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LÁSZLÓ NOÉMI

Szentek és halottak
Forradalom, köztársaság, reformáció, min

denszentek, halottak -  enyhén zsúfolt ez az 
időszak. Tele a lég emlékkel, hullott levéllel a 
sétány. Arénagó'zben reszket az elmefény, mint 
esteli ködben a derengő' lámpa. A sétány végé
ben csendes kőépület, zsinórpadlása és kupolá
ja: guggoló emberalak háta és feje. Rezignáltan 
támaszkodik a villamossínekre, próbál cseppet 
sem dideregni.

A gesztenyefák alá nemsokára bekanyarodik 
befőttesüveg-mécseseivel a Márton-napi óvo
dás menet, másfél óra alatt bepótol mindent, 
amit a színház képtelen volt elmondani. Addig 
is állnak a kimondatlan szavak a levegőben, 
fulladásig tele velük a belváros. Hiába van 
mindenféle fóruma a kolozsvári magyarság
nak, aki nagyobb levegőt venne, annak dom
borodó mellkasa menten valami tabuba ütkö
zik. Az érzékenyebbeknek könnyes a szemük

ebben a csípős levegőben, mint Máriapócsi Bol
dogasszonyunknak.

Könnycsepp vércseppel keringőzik a törté
nelmileg túlzsúfolt októbervégben, sülnek a 
gesztenyék és rozsdavörösen tüntetnek a ma
kacsul kapaszkodó levelek. Bántja a szemet a 
füst, egypáran mégis ott ügyködnek az illato
zó gesztenyék körül. Őket annyira nem zavar
ják a mindenhonnan kiálló tabuk, van nekik 
honpehellyel bélelt, óarany zsinórozású, geszte- 
nyegyűjtő Bocskaijuk. Mint nekem kulcsos ma
dzaggal átkötött, dacszeggel vasalt anarchis
ta bakancsom.

Innen a fokozott tabuérzékenység. Mutass 
egy tabut, és kifordítom sarkából az őszi Ko
lozsvárt. Persze, mint rongyos anarchistá
nak, nekem is inkább csak a szám jár, össze
vont szemöldökkel, ökölbe szorult kézzel állok a 
színház előtt, a síneken, és hasztalan püfölöm 
a zsúfolt levegőt, sehol egyetlen összetört tabu, 
ha nem vigyázok, még a végén rám tenyerei ez 
a hallgatag, guggoló színházféleség. Mert azért 
a tabukkal neki is van egy-két meccse még. így, 
október vége felé, a nemzeti lobogós, köztársa
sági keringőfényben, háttérben szentek és ha
lottak.

„Én is  ú g y  szeretem  
R o d o stó t, h o g y  e l n em  
fe le jth etem  Z ágont”
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„Én is úgy  
szeretem
Rodostót, hogy el
nem  felejthetem
Zágont”

Beszélgetés 
Füzesi Magda 
kárpátaljai költővel

-  Talán nem véletlen, hogy akkor készül ez 
az interjú, amikor Kárpátalján naponta tör
ténnek az egyre durvább atrocitások, a m a
gyarságot megfélemlítik, az anyanyelvű ok
tatást ellehetetlenítik, mintha visszamennénk 
az időben... Hogyan éli meg ma költőként ezt 
a nehéz időszakot?

-  Dühös vagyok és szomorú. Elkeserít, ami 
otthon történik. Jómagam egy évtizeddel ez- 
eló'tt telepedtem át Magyarországra, majd 
onnan Kolozsvárra kerültem. Fáj a lelkem, 
amikor arra gondolok, mi történik otthon. 
A testvérem családja és a rokonaim ott élnek 
szülőfalumban, Nagyberegen, a történelem 
országútján. Felső-Magyarország gyöngy
szeme, Beregszász és a Beregvidék magyar
sága nehezen éli meg, hogy nyelvileg is be 
kellene tagozódniuk Ukrajna vérkeringésé
be. Az én nemzedékem szülei még emlékez
nek rá, hogy a trianoni békediktátummal az 
ezeréves magyar múltat hogyan igyekeztek a 
csehek is „végképp eltörölni”, meg arra, hogy 
1944 ószén a szovjethatalom a „málenkij ro
bot” révén hogyan csonkította meg a kárpát
aljai magyar és német családokat.

Mi meg arra emlékezünk, és meg is éltük, 
hogy Ukrajna önállósodásakor a fiatal uk

rán állam fontosnak tartotta a területén élő 
kis nemzetek megmaradását. Majdnem há
rom évtizede, hogy Kárpátalján a többségé
ben magyarok lakta települések polgármes
teri hivatalain ott lobog a magyar trikolór. 
Himnuszunkat, Szózatunkat bátran énekel
hettük rendezvényeinken, szabadon megél
hettük magyarságunkat. Köztudott, hogy 
Magyarország volt az első, amely annakide
jén elismerte a független Ukrajnát. Éppen 
ezért megy arculütésszámba a kettős állam- 
polgársággal rendelkező kárpátaljai ma
gyarok listájának világhálón való közreadá
sa. Hetek óta ettől hangos a média, így nem 
kell részleteznem, miről is van szó. Pavlo 
Klimkin, Ukrajna külügyminisztere a köz
elmúltban a Magyar Televíziónak adott exk
luzív interjúban bagatellizálta a fennálló ve
szélyt, mondván, a sajtó felfújja a dolgot. Az, 
hogy az ukrán—magyar határon való átke
léskor a kárpátaljai magyar értelmiség kép
viselőit órákig várakoztatják a Nemzetbiz
tonsági Szolgálat valamiféle listája alapján, 
szerinte semmit sem jelent. Mint ahogy az 
sem, ha valaki kettős állampolgár. Ukrajna 
törvénye tiltja ugyan más országok állam- 
polgárságának felvételét, de nem helyez ki
látásba szankciókat, tehát senkit nem bün
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tetnek meg ezért. És szerinte a nyelvtörvény 
is csak az ukrán nyelvet védi, nem akarja 
senki ellehetetleníteni a magyar nyelvű ok
tatást, csak éppen a jogi ismeretek, a föld
rajz és a történelem tantárgyakat az állam 
nyelvén oktatják majd, és mindez a diákok 
érdekét szolgálja, hogy jobban megismerjék 
azt az országot, ahol élnek.

És az is semmiség, hogy Beregszászban, 
ahol a lakosság 52 százaléka magyar, egy 
hivatásos katonákból álló bázist létesítenek. 
Merthogy ez nem azért történik, mert a vá
ros az ukrán-magyar határ közelében van, 
hiszen köztudomású, hogy Ukrajna és Ma
gyarország igencsak ápolja a jószomszédi vi
szonyt. Ön ugyan azt kérdezte, hogyan élem 
meg mindezt költőként, de mégiscsak kibújt 
belőlem az újságíró. Elnézést, hogy nem fo
gom a válaszomat líraira, nem is tehetem: 
igaza van, mintha visszamennénk az időben.

-  Két évvel ezelőtt, amikor a Kagylóének 
című gyűjteményes kötetét mutatták be Ko
lozsvárott, elhangzott egy olyan kifejezés is a 
pályája kapcsán, hogy Ón „csendes forradal
már”, a kárpátaljai magyar irodalom hagyo
mányait, identitását, magára találását önnek 
is köszönheti. Mit fed pontosan ez a kifejezés, 
és mennyiben meghatározó a regionális jelleg 
a térség irodalmában, milyen jellegzetessége 
van az ott születő irodalomnak'?

-  Ha az csendes forradalom, hogy annak 
idején többedmagammal segítettem Kárpát
alján a magyar irodalom megmaradását az 
elhallgatások és kimondhatatlanságok ide
jén, és újságíróként dokumentálója voltam 
az utóbbi évtizedek sorsfordító eseményei
nek, amelyek meghatározzák a kárpátaljai 
magyarság életkörülményeit, akkor csendes 
forradalmár vagyok.

Mi jellemző a térség irodalmára? Én úgy 
látom, tetten érhető egy virtuális hiánybe
tegség. A biztonság hiánya munkál minden
ütt, a tudat, hogy az ország, amelyben élni 
kényszerül a kárpátaljai magyarság, nem a 
haza, az elcsatolt terület lakóinak csak az 
illyési „haza a magasban” maradt. Ezért 
született itt annyi vers a magyar történe
lem nagyjairól, a nemzet fájó sebeiről. Aki 
tollat fog Kárpátalján, érzi a felelősséget 
azért, amit leír. De szerintem ugyanez jel
lemző minden idegenbe szakadt országrész 
irodalmára.

-  Erős szálakkal kötődik az Együtt folyó
irat szellemi műhelyéhez, Vári Fábián Lász
lót többször is említi, amikor kárpátaljai iro
dalomról beszél, és a folyóiratot is. Milyen 
volt indulásakor a lap, és milyen most, ami
kor feltörekvőben van egy markáns fiatal köl
tő-ír ónemzedék, amelynek tagjai (Lőrincz P. 
Gabriella, Marcsák Gergely, Shrek Tímea, 
Kertész Dávid, Köp ríva Nikolett, Tóth Do
minika, Csornyij Dávid, Nagy Tamás és má
sok) szintén publikálnak az irodalmi perio
dikában?

-  Hol is kezdjem? Az Ungvári Állami 
Egyetem magyar szakos diákjainak egy cso
portja 1966 őszén létrehozta az Együtt című, 
írógéppel sokszorosított irodalmi diáklapot, 
majd annak betiltása után, 1967 novembe
rében Kovács Vilmos költő mentorálásával 
Forrás néven működött irodalmi stúdió, 
amelynek tevékenysége nem nyerte el a 
szovjethatalom rokonszenvét. Feloszlatá
sa után a pásztor nélkül maradt nyáj szét

2 HELIKON —



széledt, de a legenda közszájon forgott: „Volt 
egyszer egy Együtt és egy Forrás stúdió”.
2002-ben elérkezett az idő, amikor az Együtt 
végre igazi irodalmi lap formájában kerülhe
tett az olvasók asztalára. Vári Fábián Lász
ló József Attila-díjas költő, a Magyar Művé
szeti Akadémia rendes tagja irányításával 
publikációs lehetőséghez jutott minden kor
osztály.

Örvendetes, hogy új nemzedék van ki
rajzóban. A fiatal kárpátaljai szerzőkről 
elmondhatjuk: írásaikban érzékenyek a 
kisebbségi lét sorskérdéseire, de nem regi
onálisan, hanem egységes nemzetben gon
dolkodnak. Elvárják, hogy azonos mércével, 
nem pozitív diszkriminációval bánjon velük 
a mindenkori magyar írótársadalom. A köz- 
igazgatási határ már nem jelent számukra 
szellemi határt, mint ahogy az egy-két em
beröltővel ezelőtt még nagyon nyomasztóan 
hatott az előző írónemzedékekre. Már nem 
kell a sorok közé rejteniük mondanivalójuk 
lényegét: megtehetik, hogy alapos tudással 
felvértezve véleményt formáljanak minden
ről, ami fáj és gátol, ami hátráltat és vissza
húz. Egyszóval új szemlélettel gazdagítják 
az olvasókat és azokat a szerzőket is, akik 
annak idején ott bábáskodtak a folyóirat böl
csőjénél.

-  Erdélyhez és Magyarországhoz is szo
ros családi kötelékek fűzik, Budapesten, szü
lőfalujában, Nagyberegen, Beregszászon és 
Kolozsvárott egyaránt otthon van. A  kincses 
városhoz férje révén kötődik, aki abban a ház
ban született, ahol Dsida Jenő éveket töltött, 
és elhunyt. A  költő az elemi iskola két utol
só és a gimnázium első két évét Beregszászon 
járta, ahová az első világháború kitörése után 
érkezett édesanyjával és öccsével, ugyanis ott 
volt a költő nagyapja állomásfőnök. Izgalmas 
életrajzi adalék, hiszen Önre nagy hatással 
volt Dsida Jenő költészete. Mesélne erről a kö
telékről?

-  2001-ben megözvegyültem, egyedül ma
radtam. A lányom egy kolozsvári fiatalem
ber személyében találta meg a társát, abban 
az időben Budapesten éltek két lányukkal, 
unokáimmal, Hajnalkával és Orsolyával. 
2005-ben, harmincévi újságírói tevékeny
ség után nyugdíjba vonultam, úgy gondol
tam, itt az ideje a családegyesítésnek. Ám 
egy kolozsvári új társsal való találkozás 
ajándékaként nem sok időt töltöttem a ma
gyar fővárosban: a „kincses város” vonzásá
ba kerültem. Erdélyt az utóbbi néhány év
ben ismertem meg, a párommal irodalmi 
estekre, képzőművészeti bemutatókra já
runk, sokat kirándulunk, a felfedezések él
ményeiből több versem született. Otthonke
resőben vagyok és talán nem reménytelenül: 
a Kriterion Könyvkiadónál Ima mindenkor 
címmel ez év augusztusában megjelent a vá
logatott verseskötetem.

Mi, kárpátaljai magyarok is magunké
nak érezzük Dsida Jenőt. Hiszem, hogy 
mint minden helyszíni inspiráció, a város
ban kisdiákként eltöltött négy esztendő is 
nyomot hagyott a költő lelkében. Én azonban 
a lenyomatokat elsősorban nem a verseiben, 
hanem levelezésében kerestem, nem csak a 
költőt, az újságírót is meg akartam ismerni. 
Mivel magam is megtapasztaltam, elsősor
ban az érdekelt, hogyan hatott személyisé
gére a sokszor lélekölő lapszerkesztés. A Ma
rosi Ildikó által sajtó alá rendezett Séta egy 
csodálatos szigeten című Kriterion-kötetben

közreadott leveleiből kiderül, milyen gyak
ran fordult elő, hogy kifutási idő hiányában 
nem született meg a remekmű.

-  Dsida játékosabb, életörömmel teli verse
it mintha Füzesi Magda költészetével is pár
ba lehetne állítani, mintha rokonlelkek vol
nának. ..

-  Örülök, ha így látja. Valóban több ver
semben is jelen van a „pannon derű” költője.

-  Menjünk vissza kicsit az időben, az első 
verse 1967-ben jelent meg. Hogyan alakult a 
költői indulása? Magyartanára, úgy tudom, 
nagy hatással volt önre az út kezdetén.

-  Az olvasás terén „mindenevő” voltam. 
Valóban, a későbbi magyartanárom, a jelen
leg Sopronban élő Polczer Irén volt az, aki a 
klasszikusok felé terelgetett. A Polczer há
zaspár (osztályfőnököm, Bandi bácsi fizi
kát tanított, de polihisztor volt) irigylésre 
méltóan gazdag könyvtárat gyűjtött, tőlük 
kaptam az első tanulmányköteteket, illet
ve a „nehéz” regényeket. Az iskolának iro
dalmi faliújságja is volt, amelybe mindenki 
írhatott. Itt adták közre első kis négysoro
somat tizenegy éves koromban. Nyolcadikos 
voltam, amikor a járási lapban megjelent az 
első versem.

-  Személyesen ismerte Kovács Vilmost, 
az egyik emblematikus kárpátaljai költőt. 
Milyen volt a kapcsolatuk, az első találko
zás vele?

-  Kovács Vilmos költészete valami külön
leges csemege volt az irodalomkedvelő diá
kok számára: más, mint József Attila, vagy 
Ady, vagy Radnóti. Mondanivalója jóval kö
zelebb állt hozzánk, különösen, hogy tud
tuk róla, kárpátaljai. A személyes találko
záskor nagyon közvetlen és jóindulatú volt, 
nem „szúrta le” a fiatalok zsengéit, bizta
tott bennünket. A Forrás stúdiót, mint köz
ismert, az Ungvári Állami Egyetem magyar 
szakos hallgatói hozták létre, de meghívtak 
soraikba olyan középiskolásokat is, akik
nek nyomtatásban már megjelentek az írá
saik. így kerültem én is a stúdióba. Olykor 
kemény bírálatokat is kaptam a „nagyoktól”. 
A kritika segített, mert hozzáértően terel
gettek egy szabadabb látásmód felé. Mento
runk nem nagyon szólt bele a stúdió életé
be, rábízta a vezetést a fiatalokra, de tudtuk, 
hogy adott esetben számíthatunk rá.

-  Kosa Anna balladája című versét több
ször is elolvastam, tragikus múltbéli eseményt 
idéz, a málenkij robotot, ahová az Ön édesap
já t is elhurcolták. Az irodalomnak lehet-e kö
zösségi trauma-feldolgozó szerepe?

-  Szívből sajnálom, hogy édesapámmal 
keveset beszélgettem a lágeréletről. Állandó 
rohanásban voltam, azt gondoltam, lesz még 
rá idő, hogy lejegyezzem az Abháziéban töl
tött három esztendő eseményeit. Sajnos nem 
így történt, ötvennyolc éves korában halálra 
gázolta egy személygépkocsi. Soha nem be
szélt a megaláztatásokról, de annyit azért 
elmondott, hogy nagyon keserves évek vol
tak. Mivel szinte gyerekként, húszévesen 
került munkatáborba, az idősebb fogolytár
sak őt küldték ki a faluba, hogy szerezzen 
valami élelmet. Sokszor fagyott marharé
pa volt a zsákmány, az adott erőt a másna

pi kegyetlen munkához. Én még ismertem 
szülőfalumban azt az öregasszonyt, akinek 
egyetlen fiát hurcolták el 1944 őszén, és eb
be beleőrült. Minden idegenhez odament, és 
könyörögve kérte: „Ne bántsátok a fiamat!” 
Sokáig birkóztam a témával, míg végül meg
született a Kása Anna balladája. De ugyan
olyan fájdalmat okozott az Évforduló című 
versem megírása is. És újra meg újra eszem
be jut édesapám idősebb nővére, aki huszon
négy évesen maradt özvegyen két kicsi gyer
mekkel, mert Fiatal férjét már Szolyván a 
gyűjtőtáborban meggyilkolták „a dicső fel
szabadítók”. A sztálinizmus áldozatainak 
emlékére tartott rendezvényeken gyakran 
szavalják e verseimet és talán tényleg segí
tik a lelki sebek gyógyulását.

-  Alapító főszerkesztője a 2005 óta megje
lenő, budapesti székhelyű Kárpátaljai Hír
mondónak a Kárpátaljai Szövetség lapjának. 
A  folyóirat negyedévente jelenik meg, hídsze
reppel bír a Kárpátaljáról Magyarországra 
elszármazottak és a szülőföldön maradtak 
között. Talán sose volt ennek olyan nagy je 
lentősége, mint ma.

-  A Kárpátaljai Szövetség több mint ne
gyedszázada jött létre, a közösség, a gyöke
rek megőrzésére fókuszál. Ezt a célt szol
gálja a Kárpátaljai Hírmondó is. Igaza van: 
talán soha nem volt ennek akkora jelentő
sége, mint napjainkban. Fentebb már be
szélgettünk arról, úgy tűnik, mintha visz- 
szamennénk az időben. De újra és újra le 
kell írnunk, hogy Kárpátalján a magyarok 
ezer év óta otthon vannak, még ha a beto
lakodók csodálkozva mondják is, hogy „na
hát, Ukrajna milyen szép országrészt adott 
a magyaroknak!” Mert hiszen nekik „tér
kép e táj”, de nekünk szülőföldünk az egy
előre csak „médiaháborútól” ölelt, anyaföld
től elszakított kisháza. És meg kell írnunk 
minden rezdülését, szomorúságát, örömét, 
és hírt kell adnunk arról, hogy vagyunk, 
élünk.

-  „Füzesi Magda verseiben tetten érhető 
az egyetemességre való törekvés, a humánum  
mindenen átszűrődő relevanciája, és a helyi/ 
helyzeti kötöttségek keretezettsége. »Ezüst cér
nám elfogyott régen, I nem vezet erdei ösvé
nyen. / A vadak nyomát fű  takarja, / alszik a 
mesék birodalma« -  így kezdi Füzesi Útban 
hazafelé című 1978-as versét.” Farkas Gá
bort idézem, aki tanulmányt írt munkássá
gáról. Mennyire érzi ezt relevánsnak, jellem
zőnek, összefoglalható dióhéjban ezzel Füzesi 
Magda költészete?

-  A fent említett vers megírása óta eltelt 
négy évtized. Ennek ellenére még mindig 
„hazafelé” tartok, csak most más irányból. 
Mikes Kelemen szavaival élve: „Úgy szere
tem Rodostót, hogy el nem felejthetem Zá- 
gont.” Akármerre is vezetett-vezet az utam, 
én kárpátaljai magyar vagyok, ezt mindig 
és mindenütt büszkén vállalom. A gyökerek 
szempontjából fontos az önmeghatározás
ban a regionális megkülönböztetés: a világ 
a globalizáció felé halad, és ha már nem tu
datosítjuk azt, hogy „honnan jöttünk”, csak 
azt, ;,hová megyünk”, elvész az élet sava-bor- 
sa. És ha verseimben „tetten érhető a humá
num mindenen átszűrődő relevanciája”, örü
lök neki: igen, ezt akartam mondani...

