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PAPP ATTILA ZSOLT

A szellem i
határzár
A magyar irodalom egységes és oszthatat

lan. Egy magyar irodalom van. Ezeket a mon
datokat annyiszor hallottuk és olvastuk az 
utóbbi évtizedekben, hogy evidenciaként fo
gadjuk el a bennük foglaltak igazságát. Aki 
magyarul ír, az magyar író, függetlenül attól, 
hogy Budapesten, Pozsonyban, Kolozsváron, 
Szabadkán vagy Los Angelesben teszi ezt, és 
ugyanannak a magyar szellemi térnek a ré
sze. Egy kijelentés azonban úgy is lehet igaz, 
hogy igaznak kéne lennie, hogy az igazsága 
túlmutat a valóság esetlegességein (vő. „az 
igazat mondd, ne csak a valódit” -  ismeretlen 
magyar költő). Ezért aztán megrázó -  és egy
szersmind eszméltető -  erővel bír, amikor a 
szellemi tér szövete fölfeslik valahol.

Nem olyan rég egy pesti irodalomtudós a kö
zösségi hálón tartotta szükségesnek méltat
lankodni, hogy rangos magyar állami díjat ka
pott két nagy magyar költő, akiket ő nem ismer 
-  akik történetesen erdélyiek, súlyosbító körül
ményként pedig egy bizonyos művészeti intéz
mény tagjai, és bizonyára ezért kapták a kitün
tetéseiket, nem pedig azért, mert nagy magyar

költó'k, illetve nem is lehetnek azok, hiszen nem 
ismeri őket (vö. „az kizárt dolog, mer’ én nem tu
dom” -  ismeretlen magyar intemethős).

Nem is az a kérdés, hogy ki kit ismer, ok
kal vagy ok nélkül (ezért a szereplők sem fon
tosak): ebben a jelentős pályát befutó állásfog
lalásban (mert erről van szó) összesűrűsödik 
mindaz, ami az egységesként tételezett ma
gyar kulturális-szellemi tér belső viszony- 
rendszerének rákfenéje. Az információs szu
persztrádán Kolozsvár vagy Sepsiszentgyörgy 
mintha továbbra is leküzdhetetlennek tet
sző távolságra lenne a magyar fővárostól, és 
ez a távolság értékjelzőként is megjelenhet 
ilyen-olyan kánonokban. Természetesen le
hetsz nagy magyar költő Erdélyben vagy Fel
vidéken, de az egységes irodalmi köztudat ezt 
csak akkor ismeri el, ha Budapesten is azzá 
válsz: a sokszínű Kárpát-medencei magyar 
literatúra -  kanonikus önképe szerint — épp 
olyan „központosított”, mint maga a Trianon 
utáni magyar állam. Mintha más történetek
ben élnénk, és nem értenénk egymás nyelvét, 
amelyen elbeszéljük ezeket a történeteket. 
Hogy miért gondoljuk azt, amit gondolunk, 
miért leszünk tagok itt, miért nem leszünk ta
gok ott, hogy miért keressük ennek vagy an
nak a társaságát, miért kapjuk fel a fejünket 
erre vagy arra, miért azt jelentik a szavaink, 
amit jelentenek, és miért idézzük különböző 
hangsúlyokkal ama nagy ismeretlen magyar 
költő versét: ezzé lett magyar hazátok.

A lelki Trianonoktól 
oltalmat nyújtó vers 
a hazám
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-  E lső versesköteted Üveges címmel a 
rendszerváltás előtt, 1983-ban jelent meg, 
és a BBTE magyar nyelv és irodalom sza
kán szereztél egyetemi oklevelet, Kolozs
várott. Valószínűleg tagja voltál te is a le
gendás Gaál Gábor irodalmi köröknek, 
kolozsvári éveiddel kapcsolatban több 
versed is született később. Nem sokat tu
dok az indulásodról, mi m otivált az írás
ra, volt-e mestered, milyen volt akkoriban 
pályakezdő poétának lenni?

— Ha pályakezdésnek lehet nevezni, 
az első zsengém még elemistaként „szül
tem” meg édesanyám bukszusai, rózsái 
közt, Végváron, a szülőfalumban. Egyet
len verskötetre emlékszem, amely a csa
lád tulajdonában volt: Petőfi Sándor ösz- 
szes versei. Hamar jelentkezett bennem, 
a magányra hajlamos és a szülői kulák- 
státusz miatt félénkségre szorított gyer
mekben a vágy, hogy írjak. Azonban ezt 
csak álomként ringattam magamban na
gyon sokáig. A negyedik osztály elvégzé
se után szüleim román tagozatra írattak, 
s keserű három év után, megnyirbált ön
bizalommal kerültem vissza anyanyelvi 
közegembe, a lugosi, majd egy temesvá
ri magyar középiskolába. Ekkor már íro
gattam, egy-két emlékfüzet rá a tanúm. 
A lugosi könyvtárban tanulmányoztam 
először verstant, már nem emlékszem, ki 
írta. Irodalmi körökre nem telt sem ak
kor, sem később az akkori iskolák és a

A lelki
Trianonoktól 
oltalmat nyújtó 
vers a hazám

Beszélgetés Eszteré 
István költővel

magyatanáraim lelkesedéséből. Versei
met végül Temesváron Anavi Ádám költő
nek mutattam meg először, aki első men
torom volt a pályán. Magyar szakra is el
sősorban a költészet bűvöletében felvéte
liztem. Az egyetem azonban tanárkép
zésre volt berendezve, s én megéreztem a 
három évi másnyelvűség hátrányait, idő
be telt, míg sikerült ledolgoznom. A Gaál 
Gábor irodalmi körön az olyan ifjú titá
nok mellett, mint Farkas Árpád vagy Ki
rály László, igencsak árnyékban éreztem 
magam. Soha fel sem olvastam, azt sem 
tudta meg senki, hogy írok. Bár irodalmi 
lapokhoz elküldött verseimre még egyete
mi éveim idején Székely János költőtől, az 
Igaz Szó akkori versszerkesztőjétől, ké
sőbb K. Jakab Antaltól, az Utunk tói biz
tató szerkesztői leveleket kaptam. Igazi 
pályakezdésem a 70-es évek elejére, már 
tanár koromra esik, amikor az Utunk, az 
Igaz Szó és a temesvári Szabad Szó is kö
zölni kezdte verseim.

-  A rendszerváltás előtti időszak bánsági 
irodalmi-kulturális élete miként alakult, vol
tak-e hasonló kezdeményezések, mint a Gaál 
Gábor-kör, milyen volt a kapcsolat a román, 
illetve a német nyelvű irodalommal?

— A második világháború után a Bán
sági írás, Bánsági Üzenet, Bánsági Tü
kör című folyóiratok voltak az írók, köl
tők fórumai. 1951-ben megalakul a Ku

bán Endre, Franyó Zoltán, illetve Anavi 
Ádám irányította Ady Endre, később 
Franyó Zoltán Irodalmi Kör, mely figyel
met fordított a fiatal tehetségek támoga
tására is. Innen indul pályáján több köl
tő, mint Mandics György és felesége: M. 
Veress Zsuzsanna, Fülöp Lídia, Gulyás 
Ferenc, M. Kiss András és jómagam. Ki
adványa a Lépcsők, mely egy-egy év iro
dalmi termését összegezte. Később a 
Szekernyés János szerkesztette Ezred
vég című folyóirat 4. száma nyújt irodal
mi összegzést az ezredforduló tájékáról 
Temesváron. Az 1970-ben alakult Facla 
Kiadó több mint 30 magyar nyelvű 
könyve között akad verskötet is: Ánavi 
Ádám, Endre Károly, M. Kiss András, 
Gherasim Emil, illetve jómagam is pub
likáltam itt. A Facla kiadásában jelenik 
meg a Hangrobbanás című versantológia 
1975-ben, amely rajtunk, temesvária
kon kívül szatmári, partiumi fiatal köl
tőket mutat be. A fordításirodalom nem 
hiányzott a Szabad Szó hasábjairól, fő
leg Ánghel Dumbráveanu verseit fordít - 
gatták, de magyar szerzők is megjelen
tek román kiadványokban, tőlem is le
fordítottak már akkoriban néhány ver
set. A német-magyar, magyar-német 
fordítások hasonlóképpen jelen voltak a 
kiadványokban.

-  A z anyaországi vagy külföldi irodal
mat, esetleg a szerb írók műveit Temesvá
ron könnyebben be lehetett szerezni?

-  Az írószövetség tagjai valószínűleg 
könnyebben jutottak hozzá egy-két kiad
ványhoz, a körön kívüliekhez — arra nem 
emlékszem, hogy hozzám eljutott volna 
külföldi könyv vagy folyóirat.

-  E lső köteted megjelenése után hosz- 
szú szünet következett, 2004-ben publi
káltad a második verseskönyvedet, Gon
dolatok a hölgytárban címmel, a harma
dikat, az Egy könnyű garnií pedig 2005- 
ben, mindkettő az Irodalmi Jelen Köny
vek gondozásában jelent meg. Minek tud
ható be a hosszú szünet: alkotói válság 
m iatt nem írtál vagy pedig a diktatúra, a 
cenzúra szegte kedved?

-  A rendszerváltás idejére meggyérült 
a temesvári magyar közösség száma, s 
ezen belül a költőké is. Van, aki elhall
gatott, például Kiss Tünde ígéretes je
lentkezés után, vagy M. Kiss András két 
verskötet után, talán nem végleg. Töb
ben Magyarországra költöztek, mint az 
író, költő, nyelvész Mandics György. Az 
irodalmi kör elhalt, máig feltámasztásra 
vár. Ha kötet nem is jelent meg tőlem, az 
írást nem hagytam abba, különböző fo
lyóiratokban, ha ritkán is, de továbbra is 
jelentek meg verseim.

A Facla Kiadó helyét a harmadik év
ezred 10-es éveiben jótékonyan töltöt
te be az aradi Irodalmi Jelen Kiadó, 
amelynek sorozatában Anavi Ádám, 
Nagyálmos Ildikó és az én verseskötete
im jelentek meg. A rendszerváltás előtt 
a Szabad Szó közölt minden vasárna
pi számban irodalmi összeállítást, még
hozzá tisztességes honoráriummal, ezt 
helyettesítette az Irodalmi Jelen. A Sza-

ESZTERO ISTVÁN

Végváron született 1941-ben. Általános iskolai tanulmányait Végváron és Gátalján, 
középiskolai tanulmányait Lúgoson és Temesváron végezte. Felsőfokú tanulmánya
it a kolozsvári Babeş—Bolyai Tudományegyetem Filológia Karán magyar nyelv és 
irodalom szakon végezte el 1965-ben. Újtusnádon, Resicabányán, Temesrékáson, 
Bodófalván, Végváron, illetve a temesvári Electromotor Líceumban és a Bartók Bé
la Líceumban volt magyartanár 2003-ig, nyugdíjazásáig. Kötetei: Üveges (1983), 
Gondolatok a hölgytárban (2004), Egy könnyű garni (2005), Nirvána gombostűje 
(2009), Haza a magányban (2016).
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bad Szó nyomdokába lépd Heti Új Szó 
terjedelménél fogva csak elvétve közöl
hetett irodalmat. A megszűnt Franyó 
Zoltán Irodalmi Kör feladatköréből né
hányat a temesvári magyar nőszövetség 
vállal át, pl. író-olvasó találkozó szerve
zését helyi, illetve más városokból meg
hívott írókkal. Kiss Andrással két íz
ben, 2002-ben és 2010-ben vettünk részt 
a Csongrádi Irodalmi Műhely szervezte 
irodalmi fesztiválon. 2011-ben pedig iro
dalmi estet szenteltek a legutóbbi köte
tem bemutatására.

A kedvezőbb körülmények hatására 
tehettem le az asztalra egymás után, két 
év alatt két kötetet.

-  A z újrakezdésben, úgy tudom, a 
transzközépnek, az Előretolt Helyőrség
nek is nagy szerepe volt, ha csak a Gon
dolatok a hölgytárban köteted címét néz
zük, nyilvánvaló az összjáték a fiatalabb 
generáció képviselte merészebb, pajzá
nabb hangú lírával, tematikákkal. Miért 
épp a transzközép alkotók motiváltak az 
újrakezdésben?

-  Az irodalmi álszeméremből va
ló kitörést, mindenekelőtt azonban az 
új fuvallatát éreztem, szerettem meg 
a transzközépben, azt a hangvételt, 
amely kisöpörte Erdélyből az áporodott 
irodalmi levegőt. Az Erdélyi Híradó kö
teteinek híre a Bartók Béla Líceumba 
is elért, elsősorban Orbán János Dénes 
neve jutott el hozzánk. Az új irodalom 
fenegyerekét azonban nemsokára „élő
ben” is láthattam az akkor Kolozsváron 
tartott Mikes Kelemen Magyar Nyelv 
és Irodalom Tantárgyverseny alkalmá
ból. Ugyanis könyvbemutatót tartott 
Sántha Attilával együtt a részt vevő di
ákoknak, kísérő tanároknak. A diákok 
kedvelték verseiket, őket is, mert fiata
lok és vagányak voltak. Beszéltünk az 
olykor trágárság határát súroló, meré
szebb szóhasználat irodalmi létjogo
sultságáról, ők fogadták el leghama
rabb az addig szalonképtelennek tűnő 
kifejezéseket is. Majd Temesváron jöt
tünk össze, akkor is Sántha kíséreté
ben, a Nyugati Jelen fiókszerkesztősé
gében, az újság kalendáriumának útra 
bocsájtása során. Akkor „fedeztek fel”, 
a kalendáriumban szereplő epigram
máimat olvasta s mutatta Sántha OJD- 
nak. Ezek után felgyorsult az IJK-nál 
rostokoló kötetem kiadása, OJD egy- 
kettő megszerkesztette, újracímezte az 
egyik paródiám címével, s egy hét múl
va már ki is jött a nyomdából, egy év
vel később pedig a másik. Nem orroltak 
meg az őket parodizáló verseimért sem, 
sőt jónéven vették, mulattak rajta. így 
kezdődött a barátságunk, amelyre ma 
is büszke vagyok.

-  A  Gondolatok a hölgytárban című 
köteted első ciklusa szerelmi vallomáso
kat tartalmaz, zömében szonettformá
ban megírva, a második ciklusban pajzá
nabb, merészebb hangvételű költemények 
vannak: ha fogalmazhatunk így, határo
zottan transzközepes, amelyet aztán csak 
megerősít az Előretolt-hejehuják, amely 
parodizálja ezeket a szerzőket. Mindezek

mellett metafizikusabb, gondolati ver
sek is ugyanúgy teret kapnak a kötetben. 
A formai és tematikai változatosság, úgy 
érzékelem, fontos számodra egy kötet ösz- 
szeállítása folyamán, akárcsak a kötött 
formákhoz való vonzódás. Jól látom?

-  Hogy mit jelentettek nekem a hely- 
őrséges fiatalok, legpontosabban kiváló 
kritikusom, verseim igazi értője, Mészá
ros Ildikó fogalmazta meg a fentebb em
lített kötetemről írt kritikájában: „A kö
tet címadó verse is abba a ciklusba tar
tozik, amely a fiatal költőnemzedék, az 
idén tizenegy éves transzközép, az Elő
retolt Helyőrség alkotóit parodizálja. Az 
értő szeretet, a rokonszenv, a költői ösz- 
szekacsintás versei ezek, amelyben tet
ten érhető Eszteré István humora, a köl
tészet mesterfogásait birtokló formaér
zéke, az alkotó ember játékossága és a 
játék iránti tisztelete egyaránt. A nagy
úr csaja című ciklusba gyűjtött Előretolt 
hejehujákban meglátja, eltanulja, meste
rien alkalmazza azt, ami a transzközé
pet jellemzi, a nyelvi gazdagság korlá
tokat, néhol tabukat döngető áradását. 
Ezzel ki is vívja a fiatal költőtársak el
ismerését, amelynek legfontosabb igazo
lása, hogy Orbán János Dénes szerkesz
tői munkája nyomán áll össze a kötet, s a 
címválasztásban is volt része.”

Számomra minden forma csupán esz
köz, beleértve a szabad verset is, amely 
szintén egy versforma. Ami költésze
temben jelen van, talán annak tudható 
be, hogy irodalmat oktató, hosszú taná
ri pályám során akarva-akaratlan beha
tóbban kellett foglakoznom költőink for
makészletével, s ez hatott vissza alkotó
munkámra. Egy-egy versem néha úgy 
keletkezett, hogy valamely vers tanítása 
után írtam rá egy másikat, például Ju
hász Gyula Milyen volt versére az Ilyen 
voltat stb. A tematikai változatosság an
nak függvénye, hogy mi minden érdekli 
a költőt. Szerintem nálam is ez áll fenn.

-  A könyv záró ciklusa, a Leiterjaka- 
bok egy szonettkoszorú, a nemzeti iden
titás és a világpolgár szellemisége mint
ha harcban állna egy picit egymással, és 
nem csak ebben a versciklusban. Jól érzé
kelem, jellem ző ez a te lírádra?

-  Nagyon is jól érzékeled, ez az egyik 
alapgondolat. A másik a kisebbségi sors. 
Nem csak ebben a szonettkoszorúban 
szólok a kisebbségi jogaink „ferde fordí
tásáról”, megcsúfolásáról, amelynek le
vét gyermekkorom óta iszom/isszuk. Is
mét Mészáros Ildikó erre vonatkozó szö
vegét idézném: „Talán a 12. tartozik 
a nagyon fájó érzésekről valló versek kö
zé. Aprily nevének s versének idézésé
vel megkérdőjelezi benne a transzszilva- 
nizmus testvériség-eszméjének időszerű
ségét, s a gyermekkort is megmérgező 
szenvedésként jeleníti meg a kommuniz
mus történelemhamísító hazugságait.”

-  A  Nirvána gombostűje című köteted
ben, amelyet az Erdélyi Gondolat Kiadó 
adott ki 2009-ben, több a metafizikus köl
temény, de a szerelmes-erotikus versektől

itt sem szakadsz el, és olvasunk könnye
debb, humorosabb hangú költeményeket is.

-  A transzközéptől átvettem azt az el
vet, hogy az irodalom ne legyen unal
mas. Képzeljük el azt a sivár versköte
tet, amely csak sötétséget, kiábrándult
ságot áraszt a szerelem, az egymásra 
való odafigyelés, az összetartozás oázi
sa nélkül. Hát ezért törekszem tartalmi, 
műfaji, formai változatosságra.

A kötet zárófejezete — A z ember és a 
hangya -  m adáchi színekben -  első lá
tásra A z ember tragédiája paródiájának 
tűnik, de annál jóval több, főként nem a 
Karinthy-féle stílusparódiákhoz hason
lítható — írja Dr. Brauch Magda a kötet
ről szóló kritikájában s folytatja eképp: 
„Az alapgondolat -  az Úr az ember he
lyett a hangyát teremtette meg a hato
dik napon »hogy az embernek szolgál
jon, mint jelkép, / ha nem fűlik a foga 
munkához egyébként« kissé meghök
kentő, következésképpen a költőnek vé
gig kell vezetnie az ember-hangya pár
huzamot a 15 madáchi színen, bár nyil
ván a jelenkor visszásságaiért felelős 
embert bírálja (Madách is a maga korát 
bírálta híres művében). Eszteré meg
hökkentően abszurd, de rendkívül szel
lemes görbe tükröt állít a ma embe
re elé. A humortól sem mentes képei az 
időszerű politikai és társadalmi kérdé
seket vetik fel: a köpönyegforgatást, a 
nemzet vagy nemzetiség önfeladását, az 
anyanyelv használatát (és annak aka
dályozását vagy az arról való önkéntes 
lemondást), a mai tanuló ifjúság tiszte
letlen viselkedését, mely a fél-analfabe
tizmushoz vezet, a levegő szennyeződé
sét és a környezeti ártalmakat, a közel
múlt történelmi és politikai eseményeit. 
Az egyes színeket — melyek megegyez
nek a madáchiakkal — mottók vezetik 
be a limerick-formájú versekhez (angol 
eredetű ötsoros versforma), ezek ironi
kus szövege összhangban áll a színeket 
jellemző hosszabb szövegekkel.”

Egy művön belül is több a versforma, 
s az árnyékos a napos, humoros oldallal 
váltakozik.

-  Egy 2003-ban készült interjúban ol
vasom, hogy terveztél Haza a magányban 
címmel kötetet kiadni. Új versesköteted cí
me is ez. Miért vetetted el az eredeti ötle
tet? Vagy a régi ötletből csak a cím m a
radt meg?

-  A mostani kötet nem az akkori, 
csak a cím maradt meg egy epigramma 
fölött, s most már egy új kötet névadója
ként. A címvers az alkotói magány szu
verenitásáról szól, de a kötetből nem hi
ányoznak olyan versek sem, amelyek
ben tovább rágom ezt a csontot. Mind
egy, hogy melyik verskötetem viseli ezt 
a címet, de viselje, ha nap mint nap meg 
kell élnünk, hogy félig vagyunk otthon. 
Nem önsajnálat ez, hanem lelki edzés, 
otthonteremtés, örömteremtés is. Na
ponta hont kell foglalni cselekedeteink
kel, alkotásainkkal és jogaink kivívá
sával. Nekem a lelki Trianonoktól oltal
mat nyújtó vers a hazám.

VARGA MELINDA
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BORSOS J. GYÖNGYI

Bajor Andor 
palackpostái
Április a bolondok hónapja. Ártatlan 

és kevésbé ártatlan tréfák ideje ez, még 
az időjárás is kiszámíthatatlan egész hó
napban, mintha csak heccelni akarná na
ponta hét téllel, hét nyárral a tavaszba 
hiszékenyen belefeledkező halandókat. 
Mókás kedvű ismerősök ilyenkor hívják 
fel az embert kora reggel azzal, hogy el
adó-e még a piros zongora, ez idő tájt 
küldenek patikába kániszmergát venni, 
vagy hívnak sürgető találkozóra a város 
egy kellően távoli pontjára, ahol aztán 
kaján üzenet vár, hogy szembesítsen: új
fent, ki tudja, hányadjára, a bolondját já
ratták velünk.

