
által művelt kert, továbbá a nagyvilág, főleg 
Európa kultúrtörténeti öröksége, remekművei 
és hírneves helyszínei, a magyar és az egye
temes (képző)művészet örökbecsű alkotásai...

De bármilyen széles ölelésű is Markó látó
szöge, érezni, hogy a választott nézőpont és 
a dolgok értelmezése, illetve a létre vonatko
zó reflexió sajátos és egyéni, s ebből adódóan 
érdeklődésre tarthat számot. Maga a válasz
tott műforma pedig értékválasztó gesztus
ként fogható fel, a szonett ugyanis -  amely
nek évtizedek óta talán ő a legelkötelezettebb 
magyar művelője -  a legsajátosabb (és legna
gyobb kötöttségű) európai versfajta, s ma már 
ebben a „képletben” jól megfér a szerelmi te
matika és a bölcseleti tartalom, a lírai énben 
lakozó érzelem és értelem. S ami mindezt sza
vatolja, az nem más, mint — ahogy Markó fo
galmaz — a „megéltség hitele”. (138.)

Markó kulturális „hódításai” főképp a kép
zőművészetet, s különösen a festészetet céloz

MARKÓ BÉLA

A
K öltészet

Rendeltetésszerű

H asználatáról

UOOKAKI

zák meg. Ilyen esetekben sem egyszerű lírai, 
verses interpretáció születik, hanem az ere
deti mű képi üzenetének „továbbírása” a ref
lexió, a gondolatiság jegyében. Ahogy példá
ul az impresszionista Camille Pissarro egyik 
portréfestményét {Szolgálólány, 1867) jelení
ti meg a Kerti fény című versében, egyrészt a 
kép színvilágát és hangulatát, másrészt pe
dig a lány érzelmi és lelki állapotát. Előbbit 
a „sokféle” zöld és „egy pillanatnyi” fehér jel
lemzi, valamint a „gyéren szőtt csend”, melyet 
úgymond felhasít egy kanál koccanása, mint
hogy megbillent a lány kezében a tálca. Utób
bi vonatkozásban a lány lélektani rajzát kap
juk, amit a reszkető kézben megbillenő tálca 
vagy az eldőlni látszó pohár jelez. Merthogy 
annyira erős a lányban felgyűlt vágy, hogy 
az már minden élő összeolvadására várna, 
s ilyetén legfeljebb a holtak hullnának le az 
„élő, formátlan, hatalmas testről”... A vers zá
rásaként aztán a képnek a költő általi „tovább
írása” következik egy személyes megszólalás
ban, önmegszólításként: „s te hátha végül így 
maradhatsz / még félúton a fennvaló kezében.” 
Egy festmény már-már szenvtelen leírása vé
gül is elmélkedésre indította a költőt.

Ha az elmélkedés tárgya egy érzés, adott 
esetben például időnk múlásába való bele
nyugvás, azt egy őszi kert szemlélteti, olyan, 
amely „semmit soha többé el nem raktároz 
(...) csupán belülről él.” Ugyanakkor hang
súlyt kap egy felismerés, hogy van értelme 
az időskornak, az ember ekkor sugározza ma
gából, amit egy kiteljesedett élet során nyert, 
sőt -  a verset idézve -  „ami jön, csak onnan 
jön, a nyárból.” {Csak onnan jön)

Markó szonettekbe zárt lírai naplójá
nak legújabb „bejegyzéseit” -  száznegyvenöt, 
többségében egymondatos darabot -  olvas
va is** érvényesnek tartom, amit egy koráb
bi szonettkötetét elemezve állapítottam meg, 
éspedig azt, hogy az elvonatkoztatás iránti 
hajlama igen erőteljes, ugyanakkor az inten
zív képi látásmód is nagy erénye költőnknek, 
így megfogalmazott üzenetei hitelt érdemi ő- 
ek. Fogadjuk be őket a magunk épülésére!

* Markó Béla: A költészet rendelte
tésszerű használatáról. Esszék. Bookart, 
Csíkszereda, 2019

** Markó Béla: Am it az ördög jóváhagy. 
Szonettek. Kalligram, Budapest, 2019
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FRIED ISTVÁN

Az átéléstől a szabad szonettig
(F u tó  m e g j e g y z é s e k  M a r k ó  B é la  s z o n e t t k ö t e t é r ő l )

