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A leszállás 
feltételei
„A közeledések
csak létrehozzák a találkozást, 
de létével már nem törődnek.”

(Tandori -  Kék sugarak)

Csapódik az ajtó, gyorsul a busz, a sofőr szo
kás szerint steppel a pedálokon. Tipikusan 
olyan alkat, aki a rostos gyümölcslevet is per
cekig cibálja fogyasztás előtt: pimaszul szeret 
rázni. A szorítástól, mint túlfeszített taps után, 
zsibbadás csorog szét a tenyér árkaiban. Kény
szeredetten próbálok nem szuszogni, elsietett 
reggeli leheletem masszív, mintha szurikáták 
pusztultak volna el a számban. Zsúfolt kira
katok hullámzó visszaverődésein mosódunk el. 
Gyűröttek vagyunk, álmosak, szépek és komo
rak. Mint csigák a sót, kerüljük a szemkontak
tust. Egy visszafordulásba préselődött figye
lemjáték, a csúcsforgalom csípős levegőjében 
összekoccanó kérdőmondatok.

Ilyenkor torzulnak el a felületek, csúsznak 
szét a körvonalak, hártyát von magára a lé
legzet, mint mocsár a moharéteget. Elrejtenek 
valamit, amiről mindenki tud, és amiről sen
ki nem akar beszélni. A rendszerváltás kései 
lábszagát hordozzuk bőrünk alatt, mindegy
re felsejlik valahol az átható, fanyarédes szag, 
bárhogy is szeretnénk letagadni. Szeretném 
újratanulni az időt, ellazítani ujjaim, de még 
mindig kicsúszok saját kezeim közül.

Nem kívánom már kifacsarni az éjszakákból 
az élményhajszolás mosóvizét, egyre inkább el
pihen bennem a görcs, hogy lemaradok valami
ről. Talpam alatt újra puhítom a várost, egyre 
több madár köszön vissza rám. Jó néhány ci
pő ráment, amíg bizonyos értelemben sikerült 
otthonossá horzsolni a járdák repedéseit és ref
lexmozdulatokká rendszereződtek a botlások.

Hirtelen fékez a busz, dominóeffektus, nem 
látom, hol vagyunk pontosan. Le kéne szállni, 
jót tesz a séta, ennek a testnek amúgy se ár
tana. Közben volna idő magamhoz édesgetni a 
felelősség kóbormacskáit: türelemjáték szélvi
harveszélyben. Hiába körülményeskednék, vol
taképp majdnem olyan kényelmes volt ez az út, 
mint a panaszkodás. Elég messzire jöttem, de 
most már ideje átadni a helyet az újonnan ér
kezőknek. Pardon, coboráti?

„Mesésen abszurd, mint 
Erdély történelme”
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„Mesésen
abszurd,
mint Erdély 
történelme”
Interjú Vári Attila
íróval, költővel

-  Veró'fény című versében ez áll: „sorsom 
teljes: fényből rakott átok”. Más irodalmi 
szövegeiben is megfigyelhető a sors hasonló 
tematizálása. Az életrajzát figyelve azonban 
kevésbé érzékeljük ezt a kettősséget, hiszen 
olyan helyzetekben és szerepekben próbál
hatta ki magát, ami maga a teljesség. Mun
kássága ismert. Már a tanulóévektől több 
regisztert működtetett egyszerre: a színmű
vészeti főiskola, a filmrendezői diploma, 
az írás, a folyóiratokban való munka vilá
gát a tévé, majd az MKH bank, illetve a Ma
gyar Televízió osztályvezetői pozíciója követ
te, emellett kultúrdiplomata is volt, szépírói 
munkásságát neves irodalmi kitüntetésekkel 
méltatták. Feltevődik a kérdés, Ön hogyan 
látja ezt az életutat?

-  Le kell szögeznem, soha egyetlen mun
kahelyre sem jelentkeztem, mindenhová 
hívtak. A sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör 
szerkesztősége kivétel ez alól. A magyar 
adás szerkesztőségébe atyai jóbarátom, 
az akkori főszerkesztő, Bodor Pali csalt 
át. Egy ideig munkanélküli lettem, az az 
én döntésem volt, mert nem voltam párt
tag, s nem is akartam belépni. Maradhat
tam volna, ha elvégzem a pártegyetemet. 
Sütő András, akihez élete végéig szoros ba
ráti szálak fűztek, rövid időre alkalmazott 
az Új Elet szekesztőségében, de nem tudta 
kiharcolni, hogy felvehessen. Rossz hírem 
volt, az elvtársak tudták, hogy nem szere
tem őket. Áttelepedve Magyarországra, itt 
sem én ajánlkoztam. Csiki Laci, akit szer
kesztőnek hívtak az MTV-be, megkeresett, 
hogy ő engem ajánlott, mondván, romániai 
tévés múltam, József Attila-díjam, szakirá
nyú végzettségem van, diplomás filmrende

ző vagyok. Feladtam az MKH bank, a mű
vészeket pártoló Demján Sándor nyújtotta 
biztonságot. Az MTV-ben olyan irigy-gyűlöl- 
ködő légkör fogadott, amilyennel addig nem 
találkoztam. Szerkesztői, később főszer
kesztői, elnöki főmunkatársi munkakörök 
ellátása mellett sikerült egy 12 részes, kö
zel hatórás filmsorozatot készítenem a Szé
kelyföldről, ezért Rendezői Nívódíjat, majd 
Köztársasági Érdemrendet kaptam... Mégis 
alkalmatlanként rúgtak ki. Az az Alexa Ká
roly, akit nyakunkra ültettek, egy este felhí
vott, hogy nem tart igényt a munkámra (az
óta öt alkalommal ismételték a sorozatomat), 
talán csodálkozhatott, hogy mi is történt, 
mert másnap már az akkori NKÖM minisz
teri kabinetjében dolgoztam. Rockenbauer 
Zoltán első hivatali találkozásunk alkalmá
val versemet idézte, kiderült, hogy nyíregy
házi főiskolás korában fénymásolatban ter
jengett köztük a Változatok ütő és védekező 
hangszerekre című verskötetem, divatszöveg 
lett néhány versem. Hát ennyi.

— A felsorolt tevékenységek közül melyik 
állt leginkább közel Önhöz?

-  Hála Bodor Pálnak, a bukaresti magyar 
adás. Ott barátok és nem ordas-irigykedők 
között dolgoztam.

— Mindegyik kinevezés megváltoztatta az 
életéti

-  Magyarországi áttelepedésem után, ta
lán az egy Film Színház Muzsika kivételé
vel, amelynek főmunkatársa voltam, ahol 
Iszlai Zoltán főszerkesztő-költő érzékenysé
ge, embersége, Ablonczy László hihetetlen

VÁRI ATTILA

Sáromberkén született 1946-ban. Marosvásárhelyen érettségizett a Bolyai Farkas Líceum
ban, a színművészeti főiskola, majd a kolozsvári BBTE hallgatója volt, végül a bukaresti 
színművészeti főiskolán szerzett filmrendezői diplomát. 1968-ban a Brassói Lapok munka
társa, majd a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör szerkesztője lett, 1970-től a Román Televízió 
magyar szerkesztőségében dolgozott. 1973-tól az Új Életnél dolgozott, 1978-tól szabadfoglal
kozású író. 1983-ban áttelepült Magyarországra, ahol a MAFILM rendezői irodájában dolgo
zott, később a Magyar Nemzet és a Film Színház Muzsika főmunkatársa, rövid ideig a MKH 
bank osztályvezetője, majd a Magyar Televízió osztályvezetőjeként, később főszerkesztője
ként működött. 2000-2002 között a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában dolgo
zott, 2002. január elsejétől nyugdíjazásáig kultúrdiplomata, a bukaresti Magyar Kulturá
lis Központ intézeti titkára volt. Többek közt a József Attila-díj (1989) és a Prima-díj (2018) 
kitüntetettje. Legújabb kötete: Fénylő magnóliák, avagy a látomások könyve (Mentor, 2018).

és szinte megkérdőjelezhetetlen szakmai 
tudása miatt nyugodt légkörben létezhet
tem, minden munkahelyemet ideiglenesnek 
tartottam, soha nem volt biztonságérzetem. 
Nem voltak hajdani iskola-, katona-, egye
temi társaim a munkatársak között, meg
tanultam gyanakodni. Bella István és Lá
zár Ervin halála óta nincs élő kapcsolatom, 
szinte senkit sem ismerek a kortársak közül. 
Ilia Mihállyal tartom, immáron több mint 
ötven esztendeje, a kapcsolatot, és Farkas 
Lászlóval az Új írás második, most megje
lenő sorozatának főszerkesztőjével. A töb
bi? Még Bodor Ádámmal is, akit kolozsvári 
éveim óta emberként nagyon szeretek, ép
pen három éve találkoztam utoljára. Ma
gyarságomban változást hozott, amikor egy 
reggel, az MTV-ben az irodám ajtaján fekete 
filctollal odafirkált üzenet várt: „Menj haza 
az anyád szőrőstalpú p... ba, mocskos oláh.” 
Másnap volt a híres százezres tüntetés a ro
mániai falurombolás ellen... Szépen rímel a 
kettő, ugye?

— Emellett megmaradt a szülőföldhöz kap
csolódó szeretet és felelősségérzet, ami vissza
térő, meghatározó motívuma a szövegeinek és 
a munkáinak is (elég, ha a dokumentumfilm
jeire gondolunk). Mindkét narratív formában 
sok mindennek állít emléket, elsősorban még
is a családnak, tágabb vonatkozásban pedig 
a hazának. Mit gondol az emlékeiről, illető
leg mennyiben módosult a fenti fogalmakhoz 
való viszonyulása?

— 1989 decemberében, Bukarestben a Pe
tőfi Házban találkoztam Domokos Gézával, 
Szász Jánossal, Horváth Andorral, Ágos
ton Hugóval, ott hangzott el Jancsitól az az 
ötlet, hogy haza kellene jönnöm, mert lesz 
egész napos magyar adás, és szeretnék, ha 
jönnék, vezetni, toborozni a szerkesztőséget. 
Szilveszter éjszaka utaztam vissza Pestre, 
a vonaton még fontolgattam is az ajánlatot, 
de hazaérve a valóság várt. Egy alig két
éves kislány és a feleségem, akiket nem te
hettem ki bizonytalan kimenetelű kaland
nak. Az elmúlt harminc évből úgy 8-9 évnyi 
időt Erdélyben és Bukarestben töltöttem, 
nekem a Haza, Marosvásárhely és a három
széki Berecktől az aranyosszéki Mészkőig, 
a Székelyföld. Pesten nincs baráti köröm, 
Lévay Zoltán, a Múzeum Café főszerkesztő
je az egyetlen, akit nem is kortársként, in
kább amolyan nagyobb fiamként szeretek, 
ha vele beszélgetek, nem kell a bárányfelhő
höz használati utasítást mellékelnem, már 
jobban ismeri a mai Erdélyt és irodalmát is, 
mint én. A Székelyföld folyóirat szerkesztői 
állnak hozzám igazán közel. Természetes, 
hogy onnan merítek, amit valaha bejártam, 
ahol minden városban voltak s talán még 
vannak barátaim is. Nem tudok pannon író 
lenni, nem értem teljesen Magyarországot. 
Kézdivásárhely főtere örökös helyszínem, ha 
leírom, hogy Főtér, az van a szemem előtt, s 
azok a marosvásárhelyi emlékeim töltik ki 
a teret, amelyek egyre csak nőnek, elfedve 
ezeket az emigrációs éveket.

— Gyakran hivatkozik az alkotótársak
hoz fűződő kapcsolatára, felidézi, amikor 
Kányádi Sándort meglátogatta Hargitán, 
vagy Páll Lajost Korondon, egy helyen pe
dig így fogalmaz: „Kányádi, Páll Lajos. Nem 
csak személyiségek. Helyek is számomra”. 
Az említett térségek ma inkább kulturális 
terek (gyakori meghívott Marosvásárhelyen, 
Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában), vagy
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most is erőteljesebb a személyes kötődés („Él
hettem volna Korondon”, írja)?

-  Amíg Bukarestben éltem, hétvégeken, 
már péntek délután beültem a kocsimba, és 
irány Sepsi, Farkas Árpád. Sokszor vittem 
Domokos Gézát, hogy találkozhasson Sütő
vel, Marosi Ildikóval, Páll Lajossal, de La
jost is vittem, hogy meglepjük Gálfalvi Gyu
rit a születésnapján, Kányádit a Hargitán, 
Sütőt rendszeresen hoztam Vásárhelyről 
pesti kezelésekre, Kányádit Kolozsvárról a 
Hargitára, Domokos Géza Csíkszeredái szü
letésnapi köszöntőjére... A hat évből, min
den szombat, vasárnap, szinte két év, ez
zel telt... Akinek van fogalma az autózásról, 
az talán el tudja képzelni, hogy hányszor te
hettem meg ezeket az utakat, ha öt év alatt 
több mint kétszázötvenezer kilométert fu
tott a kocsim... Szerettem őket, akiket ma
gamnál többre tartottam, mert fel tudtam 
nézni rájuk.

-  A hely és a lakozás fontos témája az élet
műnek és az életének is: rengeteget utazott, 
sok mindent látott. A dolgok enciklopédikus 
áttekintését ez a tapasztalás is segítette?

-  Egész fiatalon bejárhattam többször is 
Európát. Talán ez lényeges, de inkább az, 
hogy szép nagy családunk volt, műértó'k 
és műpártolók. Festmények, könyvek kö
zött éltem. Szüleim színészbarátai, tucat
nyi képzőművész nagybácsi, nagynéni és 
unokatestvér között eszméltem, hamarabb 
ismertem az olasz reneszánszot, a francia 
impresszionizmust és az utána következő 
nagy korszakokat, mint horgászként a Ma
rosban élő halfajtákat. Gyermekkoromban 
bélyeget gyűjtöttem, galambásztam, hor
gásztam, s a szomszédban működő autó
javító miatt, ahol „segíthettem”, szakértő
je lettem a motoroknak. Igényem volt, hogy 
mindennek utánanézzek. Egy bélyegen Si
mon Bolivar volt, elő a lexikont, hogy ki is 
volt ő. Történelmet, zene- és képzőművésze
tet, zoológiát, geológiát lehetett tanulni bé
lyegekről. Kamaszkoromban csüngtem az 
öregeken, Kemény Jánostól olyasmiket hall
hattam a Helikon íróiról, hogy maguk kö
zé képzeltem magamat is. Igazi otthonom 
a könyv volt, de imádtam csavarogni, erdőt, 
mezőt járni, építeni a rádióimat, diódákkal, 
ellenállásokkal, kondenzátorokkal, tran
zisztorokkal bíbelődni.

-  Több helyen is leírja, hogy abszolút ide
iglenes volt Magyarországon tartózkodá
sa, aztán mégis itt kellett maradnia. Egy, 
a Székelyföldben megjelent interjúban így fo
galmaz beszélgetőtársa, Ferenczes István: „a 
te kalandvágyad, elvágyódásod mélyén tu
lajdonképpen a visszavágyódás érhető tetten”, 
de az is beszédes, hogy Önarckép nemzettel 
címmel köszöntötték Sepsiszentgyörgyön a 70. 
születésnapján. Milyen többletet jelent Erdély 
az életében?

-  „Nincs másik idő, mely befogadna,//má
sik ország, mely nevet adna://ideköt/ideg- 
szálaival a szél,//pamutszálaival a köd//s 
a végső türelem is ideötvöz.” Csoóri Sán
dornál jobban nem tudom megfogalmazni. 
Transzilván patrióta vagyok, soha a világ 
egyetlen pontján sem éreztem, hogy otthon 
vagyok, csak Erdélyben. Azt hiszem, álmom
ban sem jártam soha pesti képsorok között, 
ez, amiben élek, számomra képtelen álom
képpé alakulni. Akkor miért élek itt? Min
den emigráns gondja: vissza? De hova?

-  A dokumentumfilm-készítés (gondolha
tunk a legutóbb elkészült Orbán Balázs-do- 
kumentumsorozatra) szintén meghatározó az 
életében. Milyen, akár a hétköznapi létszem
léletünket befolyásoló tanulságokat ad ez a 
munkafolyamat, mit jelent Önnek a múlttal 
foglalkozni vagy „megállítani” a jelent?

-  Fontos az értékmentés, de gyűlölöm 
a mellüket féltéglával verő' magyarkodó- 
kat, tudom, s szerettem volna láttatni, hogy 
nincs a történelemnek ítélőszéke, tények 
vannak, s ha már a prózámban, verseimben 
messzire rugaszkodok a valóságtól, a doku
mentumfilm teret és módot adott arra, hogy 
tárgyilagos lehessek.

-  Foglalkozik a kortárs magyar filmmel, 
esetleg ennek módszertani kérdéseivel?

-  A film a legdrágább önkifejezési mód, 
sem kapcsolataim, sem anyagi hátte
rem nem maradt hozzá. Utolsó kísérletem, 
amelyről Makoveczcel, de Sebő Ferenccel s 
a világhírű táncmesterrel, Novák Ferenccel 
sokat beszélgettünk, Malonyai Dezső hatal
mas munkájának, a magyar tárgyi népmű
vészetnek egy zenével, helyi táncokkal ki
bővített látvánnyá tétele lett volna, sok-sok 
részes etűdökben, de a korábban említett úr 
jóvoltából a terv terv maradt.

-  Az Erdélyi legendák című kiadvány gye
rekek számára készített munka -  nem tervez 
több kötetet ebben a műfajban?

-  Filmnek készült. Torzóban maradt 
a Legendák sorozat is. A Maros és Olt, 
a Bálványosvár, A Szent Anna-tó és Gyil
kos-tó legendái után, amelyek képernyőre 
is kerültek, feldolgoztam volna a Mezősé
gen, Palóc- és Mátyusföldön, Alföldön, Du
nántúlon keresztül, gyermekeknek, a helyi 
legendák egy részét, ötven film készült vol
na, a Kőműves Kelemenné zárta volna Dé
ván. Mindez már olyan távoli, mint az űrha
jósok lábnyoma a Holdon.

-  Irodalmi szövegei sokféle aktualizálha
tó kérdést, hatásmechanizmust közvetítenek. 
Ismert, hogy A virágmadarak hajnalban le
hullnak és a Lassított lónézés kötetek kul
tuszkönyvek lettek, prózapoétikai szem
pontból is jelentősek. Összességében melyik 
kiadványt tekinti a legfontosabbnak, mi volt 
valóban korszakalkotó?

-  Ők lehetnének: három regénycsöke- 
vényem jelent meg ebben az évszázad
ban. Az első: Cselédfarsang-, a főúri család, 
amelynek tagjai a Martinovics-összees- 
küvéstől az 1989-es romániai eseménye
kig mindig börtönbe kerülnek. Van ben
ne egy sóhaj: „soha sem fordult elő, hogy 
anyanyelvűnkön vallattak volna...” A má
sodik: Szomorú hold-, a szászok immáron a 
mükénéi lineáris B íráshoz hasonló, meg- 
fejthetetlenné tett létének rekonstrukciós 
kísérlete. A harmadik: Nappali holdfény; a 
19. században elmagyarosodott erdélyi, de 
nürnbergi eredetű német család utolsó tag
ja, aki a magyarságát a szökése után, Né
metországban éli meg -  ha lenne kiadóm, 
akkor kiderülne, hogy ez egy összefüg
gő mesés, olykor abszurd trilógia, hőseim 
különös sorsa révén Erdély történelmének 
utóbbi kétszáz esztendeje rajzolódik ki. El
ső, második és harmadik személyes narrá- 
ció, csak annyira mesésen abszurd, mint 
Erdély történelme. Mindenik kötete az ÉN,

TE, Ő munkacímet viselő regénynek, fele
let azokra a kérdésekre, amelyeket a má
sik két könyv olvastán tenne fel magának 
az ember.

-  Szomorú hold című regényében a szászok 
emlékhelyeit, a történelmi vonatkozásokat 
vizsgálja, erdélyi múltjukat bizonyos melan
kóliával szemléli. Kiterjeszthető ez a látás
mód a székelységre, a székely ség jelenére is?

-  A Székelyföldet a Kárpátok és a szász 
placenta védte. Csak a szorosoknál volt né
mi érintkezése románokkal. Ez szűnt meg. 
A következményeit tessék megnézni, ahogy 
Brassó ipartelepei, raktárai s velük a mun
kaerő' nyomul Kököstől Szentgyörgy felé.

-  A fentiekkel ellentétben, legutóbbi köny
vében, a Fénylő magnóliákba« inkább a lá
tomásszerűség az irányadó, páldázatokként 
is olvashatóak a történetek. A vázolt sorsese
mények kiemelik az olvasót a hétköznapokból, 
valamiképpen perifériára került léthelyzete
ket mutatnak be. Mi vezette a dolgok felül
vizsgálatára?

-  Saját perifériám, kirúgatásom abból a 
szakmából, aminek diplomájáért, az egye
tem elvégzéséért éheztem, a szó szoros ér
telmében vért izzadtam Bukarestben.

-  Magam emlékére című verse a követke
ző képpel zárul: „Ki gyöngyöt szórt disznók 
elé, kit megrontott a rontás”. A Fénylő mag
nóliákban ezt a szubjektivitást és önreflexi
ót leginkább a viszonylagosság, valamint az 
értékek átértékelésének lehetősége közvetíti. 
Hogyan viszonyul az idézett képhez, kellő tá
volságból tudja szemlélni a fiatal éveit meg
határozó társadalmi-politikai folyamatokat?

-  Félni a félelemtől, ez a rontás. A bel
ső időnk annyira szubjektív, hogy életün
ket nem is tekintjük a törénelem részének, 
én lélekben nem sokat változtam, csak tüs
kéket növeltem, s ma egyre inkább úgy ér
zem, hogy nem tehettem mást, elszigete
lődtem. A tudásom már senki számára sem 
érték. Valaha, az egyik idős barátom a fölös
leges tudások magiszterének nevezett. Kitű
nő volt a memóriám, szerettem odafigyelni, 
amit másoktól el lehetett tanulni, eltanul
tam. Itthon most éppen villanyt szerelek, 
csillárokat, konnektorokat, trimmelőket. 
Vidéki házam satupadján van ütvefúróm, 
flexem, dekopírfűrészem, szegbelövó'm, 
hőlégfúvóm, ezerféle kéziszerszámom, ame
lyeket használok is. És mellettük kerti esz
közök. Én teszem el a lekvárokat, kompoto
kat, téli savanyúságot... Hát ez van, és még 
írok is.

-  Hogyan képzeljük el a hétköznapokban 
Vári Attilát? Ma már aszketikus alapelvek 
szerint éli az életét?

-  Nagykanállal ettem az Életet, két vé
gén égetve a gyertyát, ahogy mondani szok
ták. Gyönyörű nők és mértéktelen italok kí
sértek. Szeretem a szép és drága dolgokat, 
antik bútorokat, s jobban szeretem a szmo
kingot, mint a farmert, s az aszketikus élet
mód olyan távol áll tőlem, mint az, hogy egy 
gilisztából lepke legyen, bár ugye a laikus 
szemlélő számára a giliszta hasonlít valami 
bebábozódás előtti hernyófélére.