Április bolondjának lenni nem feltétle
nül jó érzés. Különösen igaz ez akkor, ha 
az állapot a hivatalos bolondidőn túl is ál
landósulni látszik, ha a világ kisebb-na- 
gyobb dolgokban gyakorta fityiszt mutat 
nekünk. Egyetlen vigaszunk lehet ilyen 
helyzetben: ha nem vagyunk egyedül.

Bajor Andort olvasva az ember nincs 
egyedül. Nyilván sok szerző és könyv bír
hat még ilyen hatással a gondolatok, ér
tékrendek hasonlóságánál fogva. Ez a kö
zösség azonban -  legalábbis számomra 
-  más. Sorsközösség is egyben. Mélyen 
empatikus és (kis)emberközpontú, az esz
mények és az igazság pártfogója. Látjuk, 
érezzük, hogy nem csak mi állunk ügye- 
fogyottan a nagy tréfacsinálók által ge
nerált lehetetlen helyzetekben, kiszolgál
tatva a gonoszság gúnyos nevetésében, 
értetlenül az ostobaság előtt — és ettől 
még a legelfacsarodottabb szív is megme
legszik kissé. Minden, ami apró és jelen
téktelen, esendő és védtelen, antihősök, 
emberparányok, rendszerek fogaskereké
ben homokszemek -  számíthat a figyel
mére és rokonszenvére. (Ennek apropó
ján: nem véletlenül tolmácsolta éppen ő 
legzseniálisabban s hozta ezzel szerethető 
közeibe a magyar fülekhez és szívekhez 
Topárceanu sok tekintetben rokon lelkü
letű, vidám-szomorú költeményeit -  vers
béli kicsi tücskök vagyunk néha mindany- 
nyian.) Velük/velünk kacag és sír azon, 
hogy milyenek vagyunk, mik esnek meg 
velünk, milyen furcsa, néha abszurd vagy 
elkeserítő módon működik a világ, ala
kul egy-egy élet. A teljes kifosztottság- 
ban is tud még fogódzót, olyan értéket, 
amely abszolút és ami fő: elvehetetlen. 
Anélkül vigasztal, hogy elbagatellizálná 
az ügy súlyosságát, elkendőzné a fogya
tékosságot, felmentést adna a vaskos mó
don viccelődőknek. Lírai groteszkjeiben 
nyugtalanítóan, nevetni- és sírnivalóan 
pontosan láttatja a visszásságokat, töké
letlenségünket, az ember gyarló oldalát. 
Aztán megmutatja, hogyan lehet legyőzni 
a velünk tréfát űző rosszindulatot, osto
baságot, szkepszist, hatalmat. Egyszerre 
szelíden és mérgesen, olyan belső erővel, 
amelyen nem fogtak sem a múló idő, sem 
a korszak mételyei.

Összetéveszthetetlenül sajátos és 
máig egyedülálló hang az övé, sok ösz- 
szetevő gazdag elegyéből gyúrva, fölös
legessé és értelmetlenné téve ezáltal 
bármilyen címkézést. Őt parafrazálva: 
hívhatjuk humoristának, költőnek 
vagy irodalmi villanyszerelőnek, a név 
egyremegy, a nevezetthez idomul. Ba
jor lényegét mindezek egyidejűsége ad
ja, a -  talán nincs is megfelelőbb szó 
erre -  bajorandorság. A humorista Ba
jor megnevettet. A költő megszomo- 
rít, a csöndes humanista megvigasz
tal. A rózsából pondrót kiröntgenező, 
tragédiákat látó és láttató megriaszt 
és elkomorít, a filozófus továbbgondo
lásra késztet. Irodalmi villanyszerelő
ként ideológiai, emberi, lelki, művészi 
sötétségben botorkáló korban csavar 
be új villanykörtéket, világít meg uta
kat a felszikrázó gondolattal, humor
ral, költészettel. A nyelv mestereként 
a mondatok barázdáiba olyan lelemé
nyeket rejt, melyek örömteli meglepe
tésekként fordulnak ki a sorokat fi
gyelmesen, kissé mélyebben szántó 
olvasói attitűd nyomán.

Nem csoda hát, hogy amióta az ol
vasólámpa axis mundivá nőtt számom
ra, Bajornak meghatározó szerep jutott 
a világot benépesítő és alakító ténye
zők között. (Még egy képet is őrzök ró
la az asztalom fölött, noha nem szo
kásom fotókkal körülvenni magam. 
Éleslátását rejtő csillogó szemüveg, bá
torító vagy elnéző félmosoly, háta mö
gött tömött sorokban az irodalom.) Pe
dig nem idézhetek fel semmilyen közös 
személyes emléket. Évtizedek és kilo
méterek választottak el tőle, tizenegy 
kötete jelent meg, mire én egyáltalán 
megszülettem, abban az évben éppen 
kettő is, az egyik a Beszélő Tükör-so
rozat meséket, karcolatokat felvonulta

tó Hóvirágméze, a második könyv, amit 
a B átor egér élményein felbuzdulva ol
vastam tőle. A kötet címadó elbeszélé
se még a gyerekkor ködén is átdereng: 
a hóvirágok alvó hagymáját költögető 
apró csergőóra képe és a hóvirágméz 
elképzelt, valószerűtlenül selymes íze, 
melynek létezéséről akkor még nem 
is tudtam talán, mit higgyek. Most, 
ahogy újraolvasom, a bajori bravúrt 
(is) látom benne: már a gyerekekben 
is készíti, edzi az ugrásra kész szelle
met, sistereg a humor, nyelvi játék, s 
e görögtüzek fényénél itt-ott kozmi
kus kérdésekre pillanthatunk rá. Nem 
mellékesen, az író is elárul egyet-mást 
magáról: hogy az egész városban senki 
másnak eszébe nem jutott nemcsak ke
resni a titkok nyomára vezető hóvirág
mézet, de egyáltalán sóvárogni utána. 
Ez a sóvárgás kísérte felnőtt korában 
is, a megőrzött gyermeki rácsodálko- 
zás, naiv szemléletükkel való azono
sulás és a mindent megfejteni akarás 
jótékony feszültsége. Hasonló kettős 
beszédmód ad több olvasat számára ér
vényes, finom iróniába kódolt kritikát 
a kötet egy másik karcolatában, az Á p 
rilisban  is, tréfák, lehetséges és lehe
tetlen igazságok témáján keresztül egy 
olyan világról, ahol épeszű gyerek nem 
hihet abban, hogy a tengeren felnőttek 
szándékosan elsüllyesztenek hajókat, 
amikor ezzel szemben gyerekeiket el
fogják és megrakják, ha a folyón fölfor
dít egy csónakot. Ugyanígy felnőttes 
lódításnak kell tekinteni azt is, hogy a 
jóságos és szelíd Józsi bácsi ifjú korá
ban árokból lövöldözött hónapokig álta
la ismeretlen személyekre és azok visz- 
szalövöldöztek rá. Beugrani csak olyan 
ugratásnak lehet és érdemes, aminek 
értelme van. Mintha a történet gyerek
re fordított változata lenne a kesernyé
sen bizakodó Á prilis  bolondjának., ahol 
már kimondja: nemcsak lehet és érde
mes, de kell is hinni eltökélten abban, 
ami méltó arra, a lehetőségben, hogy 
a tréfa egyszer komolyra fordul, min
den beteljesülésre készen álló szépség
ben és csodában, legyen az szerencse
patkó, égen szálló fényes darucsapat, 
tündérkirály, a világűr meghódítása 
vagy a rák ellenszere. Hinni a soroza
tos kudarcok ellenére erkölcsi győze
lem és egyfajta felelősség is egyben: ta 
lán minden, ami jó, a te hitedre vár.

Ilyesfajta üzeneteket rejtett palack
postáiba Bajor Andor, bátyja minden 
csillagnak és öccse minden semminek, 
aki immár 25 éve zümmögi egy ha
bos bárányfelhőkkel teli égi fürdőkád
ban, hogy lalla falevele, trallala füle
müle. Zümmögjük mi is. Hunyorítsunk 
gyanakvóan a világ látszólagos tökéle
tességére, és kapaszkodjunk apró, el- 
orozhatatlan örömeibe. Hiszen tréfa 
az egész. Néha csiklandós, sokszor ke
gyetlen. Csak győzzük humorérzékkel 
és hittel. Kacagjunk, ha kell, a könnye
inken át is, és reméljük a legnagyobb 
zimankóban is az új tavaszt, mert -  
ahogy még a Kerek perecben írja egy 
helyütt -  a téli hidegben is a pesszimiz
musra hajlamos verebeknek szokásuk 
megfagyni.
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H AJDÚ FARKAS-ZOLTÁN

Babás álmok
Azt álmodja, hogy nagyváros szélén for

galmi dugóban araszolgat. Az elsó' adódó 
alkalommal letér egy mellékutcába. Né
hány kanyar után hihetetlen kép tárul 
eléje. Körülbelül százméteres körzetben 
az utca összes fája tele van aggatva gye
rekkori játékszereivel. Bár siet, kénytelen 
megállni. Kiszáll a kocsiból. A középen 
álló, terebélyes fa árnyékában, amelyen 
kedvenc babái lógnak -  némelyikük fej
jel lefele van felkötve apja ül háromlá
bú, alacsony széken. Kétségbeesett kér
désére az öreg dühösen rávágja, hogy tele 
van a töke ezekkel a hülye kérdésekkel, 
hisz nyilvánvaló, hogy az egész a Rézfaszú 
Bagoly műve, akire most hiába is várna, 
mert az ilyenkor Ipse gyerekkori szobájá
ban babák után kutat.

*

Már megint a játékaival, babáival tele
aggatott fáknál van. A látvány most már 
otthonosabbnak tűnik, olyan, amilyennek 
Tarkovszkij ábrázolná a karácsonyt vala
melyik filmjében. Csak most veszi észre, 
hogy a fák törzseire plakátokat ragasz
tottak. Szórakozottan betűzgetni kezdi 
őket: „Ember, te magad vagy a természet, 
elpusztításával önkezeddel vetsz véged 
életednek!”, „Tegnap este megrémültem 
a világtól!”, „Óriás vagy, mégsem tudsz 
meglenni háborúskodás nélkül!” „Mi vagy 
unokáink: jelen vagy jövendő'? Őrületbe 
kerget a percek szenvtelen múlása!”

Nagyapjuk ül a háromlábú széken, ölé
ben Ipse gyerekkori mackóját, a „Perit” 
dédelgeti. Hozzálép.

-  Jó napot kívánok!
-  Jó napot — az öreg, úgy látszik, nem 

ismerte fel unokáját.
-  Elnézést, nem szeretnék indiszkrét 

lenni, de nagyon érdekelne, hogy miért...
-  Hogy miért aggattam fel a babákat -  

kérdez vissza az öreg, megspórolva Ipsé
től a kellemetlen kérdést.

-  Ne haragudjon, de az embert néha 
furdalni kezdi a kíváncsiság...

-  Mondták már magának, hogy meg
őrültem?

-  Ezt mondjuk még nem, de találkoz
tam néhány emberrel, aki rosszallóan 
csóválta a fejét, ha a nevét emlegettem.

-  Hisz maga a lélek halhatatlanságá
ban?

-  Természetesen -  vágja rá Ipse. -  Szó
val... azt gondolom..., hogy tulajdonkép
pen hiszek...

-  Hát ez most így nem hangzott túl 
meggyőzően!

-  De, de, komolyan hiszek benne.
-  Tudja mit -  mosolyodik el nagyapjuk 

-  jöjjön be hozzám egy kávéra. Arca hir
telen elkomolyodik, mélán Ipse szemébe 
néz, mintha emlékei között kutakodna.

Gyermek Ipse konyhájába lépve sza
lonnát, hagymát és juhtúrót tesz a nagy 
lapítóra, zsebéből előveszi agancsnyelű 
bicskáját, kenyeret szel, és a kést az asz
talra téve fejével int unokájának.

Elefántok éjszakája

Ipse remegő kézzel lát hozzá, az öreg 
közben pálinkáspoharakat tesz az asz
talra, literes fehér üvegből teletölti őket.

Némán koccintanak.
— Szóval maga azt hiszi, hogy lelke van 

a babáimnak -  töri meg a csendet Ipse 
nagy későre.

-  Ne törjünk ajtóstól a házra -  tölti új
ra a poharakat nagyapjuk -, ez nem ilyen 
egyszerű. A gyárkapun kijövet a játékok
nak természetesen nincsen még lelkűk. 
De ha a gyerekek megszeretik őket, egy 
részecske a lelkűkből beköltözik a halott 
műanyagba, és életre kelti őket. Igenis, 
ettől a pillanattól fogva már nem lehet 
csak úgy kidobni őket, még akkor sem, 
ha elromlottak vagy leszakadt a fejük. 
Ezért gyűjtöm össze régi játékaidat, és 
aggatom fel a fákra, hogy tovább éljenek 
a virágok, a Nap és az eső társaságában.

-  De hát akkor ez nem csak a játékok
ra érvényes!

— Eltaláltad! Tisztáznunk kellene vég
re, mit értünk pontosan életen és halá
lon. Mondd, láttad már egy olyan ember 
tetemét, akit nagyon szeretettél? -  kérde
zi elhalványuló arccal az öreg.

Ipse most ott állt a málló vakolatú ha
lottasház bejáratánál, ahová öccse hozta 
el kocsival, mert a koporsó lezárása előtt 
hivatalos előírás szerint meg kell tekint
sék halott apjukat. Fél, hogy ettől a lát
ványtól ki fog borulni, menthetetlenül 
összeomlik. Belépnek a napfényes folyo
sóra, két tagbaszakadt, durva arcú férfi a 
nyitott koporsót leteszi a cementpadlóra. 
Az egyik, öccse baksisától megenyhülve, 
mentegetőzni kezd, hogy „be kellett apu
ka orrát és fülét tömni vattával, mert már 
minden folyt ki belőle”. Ipse iszonyodva 
erőt vesz magán, eddig megbabonázva a 
fickó tömpe, szőrös ujjait bámulta, ahogy 
a bankjegyeket összetűrve koszos köpe
nyének zsebébe gyűrködte őket, és tekin
tetét halott apja felé fordítja. De nem érez 
semmit. Még ürességet sem. Most sír
nom kellene, zokognom, fut át az agyán, 
de csak tompa egykedvűséget érez, mert 
nem lát semmit, ami az apjára emlékez
tetné. Aha, nem érzel semmit, mert a lát
vány annyira megbénít, hogy képtelen 
vagy gondolkozni — mentegeti magát. Az 
idő lelassul, a ragacsossá váló percek el

homályosítják apja kereső tekintetét. De 
nem lát semmit, ami apjára emlékeztet
né. Csak egy a fekete deszkákkal kerete
zett, padlónál szürkébb alakzatot — ’por
hüvely’, villan át az agyán.

*

Almában megint a teleaggatott fák kö
rül ólálkodik. De az ágakon most nem 
meghitt játékai lógnak, hanem egy pár 
hokikorcsolya, különféle márkájú ön
gyújtók, svájci bicska, töltőtollak, üres 
Dunhill cigarettásdobozok, megsárgult 
lottószelvények, slusszkulcsok, bélyeg
albumok, önműködő hamutálak, szám
talan családi könyvelés, gondosan vona
lazott papíron. Apja tárgyai. Ösztönösen 
anyját keresi, de a háromlábú szék üres. 
Légszomja támad, szívéhez kapna, de 
(nem érzi ildomosnak összerogyni) in
kább leül az árván hagyott székre. Szét
tárt kezei közé falevél száll: apja zöld szí
nű nyúlszőr kalapja. Simogatni kezdi. 
Némán felzokog.

-  Ugy-e, ez most jól esik, nyom barac
kot feje búbjára a fák közül kilépő nagy
apjuk. Ipse némán elengedi a kalapot -  
szárnyra kel a fickós széllökésben —, és a 
konyha felé inti az öreget.

-  Ezek szerint ennek a pengének is 
van lelke -  teszi a leszelt kenyérkaréj 
mellé nagyapja kinyitott bicskáját Ipse.

-  Mi az, hogy — feleli az öreg, és vi
gyázva jobb keze mutatóujjára helyez
ve a csontnyelű jószágot hagyja, hogy 
enyhén himbállózzon, mérleg karjai 
gyanánt. Kedves kis jószág ez, jámbor 
tulajdonosa révén csak békés cselekede
tekre használható, például falatozásra. 
Persze a konyhának is megvan a ma
ga szelleme, de ez már sokkal titokzato
sabb, mint az enyém. Ki tudja, ki lakott 
előttünk ebben a házban? Egy cserző
varga? Egy sakter? Egy csendőrtiszt? 
Egy gyilkos?

Míg lerámolja az asztalt, Ipse úgy érzi, 
ezernyi szempár követi.

Nagyapjuk felemelkedik, csontjait ro
pogtatva kinyújtózik, majd az ablakhoz 
lépve kitárja szárnyait.

Behúzott nyakú Ipse arcát megsimo
gatja a frissen beáramló szél.
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FEKETE VINCE

SZÉLHÁRFA
99+1 haiku
Csúcstámadás
A jéghegy csúcsa.
Mohón hozzáér nyelvem. 
Perzselik egymást.

Erotika
Harmatcsepp csillan 
aprócska bimbó testén. 
Nézd: tizenkettő'!

Kenyérszegés
Az eget nézem.
Hosszú csík szeli ketté. 
Fölöttem szállsz el.

Modern nomád
Otthon a világ 
nagyvárosainak ösz- 
szes sátraiban.

Nyár
Zuhog az eső'.
Simogatni tanulja 
az ég a földet.

„Veri az ördög 
a feleségét”
Forró lemezen 
dübörgő' hideg eső' -  
kapkodja lábát.

Életünk
Csupán egyetlen 
ajtónyitás-csukódás -  
kiáramló fény.

Télm arionett
Házak lógnak az 
égből hosszú füstökön -  
alszik az Isten.

Dömper
Dörög, villámlik, 
sebes, pattogó zápor.
Követ szállítnak.

Paint
Fehér villámlás 
cikázik át az égen.
Épp rajzol Isten.

Genezis
Meghalni annyi 
-  sugallja egy csecsemő 
mint megszületni.

Csalán
Megcsípte kezem.
A helye sokáig égett, 
hogy ne feledjem.

Tavasz
Csőrében egy ág 
a zöldülő erdőből.
Gólya a csűrön.

Szélhárfa
Mint finom ujjak, 
halk szellő zendíti egy 
fa koronáját.

Arc
Jégeső után 
a veteményeskert -  
leborotválva.

Éjközép
Éjféli idő.
Eddig még csak felfelé.
De innen már le?

Érdem
É n  m e g ü tö tte m .
Erre ő  visszaütött.
De nem estem el.

Öreg focisták
-  A legtöbb gólt én 
rúgtam! -  Legjobb én voltam!
-  Én voltam Pelé!

Újjászületés
Méhek röpködnek 
a fa körül. Gyomromban 
lepkék. Tavasz van.

Biztos hely
A szívkamrában 
ülsz, lógatod a lábad -  
már mindörökké.

És így tovább
Feslik, kipattan, 
megérik, elsárgul, el
fonnyad, lehull, fes...

K irándu lás
Gyík iramlik el 
lábam előtt a tetőn.
Akár életem.

Élet
M é g  c sa k  d é le lő tt.
De már lassan délután.
És aztán este.

Magyar matek
Hárman ? Kettő egy 
ellen. Ha öten: kettő, 
plusz kettő, plusz egy.

Ünnep
Herseg a mennybolt. 
Kondenzcsíkok az égen. 
Tésztavágó kés.

Őszi délután
Hosszú árnyékok 
nyújtózkodnak ragacsos 
légypapíron.

Megállapodás
Fodorákosos 

Minden rendben van.
Akkor minden? Rendben van? 
Minden. Rendben van.

Éjszaka
Bekukkint a hold 
is az ablakon. Hol vagy, 
kérdezi folyton.

Árnyék
Hűvös nyáréji 
emlék. Hold és csillagok 
fenn -  lent egy árnyék.

Elmúlás
Halk röptű szellő.
Olyan, mint könnyű álom. 
Pillád lezárom.

Őszi nap
Párák a kertben.
Hószín kebledről könnyű 
ruhád lefejtem.

Anya
Simogat a két 
szeme. Felkelő nap a 
zsenge réteket.

Mint
Mint ahogy suhan 
a felleg át az égen.
Úgy az életünk.

Anyaöl
Kányádi-Stánescu 

Azzal, hogy megszül, 
meg is öl. Azzal, hogy meg
szül, jaj, meg is öl.

Őszi erkély
A nyár ferde su
garai arcom csíkok
ra szeletelik.

Csend
1. Megyünk, s leülünk, 
pihenünk, mint homoksze
mek az esőben.

2. A hallgatás ki
rakatai hirtelen 
elénk zuhannak.

Identitás
Végül is eddig
vajon hány önmagadból
vetkőzhettél ki?

Simogatás
Hogy kezem végleg 
eltávolítsd: utoljá
ra még megfogod.

Megértés
Nagy dübörgéssel 
sűrű, fehér tisztaság  
zuhan be közénk.

Exit
Millió talpán
mily nesztelen érkezik,
jaj, az éjszaka.

Kispadon
A pótjátékos 
magányossága minden 
rangadó alatt.

A másik asztalnál...
(Szilágyi Domokos: 
Szomszéd asztalnál 
című verséhez)
... ülnek a pocsék 
fiatalemberek (is) -  
nem csak a szép nők.

Jin
Árnyékos Feled, 
követelem jogomat 
Fényességemért.

