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Lapszámunk 1., 5., 7., 8., 10-15. és 17. oldalait Cábuz Andrea A kasha címmel a sepsiszentgyörgyi 
Lábasházban nyílt tárlatának anyagával illusztráltuk.

A N D R E  F E R E N C

Nyáridő
„Mai bine te rátácesti in pádure, decát fára 

pádure.” *
(kolozsvári falfelirat)

Ó, te nyáridó', te csatakos, izzadt, szomjas ál
lat! Már megint azon vigyorogsz, hogy miattad 
micsoda elemi lendülettel hazudozunk önma
gunknak. Hogy idén mekkora pihenésekben lesz 
részünk, hogy végre nem vállaljuk túl az életet, 
hogy most aztán lesz időnk magunkra, szerette
inkre, sőt, talán még ellenségeinkre is.

Aztán persze jössz te, a te nagy programja
iddal és fesztiváljaiddal és esküvőiddel és szü
nnapjaiddal és kötelező nyaralásaiddal vala
mi kötelezően zsúfolt tengerpartra, ahol aztán 
kötelezően boldognak és önfeledtnek kéne len
ni. Bevetsz mindent, hogy ne is legyen lehetőség 
bármi/bárki másra gondolni, csakis a karnyúj
tásnyira levő vacakolásainkra, szőnyeg alatti 
hordalékainkra, szekrények mélyén lapuló pri
vát szörnyeinkre. Hát köszike.

Pedig tudjuk jól, mi jön ezután, csak még már
tózunk a tagadásban, mielőtt bőrünkig ér a fel
ismerés keserű lepedéke. Amikor végleg kiürül
nek az utcák, csak a hőség rekeszt majd testünk

mélyére sötét madarakat. Puhult aszfalt tanítja 
a hullámzást a talpaknak. Az olvadásból nincs 
kiút. Amit a zápor elmos reggelre, a kánikula ki
szárítja estére. Mint másnapos reflux, kavarog a 
folyóban a sav. A halak vesszőhibák az ignoran- 
cia nyálkás szövegtestén. Olajbőrű kacsák puffa- 
doznak a bedobott kenyérdaraboktól, sirályok 
hozzák el a külvárosok kiáltásait. Teljes erőbeve
téssel tompítjuk érzékszerveinket, nehogy észre 
vegyünk bármit is a felelősség kiszáradt gyöke
reiből. Nem vagyunk hajlandók félni, amíg nem 
látjuk a fától az erdőirtásokat.

„Valahol otthon legyünk benne.” Ez a Tamási
közhely évek óta mocorog bennem. Hogy még 
mindig elhisszük, hogy az otthon koordináták
kal pontosan behatárolható, véges és zárt rend
szer. Pedig az otthon nem hely, hanem állapot. 
Hogy itt vagyok, néhány napja a 27-ik esztendő
met taposom (tiporom?), közben egyre gyakrab
ban villan elém ez a jövőnek csúfolt fantazma
gória. Hogy a Szahara kezdjen szépen diétázni, 
mert már így is túlnőtte magát. Hogy az eszki
mók ne kelljen eladják a korcsolyáikat. És hogy 
az se zavarna annyira, ha még ötven év múlva is 
lenne élhető levegő. Meg víz. Meg ennivaló. Meg 
koalák. És hiúzok. Ok is hiányoznának.

Hiába minden összkomfort, mert lassan kiter
meltük már a kifogásainkat is, és nélkülük pe
dig magányosabbak vagyunk, mint a cédrusok.

* Inkább az erdőben tévedj el, mint erdő nélkül.

„Senki sem tanult semmit 
a történelemből”

BESZÉLGETÉS LUCIAN- 
NASTASÁ-KOVÁCCSAL /2

Bogdan Suceavä:

ÉJSZAKA VALAKI 
MEGHAL ÉRTED

BAJOR ANDOR • BÁLINT LAJOS • 
BÁLINT TIBOR • BALOGH EDGÁR
• BENKÖ SAMU • DEÁK FERENC • 
DOMOKOS GÉZA - FÁBIÁN ERNŐ • 
FODOR SÁNDOR • GÉCZI A. JÁNOS
• GELLERT SÁNDOR • HORVÁTH 
ISTVÁN • KACSÓ SÁNDOR • MIKÓ 
IM RE • PÁLL LAJOS • PÁSKÁNDI 
GÉZA • SZABÓ GYULA • SZILÁGYI 
DOM OKOS • VERESS ZOLTÁN

Péter Árpád:

DÁVID GYULA ERDÉLY- 
SZEMLÉLETÉRŐL /21

PAVILON 420 ■  D énes Gergő: H u lló csilla g K iss A ndrás versei



„Senki sem  
tanult semmit 
a történelemből”

Beszélgetés Lucian 
Nastasá-Kovács 
történésszel, 
múzeumigazgatóval

-  A kolozsvári Szépművészeti Múzeum 
néhény éve felébredt Csipkerózsika-álmá
ból, illetve ez alatt a pár év alatt felzárkó
zott a hasonló európai intézmények sorába. 
A Bánffy-palotában évente több tucat kép
zőművészeti tárlat nyílik, gyakran nemzetközi 
hírnevű meghívottakkal, művészekkel. Ugyan
akkor a Szépművészeti Múzeum előadások, 
könyvbemutatók, konferenciák, fesztiválok 
színterévé lett. Kedvelt helyszíne „a Bánffy” a 
Kolozsvári Magyar Napok rendezvényeinek, il
letve ebben az évben a Várkert fesztiválnak is 
teret adott. Úgy gondolom, hogy ebben Önnek, 
a világszemléletének, a gondolkodásmódjá
nak óriási szerepe van. Honnan indul ez a faj
ta nyitottság, kíváncsisági

— Iskoláimat a Neamt megyei Románvá
sáron kezdtem, majd úgy alakult, hogy át
kerültem Szabófalvára, az ottani iskolá
ba. A szabófalvi iskolába csángó gyerekek 
is jártak. Én pedig összebarátkoztam a ka
tolikus pappal és a kántorral, olyannyira, 
hogy megengedték, használjam a könyvtá
rat, amikor csak kedvem támad. Ha példá
ul lógni akartam órákról, mert az adott tan
tárgy nem érdekelt annyira, elmentem és 
meghallgattam a kántort, aki minden nap 
tizenegy órától gyakorolt az orgonán. Vagy 
pedig a könyvtárba mentem olvasni. Csodá
latos hely volt. A kulcsot a matematikatanár 
őrizte, illetve egy idő után én. A matekta
nár tudta, hogy történelem szakra készü
lök, megbízott bennem, én pedig azt vettem 
le a polcról, ami érdekelt, és amit el tudtam 
olvasni. A szabófalvi csángó-magyar közös

ség könyvtárának polcain számos 19. száza
di kiadványt is találtam, és olyan műveket, 
amelyek a kommunista diktatúrában tiltott 
olvasmánynak számítottak, a birtoklásuk is 
büntetendő volt. Számos francia nyelvű mű
vet olvastam, illetve olyan könyveket, ame
lyeket szintén nem kedvelt a kommunista 
rendszer, például a két világháború között 
megjelent történelmi vagy filozófiai temati
kájú műveket. Abban, hogy történész lettem, 
nagy szerepe volt édesapámnak, az ő szelle
miségének is.

-  Kutatásainak témái között jelentős he
lyet foglalnak el a Romániában éld nemze
ti kisebbségek -  bár tudom, nem szereti ezt 
a kifejezést. Tanulmányaiban, könyveiben 
foglakozott az erdélyi örmények történelmé
vel, szokásaival, hagyományaival, a romá
niai zsidósággal, az erdélyi magyarság kul
túrájával, történelmével, a romániai cigány 
kisebbség percepciójával, történetével. Hogy 
kezdődött mindez?

-  A kilencvenes évek teljes naivitásban 
találtak: számomra akkoriban felfoghatat
lan volt, hogy az emberek egymást etnikai 
vagy vallási hovatartozás alapján ítéljék 
meg vagy el. Az iskolában és az egyetemen 
voltak örmény, zsidó, csángó, magyar, szász 
nemzetiségű évfolyamtársaim, mindenki a 
saját ünnepeivel, amelyeknek együtt tud
tunk örülni. Emlékeim szerint soha nem 
merült fel sem az én, sem az ő családjuk
ban, hogy ne látogassuk meg egymást, vagy 
ne barátkozzunk nemzetiségi vagy vallá

si okokból. Csak akkor, a rendszerváltás és 
a marosvásárhelyi események után fogtam 
fel, hogy itt valami történik, és ekkor kezd
tem el kérdéseket feltenni magamnak. Fi
atal történész-kutatóként a jászvásári (az
az iasi-i) A. D. Xenopol Történeti Intézetben 
dolgoztam, jelenkori történelemmel foglal
koztam már akkor is, főként a modern ko
ri román értelmiségi réteg kialakulásával, 
fejlődésével. Az intézmény akkori vezetője, 
jelenleg tiszteletbeli elnöke, Alexandru Zub 
(aki nem mellesleg politikai elítélt volt egy 
1957-es jászvásári egyetemista megmozdu
lás szervezése miatt), rendkívül nyitott em
ber, igazi történész, aki soha ilyen jellegű 
gátakat nem szabott, és nem voltak nacio
nalista megnyilvánulásai. Az, hogy elkezd
tem foglalkozni a Romániában élő más né
pek történelmével és kultúrájával, mégis 
egy hosszabb folyamat volt, és nem feltétle
nül a kilencvenes évek elejének feszült han
gulata vagy a nacionalista kortesbeszédek 
indítottak el ezen az úton. Nem volt egy jól 
kidolgozott stratégiám, talán azt is mond
hatnám, hogy ebben a kérdésben részben az 
érzéseim vezettek.

-  Hogyan találkozott a magyar kultúrával, 
olvasott-e magyar irodalmat?

-  A magyar kultúrával Borsi-Kálmán Bé
lának köszönhetően találkoztam, aki 1990 
és 1995 között a bukaresti magyar követ
ség politikai és kulturális tanácsosa volt, és 
tartott néhány előadást nálunk, Jászvásá
ron, a történeti intézetben. Tőle tudtam meg, 
hogy Debrecenben nyári egyetemet szervez
nek, oda aztán többször is eljutottam. Ek
kor döntöttem el, hogy igyekszem megtanul
ni magyarul, sokat segített ebben az, hogy a 
szabófalvi iskolában hallhattam osztálytár
saimtól azt a csodálatos moldvai csángó-ma
gyar nyelvjárást, ez volt az alap, illetve nagy 
segítségemre volt az irodalmi nyelv valame
lyes elsajátításában az is, hogy véleményem 
szerint a magyar nyelv rendkívül muzikális. 
Minden igyekezetem ellenére rettenetesen 
beszélek magyarul. Ám számos magyaror
szági látogatásom alkalmával azt tapasz
taltam, hogy talán a hozzáállásomnak kö
szönhetően is, de az emberek barátsággal és 
nyitottsággal fogadtak, nehéz lenne felsorol
ni mindazokat a baráti, jó ismerősi kapcsola
tokat amelyeket magyar emberekkel ápolok. 
Ami a magyar irodalmat illeti, elovastam 
mindazt, ami a Kriterion Kiadó jóvoltából 
fordításban megjelent. Mostanában újra el
kezdett foglalkoztatni a műfordítás kérdése, 
szeretném, ha minél több magyarul írt mű
vet lefordítanának román nyelvre. Tehetsé
ges, rendkívüli ismeretanyaggal rendelkező 
műfordítóink vannak, akik a magyar és a ro
mán kultúrát is kiválóan ismerik. Közülük 
most Marius Tabacut emelném ki, akinek 
fordításában nemrég jelent meg gróf Bánffy 
Miklós Erdélyi történet című trilógiája romá
nul. Mintegy megerősítve azt, amit erről én 
is gondolok, ő maga is úgy fogalmazott, hogy 
műfordítóként tulajdonképpen társszerzővé 
lett, hiszen nem csak egy másik nyelvre, ha
nem egy másik kultúra nyelvére kell átülte- 
ni az irodalmi művet ahhoz, hogy érthető és 
élvezhető legyen.

Ami a kutatásaim témáit illeti, be kell 
vallanom, hogy tulajdonképpen szentimen
tális beállítottságú vagyok. Mindaz, amit 
kutatóként, történészként elkezdtem építeni, 
és amit ma is folytatok, az nem mindig raci
onális alapokról indult, indul. Ugyanakkor 
hajlamos vagyok arra, hogy összehasonlít -
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sam a különféle ismereteket, adatokat, ezek 
tükrében egyes tényeket is, sőt vallom, hogy 
az összehasonlítás a történelemtudomány
ban rendkívül fontos, alapvető dolog. Csak 
az összehasonlítás révén tud megmutatkoz
ni az igazi érték. Mondok is egy példát er
re. A tükörbe nézve mindaddig meg voltam 
győződve róla, hogy jóképű fiú vagyok, amíg 
a tavalyi TIFF-fen nem álltam Alain Delon 
mellé. Rögtön éreztem, hogy nevetséges ko
rábbi hiúságom, annak ellenére is, hogy ő 
sokkal idó'sebb nálam. De a viccet félretéve, 
mindannyiunkra jellemző ez, hogy a tükör
be nézve magunkat a legszebbnek és a leg
okosabbnak látjuk. Ám az az igazság, hogy 
folyamatosan össze kell hasonlítanunk ma
gunkat a többiekkel, és nem csak a versen
gés miatt. Hanem azért, hogy mérlegelhes
sünk, hogy szakemberként tovább tudjuk 
vinni és fejleszteni a tudást, az ismerete
ket, a megértést. Ha nem tudunk túllépni 
azon a rendkívül kártékony nacionalizmu
son, ami tételesen az Erdélyről való diskur
zust máig is jellemzi, és amely nacionaliz
mus a 19. század sajátos filozófiai-közéleti 
izmusa, nem jutunk túl messzire.

-  Úgy gondolja, hogy a nacionalizmus, 
a nacionalista elvek elavultak ?

— Úgy gondolom, hogy például a memo- 
randisták mozgalmának ott és akkor, a 19. 
század végén valóban volt értelme, mon
danivalója, valós célja. De nem jöhetünk 
kétezervalahányban ugyanazzal a típusú 
diskurzussal, hiszen a mai körülmények 
teljesen másak, mint a 19. század végi Er
délyben. Arról nem is beszélve, hogy a naci
onalista történetírás hajlamos a ferdítések
re. Paul Valéry-t idézném, aki azt mondta a 
történelemről, hogy az emberi alkímia leg
veszélyesebb terméke. Hogy miért? Mert egy 
viszonylag felkészült ember, aki olvas is, azt 
a szeletet veheti ki magának ebből a fajta 
a történetírásból, amelyik neki a legjobban 
megfelel, abban a törekvésében, hogy bebi
zonyítson valamit. Bebizonyíthatjuk példá
ul azt, hogy az afrikai gyarmatosítás kivá
ló dolog volt, mert a civilizáció jótétményeit 
vitte el a fekete kontinensre, de közben el
hallgathatjuk azt, hogy gyarmatosításnak 
több millió áldozata volt. Nem szeretnék a 
politikai rendszerek közötti harcok tolmá- 
csolója lenni, úgy gondolom, hogy mindig 
az egyensúlyra kell törekednünk, és a való
sághoz ragaszkodva kell bemutatnunk a kü
lönféle történelmi eseményeket. A történe
lemről azt is tartják, méghozzá évezredek 
óta, hogy a mindenkori népek és nemzetek 
okulására szolgál, éppen azért, hogy látva a 
múltbeli hibákat, amelyek katasztrófákhoz 
vezettek, ne kövessük el őket ismét.

-  Mégis, időnként az az érzésünk, hogy 
nem sikerült tanulni a múlt tévedéseiből...

— Sajnos, azt kell látnom több mint hat
vanévesen, hogy senki sem tanult semmit 
a történelemből. Kisebb gondjaim vannak a 
nacionalista beállítottságú történészekkel, 
főként a kolozsvári iskolával, amely a két vi
lágháború között jött létre, és amely talán 
a leghangosabb ma is. Politikai, ideológiai 
megfontolásokból valahogy mindig lehető
vé vált az, hogy olyan történészek is beke
rüljenek a kolozsvári egyetemre, akik hajla
mosak voltak a kompromisszumokra. Értem 
ezalatt azt, hogy felületesen kezelve a törté
nelmi tényeket, olyan műveket hoztak létre, 
amelyek leginkább a 19. századi nacionalis

ta történetírás hagyományához és szellemi
ségéhez hűek. Megkérdőjelezem történészi 
mivoltukat, éspedig azért, mert történész
ként ugyanolyan jól kellene tudják, mint én, 
azt, hogy micsoda borzalmakhoz vezettek 
a nemzeti, felekezeti hovatartozással kap
csolatos diverziók. Ma már, sajnos, egészen 
pontosan tudjuk, hogy a szabadjára enge
dett nacionalizmus ellentétet és konfliktust 
szít a különféle etnikumok, vallási közössé
gek között, és ez emberi áldozatokkal, vér
ontással jár, előbb-utóbb háborúhoz vezet. 
Olyan háborúhoz, amelynek csak vesztesei 
lehetnek. Sajnos hihetetlenül könnyű belob- 
bantani a konfliktus szikráját, amely futó
tűzként képes terjedni. A gond az, hogy azt 
viszont senki sem tudja igazán, hogyan lehet 
féken tartani vagy megállítani, ha már elin
dult. Gondoljunk példaként a széteső Jugo
szlávia esetére. Egy szerintem meglehetősen 
abszurd, de elterjedt nézet szerint Románia 
éppen a marosvásárhelyi eseményeknek, il
letve az akkori kormányzat rátermettsé
gének köszönhetően kerülte el azt, hogy 
Dél-Kelet-Európa Jugoszláviájává váljon, 
holott ennek az elméletnek nincs semmiféle 
tudományos megalapozottsága. A jugoszláv 
példánál maradva, elrettentő kellene legyen 
az, hogy a 20. század végén kirobbanhat
tak etnikai és vallási alapon polgárháborúk, 
amelyek tragédiákhoz, drámákhoz, szelle
mi és gazdasági leépüléshez vezettek és ve
zetnek. Az Amerikai Egyesült Államokat öt
vennél több nemzet építette fel, nem vérségi 
elvekre alapozva. Ez utóbbit amúgy óriási 
ostobaságnak tartom, hiszen senki sem bizo
nyíthatja azt, hogy az ő vére teljesen külön
bözik valaki másnak a vérétől, de sajnos ez 
a fogalom még mindig megtalálható a hazai 
történetírás szótárában. Számomra a multi- 
kulturalizmus egy történelmi tényszerűség, 
emberi érték, ilyen szempontból vizsgálom 
és tanulmányozom. A multikulturalizmus 
nem csak etnikai, vallási hovatartozást je
lent számomra, hanem felkészültséget, fel
halmozott tudást, örökséget, hagyományt is.

-  Kutatási területe a kultúra és az oktatás 
szociológiája. Számos európai, illetve Euró
pán kívüli oktatási intézményben képezte ma
gát. Hogyan hatottak önre a különféle iskolák, 
elméletek, kutatási módszertanoki

-  Szintén a kilencvenes években, mondhat
ni párhuzamosan a debreceni szabadegyete
men való részvételeimmel, a párizsi társa
dalomtudományi intézetben dolgozhattam 
meghívott kutatóként, ahol közel kerül
tem a Bourdieu-féle szociológiai elmélet
hez. Kutatási területem valóban a modern
kori román oktatás és kultúra szociológiája. 
A Bourdieu-féle analízis a modern társadal
mak fejlődését illetően azt vizsgálja, hogy a 
különféle vallási, és nem etnikai (!) közössé
gek hogyan fejlődtek. Ezzel vagy egy ehhez 
hasonló módszertannal vizsgáltam én is azt, 
hogyan alakult a modern kor Oromániájában 
vagy Erdélyben a kultúra, az oktatás. Tulaj
donképpen a román oktatás és kultúra szo
ciológiai vizsgálatán keresztül jutottam el az 
itt élő más közösségekhez, az ő történetük
höz. Rengeteg levéltári anyagot olvastam és 
néztem át, sőt, egy részüket digitalizáltam 
is. Abba kár is lenne belemenni, mennyi aka
dályba ütköztem a levéltári kutatások során. 
Több mint huszonöt éve jelentetek meg köny
veket és tanulmányokat ebben a témakörben, 
és néhány újságcikket leszámítva, amelyek
ben például a magyarság vagy zsidóság irá
nyában tanúsított túlzott szimpátiával vádol

nak, még soha senki sem kérdőjelezte meg 
a levezetéseim és következtetéseim ténysze
rűségét. A Románia területén élő különféle 
etnikumok a történelem során mind hozzá
adták a maguk részét a román kultúra egé
széhez, tagadhatatlan az is, hogy egyesek ki
emelkedtek ebben, és az is tény, hogy voltak 
olyan csoportok, amelyeket kizártak mond
juk az egyetemi oktatásból, vagy egyáltalán, 
a modern román állam különféle intézmé
nyeiből, struktúráiból. És igen, elvből elíté
lem a kisebbség megnevezést. Első könyve
im egyikében, amelyben a 19. század végi,
20. század eleji román történetírásról, szer
zőkről, generáció- és szemléletváltásról érte
kezem, fejtettem ki, hogy miért elhibázott a 
többség-kisebbség megnevezés, elmélet. Pél
daként a Junimea Irodalmi Egyesületet hoz
tam fel, amely a szellemi elitet képviselte a 
maga korában, és amelynek legtöbb tagja a 
francia kultúrához kötődött neveltetése, isko
lái révén. Ám az országot kormányzó kisebb
ség német szellemiségű volt, a döntéseket ők 
hozták, mivel ők képviselték a hatalmat, hol
ott kevesebben voltak. A célkitűzés az volt, 
hogy a modern román államot és társadal
mat a német példa szerint építsék fel. De er
re a kisebbség—többség témára számos más 
példát tudnék még felhozni, akár a mai Ro
mánia történelméből, elég, ha csak a rend
szerváltás utáni különféle kormányokra gon
dolunk. A többség sajnos nem mindig pozitív 
irányba mozdítja el a társadalmat, amelyet 
éppannyira le is lehet építeni, mint amennyi
re cizellálni, fejleszteni. Ijesztő és elkeserítő 
az, hogy oktatási szempontból már megint a 
sor végén kullogunk Európában, az, hogy a 
felmérések szerint a romániai lakosság több 
mint negyven százaléka nem olvas el egyet
len könyvet sem élete során. Ez szomorú, és 
egyáltalán nem előremutató társadalmi, kul
turális szempontból.

-A  Szépművészeti Múzeum igazgatójaként 
mennyire van lehetősége gyakorlatba ültetni 
kulturális, társadalmi jellegű elképzelésein

— O, máris be kell valljam, hogy soha, de 
soha nem gondoltam arra, hogy én valaha 
egy intézményt fogok vezetni. Kutatói karrie
rem elindult, és én jól éreztem magam ebben 
a minőségemben és állapotomban. De aztán 
különböző körülmények és tények együttál
lásának köszönhetően felajánlották nekem 
ezt az állást, és én a legjobb tudásom szerint 
igyekszem vezetni az intézményt. A múze
um alkalmazottait egyenlő társként kezelem, 
mert mindenkinek fontos, értékes és szám
talan esetben pótolhatatlan a munkája, nem 
vagyunk sokan. Pezsgő kulturális központ
tá lett a Bánffy-palota, ahová egyre többen 
és egyre szívesebben térnek be, és ez az igazi 
öröm. Sikerült a palota jogi helyzetét is tisz
tázni valamelyest, ebben nagy segítségükre 
van a Kolozs Megyei Tanács. Már több ízben 
sikerrel pályáztunk az épület külső és bel
ső tereinek felújítására, bizonyos munkála
tokon, például a csatornahálózat felújításán 
már túl vagyunk, de több munkálat jelenleg 
is folyamatban van. Most az épület homlok
zatának restaurálása folyik, az év folyamán 
szeretnénk felújítani és régi alakjában visz- 
szaállítani az udvart is. Az talán még nem 
köztudott, bár biztosan sokan hallottak már 
róla, hogy a palota pincéjéből előkerült Sissi, 
azaz Erzsébet királyné és Ferenc József csá
szár elveszettnek hitt büsztje...

MÁRTON EVELIN
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BOGDAN SUCEAVÄ
ß

Éjszaka valaki meghalt érted
Noaptea cánd cineva a murit pentru tine

(részlet)

Eljutok a Dionisie Lupu utcába, csak
nem futva fordulok be a sarkon, ám ott, pár 
tíz méterre az angol nagykövetségtől férfi
ak egy csoportját pillantom meg, amint 
félkörben állnak, mintha katonai alaku
latként szeretnék lezárni az utcát. Ellenőr
zési pont, úgy nevezik az ilyet. Ellenőrzés. 
A macedón falanx jut eszedbe. Ötödikes 
történelem lecke. Ellenőrzési pont. A for
radalomé. Eszedbe jut a szénfűtéses iskola, 
ahol az ötödik osztályt végezted, az a me
zők közt elveszett, névtelen hely, ahol nem 
történt soha semmi. Ötödik osztály, ami
kor megtudtad, hogyan zajlottak régen a 
csaták, amikor először hallottál a makedón 
falanxról és arról, ahogy a tízezer halha
tatlan elfoglalta a világot. A világ térd
re kényszerítésének kongruens dicsősége, 
amely birodalmakat igázott le.

Forradalmárok ellenőrző pontja, megin
dulsz hát felé.