VARGA MELINDA
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SIM ONFY JÓZSEF

r a jz

állok üres kézzel 
szavak nélkül 
miért nem tudok 
gyűlölni ha már 
szeretni nem tudok 
miért nem tudok 
szeretni ha már 
gyűlölni nem tudok 
igazítanivaló 
rajtam semmi 
a rajz befejezve 
arra várok csak 
isten rányomja 
kézjegyét

c sa k h o g y

az idő  sokkal 
jobban telik 
ha csinálok 
valamit 
csakhogy én 
nem akarom  
se jobban se 
hogy teljen 
nagyon a 
végére értem  
nyugalomra vágyom 
heverészek 
a kertben 
kezemen madár 
elröpültem  
el el

r o s k a d á s ig

kandallópárkányon 
óra leszáradt 
m ind a mutatója 
fölgyújtott nádas 
a lelkem minden  
élő menekül 
élni nem könnyű  
tanulom a halált 
permanens szomorúság 
csak át ne aludjam  
ami még hátra van 
kiráz a világűr hidege 
menny melegét nem érzem 
a világ gondját nem én 
cipelem egy levél is 
vállamon micsoda teher 
m int amikor még volt 
kutyám fogom magam  
és sétálni viszem  
kerülgetem az ibolyatöveket 
szívem nem pompázik 
színekben m int a rózsafa 
nyárfa levele 
asztalom dérrel 
pakolva roskadásig

Lebegő formák

ú g ysem  fogom

türelmem lesz-e 
elviselni az öreget 
szunyókál a napon 
éjszaka fél elaludni 
hátha nem ébred meg 
csak úgy 
hanyagul 
odavetem  
m it izgulsz 
rettegsz magad 
alá húgyolsz 
félelmedben 
megtudni 
úgysem fogod 
mikor haltál 
meg

a z  a n g y a l

ne áltasd magad hogy 
másképpen is 
történhetett volna 
vannak kik belepusztultak 
kik semmit sem akartak 
neked terveid vannak 
utazol párizsba kijársz 
a szajna-partra 
m int most a számosra 
étvágyad rengeteg 
ez is egyfajta életszeretet 
az angyal tetőtől talpig 
végigmért hisztérikusan 
nevetett szót sem szólt 
pókszálon kúszott 
föl az égbe
már nem nem remélek 
hallgat a lélek érzem 
a holnapot meg sem érem 
bármi történik minden 
olyan indiferens 
hibernált állat nincs mi 
ájultamból fölrázna 
napom gyertya nincs 
gyújtózsinórja 
nem akarok emlékek 
által élni
nagy leveleken vízcsepp

csöndje nem tudja 
hulljon-e
semmibe nyúló ágon 
ma illata leng 
hold tőkéjén fejem 
csak le ne csapd 
uram vérem a 
tejútat bepiszkítja

n em  ö rü lö k

hatos meg egy ötös 
nem örülök 
valami most 
elkezdődött 
valaminek vége 
hónom alatt 
a félelem bibliája 
lelkem lapul 
penész a házban 
nem vagyok megáldva 
jókedvvel beszéddel 
nekem mindent 
szabad már 
bennem lenyugvóban 
minden
rohanok hogy lerázzam  
magamról az öreget 
kúthoz érve az öreg 
meri a vizet

h a  m o s t

egyedüllétbe feketedett bogár 
neked meg mi bajod rusnyaság 
jössz egyenest a talpam alá 
nincs neked asszonyod unokád 
otthon senki se vár 
letépnél egy szál őszi ibolyát 
neked hoztam m ondanád  
míg eléd teszi a gőzölgő 
vacsorát a kolozsvári káposztát 
eltaposni téged csak egyetlen 
dologért lennék képes 
ha most nevemen szólítanál

n é lk ü le m

ülök rezzenéstelen 
arccal kezemben 
szorongatok valamit 
elképzelni sem tudom  
nélkülem az életem 
ülök resten szemközt 
a végtelennel 
mikor jól érzem magam  
az eső akkor is esik 
szél fákat csavar ki 
tövestül házakról lesöpri 
a cserepet a pléhtetőt 
sokan éhen és ébren 
töltik az éjszakát 
reszketnek pokrócba 
takarózva mikor én 
jó l érzem magam  
ágyam meleg asszonyom  
hívogat türelmetlenkedik
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MARKUS BELA

„a ráemlékezés terein”
(Katlanváros; Asszonyélet egy sírkövön; 
V esztesek; Id e le n n , o d a fen n ; K ó b o r ló  évek)

(Folytatás előző lapszám unkból)

A Vesztesek {Utunk-évkönyv 82) talán 
a szerző legszemélyesebb, legbensősége- 
sebb, az érzelmi viszonyulásait legnyíl
tabban feltáró prózája az életrajzírója ál
tal „memorialisztikus esszéknek” mondott 
sorozatban. Itt nem játszik el a nevekkel, 
mint aki távolságot akarna tartani a vise
lőjüktől, így növelve sorsukban általános 
érvényűvé, ami egyedi volt bennük. Az elő
adásban, bár nem hagyja el a dokumentá
lást, az okmányokkal, hivatalos iratokkal 
való bizonyítást, továbbá szükségesnek érzi 
bizonyos adatok, tények -  főleg a születési 
évszámok és a történelmi dátumok -  köz
lését, a jelentésadás szempontjából mégis 
jóval csekélyebb a szerepük, mint a törté
netek, anekdoták szellemes elmondásának, 
esetek, jelenetek felelevenítésének. Az el
mélkedő, filozofáló részek aránya is csök
kent, mégpedig azzal párhuzamosan, hogy 
az emlékezés terébe állított három fő alak 
-  az apa, a nagyapa és az anya -  karak
terének megrajzolásához, viselkedésének 
leírásához alig fűz értelmező magyaráza
tokat. Az akaratlagos emlékezés természe
téből fakad ugyanakkor, hogy nemegyszer 
olyan élmények bukkannak fel a feledés 
mélyéről, amelyek villanásszerűen, töredé
kesen bár, de a korábbi esszéiben is feltűn
tek. Mégsem keltik az önismétlés fárasztó 
érzetét, ellenkezőleg, árnyalják vagy telje
sebbé teszik az akár egy eseményről, akár 
egy szereplőről rajzolható képet. A főala
kok portréi pedig gyakran gazdagodnak, 
színesednek olyan vonásokkal, amelyeket 
egymásról húznak, olykor a karikírozás- 
nak nem csak a szándékával, de a szen
vedélyével is. Az alanyi elbeszélő ilyenkor 
mintha maga is mulatna, ugyanakkor él
vezi, hogy egyensúlyozhat a vélemények 
között. Szerepe elháríthatatlan és magá
tól értetődő, hiszen az elbeszélt idő olyan 
messzeségekbe -  egészen a XIX. század vé
géig — visz vissza, amelyek megelevenítése 
csak a család „kommunikatív” emlékeze
tével lehetséges. Nemegyszer így történik 
akkor is, amikor már a saját emlékezete 
határára ér, vagy amikor bizonytalan él
ményei hitelességét illetően, és a másoké
val egészítette ki vagy ellenőrizteti őket. 
Ritka, ha emiatt kilép a családi körből.

Innen indít, „népes nemzetségük” egy 
furcsa szokáshagyománya leírásától az 
esszé, s ide tér vissza a végén, mintegy je
lezve, hogy ha kihalóban is a másutt tán 
teljesen ismeretlen rítus, ők még őriz
ték, fenntartották. Eljátszották az avatá
si szertartást: valamelyik korosabb férfi 
rokon az újszülött fiúgyermek lábacská
ját szorongatva mintegy ráolvasásszerűen 
mormolta: „sose essen le a lábodrul a ka
tonabakancs” Az önéletrajzi elbeszélőben 
is rögződött a szokás, ő is „eldarálta a va
rázsigét” a gyerekkocsiban sütkérező fiá
nak, aki majd felnőve -  és ez a jelenet kere

tezi az esszét -  épp az utolsó sorok írásakor 
tudatja vele, hogy holnap sorozzák. A ha
gyomány hívja elő a nyitáskor és a zárás
kor is a háború, illetve a béke gondolatát. 
Az elején egyrészt ahhoz kapcsolódva, hogy 
az „egymást sok ágon számon tartó famí
lia” harcot járt hadfiaiból egy jó szakaszt 
lehetett volna kiállítani, másrészt pedig Zi- 
lah bombázásának egyetlen áldozatához, 
„egy árva kutyához” kötve. A végén az „azt 
mondják” közkívánatával, hogy 1982 „a le
szerelés éve lesz”, hisz százezres béketün
tetések zajlanak Európa metropoliszaiban. 
Az elbeszélőt nem a remény tölti el, ami
kor lezárásként kiszámítja, az ezredfordu
lón a ma születettek lesznek sorkötelesek 
— és az utolsó mondat: „Mi pedig akkor to
vább is vesztesek”.

Hogy a mi-tudat túlterjed-e a famílián, 
azért se dönthető el, mert a veszteség és 
a vereség fogalma többféle összefüggésben 
kerül elő. A „legsajátosabbnak” azt nevezi, 
hogy a világháborúk századában az apák 
nem alakíthattak ki életmódot, életformát 
az utánuk jövőknek, „sorsot nem hagyhat
tak örökül”. S miközben nemzetek, államok 
háborúkat vesztettek, az egyes ember a bé
kéjét vesztette el, és „évszázadok rögzítette 
normák” foszlottak semmivé. Ilyen norma
ként, az emberiesség szabályaként hozza 
szóba a külső támadások elleni jogos véde
kezést, hogy -  személyesre váltva -  „Szi
lágyi őrvezető” példáját mint a „legyőzött 
támadó” esetét idézze. Politikatörténeti íté
letet szociálpszichológiaival és etikaival el
lenpontoz: apját, az „istenadtát” a „rosszul 
fölfegyverzett agresszorok” közé sorolja 
mint „eleve leírt veszteséget”, majd a „kol
lektív öngyalázás-öntépés-önsanyargatás” 
„bűntudat- és vezekeltetés-felelőseinek” 
túlhajtott iparkodását elutasítva kérdezi, 
„mi múlott rajtunk”, „szegény közvitéze
ken”. Ez a mi-tudat szólal meg előbb azon 
töprengve, hogy alakul a sorsunk -  nem 
mondatik ki, hogy a nép, a nemzet sorsa —, 
„ha nem hozunk magunkra világégéseket”, 
majd egy külső szemlélő helyzetébe illesz
kedve veti fel, hogy „már-már úgy nézünk 
ki, mint akik veszteségeinkhez, megráz
kódtatásainkhoz ragaszkodunk igazán, 
mint akik a kínt, a pusztulást tartjuk ter
mészetesnek, sorsformáló tényezőnek éle
tünkben”.

Az esszéíró a történelmileg kialakult né
pi, nemzeti jellem vonásaként jelöli meg ezt 
a veszteségtudatot, és ha nem teljes meg
győződéssel is, de „mintegy” tiltakozik az 
„ilyen avas, végzet-ízű érzelmi-szellemi be
állítottság ellen”. Tiltakozása kevésbé meg
lepő, mint az „avas” jelző használata, hi
szen ezzel egy, a magyar történelmen és 
irodalmon szinte a kezdetektől végigvonu
ló, a török kori prédikátoroktól és Zrínyi
től eredeztethető, s Adytól Nagy Lászlóig 
vagy Ottlik Gézáig, Székely Jánosig foly
tatható történelem- és morálfilozófiái felfo
gást minősít. Mint aki másképp számol az

isteni kegyelem adta eséllyel együtt Zrínyi, 
az „athleta Christi” áldozatával is; hitetle
nül, hogy a veresége — a vereség — is lehet 
követésre méltó példa, történelmi, sőt koz
mikus távlatban a győzelemmé változta
tás reményével. Kölcsey Mohácsának alap- 
gondolatával sem érthet egyet: „Szerencsés 
történetek felvirágoztathatják, dicsőségre 
emelhetik a nemzetet; de a balsors csapá
saiból is eredhetnek magas érzelmek. Sze
rencse hiúvá is teszen; szerencsétlenség, ha 
nem közlelket ért, magába szállást, önis
merést, erőkifejtést hoz magával. Hány
szor nem szült a veszteség hasonló lelke
sedést a legragyogóbb győzedelemhez!”
N. Pál József értelmezése szerint1 a vere
ségből kiküzdött érték morális, metafizi
kai töltést hordozó tudatát szólaltatja meg 
Ottlik Géza is, az Iskola a határon sokat 
idézett szavaiban: „Megszoktuk hát, hogy 
egyedül ünnepelgessük vesztett csatáin
kat, melyeket túléltünk. Talán azt is meg
szoktuk, hogy a vereséget izgalmasabb, 
sűrűbb anyagból való és fontosabb dolog
nak tartsuk a győzelemnél -  mindeneset
re igazibb tulajdonunknak”. Nem a kese
rűség szavai ezek, s nem is vádolóak, mint 
Ady „fordított himnuszában”, az Istentől a 
magyarra áldás helyett örök büntetést ké
rő Nekünk Mohács kell könyörtelenül önos
torozó versében. A kortárs lírában az Ott- 
lik-regény létfilozófiai tanulságához Nagy 
László transzcendens távlatú gondolata áll 
közel: „Ha reménytelen a Lehetetlen, elbu
kásunk is ünnepély”. És persze azé a Szé
kely Jánosé, aki mintegy a keresztény ta
nításoktól, az újszövetségi hittételektől 
eloldva a létezés örök érvényű törvénye
ként hirdeti: „Nem válogat a győzelem, / 
Mindegy neki, / Egyformán felemel / Hami
sat és igazat. / Ám a vereség, / Tönkrejutás, 
megalázás / Jogot ad, igazat ad. // A győz
tes igaza meghal. / A vesztesnek igaza lesz. 
/ Mióta világ a világ, / Az nyer igazán, aki 
veszt”. A költemény az 1973-as keltezésű 
A  vesztesek, szerzője az 1979-es kiadású el
beszéléskötete, A nyugati hadtest legvégére 
iktatta. Címében határozott névelővel -  ez
zel tér el Szilágyi esszéjének címétől, mint
ha az előbbi jelöltjei meghatározott alakok 
volnának, mégpedig az alcímben feltünte
tett „tüzérség” katonái, az utóbbi viszont 
általában jelölné meg a hiányt szenvedő
ket. Ennek épp a fordítottja igaz, legalább
is a memoárírói szándék szerint, amely 
a vesztesek körét két emberre szűkíti le, 
az anyai nagyapára, aki így került haza 
az első háborúból, és a későbbi évtizedei
ben is a „veszteségeit (vereségeit?) gyara- 
píthatta”, valamint az apára, aki „féléves 
frontszolgálat után maga került a család 
veszteséglistájára”

Az ő sorsuk nyomon követése, szemé
lyiségük megrajzolása tehát a cél, és a 
valószerűség megteremtése érdekében, 
a hitelesítés igyekezetével legelőbb is az 
emlékezetét ellenőrzi, „keretjátékos” fián 
kísérletezve, hány éves koráig elevenek az 
emlékei. Lényegében a Jan Assmann fel
vázolta kollektív emlékezet két modusa kö
zül a társas interakcióra épülő biografikus 
emlékezés a portrék elkészítésének alap
ja, olyan emlékek felelevenítése és egyez
tetése, összehangolása, amelyek jórészében

» » >  folytatás a 6. oldalon
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a családjával osztozik. Az ellenőrző, kiegé
szítő szerep a különböző dokumentumokra, 
iratokra vár itt is, folytonosságot teremte
ni az életutak feledésbe merült szakaszai 
között. Az eleven emlékek azt az apát őr
zik, aki farkaskutyája hátán lovagoltatta 
a fiát, s aki a Talpra, m agyart szavazat
ta vele. Termetes, vállas, erős, ugyanakkor 
„befele forduló, kevés szavú” volt; a frontra 
vonulása előtt egyedül a sógorának mond
ta, nem akarván az anyját, a nővéreit és 
hát a feleségét ríkatni, hogy „tudja, soha
se kerül haza”. Az apa története a bevonu
lással megszakad, hiányát a fia háborúval, 
harccal kapcsolatos „makacs képzelgé
sei” töltik ki, míg meg nem jön az értesí
tés eltűnéséről. Ezután, de már korábban 
is a Katlanvárosból már ismerős jelenetek 
a gazdája halálát megérző kutyával, aztán 
a „Szilágyi tizedes” civil ruháját hozzájuk 
vivő sarmasági gazdálkodóval, végül egy 
hagyatéki eljárás miatt a holttá nyilvání
tással. Innen kezdve újra „majdnem telje
sen kimaradt apám képzeletbeli fölidézése”, 
helyette a csonka családnak a Híd utcába, 
apai nagyanyjukhoz (Adorjányi Julian
nához) költözéséről esik szó, illetve az itt 
Nagy Klánnak nevezett hozzátartozók, „a 
Lugosi-Szilágyi-Meszesi-Ladányi-Takács- 
Major-Szíjgyártó-Tarpai ága-bogakon tere
bélyesedett rokonság” „testmelegéről”, egy
más segítéséről, asszonyok vagy „leléceít 
hadfiak” pincében rejtegetéséről. Az elbe
szélés menete a Híd utcához érkezett, ahol 
az anyai nagyapa is — a Katlanvárosban 
megismert „vín Zemó” — lakott.

Ahogy az Asszonyélet egy sírkövön, úgy a 
Vesztesek is felveti: a nagyszülők élete „mo
dellként sűrítette” a háború „valamennyi 
sorsot roskasztó következményét”. A nagy
mama és a nagypapa: két véglet, merő el
lentét „minden polgári, meg emberi, meg 
zilahi normák” követésében. Az elbeszélő 
szerint „az öreg kőműves a maga szerte
len, peregrinus sorsával csak kontrasztja 
lehetett” a környezetüknek, ahol számon 
tartották egymás gondját. „Meg valami 
jóféle tizenkilencedik századból maradt 
tisztesség-gondot, mely szerint, mondjuk, 
az emberi életnek oka, célja, rendelteté
se van” — jellemzi a család életfelfogását. 
A feladatokat, a munkát, felsorolásszerű
en: „És mert a kukoricatábla, a templom, 
a tímárműhely, a szőlőpászma, az iskola 
mind, mind teérted és egyben általad lé
teznek, legyen rájuk gondod, törődj velük, 
ne teljen az időd hiába”. Az erkölcsi tanítás: 
„És jó tettért jót várj, és viseld türelemmel 
a rád mért megpróbáltatásokat, és így to
vább...: mert igenis van rend, valamiféle 
isteni, és hozzája igazodó emberi, ezekhez 
alkalmazd hát magad”. A nagyapa, aki
nek csak a keresztneve (Lajos) tűnik fel 
a szövegben, a vezetéknevét (Zemáncsek) 
máshonnan, de nem az író szépprózai al
kotásaiból lehet tudni -  a legkevésbé sem 
alkalmazkodó fajta. Ha az „életforma-örök
ségből” kiforgatta az idő, akkor — Bolond 
Istók-i módra -  még segített is neki tovább 
forgatni. Ha Adorjányi Julianna rendtartó 
igyekezett lenni erőnek erejével, minden
áron, akkor Zemáncsek Lajos rendhagyó. 
Vagy -  Michel Foucault fogalmával -  rend
ellenes2. Ez mindenekelőtt abban mutat

» » >  folytatás az 5. oldalról kozott meg, amit a francia filozófus a há
zasság szabályának tiszteletben tartásával 
kapcsolatban fejteget, állítván, hogy a XIX. 
században a városi proletariátus létrejöt
tével és fejlődésével „a házasság szilárdsá
gát és szükségszerűségét” biztosító kötelé
kek és „nehézkedési erők” szükségtelenné 
váltak. A házasság a hozzá tartozó kötele
zettségek rendszerével, valamint intézmé
nyes és materiális támasztékával együtt 
elvesztette létjogosultságát, helyébe a „sza
bad együttélés” formái léptek.

„Zemó” életútja ezt példázza, ám csak at
tól kezdve, hogy megözvegyülve, négyévi 
frontszolgálat után, harminckilenc évesen 
hazatérve a három félárván maradt gyer
meke helyett „idegen népeket látott” a la
kásában. Erre ő nem azon volt, hogy maga 
köré gyűjtse fiát, akit a kovács nagybáty
juk vett magához, a kisebbik lányát, aki 
egy csizmadiaműhely sarkában kapott fek
helyet és a nagyobbik lányát -  az író édes
anyját -, aki a krasznai molnárékhoz ke
rült, hanem velük mit sem törődve új életet 
kezdett. Elvett egy háromgyermekes hadi
özvegyet, és amit aztán kőművesként kere
sett, vele élte fel, szélnek eresztve az újabb 
három gyereket is. Nem mondhatni hát, 
hogy rájuk költött, mert a családtörténet 
több olyan, anekdotikus esetet jegyez, ame
lyik viselkedését inkább dzsentrisnek vagy 
az urizáló munkásarisztokráciához illőnek 
láttatja. Miközben a Híd utcán egy ház mö
gé ragasztott szoba és egy kamra a laká
suk, háttal az utcának, és mint valami fe
dezék, burjánzó szőlővel beborítva, álcázva, 
aközben elvárta, hogy ebédre frissen főtt 
ételt vigyen neki „ropogós damasztkendő- 
vel letakart kosárral” az asszonya. És a bo
ros fiaskó mellett a kikövetelt finomságok: 
„.. az első bárány rántva, az első csirkéből 
a paprikás, a verőmalac pecsenyéje mele
gen mind az állvány alá érjenek, mire dél
ben megkondult a harang” — akár Zilahon, 
akár (a húszas-harmincas években) Buka
restben akadt munka. Hogy oda, mint visz- 
sza, a vonatnak csakis az első osztályán-e, 
nem biztos, de ott vacsorák vendéglőben, 
az asszonynak ruhák, neki öltönyök var- 
ratása, „előkelő szabóknál”, és előkelő he
lyen, s nem „kinn a francba” lakásbérlés. 
A román fővárosban egy tragédia túlélé
se, noha az újságok halála hírét közölték: 
az egyik bérpalota kilencedik emeletének 
építésekor recsegni-ropogni kezdett az áll
ványzat, s ezt észlelve a harmadik emelet
ről, ahol vakolt, leugrott -  a több halottat 
követelő katasztrófát megúszta egy comb
töréssel. Az íróunoka szerint úgy élt, mint 
aki „ajándékba kapta az életét”. Emleget
hette, értetlenkedve, persze, a kisvárosi 
nép, hogy mennyire szegényesen él, pedig 
„milyen jó pínzeket keresett világ Hetiben” 
— a válasza készen állt: „Kuporgasson, aki 
azt hiszi, hogy magával a főd alá”. Felfogá
sa s magaviseleté miatt gondolhatta úgy az 
unokája, amikor még nem ismerte a foga
lom tartalmát, hogy a szabadkőműves szó 
a kőműveseknek a nagyapjához hasonló 
szabad fajtájára utal. Ä „vín Zemó” nagy 
munkabírású volt, megbízható, pontos és 
ügyes, túl a hetvenen is a tenyerén dara
bolta a téglát, mint akinek nem ártott se 
a dohány, se az ital, pedig a munka végez
tével „a téglaport leöblíteni” több korcsmá
ba be kellett térnie. Mérhetetlen iszákos-

sága ellenére sem volt „tipikus” alkoholista
-  állítja az emlékező, aki számára az ap
jánál is vonzóbb-taszítóbb „furcsa stúdi
um” volt és maradt a „cseppet sem jámbor 
öregember”. Itt is szóba hozza a sírkőnek 
szánt márvány lépcsőfokot, és legvégül az 
öreg temetését, amire az anyja nem hívat
ta haza. Magyarázata nem mentegetőzés: 
„gondoltam, mért költsd a pénzed, elrakjuk 
nélküled is”, később azt tette még hozzá: 
„Amikor kifolyt az a huncut, rosszféle vére, 
az arca szépen kisimult”. A fiú megjegy
zése a nagyapa és lánya viszonyát világít
ja meg: „azért ő sem tagadta meg sohasem 
önmagát”, mármint az édesanyja.

Egy kisgyerekkori jelenetre gondolha
tott, amikor „nagyon megsajnálta az öre
get”. Bort kérni „ránk tántorog”, s hiába 
mondja neki a lánya, hogy nincs, ő a kam
rában talál egy „sárgán ragyogó üveget”, 
az unoka szólna, „nagytata, ne, az nap
raforgó olaj”, ám az anyja int, egy szót se, 
mire a papa meghúzza a palackot, s aztán 
„vert-kutya-szótlan elvonul”. „Olyan szív
ből kacagni kevésszer hallottam anyámat”
— jegyzi meg, a szavait idézve: „na, ez jól si
került, csakhogy elkotródott végre az öreg”.

A gyermek, aki -  kifejező erejű itt a szen
vedő szerkezet -  „megfosztódott attól, hogy 
szülői házban cseperedhessék”, igen meg
szenvedte a kitagadottságát. Az elbeszélő 
vagy áttételesen az ő véleményét közvetíti, 
vagy átélve a kamasz- és ifjúkori helyzetét, 
meghatározó sorsfordulatként jelöli meg, 
hogy igyekezett messze kerülni Zilahot, és 
a krasznai hányódása után Kolozsvárt vá
lasztotta megélhetése színhelyéül. Szoba
lány, „személyzet”, aztán dolgozik varro
dában s illatszertárban -  „megáll a maga 
lábán”. Színházba, olvasókörbejár, mintha 
gyermekkori pajtásainak is mutatni akar
ná, „az alma, igenis, messze esett a fájától”. 
Magabiztossága mögött benső riadtság le
het, az önállóság magárautaltságot, a rá- 
tartiság sérültséget takarhat — vélekedik 
a „pszichologizáló vakrepülésre” vállalkozó 
elbeszélő-fiú, mégpedig „modell-visszave- 
títés” alapján. Vagyis a későbbi életelvvel, 
szerepfelfogással, magatartással magya
rázva a korábbit. Az özvegyivel a hosszúra 
nyúlt lánykorit: harminc éves múlt, hogy 
1938 tavaszán férjhez ment a „zöld szemű, 
nagy, barna emberhez”, Szilágyi Istvánhoz, 
miután unokabátyja javasolta, ne várjanak 
tovább, jók egymásnak. Szoba-konyhás la
kást béreltek Kolozsvárott, ősszel -  októ
ber 10-én megszületett fiuk (az elbeszélő) -, 
egy, másfél év múlva a tímármesterséget 
kitanult férje ajánlatot kapott a Dermata 
bőr- és cipőgyártól, szervezze meg Zila
hon a nyersanyagbegyűjtő központot, ahol 
a maga gazdája lesz. Az állással szolgála
ti lakás is já rt a város alsó részén, az Al- 
szegen, a kaszárnya közelében — a katonák, 
tankok több tárcában megörökített vonulá
sa innen való írói élmény. A férjnek tetszett 
az ajánlat, a feleség „vacogott a hazaköltö
zés gondolatától”. Végre rendeződni látszik 
az élete, s most tépje föl „régi keserűségek 
emlékét”? S viselje, hogy az apja „cégérez
tessen bennünket”, vagy tudomást se ve
gyen róla, kitéve magát annak, hogy meg
róják, meg sem akarja ismerni? — beszél 
szüleje tudati folyamatairól, pszicho-nar- 
ráció formájában az elbeszélő. A feszült
ségek lassú feloldódásának tapasztalatát
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sem maga szerezte, az viszont saját gon
dolata, hogy apja bevonultatása rendhagyó 
lehetett, hiszen harmincöt éves volt, tehát 
póttartalékos állományú, „no meg kétgye
rekes családapa”, amikor el kellett masí
roznia, örökre.