Jin ésjan g
Árnyékos Feled,
csak Veled vagyok Egész:
Árnyékkal a Fény.

újév
1.
Újév reggele.
A z óév petárdái 
mind eldobálva.

2.
Újév éjjele, 
amikor éjfélkor kel 
a téren a nap.

Tavasz
Hegyes jégcsapok 
nyílvesszői csapódnak 
az eresz alá.

K am ikaze
A cseresznyefák,
nézd csak, kivirágoztak -
lefagyás előtt.

Március
Fehér tüllruha
m á r  m in d  a  k e r t i  fá k o n .
Hogy dideregnek!

Erotika
Aprócska bibén 
harmatcsepp csillan. ízlel
geti a napfény.

Láv
Szoknyák alatt a 
pajkos szél udvarolgat. 
Kikelet készül.

Nyári ég
Bakás

Kiverve, nézd, az 
égbolt fényt sziporkázó 
csillagpity kékkel.
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Priapos
Méhecske szemed
pont középen csíp meg. lm,
dagad a helye.

Postakocsi
Szélvédőn sárga 
levelek. Üzengetnek 
a hegyek, a fák.

K orrektúra
Mászkáló légy egy 
nyitva hagyott

könyv lapján. 
Dolgavégező.

N yári id ill
A kút vödrében 
dinnye hűsöl. Diófa 
alatt a család.

Tea, m ézzel
Fényt csurgat egy 
lámpa a kirakatban 
a holdcitromhoz.

E sti séta
Együtt a nap és 
a hold -  fiú és lány az 
ég mezejében.

Emberélet
Hangya mászik egy 
fűszálon, hegyére ér -  
az földre hajlik.

Vetélkedés
Lámpa árnyéka, 
hold árnyéka egymáson, 
az utcakövön.

Ősz
Varjak a frissen 
szántott földön. Betűk a 
sötét papíron.

Körforgás
Harmatból dér, a 
dérből hó, a hóból víz, 
a vízből élet.

Mangrove

Zene
Kopogó nyári 
zápor. Bádogtetőkön 
víg zongoraszó.

Ősz
Vérzik a nyár ott 
fent a dombokon -  sebe- 
i csipkebogyók.

Őszünk
Nagy László 

Vétkek és baljós 
sejtelmek falatoznak, 
húsomat marják.

T átiti
Harkály kopog az 
ajtómon halkan. Morzéz- 
za: beengedem?

N apszentü let
Úgy hal meg ősszel 
a nap, mint a haldoklók, 
ha mosolyognak.

Sznob?
Az ostorlámpa 
fénye is holdat játszik  
a pocsolyában.

Közm ondás
Nem fáj a holdnak, 
mikor arcát tapossák -  
a pocsolyában.

November
Őrült postás az 
ősz, leveleit mind szer
te, széjjel szórja.

Téli horizont
Vak szemgödör a 
láthatár az ég üres 
koponyájában.

Képzelet
Csak csupa szépet, 
lágyat és mohót -  minden 
mozdulatodra!

Égbolt
Odahajtja nagy, 
vörös fejét a hold két 
felhőkebelre.

Te. Táj
Hátország, ami 
megtart és felemel -  a 
hétköznapokban.

M etafora
Parányi ránc vagy 
az arcomon, amikor 
elmosolyodom.

Vallomás
A szavak világ
mindensége vagy nekem, 
akivel inkább

az érintések 
egyértelműbb nyelvein 
beszélünk csupán.

Találkozás
Lábaink, mint a 
lótuszvirág szirmai -  
összefonódnak.

24000 éve ismerős
Még sajgó gerinc, s 
sziszegő szaruképződ
mények nélkülbóí.

Kérdés
Hatvan százalék
víz... Vajon ennyi lennénk
csupán? Csak ennyi?

Táplálék
Építkezni az
együtt töltött percekből,
órákból. Lehet?

Ó haj
Hanyatt a füvön, 
és együtt nézni a fel
hők vonulását.

Éít.
És este lesz, és 
reggel lesz, és este és 
reggel és este...

Verandán
Hajadba száll egy 
pillangó, bizsergető 
érzés, tavasz van.

K ert
Frissen kaszált fű.
Fektess a szegycsontodra, 
simogasd fejem.

Felismerés
Mint önkéntelen, 
áramütés- villámlás
szerű érzés: Vagy.

E gym ásrautaltság
Siklani a víz 
alatt, és tőled venni 
a levegőmet.

Transzcendencia
Mindent tudok Ró
lad. És semmit sem. Isme
rős vagy, s Idegen.

Borzongás. Gyenge
ség végtagjaimban. Bi
zsergés tarkómon.

Búvópatak. Va
lóság és megfoghatat
lan aki, ami.

V irtuális
Hang vagy, mit gépen 
hallok. Neked rövid, zárt 
e betű vagyok.

Halál?
Egy elnyújtott to
rokhang a csillagos ő- 
szi éjszakában.

N ász
Kinyílva és be
csukódva édes, meleg 
masszává válni.

Körforgás
Ölünkből nőnek 
majd a rügyező fák, a 
mellünkön borul

virágba a tavasz, 
ajkunkon pompázik az 
újjászületés.

Lenni
Kism adár lenni 
tenyeredben; egy vékony, 
áttetsző húr, mi

észrevétlenül 
feszül ki közöttünk; a 
fakadó rügy las

sú mozgása len
ni; az alkonyi tenger 
meleg felszíne,

amiben úszni 
jó; akácfavirág egy
más nyelve hegyén.
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VASILE ERNU

Elöljáróban

Színes emlékeink I

Am it tehát láttunk és hallottunk, azt 
hirdetjük nektek is, hogy nektek is közös
ségetek legyen velünk.

1 Jn 1:3

Bizonyos napokon különös érzésre éb
redsz. Élőérzeted támad. Valami egé
szen mélyről azt súgja: váratlan dolog 
történik majd. Fogalmad sincs, mi le
het az, megpróbálod kitalálni. Megpró
bálod a furcsa, kellemetlen érzést elhes
segetni. Leginkább menekülsz előle, úgy 
sokkal kényelmesebb. Nem figyelsz rá, 
elvonulsz a mindennapok apró bosszú
ságai közé. Mire a dolog bekövetkezik, 
a furcsa előérzetnek se híre, se hamva. 
Mint az ébredéskor még élesen beugró 
álomkép, ami pillanatokon belül telje
sen szétfoszlik. Nézed, ahogy halványul, 
és semmit sem tehetsz ellene. Néha még 
beugrik egy-egy kis déjá-vu. Bevillan 
az álom valami roppant fontos részle
te, a lehető legalkalmatlanabb pillanat
ban. És menekülsz, és felejtesz. Felejte
ni akarsz.

Egy csendes, napsütötte, kora-nyá
ri reggelen pontosan ilyen előérzetem tá
madt. Hirtelen megmagyarázhatatlan 
módon mindent előre láttam. Tudtam, mi 
következik. Szokásommal ellentétben nem 
menekülni próbáltam, hanem csendes vá
rakozásban elmélyülve megpróbáltam 
megérteni. Biztosan tudtam, mi történik 
majd, szemem előtt pörgött az eljövendő 
események filmje.

Megcsörrent a telefon. Tudtam, ki ke
res, mit akar mondani. Minden egyes 
mondatát tudtam előre. Úgy tűnt, képze
letben számtalanszor átéltem már az él
ményt. Bármilyen erős, bármennyire való
szerű volt is előérzetem, nem léphetett az 
örökké hatalmasabb valóság helyébe.

Anyám remegő, de megbékélt hangon 
jelentette be, hogy megtörtént, amire 
számítottam. Cseppet sem szokatlan, a 
megszokottnál kissé megindultabb han
gon beszélt.

Nem tört azonnal rám a sírás, mert ar
ra tanítottak, hogy a halál ugyanolyan va
lóságos és természetes, mint a körülöttünk 
lévő' világ, mi több, valójában felszabadít 
bennünket. Már gyerekként tudtam, hogy 
„átutazók” vagyunk e földön, hogy a halál 
csak pillanatnyi elszakadást jelent, hogy 
majd egy jobb és igazságosabb helyen vi
szontlátjuk egymást. Mit is jelent ez? Amit 
gyerekként a szüleimtől és a közösségtől 
tanultam, az elmondhatatlanul sokat se
gített abban, hogy ezt a rendszerint tragi

kusnak tartott jelenséget elfogadjam. Mi 
egészen másképp viszonyultunk hozzá.

Ám az érzések a világ minden tanításá
nál hatalmasabbak. Olykor egyszerűen le
hetetlen uralkodni fölöttük. A könnyek el
erednek, nem hallgatnak azok senkire, 
semmire. Semmiféle erkölcsi követelmény
nek, logikai eszmefuttatásnak nem enge
delmeskednek. Hatalmasabbak a gyerek
korban beléd oltott hitnél, melyről már 
te sem tudod, megőrizted, vagy rég elve
szítetted. Nem látta senki, hogy sírok. De 
mások előtt sem hiszem, hogy vissza tud
tam volna fogni magam. Ugyanúgy rea
gáltam volna, mert a sírás egészen szemé
lyes, még a síró személyre sem hallgat.

Anyám a család és a közösség hagyo
mányainak megfelelő, tömör utasításokat 
adott. Mindezt szinte a bölcsőből ismer
tem: mit kell viselnem, mit kell tennem, 
hogyan viselkedjek. Ösztönszinten tud
tam. Közösségünkben patikai pontosság
gal ismétlődnek ezek a dolgok. Nagyon 
is jól tudod, mi a teendő, tanácsra semmi 
szükség. De életkorodtól függetlenül gye
reknek számítasz, anyád, apád vagy a kö
zösség idős tagjai állandóan emlékeztet
nek mindarra, amit már 4-5 éves korod 
óta tudsz. És valahányszor ezekre kínos

részletességgel figyelmeztetnek, tudtodra 
adják, hogy mindez valójában cseppet sem 
számít. A valódi, üdvözítő érték egészen 
más dolgokban rejlik. Csakhogy a fontos, 
láthatatlan dolgok kedvéért mégis sok lé
nyegtelen aprós dolgot kell elvégezni. Úgy
hogy ahányszor hazamentem, elvégeztem 
őket. Természetesen, könnyedén, és sok
kal kevesebb titkolt felháborodással, mint 
kamaszkoromban.

Ezúttal azonban más küldetés is várt 
rám. Közeli rokon, különösen szülő halá
lakor a család egy tagjának búcsúbeszédet 
kell mondania. A szertartás maga nyilván 
hosszabb, két napig tart, sokan felszólal
nak, éneklés is van, és egy családtagnak 
el kell mondania a búcsúztatót. Felér egy 
prédikációval.

A mi családunkban ez már régóta el
dőlt. A hagyomány szellemében. A beszé
det nekem, a család és az egész közösség 
fekete bárányának kell megtartanom, ne
kem, aki hosszú ideje nem élek közöttük, 
akit tékozló fiúként szívbéli szeretettel és 
mély tisztelettel fogadnak minden alka
lommal, és ez mindahányszor rettenetesen 
feszélyez engem. Higgyék el, a kellemetlen 
feszengésre épp elég okom van, ez azonban 
egy teljesen más történet.

Tisztában voltam a rám váró kötele
zettséggel. Tudtam, hogy apámnak nem 
sok ideje van már hátra, éjszakánként ar
ra riadtam: mit fogok mondani? Képes le
szek a rokonság előtt értelmesen beszélni? 
És mit mondhatok nekik? Mi az, amit én 
tudok, és ők nem? Hogyan beszéljek azok 
előtt, akiket évek óta elhagytam, akiket 
tiszteltem és szerettem, akiket elárultam, 
gyűlöltem, figyelmen kívül hagytam, aki
hez a lehető legnagyobb felületességgel

Vasile Ernu 1971-ben született a Szovjetunióban. író, esszéíró, publi
cista, politikai kommentátor. Középiskoláit a Szovjetunióban, az egyete
met Jászvásáron végezte. Munkái: N ăscut în U RSS (Szü letett Szovjetun i
óban, 2006), U ltim ii eretici al im periului (A birodalom utolsó eretnekei, 
2009), In telighenţia rusă de azi (A mai orosz inthelektuellek, 2012), S ín t 
un om de stânga  (Baloldali ember vagyok, 2013), Sectanţii. M ică trilogie a 
m arginalilor  (Szektások. A széljegyzetek kis trilógiája, 2015).
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és nemtörődömséggel viszonyultam? Ho
gyan beszéljek én az egybegyűltekhez, 
akikhez nehezen leírható, zavaros érzé
sek fűznek? Mit mondjak azoknak, akik
re leginkább valamiféle őszinte irigység
gel gondolok, amiért azok, akik, és amiért 
én képtelen voltam azzá válni, amivé vál
nom kellett volna? Időnként valamiféle 
hamis együttérzéssel és egyben bűntu
dattal gondolok rájuk.

Annyi minden eszembe villan, a szü
leim történetei, a közösség öregeinek me
séi. Felötlenek a közösség, a szüleim éle
tének részletei, saját életem emlékképei. 
Eszembe jutnak az első kibetűzött szöve
gek, az első versikék, dalocskák. Kottala
pokat látok, és emlékszem, hogyan mando- 
linoztam. Még most is érzem a több órás 
gyakorlás után ujjhegyeimben bizsergő fáj
dalmat. Most is hallom öreg „fizgarmonii“ 
harmóniumunk hangját, amin apánknak 
hála mindannyian játszani tudtunk, és 
hallom a ház e királynője körül valamikor 
zengő dallamokat. Négy szólamban éne
keltünk, mindig kivehető volt a bennünket 
kísérő apánk összetéveszthetetlen tenorja. 
Feledhetetlen éneklések voltak ezek.

A neveltetésünk alapját képező vallá
sos szövegmagyarázat és az olvasás után 
a zene volt nevelésem egyik legfontosabb 
pillére. Még ennél is fontosabb volt a harc. 
Harcolni, harcolni és ismét harcolni, erre 
készültem. Közösségem oldalán, az egész 
világ ellen. Aki magára maradt, annak 
bajtársakat kellett keresnie és tovább kel
lett harcolnia. Közösségünk hitvallása volt 
ez. A háború gyermekei, a frontvonal mö
gött felejtett partizánok voltunk, az ellen
ség tengerében. Ám ellenségeinket nem le
gyűrnünk, hanem megmentenünk kellett. 
„A jó harcot vívni” — ez volt jelmondatunk.

Pár alapvető dologgal már egészen ap
ró gyerekként tisztában voltam. Ott voltak 
a szívem, a tudatom mélyén. Mindig is tud
tam, hogy látható és láthatatlan világok el
leni harcra születtem. Az öregek, a pátriár
kák arra tanítottak, hogy legalább három

fronton kell majd küzdenem. Már csecse
mőként belém ivódott, hogy a Császár vi
lágába születünk ugyan, és hogy meg kell 
adnunk neki azt, ami az övé, mégis életre- 
halálra harcolnunk kell ellene. Mi, kivá
lasztottak, egy másik királyság alattvalói, 
mi voltunk a Császárt imádó, elveszett bi
rodalom utolsó fénysugarai. Tudtuk, hogy a 
Leviatánnal harcolunk majd, hogy úgy kell 
viselkednünk, mintha ő nem létezne, de ha 
ránk támadna, nem kell tóle félnünk, meg 
kell vívnunk vele és el kell némítanunk őt.

Azt is tudtam, hogy az egyiptomi fog
ság korát éljük, az úgynevezett „nagyvi
lágban”, annak számtalan kísértése, vágy
képe, villogó színe közt, melyek hatalma a 
Császárénál sokkalta félelmetesebb. Míg a 
Császár birodalmával folytatott harc köny- 
nyűnek vagy legalábbis egyértelműnek 
tűnt, a világi kísértések elleni küzdelem 
nehézkes, bonyodalmas volt, mert ezek lé
nyünk legeldugottabb szögletében is perc
ről percre fólbukkantak. Zászlónkon a jel
szó: „Ne hasonuljatok a világhoz“.

Volt még egy csatamező, ahol a „bárány
bőrbe bújt farkas”, a pravoszláv egyház, a 
többségi vallás ellen küzdöttünk, melynek 
híveiről azt tartottuk, a Leviatán bálvány
imádó katonái, a pogányoknál is rosszabbak.

Mit tudtunk még? Tudtuk, hogy a győ
zelemhez meg kell mutatnunk: a legjobbak, 
a kiválasztottak vagyunk. Meg kell mutat
nunk, hogy képesek vagyunk a társadalom 
peremén, a világi hiúságoktól távol, saját 
törvényeink szerint és a Császár, a világ 
által szabott rend ellenében közösségben 
megmaradni. Több színtéren folyó csatá
inkban az idő sem volt elhanyagolható té
nyező: nyakunkon a vég, közel az Apoka
lipszis, talán már kezdetét is vette, még ha 
senki sem tudja pontosan: mikor. A sürgető 
vég árnyékában éltünk, állandó várakozás
ban. Bármely pillanatban várható volt az 
„eljövetel”, folyamatosan arra készültünk, 
hogy bármikor emelt fővel mondhassuk el: 
mi nem váltunk rabszolgákká és nem ké
szítettünk „iszaptéglákat” a Fáraónak. Mi

nem imádtuk sem Baált, sem az Aranybor
jút, hanem megpróbáltuk a lehetetlent: kis, 
peremre szorult, radikális közösségben él
ni, miközben mindenki bolondnak vagy 
majdnem annak néz bennünket. Bennün
ket nem ragad el a sodrás, mert csak ár el
lenében tudunk úszni.

Mit mondhatnék hát nekik, aki nálam 
sokkal jobban tudnak mindent?

Megrohannak az emlékek, mert apám 
temetésén kell beszédet tartanom, apá
mén, aki közösségünk legnagyobbra 
tartott vezetőinek egyike volt. S még 
ha a gyerekkori tanítások vissza is hú
zódtak elmém legrejtettebb zugaiba, az 
egykoron vég nélkül ismételt leckék és 
szertartások mégsem múltak el nyomta
lanul. Nem lehet teljesen elvonatkoztat
ni tőlük.

Mindezt azonban lépésről lépésre mesé
lem el.

Igen, szektás vagyok, ezt a nevet ragasz
totta ránk a Császár, ezen a néven nevez
tek a világ tudósai és ügyintézői, így hív
tak bennünket a pravoszláv többségiek is. 
Igen, egy radikális, peremre szorult szek
ta „fekete báránya” vagyok. Az elmúlt 
száz évben Besszarábia Budzsák régiójá
ban négy különböző állam polgáraiként 
élt szektások negyedik generációjához tar
tozom. Noha közösségünk nagyjából egy 
földrajzi helyen élt, annyi állami és köz- 
igazgatási rendszert láttunk, hogy jófor
mán a nevükre sem emlékszünk már. 
Bennünket azonban mindvégig, ugyanaz
zal az izzó gyűlölettel, egyetlen névvel il
lettek: szektások.

Az itt következőkben az általam átéltek 
alapján és legjobb tudomásom szerint elő
sorolom önöknek, mi áll szektám Tórájá
nak öt könyvében. Útra fel, tehát, vár ránk 
a Budzsák sztyeppéje és Mózes öt könyve 
családom, közösségem történetének tükré
ben: Genezis, Exodus, Leviticus, Numerii 
és Deuteronomium.

LÁSZLÓ NOÉMI fordítása

BENŐ ATTILA 

(Forgószínpad?)

Ilyenkor csak lefele nőnek a fűszálak. Elágazik a homály. 
Alagutak. Vérerek. Csobog a hosszú folyosó.
Kanyarok, villanások. Hol dereng még láthatár? 
Föllélegzik a talaj. Páracsend. Moccan a gyökér.
Tovább, tovább. Visz a láb. Merre süllyedtek a távlatok? 
A  hegyek völgyekké lettek. Merre téved a tekintet?
Színek szakadnak, hasadnak. Szivárvány-híd romja. 
Fölvánszorogna a tekintet a legmagasabb pontra. 
Becsomagolt távol. Dülöngél az idő' fölötted.
Becsapódnak az ajtók. Lépcsőforduló.
Valaki erre járt. Nyomok szétfolynak, érintések kövülnek. 
Kifordulnak a falak. Ferdén állnak a képek.
Merre nézel? Könnyedén hajítod a távlatokat. 
Forgószínpad? Csak saját tengelyed közül forogsz.
És mégis mozog az alapzat. Éled a hang.
Kapcsold le az idó't. Beszüremlik a fény.
Csöpög a csend. Elállt a tárgyak körforgása.
Karcolások, hegek. Tapogatsz belső' falaidon.
Lüktet a mész. Minden éló', magában vacogó.

Feketeruhások vermeket, sáncokat ásnak.
Már megérkeztél. Lenne még tovább 
valaki másnak...