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
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ROBERT SERBAN

A jó  szél
Väntul cel bun

mondjak mesét 
kér a fiam  
azután jobb karját 
váltamra teszi 
mint baráti vállra

időnként
fél szárnnyal is
elszáll az ember Kocsis Rudolf: Szem 3

Puliszka, pálinka, film
Mämäligä, tuicä, film

puliszkát főzünk pálinkázunk 
szerb filmet nézünk nevetünk

megveregetjük közben a tévét 
mint azt akiben vakon is 
bízunk

egyszer csak
mintha Titu bácsimat látnám a képernyőn 
szólok apának 
hallgass kavargasd 
oda ne égjen
válaszol közben a sztorira figyel

a tűzön az edényben 
puliszkánk mesét puffogtat 
szájáról olvasom 
mint süketnéma 
két szó közé 
tolom a fakanalat 
csinálom amit apa csinálna 
ha nem pálinkájával eltelt 
mozirajongó volna

a család koccint jóízűen nevet 
nevetek én is 
nevet a puliszka is

a sínek között várom a villamost az utolsó percen 
jobbra mozdulok 
ott a megálló
agyalágyult! háborog mindenki miattam benne
a diszkóban
fülhallgatóval
őrülten csápolok saját zenémre 
a többiek persze
frusztráltan bámulnak bénán mozognak 
mint a robot amit a rászerelt 
nemi szerv rángat

nem félek semmitől
kicsit aggódom
azt is csak érted
mert mi van ha kétségbeesetten
unalmamban
véletlenül
a pánikgombhoz érek

A já té k o s
Jucátorul

az Úristen sakkozik 
megint

ma
a feketékkel 
játszik

Pánikgom b
Butonul de panica

két kicsi melled 
hegyén
pánikgomb ül

sosem izgulok 
nem is félek
tüzet kést nadragulyát dugóhúzót nyelek

Robert Serban, költő, újságíró (1970, Drobeta-Turnu 
Severin). A temesvári Műszaki Egyetemen diplomázott 
1995-ben. Első verseskötete 1994-ben jelenik meg, Fireste cá 
exagerez (Természetesen túlzók) címen. A Romániai írók Szö
vetségének tagja és Debüt-díjasa. Az Orizont irodalmi lap 
szerkesztője. Két tucatnyi verseskötet, publicisztika-gyűjte
mény, interjúkötet szerzője. Legutóbbi verseskötete: Putin 
sub linie (Vonal alatt), 2015, Cartea Románeascá, Bukarest. 
Az itt fordításban közölt versek a Tehnici de camuflaj [Álcá
zási technikák] kötetben (Tracus Arte, 2018) jelentek meg.

V álaszth a tó  lehetőségek
Cáréul cu optiuni

mint tömött szénásszekér
gurul az élet
lassú
nehézkes
még vicces is
jóval magasabb mint amilyen széles 
azon töprengsz, mit kezdj vele

mint hatalmas 
matracra rázuhanj? 
csukott szemmel 
gyönyörtől olvadozva 
szagolgasd? 
nyugodtan precízen 
számold
a szalmaszálakat? 
vagy
egyszerűen csak 
gyújtsd föl?

LÁSZLÓ NOÉMI fordításai
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BIRO GERGELY

Szabadságharcos a kínai 
gyorsétteremben
Géza bácsi hetekig nyűgös volt, majd 

a tavasz közeledő, óvatos lépteire lassan 
felszívódott benne az ingerlékenység. Té
len amúgy is könnyebben felszínre bukik 
a lélek összes fekete keserűsége, mindaz, 
amivel addig képtelen volt megbirkózni, 
és ilyesmikben sajnos Géza bácsi sem 
szűkölködik. A tartós dermesztő hideg és 
sötétség megpróbálja azt is, aki közvetle
nül alig érzékel belőle valamit. Géza bá
csinak ráadásul egészségügyi problémái 
is adódtak: gyakran panaszkodott a ve
séjére, a prosztatájára, fájdalmai voltak.

Rá akartam  venni, hogy menjünk el 
orvoshoz, amivel csak annyit értem el, 
hogy szinte levegővétel nélkül kiabál
ni kezdett velem, miután már majdnem 
beleegyezett. Hogy ezzel nem lehet mit 
csinálni, legfeljebb annyit, hogy kive
szik a prosztatáját, de akkor egy éven 
belül meghal. Hát ezt akarom én?! Nem, 
én csak azt szeretném, hogy vizsgál
ják meg. De hogy őt már megvizsgálták, 
prosztata-megnagyobbodása van, ezzel 
pedig nem lehet mit kezdeni. Annyiszor 
műtötték már, annyiszor billegett élet 
és halál között, és bízta magát a Jóis
ten kegyelmére, hogy többet volt a po
kolban, mint a napvilágon. Elkezdte so
rolni, hogy mi mindenen ment keresztül. 
Ismerem az összes vesszőfutását, csak 
nem számoltam vele, ami pedig kézen
fekvő lett volna, hogy ezek után máskép
pen viszonyul az orvosokhoz. Még így is 
csoda, hogy időnként megkér: kísérjem el 
bizonyos kisebb egészségügyi beavatko
zásokra. Komolyabbat nem szeretne már, 
amit teljesen megértek.

Visszatérve arra a bizonyos decemberi 
estére, ha rajta múlt volna, mondta vol
na tovább a történetét, csak elment az 
egésztől a kedvem, és időközben alapo
san ránk esteledett, amit ő talán kevés
bé érzékelt. Volt már úgy nemegyszer, 
hogy hat-hét órán keresztül mesélt az 
asztalnál ülve, és amikor jeleztem, hogy 
lassan mennék, mert elfáradtam, azt 
kérdezte tőlem:

-  Te fáradtál el?
Biztosan nagy erőfeszítésbe kerül eny- 

nyi időn keresztül beszélnie — bár igen 
jó adottságai vannak hozzá - , de nem 
számolt azzal, hogy mindezt figyelem
mel követni sem éppen könnyű. És ta 
lán azért is juthatott eszébe ez a kérdés, 
mert csak a maga erőfeszítésére gondolt, 
arra nem, hogy valaki hallgatja is őt, vé
gig figyel, mert érdekli a története. Ettől 
azonban Géza bácsi nem szokta kitüntet
ve érezni magát.

Egyszer bemutattam egy barátomnak, 
és valami olyan kényszert tapasztaltam 
benne, mintha abba a kicsi időbe pró
bálná belesűríteni az életét, hogy a ba
rátomnak átadhasson minden lényegest, 
amit róla tudni lehet -  pedig nem kérte 
rá senki. Utólag igazat adtam neki: az ő 
élményeit azzal osztja meg, akivel sze

retné. Mert ő úgy határozott, hogy a tör
ténete mindenkié.

Előtte azonban megsértődtem, amiért 
ugyanolyan részletességgel osztja meg a 
vele történteket egy vadidegennel, mint 
velem, aki már hónapok óta jártam  hoz
zá. Még akkor is, ha az élményeit nem 
sajátíthatom ki magamnak. S ha innen 
nézem őt: vajon léteznek-e lépcsői a bi
zalmának, ha a sorsának elbeszéléséről 
van szó? Vannak-e szintjei az emlékei
nek, vagy pusztán egy általa jóváhagyott 
történésláncolat az egész?

Nem tudom pontosan. Keresztkérdé
sek ide vagy oda, gyakran támadt az az 
érzésem, hogy a legtöbbször képtelen va
gyok belőle olyan belső élményeket vagy 
külső mozzanatokat előhívni, amelyek 
túlm utatnának egy hús-vér élet újság
hírszerű kivonatán.

Géza bácsi rengetegszer elmesélhet
te az életét, mert gyakran tér vissza 
ugyanazokra az eseményekre, amelyeket 
korábban már felidézett, és a két vagy 
több változat nemigen különbözik egy
mástól. Talán megmerevedtek az emlé
kei. Azért kell sűrűn közbekérdeznem, 
hogy átmozgathassuk őket, nehogy le
tapadjanak, akár az izmok egy hosszú 
ideje fekvő ember tagjaiban. Lehet, hogy 
időközben így rögzültek az emlékezeté
ben, és a legjobb szándéka mellett sem 
képes többet mondani annál, mint amit 
ténylegesen közöl.

Reméltem, hogy a történetének szá
mára is homályos részleteire fényt derít
hetünk, ha elmegyünk az Allambizton- 
sági Szolgálatok Történeti Levéltárába, 
és szépen kitöltünk egy kérelmet, hogy 
megismerhessük a róla szóló iratokat.

Beleegyezett, és eljött velem. Szeren
csés napunk volt: péntek lévén a Levél
tá r  délben zárt, mi pedig háromnegyed 
tizenkettőre értünk oda; el is küldhet
ték volna bennünket, mondván, hogy az
nap nem fogadnak már újabb kérelme
zőt, de az ügyfélszolgálati hölgy segített 
kitöltenünk a papírokat, türelemmel és 
együttérzően hallgatta Géza bácsi törté
netét, aki a végén alá is írta  a nyomtat
ványokat.

Ezt úgy szoktuk csinálni, hogy elő
vesszük a személyi igazolványát, ame
lyet hosszabbik oldalának élével az 
aláíróvonalra fektetek. A bal felső sarka 
mutatja számára, hogy hol kezdheti meg 
az írást. A betűi erősen haj aznak a Me
nő manó figurájára, mintha csak körül
rajzolná őket, de az is csoda, hogy h a t
van év után még emlékszik az alapvető 
formájukra.

Ugyan egyszer sem hallgatták ki h i
vatalosan, de erősen bíztam néhány 
szorgalmas besúgóban, akár az egyko
ri ellenlábas munkatársai, bajtársai kö
zül. Noha a hölgy megnyugtatott: akár 
három-négy hónapba is beletelik, mi
re értesítenek a kutatási eredményről,

úgy vártam  ezeket az iratokat, mint a 
megváltást. Képzeletemben egy súlyos, 
magasodó papírtömeg feküdt előttem, 
amelyek egytől egyig a több évtizedes 
múltban készültek, és más szempont
ból tárják majd elém Géza bácsi életének 
mozzanatait. Roppant izgalmas nyers
anyagnak néztem tehát elébe.

Nemcsak emiatt volt szerencsés na
punk, de tény, hogy ez tette fel rá  a ko
ronát: mindent el tudtunk intézni, amit 
csak szerettünk volna. Ennek örömére 
Géza bácsi meghívott a Madárfészekbe, 
egy kínai gyorsétterembe ebédelni. Ek
kor ebédeltünk együtt először, és fogal
mam sem volt róla, hogy ez milyen tor
túrával jár.

Ő rántott csirkemellet szeretett volna 
enni vegyes körettel, de ilyet nem min
den kínai étteremben lehet kapni. Ez a 
hely az átlagosnál nagyobb kínálattal 
bír, a sor is gyorsan haladt velünk, és 
miközben Géza bácsi folyamatosan be
szélt a karomba kapaszkodva, próbáltam 
legalább valami hasonló ételt találni a 
számtalan fémtálcát nézegetve, monda
nom sem kell: nem sok sikerrel. A pul
tos lány pedig nem értette, hogy mit 
szeretnék. Mézes-szezámmagos csirke
mell-falatokat ajánlott, én meg rögtön 
elfogadtam. Kaptunk ajándékba egy-egy 
szerencsesüteményt, aztán asztalhoz ül
tünk.

A szerencsesüteményeket megtörve a 
következő cetlit találtam  Géza bácsié
ban: „Jó a humorérzéked, és élvezed az 
életet”. Fel is olvastam neki.

-  Az már szent igaz! -  helyeselt.
Aztán egyszer csak megszólalt a tá 

nyérja fölött:
-  Ajaj... baj van.
-  Mi a baj?
-  Ez a csirke édes, nagyon édes, és alig 

van benne hús. Több a panír, mint a hús.
Elmagyaráztam neki, hogy ez mézes- 

szezámmagos csirke, csak ilyen volt, és 
azt hittem, hogy jó lesz.

-  Jó a fenét. Odaragad a panír a proté
zisemhez. Ki látott már ilyet? Mézes-ma
gos csirke... Ne tessék már viccelni, ké
rem szépen...

Eléggé éhes voltam, nem hiányzott az 
újabb bonyodalom. Végignéztem Géza bá
csin, aki ott ült szemben velem halvány
lila télikabátban, fekete leninsapkában, 
homlokán egy lyukas magyar zászlót for
mázó kitűzővel, olajtól fénylő ujjakkal, 
és felnevettem. Szabadságharcos a kí
nai gyorsétteremben.

-  Na, Géza bácsi... Először is levesszük 
a sapkát, kabátot.

-  Nem vettem le a sapkámat? Te jó is
ten...

Szépen és türelmesen elmondtam neki, 
hogy őszintén szólva, nincs már kedvem 
kicserélni az ebédjét. Én sem pontosan 
azt kaptam, amit kértem, de megteszi. 
Egye meg szépen ő is, amit a sors adott, 
nem olyan rossz az, higgye el. O pedig 
szót fogadott, és komótosan evett.

-  Addig éltem, húszéves koromig -  szó
lalt meg váratlanul. — Hálát adok a Jó
istennek, hogy húszéves koromig lá t
tam. Láttam a napfelkeltét, és ha a nap

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

lement: a csillagos eget, a Göncölszeke- 
ret; reklam áltam  is magamban, hogy 
nem szabályos a rúdja. Láttam harmat- 
cseppes fákon, gyönyörű csokrokban az 
almavirágot, cseresznyevirágot. Láttam 
harmatos hajnalban virágoskertet, vete- 
ményeket, szőlőlugast, és láttam  olyan 
teleholdat, hogyha volt valami fémdarab 
a homokban, villogott. Fel tudtam venni, 
mert láttam . Csillogott-villogott, mert 
olyan világos volt a holdnál, hogy látni 
lehetett.

Félbehagytam én is az evést.
— Álmodban sem látsz?
-A ... nem.
— És mióta nem?
— Mióta is...? Megvan vagy negyven 

éve. Csak hangokat hallok már álmom
ban, emberi beszédet néha... A kivég
zésem után még sokáig úgy álmodtam, 
mint előtte, de aztán örökre megszűntek 
a képek, és m aradt a vakság, a bezárt
ság, a börtön. Ebben éltem le az életemet. 
Amikor ’87-ben felköltöztem Budapestre, 
abba a kicsi lakásba, ahol most is élek, 
azonnal megéreztem, hogy tulajdonkép
pen olyan, mint egy börtöncella.

— Tényleg megérezted?
— Ugy-úgy. Éreztem a falak szűkössé

gét, hogy közrefognak, a sugárzásukat, 
éreztem a mennyezet közelségét. És tud
tam azt is, hogy én oda be leszek zárva, 
mint egy rab, mint egy fogoly. De nem 
olyan rab, mint akit elítéltek, hanem 
hogy én magamat fogom bebörtönözni. 
Hogy amint becsukom az ajtót, én oda
bent leszek, a világ, a napsütés, a ma
dárfütty meg odakint, bizony-bizony.

— De miért, Géza bácsi? Úgy értem, ak
kor miért ide költöztél?

— Tudja Isten, fogalmam sincs. Ezt a 
borzasztó keresztet kaptam, ezt kell ci
pelnem. És mert végül is jó ott nekem. 
Nem kellett nagyobb lakás, minek. Meg
van mindenem.

— Géza bácsi, én olyan szívesen segíte
nék keríteni neked egy asszonyt, egy be
levaló, formás asszonyt...

— Asszonyt?! Nem kell nekem asszony, 
elég volt három feleség. Az elsővel 1960- 
ban esküdtünk, mert véletlenül beakadt. 
Otőle van a fiunk, de rendszeresen fűvel- 
fával megcsalt. A második gyerek lány 
lett, még pelenkáztam is, cucliztattam, 
a válás után egy évig fizettem utána is 
a gyerektartást, de hiába esküdözött a 
feleségem, hogy az enyém, nem bíztam 
benne, ezért elvégeztettem egy apasági 
vizsgálatot, és kiderült, hogy nem tőlem 
van a kislány. De nem is attól, akire gya
nakodtam. A bíró azt mondta, hogy bo
csássák meg, ő nem fogja megvizsgáltat
ni miattam a fél várost, húzzam össze a 
derékszíját, és ne kérjem vissza, amit a 
gyerek után egy évig fizettem.

A második feleségem szerette az italt, 
alkoholista lett, őt ezért hagytam ott. 
A harm adik meg... Felépíttettem egy 
házat kettőnknek a Balaton mellett, és 
amikor 2003 karácsonyán beköltöztünk, 
hat nap alatt kiutált onnan a lányával, 
a házból később persze nem láttam  sem
mit, mert a telek az ő nevén volt, és ő ka
pott építési engedélyt.

Viorica Buga: 2018 november 25.

— Hát nem ismerkedtél meg soha egy 
rendes nővel, aki nem szúrt volna hátba?

-  De, ismertem olyat, még házasság is 
lehetett volna belőle. Csak nem tetszett, 
nem igazán akartam  ővele élni.

-  Szóval téged azok a nők izgatnak, 
akik végül hátba szúrnak.

— Isten tudja, miért, de valahogy úgy 
— mosolygott Géza bácsi. — Van egy ször
nyeteg, lelketlen fiam, akivel tizenvala- 
hány éve nem beszélünk, megszakította 
velem a kapcsolatot. Tizennégy éves ko
rában magamhoz vettem, mert nem bírt 
már vele az anyja meg az új férje, aki egy 
börtöntöltelék volt, hatszor ült, egyszer 
például három hónapot kardigánlopá
sért. A fiamat aztán szinte minden kollé
giumból el akarták tanácsolni, ahol csak 
megfordult, folyton én szaladgáltam min
denféle igazgatókhoz vakon, bottal, hogy 
ne csapják ki. Aztán lilára festette a ha
ját, fokhagymát evett, felvette a nagy
anyja fapapucsát, és jártában-keltében 
rálehelt az emberekre, provokálta őket. 
Ha nadrágot vettem neki, megszaggat
ta, a vadonatúj, drága kabátot elcserélte 
egy ócska bőrkabátra, mert a huligánok
ra akart hasonlítani. Nem volt normális 
már akkor sem. Egyszer még kereste is 
nálam a rendőrség, de nem tudtam  ró
la semmit, csak azt, hogy ’78-ban disszi
dált, külföldre szökött a sorkatonai szol
gálat elől, el sem köszönt. Aztán húsz év 
múlva hazajött, azóta természetgyógy

ásznak mondja magát, de valójában egy 
szélhámos. Azt állította, hogy feltalálta 
a rák és az AIDS ellenszerét, és minden
kit meg tud gyógyítani. Egyszer kölcsön
kérte az egyik kitüntetésemet, amit az
óta sem adott vissza. Azt lobogtatta, és 
hirdette, hogy „Nem kell idő előtt meg
halnotok, nem kell félnetek, én megmen
tem a lelketeket, én vagyok a forrada
lom...” Mert ugyanaz a neve, mint az 
enyém. Sok kétségbeesett, beteg embert 
becsapott, elszedte a pénzüket. Éz lett az 
én fiam. Később azt kérte, hogy írassam 
a nevére a lakást, de nem tettem  meg. 
Ha megtettem volna, már régen az utcán 
volnék, ezt hidd el nekem. Azóta nem be
szél velem.

Géza bácsi úgy mesélt a fiáról, m int
ha csak egy ellenszenves szomszéd vagy 
utcabeli jutott volna az eszébe. Nemhogy 
apai fájdalmat, de még egy kis megren
dülést sem éreztem a hangjában. Utána 
pedig, m intha mi sem történt volna, el
hallgatott, és nyugodtan evett tovább.

Minden jel szerint a szerelmi és a vér
ségi kötelékek nem voltak túl tartósak a 
saját családjában sem, mintha újragyúj
totta volna a gyermekkor poklát, csak 
más díszletekkel, de ugyanúgy kő kö
vön nem maradt sehol. Nyilván ismer
ni kellene a feleségek és a fiú elbeszé
lését is, hogy teljesebb képet kaphassak 
az elmondottakról, de feltételezem, hogy 
Géza bácsi ösztönösen úgy választott
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m in d ig  nő t, hogy a  k ap cso la t -  k isebb- 
nagyobb v esz teségekkel -  záros időn b e
lü l tö n k rem en jen , m éghozzá fő kén t az ő 
k á rá ra .  A fiú  m eg... A te rv  a k k o r  is m ű
ködött, h a  nem  szerelm i kap cso la t szü le 
te t t .  M ert G éza b ácsit a r r a  k á rh o z ta t ta  
a  so rsa , hogy ú jra  és ú jra  élje á t  a  meg- 
tag a d o ttsá g , a  b ecsap o ttság , m ajd  a  m a
g á ra  h a g y a to tts á g  élm ényét, és ebből az 
ördögi kö rfo rgásbó l nem  tu d o tt  so h a  k i 
kap aszk o d n i. T a lán  a legutóbbi h á z a s s á 
ga u tá n  ezé rt sem  k ö tö tte  össze az é le té t 
ú jabb  a sszo n n y a l -  m iközben  m eg ö re
g ed e tt, r á é rz e t t  a r r a ,  hogy  sz á m á ra  az 
egyedü llé t a  leg testh ezá lló b b  és a  legbiz
to n ság o sab b . E s  ezzel le z á r ta  a  lé té n ek  
egy ik  legsúlyosabb k érd ésé t.

-  N a és te , öreg b a rá to m , neked  van -e  
családod , gyereked? -  k a p o tt észbe G éza 
bácsi. -  Te sosem  m esélsz sem m it.

-  M it m eséljek , h a  sosem  kérdezel?
-  M icsoda, én?! A m ú ltk o r  is m eg k é r

deztem , hogy m i volt veled a  hétvégén .
J a , igen , tény leg  m egkérdez te . É ppen  

csak  azon  k a p ta m , hogy m á r  a  m áso d ik  
m o n d a to m n á l nem  figyel, tü re lm e tle n 
ség e t é re z te m  b en n e , a  to rk á b a n  p ed ig  
h a n g o k  ren g e teg e  to rló d o tt fel, és a lig  
v á r tá k , hogy szav ak k á  lehessenek .

-  N ekem  n incsen , és nem  is volt felesé
gem , m ég c sak  egy f a t ty a t  sem  n e m z e t
tem  sajnos.

-  A kkor éd esap ád d a l élsz?
-  Nem , én  egyedül élek  a k is  lak áso m 

ban .
-  B a rá tn ő d  sincsen?
-  G éza bácsi, ne fag g ass ...
-  P á ro sá n  szép az  é let, ez t h id d  el n e 

kem . M eg a  gyerek! A kivel tö rő d h e tsz , 
o k o síth a to d , ta n í th a to d .. .  A te  tu d á s o 
d a t á t  leh e t ad n i, a  gén jeidet, m in d en t... 
T e h á t az é le ted e t fo ly ta th a to d  m ásb a n , 
a  gyerekeden  k e resz tü l. Ez a fa jfe n n ta r
tá s . Úgy te re m te tte  m eg az  Is te n  a  v ilá 
got, hogy szaporod jatok  és sokasodjatok. 
Ez m eg ad a to tt m in d en k in ek .

-  T a lán  egyszer m ajd én is szaporodom , 
G éza bácsi.

-  Ne ta lán o zz  i t t  nekem , a  fran c  egye 
m eg, h á t  nem  igaz, hogy n incs olyan nő, 
a k i erkölcsileg  t is z ta , é rte lm es, és ... m it 
m ondjak  n ek ed ... ak i k iegészít, a tá r s a d  
jó b an -ro sszb an , h a  baj v an , a k k o r  m in 
den b en  seg ít, és te  is  u g y an ú g y . N em  
szab ad  m in d en k i m e lle tt  e lm en n i, m eg 
m essz irő l, a  v ilá g ű rb ő l n ézn i a  n ő k e t... 
Te m ég az ú t  e le jén  vagy, te s s é k  ö ssze
k ap n i m ag ad a t...

-  Igenis.
-  ...A  nőhöz hozzá leh e t é rn i, r á  le 

h e t m osolyogni, és az é rin té se , m in t egy 
á ra m ü té s .. .  Ide figyelj, te s sé k  nekem  
m egnősü ln i! G y erek et, u tó d o t c s in á ln i, 
és ad ja  a Jó is ten , hogy ta lá lj  egy rendes 
te re m té s t , a k i nem  k u rv á lk o d ik  m e lle t
ted , ak i t is z ta , nem  hü lye... -  G éza bácsi 
i t t  m á r  szán d ék o san  viccelődött, és a h o 
g yan  m eg h a llo tta  a nevetésem et, rá k o n t
r á z o tt  m ég  egy  fu ta m m a l - ,  nem  kell, 
hogy okos legyen, b assza  meg, hogy m in 
d en t tu d jo n , nem  k e ll... A la k á s t  t a r t s a  
ren d b en , m eg  sa já t  m ag á t, a  te s té t ,  és 
m éltó  tá r s a d  legyen  az  é le tben . K i kell, 
hogy eg ész ítsé tek  eg y m ást. Ez a lényeg. 
Ez kellene. M ilyen  jó  v o ln a ... C sa k  gon
do lnátok  egyet n yáron , b e ü ln é tek  az a u 

tóba, és lem en n étek  a B a la to n ra . U tá n a  
m eg h aza jö n n é tek . É s o tth o n  v á rn a , h a  
é lne , szegény  a n y u k á d  a  k is  u n o k áv a l. 
A n n y i öröm et, boldogságot leh e t sze rez 
ni, de h a  e lu ta s ítju k  m ag u n k tó l az é le tet, 
vagy  m icsoda, az nem  jó ...