Az irodalom történetében, eképpen Mar
kó Béla költői pályáján, semmi sem megle
pő, és egyúttal minden meglepő. Az, hogy 
ismét szonettkötettel jelentkezik, könyvbe 
szervezve a 2013. december 14. és 2018. au
gusztus 21. között alkotott verseket, szerves 
folytatását ígéri az eddigi -  joggal kedvező
en fogadott -  szonettváltozatoknak, ame
lyek nemcsak a hagyományos külső formát 
tekintve sugallják az állandóságot a válto
zásban, hanem egy művészi élmény szün
telen munkálkodásra késztetéséről hoznak 
hírt. Nem meglepő továbbá, hogy a míves- 
ség, a megalkotottság kultúrája, egy alak
zat mesterségbeli (magasfokú) tudása valódi 
líraiságot kölcsönöz a személyesből az egye
temességet is kiolvasni engedő Markó-po- 
ézisnek. Nem meglepő, hogy elfáradásról, 
merő rutinról, önjárásról nem szólhatunk, 
a szonettre rátalálás izgatottsága, a képle
írások költői bölcseletre váltása ugyanúgy 
az izgalmat gerjesztő felfedezések lelkesült- 
ségével hatja át az egyes darabokat (akár a 
kötet egészét), mint azt eddig tapasztaltuk; 
és ugyancsak nem meglepő, hogy elmozdu
lásoknak is tanúi lehetünk, mintha a töp
rengések fanyarabbakká, megéltebbekké, 
gondolatibbakká váltak volna. Több a szkep
szis, míg a szépségre rácsodálkozás hiteles
sége nem csitult. Nem meglepő, hogy képtá
rakban járva, albumokba belelapozva újból 
meg újból, ösztönzés érkezik, a költő vessen 
számot nem pusztán a közelebbről és távo
labbról egyaránt megszemlélt képpel, ha
nem festőjével is, olykor kísérletezzen avval, 
hogy a festő helyzetére irányítsa képzeletét, 
a figyelő-értelmező-gondolkodó összetett né
zőpontjából kísérelje meg a maga -  önazo
nosságra törekvő, de ezt ismételten prob- 
lematizáló -  személyiségét körülírni. Nem 
meghatározni, mivel a különféle képi és ter
mészeti, gondolati és szorosabb értelem
ben a mesterségből fakadó szituációk nem 
engedik a megrögzítettséget érvényesül
ni. Nem meglepő, hogy a szonettek nem töb
bek egyetlen mondatnál, egy, az utolsó sorig 
céltudatosan előretörő „magánbeszédnél”, 
melynek kötetlenségét a sűrűn alkalmazott 
áthajlások jelzik; szinte nincs megállás egy 
szonetten belül. A leggyakrabban használt 
írásjel a vessző, amely határol és összeköt, 
lehetővé teszi a továbbmondást, hogy pilla
natnyi megállásra késztessen. Viszont meg
lepő, két olyan szonett is akad, amelyben a 
kurta megnyugvásra intő pont figyelmeztet 
a lassú olvasásra: a beszédes című Önarc
kép (indítása irodalmi drámát előlegez: 
„Hiú remény. Nem test, csupán papírlap.”),

ritika
az emberiét dichotómiái, egy társaslét felvil
lanó esetlegessége, mely az élet-halál egy
másra éréséről árulkodik; meglepő módon, 
a cím sejtetése ellenére egyes szám harma
dik személyben szólva. A másik vers az El
vakít, mely cím is, önálló tagmondatként zá
ró szó is: meglepő(?)en „Nem tudhatom meg” 
indítással, önmagába, önmagán át néz

ve, érzékelési epizódokon gondolkodva, is
mét mélyen tekintve a létezés színjátékába. 
Meglepő (nem az, hogy a kötet közepe felé 
metaszonettre lapozunk, olyan szonettre, 
amely azt beszéli el, mint születik meg a köl
tő számítógépében [tollán?] a szonett), hogy 
az eltávolítás, a megkettőződés, a természe
ti-költői elkötelezettség párhuzamra lel a 
szonett összetevőivel (szonett, ritmus, rím, 
tercina, jambus: íme, néhány példa az össze
tevőkre). A szonett, sors, a versvégi iszony 
megbékélést sürget, az élet lezárulásától ta
lán egy-két jambus választja el. Miközben a 
zavaró-zakatoló tényezők a jóhangzás ellen 
szólnak, mégsem lehetnek gátjai a szonett 
szabályai szerint való végigírásának.