*

(Léptek, lélegeztek)

Falak. Ledőlnek a pillanatok. A lap szélét egér rágja. 
Morzsák hullnak a csillagos égből. Nem tudom, 
merre nézzek. Szúrnak a fények hosszú lándzsái.
Törékeny pirkadat. Homályba öltözik a távol.
Közeledik és távolodik a határ. Gondolat-kupolák. 
Dallam-szilánkok. Repedezett föld, töredezett évszak.
Kúszik a fény a romok alatt. Léptek, lélegzetek, holt lelkek. 
Dőlnek a kerítések. Vagyok, vagy már nem én vagyok. 
Csalánlevelek bújnak elő a sziklatömb alól.
Lendül az ötlet. Koccanások, karcolások. Koppan az idő', 
elhallgat. Az égtájak elmozdulnak. Sarkcsillag hűlt helye. 
Visszanézne az eltávozó. Békabó'r-királyfi. Serken a szó. 
Vízcseppek csüngnek. Baglyok ülnek. Rád alkonyodik az ég. 
Csalnak a képek. Émelyítő mámorba ringatnak. 
Tükörszilánkok őrzik volt arcainkat. Vár a jövendő.
Tudja mi a tapintat...
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OVIO OLARU
az anatóm ia  egy m agasabb tudom ányág,
m ert az emberi test határai 
nem m indig emberiek, 
mégis tanulmányozzuk.

a vér cikázik az im plantátum ok közt,
szintetizálja a vegyületeket, hogy kordában tarthassa

a rohamokat.

a 14. század  boszorkánynak hinne, 
és máglyán égetne el. ma m ár értjük ezt a felindulást, 
és antropológiának, kulturális 
tanulmányoknak nevezzük.

az írás indítja be az emlékezet hanyatlását, 
kiegyensúlyoz, de nem nyugtat, megállunk bizonyos

szavaknál,
és, am ikor nem ju tunk túl rajtuk, metaforákat találunk ki 
a gazella haláláról.

alaposan tanulm ányozták a hippokapmuszt, 
ott található az emlékezet, tömör felületekben, 
csillagsejtekben, a gazella  nem tudja ezt, 
és nem ad  ki semmilyen hangot, pedig  tehetné.

a vadász agya tudja: 
a test kiéhezett.
ez nem metafora, ez megfigyelhető tény. 
az emlékezet visszatartja a beledöfött lándzsát, 
és a vérszagot.

sokmindenre képesek vagyunk, ezt bizonyítja, 
hogy lelassítjuk a bolygó forgását 

építményeinkkel,
és gránitkem ény csontjaink vannak, 
am iket kockázatmentesen törünk össze 
autóbalesetekben.
nem vagyunk romlandóak, m ert túlléptük az á lla ti szintet, 
és mesterséges úton javítjuk magunk.

nem feltétlen, m ert így akarjuk.
helyünkben lehetnének a pókfélék vagy a kagylófélék is.

nyelveket találunk ki,
vagy maguktól jönnek létre, hangok
rendezéséből, am iket az indulat présel ki a mellkasból.
a hangszálak rezgése egy algoritm usra emlékeztet,
am it elfogadunk és alakítunk.

gazellák után rohanunk,
kifejlesztettünk egy sajátos módszert, ez a mi előnyünk, 
a láb speciális hajlatával űzzük őket, 
ismerjük vízlelő  helyeiket, onnan iszunk m i is.

leállítjuk az emlékeket, hogy működhessünk, 
m ert sta tiszkai szempontból az emberi hiba 
az egyetlen lehetséges hiba.
a rohanás a hamis pontosság után nullákat vezet be

a kódba.
ez egy körülményi tényező,
a nosztalgia nem indítja be a rendszerek felmondását, 
pedig  tehetné, a rohanás a vízhez, a várakozó vadászok, 
egészen az utolsó kovakődarabig, am it egy jövőbeli 
archeológus hoz fel a hajó fedélzetére.

m iért emlékezne a gazella  m inderre?

hogy m i történik egy kolozsvári garzonban
2014-ben, irreleváns a történelem szempontjából, 
pohárral a kézben, másnaposán megyek a kagylóhoz, 
így kezdődik
több m illió év fejlődésének következménye, 
hogy te elmesélhesd azokat, am iket elmesélsz, 
hogy pontosan ezen algoritm us szerint mozogjanak

melleid,
amikor rám vadászol.

a gazella kifárad, összeesik.
beledöfjük a lándzsát és várjuk, hogy elpusztuljon.
ezután minden m atem atikai precizitással következik.

de én meg akarom mutatni,
mi van a merengő fotókon és laza mozdulatokon túl, 
tú l a tavakon vagy a vízcsapon.

a rajzok felváltották a torokhangok egyezményét, 
képzelt vadászatokat írunk le 
kőre, fára vagy pergamenre, jeleneteket, 
ahogy a gazella szíve még pum pál egy darabig  
a megtört vezetékekben, m ajd leáll.

Ovio Olaru: 1993-ban született Nagyszebenben. Jelenleg a 
kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem germanisztika 
tanszékén végzi mesteri tanulmányait. 2014-ben debütált 
Pilotul című verseskötetével (Ed. Charmides).

az emlékezet kifinomultsága
m ia tt veszem tudom ásul a szexet és a cigit ki a kezedből.

nem tudom, milyen érzés kitaszítódni a testből, 
várom a lándzsát,
és minden, amire vágyok, az egy lehető legemberibb érintés 
a körből, am i bezárul köröttem.

de mi nem vagyunk emberek, mondod, 
robotok vagyunk,
nem vagyunk emberek, gazellák vagyunk.

ANDRÉ FERENC fordítása
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FISCHER BOTOND 

Isten. Torzó.
1.
Ugyanazt játszom mindegyik filmben, per

sze, magamat. Ezt mondja a filmkritikus a fe
jemben. I’m so happy ‘cause today I’ve found my 
friends in my head. Ahogy Kurt mondja. I’m so 
ugly, but that’s okay, ‘cause so are you. Könnyebb 
úgy élni, ha az ember fel tud építeni magában 
mindenféle karaktereket, és az adott jelenetben 
azt játssza, amit kell. Johann filmjeleneteken 
keresztül él, minden szituáció egy snitt, és nem 
feltétlenül ugyanabban a filmben. De belehúz 
engem is a játékba, és így nekem is könnyebb. 
Könnyebb élni. Minden napom azzal telik, hogy 
próbálgatom, tanulom, hogyan kell élni, és eh
hez képest minden egyéb, kávézás, cigizés, ol
vasás, favágás és fűrészelés, evés, írás, minden 
csak másodlagos cselekvés. Johann mindent 
készen kap, úgy állítja be és játssza el a filmje
it, ahogy levegőt vesz. Egyszerre három-négyet, 
most fogat mos, ez mehet a thrillerbe, aztán ká
vét fó'z, újrealista dráma, míg megissza, elolvas
sa az újságot, ezt egyszerre két kamera veszi, jó 
lesz a Woody Allen-féle vígjátékba és a holly
woodi majdnem-művészfilmbe is.

Ráfekszem hát a rendezó'i utasításokra. Az 
ágyon feküdtem és a plafont bámultam, mi
kor Johann megjött, és akár úgy is tűnhettem, 
mint aki semmit sem csinál, pedig ez is csak 
egy szünet volt, amit muszáj beiktatnom, mert 
a folytonos élnitanulás fárasztó. Kétszer annyi 
van egyetlen pillanatban, duplán élek, mond
juk Johannhoz képest. Egyszerre porszívózom, 
és tanulom, hogy ki kell porszívózni, miért kell 
kiporszívózni, hogyan kell kiporszívózni. Akkor 
is, ha százötvenedjére csinálom, akkor is olyan, 
mint először. Maradok hanyatt fekve, Johann 
befélhomályosít, zenét rak, Kyusst, az utolsó 
albumot: ...and the Circus Leaves Town. Füves 
zene, stoner rock. Nem úgy, hogy „pfű, milyen 
vagányul megy a fűvel”, hanem úgy, hogy ezt 
a zenét betépve írták betépett hallgatók meg
csavart fülébe. Vastag zene, mélyre torzított gi
tárokkal, de lágyan hömpölyög, a basszus pul- 
zál, közhelynek nyoma sincs. Johann filmjé
ben azért akad. Gyertyát gyújt, három mé
csest, mindegyik más színű és formájú, a lán
gocska lobogása visszatükröződik a szemében. 
Szép kép, de unalmas rendezés. És csak ezek 
után veszi elő a füvet, csomagolja ki a sztaniol- 
ból, keveri össze a dohánnyal, csigát hajtogat, 
komótosan sodorja meg a jointot.

Leülök én is a szőnyegre, törökülésben, 
Johannái szemben. Mélyre szívja a füstöt, 
lenntartja. Miközben beszél, olyan a hangja, 
mintha visszafelé mennének a szájába a szavak:

-  Te vagy Camus, én vagyok Sartre. Te vagy 
Schiller, én vagyok Goethe. -  Én sohasem mer
tem volna ilyet mondani. Olyan lett volna, mint 
egy szerelmi vallomás. Az ő szájából meg nem 
olyan. Lazán, magától értetődően tudja ezt is 
mondani. Én igazából elképzelni sem tudom, 
hogy Schiller és Goethe, Albert és Jean-Paul 
milyen viszonyban voltak. 0 meg csak összepá
rosítja őket, mint valami tesztlápon, és minden 
a helyére kerül.

— Van egy borfajta: siller. — mondom — 
Asszem csak a magyarok meg a németek isme
rik. Sötétebb, mint a rozé, de világosabb, mint 
a vörös. De nem Schillerről kapta a nevét, ha
nem a csillogó színéről. -  Laza vagyok. Vajon

elég tehetséges a rendező' ahhoz, hogy meg tud
ja mutatni ezt a lazaságot úgy, hogy a néző lás
sa, ez megjátszott, de én mégis igazi lazaság
nak érzem? Johann lazaságának, amit át tu
dok venni tőle? Nehéz ügy.

Szeretném Johannt megérinteni. A szívem 
gyorsabban ver, felfelé, mint mikor először sze
retnéd a nőt megérinteni. Mikor tudod, hogy 
most kell a kezed a mellére csúsztatni. De ez 
itt Johann, baszd meg. Közelebb hajolok, és ki
oldom a cipőfűzőjét. Meglazítom, és leveszem a 
bal cipőjét. Fekete Converse. Aztán a jobbat. És 
a szőnyeg mellé teszem, egyiket a másik mellé. 
Visszaülök, átveszem a spanglit, hátradőlök. 
Johann is. A plafont bámuljuk.

2 .
Lazának kell lenni, különben megfulladsz. 

Az élet egy kötél a nyakamban. Ha laza va
gyok, lazán lóg, minden oké. Ha megfeszülök, 
megfeszül, és megfojt.

Lao-ce is mondhatta volna, olyan szép élet- 
filozófia. Csak szart se ér. Mert ha én lazán 
ülök, hogy ne fojtogasson az élet, akkor nem 
csinálok semmit. Az én spontenaitásom a 
semmittevés, a léhűtés. Meditáció, persze. 
Szóval arra megy el minden energiám, hogy 
egyensúlyozzak a saját életem üressége és a 
kötél általi halál között, hogy megtaláljam azt 
a középutat, amikor csak annyira fojt a kötél, 
hogy levegőt is kapjak, és csináljak is valamit. 
Lazának kell lenni, különben megfulladsz. És 
én olyan laza vagyok, hogy csak ülök a sarok
ban egy spanglival, és hallgatom a Pearl Jam 
harmadik albumát. Vitalogy. Jó a zene. A zene 
jó. Mindenki az első albumért, a Tenért van 
oda, az überelhetetlen, teli telitalálatokkal. 
Persze, csak az popzene. Zseniális popzene, de 
popzene. A Vitalogy igazi grunge. Benne van
nak az önsajnálat ragacsos és fülbemászó dal
lamai, az esőfétis melankóliája, de a punk dü
he, agressziója, a szétverés aktusa is.

Szorítok a kötélen. Felhívom Johannt. Men
jünk ki az utcára, csináljunk valamit. Azt 
mondja, hogy megeszi a reggelijét, és jön. Jo
hann reggelizik? Nem értem sokszor ezt az em
bert, egyik pillanatban mintha az öngyilkossá
gig akarná feszíteni a mindennapisággal szem
beni undorát, a másikban meg reggelizik. Mo
solygok, mikor találkozunk. Mindkettőnkön 
térd alatt levágott rövidnadrág, bakancs, szür
ke póló és kötött sapka.

-  Mit csináljunk?
— Mindegy. Csak ne mondjuk rá, hogy action 

gratuite, kérlek. Meg Vart pour l’art. Nem szere
tem a franciákat.

-  Apollinaire is francia, te hülye.
Azt találtuk ki, hogy megállítunk minden

féle embereket az utcán, és útbaigazítást ké
rünk: nem tudják, hogy merre van az uszoda? 
Egy öreg, kendős asszony kedvesen elmagya
rázta, hogy merre van, menjünk itt egyenesen, 
aztán balra, és megint balra. Egy fiatal kopasz 
férfi is készséges volt, ő is egyenesen előre, az
tán balra, aztán jobbra a jelzőlámpáig, és on
nan megint balra küldött minket. Hárman azt 
mondták, nem idevalósiak. Hárman csak any- 
nyit mondtak, hogy nem tudják. A legtöbben 
egyszerűen közölték, hogy a mi városunkban 
nincs uszoda. Mert a mi városunkban tényleg 
nincs uszoda. A nénikének és a kopasz pasas
nak megköszöntük szépen, a többiekkel pedig 
elkezdtünk kétségbeesetten üvölteni:

— De értsék meg, megfulladunk a levegőn! 
Vízben kell lennünk fél órán belül, különben 
megfulladunk!

Matei Ţigăreanu munkája

A sok kurva action gratuite, a filmtöredé
kek a fejünkben. És ha egyszer véletlenül ven
nénk egy kamerát, és kitalálnánk, hogy csi
náljunk egy filmet, és kiderülne, hogy képtele
nek vagyunk egy nyolcperces szart is összehoz
ni, és nincsenek is ötleteink, és hiába filmezzük 
akkor inkább a saját életünket, ami egy öncé
lú műalkotás, mert egyszerűen unalomba ful
lad, és hiába találjuk ki aztán, hogy de hát ép
pen az unalomról és a nihilről akarunk filmet 
csinálni, mert belekeveredünk a nézői elvárá
sokba, hogy de akkor csináljunk olyan filmet 
az unalmas unalmunkról, ami egyáltalán nem 
unalmas, hanem laza és vicces, mert megint 
nincsenek ötleteink, és akkor kitaláljuk, hogy 
csináljunk unalmas filmet az unalomról, 
minimalista filmalkotást, ami olyan film, mint 
Arvo Párt zenéje, és direkt azt akarnánk, hogy 
aludjanak bele a nézők, és közben ébredjenek 
fel, és megint aludjanak el, éjszakai vetítés len
ne, párnákkal és pokrócokkal, hajnalban lenne 
vége, már megcsinálták, Steve Reich is megcsi
nálta például, filmet a saját zenéjének az ana
lógiájaként, nem baj, megcsináljuk mi is, lassú 
képekkel és természetes zajokkal, és a valóság 
képi elemeit átúsztatjuk absztraktba, és han
gulatokat filmezünk, és a végén tényleg megcsi
nálnánk, és egész nézhető is lenne, csak rájön
nénk, hogy ennek a szarnak már az égvilágán 
semmi köze a mi unalmunkhoz, a zenénkhez, a 
ruháinkhoz, a filmjeinkhez.

Inkább elmentünk kukázni. A lakótelepek 
nagy szemeteskonténereit jártuk végig. Ez a 
legszegényebb cigányok napi tevékenysége itt, 
végigmatatják a szemeteseket, használható, 
visszaváltható dolgok után kutakodva. Fémet, 
papírt, műanyagot be lehet váltani, üres üve
geket is. Az ételmaradék jó az állatoknak. Né
ha alig használt játékot is találni. Kipróbál
tuk mi is Johannái, két fehér középosztálybe
li idióta. Azt hittük, verekedés lesz a vége. Le 
se szarták, hogy mit csinálunk, a kuka min
denkié. Aki akar, beletesz, aki akar, kivesz be
lőle. Egyszerű. Csak nem nagyon értik az em
berek, azok, akik sosem kukáztak. Azt hiszik, 
a kukához csak a rendes polgároknak van jo
guk. Vagy azt, hogy csak beletenni lehet. Nem, 
kivenni is lehet belőle. Találtunk egy bontat
lan üveg konyakot. Horváthné dobta ki, hogy a
» » >  folytatás a 12. oldalon
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férje ne igya meg. Leültünk a járdaszegélyre, 
rágyújtottunk, és m egittuk az egyharmadát. 
Visszazártuk, és v isszatettük a kukába.

3.
Isten anarchista, remélem. Vagyis várjunk. 

Hiszek én Istenben? Bassza meg, muszáj ne
kem eldöntenem, hogy hiszek vagy nem? Mind
egy. Istenről semmit sem tudok. Az univer
zumról vannak elképzeléseim. Ú gy képzelem, 
hogy van egy m inta, ami végtelenszer ism ét
lődik. Kicsiben és nagyban. U gyanaz a m in
ta, vagyis inkább motívum, mikroszkopikus és 
galaktikus szinten egyaránt. Ugyanúgy néz ki 
egy sejt, m int egy naprendszer. Ez eddig még 
semm i különös. De úgy képzelem, hogy ez a 
m inta csak egy pillanatig tart. Minden pil
lanatban m ás m inta létezik. Mozgás van te 
hát. A következő pillanatban egy m ásik motí
vum jelenti a sejtecskét és a galaxist. És ez így  
együtt egy kurva nagy káosz. Kiszám íthatat
lan, értelm etlen, jelentés nélküli. És Isten, ha 
van, akkor ez az univerzum ó', aki teremti sa
ját magát, az idó' a terem tés aktusa. És mikor 
egyszer csak lesz egy motívum, ami jó minden
kinek, amőbának, embernek, kutyának, m ars
lakónak, naprendszernek, alpha centaurinak, 
mindenkinek, mert ez a minta pont olyan, hogy 
minden és mindenki jól érzi magát, akkor eb
ben a pillanatban a mozgás leáll, és Isten meg
teremtődött. Ez a világvége, a tökéletes boldog
ság pillanata kimerevítve az örökkévalóságba.

Egész nap ilyesm in gondolkodom. Nincs 
kedvem egyébhez. M indenki azt mondja, hogy

lusta vagyok. Johann is azt mondja, hogy lu s
ta  vagyok. Mert szerinte a cselekvés a legfon
tosabb. Mondtam neki, hogy szerintem  Isten  
anarchista, azt válaszolta, hogy reméli, hogy 
ha létezik, akkor anarchista, mert ez az egyet
len etikus világnézet. Engem nem érdekel Is
ten  világnézete, mondtam neki. Lusta vagyok, 
ő meg ezt mondta. Ha egyszer felism ertem , 
hogy Isten anarchista, akkor m ostmár álljak  
fel a sarokból, és tegyünk is valam it.

Mit? A helyszín: egy határmenti kisváros. 
Nagyon kis. Annyira, hogy semmiféle szubkul
túra nem tud létezővé hízni, egész egyszerűen  
azért, mert nem jön ki a statisztikai tömeg hoz
zá. Mondjuk itt vagyok én: deszkás punk. Ez 
le van így egyszerűsítve, de maradjunk ennél. 
A városban van még Johann, aki deszkázik és 
ilyen zenét hallgat, meg még két srác. Szóval 
vagyunk négyen. Szóval mit? A lakítsunk zene
kart hárman, és játsszunk a negyedik ember
nek? 0  is be akarna szállni. Szervezzünk glo
balizációellenes tüntetést, amin négyen va
gyunk? Mehetnénk autóval, az egyik srácnak  
van egy Daciája. Vagy mi a faszt?

Én m ár csak azért deszkázom , m ert így  
legalább vagyunk  négyen. M ert teh etsé 
gem nincs hozzá, és annyira nem is élvezem . 
Mikor elkezdtük, akkor csak gurultunk. A 
deszkák sem  voltak íveltek , csak lapos fada
rabok h átu l egy fékkel. A ztán  láttuk , hogy a 
deszkázás nem ezt jelenti, hanem  rám pákat, 
félcsöveket, trükköket. V ettünk rendes desz
kákat, k im entünk a lépcsőkhöz, toltuk. Tol
juk  azóta. Én vagyok a legbénább, de engem  
annyira nem is érdekel, mondom. G urulni 
szerettem .

Lehetnénk mondjuk sátán isták  is. A k is
városban egészen jól m űködik a sátánizm us, 
m ert kisvárosban is m egvalósítható dolgo
kat im plikál. Mondjuk kínozhatnánk állato
kat, tarthatnánk szeánszokat éjszaka. M ez
telenül lehetnénk a szeánszokon, tüzet gyúj
tanánk, népi elem eket kevernénk a zenébe, 
am it játszunk, rituálisan  közösülhetnénk  
a tűz körül, és a szertartás végén belehány
hatnánk  a tűzbe. R ituális k irályt vagy k i
rálynőt választhatnánk m agunk közül, ak i
nek egy évig teljhatalm a van. M indenki va
kon teljesítené a parancsait, m inden éjszaka 
elé járulnánk, húst, alkoholt és drogokat ten 
nénk a lába elé. Minden hajnalban m ás elé
gítené ki, olyan módon, ahogy ő parancsolja. 
Egy év után feláldoznánk a rituális k irályt 
vagy királynőt. Megölnénk. Tényleg. A holt
testet m egsütnénk, és ennénk a húsából. Én 
is lehetnék rituális király. És akkor leszop
hatna M elinda is, Johann is, és kipróbálnám  
a heroint. Mindegy, nem vagyunk sátánisták. 
A black m etal szar zene.

Örülnék, ha az anarchisták hinnének Isten
ben. Akkor én is hinnék Istenben, úgy igazából. 
Akkor én is egy csoporthoz tartoznék, alakíta
nánk egy nagycsaládot, kommunában élnénk, 
egym ás gyerekeit nevelnénk. Azt sem tudnánk, 
melyik gyerek kié. Nem ebben a kisvárosban, 
persze. De Isten azért anarchista. Remélem.

Ma nem hívom fel Johannt. Tegnap m egvet
tem a gyógyszereket. Azt mondtam, anyám
nak kell, van receptje, csak otthon felejtet
tem. Cobain szétlőtte a fejét. De honnan lehet
ne egy kisvárosban pisztolyt szerezni? Felten
ném én is az Automatic for the People albumot 
az R.E.M.-től. Fel is teszem, nem muszáj eh
hez lőfegyver. Gyógyszerrel is jó zene, és végig  
is hallgathatom. Az első szám a Drive. Tessék, 
Johann, csináltam  valam it. Végre én is csinál
tam  valamit. És Isten anarchista.

Fischer Botond: 1982-ben született Nagykárolyban. Kötete: Alsógolgota (Kri- 
terion, Kolozsvár, 2013).