Furcsa ez az ellenőrzés. Ilyen még nem 
volt ezen a világon, és nincs köze a rendes 
társadalmi normákhoz. Tíz-húsz ember, 
akik jól ismerik egymást, talán munka
társak valahol a környéken, vagy ki tudja, 
honnan kerültek ide, akik minden erre já
rót igazoltatnak. Az utcát lezárták egy fa 
paravánnal, amit talán az angol nagykö
vetség elől hozhattak ide, az itt van a kö
zelben, hat 0696-os katonából álló őrség 
vigyázza. Mindenki tudja. Senkinek sem
mi dolga az angolokkal. Ez a hely barikád
dá alakult, egy alkalmi Gavroche termé
szetes lelőhelyévé. Mit keresnek ezek itt? 
Mire várnak? Fegyvert keresnek, bármit, 
ami terroristára utalhat. Vagy csak a sze
medbe néznek. A szaruhártyát nézik. Ha 
terrorista vagy, rettegj az ellenőrzések
től. Ha fegyvered van, rettegj az ellenőrzé
sektől. Nekem ugyan nincs mitől félnem, 
de már túl vagyok az első, kellemetlen él
ményeken. Tegnap, amikor az Egyetemen 
voltam, ahogy kijöttem a metróból, belefu
tottam egy ilyen ellenőrzésbe. Alaposan 
átkutattak és megtalálták a Smena 8-as 
fényképezőgépemet, amellyel többek közt 
az ablakokat is fotóztam a Dorobanti té
ren, mert úgy tűnt, onnan lőnek. A 45-ös 
számú iskola felső ablakai voltak, az egész 
környék legmagasabb pontja. Vajon miért 
gondoltam, hogy onnan lőnek? Nyitott ab
lakokat fényképeztem. De nemcsak én kép
zeltem ezt, több százan voltak ott és min
denki próbált fedezékbe kerülni, hogy ne 
érje abból a szögből golyó. Akárhogy is, 
nagy reményeket fűztem ahhoz a filmhez. 
Azt reméltem, majd bizonyítékul szolgál
hat. Megtalálták a fényképezőgépet és ki

vették belőle a filmet. Tiltakoztam, mond
tam, én csak azokat az ablakokat fotóztam, 
ahonnan belénk lőttek. Azt felelték, a ro
mán hadseregnek az a fontos, hogy ne 
fényképezzék le a haditechnikáját. Mifé
le haditechnikát? Mindenki látta, fényké
pezte. .. És ez még csak az első filmtekercs 
volt. A másodikat ugyanaznap vették el tő
lem, még csak vagy hat felvétel volt rajta. 
Egy kétes külsejű alak türelmesen kiszed
te a gépből, és biztosított, hogy a fontos tör
ténelmi dokumentumokat majd gondosan 
előhívják és a történelemnek majd gond
ja lesz rájuk. December 24-én estére film 
nélkül maradtam. Nyilván ezek után fel se 
merült, hogy magammal hozzam a gépet, 
semmi értelme nem lett volna. Francot lesz 
rá gondja a történelemnek. Annak annyi.

A Forradalom ellenőrző pontjához köze
ledem.

-  Jó napot, az iratait kérem!
Mindig így kezdődik. A felső zsebemhez 

emelem a kezem és óvatos, lassú mozdu
latokkal előhúzom a diákigazolványomat. 
Tekintete végigfut a diákságomat igazoló 
irat második oldalára írt nevemen. Nem 
a személyi igazolványomat adtam oda. 
Tudom én, mit csinálok, a személyimet 
apám írta alá, még akkor, amikor rendőr
parancsnok volt abban a megyében, ahol 
gyermekkorom egy részét töltöttem. Sze
rintem elég olvashatóan. Alaposabb vizs
gálattal elolvashatja valaki, kérdéseket 
tehet fel, és mostanság az nem jönne jól ne
kem. Mi rejtegetni valóm van? O, rengeteg! 
Azt hiszem, jobb eltitkolni, ki vagyok. Jobb, 
ha senki nem tudja, ki vagyok, mit akarok, 
mik a céljaim, miről álmodom, mit várok a 
holnaptól. Senki ne lépjen be az én terem
be, ami egyedül csak az enyém. Még ezen 
az utcán se.

Miközben ezen gondolkodom, érzem, 
hogy valaki hátulról végigtapogat, hogy 
lássa, van-e nálam fegyver. Benyúl a hó
nom alá, a derekamhoz.

-  Vedd le a dzsekit -  mondja a mögöttem 
álló, olyan hangon, amelyben nem férnek 
el árnyalatok.

Leveszem, és rögtön védtelennek érzem 
magam. Ez persze csupán illúzió, egy far
merdzseki úgysem véd meg semmitől. Miu
tán megúsztam az elmúlt napok lövöldözé
seit, kezdek hinni abban, hogy ez a darab 
vászon varázserővel bír. Legalább annyi 
varázserővel, mint a futás.

-  Aha -  mondja az erős negyvenes férfi, 
aki a vezetőjüknek látszik.

Látta a családnevemet. Aztán azt kérdi:
-  Egyetemista vagy?
-  Igen -  felelem.
-Hol?

A diákigazolványban ez benne van fehé- 
ren-feketén. Talán próbára akar tenni. Ta
lán azt hiszi, terrorista vagyok, csak buj
kálok.

-  Matematika szakon — felelem.
Hozzá kéne tennem: a matematika a

túlélés legmagasabb szintű művészete. 
Azoké, akiket Riemann véd, valahonnan 
az egekből.

A légzés művészete, a magasztos álta
lánosság, a vészhelyzetekben való gon
dolkodás, az osztályozhatatlan osztályo
zásának művészete, megtanít meglátni 
a különbségeket abban a szűk térben is, 
ahol semminek nincs értelme. Meg tudok 
fejteni olyan labirintus-feladatokat, ame
lyekbe egyetlen más gondolat sugara sem 
képes behatolni. De ez most nyilván mind 
nem ér semmit. Itt, az utcán, nincs jelen
tősége. Nem mondok semmit. Félek attól, 
ami következhet. Két nappal ezelőtt lát
tam, ahogy egy embert egy ilyen csoport 
megvert az utcán. Ez nem a félreértések 
pillanata.

Hirtelen lecsap a kulcskérdés:
-  Van valami közöd a rendőrezredeshez, 

akit ugyanúgy hívnak, mint téged?
Körém gyűlnek. Kettő a hátam mögött. 

Érzem. A levegő hirtelen nyomottá válik.
-  Igen -  felelem. -  Az apám.
Idegen szemekkel néz végig rajtam, 

mintha az ellenséget figyelné az irányzé- 
kon keresztül. Nyilván megjegyezte a ne
vet a tévéből, amikor apa megjelent egy 
csapat katonával együtt a tévéstúdióban 
a forradalom első óráiban, hogy bejelent
sék, a rendőrség a nép oldalára állt. Vé
gül is számítottam rá, hogy lesznek, akik 
megjegyeznek egy olyan családnevet, 
amely ritkán hangzik el nyilvánosan.

Nem is nagyon gyakori. Nem Popescu 
vagy Ionescu.

Hirtelen ezt kérdezi:
-  Ki a parancsnokod és melyik egység

be tartozol?
Rábámulok, és mielőtt válaszolnék, 

az ajkamba harapok.
-  Nem vagyok katona. Nincs parancs

nokom.
-  Szerintem meg hivatásos katona vagy.
-  Nem, nem vagyok.
Jobbra lép egyet és profilból vizsgál. 

Körülöttem négy vagy öt férfi. Valahol, 
nem túl messze, megállt pár járókelő.

-  Ki most a rendőrség főparancsnoka?
-  Nem tudom. Nem követtem az elmúlt 

órák eseményeit.
-  Én úgy tudom, most apád a főpa

rancsnok.
Tétovázás nélkül felelek.
-  Nem hiszem, hogy így lenne.
-  De igen. Bemondták a tévében.
Nem hiszem. Szerintem csak blöfföl,

mint a pókerjátékosok. Folytatja:
-  Ha apád a rendőrség parancsnoka, 

mit keresel az utcán? Azt hiszem, letar
tóztatunk és átadunk a katonaságnak. 
Ha nem vagy hivatásos katona, nincs mi
től tartanod, ők majd tudják, mihez kezd
jenek veled.

Abszurd, noha logikusnak tűnő meg
oldás. De micsoda dobhártya számára 
adnak ki ilyen hangot? Nem úgy tűnik, 
mintha túlozna. A logika határain belül 
marad. Mégis, milyen jogon akar letar
tóztatni? Kik ezek? Nem szólok semmit.

B ogdan Suceavä (Curtea de Arges, 1969) író, matematikus, publicista, a Cali
fornia State University oktatója. Tizennyolc kötete jelent meg, számos irodalmi 
díjjal tüntették ki. Jelenleg Kaliforniában él.
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Szemébe nézek. Nyugodtan felelek, nem 
remeg a hangom.

-  Nem vagyok hivatásos katona. Egyete
mi hallgató vagyok és a Matematikai Kar
ra megyek.

-  Szerintem válaszolnod kéne néhány 
kérdésre. Ez a hadsereg tisztjeinek a dolga. 
Nem a mi dolgunk. Nekünk más dolgunk 
van. Fiúk, gyerünk!

A mögöttem álló férfiak egyike tapogatni 
kezd a farmernadrágom övénél. Tenyere le
csúszik a combomon, megszorítja a térdem, 
a lábszáramat. Egyszer már végigmotoztak 
és nem találtak semmit. Egy másik férfi a 
zsebeimet kezdi átvizsgálni.

-  Vegyél ki mindent, ami a zsebedben van.
Nadrágzsebek. Kiveszem a metróbér

letet, autóbuszbérletet, egy zöld ötvenle- 
jes bankjegyet, rajta Alexandru loan Cu- 
za, az Egyesült Fejedelemségek uralkodója. 
Más semmi. A dzsekim zsebeiben sem rej
lik más, csak a zsebkendőm. Gyakorlatilag 
nincs nálam semmi.

-  Mi dolgod az Egyetemen?
Az igazat fogom felelni. Mielőtt megszó

lalnék, a tekintetét keresem:
-  Részt akarok venni az Egyetemi Hall

gatók Ligájának alakuló gyűlésén. 23-án 
volt egy közös gyűlés a tanárokkal. Ott 
eldöntöttük, mit kell csinálni. Ma, 25-én 
megírjuk a Liga működési szabályzatát és 
meghatározzuk a prioritásait. 10 órára ott 
kell lennem.

-  Hm, hm — hümmögi, és a jobbján álló 
kezéből kiveszi a farmerdzsekimet. Megné
zi. A márka nem mond neki semmit. Nem a 
híres márkák egyike. Megkérdi:

-  Szóval nem tudod, ki most a rendőrség 
parancsnoka?

-  Nem.
-  De azt tudod, hogy a rendőrséget áthe

lyezték a Nemzetvédelmi Minisztérium alá?
-  Igen, hallottam a tévében.
Hosszan néz, majd azt mondja:
-  Az apád bátor ember, de sok ellensége 

van.
Ez meg mi a fene volt? Fogalmam sincs, 

mit akart ezzel mondani. Még próbálko
zik. Visszaadja a farmerdzsekimet. Lassú, 
nagyon lassú mozdulatokkal felveszem. 
Ott áll előttem, én meg körbe vagyok vé
ve. Keze lassan mozog fel-le a levegőben, 
mintha legyezőt tartana benne, nem a di
ákigazolványomat. Én mozdulatlanul ál
lok, ő a szívdobbanás ritmusánál lassab
ban moccan. Meg fog ütni? Mi lesz most? 
Persze gondoltam én mindenre. Elhatáro
zom, hogy ha megüt, nem védekezem. Azt 
hiszem, elég, ha csak akkor védem magam, 
ha kést akar belém vágni. Pontosan tudom, 
mire számíthatok. Bukarest kitanítja az 
embert. Forradalom van és én most bűnös 
vagyok. Nem azért, amit tettem. A nevem 
a hiba. Születésem a hiba. Állok és megkö
vültén bámulom, némi vakmerőséggel, de 
bensőmben vékony rétegként rakódik le a 
félelem, az irracionális események előtti 
sötét előérzet. Csak abban reménykedem, 
kívülről mindez nem látható. Igen, félek. 
Félek, mert nincs semmiféle törvény. Ha 
már így van, jobb lenne, ha átadnának a 
katonaságnak.

Hirtelen egy látomás. Hogy letartóztat
hatnak, és a fogdában találkozhatom apá
val. Erre gondolok. Nyitott szemmel nézek 
egy párhuzamos valóságba. Ez is megtör
ténhet. Bármi megtörténhet.

Bármi megtörténhet.

Egy másik emberhez fordul a jobbján. 
Idős, csaknem hatvanas férfi, hosszú, feke
te viharkabátban, afféle mindenre jó, ócska 
felöltőben. Illegalitásban szervezkedő mun
kásnak tűnik. Eddig távol maradt. Figyel
te az egész beszélgetést, az egész kihall
gatást. A járdán, még tíz lépésnyire sincs 
innen, hét-nyolc ember. Köztük két nyug
díjas néni, egy pufajkát viselő háziasszony.

A két férfi félrehúzódik, tőlem távolabb 
és a diákigazolványommal a kezükben be
szélnek valamit. Időnként visszanéznek 
rám, aki ott állok, négy ember gyűrűjében, 
és nem nézek rájuk. Azok meg nem tévesz
tenek szem elől. Most mi lesz? Letartóz
tatnak? Mint terroristát? Mint a forrada
lom ellenségét? Ebben a bolondokházában 
minden lehetséges. Egy vádpont biztos: el
ismertem, hogy apám rendőrezredes, és se
hogy sem tudom meggyőzően elmagyaráz
ni, minek megyek én keresztül Bukaresten 
ebben a reggeli órában. Egy olyan váro
son, ahol keresztül-kasul, mindenfelé lő
nek. Amit mondtam, nem győzte meg őket. 
Ez az igazság, de az igazság itt most nem 
elégséges. Voltaképpen már nincs is igaz
ság. Csak a becsapódó ólomgolyók nyomvo
nala van a káoszba zuhant Bukarestben.

Nem kellett volna elmennem otthonról. 
Nincs semmi értelme. Nem kellett volna 
így belelovalnom magam.

Ez is eszembe jut.
Azok ketten a hátam mögött, olyan kö

zel állnak, hogy hallom a lélegzetvételüket. 
Nem tudnék elszaladni. Túl közel vannak. 
És túl sokan. Nyilván arra várnak, hogy le
fogjanak. Megint átgondolom, milyen lehe
tőségeim vannak. Igen, a Hadügyminiszté
rium embereinek adjanak át. Elfelejtették 
megkérdezni, hol voltam katona és ki volt a 
parancsnokom. Most majd megkérdezik ezt 
is. És ahogy mondani szokták, közlegény, te 
most elszartad az irányzékot!

Megint odajön hozzám, és olyan arccal, 
mint akit nem érdekel a dolog, azt mondja:

-  Tessék, visszaadom az igazolványodat.
És tényleg visszaadja, szokatlanul udva

rias gesztussal. Egy másodpercnyi habo
zás után visszagyűröm ugyanabba a zseb
be, ahonnan elővettem.

-  Sok szerencsét! -  mondja, és utat en
gedve nekem, félreáll.

Tehát ennyi volt? Csak ennyi? Ránézek a 
két férfira, akik gyors szabadulásomat el
döntötték, ők pedig követnek a tekintetük
kel. Pár lépés után visszafordulok és meg
kérdezem:

-  Merre volna legjobb az Egyetem felé?
Látszólag könnyed hangon beszélek,

mintha meg akarnám mutatni, nem is fél
tem tőlük. Hogy úgyis ugyanazon az olda
lon állunk. Még csak nem is sietek, hogy 
elhagyjam a környéket. Végül is minek si
etnék? Talán itt a világ vége? Nem, ez még 
csak a kezdete.

A járdán álldogáló háziasszonyok útnak 
indulnak. Mekkora csalódás! Ma nem kap
tak el egyetlen terroristát sem a Dionisie 
Lupu utcában. Semmi baj, talán később, 
úgy estefelé.

Az első, akivel először beszéltem, a vál
lát vonogatja, és az égre mutat. Minden 
irányból lövések hallatszanak, de távolról. 
Ott, a tömbházak közt, olyan, mint egy szo-
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rosban, védve vagyunk. Mégis azt mondja, 
olyan hangon, mint akinek igazán mindegy:

— Ülj metróra a Piata Románén!
Biccentéssel köszönöm meg. Ki lehet ez 

az ember? Úgy nézett rám, mint ellenség
re, a végén is, amikor elengedett. Sosem lá
tom többé. Van valami különös a forradal
makban: mindenféle emberekkel találkozol, 
és minden tőlük függ, azt se tudod, kik ők, 
honnan kerültek oda, nem is látod őket töb
bé soha. Semmire nincs magyarázat. Min
den találkozás a véletlen műve.

A Cosmonautii tér felé indulok, remélem, 
ott gond nélkül át tudok jutni. Nem tudom, 
merre induljak. Sokan vannak, igazi káosz. 
Egyesek nyugodtan állnak az utca közepén 
és nézelődnek, mások félrehúzódnak és fé- 
lősen osonnak a kerítések mentén. A tér 
egyik felén, a déli oldalon egy tropára ment 
1100-as Dacia, mintha keresztülment volna 
rajta valami súlyos. Láttad már, hogy néz 
ki egy személygépkocsi, miután átment raj
ta egy tank? Hihetetlen látvány, nehéz len
ne elfelejteni: az üveg szilánktengerré lesz, 
a tető eggyé válik a padlóval. A székek ru
gója kiáll a fémlapból. Mintha egy tébolyult, 
a végeredmény formájával nem törődő kéz 
formálta volna gyurmából, olyan az egész. 
Humuszgolyó, amit megemésztett egy el
lenséges bolygó robotja. Gyorsan elmegyek 
mellette, nem ez az első szétlapított roncs, 
amit látok.

Átmegyek az úton, nagy figyelemmel 
szemlélem az Éva üzlet felé vezető nyílt ut
cát. Csak az jár a fejemben: itt lőhetnek. 
Túl sok a szög. Labirintus. Ablakok. Sze
mek. Megkerülöm a pizzázót. A metróállo
más felé megyek. Igen, arra. Még van har
minc méterem.

Minek történik ilyesmi Bukarestben? 
Az ilyen pillanatok arra késztetnek, hogy 
egy időben több dologra gondoljak. Marin 
Préda a légionárius zavargásokról. Em
lékszem azoknak a napoknak a leírására. 
Azokra az oldalakra. A Fény Városa, ahogy 
puskalövésektől remeg. Megint az jár a fe
jemben: hol lehet most apa? Nem tudom. 
Nem tudom, ki parancsol most a rendőrség
nek. Marin Préda a Fény Városáról a Delí- 
riumban. Egy ország, amelyik elég nagy 
ahhoz, hogy akkora fővárosa legyen, hogy 
valaki azt írja róla, hogy az a Fény Váro
sa, de nem elég nagy ahhoz, hogy ne legyen 
része ilyen napokban. 1941-ben ugyanúgy, 
mint 1989-ben. Vajon régen mikor volt még 
ilyen?

Még tíz méter.
Ez az átkelő. Az életet a haláltól elválasz

tó kapu.
Még öt.
És akkor megint. Valahonnan, az égből 

felhangzik az az oly közeli, szaggatott, jól 
körvonalazott, visszhang nélküli zaj, a nagy 
kaliberű géppuska ugatása, az ember érzi a 
gyomrában, a dobhártya irányít, mit tegyél. 
Dobhártyáktól a gyomor felé. A metrómeg
álló felől árnyalakokat látok rohanni. Nem 
jegyzem meg az arcukat, már nem nézem 
az arcokat, csak a lábakat, az irányt, hogy 
merre futnak. Meg kell állnom. Jobbra né
zek. Beleütközöm valakibe, fiatalember, 
pulóverben, farmerben. O is. Én is. Vissza
fordulok a Cosmonautii tér felé, és nagyon 
el vagyok szánva arra, hogy megpróbál

jak odamenni északról, a metróállomás fe
lől. Na, várjunk csak, gondolkozzunk! Vajon 
arra egyszerűbb? Miért pont arra? Ne kö
vesd el ezt a hibát! Az utolsó hibát. Ra-pa- 
pamm. Erre semmiképpen sem. Most már 
észak felé szaladok, három-négy árnyalak
kal együtt, nem is nézem, kik azok. Kike
rülöm a Tudósok Háza előtti kiszáradt ker
tet és a Dorobanti Hotel felé tartok. Le kell 
ülnöm. Ez így nem mehet tovább. Ne add 
fel! Ez csak az elme. Csak az elme mond
ja. Rohadtul elfáradtam. Vécéznem kell. 
Nem bírom. Abszurd. Berontok a hotel elő
csarnokába. Idegen nyelven hangzó szava
kat hallok és ösztönösen odakapom a feje
met. Valami északi nyelv, svéd vagy norvég, 
nem tudom. Nyugodt hang. Sokan vannak 
az előcsarnokban, úgy két szakasznyi ösz- 
szezavarodott ember. Helyet csinálok ma
gamnak. Merre van a mosdó? Arra. Köszö
nöm. Gyors, rövid mondatok.

Apropó Cosmonautii tér. Erre ment 
Ceausescu a KB-be, a Primáverii utca fe
lől jött, majd délre fordult a Beller utcán, 
át a Dorobanti téren, elhaladt az iskolám, 
az I. L. Caragiale líceum előtt a Perla fe
lé. Erre haladt az útvonal. Hallottam, ahogy 
egy altiszt az őrző-védő alakulatból ezt a 
kifejezést használja: kijelölik az útvonalat. 
Vagyis ezek az utcák, a régi, változatlan Bu
karest más lesz, amikor átmegy rajta Ni- 
colae Ceausescu elnöki konvoja, a tizenkét 
sötét színű autó. Akkor kijelölik. Az útvona
lat. Minden utcasarkon megjelent egy kato
na, és megállította az oldalról érkező forgal
mat (a katona közülünk, a 0396-osok közül 
való volt, a közlekedésrendészetiektől, akik
nek eggyel alattunk volt a hálóterme). Reg
gel ötkor hozták ide őket autóbusszal, úgy 
kilenc körűiig várakoztak az útvonal men
tén, aztán visszavonták és az autóbuszok
ban tartották őket, majd az útvonal men
tén újra szétosztották, amikor úgy délután 
négy-öt tájt, vagy még később, az elvtárs 
vagy az elvtársnő hazaindult. Az elvtárs. 
És az elvtársnő. Az egyik, operatív tarta
lékot hozó busz a Cosmonautii téren par
kolt, a másik a Központi Bizottság épületé
nek háta mögött. Láttam őket néhányszor 
várakozni, nyomorúságos küldetés és rém 
unalmas. Nem volt fegyverük, csak fehér 
tányérsapkájuk, és fehér karvédójük, mint 
a közlekedést irányító rendőröknek, azzal 
irányították az utasítások szerint az utcá
juk forgalmát. És mindegyiknél volt egy 
adó-vevő készülék, amelyen át kódolt üze
neteket kapott. Négy-nulla-négy-nulla azt 
jelentette, érkezik Ceausescu. Négy-nulla- 
négy-egy azt, hogy Elena jön, a maga saját 
külön konvojával. A katonák egész nap ott 
ültek az adó-vevőkhöz tapadva, egyik-másik 
egy éve ezt csinálta. Miután a legfőbb veze
tők távoztak, a mi katonáink visszamentek 
a buszhoz, amely visszavitte őket az egység
be. Aztán le a buszból, vacsora, és mind így, 
amíg csak tartott a katonaság, ahány hó
nap volt a leszerelésig. Hányán lehettek ösz- 
szesen? Két teli autóbusz, vagy száz ember 
csak tőlünk, az egységből. De nem, az út
vonalon való közlekedéshez mást nem küld
tek, akkor ennyien voltak összesen. A mie
ink, a három-kilenc-hatosok.

Leülök a földre a Dorobanti Hotelben. 
Az előtérben. Lélegzem. De már nem gondo
lok Diánára. Más képek jönnek. Nem bra
zil lányokkal.

A kaszárnyában voltam, amikor egy bo
rús, nedves reggelen, rögtön a hétfői je
lentéstétel után a parancsnok utasított, 
hogy rendeződjünk négyszögbe. Ott vol
tunk, mind a hatszázan, az egész harma
dik század, a küldetésen lévők, a közle
kedésrendészetiek, az erdészek a lőtérről, 
az egyedüliek tőlünk, akik póréhagy
mazöld egyenruhát viseltek, és a téré
sek, az összes szemüvegessel, mind moz
dulatlan alakzatban álltunk. Azt mondja 
a parancsnok: lépjen elő ez és ez a kato
na. (Elfelejtettem a nevét, talán Ráduca- 
nu volt, vagy valami hasonló.) Mire odaáll 
elé, az utolsó lépésekre díszlépésben masí
rozva egy bambaképű alak, a közlekedés- 
rendészetiektől, a kissé ferdén és a fülére 
húzva feltett fehér sapkával, vállán a káp
lán  rangot jelző makarónival, övében fosz- 
foreszkáló bot, mint egy tőr. A parancsnok 
felolvas egy papírról, amin azt írja, hogy 
az illetőt kitüntetik, előléptetik őrmes
ternek, és hét napos, kivételes eltávozást 
kap vasúti szabadjeggyel oda, ahová va
ló (valahova a Nyugati Érchegység tájá
ra, Hunyad felé, ahol Fefeleaga sétáltat
ja Bator nevű lovát). A napiparancs idézi: 
a haza biztonságának, a párt és az állam 
legfőbb vezetőségének védelmében tanú
sított rendkívüli szolgálatáért. Kitünte
tik. Ráadásul a nevét az egész nagy egy
ség szintjén felolvassák a napiparancsban. 
A mindenségit, indult meg köztünk a sut
togás, vajon mit csinálhatott? Már csak az 
volna hátra, hogy a tábornok nőt is hoz
zon neki, amúgy szépen elintéztek neki 
itt mindent. A parancsnok megköszörülte 
a torkát és azt mondta: íme, mit tett Rá- 
ducanu őrmester elvtárs. Három nappal 
ezelőtt, amikor a Dorobanti hotelben tel
jesített szolgálatot, a Cosmunautii tértől 
északra, észrevette, hogy egy krémszínű, 
1300-as Dacia csomagtartójából szocializ
mus- és forradalomellenes röplapokat ter
jesztenek. Őrmester elvtárs, aki akkor 
káplár volt, távbeszélőn keresztül azonnal 
jelentette az esetet, megadta az autó rend
számát és helyzetét, így az adott Daciát 
megállították az őrző-védő ötödik részleg 
emberei, a sofőrt igazoltatták, és amikor 
a csomagtartót átvizsgálták, kommuniz
musellenes röpiratokat találtak, amelye
ket légpumpával rendszeres időközökben 
szórtak ki az autó csomagtartójából. Ér
tik, hova jutottunk? Ha nincs a mi figyel
mes rendőrünk, ez az autó bejárta volna 
az egész várost, mérget köpködve az utcá
kon. így aztán nem tudott szemetelni.