Meglepő (?) tehát, hogy „dramaturgiai- 
lag” efféle megakasztó tényezők teljes har
móniában vannak a szonettváltozatok (ami 
a rímelést illeti: az „előírásoknak” eleget té
vő) nagyvonalú elgondolásaival; s ha a kvar
tettek nem feltétlenül előkészítő, a tercettek 
nem bizonyosan válaszoló funkciót töltenek 
be, a mondatnyi „magánbeszéd” számol a le
hetséges „szabálysértések”-kel. Ám ezeket 
is, nem egyszer hivatkozva a festményekből 
kikövetkeztetett „szabálytalan” előadásra, 
szemléletre, belekomponálják a versbe, né
mileg kilendítve a megszokott versmenetből. 
Az Őszi paktum meglepő első sora („A sátán 
teste gyéren szőtt anyag”) megállásra kész
tet, önmagán túlra mutathat a szőtt anyag, 
a textúra (visszavezethető a latin tego igére, 
mely eltakar és fedez jelentésben használa
tik, a texo igére, mely a sző és megcsinál sza
vakkal fordítható, a textum szöveg, a textú
ra pedig akár szőttes és szerkezet is lehet) 
árulkodik, annál is inkább, mivel a folyta
tásban olvasható: „s átlátni rajta, mint az 
őszi kerten” -  hogy ott maradjunk. Ám csak 
látszólag lépünk egy kissé távolabb, az „egy
két maroknyi/ darázs” megjelenése újra 
megidézi az „elsárgult pokol”-t, mely immár 
nem távolítható el, felkínálja az azonosulást, 
a méz nem lehet az élet édességének jelképe, 
a fekete-sárga fenyegető szimbolikája elté
rít egy lehetséges idilltől. A csattanó aztán 
a következetes versgondolás szerint formá
lódik: „mert régóta azt eszed,/ amit az ördög 
jóváhagy neked.” A befejezés súlyát növeli, 
hogy a kötet külső borítóján, a belső címla
pokon címként hirdet egy fenyegetettebb, sö- 
tétebb színekkel megrajzolt, komorabb hang
zású poétikát: Amit az ördög jóváhagy, itt a 
személyességtől megfosztva, a záró jambus- 
tól mentesen: neked, a chtonikus principiu- 
mot ezúttal az előtérbe helyezve.

Nem meglepő, hogy viaskodó, harsogva 
és csöndesen kérdező, a fent és lent látha- 
tó-érzékelhető-sejthető üzeneteire reagáló 
költészet a Markó Béláé, aki régóta nem fo
gadja el természetesnek, ami van, de nem is 
rándul át könnyedén oda, ami lehetne (vagy 
aminek egy naivabb felfogás szerint kelle
ne lennie), hiszen a megtekintett képek és 
helyszínek sem biztatják, zsúfoltságukban, 
rejtélyességükben, „titkaikéban nem feltá
rulkoznak, hanem sokszerűségükre, réteg
zettségükre hívják föl a figyelmet. Olyan 
párbeszédet ajánl, amelyben a pozíciók föl
cserélődhetnek: a beszélő beléphet a képbe, 
legalábbis reménykedik benne (mint a Túl

szonettjében), vagy arra indíthat a festmény, 
hogy a szemlélő is alkossa meg a maga vál
tozatát (Saját élet).

A kötet az Átélés című szonettel kezdődik. 
A cím utalhat (egyszerű?) befogadói maga
tartásra, de megidézhet ennél bonyolultabb 
életrendet, az újra-, másképp-, „át”-élés nem 
misztikus, hanem a költői logikai útján is 
megközelíthető folyamatát; hiszen a létezés 
sosem egészen lezárt gondolat, fölmerülhet 
egy visszatérés, új anyagba dimenzionált 
élet lehetőségén töprenkedés. Nem eleve el- 
rendeltség, hanem a képzelet felelőssége és 
költői megvalósulása, melynek során a vi
lágegész mutathatja részecskéit, a termé
szet láttathat hasonlóságokat, de amely kér
déssel, nyitottan zárul. Hozzátéve, hogy a 
végtelen-életem, lehetnék-megszületnék rí
mek segíthetik a versbéli tájékozódást. Eh
hez képest (meglepő? nem meglepő?) záró 
vers: Szabad szonett. Első ránézésre a sza
badságot az jelenti, hogy mellőzve vannak 
a rímek. Alaposabb szemlélet esetén föltet
szik: az „ahogy” található főszerepben: min
den sor evvel az összehasonlításra utasító 
kötőszóval kezdődik. Végezetül az vélhe
tő igen fontosnak, hogy bár erős az ösztön
zés az összehasonlításra, annak három té
nyezője közül csupán az egyik kap verssort, 
és ez az egyik verssor aképpen ismétlődik, 
hogy az eleven szemlélettől, a látástól a hal
láson keresztül, az írás kitérőjével, eljussunk 
a közvetlenebb érintkezésig. A második ter- 
cett összefoglal is, kinyit is, a kicsinyt meg 
a nagyot, a közelit meg a távolit egymásra 
gondolva jeleníti meg. Az utolsó sor viszont 
értelmezendő enigmával jelenti ki: „ahogy 
értelme van, de célja nincs”. Találgatha
tunk: a versnek nincs közvetlen vagy közve
tett célja? A kötetnek? Talán mégsem kellene 
leegyszerűsíteni, az „értelme van” ugyano
lyan fontos. A didakszis elhárítása sem egé
szen megnyugtató magyarázat. A költészet 
egyszerre van önmagáért meg minden egyé
bért. Anélkül, hogy bármit szolgálna, anél
kül, hogy ne törekedne arra: mindent ma
gába foglaljon, hogy „mindent” kisugározzon. 
Sejtessen. Hiszen értelme van. De célt nem 
határoz meg. Úgy nincs, hogy megnevezhe
tetlenül sok. Csak versek útján közölhető.