„Eltűnése” után sem lett szorosabb vagy 
meghittebb az apa s lánya közötti viszony 
— mintegy ennek bizonyítékaként említi 
az emlékező', hogy amikor a Híd utcában 
a nagymama (Adorjányi Julianna) halálát 
követó'en hozzákezdtek a százhúsz éves, 
paticsfalú ház helyére egy újnak a felépí
téséhez, a munkával nem a nagyapát vagy 
ahogy ő is emlegette, a „vín tökéletlent” 
bízták meg. Evek múltán mégiscsak meg
enyhültek iránta, a ház hátsó falát már ve
le vakoltatták be, s amikor meghalt a „so
ros banyája”, még vigasztalták is -  igaz, 
rövid ideig kellett, mert hamar hozta (stí
luspélda: az elbeszélő' sem tagadja meg ön
magát) „ki tudja hányadik rendbeli mosto
ha nagyanyánk”. Akivel ugyanúgy bánt, 
mint a korábbiakkal, miközben özvegy- 
gyé „nyilvánított” lánya mind inkább ar
ra kényszerült, hogy tökéletessé fejlessze 
„önigazgatási készségét”. Az elbeszélő kis
sé fanyarul, inkább a külső szemlélő hang
ján, semmint bensőségesen tárgyalja, mit 
is jelentett az „önigazgató” családfenntartó 
szerep: „afféle magányos hadiözvegy-bull
dózerként gondhimalájáknak ment neki”. 
Szerinte olyan erőbedobásra, a „belső ta r
talékok” oly fokú mozgósítására, amilye
nekre egészen a hatvanas évekig, de még 
ez után is képes volt, csak a „kétségbeesés 
fantomjaival” titokban birkózók képesek. 
Másutt árnyaltabban ítélkezik: egyrészt 
szinte csodálattal említi, hogy mintha 
anyja „minden cselekvése-iránya termé
szetében megfellebbezhetetlenül lett vol
na adott”, másrészt a Nagy Klánnak mint 
közösségnek az együttélési szabályaira, 
„megtartó erejére” hivatkozik. A „modell 
adva volt”, így értelmezi a két gyermeké
ről gondoskodó szülő helyzetét, ám felne
veltetése körülményeire, kisemmizettsé- 
gére utal, holott a modell — az Asszonyélet 
a sírkövön tanúsága és tanulsága szerint -  
a Szilágyi nagymama lehetett. így festhet 
tehát a családi tabló: az apai nagymama 
és menye a rendtartó családfő típusa, min
tája, az anyai nagypapa pedig a rendha
gyóé, a rendellenesé. Az önéletrajzi térben 
több helyen jut szerep neki: a K ő hull apa

dó kútba „városszéli szegény ördöge”, a „ra
vasz csikasz” Faggyas Józsi némely karak
terjegye erősen hasonlít az övéhez, például 
a méltóságérzete, önállóságtudata is. Ro- 
konlélek a Jajdon gyermekei „ősöreg jajdoni 
árnyéka”, gyerekek „rossz példája”, Séhaj 
is, aki „elitta az eszét”. A Kibic, az árva em
ber alanyi elbeszélője pedig úgy teregeti ki 
„karikafacsaró” „csikasz” nagyapja kínos 
dolgait, szégyellve viselkedését, hogy a 
„vén Zemó” nevet adva neki, önéletrajzilag 
azonosíthatóvá teszi.

A két asszonymodell hasonlításához 
nyújt támpontot a választott epikai eljá
rás azonossága, a retorikai-stilisztikai for
ma, a felsorolás is. Annyi eltéréssel, hogy 
a nagymama esetében a cselekvéssorok 
megnevezése érzékelteti a fáradhatatlan 
szorgoskodását, a menyében pedig a mun
kafolyamatok bemutatása, szakszerű, ér
zékletes és pontos leírása. Az író pályáján 
majd az Agancsbozótot töltik meg, párat
lan gazdagsággal, olyan leírások, mint itt 
a rózsa szemzésének előkészületeit s ma
gát a műveletet ismertetők vagy a papla
nok készítéséről szólók, a gyapjú kártolásá
tól a selymek, brokátok rámákra rakásáig, 
aztán az öltögetésig és tovább. A ház körü
li munkákból a gyerekek is kivették a ré
szüket, a fő érdem azonban, a rokoni se
gítségen túl, mégis az anyjuké volt -  az 
emlékező többféle módon igazolja ezt. Sum
mája: „ami egy háztájon előállítható, an
nak a hiánycikk voltát sohasem ismerte 
el”, legyen szó szappan vagy szaloncukor 
főzéséről, az évenkénti disznóvágásról. 
Vagyis a „bulldózer”-természet főleg az el
szántságában mutatkozott meg: „bebizo
nyítja a világnak, hogy egyedül neveli fel 
a gyerekeket”. És be is bizonyította -  ezt 
a fia ápoltságukkal, öltözködésükkel iga
zolja, nem utolsósorban pedig azzal, hogy 
„az iskolában valahogy muszáj volt halad
junk”, mert a Szilágyiak „általában jelesül 
végezték a maguk négy polgáriját”. Hogy 
ő hogy végezte — hallgat róla. Azt viszont 
itt is szóba hozza, hogy anyja „szelíd pa
rancsuralma” alól Kolozsvárra „szökésé
vel” szabadította ki magát, hogy műsza
ki iskolába járhasson. Az emlékező jó pár 
esztendőt átugrik, kihagy: „tizennégy éves 
korom után olyan öt-hat esztendő követke
zett, hogy akkor már egyéb szórakozásom 
került”. Arra céloz, hogy előtte mennyit ol
vasott, a ponyván árult betyárhistóriás fü
zetektől Jókain át Veres Péter Falusi kró
nikájáig. Máshonnan — mindenekelőtt az 
idézett, Fekete Vince készítette interjúból 
-  tudható, amit a Vesztesek ben elhallgat, 
hogy a Vasúti Gépipari Középiskolába irat
kozott be, azt ugyan említi, hogy harmadi
kos korában „ez az iskolatípus” „zátonyra 
futott”, és hogy ő Szatmáron a mozdonysze
reidében kötött ki. Ám egyrészt kihagyja 
a közbeeső időt és helyszínt, a nagyváradi 
körfűtőház szerelőműhelyében töltött há
rom-négy hónapot, másrészt nem tudatja, 
szabad akaratából került-e oda, majd on
nan miért helyezték át Szatmárra. Első, 
portrészerű, Gálfalvi Györgynek adott in
terjújában azt a magyarázatot adta, hogy a 
gépipari iskola felszámolása után szakisko
lai végzettségről kaptak igazolást, és mert 
az volt az álma, hogy mozdonyvezető lesz, 
szerelőlakatosnak jelentkezett Váradra. 
Álma nem teljesülhetett: az alkalmassági

vizsgán közölték vele, nem lehet masinisz
ta, mert rövidlátó.3 Ez már Szatmárnéme
tiben esett meg vele, ahol, hogy érettségi
hez jusson, beiratkozott az esti líceumba 
— nagy hírű gimnáziumba járt, ugyanoda, 
ahová annak idején Markovits Rodion vagy 
Dsida Jenő, a kor- és nemzedéktársai kö
zül pedig Panek Zoltán, Szilágyi Domokos 
és (míg tizenhat éves korában újságíróvá 
ki nem emelték) Páskándi Géza. Délután 
öttől este tízig iskola, szombaton is — előt
te meg reggel héttől délután négyig munka 
a fűtőházban; tanulás, felkészülés vasár
nap egész nap. Érettségi után, 1958-ban -  
s ezt már ismét az esszé idézi fel -  jelentke
zés a Bolyai Egyetem jogi karára, de előtte 
„komoly káderezés”, azaz igazolnia kellett, 
hogy apja révén munkásszármazású.

S az emlékezés itt kanyarodik vissza 
apja életéhez, nőtlen férfi korához -  szinte 
nyomoznia kellett, hogy huszonhattól hu
szonkilencig a Herbák (a későbbi Dermata) 
gyárban letöltött három évet, majd a kato
náskodását követó'en hat évig hol dolgozott. 
Végül ráakadt három olyan volt munkatár
sára, jelenlegi párttagra, aki közjegyzőileg 
hitelesített nyilatkozatot adott arról, hogy 
apja egy mészáros szövetkezet mindenese, 
nyersbőrök beszerzője, kezelője volt. A nyi
latkozat megtette a hatását: bizonyíték
ként szolgált a fiú munkásszármazásá
ra, aki utóbb tovább nyomozva tudta meg, 
hogy apja, miután a katonaságtól leszerel
ve nem vették vissza a gyárba, Szebenben 
próbált álláshoz jutni, sikertelenül, majd 
hazament Zilahra, ahol a tímárságot ta
nulta, ahhoz a nagybátyjához, aki azonban 
már felhagyott a mesterséggel, és vásárolt 
egy „puszta helyet”, hogy szőlővel betele
pítse. „Na, azt az oldalt törte apád, míg a 
gyárba visszamehetett” -  az anyai emlé
kezet szerint. A fiú, a K ő hull apadó kútba 
szerzője nem árulja el, hogy számára azért 
is fontos epizód ez, mert Szendy Endre ha
sonló okokból látott neki a Verőfény feltö
résének.

A munkásság egykori helyzetére kí
váncsi elbeszélő apja megmaradt fényké
pei alapján is próbál következtetni, s meg
lepődik, hogy a gyárkapun kívül készült 
képek „sehogy sem illenek bele a korabeli 
munkásábrázolás krédójába”. A fiatal fér
fiak ápoltak, jól öltözöttek, nyakkendősek, 
itt-ott még kesztyű, puhakalap is előfor
dul, mintha az amerikai filmekből léptek 
volna ki -  csodálkozik, hogy ábrázolásuk 
műhelytitkait majd Nagy István „világít
sa” meg előtte. Ez azonban már egyetemis
ta korában, első novellái megjelenése után, 
„talán hatvankettő telén” történt; publicisz
tikai, illetve írói pályakezdése első nagy
jelenete.

(F o ly ta tá sa  k ö v e tk ez ő  szá m u n k b a n )  
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GÜNTER KUNÉRT

Tetthely
(Tatort)
Menjen csak tovább. Hiszen láthatja, 

nincsen itt semmi néznivaló. Mindennek 
vége.

Huszonöt éve lakom ebben az utcában. 
Senki sem tilthatja meg nekem, hogy itt 
álldogáljak az úton. Megvan hozzá a jo
gom. Nem hagyom, hogy elkergessenek, 
nem vagyok kutya, megértette? És ezen
kívül ismertem Troimann urat. Beszélget
tem is vele, érti?! Jogomban áll megvárni 
Troimann urat.

Troimann úr halott, rá aztán várhat. 
Alighanem a lábaival előre érkezik.

Hallották, a lábaival előre, azt mond
ta. Felfoghatatlan, milyen nyers a rendőr
ség. Még hogy barátod és segítőd, de régen 
is volt az! Ne feledje a nehéz szolgálatot, 
amit ezek az emberek végeznek, alulfi
zetettek, sokat túlóráznak, elmegy a ne- 
vethetnékjük. És egy ember halála nem 
ad okot a nevetésre. Szeretném tudni, ho
gyan halt meg Troimann úr, hiszen ez egy 
teljesen átláthatatlan eset. Túszejtés, tu
dom, körülményes kiszabadítás. Nem tud
ta, hogy a rendőrség megrohamozta a la
kást? Nem, ez újdonság számomra. Éppen 
most vetődtem ide. Mi történt? Troimann 
úr megjelent odaát az erkélyen, és segítsé
gért kiáltott. Azután újra eltűnt a lakás
ban. Nemsokára rá a túszejtő lépett ki az 
erkélyre, harisnyaálarccal a fején. Nem, 
nem harisnyaálarc volt, csak egy gyapjú 
arcvédő, olyan, amilyet a sízők viselnek. 
Csupán a száj látható és a szemek, mint 
egy fekete golyóban, kísértetiesen, a kivá
gások széle pedig piros, ijesztő. És azután? 
Mit csinált? Követeléseket támasztott? 
Fegyvere is volt? Igen, valamit tarto tt a 
kezében, sajnos nem lehetett azonosítani. 
Lehetséges, hogy kézigránát volt? Az ilyen 
holmi alma nagyságú, olívazöld, az ember 
csak kihúzza a biztosítószeget, és amint 
elengedi, a rugó felugrik, és már készen 
is van a meglepetés. Látta-e? Túl messzi
re álltam. Hamarosan újra eltűnt a szo
bában. Troimann úr aztán nem bukkant 
fel többé. Elnézést, csak egy kis ideje la
kom itt, a házzal átellenben -  ki is az a 
Troimann úr? Itt lakik, a második emele
ten. Szinte naponta lehetett találkozni ve
le, egy idősebb férfi, hajlott hátú, szürke, 
kócos hajjal, és ha engem kérdez, ez kis
sé megbízhatatlan külsőt kölcsönzött ne
ki, nem úgy, mint a többi idősebb úrnak a 
környéken. Folyton kabátot viselt, nyakig 
gombolva, és egy hálós szatyrot -  ugyan 
kinek van még ilyesmije manapság, hi
szen első pillantásra látni lehet mindent, 
amit vásárolt -, lassan haladt, lépésről lé

pésre, végigment itt, azután betért ott há
tul a sarkon, és néha csak órák múlva tért 
vissza, legalábbis ezt a benyomást keltette, 
valószínű a lassúsága miatt. Az embernek 
mindig egy csiga jutott eszébe róla. Kü
lönben szemüveges volt. Nem emlékszem, 
hogy viselt volna szemüveget. De igen, 
biztos vagyok benne, hogy viselt, sötét 
keretes szemüveget, úgy nézett ki vele, 
mint egy bagoly, és hogyha valakit meg
nézett, gyakran nagyon sajátságosán mé
lyen nézte, olyannyira, hogy az ember ar
ra kényszerült, hogy a fejét megmozdítsa, 
és enyhén elfordítsa, mert ezek a szemek 
nem akarták elengedni. Immár örökre le
hunyta őket. Lövöldözésre is sor került a 
lakásban? A túszejtőt is megölhették. Vég
ső mentő lövés. Mentő lövés? Nevetnem 
kell! Hiszen szegény Troimann halott, mi 
volna még menteni való. Igen, kedvesem, 
a túszejtés mindig összekapcsolódik a tú
szok testi épségének és életének kockázta
tásával. Hogy a túszejtőket lepuffantják, 
az teljesen jogos és méltányos. Ezeket a 
gonosztevőket, amennyiben túlélik, még 
ott helyben el kell intézni. Hogy mond
hat ilyet? De hisz ez embertelenség, ez az 
igazságszolgáltatást illeti meg. Az igaz
ságszolgáltatást? Hiszen az ilyen hitvány 
alakokat azonnal hazaengedik. Felfüg
gesztett büntetés, próbára bocsátás, sza
badlábra helyezés, hogy aztán elkövethes
sék az újabb gaztettet. Lelőni!

Most hajtott oda a mentőkocsi. Elég so
káig tartott, amíg megérkeztek. Ott, most 
megy be az orvos a házba.

Lehet-e tudni, miért ejtették túszul 
Troimannt? Tudják, mik a követelések? 
A rendőrség rádión át beszélt a túszejtővei. 
Aránylag közel álltam a kocsihoz. Felszólí
tották, hogy bocsássa szabadon Troimann 
urat, és adja meg magát. Elutasította. Azt 
válaszolta, egy milliót akar, így mond
ta egyik rendőr a másiknak. Egy milliót! 
Hiszen ez manapság már nem pénz, oda- 
fönt minden nap elvesztegetnek ennyit... 
Az meglehet, de, és ezzel nem akarom le
értékelni, de egy millió nem túl sok egy 
ilyen egzisztenciáért? Mégis, hogy gondol
ja ezt? Nos, egy öregúr, aki nyilvánvalóan 
nem éppen a legélesebb elméjű, nem a leg
egészségesebb, és amint a megjegyzései
ből kiveszem, már nincs sok hátra az éle
téből. Számítsuk csak ki: nemcsak hogy 
az adófizető megtéríthette már a milliót, 
a túsz a sokkhatás következtében feltehe
tőleg már kórházra érett, hosszabb kór
házi kezelésre szorult volna, summa sum
marum, uraim, lehet, hogy nem hangzik 
keresztyénien, leolvasom az arcukról, de 
titkon mégis igazat adnak nekem. Tud
ják-e, hogy mit tesznek az eszkimók az 
öregeikkel? Hagyják őket megfagyni. 
Kész. Vége. A kölöncöt kivetik.

Ember, maga az eutanázia szájából 
veszi ki a szót. Ebben már volt részünk. 
Életképtelen életek megsemmisítése, így

nevezték. A nyugdíjasok megölésének se
gítőtársává akarja tenni az öregedésku
tatást? Nehogy meghallja ezt a rendőrség! 
Kérem, kérem, nyugodjon meg. A pénzt és 
az életet nem mérhetjük össze egymással. 
Hová is jutnánk így? Oda jutnánk, ahol 
ma vagyunk, kedvesem. így számolga
tunk naponta. És engedje meg, hogy hoz
zátegyem, Troimann úr halála meglehet, 
szeretetszolgálat volt. A férfi esetleg sú
lyos beteg volt, alig vonszolta magát az 
utcán, azonkívül szegény volt, depresszi
ós, és amint a testtartásából következtet
ni lehet rá, teljesen a végét járta, tönkre
ment, de nem volt bátorsága ahhoz, hogy 
maga vessen véget az életének. Abban a 
pillanatban érkezik a túszejtő és megoldja 
a gondját. Mindnyájunknak meg kell hal
nia egyszer, kérem, ne feledjék ezt a meg
cáfolhatatlan tényt. És hát nem kívánjuk 
mindnyájan úgyszintén, ha már annyira 
van a dolog, hogy gyorsan menjen, hirte- 
lenül, fájdalom nélkül, hogy röviden, és ne 
hosszasan szenvedjünk, nyomorultul ten
gődve, egy csővel az orrunkban, és egy- 
gyel a légcsövünkben, kanüllel a vénában, 
vagy talán inkább ezt részesítené előny
ben? Nem csaphatunk föl bírónak egy 
ember élete és halála fölött, még akkor 
sem, hogyha már öreg és beteges. Az éle
tet megőrizni és védelmezni mindenkinek 
erkölcsi kötelessége, az ördögbe is! Soha 
nem olvasta a tízparancsolatot? Senki sem 
mondta Önnek, hogy úgy kell szeretnie a 
felebarátját, mint önmagát? Mit tud ma
ga az önszeretetemről? Inkább gondoljon 
a polgárháború milliónyi áldozatára Jugo
szláviában, Szomáliában, a Kaukázusban, 
Dél-Amerikában, mindegyiküket szeretni 
akarja? Ez tiszta perverzitás! Úgy — szó
val nem hisz Istenben? Kérdezze meg az 
istenét, vajon ő hisz még mibennünk? Már 
régen lemondott rólunk. Azt gondolja, van 
fogalma arról, hogy kicsoda Troimann úr?

Hiszen mi magunk sem tudjuk. Egy 
idős férfi, aki most halott. Milyen sok 
más idős férfi -  és természetesen sok más 
idős nő is -  tűnik el naponta a semmiben. 
Nyomtalanul! Mintha soha itt sem lett vol
na. Ki lakott Troimann úr előtt a laká
sában? Hiszen régi lakás. Hol voltak az 
azelőtti bérlők, és az azelőttiek? Mihelyt 
holnap az „Adelbert Troimann” névtáb
lát az ajtóról lecsavarozzák, már nem is 
volt Adelbert Troimann. Azt akarja bebe
szélni nekem, hogy hiányozni fog Önnek? 
Hogy holnap, vagy holnapután, vagy egy 
hónap múlva így szól majd a feleségéhez: 
De kár, hogy Adelbert Troimann már nin
csen közöttünk. Nem vagyok házas. De el- 
borzaszt az emberi léthez való szellemi 
viszonyulása. Egyáltalán nem akarok kér
kedni a kereszténységemmel, amely tilt
ja a hivalkodó szavakat, csak arra szeret
nék rámutatni, hogy Ön is, igen, Ön is a 
mi felebarátunk, akinek az érdekeire kö
teles vagyok odafigyelni! Ön és minden
ki, aki most itt áll körülöttünk. Badarság, 
mindenki önmagához áll a legközelebb, 
ez örök törvény, kőbe vésve, vasba önt
ve. Ebben a tekintetben Troimann úr egy 
szemernyit sem különbözött tőlünk. Meg 
mernék rá esküdni.

Ott, ni — most nyílik ki a ház ajtaja. 
A betegszállító a hordággyal. Most a holt
testet a kocsiba tolják. Honnan tudja, hogy

G ün ter 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. Ez az írás 
az Irrtum  ausgeschlossen című prózakötetben jelent meg, 2006-ban.
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hulla? Világos -  az arca letakarva, már 
nem lélegzik többé. Vajon Troimann úr az? 
Vagy a túszszedö gengszter? No, ezt jól el
csípték. Nézze csak a vérfoltot a kendón. 
Egy egész tárat beleeresztettek. Nemsoká
ra elviszik. Az ilyesmi szemétre való. Fog
ja már be a száját. Ahogy mondtam: halott. 
Kékfény és sziréna nélkül mennek.

És hol van Troimann úr? Vagy a gengsz
ter? Hiszen a másikat is ki kell hozniuk. 
Az egyik és a másik.

Uraim, menjenek tovább. Akadályozzák 
a forgalmat. Az esetnek vége. Likvidálták 
a tettest, őrmester úr?

Kérem, menjenek most már tovább...
Talán Troimann úrnak nem is esett 

semmi baja, és kényelmesen üldögél oda- 
fönt a nappalijában, és örül annak, hogy 
az egészet túlélte. Kellene küldeni ne
ki pár virágot. A virágküldő szolgálattal. 
Nem rossz ötlet. Amott jön végre egy férfi 
a sajtótól a fényképésszel együtt, ők bizto
san tájékozottak az ügyben. Hallja, ripor
ter úr, elnézést kérünk, meg tudná mon
dani nekünk, hogyan történt az egész? 
Él-e Troimann úr? Halott-e a gengszter?