Hogy ne jutna eszembe ez a jelenet most, 
ha már a Dorobanti téren vagyok? Az én 
személyes térképemen ez az a hely. Bu
karest város térképének Ráducanu-pont- 
ja, ahogy a háromszög geometriájának van 
Feuerbach-pontja. De más fáj most... Az ör
dög vigye el Ráducanut, a balfék képével és 
a kitüntetésével. Kinézek, és azon gondol
kodom: vajon a Közgáz felől nem lőnek? Két 
páncélost látok, az ágyúcsövek a Közgazda
ságtudományi Kar homlokzata felé fordít
va, úgy látszik, nekik is eszükbe jutott ez. 
Várj egy kicsit. Ne siess. Előbb nézzünk kö
rül. Igen, az ég felé.

Ugyancsak a főbejáraton megyek ki.
Nyugalom. Most ne hibázz. Most ne.

VALLASEK JÚLIA fordítása
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SEBESTYÉN MIHÁLY

Plant úr
őszinteségéről
Azt gondolom, emelte fel a hangját az el

nök, abban mindannyian egyetérthetünk, 
hogy Plant úr őszintén beszél a nőkhöz!

Nana, ezt azért erősen megkérdőjelez
ném, kiáltotta közbe egy úr a közönség so
raiból.

Az elnök szemmel láthatólag meghök
kent, ugyanis egyáltalán nem számított el
lenvetésre, és különben is az egész felvetést 
csupán hangulatteremtésnek szánta, a ta
nácskozásnak vagy röpértekezletnek egé
szen más, fontosabb ügyeket kellene (már- 
csak kellett volna?!!) érintenie.

Talán, uram, valamivel tudja is bizonyí
tani állítását? Különben vissza kell utasí
tanom a tanácskozás nevében ezt a fenyeg- 
tő nanázást.

Tegye hozzá, hogy mindenható elnö
ki minőségében. Jó, hogy nem küld reám 
mindjárt Plant-huszárokat.

Az elnök ellenállt a provokációnak. Ma
gában úgy döntött, mindjárt a végkifejlet
hez tereli a közjátékot, megszégyeníti a 
szervezetlen ellenzéket.

Nos, vonta fel a vitorlákat, akarom mon
dani a szemöldökét az elnök, miközben 
minden szem a felszólamlóra szegeződött. 
Valahogy egyszerre fordultak feléje, a szé
kek egyszólamban nyikordultak fel, akko
ra zaj támadt, mintha egy 300 férőhelyes 
utasszállító gép hirtelen fékezett volna a 
kifutópályán.

Erősen kétségbe vonhatók Plant úr el
járásai. Vegyük példának a Mezei Rózsi- 
ka esetét...

Ám nem juthatott tovább a tétel bizo
nyításában a szervezés hiányától szenve
dő opponens, ugyanis elnöki jogánál fogva 
megállította őt az ülésvezető. Talán bemu
tatkozna, kedves uram!

A nevem nem fontos, de ha Önök ra
gaszkodnak hozzá, akár meg is mondha
tom. Igen, ragaszkodunk hozzá, mutatkoz
zon be, mondja meg, hangzott fel a nézőtér 
több pontjáról is, az emberek élesebben szó
laltak meg. Felbátorodtak az elnök erélyét 
hallva-látva. Sokan sajnálták, hogy kisik
lott az unalmasan nyugodtnak induló röp- 
gyűlés, másokat viszont a készülő, kitörés 
előtt álló botrány (szenzáció?) felrázott nyá
ri bóbiskolásukból.

Nagy szabadtéri vigadóban zsúfolódott 
össze a nyaralóhely közönsége, az emberek 
sokfelől érkeztek a gyógyforrásokra, egye
sek még kezükben szorongatták a metszett 
ivópoharat, amit majd múzeumok raktára
iban fognak elhelyezni a következő század 
szakemberei, amennyiben túlélik a jelen 
századot. (Természetesen a pohárra gon
dolunk, de Plant úrnak is sokan ugyanezt 
kívánták volna, ha alkalmuk lett volna ta- 
lákozni vele szemtől szemben. Ám Plant 
úrról csak a reklámok és színes hirdetések 
csapongtak egykor a tévében.) A könnyű 
júniusi szél éppen feltámadt és a rendező
ség által felkért vendéglátósok körbekínál- 
tak mindenkit bubis vízzel vagy mentessel.

Altorjai Normann vagyok, két n-nel. Bár 
ez nem lényeges, hacsak nincs körünkben 
egy jegyzőkönyvvezető, aki az egész ese
mény lefolyását írásban rögzíti. És majd el
juttatja a szervekhez. Az utolsó szót meg
nyomta, ami arra utalt, hogy volt már 
dolga a „szervekkel”.

Csak nem folytatott illegális szervkeres
kedelmet, uram, próbált szellemeskedni az 
elnök baloldalán ülő férfi, akiről később ki
derült, hogy kissé zavaros jogcímen került 
az alelnöki státusba. Sőt ismerte Mezei Ró
zsikét is, ellentétben a hallgatósággal.

Szóval Mezei Rózsika esetére visszatér
ve, erősen kétségbe vonható Plant úr őszin
tesége ebben a kontextusban. Sokaknak 
tetszett a „kontextus” használatba hoza
tala, mások viszont, afféle mezei puristák, 
azt morogták, ne használjon idegen szava
kat, ne fitogtassa iskoláit, nem kell felvág
ni azzal, hogy valakinek a papája gazdag 
volt és protekcióval betolták az egyetemre. 
A közönség jóindulatára egyáltalán nem 
volt érdemes alapozni.

Plant úr, kérem tisztelettel, az egyik tor
jai büdösbarlang tulajdonosa volt. Itt megi
gazította lila-sárga csíkos csokornyak
kendőjét Normann két énnél. A „kérem 
tisztelettel” megkívánta a csokornyakken
dőt, gondolták a nők, akik az efféle dolgok
hoz sokkal jobban érzékenyítve vannak, 
mint a férfiak.

Ebből kifolyólag, hogy úgy mondjam, 
kőgazdag volt. Mezei Rózsika pedig kihez 
fordult volna, ha nem őhozzá kölcsönért.

Kedvezményes kamattal. Plant úr pedig 
azonnal mindent megígért, szívélyes volt, 
lekötelezőén szívélyes, azért egy-két illetlen 
mozdulatot (már bocsánatot kérek a höl
gyektől, apró zavarjeleivel az arcán mégis 
kimondta), közönségesen szólva úgyneve
zett csöcsörészést hajtott végre. Ez is bele
fért tehát úriemberségébe. Aztán mégsem 
folyósította a hitelt. Gazdag volt, mint volt 
szerencsém említeni, és különféle kifogá
sokkal mentegette a késedelmet, hogy a 
bankja azon a héten nem nyitott ki, hús
véti bankszünet van — júliusban, tenném 
hozzá —, hogy a pénz nem áll pillatnyilag 
rendelkezésre, zárolták a svájci számláit 
valami ostoba kompjuterhiba miatt, más
kor meg azzal hozakodott elő, hogy két tel
jesen megbízható kezest követel a bank- 
felügyelet, és más ehhez hasonló átlátszó 
ürügyeket sorakoztatott fel. Szegény Mezei 
Rózsika pedig csak várta-várta, reményke
dett az olcsó hitelben, nem akart uzsorá
sokhoz fodulni, akik akár 200 százalékos 
kamatra szívtelenül, gonosz indulatból, de 
azonnal boldogan adtak volna neki rabszol- 
gakölcsönt. Végül elunta, megbántódott, 
már-már az öngyilkosságot fontolgatta 
magában, beugrik a torjai büdösbarlang
ba, mikor megszánta őt egy ismeretlen 
hölgy, a tüszőhegyi vajcsárda tulajdonosa, 
és átutalt neki hosszúlejáratú kölcsön gya
nánt 2500 dollárt, amiből Mezei Rózsika 
végre fodrászszalont nyithatott Obertfalva
» > »  folytatás a 8. oldalon
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főutcáján. Na és ezek után mit gondolnak 
önök, ki volt az első' vendége Mezei Rózsi
kénak, na ki? Eltalálták. Komplett nyírást 
és borotválást, bajusz- és szakálligazítást 
kért a tulajdonosnó'tól, aki, hogy közönsé
gesen szóljak, itt egy lélegzetvételnyi szü
netet tartott, köpni-nyelni sem tudott ek
kora pimaszságra.

A lakosság nyugtalan lett. Egy hölgy a 
műsorfüzetből papírrepüló't hajtogatott és 
dühösen az ellenzéki felszólaló felé hajítot
ta. A repülő azonban túlsúlyosra sikerült, 
és három sorral odébb alábukott.

Valaki felállt, és az elnöknek címezve 
szavait, mindenkit arra kért, hogy szavaz
zák meg Plant úr becsületrendjét vagy tilt
sák ki a felszólamló két ennes fickót. A ja
vaslathoz senki sem csatlakozott. Voltak, 
akik felkeltek helyükről, már a sorok kö
zött araszoltak kifelé, sűrű bocsánatké
rések közepette, de seggel a sor közönsé
gének, amikor valahonnan előkerült egy 
tölcsér vagy a műsorfüzetet tekerték össze, 
és egy másik férfi, őszeshajú, elegáns úri
ember, még a fürdőhely elegenciájához ké
pest is az, azt harsogta:

Én is fel tudnék sorolni néhány esetet!
Jöjjön ki, álljon az emelvényre. Lás

suk, halljuk, vezényeltek a közönség örö
kös hangadói, akik azért az ismeretlenség 
homályában kívántak maradni. Sokkal ké
nyelmesebb volt rejtőzködve befolyásoni az 
alakítható tömeget.

A fehéröltönyös kisétált. Szakszerűen 
bekapcsolta az addig állványán csügge
dő mikrofont. Látszott rajta, hogy hozzá
szokott a közszerepléshez, nem először van 
dolga mikrofonnal és nyilvánossággal. Kel
lemes hangja volt, dióbarna pácban ázta
tott, képzett dikció birtokosa tehát. Talán 
egykor rádiós lehetett vagy tévébemondó, 
amikor még erre, mármint a szép kiejtésre, 
a jó hangsúlyozásra, szövegértésre, a he
lyes beszédre adtak a stúdiók.

Ifjúkoromban, kezdte, de a hangadók a 
közönség ellenséges hangulatára ráérez- 
ve, azonnal szellemességeket szúrtak köz
be, ilyeneket: mikor volt az, öregem, ta
lán Jókai korában vagy még sokkal előbb, 
amikor éppen Mátyás király udvarában 
nyaltad a tányérokat vagy az udvaroncok 
seggit?

Ez talált. A fehérruhás befogta a mik
rofont és közvetlenül a mátyáskirályozó- 
hoz intézve szavait, elküldte őt a jó büdös 
francba. Röhögés, füttyögés. Az elnök már 
régen visszavonult, a színpad takarásában 
alaposan belehúzott a konyakos flaskába, 
melyet közéleti kebelében hordozott, és el
eddig minden nehéz pillanaton átsegítet
te. Az alelnöknek magyarázta, hogy ő nem 
is ismeri személyesen Plant urat, az egé
szet csak amolyan bevezetőnek szánta, és 
álmában sem gondolta volna, hogy a min
denki által tisztelt őszinte pasas említése 
ekkora vihart kavarhat.

Az alelnök oda sem figyelt, ugyanis a 
polgármester éppen a helyi közösségi ren
dőrőrsöt tárcsázta, hogy erősítést kérjen a 
rendfenntartáshoz. Valószínűleg a vendég
látósok könyörgésének tett eleget, akik fél
tették nyomorúságos műanyagpalackjaikat 
és a gyülekezés végére beigért miccshúst és 
félig behűtött söröket.

Plant úr őszintén beszél a nőkhöz? — kér
dezte erősen túlzó és kételkedő hangsúllyal 
az egykori rádiós főcsicsergő. Obertfalván 
egyszer kibeszélőshowt rendezett. Tud
ják, az afféle modern lelkigyakorlat, kol
lektív gyónás. Mint a névtelen alkoholistá
ké. Nem vagyunk alkoholisták, hallatszott 
többféléiről is. De ezúttal doktor Mincsá- 
kyt -  mert ez volt a neve — nem lehetett ki
zökkenteni. Rendíthetetlenül folytatta.

Özönlöttek a nők. Az elcsapott, kiöre
gedett szeretők, rosszul kielégített asz- 
szonyok, a megcsaltak és a soha nem csó
koltak, a megesett cselédlányok, a durva 
erőszak áldozatai és a boldog tudatlanok, 
akikbe csupán ott hasított bele a felisme
rés, hogy becsapottak, megrövidítettek, 
az élet és társuk csúnyán és otrombán ki
babrált velük. A férfiak persze meg sem 
jelentek Plant úr „audienciáin”. Ez a sze
rencsés-ostoba körülmény elég bátorságot 
kölcsönzött neki, hogy egyre több telepü
lést fonjon be mérgező csápjaival. Az asz- 
szonyok lázadását készítette elő, állítólag. 
Városok és falvak asszonynépe esett áldo
zatul, Plant úr telhetetlen volt. Minden 
szeánsz elején írásbeli ígérettel kötelezte 
magát, hogy semmit fel nem jegyez, nem 
rögzít hang- vagy filmvevővel.

Miről beszél, soha nem hallottunk ekko
ra marhaságot! Honnan tudja, talán ma
ga volt az a férfi, akit mégis beengedtek 
a kollektív gyónáshoz? -  kérdezték innen 
is, meg onnan is. A közönség a tamásko

dások ellenére is két pártra szakadt. Vol
tak, akik már régen nem értettek egyet az 
axiómaszerű tétel igazával, mely szerint P. 
úr őszintén beszél a nőkkel vagy a nőkhöz. 
Senki sem elég őszinte, vélték a radikáli
sok. És nagy veszélyeket rejthet magában, 
mondták az ijedősek.

De ott voltak beszerelve minden szög
letben, lombok közé rejtve a titkos, éjjel is 
kíváncsiskodó kamerák. A beígért félho
mály semmit sem ért. Mindent felvettek, 
mindenről pontos felvétel készült, amelyet 
Plant úr sorszámmal és helyszínmegjelö
léssel látott el, ahogy az egy profi hírszer
zőhöz illik. Mert, kérem alássan, Plant úr 
hírszerző, kém volt, ha úgy tetszik. Moszk
vában vagy Langleyben képezték ki, en
nek végképp nincs különösebb jelentősége. 
Egyszer csak felbukkant az ismeretlenség
ből és hirdetni kezdte magáról, hogy ő az
tán kurva őszintén beszél a nőkhöz. A la
kosság, a népesség legérzékenyebb feléhez. 
Amivel persze félrevezető folyamatokat, 
mozgalmakat lehet elindítani. Ezek ter
mészetesen lehetnek jók, de ugyanolyan 
mértékben ártalmasak is. Lehetnek békés 
szándékúak vagy építő jellegűek, hogy úgy 
mondjam. Biztosíthatom Önöket, hogy ez 
utóbbi két irányzat olyan távol állott Plant 
úr deklarált őszinteségétől, mint Makkos 
Mária mellbimbója a jeruzsálemi pátriár
kától.

Várt. Hatásszünetet tartott. Kiszámí
tottam
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A publikum, már akik maradtak, és 
az időközben zajossá fajult mulatság fel
kavart zsongására begyűlt újak, akiknek 
eszük ágában sem volt részt venni egy für
dőhelyi értekezleten, elegük volt az egész 
évi hülye és hosszadalmas gyűlésekből, lu
bickolni akartak és ivókúrára fogni magu
kat savanyúvízzel, pálinkával vagy helyi 
gyógyborokkal, ezúttal csendben várták a 
folytatást.

ígéretet tett, hogy nem fogja kifecseg
ni, megtartja magának a gyónási titkot. 
A nők persze hittek neki. Olyan meggyő
zően hangzott. Plant urat megelőzte a hí
re, a piszokul őszinte ember híre. Persze, 
hogy csalt. Megtette. A hangszalagokat 
összevágta, montírozta, felturbózta, ténye
ket és helyszíneket kevert össze és fordított 
más irányba. A szavak helyet változtattak, 
az értelem elfajult. A zenei aláfestéssel, elő- 
és utóhangfüggönnyel olyan holdudvart te
remtett a több folytatásban közreadott mű
sorfolyamnak, hogy a hallgatóság majd 
megőrült. Azt akarta sikerrel bemesélni 
az embereknek, hogy ezek a nők a férfi- 
társadalom rászedettjei, kisemmizettjei, 
lelki kéregetők vagy szerelmi hontalanok, 
az élet bokorlakói, csekély értékűek, becs
telenül agyontaposottak vagy csak egysze
rűen naiv áldozatok.

Éjszakai műsorban közvetítették a 
Gourmand rádió URH sávjában. Per
sze kismillióan, ország-világ hallhatta az 
obertfalvi vagy tüszőhegyi, sikárlói vagy 
bambuszkerettyei asszonyok történeteit, 
amelyeket Plant úr gúnyos kommentárok
kal is teletűzdelt. Hol itt az úriemberség, 
a szótartás, a jellemesség, kérdem én?

Szabad a sajtó, szabad a véleménynyil
vánítás, mondták azok, akik az előadó

val nem értettek egyet, de az újságokban 
imádták a botrányokat, száz és száz láj- 
kot nyomtak a katasztrófákra, de hármat 
sem egy olyan magasztos eseményre, mint 
a könyv és vers ünnepe Gamásercsiben, 
hogy mást ne mondjunk.

Itt-ott máris jelezték kézzel-lábbal, hogy 
ők is hallották, elcsíptek egy-egy folyta
tást, beszéltek róla másoknak is. Igazi
nak hitték, egy pillanatig sem kételked
tek abban, hogy mindez így hangzott el a 
valóságban is, önként, szabadon, őszintén, 
vágások nélkül. Annak idején egyre töb
ben ültek oda a Gourmand rádió elé éjfél
tájban, de soha nem lehetett tudni, mikor 
csendül fel a várva várt szignál, mert ez a 
homálykeltés is a rádió talányos működé
séhez tartozott. Hogy mennyire etikus, azt 
most ne vitassuk.

Az emberek felálltak, hadonásztak, 
a pódiumra visszatért bukott elnök haszta
lan próbálta visszaterelni a hallgatóságot 
a székekbe, senki sem törődött vele. Vala
hol egy plakátot emeltek magasba, a Plant 
úr hívei készíthették, mialatt folyt a vita, 
az őszinteség cáfolata, a vádak és ellenér
vek harca. Kérdezzük meg Plant urat.

Hogyan, hiszen már legalább két évti
zede halott? Ütköztek meg azok, aki is
merték Plant úr pályafutását és hittek 
meghirdetett egyenességében, szavahihe
tőségében. Kikben nem ingathatták meg 
úriembersége renoméját.

A tömeg egy percre elcsendesetett. Hal
latszott a gondolatok kattogása, rövidzár
latos sercegése. Ritka pillanat, kár, hogy 
nem örökíthették meg Plant úr titkos ka
merái.

Altorjai úr ekkor kaparintotta magá
hoz a mikrofont, egész egyszerűen kira

gadta az elnök remegő kezéből a hangadó 
szerszámot, és bejelentette, hogy ezennel a 
röppentyűzés be van rekesztve, menjetek 
haza békével. Ite missa est, alleluia.

Nem addigsza, nem oda Buda, álljunk 
meg egy polgári szóra és egyéb ilyen népi
es közbekiáltásokkal vették fel a kesztyűt 
a Plant úr hívei. Köztük nők is akadtak. 
Sőt egyikük, egy csinosnak mondható öt
venes kékruhás nő még a színpadra is fel
ugrott, és kiemelte a mikront az állványá
ból, azt kiáltotta merészen, fittyet hányva 
a materialisták rémuralmának: idézzük 
meg Plant urat. Ma este szeánszra várok 
mindenkit, akit ez az ügy valamennyire 
is felzaklatott. Hol laksz, angyalom, mi a 
telefonszámod, léci-léci, próbálkoztak az 
anyagelvűek hitelteleníteni jópofizással a 
hirtelen felmagasodó misztikus felhőkar
colót.

A nő megmondta a címét, többek kéré
sére tagoltan lediktálta telefonszámát is. 
Akinél volt telefon, azonnal bepötyögtet- 
te, többen a zsebkendőjük sarkába írták 
fel filctollal, golyóssal. Majd sarkonfordul- 
va könnyedén le akart lépni a színpadról, 
de belegabalyodott a mikrofon tyúkbeleibe 
és oly szerencsétlenül bukott előre, mielőtt 
még bárki elkaphatta volna, hogy homlo
kát beverte a színpad előtt húzódó kősze
gélybe. A kisiető mentők már nem tehettek 
semmit sem életéért.

Sokan arra gondoltak, hogy íme Plant 
úr egy újabb, bizonyosan nem a legutol
só áldozata. Ám a radikális hívők nem 
osztották ezt a felfogást, ők mindenkép
pen azt tervezték, hogy másnap reggel 
halálra kövezik a fehérdi Mincsák urat 
és Altorjai Normannt mind a két n-jével 
egyetemben.

BODA EDIT  

V irra sztá s

Szétcsattogták már az epilepsziás 
madárszárnyak a horizontot.
Valahol távol még vacog egy fél álom. 
Vagy-e? Vagyok-e? Eldönthetetlen.
De ürességem ürességed befogadta.

Cím nélkü l
Ébredés. A múlt és jövő emlékei 
rácsként ott az ablakon. 
Forróság. A szívből kisütő csönd. 
A kerti fákon érett pisztolyok.

S éta  közben
Ekhnátonnak virágot vittem,

sok igaz között: 
pogányok, mi ketten.

***

Vérehulló fecskefű, 
bűnöm hideg, 
mint a tű.

M a d á r fü rd ik
Madár fürdik a tóban, 
szárnya alatt egy felhő, 
szemét sírva lehunyja, 
elhagyni készül az erdőt.
Alszik a nap az éjben, 
álma buzog a földben, 
benti lámpádat üsd szét, 
szilánkcsönd süljön szívedre.

K özös sors
Velejéig magára marad az ember.

Egy P ilin szky-versre
A vágy közös.
Az alma nem.

A z é jsza k a i m an du la fa
Az éjszakai mandulafa virága mintha

hófehér.
Valójában rózsaszín. Valójában ki tudja? 
Milyen színűnek látja egy mandulafa

az embert?

M ájusban
Fél szememben éjfél, 
a másikban már hajnal. 
Kósza nyárfapihék 
pörögnek itt, a házban is. 
Hópelyhek fosszíliatöredékei 
a teliholdban.
Madárbögyök alatt 
érik az ének.
Tíz kilót fogytam.
Csapófán vinnének már, 
nem látszik tisztán, 
hogy jóltáplált sakálfiak 
vagy angyalok.

ficam os délu tán
nyárfapihecukorból 
kiszédült a nyár

árnyékdombokon 
nemrég ott sétáltam veled

kezed is fogtam

de belenéztem a benzinéjbe 
s azóta is
azzal nézek farkasszemet
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DENES GERGŐ

Hullócsillag
-  egy katonatörténet -
B ág y ad t, jú n iu s i  d é lu tá n  volt, am ik o r 

a k a to n a i konvoj k e resz tü lrobogo tt az e r
dőn. N ag y szab ású  h a d g y a k o rla to t t a r 
to t ta k  a  V értesben; a  dicsőséges M agyar 
N ép h ad se reg  összes fegyvernem e felvo
n u lt, hogy h e ly tá lljon . É sp ed ig  je lesen . 
Az e lm ú lt p á r  n a p b a n  szü n te len  á g y ú 
d ö rg éstő l és g ép p u sk aro p o g ástó l v issz 
h a n g o z ta k  a  hegyek , m ajd, m ikor a sor- 
tü z e k tő l k ie lég ü lt v ez é rk a r  ráb ó lin to tt, 
e lh a l lg a t ta k  a  fegyverek , a  k a to n á k  p e 
dig p a ran cso t k a p ta k , hogy té rjen ek  visz- 
sza a  lak tan y áb a . A C sák v ári ú ton  zúgó 
konvoj is így te tt;  a h árom  Deimosz rá d i
óskocsi T a ta  felé ta r to t t  éppen.

P in té r  G éza h a d n a g y  a v ezé rjá rm ű  
anyósü lésén  ü lt, és az e g y en ru h á já t vizs- 
g á lg a tta . E g y e tlen  apró  g y ű rő d és t sem  
ta lá l t  a  szürkészöld  anyagon, de e lsősor
b an  nem  is ez érdekelte . A közel h a tv a n 
éves férfi a z é r t  ren d ezg e tte  öltözékét, 
hogy az  m in é l előnyösebben m u tasso n  
ra jta . K ülönösen  a v á ll- lap o k ra  ügyelt; 
p ró b á lta  ő k e t ú gy  ig az íta n i, hogy m in 
d en k i lá th a s s a  a fényesre  suvickolt, h a 
ta lm a s  a ran y cs illag o k a t. A csillagokat, 
nos, a z o k a t ig az á n  fo n to sn ak  ta r to t ta ,  
így  am ik o r a  v isszap illan tó  tü k ö rb en  lá t 
ta , hogy s ik e rre l já r t ,  büszkén  elm osolyo
dott, m ajd h á tra d ő lt, és szem ét lehunyva 
élvezte a szélvédőn á t ragyogó, kora nyári 
n ap sü té s t. Ú gy érezte , boldog, és szó, am i 
szó, e rre  m inden  oka m egvolt.

P in té r  G ézá t ú gy  egy h ó n ap p a l ko
rá b b a n  n ev ezték  k i h ad n ag g y á . P on to 
sa n  negyven  évet szolgált le k a to n ak én t; 
a  r a n g lé tr a  leg a lján  k ezd te , o n n a n  lép 
delt eg y re  feljebb. K ita r tó  és m egbízható  
em b er volt, a  p a ra n c sn o k a i m in d ig  e lis 
m erően  szó ltak  a  m u nkájáró l. É pp ezért 
te lje sen  m ag á tó l é rtő d ő n ek  tű n t ,  hogy 
négyév tizedes ju b ilá lá sa  e lism eréseképp  
a  jó ö reg  P in té r  tö rzszász ló st, b á r  fő is
k o lá ra  sose j á r t ,  t is z ti  r a n g ra  em elte  a 
vezetőség . A d ö n tés t a  t is z t tá r s a k tó l  az 
a lá re n d e lte k ig  m in d en k i elfogad ta , sőt 
helyeselte . L eg inkább  persze m ag a  az ú j
donsült hadnagy , akivel, m ondani se kell, 
m a d a ra t leh e te tt  volna fogatni örömében.