Markó Béla: A m it a z ördög jóváhagy. 
Kalligram, Budapest, 2019.
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Isten tenyerén földet érni
B öszörm ényi Zoltán: K é n y sze r le szá llá s  S h an n on ban . 

Irodalm i Jelen  Könyvek / P esti K alligram , Budapest, 2017.

Böszörményi Zoltán Kény
szerleszállás Shannonban  című 
verseskötete esetében az össze
tett szóból álló cím és a mögöt
te rejlő' jelentések késztettek a 
könyv kézbe vételére. Negatív 
jelentésű szó, az olvasóban gaz
dag szöveghálót bont ki, eszé
be juttathat személyes élmé
nyeket, kellemetlen emlékeket 
vagy akár traumákat is, a fé
lelmet, a szorongást, a remény- 
reménytelenség, a lét és nemlét 
párosát, halálközeli pillanato
kat, szerettei elvesztését.

„A remény minden borúlátás 
és bizonytalanság lényege” -  ír
ja a költő a kötet nyitó sorában, 
mintegy meghatározva, össze
foglalva a kötet egészét.

ülszöveg
Ha egy repülőgép kényszerle

szállást hajt végre, a „történés” 
közben minden bizonytalan. 
Nincs garancia a túlélésre, sem 
a biztonságos földet érésre, ak
kor sem, ha „angyalok jönnek, 
angyalszemükkel fürkésznek, / 
sodródó gondolataink feszüle
téit / vizsgálják néma kitartás
sal, átvilágítanak / átkutatják 
esendőségünk lankáit, / a sze
retet magvait keresik,/ az em
bertelenségben az embert.”

Böszörményi Zoltán egy Boe
ing—1767-es gép utasaként ta
pasztalta meg a kényszerle
szállást, a gép végül sikeresen 
földet ért az írországi Shannon
ban, a könyv fülén láthatjuk a

repülőjegyet és a rövidke uta
lást is arra, hogy itt nem fiktív 
lírai játékról van szó. A 2016-os 
kényszerleszállás emléke 2017- 
re elbeszélő költeménnyé for
málódott a költőben.

A kötet semmilyen szem
pontból nem mondható hétköz
napinak, nem csupán a tarta
lom kavar fel, de maga a forma 
is rendhagyó. A költemény tar
talmaz kötött formában megírt 
részeket, hexametert például, 
rímes-ritmusos strófákat és sza
badversre emlékeztető részeket, 
amelyek mintegy aláfestései 
egy-egy hangulatnak, érzelmi 
állapotnak vagy szellemi eszme- 
futatásnak, lételméleti kérdések 
sorának. Az első oldaltól kezdve 
megbabonázza az olvasót a kü
lönös verszene, a költemény gör
dülékeny, finom szövése, az ér
zelmi állapotok intenzitása.

A harsány színekkel élő, mi- 
nimalista illusztrációk (Ré- 
szegh Botond grafikái) még 
inkább fokozzák az erős, exp
resszív költői képeket, amelyre 
az olvasó könnyen ráhangolód
hat, ha lapozni kezdi a könyvet.

A meghökkentő illusztrációk 
és a versek megbonthatatlan 
egészet alkotnak, vers és kép
zőművészet ritkán van ennyire 
összhangban egymással, mint 
itt, szinte látjuk, hogyan moz
dul az óriás vasmadár a végte
len égen.

Megírni a tragikus helyze
tet, megtalálni a hozzá illő sza
vakat, az olyan költői képeket, 
mint: „megnyugodjon a tes
tünkben az álarcos mindenség”,

„a csend vergődő gondolataimra 
veti ki súlytalan hálóját”, „kö
rülöttem önfeledt táncot lejt a 
lábatlan idő”, „üvegszemével 
rám tekint a közöny”, „a köd, 
amelyből lettünk, feladatokat 
fogalmaz”, „iszonyt álmodik a 
félelem”; a nem mímelt, hanem 
hiteles versbeszédet, ami érzé
kelteti a megélt kényszerleszál
lást, s nem csupán újraeleveníti 
a szerző emlékeit, gazdag lírai 
eszköztárra és elmélyült, kifi
nomult, filozofikus gondolko
dásra vall.

A félelem és a remény fo
lyamatosan jelen van a kötet
ben, leitmotívum, mélységeket, 
magasságokat feszeget min
den sor, pillanatokat nagyít fel, 
úgy érezzük, élő közvetítést lá
tunk egy közelgő katasztrófá
ról. Minden létező érzés előbú
jik az ember leikéből, amikor 
a biztonságérzetünk csorbul, 
függetlenül attól, hogy lelki ne
hézségen megyünk keresztül, 
műtétre készülünk vagy egy 
zuhanó repülőgép számláltatja 
velünk életünk pillanatait.