Sajnálom, emberek, nem volt semmilyen 
túszejtés. De mi világosan... A férfi önma
gát ejtette túszul, ez van, ostoba trükk, 
azért, hogy egy milliót kapjon. Hogy ba
lul fog kiütni, kiszámolhatta volna a tíz uj- 
ján. Megjelenik az erkélyen, először mint 
önmaga, másodjára álarccal. Baromság. 
Természetesen azonnal lőttek, amikor ál
arcosán nyitotta ki a lakásajtót. Hogy mi 
eszükbe nem jut ezeknek az ilyen alakok
nak, istenem! Legalább nem talál követők
re, a lapunkban majd úgy közöljük az ese
tet, hogy figyelmeztetés legyen az ilyesféle 
vállalkozások potenciális potyalesőinek.

Maga Troimann? Patologikus. Beteges. 
A kócos haj, a görnyedt járás. És az a fe
nyegetően magába szívó tekintet. Hipnoti
kus. Már régóta beteg lehetett. Zavarodott 
elméjű. Pszichiátriai eset. És az ilyen még 
szabadon járkál! Ki tudja, mi történhetett 
volna még. Túszejtő és túsz egy személy
ben. Foglyul ejti és megfenyegeti önma
gát. Lélektanilag nézve a folyamat súlyos 
skizofréniára vall. Tudathasadás. Azt hit
te magáról, hogy kettő, és az egyik már 
nem tudta, mit cselekszik a másik. Vilá
gos eset. Ezért a kétszeres fellépése az er
kélyen. A valóságérzet páratlan elvesz
tése. Elképzelhetetlen, hogyan történhet 
meg ilyesmi. Valószínűleg a magány teszi. 
Önmagának egyetlen beszélgetőpartnere, 
nap mint nap. Egyre kevesebbet kommu
nikál másokkal. Kivel állt még egyáltalán 
szóba Troimann? De a millió követelése 
egészen szépen realista volt! Ellenkezőleg. 
Az újságok világa valóságosabb lett szá
mára, mint az őt körülvevő világ. És egy 
napon azt mondta Troimann lehasadt én
je, akivel Troimann örökösen társalgóit: 
Tégy úgy, ahogyan mások tesznek. A pos
tarabló Biggs ott tartózkodik Dél-Ameri- 
kában, interjúkat ad, és a hasát sütteti a 
napon. És te, Troimann, a kis nyugdíjad
dal és az olcsó söröddel, te is megenged
hetnéd magadnak, hogy az életed alko
nya szép legyen, ha találsz rá lehetőséget, 
hogy nyomást gyakorolj azokra, akik a 
pénzzel rendelkeznek. A bűncselekmény 
kifizetődő. A bűnöző szalonképes lett. 
A maffia háborítatlanul uralkodik. Miért

kellene Troimannak, akinek semmi vesz
tenivalója nincs, lemaradnia?

így történhetett az egész. Igen, valószí
nűleg igaza van. A halála előre el volt ren
delve. Ez volt a sorsa, elkerülhetetlenül. 
Az idők áldozata lett. De hiszen a férfi 
egy békésebb múltból származott, egy el
múlt korszakból. Ismerik Rip van Winkle 
történetét? Hogy a vihar viszontagsága
itól megszabaduljon, lefeküdt egy bar
langban, és csak száz év múlva ébredt föl. 
Egyetlen ismerőse sem nem volt már az 
élők sorában. Szülőföldje teljesen megvál
tozott: idegenné lett, aki fel nem foghatja, 
mi történt vele. Érti-e, mire célzok ezzel? 
Kézenfekvő összehasonlítás.

Ah, ott jön Troimann. Most tért be a 
sarkon. Él, istenem, él! Az öregúr léte
zik! Kész csoda! Hogyhogy csoda? Itthon 
sem volt a túszejtés idején. Troimann úr, 
Troimann úr, oda kell mennem hozzá, meg 
kell őt kérdeznem... A rendőrség már vár
ja, ki fogja kérdezni. Most bemennek ve
le a házba. Fogadni merek, letartóztatják. 
Talán egy bűntárssal terveit ki valamit, 
ami balul ütött ki. Az aggastyánok inkább 
tartsák távol magukat az ilyesmitől. Már 
hiányzik egy kereke. Hogy oson végig a 
járdán. Hogy lóbálja a karjait. Ki tudja, 
micsoda bajt kavart.

Amott jön Troimann szomszédasszonya 
kifelé az ajtón. Ó biztosan tudja. Ismerem 
őt, remek asszony, egy pillanat, megérdek
lődöm tőle, mi is történt tulajdonképpen.

Alapjában véve rejtélyes esemény ez, 
akár a hang nélküli tévé. Fel nem foghat
juk, miről is van szó. Még sohasem tuda
tosodott bennem ilyen erősen, hogy előis
meretek hiányában milyen vakon állunk 
a történések előtt. Azt hisszük, elég infor
mációnk van a dolgokról, aztán mégsincs. 
Tévedtünk. Csalatkoztunk Troimannban. 
A diagnózis hamis volt. Hogyha velünk, ér
telmes, felnőtt emberekkel is megesik ez, 
mit feltételezzünk akkor azokról a polgár
társainkról, akikből hiányzik az értelem 
és érettség. Az embert elfogja a félelem, mi

helyt felismeri ezt a tényt. Hiszen ez meg
cáfolhatatlan bizonyítéka annak, mennyi
re megkérdőjelezhető az ítélőképességünk. 
Ez lehet, hogy Önre nézve találó, de ami 
engem illet, ez kizárt. Az én ítélőképessé
gem sértetlen, nem vagyok ingó nádszál az 
ellentmondásos vélemények szelében. Sze
rintem Troimann így vagy úgy, de benne 
van a történetben. De garantáltan eltekin
tenek a büntetéstől a kora miatt.

Troimann szomszédasszonya eltűnt. 
Hamarosan megtudjuk, mi is történt. Nos, 
mit mondott? Mi történt valójában?

Troimann unokaöccse. Az unokaöcs- 
cse volt. Szegény alak színész, nem, csak 
az volt. Teljesen átlőtték a szívét. Nem pro
minens, nem nevezetes. A közeljövőben egy 
tévéjátékban kellett volna fellépnie, mint 
túszejtő, vagy valami hasonló, elpróbálta a 
szerepét, mértéktelenül belelovallta magát. 
A millió követelése? Úgy vélte, valaki tréfát 
űz vele, és elváltoztatott hangon rendőrként 
telefonál... Teljesen eggyé vált a szerepével, 
azt mondják. Tragikus dolog, nem gondolja? 
Nos, majd holnap az újságból megtudjuk a 
teljes igazságot. Az újságból? Az igazságot? 
De kérem! Végül is attól függ, melyik sajtó
terméket részesíti előnyben!

Megmondom Önnek, mit is hiszek én va
lójában, ez az egész próbatörténet merő ki
találás! A férfi öngyilkosságot hajtott vég
re! Baromság! Bolond ötlet! Idegen kezűleg 
elkövetett öngyilkosság! És miért nem sa
ját kezűleg...? Nem volt fegyvere, kedve
sem. Sem mersze hozzá. A férfi munka- 
nélküli statiszta volt, aki életében egyszer 
el akart játszani egy nagy szerepet, mind
egy mibe kerül neki. És az életébe került. 
Hamlet. A többi néma csend. Két legyet egy 
csapásra: nagy fellépés és kegyes öngyil
kosság. Ez egy újságban sem lesz benne.

És miért olyan bizonyos a maga változa
tában? Hiszen az is csak puszta spekulá
ció. .. Igen, természetesen. De mit gondolt, 
mi más lenne az igazság?

BENŐ ESZTER fordítása
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MELLÁR DAVID
Tűznyelő torkán a láng
Hogy viszonyul a testhez egy balettáncos, 
hogy egy fotós vagy festő'? Hogy viszonyul 
a masszőr vagy az orvos? És hogy a költő?
Hogy a kurva? Kinek m i és mi nem a test?
Mi a testnek a sötét ruha és mi a meztelen fény, 
melyik hiányától lesz kiszolgáltatott, feltárt, 
s melyiktől nyers és obszcén, akár a hentes 
kezében a hús? Mi az érintés a vaknak, 
a rúdtáncosnak vagy a papnak, mikor az ostyát 
a lány szájába adja, s ujja véletlenül a puha, 
nedves nyelvhez ér.

M it jelent a test a földnek: földolgozandó anyagot, 
táplálékot vagy fölösleges lerakódást, terhet?
M it a víznek, ha benne bomlik apró cafatokká, 
miközben kiáztatja a testből a vágy élénkpirosát, 
csak az alapfehérrel nem tud m it kezdeni. Vagy ott 
a tűz, pazar emésztése, akár egy kam asz fiú: 
étvágyának még nem szab határt az öregedés.
M it érezhet a jég, mikor még szinte hozzá se 
értél, máris izzad, s maga lesz az elcsöpögő verejték? 
Vagy a hó, ha izgatottan markolod, de már az aktus 
előtti ölelésben elfolyik.

Hogy viszonyul saját testéhez a húsevő növény, 
m iután vegetáriánus étrendre szoktatták?
Mi a tűznyelőnek a láng? De talán inkább:
M it érez a láng, mikor lenyelik, de rögtön kiokádják?

Nem néz vissza
Kozmár Klárinak 
és Orfeusznak, megértéssel

Fibonacci kacsázik a parton, közben magában számol.
Ha nem lenne meztelen, bal kezét zsebre dugná, hogy 
titokban egy koszos, rongyos, de pont elég mély résen át 
megszöktesse a vágyat. De most csak nézi, ahogy a kavics 
dobálja magát: érinti, löki, lökdösi őt a víz
tükör. Nem néz bele, alámerül. Először csak alig: érzi 
még a víz és kő  találkozásának pattogó ritmusát, csak kóstolgatja, 
méregeti, mennyi az annyi, meddig mehet.
De gyorsan vált a befogadott kapkodó turkálásra, egyre mélyebbre 
merészkedik, akár egy gyöngyhalász, le egészen a tengerfenékre: 
puha, rózsaszín húsban keményre csiszolt légbuborékokat gyűjt. 
Feszít erőszakkal. A  kifosztott testet otthagyja héjastól a sötétben. 
Elfogy a levegője. Nem néz vissza.

Sokat vitt el még lyukas zsebbel is, akár tegnap este 
a kimerült, fia tal srác hárfakoncert után. Üresen hagyott,

egy egész nézőtérnyi ürességgel, és semmi szemérem.
Szőrös női kéz simogatását kívánta.
Mindegy volt neki, hogy te vagy ő  csinálja. Csak legyen 
intenzív, és végig -  de legfeljebb csak négy percig -  tartva 
a taktust, precízen. Micsoda mechanika, és pontos fejbenszámolás! 
Mégis összepakolsz -  kevesebb, m int négy perc -  és tempózol 
a hotel folyosóján a liftig. Lihegsz, s lihegnél tovább az irányított 
zuhanásban, de a mozgás megakad, megáll, az idő  gyorsul, órák 
telnek el, s egyre csak szorul és szorul, fogy a levegő a 2x3 méter 
zárt térben, s a liftboy már rég nem a szeretőd, hogy meghallja 
könyörgő éneked. Eloltja a lámpákat a folyosón, és ráérősen tovább- 
csoszog. Tudja, hogy ott vagy, de nem néz vissza.

Ájulás előtt -  hajnali kettő  -  a sötéttel és tükrökkel teli felvonóban 
eszedbe jut, hogy elhagytál egy arcot, egy fotóról készült rajzot. 
Talán még a vonaton. De már nincs vagon, ahová vissza lehetne

érte menni.
Nincs rajz sem, csak a férfi a rajzon, de az is már csak ott.

Ruhátlanul, messze.
Próbálsz nem emlékezni. De lehet-e nem visszanézni?
Ott lehet-e hagyni Perszephonét csak úgy a sötétben?

Az égő formák no7
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FÜLÖP DOROTTYA

Pókháló
A bátyám a szája elé emeli az ujját, inti, 

hogy maradjak csendben. Az akácos jó rej
tekhely, nem látszunk a levelektől. A ke
zemet figyelem, sötétbarna foltok vannak 
rajta. A friss dió megfesti a bort, az olaj be
megy a köröm alá is.

Már vagy tíz perce nincs mozgás az ud
varon, a bátyám csipeszkedik, hogy jobban 
lásson. Azt mondja, szerinte elment a bá
csi, de azért várjunk még egy kicsit. Intem 
neki, hogy jó, de én nem nézek a kerítés 
fele. Az akácleveleket figyelem, az ágakat, 
a köztük feszülő' pókhálót. Ha kicsit legug
golok, már nem látszik a pókháló a fény
től, ha felemelkedem, újra látszik. Muta
tom a bátyámnak, hogy nézze ő is, de nem 
érdekli.

Induljunk, mondja.
A pókhálóba beleakad egy légy. Lát

ni akarom, mi lesz vele, nem mozdulok. 
Az egész háló rezeg, ahogy vergődik benne 
a kicsi test. Az egyik fonálon gyors mozdu
latokkal megjelenik a pók.

Gyere már, na.
A bátyám sürgetőn rám pillant, és ki

lép az akácosból. Megyek utána én is, egy 
ág megkarcolja a karomat, ahogy mozdu
lok. Gyorsnak kell lennünk, a bácsi csak 
kis ideig nincs itthon.

Átsurranunk az úton, megállunk a kerí
tés előtt, belesünk a réseken. A nagy diófa 
árnyékát néhány fényfolt szabdalja.

Odalépünk a kapu elé, amin már csak 
apró foltokban látszik a vörös festék. 
A bátyám elővesz egy drótot, azzal nyit
ja ki a kaput. Van már gyakorlata, egy 
pillanat alatt kész van. Résnyire nyílik a 
kapu, besurranunk mindketten. A dióle
velek sustorognak, ahogy lépdelünk kö
zöttük. A zsebembe nyúlok, előveszek két 
zacskót, az egyiket odaadom a bátyám
nak.

Lehajolunk, munkához látunk. Félre
lökjük a leveleket, a markunk újra és újra 
megtelik dióval, a csonthéjak összekoccan
nak, amikor a zacskóba dobjuk őket.

A bátyám mindegyre a ház fele pillant, 
követem a tekintetét. Nem mozdul semmi, 
a függönyök mögött a szobák mintha alud
nának.

Valami halk neszt hallok a hátam mö
gül, megfordulok. Egyik aláhajló ágon 
szajkó ugrál. Tovaröppen, ahogy ránézek. 
A bátyám megkönnyebbülten fújja ki a le
vegőt, amint a szajkó eltűnik a kerítés fe
lett.

Újra lehajolunk. A bátyám már majd
nem tele szedte a zacskót, én kevésbé va
gyok ügyes, még csak a felénél tartok.

Egyre idegesebbnek érzem magam. 
Szisszenek egyet; a bátyám rám néz, a ka
pu felé mutatok. 0  nemet int a fejével, majd 
a mutatóujját a fa háta mögötti területre 
szegzi, inti, hogy azt is nézzük át. Szerin
tem ennyi dió is elég lenne, de nem akarok 
veszekedni vele, arrafelé kezdek keresgél
ni, amerre mutatott. O is elindul, együtt 
kerüljük meg a fát.

A ház és a fa közé jutunk. A bátyám tele
szedte a zacskót, mostmár nekem segít. Té

vedésből egy csigaházat is a dió közé hají
tok, de nem dobom ki, mert tetszik.

Majdnem tele van már a zacskó a kezem
ben, amikor felállók, hogy nyújtózzak egyet.

Hirtelen csattanás hallatszik.
Egyszerre ugrunk fel és fordulunk meg, 

felismerjük a bevágódó kertkapu hangját. 
A bátyám hátrál egy lépést, és megtorpan. 
A zacskó kiesik a kezemből, utána kapok, 
de a diók szétgurulnak a levelek közt.

A bácsi ott áll, hátát a kertkapunak veti. 
Nem mozdul, nem szól semmit, csak min
ket néz.

Nem merek a szemébe nézni, mert ezzel 
beismerném, hogy elkapott.

Tg csak nem szereted
A többiek már a túloldalon vannak.
Epermintás fürdőruhában állsz, a víz a 

derekadig ér. A hidegtől libabőrös a karod. 
Hallod, ahogy nevetnek, de nem nézel rá
juk, inkább lehajtod a fejed. Érzed, ahogy 
iszap gyülemlik a lábujjaid közé.

Oda kellene kiáltani, hogy Te nem vagy 
gyáva, csak a mély vizet nem szereted, de 
másképp nem félsz semmitől, se póktól, se 
sötéttől, se mennydörgéstől.

Lépsz egyet, a víz már a melledig ér, 
megtorpansz. Hallod, hogy béna vagy, re
ménytelen, igazi lúzer, hogy anyád autóval 
hord az iskolába, életképtelen vagy.

Elkezdesz dúdolni valamit, de úgy is 
tisztán értesz minden szót.

Lépsz még egyet, a talpadat felsérti egy 
kavics, de nem szisszensz fel, mostmár a 
nyakadig ér a víz. Óvatosan araszolni kez
desz beljebb és beljebb, alig emeled fel a lá
bad, nem akarod még elveszíteni a talajt 
magad alól.

Tudod, hogy van egy történet valami 
víziboszorkányról, aki a mélybe húzza azo
kat, akik keresztül akarják úszni a tavat. 
A víz épp elég sötétzöld ahhoz, hogy elrejt
sen egy boszorkányt, még szerencse, hogy 
attól nem félsz, mert az ilyesmit sosem hit
ted el. Te csak nem szereted, ha nem lá
tod a víz fenekét. Nem szereted, hogy itt 
ez a mélység, de csak a fák fordított alak
ját látod.

Megint nevetnek, tudod, hogy a moz
dulataid figyelik. Kinyújtod a karod, el
rugaszkodsz, lubickolni kezdesz. A tested 
körbeöleli a víz. Kapkodod a levegőt, nem 
tudod elég jól tartalékolni a tüdődben. Las
san haladsz előre. Próbálsz figyelni arra, 
amit a többiek mondanak, de nem sikerül 
kivenni a szavakat.

Egy pillanatra megállsz pihenni, leenge
ded a lábad.

Egyedül vagy a mélységgel, kapálózni 
kezdesz, a fejed elmerül, az orrodba nagy 
erővel nyomul a víz. Fellököd magad, nagy 
lélegzetet veszel. Köhögsz, köhögsz, kö
högsz.

Irányítani akarod a mozdulatokat, de 
az egyensúlyérzéked elveszett. Megint a 
víz alatt vagy, az orrodból buborékok tör
nek elő.

Próbálod a felszínre lökni magad, de 
már azt se tudod, miért jöttél be, ha ennyi
re nem szereted, amikor nem ér le a vízfe
nékig a lábad.

Boríték
A néni felteszi főni a teavizet, azt mond

ja, foglaljak helyet, és megdicséri a hajam. 
Elmesélem neki, hogy én magam vágtam 
le a tükör előtt, mert meguntam, hogy 
olyan hosszú. Azt feleli, hogy egyszer ő is 
levágta a haját dühében egy férfi miatt, 
de az már nagyon régen volt. Nem aka
rok rákérdezni, hogy miért, de biztosan 
kérdő tekintettel nézek rá, mert hozzáte
szi, hogy a férfi nagyon szerette a hosszú 
haját, és valahogy így akart bosszút áll
ni rajta, miután egyszer nagyon csúnyán 
összevesztek.

A néni eltűnik egy ajtó mögött, azt 
mondja, teasüteményt hoz. Leülök a ka
napéra, a csipketerítőt figyelem az aszta
lon. A néni gyorsan visszatér, leteszi elém 
a süteményt, aztán kimegy a konyhá
ba. Néhány perc után tálcával a kezében 
tér vissza, a tálcát az asztal közepére te
szi. A csészékre és a tányérkákra csipke
bogyót festettek. Szeretem a csipkebogyó 
színét, meg is dicsérem a csészéket.

Szóval Enikő vagy, mondja a néni, ami
kor leül az asztalka túloldalára. Ahogy 
bólintok, elmosolyodik, majd hozzáteszi, 
hogy a nagyapámnak mindig is nagyon 
tetszett az Énikő név, ha lánya lett volna, 
biztosan Enikőnek kereszteltette volna.

Épp válaszolni akarok, de a néni feláll, 
ismét kimegy a konyhába és a kannával 
tér vissza. Teát tölt a csészékbe, menta il
latú gőz tölti el a levegőt.

A néni arcát figyelem, nem hiszem, 
hogy láttam volna ezelőtt, ő mindenesetre 
úgy kezel, mintha régi ismerősök lennénk. 
Megkérdezi, hogy kérek-e cukrot, nemet 
intek, és hozzáteszem, hogy sosem iszom 
cukorral a teát. A néni felhúzza a szemöl
dökét, azt mondja, nagyapám sem itta so
ha cukorral a teát, és a csészét is mindig 
így fogta a bal kezében, ezek szerint nem 
csak a szemeimet, de a szokásaimat is tő
le örököltem. Az ajkamhoz emelem a csé
szét, megfújom a teát, majd belekortyolok. 
A menta íze átjárja a számat. Mondták 
mások is, hogy nagyon hasonlítok nagy
apára, felelem, amikor leteszem csészét.

A néni két kanál cukrot tesz a teájába, 
kavargatni kezdi. Egy pillanatra zavartan 
néz rám, majd kissé fojtott hangon meg
kérdi, hogy nem hiányzik-e nagyapám. 
A csészémet nézem, a zöldes-barnás színű 
teát, kicsit még gőzölög. De igen, hiányzik, 
válaszolom aztán. A néni elhallgat. Nem 
mondja azt, hogy sajnálja, nem mond erre 
semmit, és ez nagyon tetszik nekem.

Megkérdem tőle, hogy ő jó barátja volt-e 
nagyapámnak. A néni elvesz egy teasü
teményt, inti, hogy vegyek én is, közben 
mondja, hogy igen, egy időben nagyon jó
ban voltak, sok időt töltöttek együtt.

Nem veszek süteményt, helyette egy jó 
nagyot húzok a teából. Leteszem az asz
talra a csészét, a nénire nézek, a tekin
tetünk találkozik. Mivel nem szólal meg 
egyikünk sem, előveszem a zsebemből a 
borítékot, amit nagyapa rám bízott. A bo
rítékon nincs név, csak cím. Nagyapa azt 
mondta, hogy keressem fel ezt a címet, 
a borítékot meg dobjam a postaládába,
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de arra gondoltam, hogy az emberek né
ha elköltöznek, és mi van, ha már nem az 
a személy lakik itt, akinek a levelet kell 
adnom. Ezért kopogtam inkább az ajtón. 
Elmondtam a néninek, hogy ki vagyok és 
miért jöttem, látszott rajta, hogy ha nem 
is tudja, miró'l van szó, azt tudja, hogy ki 
a nagyapám.

A néni le sem veszi a borítékról a sze
mét. Nagyapám küldi, mondom, és át
nyújtom az asztal felett. A néni átveszi, 
mintha halkan mondana egy köszönömöt, 
de nem értem rendesen. Kicsit hátradől, 
a kezében ott a boríték, nem mozdul, za
vartan pillant az asztalra, kérdi, hogy ké- 
rek-e még teát. Köszönöm, nem, válaszo
lom, és őt nézem, arra várok, hogy hátha 
kinyitja a borítékot.