M ost, a rád ióskocsi sofőrje m elle tt ü l
ve, a h a d g y a k o rla tra  is öröm m el gondolt

v issza . A k k o r először é re z te  ig azán , m i
lyen m a g a s ra  ju to t t ,  h isz  b á rm e rre  volt 
ép p en  dolga, m in d en h o l e lőre t is z te le g 
te k  n ek i a  b a k á k , m ajd  m ég u tá n a  is 
fo rd u ltak , hogy m eg b á m u lh a ssák  a  csil
lag ja it . C sak  ú gy  lubickolt az  őt övező fi
gyelem ben . Az m eg a z tá n  k im o n d o tta n  
jó le se tt  nek i, hogy közvetlen  a lá re n d e lt
je i is  jo b b an  fe ln é z te k  r á ,  m in t k o rá b 
ban . M i ta g a d á s , s z e re tte , h a  sze re tték . 
Ig en csak  v id ám a n  c s illa n t fel h á t  a  sze
m e, a m ik o r  h ir te le n  eszébe  ju to t t ,  h o 
g y a n  tu d n á  m ég tovább  fokozni a  t is z 
te le tü k e t.

P in té r  h a d n a g y  jól á tgondo lta  a  dolgot, 
és végül úgy  m eg te tsz e tt n ek i a sa já t ö t
lete, hogy m inden  további né lkü l a belső 
k o m m u n ik ác ió ra  való rád ió m ik ro fo n é rt 
n y ú lt. T u d n iillik , c sak  így tu d o tt beszél
n i a  f iú k k a l, a k ik  h á tu l  ü lte k , egy levá
la sz to tt  k ab in b an .

-  P a ran cs! -  reccsen t a  rád ió b a n  az 
eg y ik ü k  h a n g ja  sz in te  azonnal.

P in té r  h a d n a g y  nem  tu d ta  eldön ten i, 
a k é t rád iós srác  közül m ely iket is h a llja  
épp, így h á t  tip p e lt egyet:

-  Te vagy  az, Zotya?
-  Igen is , h a d n a g y  e lv tá rs! — é rk e z e tt 

a  válasz.
P in té r  h a d n a g y  helyeslőén b iccen te tt.
-  Jó l tévedek , hogy civ ilben te  valaho l 

ezen  a  k ö rn y ék en  laksz?  -  k é rd ez te  k e 
délyeskedve.

-  Je len tem , igen, h ad n ag y  e lv tá rs  -  fe
le lte  Zotya. — A szü le im m el e g y ü tt tő s 
gyökeres o ro sz lán y iak  v a g y u n k , o tt 
é lü n k  egy ta n á c s i lak ásb an .

-  De m in th a  egyszer a z t  m o n d tad  vol
n a , hogy te lk e te k  is v an  -  von ta  össze a 
szem öldökét a  hadnagy .

-  Jelen tem , van, h ad n ag y  e lv társ. K inn 
a  v á ro sh a tá rb a n .

-  Úgy. É s m it gondolsz, a  szüleid m ost 
is o tt v an n ak ?

Zotya h a n g ja  egy k icsit z a v a r ta n  csen
g e tt, m ikor válaszolt:

-  Je len tem , egy ilyen szép napon  m á s 
hol nem  is igen  lehe tnének .

P in té r  h a d n a g y  p o n to san  ebben a  v á 
laszb an  rem énykedett.

-  É s vajon m it szó ln án ak , h a  m eg lá to 
g a tn á n k  őket? -  te t te  fel a  főkérdést.

Ú gy fél p e rc ig  csend  volt a  v o n a l t ú l 
só o ld a lán ; c sak  a szokásos se rceg ést le 
h e te t t  h a lla n i.  A z tá n  v ég ü l m eg szó la lt 
Z o tya, m eg lep e ttség g e l vegyes h á lá v a l  
telve:

-  H a d n a g y  e lv tá rs .. .  ez ig azán  n ag y  
m eg tisz te lte té s  lenne n ek ik ... n ek ü n k ...

P in té r  h a d n a g y  ekkor m á r  te li szájjal 
v igyorgott.

-  Hát, akkor rajtam  ne múljék, kedves 
fiam!

A zzal, m eg sem  v á rv a , hogy Zotya kö 
szöneté t rebeghessen , b o n to tta  a vonala t. 
G ondolta, így  so k k a l n ag y le lk ű b b  em 
ber h a tá s á t  k e lti, és v a ló sz ín ű leg  igaza  
is volt. E nnél szebb befejezést nem  is k a p 
h a tn a  ez a csodála tos h a d g y ak o rla t -  u j
jo n g o tt m ag áb an , m ajd  ten y e ré t dörzsöl- 
getve a sofőrhöz fordult.

-  No, h a llo ttad , te szü n k  egy k is k ité rő t.
A sofőr b ó lin to tt, de k is v á r ta tv a  m eg

kérdezte:
-  A többi kocsi is?
-  Hova gondolsz, fiacskám ! -  röhögött 

fel a  had n ag y . — Ok h ú z z a n a k  csak  visz- 
sza a lak tan y áb a! A végén m ég k ih ű l az 
es ti k ak aó ju k , igaz-e?

így  e se tt, hogy a  C sák v ári ú t végében, 
egy röv id  rád ió s  e lig a z ítá s  u tá n , a  k o n 
voj k e tté v á lt. A k ísé rő k o csik  jo b b ra  for
d u ltak , hogy szép la s sa n  elpöfögjenek T a
tá r a ,  a  v ezé rjá rm ű  ped ig  b a lra  v e tte  az 
i rá n y t  — a r ra ,  am e rre , a té rk é p  sz e r in t 
legalábbis, egy k is  b án y ászv á ro sn ak  k e l
le tt  lennie.

O roszlány  h a tá rá b a n  csak u g y an  ren d 
re  so ra k o z tak  a  h o sszú k á s  te lk ek . S zé
pen  m eg n y ír t gyep, p rec ízen  m e tsze tt 
fák  és szabályosan  ren d eze tt vetem énye
sek  v á lto g a ttá k  eg y m ást, am ed d ig  csak  
a szem  e llá to tt  a  dim bes-dom bos környé
ken . A dolgozó nép  szorgosan  m űvelte  a 
n ek i ju tó  földet; a m in t le já r t  a  n ap i m ű
szak , a városlakók , m inden  o tth o n i n y ű 
göt h á tra h a g y v a , töm egestü l tó d u ltak  k i
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K I S S  A N D R Á S
Főszerep
A szabályok a statisztáknak szólnak. 
Például egy temetésen viselkedni kell, 
egymás mellé rendelt szavak 
találkoznak a koszorúkon, 
minden miatyánk alá van vetve 
a kötelező mozdulatlanságnak. 
Gyakorlásnak helye nincs.
Bármiféle egyezés kínos,

ha megjegyeznek, tiszteletlen, 
ha észre se vesznek, udvariatlan vagy: 
de az életed nem érdekel senkit, 
a szerepek le vannak osztva.

Elmerülsz
Két szó között lehamuzol.
Férfi vagy. Elsírod magad.
Ahogy a nappalokra,
úgy magadra sem emlékszel.
Cél nélkül még az isten 
is hazudna önmagának.

Melanoma
Egy kapcsolat minősége annak 
határaival is jellemezhető.
A testek arányai változóak, 
átmérőjük azonban mindig egy ölelés. 
Az érték csökkenésével a szavak 
és a tettek aszimmetriája növekszik.
A semmit sem érő 
nagyon szeretlek de... kezdetű 
mondatok vagy a pofon után 
érzett szégyen fölösleges.
A hámsejtek elhallgatnak, 
végül önmagukat falják fel.

a szabadba, hogy itt lehessenek. Örül
tek a nyárnak, a jóidőnek és persze a re
mek társaságnak. Mert hiszen azt senki 
se vitatta, hogy a kertészkedés legélve
zetesebb része a kerítés melletti disku- 
rálás volt.

Jakab István nyugdíjas bányász is így 
vélekedett. A férfi épp egy jó kis viccet 
mesélt a szomszédjának, amikor felesé
ge megzavarta.

-  Papa! -  zengett Sára mama hangja a 
kerti házikóból. -  Kérsz teát?

Jakab István felsóhajtott. Igaz, igaz, 
megszomjazott a munkában, de akkor 
már inkább egy üveg hideg sört ivott vol
na, semmint teát. Persze tudta, hogy ez
zel nemigen érdemes eló'hozakodnia, úgy
hogy csak megadóan legyintett:

-  Hogyne, hogyne.
-  Akkor rakjál tüzet! -  kiáltotta visz- 

sza Sára mama.
A szomszéd hangosan felröhögött, Ja

kab István meg dohogni kezdett:
-  Ja, hogy ez így megy! Hát erre vár

hatsz, anyukám.
Már éppen befejezte volna a viccet, 

amikor ismét megzavarták. Ezúttal vi
szont nem a felesége, hanem valami fur
csa zaj vonta el a figyelmét. A dombok 
mögül halk, majd egyre erősödő morgást 
hozott magával a langyos szellő. Olyan 
volt, mint egy teherautó motorjának a 
búgása. És valóban! Nem telt sok idó'be, 
és egy méregzöld GAZ-66-os bukkant fel 
a látóhatáron. A méretes járm ű méltó
ságteljesen bukdácsolt a poros úton; tég
latestalakú hátsó részének tetején csak 
úgy hajlongtak a hosszabb-rövidebb an
tennák meg a miegymás mütyürök. Két
ség sem férhetett hozzá, hogy a hadsereg 
kötelékéből jött.

-  Na mi van, kitört a nagy vértesi há
ború? -  heherészett Jakab István.

-  Nem tudom — ingatta a fejét a szom
széd, majd a nyugdíjas bányász vállára 
csapott. -  Te, ez ide jön, hozzátok!

-  Ne hülyíts! Már mér’jönne ide? — mél
tatlankodott Jakab, ám jóformán még ki 
sem nyögte, a Deimosz, mert hiszen az 
volt, már le is fékezett, méghozzá épp az 
ő kertkapuja előtt.

-  Nofene!
A szomszéddal egy darabig megille- 

tődve nézték az ormótlan gépet, de az
tán  szép lassan megindultak felé, hisz 
mégiscsak ők voltak itthon. Bár ott hú
zódott köztük a vékony drótkerítés, egy

más mellett haladtak, s így egyszerre 
is értek a telek elejébe, ahol a szomszéd 
hirtelen megértette, miért jöttek a ka
tonák:

-  Hé! — kiáltotta, és a zöld jármű szél
védője felé bökött. — Az ott nem a te fiad?

Jakab István hitetlenkedve pillantott 
oda, majd elkerekedett szemmel maga is 
felkiáltott:

-  Hát de bizony, hogy az! A Zotya!
Nyílt a Deimosz ajtaja, és egy nyurga

fiatalember ugrott le a porba. Valóban 
Zotya volt az, akit az utolsó tíz percben 
előre hívtak a vezetőfülkébe, hogy mu
tassa az utat. Jakab István köpni-nyelni 
nem tudott meglepetésében, de öntudat
lanul is fia felé nyújtotta a jobbját. Zo
tya azonban nem az apja karját ragadta 
meg először, hanem egy másik, egyenru
hás férfiét, akinek segített lekászálódni 
a magas járműről.

-  Hadnagy elvtárs -  mondta eztán 
büszkén - , engedje meg, hogy bemutas
sam az édesapámat. Papa, ő itt a pa
rancsnokom, Pintér hadnagy.

És csakugyan: Pintér Géza hadnagy 
ott állt a nyugdíjas bányász előtt -  teljes 
életnagyságban, a maga százhatvan cen
tijével, egyenes háttal és behúzott pocak
kal. A szúrós tekintetű tiszt egyenruhája 
makulátlan volt, aranycsillagjai szemet 
bántóan szikráztak a délutáni napsütés
ben. Egy szó, mint száz: tekintélyt paran
csoló látványt nyújtott, épp olyat, amilyet 
szeretett volna.

-  Örvendek! -  vakkantotta határo
zottan, majd kezet rázott Jakabbal és a

szomszéddal. Sára mamának valami „ke
zét csókolom”-félét mormogott.

Mert ekkorra persze már az asszony is 
kiszaladt a kisházból, hogy ugyan mi a 
csuda történt. És amikor látta, hogy kis 
túlzással tényleg csoda történt, szinte 
sírva fakadt, úgy megörült egyszem fi
ának. Keblére ölelte és össze-vissza csó
kolta a rég nem látott Zotyát, aztán meg 
szidni kezdte, amiért nem értesítette 
őket előre, s így, készületlenül, szégyen
ben maradnak a hadnagy elvtárs előtt.

-  De hát hogyan szólhattam volna, drá
ga mama, amikor egészen fél órával ez- 
előttig én sem tudtam, hogy jövünk? — 
vonogatta a vállát a magas fiú. — Az egész 
a hadnagy elvtárs ötlete volt.

Sára mama persze rögtön Pintér had
nagyhoz fordult, hogy hálálkodni kezd
jen, de az lovagiasan leintette.

-  Ugyan, nem tesz semmit. Hiszen csak 
egy órácskára ugrottunk be, aztán újra 
vár a szolgálat!

A házigazdák nem késlekedtek sokat, 
rögtön felajánlották, hogy mindenkit kör
bevezetnek. Időközben ugyanis megsza
porodtak egy kissé a Jakab-porta előtt. 
A Deimoszból kiszállt a sofőr és még egy 
kiskopasz, akit Laci néven m utattak be; 
no meg innen is, onnan is kíváncsiskodó 
szomszédok érkeztek, elvégre ham ar hí
re ment, hogy Jakabékhoz kiszállt a ka
tonaság. A kis csapat sorra megszemlézte 
a szépen ápolt fűszerkertet, a vígan te r
mő gyümölcsfákat és Jakab István sző
lőlugasát. Pintér hadnagy természetesen 
legelöl lépdelt, és a helyiek nagy örömére 
elismerő bólintásokkal jelezte, hogy te t
szett neki, amit látott. De hogyisne te t
szett volna minden, amikor így körülra
jongták? Jól alakultak a dolgok, ezek az 
emberek terv szerint belátták, milyen 
nagy úr is ő. A tiszt ta rtása  egyre pec- 
kesebb lett, a kerti házikóba végül már 
egyenesen úgy kukkantott be, mintha az 
övé lett volna.

Egyetlen helyiség volt az egész és jó
formán üres. Mindössze féltucat kéziszer
szám, egy kopott heverő és egy régi spar- 
helt kapott benne helyet, amúgy a festés 
már málladozott, a kisablakon pedig jó
kora repedés húzódott. Talán csak annyi 
volt érdekes, hogy már bevezették az ára
mot, szóval a plafonról lógó, csupasz vil
lanykörte tényleg működött, és a sarok-

> » »  folytatás a 12. oldalon

—  2019/15. SZÁM -  AUGUSZTUS io. 11



» » >  folytatás a 11. oldalról

ban álló ötvenliteres Lehel hűtó' is lágyan 
duruzsolt.

Pintér hadnagy körbenézett, s megint 
csak bólintott. Sára mama meg zavarban 
volt, nem tudta, hogyan lehetne a had
nagy kedvében járni.

-  Nem szomjas, hadnagy elvtárs? -  
kérdezte, miközben a sparhelten pihenő, 
üres kannáért nyúlt.

Pintér hadnagy megnyalta a szája szélét.
-  Hát, mi tagadás, egy kicsit igen.
-  Akkor főzök egy kis teát -  serényke

dett az asszony. — Az István úgyis mind
já rt begyújt.

A hadnagy mosolygott, de nem egészen 
őszintén. Jakab Istvánnak meg csak ennyi 
kellett, rögtön a hűtőszekrényhez lépett.

-  Ha meg nem sértem a hadnagy elv
társat, megkínálhatnám esetleg valami 
mással? — kérdezte, majd k itárta  a hű
tőajtót.

A kis gép gyomrában ott sorakoztak a 
gondosan egymás mellé helyezett Kőbá
nyai sörösüvegek. És Pintér hadnagy mo
solya máris teljesen őszinte volt. Nem kel
lettek szavak ahhoz, hogy értsék egymást. 
A hadnagy bólintott, Jakab István pedig 
fejét csóválva pislantott a feleségére.

-  Még hogy teát. Tudod, mikor, mama.
A többség lassan szétszéledt, Zotya

meg felajánlotta Lacinak és a sofőrnek, 
hogy megmutatja nekik a környéket, ahol 
gyerekként játszott. így végül csak hár
man maradtak: Pintér hadnagy, Jakab 
István és a szomszéd. Fogták magukat, 
kiültek a cseresznyefa alatti kempingszé
kekbe, kortyolgatták a hideg sört, szívták 
a Fecske cigit, sőt még egy kis házipálin
kát is kerítettek valahonnan. Jól mulat
tak, csak úgy repült az idő. A nap egyre 
lejjebb ereszkedett, fénye percről percre 
vörösebbé vált, de ők ezt észre sem vették. 
Csak bontogatták az újabb és újabb sörö
süvegeket, itták a feleseket, közben meg 
hallgatták Pintér hadnagy áradozását a 
katonalétről. A tiszt ugyanis egyre nö
vekvő hévvel magyarázta, hogy nincs is 
szebb élet a katonáénál, lényegében min
den más dögunalmas, meg hát ennél tisz
teletreméltóbb hivatást aligha találhat 
magának az ember. Aztán, mikor már a 
negyedik sörnél és a harmadik kupica tö
ménynél tartott, meg is jegyezte:

-  Tulajdonképpen jó lenne, ha tegeződ- 
hetnénk, de hát a Néphadsereg tisztje va
gyok, és így valahogy nem igazán lenne 
illő. Megértik, ugye?

Jakab István és a szomszéd hevesen 
bólogattak, hogy hát persze, ők már most 
is épp eléggé meg vannak tisztelve. Úgy
hogy ennyiben maradtak, Pintér had
nagy pedig lassan a vendéglátóira terel
te a szót.

-  És amúgy? — kérdezte egy kissé ká
sás hangon. -  Amúgy milyen itt a ma
guk élete?

-  Hát ezt meg hogy érti a hadnagy elv
társ? -  pislogott rá a szomszéd.

-  Hogy élnek, mit csinálnak, milyen a 
közhangulat? Tudják, effélék -  legyintett 
Pintér nagyvonalúan.

-  Ja, hogy úgy — értette meg Jakab. — 
Igazán kedves, hogy kérdezi, hadnagy 
elvtárs. Jól megvagyunk. Ez egy szép

vidék, mindenki rendes, melós ember, 
nincs ok panaszra. Nem mondom, moz
galmasabb volt az élet, mikor még a bá
nyánál dolgoztam, de hát, ha lejár az idő, 
akkor lejár.

-  O, a bánya! -  kiáltott fel Pintér had
nagy, úgy, hogy a másik kettő összerez
zent ijedtében. — A bányászat az igen 
derék dolog! Kitermeli az erőforrást, biz
tosítja a hátországot. És én mondom, 
ez fontos! A katona csak így, egy erős or
szággal a háta mögött lehet eredményes.

Es folytatta. Újabb történetek, újabb 
lelkesítő okfejtések következtek. Az iga
zat megvallva Jakab István és a szom
széd, akik nem ittak annyit, már kezdték 
egy kicsit unni. Épp ezért, amikor alka
lom kínálkozott rá, rögtön félbeszakítot
ták a hadnagy ömlengését.

-  Nahát, hadnagy elvtárs! — színlelt ér
deklődést a nyugdíjas bányász. — Most lá
tom csak, milyen szép pisztolya van.

Pintér hadnagy úgy pillantott a saját 
övén függő fegyvertáskára, mintha ő is 
csak most látta  volna először. De aztán 
készségesen előhúzta a pisztolyt, s akár
ha aranykincset ta rto tt volna, finoman 
körbe forgatta, hogy mindenki láthassa. 
Valóban csinos pisztoly volt, kilencmilli- 
méteres, csak tisztek hordhattak ilyet.

-  Gyönyörű — jegyezte meg Jakab Ist
ván elismerően. — Emlékszem, a mun
kásőröknél mi is lőttünk ilyennel.

-  Hogyhogy? -  horkantott a hadnagy. -  
Maguk munkásőrök?

-  Csak voltunk, hadnagy elvtárs, csak 
voltunk. Már onnan is nyugalmaztak 
minket.

-  Ne sajnálják — legyintett erre Pin
tér hadnagy fölényesen. -  A munkásőr
ség csak gyerekes játszadozás. Halovány 
kis árnyéka annak, ami tényleg számít. 
És mind tudjuk, mi számít.

Jakab István megvakarta a füle tövét.
-  Tudja, hadnagy elvtárs, mi azért 

mégiscsak jól éreztük ott magunkat. Jó 
volt a társaság, meg hát ott tanultunk 
meg igazán jól lőni.

-  Na de nem ilyennel -  emelte büszkén 
maga elé a hadnagy a pisztolyát.

-  De igen, hisz épp az imént mondtam 
-  felelte a nyugdíjas bányász.

Pintér hadnagy ábrázata hirtelen elko
morult; a tiszt úgy érezte, mintha szemé
lyében sértették volna meg.

-  Kérem, ez egy katonatiszti kézilő
fegyver -  a hangja egy kicsit akadozott. 
— Ilyennel holmi munkásőrök nem lövöl
döznek.

Ekkor már Jakab István mellében is 
lüktetni kezdett valami önérzetféle.

-  Márpedig szavamra mondom, hogy 
pont ilyenjeink voltak, és nem is bántunk 
velük olyan rosszul. Nekem legalábbis ki
fejezetten jók voltak a lőeredményeim.

A hadnagy nagyot húzott a sörösüveg
ből.

-  Kötve hiszem én azt! Egy képzett ka
tonánál -  és itt elkezdte csapkodni a sa
ját mellét — biztos nem lő jobban.

Jakab István felsóhajtott. Belátta, 
hogy ebbe kár volt belemennie, úgyhogy 
inkább visszakozott, és elismerte Pintér 
hadnagy fölényét. Ám a hadnagyba már 
befészkelte magát a bizonyítási vágy.

-  Nem, nem -  ingatta a fejét. — Látom, 
hogy nem hisznek nekem. De bebizonyí
tom, ha addig élek is, bebizonyítom!

Pintér hadnagy hadonászni kezdett a 
pisztollyal, amit Jakabék egyre növekvő 
aggodalommal néztek.

-  Nem, hadnagy elvtárs, erre igazán 
semmi szükség — próbálták lebeszélni, 
de sikertelenül.

Pintér Géza hadnagy kiitta a m ara
dék sört.

-  Bebizonyítom, bebizonyítom -  hajto
gatta. -  Csak hát hogyan?

Aztán tekintete a földön heverő, üres 
üvegekre tévedt, és már tudta, hogy ho
gyan.

Három telekkel odébb Zotyáék épp 
megpróbáltak a markukból etetni egy 
Gizi nevű kecskét, amikor meghallot
ták: valami élesen csattant a Jakab-por- 
ta környékén. Majd újra, újra és megint 
csak újra.

—Te — fordult Zotyához Laci honvéd -, 
ez errefelé normális?

-  Nemigen -  ingatta a fejét Zotya. -  
Ez sokkal inkább...

De be se fejezhette, mert ekkor meglát
ta  az édesanyját, aki karjával a magas
ban kalimpálva, lélekszakadva rohant fe
léjük a földúton.

-  Zotya! Zotya! — óbégatott Sára ma
ma. -  Gyertek gyorsan, nagy a baj! Ez a 
ti hadnagyotok, ez megveszett!

-  Mégis mi történt, mama? -  kérdez
te Zotya elkerekedett szemmel, de az asz- 
szony nem felelt, csak össze-vissza hado
nászott, hogy tényleg jöjjenek már.

És a három katona ment, sőt rohant. 
Nem tudták pontosan, miért kell sietni, 
ám az éles csattanások egyre sűrűbben 
következtek egymás után, és ez baljós 
gondolatokat szült mindnyájuk fejében. 
Mikor erősen lihegve befutottak Jaka
bék telkére, látniuk kellett, hogy ki nem 
mondott sejtéseik beigazolódtak. A kert 
közepén ott találták Jakab Istvánt és a 
szomszédot, akik aggódva m utattak a 
pár lépéssel odébb imbolygó Pintér Géza 
hadnagyra. A tiszt épp azon volt, hogy 
kibiztosított pisztolyával eltalálja a kerí
tésoszlopokra felállított kőbányais üve
geket.

-  Te jó ég! — szaladt oda Zotya az apjá
hoz. — Hát ez meg mit csinál?

-  Láthatod -  felelte a nyugdíjas bá
nyász hamuszín arccal. -  Bizonyít.
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— És nem is olyan rosszul — tette hoz
zá a szomszéd. — Hatból kettőt még része
gen is eltalált.

Újabb lövés dörrent, és egy barna üveg 
ezer szilánkra robbant.

— Pardon — böffent a szomszéd. -  Hat
ból hármat.

Pintér hadnagy diadalittas vigyor- 
ral célozta meg a következő' üveget, de 
a pisztoly ezúttal nem csattant, csak va
lami tompa kattanást hallatott. A had
nagy hangosan szentségelve vette tudo
másul, hogy kifogyott a töltény, és sietve 
végigtapogatta zsebeit, cseretár után ku
tatva. Szerencsére nem talált, így a többi
ek azt hitték, fellélegezhetnek. De Pintér 
Géza hadnagy nem adta fel ilyen köny- 
nyen. Lassan megfordult, és amilyen ün
nepélyesen csak tudott, megszólalt:

— Zotya, add a gépfegyvert!
A fiatal honvédek elsápadva néztek 

egymásra. Valóban volt három AMD- 
65-ösük, ám azokat kimondottan azért 
tartották, hogy szükség esetén megvéd- 
hessék a Deimosz szovjet gyártmányú kó
dológépét a rendszer ellenségeitől. Eddig 
még egyikük sem gondolt rá, hogy sörös
üvegek leszedésére is jók lennének, de ezt 
ó'szintén szólva nem most akarták kipró
bálni.

-  Hadnagy elvtárs -  mondta Zotya - , 
izé, ez talán nem olyan jó ötlet.

Pintér hadnagy erre dühösen felhor
kant, és megigazította a váll-lapjait, 
amelyeken a csillagok amúgy már nem 
tűntek olyan fényesnek.

— Talán nem volt világos, de ez egy ro
hadt parancs!