Az alábbi sorokkal tudnám 
leginkább aláfesteni ezt:

„A biztonságérzet csak sej
telem, elodázott beteljesülés, / 
mint a szerelem, ha lábunk kö
zé néz, / nem tud elvonatkoz
tatni a szükségtől, /a muszáj 
bajnoka lesz, a félreértés esz
köze.”

A versfolyam beszippantja az 
olvasót, nem engedi, hogy bár
mi fölött is átugorjunk, egyik 
sor a másik után olvastatja ma
gát. Az életveszélyben is kima
gaslik és fényesen ragyog a hit 
és a mindent felülíró remény: 
„...ha megszólal az angyalok 
trombitája, / a mennyei segítség 
is megérkezik, / s lenn fényben 
fürdő templomok...” Ezen re
ménysugarak nélkül nem is le
hetne túlélni egyetlen tragédiát 
sem, ezen sorok nélkül a könyv 
nyomasztóvá válna.

Hosszan elidőzhetnénk az 
olyan gondolatok boncolgatásá
val, mint az „Ég és Föld között 
egyedül marad a lélek?” s itt a 
valós eget és a valós földet ol
vassuk, nem álmodozás, nem a 
lírikus elméje teremtette kép
zelet szárnyal, hanem a kőke
mény valóság vetül a papírra. 
Vég nélkül elmélkedhetnénk 
az ehhez hasonló gondolatfo
lyamokon, de az olvasót in
kább arra buzdítom, nyissa ki 
a könyvet, és találja meg saját 
értelmezési lehetőségeit. Ujra- 
olvashatjuk idővel, nézhetjük, 
mint versbe foglalt katasztró
fafilmet, a félelem, a remény, 
a bizonytalanság felületein 
csúszhatunk lefelé együtt a 
szerzővel újra és újra, hogy a 
végén biztonságosan földet ér
jünk Isten tenyerén.

LŐ R IN C Z P. G A B R IELLA

DE VANNAK A KIS 
ÚSZÁSIGÉNYŰ. 

APRÓ TESTŰ HEGYI 
HÓDOK, CASTOR 

FIBER MONTANUS...

NA, AZOK 
LEGENDÁSAK!

M IN T  PÉLDÁUL 
A GRIFFEK?

PÉLDÁUL. ÉS 
HALLOTTATOK 

M Á R A

ES HA SZABAD
tudnom .

MITŐL OLYAN 
LEGENDÁSAK?

HÁT ATTÓL, HOGY RAJTAM KÍVÜL 
M Á S M É G  NEM  LÁTTA ŐKET...

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Egy tízéves orgonamű -  tisztelgés 
H. P. Türk előtt
Azzal, hogy a nagy, professzionális ze

nei intézmények nyári szabadság-szüne
tét a hűs templomi környezetbe méretezett, 
többnyire a hét bizonyos napjaihoz kötött 
kamarakoncertek, „zenés áhítatok”, a szász 
tradíciójú városokban -  elsősorban Brassó
ban és Szebenben -  ún. Orgelvesperek („or- 
gonavesperások”) töltik ki, az idegenforgal- 
milag releváns időszakok kis költségvetésű, 
de legtöbbször igényes, a nem túl ponto
san definiált régizene kategóriájába mé
lyen beékelődő zenei kínálata körvonalazó
dik. A legtöbbször ingyenes vagy jelképes 
jegyárak mellett hallgatható orgonakon
certek egyik visszatérő élménye a virág
zó (majd a hanyatló) középkor liturgikus 
éneknyelve, a gregorián zene és a későb
bi orgonakompozíciók közötti kapcsolat fel
fedezése. Nem ritkán kerülnek az orgona
koncertek műsorába olyan szerzemények, 
amelyek gregorián proprium- vagy ordiná- 
riumtételek, antifonák, graduálék, respon- 
zóriumok, himnuszok dallamát használják 
alaptémaként, vagy épp a gregorián étoszú 
zenei gondolkodást ihletforrásként, ezzel is 
mintegy igazolva azt a megszakítatlansá
got, amely a liturgiái cantus és a modern 
kori műzeneírás „egyháziassága” (sentire 
cum ecclesia) között egykor fennált, de ha 
nem állt is fenn, sohasem ártott igazolni.