Szemmel láthatóan nem szeretné előt
tem csinálni, ezért felállók, magára aka
rom hagyni. A néni is feláll, zavartan néz 
rám. Megkérdezi, hogy tudom-e, hogy mi 
van benne. Nem tudom, felelem, sosem 
nyitottam ki. A néni inti, hogy üljek le, 
visszaülünk mindketten. Egy gyors moz
dulattal felnyitja a borítékot. Egyetlen 
fénykép van benne. A képet magát nem 
látom, csak a sárgásfehér hátoldalát, írás 
nincs rajta. A néni nézi egy ideig, az arca 
rezzenéstelen, csak a mellkasa emelkedik 
és süllyed egyre gyorsabban és gyorsab
ban, ahogy levegőt vesz.

Visszarakja a képet a borítékba, meg
kérdi, kérek-e még teát.

Nincs időm felelni, máris nyúl a kanna 
után, tölteni akar, csak valahogy kapkod.

Teljesen véletlenül löki meg a csészéjét. 
A kiömlött tea eláztatja az abroszt. Új formák

GRANC5A GERGELY

Csők vonalok
Szavaim  bölények szarvasok lennének 
de csak lábukat húzva sebesült rókaként 
osonnak a téli erdőben és kerülgetik 
a csapdákat jeleket hagyva a fehér havon 
és sokasodnak a lábnyomok számolatlanul 
rettentő egymást keresztező sorok beteg 
fenyőfák alatt kavarognak a fejemben 
olvashatatlanul m int a hóban a nyomok.

Elvonás
Ne beszélj
jobb lesz minden
hamis barátok a szavak

jeleket küldj 
küldj jeleket
az elvárási horizont pontjai futnak  
szerteszét benned m int a méreggel 
itatott évek

és tenyészik a penész az arcunkon

a tehetetlenség lesz az egyetlen 
erő vigyél a belvárosból 
a külvárosba ahol a bokrok alatt 
emberek alszanak legyen ahogy akarod 
legyen ez is drámamentes 
szokásos története az átlagos 
életeknek a képzeletben hogy 
hátha most
be tudsz fejezni egy megkezdett mondatot.

Senkié
A zt mondták hideg van öltözz melegen 
de belül is az van nincs 
kegyelem anyám hallgatása 
széttöri a polcon a befőttesüvegeket

és menekül előled is minden 
ami vagy 
vagy lenni akartál 
és a tükörben
jégcsapok lógnak az arcod helyén 
az arcom nekem sem sajátom a hangom  
a torkom szétmarják a szavak ahogy

bugyognak
fel m int a sárgejzírek

a bőröd ju t  eszembe most és a gondolat 
csiszolópapírként tépi le a tudat rétegeit

és lök tovább hogy lennék szösz 
a blúzodon amit nem is hordasz 
szekrénybe akasztva meglapul 
vagy hangyák raja amik széthordanak 
darabjaidból aztán nem épül hangyaboly 
pattogó ideg a halántékodon 
elfelejtett időpontok szálka 
ami észrevétlen bőröd alá fúródik 
és gennyesedni kezd 
lennék a szem felszaladnék 
a harisnyádon a csípőcsontodig 
de mire idáig ju tnék  
elfogynak szavaim.

Zéró
Föld körüli pályára állt a nagy üveglift
és a ne beszélj meg a kezed
ami a száddal együtt görbül le ha indulok
és ebben lesz mérhető
a felém számlázható fájdalom
a testem nem templom
a lelkem nem szent
a falak állnak csak
a beszakadt tetőn át
beesik az eső és kimossa a maradékot is
am it csak most veszek észre
hogy a sarokban meglapult.
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muppets
a házat egy gyermek rajzolta 
egy krokodil van abba zárva 
a vízmosta homokban 
bottal rajzolt vonal választja szét 
a nappal és az éjszaka rezsimét

nem hiszem hogy nehéz neki kijönnie 
amikor kölcsönhatásba lépnek az emberek 
a vágyelvű gondolkodás összeroppan 
így lesz a biztonság relatív

gumiabroncsokba mászunk gurulunk
a parkban

az éjszaka kérdései és félelmei
összekeverednek

a közeledés sokkja kihagyásokat szül
a kommunikációban 

amiket minden rossz szándék nélkül
betöltenek

az igazi démonok maszkjai

kis hasadt személyiségek 
azt álmodták részei az egésznek 
kis hasadt személyiségek 
a bundácskán egy folttal ébredtek

ANDREI DÓSA

A törött formák no2

G ra n csa  G erg e ly  1991-ben született Bu
dapesten. Első, Fekete Andrással közös re
génye a Tilos az A kiadónál jelent meg Ka- 
lasnyikov és Rózsafüzér címmel, 2015-ben.

A n d r e i D ó sa  1985-ben született Bras
sóban, jelenleg Bukarestben él. Több fon
tos díj kitüntettetje, négy verseskötet és

partiba voltam a kanapékon 
a lányok idegesen vonogatták a vállukat 
a fiúk m ár nem tudták m it kérdezzenek 
ittam  egymás után a söröket 
vártam hogy valami történjen

az anekdoták nem stimmeltek sehogyse 
áruló bravúrok 
inkoherencia és diszkomfort 
folyton az ajtó fele sandítottak a szemek 
dédelgetve bizonytalanul a reményt hogy 

mindjárt megjelenik
egy mesés lény
hogy gyűlölettel és érdeklődéssel

követhessük m indannyian  
ahogy megjátssza magát 
beszélget
egy fényűzéstől fertőzött lány 
egy fiú  a siker nyilával 
am it túl magasra lőtt fel ahhoz 
hogy ne a fejébe essen vissza

vonszoltak utánuk a barátaim  
az utcán dolgozni kezdett az alkohol 
továbbra is a csoport perifériájának

éreztem
magam rájöttem
hogy tartani a lépést nem érdemes

majestic

asfalt rove
rosszul vagy többet akarsz 
levegőből többet akarsz 
a napból is az érzékenység 
kiterjedő területeit a part 
felett hajnalban rave partit 
a szigeteken

rosszul vagy több
mozgásteret akarsz
és lányokat vespával
akik stopposokat vesznek fel
tengerparti autópályákon a benzinkutaknál
szórólapokat osztanak

rosszul vagy több 
élvezetet akarsz adni nekik 
magadra pinasugarat 
száz puhatestűt 
egy légyfelhőt

rosszul vagy többet akarsz 
levegőből többet akarsz 
a napból is az érzékenység 
kiterjedő területeit a part 
felett hajnalban rave partit 
a szigeteken

egy regény (Ierbar, Polirom, 2018) szerző
je, magyar és angol irodalmat fordít ro
mán nyelvre. Jelen versei az adeváratul 
báiat de aur (Max Blecher, 2017) című kö
tetből valók.

F ü lö p  D o r o tty a  1997-ben született 
Erdőszentgyörgyön. Jelenleg a Babes-

fényben felbomló szövetek órái 
szivárványként ívelő érzékek órái 
szintézis elképesztő lépései 
a boldogsággyártásban

a tested igent kiált 
a testednek nincs stratégiája 
a tested közvetít 
elvéted vigyázat

glitch a béta hullámokon 
a szobát elárasztja 
az isteni anyag
megtöri a kompakt struktúrákat

argon és neon szikrái 
betöltik a sötétséget ózonnal 
a boltívek forgása 
a csillagok gyorsuló sebessége

túlhevített féltekék 
agy lila térképei 
szerelem 
szerelem

brain damage

Shortest racing circuit
Am ikor visszaemlékszünk
a m últ hétvégi társadalmi életre
és az előző hétvégire stb.,
elnézhetjük a helyi színek vonatkozásait,
a szereplők tulajdonságait,
az eseményeket és egyéb kellékeket.

De egy dolgot el kell mondanunk. 
Lassan-lassan láthatóvá vált a hatás: 
kivörösödött a szemünk, izzadni kezdtünk, 
remegtünk, m int lázas éjszakákon, 
köhögtünk és félrebeszéltünk.

Egy szempontja az életvezetésnek, 
ha van egy hely, ahova mehet az ember, 
amikor úgy látja, hogy jelenleg 
sehogy nem illik hozzá szerepe.

Még ha meg is őriztem valamit az első
lépések energiájából, 

abból az őrült lendületből, amikor
hidegen hagy,

hogy eleshetek és beverhetem fejem
a kaloriferbe,

mert kalorifer nem létezik, 
esés nem létezik, 
csak őrölnek a köszörűk 
és vontatnak az állatok.

HORVÁTH BEfordításai

Bolyai Tudományegyetem harmadéves, 
magyar-olasz szakos hallgatója. Novellá
kat és verseket ír.

M e llá r  D á v id  1992-ben született 
Pozsonypüspökin. Jelenleg a Pozsonyi Co- 
menius Egyetem Magyar nyelv és iroda
lom tanszékének doktorandusza.
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HAKLIK NORBERT

Anyanyelve: az
A marosvásárhelyi Lector Kiadó 

Transylvania Express című sorozatának 
elsó' darabjaként látott napvilágot Doru 
Pop Szocialista  szappanopera című regé
nye. Pop ízig-vérig erdélyi alkotó, há t
tere rom án-m agyar-sváb-zsidó kultu
rális mozaik -  a Tamás Etelka kiváló 
fordításában megjelent regény többek 
között ezt a hagyományosan többidenti- 
tású környezetet képezi le úgy, hogy ma
ga is hasonlóképpen puzzle-szerű.

E kirakós játék darabjait a szocializ
musban megélt gyermekkor narratívájá- 
ra fűzi föl egy egyes szám elsó' személyű 
elbeszélő', aki Doruként definiálja ma
gát — bár környezete, miután a D allas 
meghódítja a közép-európai közönséget, 
Bobicinak, illetve Bobinak szólítja, attól 
függó'en, hogy a románt vagy a magyart 
használják-e elsó'dleges nyelvként csalá
di körben. A szappanopera-fó'szerepló'tó'l 
kölcsönzött becenév egyszersmind arra 
is apropót teremt, hogy Pop valóban a 
teleregények struktúrája mentén építse 
fel a kötetet. A könyv rövid fejezetekbó'l 
építkezik, amelyek mindegyike epizód
szerű, dinamikus jelenetekből építi fel 
a mű mikrovilágát, ráadásul e fejeze
tek rendre szentenciaszerű tanulságok
kal, vagy tanmesékkel zárulnak, hason
lóképpen ahhoz, ahogyan a Szom szédok  
című teleregényben Vágási Feri, Böhm 
bácsi vagy Etus néni látta el morális út- 
ravalóval a nézőközönséget.

/ ~ \  I  CENTRAL
I  H  I  EUROPEAN
V - /  1 _ / A t im e s

Van azonban egy nagy különbség e 
szentenciák, valam int a televíziós elő
kép között. Ugyanis bölcselkedéseivel és 
példabeszédeivel a didaktikusságot is ki
gúnyolja a tanulság-orákulumként sze
repeltetett Rebeles bácsi, akinek a neve 
és stílusa is felidézi a szatíra eszközé
től sohasem tartózkodó, szókimondó re
neszánsz író, Francois Rabelais alakját, 
valam int a rabbik megszólítására hasz
nált „rebe“ szóval is összejátszik. A jó
indulatú, szimpatikus trollkodást mes
terien műveli a bölcs-bolondos Rebeles 
bácsi, az iróniát anyanyelveként beszé
lő pótpapa-figura, mint azt a cikóriaká
véhoz való viszonyáról szóló anekdota 
is tanúsítja: „ha mi vagyunk a virágzó 
komunista állam éllovasai, akkor a ci
kória az, amit megérdemlünk. Jó kom
munisták vagyunk, mert olyan anyagot 
nyelünk le, amelyről azok az elvtársak 
is, akik árusítják, és azok is, akik főzik, 
tudják, hogy szar, de amit mégis min
denki lenyel.

-  Cikória van? Kérdezte Rebeles bá- 
csikám mindenhol, ahol megfordult, 
boltban, étteremben, a szocialista ke
reskedelem bármelyik egységében. El
mondhatatlanul szórakozott, amikor a

irónia
pincérek rémületére, akik titokban tö
rök kávét ajánlottak, tiltakozott.

— A cikória a jövő társadalm ának ká
véja, visszautasítom a züllött kapitalis
ta morált.”

A trollkodás eme nemes változata csa
ládi vonás, amelyet Rebeles bácsi szem
látomást Dorura-Bobira is sikeresen örö
kített tovább. A kötet narrátora ugyanis 
gyermeki bájjal trollkodja szét a nemze
ti narratívákat és a történelmi mítoszo
kat, például amikor egyik osztálytársát 
azzal bosszantja, hogy a többiek előtt a r
ról győzködi: „Horthy Miklós valójában 
román volt, és Horea Micláusként szüle
te tt”, vagy azt adja elő, hogy keresztap
ja miként akadályozta meg Románia be
avatkozását 1968-ban -  bár elbeszélése 
szerint az is lehetséges, hogy Románi
át is meg akarta  szállni a Szovjetunió, 
csakhogy visszariadtak az interven
ciós csapatok, amikor Alsóvisónál be
vetették tankjaik ellen a titkos csoda- 
fegyvert, a kiváló román tudós, Gogu 
Constantinescu által feltalált lézer
ágyút. Rebeles bácsi cikóriakávé-ren- 
delésének példájához hasonlóan ma
ga Doru-Bobi is előszeretettel űz tréfát 
a mozgalmi bikkfanyelvből, olyannyira, 
hogy a Lenin-parafrázisoktól sem riad 
vissza, például amikor a „Kommuniz
mus = szovjethatalom és elektromosság” 
programadó jelmondatának mintájára a 
borsi határátkelőnél megállapítja: „Ro
mánia olyan, mint Magyarország fény 
nélkül”.

A regény nem csupán a szocializmus 
nyelvi hagyatékát hasznosítja újra, de 
hangsúlyosan jelen vannak benne a 
korszak reáliái is, köztük a szocializ
musban felnevelődött gyerekek emble- 
matikus tárgyai: a R ahan  képregények, 
valamint az A sterix és Obelix Jugoszlávi
ából átcsempészett számai. Természete
sen a könnyűzene is szerepet kap ebben 
a mozaikszerű korrajzban, az LGT-től a 
Beatlesen át a Modern Talkingig, akár
csak azok az árucikkek, amelyeket ma
napság retrótermékekként szoktunk 
emlegetni, például az Eugenia vagy a 
Cristal fogkrém, amelyről érdemes tud
ni: bár gyümölcsíze könnyedén csábít 
arra, hogy kenyérre kenve fogyasszuk, 
ilyetén módon történő alkalmazása gyo- 
morbántalmakat okozhat.

A Szocialista  szappanopera  közel há
romszáz oldalán végigvonul az irónia, 
valamint a nosztalgikus hang kettőssé
ge. A humor színfala mögött olyan ko
moly kérdéseket feszeget a könyv, mint 
például a többnemzetiségű identitás 
megélésének lehetőségei, valamint a 
történelmi tabuk megjelenése a több
kultúrájú családokban. Doru például az 
óvodaként működő, nagykárolyi régi zsi
nagóga udvarán elhelyezett emlékosz
lop feliratából tudja meg, mi történt a 
zsidókkal a holokauszt idején, s a roko
nok körében egyedül a bolondos Rebeles 
bácsi hajlandó beszélni erről a témá-

SZOCIALISTA
SZAPPANOPERA

ról -  de ő is úgy, hogy közben eltávolít
ja  a gyermeket a traumától. Az, hogy 
Doru-Bobit a család homályban tartja  
önnön zsidó hátterét és általában a zsi
dóság sorsát és kultúráját illetően, ké
sőbb bizarr élethelyzeteket produkál -  a 
legeklatánsabb példa erre az az epizód, 
amelyben a főhős néhány jóbarátjával 
betör az elhagyatott ruszin templomba, 
hogy ott fütyiméret-versenyt tartsanak, 
és ott szembesül vele Doru-Bobi, hogy a 
többiekkel ellentétben az ő szerszámáról 
hiányzik az előbőr, amiből azt a követ
keztetést vonja le, hogy ő maga a Messi
ás, mivel fityma nélkül született.

Doru Pop Szocialista  szappanoperá
ba tehát kiválóan műveli a kortárs ro
mán prózára annyira jellemző groteszk 
realizmust, amely olyan művekkel ro- 
konítja, mint Petru Cimpoesm regénye, 
a Sim ion, a panelszent, vagy Dán Lungu 
Tyúkok a mennyben című remeke. Érde
kes, hogy Pop narrátora, a kortárs er
délyi magyar próza néhány darabjával, 
valamint Lungu említett regényével 
összhangban a Ceausescu-házaspár ki
végzését traum atikus élményként éli 
meg, azonban nála a tévé által is közve
títe tt kivégzés alkalm asint nem a vér
ben fogant rendszerváltás ősbűneként 
válik hangsúlyossá, hanem mintha azt 
sugallná, hogy a sajtóorgánumok és té 
véhíradók középpontjában álló diktátor
páros életét akár afféle teleregényként 
is követhette a szocialista Románia 
nagyközönsége. Újabb példája ez annak, 
mennyire átgondoltan és következetesen 
szervezte rá a szappanopera-koncepcióra 
regényét Doru Pop.

D o ru  Pop: S z o c i a l i s t a  s z a p p a n o p e 
r a .  F o r d íto tta  T a m á s E te lk a . L e c to r  
K ia d ó , M a r o sv á sá r h e ly , 2017.
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OLÁH ANDRÁS

referenciák

pedig annak a nyárnak rendben voltak a referenciái
s mielőtt bemocskolod fogadd el: volt ellenértéke mindennek
feltörtem és elosztottam a múltat
a vitaminhiányos érveket a tapintatlan délutánokat
amikor árnyékaikat megnyitották a fák
értsd meg: már nem tudok veled mit kezdeni
egyre csak sirámaidat hallgatom
ideiglenesen szabadlábon a félelem
s a jóság is kegyetlen
az ellenség bennünk van
de a lényeget akkor sem tudom megfejteni
azt a délutánt amikor meghitten megérintettem az arcod
érvénytelenítette egy eltévedt mozdulat
ne fogd le a kezem
harcra születtünk gyilkolásra
-  te is merényletet követtél el
s azóta lakhatatlanok az álmok -
már nem tudom hozzám jöttél-e vagy csak felém
s hogy akarnám-e még a semleges irányt
vagy egy másik igeidőben a szemnek láthatatlanul
penészedni dobozba zártan egy idegen világban

[hová le tt]
f  a-nak Párizsba

hová lett Janó hol az öreg verda
hol a ragaszkodás és hová tűnt Batorge álma
-  két vállrándítás közt megint
a savanyú kinyilatkoztatások
teremtenek forgalmi dugót
mostantól azonban minden egyirányú
de már az egyetlen sáv is alig járható
a belvárosi kávéházak terasza is
csatornanyílássá szűkült

fészbuk-cirkusz a világ
s ebben a virtuális pagonyban elég egy
kattintás és az ismerős már nem ismerős többé
megközelíthetetlen maradsz
árkokkal védekezel a vasfüggöny ellen
makettjeid bűvöletében élsz
foghatatlan formák által térdre kényszerítve
távol a világtól s távol a virágtól
sehol egy szúnyog ami csíp
s centrumban a mű: a műanyag a műzene
a műláb a műfallosz... és elkoptatott
szénceruzák vesznek csak körül
meg zsebek -  de a zsebekben nincs semmi -
és szemek -  a szemekben sincs semmi -
s már fejek sincsenek csak megbabonázott
pálcika agyú párafoltok
és fáj hogy már nem érted a csöndet

A z  é g e tő  é rzé s
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K en derzsu pp

gyermekkorod 
emlékeit 
megőrzőm 
gedeont 
a teknőcöt 
hogy azt 
mondtad 
a papucsnak 
pacsu
a zsipp-zsupp
kenderzsuppot
amikor
anyával
dobáltunk
depressziódat
megijedtünk
tőle
és mindent 
ami te 
voltál
a fényképed 
itt velem 
szemben

nem értem 
mi történhetett 
zúg bennem 
egy sötét zene 
kapkodok 
a hangjegyek 
után 
felnőttél 
én meg 
egyedül 
maradtam 
nincs kivel 
megbeszéljelek 
sétáink
beszélgetéseink
alma
kutyánk
ahogy
a farkát
csóválja
tangóink
az előszobában
miért
döntöttem
úgy hogy
odalegyen
miért
döntöttél
úgy hogy

az élet 
úthengere 
formált meg 
és hiába 
minden 
apai 
vezeklés 
kései
lacrimosa
nem talállak
pedig
itt voltál
mindig pont
ahol
a szívem
kapkodott
levegőért
most gépekre
vagyok kötve
mondogatom
pacsu
ágó
gedeon
alma
zsipp-zsupp
kenderzsupp
erre-arra
dobigáit
lelkifurdalás



ANGOLKERINGŐ

A fecsegő 
holtak könyve
Nincs kor és nincs közösség, amely ne 

gondolkodott volna el azon, hogy mi van 
azután, miután átlépünk a létezés hatá
rán oda, ahonnan Hamlettel szólva „még 
nem té rt meg utazó”. Ha van egyértel
mű választóvonal, akkor a halottakat az 
élőktől elválasztó határ az. A túlvilágot, 
a másvilágot, képzeljük bár reményein
ket kivetítve mennyországnak vagy szo
rongásaink, bűntudatunk kivetítve po
kolnak, mindenképpen az jellemzi, hogy 
képzeljük és nem tudjuk. Amit pedig el
képzelünk, az a választóvonal innenső 
oldaláról, az életből, itteni tudásunkból 
indul ki, mint Rupert Brooke versében 
Halék túlvilága, ahol örök giliszták van
nak, de nincs szárazföld, és „vizebb víz, 
sarabb sár terem”.

George Saunders első regénye a nagy 
választóvonal túloldalán játszódik, egy 
tizenkilencedik századi amerikai teme
tőben. Csakhogy nem a túlvilág, hanem 
a köztes világ, az átmeneti lét jelenik itt 
meg, a tibeti buddhizmusból ismert bardo, 
amellyel a könyv címadó hőse, Lincoln a 
magyar fordításban (Lincoln és a bardo) 
inkább csak találkozik, az angol erede
tiben viszont (Lincoln in the bardo) ben
ne van.

A Bardo tödol csenmo, avagy a Tibeti 
halottaskönyv a huszadik század eleje óta 
ismert a nyugati kultúrában, amióta a 
hagyomány szerint a nyolcadik századra 
visszavezethető szöveg angol fordításban 
megjelent. A cím pontos(abb) fordításban 
A  köztes létből hallás útján való szabadu
lás. Végső soron rituális szövegről van szó, 
amelyet a tibeti hagyomány szerint a hal
doklás kezdetétől a halál bekövetkeztén 
át az azt követő állapotban, negyvenki
lenc napon át olvasnak fel azért, hogy út
mutatást nyújtsanak a lélek számára az 
újjászületések körforgásából, a szám szá
rából való szabadulásra. A Halottaskönyv 
egyébként Jungot is foglalkoztatta, ő úgy 
fogja föl a szöveget, mint egy fordított be
avatási szertartást, amelynek során a 
meghaló ember tudattalanja negyvenki
lenc rituális lépéssel végigjárja a fordított 
fejlődést, végül mint megszülető ember az 
anyaölben érkezik célba -  elvétve a valódi 
célt: az újraszületéstől való megszabadu
lást, a boldog nirvána állapotát.