Zotya eló'bb Pintér hadnagy vizenyó's 
szemébe nézett, utána szegény, megri
adt szüleire, végül ismét a hadnagyra. 
És döntött. Kihúzta magát, nyelt egyet, 
majd megszólalt:

-  Akkor tisztelettel megtagadom.
A hirtelen beállt csendet szinte tapin

tani lehetett. A szomszédság, amely a 
nagy lárm ára persze megint összesza
ladt, még levegó't se mert venni, úgy vár
ta, mi lesz most ebbó'l. A hadnagy feje 
egyik pillanatról a másikra olyan vörös
sé vált, mint a paradicsomok a vetemé
nyesben. A halántéka szemmel látható
an lüktetett, a tekintete meg szikrákat 
szórt. Aztán egy adag nyál kíséretében 
kitört belőle a szeszszagú harag:

-  Én vagyok a parancsnokod, baszd 
meg! Engedelmeskedj!

A fiú hátrált ugyan egy lépést, de ki
tartott:

— Nem!
-  Zotya, a kurva anyád picsáját!
Pintér hadnagy keze előrelendült, és a

honvéd mellének szegezte a pisztolyt. Sá
ra mama veló'trázó sikolyt hallatott, s mi 
tagadás, Zotya ereiben is meghűlt a vér, 
jóllehet tudta, nincs golyó a fegyverben. 
De ez akkor sem volt tréfa.

-  Fiúk, a Deimoszba, most! -  kiáltotta 
a nyugdíjas bányász.

Nem kellett kétszer mondania, Zotya, 
Laci honvéd és a sofó'r már iszkolt is a rá
dióskocsi felé. Pintér hadnagy meg per
sze rögtön utánuk vetó'dött, ám Jakab 
István résen volt, és még idejében elkap
ta a grabancát.

-  Lassan a testtel, hékás! -  rivallt rá a 
hevesen kapálódzó tisztre, és igen, csak
ugyan így nevezte: hékás.

A termetes exbányász könnyedén el
bánhatott volna az egyenruhás férfival, 
ám miután Zotyáék mögött becsukódott 
a Deimosz rádióskabinjának ajtaja, elen
gedte, hadd csináljon, amit akar. Pintér 
hadnagyban még mindig dolgozott va
lami megfoghatatlan indulat, úgyhogy 
minden izmát megfeszítette, és teljes 
eró'bó'l nekirohant a kocsi zárt ajtajának. 
Hatalm asat koppant, de ez csöppet sem 
érdekelte. Csak ütötte, rúgta a méregzöld 
lemezfalat, ahol érte.

-  Engedjetek be, ti kis senkik, hogy 
száradna le a faszotok!

Odabenn a fiúk hallották a káromko
dást, a dörömbölést; érezték, ahogy rezeg 
a kocsi a rá mért ütésektől. Mi tagadás, 
eléggé ijesztő' volt. Kis idő' elteltével, mi
kor még nem szűnt az ostrom, Laci hon
véd tette fel a bátortalan kérdést:

-  Nem kéne engedelmeskedni?
Zotya idegesen legyintett:
-  Azt mondod, adjuk oda neki a 

géppisztolyt? Egyet ló' vele, és még a Gizi 
kecskét is szétbassza! Ugyan már!

-  De hát akkor mégis mit csináljunk?
-  Várjunk -  vonta meg a vállát Zotya.
-  Ennyi? Csak várunk?
Csend. Faldörgés. Csend. Faldörgés. 

Csend.
-  Kopasz vagy te még, Laci. Ilyenkor 

csak várni lehet.
És a dörömbölés kisvártatva végleg ab

bamaradt.
A nap lassan a látóhatár alá bukott, 

s bár nyugaton még lilásan derengett az 
ég alja, kelet felől már érkezett a feke
te nyári éj. Szépen elcsendesedett min

den, csak a tücskök ciripeltek halkan a 
fűszernövények közt. Olyan meghitt bé
ke ereszkedett a tájra, hogy Zotyáék úgy 
érezték, itt az idő előbújni a Deimoszból. 
Pintér Géza a porban ült, hátát a rádiós
kocsi hatalmas kerekének döntve. Kopa
szodó feje lehorgadt, egyenruháját pedig 
koszfoltok és gyűrődések csúfították. Ré
mes volt ránézni.

A szomszédság tisztes távolságban, jó 
pár méterrel odébb állt, és csendben vár
ta, mi lesz ezután. Jakab István azonban 
a fia mellé lépett, úgy kérdezte:

-  Most már elviszitek innét, ugye?
Zotya bólintott.
-  Igen, ideje visszamenni Tatára. Úgy 

látom, kitombolta magát.
-  Az nem kifejezés!
Mindannyian a hadnagy fölé hajoltak, 

hogy valahogy megmozdíthassák. Ám 
nem já rtak  sikerrel. Pintér kis termete 
ellenére is nehéz volt, ráadásul semmi je
lét sem adta annak, hogy tudatában lett 
volna, mi folyik körülötte. Tegyük hozzá, 
nem is csoda, hiszen csak úgy bűzlött a 
szesztől.

-  Elveszik — nyöszörögte, miközben 
rángatták. -  Elveszik.

Mindenki értetlenül meredt rá.
-  Mi van? Mi baja? — kérdezgették egy

mástól.
-  Elveszik -  motyogta ismét. -  Ha ez 

kiderül... elveszik a csillagokat.
És akkor már megértették, sőt mi több, 

át is érezték, ami az összetört tiszt lel
két marta.

-  No -  enyhült meg Zotya hangja -, 
nincsen semmi baj, az ilyesmi mindenki
vel megesik. Mi ugyan nem mondjuk el 
senkinek. És a papáék sem. Igaz, papa?

-  Igaz, vagyis nem, persze hogy nem 
mondjuk -  morogta Jakab István, majd 
halkan még hozzátette: -  De most már 
tényleg menjetek.

Laci honvédnak azonban volt még egy 
kínos kérdése:

-  És mi lesz a hiányzó töltényekkel? 
Azokkal hogy fogunk elszámolni?

Zotya ingerült pillantást vetett rá.
-  Laci, attól, hogy kopasz vagy, még 

nem kell balfasznak lenned. Egy rekesz 
sör a lőszertárosnak, azt’ csókolom! Meg
felel így?

Lacinak innentől nem volt több kérdése.
Újból nekiveselkedtek, és ezúttal sike

rült is talpra rántaniuk Pintért. A had
nagy ekkor ímmel-ámmal leporolta, 
majd meg is igazította az egyenruhá
ját. A váll-lapokhoz azonban nem nyúlt; 
mintha félt volna megérinteni a csillago
kat. Mikor ezzel végzett, rogyadozó lép
tekkel indult meg a Deimosz sofőrfülkéje 
felé. Közben nem szólt senkihez, tekin
tetét a földre szegezte. Ám végül aztán 
mégiscsak megfordult, és felnézett a mö
götte álló fiúkra.

-  Zotya -  mondta halkan.
-  Parancs, hadnagy elvtárs.
-  Adj egy cigit... kérlek.

Dénes Gergő 1998-ban született. Gyerekkorát Oroszlányban 
töltötte, Tatán végezte a középiskolát. Jelenleg az ELTE Bölcsé
szettudományi Karán hallgat filozófiát.

Kiss A ndrás 1994-ben született Salgótarjánban, jelenleg Bu
dapesten él. A Károli Gáspár Református Egyetem mestersza
kos pszichológushallgatója. Verseit eddig a Műút, a Kulter, a Li 
tera és a Félonline közölte.
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DIMENY LORANT

Tizenkettő
(regényrészietek)

(...)

Arra emlékeztetett az a név, aki egy
kor nálunk a blokkban a bejárat fölötti 
garzonban lakott. Beköltözött, és rögtön 
kinyitotta a szoba ablakát, ami a bejárat 
fölötti párkányra nézett. Nyár volt, a leve
gőben nem lehetett még érezni a közelgő' 
változások szagát, a szurok édeskés füst
je lengte be a környéket. Akkoriban gya
kori volt, hogy szurkozták a blokkok tete
jét, mert évente megrepedezett a naptól, 
és átfolyt rajta az esővíz. A szurkot a fű
be állított tűzhelynél olvasztották meg, és 
egy csigával húzták fel a tetőre, egy meg
feketedett vederben, ami folyton nekiütő- 
dött a falnak, sarkoknak, párkányoknak, 
erre-arra fröccsenő nyomokat hagyva 
mindenütt. A párkányán is volt egy nagy, 
feketés folt, arra gondolt, talán nemrég 
szurkozhatták fölötte a tetőt. A követke
ző nyári eső viszont lemosta, ilyen pedig 
szurokkal nem fordult elő. Fel sem figyelt 
volna rá, ha nem lett volna az a nagyfe
jű macska, akit mindenki Grónak szólí
tott, és aki pont akkor nyalta fel az utol
só feketés cseppeket a bejárat elé csepegő 
tócsából, amikor kinyitotta a párkány
ra néző ablakát. A macskák köztudottan 
ragadozók. Ha nem esznek vért, egy idő 
után elpusztulnak.

Nem emlékszem a nevére, csak a kissé 
görnyedt testtartására, mindig szőrtelen 
arcára, és a nadrágjának félrevasalt élé
re. A kisasztalon, a szoba közepén, négy 
szál műanyag rózsa porosodott a baráz
dált üvegvázában. Oda ültünk le, amikor 
beszélgettünk. Istenről. Számára csak az 
Ószövetség létezett. A Teremtővel nem le
het barátkozni, ha egyszer Teremtő. Tőle 
csak félni lehet. És a rózsákból miért van 
éppen négy? Az én szívem egy része ott 
maradt a Fennsíkon, nem lehet se több, 
se kevesebb, ennyit mondott. Többet er
ről nem kérdeztem, a rózsái mindig fris
sek voltak, bár enyhén porosak. Ha ez 
a macska nem mászna fel folyton erre a 
párkányra, én nem mennék el innen soha. 
Nem tudom, mit keres, de nem győzöm tá
voltartani, teljesen megbolondul a főtt zú
za szagától.

Nem emlékszem a nevére, de mintha 
Teofilnak hívták. Soha nem hittem vol
na, hogy mindazok után, ami történt, va
laha újra visszaköltözöm. Pedig győzte
sen bármikor könnyű lett volna, de engem 
mindig űzött a vágy, hogy menjek. Len
nem kellett valakivé, hogy majd egyszer a 
százéves találkozón betromfolhassak bár
kinek a mennyiségekkel. Ez hajtott végig, 
és arra sem voltam képes, hogy ízlelhes
sem a pillanatot, amikor azon a nyomasz
tó őszi estén, egy olyan pályán, amelyre 
senki sem emlékszik, legyőztük az iste
neket.

Mi történt azóta? Semmi. Megtanultam 
főzni, és megmunkálni a vasat. De most,

amikor újra beköltöztem egy negyed
be, és ugyanazt a füstöt láttam felszáll
ni a Kombinát felől, azt éreztem, végre 
megérkeztem. Mindig dobozokban tartot
tam a ruháimat, mindig költözni készül
tem. Mindig úton voltam. Lehet, hogy in
nen is menni fogok nemsokára, ez majd 
kiderül. Ez a Teofil azt mondja, egy bra
zil szabónak a fia, zsigereiben van a csele
zés. A neve arra a szövetnadrágosra emlé
keztet, akinek párkányán szétfröccsent a 
miccses feje, de játszani nem láttam még. 
Azt mondja, olyan nincs, hogy egy brazil 
ne bolondulna meg, ha labdát lát. Aztán 
fogja azt a gumi földgömböt, bokából fel
dobja, megpöcköli vállal, aztán balon de- 
kázik percekig, jobbon, feldobja tarkóra, 
és úgy bűvöli, mintha hozzá lenne kötve, 
simogatja, a levegővel tolja, húzza, lükteti 
maga előtt, mint egy délibábot. Egy zseni.

( . . . )

Sötétben az ember mindig ugyanarra 
indul el, bármennyire azt gondolja, hogy 
a szabadság szellemében választ. De ha 
nem is ugyanarra, mindig ugyanoda ér
kezik vissza. Mintha előre ismert len
ne az út. Bármennyire is gondolná, hogy 
maga alakítja, az út már nagyon régen 
ki van verve, csak bele kell állnia. Mint 
ahogy az út, amelyen hazajöttem, régen 
megkérgesedett számomra, csak végig 
kellett járnom. Kivárni az indulás pilla
natát, aztán haladni, lépegetni, egyszer 
egyikkel lépni, aztán a másikkal.

Ugyanezt éreztem, amikor elindul
tunk felfelé a völgyben, hogy megkeres
sük azt a szigetet, ahol régen vírusokat 
engedtek szabadon. Ennek valamikor 
meg kellett történnie. Mircea már a be
csületét tette függővé tőle, hogy végre 
megmutassa, nem beszél badarságot, le
hetőséget kellett tehát adjunk neki. Egy 
német rendszámú piros kisbusszal men
tünk, azt mondta, az öregfiúknak hozta 
a bajoroktól. Olyan volt, mint amikor II- 
vára mentünk edzőtáborozni, valamikor

a világ kezdetén. Mintha tegnap lett vol
na, pedig egy örökkévalóság telt el azó
ta. Ugyanúgy ülünk az autóban, belülről 
ugyanazok, kívülről őszebbek, időnként 
köhécselők, és most csak két palack pá
linkát viszünk magunkkal. Végső soron 
alig néhány dolog változott. Ma korábban 
fekszünk le.

Arról beszélgetünk, ha mesélni kellene, 
ki mit mondana az életéről? Mi a lényeg? 
Mi lenne az a két mondatos összefoglaló, 
amivel hasítana? Gicu csak annyit mond, 
hogy megtanult megbocsájtani. És a csa
ládja. Ezt köszönné meg. Meg azt, hogy 
most ezekről beszélni tud. Ezt végtelen 
alázattal mondja, és ha nem ismerném, 
azt gondolnám, hazudik. Teljesen megő
szült, puha fehér piheréteg borítja a ta r
kóját, olyan, mint egy jegesmedve. Csak a 
bőre színe maradt ugyanolyan sötét, és a 
szaga ugyanolyan kibírhatatlan.

(...)

Itt, ezen a ponton, éveken keresztül 
hallottuk a minszki fatemplom harangja
it. Valahogy úgy pattogott a hang a dom
bok között, hogy itt fulladt ki, itt teljesed
tek ki a hullámok, és ugyanitt haltak el. 
Egyesek szerint voltak speciális, ólomerő
sítésű Kamazok, amelyeket leparkoltak 
a hegyek közé, azokról verődött vissza 
a hang, amíg eljutott a kísérleti telep
re, hogy akkor is tudjanak jelezni a szov
jetek, ha nincs áram. Erről mesél a be
esett arcú, girhes bácsi annak a dombnak 
az oldalában, ami a kompkikötőt takar
ja el. Itt van a kaszálója, ezt osztották ki, 
amikor idejöttek a telepre, és itt szokott 
heverészni, ezért hallotta meg a haran
gokat. De ezen kívül rosszat nem tud el
mondani, itt teljesedett ki az élete, a sza
badon engedett vírusok közt, kísérleti 
nyűiként. Mindene megvolt, ami másnak, 
bár a láncfűrészt máig sem tudta besze
rezni, és az egy nagy hiány itt, a gyertyá
nok rengetegében.

Ma már nem hallatszanak a harangok. 
Se Minszkből, se Ilváról. A pap már rég 
kiszökött Angliába, egyik éjszaka kipa
kolták mindenével, eltűnt, és teniszedző 
lett London mellett. Más nem jött helyet
te, nincsenek növendékek. De mi már 
úgyis tudunk mindent Istenről, nekünk 
ide ne jöjjön senki. Itt minden van, amiről 
a papok csak beszélni szoktak, de mi lát
juk naponta. Vannak itt angyalok, szen
tek, démonok, ördögök. Úgy alakult, hogy 
mindenki itt gyűlt össze. Lehet, a vírusok 
miatt, de ebbe a mi levesünkbe mindent 
belefőztek, mint egy boszorkánytokányba. 
Úgyhogy nehéz hely ez, nem könnyű itt 
megmaradni, főleg papként. Valamikor 
én is az akartam  lenni, de aztán rájöt
tem, hogy cipészként pap is vagyok, meg 
cipész is. Felkészítem az embereket az út
ra. Munkám minden lépésüket követi.

A kocsma előtt egy kétfejű kutya he- 
verészett, miközben egy papucsos láb
fej nagylábujját nyalogatta. A lábfej egy 
majdnem fekete, pikkelyes lábszárban 
folytatódott, és az asztallap alatt egy 
1984 is here feliratú, metálzöld rövid
nadrág bal szárában veszett a homály
ba. A másik száráról sokat nem szabad 
elmondani, pedig annak volt csak igazán
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története. Abból csak egy arasznyi bütyök 
kandikált ki, ugyanolyan sötét pikkelyek 
borították, a végét pedig dróttal rögzített 
kamion gumibelső takarta .

(...)

Senki sem lá tta  azóta azt a nó't. Sem 
a W atzm an n  környékén , a  k am io n p ark o 
lókban , sem  a  közeli m otelekben , sem  a 
m in d en  irá n y b a  v ég te len ü l k iterjedő ' e r 
dőkben  a  folyóvizek m en tén . M eglep, de 
nem emlékszem az arcára, a  h a ja  színére, 
egyedül arra, hogy menni készült. Az es- 
te végére elmondta azt is, hogy hova. A.

A zért lep e tt meg, m ert ak k o rib an  m ég 
soha senk i nem  em ig rá lt a m i negyedünk
ből, m indenk i csak  é rk eze tt. E l sem  tu d 
ta m  képzelni akkor, m it je len th e t az exit. 
A garázsok  m elle tti b a rak k o k b an  néhány  
szo lgálati garzon t ren d ez tek  be, abb an  la 
k o tt az egyedüli em ber, ak i ex itá lt, az el
ső em ig rán s , J á c in t apja . D olgozott S ri 
L a n k á n , a z tá n  v isszam en t m ásodszor is, 
és többet nem  jö tt  h aza . J á c in t lán y  volt, 
u tá n a  az an y jával lak o tt, a z tá n  egyedül. 
Sem  addig, sem  azó ta  nem  ism ertem  m ás 
Jác in to t. Se lán y t, se fiút.

A nőt, ak i m en n i k észü lt, g y a k ra n  le 
h e te tt  lá tn i a W atzm ann  környéki p a rk o 
lókban. E x itá ln i a k a r t ,  m in t J á c in t apja. 
T u d ta , hogy nem  fog v isszajönn i. A rró l 
beszélt, hogy nem  n ek i való ez a  h a so g a 
tó levegő', k ib írh a ta tlan o k  a forró n y arak , 
ez a  vad b u rján zás  m in d en ü tt, az állandó  
változás. N eki olyan hely k e lle tt, am i so
h a  nem  fejlődik. Á. Ö rökre, é szak ra . M á
so k n ak  nem  beszé lt e rrő l. Igaz, m ások
k a l sem m iről sem beszélt. C sak vonaglott, 
m in t hom lokon vágo tt borjú.

M egpihenni, e lhúzódni, m in t beteg  ele
fán t. Igen, ezt is m ondta, elvonulni, m in t 
b e teg  e le fán t a  csordától. S zem bem enni 
ezzel a  to bzódássa l, és k ifú jn i a  levegőt.

Ä. De nem  té rü n k  a lényegre végre? F en t 
vag y  lent? Gondolja, nem  e z é rt fize ttem . 
Nem is tudom , m ié rt fize ttem , de én m ost 
h a llg a tn á m  ezt tovább, az idődet kérem .

S okan  jö tte k  a k k o rib a n  dolgozni a  v á 
rosba, m egváltoztak  a rég i viszonyok, m ű
k ö d tek  az üzem ek , a  szelek  új idők  i lla 
tá t  hozták . V ágyakoztunk  az ú jra . Az exit 
é r th e te tle n  volt szám om ra , h o n n a n  ez a 
m érh e te tlen  keserű ség , am i a  han g jáb ó l 
o lvadt ki. H a  m ajd  n ag y  leszel, m eg ér
ted. E rre  tisz tá n  em lékszem . A srácok az t 
m ondták , m inden  k u rv a  így beszél.

Jó, hogy le ír ta m  a z t az es té t. M últ h é 
ten  lá tta m  egy h í r t  egy sk an d in áv  sziget
rő l, ahol egyébként soha sem m i nem  szo

k o tt tö rtén n i. Egy szörnyűségrő l szólt. Ä. 
M iközben elképzeltem  a k is h a lá sz tan y á t, 
ahol észak ró l fújó sós szelek  süv ítenek , 
eszem be ju to tt  az a nő a W atzm annról, de 
az em lékezetem ből m in d en t te ljesen  feli
ta to tt  az idő. C sak  a r r a  em lékszem , hogy 
b eszé lg e ttü n k  a  fagyos kon tén erb en , és 
nem  é r te tte m  m eg, hogy m ié rt a k a r  v a 
lak i e lm enni onnan , am i nekem  az íg é re t 
Földje volt. Ú jrao lvastam  a jegyzete im et, 
de a k k o r  m á r  tu d ta m , hogy h a  ak a ro m , 
nekem  kell fe lé leszten i a z t a  nó't, m ert 
m á r  nem  él. Ilyen  vagyok én, h a  m egfe
ledkezem  v a lak irő l, m eghal.

K érdezte, m ié rt m entem  oda. Nem m er
tem  elm ondani, hogy a  borzongás hozott 
ide. A z tán  egy idő u tá n  rák é rd eze tt. A ka
rod lá tn i a  p a tá im a t?

A k o n tén e r b ád o g te te jén  apró  csep- 
pekben  kopogott az eső. Szeptem ber volt, 
ilyenkor m á r  h av azn i is szokott felénk. 
Félelm em ben nem  eltávolodtam  tő le , h a 
nem  m eg ra g ad ta m  a  kezét. L a ssa n  a 
com bjára v ittem , pedig  nem  a k a r ta m  lá t 
n i, de bo rzongan i a k a r ta m , ahogy a  tö b 
biek is te tté k . A hogy v ég ig tap o g a ttam  a 
té rd é t, fe ltép ték  a  k o n tén e r a jta já t, és a 
k é t üvöltöző s tric i k iv ág o tt a  parkoló  k a 
v icsaira .

S en k i sem  lá t ta  a zó ta  a z t a  nó't, a k i
ről az a h ír  j á r t a  felénk, hogy m aga  az ö r
dög. L ófarka  v an  és p a tá ja . Sokáig  em lé
keztem  rá , a z tá n  la s sa n  az idő iszap jába 
m erü lt. M iu tán  én m agam  is ex itá ltam , el 
k e lle tt felednem  egy csomó dolgot. C sak  
így tu d ta m  tú lé ln i. E m ig rá ltam  én is, de 
nem  ta lá l ta m  m eg az íg é re t  Földjét. L e
het, nekem  nem  is lé tezik  ilyen.

Ä. Az ördög hazája . Ez volt a  címe. Egy 
b ru tá lis  tö rté n e t a m esszi északról.

Ú jra  eszem be ju to t t  az a  nő  a  W atz
m an n  parkolójából, és a ttó l ta r to k , m ost 
m á r  soha nem  fogom elfelejteni. M erre  
van  Á? 67.9204924,12.9369416
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LENGYEL JÁNOS

Az ember mint író
Az interjúkészítés művészetének titka -  

merthogy ez is művészet -, hogy hagyjuk 
a másikat azt hinni, hogy ő készít inter
jú t velünk.

(T ru m an  Capote)

*
Ha már ilyen nagy kitérőt tettünk, 

hogy megvitassuk a művészek, köztük 
az írók jellemét, először is tegyük fel azt 
az eg y szerű , de lényegre tö rő  k érdést: ki 
az író? T e rm észe te sen , m ost nem  k o n k 
ré ta n  ró lam , L. J .-rő l vagy az alteregóm - 
ról van szó, a kérdés általánosságban 
értendő, Kárpát-medencei, európai, sőt 
világléptékben. Vajon vannak-e olyan je
lek, a m ik b ő l m á r  k o rá n  fel leh e t ism e r
ni, hogy k ibő l lesz író? K iből lesz s ikeres 
író? K iből lesz jó író? M ik azok a  je llem 
vonások, adottságok, elengedhetetlen 
feltételek, hogy valakiből író válhasson? 
Nehéz kérdések, ha figyelembe vesszük 
azt a széles és színes választékot, ami az 
író k a t jellem zi.

P ersze , M itracsek , ú rh a tn á m  m ódon, 
most sem hagyhatja szó nélkül a témát, 
és az én esetemben úgy tenné fel a kér
dést, hogy mi az író? Mi a fene? Miféle 
állatfajta? De remélem, hogy ezúttal ő is 
belátja, ez most nem volt humoros közbe
vetés, s ha a jövőben jóban akar lenni az 
írótársadalommal, tartózkodik az ilyen 
megnyilvánulásoktól. Gondolnia kell a r
ra, miután kicsinálta az alkotóját, szük
sége lesz egy másikra, aki majd folytat
ja a történetét. S gondolom, a legjobbak 
és a legismertebbek közül szeretne vá
lasztani, merthogy a két kategória nem 
feltétlenül fedi egymást. Rengeteg dolog 
szól közbe a tekintetben, hogy egy jó író
ból ismert, elismert író válhasson. Olyan 
ez, mint a szépségipar. Néhány évvel ez
előtt szerencsém volt megnézni egy szép- 
ségkirálynő-választó rendezvényt. Nem 
mondom, valóban dekoratív hölgyek vo
nultak fel a színpadon kínai gyermek- 
munkával gyártott márkás bikinikben, 
de volt egy érzésem, hogy e hölgyek egy 
bizonyos elképzelés szerint lettek kiválo
gatva. Aztán másnap az utcán összeta
lálkoztam egy olyan hölggyel, akinek a 
bikiniben topogók a nyomába sem érhet
nek, de neki eszébe sem jutott bikinizni, 
vagy nem felelt meg az ilyen kiírások kö
vetelményeinek.