Csakugyan rengeteg műzene született a 
gregorián ihlető terében, ezúttal azonban 
egyetlen, épp tíz éve született kompozíció
ra szeretném ráirányítani Olvasóm figyel
mét. Sajnos ez a mű egyetlen hangfelvéte
len érhető el, egy CD-albumon (MZA-099, 
Allegro Thaler Kiadó, Budapest-Kolozsvár, 
2009), amelynek szervezőelve épp a beveze

tő sorokban említett felismerés. A CD-nyi 
produkció a Gregorgue címet viseli, amely 
fantázia-szóösszetételként épp a gregori
án cantus és az orgonairodalmi leképező
dések párhuzamosságát jelöli. A lemez ti
zennégy zeneművet -  és egyúttal persze 
tracket -  tartalmaz; felváltva következnek 
rajta gregorián énekek és a belőlük fogant 
orgonazene. A liturgiái tételek az egykori 
Schola Gregoriana Monostorinensis ének- 
együttes hangján szólalnak meg, Nicolas 
de Grigny, J. S. Bach, Charles Tournemire, 
Olivier Messiaen, Jehan Alain és Hans Pe
ter Türk orgonakompozícióit pedig a kivá
ló kolozsvári orgonista, Erich Türk adja elő 
Kolozsvár négy orgonáján.

Az egyetlen mű, amelyről e helyt szólni 
szeretnék, gyakorlatilag a hanglemeznyi 
produkció „kedvéért” született. Hans Peter 
Türk ugyanis mintegy házi feladatul kapta 
a lemez szerkesztőitől az A Patre unigenite 
kezdetű középkori himnusz gregorián dal
lamát — Urunk megkeresztelkedésének ün
nepére - , hogy ebből vadonatúj műként, le
mezre rögzített ősbemutatóként a kortárs 
idő parafrázis-irodalmának friss terméke 
jöjjön létre.

„Atyádtól, Egyszülött, közénk / a Szűz 
öléből érkezel, / keresztség harmatával ím 
/ szentelve mindent, hitre fel. // Mennyég
ből, hatalmas király, / ember mezébe öltö
zöl, / halállal életet vevén / osztasz bő éle
törömet. // Megváltónk, kérünk tégedet: 
/ tartós lakást közöttünk végy, / szivün
ket tündöklő világ / lepje, megistenítő fény. 
// Maradj velünk, ó, Kegyelmes, / az éj ho
mályát messze űzd, / rút bűneinket távoz- 
tasd, / add örök élet gyógyszerét! // Krisztu

sunk, élet, igazság, / illesse dicsőség neved! 
/ az Atya s Lélek tündököl / megnyilatko
zott mennyekből.” — mondja a középkor 
anonimitásba burkolózó szerzője. Az or
gonamű országszerte és külhonban egya
ránt ismert, 1940-ben született komponis
tája Sigismund Todufa osztályában tanult 
a kolozsvári Zeneakadémián, ahol később 
maga is oktató lett: összhangzattant és ze
neszerzést tanított. Zenekari, énekkari, 
orgona- és kamaraműveiben fontos szere
pe van a népi hagyományhoz vagy a szász 
irodalomhoz kapcsolódó erdélyi tematiká
nak. Az In baptismate Domini című kom
pozícióban a jól felismerhető himnuszdalla
mot olykor meglepő pillanatokban át- meg 
átszövik az elmélkedést, ujjongást, kere
sést vagy megtalálást jelképezhető díszít
mények. Az orgonaműben a kontrasztok

iplitúdó
hangsúlyos szerepet kapnak. Az első rész 
természetesen kötetlenül „elbeszélő” (ru- 
bato) tempóban/ritmusban exponálja a té
mát, hogy aztán szinte táncos metrumban 
(giusto) éledjen újra. Majd a pedálbasszus
ba költözik a vezérdallam, csillogó-érces dí
szekkel a magasban. Az izgalmas ütemvál
tásokban bővelkedő, élénk középrészt (vivo) 
lefutó, de felajzott (agitato) indák és nyu
godt (tranquillo), ám magas fekvésű, halk, 
űri — Erich Türk előadásában tremulanttal 
megformált — akkordok váltakozása követi, 
hogy végül az izgatottságból a belenyugvá
sig csöndesedő-lassuló, morgásba konklu- 
dáló futamok és harmóniák révén vissz
hangozzék bennünk.

JAKABFFY TAMÁS

Az Ember halott, és élvezi
A nyugati gondolkodás történetének egy meghatározó vonu