R ég ó ta  e lengedem  a fü lem  m elle tt az 
ehhez hason ló  p réd ik ác ió k a t. M ost is ez 
tö r té n t  -  de csak  félig. A zt h iszem , jó  ide
je  nem  ö rü ltem  en n y ire  a  szokásos fej
m o sásn ak . G éza bácsi ú g y  ecse te lte  n e 
k em  az é le t n a g y  do lgait, a k á r  h a  e s ti 
m esé t m esélne; h a lk a n  b eszé lt hozzám , 
a  m o n d v acs in á lt un o k ájáh o z , te rm é sz e 
te s e n  te lje sen  fö löslegesen, de a  g e sz tu 
sa , a  seg íten i a k a rá s a  jó lese tt. É s a h ite , 
a tü ze s  h ite  a  c sa lád b an  -  ez te ts z e t t  leg
in k áb b . Hogy d erék b a  tö rh e te t t  az élete  
szám os a lk a lo m m al, az ig en lé sé t m in d 
vég ig  m egőriz te . M ert őt tén y leg  nem  
fogja a golyó.

A zóta v a lah án y szo r ú t r a  k e lü n k , hogy 
e lin té z z ü n k  v a la m it , m in d ig  m egh ív  
e b éd e ln i, v ag y  h az a fe lé , az  á ru h á z b a n  
nek em  is v e szü n k  sü tem én y ek e t. É s  t a 
lá n  ebbéli g e s z tu s á b a n  n em  is a n n y ira  
a  h á la  vezérli, m in t in k áb b  a n n a k  m eg
ta g a d á s a  a  ju s s , a  f iz e tsé g  rév én , hogy  
íg y  v a g y  úgy, de ö s s z e ta r to z u n k . M e rt 
g y a k ra n  é rzem  a z t, hogy  p u s z tá n  k if i 
zet, m in th a  k im o n d a tla n u l v a la m i szol
g á l t a tá s t  n y ú jto t ta m  v o ln a  -  és a k 
k o r  k ö n n y ed én  k ie g y e n líth e t eng em  is 
a  le lk iism e re té b e n , a k á r  egy  k ö zü ze 
m i sz á m lá t. S h a  jo b b an  belegondolok, 
a  g y a k ra n  p a r t t a l a n ,  sz em é ly te le n 
né vá ló  beszédével, az  á lla n d ó  ism é tlé 

seivel u g y a n ú g y  táv o lsá g o t t a r t  tő lem , 
m in d e n k itő l, m e r t  n in c s  az  az  em ber, 
ak i ily en k o r ta r tó s a n  fig y e ln i tu d n a  rá , 
ah o g y an  ő rá  sem  fig y e lt oda é rd em b en  
soha  sen k i.

Pedig  a  m ag a  m ódján  kö tő d ik  hozzám . 
G y a k ra n  olyan öröm m el kezd el m eséln i 
a te le fonban , m iu tá n  m eg ism erte  a  h a n 
gom at, m in t ak i csak  e rre  a h ív á s ra  v á r t. 
É n  is m egkedveltem  őt — igaz, hogy a  fel
ism erése im  nyom án  n e m r itk á n  e lk e se 
red tem , de ta lá n  éppen  ezek  a  ta p a s z ta 
la to k  k e lle tte k  ah h o z , hogy m élyebben  
ism erhessem , é rth e ssem  őt.

N éh án y  h ó n ap  m ú lv a  m eg k a p tu k  a 
v á la s z t  a  L ev é ltá rtó l: nem  ta lá l t a k  ró 
la  sem m ilyen  je le n té s t, ira to t. C salódott 
v o ltam , nem  a k a r ta m  h in n i  a  szem em 
nek , a m ik o r  a  leve le t kézhez  k a p ta m . 
K u ta th a t ta m  volna u tá n a  m ag am  is, h i
v a ta lo s  ú to n  en g ed ély ez ték  vo lna, de 
nem  volt hozzá kedvem . T a lán  a z é r t  sem , 
m ert jó ideje nem  faggatom  m á r  G éza b á 
csit az e lm ú lta k  felől olyan m ódszeresen , 
ah o g y an  e lő tte . íg y  is s ü t belőle a  tö r té 
nelem , ren d sze resen  fe lb u k n ak  belőle az 
em lékei -  h a  esetlegesebben , h á t  e se tle 
gesebben. De ő o sz tja  m eg velem  őket, ő 
ad ja  á t  a  tö r té n e té t ,  m in d a z t, a m it b e 
lőle fo n to sn ak  gondol, ő c s a tla k o z ta t be, 
a k á r  önk én te len ü l is a  lé tén ek  á ram áb a . 
L e v é ltá ri poros i ra to k  h e ly e tt k a p ta m  
egy élő em b e rt -  ilyesm i ü z e n e tte l is bír, 
hogy nem  m a ra d t  fen n  ró la  sem m ily en  
je le n té s , és a z ó ta  ú g y  lá tom , hogy  ezzel 
is  n y e rtem . M ert G éza bácsi tá r s a s á g a  
olyan, m in t egy b eav atás.
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FELLINGER KÁRO LY

B orító

...és rátereli, mint az éhes nyájat,
figyelmét a gizgazos ős vakútra...

Félszeg kamasz a remény, szégyenlős, mint 
akit rajtakapnak, aprópénz helyett 
kabátja utolsó gombját dobja a 
templom perselyébe, de előtte még 
kívánna is valamit, vagy amikor 
kéményseprőt látunk, talán azt, hogy ez 
egyszer ne vegye észre senki, még az 
Istenért se, igen, emlékezete 
fába vésett szív, vagy nevének kezdő
betűi egy rég kidőlt tölgyfa kérgén. 
Elhagyja magát, az Én meg fölveszi, 
kalapot emel a szögnek a falban, 
kinézi napjait, ahogy tyúkjait 
az anyja, mindig előre tekintve, 
felborítja gyors lépteit az este, 
és szétfeszülnek a földben a magok, 
alighanem már rohamuk van, egyen
ruhába öltözteti őket a nap, 
a szemét zavarja a meztelenség .

A lázas éjjel idomított kutyák 
keltnek, mély álmából felverik a port, 
nem valamiféle útszéli korcsok, 
a hátrahagyott jövő meg kullog, az 
alagutak behálózzák a poklot, 
az unalommal történik a legtöbb, 
a semmi nélkülözni kénytelen, fel
tűnt útitárs, elszalasztott kőfal, a 
fajrontkulcsért küldött kisinas, lovat 
ad alá a vak tűz, mohó falovat.
Mint az óvatos autóversenyző, 
feltartóztatom, nem akarom, hogy meg
előzzön, nekem jár, hát nekem járjon, 
megígérték és papírom van róla, 
számomra fenntartott múlt, talált persely, 
szétszerelhető, összerakható seb, 
étvágyát elragadja a béna föld, 
felégeti mezsgyéit a halál, a 
fű  ápolt, nem törik bele a kasza.

Hajótörött virraszt a tengerparton, 
álmatlanok és gyűröttek a habok, 
a bizonytalanság már a válláig ér, 
szépen fejlődik, ő meg csak hallgat, 
belegondolja a fejébe az észt, 
a veséjének titkos viszonya van 
az éggel, a szíve meg nem kap munkát, 
lemarad magáról, kifogás lehet 
a tengernyi bajra, méretes fogás, 
az esély lenyúlja, salakra futja, 
neki a piszkos feladat a jussa, 
a tengerparton lődörög vagy lófrál, 
és elsüllyed a habkönnyű homokban, 
feltámad a szél is törvényszerűen, 
előételnek jöjjön hát az emlék, 
hajótörött vár a tengerparton, a 
valóság hajó képében kísérti, 
a valóság hajónak hiszi magát, 
csönd van, Isten a fedélzetére száll.

Eldöntöttem, ő lesz az életem, csak 
így élhetem túl, vele maradok, hogy

megtaláljam magamat, róla nem is 
beszélve, inkább elhallgatom nevét, 
fel van írva egy cetlire, zsebemben 
felejtettem, üres csokipapír, el
száll az életem, a sors meggyűrűzte, 
lejárta lábait, kész kődarab, így 
akarja a szabadság, nincs új a nap 
alatt, szófogadó a nyár, jégsima, 
a nyelve kollektív leszerződteti, 
kéziratban maradt önkívülete, 
pórázon tartja az esőcseppjeit, 
lelke tőkesúlyát kiszárítja az 
elme, kése nyelét, mint engedelmes 
szolga, ártatlansága bepácolja, 
nagy gondban van a hajnal, a körhinta 
lófigurái összekeveredtek 
a büszke díjugrató paripákkal.

A történelem süllyed, magába száll, 
eleme lemerült, szabályos töltés, 
oldalára fordul a lusta folyó, 
agg régész a szemtelen kíváncsiság, 
földomlás, ahogy a lélek kiveti 
magából s magához tereli állva, 
könnyelműen mérlegel a mázsa, rád 
várva, végignéz rajtad, s te felméred, 
amint a sóhaj, dolga végeztével.
Amott a park, a facsemete mellé 
levert karó hozzáállása mozgat, 
gyógynövénytermesztő angyalok kara, 
megkörnyékez a Mi, beletöröl a 
festett égbe, honvágyat ébreszt bennem, 
a képzelőerő gravitáció, 
érintetlen táj, tisztázzuk le, erdő.
A forma zaklatásként éli meg, ősz 
van, a jól informált szélnek híre megy, 
végül egymással leveleznek a fák.

A titok a sakkfigurákban bízik, 
kerülgeti a mennyet, megrakodik 
valójában ki se mozdul otthonról, 
visszabeszél az ösztönös falaknak, 
kötényében szilvamagokat szoptat, 
lyukas tenyerében az anyagias 
világ liftje közlekedik, a pokol 
vadon nőtt árnyéka jól felitatja, 
irgalmatlan a gyújtogató hajnal, 
a szalmaláng egy életre megjegyzi, 
pattog a labda, majd elmegy a kedve, 
beleszalad a fénybe, féreg lakja, 
kifújja magát, könnyít a dolgán, a 
félkész képről a cethal bekapja, be
leéli magát a lélek a testbe, 
ahogy a jóság a szívbe, tüdőbe 
a levegő, a szó magának marad, 
a halhatatlanság foglya a semmi, 
barlangját őrzi lebarnult jövendőm.

Tárd ki ablakod, üvege hiányzik, 
a sötétség kihajtogatja magát, 
a tányérok megint éhen maradnak, 
színes asztalterítő a felejtés, 
a sors nem meri visszanézni győztes 
gyakorlatát, végül még elveszíti, 
kihull a fogad, számba vesz a halál, 
torkomban dobogsz, mint dagadó Mózes, 
elvagy magaddal, önszorgalomból, az 
esély terhét elszopogatod szépen, 
az egyenlőség hegycsúcsán pihen az 
Isten, lehet ma minden, az órája 
siet, visszamorgás a ketyegés, még

kibeszéli háta mögött az időt, 
a föld azonban nem számol veled, és 
vadállat a szívünk, lakatlan sziget, 
ahogy csak a hős katonák tudják, egy 
óriási kőszoborlábfej, izzadt 
ujjai közé behúzódik a rés.

A világhálón a nagy keresgélés 
közepén szembejön velem egy koros 
bácsi, jobb kezében öregbot van, a 
ballal leföldeli a poros baba
kocsit, belekapaszkodik, úgy halad, 
mellette régi házakat bontanak, 
persze üres a vén csotrogány, egykor 
a gyerekeit sétáltatta benne, 
ha jól látom, nem is babakocsi már, 
inkább a neki kiutalt tolószék.
A fáradt végtagok beállnak a test 
szolgálatába, az idomított haj
szálak hűséget esküdnek egy kopott 
elefántcsontfésűnek, a sörhasú 
felkiáltójel maga alá rondít, 
kesztyűjét ingerli, zavarba hozza, 
mégis kesztyűs kézzel bánik magával, 
elvan a költő, elvan hát a bárddal, 
a létszükségletévé lett a halál.

Vagy tízen álltak előtte a sorban, 
a tenyerét vakarta, mindig a balt, 
nagy erőfeszítésébe került, be
látom, abba, hogy ne tévesszen, majdnem 
belebolondult, átszivárgóit hite, 
ideje volna megsajnálni szegényt, 
és ellene esküdött a föld, az ég, 
hulló falevél sürgeti úgy ma a 
múltat, mögötte álltam, már csak tudom. 
Újra és újra kitapogatjuk a 
tapasztalat benőtt ösvényeit, még 
véletlenül se tudunk félre lépni, 
magunkkal ráncigáljuk a krónikus 
időt, legyen a tanúnk, a szél vasalt, 
hosszú szoknyájába kapaszkodunk, sport
cipőnkön a lyuk hajszálgyökereit 
látni, vagy csak a szem, a túlbuzgó kis
iparos iparkodik, mint a hithű 
pók, Adám meg száll, nem bír ellenállni.

Zötykölődik a kíváncsi utazó, 
elcsavarja fejét a vonatablak, 
anyajegyei kész puzzle darabok, 
lélekben a testes vágóhidakra 
gerjed, ismerkedik a táj, állok a 
hegy lábánál, zuhan egy kő, magába 
száll, lefut a szem a harisnyán, zsíros 
árnyékra hasal az ég, elszalasztja 
a lehetőség, a test feledhető 
szállás, vadászles kilátás, zihálva 
ér a hold a célba éppen, levágott 
végtagjain becserkészi az éjjel.
Megérkezik O, a halottnak hitt, a 
felejtés befutja ismerőseit, 
kerítést a bab, házát a borostyán, 
végzetükre váró fejfák, rögtönöz 
a rög, áthallatszik, még tán túlszalad, 
szokás kérdése a jelen, a kereszt 
magára veszi, mindent magára vesz.

Hiú emlékezés, virágcserepet 
forgat az ablakban, fejlődjön egyen
letesen a szár, rendbe rakva, rendbe 
téve a növényt, zöld virágcserepet 
forgat az ablakban, magát a napot.
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C S E H  K A T A L IN

L a j i k a
filmkockák

I.
Lajika egyedül 
sétál az utcán 
ő  m indig egyedül já r  
hosszú ballonkabátja van 
és erősen kopaszodó feje 
kezében barna aktatáska  
most m últ negyvenéves...

II.
Lajika történelmet tanít
és társadalomtudományokat
olyan m int egy költő
halkan beszél
rokona a csöndnek
a katedrának támaszkodik
és érdekes dolgokról mesél
a maga nyugodt hangnemében...
néha kinéz az ablakon
olyankor háttal áll nekünk
de akkor sem szakítja meg a mondandóját...

III.
Lajika öngyilkos lett 
felakasztotta magát 
amikor megtudtam  
először a szomorúság 
madara suhant el fölöttem  
aztán a kíváncsiságé 
vajon miért tette? 
mi bánthatta annyira? 
azt mondják hogy túlérzékeny volt 
akár egy törékeny asszony 
vagy egy anyátlan kisgyerek 
meg hogy nem értette meg 
a környezete... még Isten sem

IV.
Lajika egyedül sétál az utcán 
egyik kezében sétabot 
másik kezében barna aktatáska  
a ballonkabátja is barna 
szemei is szelíd-barnák 
erősen kopaszodó fején 
megcsillan a déli napsugár 
arcán alig-mosoly vagy félmosoly 
olyan m int egy létben felejtett költő...

Határállomás
fohász

Istenem, légy velem, 
sose fordíts hátat, 
mutasd meg, milyen a 
mennyei alázat!

Istenem, adj erőt, 
irgalmat, kegyelmet, 
megnyugvást lelkemnek: 
dacos békétlennek!

Istenem, adj hitet, 
látatlanul benned, 
csönded, féltett kincsed, 
robaj mögé rejtsed!

Istenem, kétségek 
szívemben tolongnak, 
nincs vége, vége nincs 
a sokadalom nak...

Istenem, itt vagyunk 
a határállomáson. 
Te kívül, mi belül 
a múlandóságon?!

Csöndjátékosan
Szívem elült 
csöndé lettem  
lettem csönddé 
vagyok Csöndné

Névsorolvasás

Itt vannak m ind élők és holtak 
kik megállt szívekbe álmokat loptak 
egy hatalm as teremben várakozunk 
az ablakok tárva-nyitva 
beleng a kellemes fuvalom  
arcunkon feszült nyugalom

A  katedránál Isten ül 
kinyitja a naplót 
és a neveket olvassa 
a holtakkal kezdi ugyanis 
nekik hamarosan vissza 
kell menniük a pokolba 
vagy éppen a mennybe 
aztán ránk kerül a sor élőkre 
ki-ki elmondja saját történetét 
sikereit megvalósításait 
kudarcait ballépéseit...

Csöndvárosban 
csönd a házunk 
vak ablakból 
csöndre látunk

Csöndingóság 
örökségünk 
közjegyzőre 
nincs szükségünk

Isten a végén becsukja a naplót 
megigazítja félrecsúszott nyakkendőjét 
komor tekintete végigpásztáz rajtunk 
majd szó nélkül sietős léptekkel távozik 
utána lesünk a hűvös folyosó-homályba 
de már sehol sincs csak a kopott napló 
hever a cementes padlón  
a szolgálatos angyal beröpül érte 
szárnya alá kapja s máris elhussan...

Csöndből csöndbe 
lépünk könnyen 
áttetszünk dús 
angyal-könnyen...

Itt vagyunk m ind holtak és élők
istenfélők és Istentől félők
itt vannak m ind élők és holtak
kik gyanútlan Istent zavarba hoztak...
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K Ö R T E S I  M Á R T O N
Periféria

C sak a szem em  
sarkából látom , a m it  
tulajdonképp próbálnék leírni.

Minél több részletét mondanám, 
annál erősebben vonzódik hozzá 
a tekintetem, melynek langyos sütésében 
lassan, szálról szálra szertefoszlik 
a gondolatok laza fonálrendszere.

H ogy lyu k a t ne égessek belé, 
m u szá j odébb fókuszá lnom .
A  színek elcsendesednek, 
a körvonalak összecsúsznak,

csak a formák mozgása marad, 
s óvatos táncukból alig megfigyelhetó'en 
kirajzolódik egy összefüggő' tértapasztalat.

Hogy két kör 
metszéspontja mit jelent

Talán egy mezsgye kezdetét, ahol 
tetten érjük a diszkrét alakzatok 
önkéntelen konvergenciáját.

Körmetszetek határát vonjuk 
a metszéspontok közé: 
szim m etrikus vágás két irányba, 
melyből közös tulajdonrész fakad.

Egymás felé nyújtózó sugaraink 
fokonként ferdülő találkozásai 
berácsozzák a megosztott teret:

a metszettest egy begyógyult forrasztás 
csiklandós hege -  egymásba olvadt anyag, 
szerves kötés, szétválása feltépi újra 
és tovább csonkítja a magányt.

DÉNES ANITA

Lakoma
A hóborította erdőből jöttek, a fehér 

magányból. A fák csontvázai közül.
A lány ott feküdt, ahol az erdő' sö

té t tömege és a tópart egym ásnak fe
szültek: két ív, fekete és fehér. K ette
jük  között a test színfoltja.

A lány meztelen volt. Csak a haja 
te rü lt szét körülötte, és a megvágott 
tenyeréből lassan  szivárgó vér -  ez 
is vörös, az is vörös. Huszonegy éves 
volt, és haldoklott. A szervezetében 
fél üveg vodka és fél doboz altató dol
gozott. A tenyerét azért vágta meg, 
m ert nem volt biztos benne, megér- 
zik-e időben és odaérnek-e hozzá, mi
előtt végez vele a fagy, vagy a gyógy
szer és az alkohol mérgező koktélja.

De mielőtt kihunyt volna a tudata, 
m eglátta őket a csupasz fák között -  
és elmosolyodott, gyengén, reszkete- 
gen. Csak az ég lá tta  a mosolyát.

Egyenként jö ttek  oda hozzá. Szür
kék voltak, vékonyak, m int a kés
penge, a szemükben éhség világított. 
Csontosra fogyott, bársonytalpú h í
mek, gyenge lábú öregek, egy óriá
si, vemhes, lassú léptű nőstény, akit 
hárm an  fogtak közre.

Odajöttek hozzá, körülállták, szin
te tanácstalanul. A lány mosolygott, 
és hallgatott. Ők nem tudhatták , mi
lyen elszántan  küzd most az öntu
datlansággal, a hányingerrel. Nem 
a k a r t hányni: nem a k a r ta  bemocs
kolni a tökéletes jelenetet, am it az 
élete végére szánt pontnak. A torka 
görcsösen rángatózott, de az ajkáról 
egy p illana tra  sem tű n t el a delíriu- 
mos mosoly.

A csontos testek  ném án közrefog
ták. A kásásszürke égbolt, fekete fa
törzsek és fehér hó között a lány vö
rös haja, vérző tenyere, rózsaszínre 
fagyott bőre szinte világított. Az élet 
lángjának utolsó fellobbanása.

A lány m ár nem fázott olyan ke
gyetlenül, m int am ikor megérkezett;

m int am ikor a tóba dobta a ru h á it 
és lefeküdt a hóra. Most m ár melegí
te tték  -  belülről a szesz undort kel
tő, olajos melege, kívülről a bundás 
késpenge-testekből áradó nyers élet
erő. A nyitott szájakból sárga agya
rak , rózsaszín nyelvek villan tak  elő: 
újabb színfoltok a monokróm téli tá j
ban. A kemény fekete orrokból szál
ló pára  megolvasztotta a lány körül a 
havat. Az egyik sovány hím  óvatosan 
közelebb oldalazott hozzá, és nyalo
gatni kezdte a tenyeréről a gyorsan 
kihűlő vért. A torkából halk  morgás 
tö rt elő.

A ztán a többiek is közelebb léptek.
És innen m ár nagyon gyorsan 

ment minden.
A lány még érezte, ahogy egy erős 

állkapocs összezárul a k a rja  körül, 
és szinte gyengéden megszorítja. Az
tá n  elmúlt a gyengédség: a fogak be
lemélyedtek a testébe, reccsent a hús, 
és a lány tudatának  utolsó szikrája is 
kilobbant, elúszott az éterben.

Percek a la tt végeztek vele. A felté
pett te s t párája  a la tt tovább olvado- 
zott a hó, véres-nyákos kásává állva 
össze. Egy apró vérpatak  b á to rta la 
nul m egindult a tó felé, belefolyt a 
decemberi jégen nyitott résbe, és las
san elkeveredett a hideg vízzel. A zsi- 
gerek, csontok, csupasz in ak  egyre 
felismerhetetlenebb tömege köré göd
röt tapostak, ahogy lakom áztak.

A ztán az utolsó húscafat is lesza
kad t a csontról, az utolsó éhes mor- 
dulás is elhalt, ahogy m egteltek a 
gyomrok. Lassan, egyenként e lhát
rá ltak , először a vemhes nőstény, 
ak it most m ár négyen kísértek , u tá 
na sorban az erős, szikár hímek, 
a fakó bundájú öregek. A lábnyoma
ikban m egült a vér és a hóié, ahogy 
m egindultak az erdő felé, m aguk mö
gött hagyva azt, am i valaha  egy nő 
volt, és most m ár név nélküli, élette
len csonk. A vérpatak  lassan  elállt; 
az utolsó párafoszlányok is eltűntek 
a fagyos levegőben. A lakom a záró
akkordjaként valahol az erdőben pa
naszosan felcsivitelt egy madár.