Az hogy Lincoln benne van-e a 
bardóban vagy csupán találkozik vele, ár
nyalatnyi különbség, de mindjárt két le
hetséges értelmezési vonalat rajzol fel, hi
szen az a Lincoln, aki éppen a bardóban 
mint helyen vagy állapotban tartózko
dik, nem az Egyesült Államok tizenha
todik elnöke, hanem egy kisfiú, az el
nök tizenegy éves fia, Willie Lincoln, aki 
1862. február 20-án lázbetegségben halt 
meg, mély gyászba borítva ezzel szüleit. 
Az a Lincoln pedig, aki a bardo állapottal/ 
hely(zett)el szembesül, viszont az elnök, 
Abraham Lincoln, aki éppen egy igencsak 
népszerűtlen polgárháborúban vezeti az

országot, amelyben szülők ezrei éppen azt 
a fájdalmat élik meg, amitől ő szenved a 
georgetown-i temetőben, ahova a teme
tés után kétszer is visszatért, hogy fia ko
porsója mellett magányosan elmélkedjen. 
(Nagyjából ez a kortársak által feljegy
zett történeti tény, amely köré Saunders 
kikerekítette regénye cselekményét.) Két 
Lincolnnal és legalább két bardóval van 
tehát dolgunk, körülöttük pedig ott raj
zik egy sereg roppant beszédes szellem
lény, akik szüntelen locsogással, mint egy 
végtelenített zenei aláfestés elbeszélik és 
ugyanabban a pillanatban szét is beszé
lik a Lincolnok bardobeli útját.

Az Oak Hill temető ugyanis minden, 
csak nem csendes és kihalt, telis-tele van 
olyanokkal, akik valahogy bentragadtak 
a köztes állapotban, akik képtelenek el
fogadni, hogy már nem élnek. Nem hul
lák, hanem „betegtestek”, nem koporsó
ban fekszenek, hanem „betegdobozban” és 
a temetőt egyfajta szanatóriumnak tekin
tik, ahonnan egyszer, a majdani gyógyu
lás után visszatérhetnek majd korábbi 
életükbe. Fájdalmasan vagy dühvei élik 
meg kirekesztettségüket, azt, hogy hoz
zátartozóik elfelejtették őket. Életüktől, 
az őket foglalkoztató dolgoktól olyannyira 
nem tudnak szabadulni, hogy Dante min
tájára szó szerint testükön viselik annak 
nyomait. Egy anyát mindenhova követ, 
szó szerint üldöz és gyötör három lányá
nak gömbbe zárt alakja, egy fiatalember 
testéből mindenhol érzékszervek nőnek 
ki, emlékeztetőül arra, hogy öngyilkossá
ga miatt mennyi mindent nem tapasztalt 
meg, egy gazdag ember mindig vízszin
tesen lebeg mint holmi iránytű, „a feje 
búbja mindig abba az irányba mutatott, 
amely birtokáért éppen a legjobban aggó
dott”, egy középkorú nyomdász („pocakos, 
kopaszodó, fél lábára sánta, fából készült 
műfoga van”) hatalm asra nőtt hímtag
ját cipeli óvatosan, hogy bele ne botoljék, 
és meséli el mindegyre, hogy éppen ak
kor ütötte agyon egy leszakadó gerenda, 
amikor arra készült, hogy végre beteljesí
ti házasságát a nála jóval fiatalabb hitve
sével. Savanyú-szigorú tiszteletes, homo
szexuális fiatalember, nyomdász, boltos, 
anya, félbolond özvegyasszony, vadász, 
katona, ültetvényes, rabszolgák, csavar
gók, sőt a halottak e nagyon is beszédes 
világában is hosszú ideje némaságba bur
kolózó nemierőszak-áldozat hangjából az 
amerikai társadalom vonásai rajzolód
nak ki.

A nagyon is élénk halottakkal bené
pesülő, az élők világára reflektáló kisvá
rosi temető motívuma nem ismeretlen a 
huszadik század eleji amerikai irodalom
ban. Edgar Lee Masters 1915-ben meg
jelent Spoon River Anthology (magyarul 
Gergely Ágnes fordításában Spoon-Riveri 
holtak) egy képzeletbeli amerikai városka 
története, ahol százhúsz versben a holtak 
sírfeliratai nemcsak haláluk körülmé
nyeiről vagy életük fontosabb eseménye
iről vallanak, de városkájuk életéről is 
őszintén beszélnek. Egyik kiemelkedő 
megszólalója egyébként éppen a fiatalon 
ugyancsak lázbetegségben meghalt Ann 
Rutledge, aki állítólag Lincoln elnök el
ső szerelme volt. Thornton Wilder 1938- 
as színdarabja, az Our town (A mi kis vá

rosunk) ugyancsak egy „inkább falu, mint 
város” története, amelynek utolsó, teme
tőben játszódó felvonásában a holtak re
zignáltban állapítják meg, hogy „...nem 
érdemes visszatérni. Az emberek vakon 
élnek.”

A kisvárosi figurák élettörténeté
ből kirajzolódó társadalomrajz, a szemé
lyes sorsok egyetemessé növekedése és 
az élőbeszéd poétikai eszközként hasz
nosítása Saunders korábbi, kisprózaírói 
munkásságára egyébként is hatást gya
korló Sherwood Andersontól lehet isme
rős. A Winesbourg, Ohio (1919) elbeszé
léseinek hősei ugyanúgy saját kisemberi 
mivoltuk nevetséges vagy tragikus korlá
tái közül szólalnak meg, mint Saunders 
regényében az Oak Hill-i temető lakói.

Az előképek listájáról nyilván nem fe
lejthető el Máirtín Ó Cadhain eredeti
leg ír nyelven, 1950-ben írt, de angolra 
csupán a közelmúltban, 2015-ben fordí
tott regénye a Cré na Cilié! D irty Dust, 
amelynek hősei mind halottak, csak ép
pen nem nyugszanak az isten háta mö
götti ír falucska temetőjében, hanem vég 
nélkül mesélik életüket, és a halálban is 
magukkal viszik ugyanazokat a viszo
nyokat, érzelmeket, amelyek életükben is 
csupán szenvedést okoztak.

(Bár a regény előképét nyilván nem 
nála kereshetjük, de a magyar olvasó 
számára a Lincoln és a bardo világa va
lamelyest Jékely Zoltán verseinek, illet
ve prózájának hangulatát is felidézheti. 
A M edárdus elbeszélője, vagy a Kalotasze
g i elégia lírai énje hasonló világot fedez 
fel a kalotaszegi matrikulák és hegyoldal
ba süllyedő temetői fejfák között, mint az 
Oak Hill-i temetőben.)

A Lincoln és a bardo tehát szépen il
leszkedik az életről beszélő holtak és az 
élettörténet-szilánkokból összeálló társa
dalomkép irodalmi hagyományába. Ami
ben Saunders könyve más utat választ, 
mint irodalmi elődei, az a temető lakói
nak groteszk, szatirikus, helyenként fe
kete humort és agresszív nyelvezetet is
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használó világa, illetve az a mód, aho
gyan élő és holtak világa, ha kommuni
kálni nem is tud egymással, mégis egy
mást tükrözi.

A temetőlakók szüntelen locsogását 
ugyanis valós vagy fiktív kortárs doku
mentumokból, emlékiratokból, cikkek
ből vett idézetek gyűjteménye szakítja 
meg, amelyekben a kortársak részlete
sen elmesélik Willie Lincoln halálának 
körülményeit, a fényűző estélyt, amelyet 
az elnöki pár akkor adott, amikor a gye
rek már súlyos betegen feküdt, az elnök 
és felesége gyászát, a temetés körülmé
nyeit és azt, ahogyan a polgárháborúval 
küzdő ország népe Lincoltól mint vezető
től várja a konfliktus mihamarabbi meg
oldását. A temető lakói ugyan gyakran 
egymás szavába vágnak, ki-ki beszéd
kényszeresen igyekszik megragadni az 
alkalmat arra, hogy elbeszélje saját éle
tét, mégsem lehet azt mondani, hogy el
beszélnének egymás mellett. A „kortárs 
dokumentumok” szerzői azonban csakis 
saját szemszögükből látják és így lá tta t
ják is a világot, ki-ki a saját értelmezése 
szerinti valóság keretei között. Míg a te 
metői hangokból kirajzolódnak élethely
zetek, történetek, addig a „dokumentum”- 
kollázs elsősorban a mindenkori emlékező 
megbízhatatlanságát dokumentálja, hi
szen például az estély résztvevői még ab
ban sem tudnának megegyezni, hogy te
lihold volt-e vagy éppen holdfogyatkozás.

„Sok vendég külön megemlítette, ilyen 
szépen ragyogott a hold azon az estén.” 
Ann Brighney: A  Season o f War and Loss 
„Azon az éjszakán nem látszott a hold, sű
rű felhők gyülekeztek az égen.” Wickett, 
Uo. „Kövér, zöldes félhold csüngött a táj 
felett, mint közönyös bíró, aki már hoz
záedződött az emberek ostobaságához.” 
Dolores P. Leventrop: My Life, „A terem
ben ide-oda járkáltam, és közben némely 
ablak mögött megpillantottam a hold 
ezüstös sarlóját. Olyan volt, mint egy öreg 
koldus, aki nagyon szerette volna, ha őt 
is beengedik az ünnepségre.” Carter, Uo. 
„A sötét holdtalan éjszaka rendületlenül 
haladt előre. Vihar közeledett.” Albert 
Trundle: The Most Joyful Years.

Saunders novelláinak világa vissza
köszön némikép az Oak Hill-i temető
ben, amely legalább annyira „mestersé
gesnek”, „megcsináltnak” tűnik, mint 
egy témapark. Azzá teszi részben lakó
inak mesterkélt, de idegesítően k itar
tó beszéde, mintha egy Jane Austen re
gény szalonbeli csevegését hallgatnánk 
felgyorsítva, felhangosítva, végtelenített 
üzemmódban. Lincoln (az elnök) megje
lenése élénkíti fel a temető lakóinak éle
tét, az apai szeretet kifejezése, amely
nek tanúi lesznek, felébreszti a nyugodni 
nem tudókban a reményt, hogy „talán 
mégsem vagyunk annyira szerethetetle- 
nek, mint ahogy már kezdtük hinni”, és 
mindannyian megpróbálnak a kis Willie 
Lincoln közelébe kerülni, elmesélni éle
tük vagy haláluk körülményeit. A külön
böző hangok polifóniájából időnként ki
emelkedik a részeges Baron-házaspár 
trágár szavakban gazdag szólama, ők 
azok, akik először fejezik ki felháborodá
sukat, amiért őket sosem látogatták meg 
a gyerekeik. „B...meg! Azoknak a hálát-

A  s t r u k tú r a

lan kígyóknak k—ra nincs joguk elítélni 
minket, b— semmiért, amíg nem képe
sek egy k—  mérföldet elgyalogolni ide a 
b—  cipőjükben...” Baronék megjelené
se (akik valamikor részegen feküdtek az 
úton és elgázolta őket egy szekér), de fő
leg megszólalásuk nem „comme il faut” 
a többiek szemében, de megmutatja azt, 
ami egyébként nem volna nyilvánvaló: 
szegregált temetőben járunk, ahol a fe
kete bőrűek és a csavargó házaspár csak 
a kerítésen kívül tartózkodhatnak, a ke
rítésen belül csak a fehér, polgári világ 
halottainak van hely. A két Lincoln meg
jelenése az az esemény, amely felborítja 
a korábbi rendet, illetve az a belső sza
bály, amelynek létezését immár nem a ti
beti H alottaskönyv bői, hanem sokkal in
kább a horrorfilmes műfajból vehette át 
Saunders, miszerint gyermekek számá
ra a bardo veszélyes hely. „A fiatalok nem 
időznek sokáig”, ám a kis Willie nem haj
landó tovább lépni, ő várja az apját, aki 
azzal búcsúzott tőle, hogy visszajön ér
te. Gyerekek számára azonban a várako
zás végzetes, ha nem lépnek tovább, hor
rorfilmbe illő szörnyek indázzák, fonják 
be a testét és válik elkárhozottá. Hogy 
ettől a szörnyű sorstól megmentsék a 
kis Willie-t, a temető lakóinak össze kell 
fogniuk, és kommunikálniuk kell vala
miképpen az elnökkel, aki nem érzéke
li őket, rá kell venniük őt, hogy térjen 
vissza, hogy a fiú számára egyértelmű
vé válljon, hogy apja elengedte már őt 
egy másik, nyugodt, megbékélt világba. 
Bár a sokszor kényszeresen locsogó sze
replők történeteiben éppen elég humoros 
pillanat akad, a regény talán  leghumo
rosabb jelenete az, amikor Willie három 
önjelölt segítője, Hans Vollman (a nyom
dász, akit a lezuhanó gerenda megfosz
tott attól, hogy házasélete legjobb perceit 
kiélvezze), Roger Bevins III. (az érzékeny 
homoszexuális fiatalember, aki öngyilkos 
lett, amikor szerelme a „korrekt élet” je
gyében elutasította), és Everly Thomas,

a karótnyelt tiszteletes az (egyetlen a te- 
metőlakók közül, aki tudja, hogy halott, 
de attól még képtelen továbblépni) egye
sült erővel belépnek Lincoln testébe, hogy 
visszafordulásra bírják. Meglepetésük 
nem is attól a legnagyobb, hogy tudomá
sul kell venniük, hogy Lincoln története
sen az elnök (holott ők még a korábbiak
ra emlékeztek), hanem hogy odakint már 
egy olyan világ van, ahol „a vasút már 
Buffalón is túljutott”, távíró zümmög, 
„már nem viselik a York herceg féle há
lósipkát”, a színházakban pedig tisztán 
látni lehet a színészek arcjátékát, mert 
„gázégő világít, rivaldafényt használnak.”

Willie Lincoln három önjelölt védelme
zője ugyan első nekifutásra nem jár több 
sikerrel, mint a temető összes lakóinak 
(kerítésen kívülieket is beleértve) egyesült 
erővel történő próbálkozása, valami mégis 
megváltozik. Ahogy a temető lakói az élő 
testtel (aki történetesen éppen az ország 
elnöke) való találkozás során visszanye
rik önnön legjobb, legtisztább valójukat, 
úgy Lincoln, az elnök is valamiképpen ré
szesül abból az összesített tudásból, ami a 
széttartó sorsok tapasztalatából szárma
zik, és úgy tér majd vissza fia koporsója 
mellől a Fehér Házba, hogy képes végig
vinni a polgárháborút, és törvényileg be
tiltani a rabszolgaságot. E magasztosnak, 
felemelőnek (és valljuk be, némiképp ol
csó, amerikai hazafiságot idézőnek) tűnő 
eseménysor vizuális megjelenítése azon
ban nem a hollywoodi filmek csillagos-sá
vos pátosszal telített világát idézi, hiszen 
a lökdösődő, tolongó, egymást taposó tö
meg groteszk képében valósul meg, ahol 
az egyes résztvevők ugyanúgy viselked
nek, mint korábban. „Mrs. Crawford is 
belépett, és Mr. Longstreet szokás szerint 
fogdosni kezdte.” Ráadásul beavatkozásuk 
teljességgel hatástalan marad: Lincolnt 
nem a kollektív bölcsesség spirituális 
megtapasztalása teszi nagy államférfivá 
és vezetővé, hanem (a regény legalábbis 
erre utal) a szeretett lény elvesztése mi
att érzett gyász.

Saunders eddigi munkái nem arra 
utalnak, hogy vallásos író lenne vagy a 
transzcendens világ izgatná. Sokkal in
kább az, hogy mennyire tudjuk hitelesen 
megélni és megjeleníteni az emberi ta 
pasztalást, ebben viszont már kötődik va
lamelyest a buddhista tanoknak ahhoz a 
gondolatához, amely arról beszél, hogy az 
érzékelés, a tapasztalás világa nem más, 
mint fátyol, illúzió (májá), amely voltakép
pen elfedi szemünk elől a lényeget.

„Ha életem kockajátéka véget ér, roko
naim, e világban mit sem segíthetnek raj
tam, ha egyes-egyedül a bardóban bolyon
gok” — ezt mondja a Tibeti halottaskönyv.

George Saunders regénye pedig azt, 
hogy ha átjárás nincs is a holtakat élőktől 
elválasztó demarkációs vonalon, a gyász
nak, az együttérzésnek, a szeretetnek 
megvan a maga szerepe és jelentősége 
minden olyan köztes létben, bardóban, 
amellyel testünk vagy lelkünk találkozik.

VALLASEK JÚLIA
G e o r g e  S a u n d ers: L in c o ln  é s  a  
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hagyományát öregbítő szkeccsfilm, szá
mos realista pillanattal.

Az önmagát napjainkban újjáterem
tő magyar filmes hagyomány és attitűd 
masszívan a nem oly távoli múlt „közbe- 
szédesítésére” is vállalkozik, azt az idő
szakot célozva meg, amikor a második 
világháború közvetlen következményei 
számos fizikai és lelki nyomorban tengő
dő sorsot teremtettek. Egyes vidékeken 
ez a holokausztból fakadó meghasonu- 
lást, máshol a Gulág gyilkos hétköznap
jait, megint máshol -  és alapvetően a ke
let-európai térségben -  a szovjet hadsereg 
rémtetteinek hosszútávú hatását jelentet
te. Ezt a vonulatot 2018-ban három alko
tás fémjelezte a Filmtettfeszt kínálatá
ban.

Még alig ért véget a háború, mikor egy 
falu vonatállomásán leszáll két zsidó em
ber, egy idősebb és egy fiatal, majd titok
zatos holmijukkal (egy koporsó) és titok
zatos céllal elszekereznek a temetőbe. 
Érkezésük, a kíváncsiság mellett, szé
gyent és riadalmat kelt a falu gazdagabb 
családjai körében, akiknek vagyona a ki
ürített zsidó házakból és a kényszerűen 
hátrahagyott vállalkozásokból származik. 
Szégyenteljes titkok sejlenek fel, s az oly 
könnyen, gyilkos becsvággyal szerzett ja
vak kapcsán a fiatal nemzedék meghoz
za ítéletét a bűnös idősebb nemzedék fö
lött. Török Ferenc 1945 című, fekete-fehér 
alkotása kendőzetlenül, kicsiben, mind
ahány szempontot hangsúlyozva fedi fel 
ezt a gyalázatos fejezetet a nemzet tör
ténetéből.

Mészáros Márta a 20. századi magyar 
asszonysorsok gondos értője és ábrázolója. 
Aurora Borealis -  Északi fény című új drá
májában sincs másról szó, mint azokról 
a borzalomteli női sorsokról, amelyeket 
a szovjet hadsereg egyes katonái döntöt
tek romba a nemi erőszak gyakorlatával. 
Valamikor a 21. század elején, napjaink
ban tehát, az idős Mária (Törőcsik Ma
ri) múltjának titokzatos részleteire de
rül fény, lánya, Olga (Tóth Ildikó) pedig 
mindössze a felét ismeri fogantatása tör
ténetének, amely korántsem azonos a tel-

FERENCZI SZILÁRD

A z e r d é ly i m a g y a r  „ h á z i 
filmfesztivál” nagykorúsítása
Beszámoló a 18. Filmtettfesztről

A kolozsvári Filmtett Egyesület és fil
mes portál munkatársai 18 éve szervezik 
meg minden októberben a magyar filmek 
szemléjét Kolozsváron. Pár éve a fesztivál 
kinőtte a gazdaváros határait és átterjedt 
más erdélyi helyszínekre is. Hasonlókép
pen pár éve Filmgalopp néven fut az er
délyi magyar rövidfilmek versenye, al
kalomról alkalomra a háromtagú zsűri 
feladata a benevezett alkotásokból kivá
lasztani egy vagy több díjazásra érdemes 
munkát, amely értékeléssel párhuzamo
san a legtöbb közönségszavazatot begyűj
tött rövidfilm is nyereményben részesül. 
A fesztivál célja kétirányú: a fiatal szer
zők bátorításával egyidejűleg közel hozza 
az éves magyar filmtermést az erdélyi kö
zönséghez. Egyfajta szerző- és közönség
edzés zajlik, az utóbbi években lendületet 
kapott magyar filmgyártásnak nézőre is 
épp oly nagy szüksége van, mint a filmes 
magyar hangnak szerzőkre.

INEMATOGRAF

A fesztivál kínálata nem tehet mást, 
mint igazodik a terméshez. Jóllehet a 
Magyar Nemzeti Filmalap majdhogynem 
nélkülözhetetlenné vált az alaposan ki
munkált forgatókönyvek és a professzio
nális történetmesélés gyártási folyamatá
ban, néha bizony előfordul, hogy nullához 
közelítő költségvetésből, intézményesí
te tt forgatókönyvi fejlesztés nélkül, ne
ves szakemberek minimális bevonásával 
is készülnek olyan alkotások, amelyek 
maguk mögé utasíthatják a „nagyokat”.

Ilyenből — bár mindkét esetben nem 
beszélhetünk teljes függetlenségről -  
két nagyjátékfilm is szerepelt a 2018-as 
Filmtettfeszt műsorán. Csuja László két 
nem hétköznapi teremtés, Bianka (Beré- 
nyi Bianka Instagram-sztár) és Laci (Ré
ti László többszörös speciális olimpiai baj
nok korcsolyában) találkozásából zsigeri 
szorongást kiváltó road-movie-t készített 
Virágvölgy címmel. A különösen izgága, 
nem túl bizalomgerjesztő Bianka hirte
len felindulásból (mert Biankát sosem 
tudni, mi készteti cselekvésre) elrabol 
egy csecsemőt, majd a véletlenül eléje ke
rülő, nagy szemekkel a világra rácsodál
kozó, naiv Lacit meggyőzi, hogy számuk
ra mindenáron teremtsen otthont. Lacit 
különben nem kell sokat győzködni, szá
m ára természetes a végletekig tartó se
gítőkészség. A folyamatban elkötnek egy 
lakókocsit, Laci véres verést kap, éjsza
ka menekülnek, pénzük nyilván semmi, 
de a csecsemőről a maguk erejéből pél
dásan gondoskodnak addig a pontig, ami

kor a baba testi épségéért a nézőt a hideg 
verejték már sokszorosan kiverte. A for
gatókönyvvel alig rendelkező történet a 
kiszámíthatatlanság őrült izgalmával ke
csegtet, miközben lényeges társadalom
kritikát is gyakorol, s a főhősöknek úgy 
szurkol a néző, hogy aztán valójában fel- 
lélegzik, amikor eltűnnek. Rendkívül am
bivalens érzelmi húrokat penget a Virág
völgy, értékét jelzi, hogy a Karlovy Vary-i 
filmfesztiválon elnyerte a kezdőfilmes 
East of the West kategória fődíját.

A leginkább független darab a kínálat
ban Politzer Péter ízig-vérig szerzői filmje, 
a Férfikor. Három lényegesen eltérő korú 
férfi, egy kamasz, egy apa és egy aggas
tyán rövidebb-hosszabb életszelete villan 
fel epizodikusán a játékidő alatt, és míg 
a két véglet (fiú és öreg) két sorsfordító 
pillanatban kerül elénk, addig az apának 
egyetlen zűrös napját követjük. A lemez- 
hamisító-fényképész, a nagyon idős Dezső 
(az azóta 92 évesen elhunyt világhírű fo
tográfus, Szipál Márton alakítja) szótla
nul tesz-vesz a lakásban, és -  Keres Emil 
színész hangján -  narrálja fordulatokban, 
érzelmekben, huncutságokban és veszte
ségekben gazdag életútját. Frank (Vass 
Péter) elveszíti a lakáskulcsot, de azzal 
is szembe kell néznie, hogy félrelépése 
mind a családi, mind a baráti kapcsola
tait alaposan szétzilálja. Végül Samunak 
(Fischer Samu) édesanyja balesetét kell 
szokatlanul gyorsan a hétköznapjaiba il
lesztenie -  és felnőnie hirtelen. A Férfi
kort valóban minimális költségvetéssel, 
baráti segítséggel, vázlatos ötletekből for
gatta Politzer Péter több éven keresztül, 
az eredmény pedig az art-house mozik

Moldovai Katalin: Ahogy eddig
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Tuza-Ritter Bernadett: E g y  n ő  f o g s á g b a n

jes igazsággal. Apránként olyan történet 
bontakozik ki, amely az erősebb gyomrú 
nézó'ket is próbára teszi, Mészáros Márta 
viszont alázattal, szeretettel és hatalmas 
hozzáértéssel vezet el bennünket és Ol
gát egyaránt a háború végét jellemző' ká
oszba és oda, ahol a nőkre egy veszéllyel 
több leselkedett lépten-nyomon, másrészt 
elénk tárja a gyermekét megtagadó anya 
egész életre kiható érzelmi katasztrófáját.