lata szerint a történelem linearisztikus mozgásait az egyedi ál
talánossá fokozódásaként írhatjuk le, eszerint az anyagi és szel
lemi világ -  meghatározottan mégis önállóan működő -  szférái 
közötti dialektikus mozgások végül a szellem öntudatra ébre
désének abszolút szintézisében jutnak nyugvópontra (Hegel). 
A szabadság általánossá fokozott modelljében a természet ön
feledt közvetlenségéből kilépett ember a világ aktív alakítása 
közben saját belső-lényegszerkezetét -  kitüntetett episztemo- 
lógiai és ontológiai pozícióját -  sajátítja el. A hegeli happy end- 
del szemben az úgynevezett poszthumán fordulat az immanens 
mozgástörvények eredőjeként egy negatív szintézisben jut nyug
vópontra (?). A humán ágensek kitüntetett ontológiai és episz- 
temológiai pozíciójának megkérdőjelezése révén a geológiai ha
tárvonalként is értelmezhető antropocén korszak poszthumán 
kritikája a világ alakításának pozitivista értelmezési tartomá
nyát dekonstruálja. A környezetről való gondolkodás poszthu
mán modelljében az ember által mozgásba hozott komplex-ön
szerveződő rendszerek emergens műveleteik révén teremtőik 
intenciójától eltérő fejlődési pályákat is követhetnek. Az „Em
ber halálának” poszthumanisztikus modelljében az „óramestert” 
a mutáció és szelekció immanens értékduálja váltja fel. Ebben a 
modellben a világ objektív megismerése, a struktúrák hatékony 
tervezése megvalósíthatatlan vállalkozásnak tűnik.

Dmitry Kawarga Mérgező antropocentrizmus című kiállításá
nak fókuszában ezek a kérdések állnak. A kiállítás fülszövege

szerint a tárlat „az emberi populáció kiszolgáltatottságát, a fizi
kai test és a tudat változását tematizálja”. Kawarga „elborzasz
tóan szép”, egyszerre vonzó és taszító alkotásain technológiai 
maradványok, romok, kinövések és a történelem nagy -  Jézus, 
Sztálin, Obama, Trump -  vagy éppen kis alakjai szervesülnek 
egymásba. A végletesen dehumanizált tájképek látványának 
önmagát költő horrorkölteményében a komplexitás heterogén

burjánzása szerveződik egységgé. A műanyagból 3D-nyomta- 
tással készült tárgyak ironikusan játszanak a nonaptív szemét 
talált tárgyként történő exaptív felhasználásával, amely egy
szerre dekonstruálja és miszticizálja az alkotót. Ahogy arra Ne
mes Z. Márió rávilágít, Kawarga művei „miközben megidézik a 
kihalás, az antropocén sötét ökológiájának halálos fenyegetését 
— elképzelhetetlenek lennének a digitális művészet és a virtua- 
litás poszthumanisztikus plaszticitása nélkül.” Bár, ahogy azt 
a kiállítás alcíme -  anyag és test -  is jelzi, a tárlat paradigma- 
tikusan számol le a kartéziánus dualizmus test-lélek dichotó- 
miájával, a dekonstrukció enyhe mámorának felszabadító kre
ativitása Isten halálának új hajnalpírjához hasonlatos. Bár az 
Ember halálát követő poszthumán korszak hibridizált látványa 
egyszerre felszabadító és rémisztő látomás, talán még sohasem 
volt ennyire „nyílt a tenger” (Nietzsche, 1997).

KOLLÁR DÁVID
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K ántor Lajosról emlékeztek meg ha
lálának második évfordulóján augusztus 
21-én, a Kolozsvár Társaság székhelyén, 
a Kolozsvári Magyar Napok keretében. 
Balázs Imre József az írót, Buchwald Pé
ter az embert, Kelemen Hunor a politi
kust, Kovács Kiss Gyöngy a szerkesztőt 
méltatta, míg Amedeo di Francesco Kán
tor Lajos nemzetközi kapcsolatairól érte
kezett.

Idén is több rendezvénnyel vett részt 
a Kolozsvári Magyar Napokon az Erdé
lyi Magyar írók Ligája. Augusztus 22- 
én a Bulgakov Kávéházban a Tiszatáj fo
lyóirat szerkesztőivel, Annus Gáborral, 
Orcsik Rolanddal és Tóth Ákossal Ka
rácsonyi Zsolt beszélgetett, majd Vajda 
Anna Noémi Hámozottak és Döme Bar
bara Nők a cekkerben című novelláskö- 
tetéró'l beszélgetett a szerzőkkel Seres
tély Zalán. Ezután pedig Lövétei Lázár 
László Miféle harag című verseskötetéről 
kérdezte a szerzőt Papp Attila Zsolt. Au
gusztus 23-án, ugyancsak a Bulgakov- 
San Csender Leventével beszélgetett De
meter Zsuzsa, majd Király Farkas Ha 
elfogy a fény című prózakötetéről Márton

Evelin beszélgetett a szerzővel. Augusz
tus 24-én az Életfa Családsegítő Egye
sület székházában Demeter Zsuzsa kér
dezte Csender Leventét A különleges 
Meditittimó kalandjai című könyvéről, 
majd Magyarország Kolozsvári Főkonzu
látusán Király Farkas Sortűz című kis
regényéről Márton Evelin beszélgetett a 
szerzővel. Ezek után a Bulgakovban Szá
raz Miklós Györggyel beszélgetett Papp 
Attila Zsolt, majd Csender Levente, Ki
rály Farkas, Márton Evelin és Szán
tai János részvételével került sor a Pró
zaírás adott témára című eseményre, 
amelynek házigazdája Karácsonyi Zsolt 
volt.