A tópart hallgatott.
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LUKACS FLORA

Nyár vége
A pályaudvaron úgy mászkáltam, 
mint aki vonatra vár.
Sokáig az összes érkező szerelvényről 
azt hittem, képes leszek felszállni rá. 
Amint meghallottam a hangjukat, 
mozdulatlanná váltam, 
úgy maradtam percekig.
Fává akartam válni, 
egyhelyben maradni örökké.
Menekülni akartam.
Április huszonnyolcadikán hívott videocseten, 
nem beszélt, csak vette, ahogy megy. 
Egyszer csak megállt, 
élő egyenesben néztem végig, 
hogy elgázolja a gyors.
Akkor némultam meg.
Nem lenni igyekszem.
Az illatát keresem, 
mint a nyár vége, 
olyan volt.
Hérakleitosz szerint az anyagtalan lelkek 
a túlvilágon az illatukról ismerik meg

egymást.

Aszkéta
Saját magát nézi egy tükörrel szemben ülve. 
Tíz perc az életéből egy falnyi képpé válik 
a szemben látott arcról.
Tíz másodpercenként készít egy rajzot 
hogy két perc múlva, 
tíz perc múlva, egy hét múlva 
ránézhessen,
valamit megtudjon magáról. 
Kétségbeesetten keres valamit, 
amit nem találhat, 
mert nem övé az arc.
Áldozata a csöndnek.

Saját halát
Álltam az autópálya felüljáróján, 
cigarettáztam, egymás után szívtam

a szálakat.
Az összes talpam alatt száguldó autóról, 
kamionról elképzeltem, ahogy elcsap. 
Eléjük akartam ugrani, 
elképzeltem a zuhanást, 
éreztem a tehetetlen testet.

Arcodba fújom a füstöt,
csak egy pillanatra ne lássam vonásaid,
ne maradjon remény.
Nem gyengült a szorítás, 
amivel a korlátba kapaszkodtam.
Láttam a szétszakadt testem az úton, 
saját halálomat akartam, 
a szervek híján megélhetetlen létezés helyett.

Nincs kiút o falok közül
Katakombák szagát árasztják 
a lehasított terek.
Mint sikátorok déli napsütésben,

Varga Luigi István: Agára

olyan árnyékokat vetnek a falak.
A labirintusok emberpárjai 
egymást keresve,
a rátalálás reménytelenségét hordozzák.
Látomásaik közösek:
menekülő állatok szaga és szuszogása,
egy akasztott nő szelleme,
egy vonat elé lépő meztelen férfialak
elszálló lelke.
Egymás tükröződéseit, 
elillanó körvonalát 
láthatják egy-egy pillanatra.
Patkányok mozognak lábaik körül, 
egy román kori Krisztushoz 
szorongva imádkoznak.
A falba hasított rések 
a tengert engedik látni, 
az árnyékokat a köveken.
Kinek a természete 
ez a természet?
A bolyongás éveinek kékeszöld a fénye.

Kő és fém
Ót nézem, hozzád beszélek,
neki mondom, amit neked mondanék,
hozzád érek, ha őt érintem,

a kezében a te kezed biztonságát keresem, 
bőre alatt ereidet simogatom, 
vonásaidat nem viselem el idegen arcokon. 
Kövek és fémek vagyunk, 
a tenger sós vize roncsol.
Egy gyűrött műanyag palacknyi emlék. 
Szavaidat hallom mások szájából, 
más mondatok részeként.
Minden szó, amit valaha kimondtál, 
a te hangodon szólal meg, 
idegen anyaggá válik a testektől.

Kövek
Dobogó kövek lógnak a mennyezetről,
közöttük emberek járnak,
ha közel érnek hozzájuk,
a világ összes zaja és zenéje
összesűrűsödve szól belőlük,
mintha hangszórók volnának.
Kezükbe fogják,
olyan az érintésük,
mintha egy teknősbéka dobogó szívét
vágták volna ki a páncélja alól.
Az űr csöndjében érzik a lüktetést, 
sose voltak ennyire egyedül.

Tibeti tem etés
A halálban a tudat állapotot vált, 
két fizikai létezés közt egy átmenet.
Tibeti temetéseken szerzetesek kísérik 
a halottat egy arra kijelölt,

megszentelt helyre.
A hegyoldalban egy nagy, lapos kövön
egy ember a testet
apró darabokra vágja,
megeteti a keselyűkkel,
akkorák, mint a fekete kutyák az utak

mentén.
A halottból semmi nem marad.

Zock
Elhasznált mozdulatai a padlóra csorogtak.
Egész testét csillogó aranyfestékkel fújatta le,
egy méter széles anyagcsíkkal tekerték körbe,
csak az ásványkék kontaktlencse
és az arca látszott belőle,
az is elszínezve,
és a haja, ami olyan volt,
mint egy sanghaji hotelben a kishercegé.
Kipakolva állt.
Az anyagon átütöttek testrészei.
Szerveit köré képzeltem,
mintha kezében tartotta volna őket,
furcsa léggömbökként.

A nyomasztó zenére, . 
valaki a nyakához érve 
megragadta a fásli végét.
Körül járva őt kibontotta 
sorról sorra, 
lefejtette róla a színeket, 
hegeket, sebeket, 
visszahelyezte szerveit 
és egyszerre órák múlva 
ott állt meztelenül.
Összegezni tudta szenvedését úgy, 
hogy abból bánat legyen.
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FEHER IMOLA

Dialógusok
Jó napot! Tudja, kiszúrtam magam

nak és egy jó ideje figyelem. S mire ju
tott? Arra, hogy az elsó' benyomás számít. 
Az intuíció^ ha érti, mire gondolok. Termé
szetesen. És mi volt az az ominózus elsó' 
megérzése? Kérem, töredelmesen beval
lom, ha kinevet, ha nem, maga pont olyan, 
mint én. Ugyan, kérem, ne beszéljen ba
darságokat! Ez lehetetlen! Belőlem csak 
én vagyok. E-gye-di. Megismételhetetlen. 
Egy. Igen, uram, ezt aláírom, de a maga 
fajtájából akad még egy pár. Tudja, nem 
élhet úgy az ember, ha nem veszik körbe 
hasonszőrűek. És ha megnézi, mi egyek 
vagyunk. Egyre dobban a szívünk. Egyre 
jár az agyunk. Lelkünk is egyre rezzen. 
Furcsa egy csavar. Tisztára olyan, mintha 
klónoztak volna! Dehogy, kérem, ez annál 
sokkal jobb! A Jóisten nem akarta magára 
hagyni és teremtett még néhány művészt, 
hogy ne legyen elveszve ebben a szürke 
nagyvilágban.

#nemműaművész

*

Szép jó reggelt! Üdvözöljük tanfolya
munkon. Örülünk, hogy ilyen szép szám
ban megjelentek és vevők arra, amit nyúj
tunk. Ez a bevezető óra, kérem, dőljenek 
hátra és hallgassanak figyelemmel. El
mondjuk, mit is nyújtunk önöknek eb
ben az időintervallumban, ami lefedi az 
órák számát, amire befizettek. Év eleje 
lévén, igazán jutányos csomagot kaptak, 
kompakt. Minden modern, szuperficiális 
igényt figyelembe vettünk, és nagy szó
rású kérdőívet töltettünk ki, felmérése
ink 99%-ban pontosak. Tessék, most itt 
vannak s készen állnak, hogy megtanul
ják mindazt, amit a mai társadalom elvár. 
De mi is az pontosan? Nem fognak megle
pődni. Sorolom:

#analfabétaképzés
*

Jó napot! Kérem! Kérem! Segítség! Jaj! 
Segítség! Tűz van! Már minden lángok
ban áll. Kérem, jöjjenek! Uram! Igen, igen, 
asszonyom, úton a mentősereg. Bizonyára 
már hallja is a szirénákat, még az éteren 
át is visszhangoznak. Nínúnínú. Hallom, 
hallom, de nem jön senki. Hiába várom, 
csak a hang terjed. Asszonyom, nézze meg, 
ég-e még? Tessék? Igen, jól hallotta, ég-e 
még? Jaj, nincs már mi égjen, porrá lett 
minden. Látja, ez a láng dolga, hirtelen 
fellobban, mindent felizzít és porrá per
zsel. Mint minden az életben, a tűz is le
ég, elalszik, semmivé lesz. Igen, uram, de 
mindenem odaveszett. Nem mindene, asz- 
szonyom! Maga megmenekült.

#elégahangis

*

Ennyi. Valamit mondani kellene. Azt 
mondják a bölcsek, ha lezársz valamit, te
gyél rá dugót, fedelet, földeld el, tűntesd el,

felejtsd el. Nyiss új lapot. Nézz előre. Ta
lán az évek múlásával is ezt kellene ten
ni. Lapozni egyet. Mégis, ahogy levesszük 
a régi naptárat a falról s felakasztjuk az 
újat, automatikusan eltesszük a már több
ször végignyalt régit a fiókba. De minek? 
Uram, kérem, hozzám beszél? Nem értem. 
Ismételje meg. Milyen dugó? Ez egy újsá
gos bódé, azzal nem szolgálhatok. Mit sze
retne? Jaj, semmi, kérem, csak itt düny- 
nyögtem magamban, a bajszom alatt. 
De hát nincs is bajsza! Ugyan, hisz isme
ri a mondást, nem? De, biza, de ha nincs 
bajsza, ne dünnyögjön, ne duzzogjon. Néz
ze, itt a visszajáró. Szép naptárt válasz
tott erre az évre. A régit meg, azt ajánlom, 
dobja a tűzre. Jól ég.

#elégamúlt

*

Kedveseim, örülök, hogy a jelenben meg
jelentek. Mesélhetnék, de inkább körbeve
zetem önöket. Kövessenek. Igen, ezen az 
ajtón keresztül. Nyitva van. Kérem, a fe
jüket kissé hajtsák le, nehogy beüssék a 
gerendába. így. És most mindenki találja 
meg a helyét. Keressenek egy szimpatikus 
lócát. Kényelmes egyik sem lesz. Ez nem 
az a hely. Most pedig nézzenek oda. Nem 
ide, kérem. Jól hallották, oda. Önmaguk
ba. Ez nem egy külső idegenvezetős tá r
látogatás. Ez mindenki privát, egysze
mélyes felfedező túrája. Ne kapkodják el, 
járjanak be minden zegzugot. Térképez
zék fel a belsőjüket. Jelöljék be a csomó
pontokat. Időzzenek el egy-egy szent em
lék felett, majd lépjenek tovább. Tegyék 
magukat túl rajta. Állítsák helyre a lel
ki békéjüket. Ne várjanak ölbe tett kéz
zel a csodára. Az belülről fakad. Fedezzék 
hát fel, milyen csodálatos világban élnek. 
Hagyják a GPS-t másra, az amúgy sem 
mindig megbízható. Inkább kövessék a 
belső hangjukat. Felkészültek?

#énvilágrestaurálás

*

Nézze. Azt hiszem, szeretem magát. Csak 
hiszi? Akkor az nem szerelem! Nem. Va
lamit érzek. Egész furcsa. Valami pezs
gés. Bizsergés. Hol érzi? A szívem körül. 
De lehet a gyomromban. El-elkap valami 
kedves érzés és felkúszik a szám szegleté
re, ha önre gondolok. És az miben nyilvá
nul meg? Egyszerű. Látja. Elmosolyodom. 
Látom, igen, de ez nem igazán tűnt fel ed
dig, hiszen ön mindig mosolyog. Igen, höl
gyem. Meglehet. Hisz egyfolytában csak 
maga jár az eszemben.

#holjárazeszemhavándorol

*

Jó reggelt! Szép jó reggelt, uram! Hogy 
vagyunk ma? Kedves öntől. A hanglejté
séből ítélve ön remekül van. Hogy én hogy 
vagyok? Látja, dolgozom. Igen, észrevet
tem. S min munkálkodik ilyen serényen? 
Csak a szokásos. A szokásos? De hát ké
ső délután van! Magának milyen mun
kája van, hogy ilyenkor sincs jobb dolga? 
Ez már rég meghaladta a munkaidőt. Sok 
munkám van, nem tagadom. De uram, 
az mindenkinek van, mégse csináljuk

Kelemen István: Oszlop

egész nap. Látja, én sem dolgozom már. 
Vettem a kabátom, emeltem kalapom és 
elköszöntem. Mint egy régi jó ismerőstől? 
Hát, a jó az túlzás. Mondjuk úgy, mint egy 
anyóstól. Jó is, hogy van, mert ugye meg
szülte a feleségem, de néha a hátam köze
pére sem kívánnám.

#mostohamunka

*

Maga. Ön. Uram. Asszonyom. Hölgyem. 
Igen. Ön. Miért van megint online? Nincs 
jobb dolga? Netán virtuális életet él? Csu
pa like-ok világát? Kommentál, hogy je
lezze, még lélegzik? Felmegy pár percre, 
majd eltűnik benne, mint Alice a nyúl- 
üregben? Szomorú. Aztán ne csodálkoz
zék, ha a valóságot összetéveszti a lát
szattal. Mondja, mikor mondta utoljára 
valakinek, hogy tetszel nekem? Ja, hogy 
nem mondja? Sose szokta? Akkor miért te
szi naponta többször a neten? Ott miért, 
ha az életben nem? És hozzá is szól? Most 
meg miért nem szól egy szót sem? Hahó? 
Hall engem? Egyáltalán van ott valaki? 
Hogy un-friend-ingolt? Az meg mi? Ed
dig sem voltunk köszönőviszonyban, nem 
hogy barátok legyünk.

#onlinevagyofflife
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A N D R E I  D Ó S A a feszülő arcizmok
a füstszürke ablakokban visszaverődő nevetés 
olyan nyájas olyan barbár

Error sound
Ti sem tudjátok, mit cselekedtek, 
anyagokat kevertek, lelkeket hívtok elő, 
a diszkó-fényorgona felemeli,

te félprofilból ülsz, mint egy nimfa 
a forrás peremén, a jelenet szélén,

susog a zene a füledbe, de egy ideje 
benne vagy a forgácsoló gépben, 
a m ilf vagy a jelenet széléről,
kritikával illetsz mindent, ami körülvesz és ami belülről

marcangol.

És ha találkoztok, nem fogjátok tudni, a személyes 
kémiából milyen anyagokat keverjetek össze az átkeléshez

(És ha nem egy jól begyakorolt mozdulat, 
nem jön ki.
Éjjel négykor füleid zúgnak a sötétben.

A képernyő lefagyott, és szól a 
Windows error sound, Crazy error sound.

Crazy error,
Error royalty).

A könnyed, békés átkeléshez,
A könnyed, békés átkeléshez

az átkeléshez 
az átkeléshez

a nirvánába és a post-grunge 
ritmikus finomságok örökösei ó istenem

nevetséges és szép
(ridicol §i frumos)

elhasználtam annyi fegyelmet a közösségben 
a vágy miatt hogy csúcsára hágjon a jóllét 
ostoroztam a testem feláldoztam 
minden erőforrást dopaminra

szabadon most hogy nem lát senki 
teátrálisnak látom gesztusaimat

általában barátom
gyötrődünk a gyönyörben ha megbecsülnek 
amikor úgy bánok veled 
mint az igazi aranyfiúval 
boldogságra szuggerálom magam és akkor 
könnycsepp remeg a szemem sarkában

atléták nyakukban medálfürtökkel 
felsorakozva a startvonalnál 
és a sok felbuzdult újságíró 
we go home and we write about ourselves 
nevetséges is szép is

nevetséges is szép is 
egy médiakatasztrófa

a távoli kromatikus porció
(por^iunea cromaticä indepärtatä)

penitenciát a penthouse-ban egy élet túlkapásaiért
ezt akarjuk öregkorunkra
ezt akarjuk végtelen lustaság óráit
végtelen trillákat tiszta patakcsobogást
chromakey köntösünkbe burkolózva
ahogy arcunkat kivilágítja a zongora szava
morfinomimetikus spréket inhalálva

gaff
a füst egy része beszívódik a kanapé szövetébe 
maradni fog holnap is egy vékony ködréteg 
a dús növényzet felett 
véghezvisszük a részletes tervet 
az én fejemben ez egy kincsvadászat

kitartani a testvéri szeretetben 
belefektetni több energiát és fecsegést 
remélve hogy minden szóból érzelem lesz

eklektikus elfoglaltságaink 
csak részlegesen érintkeznek 
a többi forgás és bújkálás 
a szinkrontorzítás technikája

kilépek az ajtón elköszönök 
de továbbra is veletek vagyok 
léggömböket töltök meg állatokat hajtogatok 
a folyosón találok egyet
az origamifigurákból amiket a rendőr helyezett el 
hogy rámutasson semmirekellőségemre

kilépek az ajtón elköszönök
átviszem a barátságot a szétesés vizsgáján
maradnak a képek
szavak és kontextusból kiragadott hangok

egy világ amiben jó dolgom volt 
rituálékat emeltem
és nem értettem meg a felettünk virrasztó istent 
pedig utánoztam gesztusait 
egy volt fény és kegy
a nyár fényében fürödve utánoztam gesztusait 
az isten nem haragudott meg 
egy volt fény és kegy és kacaj

a sivatagban voltak élmények 
de most visszatérek hozzátok 
hogy véghezvigyük a részletes tervet

HORVATH BENJI FORDÍTÁSAI

Körtesi Márton 1990-ben született Pécsen. Jelenleg Buda
pesten él, és műszaki szakszövegíróként dolgozik. Emellett a 
Litmusz Műhely irodalmi podcast műsorvezetője.
Dénes Anita 1998-ban született Kolozsváron. Magyardécsén és 
Marosvásárhelyen nőtt fel. Jelenleg a kolozsvári Babes-Bolyai 
Tudományegyetem bölcsészkarának hallgatója.
Lukács Flóra 1994-ben született, Miskolcon nőtt fel, jelenleg 
Budapesten él. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem szabad böl
csészet szakán végzett.

Fehér Imola 1983-ban született Szatmárnémetiben. A kolozs
vári Babes-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán végzett, 
egy évet Lipcsében tanult; német-angol szakos tanár. Próza és 
líra egyaránt közel állnak hozzá.
Andrei Dósa 1985-ben született Brassóban, jelenleg Bukarest
ben él. Több fontos díj kitüntettetje, négy verseskötet és egy re
gény (Ierbar, Polirom, 2018) szerzője, magyar és angol irodal
mat fordít román nyelvre. Jelen versei az adeváratul báiat de aur 
(Max Blecher, 2017) című kötetből valók.
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LAKATOS-FLEISZ KATALIN

„A szöveg elénk
Darabos Enikő az egyik Testmetaforák- 

kötetbemutatón beszélt arról, hogy mióta a 
test és lélek mint egymástól elszakított, ön
álló entitás már nem létezik, nem hogy meg
oldottuk volna a test-lélek problematikát, de 
még inkább összebogoztuk. Ugyan nem le
het kiiktatni a lelket, beszélni róla mégis kí
nos. Valahogy egyben kellene látni, de ak
kor erről a furcsa test köré-mögé-belé szőtt 
lélekről csak a nyelv révén szerezhetünk tu
domást. A nyelvre vagyunk utalva ez ügyben 
(is). A Testmetaforák a kortárs magyar iro
dalomban című kötet tanulmányain, elem
zésein mindenütt érződik, hogy a tematika a 
szerző számára is releváns, a maga számára 
is megoldandó kérdéseket ismer fel bennük.

A kötet koncepciója hiánypótló a magyar 
kortárs irodalmi diskurzusban. A testhez 
való viszonyunk ugyanis mélyen paradoxális: 
amíg mindenünnen, médiából, utcai plaká
tokról zúdul ránk a test -  persze ilyen-olyan 
üzleti érdekeknek kitetten -, addig a köz
beszédben mélyen elhallgatott, tabusított. 
(Nem csak a lélekről kínos tehát beszélni...) 
Az orvosi, trágár vagy a baráti jópofizós, el- 
viccelős regiszteren kívül nincs megfelelő 
nyelvünk rá. A test még saját magunk szá
mára is idegen, elfojtások tárgya. És itt jön 
be az irodalom, amely egyfajta lehetőséget 
kínál arra, hogy ennek a mélyen elhallgatott 
testnek nyelvet adjon, elbeszélhetővé tegye. 
Darabos Enikő olyan szövegeket választott, 
amelyek világ-, ön- és identitásértelmezése
iket a testen keresztül látják megvalósítha
tónak.

A kötet tizennyolc kortárs magyar írótól 
való huszonegy írást gyűjt egybe. A terje
delmes tanulmányok, kritikák szívesen bo- 
lyonganak, sőt elvesznek a művek -  zömmel 
regények -  útvesztőiben. Az értelmező a szö
vegekben kirajzolódó problematikát a maga 
mélységében igyekszik megérteni, és nem 
nyugszik addig, amíg ha nem is válaszokat, 
de olyan szövegbeli csapásokat talál, ame
lyeken végighaladva felfejthető a test egy- 
egy metaforikus mintázata. Mivel az írások 
tíz évet ölelnek fel, természetesen különbség 
van a szövegek nyelve között. Míg az első né
hány értelmezés pedáns elméleti eszköztár
ral dolgozik, a kötet további tanulmányaiban 
egyre felszabadultabban, saját személyessé
gét is megcsillogtatva értelmez, a záró Vaj
da Mihály-kritikában pedig már-már frivol 
ez az értelmezői nyelv.

Darabos Enikő az olvasót nem dobja be 
egyből a mélyvízbe, hanem folyamatosan 
szoktatja hozzá a tematikához. A kötet há
rom egységén belüli első blokkjában -  ha le
het így mondani -  a test még egyfajta szelíd, 
átszellemiesített, metaforizált test. A blokk 
címe szerint: Én -  másik, ebben az egység
ben a kritikák fő kérdése, hogy az én a má
sikkal hogyan tud a testen keresztül kapcso
lódni. (Mert csak a testeken keresztül tud 
kapcsolódni.) Oravecz 1972. szeptember pró
zaverseiben azt vizsgálja, hogy a szöveg nyel
ve mennyire tér el a szerelmi szenvedély dis
kurzusának megszabott rendjétől, és hogyan 
törli el a narratív identitást. Rakovszky Zsu
zsa regényében viszont annak a személyes 
történelemnek a kialakulását követi nyo
mon, amiben kialakulhat a narratív identi
tás (A kígyó árnyéka). A hullócsillag évében 
viszont az árnyalt metaforikát, a női és a fér-

teszi testrészeit”
fiiét regénybeli kirajzolódásait. Az én meg
sokszorozódásának, szétforgácsolódásának 
mintázatatát ismeri fel Solymosi Bálint Élet
járadék című regényében, hogy aztán Ágota 
Kristóf szövegeiben teljes bizonytalanságot 
-  elbizonytalanítást tegye szóvá (Trilógia, 
Az analfabéta).

Némiképp kakukktojás a kötetben Bán 
Zsófia Esti iskoláin, amely műfaji besorolha- 
tatlansága révén kapja a jobb híján alterna
tív mentalitástörténet megnevezést. A blokk 
alighanem legélvezetesebb — az irodalomel
méleti szakzsargontól is felszabadult -  szö
vege Grecsó Krisztián Tánciskola című re
gényéről értekező, amelyben a narrátor 
túlkapásait szóvá tevő finom irónia a recen
zens stílus- és arányérzékét teszi még nyil
vánvalóbbá.