Amikor a közkedvelt, internetes ke
resőbe beírtam  a kérdést, ki az író, elő
ször Szaszkó Gabriella véleménye ugrott 
elő. Csak egy lényeges részt ragadtam ki 
a szövegéből: „Szerintem, éppen lehet író 
az is, aki csak az asztala fiókjában rej
tegeti a kéziratot. De az írósághoz hoz
zátartozik, hogy hajlandóak legyünk ön
magunk fejlesztésére és az önkritikára. 
Egy író szerintem tájékozott, sokat olvas 
és igyekszik felszívni a környezetéből jö 
vő ingereket, amelyeket történetekké for
mál. Emellett magas szinten tisztában 
van a nyelvtani szabályokkal, hajlan
dó kérdéseket feltenni, utánajárni a dol

goknak, hogy jobbá válhasson. A bátrabb 
író már másoknak is megmutatja a mű
veit, kiteszi magát a kiadók, szerkesztők 
és írótársak kritikáinak.” Szaszkó logiká
já t követve, a nagyképűség és a bekép
zeltség kritikájától védve, kijelenthetem, 
hogy a bátrabb írók közé tartozom. Igaz, 
olykor elbizonytalanodom, amikor egyes 
kritikusok nem az általam létrehozott 
művel, sokkal inkább a személyemmel, 
magánéletemmel foglalkoznak. Nem ál
lítom, hogy az írótól nem várható el az 
etikus viselkedés, de a történelemből 
tudjuk, hogy erkölcstelen gazemberek is 
alkothatnak kimagasló műveket. Gondo
lok itt mondjuk Francois Villonra, Oscar 
Wilde-ra, de, ha ma élne, Ady Endre1 ma
gánélete is a bulvárlapok állandó témá
ja lenne.

Az író azért író, mert ír. Azért ír, mert 
írni akar. Azért ír, mert tud írni. Leg
alábbis úgy véli, sőt meggyőződése. Úgy 
hiszi, írnia kell, hogy megvalósítsa azt, 
amit másképpen nem tudna. Tudata tu 
d a tja  vele, hogy tu d ja  leg re jte tte b b  gon
dolatait is, hiszen senki sem rejtőzhet el 
önmaga elől.

Kezdetben mindenki csak önmagának 
ír. Egyben önmagának is olvas, azt, amit 
korábban leírt. írás-olvasás, olvasás-írás, 
váltakozó forgásirány. Ám ahhoz, hogy e 
folyamat ne váljon belterjessé, szükséges, 
hogy másokat is olvasson. Tágra nyissa 
elméjét a világ felé. Minden érzékszer
vével magába szívja környezetének min
den változását, mozzanatát. Az első lé
pésben az író másol, leírja azt, ami már 
létezik a világban, amit megtapasztalt, 
megélt, megismert. Olyan ez, mint a fes
tők esetében, amikor a tanonc, kezdet
ben a környezetében fellelhető, már eleve 
létező kompozíciókat visz fel a vászonra. 
Az igaz, hogy eközben is megjeleníthe
ti saját elképzeléseit, de az alap már ak
kor is adott, ezért mozgástere behatárolt.

Az író a gondolatokat, legyenek azok 
eredetiek vagy utánérzések, betűk
ből font szavakba tuszkolja, hogy aztán 
mondatonként próbálja eladni a Nagy El
mepiacon. Az író ír, az olvasó meg olvas. 
Aki írni tud, az olvasni is tud, viszont 
aki olvasni tud, nem biztos, hogy az írás
sal is boldogul.

Az író önmagának ír, az olvasó má
sokat olvas. Másoktól, de mindig magá
nak. Amit megtanul, az övé, meg má
soké, akik hasonlóan jól memorizálnak. 
Az író olyan forrás, amiből útjára indul 
az ér, ha sokat ér, messzire jutó folyam
má dagadva hordozza magával a tudást. 
De ahhoz, hogy útjára induljon, valahol, 
valamikor neki is össze kell gyűjtenie 
azt, amivel már érdemes elindítani egye
di tudásfolyamát. Ez természetesen csu
pán az én véleményem, ami nincs kőbe 
vésve, nem megdönthetetlen aranyigaz
ság. Az író Akadémia oldalán a beveze
tőben például ezt olvastam: „Talán vala
miféle globális összeesküvés húzódik meg 
mindezek hátterében, melyet a szakmai

irigység motivál, vagy talán kiadói érde
kek, melyek dollármilliós bevételeket vé
denek, vagy talán az író-nemzedékek ér
dektelensége a szakma iránt. A közkeletű 
hazugság egyik része úgy szól, hogy az 
írásnak nincs szakmai oldala. Az íráshoz 
tehetségesnek kell lenni, és nem kell tudni 
semmit. Ez olyan, mintha azt mondanánk, 
hogy egy utasszállító repülőgép megterve
zéséhez »jó érzék« kell, és más nem. De jaj 
annak, aki ezt elhiszi! A  közkeletű hazug
ság másik része úgy szól, hogy azok, akik 
írni akarnak, olvassanak sokat, és attól 
írók lesznek.”

*
Az író tud írni, az olvasó tud olvas

ni. Egymásra vannak utalva. Egymás
rautaltságuk láthatatlan szálakkal köti 
össze elméjük závárait. Olyan ez, mint 
Nikola Tesla csodagépe, ami vezeték nél
kül ju tta tta  el az áramot a fogyasztók
hoz. Ha nincs író, az olvasónak nincs mit 
olvasnia. Ha nem lenne olvasó, kinek ír
na akkor az író? Önmagának. Mert az 
író valójában önmagának ír, nem csupán 
a kezdetekben. Ennek ellenére gyermeki 
izgalommal lesi a képernyőlapozó tekin
teteket. Vajon az olvasó hogyan fogadja a 
művét? Ha nem lenne író, akkor mit ol
vasna az olvasó? Kénytelen lenne tollat 
ragadni, hogy papírra vesse az élet sze
meit. Mert olvasni kell, olvasni muszáj. 
Az olvasás előszobája az írás. Az írót ol
vasni kell! Igen, az írót, nem csupán a 
művét. Egy sikeresebb író rajongói már 
akkor is felismerik kedvencük írásait, ha 
az álnéven publikál, netalán kísérletet 
tesz stílusának megváltoztatására. Ám 
ez nagyon ritkán fordul elő, mint ahogy a 
sorozatgyilkosok elenyésző része változ
tat a módszerén menetközben.

Az író önmagának ír másoknak. Tu
dathasadásos állapotából is van kiút. 
Exit az exitus előtt. Mert önmagát olvas
va, biztosan elunja magát egy idő után. 
Az egyik kárpátaljai irodalmár mondta, 
hogy miután elkészült egy művel, miköz
ben már számtalanszor elolvasta, átrág
ta, ízlelgette minden mondatát és szavát, 
többé rá  sem néz a végtermékre. Állítá
sa szerint a rra  törekszik, hogy minden 
írása egyedi és megismételhetetlen le
gyen. Ha önmagát olvasná, akkor, ha 
csak részben is, mindig ugyanazt a mű
vet alkotná újra meg újra.

Egy német esztétánál olvastam, hogy 
ha eredeti verset akarunk írni, amit 
korábban nem írt meg soha senki, ak
kor ne olvassunk el soha egyetlen ver
set sem! így megakadályozzuk azt, hogy 
olyan impulzus érjen minket, ami ide
gen, ami nem a mienk. Sőt, továbbment, 
még az sem fontos, hogy megtanuljuk 
az alapokat, a verstant, hiszen az em
ber ösztönlény. Ösztönösen ráérez arra a 
formára, amiben a leginkább kiteljesed
het a mondanivalója, ami legalkalma
sabb arra, hogy a várt katarzist kiváltsa 
az olvasóból. Nos, ezt a logikát követve, 
arra  jöttem rá, hogy egy író egész éle
tében csak egy eredeti, egyedi művet, 
legyen az vers, novella, elbeszélés, tud 
írni, mivel a következő már magán vi
seli az első jellegzetességeit. Ez akkor is 
igaz, ha az író, nyomban a mű befejezé-
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se után, kiadja a kezéből, és többé egy
szer sem olvassa el.

Minden kezdet az elején nehéz. Nehéz 
dolog írni, úgy írni, hogy olvasásra mél
tónak találják azt. Legalább egy ember 
olvassa el a művet, természetesen, az al
kotóján kívül. Az olvasó nagyon fontos 
tényező ebben a társasjátékban. Ezt min
den író jól tudja, legalábbis azok, akik ol
vasottságra, sikerre vágynak. Az ilyen 
író mindent meg is tesz, hogy az olvasó 
kedvében járjon. Legalábbis kezdetben 
mindenféleképpen.

Az író megírja művét, majd az olvasó 
elé tárja. Kétségek között tipródva vár
ja a hatást, vajon tetszik-e a nagyhatal
mú ismeretlennek? így vagyok ezzel én 
is. Minden egyes mondat befejezése után 
eszembe villan, hogy a nagytiszteletű bí
rálóbizottság tagjai megértik-e mondani
valómat. Felfogják-e az üzenetet, amit a 
sorokban vagy éppen a sorok között rej
tettem el? Nem tartják-e a formákat és 
műfajokat átfogó, egymásba gyúró kísér
letemet hasztalannak, érdektelennek, 
netalán értéktelennek? Remélem, hogy 
nem így lesz, hiszen Mitracsek Ödön sem 
azért kelt ki koporsójából, hogy aztán 
talpon állva váljon az enyészetté, a fele
désé. Azért szállt szembe velem, a meg
alkotójával, mert szeretne lenni még, no
vellában, elbeszélésben, humoreszkben, 
regényben, novellisztikus misztifikáció
ban, netalán neopamfletban élve tovább. 
De nekem is nagy terveim vannak még

a gazfickóval, csak annyira türelm et
len, hogy nem bírja kivárni a megfelelő 
alkalmat, a megfelelő időt, amikor kel
lő hatással térhet vissza a könyvek ol
dalaira.

Duncan Shelley a következőket vallja:
„Könnyű érzelmileg tönkremenni és 

szakmailag kiégni, ha nem vagyunk tisz
tában néhány dologgal, ami sikeressé 
vagy sikertelenné tehet minket. Az írók, 
mint a művészek általában, hiúak és túl- 
érzékenyek. Elég egy apró félreértés, és ki
siklik az életük.

Tudom, mert átéltem.
Az egyik legfontosabb tudnivaló az írói 

pályával kapcsolatban, az, hogy mi az 
írói siker? Elsőre ez egy értelmetlen kér
désnek tűnik, mert olyan könnyű rávág
ni, hogy a példányszám a siker mutatója.

Ötvenezer példánnyal a hátam mögött 
bukott írónak éreztem magam, és szemle
sütve jártam, amikor hallottam, hogy a 
Harry Potter 25 millió példányban kelt el, 
akkorának éreztem magam, mint egy koc
kacukor.2 Hol vagyok én ettől...”

Hol vagyok én az 50 ezer példány
számtól? Az életem során az összes kö
tetemből nem fog megjelenni ennyi pél
dány. Akkor ki is a jó író? Ezt valóban, 
csupán az eladott példányok számában 
lehet mérni? Nem biztos, hogy a legsike
resebb írók egyben a legjobbak is.

Az író, ha kezdő, tapasztalatlansága 
azt sugallja, az olvasókat kell megnyer
nie, és biztos a siker. Erre koncentrál

ja minden erejét és energiáját. Szögesd- 
rótakadályokkal veszi körül, hogy meg 
ne szökhessenek idő előtt. A melléfogá
sok, a félrecsúszott történetek, torzszü
lött elmeszakadékok pedig komor kémé
nyeken távoznak el a nemtelen semmibe.

Ám, ha tehetséges és kitartó is, bizto
san eljön az idő, amikor az első értelmes 
mondatok egésszé állnak össze, és kikere
kedik belőlük egy történet. A tollforgató 
története. A firkálgató elindult, megtette 
az első lépést az irodalmárrá válás evolú
ciós útján. Ahhoz, hogy végül valódi író
vá váljon, hatalmas lelkierőre, k itartás
ra, szárnyaló elmére, tolira és papírra van 
szüksége. Védd az erdőt, írjál képernyőre! 
Ez a modern kor átka. Átok vagy áldozat, 
hogy a föld gyümölcseit máglyákra dobva, 
dorombolva gyűljön életre a masina sze
me, hogy arcát betűkkel díszítsék, mint 
maori harcosoknak serdülőkorukban.

Az egyik írótanoda ezzel reklámozza 
magát a világhálón:

„Jelentkezz te is a következő' budapes
ti jobb agyféltekés írástréningünkre -  
amelynek neve író születik -, és két nap 
alatt nemcsak, hogy íróvá képzünk, de te
le leszel írói ötletekkel, célokkal és megva
lósítási tervvel.”

Valóban lehetséges, hogy valaki két 
nap alatt kreatív íróvá válik, ha előtte 
már nem hordozta magában a tehetség 
szikráját? Én ezt mégsem tudom elhinni. 
Csak ennyit érne ez a szakma, ez a hiva
tás, hogy a nyolcosztályos Móricka besé
tál egy ilyen kurzusra és két nap múlva 
kész íróként távozik?

Az író fokozatosan válik azzá, ami vé
gül lesz. Ami végül van. Mert mindig 
van valami, de nem mindig az, amit el
várnak, amit elvárna. Önmagától és má
sok tőle. Mert mindig vannak elvárások. 
Ha a régieket leküzdöttük, tám adnak 
majd újak. Az írót menthetetlenül meg
változtatja a tapasztalás, aminek met
szett üvegpoharából kortyolja a ténye
ket, amíg mások ócska bádogcsuporból 
vedelik a rémálmokat. A valóság rémál
mok jelmezeiből bújik elő, hogy az elme 
színezékével keverve kenjék fel fehér
bőrű papírosokra. Ez az írás folyamata, 
alapvetője.

Mert az író szakma lett, szakmabeli. 
Terméket gyártó vállalat. Szakmai kö
zösségeket alkot, érdekvédelmi szerveze
tekbe tömörül. Elvesztette szabad aka
ratát, s amit elvállalt, szerződések kötik 
gúzsba, hogy a császár akarata  m ara
déktalanul érvényesüljön. Akár az író 
kárára is, mert ami gúzsba köt, sosem 
lehet jó. S az író jó akar lenni, mindenek 
ellenére és mindenekfölött. Olykor bán
tóan öncélúan, de mindig céltudatosan. 
A cél a tudat. Az olvasó elméje. A vár, 
amit el kell foglalnia. Minden monda
tával újabb rohamra indul, hogy háza
ló ügynökként próbálja rásózni porté
káit az olvasóra. S végül bezsebelhesse 
megérdemelt jutalékát. Mi lehet ez a ju 
talék? Kinek mi adatik meg. Én már an
nak is örülök, hogy vagyok, hogy itt le
hetek, köztetek, köztük. írhatom olykor 
morbid és kaotikusnak tűnő története
imet, de aki olvasni tud, az megért, és
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nem félre, ad egy újabb esélyt számomra 
az írásra, hogy ezáltal adjak egy újabb 
esélyt számára az olvasásra.

Ám, ha ez beképzeltségnek, nagyképű
ségnek tűnik az olvasók szemében, s ez 
a tény nem igazán tetszik a számuk
ra, akkor átfogalmazom a mondatomat. 
Úgy mondom tehát, azaz ekképp írom le, 
hogy az olvasó ad számomra egy újabb 
esélyt, hogy írhassak számára még sok 
olyan művet, ami jókedvre deríti és elé
gedettséggel tölti el. És nem csapja ösz- 
sze a könyv borítóját már az elsó' oldalon, 
mivel unalmasnak és laposnak találja el
mém szüleményét, holott én azt nem erre 
szántam. Éppen ellenkezőleg.

Igaz, hogy még nem született meg az 
az író, legyen bár Jókai Mór, Cervantes, 
Tömörkény, Esterházy, Fejes Endre, Ko
vács Vilmos vagy Závada Pál,3 aki min
den egyes olvasó kívánalmait teljesíteni 
tudta volna, akit mindenki kedvenc író
jának mond. Az egyik éppen azért szereti 
az adott író műveit, amiért a másik nem.

-  Még emlékszem az egyik novelláddal 
kapcsolatos esetre -  szólt közbe Mitra- 
csek, amikor egyik kollégád azt mondta, 
túlságosan misztikus, nem egyértelmű, 
az olvasó számára nehezen értelmez
hető, míg a másik szerint túl szájbará
gós, megmagyarázó, nem hagy teret a r
ra, hogy gondolkodjon, és egyedül jöjjön 
rá a történet mondanivalójára.

-  Igen, valóban volt ilyen. Hiába, ízlé
sek és ficamok különböznek.

-  Hát, egykomám, most, hogy belátha
tok a kulisszák mögé, tudod, ki akar iro
dalmár lenni. A sok vajúdás, kín, amíg 
megszületik a mű, aztán a veszodségek 
a megjelentetés körül, huzavona a szer
kesztőkkel, viták a kritikusokkal. Állni 
a sarat a többi író szurkálódásai köze
pette. Tudod, kinek hiányzik ez, hát ne
kem biztosan nem.

-  Tudtommal nem is kérte senki, hogy 
írj. Inkább olvass! Minél többet, hogy 
pallérozd olykor egysíkú elmédet!

-  Sértegess csak nyugodtan, már úgy
is megszoktam, de elhiheted, ha akar
nám, de nem akarom, százszor jobb író 
lennék, mint te. Különben meg ne hidd, 
hogy irodalmi költött alaknak olyan jó 
lenni. Ez sem fenékig tejfel, főleg nálad. 
Mert minden negatív kritika, megszólás, 
amit kapsz, az engem is mélyen érint. Ki 
lenne büszke, mondjuk, az árnyékszé
ki bölcsességekre? Úgy kellett kilépnem, 
azaz kiülnöm, Irodalmia eme kis szegle
tének olvasói elé, hogy éppen a dolgomat 
végzem a kis közép-európai mellékhelyi
ségben? Akkor még túl naiv voltam, hogy 
igazából átlássam a dolgokat.

-  Valid be nyugodtan, hogy örültél a 
bemutatkozásnak! Repestél az örömtől, 
hogy az elnyűzött füzetekből végre ki
léphettél egy neves folyóirat fehérlő me
zejére, Együtt lehettél olyan művekkel, 
amiket Bakos Kiss Károly, Vári Fábián 
László, Finta Éva, Füzesi Magda, Penc- 
kófer János vagy Bartha Gusztáv írtak!

-  Igen, nem szégyellem, így volt. Arra 
gondoltam, hogy ez csupán a kezdet, és 
ezután csak jobb jöhet. De sajnos, nem 
így történt.

-  Értsd már meg végre, hogy te egy 
szatirikus figura vagy, aki csetlik-botlik 
a világban, és különböző' vicces, s nem 
egyszer botrányosan humoros kalandok
ba keveredik. Ez a lételemed, ezért kel
tettelek életre. Ha úgy tetszik, színházi 
zsargonnal élve, te egy karakterszínész 
vagy. Nem játszhatod el Mr. Beant, Ace 
Venturát, majd Otellót vagy Lear királyt!

-  És vajon miért nem?
-  A híres magyar színészről, Lata- 

bár Kálmánról az a hír járja, a közön
ség már annyira elkönyvelte őt komikus
nak, hogy akkor is nevetésben törtek ki, 
ha egy drámai színdarabban jelent meg 
a színpadon.

-  De van ellenpélda is. A kanadai szí
nész és komikus, Jim Carrey, miután 
megunta a filmvígjátékokat, egy ideig 
színházakban játszott drámai szerepe
ket, nagy sikerrel.

-  Ezek színészek, a te helyzeted me
rőben más. Gondolj bele, hogy nézne ki, 
ha Svejk, a derék katona felbukkanna 
Lev Tolsztoj monumentális regényében, 
és amikor a franciák ágyúznak Boro- 
gyinónál, felkiáltana csehül, hogy -  Ide  
ne lőjenek, itt emberek vannak! Vagy a 
Négyszögletű Kerek Erdő szószátyár la
kója belovagolna Helsingpr várába, és 
Ló Szerafin koponyáját a kezében ta r t
va, drámai hangon megkérdezné — Döm- 
dö-döm?

-  Már megint jössz nekem a hülyesé
geiddel. Tudom én, hogy a szószaporítás
ban nagyon jó vagy, Arany Lótusz díjat 
nyerhetnél, sőt, Arany Málnát. De hiába 
süketelsz, hiába beszélsz lyukat az én és 
a Kedves Olvasó elméjébe, akkor is ne
kem van igazam. Mert ki sem próbáltál, 
esélyt sem adtál, hogy megmutassam, 
igazából mit is tudok.

-  Már hogyne adtam volna. Felkínál
tam neked egy drámai szerepet. Még 
csak beszélned sem kell, csak csendben 
és méltóságteljesen eljátszani a halottat. 
Erre te mit csinálsz, mint egy kisvárosi 
Drakula, fényes nappal, a gyászoló pub
likum szeme láttára kikelsz a koporsóból 
és eltűnsz, mint Gogol a ködben.

-  Milyen Gogol, nem Petőfi?
-  Stílusos akartam  lenni, és egy kicsit 

hízelegni ukrán barátainknak.
-  Neked vannak ukrán barátaid?
-  Persze, hogy vannak. De úgy tudom, 

neked is.
-  Mire célzol?
-  Kérlek, ne add itt az oktondit min

denki előtt! Már az Olvasó is értesült 
a Tarasz Bulbával való találkozásodról. 
Úgy hallottam, hogy nekem félnem kell 
tőle, mert te annyira felbujtottad elle
nem, hogy szívesen lenyisszantaná a fe
jem egy kardcsapással. Nem gondolod, 
hogy fel is jelenthetnélek, mondjuk gyil
kosságra való felbujtásért?

-  Na, ez már több a soknál. Az én türel
mem is véges. Nem bujtottam fel senkit 
a meggyilkolásodra, csupán elmeséltem 
neki a történetemet, amin ő, megjegy
zem, nagyon is jogosan, őszintén felhá
borodott. Amikor megtudta, hogy aki ezt 
tette velem, azaz te, egy Lengyel, ékte
len haragra gerjedt. Ha akkor ott vagy, 
biztosan végez veled. Amióta a lengyelek 
átverték, elárulták, azóta mindegyiket

gyűlöli. Főként, ha író, és rútul bánik a 
becsületes emberrel. Aki én vagyok.

— Igen, ismerem a történetét, többek 
között a 2007-ben forgatott bűnrossz 
filmből is.

— Erről nekem nem is beszélt.
— Úgy veszem ki a szavaidból, hogy ne

ked nem kizárólag velem van bajod, te 
minden írót utálsz. Vajon Bulba hogyan 
viszonyul az írójához, hiszen az oroszul 
írta műveit?

— Én ilyet nem mondtam, mármint, 
hogy minden íróval bajom van, de azért 
megéritek a pénzeteket. Kényetekre ala
kítjátok szegény hőseitek életét, a követ
kezményekbe bele sem gondoltok. Mit 
számít nektek az általatok életre keltett 
figura. Istent játszotok. Azt gondoljátok, 
ha már ti terem tettetek minket, bár
mit megtehettek velünk. Ott van sze
gény Anna, hát ezt érdemelte, ilyen sor
sot? Vagy ott van Tóth Eszter, hát pont 
neki kellett élelmet vinnie az apjának és 
a bátyjának, amikor jól tudták, hogyan 
viselkednek a hős felszabadítók a csinos, 
fiatal lányokkal? Vagy az öccse, hiába 
szájaskodott, Trill Zsoltnak tudnia kel
lett, hogy a favágás kemény munka, hát 
miért engedte el?

— Ezt már egyszer említetted, vála
szoltam is rá, de úgy látom, nem érted 
még az alapvető dolgokat sem. Eszter
nek azért kellett Szolyvára mennie, mert 
így volt elrendelve. így kellett történnie, 
hogy az írója az élettörténetén keresztül 
mutassa be több tízezer, százezer, de ha 
a világháború egészét nézzük, több mil
lió szerencsétlen, megerőszakolt nő sor
sát. Érted már? Jézus is jól tudta, hogy 
mi vár rá  Jeruzsálemben, mégis oda
ment, vállalva sorsát. Ha nem így cse
lekszik, hanem mondjuk hajóra száll és 
elhajózik Karthágóba, vagy csak ejtőzik 
egyet a Genezáreti tó partján, elmarad 
a megváltás, és ma nincs kereszténység.

— Hogy jön ide Jézus? Csak azt ne 
mondd, hogy szamárháton, olajágaktól 
övezve, mert menten gutaütést kapok.

— Gondoltam, ezzel a példával jól szem
léltetem a lényeget, és még te is megérted.

— Mi az, hogy te is? Már megint ez a le
nézés, lekezelés.

— Dehogy kezellek le, de valahogy meg 
kell értetnem veled a mondanivalómat.

— Az író a tejföl köpülésekor keletkezik, 
a vaj kiválása után megmaradó sava
nyú folyadék -  ez volt Mitracsek úr végső 
hozzászólása a témához, majd sértődöt
ten odébbállt.

Itt arra  kérem a nagyra becsült olva
sót, hogy jó erősen vágja a padlóhoz a 
könyvet, hogy az lapjával fogjon talajt, és 
ez lesz ennek a fejezetnek a csattanója!

Jegyzetek
1 Mielőtt Mitracsek és elvbarátaik vagy a be
regszászi souven szeparatisták felháborod
nának, szó sincs arról, hogy Ady Endrét er
kölcstelen gazembernek tartom.
2 Meguntam félni, kockacukor -  részlet a 
Kispál és a Borz egyik dalából.
3 Tessék, egy szexista, kirekesztő felsoro
lás. Biztosan az Olvasóknak is feltűnt, hogy 
a névsorban az író egyetlen női irodalmárt 
sem említ meg. Remélem, kedves irodalmár 
asszonyok, ezt nem hagyják szó nélkül. -  
Mitracsek Ödön.
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RITTER GYÖRGY

Grafitizzás
Az HBO berobbanó minisorozata, a Cserno

bil egyszerre ügyesen kivitelezett marketing- 
fogás és megrázó mozgóképszéria. Pedig nem 
„nagyszerű” sorozatról van szó, csupán jól át
gondoltról. Már vagy két tucatnyi ismeretter
jesztő' csatorna dramatizálta az 1986. ápri
lis 26-i ukrajnai atomtragédiát, mégis pont az 
HBO-nak sikerült a mainstreambe emelni a té
mát. Hogy ebben szerepe volt-e a Trónok har
ca befejezésén búslakodó és az ökológiai ka
tasztrófákat szenzációként tálaló híradókon 
merengő nézőknek, az kérdéses. Azt hiszem, 
talán kevés lett volna e szerencsés együttál
lás, s inkább az amúgy vígjátékíró Craig Ma- 
zin szkriptjében és a videoklipes svéd, Johan 
Renck rendezésében látom a választ, amely 
egy arányosan és hitelesen megírt múltfilmes 
eklektikába kalauzolta nézőit. Sorozatuk egy
szerre katasztrófafilm, ökohorror, tragikus lo
ve story, politikai (bírósági) krimi és oktatófilm. 
Ahhoz, hogy e zsánerek ne feküdjék meg a né
zők gyomrát, jól bejáratott szeriális dramatur
giát és metaforikus kódokat használtak. így 
egyik-másik történetszál szinte megszakad (a 
vadászoké és a bányászoké), hogy egyes sorso
kat demonstráljanak, mások viszont körbeér
nek (a tudósok vagy Ljudmila szála).