A magyar történeti emlékezet filmben 
most néz először alaposan szembe a Gulág 
borzalmaival, és Szász Attila Örök tél cí
mű drámája különösen erős és realista 
kezdés e szempontból. Egy dunántúli fa
luból sváb asszonyokat vagoníroznak be a 
szovjet katonák, „dolgozni” -  hangzik az 
indoklás, de a nők hamarosan a Donyec- 
medence egyik munkatáborába érkeznek, 
ahol valóban az örök és kegyetlen tél fo
gadja őket. A pokoljárás zsigerien brutá
lis, a sebek és a borzasztó fagy találkozá
sát a néző szinte a saját bőrén érzi. Szász 
Attila rendező kíméletlenül tárja elénk a 
körülményeket, és egy alig reménykeltő 
szerelmi szállal könnyít csupán a befoga
dáson.

Nem pusztán a történeti rögrealizmus 
filmes attitűdjében készülnek nagyjáték- 
filmek Magyarországon, vígjáték, sza
tíra és krimi is lekerült a vágóasztalról 
2017-18-ban. A Pappa Pia (Csupó Gábor) 
kínosan bollywoodias rágógumi, a Ván
dorszínészek (Sándor Pál) harmatgyenge 
kosztümös kabaré, és iszonyat gyorsan fe
lejthető, a Lajkó -  Cigány az űrben (Len
gyel Balázs) langyosan szép szatíra, ke
vés működő poénnal, a Hetedik alabárdos 
(Vékes Csaba) a színházi közegbe helye
zett vígjáték, számos vidám pillanattal a 
színészéletről, a Budapest Noir (Gárdos 
Éva) pedig egy sokkal többre érdemes kri- 
mi-noir regény (Kondor Vilmos) adaptá
ciója, amelyben -  pár jobbacska pillanat 
mellett -  mind a főhős Gordon Zsigmond 
karaktere, mind az elbeszélés súlypont
jai szenvednek a felületes anyagkezelés
től. Gordon (Kolovratnik Krisztián) nézé
sét még hagyján, ám a járását, csak azt 
feledhetném.

alista narratíva, a két főhős természetes 
játéka és a nagyközelik lélek- és kapcso
latfeltáró ereje. Merőben más Sztercey 
Szabolcs Benedek Your Face W ithout the 
Screen futurista, abszurd drámája. Egy 
turistalátványosságnak használt intéz
mény lakás-kiállítótermeiben az élet ke
gyetlen hétköznapjai élőszereplős tárla t
ként működnek, s a kiállított alanyok 
sorsán könnyíteni kívánó empatikus lá
togatót eltanácsolják. Hűvös, humánu
san embertelen világ, melyet Sztercey re
mekül dramatizál. A közönségdíjat Incze 
Kata Sm all Talk kisjátékfilmje nyerte, 
amely az érzelem-átruházás virágcsok
rait használva meséli abszurd, de meleg 
történetét. A Sárga Csikó életműdíjat ez
úttal az idén 85. éves Sára Sándor kap
ta, akinek hosszú életet és további termé
keny éveket kívánok innen is.

A legjobbat, az Egy n ő  fogságban című 
dokumentumfilmet a végére hagytam. 
Amikor Tuza-Ritter Bernadett vizsga- 
feladat gyanánt nekiállt forgatni Maris 
hétköznapjait, még nem sejtette, hogy 
egy modernkori rabszolgáról készít pa
radigmaváltó portrét. Maris főz-mos- 
takarít egy (arctalanul szerepeltetett) nő 
házában, de a nő valójában a gazdája, és 
ugyan kijárhat éjszakai műszakban dol
gozni, fogvatartója minden pénzét elveszi, 
cserében a kosztkvártélyért. A dokumen
tumfilm a bemutatott helyzetet tekintve 
erős és érzelemteli alkotás, de ennél na
gyobb értéke az a szituáció, ahogyan az 
operatőr-rendezőből apránként barátnő, 
cinkos, végül életmentő lesz, vele együtt 
pedig a néző is részesévé válik a nyomo- 
rú sorsból hatalmas bátorsággal kilábaló 
Maris szökésének. A kortárs rabszolga
ság globális jelenség, és Tuza-Ritter tö
rekvésének gyümölcseként a filmet több 
nagynevű tévétársaság nemzetközi szin
ten műsorra tűzte, ezzel is tudatosítva 
a problémát. Tuza-Ritter Bernadett bi
zonyára filmtörténetet írt, s ezt a nem 
mindennapi eseményt az erdélyi közön
ség is megünnepelhette a Filmtettfeszt 
jóvoltából.

A 2018-as kínálat talán legnagyobb 
„sztárja” Kenyeres Bálint Tegnap című 
művészmozija, a locarnói fesztivál Arany 
Leopárd díjára jelölt alkotás, amely két 
klasszikus szépirodalmi toposzt, a meg
szállott keresést, kutatást, hajszát, vala
mint az újrakezdhető élet vágyának hiá
bavalóságát „házasítja össze” egy idősödő 
svájci üzletember sivatagi kalandozása
iban. Lassú, befele forduló, apránként 
megsemmisülő utat járunk be a főhős 
szerepében tündöklő Vlad Ivanov oldalán, 
amely során minden lépés egyre közelebb 
visz a megoldáshoz, de egyre távolabb a 
valóság talajától, mígnem végül mindösz- 
sze a lemondás marad, vele együtt pedig a 
józanító reménytelenség, amely kénysze
rűen a halál felé visz, és nincs második 
esély, nincs semmi.

A Filmgalopp egymillió forintos fődí
ján két alkotás osztozott. Moldovai Kata
lin Ahogy eddig című rövidfilmje a kegyes 
hazugságot mint éltető motívumot hasz
nálja egy végzetes betegség anatómiájá
ban, erényei a biztos kézzel vezetett re

Szász A ttila : Ö r ö k  té l
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KISS MELINDA

A Wall Street 
és Velence

Vannak olyan filmek, amelyek hosszan so
dorják a nézőt, aki szinte magatehetetlenül 
bámulja a cselekményt, saját kérdésfeltevése
ibe némulva. Majd az utolsó öt perc rázúdítja 
a katarzist, és megérti, miért kellett belebo
nyolódni egy ilyen történetbe.

A Kolozsvári Állami Magyar Színház elő- 
adása, A velencei kalmár Tompa Gábor rende
zésében, az első és záró hét percében ad ma
gyarázatot a színes, flitteres jelenetekre és 
írja fölül a nézó'i élményt.

Wall S treet.
Az amerikai filmeknek hála mára kevés 

olyan emberrel találkozunk a nyugati kultú
rában, akinek ne lenne fogalma arról, mit is 
jelent. Szándékosan használok filmes példá
kat, hiszen az előadás sem takarékoskodik 
a hollywoodi képekkel. Például: a pénzhaj- 
hászásban állattá váló férfiak, a dúsgazdag, 
high life-ban dőzsölő nők és az őket kiszolgá
ló és imitáló személyzet. A színpad mindent 
igyekszik megmutatni, ami csak belefér egy 
ilyen világba. A klubzene, rikító díszletele
mek, harsány jelmezek és a stand up comedy 
jól megférnek a commedia dell’arte elemeivel. 
Sőt, kiegészítik egymást, hiszen a gazdagság 
utáni vágy, a képmutatás és az e köré szerve
ződő komikum nem veszítettek Shakespeare 
óta népszerűségükből.

EÁTRUM

Im ázs.
A képi tobzódást magunk mögött hagy

va, láthatjuk, ki hogyan simul bele e világba. 
A színészi játék is a felmutatott imázs mecha
nizmusát követi, a lélektaniság ugyanis nem 
fér bele, hiszen nem biznisz értékű. A szexu
ális túlfűtöttség, a giccs és a poéngyár való
jában egy nagyon szigorú és lezárt mozgás
teret képez, hiszen mindenkinek megvan a 
szerepe és a meghatározott, kiszámított cse
lekvési közege. Miért? Aki nem alkalmazko
dik, az kivettetik a paradicsomból.

A közhelyek puffogtatása után pedig elér
kezünk ahhoz a néhány karakterhez és je
lenethez, amelyek lerázzák magukról a buli
hangulatot.

Shylock.
Ő az egyik legkönnyebben démonizálható. 

Görcsös anyagiasság, álszentség, vérszomj 
és bosszú. Sokkal könnyebb a jóléti társadal
makban vele azonosítani a gonoszt, hiszen 
már nem is annyira szomatikus tapasztalat 
a rossz, hanem érzelmi, intellektuális és főleg 
virtuális. Az emberi manipuláció és aljasság 
a média és a virtuális valóság tereit hódít
ja meg, és ezeken keresztül válik befolyássá.

Az alkotók viszont nem esnek abba a csap
dába, hogy Shylockot (Bogdán Zsolt) tegyék 
a főbűnössé, sőt, túllépnek ezen. Megszűnik 
jó és rossz, résztvevők vannak. Mindenki tag 
és bűnrészes, nincsenek szintek és fokozatok. 
A keresztény-zsidó kettősség pedig nagyon is 
összeérni látszik, hiszen az álérzelmek közül 
néhány valódi is felszínre kerül.

Jelenet az előadásból. Előtérben a címszereplő Bogdán Zsolt. Fotó: Biró István

B osszú.
A hitvallások szlogenné és álcává lesznek, 

és egyértelműen egymás hibáztatása, megfi
zettetése válik élet-halál kérdésévé. Shylock 
egész létének harca sűrűsödik ebbe az ér
zelembe, hiszen folyamatosan igazolnia kell 
emberi mivoltát, értékeit. Mindent kész fel
adni ezért, hiszen Jessica elvesztése (Imre 
Éva) és becsülete porba tiprása után nincs 
mit vesztenie, a gyilkosságtól sem riad visz- 
sza. Ugyanakkor a másik oldal részéről, a so
rozatos, démonizált zsidózásban sincs sem
mi, valódi keresztényi. A legsokkolóbb jelenet 
Shylock megkeresztelése. A megszentelt, be
avatási rítus altesti poénná, vizelési jelenet
té válik, amely inkább szól a végrehajtókról, 
mint az elszenvedőről.

Shylock karaktere és lelki felépítése nyújt 
leginkább belátást abba, mennyire nehéz va
lójában ítélkezni. Minden tulajdonsága elle
nére ő ragaszkodik egyedül valamilyen ősi 
igazsághoz, amely fénysugárként szivárog az 
előadásba. Ezt a ragaszkodást pedig Jessica, 
a lánya örökli meg.

H agyaték.
Két vagyon köré szövődik a cselekmény és 

mindkét esetben fiatal nők az örökösök. Apá
ról száll lányára a hagyaték egy olyan világ
ban, ahol hiányzik az anya. A Dávid-csillag 
egyik magyarázata a női és férfi ősi jelké
pének egybeforrása, kiegészítése. E csalá
di struktúrákból hiányzik a női attribútum, 
hiszen az atya örökíti tovább mindazt, amit 
képvisel. Portia (Györgyjakab Enikő) egy 
végrendelet rabja, amelynek záloga a kor
látlan jólét és hatalom, amelynek feltételeit 
a saját boldogsága ellenére sem szegné meg. 
Jessica apja pénzével szökik meg és azzal ke
resi a boldogulást. De nem csak anyagiak
ról van szó, hanem az abba csomagolt gon
doskodásról. Sokáig ez jelentette az atyai 
gondoskodást: jólét, anyagi biztonság, stá
tusz. Portia férje sem lehet akárki, feltétele
ket kell teljesítenie a jövendőbelinek, amely 
túlmutat a pénzen, halovány igyekezetei mu
tat egy valódi, érzelmeken alapuló szövetség 
lértehozására. Mi jut Jessicának?

Hit.
Hitrendszerek sokaságában élünk. Minden 

viszonyítás kérdése, önmegvalósítás, öndefi
níció, szelfik. Minden vallás egyszerre csaló
dást és megváltást kínál és nehéz eligazod
ni a percepciók prizmájában. Antonio (Viola 
Gábor) átszellemülten hirdeti, hogy ő barát

jáért áldozattá válik, vérét adja. A vérszomjas 
zsidó és az áldozati bárány képén csupán az 
ejt foltot, hogy Antonio az utolsó pillanatban 
megfutamodik, előtör belőle az ösztön, a túl
élési, és keresztény barátainak kell lefogni
uk és kés alá tartaniuk. A törvény szava dönt, 
a leírt ígéret öl. Persze itt is közbelép a viszo
nyítás, a magyarázat, az értelmezések priz
mája, amely életet ment. A jog egyszerre öl és 
megszabadít. A gyalázatos keresztelés után 
Shylock pedig mindent elfogad, hiszen vesz
tes. Gratiano (Szűcs Ervin) viszont még a kö
telet is dicsőbb végkifejletnek tekinti ahhoz az 
anyagi és erkölcsi veszteséghez képest, ame
lyet a zsidó elszenved. Ha jobban megfigyel
jük, sokkal mélyebb üzenet szól innen. Hiába 
erőszakolják kereszténnyé, akarják földönfu
tóvá tenni, ő visszahelyezi a kipát fejére, mert 
az életet mint ajándékot és a hit megtartó ere
jét nem lehet csak úgy elvenni. A megénekelt 
Adonai szövetsége egy életre szól és nincsen 
erő, amely ezt megsemmisítené.

Jessica is ezt éli át a happy endnek ítélt 
bulihangulatban. Egy emlék, egy érzés, 
a gyermekkor biztonsága. Amikor a világ még 
nem zökkent ki és amikor újra harmónia ölel 
körül. A hideg felületességben az otthon. Itt 
találkozik az előadás és a zűrzavar értelmet 
nyer. Vajon ebben a zajban képesek vagyunk 
megtalálni az értéket? A folyamatosan kitolt 
ingerküszöbünkbe belefér az egészséges ha
tárok megtalálása? Ez az erős, két és fél órás 
kontraszt-intermezzo két dallamba szőtt mo
mentumra mutat rá. Rövid, de annál erősebb 
jelenet, ahogy a gyermek öntudatra ébred és 
emlékezni kezd arra, hogy milyen is hazaérni.

K olozsvári Á llam i M agyar Színház.
William Shakespeare: A velencei kalmár. 
Rendezte: Tompa Gábor. Szereplők: Bog
dán Zsolt, Bodolai Balázs, Szűcs Ervin, Far
kas Loránd, Bállá Szabolcs, Árus Péter, Viola 
Gábor, Imre Éva, Györgyjakab Enikő, Vindis 
Andrea, Albert Csilla, Fogarasi Alpár, Maro
sán Csaba, Orbán Attila, Laczkó Vass Róbert, 
Váta Loránd, Sinkó Ferenc, Paco Alfonsín , 
Dimény Áron, Kántor Melinda, Platz János. 
Élőzene: Farkas Loránd, Bállá Szabolcs, 
Szűcs Ervin; d ísz let- és  jelm eztervező: 
Dragos Buhagiar; dram aturg: Visky And
rás; rendezőasszisztens: Nagy Botond, Ve
res Emőke; video: Rancz András; fényterv: 
Erőss László; a je lm eztervező  a ssz isz 
tense: Bocskai Gyopár; szín pad i mozgás: 
Györgyjakab Enikő, Paco Alfonsín; ügyelő: 
Veres Emőke, Zongor Réka.
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RADNAI DÁNIEL SZABOLCS

Az irracionalitás és
a romanticzizmus útvesztői
Milbacher Róbert -  a 2016-ban Mar

gó-díjjal jutalmazott Szűz Mária jegyese 
utáni — második kötete, a Léleknyavalyák 
idén nyáron jelent meg, a budapesti Ün
nepi Könyvhét idejére időzítve. Míg a két 
éve nagy sikert aratott Szűz Mária jegye
se egy elméletileg nehezen meghatározha
tó, képlékeny kompozíciós forma, a novel
lafüzér (vagy novellaciklus) jegyeit viselte 
magán, a szerzó' legújabb munkája egy jól 
behatárolható (ugyancsak 19. századi) mű
faj, a detektívtörténet („bűnregény”) kül
sőségeivel kecsegteti az olvasót. Aki azon
ban egy hagyományos — Doyle-ra, Agatha 
Christie-re vagy Raymond Chandlerre em
lékeztető — nyomozástörténetet vár, némi
leg csalódni fog, hiszen a könyv lényegében 
egy „meta-krimi” vagy „krimi-archeológia”. 
A Czakó Zsigmond drámaköltő 1847 decem
berében valóban megtörtént tragikus ha
lálával foglalkozó cselekmény ugyanis ret
rospektív módon, az 1850-es évek elejéről 
tekint vissza az egykori kissé homályos ön- 
gyilkosság körülményeire, a nyugalmazott 
pesti alkapitány (az immár fiktív) Hummel 
József szemszögén keresztül. Az olvasó elé 
állított történet intervallumában sehol egy 
bűneset, csak néhány (egymásnak néha el
lentmondó) nyom a múltból, s az utószó el 
is árulja, hogy a könyvnek nem a bűneset 
felgöngyölítése, hanem az első magyar kri
mi eredetének felkutatása a célja. Ha a cím 
nem utalna kellőképp erre, innen is sejthet
jük, hogy nem feltétlenül a „sztoriban” kell 
keresnünk Milbacher könyvének értékeit.

ritika
Ugyanis Hummel József nyugalmazott 

városi alkapitány mindennapjainak bemu
tatása, s a teljesen eseteleges módon újra
aktualizált, ám csak lassan iperedő nyomo
zás -  tömören összefoglalva -  nem csupán a 
bűntényre vagy a bűn természetére és oka
ira (társadalmi szimptómákra, a lélek nya
valyáira) keresi a választ, hanem (miként 
a reflexívebb krimik egyik-másika) felve
ti a valóság megismerhetőségének kérdését. 
Hummel Józsefet „dohányzószobává előlép
tetett” szalonjában (és állandó komornyik
ja, a századfordulós burleszkekből kilépett 
Hajós Lőrincz társaságában) ismerjük meg 
mint a módszeresség, az átgondolt, mérlege
lő döntéshozatal, egyszóval a hideg raciona
litás mintaképét és a modern („positiv”) ter
mészettudományok kedvelőjét. De hiába a 
főhős higgadtsága s a 19. század közepének 
tudáshorizontját (és a kor tudományosságát) 
képviselő elbeszélő okoskodása, már az első 
oldalakon, a napi sajtó olvasása közben ki- 
löttyentett forró kávé nyomán fény derül a 
mindennapi élet irracionális voltára. A nar
rátor aprólékosan ecseteli, miképp áll össze 
Hummel reggeli szivargyújtási rituáléja (mit 
miért, mikor és hogyan csinál az alkapitány), 
mintha mindennek megvolna a maga eti
kettje, azonban a lélekre és a gondolatokra 
jótékony szivarfüstnek a földöntúli élménye

(vagy ennek váratlan, csalódást keltő elma
radása) előre sejteti, hogy hősünk egy pon
ton túl híján van az észszerű magyarázatok
nak. S ez az érzés a történet előre haladtával 
csak fokozódik. Az említett bűnesetről szó
ló egykorú cikkekről Hummel számára ki
derül, hogy hiányosak, s részleteikben (dá
tumok, nevek) ellentmondanak egymásnak; 
az öngyilkosság korabeli „kézikönyvének” 
(Kovách Lajos: Értekezés az öngyilkosságról, 
1842) tézisei nem alkalmazhatók a gyakor
latban; a Czakó Zsigmondról készült litográ
fia -  fiziognómia ide vagy oda -  nem ad vá
laszt az „önelveszejtés” indítékaira, s végül 
Hummel hiába merül el Czakó drámáiban, 
az öngyilkosságot egyébként témájukká te
vő művek (A kalmár és a tengerész, a Végren
delet és a Leona) nem tudják maradéktala
nul felfedni egy boldogtalan lélek rejtelmeit.

A nyugalmazott városi alkapitány, akit 
eleinte kissé nevetséges staffázs-alakként 
ismerünk meg, a könyv közepe táján az eu
rópai későromantika megszállottjainak, 
a prózai hétköznapokból a misztikum vilá
gába csöppenő (E. T. A. Hoffmann, Edgar Al
len Poe és Gogol műveiben felbukkanó) figu
ráinak válik rokonává. S erre az elbeszélő 
is reflektál, hiszen eddigi életmódjával el
lentétben most „[...] egy olykor tétován meg- 
megálló, és a sétabotjával a porba titokzatos 
ábrákat rajzolgató, majd váratlanul sebes 
tempóra váltó, s közben ugyanezen sétabot
tal egyenesen hadonászó Hummellel talál
kozhatni, ki úgy viselkedék a szerencsére 
teljesen kihalt Reáltanodán, mint -  sajnála
tos és az alkapitányhoz méltatlan ugyan, de 
az igazsághoz híven ki kell mondanunk -  egy 
megszállott, ki egyáltalán nem látszék tudo
mást venni a külvilágról önnön daemonaival 
való viaskodása közepette.” Bizonyos érte
lemben nevetséges (és humorosan bemuta
tott) vergődése már korántsem egy rejtély 
megoldásáról szól, hanem az emberi ráció 
megingásáról és a korban (1849 után) oly 
károsnak értékelt romantikus világképpel 
(a transzcendenssel, a misztikummal) való 
néha nevettető, de többnyire visszarettenés- 
re késztető találkozásáról. Innen nézvést a 
könyvnek nem az az igazi rejtélye, hogy va
jon Czakó Zsigmond valóban önkezével ve
tett-e véget az életének Cslengery], A[ntal]. 
pisztolyával, avagy egy amolyan „amerikai
féle” párbaj következtében lelte halálát. Sok
kal inkább az, hogy mi lehettett Hummel Jó
zsef nyugalmazott városi alkapitány sorsa, 
miután „[...] óvatos és némileg tétova léptek
kel -  mint ki félve vízbe gázol [...] -  átment 
a hídon a Tabán irányába tartván, hogy az
tán alakja belevesszen a túlpart ugyan már 
sárgulni, sőt itt-ott rozsdállni kezdő, de még 
mindig buja vegetácziójába.”

Jóllehet nem teljesíti a krimivel kapcso
latban reflexszerűen aktivizálódó olvasói 
elvárásokat, Milbacher Róbert könyve ko
rántsem unalmas olvasmány. Miközben a 
felszínen egy kissé érdektelen nyomozást 
kell követnünk, a háttérben rengeteget meg
tudhatunk a kor gondolkodásáról az olvasó
hoz különös érzékenységgel szóló elbeszélő 
révén. A kor nyelvén beszélő — a fikció sze
rint a szöveg 1867 körűire datálható s ezt

ortográfiájában is hűen tükröző narrátor, 
noha egyszer sem téveszti szem elől Hummel 
József lábnyomát, nem csak a kor tudomá
nyos nóvumairól számol be, vagy a regény 
és a dráma között elméleti különbségekről 
értekezik, nem átall a kávéfogyasztást ille
tően is jó tanácsokkal szolgálni az olvasó
nak. A Szűz Mária jegyesében már megta
pasztalhattuk, a szerző milyen jól bánik a 
különböző nyelvi regiszterekkel: míg ott az 
élőbeszédszerű írásmód volt különösen ki
dolgozott, ebben a szövegben szinte tobzódik 
a régies nyelvi alakok (például az elbeszé
lő múlt), szakmai műszavak és korabeli la
tinizmusok kacifántos fordulataiban. A kö
tet felépítése is egy ma már távolinak tűnő 
irodalomszemlélet konvencióit tükrözi: a re
gény tizennégy fejezetét és epilógusát egy 
minden körülményt jól bemutató utószó kö
veti, melyben immár nem a narrátor, hanem 
az author szól az olvasóhoz, aki még az írás
hoz felhasznált szakirodalmi munkákat is 
illedelmesen közli. Sehol semmilyen poszt
modern elbizonytalanító gesztus, szánt szán
dékú metafikciós homály.