A következő, Test -  nyelv című blokk ér
telmezéseit olvasva már igencsak benne 
úszunk a mélyvízben. Hogyan lehet nyelvet 
adni a hús-vér testnek, ami a maga közöm
bös brutalitásával a saját útját járja? Ez itt a 
fő kérdés. A problematika bevezető szövege a 
Nádas Péter Párhuzamos történeteket taglaló 
tanulmánya, amely talán a legelmélyültebb, 
legpontosabban megértésre törekvő szöveg 
a kötet tanulmányai közül. Darabos Enikő 
itt különös erőfeszítést tesz, hogy a kortárs 
magyar prózában is egyedülálló regényhez 
fogást találjon. Pontosan fogalmazza meg a 
Párhuzamos történeteket felvezetendő a test
ről való megszólalás nehézségeit. Eszerint a 
test jelen világunkban a profitorientált ide
ológia áldozata, amely a test hasznosításá
nak posztindusztriális erkölcsét írja elő, an
nak ellenére, hogy az egyéni felelősségre és 
az önmagunk iránti tiszteletre hivatkozik. 
Az irodalom nyelve benne is áll ezekben az 
ideológiákban, de megvan a lehetősége, hogy 
túl is mutasson azokon, új megszólalási le
hetőségeket is javasolhat. Utóbbi eseteként 
Nádas regénye létrehozza a szenzuális jel
működéssé fenomenalizált test szövegsze
rűségét. Az érzékiségnek itt nincs sok köze 
az erotikához -  ahogy pedig megszokhat
tuk. A regény újszerűsége pontosan az, hogy 
nem tartja fenn a test számára a szimboli
kus rend diskurzusában biztonságosan elkü
lönített teret (természet, archaikus, közvet
len), hanem durván beviszi a szimbolikusba. 
Úgy juttatja szóhoz a testet, hogy az jobbá
ra végig néma marad. Viszont felmutatja egy 
másik élet lehetőségét, és ennek alapkritéri
umaként a testet jelöli meg mint a szabadság 
terrénumát, rámutatva számos téveszmére, 
melyek az e területeken végzett vizsgálódá
sokat irányították a 20. század folyamán.

Pályi Andrástól két regény is szerepel a 
blokkban: az Éltem és a Túl. Mindkettő po
zitív kritika, mivel a test érzéki mintázata
iba beleszövődött énkeresést hitelesnek is
meri fel. Az értelmezőnek nincs viszont jó 
véleménye Bartis Attila A nyugalom című 
regényéről, mitizáló fekete-fehér látásmód
ja okán. A jó testek-démonizált rossz tes
tek, álságos társadalmi közeg-tiszta ter
mészeti világ kettősségei ugyanis hamis 
szentimentalizmust teremtenek. Megen
gedőbb viszont, a talányos szerzőségű, ám 
Spiegelmann Laura neve alatt futó Édeske
vés iránt — amelyben észreveszi a szexfüggő 
lány vergődésének brutális nyelve mögött a 
szentimentalista regisztert -, valamint Er-

D a r a b o s  E n i k ő

Testmetaforák
a kortárs magyar irodalomban

^  k r i t i k a

dós Virág Euridüké című novelláskötetének 
mítoszátirataival.

A harmadik, A másik én címet viselő egy
ségben — már nemcsak hogy a mélyvízben 
próbálunk meg fennmaradni, hanem vala
mi kapaszkodik is a lábunkba, és húz lefelé. 
És ez a valami a mindannyiunkban benne la
puló idegen, antihumán másik, Freud kísér
tetieséhez hasonló. Nincs neve, alakja, de épp 
ezért sokféle alakot ölthet. Még akár kedélyes 
is lehet -  habár groteszk fintorba torzult ke
délyesség ez. Ezért sem nagyon értem, hogy 
a Semmi művészet című Esterházy-kötet mit 
keres a blokkban. Érthető A szít; segédigéivel 
való összeolvasás, és még a testről szóló (köz
helyes) megnyilvánulások is, ez azonban itt 
kevés. Darvasi László Virágzabálókiáhnn vi
szont már benne járunk az őrület nyelvében, 
a narrátor folytonos ködösítése alaposan el- 
veszejti az olvasót a történet labirintusában. 
Bodor Adám Verhovina madarairól szóló kri
tikája valamilyen eredendő természeti kímé
letlenséget tesz szóvá, amelybe az emberi lét 
is be van ágyazva. Szvoren Edina Nincs, és 
ne is legyen novelláskötetének viszont azt a 
szorongást, sőt viszolygást keltő alapélmé
nyét, amely a családi kapcsolatokban érhető 
tetten. A kötet vége felé egyre izgalmasabb 
kérdések jönnek. Szilasi László A harmadik 
híd című regénye azt a kérdést feszegeti, mi
től ember az ember, és mikortól már nem az? 
A hajléktalanság-tematika egy olyan határ- 
helyzet, ahonnan ez a kérdés megközelíthető. 
A Tompa Andrea-kritika (Fejtól s lábtól) nem
csak a test univerzális szimbólumrendszerét 
veszi észre a regényben, hanem a sokfélesé
get önmagaként (f)elismerő egység etikáját. 
A záró Vajda Mihály-kritikában (Szókratészi 
huzatban) pedig már az értelmezői nyelv is a 
Vajda-szöveg frivolságához idomul. Mert ha 
sok én rejtőzik bennünk, és nincs mag-én, ezt 
tudni felszabadíthat: nyelvileg is. Habár já
tékosan fricskázó ez a nyelv, de igazságokat, 
hogy ne mondjam, súlyos igazságokat mond 
ki a Vajda-szöveg kapcsán. Megtalálni ma
gunkban az idegent, egyfajta elasztikus, sok 
énnel rendelkező identitást kialakítani, ez az 
egyetlen út, előrelépés, még ha nem is garan
tálja a sikert. Mert a test kísértete bár fagga
tózásra hív, de azért mindig kísértet marad.

Darabos Enikő: Testmetaforák a kor
társ magyar irodalomban. Lector Kiadó, 
Marosvásárhely, 2017.
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BALÁZS K. ATTILA

Vázlat apáról
Monoton, mély regiszterekbe hajló, dör- 

mögésszerű hangjával megállás nélkül 
dolgozik az üzem. Persze inkább éjsza
ka hallani, amikor minden csendes, és a 
kisváros hasonló életvitelre szabott házai 
beburkolóznak az utcákon szétfolyó néma
ságba. Apa álmatlanul fekszik a kora haj
nali sötétben. A hangra fogja, amely nem 
hagyja aludni, habár tudja nagyon jól, 
hogy mindez persze hazugság. Van éppen 
elég más dolog, ami összeadódjon, és ezt 
az állapotot eredményezze. A szíve lassan 
ver, de olyan erővel, mintha ki akarna ug
rani üregéből. Persze, az alkohol. Úgy ér
zi, lassított mozgással történnek a dolgok 
körülötte, és egyszer csak meg fog torpan
ni ez a lassú vonulás, megbomlik a napok 
monoton rendje: rezzenéstelenül fog állni 
minden, és akkor végignézhet egész eddi
gi életén. Vagy esetleg olyan lesz, mint egy 
rakott asztalról lerántott abrosz: csöröm
pölve omlanak egymásra napjai, az idő és 
a tárgyak, zúdulnak a semmibe egymás 
hegyén-hátán az emlékek, folyók és nya
rak, arcok, percek árnyékai a halványu
ló világ szövetén. Aztán valami fehérség 
árad mindenhonnan.

Nem kellene egy-két esemény folya
modványaként felfognia, hogy most itt 
van, ebben az igencsak áldatlan álla
potban, hanem inkább az apró, egymás
ra adódó hibákban kellene lássa az okot, 
hiszen azok nőtték magukat azzá a lavi
nává, amely ilyen messze sodorta mind
azoktól, akik szerették, akiket szeretett, 
és akik számítottak. Mert kimondhatná, 
vagy akár üvölthetné is, hogy egyedül van, 
magányos, és maguk alá nyomják az egy
szerűen gonoszságból vagy nemtörődöm
ségből elkövetett dolgok. És egyedül csak 
ő tehet minderről. Persze, nem büszke jó 
néhány cselekedetére, és azt is tisztán lát
ja már, hogy átsiklott a boldogságban töl
tött napok fölött, és egészen addig nem 
vett tudomást arról, minek van a birtoká
ban, míg egy napon a stabilnak tűnő szer
kezet össze nem omlott, és maga alá nem 
temette.

Pedig ott volt a több ezer reggel az ébre
dés -  az igazi ébredés -  örökösen ismétlő
dő lehetőségével. Talán elsietett lépésnek 
találta házasságát, gyerekeit, a körülöt
te kialakult életet, hiszen mindenütt azt 
láthatta, hogy barátai, ismerősei nagy ré
sze magányosan, de szabadon, saját törvé
nyei szerint él. Persze az öröklét reménye 
ott bujkál minden legyintésünkben, elodá
zott dolgunkban, elmaszatolt döntésünk
ben. Az apja bronzba öntött arcát nézi a 
falon. Az öreg jelentős sikereket elért or
vos volt, ezen felül kutató és feltaláló is 
egy személyben. A skizofrén szituációra 
gondol, hogy magát mégsem tudta meg
menteni, és nem voltak erre képesek más 
csodaorvosok sem. Mint a saját farkába 
harapó reménytelenség. O ismétli az apja 
vonásait és a végül csak kiütköző remény
telenségét, mint ahogy én próbálom leráz
ni magamról ezt a fojtogató érzést, hogy 
talán én is öröklöm mindezt, hiszen bár

mennyire távol is kerültünk egymástól az 
évek során, mégiscsak az apám. Habár a 
köztünk létrejött szakadék növekedésé
ben nekem is van némi részem, és per
sze az anyám szerepe sem elenyésző, de 
amióta feladta a kisvárosban meglehető
sen jól menő praxisát és egy távolabbi fa
luba költözött a sebeit nyalogatni, vagy al
koholba ölni nyomorúságát, azóta eléggé 
megritkultak a találkozásaink. A kisvá
ros szélén álló régi házunk magányosan, 
elhagyatva gubbaszt a növénytengerben, 
egyiküknek sem volt ereje eladni; amúgy 
meg apám öröksége — ő tér még vissza 
időnként, hogy álmatlanságát a dörmögő 
üzemre fogja, és hogy emlékekkel kínoz
za magát. Bár mintha egy ideje nem in
na annyit. Öcsi esete vágta földhöz végleg 
őt is, mint mindannyiunkat, és persze ezt 
a számomra már csak nagyon távoli, egy
re homályosabb burokban létező valamit, 
aminek a neve család volt. Magát okolja 
a történtekért, ami persze részben jogos. 
De csak részben, hiszen mi is ott voltunk 
a nővéremmel.

Ami anyámat illeti, ő nagy valószínű
séggel sokat álmodik arról a házról. Néha 
úgy tűnik, végre túltette magát mindenen, 
de aztán látom, hogy mégsem. Évekkel ez
előtt úgy elrejtőzött növényei, démonai és 
állandó cselekvési kényszerének a sötét
jébe, hogy mi is csak sejtjük, hogy ott van 
még valahol.

Elképzelem apámnak ezeket az éjsza
káit az elhagyatott, emlékekkel teli ház
ban, és beleborzongok. Sokat gondolok rá 
még mindig, és sajnos nincs rá jobb sza
vam, de hiányzik a közelsége mindannak 
ellenére, hogy lassan már felnőttnek szá
mítok.

Ahogy a buszról leszállók és a külvá
ros felé veszem utam, reménykedem, hogy 
nem találom ott. Anyámnak néha eszébe 
jut valami régi, ócska kacat, amiért visz- 
szaküld a házhoz. Ilyenkor kér meg ezek
re a dolgokra, nyaranta, amikor itthon 
vagyok. Semmit sem hozott el onnan, ki
véve néhány ruhát, mint ahogy apám 
sem: a dolgok ugyanúgy vannak, ahogy 
ott hagyták őket évekkel ezelőtt, csupán 
apám használ egyetlen kicsi szobát, meg 
természetesen a mosdót és a konyhát, ha 
néha odarángatja a bűntudat. Vagy isten 
tudja, miben reménykedik. Talán azt re
méli, hogy egyszer ott találja anyámat, 
aki megbocsát neki, és minden a régi lesz. 
Elhessegetik arcuk elől az elmúlt tizenöt 
esztendőt, mint egy rossz álmot.

Betaszítom a meglehetősen rossz álla
potra leromlott kaput. A kert, amit anyám 
olyan mesterien és szeretettel rendezett, 
most elvadultan, szinte áthatolhatatlan 
dzsungelként fogja körül a falakat, a kú
szónövények a homályos szemű ablakok 
fölé indáztak, eltakarva a fényt. A fű szin
te derékig ér, a járda kövei között virul 
a gaz. Zsurlók, mohák és páfrányok ural
ják háborítatlanul a nedvesebb, sötétebb 
szögleteket. A bejárat fölötti szőlőlugas
ról metszés hiányában a szőlő átgyűrű
zött a környező gyümölcsfákra is. Az ajtó 
előtt elszáradt fenyőtüskék és madárpi
szok. Ráteszem a kezem a kilincsre, de 
aztán valami sejtés vesz rajtam erőt, és 
mégsem dugom a kulcsot a zárba. Bal fele 
indulok el a fal mentén, a ház északi olda

la felé, helyenként küszködve a fűvel és a 
málló vakolatra is átterpeszkedő homok
tövis kellemetlen, szúrós ágaival. Elérem 
lassan azt az ablakot, ahonnan apám ki
csi szobájába látni, meg a folyosóra, mely
nek végében a konyha van. Egyik kezem
mel a téglából és vakolatból kialakított 
párkányt fogom meg, lábammal pedig fel
lépek a falon végigfutó, keskeny peremre. 
Óvatosan hajlok az ablakhoz, jobb kezem
mel árnyékot kell vetnem, hogy beláthas
sak a poros, légypiszoktól foltozott üvegen.

Igen. A megérzésem helyes volt -  apám 
éppen itt van: őt magát nem látom, de az 
ágya fejénél levő olvasólámpa ég a késő 
délutáni napfény ellenére, és az ágy mel
lett álló szék háttámláján is ruhák he
vernek. A földön vodkás és sörösüvegek. 
Egy árnyékot látok mozogni a konyha fe
lől a folyósón. Az ajtó félig csukva, a matt 
üveg mögött egyre élesebbé válik a közele
dő alak. Mielőtt belökné az ajtót, én hátra 
hajolok, nehogy észrevegyen, majd lehúzó
dom az ablak szintje alá, kezemmel még 
mindig a párkányt szorítva. Várok néhány 
másodpercet, majd óvatosan ismét bele
sek. Azok a régi emlékek öntenek el, ami
kor alig néhány évesen megpróbáljuk a 
nővéremmel becserkészni a kertben szun
dikáló nagytatát. Bozontos szemöldöke 
mögött nem tudni, csukva van-e a szeme, 
vagy picit nyitva -  örökké gondosan borot
vált arca rezzenéstelen, feje meg-megbil- 
len, mintha tényleg bóbiskolna, szemüve
ge is kissé ferdén áll, de mi tudjuk, hogy 
ez lehet trükk is, és bármelyik percben az 
arcunkba kacaghat: megvagytok. Persze 
nagytata nem alszik. Szemei mindig rés- 
nyire nyitva vannak, nem azért élte túl a 
háborút, járta  meg a frontot, hogy néhány 
kisgyerek becserkészhesse. Viszont min
dig belemegy a játékba, addig vár, míg a 
széke alá nem kúszunk, aztán akkor hir
telen megelevenedik, és elkap mindket
tőnket. Mi visítva próbálunk menekülni, 
amit aztán egy kis idő után meg is enged, 
mi meg egymást lökődve berohanunk a 
fák közé, elbújunk, hogy új haditervet ké
szíthessünk. Nagytata felvesz egy újságot, 
olvasni kezd, és kezdődhet elölről az egész.

Most viszont van egy kínos jellege en
nek a bújócskának. Végül magam sem tu
dom megfogalmazni pontosan, miért nem 
szeretnék találkozni, beszélni apámmal. 
Mert elrontotta, és nem volt soha ott, mi
kor kellett volna? Mert sok mindent fonto
sabbnak és könnyebbnek talált, mint azt, 
hogy egy olyan életet éljen, amelyiknek én 
is a szerves része vagyok? Nem lehet azért 
mindent anyámra fogni. Nincsenek vála
szok, csak sejtések.

Néha álmodom róla. Ezekben az álmok
ban kint ülök rendszerint a kerti pádon, 
és akkor egyszer csak valahonnan megje
lenik, és mellém ül. Átfogja a vállam, és 
magához von. Elömlik rajtam egyféle biz
tonságérzet, felnézek rá, kérdéseim van
nak. 0  mindenre válaszol, csak épp sosem 
emlékszem egyetlen szóra sem, bármeny
nyire igyekszem. Tanít valamire. Élettel, 
létezéssel kapcsolatos sejtéseit osztja meg, 
úgy hiszem. Aztán a házba küld valami
ért. Ekkor vesz erőt rajtam a nyugtalan
ság érzése, és egyre erősebben kezd dobog-
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ni torkomban a fojtogató bizonyosság: mire 
visszarohanok, már nincsen sehol. Hiába 
szaladok hátra a kertbe a romossá hanya
golt borospince irányába, hiába kutatom át 
a közösen bebarangolt helyeket, apa nincs 
sehol. Ez az álmom nagyapámék nyári há
zánál történik mindig, falun, ahová anyá
val és a nővéremmel költöztünk.

Egy másik álom meg kísértetiesen ha
sonlít erre a valóságra, amit éppen élek: 
bent a kisvárosban, a régi, közös házunk
ban és környékén történik. Éjszaka van, 
szűrt, könnyű holdfény árad, és én azt 
érzem, hogy belém száll valamiféle szu
perem  Tudok repülni. Először csak né
hány nagyobb ugrással próbálkozom: las
sítva úszom a levegőben, a fejemen is át 
tudok fordulni. Kellemes, borzongató ér
zés. Aztán fel szeretnék repülni a fekete 
magasba. A házunk melletti játszótéren 
futamodok neki, ugróm, kezeimet mint 
szárnyakat tárom szét, és emelkedni kez
dek. Ekkor érzem meg a sötétbe burkoló
zott fák irányából valakinek vagy valami
nek a fenyegető jelenlétét. Látni nem látok 
semmit, csak ez a rémületként eluralkodó 
érzet van bennem, hogy nekem menekül
ni kell, mert valami les rám a fák mögöt
ti sötétből. Igyekeznék fel az ég irányába, 
de akadályba ütközöm: villanydrótok sű
rű hálója van fölöttem, és én képtelen va
gyok kikerülni vagy áthatolni rajta. Pró
bálok áttörni, akár a hínáron, de folyton 
beleakadok, és elkezd vonzani a föld. Ve
szítem az erőmet. Lassan az aszfaltra 
ereszkedem, és szaladni kezdek hazafe
le. Mozgásom lassú, szinte megbénít a ré
mület. Az utcák sötétek, kihaltak és ide
genek. Van bennük valami eredendően 
ismeretlen, amit meg sem tudok magya
rázni, csak érzékelem ezt az idegenséget 
egyetlen pillantással is. Az ismerős dolgok 
helyzete is egy picit más, mint a valóság
ban, de mégis elmém valamiért így építi 
újra az egészet. A házba rontok a főbejá
raton át, becsapom magam mögött az aj
tót. A szobák üresek, mintha nem is lakna 
itt senki. Agyam lázasan küszködik, em
lékezni akarok, hová is tűnt minden, hová 
lettek a szüleim, a testvéreim, az ismerős 
berendezés, bútorok — a szobák elhelyezé
se is egy kissé más, de mégsem zavarodom 
össze, nem kell keresnem semmit, szinte 
ösztönösen mozgok ebben a kificamodott 
valóságban. Végigmegyek az ismerős, és 
mégis ismeretlen szobákon. Megállók az 
apa szobája előtt.

Betaszítom az ajtót. Az olajozottan, 
mindenféle zaj nélkül lendül befele sarka
in, és lassan láthatóvá válik az üres, fá
tyolos holdfénytől átitatott szoba. A moz
dulatlan függönyök pókhálósán csüngenek 
a barnára festett karnisokon. Az egyik 
falhoz tolva egyetlen íróasztal foglal he
lyet, előtte a háttámlás széken ül apám, 
és egy kékes fényű képernyő fölé hajolva 
valamit figyel. Aztán nyomkodni kezdi a 
billentyűzetet. Valamit ír. Kiáltani aka
rok, de hang nem hagyja el a torkom. Fi
gyelj rám, apa, hagyd abba bármit is te
szel, nézz erre, segíts -  kiáltanám, de 
néma maradok, csak az arcom torzul el 
az erőlködéstől. Mozdulni szeretnék, de 
egész testem zsibbadt, úgy érzem, mint

Torony Pál: Romos fal

ha tágulnék, mintha egy egyre nagyobbra 
dagadó gömböt kellene magamban ta r t
sak, és testem egyre feszesebb, egyre vé
konyabb a bőröm, ahogy ezt az egyre nö
vekvő idegen testet próbálja körülfogni, 
magában tartani. Apám nem veszi észre 
vergődésem. Továbbra is háttal ül az abla
kon beszűrődő halvány fény hátterével, és 
a gépén dolgozik. Mintha nem is egyszer
re lennénk jelen ebben a szobában, mint
ha másodpercekkel, órákkal, évekkel len
nénk egymástól eltolódva. Amikor az álom 
eddig a pillanatig ér, mindig az ébrenlét 
határáig sodródom, és végül kinyitom a 
szemem. Mindenre emlékszem. Minden 
egyes részletre, mozdulatra.

Amíg az ablakban kapaszkodva mind
ez átvillan az agyamon, egyszer csak azt 
érzem, hogy a párkányból a kezem szo
rítása alatt az egyik tégla kiválik, és én, 
egyensúlyom vesztve, a zsurlók és páfrá
nyok közé zuhanok. Megtelek törmelék
kel, egy kicsit be is verem a lábamat va
lamibe, de mindez most nem érdekel. Úgy 
ugróm fel, olyan fürgén, mint akit darázs 
csípett meg, elönt a forróság, és hanyatt- 
homlok berohanok a bokrok rejtekében 
meghúzódó fásszín mögé, amelyben any- 
nyit játszottam egykor. A szívem hango
san ver, kapkodva lélegzem, nem a futás 
miatti fáradtságtól, dehogy, inkább az 
ijedtség és a szégyen lüktet bennem va
dul, hogy mi van, ha apám meghallotta 
a zuhanásom keltette zajt, és mi van, ha 
meg is látott, amint az ablakhoz lépett, 
hogy kiderítse a zaj okát. Miközben vér
ző lábamat tapogatom, kilesek a levelek
takarta, elhagyott szín mögül. Nem lá
tok az ablakban senkit figyelni, habár 
az ágak eléggé eltakarják a kilátást, kö

zelebb menni pedig nem merek. Lehetsé
ges lenne, hogy megúsztam? Kissé meg
könnyebbülök, ám légzésem még nem állt 
helyre. Úgy döntök, itt várok még egy ki
csit, míg el nem határozom, mit tegyek a 
továbbiakban. Vérző lábbal és törmelék
től koszos inggel nem kerülhetek apám 
szeme elé, ez most már biztos, még össze
kötné a dolgokat, és rájönne, hogy leske- 
lődtem utána. Hosszú percekig üldögélek 
a rozoga fásszínajtó előtt álló csutakon, 
amelyen egykor én is tűzifát próbáltam 
aprítani. A ház körül nem történik sem
mi. Apám nem nyit ablakot, nem jön ki 
a ház mögé — úgy tűnik, észre sem vet
te, hogy valaki ott motoz, talán meg sem 
hallotta a zuhanásom zaját a dupla abla
kok szigetelése miatt. Most már teljesen 
nyugodt vagyok, szívverésem, légzésem 
helyreállt, a lenyugvóban levő Nap utolsó 
sugarait nézem, amint áthatolnak a le
velek között, és arra  gondolok, hogy mit 
mondok majd anyámnak, miért nem tud
tam elvenni, amiért küldött. Meg mikép
pen fogom megmagyarázni vérző lábam 
és vakolattól piszkos ingemet. De az is 
megtörténhet, hogy egyszerűen csak az 
igazat fogom neki mondani. Habár akkor 
megint okozok neki néhány álmatlan éj
szakát, ha megtudja, hogy apám ismét a 
ház körül van. Ismét itthon. Új barátai
val mindenféle furcsa helyeken megfor
dult az elmúlt időben — ennyit még hal
lott róla. Gyerekkori álmát kezdte élni 
egy ideje: repülni tanul. Bármennyire el
zárkózik és csukva tartja  a fülét, a hírek 
valahogy örökké eljutnak anyámhoz, ő 
viszont már sosem ju t el a megbocsájtá- 
sig. Mindig egy nagy gyermeknek tarto t
ta apámat. Ám ez paradoxális, mivel egy
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gyermekre nem lehet haragudni hosszú 
távon, bármennyire véres, és komoly is 
legyen a játék.