Egy „magyarázó” kerettörténettel a Cserno
bil is ugyanazt a sorozatdramaturgiát hasz
nálja, mint a többi „igényes” széria. Ugyanazon 
jelenetbe érkezünk vissza, ahonnan indultunk: 
a Vlagyimir Iljics Lenin Atomerőmű négyes 
blokkjának robbanásához. Eme (akár nietz
schei örök) körforgásnak persze az a lényege, 
hogy a nézők „lássanak” világosan a centrifu
gális utazás során; az első rész elején a rob
banás távoli villanásként és dörgő robajaként, 
a végén hatalmas közeli tűzoszlopként csap fel.

I B  INEMATOGRÁF

A Csernobil keretei közé azon több száz em
ber erőfeszítésének története kerül, akik nem
csak olyan erők együttesével veszik fel harcot, 
„amilyen e bolygón még nem volt”, de magával 
a Janus-arcú kommunista államgépezettel is. 
E két erő kollíziója, az idővel való versenyfutá
sa adja a sorozat gerincét. Furcsa mód -  bár 
az oroszok már meg is sértődtek és gyártják 
a saját verziójukat -  a film árnyaltan mutat
ja be a peresztrojka Szovjetunióját, de úgy, 
hogy az bármelyik diktatúra végnapjaira jel
lemző lehetne. Ezt úgy éri el, hogy egy meta
forikus, univerzális formát használ hatásme
chanizmusként, s ezzel szépen egyensúlyoz az 
amúgy néhol elég patetikusan amerikai for
mára gyúrt belorusz, orosz és ukrán karakte
rekkel.

Persze a reaktormérnökök, tűzoltók, vadá
szok, bányászok, bürokraták és biorobotok ka- 
valkádjából kiemelkedik a sorozatból többször 
el-eltűnő három főszereplő: Valerij Legaszov 
(Jared Harris) atomfizikus és Borisz Scserbi- 
na (Stellán Skarsgárd), a Minisztertanács el
nökhelyettesének alakja, akik megpróbálnak 
minél előbb úrrá lenni a tragédián, valamint 
Uljana Hornjuk (Emily Watson), aki kinyomoz
za a baleset fő okait. Hármójuk mozgására fűz
ték fel az alkotók a többi szereplő sorsát is.

A Csernobil első része Legaszov öngyilkos
ságával kezdődik, aki beleroppan a „hazugság

árába”. Ennek a hazugságnak, egy biroda
lom végnapjainak története a sorozat. A szür
kés-barnás, átfogó, nyomasztó képi világ csak 
akkor ragyog (mint például az első rész utol
só képében), amikor az erőmű felrobbant mag
ja ontja magából a levegőt izoláló füstszörnyet. 
A sorozat Macguffinja a grafit: ez lövelli magá
ból a legtöbb sugárzást, ez öli meg a mérnökö
ket, izzása égeti és rohasztja szét a gyanútlan 
tűzoltók testét. Ennek felfedezése ábrándítja 
ki a tudósokat, hogy nem egy kiegészítő elem, 
hanem maga a reaktor robbant fel. Ennek da
rabszintű eltakarítása az, ami emberi életek 
tucatjait követeli. Végül pedig e grafitdarabok 
adják meg a robbanás okára is a kulcsot: vagy
is a szovjet atomerőművek technológiájának el
maradottságára.

Az első rész a robbanás utáni órákat mu
tatja: a bürokraták kétszínű, látszatot fenntar
tó elleplezéseit, mely az emberek (főleg a tűz
oltók és a lakosság) tömeges halálát okozzák. 
Az erőmű itt sötétbe burkolódzó, fémet oká
dó sárkány, amely a végén a világot elárasztó 
gyilkos füstszörnnyé válik. A második és har
madik részt egy cliffhanger választja ketté, de 
szerkezetében egységes. Előbbi felvonás felü
tésében is a kutatóközpontok betontömbjeinek 
konstruktivista képét látjuk: a porladó, kopott, 
de kemény hatalom matériáját. El is hangzik a 
filmben: az erőnket az erő látszata adja! S en
nek a halálos ölelése emészti el folyékony beton 
formájában azokat az ólomkoporsókat a har
madik rész zárásában, amelyekben azon fia
talok fekszenek, akiket nagyravágyó főnökeik 
parancsoltak az olykor 15 ezer röntgennel fer
tőzött területre.

Az ölelés visszatérő motívum. Explicit meg
jelenése a Minisztertanács folyosójára felagga
tott Repin-festmény, amelyen Rettegett Iván 
őrült tekintettel szorongatja fiát, akit halálo
san fejen vágott. A minden részletben bomló, 
foszladozó kommunista állam foggal-köröm
mel ragaszkodik látszatvilágához, még ak
kor is, ha alattvalói és saját szeretteik halá
la az ára. Csendes őrületben tobzódó gyilkos 
ragaszkodás ez, olyan, mint a fertőzött tűzol
tónak, Vaszilijnak (Adam Nagaitis) és felesé
gének, Ljudmilának (Jessie Buckley) szerető, 
ámde mérgező egymásba karolása. Mi marad
hat? Csak az egyszerű, szorongó élet?

A negyedik fejezet ennek az életnek az el
múlását mutatja be, afféle sallangos Sztal- 
kerként. A radioaktivitás elsöprőbb az élettel 
szemben, mint bármely történelmi katakliz
ma: „megaláztatásra késztet”. Ezt húzza alá 
a háborúkat és népirtásokat is túlélt idős asz- 
szony életadó tehenének a kivégzése. A zóna 
megtisztítása az élet lehetetlenségében ölt for
mát. Az erőmű tetejéről grafitdarabokat ösz- 
szegyűjtő biorobotok ugyanolyan „élőhalot
tak”, mint az állatokat levadászó önkéntesek.

Ez utóbbiak bemutatása, bár némileg üresjá
rat a sorozatban, mégis drámai fokozásként 
hat. A virtuális valóság eszképizmusában el
merülő átlagnéző már hozzászokott egy-egy 
hangsúlyos filmbéli, embertelen halálábrázo
láshoz is. A kisállatok és csemetéik kivégzé
se sokkolóbbnak hat a mai fogyasztó számára 
(ennek oka az interneten is terjedő túlzott há- 
zikedvenc-kultusz), mint a bőrnélküli huma- 
noidok szenvedése. E rész utolsó képében ismét 
Ljudmilát látjuk a szülőszobán üres gyerme
kággyal. Született babája csak pár óráig élt, 
mert fejlődése közben az összes sugárzást „ki
szívta” anyjából. Az állatholokauszttal együtt 
talán nincs kifejezőbb képe az élet lehetetlen
ségének, mint ez. A sorozat metaforikus való
ságának ez a végpontja.

Az ötödik rész földhözragadtabb bírósági 
dráma, amelyben körbeér a sorozat, bemutat
va a tragédiához vezető prózai okokat. A film 
is Gyatlov (Paul Ritter) ügyeletes főmérnököt, 
jellemét és lekezelő stílusát teszi meg felelős
nek, de valójában az „elvtársak” pozícióhar
ca vezetett a lángoszlop feltöréséhez. A hata
lom groteszk metamorfózison megy keresztül: 
az első rész robosztus, erőműi Lenin-plakett- 
je egy silány Csernobil-beli, óvodai Mickey 
egérré transzformálódik. S hiába a főszereplő, 
Legaszov öngyilkossága, a levezetés ténysoro- 
lásában még mindig az államilag elismert 31 
ember halála marad a „hivatalos emberi kára” 
a katasztrófának.

E sorozat olyan, amilyennek az egyko
ri atomkatasztrófát 2019-ben látni akarjuk: 
a klímaváltozás farvizén beúszó, műfajilag ve
gyes történelmi ökohorror. Újítása legfőképpen 
abban van, hogy a historikus filmeket jellemző 
dramatizálás javára átírt hiteltelenséget tuda
tosan bevallja. Ennek legszemléletesebb példá
ja Uljana Hornjuk figurája, akivel több tucat
nyi szakértőt helyettesítettek. Az, hogy ez a 
tény a film végén megjelenik, jelentős újítás 
a történelmi filmek palettáján -  remélem, ez
után ez lesz a mérce. Mazin és Renck sorozata 
ezzel együtt hangos kiáltványt intéz a termé
szetet felelőtlenül kezelő emberiség ama részé
hez, amely az „igaznak tűnő” virtuális világ
ban él és hisz. Érdemes elgondolkodni azon, 
hogy 24 ezer év múlva, amikor a csernobi
li plutónium felezési ideje lejár, s szennyezése 
alábbhagy, jószerivel ezzel a sorozattal együtt 
-  a mostani helyzetet látva -  az emberiség is a 
múlté lesz...

Csernobil, brit-amerikai filmsorozat, 5 epi
zód, 2019. Rendező: Johan Renck. Forgató
könyvíró: Craig Mazin. Operatőr: Jakob Ih
re. Vágó: Jinx Godfrey, Simon Smith. Főbb 
szerepekben: Jared Harris, Stellán Skars
gárd, Emily Watson, Jessie Buckley, Adam Na
gaitis, Paul Ritter. Gyártó: HBO, Sky.
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ION VARTIC

A kulisszákból
(Din culise)

Szó, szó, szó...
Hamlet

R észletek
A  modell és tükre. A helsingőri herceg szá

m ára a színház jelenti azt a keretet, amely
ben a term észet visszatükröződik és a ma
ga természetes valójában ismer önmagára, 
úgy, ahogy van. Puck világa egy tükrön tú 
li világ-modell képét idézi fel, mely világ a 
tükrön innen szemléli magát. Egyidőben a 
Bohém ia fényei — Valle-Inclán esprepentó- 
jának  — zseniális költőjével, a színház két 
metamorfózison is átjut: egyrészt, egy ma- 
nierista esztétika értelmében, a valóságot 
torzító tükörré válik (Max Estrella „kon- 
káv tük re”, Parmigiano konvexéhez hason
latosan, a természetestől való perspektivi
kus eltávolodást eredményezi), m ásrészt 
egy olyan világot tükröz torzítottan, amely 
m ár a tükröződés előtt eltorzult („Spanyol- 
ország az európai civilizáció groteszk eltor
zulása”). Max Estrella receptje egyszerűnek 
tűnik: az una estética sitemáticamente de- 
formada  által a klasszikus harmónia mani- 
erista diszharmóniává alakul át: a konkáv 
tükörben tükröződő klasszikus hősök adják 
az „Esprepento-t”. De Valle-Inclán esetében 
egészen máshol rejlik az igazság; itt maga a 
valóság manierista, és elkerülhetetlen, hogy 
egy ennek megfelelő esztétikát követeljen 
magának, így tehát a színház (a másodlagos 
tükör) az eredeti tükör által közvetített torz 
képből (saját modelljéből) táplálkozik: „.. .for
máljuk át a kifejezést ugyanabban a tükör
ben, amely eltorzítja arcunkat és egész éle
tünket. ..”

P ,  EÁTRUM
*

*  *

Az Ahogy tetszik komikus pásztorjátéka 
számos vonatkozásban tekinthető pompás 
elő-stendhali darabnak. Mert a legszuggesz- 
tívebb revelációk közül több is -  melyeket 
Stendhal a De l’amour szenvedély-elemzése
iben fed fel -  jelen van már Shakespeare-nél. 
Először is, szó esik arról az első látásra való 
szerelemről -  „coup de fődre” - , ami karm ai 
közé keríti e pásztorjáték szereplőinek több
ségét; tehát egy vad és irracionális, mágikus 
és hipnotikus erejű szerelmi szenvedélyről: 
„lehetséges, hogy se, szó se beszéd, ennyire 
belehabarodj...” -  kérdezik döbbenten a va
rázslatos ardennesi erdőben találkozó fia
talok; ugyanez a megdöbbenés érzékelhető, 
egész egyértelműen kifejezve a naiv Phoe
be felkiáltásában, amikor megpillantja az 
ál-Ganymedes-t: „Gyűlt m ár ki szív, ha nem 
gyűlt ki azonnal?” Alighogy megpillantják 
egymást a fiatalok, azonnal szerelembe es
nek, annak  ellenére, hogy alig tudnak va
lam it egymásról. „Lehetséges, hogy alig is
merkedtetek össze, máris tetszik?” -  kérdezi 
Orlando Olivért, kábultan a minden ok nél

küli irracionális kitöréstől, a szenvedély vil
lámától, amelynek ő is éppen áldozatul esett. 
Egy ilyen szerelem -  mely megmagyarázha
tatlan, akár a sors -  olyan, miként azt Ro
salinda, az „áldozatok” egyike is megfigyeli, 
m int a „tiszta őrület”, a sebzett ártatlanság 
és a legyűrhetetlen szenvedély tisztátalan 
keveréke. Mint figyelmetlen kéz által felbo
rított ólomkatonák, e fiatalok is a „ragályos 
őrület ha tására” hullanak alá egy különös 
kór miatt. A szerelem lázában kegyetlenek 
és vadak; éppen ezért Rosalinda vadásznak 
látja Orlandót, aki „a szívemet jön elejteni”, 
Orlando pedig „oroszlánnak”, „fenevadnak” 
látja Rosalindát, aki halálosan megsebzi. 
A felfokozott vágyak spektákulumában elég 
egyetlen elhibázott lépés ahhoz, hogy a ko
média tragédiába váltson át.

A szerelmesek tehát -  miként ezt Rosalin
da mondja — az „őrültek” egy csoportja; ezért 
is szimptomatikus jelképük Próbakő, vagy
is a „bolond”. Éppen ezért ő jelenti e világ 
egyik pólusát. De az ardennesi erdő fiatal 
szerelmeseitől eltérően, a megingathatatlan 
Próbakő, e világnyi színpadon olyan színész, 
aki szerepét nem éli teljesen át, csak eljátsza 
és távolságtartón megmutatja  a szenvedély 
„őrületét” és grotesz hatásait. Elmondható, 
hogy biztos „színházi” érzékről téve tanúbi
zonyságot, Rosalinda Próbakő tanításait kö
veti, mert szenvedélyét gyorsan megfékezi a 
játék  és a maszk, éppen ezért távolságtar
tón szellemi apektusból lehet szemlélni őt; 
a „természetes” késztetést megállítja és á t
szűri a „természetellenes” ürügyek szitáján 
(a travesztia és a játék), a szenvedély elvont- 
tá  lesz, megmutatva és elemezve m ár „értel
mezett” rituálévá válik, teljes folyamatában 
(ha nem így lenne Rosalinda, m ár a máso
dik felvonás elején levenné álarcát, hagyva, 
hogy a szenvedély „tüze” fellángoljon, majd 
alábbhagyjon, természetesen a teljes ki- 
húnyásig).

Hamletien-reflexív személyiségként Ro
salinda nem hagyja, hogy az események 
magukkal ragadják, találékonyan halogatja 
kapcsolatának szenvedélyes megvalósulását, 
és a „színház a színházban” „időbe helye
ző” eszközeivel szerelmét a képzelet sávjá
ba utalja; így, Ganymedes maszkja alatt az 
Orlando-által-szeretett-Rosalindát játssza el, 
aki a maga során a szerelmes-Orlando sze
repét kapja meg. Természetesen Rosalin
da Rosalinda m arad és Orlando is Orlando, 
de az erotikus ceremónia közepette — ami
re kompenzatorikus konvencióként tekinte
nek -  egy önmaguktól eltávolító effektushoz 
ju tnak  el: Rosalinda bemutatja Rosalindát, 
Orlando pedig Orlandót; egyszóval mind
ketten elmesélik előttünk, megelőlegezés
ként, szenvedélyük biográfiáját, amely va
lójában csak a függöny végleges aláhullása 
u tán  kezdődik el igazán. Másrészt, egész 
egyszerűen nem tud ellenállni a játék csábí
tásának, amiként Puck sem képes ellenállni 
a színház csábításának; éppen ezért mond
ható el, hogy a száműzött herceg kifinomult 
leánya tulajdonképpen egy maliciózus Puck, 
aki összekuszálja az ardennesi erdőben élő 
életét. Hallván, hogy két szerelmes (Phoe
be és Silvius) veszekszik, m int „egy élet
hű jelenetben”, Rosalinda ujjongva lép a já 
tékba a játék  szenvedélye okán: „Siessünk: 
a vágynak / Táplálék, hogyha más vágyá
ba láthat. -  / Vigyél a színhelyre, s meglásd 
milyen / Buzgón játszom velük a szerepem.” 
Ez alkalommal Rosalinda nem sejtett „and- 
rogün” készségeket mutat fel, sikeresen old-

Francis Hayman: A birkózásjelenet az Ahogy 
tetszik ben. Részlet

ja meg, hogy ő legyen a nő, aki férfiszerepet 
játszva (Ganymedes), nőként viselkedik Or
lando irányába, miközben nőt is játszik, aki 
férfinak adja ki magát egy nő (vagyis a naiv 
Phoebe) megdöbbentése okán.

Ha Próbakő, vagyis a Színész, e világ 
egyik pólusa, a másik pólust Jaques, tehát 
a Néző testesíti meg. Monsieur Melankólia -  
kívülről — látja a világot, ami egy „színház”, 
és „színész benne minden férfi és nő”. Jaques 
szomorúsága nem egyéb, mint annak a szo
morúsága, aki -  ellenállva minden szenve
délynek, ami a világ színpadára vonná -  né
ző marad, kívül helyeződve az élet körein: 
„ez az én saját külön melankóliám, sok al
katrészből összekeverve, sokféle anyagból 
leszűrve”. A játék  által, és, implicit módon, 
az érzelmektől való eltávolodással, az a r
dennesi erdő lakó között vannak „bolondok”, 
mint Próbakő, de „melankolikusok” is, mint 
Jacques. Egyesek mások nézői, és fordítva, 
a hősök, jóval Stendhal előtt rájönnek, mi 
is a híres „kristályosodás” a szerelemben, 
vagyis abban, hogy a szerelmes, a szerelmi 
szenvedély uralm a alatt, úgy láttatja p a rt
nerét, am int az képzeletében él. A „kristá
lyosodás” egyfajta „őrületet” jelent, amely el
torzítja a normális érzékelést, és ennek okán 
a szerelmes m ár nem képes felfigyelni a r
ra  a különbségre, ami a valóságban létező 
szeretett lény és a lázas képzeletében élő kö
zött van (a kristályosodás tükre megnemesí
ti a modellt). Amiként a bölcs Rosalinda ezt 
Silviusnak is elmagyarázza (miközben „bu
ta-pásztornak” nevezi) Phoebe-nek: „Nem 
a tükre, te hízelegsz neki, /  Mert benned 
szebbnek látja most magát, mint / Amilyen
nek vonásai mutatják.” Ehhez hasonló mó
don egy alkalommal Rosalinda-Ganymedes 
azt mondja Orlandónak: „én a te Rosalindád 
vagyok”, de Célia, az okos néző, gyorsan ad 
rá replikát, mely szerint Orlando „Rosalin- 
dájának szebb a mázolmánya”, mert csak a 
képzeletében létezik, mint a „kristályosodás” 
fiktív eredménye.

KARÁCSONYI ZSOLT fordítása

Jegyzet:
Shakespeare-t Szabó Lőrinc átültetésében idé
zem fordításomban. Lásd: Shakespeare: Ahogy 
tetszik. In: Shakespeare Összes Művei. I. kötet. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1964. A fordító.
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PETER ÁRPÁD

Dávid Gyula
Erdély-
szemléletéről
Nehéz felmérni azt, hogy Dávid Gyulának 

a 2018-ban megjelent, súlyos testű és ta rta l
mú kötete milyen változásokat eredményez 
majd Erdély (és, miért ne: a Kárpát-meden
ce) magyar kultúrájában, ugyanis (sajnos...) 
kevés olyan életművet tarthatunk  számon, 
amely ily mértékű alapossággal járt utána ré
giónk műveló'dését, esztétikai kánonjait, mo
ralitását meghatározó eseményeknek. Lige
ti Ernő 1941-ben kiadott, Súly alatt a pálma  
című irodalom- és társadalomtörténeti tanul
mánykötete az egyik legjelentősebb azon pró
bálkozások közül, melyeket kissé pontatlan 
körbeírással úgy nevezhetünk meg, mint „a 
válságidőszakok értékeit lajstromozó szellemi 
vállalkozások”, ám amelyek az érintettség per
spektívájából olyan, kultúrákat meghatározó 
események értelmezését segítő információkat 
tesznek láthatóvá, melyek bosszú időkig meg
határozzák egy-egy nemzet önmagáról szóló 
beszédét.

Visszatekintve a Ligeti által leírt kor
szak kezdeteire, az Osztrák-Magyar Monar
chia széthullásának tragikus előzményeire 
és mindmáig ható következményeire, kissé 
patetikus hangnemet megütve, kijelenthet
jük, hogy a trianoni döntést követően amo
lyan permanens válságba került az erdélyi 
magyar (magas)kultúra, és a második világ
háborút követő, Kelet-Európát szellemi és 
gazdasági szempontból is végzetesen lenyo
morító kommunista hatalomátvétel is nega
tívumok felmérhetetlen sorát eredményezte a 
létezés minden területén.

Ezt az állandósult válsághelyzetet elemzi 
kitűnő tanulmányokban, tárgyilagos, elegáns 
információ- és helyzetértelmezésekben Dávid 
Gyula gyűjteményes kötete, amelyben nyo
mát sem lelhetjük tragikus hangvételű múlt
idézésnek. Az önéletrajzi utalásokkal is sű
rűn átszőtt életpálya-elemzések mögött olyan 
kulturális aktor arcéle rajzolódik ki, aki még 
a szélsőségesen negatív helyzetekben is haté
kony tudott maradni.

ritika
Pedig nemcsak a kötet szerzője, hanem an

nak minden „szereplője” is súlyos sorscsapá
sokkal kellett megküzdjön élete során, és az ő 
életüknek a Dávid Gyula által bemutatott fe
jezetei úgy beszélnek a különleges esztétikai 
értékkel bíró alkotásokról, hogy közben meg
ismerhetjük azokat a drámai körülményeket 
is, amelyek között a művek létrejöttek. így tá
jékoztat bennünket pl. Nyirő József vívódása
iról, Bánffy Miklósnak a végletes kiszolgálta
tottságban is megőrzött méltóságáról.

Kortársai köréből Szilágyi Domokos tör
ténetét nem meséli el oly részletesen, mint a 
többi tárgyaltét, viszont személyes hangvé
telű, erős érzelmeket megmozgató apológiá
ja arra figyelmeztet, a teljes igazság ismerete 
nélkül ne ítéljük el azt, aki szintén a kommu
nizmus áldozata volt. Viszont a „Szisz”-ről írt, 
megindító beszédében sem érhetünk tetten

elfogultságot -  szerzőnk kizárólag a morali
tás szemszögéből elemzi a történéseket. A tel
jes információ visszakeresését sürgeti, nem 
ítélkezik: a szocializmus kafkai világa mint
ha önmagát állítaná pellengérre a racionális 
megközelítés bekövetkeztekor, és a magánle
vélre írt nyílt válasz egyszerre szól mindenki
hez. de mindenkiről is...

És se szeri, se száma azoknak a megha
tározó kulturális személyiségeknek, akiknek 
Dávid Gyula mintegy igazságot szolgáltat kö
tetében azáltal, hogy elemzi titkosszolgálati 
dossziéjuk hozzáférhető részét, elmeséli meg
hurcoltatásaikat, és mintegy jóvátételként, 
kiemeli munkájuk eró's esztétikumát.

A Domokos Gézáról írt szövegben azonban 
m ár más típusú kényszerítő erőkről számol 
be. Belső nézetből, részletesen mutatja meg a 
Kriterion igazgatójának tevékenységét, nagy 
hangsúlyt fektetve azokra a cselekedeteire, 
melyek a kommunista cenzúra nyomasztó 
működése ellenére a „víz fölött” tudták tarta 
ni ezt a kiadót. A Kriterion műhelye, tekint
ve a publikált kötetek hatalmas számát és a 
lefedett tudomány- és kultúraterületek válto
zatosságát, valamint azt, hogy a kiadó a ro
mániai kisebbségek legjelentősebb könyvki
adó fóruma volt, olyan vállalkozás, amelynek 
alakítói felismerték az „államszocialista” 
ideológia működésének beolvasztási, kultú
raleépítési kísérleteit, a kiadott, hatalmas 
mennyiségű, hozzáférhető áron terjesztett 
kötetekkel generációk számára biztosították 
a magas szintű kulturális referenciákat. Dá
vid Gyula elemzi az „igazgató” Domokos Géza 
diplomáciai képességét, viszont könyvéből 
nem tudjuk meg, melyek is voltak azok az ér
vek, melyekkel Domokos meggyőzte Románia 
akkori vezetőit, hogy engedélyezzék a kisebb
ségi kultúrák fennmaradását. Érdekes lenne 
tudni a „romániai magyar szellemi élet [azon] 
»ügy«”-ei (300-301.) érdekében érvényesített 
érvrendszerekről, a kompromisszumok sajá
tosságairól -  viszont gyanítjuk, hogy ezekről 
nem maradtak fenn értelmezhető források, és 
szerzőnk pedig sehol sem bocsátkozik találga
tásokba -  érthető tehát, hogy itt sem. A Do
mokos által megkötött kompromisszumok 
mindig előrelendítették a kisebbségi kultú
rák ügyeit, és az erősen objektív, nem ítélke
ző, hanem elemző szövegekből az is kiderül
het, hogy milyen típusú politikust veszített el 
az erdélyi magyar kisebbség, amikor ellehe
tetlenítették az RMDSZ keretén belüli haté
kony politizálásra történő törekvéseit. Elkép
zelhető az is, hogy Dávid Gyula, kortársként, 
közeli m unkatársként ismerhette Domokos 
félreállításának több vonatkozását is, ám 
nem kapcsolja személyekhez az általa idé
zett, Domokost érintő bírálatokat. Nem neve
zi meg azokat a személyeket sem, akik „...a 
mi sorainkból hátulról is lőttek reá [Domokos 
Gézára]” (301.). Innen is kiderül, hogy a könyv 
nem destruktív vádbeszédnek készült, hanem 
olyan értékleltárnak, amely a mindennek el
lenére létrehozott kulturális megvalósítá
sok lajstroma szeretne lenni, olyan apológia, 
amely nem az „ellenfelek” hibáinak hangozta
tásával szeretné a kommunizmust a romániai 
demokráciakezdeménnyel összekapcsoló „Do- 
mokos-korszakban” létrejött megvalósítások 
értékét és szerepét kijelenteni, hanem ezek
nek a különleges teljesítményeknek a „kul
túranemesítő” funkcióját emeli ki. Az aka
dályok kivesézését, a személyes konfliktusok 
jellegének a kulturális projektekre gyakorolt 
hatását más típusú kiadványok szokták ele
mezni — ebben a kötetben egész egyszerűen 
nem m aradt hely annak, ami nem időtálló 
kulturális megvalósítás.