Azok számára lesz izgalmas olvasmány a 
Léleknyavalyák, akik Czakó Zsigmond vélt 
vagy valós öngyilkosságában s a köré kerí
tett nyomozásban nemcsak egy réges-régi 
bűneset avítt (tudományosan is felülbírál
ható) beszámolóját látják, hanem érzéke
nyek a kor gondolkozására, arra, hogy mit 
jelenthettek 1852-ben azok a kérdések, hogy: 
Honnan származik a bűn? Miért a társa
dalmi egyenlőtlenségek? Mik határozzák 
meg lelki rezdüléseinket? vagy Hová vezet 
a civilizáció fejlődése? E sorok írója őszin
tén reméli, hogy ez a kiváló regény megta
lálja olvasóit. (Amelyre jó alapot szolgáltat 
-  a megjelenés időzítésén túl -  a szerző ne
ve is. Tudniillik Milbacher Róbert a nagyobb 
könyváruházakban Moldova György előtt, 
a magyar könyvtári rendszerekben pedig ép
penséggel Mikszáth Kálmán után helyezke
dik el. Égből hullott adomány ez, de semmi
képp sem érdemtelen.)

M ilbacher R óbert: L é le k n y a v a ly á k  
-  a v a g y  a z  ö n g y ilk o lá s  s egyéb  e lve sze j-  
tő  s ze re k  te rm é sze té rő l. M agvető Kiadó, 
B udapest, 2018.
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Kisváros, bluesra hangolva Humánus irodalomtörténet?
Juhász Tibor: Salgó blues. 

Scolar Kiadó, Budapest, 
2018.

Tudjuk egy ideje, a kisvá
rosi szétesett, lepukkant élet
érzés leginkább a blues-zene 
nyújtott, karcos regiszterei
ben tud kifejeződni. A Kőbá
nya blues után most itt van a 
Salgó blues, csak éppen prózá
ban, Juhász Tibor fiatal, sal
gótarjáni író kézműveként. Ju
hász vékonyka könyvében, ami 
a témaválasztást illeti, a fiatal 
Krasznahorkai, Tar Sándor, 
a regényíró Borbély Szilárd 
nyomdokain indul el, ahhoz, 
hogy szemléletében mégis a fi
atal Mészöly prózapoétikáját 
kövesse, a maga rövidre vágott, 
ökonomikus stílusában.

ülszöveg
A könyv vállaltan szocio

grafikus ihletettségű. A szer
ző' magát mint anyaggyűjtőt 
is belekomponálja a kötetbe, 
problematizálva ennek a vi
szonynak a visszás oldalait is. 
Ez nem zárja ki, hogy a tá r
ca és a novella határán ellen
súlyozó szövegekben mégis 
tisztán meg tudjon mutatkoz
ni egy valamikor jobb napo
kat élt, de mostanra halálra 
ítélt városrész mindennapi éle
te, jellegzetes figurái és törté
netei, egy olyan hely, ahol „a 
nyomor szaga lassan szál fel” 
(Hobo), ahol a kilátástalanság 
szüli az erőszakot, a torzságot, 
az abszurdot. A kisemmizet

tek és reménytelenek minden 
nagyságot nélkülöző tragédiá
ja mutatkozik meg a szövegek
ben, de jó kérdés, hogy lehet-e 
tragédiáról beszélni ott, ahol 
még bukásról sincs szó, hiszen 
minden, ami megmutatkozik, 
mintha csak egy kimozdítha- 
tatlan, sötét örökkévalóságból 
válna le, amelyen belül nincs 
elmozdulás, megváltás.

A szerző mániákusan ügyel 
arra, hogy ne ítélkezzék, je
lenléte ne fokozza, torzítsa az 
események megmutatkozá
sát. A hitelességet a megfi
gyelések pontossága, élessé
ge, szenvtelesége garantálja. 
Mintha csak egyetlen elnyúj
tott snittet látnánk a nyomor 
terpeszkedő valóságáról, ami 
olyan sűrű és lemoshatatlan, 
mint egy érclábas alján fel
gyűlt zsiradék. Mégis, ahogy 
befejeztük a könyvet, könnyen 
érezhetjük: itt több is rejtőzik. 
Aminek utána lehetne menni 
egy talán ezután következő kö
tetben. És azt se hagyhatjuk ki, 
hogy megkérdezzük: a bluest le
het-e érzelmek nélkül játszani?

TAMÁS DÉNES

Oláh András: A spanyol
fal mögött -  Esszék, kriti
kák, recenziók. Hungarovox 
K iad ó , B u d a p est, 2017.

Negyvenhárom rövid érteke
ző szöveget tartalmaz Oláh And
rás kötete. Kortárs szerzőkről ír, 
a közelmúltban megjelent köte
tekről. Oláh Andrást elsősorban 
a művek, a szövegek érdeklik, 
igazi műfaja az elemző, leltáro
zó recenzió. Éles kritikát ritkán 
fogalmaz meg, inkább egyfajta 
elfogadó, befogadó alapállásból 
közelít a kötetekhez. Mondani
valójának szemléltetéséhez ren
geteget idéz művekből, hadd be
széljenek maguk a szövegek! Aki 
azt gondolná, hogy az idézés az 
értelmezés könnyebb útja, té
ved, mert a művek tömkelegéből 
a reprezentatívat kiválasztani 
maga is értelmező munka.

Az első egység, a Célkeresztben 
címet viselő, egy Jókai Annáról 
szóló esszét, valamint köszöntő 
szöveget tartalmaz, de ír Krú- 
dyról, Nagy Zoltán Mihály re
génytrilógiájáról, Szentmártoni 
János regényéről, Bakacsi Ernő 
történeteiről. A következő, Am i 
fáj a földnek című blokk a ver
sé: Kiss Anna, Vári Fábián Lász
ló, Fekete Vince, Fecske Csaba, 
Szenti Ernő, Benke László, Kai
ser László, Farkas Gábor, Bakos 
Kiss Károly, Lőrincz P. Gabri
ella, Dienes Eszter, Szigeti La
jos, Saitos Lajos, Kürti László, 
Budaházi István, Jónás Tamás 
versesköteteiről közöl recenzi
ókat. A harmadik egység (Tük
rünk a múlt) Gálfalvi György 
anekdotakötetéről, Kelemen Er
zsébet fiktív naplójáról, Fazekas 
István drámáiról ír, végül a zá
ró Perbeszédek elnevezésű egy-

O l á h  A n d r á s

A spanyo lfa l 
m ö g ö tt
F-vuwk.

ség műfajilag a legsokszínűbb: 
Ködöböcz Gábor tanulmány- és 
esszékötetéről, Farkas Gábor 
tanulmánygyűjteményéről, Ha
mar Péter Móricz-tanulmányá- 
ról, Pénzes Ottó helytörténe
ti munkájáról, Sarusi Mihály 
portrékötetéről, Sz. Tóth Gyula 
naplójáról, továbbá a Sarusi Mi- 
hályról szóló portrékötetről, va
lamint Kaiser László interjúkö
tetéről értekezik.

A kötet elemzései puritán ér
telmezői nyelvet használnak, 
kijelentései a lényegre szorít
koznak, mentesek az értelme
zői nyelv elvárt retorikai tarto
zékaitól. Stílusa ettől szikárnak, 
néhol hevenyészettnek tűnik. 
Kedveli a szintézisigényű össze
foglaló kijelentéseket, és minden 
értelmezését belengi valamiféle 
humánum. A könyv legnagyobb 
erénye, hogy az irodalmi köz
beszédbe emel olyan alkotókat, 
akiknek neve hallatán az átla
gos irodalomfogyasztó nem fel
tétlenül kapja fel a fejét. Teszi 
ezt értelmezői alázattal, a köte
tek, művek belső világához való 
odafordulással.

LAKATOS-FLEISZ
KATALIN
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SZÓVAL, KONCENTRÁLJÁTOK! 
M I LEGYEN A NEVE?

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István

A KÉP N EM  KELL BELE,
AZ IS M É TLÉ S . M ARAD JUNK 
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Hogy ki volt Danny -  
azt senki nem tudja
A véletlen szülte aktualitás a legszeb

bek közé tartozik.
Amikor ehhez a pár bekezdéshez hoz

záfogok, hétfő van épp. Tegnap, vasárnap 
lévén, kezembe került a magyar reformá
tusok egyik énekeskönyve, még a múlt 
évezred végéről. Ebben pediglen össze
találkoztam egy igazi örökzölddel (per
sze csak a dallamát evörgrínezhetjük le, 
magyar szövege keresztényül sajátos). 
Az eredetit Johnny Cash templomi orgo- 
nakíséretes férfiassággal -  más felvéte
len gitáros countryvá alakítva -  énekelte, 
a Celtic Woman cicamicásan édeskés
re vette, 1976-os felvételen Elvis Pres
ley bőven vibrálva, öblösen, sztárul es
deklő hangon bőgedezte, Peter Hollens 
technikusán, de ízlésesen, nem túlérzel- 
mesítve énekelte, Jackie Evancho sziru
pot csinált belőle nagyzenekari kíséret
tel (Chris Botti trombitajátéka mentette 
meg!), Daniel O’Donnell minimális ere
detiséggel, érzelmes szépfiúdalként adta 
elő, míg Finbar Wright operai igénnyel, 
de igen sematikusan, Sinead O’Connor 
kísérettelenül szólisztikus, átszelle
mült, minden figurát mellőző előadásá
ban megrendítően szólt, 1945-ben Bing 
Crosby igazi balladaként beszélte-éne- 
kelte el, Joe Longthorne a Songbook & 
Especially for You albumban -  nagyapá
ink korából — simán, érdekességmentesen 
dallta, a Mormon Tabernacle Choir pedig 
a szabályozott tömeggel tette átütő ere
jűvé, amit -  ha akarnák -  reformátusa
ink is elővehetnének olykor. (Vagyis igaz, 
elő-előveszik, de leginkább Berkesi Sán
dor négyszólamú vegyeskari feldolgozásá
ban, énekkari számként.)

Az Oh Danny őoyról van szó, az írek, de 
főleg az Egyesült Államokban gyökeret

vert írek „nemzeti énekéről”, amelynek 
szövegét márpedig egy angol versintette 
1910-ben, Frederic Weatherly, tény és va
ló: az igazán ír Londonderry A irre  alapoz
va. A Danny boy világhódításában azon
ban Elsie Griffin is kulcsszerephez jutott, 
1915-ben pedig már az első hangrögzítés 
is elkészült Ernestine Schumann-Heink 
jóvoltából.

Szent Patrik napján a zöldre festett fo
lyók, a számolatlan Guinness és az írek
nél szóba jöhető egyéb ünnepi hercehur
ca mellett csakúgy kötelező az Oh Danny 
boy, mint az amerikai filmek katonateme
téseinek kísérőzenéjeként, amint a ma
kulátlan egyenruhájú tengerészgyalogos 
féltérdre ereszkedve átnyújta a gyászoló 
anyának -  régi ír bevándorlók megtörhe
tetlen honleány utódának — az összehaj
togatott sávos-csillagos lobogót.

Hogy ki is volna a szöveg tárgya/ala- 
nya, erre nézve nincs konszenzus. Van
nak, akik szerint az ír anyuka idegen 
földre szakadt fiához esdekel: én mindig 
visszavárlak; ha meghalnék, amire ha
zatérsz, és eljössz a síromhoz, tudni fo
gom, hogy ott vagy, és nyugodtan fekszem 
majd síromban. Más nézet szerint inkább 
egy boldogtalan szerelemes várja vissza 
— a jelek szerint hiába -  kedvesét, s eb
ből kifolyólagosan epekedik. A Danny boy 
requiem-funkciója mellett szól viszont, 
hogy a ballada szövegírója is halotti ének
ként ajánlotta Ellen Terry színésznő te
metésére.

2016-ban a kolozsvári Benkő Tímea te- 
ológus-egyházzenész hívta fel rá a figyel
met, milyen produktív eljárás volt a múlt 
századok egyházzenei repertoárjainak 
alakításában a kontrafaktum, amelyre 
ímhol az Oh Danny boy, vagyis -  reformá

tus inkarnációjában — az Én nem tudom, 
mért szeretett úgy m inket (RE 443) szol
gáltat példát, magára az eljárásra csak
úgy, mint a kétes végeredmény lehető
ségére. „A szöveg önmagában Krisztus 
önzetlen, áldozatkész, önmagát megüre- 
sítő szeretetét énekli meg — írja Benkő Tí
mea -, és dicsőíti a világ Üdvözítőjét, a ki
rályok Királyát. A szöveg jellegénél fogva 
nem teljesen illik a melankolikus dallam
hoz.” Majd így folytatja az elemzést: „En
nél sokkal sikerültebb egy másik, erre a 
dallamra írt kontrafaktum, a norvég-ír 
Secret Garden duó You Raise Me Up kez
detű dicsőítő éneke (magyarul Te felemelsz 
vagy Te erőt adsz kezdetű szöveggel is
mert), mely 2001-ben jelent meg a duó CD- 
lemezén. Á kontrafaktumot a norvég Rolf 
Lpvland, a duó egyik tagja írta, és először 
éppen Lóvland édesanyjának temetésén 
játszották el. A dallam eredeti szövegé
hez, az Oh Danny Boyhoz ez is összekötő 
kapocs: a mélység megtapasztalása, a ha
lál és a meghalás gondolata.

De mind az eredeti szövegben, mind 
a kontrafaktumokban megszólal más is: 
hangot kap a meggyőződés, hogy a ha
lálon túl megmarad valami: a Danny 
.Boy-ban megmarad a fiát vagy kedvesét 
visszaváró édesanya, illetve kedves sze- 
retete. A kontrafaktumokban pedig meg
marad és az imádkozót is megtartja Isten 
hatalma és Krisztus Király uralma, ami
be minket is beemel a mélységből. ” 

Azért, ha visszonthallani óhajtom, én 
Keith Jarrettet választom -  és Önöknek 
is szívből ajánlom - , aki egy szál zongo
rával kimeríthetetlen harmóniabőséggé 
lényegíti át a halhatatlan dallamot.

JAKABFFY TAMÁS

Festői feszültségek
Predrag Popara boszniai származású művész az elmúlt 

egy-két évben készített alkotásaiból válogatott a csíszeredai 
Új Kriterion Galériában megrendezett kiállításán. A festészet 
technikáiban való jártasságáról, a szokatlan anyagok gyako
ri alkalmazásáról, folyamatos festői kísérlezetéseiről is ismert 
művész az utóbbi évekeben egyre inkább eltávolodott a figura- 
tív művészettől, másfajta beszédmódokat keresve.

Csíkszeredái kiállításán mintha egyetlen belső folyamat 
fragmentumait látnánk, többnyire széttartó mozgásokat, pár
huzamos, oda-visszaható történeteket. A hátterek, mint egy- 
egy felkavaró, absztrakt látomás, heves, expresszív gesztu
sokkal. Nincs nyugalmi helyzet, folyamatos történés van, ami 
időnként egy-egy táj festői képét adja, ahol nincs horizont. 
Csak kifele ható, végeláthatatlan, időnként a figurativitás 
morzsáit őrző, máskor artikulálatlanul örvénylő, izzó festői 
feszültségek, melyek vonzásából a motívumszerűen ismétlő
dő alakzatai térítenek el különbözőségükkel, eltérő irányú, 
határozott mederbe terelt mozgásaikkal. Ezek a hol lassan 
hömpölygő, hol dinamikusan fodrozódó, hol drámai módon le
zárt, tekervényesen bonyolult vagy már-már gesztusszerűen

megjelenő formák letisztult, egymástól jól elkülönülő, időn
ként három dimenziós hatású felületükkel, legtöbbször a hát
terek színvilágából előhívott árnyalataikkal úgy vezetnek vé
gig a kiállításon, úgy csatornázzák egyfajta linearitásba, úgy 
reagálják le a hátterek kaotikus festői történéseit, úgy arti
kulálnak, hogy folyamatosan ki is csúsznak a kezeink közül.

Mibenlétük, mozgásuk révén talányosak maradnak. Folyton 
átalakulnak, nem egyértelműek. Csövek bonyolult rendszerét 
képezik, csatornaként irányítják figyelmünket képről képre, 
agytekervényekre emlékeztető, összefonódó egységekbe szer
veződnek vagy mint a belek alagútjai teszik átjárhatóvá fes
tői struktúráit, sérvként buggyannak ki belőlük vagy gondo
latfolyamként világítanak a bonyolult festői terekben. Mintha 
nem csak a kifejezhetőség, a formateremtés lenne a tét, hanem 
a párhuzamos terek, a párhuzamosan futó vizuális megoldá
sok egyensúlyának megteremtése, folyamatos fenntartása is.

TÚRÓS ESZTER
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Novemberi évfordulók
1 -  745 éve született Abu ’I Fidá arab történetíró

115 éve halt meg Theodor Mommsen német történész
2 -  130 éve született Bethlen Béla erdélyi naplóíró
3 -  125 éve született Baráth Béla erdélyi művészettörténész

105 éve született Albert Camus francia író
4 -  555 éve született Antonio Tebaldo olasz költő

165 éve született Vargha Gyula költő'
105 éve született Venczel József erdélyi szociológus 

5 — 75 éve halt meg Aspazija le tt írónő
405 éve született Isaac Benserade francia költő 
215 éve halt meg Pierre Choderlos de Laclos francia író 
165 éve halt meg Garay János költő'

6 -  185 éve született Jonas Lie norvég író
85 éve született Varró Ilona erdélyi író

7 -  565 éve született Filippo Beroaldo olasz filológus
95 éve született Paul Georgescu román kritikus  
90 éve született Tóth Árpád költő

8 -  65 éve halt meg Ivan Alekszejevics Bunyin orosz író
9 -  40 éve halt meg Mécs László költő

145 éve született Tadeusz M icinski lengyel költő 
65 éve halt meg Dylan Thomas walesi költő 

10 — 105 éve született Bállá Károly erdélyi író 
95 éve született Dónászy Ferenc író 
290 éve született Oliver Goldsmith angol író 
155 éve született Kálnoki Izidor író 
535 éve született Luther Márton 
525 éve született Theophrastus Bombastus Paracelsus 
német humanista
95 éve halt meg Pecz Vilmos filológus

11 — 505 éve született Stanislaw Orzechowski lengyel író
525 éve született Bernardo Tasso olasz író

12 — 140 éve született Köpeczi Sebestyén József erdélyi heraldikus
13 -  355 éve született A rn i Magnússon izlandi filológus
14 -  205 éve halt meg Antonio de Campany spanyol író

105 éve halt meg Nerva Hodos román filológus
15 -  40 éve halt meg László Dezső erdélyi író

365 éve halt meg Teitoku Macunaga japán költő
17 -  245 éve született Csokonai Vitéz M ihály

1425 éve halt meg Grégoire de Tours frank krónikás
18 -  285 éve született Johannes Ewaid dán költő

265 éve született Ippolito Pindemonte olasz költő
19 -  185 éve született Richard Avenarius német filozófus

115 éve született Marcel Breslasu román költő 
185 éve született Wilhelm Dilthey német filozófus 
75 éve született K irá ly  László

20 -  55 éve halt meg Vaszary Lajos erdélyi költő
21 -  105 éve született Dimitriosz Nadzisz görög író

90 éve halt meg Herman Sudermann német író
22 -  55 éve halt meg Aldous Huxley angol író
23 -  95 éve halt meg Urmuz román író
24 -  305 éve született Laurence Sterne angol író

65 éve halt meg Veress Endre erdélyi történész
25 — 255 éve halt meg Prévost d’Exiles francia író
26 -  135 éve született Babits M ihály költő
27 -  65 éve halt meg Eugene O’Neill amerikai drámaíró
28 -  390 éve született John Bunyan angol író

240 éve született Pázmándi Horvát Endre költő
29 -  75 éve halt meg Harsányi Zsolt
30 -  85 éve született Gálfalvi Zsolt erdélyi k ritikus

175 éve született Kiss József költő

Tulajdon
A  b o ld o g s á g  n e m  a z t  j e l e n t i ,  
h o g y  s o k  tu la jd o n u n k  v a n , ...
A  fősorok Epiktétosz fenti aforizmá
jának a folytatását rejtik.

V ÍZSZIN TES: 1. A  fo ly ta tá s  e l
ső  r é sz e . 10. Annyi mint, röviden. 
11. Növényi forrázat. 12. Twist 
Charles Dickens regénye. 14. ... Ve
gas; amerikai „kaszinóváros”. 16. 
Kedvelt gyümölcs. 18. Elmúlt idők
ből való. 19. Nomád nép a perzsák
nál. 21. Római kettes. 22. Méhlakás. 
23. Intézményi gyermek. 25. Kontra 
a biciklin. 26. Kipling óriáskígyója. 
27. Szándékozó. 28. Újság, folyóirat.
29. Az egyik oldal. 30. Észak-erdé
lyi folyócska. 31. Tartja a markát. 32. 
Az információ egysége. 33. Könyv vé
gén állhat „ilyen” szó. 34. Gabo
naszem. 35. Szenegál fővárosa. 37. 
A tantál vegyjele. 38. Közterület. 39. 
Kalapszél. 40. Svájci folyó. 41. Príma 
áru jelzése. 42. Folyékony fűtőanyag.
43. Loch ...; „szörnyes” skóciai tó. 45.

A Tádzs Mahal városa Indiában. 47. 
Vezérkari főnök volt (Artúr). 48. Szá
rított (gyümölcs). 50... .-ugor (népcso
port). 52. Részben ráillik!

FÜGGŐLEGES: 1. Posztófajta. 2. 
Ősi nép a Bibliában. 3. És, latinul. 4. 
... culpa; az én vétkem (latin). 5. Kősó.
6. Portugál gyarmat volt Indiában.
7. Nagylak része! 8. Puzzlét megold. 
9. A szivárvány színeiben játszik. 13. 
Lángokban áll. 15. Maratva tisztító.
17. Társaságunk. 20. Becézett Teréz.
22. Festmény, fotó. 24. Patás állat. 25. 
Jármű hátsó része. 26. Hajófajta. 28. 
Levegő. 29. Abebe ...; legendás eti
óp atléta. 31. Felső végtag. 32. Görög 
szóösszetételekben: súly. 33. A nyo
momban. 34. Mázsái. 35. Igen, több 
szláv nyelven. 36. Repül a méhsereg. 
38. Zacskószerű tartó. 39. Átölel. 40. 
A  fo ly ta tá s  m á so d ik , b efe jező  r é 
sze . 41. Határrag. 44. Estefele! 45. 
Ógörög viszályistennő. 46. ... Kóbó; 
japán regényíró. 49. Lens határai! 51. 
L et... Be; a Beatles slágere.

R.T.

A Helikon 2018/19-es szá
mában közölt Percek című 
rejtvény megfejtése: A z élet 
m inden percben újrakezdő
dik.
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