MECHIAT ZINA 

Száraz jég
Ha félek, beleharapok a hüvelykujjam 

alatti izomkötegbe, figyelem, ahogy kisá
pad, vörösödik, engem meg átjár a lágy 
fájdalom. Fehér az izzadtságom, híg a 
nyálam, talán nem is létezem. Története
ket mesélek magamról magamnak, visz- 
szaigazolom, hogy élek.

Egy napnál tovább senkit sem látok, 
de már megtanultam beszélgetni. Sze
retnék hazamenni, beszélni apámmal, 
amikor otthon voltam nem sikerült, apá
tiában mocorogtam a sarokban, érzéki 
csalódás voltam, de az ő érzékei sosem 
csalódtak. 0  a színtiszta racionalitás, so
sem vett észre egy olyan délibábot, mint 
én. Ma már elé tudnék állni, mondhat
nék neki, és megtudhatnék tőle fontos 
dolgokat. A garázsban ültetném le piros 
sámlinkra, billegne a betonon a mocskos 
székláb, neki meg a nyakáig érne a lá
ba, összetöpörödne, ölében tartaná a ke
nyeret meg a szalonnát, de nálam volna 
a kisbicska.

Mosolyogna. Fejbőréről peregnének a 
száraz darabok a pufajkára. Fölémaga- 
sodnék, és kegyesen átnyújtanám a kést. 
Büszke lenne fölényemre, én pedig büsz

ke lennék rá, hogy az én apámat még eb
ben a kiszolgáltatott pózban is fennköltté 
tudtam tenni.

Emlékeket kell előrántanom ahhoz, 
hogy le tudjam küzdeni a honvágyat. Em
lékeket azokról a dolgokról, amelyeket 
otthon nem tapasztalhattam volna meg.

Egyszer például találkoztam egy lány
nyal, aki meg akarta javítani az összetört 
hópelyheket. A nyelvén akarta összera
gasztani őket. Mindenhová zsebtükörrel 
járt, és ha esni kezdett a hó, kinyújtotta 
a nyelvét, a tükröt a szája elé tartotta, és 
onnan leste, hogyan folynak össze a kris
tályszárak. De minden kísérlete kudarc
ba fulladt, a pelyhek szétolvadtak, csak 
nyelve őrizte hideg nyomukat.

Nyáron találkoztunk, amikor csak a 
homokszemeket lehetett vizsgálni. Ez 
volt az előtanulmány, a kísérleti nyúl, a 
tényleges bevatkozást megelőző felkészü
lés. A porban hasalt egy nagyítóvá avan
zsált régi szemüveglencsével, amikor 
megláttam. Fejét a földre fektette, zihált, 
ezerszeres nagyításban nézte a kristály
szemcséket. Persze vizsgálati eredmé
nyek nem nagyon voltak, maximum any- 
nyi, hogy a csiszolt üveggel tüzet lehet 
gyújtani: égtek körülötte az elhullajtott 
vonatjegyek, blokkok. Amikor először 
megláttam, rögtön félteni kezdtem. Volt 
benne valami nagyon gyámoltan, de ne
ki sejtelme sem volt kiszolgáltattságáról.

Piros-fehér csíkos rövidnadrágban kú
szott a homokban.

Miközben figyeltem, elkezdett hiá
nyozni Gabi. Reménykedtem benne, hogy 
ez a lány is olyan flegma és hideg, mint 
ő. Hogy sarokba szorít, és nem tűri az el
lentmondást. Hogy nem fél megfojtani, 
csak mert jó játék.

De ennek a lánynak még a körmei is 
puhák voltak. Lágy, ízetlen ember. Bele 
akartam harapni a nyakába. Torzuljon el 
az arca, karmoljon meg, vagy csak sírjon 
egy kicsit.

Mire komolyan elgondolkodtam rajta, 
hogy rátámadok, addigra megszólított. Ci
garettával kínált, elfogadtam, pedig fogal
mam sem volt, hogyan kell dohányozni. 
Izgatott az újdonság, meg a lány törékeny 
ujjai. Zavarba hozott a közelsége, és iszo
nyú hálás voltam ezért a zavarért. Végre 
egy ismerős állapot. Ha én vagyok elesett 
és nem ő, nem fogok kárt okozni benne. De 
túl elveszett volt ez a szerencsétlen.

Úgyhogy hazudtam. Amikor előadta, 
mivel foglalatoskodik, a száraz jégről me
séltem neki, ami soha nem olvad, csak gő
zölög, és kiválóan alkalmas olyan típusú 
műtétek végrehajtására, amilyenről ez a 
rózsaszín-pofájú kislány álmodozott. Me
séltem egy fizikusról is, akinek van egy 
tonna száraz jege.

Izgatott lett, felgyorsult a szívdobo
gása, kitágultak az erei, elpirult, zihált.
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Milyen illata lehet egy megilletődött lány 
tarkójának? Közelebb léptem, és egyre 
halkabban suttogtam a történetet a fizi
kusról, már az egész alakját lefestettem, 
ő meg majdnem beleájult a karjaimba. 
Jézusom, mennyi mindent elérhetek, ha 
kimondom: szublimáció.

Úgy nézett rám, mintha egy tündér
meséből léptem volna elő: Sarastro, Óz, 
Öreganyám, mind én voltam. A szeren
csétlen és jelentéktelen középsó' fiú, 
akinek szerepében mindezidáig tetsze
legtem, most ismeretlen odúkba bújt, 
és forrócsokoládét szürcsölt. Átadta a 
terepet a mágusoknak. Figyelte ben
nem a bölcset, nagyokat kacagott ezen 
az átverésen.

Akkor azt gondoltam, csak megnyug
tatni akarom, ezért hitetem el vele, hogy 
létezik, amire vágyik. Hogy kapaszkodót 
akarok adni, reményt. De megrészegül- 
tem a hatalmamtól. Mert mindent elhitt, 
amit mondtam, és attól kezdve a fizikus
ról álmodozott. Várakozott, sóhajtozott, 
elhagyatottan álldogált a pusztában.

Szerettem, hogy magányossá tettem, 
hogy beleavatkoztam az életébe. Virrasz- 
tani kezdett, minden utazótól fizikusok
ról és jégró'l kérdezett. Közel állt hozzá, 
hogy elnyerje a falu bolondja címet. Mág
lyán égetik el, ha így folytatja. Megsaj
náltam, nem akartam vállalni, hogy át
vertem. Bár szülhetnék egy fizikust, bár 
felkínálhatnám neki. De nem vagyok nó', 
és az én génjeim amúgy sem volnának 
megfeleló'ek egy ilyen emberhez. Inkább 
keresni kezdtem.

Ki kellett találnom, kit is keresek. Le
rajzolni nem tudtam, Wanted feliratú 
portréjával sem plakátolhattam tele a 
k örn yék et. C sa k  e lk é p z e ln i le h e te tt .

Egymáshoz ragasztani, összeforrasz
tani az összetört hópelyheket. Erre csak 
egy puha bó'rű ember képes, aki bekré- 
mezett kézfejére cérnakesztyűt húz éjsza
kánként. Álmában is egyenletesen szívja 
be az oxigént, hogy kilégzése ne bolygas
sa meg körülötte a levegó't. Magas, szó'ke, 
átlátszó férfi fehér köpenyben. Törékeny, 
mint egy kémcső'. Ez az ember biztosan 
nem megy ki a szabadba. Zárt térben él, 
üvegbúra alatt. ‘

így hát boltokban és művelődési há
zakban kérdeztem felőle. A templom 
tiltott zóna volt, megzavarná a fizikus 
rendjét a tömjén és a sárga fények, a 
sűrűség a szobrok és az oltárok között. 
A templomok mellett még egy pékség is 
sterilnek hat.

A boltok ajtaja mindig párás, ujjal le
het rajzolni az üvegre. Már nem féltem 
az eladóktól. Eddig sosem sikerült helyt
állóan viselkednem egy akármilyen üz
letben. Nem tudtam válaszolni a kérdés
re, hogy mit szeretnék, nem értettem a 
dolgok árát. Hogy azt mondom, egy kiló 
kenyeret kérek, és a kezembe adják. De 
nem elég kemény a kéreg, nem elég sár
ga, nem elég habszerű a belseje, nem ez 
a kenyér -  legalábbis mindig ezt gondol

tam, amikor vásárolni próbáltam, tény
kedésem pedig folyton kudarcba fulladt.

Ezért aztán mindig gombóccal a tor
komban léptem az üzletekbe, megint 
nem fognak érteni, mást nyomnak a ke
zembe, és még pénzt is kérnek érte. Most 
azonban más volt a helyzet: megértették, 
amikor elmeséltem, milyen embert sze
retnék. Úgy tűnik, a tárgyakról nem le
hetnek sem elképzeléseim, sem elvárá
saim velük kapcsolatban, de egy ember 
akkor is lehet csodálatos, ha nem létezik. 
Mindenki tálcán akarja kínálni az elve
szett hősöket.

Sima tekintettel fogadtak mindenhol. 
Fodros kötényben álltak a szalmaszó'ke, 
hamvas lányok a tejespult mögött. Zsíros 
bőrük csillogott a hajnali fényben. Ott
honos tekintettel küldtek tovább egyik 
helyről a másikra. Hentestől halászig, 
kocsmától csavarboltig. Egészen a szom
széd falu patikájáig jutottam, az volt az 
utolsó állomás. Hét mérföld, három szem 
kavics a cipőmben, négy árnyalatnyi bar- 
nulás az arcomon: öt óra járásra volt a 
gyógyszertár.

Omló vakolat, kovácsoltvas patika  fel
irat, zöld kígyó a kiégett cégéren. Sze- 
dett-vedett, sugárzó monstrum a semmi 
szélén. Bent a plafonig értek az apró ma
hagóni fiókok, fertőtlenítő-, és vegyszer
szag terjengett.

Töpörödött, idős hölgy állt a pultnál. 
Göcsörtös orra törekedett a föld felé, de
res szőrszálak meredtek halántékából. 
Csontos mutatóujját az ég felé emelte be
széd közben. Mély, határozott hangja 
olyan volt, mint egy vadállat mormogá- 
sa. így már nem is tűnt fehérnek az a kö
peny, görnyedtnek az a hát. Rózsaszínűvé 
lágyult a blúz, felfelé tartott már a ge

rinc. Nem lepődött meg a kérdésen. Fel
ragyogott az arca, átnézett félhold alakú 
szemüvege fölött és cinkosan válaszolt. 
Talán évek óta várt már. Meghúzta az 
egyik fiók fogantyúját, mire egy titkos aj
tó tárult fel a falban. Szűk, tükörrel bo
rított folyosó nyílt meg előttünk. Égj7 
acélgyertatartót magasba emelve mu
tatta az irányt, néha hátranézett, intett 
kézfejével, menjek csak. Útközben láttam 
a ruhámról pergő sarat, a vadhúst a ka
romon. Izgága, töpörödött és esetlen fiú
nak tűntem a tükörben. Szerencsére nem 
volt hosszú a csatorna, és csak néhány 
percig kellett szembenéznem ezzel a szá
nalmas utazóval.

Fehér terembe érkeztünk. Zománc
festék borította a falat, és minden 
tárgy porcelánból volt. A polcokon 
selymes krémek, mozsarak, ecsetek 
sorakoztak. Hideg ékszerdoboz. Szép, 
mint a neve: Patika.

Ott ácsorgott a fizikus. Tejfölszőke 
haj, kecskeszakáll, kikeményített kö
peny. Nem tudtam megsaccolni a ko
rát, androgün volt, vagy valami an
gyal, ki tudja. Sokszor elképzeltem már 
ezt a találkozást, azt gondoltam, háttal 
fog majd állni, és kérdéseket tesz fel; de 
szemben ült, és vaníliás tejet szürcsöl
getett. El akartam mesélni neki a tör
ténetet a lányról meg hóról, el akartam 
vezetni hozzá, és áldásomat adni rájuk. 
Aztán meggondoltam magam. Semmi 
kedvem nem volt asszisztálni mások 
boldogságához, és egyáltalán, ha apám
hoz nem mentem vissza, ehhez a lány
hoz sem fogok. Még ő is megtalálhatja 
az emberét, most már biztos hogy léte
zik, úgyhogy végül nem csaptam be, hi
ába akartam.

Úgyhogy csak kértem ettől a fizikustól 
némi száraz jeget, és egy pasztilla kré
met égési sérülések ellen. Beletúrtam a 
hajába, és rávigyorogtam. Olyan mélyen 
hajoltam meg előtte, mintha az egész vi
lágot birtokolná.

Mechiat Zina: 1991-ben született Győrben. író, költő, kritikus. Az ELTE Iro
dalom- és Kultúratudomány szakán szerzett mesterfokozatot 2015-ben. Jelen
leg Budapesten él.
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HAKLIK NORBERT

Platóni űrutazás pravoszláv 
tömj énfüsttel
Mivel a tudományos-fantaszti

kus alkotások leginkább hollywoo
di filmként jutnak el a magyar nyel
vű közönséghez, hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni arról, hogy Közép-Euró- 
pa, kiváltképp annak keleti fele, hagyo
mányosan sci-fi nagyhatalom. Elég, ha a 
lengyel Stanislaw Lemre, vagy az orosz 
Sztrugackij-fivérekre, illetve az írásai
kat a filmvásznon újraálmodó Tarkovsz- 
kijra gondolunk (akikben egyébként a 
kortárs amerikai filmipar is inspiráció
ra lel, lásd a Solaris 2002-es remake-jét). 
A szatirikus, társadalomkritikus sci-fi 
egyik legszórakoztatóbb és jellegzetesen 
közép-európai példája Juliusz Machulski 
Szexmisszió című filmje, amely — talán 
a két nemzet egy rugóra járó humorá
nak bizonyítékaként is — Lengyelország 
mellett Magyarországon lett kultikus al
kotásként „világhírű”. A térség sci-fi és 
fantasy-írói napjainkban is változatlanul 
sikerrel követelnek helyet maguknak 
a világ élvonalában. A lengyel Andrzej 
Sapkowski magyar nyelven Vajak címen 
ismert regénysorozata számítógépes já
tékszériaként lelt új identitásra, és a hí

rek szerint már amerikai filmváltozata 
sem várat magára sokáig, a kazahsztá
ni orosz születésű Szergej Lukjanyenkót 
pedig, miután a díj oroszországi megfe
lelőjét számtalanszor elnyerte, Európa 
legjobb sci-fi szerzőjének választották, 
akárcsak pár évre rá az ukrajnai orosz 
ajkú író-házaspárt, Marina és Szergej 
Gyacsenkót. Megannyi bizonyíték arra, 
hogy Közép- és Kelet-Európának esze

ágában sincs feladni sci-fi nagyhatalmi 
státusát.

Kérdés azonban, hogy mennyi
re sci-fi ez a sci-fi. Akik az Arthur C. 
Clark-féle, konkrét tudományos meg
figyeléseket vagy technológiai ötlete
ket irodalomként újrafogalmazó hard  
science-fiction kizárólagosságát vallják, 
bizonyára azt mondanák, semennyi
re. Azonban ha a tudományos-fantasz
tikus szópárban nem feltétlenül a „tu- 
dományos”-ra helyezzük a hangsúlyt, 
akkor bizony be lehet gyömöszölni eze
ket a műveket egy tágabb sci-fi kalap 
alá. Érdemes megengedőnek lenni: az 
orosz nyelven alkotó szerzők legjobbjai 
ugyanis olyan, vélhetően a pravoszláv 
miszticizmus által is megihletett vonu
lattal gazdagítják a műfajt, amelynek 
elutasításával magukat tennék szegé
nyebbé a sci-fi olvasói.

Ennek a (vallás)filozófiai-misztikus 
vonulatnak az egyik szép példája Mari
na és Szergej Gyacsenko Andrej és a 
Föld zarándokai című regénye. A ma
gyar változat címe, amelyet az eredeti
től elrugaszkodva (A bevándorló, avagy 
Brevi Finietur) kissé coelhósra fazoní- 
roztak, megtévesztő. Gyacsenkóék re
génye ugyanis instant bölcsességek 
kiporciózása helyett ténylegesen gondol
kodásra készteti az olvasót, olyan kér
déseket boncolgatva, mint az egyéni fe
lelősség, a szabadság vagy a társadalmi 
hasznosság mibenléte. A szerzőpáros si
kerének záloga, hogy nem akar rögtön a 
kezdet kezdetén nagyot markolni. A re
gény ugyanis úgy indul, mint ha A z éhe- 
zó'k viadalának  intergalaktikus válto
zata volna (és később ahhoz hasonlóan 
is nő túl önmagán). A főhős, az Andrej 
Sztroganov nevű huszonhét éves tol
mács egy szokványosán induló napon 
a Galaktikus Migrációs Hivatalban ta
lálja magát, ahol közük vele, hogy kér
vényét, amelyet két évvel később ad be 
majd, kedvezően bírálták el, és kiván
dorolhat a Raa bolygóra. Ezért a tér
idő kontinuum éppen aktuális árfolya
mának megfelelően e két évvel, s azok 
minden emlékével kell fizetnie. Andrejt 
rögvest az új bolygóra érkezése után el
kezdi gyötörni a kíváncsiság az életéből 
kiesett két esztendő és kivándorlásának 
indítékai iránt, azonban eleinte nem 
sok ideje marad a kutakodásra, ugyanis 
választás elé állítják: vagy beéri a „nem 
független” státussal, vagy pedig meg
próbálja teljesíteni a Próbát, elnyerendő 
a teljes jogú állampolgár státusát.

Andrej a Próba során szembesül az
zal: a Raa világa mintha titkokat rejte
ne a „csönd, sok zöld és rendkívül humá
nus társadalom” felszíne alatt. A fizikai 
világ mögött ugyanis mintha sokkal ha
talmasabb erők munkálnának a boly
gón. Andrej rádöbben, hogy az elme 
erejének pallérozásával megtanulha

tó a testi sebek regenerálása, a Próba 
során tanújává lesz, amint az instruk
tor feltámaszt halottaiból egy fiút, aki
ről később az is kiderül, hogy az apja 
nem más, mint „egy eszme”. Ahogy a fiú 
vallja: „Megjelent anyámnak, ő meglát
ta, és hitt benne.” A szeplőtlen fogan
tatás motívuma mellett azonban más 
párhuzamokat is kínál a bolygó a földi 
kultúrtörténettel. A művészet legősibb 
változatát ugyanis a Raa-lakók ősei úgy 
űzték, hogy „megálltak háttal a tábor
tűznek, és körülrajzolták a barlang fa
lán az árnyékukat”. A platóni barlang
hasonlat megidézése mellett az ideák 
világa a Raa társadalmának leírásában 
is visszatér. A Raa-lakók véleményének 
súlyát ugyanis a „társadalmi felelősségi 
index” határozza meg: „...hogy megsze
rezd az indexedet, állandóan csinálnod 
kell valamit: részt kell venned a viták
ban, kompetens véleményt kell nyil
vánítanod, képesnek kell lenned meg
fogalmazni nem banális, ugyanakkor 
nem is ostoba gondolataidat.”

/ - I  r f TC ELC EN TR A L
EUROPEAN
TIMES

A bolygón azonban a képzelet szü
leményei alakítani kezdik a valósá
got és annak részévé válnak. S miköz
ben Andrej az instruktor-Konzullal és 
a szeplőtlenül fogant ifjúval vállvetve 
megpróbálja felgöngyölíteni a valóság 
és a képzelet egymásba vegyülésének 
okait, a bevándorlóban mind erőseb
bé válik a vágy, hogy visszaszerezze az 
elveszett két év emlékeit, és megtud
ja, mi történt szülőbolygójával, s hogy 
mi a valóság a lidérces földi emlékké
pek mögött, amelyekből csak annyi vi
lágos, hogy távozása előtt fiúgyermekét 
veszély fenyegette.

Ahogy az lenni szokott, Andrej vé
gül a bolygót és fiúgyermekét is meg
menti. Kevésbé szokványos az, ahogyan 
a regény eljut idáig. Andrej küzdelme 
ugyanis nem csúcsosodik ki epikus csa
tajelenetekben, hanem bensőjében ját
szódik, mígnem elérkezik a felisme
réshez, hogy az egyén és -  legalábbis 
ebben a könyvben -  az egész világ sorsa 
is elsősorban a személyes döntések me
zején dől el, vagy ha úgy tetszik: ahhoz, 
hogy valaki lerázhassa a fizikai világ 
béklyóit, előbb az ideák síkján kell elér
nie a szabadságot.

Platonizmus és keresztény miszticiz
mus, elmélkedés egyéni felelősségről, 
utópisztikus társadalomrajz és akció
jelenetek — mindezt egyszerre kínálja 
Gyacsenkóék regénye, amely úgy dol
goz fel általános emberi kérdéseket a 
sci-fi eszközeivel, hogy közben le sem 
tagadhatná: Európa azon szegletén ve
tették papírra, ahol a García Lorcától 
kölcsönzött mottóban felragyogó fények 
hagymakupolákon tükröződnek a szer
zők feje felett.

Marina és Szergej Gyacsenko: 
Andrej és a Föld zarándokai. Fordí
totta: Weisz Györgyi. Metropolis Me
dia, 2014.
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H árom  k íván ság
(A n d rá s  f ia m n a k  k ü ld ö m ,
2013-ba)

-  Fáraó, adj nekem vizet, 
kitikkadok, úgy tűz a Nap, 
egy korty vizet, csak inni adj, 
valamely Isten megfizet, 
avagy örökkön élni hagy.

-  Adok, te kis hamis, adok, 
vizet is kapsz, életet is,
csak ne rinyálj, csak ne zsarolj, 
ne zsarolj: „sok a gyermeked”, 
több itt a kő, több, szanaszét 
kövekbe botlik meztelen 
lábam ezen a szent helyen, 
ahol áll majd a Piramis, 
hordd a követ, te kis hamis!