A fészer mögött üldögélek, míg ezeket 
lefuttatom az agyamban, és a gondozat
lan, elhagyott kertet bámulom ismét. Itt 
foglal helyet az a rész, ahol a zöldséges
kert volt valamikor, a gyom alól még fel
sejlik egy-egy ott felejtett paradicsomkaró 
dudorodó alakja, amint elborítják a nyá
ri esőkön kövérre hízott növények. Össze
fut számban a nyál, szinte érzem a para
dicsom ízét, amint beleharapok csak úgy 
mosatlanul, félig még éretlenül, zölden, 
és a lé lecsordul a mellemre, de nem ér
dekel. Összemorzsolom ujjaim közt a le
veleket, hogy még jobban érezzem azt a 
jellegzetes, erős ízt és illatot, amit azóta 
sem, ami eltűnt örökre a permetlevek- 
kel és mérgekkel átitatott, nagykereske
delmek zöldség-termékdzsungelének ú t
vesztőiben. Aztán egresért és ribizliért 
megyek. Degeszre eszem magam, olyany- 
nyira, hogy estére még a hasam is fájni 
kezd. Nem. Mindez nem hullhatott szét. 
Hogyan is hullhat szét valami, ami sosem 
volt. Ami sosem volt igaz. Ahogy ott ülök, 
kezdem megkérdőjelezni évekkel ezelőt
ti valóságom. A jelen nyers fizikai valója 
mögül bámulok szembe a hihetetlen, ta 
lán meg sem történt emlékekkel. Ennek 
az Atlantiszként elmerült valóságnak egy 
ugyancsak fontos része pedig most ott van 
a fészer mögötti házban. Az az érzés ke
rít a hatalmába, hogy megint csak képze
lődöm, a ház tulajdonképpen üres, hiszen 
apám már évek óta halott, visszavonha
tatlanul átringatta a mi világunkból egy 
más, idegen világba anyám sokszor érthe
tetlen konoksága, s az ő gyengesége és ha
tározatlansága.

Becsapódik egy ajtó. Felrezzenek gon
dolataimból, rájövök, hogy hosszú percek 
óta nem figyeltem a ház irányába, és köz
ben valami történt, ha egyéb nem, a Nap 
bukott a látóhatár alá, és lassan közeleg 
hűvösével a szürkület. Kilesek az ágak, 
levelek mögül, és egy vékony, hátizsákos 
alakot pillantok meg a kijárat felé veze
tő sétányon. Apám. Lassan halad a rozo
ga kertkapu irányába, mindjárt kilép, és 
én elveszítem a szemem elől. Egy rossz ér
zés kezd el sűrűsödni a gyomromban. Egy 
előérzet. Hogy ez valahogyan az utolsó al
kalom. Hogy valamiért, ha most nem ál
lítom meg és beszélek vele, akkor soha, 
mert ahogy innen kilép, köddé fog válni, 
mint minden álmomban, eltűnik, felszív
ják amúgy is vékonyka sziluettjét a siká
torok, csillapíthatatlan éhségében felfalja 
örökre a növekvő este, valami nagy-nagy 
baj fog történni vele -  velünk. Ahogy be
csapódik mögötte a kertkapu, és csend 
lesz, úgy kezd el újra erőteljesen dobogni 
a szívem, míg gondolkodom még néhány 
nagyon hosszú másodpercet, de aztán úgy 
ugróm fel, hogy feldöntöm a szúette, régi 
csutakot, és hosszú ugrásokkal igyekszem 
az utcai bejárat felé. Feltépem a kaput, be 
sem csukom magam mögött. Ahogy kiro
hanok a járdára, még éppen csak megpil
lantom árnyékát, amint eltűnik a háztöm
bök után következő saroknál. Torkomba 
visszafolyó könnyeimmel küszködve, né
mán iramodom utána az egyre szürkülő, 
néptelen utcákon.

MURÁNYI 
SÁNDOR OLIVÉR

Po di Goro
(Regényrészlet)

-  Dobj a bokor alá! -  szólok Szendrei 
Leventének, aki szemüvegén át lesi, hova 
juttassa wobblerét. Lépten-nyomon ágak
ba akad a horga. Ilyenkor leáll a horgá
szat, egyikünk a csónakot tereli a part 
fele, másikunk lapáttal próbálja kisza
badítani a csalit. Pánikolunk, vitázunk, 
veszekszünk. Mindketten balféknek lá t
juk a másikat, úgy gondoljuk: egyetlen 
nagy tévedés volt éppen vele jönni a tú 
rára. Aztán csendben maradunk. Csak a 
csalik csattanó hangja hallik az éjszaká
ban. Hiába horgászunk kitartóan, még 
éjfél után is egyetlen kapás nélkül foly
tatjuk utunkat a folyamon. Paolo ugyan 
figyelmeztetett: ma ne menjünk ki a nagy 
Pora. Vihar jön, a Po di Goro nevű kis- 
ágon inkább lehetne rábukkanni har
csára. Mi csak Gorónak hívjuk. Nekem 
már az is mindegy, ha valamelyikünk 
egy ötkilósat fog. Csak lássunk végre 
halat. Talán akkor szűnnének a vesze
kedések és viták. Alig tudom meggyőz
ni Leventét, hogy menjünk a csónakkal 
a Goro torkolatához. Felkészültem: én 
leszek a hibás, ha ott sem fogunk sem
mit. De így mégis jobbnak látom az esé
lyeinket. A nagy Po és a Goro találkozá
sánál kötünk ki az Andy’s Wallercamp 
nevű osztrák horgásztábornál. Levente 
üdítőt iszik, én kedvenc búzasörömet, az 
Edelweissot keresem. Valami hatalmas 
parti lehetett előző este. Mindenütt szét
szórt ételes edények, nem is szólva a sö
rösüvegekről. Valaki nagy harcsát fogha
tott. A táboron látszik, hogy a gazdagok 
lakóhelye, a kis faházikókban extra ké
nyelem, az étkezőrész pedig hozza a bécsi 
luxuséttermek szintjét. Pár perc múlva 
lábam lógatom a mólón a naplementében, 
és kortyolgatom a söröm. Sokáig nem 
örülhetek ennek az állapotnak. Nem győ
zöm csapkodni magamról a szúnyogokat, 
elképesztően esznek. Ötpercenként fúj
juk be magunkat szúnyogirtóval, miköz
ben vigasztalom magam: igaz, hogy több 
ezer dobást hajtunk végre egyetlen éjsza
ka alatt a wobblerekkel, de minden egyes 
dobásban ott a lehetőség, hogy találkoz- 
hassam kedvenc vízi vadammal.

Indulunk. Próbálok pontosakat dob
ni a szürkületben. A bokrok és a víz ta 
lálkozását célzóm, reménykedem, hogy 
felrobban végre csalimnál a víz. Nem 
számolom a próbálkozásokat. Valami
kor éjszaka kezdem elveszteni hite
met, hogy ebből lehet valami. Levente 
megint morgolódik a csónakban: rossz
kor jöttünk, rosszul csináljuk, a mód
szer sem az igazi és így tovább. Kérem, 
hallgasson: ha mégis itt rejtőzik vala
hol a nagyragadozó, legalább ne ijesszük 
el. Tompa wobblerpuffanások közepette

haladunk a kavargó vízen. A parton fé
nyek villannak meg. Egy templomtorony 
körvonalait látom a sötétből. Falu mel
lett úszhat el a csónakunk. Zeneszóra 
leszek figyelmes. Hát igen, az olasz fi
atalok ebben az éji órában nem horgász
nak, hanem buliznak. Kisvártatva meg 
is látom őket, amint a partról lámpázva, 
sörösüvegekkel kezükben nevetnek min
ket, hogy éjjel csorgunk csónakkal a fo
lyamon. Tudnak valamit, amit mi nem? 
Nappal még sose fogtam harcsát. Rövid 
időn belül elhagyjuk őket. Egyre mor
cosabbak leszünk. Levente leül és gon
dolkodik. Talán imádkozik, mert látom, 
hogy hangtalanul mozog a szája. Halkan 
biztatni kezdem, tartson ki legalább éj
jel háromig. De nem veszi többé kezébe a 
botot. Egyedül dobok tovább. Feltámad a 
szél, egyre nehezebben találok célba. Fel 
is akad a wobbler egy fára. Szitkozódni 
kezdek. -  Ha még egyszer káromolod az 
Urat, kiszállok a csónakból, és mehetsz 
tovább egyedül! -  mordul rám Levente. 
Ajkamba harapok, önuralmam próbálom 
őrizni. Nagy nehezen szabadítjuk ki az 
ágak közül a csalit. A nyugalom vissza
áll egy időre. Nem sokáig, mert Levente 
hamarosan beszól: -  Hallod-e, te, román 
gyerek! Olyan vagy, mint Don Quijote 
de la Vrancea! Szélmalomharcot vívsz 
a harcsákkal, de esélytelen vagy, mert 
nem tértél meg. Isten nélkül semmit nem 
fogsz, bárhogy próbálkozol! Megtért ke
resztényként állítom! — Erre m ár nincs 
mit mondanom, próbálom továbbra is 
csendre inteni, hogy legalább egyedül 
horgászhassak tovább, de ő tüntetőén 
zsoltárokat kezd énekelni az éjszaká
ban. Feladom. Leakasztom a zsinórról a 
wobblert, összecsukom a botot. Térítőm 
begyújtja a motort. Lámpával pásztáz
zuk a vaksötétben a partot, hogy semmi
nek ne menjünk neki a csónakkal. Az el
lenszél hideg. Villámlik. Mire a kikötőbe 
érünk, már csepereg. Fél óra még, amíg 
kikötünk, és kipakolunk a csónakból. 
Lezárjuk a mólót. Hazaindulunk. Paolo 
udvarán Levente a szobánkba megy, én 
hátravonulok a helyre, ahol hét évvel ez
előtt sátoroztunk nagyobbik öcsémmel és 
barátjával. Bár mindegyikünk megfogta 
akkor a maga halát, mégis minden al
kalommal Erdély jut eszembe ezen a he
lyen az olasz harcsák helyett, és a több 
száz sms, amit naponta küldtem haza fe
leségemnek, hogy ne váljon el két kisgye
rekkel tőlem, miközben ott volt bennem 
az a félelem is, hogy az életembe érke
ző új nő féltestvért szül a gyerekeimnek. 
Idegőrléssel teltek akkor a napjaim, mi
alatt öcsémék az éjszakai horgászatokat 
pihenték sátraikban. Mára mássá lett 
minden. Sosem gondoltam, hogy egy
szer elfogadom ezt az állapotot. Megtört 
az idő? Megalkudtam? Vagy pusztán al
kalmazkodtam? Fejem felemelem. Abla
kunkban ég a villany. Szendrei Leven
te biztosan most is zsoltározik. Nem eső 
jött. Zápor. Hagyom, hogy ömöljön csu
pasz fejemre a víz. Beleszagolok a nedves 
levegőbe. Egy vízi madár sikolt az éjben 
a Po di Goro felett.
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JAKAB-BENKE NÁNDOR

Egy pikareszk jenki 
Anna királynő udvarában

Az egyre közérthetőbben fogalmazó 
görög provokátor, Jorgosz Lantimosz 
új filmje méltán került az idei díjsze
zon favoritjai közé, ám az Oscaron vé
gül győzött az antirasszista/PC-kom 
fortzónából (és ezzel a szinte teljes mai 
am erikai szórakoztatóipar jelenlegi 
agendáját szolgáltató ideológiából) való 
kilépéshez túl óvatos tengerentúli kon
formizmus. A kedvenc végül csak a leg
jobb női főszereplőnek járó szobrot kap
ta  meg, de m ár az is furcsa volt, hogy 
pontosan k it is terjesztettek  egyálta
lán fel a díjra: a brit királynőt alakí
tó Olivia Colman papíron persze, hogy 
a film főhőse, de sem a forgatókönyv
ben megrajzolt másik két fő női karak
ter, sem az őket alakító színésznők tel
jesítménye nem indokolja Emma Stone, 
illetve Rachel Weisz ily módon való „le
árazását”. Csakis őket együtt, hárm as 
tandem ben lett volna érdemes díjazni 
-  még a film címe is erre a többértel
műségre utal: nem a királynő a címadó 
karakter.

I »  INEMATOGRÁF

A  kedvenc a brit monarchák 
wikipédiájának egyik eldugott, restellt, 
de mégiscsak csámcsognivaló lábjegy
zetét kapja elő és duzzasztja egész es- 
tés filmmé: a cselekmény az első brit
-  mert ti. a latta  egyesült Anglia és Skó
cia — uralkodó, S tu art Anna királynő 
udvarában, de leginkább hálószobájá
ban játszódik. Ahogy azt a történelem 
többi lapjairól is tudjuk, minden sike
res állam férfi mögött van egy asszony
-  úgy tűnik , ez a szabály nemcsak az 
állam férfiakra vonatkozik. Az Anna

mögött (illetve néha fölött, a latt etc.) ál
ló (illetve néha fekvő, guggoló etc.) asz- 
szony Sarah Churchill hercegné (Rachel 
Weisz), akivel nemcsak egyfajta titkos 
„perszonálunióban” állnak a beteges és 
hisztis királynő budoárjában, az udvar
ta rtá s  kíváncsi szemei elől bujkálva, 
hanem kemény politikai szimbiózisban
is. Churchillné messze túllépve pénz
ügyi tanácsadói/udvarhölgyi, sőt lesz
bikus szeretői szerepkörén, a háborút 
támogató whigek pártjának  egyfajta, 
direkt a királynő fülébe ta rto tt szócsö
ve, vagy még több: beteges, kölcsönö
sen függő viszonyuknak köszönhetően 
időnként az ország de facto uralkodója
is. Nem csoda, hogy amikor felbukkan 
az udvarban Churchillné lecsúszott ne
mesi sorból származó unokatestvére, 
a szemrevaló Abigail Hill (Emma Sto
ne), a m ár járn i is alig képes, utódlani 
képtelen, és ettől szenvedő (tizenhárom 
terhességének nagyrésze halva szüle
tett, de a többiek sem érték meg a két
éves kort) uralkodó is szemet vet a friss 
húsra. És elkezdődik a csábítás, a férfi
akat immár teljesen nélkülöző cicaharc 
-  ezen veszedelmes viszonyok ábrázolá
sában jeleskedik leginkább Lantimosz 
filmje. Az szinte mellékes, hogy mind
ez hogyan hat ki a napi politikára és a 
háborúra — de ne legyünk igazságtala
nok, a történelem irán t érdeklődők is 
megkapják a maguk érdekességeit a 
filmben.

Ha film közben és u tána be-beug- 
rik  néha Stanley Kubrick klasszikusa, 
a Barry Lyndon, az nem véletlen: a két 
film cselekményét elválasztó negyven
ötven év mondhatni csekélység tö rté 
nelmi távlatból, emellett a helyszínek, 
kosztümök és díszletek m indkét film
ben pazarok; a sokszor természetes 
fénnyel exponált celluloid-nyersanyag

látványvilága m indkét filmben lenyű
göző; egy-egy jelenetet pedig szinte 
hommage-ként emel át a görög direktor 
az 1975-ös filmből -  és az is stimmel, 
hogy mindkettő egy lecsúszott, erkölcs
telen parvenü (vagy huncut pikareszk, 
attól függ, honnan nézzük), csavaros 
ésszel, önerőből való felkapaszkodá
sáról szól -  ráadásul m indkettőt jen
ki alakítja a brit színészek között. Vi
szont míg Ryan O’Neal ír „nemesként” 
inkább egy reaktív, semmilyen figura, 
aki csak kihasználja az adódó helyze
teket, addig Emma Stone Abigailje egy 
energikus, proaktív, tűzrő lpattan t fe
hérnép, aki inkább megteremti ma
gának eme helyzeteket. (Akár egy fe
m inista m intakép is lehetne, ha nem 
használná ugyanolyan gátlástalanul 
szexualitását -  nő és férfi elcsábításá
ra egyaránt mint a feministák által 
oly erősen megvetett előképei a világ- 
irodalomból és -filmtörténetből.)

Persze különbség is adódik bőven: 
míg Kubrick és Alcott 18. századi fest
mények mentén alkották meg a Barry 
Lyndon beállításait, addig Lantimosz és 
Robbie Ryan meg-megtörik a klasszikus 
hegemóniát, és időnként kizökkentőén 
széles látószögű (néha szinte halszemű) 
felvételekkel bombázzák a nézőt. Kell 
is ez a kizökkentés, hiszen az időköz
ben nemzetközivé vált Lantimosz film
nyelve nagyon sokat szelídült első, még 
görög nyelvű filmjei (Kutyafog) óta. Ak
kor még nemcsak filmjei témájával, ha
nem elbeszélési technikájával, színész
vezetésével is sokkolt, ma m ár sokkal 
közönségbarátabban fogalmaz: valószí
nűleg ez kellett ahhoz, hogy egyáltalán 
labdába rúghasson az idei Oscar-mecs- 
csen. (Nem mondhatjuk, hogy kár ér
te, hiszen ilyen „vészterhes” időkben, 
amikben még Lars von Trier is elérke
zik saját művészete legvégére, hatalmas 
szükség van efféle m ainstream  filmes 
provokatőrökre, akik Oscar-jelölt fil
mekbe tudnak csomagolni zavarbaejtő 
témákat.)

Első látásra par excellence „női” film
nek tűnő, de igazából az univerzálisan 
beteges (legyen az politikai vagy szexu
ális) hatalm i viszonyokról szóló, kitűnő 
alkotás ez, nagyon erős alakításokkal 
(a nyöszörgő-rikoltozó királynőtől a fér
fiasán domináns udvarhölgyön keresz
tül a minden hájjal megkent jövevényig), 
színeiben és fényeiben naturalista, be
állításaiban meghökkentő képi világgal. 
Csak remélni merjük, hogy még egy-két 
ilyen jól sikerült „középutas” alkotást 
sikerül Lantimosznak kipréselnie ma
gából, mielőtt teljesen belesimul a sok 
pénzért ugyanolyan filmeket készítő 
nagypályás rendezők tájába.

A  kedvenc (The Favourite), angol
am erikai film, 120 perc, 2018. R ende
ző: Jorgosz Lantimosz. Forgatókönyv
író: Deborah Davis, Tony McNamara. 
Operatőr: Robbie Ryan. Vágó: Jorgosz 
Mavropszaridisz. Szereplők: Olivia 
Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, 
Emma Delves, Faye Daveney.
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BARTHA RÉKA

Poroljuk le 
a naftalint
Heltairól?
Még akár jó ötletnek is tűnt az, hogy a 

nagyváradi Szigligeti Színház Heltai Jenó' 
pályája elején, 1908-ban írt Naftalin című 
bohózatát vitte színre szilveszteri eló'adás 
gyanánt, amelyet Brassóban vendégelő- 
adásként tekinthettünk meg. Fó'ként azért 
tűnt jó ötletnek, mert a színházak műsorán 
a könnyedebb műfajok általában megtűrt 
mostohagyermekek, ami nem is igazán ért
hető', tekintettel a statisztikára, hogy a nézó'k 
alapvetően miért is járnak színházba (pláne 
szilveszterkor). Háromból ki is találhatjuk, 
hogy a szórakozásért. Ezért sem mindegy, 
hogy mit szolgálunk fel nekik a pohár pezsgő' 
és a piskóta mellé.

Novák Eszter választása ezért nem elha
nyagolható, azonban hozta a színházak álta
lános viszonyulását a bohózat műfajához, mi
szerint az olyannyira könnyed, hogy igazából 
nincs is szükség semmiféle racionalizálásra. 
Értem ezalatt azt, hogy a rendező' megragad
ja a Heltai Jenő könnyed kis sztorijából kör
vonalazódó emberi kapcsolatok szövevényét, 
szétszedi, majd újfent összerakja, úgy, aho
gyan ezeknek a színpadon működniük kell 
egy huszonegyedik századi környezetben, 
az eredeti szöveg világához képest jócskán 
megváltozott világban.

Mert 111 esztendő azért sok idő, még az el
évülhetetlen emberi szövevényekj kapcsola
ti szövődmények tekintetében is. És itt most 
azért írtam, hogy szét kell szedni és újfent 
össze kell rakni ezeket, mert enélkül nem ál
lapítható meg az, hogy az „aktualizálásnak” 
milyen mérvűnek kell lennie. És ebben az elő
adásban bizony alapvető gond az, hogy a na
pi valóságunkhoz illesztésben nem mutatko
zott kellően merésznek a rendezői koncepció.

P ,  EÁTRUM
Terka, a jólszituált úriasszony (Fodor Ré

ka) szerdánként óramű pontossággal csalja 
meg a férjét, nyilvánvaló számára az, hogy 
ettől az alkalmi viszonytól nem akar többet 
önértékelés-frissítő testi érintkezésnél. Azon
ban az óramű akkor hibásodik meg, amikor a 
szerelmi légyott helyszínén egyszercsak meg
jelenik a férj, és Terka semmiképp nem tud
ja elintézni, hogy elutazásuk előtt szeretője, 
Laboda Péter (Sebestyén Hunor) kimenekül
jön az amúgy nem használt lakásból. így a 
szekrénybe dugja őt, a naftalinos ruhái közé. 
A házmester időközben a férj (Szabó Eduárd) 
kérésére kiadja a lakást három vadidegen nő
nek, egy fura és színes kis társaságnak, és 
ezzel elszabadul a tipikus bohózati „pokol”. 
Ráadásul Terka csalására egy másik is rá
tevődik, az apjáé (Schlanger András), aki vi
szont a délutáni színésznőt, Patkány Etust 
(Tasnádi-Sáhy Noémi) viszi fel a megürese
dettnek hitt lakásra. O maga is egy alkal
mas pillanatban, hogy az érkező felesége ne 
kapjon szimatot, természetesen ugyancsak a 
szekrénybe rejti el a szintén alkalmi „zsák
mányt”, akinek azonban keményen fizet is a 
„szolgáltatásaiért”.

Heltai Jenő bohózata a megcsalás és az ön
csalás játéka. Azt illusztrálja, hogy az embe
ri elme és képzelet milyen mélyen el tud me
rülni az abszurdumba azért, hogy ne kelljen 
szembesülnie a valósággal, amelynek min
den szálon ugyanaz a lényege: a másik meg- 
vezetése.

A nagyváradi produkció azonban ezt a 
nyersanyagot tétovázóan aktualizálja. Itt 
nem az a fő gond, hogy 111 év alatt megválto
zott a világ és lekerült napirendről a meg- és 
öncsalás, mert most is jócskán van ilyen. Ha
nem az, hogy ennek a hangsúlyai áthelyeződ
tek. A huszonegyedik századi néző már tudja, 
hogy a mentésre váró erkölcs maga sem több 
játszmánál, manapság már a félrelépéseket 
sem azért leplezik, mert valamiféle szilárd, 
megingathatatlan értékrendhez méri magát 
az egyén, hanem azért, mert a csalás jelen
tette játszma összetűzésbe kerül az erkölcs 
jelentette másik játszmával. Ilyen értelemben 
Novák Eszter rendezői értelmezésétől a sze
replőknek ezt a fajta vérmes tudatosságát, vi
láguk erkölcsi relativizmusának bemutatását 
vártam volna el, hogy lássam azt: ezek a nő- 
cik és fickók vérprofik, csupán annyi a gond
juk, hogy kicsit kizökkennek a profizmusból, 
amikor hiba kerül a rendszerbe, a gépezetbe.