A Je len k o r K iadónál m egjelent Ko- 
lozsváros cím ű an to lóg iá t m u ta ttá k  be 
augusztus 22-én, a Vallásszabadság há
zában. A Kolozsvári Magyar Napok alatt 
zajló eseményen elsőként Bartos-Elekes 
Zsombor ismertette a kötetben található 
té rk épeket, majd A lbert C silla  és D im ény

Áron olvasott fel az antológiában szerep
lő szerzők műveiből, ezt követően a jelen
lévő szerzőkkel, André Ferenccel, Hor
váth Benjivel, Láng Orsolyával, Magyari 
Tivadarral, Selyem Zsuzsával, Vida Gá
borral, Visky Andrással, Visky Zsolttal 
és Zágoni Balázzsal beszélgettek a szer
kesztők, Balázs Imre József és Daray Er
zsébet.

IVtásodik alkalommal rendezték meg 
idén augusztus 22—25. között a bör
zsönyi irodalmi tehetséggondozó tábort 
középiskolás szerzők számára, a Kóspal- 
lagi írótanyán. A próza- és líraszemi
náriumok mellett a beszélgetéseken szó 
volt Nemes Jeles László filmjeiről, rend
szerváltásról és az ehhez kötődő értelmi
ségi szerepmodellekről 30 év távlatában, 
tendenciákról a világlírában, volt párbe
szédíró workshop és Hungarofuturista 
diszkó. A tábor vendégei voltak: Bartók 
Imre, Dézsi Fruzsina, Dobány Péter, Fe
hér Renátó, Garaczi László, Holt Lensz- 
kij, Imre Ábris, Kállay Eszter, Konkol 
Máté, Nemes Z. Márió, Németh Gábor, 
Vájná Ádám, Vonnák Diána és Zilahi 
Anna.

Álmosság
VÍZSZINTES: 1. Román légitár
saság. 6. Kézjegy. 11. Ceruza, ré
giesen. 12. Magyar színész (Lajos).
14. ... Cutugno; olasz popsztár. 15. 
Fát tesz a tűzre. 16. Teheránban la
kik. 18. Kipling egyik kígyója. 19. 
Női énekhang. 21. Hibázik, ront.
23. A molibdén vegyjele. 25. Isko
lai tevékenység. 28. Ady egyik ál
neve. 29. Após, népiesen. 31. Apa, 
nagyapa becézése. 32. Az eszperan
tón alapuló mesterséges nyelv. 33. 
Petra város névváltozata. 35. Vük 
első zsákmánya ez a vadkacsa. 36. 
Statisztikai tény. 37. Kontinensvá
lasztó hegységgel kapcsolatos. 39. 
Francia eredetű, ritka női név. 40. 
Szórványos női név. 41. Persona non 
...; nemkívánatos személy. 42. Becé
zett Szebasztián. 44. Brazil szövet
ségi terület. 46. Bolgár pénznem. 47. 
20. századi német zeneszerző (Wer
ner). 49. Mikszáth nevezte így nejét. 
50. G. K. C hesterton aforizmája;

m ásodik, befejező rész. 53. F ra n 
cia író (Alain René). 54. Párbeszéd.

FÜGGŐLEGES: 1. Olaszos édes
ség. 2. Mátka, menyasszony. 3. Lom
pos farkú erdei állat. 4. Bemond! 5. 
G. K. C hesterton aforizmája; e l
ső  rész. 7. Az asztácium vegyjele. 
8. Hibázik a tornász. 9. Albán hír- 
ügynökség. 10. Adoptált (gyermek).
12. Silbak. 13. Ennyi az elején! 16. 
Szomjas jószágot ellát. 17. Kortyolás. 
20. Liget határai! 22. Valamint. 24. 
A Scalában gyakran felhangzik. 26. 
Nemzeti Alaptanterv, röviden. 27. 
Zuhany. 28. Hangyára rálépő. 30. 
Lentre helyezés. 32. Megleli a hoz
zánk vezető utat. 34. Az USA egyik 
tagállama. 36. Középkori eretnek 
szekta tagja. 38. Iluska. 39. ... et 
labora; bencés jelmondat. 42. Sál
végek! 43. Ágnes és Ágota beceneve. 
45. Dátumrag. 47. Agráreszköz. 48. 
Nagy szüreti edény. 51. Az ezüst ve
gyjele. 52. Római 51-es.

R. T.

A Helikon 2019/16-os szá
mában közölt Pletyka című 
rejtvény megfejtése: meg
rontják a jó erkölcsöket.
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KÉSZÜLT A MAGYAR KORMÁNY 
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TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
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L ocal C lu j-N ap o c a

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