-  Királynőm, adj nekem vizet, 
elszáradok, tűz rám a Nap, 
csupromba csak egy korty vizet,
Egy Igaz Isten megfizet,
vagy örökébe befogad.

-  Adok, te kedves jómadár, 
neked a víz, a víz kijár,
csak ne könyörgj és ne zsarolj: 
szomjúhozik négy gyermeked, 
szomjúhozik négy gyermekem, 
phán-tász-má-go-ri-á a neve 
a kórnak, csodadoktorok 
vájkálnak majd bele, bele, 
nékem, lásd, több az ellenem, 
az ellenem trónomra tör, 
kardod forgasd és záporozd 
a nyilakat, s ménköves esőt 
szórj szét, mert te is láthatod, 
imbolyog trónom és remeg 
a korona szent fejemen, 
véred is add, kell az nekem, 
glória kell, és félsz legyen!

-  Gyermekem, adj nekem vizet, 
három éve nem láttalak,
már úgy kereslek, mint a vak, 
ujjhegyemmel kereslek én 
Téged, a kövek szegletén, 
homokban vérző köveken, 
hol a Fáraó megpihen.

Te bújkálsz trónusa mögött, 
Királynőnk gyakorol kegyet, 
ha kijöhetsz, s megmutatod: 
ujjammal érintem sebed.

Isteni helyen, ott lehetsz!
Három éve, hogy tart e hecc,
Téged, hogy ne érintselek 
(én Krisztusom, köpönyeged...), 
szemmel, hogy ne is lássalak, 
látomásomra fussa csak, 
analitikus veszi meg, 
és ne foghassam meg kezed, 
távol légy, mint e költemény, 
távolabb, mint az égiek.

Dudus Fiam, láttam veled, 
bejártunk sok-sok piramist,

lebegtünk Ég és Föld között, 
emelgettük a köveket, 
megemeltük Isten helyett, 
de most adj nékem, adj vizet,
Égbe vittük a piramist, 
mi vittük azt az Égbe fel, 
kettőnk közös erejivel, 
három éve, hogy lezuhant, 
csak kőhalom, emitt, alant, 
s most cipelem a köveket, 
fáraónknak , az Úr helyett.

Három éve, hogy kis kezed,
kiráncigálták kis kezed
az enyémből, ne fogjam én,
nem igevers, csak költemény,
amit itt Apa alakít,
hogy nem vagy, nem lehetsz Te itt.

Mégis, Fiam, Te adj vizet, 
ketten vívtuk meg a csatát,
Fiam, mi ketten, lucskosan 
a vértől, mi a tőrbe’van, 
vérből a tőr és a szike, 
és meleg gyermekvér csorog 
Királynőnk trónusa körül, 
ő édes álomba merül, 
visszahoztuk a koronát, 
ő édesdeden szendereg, 
megvívtuk a játszi csatát, 
halálocskával, ideát, 
meg néha ott is, odaát.

Fiam, versemből odalett, 
hozz nekem markodba’ vizet...

F ák , h a jn a ltá jt

Az udvaron ezüstfenyő,
Isten keze ültette el, 
árnya benő az ablakon, 
árnya is Urunktól vagyon, 
nem égi hulladék, se jel.

A házra a fény felfeszül, 
falain kúszik fel a kék, 
fákat mosdat a kék, a zöld, 
s a hajnalpír is odaég.

A házban négy apró gyerek 
a hajnalfényben szendereg, 
s békésen alvó szilvafák 
nyújtózkodnak a ház felé, 
a fehér kerítésen át.

A házban két lány, két fiú, 
az anya, és a virradat 
fény-árnyjátéka arcukon, 
mi Krisztus után ránkmaradt. 
Fenyő az udvaron, fenyő
fa ágaskodik fel 
az ablakig, hol négy gyerek 
álmában is eléri, el, 
az ágait, kezeivel.

A kút vize ezüstfenyő 
alatt csillan, csobog bele 
az Égre mázolt Semmibe, 
s mi volt, mi nincs, az összenő.

Fess ez a hajnal, Istenem, 
ahogy éjedből kémlelem.

A kertben zöldell, zöld a fű, 
tombol a zöld a fövenyen, 
s szétdobálva emitt, amott 
balta és szekerce pihen,

s csillan a fűben a jatagán, 
mit markos kéz odavetett, 
és bárd szórja szét azt a fényt, 
amit Atyánk ráengedett.

Fitt ez a hajnal, Jó Uram, 
bár nem felé vezet utam.

A fenyő alatt ott a kút, 
vizében poshad már a kék, 
a kék, a zöld játéka ring 
gyermekszemekben, és az ég.

S az ezüstfenyő megremeg, 
levelein reszket a dér, 
az ezüstfenyő négy gyerek 
látomásában égig ér.

S a gyerekek úgy ébrednek, 
hogy reszket már a levegő, 
mert nem lehet azt mondani, 
kiejteni, hogy „énteő”,

hogy „Ő”, azt szólni nem lehet, 
a balta odavettetett, 
s szekerce, jatagán oda, 
a bárd is, s mint írva vagyon: 
a balta odavettetett.

Fenyő alatt a kút vize 
csobog a mosott Semmibe, 
s a kút vize is mérgezett, 
vagy az volt, vagy csak az lehet.

Ez a hajnal már nem enyém, 
s nem enyém ez a költemény, 
zárósorát is visszakérem 
az Úrtól, ha leül beszélni vélem.

Hajnalban döntik ki a fákat, 
engedjétek hozzám a Családapákat!

J á tszó terek

Van egy játszótér a Pilisben, 
ahová, Apa, nem jöhetsz.
A hinta itt az Égbe száll, 
a Nagykevély lábainál 
megáll, s te ecc-pecc, elmehetsz!

Mondják, van másik játszótér is, 
gyümölcstől ékes almafák 
nőnek ott titkon, s azt regélik 
örökbe fogadt angyalkák:
Az Éden megtelt és bezárt.

Játszótereken kívül nincsen 
gyerek! Ott egy-két apa ténfereg. 
S te nem vagy itt e kedves téren, 
veled játszani hogy lehet?!

Egy kiszuperált libikókát 
mos a pilisi, kéklő pára,

s ennyi volt, Apa, ez volt mára,

Is te n  o tt h in tá z h a t veled.
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A tökéletesség lehetetlensége
Veress Gerzson A csa lá d i kör  
négyszögesítése  című verséről
„ez a vers megír téged, engem!”
Veress Gerzson: A családi kör 
négyszögesítése

A Veress Gerzson életművéről való be
széd szórványosnak nevezhető. Ezen némi
képpen változtatott az Igazolatlanul -  jelen 
című kötet1 és a könyv megjelenését köve
tő Egyed Péter-esszé,2 amely a költő' egész 
munkásságára kitér. Jelen írás nem céloz
za meg ezt a teljességet, hanem egy mű
re, A családi kör négyszögesítése-versre3 és 
az ebben feltűnő tanúsítás kérdéskörére4 
összpontosít, amely nem választható el az 
utódlás problémájától. A családi kör négy
szögesítéséhen valójában az merül fel, hogy 
ez adott vers képes lehet-e tanúsítani a lí
rai ént, majd annak társát, illetve később e 
lehetségesen feltételezettnek sugallt alako
kat. Mindezt a tökéletesség esélyéhez köti.

A mű olvasásakor a tökéletesség és a tö
kéletlenség egymásra felelései vehetők ész
re. Maga a párosság, a kör és a gömb, az 
utca, a tizenkét óra mind valamiféle hiba 
nélküliséget sejtet. Ha végigvesszük e dol
gokhoz társult kanonizált képzeteinket, 
akkor láthatjuk ezt a jelenséget: a páros
ság a lírai én és a hozzá kapcsolódó indi
viduum egységét jelenti; a kör és térbeli 
megfelelője a gömb a geometriai szabályos
ság alapesetei; az utca a járhatóságot, aka- 
dálytalanságot, a követhetőséget vetíti elő; 
a szilveszter éji tizenkét óra az év teljesült- 
ségét, így lezárhatóságát jelenti. Ezekhez 
azonban a vers csatolja az ellentéteiket, az
az a tökéletességtől fosztott5 példányaikat: 
a pár egysége megszűnt6 („Mi már felez
ve: külön-ketten”7); a kör négyszöggé ala- 
kítódott: ez egyrészt a családi körhöz (apa, 
anya, gyerek) (kívülről) kapcsolódót jelöl, 
másrészt a kör négyszöggé formálódásá
ban a négyszög szabályosságának ki-nem- 
mondása miatt eleve a nem szabályos té
teleződik; a gömb tökéletességét aláássa a 
golyó fegyverhez kötése, továbbá annak a 
magánynak a feltételezhetősége, amely a 
golyótól nem függetleníthető („E hatlöve
tű esztendőben/ üres a nász-ól és a jászol.// 
Kilőtte rám mindhat golyóját.../ -  partjaim 
közt magamat lengem.”8); az utca a zsák
utca típusában találja magát („Zsákutca
lányt a naplemente/ ringat a távol dombo
kon...”9); a tizenkét óra pedig a kapcsolat 
sikertelenségét hozza magával, eredmé
nyezi: „Gyűlnek az órák tizenketten:/ ve
lem verettél -  veled verettem”.10

A Veress Gerzson által használt mí
toszok szintén a remélt meg-nem-va- 
lósulását foglalják magukban. Déva-vár 
említése a pár esetében a kapcsolat össze
omlására mutat.

„Egymást építő szép kalákán 
voltam csak holmi kis-segéd, 
míg bennem omló Déva-várad 
rombolta mintléted s -  igéd.”11

Az egység megszűnése mellett ugyan
akkor a lírai én a humort beemelve önma

ga lefokozását állítja. Ezt társítja kétértel
mű képpel: egyrészt a felépített Déva-vár 
vonatkozhat a másik fél lírai énről alko
tott elgondolásával. Ha a létrejött (valójá
ban vágyott) a nem-beteljesülés felé mu
tat, akkor szétszedi a létrehozót és annak 
megnyilvánulási12 módjait. Másrészt a Dé
va-vár vonatkozhat a lírai én másikról al
kotott vágyottjára, így az „omló” vár ma
gával rántja a másikról teremtettet és 
ezzel együtt a másikat egészében. A mí
tosz vegyülése a versbe azonban nem ér 
ennél a fejtegetésnél véget, hiszen Déva 
várát tizenkét kőműves próbálta építeni.13 
Az éji tizenkét órával összefüggésben vizs
gált kapcsolat-összeomlás és a most tár
gyalt találkozik.

A számhoz fűzött beemelések még bo
nyolódhatnak, ugyanis nem felejthető el, 
hogy az apostolok tizenketten voltak. A te
ológiai diskurzus fokozottan nagy hang
súlyt fektet az apostolok tanú létére. A csa
ládi kör négyszögesítése mint irodalmi mű 
pedig éppen a vers tanúsító voltára kér
dez. E vers eközben a címében tanúsítja 
Arany János Családi körét, amely a ma
gyar irodalom egyik legkanonizáltabb mű
ve, és -  mint ilyen -  mítoszként (is) műkö
dik az irodalomtörténetben. A családi kör 
négyszögesítése tartalmi sajátosságával el
lenben az irónia diszharmóniáját elegyít 
az Arany-versre utalásában. A teológiá
ban fellehető tanúsítás maga sikeres, ám 
a tanúsított megmentése már nem, jólle
het ebből a sikertelenségből adódik a teoló
giai diskurzusban megjelenő tanúsítás. Az 
Arany-vers tanúsítása viszont összefűző
dik magának a Veress Gerzson-versnek és 
a benne célként felvetett tanúsításnak az 
eredményességével.

Amit ez a vers igazolásnak állíthat be, az 
egyedül a gyerek létével függ össze. A két 
sugallt individuum létezik és párként is lé
teztek, hiszen van gyerekük.

„de eljövendő életemben
fiúnkban csillaglassz tovább!
[...]
Arcunk fiunkban -  bennünk enyészet,
f . d
nyomdakész az az ölelés
a »közös« út semmivé járva”14

Az. utód lét sajátossága és a tanúsí
tás kérdésköre egymásra íródik. A Mi
chel Foucault által jellemzett, az utód- 
nemzéshez társítható halhatatlanság, 
vagyis a szülő önnön halál utáni léte az 
utódban A családi kör négyszögesítésé
hen megmutatkozik. Miközben az utód 
létrejön, aközben a leendő szülő elisme
ri önnön halálát.15 A vers ezt az aspek
tust feltárja. A családi kör négyszögesíté
se ezzel a gondolatsorral hitelesíti a lírai 
én és társa közös múltját, amelynek befe
jezettségét a „»közös« út semmivé járva” 
sor érzékelteti.

Ezt a fejtegetést ugyanakkor a vers még 
mélyíti a látás kérdéskörével, amelyet fi
nom hálóval a szexualitáshoz erősít. A má
sikra nézésben lehetőség van a másik 
megmosdatására a tisztítás értelmében. 
Veress Gerzson mind a tekintést, mind a 
mosdatást erősen fokozza:

„szemem ha rádzáporoztattam: 
tekintetemben bőrig áztál.”16

Az egymásra nézésben egy olyan állapot 
valósul meg emellett, amelyben az indivi
duumok határának módosulása következik 
be, azaz az egyének kölcsönösen egymás te
rében léteznek. Ez a kapcsolódás könnyen 
társítható a szexualitással. A szerző ezzel 
még nem elégszik meg, hiszen az adott sze
relem sikertelensége miatt a „fázást” páro
sítja a képhez:

„Valaki bennem nagyon fázik; 
valaki bennem nagyon fázol.
[...]
Nőstény címer állatával 
szexbombabiztos szerelemben 
hittem
f .J
Benned mindig is nagyon fáztam; 
te bennem szintúgy viszontfáztál; 
szemem ha rádzáporoztattam: 
tekintetemben bőrig áztál.
[...]
...Tán kezdettől úgy éltünk együtt 
kit-kit alázó árulásban 
én fényes bizonytalansággal 
benned, a valakiben-másban...”17

A kapcsolat múltsága ebben az össze
függéssorban is megemlítődik. Az elvá
lás viszont csak brutalitásában ragadható 
meg éppen az együttes, a látásban ösz- 
szeforrott lét miatt: „Mi már felezve: kü
lön-ketten”18. A lírai én e véget a golyó ké
pének beemelésével aláhúzza: „Hat lőtt 
sebem kitakarom”.19 Nem tekinthető vé
letlennek a golyó megjelenítése, lévén, 
hogy a tökéletes geometriai tárgynak a 
sikertelenséghez kell csatlakoznia, és ezt 
pedig a szerelem befejezettségének ered
ményében érheti el.

Ahhoz azonban, hogy a kapcsolatról a lí
rai én beszélni tudjon, szüksége van bizo
nyosságokra, amelyet az utód és a fénykép 
képes magán vinni. Az utóbbi így doku
mentumjellegével van jelen:

„Átvészeltem benned magam.
-  E halk futam mit is idéz?
: A tasnádi fényképeken
a fel-felcsapó málnavészt.”20

A fényképhez azért kell folyamodni, hogy 
a fotó tanúsító képessége emelődjön ki, azaz 
e „dokumentum” a kapcsolatban való kéte
lyeket utasítsa el, amelyeket viszont a lírai 
én táplál. A volt kapcsolatot aláásó mozgá
sok leggyakrabban a felek egymás jegyeinek 
megkérdőjelezésében mutatkoznak meg:

„Ámítva önmagamat, hittem, 
hogy »előbb-utóbb«, »majdcsak«,

»hátha« ...
-  kettőnk közül -  fájl- de az egyik 
a másikat csak kitalálta!”21
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A képzelet és az emlékezet elemei keve
redhetnek, hiszen az emlékezet állandó moz
gást teremt az átíró funkciójával,22 továbbá a 
pszichikai kép és az emlékezet nagyon közel 
található egymáshoz.23 Veress Gerzson ver
sében a látásra összpontosítás oka a tanúsí
tás módozatának aláhúzásában rejlik.

A lírai én az emlékezetben (és/vagy a 
képzetekben) találhatja a vers megírásá
nak indokát: a másik féllel már nem alkot 
egy párt, így a költészet nyelvén tud csak 
szólni, ha másért nem azért, hogy eltávo
lítsa magától az elmúlt kapcsolatot. A ki
írástól ellenben retteg. Ez összetettséggel 
a versben kettős funkciót lát: egyrészt már 
nem óhajt szembesülni a régi viszonnyal, 
másrészt reménykedik a költészeti mű ta
núsító létében, ily módon majd az olvasók 
tanú pozícióba helyezésében is.

„Mi már felezve: külön-ketten, 
szóra fakadtam: versre verettem, 
s jaj! kiír(t)lak magamból téged...!
[...]
Apróhirdetés, úgy is mint utóirat: 

Elvesztettem pár nagyon 
értékes esztendőmet.
Semmisnek nyilvánítom.”24

Az utóirat úgy hat a vers lezáró pozíci
ója miatt, mintha a kiírás felé billenne az 
egyensúly. Ennek a kegyetlenségnek az elő- 
idézője a lírai énben a verszárásig lezajlódó 
küszködés magával az írással és a nyelvvel: 
a másik fél és kettó'sük nyelvi megformált- 
sága nem mehet végbe száraz, hivatalos 
nyelven, ám az „emelkedettség” túlzása 
megmosolyogtatóként sugallt. Ezeken túl 
ugyanakkor a vers sejteti, hogy nem nyelv
ben kellene történnie e kapcsolatnak, ha
nem megéltségben, azaz még léteznie kelle
ne. A költemény azonban létrejött, a nyelvi 
sűrítés megvalósult, s éppen e miatt beteg
ség tüneteihez hasonlítható a volt kapcso
lat és utórezgése.

„Hat lőtt sebem kitakarom.

Csak a közöny »létezhetetlen«, 
hogy leíratsz -  leltári tárgy...-

[...]

Nincs erőm dörgő szózatokhoz
-  s miért lennék erőltetett; 
tudom, lecsíptem életedből 
egy markolásnyi életet...
Sajogsz bennem, kicsalva mégis 
»emelkedett retorikát«,
mi legkevésbé sem sajátom (!), 
hogy ne lásd, mi van odaát:
túl-túl az elmondhatóságon,
mire nem létezik ige:
azt kellene izzanunk együtt...
-  s már nem lehet történnie.

Nyomdakész már e szerelem: 
zárjelentését lásd e versben.
Hallgattam -  és nem volt arany! — 
alázottan is, leteperten;
nyomdakész az az ölelés; 
a »közös« út semmivé járva”25

A vers megírhatóságában azonban segít 
a humor és a mindennapiság költői nyelvbe 
csempészése, mégha az adott egység záróje
lek közé szorítódik is pontosan a költészet 
határtágításának kísérlete miatt:

(„Félem: többet nem érdemeltem!
-  Hát ennyi volt? -  Ennyit sem vártam;
-  ... ez is lehet költői kérdés: 
szerelmem, megmosnád a hátam?)”26

A vers sikerültségét e játékon túlmen- 
ve még az intertextualitás, a rájátszások 
szintén előremozdítják. Arra kell itt gon
dolnunk, hogy a költemény formálódása
kor mintegy rátámaszkodik elődeire. Az 
Ady Endre, Arany János, Csiki László 
és József Attila sorokra, egységekre va
ló utalásokban olyan mankót talál a lí
rai én, amelyek e vers továbbgördüléseit 
szorgalmazzák.27 A családi kör négyszö
gesítése ily módon tanúsítja e szerzők 
irodalmi műveit, azok pedig támogatják 
őt a két individuum kapcsolatának tanú
sításában, amelyben magában is létezik 
elmozdulás, hiszen a vers nyitásában 
még a lírai én kényszerű megírása, majd 
később már a kettős megírása és tanúsí
tása a cél.

Veress Gerzson verse önnön szándékát 
mindenképpen viszonylagossá teszi abban 
a szerkesztési elvben, amely az újra és új

ra megkérdőjelezésben rejlik, legyen szó 
a tökéletesség vagy a pár tagjainak léte
zéséről. A vers tétje ugyanakkor ezzel nő, 
hiszen feltevődik az a lehetőség, hogy egy 
költemény egy képzetet is képes lehet ta
núsítani.
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SZŐCS ISTVÁN

Szárm azni,
hej! (I)
Mottó:
Karaibok mindig voltak, csak
kezdetben nagyon kevesen...
(Kolumbusz-eló'tti szájhagyomány)

I.
Egy származás, ha minél távolabbi, minél 

titokzatosabb és ellenó'rizhetetlenebb, annál 
romantikusabbnak tűnik! Azonban nemcsak 
abban az értelemben, ahogy bizonyos faj
ta tudományosság és ideológia ezt megítéli, 
vagyis, hogy a romantika (romantizmus meg 
romantizálás), egyáltalán a romantikus élet- 
felfogás és történelemszemlélet csupa nagy- 
zolás, hősködés volna meg csupa póz; a jobb 
esetekben is a képzelet korlátlan csapongá- 
sa meg ilyesmi, érzelmi zavarok átülteté
se „a szívből az agyba” ennél „komolyabb” 
és „életbevágóbb” jelenség! A romantika a lét 
távlati feltételeinek biztosítására törekszik! 
Ha a környezet súlyosan ingerszegénnyé vá
lik, fellép az elvágyódás, a romantika első 
lelkiállapota! Ennek következménye aztán 
a „kalandvágy”, és aztán sorra a különbö
ző romantikus lelkiállapotok és cselekvések 
lépcsőfokai.

Mivel azonban az elvágyódás nyomán 
többnyire nincs kilátás kalandra, az ember 
nekifog a megszokott, megunt, elsivároso- 
dott környezet átalakításának: ahogyan az 
egysejtű amőba is felkavarja nyúlványaival 
maga körül az áporodott vizet!