Csupán egy helyzetet emelnék ki az elő
adásból ennek illusztrálására: például, ami
kor Terka anyja (Molnár Júlia), aki lánya 
szeretőjének szekrényből való eltávolításá
ra (más sarának eltisztogatására) érkezik a 
helyszínre, és szembesül Laboda Péter Pat
kány Etussá „változásával” (a saját házassá
gának sarával), akkor én huszonegyedik szá
zadi nézőként nem hiszem el neki azt, hogy 
ő ténylegesen és őszintén azt gondolja, hogy 
ez az abszurdum lehetséges. Heltai korá
ban sem hihették el, csupán az erkölcsi nor
makövetés imperatívusza tehette alkalma
sabbá a komikus összekacsintást. Azonban 
most inkább elhisszük neki azt, hogy ő egy 
nagyszerű és hihetőként értékelt „kommuni
kációs panelt” talált arra, hogy a látszattal 
együtt saját bőrét is mentse a snassz helyzet
ből. Nem másért: sokkal valószerűbb ez mai 
szemmel, mint az, hogy ez a nő saját magát 
csapja be elsőként, mert ez viszont nem ko
mikus, hanem nevetségesen naiv. Nos, akkor 
inkább ezt az öntudatos nőt szerettem volna 
látni itt, aki szinte erőszakosan, agresszíven 
rángatja bele riválisát a kitalált kommuniká
ciós bravúrba, nem pedig egy hiszékeny ném- 
bert, aki maga hiszi el elsőként azt, hogy va
laki „képes” férfiból nővé változni azért, hogy 
egy történet beleférjen a közerkölcsbe. És ez 
csupán egy példa a sok közül.

Nos, az ilyen jellegű hangsúlyeltolódások 
kitapintása helyett — amelyet mind szöveg
ben, mind rendező koncepcióban, mind pe
dig színészi játékban „le kellett volna követ
ni” -  az aktualizálás feladata a díszlet- és 
jelmeztervezőnek jut osztályrészül, és Fiori
na Bellinda Vasilatos igen jól helyt is áll: ko
runkhoz közel álló jelzésszerű labirintusként 
képzeli el a színt, benne az ide-oda tologatha
tó fontos díszletelemmel, a hol áttetsző, hol 
meg tartalmát leplező szekrénnyel. A szerep
lők jelmezei pedig egyenesen igézőek, klasz- 
szikus, minimalista, mégis mai vonalaikkal 
bármelyik kifutón megállnák a helyük, akár 
a Chanel divatház kreációiként is, mondjuk.

De van itt egy gond, ami viszont ugyancsak 
látványos: Heltai korának kapcsolatrendsze
rében, a nézőkhöz hasonlóan a színészek sem 
találják (mert nem találhatják) fel magukat 
annyira, hogy egészében leplezni tudják az el
képzelés hiányosságait, a tétovázó aktualizá
lást. És azért nem, mert ők maguk is huszon
egyedik századi emberek: nem tudják a nem a 
mai logika szerint működő színpadi helyzete
ket zökkenőmentes játékká alakítani. Szük
séges lett volna itt a rendezői koncepció nyúj
totta stabilabb szerkezet, amely megtartja a 
színészi bravúrokat. A színészi alakításoknak 
Kárpáti Péter dramatizálása sincs igazán se
gítségükre, hiszen a szövegben nem túl rit
kák az ósdi fordulatok, amelyek óhatatlanul 
egy másik korba röpítenek vissza bennünket.

Paradoxon, de a produkcióban igenis téte
lesen megjelenik a „megváltozott idők” fogal
ma és képzete az egykori ünnepelt művésznő, 
de mára már csak kétes foglalkozású némber- 
ré züllött Kabóczáné (Gajai Ágnes) monológ
jában. Ez az eló'adás legőszintébb pillanata, 
amelyben a valamiből teljesen másvalamivé 
váló egyén drámája, tündöklése és bukása oly
annyira emberi, hogy a nézó'k közül vélhetően 
mindenkit egyénileg is megszólított. Kár, hogy 
ez a monológ is kilóg a színpadi történésből, 
nem tartja meg a rendezői koncepció szerke
zete, s mint ilyen, önmagáért valónak tetsző. 
Azonban én eltettem magamnak, mert szín
házi pillanatként viszont teljes érvényű volt.

Nagyváradi Szigligeti Színház. Heltai 
Jenő: Naftalin. Rendező: Novák Eszter. Sze
replők: Szabó Eduárd, Fodor Réka, Sebes
tyén Hunor, Schlanger András, Molnár Júlia, 
Kiss Csaba, Gajai Ágnes, Trabalka Cecília, 
Pitz Melinda, Tasnádi-Sáhy Noémi, Hunyadi 
István, Szotyori József. Dramaturg: Kárpá
ti Péter, díszlet- és jelmeztervező: Fiorina 
Bellinda Vasilatos, zeneszerző: Lázár Zsig- 
mond, zongorista: Dombi Dávid.
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KOVÁCS ÚJSZÁSZY PÉTER

Lakrészek ritmusa
Zsidó Ferenc kötete nem arra  ösztön

zi az olvasót, hogy járm űre pattanva 
térképezze fel Eurázsiát, a megismerés 
forrása közelebb van, mint gondolnánk. 
A Huszonnégy egyetlen helyre összpon
tosítva alakítja ki az ismerkedés tereit. 
A Zsidó által megformált fikcióban tes
te t öltő kontinens egy külvárosi panel
ház, annak országai pedig a lakrészek. 
Jelen esetben a h a tá r téglafalak sora, 
amelyek sok mindent hallani engednek 
a szomszéd életéből. Minden ország la
kói különböző' ritmusok mentén tájéko
zódva érzékelik az őket körülvevő kö
zeget. A mű főszereplője, Vajda Gergely 
újságíró éppen a rra  vállalkozik, hogy 
egy huszonnégy órás riportm araton 
alatt, a lakókkal megismerkedve han
golódjon rá  az említett ritmusokra.

Zsidó Ferenc blokkregényként h a tá 
rozza meg alkotását. A kötet olvasása 
során azonban igen nehéz volt összefüg
gő egységként olvasni a szöveget. An
nak ellenére, hogy a fejezeteket motí
vumok sora (tömbház, jólét vagy anyagi 
nehézségek, kirekesztettség, a szerep
lők egymásról szerzett tudása stb.) fűzi 
össze, ez mégsem formálja regényszerű
vé a művet. Zsidó Ferenc munkáját sok
kal inkább hasonlítanám Mikszáth pró
zapoétikájának novellafüzéréhez, bár a 
Huszonnégy esetében relevánsabb, ha 
összetartó rövidpróza-sorozatról beszé
lünk.

ritika
Azáltal, hogy minden fejezet m ás

más ember életébe nyújt betekintést, 
ritm usváltásra is ösztönzi olvasóját. 
Zsidó figyelemre méltóan érzékelteti a 
ritmusok gyorsasága közti különbsé
geket: minden család, minden „ország” 
lakójának, lakóközösségének élete el
térő ütem re íródott. A VII. fejezetben 
a szerző a romák társadalm i integrá
ciójának kérdéskörét taglalja. A tém át 
szám talan formában feldolgozták már, 
ennek ellenére Zsidó kötetében nem vá
lik sem fölösleges szócsépléssé, sem pe
dig túlterhelt védőbeszéddé. A téma felé 
új perspektívából közelít a szerző. A ri
portsorozatát elkészíteni vágyó Vaj
da Kalányosékat sem hagyhatja ki az 
alanyok közül. A fejezet egyediségét a 
szerző humorérzéke és a helyzetkomi
kum használatához való affinitása adja 
meg: „Kalányos János [...] Magas, csi
nos férfiember, hetyke bajusszal [...] fél
refésült, úrias frizurával. Ehhez a kül
sőhöz viszonylag jó modor társult: majd’ 
m indenkinek előre köszönt. [...] És ez 
sokat jelent, hé! Azt, hogy időnként be
rúgott (állítólag a feleségével együtt), s

ilyenkor hangosan, duhaj módra éne
kelt a lakásban, sokszor hajnalig, iga
zán meg lehet bocsátani neki!” (VII. fe
jezet, 110.) A tény, hogy Vajda képtelen 
Kalányosékra hangolódni, tragikom i
kussá formálja a történetet, ugyanak
kor burkolt üzenetet is közvetít általa 
a szerző. A kötet szóban forgó fejezeté
vel Zsidó a rra  figyelmezteti az olvasót: 
a m aratoni riportsorozat ürügyén foly
ta to tt beszélgetés nemcsak abban se
gítette a társaságtól alapvetően mene
külő újságírót, hogy más emberekkel 
ismerkedjen, hanem  abban is haszná
ra volt, hogy jobban megismerje önma
gát. Az em lített fejezetben a főszerep
lő például a kisebbségekkel szembeni, 
akaratlan  távolságtartásával szembe
sül, és ezt mintegy képtelen leküzdeni.

A könyv XVII. fejezetében igen 
érdekes a kontraszt ritmusok és 
metaritm usok között. Keszeg Irm a né
ni, a blokk özvegy kisnyugdíjasa fizi
kailag igencsak leépült: öregkori in- 
kontinencia gyötri, elhízott és nehezen 
jár. Ennélfogva a higiéniára való odafi
gyeléssel is alábbhagyott, de a pletyka 
mindvégig képes fenntartan i szellemi 
frissességét. Fürgén, ajtótól ajtóig lopa
kodik, hogy lehallgassa, hogyan élnek a 
nyílászárók túlsó oldalán. Ha Zsidó egy 
ugyancsak pletykás, de önmaga és kör
nyezete tisztaságára vigyázó öreg höl
gyet m utatott volna be, akkor azt mon
danám, hogy a fejezet közhelyes. Irm a 
néni hallgatózási módja és saját m agá
val szemben tanúsíto tt igénytelensége 
viszont egyedivé teszik a karaktert.

A szerző valósághű párbeszédekkel 
tark ítja  művét, de azok töredezettsé
ge néha zavaróvá válik: „Ha ez nincs... 
én ta lán ...” A békétlen család tém akö
re több fejezetben is visszaköszön. Bár 
Zsidó igyekszik más-más szemszögből 
megközelíteni a kis közösségek helyze
tét, az ismétlődő témakör vontatottá te 
heti a mű egészét. A regény negyedik fe
jezetében bem utatott Lajta László egy 
kiábrándult családapa, aki a virtuális 
világba menekülve, éjszakánként cser
készi be a valóságban elapadt boldog
ságforrásokat. Ebben a fejezetben Vaj
da Gergely lesz az, aki mintegy átsegíti 
a sablonosságon az em lített részletet. 
A játékfüggő férfi mindvégig azt gon
dolja, hogy az újságíró is érdeklődik az 
online játékok iránt, és a regisztrálás 
előnyeiről győzködi. A helyzetkomikum 
a fejezet végére körvonalazódik iga
zán, amikor Vajdának hirtelen terhére 
lesz a szituáció, és egyszerűen megszö
kik. A XV. fejezet „hőse”, Szép Jenő Zsi
dó regényének egyik legötletesebb figu
rája. Az éjjeliőrként dolgozó férfi azért 
érdekes, m ert az író á ltala  csempészi 
be a lakók kavalkádjába a dilettantiz
mus jellemzőit. Szép költői és újságírói

sikerekről álmodott. A világ azonban 
tú l „álnok és igazságtalan” volt ahhoz, 
hogy befogadja, megértse őt. A kiáb
rándult férfi azt reméli, Vajda Gergely 
ta lán  „fejet hajt m unkássága előtt”, de 
csalódnia kell.

A regény számos olyan szereplőt jele
nít meg (lásd a beszélő patkány vagy a 
hely szelleme), akik Vajdával kapcsolat
ba lépve, mintegy különálló csoportként 
léteznek a műben. Az em lített figurák 
közül m indkettő az újságíró képzele
tének szüleménye. Nem rossz ötlet, de 
a bem utatott emberek és a „fantaszti
kus lények” univerzum a közötti diszk
repancia túlságosan erőteljes ahhoz, 
hogy az olvasó kényelmesen tájékozód
jék a meseszerű és a kézzelfogható vi
lágában. A hely szelleme valószínűleg 
Vajda Gergely tudattalan ja, amely a r
ra  készteti az újságírót, hogy komfort
zónájából kilépve, álm ában terem tsen 
kapcsolatot a tömbház lakóival. Az em
lített szereplő jelenléte, bár az alkotás 
emberi síkján zajló cselekményszállal 
szemben törést eredményez, mégis é rt
hetőbbé teszi az Epilógust. Figyelem
be véve a hely szellemének időszakos 
felbukkanását, könnyebb értelmezni 
a regény zárójelentét, amely, akárcsak 
a Kezdet, az elkeseredett és tanácsta
lan Vajda Gergelyt m utatja be törzshe
lyén, a Lila Csoda kávéházban. Az utol
só fejezetben a félálomban levő újságíró 
ráeszmél, a teljes projekt a freudi tu 
datta lan  működésének eredménye volt. 
A cselekmény álomszerű zajlására utal 
a picében alm ákkal mutatványozó pat
kány is, akit a türelm ét vesztett fősze
replő egyszer csak agyontapos. Részle
tes leírását kapjuk, amint az állat teste 
összeroncsolódik a gyümölcs a latt, de 
percekkel később az értetlenül álló 
Vajda csak a széttaposott alm át találja 
meg a kivégzett rágcsáló nélkül, ugyan
úgy, ahogy a Lila Csodában is ráeszmél, 
a huszonnégy órás riportm araton csak 
álom volt.
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MÁRCUTIU-RÁCZ DÓRA

A székely Kis herceg 
meg a Blokk
Zsidó Ferenc Huszonnégy című regényé

nek fülszövege három fogalom tömör meg
határozását vezeti fel: panelház, riport és 
az ezek ötvözetébó'l létrejövő' blokkregény, 
utóbbi alcímként is szerepel a belső' borí
tón, valamint ezt ismételgeti magában a 
fó'hó's a sejtelmesen elnevezett A kezdet cí
mű bevezetó'fejezetben. Vagy „a blokknak 
nem lehet saját regénye?” (10.), merül fel a 
kérdés, mintegy hangot adva annak az ol
vasói szkepszisnek, amely a sokadik defi
níciókísérlet után merül fel, pedig értjük, 
eddig is értettük: blokkregény.

Amit a szokatlan műfaj megjelölés is
mertet, azt a regény be is teljesíti: a Hu
szonnégy nagyszerűen teremti meg a 
tömbházi lét már-már klausztrofób atmo
szféráját, kifejezetten jól integrálja annak 
részleteit. A blokklakók nem teljesen izo
láltak, hallják, mi történik odaát, illetve 
a belterjes pletykák és a lakók „sumáksá- 
gai” is nagyszerűen terjednek (378.). Nem 
érdemes azonban egyetlen interpretáció
nál megállni, különben csak egy erdélyi 
lektűrt kapunk, amely egy négyemeletes 
blokkban játszódik. Különös asszociáció 
születik meg, ha a blokk szó további jelen
tésein kezdünk el gondolkodni: a tulajdon
képpeni cselekmény kiváltó oka ugyan
is maga az alkotói (ez esetben újságírói) 
válság, a writer’s block, amit a főszerep
lő' megél. Vajda Gergely olyan riportokat 
szeretne készíteni, amelyek „utána nő
nek az embernek, mint a gyerekek” (6.), 
valós problémákat tárnak fel, de ahogy 
az várható is egy hasonló felvezetésben, 
a demonizált főnökfigura elvárásai nem 
egyeznek a főszereplőével. A regény során 
Vajda ebből a blokkból próbál kitörni, mi
közben új munkatervébe kezd: oknyomo
zó vizsgálatok helyett a szomszédjaival 
készít riportot. Az interjúsorozat mentén 
kiderül, hogy nem csak a főszereplő küzd 
ezzel a hétköznapi blokkhelyzettel, tehe
tetlenséggel és apátiával, hanem a tömb
ház többi lakója -  és maga az olvasó is. 
Adott tehát a közös tapasztalat és szer- 
vezőelv, amire a Huszonnégy épít, és amit 
igyekszik továbbírni: mikor az irónia, mi
kor a blokkfilozófia irányába: „muszáj ki
emelkedni [a hétköznapokból], ha nem, 
bedarálnak” (201.). Nem túl magasröptű 
tanítás, de illeszkedik a blokkban elkép
zelhetők közé.

A regény legnagyobb erénye egyben a 
legnagyobb veszélye is: a pontosan meg
konstruált szerkezet bámulatos kigondolt - 
ságán túl a mesterkéltség felé mutat. A rö
vid fejezetek blokklakó-vallomásai elég 
kidolgozatlanok ahhoz, hogy hiteles min
tái legyenek a valóságnak — hiszen a sa
ját szomszédainkról sem tudunk vagy sze
retnénk megtudni ennél többet -, azonban 
épp a letargia sokfélesége idézi elő a mo
notonitást. Minden blokklakó valahogy 
másképp nyomorúságos, ezt pedig az olva
só valahogy másképp unja meg. A tempó, 
amit a regény első fele bravúrosan meg

tart, a lezárás közeledtével már narratív 
teher lesz -  azzal szembesülünk, amivel a 
valóságban is: túl sokan laknak egy túl ki
csi blokkban, és nem jut a figyelmünkből 
mindenkire. Az Epilógus ugyan egyfajta 
keretet kölcsönöz a szétesni látszó törté
netnek és egy legalább annyira precízen 
kiszámítható csattanót illeszt a végére -  
ettől azonban, retrospektive téttelenné 
válik maga a blokkregény, mintha elme
nekülne a saját felelősségvállalása elől.

A blokklakók hirtelen kitárulkozása 
is legalább annyira jogosan szolgálhatná 
kritika tárgyát, mint az a narratív megol
dás, hogy ennyiféle élettörténet ugyanab
ba az épületbe sűrűsödjék. A Huszonnégy 
már az első fejezettől kezdődően elveti 
a konvencionális realitást, első interjú- 
alanyként egy pincei patkányt szólaltat 
meg, akinek „tragédiája” az, hogy rendsze
resen elprodukálja saját halálát, de sen
ki sem vevő a formabontó performanszra. 
Vajda a pincéből kiindulva halad „felfe
lé”, az emberi szomszédokon túl egészen a 
padlás szelleméig, aki már nem az „elját
szott” halál reprezentációjával, hanem az 
öngyilkosság valós problémáival szembe
síti. A fiktív regénykeretet ismerve nem 
várhatunk teljes valószerűséget, maguk a 
szereplők is inkább allegorikus avatárok, 
akárcsak a király, a hiú, az iszákos és a 
többi Exupéry-alak.

Nem véletlen az sem, hogy az olvasó 
A kis hercegre gondol, amikor a Huszon
négyet vizsgálja meg, az asszociációt ma
ga a regény teremti meg az első fejezet
től kezdődően: „beszélgetésük inkább a 
Kis hercegre kezdte emlékeztetni” (20.). 
Bár jól körvonalazódik mind Vajda Ger
gely, mind a misztikus rágcsáló alakja: ol
vastunk már olyat, hogy egy állat szem
besítse hibáival a korrupt emberiséget. 
A kis herceg nem az egyetlen szépirodal
mi fogódzó, amit a Huszonnégy magába 
épít, az Örkény-egypercesek is érezhető
en befolyásolják a regény ironikus-szatiri
kus eszköztárát: „közben doktor K. H. G.- 
re gondolt” (61.), illetve feltűnik egy utalás 
az Iszony című regényre is. Érezhetően al
legorikus írással van dolgunk, ezt körvo
nalazzák maguk a dialógusok is, amelyek 
az élőbeszéd és a fabulaszerűség határán 
mozognak, nagyszerű helyzetkomikumo
kat és kevésbé sikeres morális fordulato
kat indukálva.

Akadnak kifejezetten sztereotip áb
rázolások is, például a megszállott gép
függő, Lajta László esetében. Ugyan kor
hű és fontos problémát vet fel, nem tud 
túlmutatni a jól ismert „kockastigmán”, 
a szereplő jellemzően horror- és akciójá
tékokkal szórakoztatja magát (nem pa
sziánsszal, ahogy azt Vajda megjegyzi), 
banalitásig egyszerűsített fogyasztó, aki 
a virtualitásba menekül a valóság elől: 
„Szóval, a netre visszatérve, én azt bírom 
a legjobban, hogy annyi jó fejt lehet így 
megismerni a világ minden tájáról!” (62-

63.) Nyelvezete sokszor erőltetett, mintha 
maga a fals gémer-szleng is a szereplő le
építésén dolgozna: „micsoda partikat le
nyomtunk...” (64.) Csupán az utolsó mon
dat nyitja meg a sokat bírált játékkultúrát 
az olvasó felé: „Megölöm őket, mégis ba
rátok maradunk” (72.), de már véget is ér 
a fejezet, az ellentmondásos barátságot 
továbbra is homály és stigmatizáció fe
di, az egész családból pedig jóformán csak 
Lajta nézőpontja érvényesül. Mintha a 
regény szándékosan vágná el a narratív 
szálakat a problémák megérkezésével, így 
jelezvén, hogy a valóságot is hasonló mér
tékű felszínesség jellemzi.

Nem ennyire egyértelműen bináris az 
állásfoglalás a Kalányos család esetében. 
Ugyancsak egy vitatott téma képezi a fe
jezet vázát, ez pedig a cigányokkal való 
együttélés problematikussága. Kalányos 
János elbeszélésein keresztül napvilágra 
kerülnek az agresszió és kirekesztő gesz
tusok gyerekkorban tanult formái (ahogy 
az iskolás gyerekek fehér olajfestékkel 
mázolják be feketébb osztálytársukat), 
ezek pedig automatikusan kivetülnek az 
előítéletekre hajlamos Vajda Gergelyre 
is, valamint az ártalm atlan fekete cipő
krémre (a főhős ugyanis attól fél, hogy az 
elnyomott rajta fogja kiélni a megkülön
böztetés frusztrációit). Az interjúk alatt 
halmozódó indulatok Szép Jenővel szem
ben törnek fel, ezen a ponton azonban Vaj
da Gergely egyre kevésbé bízik magában 
és józan eszében, így a saját koncepciójá
ért vívott harc egyben a szellemi leépülés 
jele is (Szép Jenő ugyanis „el akarja lop
ni” a blokkregény utánozhatatlan ötletét).

A leginkább releváns szempont, amit az 
interjúk és a végső összecsapás felvetnek, 
az maga a sajtóobjektivitás etikai kérdése 
és utópisztikus megközelítése. Ez megint 
csak áldás és átok, akárcsak a korábban 
elemzett szerkezet esetében: nem vagyunk 
teljesen biztosak abban, hogy egy átfogó 
képet kaphatunk a blokklakók problémái
ról. Ugyan az elbeszélői hang mindentudó 
(hisz olyan dolgokra is reflektál, amit Vaj
da magától semmiképp sem tudhat), ez az 
omniszciencia nem hat ki az interjúala
nyokra, ugyanabban a lakásban is egymás 
ellen beszélhet a két fél -  erre nagyszerű 
példa Kincses Gábor és felesége a ripor
ter pedig képtelen a döntéshozatalra, még 
magát a döntéshozatal jogát is megkérdő
jelezi. A beteljesül(het)etlen objektivitással 
magyarázható talán a blokkregény meg
semmisülése is, amely Vajda Gergely ráci
ójának hanyatlását eredményezi.

Mindent összevetve a Huszonnégy egy 
olvasmányos és humoros, önreflexív ri- 
portregény, amely jól tömöríti magába a 
jól ismert blokkiét tapasztalatait. Helyen
ként hiányos vagy épp a túltengő blokk
filozófia nehezíti olvasását, de nem pro
pagál fals pózokat vagy nagy tanokat, 
a gondolatiság is remekül illeszkedik a 
blokkregény koncepciójához. Olvasás köz
ben bennem is felmerült a sokszor emle
getett nosztalgikus aha-élmény: igen, ná
lunk is van ilyen — elvégre a legtöbben 
laktunk már blokkban és akkor már ta
lán blokkregényben is.

Zsidó Ferenc: Huszonnégy. Csíksze
reda, Gutenberg Kiadó, 2017.
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N álukfele ez úgy  van, hogy... Bodor Ferenc forradalm a
Márcutiu-Rácz Dóra: 

Macska van az úton. Prolog 
Kiadó, Nagyvárad, 2017.