ÁPRILY LAJOS • BÁNFFY MIKLÓS • 
BERDE MÁRIA • DSIDA JENŐ • KÓS 
KÁROLY • NYÍRÓ JÓZSEF • OLOSZ 
LAJOS • REMÉNYIK SÁNDOR • 
TAMÁSI ÁRON ■ VARRÓ DEZSŐ

—  DÁVID GYULA

L lődök  n y o m á b a n  
I^ortársak  közelében

BAJOR ANDOR • BÁLINT LAJOS • 
BÁLINT TIBOR - BALOGH EDGÁR
• BENKŐ SAMU • DEÁK FERENC • 
DOMOKOS GÉZA - FÁBIÁN ERNŐ • 
FODOR SÁNDOR • GÉCZI A. JÁNOS
• GELLERT SÁNDOR • HORVÁTH 
ISTVÁN • KACSÓ SÁNDOR • MIKÓ 
IM RE • PÁLL LAJOS • PÁSKÁNDI 
GÉZA • SZABÓ GYULA • SZILÁGYI 
DOMOKOS • VERESS ZOLTÁN

POLIS

Külön fejezet köszönti (a korrektorok, va
lamint a könyv fizikai „testének” elkészítője, 
Bálint Lajos szerepe mellett) a Kriterion-ar- 
culat meghatározó grafikusát, Deák Feren
cet, akinek a munkája hozzájárult ahhoz, 
hogy szuggesztív illusztrációk, borítókon
cepciók készüljenek a könyvekhez, valamint 
rangos képzőművészeti albumok kerüljenek 
nyomdába, olyan korszakban, amikor Ro
mánia lakossága teljesen el volt szigetelve 
a Nyugat múzeumaitól, és számos hazai fes
tő (köztük Nagy Imre is) ugyanúgy a sajátos 
(képi) allegóriákat kereső cenzúrának volt ki
szolgáltatva, mint a szavak segítségével vilá
got teremtő-leképező szépírók vagy társada
lomtudósok.

Míg az elődökkel szemben Dávid Gyulánál 
magától értetődő az elfogulatlanság, addig 
a „közeli kortársak”-hoz jóval személyeseb
ben viszonyul -  megható a Páskándi Gézá
ra való emlékezés, az 1956-os események
ben játszott szerepének dokumentumokkal 
és visszaemlékezésekkel elbeszélt értelmezé
se, szenvedéstörténetének ismertetése —, de 
itt sem ítélkezik az elnyomók felett. Kimért 
stílusa, egy potenciális „vádemelésben” törté
nő személyeskedéstől való tartózkodása azt a 
méltóságot jeleníti és valósítja meg, amely bir
tokában elviselhetőek voltak szerzőnk hosz- 
szú börtönévei.

„Nem részletezem tovább...” -  írja saját 
szenvedéstörténetéről (349.). Annyira pátosz
mentesen írja le a legsúlyosabb betegségeit, 
a kiszolgáltatottságát, a rabságban folytatott 
kényszerűen önmegvalósító tevékenységeit, 
hogy a lelki egyensúly fenntartásáért foly
tatott küzdelmének méltóságát az értelme
zés kell kiemelje -  szerzőnk saját tragédiáit 
is méltóságteljes hangvétellel kezeli.

A gyakorlatilag a teljes Dávid Gyula-élet
mű keresztmetszetét tartalm azó könyvnek 
nincs áttekintő bevezetője, utószava — szer
zőnk nem akar önmagára reflektálni: azok
ra a tényezőkre figyel, amelyeket fontosnak 
ítél, éspedig az erdélyi magyar kulturális 
transzferek rendszereire. Tanulságos mind 
az életpálya, mind a kötet világ- és helyzetér
telmezési stratégiájának erős morális elköte
lezettsége, adatokhoz, pozitivitásokhoz törté
nő ragaszkodása.

Dávid Gyula: Elődök nyomában, kor
társak  közelében. Előadások, em lékezé
sek, tanulmányok. Polis Könyvkiadó, Ko
lozsvár, 2018.
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Homo banális?
L. Móger Tímea: Homo labi

lis. zEtna kiadó, Zenta, 2018.

L. Móger Tímea Homo labi
lis című kötete hűen igazodik a 
címében felvetettekhez: promi
nens bibliai kontextus, poszt
modern irónia, intertextualitás, 
még a kódexirodalmat idé
ző' őrszavas technika is feltű
nik. A szerző mondhatni szűk
re szabott eszköztárral dolgozik: 
ugyan formailag újító javaslato
kat hoz fel, a forma túlburjánzik 
a tartalmon. A kötet nyitóverse 
(Idegen vezetés) egy Ady-parafrá- 
zissal indít („mindenki »rokona, 
ismerőse, boldog őse« mindenki
nek”), valamint egyéb, kevésbé 
explicit utalásokkal egészül ki, 
amelyek jelen vannak a további 
szövegekben is, és kifejezetten 
érdekes olvasatokat teremtenek.

fáhülszöveg
A leggyakrabban visszaté

rő technika az internetversek
ből ismert zárójelezés, csukló- 
gyakorlat-szerűsége azonban 
kimeríti a formátum újításér
tékét, közhelyessé koptatja: 
„Néha gondol a halálra. Mint 
szerelemre. Amely (i)gaz.” (Lá
tomás); „Besz(élek) és hallga
tok” ÚSt'r[f]eliraÜ; „Sírboltban 
(f)élő aggyal” (Halálpuha), „Tét
ova (k)éj” (Ügyes város). Tema- 
tikai-motivikai szempontból 
rendkívül konzisztens kötetről 
beszélünk: ciklusszervező ele
mekként visszatérőek a halál, 
spiritualitás, nőiség, szerelem 
ábrázolásai. A versek személyes 
jellegükből adódóan nem kire
kesztők, de nem vállalnak túl 
nagy rizikót sem. Ugyanakkor

kifejezetten izgalmas probléma- 
felvetések sorjáznak, a Tört fehér 
című vers ebből a szempontból 
az egyik legerősebb a válogatás
ban: „nem látom az erőt / hal
lom a zajt / az élet verseit ete
ti / nem az éhezőket” (utóbbi két 
sor a ciklus címadója). A ciklu
sokba foglalt versek formailag is 
elkülönülnek, nem érezni széte- 
settséget. Ami L. Móger Tímea 
költői nyelvének nagy erőssé
ge, mindenképp az egységesség, 
valamint a hatékony és hiteles 
hangulatteremtés.

A nyelvi játékok gyakran any- 
nyira sűrűek, hogy kioltják egy
mást az erős képek, illetve a 
szövegeket korlátozó címválasz
tások. L. Móger Tímea tehetsé
ge épp az elhanyagolhatónak tű
nő részletekben mutatkozik meg. 
A Jégkorszak című rövidvers szó- 
kapcsolata („globális elhidegü- 
lés”) például kifejezetten sike
res megoldás, ahogy a Káin és 
(B)Abel-ciklus darabjai, különö
sen a Földönkívüli képeslap egy 
részlete: „Testkabin. Drága, ol
csó dráma. Minden a bőr hibá
ja.” Erezhető a szerző kivételes 
érzékenysége és zabolátlan kí
sérletezőszelleme, amelyek a to
vábbi kötetekben csiszolhatnak 
a most még (kép)zavaros vízión.

S z a k m a is á g , s z é g y e n já té k o k  e s  a z  
ig a z á n  t ú ls á g o s a n  is  t i s z t e l t  T a n á r  Ú r
Hernyák Zsóka: Morze. 

zEtna kiadó, Zenta, 2017.

Hernyák Zsóka prózája köny- 
nyed játéknak tűnik, a tőmon
datok fokozatos kiegészülését és 
a szövegvilág gördülékenységét 
csak a túlismételt „tanárurazás” 
és a kényszeres magyarázkodás 
akasztja meg. Különös figyel- 
mi-fegyelmi kísérlet ez, a szer
ző kimért rafinériával kalauzol 
végig a Tanár Úr hétköznapja
in, nem kímél az abszurd rész
letektől. Kitér a Tanár Úr csa
ládjára, hajára, képére, másik 
képére, új nadrágjára, sokféle 
haláltapasztalatára, a pontosan 
megragadott alkalomra, amikor 
a Tanár Úr látott valamit (ami 
nem borz, nem nyest, nem va
kond, és semmiképp sem muré- 
na), illetve a Tanár Ür szexuális 
fantáziáira is — mindezt gyerme
ki szemszögből.

Ezen a ponton válik több
szintűvé az olvasásélmény kel
lemetlensége. Jó csel, működik: 
de merre irányítja a szerző ezt 
a kellemetlenséget? A kötet fo
lyamatos figyelmet követel, mi
közben minden részlet rendkívül 
fontosnak, majd bosszantóan 
téttelennek tűnik. Hogy ennél 
is nagyobb nehézség legyen a ki
tartó figyelem, a szerző megis
métli a dialógusok tartalmát a 
narrált szövegben is, szinte ki
nevet a sorok közül. Az elbeszélő 
inkább mellébeszélő, érezhetően 
tudatosan hallgatja el a cse
lekmény kulcsrészleteit. Eképp 
bontakozik ki a tanár-diák vi
szony hierarchiája, dinamiká
ja, kudarca. Az excesszíven em
legetett Tanár Úr-figura valódi 
portrévázlata épp az elhallgatá
sokban rajzolódik meg, a nyomo

rúságos tesztoszteron-vadászat- 
ban, a közösködés traumájában, 
sérült kapcsolataiban: „A Ta
nár Úr nem akarta elvinni pá- 
roztatni a kutyáját, mert a Ta
nár Úrnak nincsen senkije, és 
nem akarta, hogy a kutyájának 
legyen valakije” (21).

Amit Hernyák Zsóka meste
rien ural, az a direktség játéka. 
A kötet két fő részből áll: amíg 
az előbbi épp kitéréseitől és is
métléseitől nehezen olvasható, 
az utóbbi már-már ócskán exp
licit. Csupasz, vulgarizált eroti
kát kínál, mondhatni tökéletes 
fordítottja lehetne az előző prózai 
darabnak (amit a kötet is jelez, 
hiszen a második ciklus fejjel le
felé, a kötet végéről kezdődik), 
ugyanakkor az elhallgatott tar
talmak mégis összekötik azokat. 
Felmerül a kérdés, hogy ki(k) 
lehet(nek) a szöveg(ek) mögött: 
ez pedig különös kettősséget köl
csönöz a kötetnek. Mindent egy
bevetve a két történettöredék 
„összeolvasása” érdekes tapasz
talatot nyújt a hasonló kapcso
latok működéséről, veszélyeiről, 
lélektani vonzatairól.

M ÁRCUTIU-RÁCZ DÓRA

DE HISZ AZELŐTT 
EBÉDELTÜNK,

h o g y  f ü r ö d t ü n k ."X
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Ramona Horvath bársonycukra
Mi tagadás, kissé furcsán hangzik ez 

a bársonycukor, de nemigen lehet más
ként magyarra fordítani a Le Sucrier 
Velours szószerkezetet, amely elsődle
gesen egy Duke Ellington-dallam címe 
(az 1960-as években kiadott, Queen’s Su
ite című lemezéről), másodlagosan meg 
a kitűnő', immár tíz esztendeje Francia- 
országban élő Ramona Horvath legújabb 
lemezének címe.

Az interneten tájékozódni hajlamos 
jazz-hallgató zavarba jöhet kissé, ami
kor Horvath származására próbál fényt 
deríteni. A román nyelvű oldalakon több 
helyen is előfordul, hogy Ramona Hor
vath Bukarestben született (egy biz
tos: a zeneakadémiát ott végezte). Ezzel 
szemben a jazz-világban enciklopédikus 
ismeretekkel rendelkező ifj. Szakcsi La
katos Béla szerint Horváth Ramóna er
délyi születésű, magyar anyanyelvű ro
ma zongorista. Szó, ami szó, Horvath 
maga nemigen siet segítségünkre. Sze
mélyes honlapjának biográfiai részében 
csak annyi olvasható, hogy „née en Rou- 
manie”. E tekintetben viszont -  mint sej
tem -  akkor járunk el a leghelyesebben, 
amikor a jazznek mint világjelenség
nek a szupranacionalizmusára tám asz
kodunk, amely tehát jószerével érdek
telenné teszi azt, hogy egy román alapú 
etnojazzt is művelő, tíz éve Párizsban le
telepedett, egykor a legendás Kőrössy 
Jancsi keze alatt művésszé érett zongo
ristának az életművében játszik-e bármi
lyen meghatározó szerepet az etnikuma.

A Sucrier Velours-on hallható tíz szám 
egy régi együttműködés immár harm a
dik lemezen megjelenő termése. Kőrössy 
Jancsi 2013-ban bekövetkezett halálát

követően társult ugyanis Ramona Hor
vath Nicolas Rageau-val, Franciaor
szág egyik igen elismert bőgősével, aki 
hat évet töltött New Yorkban, és olyan 
nagyságokkal játszott már, mint Johny- 
ny Griffin, Benny Golson, Kenny Wheel
er, Lew Tabackin, Peter Bernstein, Paolo 
Fresu, Alain Jean-Marie, Grant Stewart, 
Manu Katche, Michel Graillier, Christi
an Escoude, Sarah Lazarus, Anne Due
ros vagy Stephane Belmondo. (Horvath 
és Rageau mellett egyébként a perku- 
tista  Frédéric Sicart a harm adik tagja 
a Ramona Horvath Triónak, amely Ko
lozsváron kiváló Kőrössy Jancsi-emlék- 
koncerttel tette emlékezetessé 2014 de
cemberét.)

A Sucrier Velours ismét a rra  mutat, 
hogy Ramona Horvath elsősorban a 
jazz-zenélés klasszikus ágaiban érzi ott
hon magát. Rageau-val együtt a bebopig, 
sőt a swingig visszanyúló hagyomány 
követője. Akár konzervatívnak is mond
hatnánk, amin nyilván azt kell érteni, 
hogy nem szívesen tér ki a bevált és a 
jazzben hovatovább időtlennek számító 
habitusok nyomvonalából; idegen tőle a 
fuzionista hullám -  az érthetőség és kö
vethetőség, a zenei otthonosságérzés fel
tétlen híve. Stílusa bármikor megfelel a 
legmagasabb presztízsű színpadok elvá
rásainak csakúgy, mint (mondjuk) egy 
elit étterem „szórakoztató” atmoszfé- 
razene-eszményének. Nem tolakodó, te 
le van jelentéssel, érzelmes, technikus, 
inspirativ. Minthogy e harm adik közös 
korong révén kettejük zenei viszonya 
kipróbált, m arkáns és „felnőtt”, érthe
tő, hogy Horvath és Rageau zenei pár
beszéde kiegyensúlyozott és fölöttébb

komplementer, kissé arra  emlékeztet, 
mint amikor két barát egy-egy fél szóból 
egész gondolatmeneteket ért, sőt a re
akciónak is jobbára csak a kulcselemét 
ta rtja  fontosnak mondani, dialógusuk 
mégis teljesen transzparens, minden
féle túlbeszéltségtől vagy rejtélyeske
déstől mentes. Különösen megkapó ez a 
bensőséges kapcsolat az olyan „romanti
kus” darabokban, mint a lemezen hall
ható My Romance vagy az U.M.M.G. (ezt 
egyébként Ramona Rageau-val, Philippe 
Soirat-val és a szaxofonista André Vil- 
leger-vel emlékezetesen adta elő 2017- 
ben Bukarestben is).

Végül idézzünk Pallai Péter szemléjé
ből {magyarjazz.hu) egy bekezdést: „Né
hány felvételt érdemes kiemelni. Az al
bum nem a címadó számmal nyit, hanem 
a bebop korszak emblematikus témájá
val, a Hot House-zal, amelyet a zongoris- 
ta-komponista-hangszerelő Tadd Dame- 
ron épített az örökzöld Cole Porter-sláger, 
a What Is This Thing Called Love h a r
móniavázára. Rageau bőgője roppant 
szilárd alapokat teremt itt Horváth Ra
mona inspirált játékára. Ezt követi a 
címadó Ellington-szerzemény, amelyet 
hihetetlen eleganciával játszik a zongo
ristanő, időnként ügyesen becsempészve 
Thelonious Monkéra emlékeztető harmó
niákat Duke kissé elégikus kompozíció
jába. [...] A balladajáték magasiskoláját 
a Ben Webster által halhatatlanná tett 
My Romance-en hallhatjuk.”

JAKABFFY TAMÁS

HORVÁTH BENJI 

Bardó Remix*

szarvasok tündöklő szeme a mélykékben / a hullámokon áttörnek 
a sugarak / fel-felvillannak az érhálózatok a tündöklő

sziklatestben
hazavisz befogad kinyílik bennem / tudjam hogy minden fény

(széljegyzetek Cábuz Andrea Akashójához)

tudjam hogy minden hang / a forgószélből a tűzoszlopból szól 
a sziklából a víz ahogy kiszakad / tudjam hogy minden hang 
a saját hangom / sokszögek feszült sziszegése a széleken 
időbe fagyott robbanás a szülőcsatornában / szabaduljon fel 
annak elvetése nélkül / ne váljon ellenségemmé / sírja ki 
magát / farkas torka a holdnak / ahogy állok ostobán

a kék űrben
maguktól ébredő frekvenciákban / hang minden tudjam 
nyomában fények sugarak / repedések eredete / ebben 
a testben / mielőtt meghallanám a hang már hallott engem

a légzésem / ütődik dobban / a csillagos ég kiterjed / minden 
fény / beszél hozzám a függőleges / vágyakat bocsát ki 
valami alakul szikrázik a barlangokban / a derengés formákat 
feltételez / fehér és sárga lámpák az esőben / tündöklik 
a robbanásba fagyott idő / az alkonyat ne váljon ellenségemmé 
szabaduljon fel / a földben a gyökerek az ágakig hordják a vizet

a saját fényem / a saját testem / szelet fújnak és tüzet okádnak 
elvegyülnek a jelenésben / békés és haragvó formák / piros és zöld 
magokat vetnek / törnek-zúznak kertjeimben / fénylő sarkok 
az érintkezésnél / arcom kiszögellései a tükörben / ismerjem fel 
a gyűlöletet / érjem el a három buddhatest lényegiségét / az űr 
gyomrában ültem én / amikor mérőzsinórt húztak

gyűrődő hegyláncok
felett / tengerszem ködlehelete a lila égen / jaguárszemek

konstellációja
a kígyó ölelése vagyok én I én I kék semmi / ismerjem fel 
szabaduljon fel / annak elvetése nélkül / ne váljon ellenségemmé

' A vers töredékeket tartalmaz a Bardó útmutatás nagykönyvének (is
mertebb nevén a Tibeti Halottasköny) szövegeiből.
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A  Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkarának két termét nevezték el 
Cs. Gyimesi Éváról és Szabó T. Attiláról. 
Az ünnepélyes felavatásukra június 21- 
én került sor. A Szabó T. Attila teremben 
Fazakas Emese, Péntek János, T. Szabó 
Csilla, Szabó T. E. Attila és Szilágyi N. 
Sándor kerekasztalbeszélgetése után a 
Cs. Gyimesi Éva teremben Cs. Gyimesi 
barátai, kollégái, diákjai emlékeztek meg 
róla, ezt követően a Grimm amfiteátrum
ban Benő Attila, Kovács András Ferenc, 
Láng Zsolt, László Noémi és Vida Gábor 
olvasott fel a névadók emlékére.

Július 6-án az Erdélyi Magyar írók 
Ligája szervezett felolvasódélutánt Kövek 
kövön címmel a Double Rise fesztiválon. 
Három fiatal szerző, Gál Hunor, Már- 
cutiu-Rácz Dóra és Sztercey Szabolcs ol
vasott fel a torockói Kriza János Művelő
dési Házban. Beszélgetőtársuk Serestély 
Zalán volt.

Sigmond István prózájáról a Magyar 
Művészeti Akadémia Közelképek írókról 
sorozatában megjelent monográfiája kap
csán Demeter Zsuzsa irodalomkritikussal,

a Helikon szerkesztőjével Egyed Emese 
beszélgetett július 9-én a Kolozsvár Tár
saság székhelyén. A rendezvény a Kolozs
vári írók új monográfiák tükrében című 
program részeként valósult meg.

A z  Értől az Óceánig címmel jelent meg 
hosszú évek munkájának eredménye
ként Péter I. Zoltán háromkötetes műve, 
az első teljes Ady-életrajz. A kötetek be
mutatására július 21-én került sor a fris
sen felújított Müllerájban, a nagyváradi 
Ady Endre Emlékmúzeum épületében.

Július 17. és 21. között nyolcadik alka
lommal rendezte meg a Fiatal írók Szö
vetsége a FISZ-tábort a Szokolya mellet
ti Királyréten. Az ötnapos rendezvényen 
délutánonként Bállá Zsófiával, Beremé- 
nyi Gézával, Csányi Vilmossal és Háy 
Jánossal hallgathattak beszélgetéseket 
az érdeklődők. Próza-műhelyet vezetett 
Schein Gábor, Selyem Zsuzsa és Szila- 
si László, lírát Lövétei Lázár László és

Nádasdy Ádám, kritikát Károlyi Csaba, 
míg a műfordítói műhelyen a szeptem
berben várhatóan sorra kerülő PesText 
nemzetközi irodalmi fesztivál előkészí
téseképpen Horváth Viktor vezetésével 
fordítottak le számos szöveget visegrádi 
nyelvekről magyarra a műfordítók. A tá
bor első napjának estéjén tapasztalt pá
lyatársak mutatták be az új kötetes szer
zőket: Seres Lili Hannát Túri Tímea, 
Vass Norbertét Totth Benedek, Jassó Ju- 
ditot Mán-Várhegyi Réka, Fodor Balázst 
pedig Nemes Z. Márió. Nem maradt el a 
FISZ-Kalligram Világirodalmi Sorozatá
nak, a Horizontok frissen megjelent kö
teteiről (Xaver Bayer: Az átlátszó kezek, 
Ricardo Piglia: Az eltűnt város, Rafael Pi- 
nedo: Plop, Ivan Wernisch: Út Asgábád- 
ba) való beszélgetés sem. A táborlakók 
megismerkedhettek az Erdélyi Híradó 
Kiadó új könyveivel, FISZ-mozi is volt 
Bereményi Gézával, főzés Péterfy-Novák 
Évával, kerekasztal-beszélgetés 1919- 
ről Hatos Pállal, Kocsis Árpáddal, Pa- 
tócs Lászlóval és Szécsi Noémivel, to
vábbá nem maradt ki idén sem a zenei 
program: Egyed Márton énekes-dalszer
ző, a Bozo és a Skeemers szintén a tábor 
vendégei voltak.

Plautus
mondása
VÍZSZINTES: 1. P lau tus m on
dása; e lső  rész. 11. A délutánt kö
veti. 12. Angyalrang. 13. Nem esik 
tovább. 14. Befűtött kályha ontja. 
16. Az asztácium vegyjele. 18. Visz- 
sza: lányunk férje. 19. Versenysza
kasz. 20. Pusztuló kazah sóstó. 22. 
Világos angol sör. 24. Krivoj ...; uk
rán város névváltozata. 25. Nemesí
tett almafajta. 27. Emelet, röviden.
28. A radon vegyjele. 29. Számsze
rű tény. 30. Idegen előtag, jelentése: 
levegő. 32. Alkotórész. 33. Ételpor
ció. 35. Német folyó. 36. Szalonnát 
köveszt. 37. Páros jegy! 38. Fél toll! 
39. Finom az ilyen palacsinta. 41. 
Könnyűfém rövid neve. 42. Auszt
ráliai futómadár. 44. Könyvet meg
jelentet. 45. Tüzéregység. 46. A líti
um vegyjele. 48. Beintő! 49. Amely 
helyre. 50. Ősi akkád eposz. 53. 
Szaglószerv. 55. ... It Be; Beatles-

sláger. 56. P lautus mondása; m á
sodik, befejező rész.

FÜGGŐLEGES: 1. Egyik irány
ba sem. 2. Kaszinói játékpénz. 3. Kö
zépérték. 4. Kipling egyik kígyója. 5. 
Nagyréde centruma! 6. Erős szándék.
7. A neon vegyjele. 8. Anyagcserét 
folytató. 9. Olvadt vulkáni kőzet. 10. 
Kiloliter, röviden. 15. Kepe közepe! 17. 
Nem használ fésűt. 20. Éva párja! 21. 
A mélybe nyújtás. 23. Oroszlán, lati
nul. 25. Mellettem elhelyez. 26. Meg
egyezés, angolul. 29. Forma, idom. 31. 
A szélein ragyog! 32. Előadó, röviden. 
33. Borsodi település. 34. Budapest 
egyik pályaudvara. 35. Fanyar erdei 
gyümölcs. 36. Ókori latin költő. 37. 
Mozgékony. 38. Ingatlantulajdon. 40. 
Bankkártya kódja. 41. Gyűrű alakú 
korallzátony. 43. ...-Üde; Burjátföld 
fővárosa. 45. Kissé dühös! 47. Kufs
tein folyója. 49. Sokrétű képzőművész 
(Hans). 51. Törni kezd! 52. Agykéreg! 
54. A rénium vegyjele.

R. T.

A Helikon 2019/14-es számá
ban közölt Passuth című rejt
vény megfejtése: Hétszer vá
gott mező, Négy szél Erdélyben
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Romániai írók Szövetsége Nemzeti Kulturális Alap

TÁMOGATÁSÁVAL minisztereinOkség BíihienCaoo«

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