Az első lépések közé tartozik az ábrándozás 
valami különleges származásról, és: a heves, 
perzselő irigység mások állítólagos, különle
ges származása iránt, és, sajnos, gyakran az 
ebből kifakadó gyűlölet is! Sajnos, nemcsak 
egyének vagy családok, hanem népek és nép
fajok között is! A középkor germán, szláv, arab 
népei még megtehették, hogy a latin—görög 
ókor hagyományaiba belemerülve, valamint 
a kereszténységbe, túltehették magukat eset
leges „vad”, vidékies, szegényes származás- 
és emlékcsökevényeiken, s „felzárkózhattak”, 
büszkén megvethették a többi földrészek „vad
embereit”, akiket, akkor, a középkor végén 
kezdtek felfedezni.

Ám a büszke „európai öntudat” az újkor
ban megrendült: lassanként bebizonyoso
dott, hogy a görög—latin gyökerű európai 
kultúra csak „tanítvány”, és nem is nagyon 
eredeti folytatója az Ókori Kelet, Elő-Azsia 
és Eszak-Afrika művelődésének. És jött a 
Pánbabilonizmus korszaka, jaj!

Annál nagyobbat robbant, amikor felfe
dezték az óindiai műveltséget! Utána meg a 
többit. Érdekes, ettől kezdve a népfajok vagy 
a nagy „származási egységek” kettős neve
ket viselnek: indo-iráni, indogermán, indoeu
rópai, sémi-hámi, ural-altáji, finn-ugor stb. 
(Azóta aztán történnek szétválasztási kísér
letek; pl. az uráli leválasztása az altájiról!)

Bámulatos dolgok derültek ki: Például a 
görög hitregék ős-hőséről, Prometeuszról, 
aki lelopta az égből a tüzet az emberiség 
számára, s azért bűnhődött! Hát az óindiai, 
szanszkrit nyelvből kivilágosodott, hogy neve 
az ős-tűzgyújtó szerszámnak a divinizálása: 
azt meg úgy hívták, hogy — pramata!

És ahogy szélesedett a tudomány látóhatá
ra vissza a múlt felé, a mai emberiség szárma
zástudata -  már ami a tömegeket illeti -  egyre 
zavarosabb lett! És egyre ingerültebb! És egy
re csak erősödik, áttevődve a síkokra; például 
— művelődési örökségek kisajátítására.

Nem csoda, hogy az okos ember igye
kezett ezen felülkerekedni. Ezt szemlélte
ti mottónk is. És egy ugyanolyan szellemű 
anekdota: a XIX. század francia arisztok
rata társaság tagjai azon vitatkoztak, me
lyikük családja a legrégebbi a történe
lemben? És akkor egy herceg könnyedén 
odavetette: Mi oly régiek vagyunk, hogy 
egyáltalán nem is származunk!

II.
Manapság kénytelen-kelletlen mindég er

re a szellemeskedésre kell godolnom, mert 
nem elég, hogy régente is annyi mindent 
kellett olvasnom a székelyek származásáról, 
újabban is folyton-folyvást új elmélkedések 
látnak erről napvilágot, úgyhogy az olvasó
ban ki kell alakulnia annak a meglátásnak, 
hogy a székelyeknek, tulajdonképpen, csak 
egyetlen történelmi tette, tulajdonsága van, 
hogy: -  származnak!

Aki nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, 
annak elképzelhetetlen, hogy „tudós” mi
nősítéssel és ranggal bíró személyek, vala
hányszor a székelyekről irigálnak, miért 
nem kísérleteznek azzal, hogy a „székely mi
volt” meghatározásánál egybevessék annak 
összes jellemzőit, és ezeket egymással szem
besítve tárgyalják? így, például:

1. Vajon más népeknek, amelyek különbö
ző korokban és egész más történelmi hely
színeken a „székely” nevet vagy hozzá ha
sonló neveket viseltek, van-e valami közük, 
kapcsolatuk a székelységgel? A hajdani bol
gár-török „eszegel” népségen kívül is? És 
vannak-e, léteztek olyan helynevek, ame
lyek a szélsőségesebb idegeneknek tűnő nép
csoportoknál közösek?

2. Ha a székelyek eredetileg nem ma
gyar nyelven beszéltek volna, hol, kitől és 
mikor tanultak meg magyarul egy oly ál
lam peremvidékein, ahol az egyház nyel
ve, a hivatalosságok nyelve latin volt? És 
hangtanilag tekintve egységes székely 
nyelvjárás nincs, de a Székelyföld külön
böző tájegységein kb. ötféle nyelvjárást be
szélnek, amelyek külön-külön megfelelnek 
egy-egy máshonnan ismert magyar nyelv
járás hangtani jellegzetességeinek!

3. Mivel egyetlen bizonyíték sem léte
zik arról, hogy a székelyek valaha is más 
nyelvet beszéltek volna, mint a magyart, 
miért nem sorolták őket a magyarok kö
zé? -  lásd például az erdélyi „három nem
zet” unióját 1437-től.

4. Miért viseltek a székelyek csak feke
te kucsmát, a csángók meg fehéret? Miért 
énekli a csángó lány az elsők közt felgyúj

tott csángó népdalban, hogy inkább meg
hal, de székelyekhez nem megy feleségül? 
Miért a csángók kigúnyolása egyes székely 
rétegeknél?

III.
Kezdjük hát a nyelvjárásokkal! Például 

a háromszéki beszéd egyik fő jellegzetessé
ge, hogy az e hangot többnyire á-nafc ejtik: a 
„kásárvás mindánit náki!” (Hasonló, ha nem 
is ennyire erőteljesen használt kiejtésre ta
lálni pl. Veszprém megye egyes tájain!) Ez 
a jelenség, hogy e:á, felfele is terjedt az Olt 
mentén; ezért bosszantják azzal a csíkiakat 
is, hogy „álrápült a várébmadaar”, mivel él
nek ott egy olyan á hanggal, amely tulajdon
képpen egy nyújtott a, azaz: aa! Ezért tört ki 
hajdanán nem egy verekedés, ha valaki han
gosan közölte a vásárban, hogy „na, megjöt
tek Gyergyóból a szárhegyiek!”

A gyergyói nyelvjárás már egészen más, ta
lán legközelebb áll a magyar köznyelvhez, ám 
azért még a múlt század dereka táján is lehe
tett ilyesmit hallani, hogy a „felső” szót példá
ul így ejtették: „féésü”, rövid ü-vel. A Nyárád- 
és a Kisküküllő mentiek szinte már palócosan 
„áznak”: például: „ápád elment kászálni!”: Ki
véve, persze, a Marosvásárhely környékieket, 
akik teljesen átvették a mezőségi a-zást: 
„A Marásnál mazagnak az oroszak!”

(Az első világháború alatt IV. Károly király 
Vásárhelyre látogatott és Hernády György al
polgármestertől azt akarta kérdezni, „milyen 
a város?” Ám gyengén beszélt magyarul, s így 
kérdezte: „milyen a varas?” Bernády azt hit
te, hogy a Marásról, azaz a Marosról érdeklő
dik, s így felelt: „Hol kicsi, hol nagy!” (Ez egy 
ideig szállóigévé is vált a városban.)

Az udvarhelyiekről szólva, bár az sem tö
kéletesen egységes nyelvjárás, nagyon jel
lemző egy régi anekdota! Égy bukaresti ven
déglőben székelyek mulatnak, ám amikor 
elkezdenek magyarul énekelni, a vendéglős 
odaszól a magyarul is tudó pincérnek: Menj 
oda, és mondd meg nekik, ha tovább éne
kelnek, kitesszük őket az utcára. A pincér 
megy, és mondja. Az egyik udvarhelyi felka
cag: „Tűk münköt? Haha! Műnk! Tüktököt!” 
A pincér zavartan megy vissza a gazdához: 
Az a probléma, hogy ezek törökök, csak törö
kül beszélnek!

Az a kérdés tehát, hogyha a székelyek 
egyrészt különböző nyelvjárásokat beszél
nek, másrészt, ha a nyelvjárásokat máshol 
is beszélik, akkor, mégis, honnan tudjuk, 
hogy a beszélő székely?

(folytatása következik)
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BAKK ÁGNES

„Ebben a szakm ában egy  
kicsit m indenki elm ebeteg”
A címben foglalt állítás vonatkozhat 

bérgyilkosokra, képregénykészítőkre, fil
mesekre -  kicsit mindenki meg van kat
tanva. De mi a helyzet az „átlagos” em
berekkel? És azokkal, akik például 
tolószékben kell leéljék az életüket, vagy 
úgy, hogy csak szívószállal tudnak po
hárból inni? Till Attila most úgy készí
tett filmet a mozgássérültekről, hogy az 
nem a kerekesszékről szól.

Till Attila ritkán rendez filmet, de ami
kor igen, az emlékezetes marad, azért is, 
mert műfajilag mindig kicsit nehéz beha
tárolni alkotásait. A Tiszta szívvel című, 
most bemutatott filmje a thriller, a mese 
és a feelgood film címkét érdemli ki, de 
mindezt olyan tökéletesen ötvözve, mint
ha ez a hármasság már régóta egy műfajt 
és egy jól körülhatárolt szabályrendszert 
alkotna, bejáratott utakkal. Pedig sem a 
témája, sem a történetvezetése nem min
dennapi: mozgássérültekről és büszke
ségről szól, és egy olyan világról, amiben 
bármi megtörténhet -  mégis hihetetlenül 
életszagú. Nehéz spoilerezés nélkül ír
ni a filmről, de az elárulható, hogy ter
mészetesen hatalmas meglepetéssel zá

rul. A főszereplő Zoli (Fenyvesi Zoli, aki 
a való életben is mozgássérültként szü
letett, de maratonokat tesz meg és most 
már rendszeresen motivációs beszéde
ket tart Magyarországon) egy otthonban 
él Barba Papával (Fekete Ádámmal, aki 
a TÁP Színházzal gyakran dolgozik dra
maturgként és színészként is, leginkább 
sajátos humoráról ismert), segítik és szí
vatják egymást, emellett pedig képregé
nyükkel járják a versenyeket, de legtöbb
ször eltanácsolják őket.

Majd megjelenik Rupaszov (akit Thu- 
róczy Szabolcs alakít, ő az egyetlen, aki 
a film kedvéért ült tolószékbe), a volt tűz
oltó, aki egy baleset miatt kényszerül

kerekesszékbe: a fiatalokhoz csapódik, 
némi nevelési szándékkal próbálja te
relgetni őket a pozitív életszemlélet irá
nyába, illetve saját ügyleteibe is bevonja 
őket, hiszen „mellékesen” bérgyilkosként 
dolgozik. A későbbiekben a három sors
társ mesteri módon követ el bérgyilkos
ságokat, amelyek a korabeli tinifilmekre 
hajazó kalandként és barátságedző gesz
tusként jelennek meg az életükben. És 
ezeket a „gesztusokat” a film nem holmi 
csöpögős mutatványként láttatja, hanem 
azok nehézségeivel együtt: milyen végze
tes akadály lehet egy helyszínről lépcsőn 
elmenekülni, milyen nehéz sokszor egy 
emelkedőn feljutni vagy egy kapucsen
gőt megnyomni, és milyen az a tehetet
len düh, amikor valaki nem tud felkelni 
a székéből... És mégis, sikerül leküzdeni 
ezeket az akadályokat! Az alkotás egyik 
erénye, hogy nem ábrázolja „túl” ezt a 
problémát, nem fog egyetlen könny sem 
ok nélkül megjelenni a nézők arcán. A fe
szültség viszont annál inkább belengi 
az egész filmet: mivel nem amerikai fil
met nézünk, nem lehet kiszámítani, hogy 
happy enddel vagy keserédes zárással,

esetleg tragédiával fog-e végződni a tör
ténet, ezért a nézői gyomorgörcs folyama
tos. Viszont talán érdemes külön kiemel
ni, hogy bár egy fontos homályos pontot 
benne hagytak az alkotók, szinte a leg
apróbb részletekig lebontva nem maradt 
egyetlen szál sem elvarratlanul.

A történet a mozgássérültek minden
napi életének csak egy szeletét mutatja 
meg, de ebből egy keserédes kép kereke
dik ki, igaz, inkább a jól megírt dialó
gusoknak, a szereplők humorának és a 
gyönyörű operatőri munkának köszönhe
tően. A filmbeli képek átesztetizálják a 
mozgássérült testeket, és ezáltal embe
rinek és szépnek látjuk őket, miközben

sok fájdalmat is megmutat az életből, 
az ábrázolásmód pedig az optimizmus 
és a reményvesztettség kettősségén bil
leg mindvégig. A dialógusok viszont egy 
olyan hiánynarratívát próbálnak pótol
ni, amely a „nyomik” mindennapi prob
lémáiról szól: „kurvajegy”, csajozás, hi
giénia és hasonlók merülnek fel. Nincs 
semmi izzadságszag, csak természetes
ség és önirónia, a tabukról pedig kiderül, 
hogy nem is tabuk igazán, illetve hogy 
amiatt (is) van ekkora szakadék a moz
gáskorlátozottak és a mozgásukban nem 
korlátozottak között, mert mivel erről 
nincs megfelelő hangvételű párbeszéd. 
Ugyanakkor — bennem legalábbis — a di
alógusok hangvétele talán enyhíti a fo
galmazásbeli politikai korrektségre való 
törekvést, hiszen a „nehogy rosszul fe
jezzem ki magam” kényszere ugyancsak 
nem segít a problémákról való beszél
getésben, sőt inkább azok elkerülésére 
ösztönöz. Az alkotás azt az „elképzelhe- 
tetlenséget” is kihasználja, hogy a moz
gássérültek nem lehetnek bérgyilko
sok, hiszen nem élnek teljes életet és 
nem tudnának ilyen „feladatokat” elvé
gezni. Többször meg is mutatja a szem
szögüket: sokszor látunk két lábon já
ró hasakat és/vagy mellkasokat -  innen 
mindenki kicsit félelmetesebbnek tűnik, 
ezért kell nagyobb „belevalóság” leküz
deni a két lábon járó ellenséget. Persze 
a film időnként lelassul, és bekerültek 
olyan jelenetek is, amelyek a pörgősség 
kárára válnak, viszont a figurák ezáltal 
válnak igazán szerethetővé és emberkö
zelivé: olyan „háttértragédiákat” mutat 
meg, mint a baleset miatt beteljesületlen 
szerelem, vagy egy olimpikon mozgássé
rült gyereke és családjának szétszaka
dása, valamint a fia egészségéért foly
tatott mindennapos harca. Ezek mind 
nagyon is valóságosak, és a szereplők 
mindezt jól tudják: minden pillanatnyi 
kétely vagy rossz mozdulat nélkül ala
kítják a szerepet — teljes átéléssel, köny- 
nyedséggel és humorral. Ez főként azért 
fontos, mert legtöbben amatőr színészek. 
A három cimbora-főszereplőn kívül pe
dig a főgonosz Vitanovics Dusán figurá
ját érdemes mindenképp kiemelni, aki 
civilben ugyancsak orvos, de már több 
filmben is szerepelt, és teljesen hihetően, 
különleges színfoltként alakította a Till 
Lindemann-külsejű orosz maffiózót, aki
nek megvannak a saját gyengeségei -  és 
akit emiatt képesek vagyunk mi is meg
szeretni. Mintha mindenki ugyanahhoz 
a nagy családhoz tartozna.

Till Attila filmje megmutatja -  vagy 
legalábbis egy kis ideig elhiteti a nézői
vel - , hogy a mozgássérültek is lehetnek 
ugyanolyan akcióhősök, mint az egészsé
gesen mozgó emberek, és hogy Magyaror
szágon is történhetnek akciódús esetek, 
nem csak Amerikában. Ha máshol nem, 
akkor egyelőre a mozivásznon...

T iszta  szívvel, színes magyar film, 
101 perc, 2015. Rendező: Till Atti
la. Operatőr: Juhász Imre. Zene: 
Kalotás Csaba. Vágó: Gothár Már
ton. Szereplők: Fekete Ádám, Thuró- 
czy Szabolcs, Balsai Mónika, Fenyve
si Zoltán, Danish Lídia.
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CSUSZNER FERENC

Kórházi tanm ese, tapssal
A Figura Stúdió Színház 2015/2016-os 

évadának -  előreláthatólag -  utolsó bemu
tatójára és egyben negyedik ősbemutatójá
ra került sor április 12-én. A 12-es kórterem 
című előadás, melynek szövegét Tóth Krisz
tina művei alapján állította össze a rendező, 
Barabás Olga, Székely Csaba A Homokször
nyét, Matei Vişinec Nyínáját és Moşu Nor
bert László Incanto című mesejátékát követi 
az először színpadra állított szövegek sorá
ban. A produkció címe és alcíme -  Kórházi 
történet -  elsőre Csehov 1892-ben megjelent, 
A 6-os számú kórterem című elbeszélését idé
zi, de túl azon, hogy mind az előadás, mind 
az elbeszélés eseményei egy kisvárosi kór
házban zajlanak, a két alkotás között nem 
fedezhető fel jelentős párhuzam.

A Bocsárdi Angi Gabriella Stúdióterem
ben berendezett, a valóságot a lehető legpon
tosabban imitáló kórházi váróterem gyakor
latilag teljesen kitölti a rendelkezésre álló 
teret, így a nézők helye is a váróterem ha
tárain belül kerül. A stúdió két fala mentén 
L alakban berendezett, nézőtéren kívül né
hány további szék, szobanövények, egy há
romlábú üvegasztal, egy fogas és egy kis sze
metes alkotja a csempézett padlójú, fakózöld 
falú terem berendezését. A kórház bejárata 
egybeesik a stúdióterem bejáratával, a kór
termekhez és irodákhoz vezető folyosót egy 
hatalmas ablakokkal ellátott fal választja 
le a tér többi részétől. A stúdió hátsó bejára
ta, egy nagyméretű fa ajtó további -  egyszer 
sem használt -  kijáratként épül a díszletbe, 
de az előadás és a színházi épület valóságá
nak ezt az egymásra csúszását csak az a né
hány néző láthatja, aki megfelelő helyen ül.

Az előadás már a színház előcsarnoká
ban elkezdődik. A falra szerelt képernyőn a 
gyergyószentmiklósi kórházról készült vi
deofelvétel jelenik meg, ebben, mintha csak 
egy riportról vagy dokumentumfilmről len
ne szó, bevezetik a nézőt a kórházba. Ezzel 
egyidőben nyitják meg a színház munka
társai a stúdiótermet, a belépő nézőt pedig 
a már leírt váróterem fogadja. A videofelvé
teltől kezdve az előadás terébe való beveze
tésen keresztül a térben feltűnő színészekig, 
akik teljesen hétköznapi ruhákat viselnek, 
és végig saját keresztnevükön szólítják egy
mást (az orvost alakító Bartha Boróka kivé

telével, aki dr. Bartha néven mutatkozik be) 
az előadást végigkíséri a valóságosság érze
tének minél pontosabb megteremtésére irá
nyuló szándék. A produkció során ugyanab
ban a teljes teret bevilágító fényben ülnek a 
nézők és játszanak a színészek. Aligha lehet
ne határozottabban jelezni, hogy a nézők te
re és az előadás tere egy és ugyanaz -  vagy 
legalábbis nagyon pontosan íródik egymás
ra —, hogy a játéktéren elhangzott szavak, le
zajlott események nem a sötétbe burkolózó, 
egybeolvadó közönségnek, hanem minden 
egyes -  akárcsak a színészek saját névvel 
és identitással rendelkező nézőnek szólnak.

Az orvostudomány az utóbbi évtizedek
ben olyan szintre jutott, hogy új helyzet elé ál
lít bennünket. A halál is átértékelődik, mivel 
a fogalmat jogilag átformálták. Nincs hagyo
mányunk ezekhez a döntésekhez. Fogódzók 
nélkül pedig az ember egyedül marad, és bár
mennyire nehéz a helyzet, végig kell járnia 
az utat, nem vonhatja ki magát. Ezt az utat 
próbáljuk végigjárni az előadásban — nyilat
kozta Barabás Olga az előadásról, és az ese
mények középpontjában álló Ancsa (Máthé 
Annamária) valóban problémás döntés előtt 
áll. Egy előző napi baleset miatt az agyha
lál állapotába került, két éve nem látott férje 
sorsáról kell döntenie: hozzájárul a férfi szer
vei átültetésének jóváhagyásához vagy sem. 
Két kérdés nehezíti a döntés meghozatalát: 
miért éppen neki kell döntenie, aki évek óta 
nem látta a férjét, és mi történik akkor, ha 
az orvosok tévednek az agyhalál állapotával 
kapcsolatban, és a beteg még mindig érez fi
zikai, esetleg szellemi fájdalmat?

Az Ancsa körül feltűnő további szereplők, 
a férjjel kapcsolatos döntést sürgető, már 
említett Bartha doktor, Bogi (Tamás Bog
lár) -  a tanítónő lánya -, Ancsa barátnője, 
akinek édesanyja maga is kórházi kezelés
re szorul, Zsuzsi (D. Gulácsi Zsuzsanna), An
csa húga és Péter (Dávid Péter), Zsuzsi férje, 
akinek meglehetősen sajátos a kórházakhoz 
és a halálhoz fűződő viszonya, valamint Gá
bor (Kolozsi Borsos Gábor), aki a kórházban 
fekvő feleségét érkezik meglátogatni, de nem 
várt és igencsak kellemetlen meglepetések
ben lesz része. A szereplők mindenike saját 
történettel rendelkezik, és mindenik törté
net, ha közvetve is, de újabb és újabb néző

pontokból világít rá az Ancsa előtt álló dön
tés bonyolultságára.