A falusi élet fogalma számom
ra  az öreg házak falán lógó ütött- 
kopott cseréptányérok emlékével 
fonódik egybe, amelyekről a szép, 
népi motívumok lassacskán p a t
tognak  le. M árcutiu-Rácz Dóra 
a valóság ábrázolására tesz kí
sérletet kötetében, mindezt úgy, 
hogy az elm úlás tudatosításával 
rögzíti az akkori jelen eseménye
it anélkül, hogy bárm ilyen vágy
képzete lenne a jövőt illetően 
ISzemtelenszög).

^ffhülszöveg
A  Macska van az úton igazán 

jó elsőkötetes szárnybontogatás. 
Az egészen új koncepciójú realis
ta , kapákfalvi világ m egterem 
tésének első m ozzanatában az 
egyedi megnevezésű, ún. „eposzi 
jelzőkkel” illetett karak terek  áll
nak, beleértve a közösséghez ta r 
tozó állatokat is. Fontos tudniva
ló, hogy a kapákfalviak olyasmi 
ideológiával élnek, am i szerint a 
név nélküli dolgoknak nincs nagy 
jelentőségük (vagy nem is létez
nek), mivel az a sajátosan kollek
tív eszköz, am i igazán összeköti 
az o ttan iakat, a nyelv, köztük él
degél a nemfaluban. Az is lehet, 
éppen valaki szomszédja a „bice
gő rom ántudás” vagy az illető a 
m ássalhangzókat elhagyó nyelv
já rá s  m ellett ül a buszon (Férjé’ 
vagy má’?). A generációk találko
zásának otthont adó Kapákfalva 
pedig olyan hely, ahol bárm i
lyen banális vagy furcsának  tű 
nő dolog m egtörténhet, ha  külső 
szemlélőként figyeljük a törté-

Prolog kiadó 
Nagyvárad

néseket. Viszont az ott élő „térfi
gyelők” szám ára majdnem m in
den a szokásos hétköznapi dolgok 
sorába helyeződik, am it az élet 
körforgásának tudnak  be. Ezt a 
kettős perspektívát m utatja meg 
M árcutiu-Rácz Dóra a szövegei
ben, amelyeket keserű hum orral 
és (ön)iróniával megszórva egy 
bögre tej mellé kínál.

Emellett maga a tálalás is igen 
változatos, hiszen a kötet műfaj- 
szintézisek (próza, líra, drám a) 
láncolataként olvasható, amely
nek keretet adnak a tartalm ilag  
összekapcsolódó novellaciklusok. 
Érdekes módon a szöveg üteme, 
ritm usa jóval eró'teljesebben érzé
kelhető a prózában és a d rám á
ban. Viszont Márcutiu-Rácz Dóra 
verseiben újabb, belső nézőpont
ból engedi lá tta tn i a történéseket, 
amelyeket intenzíven él meg, il
letve meséli el a közösség és a sa
já t életmódjának apró töredékeit, 
úgy, hogy nem helyezi m agát egy 
kiemelkedő pozícióba, szerényen 
a háttérben  m aradva: „Egy sán
ta  lábjegyzet lennék Kapákfalva 
örökmorgó statisztikáiban” (Pa
ranoia), és egy kis gyermekséget 
m egtartva eszmél rá  helyzetekre 
és ismer fel történéseket.

SZABÓ CSENGE

Ágyúcső és puskapor. Bo
dor Ferenc, a csíki ’48-as 
ágyúöntő és lőporgyártó. 
Sajtó alá rendezte Pál-An- 
tal Sándor. Mentor Köny
vek Kiadó, Marosvásárhely,
2017.

Új, az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc erdélyi vonat
kozásaival foglalkozó kötet je 
lent meg a M entor Könyvek K i
adó gondozásában. A Pál-A ntal 
Sándor ny. m arosvásárhelyi 
főlevéltáros á lta l sajtó a lá  ren 
dezett kötet egy közel másfél 
évszázados v itá t, Bodor Ferenc 
1848-49-ben já tszo tt szerepét 
veszi elő.

A kötet összesen tíz közle
m ényt ta rta lm az , melyek négy 
szerző (Pál-Antal, Süli A ttila  
őrnagy hadtörténész, Kom án 
János tö rtén e lem tan ár-ú jság 
író, és H erm ann  Róbert h ad 
történész) tollából szárm aznak. 
A tanulm ányok közül kiem el
nénk Komán írásá t, melyben kí
sérletet tesz Bodor é le tú tjának  
rekonstruá lására: a Felvidéken 
lá tta  meg a napvilágot K rausz 
Ferenc Xavér néven, 28 évesen 
v e tt el egy kővárvidéki hölgyet, 
felesége szülőföldjére, majd 
B alánbányára  kerü lt, bánya
művezetői minőségben. A forra
dalom a la tt  a H árom székre be
nyomuló császáriak  felelősségre 
a k a r tá k  vonni a bodvaji v as
üzem m ia tt, 1849 feburárjában  
az ő irán y ítása  nyom án ép íte t
ték  újjá a létesítm ényt, majd 
m árcius és augusztus között a 
csíkm adarasi lőporgyár igaz
gatója volt. E zt követően közel 
két éven át fogságban ta rto tták , 
majd állam i hivatalnokként dol
gozott 1874-ben bekövetkezett 
haláláig.

Az em líte tt közlemény igye
kezete -  a n n ak  ellenére, hogy 
Bodor é le tú tjának  egyes részei 
(végzettsége, az 1841-43 közöt
ti, ködbe vesző időszak, a bodvaji 
kohó felépítésében való pontos 
részvétele, fogságba kerülésének 
időpontja) továbbra is ism eretle
nek -  m éltánylásra méltó.

Egy m ásik  érdekes ta n u l
m ány Süli A ttila  azon írása , 
melyben Bodor sok port k av a rt 
jegyzőkönyvét veszi górcső alá. 
A tanulm ány közli a jegyzőköny
vet, melynek szövegét annak  két 
e lőkerült példánya (egyik a ko
lozsvári U nitárius Levéltárban, 
m ásik  pedig az E gri Főegyház
megye Könyvtárában lelhető fel) 
egybevetése nyomán ír ta  á t Ko
m án János.

A könyv kolozsvári bem uta
tó ján  Pál-A ntal Sándor kiem el
te: a könyvvel nem  kisebbíteni 
ak a rják  Gábor Áron szerepét, 
csak Bodor Ferencet óhajtják az 
őt megillető helyre helyezni.

Aa 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc tö rténetírása egy 
újabb művel gazdagodott, melyet 
szeretettel aján lunk  az érdeklő
dőknek!

HORVÁTH CSABA

AZTAN KAPTAL-E MA JEGYET?

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Közhírré teendő: 
az Arcadia Bartók-albuma
Ma már minden vitán felül álló kanoni

kus zenetörténeti felhangra tettek szert a 
kamarazene olyan nevei, mint a Kolisch 
Kvartetté, a Magyar és a Végh Vonósnégye
sé, a Juilliard-é, a Tátrai, a Bartók, később 
a Takács, illetve a Keller, a Hagen Kvartet
té vagy a Mikrokosmosé. Ha e kisegyütte
sek közös nevezőjét sikerrel megtaláltuk, 
akkor a lista mindenképpen és elsősorban 
a Waldbauer-Kerpely Vonósnégyes nevé
vel egészítendő ki, minthogy ők szólaltat
ták meg először a Bartók-vonósnégyesek 
nagy részét, mi több, a hat mű némelyikét 
szerzőjük egyenesen a Waldbauer-Kerpely 
kvartettnek is írta. Amilyen sebesen és 
megingathatatlanul vált a zeneirodalom 
kanonikus opuszává a hat Bartók-vonósné- 
gyes, olyan egyértelműen jegecesedett ki a 
zenei köztudatban a meggyőződés, hogy ha 
egy vonós-kisegyüttes a teljes bartóki soro
zatot nagy nyilvánosság előtt ismételten be
mutatja, az az illető kamaraegyüttes felső
fokú kvalifikációjával ér fel. Nem véletlen 
tehát, hogy aligha létezik olyan nagyratörő 
vonósnégyes, amely előbb vagy utóbb ne ve
selkedne neki az 1909 és 1939 között szüle
tett hat Bartók-kvartettnek.

E hasábokon természetesen volt már szó 
a kolozsváriak nagy büszkeségéről, a világ- 
versenyeken is babérokat aratott Arcadia 
vonósnégyesről. Az, hogy az Ana Török, 
Rásvan Dumitru, Traian Boalá és Török 
Zsolt hangszerein megszólaló Arcadia ímhol 
felzárkózott a kezdő enumerációban megidé
zett, híres Bartók-játszó kvartettek sorához,

nyilván okot ad arra, hogy Olvasóink figyel
mébe ajánljuk a nagybritanniai Chandos le
mezkiadó 2018-ban elkészült kétkorongos 
albumát. A 2017 szeptemberében és ,18 áp
rilisában Suffolkban készített felvétel (il
letve a lemez kísérőfüzetében közölt kód jó
voltából online hallgatható bonusz: a Hat 
román tánc Dán Variu jegyezte kvartett
átirata) révén a hallgató teljes igazolását 
találhatja annak az elismerés-sorozatnak, 
amellyel a tizedik életévét betöltött kolozs
vári vonósnégyes joggal büszkélkedhet.

Elsőként azt kell megjegyeznünk az 
Arcadia Bartók-albuma kapcsán, hogy nem 
csupán a zeneszerző személye és világlá
tásának változásban is nyilvánvaló egy
ségessége teszi „kompakttá” e két CD-t 
(,,compact-disc”-et). Az Arcadia interpretá
ciós horizontja annyira letisztult, stílusá
ban, zenefelfogásában annyira homogén, 
hogy már ez az alap is egy és oszthatatlan, 
jól érzékelhető egységgé teszi a hat Bartók- 
vonósnégyes itt megszólaló sorozatát. Hozzá
járult ehhez természetesen a zenei közisme
reti adottság is: hiszen a hat kvartettet „már 
alig néhány évvel a zeneszerző halála után 
úgy tartotta számon a szellem világa, mint 
a XX. századi zene aranytartalékának meg
kérdőjelezhetetlen részét, [...] a beethoveni 
kései kvartettek után megszakadt intellek
tuális-filozofikus vonósnégyes-hagyomány 
méltó folytatásaként.” (Csengery Kristóf) A 
bartóki hatos tekinthető a kései Beethoven- 
vonósnégyestermés örökösének, s ez a minő
sítés, „mintegy átnyúlva a Beethoven utáni

vonósnégyesszerzők: Schubert, Schumann, 
Brahms, Debussy, Ravel és mások feje fölött”, 
nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a Bar
tók-művek sűrűsége, mélysége, komplexitá
sa, a bennük foglalt költői tartalom erkölcsi 
üzenete csakis a bécsi klasszika romantiká
ba áthajtó zsenijének hagyatékához fogható.

Felemelő volna azt állítani, hogy az 
Arcadia Chandos-felvételén a Bartók-vonós
négyesek egy „erdélyi” interpretációja szó
lal meg. Ezt azonban semmi szín alatt nem 
mondhatjuk. Az Arcadia Bartók-interpre- 
tációja sokkal inkább mutat arra, hogy a 
negyvenes évektől kezdődő -  és számos ki
váló elemző tanulmányban nyomon köve
tett -  előadói világhagyomány ismeretében, 
az ahhoz való alkotó viszonyulásban ragad
ható meg az Arcadia sajátossága, anélkül 
azonban, hogy e hagyomány egyes voná
sainak másolása vagy merő tagadása akár 
minimálisan is felötlene. Ekként az Arcadia 
Bartók-játékában vállaltan és minden ar- 
tisztikus túlfinomítás nélkül van jelen az 
érzés- és hangulatvilág egyetemessége, a 
20. század elejének oly felkapott „világérzé
sei” (pl. a kultúrpesszimizmus, a szorongás, 
az egzisztencia-megélés), és persze az állan
dó humánállapotok, az ujjongás, a játék, az 
eksztázis, a remény csakúgy, mint „a ma
gány, az elidegenedettség, a közösségből va
ló kivetettség sivár érzetének rettentő sú
lya.” (Csont András)

JAKABFFY TAMÁS

Nyolcvannyolcan
Közel kilenc évtizedes hagyományt folytatva rendezte meg a 

Temesvári Művészeti Múzeum I. emeleti termeiben az év legna
gyobb és legjelentősebb képzőművészeti seregszemléjét, a Vizu
ális Művészetek Évi Szalonját a Romániai Képzőművészek Szö
vetségének temesvári szervezete. 88 festő, szobrász, grafikus 
és iparművész mutatta be újabb keletű műveit a rangos sereg
szemlén. A szakmai zsűri, amelynek Jakabházi Sándor grafi
kusművész, egyetemi tanár volt az elnöke, az esztétikai érték
re, a mívességre, a kidolgozottságra és tartalmasságra figyelve 
és összpontosítva válogatta ki a munkákat. A falakra és az áll
ványokra felkerült műalkotások színvonalukkal és változatos
ságukkal hitelesen tükrözték a Temesvárott, Lúgoson, Zsombo
lyán, Resicabányán, Buziásfürdőn, Szörénytornyon stb. alkotó 
képző- és iparművészek stílustörekvéseit, jelenlegi teljesítőké
pességét és rangját.

A pályakezdő fiataloktól a tekintélyt parancsoló életkort meg
ért mesterekig a festők, szobrászok, grafikusok és iparművé
szek egymást követő nemzedékeinek exponensei jelentkeztek 
legjobbnak vélt műveikkel a megmérettetésen. Korelnökökként 
a 86 esztendős Virginia Baz Baroiu grafikusművésznő és a 88. 
életévét taposó Vasile Pintea festő jeleskedtek műveikkel. Ör
vendetes számban neveztek be a tárlatra a frissen diplomázott 
művészek is. Tekintve, hogy az utóbbi években erősen megrit
kult az országos kiállítások száma és gyakorisága, jelentősen 
megnőtt a képző- és iparművészek körében a megyei kollektív 
tárlatok presztízse és népszerűsége. A szakmai zsűri „védje
gyezte” seregszemléken való részvétel ugyanis komoly, számot
tevő súllyal nyom a latban a művészi pályakép értékelésekor.

Temesvárott a Bánsági Képzőművészeti Szalont első alkalom
mal 89 esztendővel ezelőtt, 1930 decemberében rendezték meg a 
Hunyadi-kastély lovagtermében, ahol 24 festő, 6 szobrász és egy

kerámikus mutatta be alkotásait. A II. világégés éveinek a törté
nelmi események diktálta kényszerszünetét leszámítva közel ki
lencven esztendeje folyamatosan sor került a képzőművészek évi 
szalonjára a Bánság fővárosában. A három évtizede, 1989 dec
emberében Temesvárott elkezdődött rendszerváltozás eredmé
nyeként 1990-ben a Nyugati Egyetem keretében sikerült megte
remteni a képzőművészeti és design fakultást is, amely nagyon 
eredményes tevékenységet bontakoztatott ki. Az abszolvensek 
számottevő hányada Temesvárott maradt és marad: ők alkot
ják a jelenkori alkotóművészek derékhadát. A Bánság fővárosa 
-  meggyőzően demostrálta ezt a Temesvári Művészeti Múzeum
ban megrendezett évi szalon is -  Románia egyik legrangosabb 
és legelismertebb képzőművészeti központjának számít. A kor
szerű, az újító, a merészen kísérletező, a neoavantgárd irányza
tok és törekvések előőrse és zászlóhordozója.

A szakmai zsűri ítélte oda a Vizuális Művészetek Évi Szalon
jának 2006 óta kiosztásra kerülő díjait is. Az ifjak közül a Te
mesvárral összeépült Újszentesen élő és alkotó szobrász, Far
kas Endre Life is Short, Art is Long című munkáját jutalmazták. 
A Primus inter pares fődíjat Szem 3 című plasztikájával Kocsis 
Rudolf szobrászművész, a Temesvári Nyugati Egyetem képzőmű
vészeti és design karának tanára hódította el. A birtokába került 
bronzérem Varga Luigi István temesvári szobrászművész alko
tása. A fődíjas Kocsis Rudolf egyébként 2019 májusának elején 
a temesvári Pygmalion Galériában nyit régebbi és újabb művei
ből egyéni tárlatot.
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Kántor Lajos és Láng Gusztáv Száz év 
kaland -  Erdély magyar irodalmáról című 
kötetét mutatták be február 8-án a váradi 
Törzsasztal beszélgetéssorozat keretében, 
a Szigligeti Stúdió fehér termében. Láng 
Gusztáv irodalomtörténésszel Boka Lász
ló és Markó Béla beszélgetett, a házigazda 
Szűcs László volt.

Február 15-én a Csíkszeredái Kájo- 
ni János Megyei Könyvtárban mutatta be 
Baptiste Beaulieu francia orvos, blogger, író 
Mesék halál ellen című regényét Domokos 
Zsófia, Hadnagy Margó és Kraft Hunor.

A z Erdélyi Magyar írók Ligája február 
15-én szervezett felolvasást Kolozsváron, 
az idei Magyar Széppróza Napja alkalmá
ból, a Bulgakovban. Felolvasott Fischer 
Botond, Horváth Benji és Márton Evelin, 
akikkel Karácsonyi Zsolt beszélgetett.

André Ferenc és Mucha Dorka voltak a 
Késelés Villával beszélgetéssorozat vendé
gei február 18-án. A szerzó'kkel Csete So
ma és Vida Kamilla beszélgetett a buda
pesti Nyitott Műhelyben.

február 18-án, a Bulgakov Kávéházban. 
Vitaindított Horváth Benji, moderált Sán
ta Miriám.

hol

Bretter /Bréda címmel, Bréda Ferenc 
születésnapja alkalmából szervezett em
lékestet az Erdélyi Magyar írók Ligája és a 
Bretter György Irodalmi Kör február 20-án, 
a Bulgakovban, ahol a kolozsvári Bretter 
György Irodalmi Kört hivatalosan is Bréda 
Ferenc Irodalmi Körré keresztelték át. Be
szédet mondtak Mile Lajos, Király László, 
Kelemen Hunor, Ungvári-Zrínyi Imre, Bo
ros Lóránd, Stefan Manasia, Karácsonyi 
Zsolt és Horváth Benji. Az esten sor került 
Tövissi Ildikó Bréda-portréfilmjeinek leve- 
títésére is, miután Mostis Gergő és Vindis 
Andrea színművészek felolvastak Bréda 
Ferenc műveiből, végül pedig Balázs Im
re József beszélgetett a jelenlévő korábbi 
Bretter-elnökökkel, André Ferenccel, Hor
váth Benjivel, Karácsonyi Zsolttal, Király 
Zoltánnal és Thamó Csabával.

Varga László Edgár Csiki László-dí- 
jas költő volt a kolozsvári Bretter György 
Irodalmi Kör utolsó estjének vendége

Egyed Péter Szellem és környezet II. cí
mű posztumusz kötetét mutatták be feb
ruár 27-én az Erdélyi Múzeum-Egyesület

előadótermében, Kolozsváron. A könyvet 
Demeter Attila és Soós Amália, a kötet 
egyik szerkesztője ismertette, hegedűn köz
reműködött Sófalvi Emese, a házigazda pe
dig Biró Annamária volt.

A Magyar Művészeti Akadémia Közel
képek írókról című kismonográfia-soro
zatának három új kötetét (Márkus Béla: 
Szilágyi István, Jánosi Zoltán: Oláh Já
nos, Cs. Nagy Ibolya: Király László) mutat
ták be február 27-én, a Pesti Vigadóban. 
A szerzők mellett Király László, Bíró Ger
gely és Szász László vettek részt a beszél
getéseken.

Március 1-én új könyvesbolt és kávézó 
nyílt Sepsiszentgyörgyön LibriM Könyvud
var néven a Gróf Mikó Imre utca 7. szám 
alatt.

Berszán István Ritmikai Dimenziók cí
mű kötetének bemutatójára került sor a 
kolozsvári BBTE Bölcsészettudományi Ka
rán március 4-én. A szerzővel Selyem Zsu
zsa beszélgetett.

Kábái Lóránt és Antal Balázs voltak az 
Elő Várad Mozgalom és az Oberon Kultu
rális Egyesület által szervezett Gyújtópont 
beszélgetéssorozat vendégei március 6-án.

Élet
Az életet előrefele kell élni, de ...
A fősorok Sörén A. Kierkegaard fen
ti gondolatának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES: 1. A folytatás el
ső része. 10. Munkatárs, kolléga.
11. A házba. 12. Becézett Leven
te. 14. Fül, angolul. 15. A tantál 
vegyjele. 17. Szalonna kövesztése.
19. A rubidium vegyjele. 20. Hami
sítvány, angolul. 22. Szópótló. 23. 
Plédet rátevő. 25. Annyi mint, rö
viden. 26. Tartozást visszafizet. 27. 
... reale; valóságosan létező. 28. ... 
Lanka; szigetállam. 29. Magához 
kérető. 30. Becézett Ákos. 31. Ak
ta eleme. 32. így is becézik Erikát.
33. Becézett Itala. 34. Drágakő.
35. A rádium vegyjele. 36. Pék
sütemény. 39. Idegen utótag: -kő, 
-kőzet. 40. ... Aida; filmszínész. 41. 
Vagy, angolul. 42. Mellém helyez.
45. A harmadik személyt. 46. Ide
gen női név. 47. Ámbár. 48. A ré- 
nium vegyjele. 50. Azon a helyen 
(népies).

FÜGGŐLEGES: 1. Váltás. 2. 
Ruhát méretre vág. 3. Svájci fo
lyó. 4. Azonos betűk. 5. Kétségbe 
vonó. 6. Szob határai! 7. Tenger, 
angolul. 8. Lelket tipró. 9. Rán
cot elvasal. 13. Képző, a -vé párja.
16. Helység Kisbér közelében. 18. 
Fanyar gyümölcs. 20. így is becé
zik Ferencet. 21. Földművelő esz
köz. 23. Bolgár pénznem. 24. Be
cézett Anikó. 25. É rett gabonát 
betakarít. 26. Lant. 28. Fiú, bi
zalmas szóval. 29. Ritka női név. 
30. Pál utcai alak (Feri). 31. Bele
egyező válasz. 33. Görög betű. 34. 
Ókori latin költő. 36. Könnyeket 
ejt érte. 37. Rejtekből. 38. Algéri
ai kikötőváros lakója. 39. A foly
tatás második, befejező része.
41. A bibliai Júda fia. 43. Dobálni 
kezd! 44. Krisztus előtt, röviden.
46. Atomi tömegegység, röviden.
49. Egyből kettő! 51. Á szélein 
tart!

R.T.

A Helikon 2019/04-es szá
mában közölt Napóleon gon
dolata című rejtvény megfej
tése: A világban minden a 
véletlen műve. 7 7 1 2 2 0 6 2 8 1 9 0 0 5

TÁMOGATÓINK: |- |< 3
Romániai írók Szövetsége Nemzeti Kulturális Alap

Készült 
a Magyar Kormány 

^ ^ t á m o g a t á s á ^ MINISZTERELNÖKSÉG 
NEMZETPOUTIKAI ÁlUMTITKÁRSÁG

TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNYV ..............  y

P r im ä r ia  si C o n s iliu l  Heart of Transylvania 

L ocal C lu j-N a p o c a

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.

Alapító főszerkesztő: Főmunkatárs: Szerkesztőség:
SZILÁGYI ISTVÁN EGYED EMESE DEMETER ZSUZSA: kritika LÁSZLÓ NOÉMI: vers, műfordítás
Főszerkesztő: KIRÁLY LÁSZLÓ HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN: Pavilon 420, Artefaktum ANDRÉ FERENC: honlap
KARÁCSONYI ZSOLT SZŐCS ISTVÁN PA PP ATTILA ZSOLT: film, interjú RÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő
Lapterv: ÁRKOSSY ISTVÁN; Számítógépes tördelés: FAZAKAS BOTOND; nyomtatja a Misztótfalusi Kis Miklós református sajtóközpont

Szerkesztőség: 400024 Cluj-Napoca, str. Drágálina 73-75. Postafiók 245, telefon: (004) 0264431690, telefon/fax: (004) 0264431577, villámposta: kvari.helikon@gmail.com 
A HELIKON alapítványi támogatással jelenik meg -  kiadja a ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ISSN 1220-6288 Honlap: www.helikon.ro