Az előadás során világosan kirajzolódik a 
rendezői koncepció, amit követve a különbö
ző elemek, jelenetek egymásra és egymásba 
épülnek, de ezzel egyidőben erős diszkrepan
cia jelenik meg a szándék és a megvalósítás 
között. Hiába hangsúlyozzák a végletekig a 
valóságosságot a külsőségek, ha az előadás 
szerkezete, a szöveg és gyakran a színészek 
játéka is az irodalmiságot és a színházisá- 
got erősíti. Tóth Krisztina szövegei még szín
padra adaptálva is megmaradnak a valóság 
egy-egy megrendítő részletét kiragadó és le
író irodalmi szövegnek. Hiába világosak és 
logikusak a szövegek kapcsolódási pontjai, 
hiába sikerül mindenik színésznek az általa 
játszott szereplő saját történetének mélyére 
ásni, és ott a teljes előadás szempontjából va
lami lényegit megragadni, egy idő után sok
kal érdekesebb (és főleg színházibb) élményt 
nyújt a szereplő vívódásai helyett a színész 
és a szöveg, illetve a színész és a szereplő kö
zötti küzdelemre figyelni. Szurkolni, hogy az 
egymásra íródó terekben a szerepnek is si
kerüljön maradéktalanul a színészre íród
nia. Az előadás gyakorlatilag egyetlen pon
ton képes kiszakadni a szöveg uralma alól. 
Miközben Ancsa a házassága előtti időkről 
mesél, Gábor a kórtermekhez vezető folyosón 
elkezdi felfalni a feleségének hozott ebédet. 
Némán és gyorsan, szenvedve eszik, ezzel 
szolgáltatva ellenpontot Ancsa vidám törté
netének.

EÁTRUM

Az előadás végére, túlesve már a család
ról, csalásról, kitartásról, halálról, gyászról 
szóló monológokon, Ancsa magárahagya- 
tottsága, fogódzó nélkülisége megszűnik. 
Minden elhangzó történet újabb és újabb 
támpontot ad a döntéshez. Hiába köszön el 
mindenki Ancsától, történeteik a játékté
ren maradnak, és egyúttal -  központi kér
dés helyett -  kerettörténetté alakítják az 
agyhalott férj helyzetét. Nem derül ki, hogy 
Ancsa hogyan dönt. A koncepció része, hogy 
a nézőnek magában kell meghoznia a dön
tést, és ez a legkevésbé sem zavaró. Sok
kal inkább problémát jelenthet az, hogy az 
előadás második felében a szereplők kifeje
zetten nehéz felfogásúnak tűnnek, és buta, 
illetve bután játszott kérdésekkel, ismétlé
sekkel hangsúlyozzák a fontosnak tartott 
részleteket. Kár feltételezni, hogy a néző
nek szüksége van az elmondottak lebutí- 
tására, mert ezzel egyrészt a néző szellemi 
képességeit vonja kétségbe, másrészt erő
sen tanmese jellegűvé válik az előadás, és 
nem menti meg az sem, hogy nem vonja le a 
néző helyett a tanulságot.

Releváns kérdésfelvetésből indul ki A 12- 
es kórterem, de félő, hogy a különböző elemek 
-  a valóságot pontosan imitáló külsőségek, az 
előadást uraló irodalmi szöveg, illetve a hét- 
köznapiság imitációja és az erős teatralitás 
között ingadozó színészi játék -  összeilleszté
se mentén jelentkező repedéseken kihullanak 
a színházzal szemben a szöveg előadásán túl
mutató elvárásokat támasztó nézők.

Figura Stúdió Színház. A 12-es kórterem. 
Rendező, díszlet és jelmez: B arabás Olga; sze
replők: B arth a  Boróka, Dávid Péter, D. Gulácsi 
Zsuzsanna, Kolozsi Borsos Gábor, M áthé A nnam á
ria, Tam ás Boglár; zene: Fehér Csaba.
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BENKE ANDRAS

Fém huzallá nyúló árnyékok
Borbély András Szél című kötetében a 

metafizika beköltözik a hétköznapokba, 
de helyesebb lenne inkább egymásba éke- 
lődésről beszélni. Már csak azért is, hogy 
az írás/olvasás lineáris működésmódjá
nak kikerülhetetlen csapdájába esve ne
hogy azonnal valamiféle megelőzöttséget, 
hierarchiát állítsunk fel. Hiszen ebben a 
kötetben minden szükségszerűen és vég
letesen hétköznapi, a lokális és családi 
történeténektől Odüsszeusz utazásán ke
resztül Máté evangéliumáig (és vissza). 
Abban az értelemben hétköznapiak az itt 
megjelenített események, hogy -  folyama
tosan és megállíthatatlanul -  történnek, 
akár tudomást veszünk róluk, akár nem. 
Ugyanakkor itt van rögtön egy paradoxon 
is: a kötet gerincét adó emlékezés-kísérle
tek épp azért történnek meg (újra), mert 
beszélünk róluk, a beszéd által történik 
meg tehát az emlékezés, amely a beszéd 
tárgyát adja. Kik számára történik meg 
azonban, és valójában mi történik?

Fontos eló'ször is arra reflektálni, 
hogy a szél motívuma ebben az esetben 
nem csupán intertextuális értelemben 
fúj át egyik versből vagy kötetből a má
sikba. Egy vers kizárólagos kontextu-

ritika
sát nem más versek adják, nem tisztán 
önreferenciális ez a kötetvilág, azonban 
nem is reprezentációs aktusok láncola
tából áll össze. A kötetben sorakozó ver
sek affirmativ ereje igen erős, sajátos 
tér- és időműködésükben radikálisan le
szűkül a távolság jel és jeltárgy között. 
Sokat mondó már az is, hogy a kötetkez
dő vers az Emlékezés, ahol Jégtükrén be
fagyott holtidőknek/ hozzád látogatnak a 
szavak”. Sőt, e kezdőaktus radikalitása 
tipográfiailag is tetten érhető, hiszen el
különül a kötetben megjelenő mindkét 
ciklustól, illetve meg is előzi azokat.

Valódi megtestesüléseknek lehetünk 
szemtanúi a továbbiakban, nem a nyelv 
mélyrétegeiből felhozott kincsekben tob
zódunk, hanem olyan homályos, törede
zett, olykor brutális történetek, „félálom
ban fóldmélyi morajlások” elevenednek 
meg itt, amelyekre csak kölcsönszavaink 
vannak. Már az elején világossá válik, 
hogy innen kell merítenünk (mást nem 
is tehetünk), azonban nem ugorhatjuk át 
és nem is hazudhatjuk el az érzékelés-kí
sérletek azon alakzatait, amelyek a meg
értésre való törekvés erőszakos aktusa 
előtt/helyett állnak. Ekkor találjuk szem
be magunkat egy újabb paradoxonnal: a 
mélységesen személyes személyközi lesz, 
a nyelv által válik érzékelhetővé, egyszer
smind végtelenül kiszolgáltatottá is.

Az első ciklusban a Bronzkorban va
gyunk. Többszörös transzformációk és 
egymás mellé helyeződések, összerántá- 
sok történnek itt. Expliciten megjelenik

az említett szintetizáló aktus, törekvés 
már a ciklus kezdőversében, a Neküia- 
ban is, ahol „az alvilág belül lesz”, ahol 
„holt anyád árnya lép most saját májad
ból elő”, ahol te magad leszel Odüsszeusz. 
Olyasfajta valóságdarabok elevenednek 
meg, melyekben a kimondás ténye leg
alább annyira fontos lesz, mint a hogyan. 
A narratív hang azonban nem hazudja 
el magát, nem burkolózik transzparenci- 
ába, ez pedig főként a kötet egészén vé
gigvonuló, prózai hangvételű családtörté
netekben érhető tetten. Súlyos, megrázó 
történetek ezek, ahol végig tapintható a 
személyes érintettség, az (el)beszélő hang 
(ön)azonossága, viszonylagos változatlan
sága elsősorban a Másikhoz, másokhoz 
való viszonyban artikulálódik.

Ebben az esetben a prózaiság pedig 
több szinten is értendő, nem csupán vers
tani vagy általánosságban irodalomelmé
leti szinten kell számolnunk vele. Az elbe
szélés minden cicomát, pátoszt nélkülöző 
szenvtelenségén túl ki kell emelnünk a 
szerkesztés „dísztelenségét” is, a véglete
sen lecsupaszított formát. Többszörösen 
összetett, de tulajdonképpen egy szintak
tikai egységbe tartozó mondatok ezek, 
egy szuszra szélnek eresztett tragikus 
életutak, áttételesen megismerhető vi
szonyrendszerek, ismétlődések. Itt nincs 
helye a lírai szépelgésnek, sem a túl
vagy a belemagyarázásnak. Viszonyulni 
azonban igenis kell, ahogy ez mindegy
re meg is történik, a történetmesélés fo
lyamát egy-egy pillanatra megakasztó, 
beékelt közbeszólással, illetve a szabad 
függő beszéd használatával. A perspek- 
tivikusság paradigmatikus, nem is lehet 
másképp elmesélni a nagyanya halálát, a 
dinócsontok ledarálását vagy Antikának, 
az anyai nagyanya halott gyerekének je
löletlen sírjánál történő gyertyagyújtást.

Ezen a ponton búcsút kell intenünk 
a mindent-tudásnak. Kőkemény tényék
be ágyazva áll elénk a puszta „van” rette
neté. Nem lehet egyszerűen szimbolizál
ni vagy metaforizálni az itt megjelenített 
eseményeket. Az Istenhez, családhoz, kö
zösséghez, állathoz, környezethez való vi
szony nem tud, és nem akar feloldódni 
sem a pátoszban, sem valamiféle totali- 
záló világmagyarázó modellben. „Látod, 
a testeket súlyosan kötik/ gyökerek, ás
ványok./ És csak az otthontalanság la
kik/ az idegen anyagban” (Jeremiád).

Az első ciklusnak azonban egyfajta jel
legzetes ritmikát, hullámzást ad egy más
fajta megnyilatkozási móddal, versbeszéd
del történő ellenpontozás. A közelnézetból 
olykor hátralépünk egyet, a kimereve
dő kép ugyan itt is besűrűsödik, de most 
egy merőben eltérő befogadási, érzékelé
si módra van szükség. Ahogy fentebb a 
perspektivikusság lett paradigmatikussá, 
úgy most maga a mozgásban levés szük
ségessége válik azzá, a tenni akarás, a 
befogadás, vagy inkább az arra való fel
tétlen nyitottság forradalma: „a rothadt 
gyümölcsöt ugyanúgy harapni,/ mint az

Borbély A ndrás f  |szel
érettet, miként az édeset,/ a javíthatat
lant ugyanúgy javítgatni,/ mint amit még 
használatba vesznek.” (Vándorlás)

Borbély András költészetében a to- 
talizációra, egyetemességre való törek
vés nem valamifajta homályos, szinteti
kus esszencialista logikában gyökerezik. 
A vers nem a gondolkodás végterméke, 
sokkal inkább egy folyamat, érzékelés-kí
sérlet és gyakorlat. Olyasfajta kapcsolat- 
háló épül ki itt, ami nagyon törékeny és 
képlékeny, csupán a gesztus az, ami biz
tos, a nyitás aktusa, önszerkesztés és -  
hangolás. Tudni csak azt lehet, hogy a 
tapasztalásnak van egy rétege, ami ké
nyelmetlen, befeszült, valami otthonta
lanul otthonos, ami kaparja a torkot, ki
mondásra, írásra késztet, miközben teljes 
egészében nem válik láthatóvá. Folyama
tos fölül- és keresztülírások szövevényén 
haladunk, a szemünk előtt épülnek ki és 
bomlanak le viszonyrendszerek sokasá
gai. Egészen addig, amíg az első ciklus vé
gén a Léthe vizéhez érkezünk: „És írtam, 
mintha ez lenne az idő/ egyetlen értelme,/ 
s értelmetlensége is egyben,/ és arcomat 
felejtve, két lekötött kézzel,/ mintha ren
geteg/ kiontott vér fölött állnék.”

Innen nézve rendkívül szuggesztív az, 
hogy a következő ciklus a Név nélkül cí
met viseli.

Úgy tűnik, mintha többszörösen is a kö- 
zöttiség, a köztesség érzése totalizálódna 
és nyilvánulna meg újra és újra. Végül 
is nem csupán a szociális kapcsolathá
ló és tér, a közös és szubjektív idő, közös 
és szubjektív problémák tematizálása ad
ja meg a kötet hangjának, hangulatának 
folytonosságát, hanem egyben ez a mély
ségesen emberi alapélmény is. Ez vá
lik explicitté a ciklus címadó versében is: 
„név nélkül. Úgy hangzik, mint egy cím,/ 
és kifejez valamit,/ amit név nélkül ké
ne kifejeznem.” így pedig el is érkeztünk 
a kötet alapmotívumához, a szélhez -  az 
olykor húsként, vérként, sárként, fegyver
ként, ölelésként megjelenő lélekhez, ami 
nem elrepít valahová, hanem egyfolytá
ban kavarog, ahogy már a kötetborító is 
sejttette ezt.

Borbély András: Szél. FISZ, Buda
pest, 2015.
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K ik eletre  v á rv a K ézikönyv eg y  életm űhöz
Berekméri Árpád-Róbert: „Lesz még kikelet!” A marosvásár

helyi magyar királyi 27. székely honvéd könnyű hadosztály a 
második világháborúban (1940-1945). Marosvásárhely-Kolozs- 
vár, Lector-EME, 2015.

Berekméri Árpád-Róbert hosz- 
szú, kitartó eredményes kutatás és 
feldolgozás után írta meg „Lesz még 
kikelet!” A marosvásárhelyi ma
gyar királyi 27. székely honvéd köny- 
nyű hadosztály a második világhá
borúban (1940-1945) című, jelentős 
történelmi és hadtörténelmi mű
vét. Jelentősége a részletességében 
áll, a kötet egyébként egy tábori új
ságról kapta címét, mint ahogy al
címe is elárulja, a marosvásárhelyi 
magyar királyi 27. székely honvéd 
könnyű hadosztály második há
borúban való részvételéről szól, a 
megalakulástól a fegyverletételig.

A kötet első részében a második 
bécsi döntés értelmében Magyar- 
országhoz visszakerülő területek, 
a székely városok, illetve Eszak- 
Erdély katonai megszállásáról 
kapunk pontos képet. A további
akban betekintést nyerhetünk a 
katonaéletbe, a besorozástól kezd
ve az újoncélet nehézségein keresz
tül, a seregtest számára megren

dezett különböző rendezvényekig: 
a tanfolyamokba, sportesemények
be, lövészeti, harcászati és egyéb 
hadgyakorlatba.

Számomra a kötet legmélyebb 
és talán legdrámaiabb részei azok, 
amikor a szerző a székely szerep- 
vállalásról ír a doni hadszíntéren, 
a galíciai hadműveletekben, vala
mint Magyarországon és a szülő
földön. Számtalan kiváló székely 
katona veszett oda a szovjetekkel, 
majd később az átálló románokkal 
harcolva, részben éppen a hitleri 
német diktatúra Magyarországra 
rákényszerített döntései miatt. Ké
sőbb sokakat tüntettek ki rendkí
vül magas állami kitüntetésekkel, 
bátorsága és kiemelkedő harctéri 
teljesítménye miatt. Ezek névsorát, 
illetve a további személyes adato
kat a függelékben, illetve a lábjegy
zetekben találjuk meg.

Berekméri kötete azért is egye
dülálló, mert viszonylag kevés in
formáció áll rendelkezésünkre a 
magyar hadtörténet ezen idősza
káról, a székelység szerepéről na
gyon kevés forrás maradt fenn. 
A szerző igyekezett minden ide 
vonatkozó forrást egyesíteni, és 
könnyen értelmezhető információ
val ellátni az olvasót. A visszaem
lékezések, a korabeli fényképek és 
a régi térképek sokasága színessé 
és még hitelesebbé teszi a könyvet.

Hadtörténeti jelentősége mel
lett megismertet egy másik vilá
got, a háború világát, illetve bi
zonyítja, hogy a lövészárkokban 
a borzalmak ellenére is meg lehet 
maradni embernek.

BARTALIS-KÁDÁR
GELLÉRT

ülszöveg
jának kronologikus végigkövetésén 
és kötetei keletkezési körülménye
inek, fogadtatásának, utóéletének 
az ismertetésén túl igyekszik pre
cízen körülhatárolni ezt a lírát teo
retikus alapokon is, miközben szin
tézist teremt a saját és a különfé
le kritikusi álláspontokból. Ezen
kívül gyakran idéz Farkas Árpád 
önéletírásából, kézirataiból, amely 
gesztus azonfelül, hogy emberkö
zelbe hozza a művészt, engedi őt 
magát pontosítani reflexiói és önér
telmezései által, hogy mi is ennek 
a költészetnek a tétje: „a költésze
tet egyetlen eszköznek tartottam 
arra, hogy jelentsem a kort, amely
ben élek. (...) nem fogadok folibém 
rendet, csak mit magamnak én te
remtek.” A többféle -  olykor egy
mással szembemenő — nézőpont
ból történő megközelítést árnyalja 
és gazdagítja a fóldrajzi-kulturális-

tatni azt, hogy mennyire működ
hetnek ezek a szövegek esetleg a 
kontextustól elszakadva is, vagy 
hogy ezen a beágyazottságon kívül 
mi az, ami legitimálja őket.

Leszámítva a monográfusnak 
ezt az elfogult viszonyulását és kis
sé kultikus beszédmódját, amely 
néhol kiérzik a szövegből, a Farkas 
Árpád-i életművet összegző mun
ka egy hasznos, megbízható ké
zikönyv, amelyet további kutatá
sok, értelmezések kiindulópontja
ként tudok elképzelni, de amelynek 
nyelve és felépítése a nem szak
mabeli olvasó számára is könnyen 
hozzáférhető.

CODĂU ANNAMÁRIA

Berekméri Árpád-Róbert

„Lesz m ég kikelet!"
A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd 
könnyű hadosztály a második világháborúban 
(1940-1945)
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Cs. Nagy Ibolya: Farkas Á rpád . Közelképek írókról. 
Magyar Művészeti Akadémia, 2015.

Globalizálódó világunk/vilá- 
gunk globalizálódó olvasója általá
ban idegenkedve közelít az erőtel
jesen erkölcsi-nemzeti közösségér
zetet sugalmazó írásokhoz, ezért 
Cs. Nagy Ibolya Farkas Árpád-mo
nográfiájával szemben az az előze
tes elvárás fogalmazódott meg ben
nem, hogy olyan közvetítő csator
nát kellene képeznie, amelyen ke
resztül meg tudja közelíteni és ér
teni például egy rendszerváltás 
után született olvasó is ezt a fajta 
poézist.

A Magyar Művészeti Akadémia 
új sorozatában megjelent hiánypót
ló kötet valóban segítséget nyújt 
mindebben, hisz a költő életpályá-

politikai kontextus állandó rész
letezése. Viszont a korrajz helyen
ként annyira dominánssá válik, 
hogy szinte magába zárja Farkas 
Árpád költészetét, nem engedi lát-
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Világpolgár és bolsevik hazafi 
-  P rok ofjev
A zenei média csatornáin április utolsó 

hetében jelentősen megvastagodott a Szer- 
gej Szergejevics Prokofjevre való odafigye
lés. Ezt természetesen a kvázikerek év
forduló magyarázza: az ellentmondásos, 
sokarcú, elismerést és kitagadást bőven be
takarított mester 125 éve látta meg a nap
világot az ukrajnai Szoncovkában. Érthe
tő', hogy születésére nemigen figyelt fel a 
közvélemény — ez újszölöttekkel így szo
kott lenni. Prokofjevnek azonban a ha
lálát sem kísérte szélesebb társadalmi 
gyász, hisz könnyeit, akár igazak, akár 
fogösszeszorítva erőszakoltak voltak is, 
mindenkinek Sztálinra kellett koncentrál
nia, aki épp azon a hapon halt meg, mint 
Prokofjev.

A zenei életművét is mélyrehatóan isme
rő Prokofjev-biográfusoknak lélektanászi 
eszközöket is be kell vetniük, amikor átfogó, 
lényeglátó portréját akarják megrajzolni. 
Szűkebb családja is a zenére predestinálta 
(édesanyja kezdte zongorára tanítani), de az 
idejekorán belénevelt kiválasztottság-tudat, 
a korai sikerek, később a széles ismertségre 
való mindenek fölötti igény -  a vitathatatlan 
tehetség és munkaképesség mellett -  vélhe
tőleg sztárkényszeressé alakította Prokofjev 
alapmagatartását. Ugyanakkor nem mond
hatjuk elvakultnak: a II. világháború alatti, 
majd az azt követő politikai útvesztőben úgy 
próbált boldogulni, hogy közben végig józan 
és szenvedésképes reflexióval értékelte mű
vészi engedmény-áldozatait, amelyeket a 
„fennforgás” érdekében a bolsevik ideológia

oltárán kellett bemutatnia. A Szovjetunió 
legmagasabb kitüntetéseinek zápora köze
pette egyszer csak — 1948-ban — azok közé 
sorolták, akiknek „formalista torzulásai ide
genek a szovjet néptől”, s akik leplezetlen ro- 
konszenvvel fordulnak a Nyugat dekadens 
zenéje felé. (Érdemes itt a már 1922-ben 
megbélyegzett Szosztakovics Rayok, avagy 
az antiformalista mutatványosbódé című ab
szurd kisoperájára emlékeztetnünk -  ame
lyet a Kolozsvári Operastúdió 1993-ban 
Demény Attila rendezésében nagy sikerrel 
adott elő —: Sosztakovics a bolsevik esztéti
kai beskatulyázás önkényességéről és korlá- 
tozhatatlanul ostoba ítélkezési gyakorlatá
ról adott egzisztenciális súlyú karikatúrát.) 
Mi tagadás, nem kevesen vannak, akik po
litikai megalkuvónak tekintik Prokofjevet, 
hiszen a kitüntetésekhez és magasztalás- 
hoz szokott sztárkomponista a kemény han
gú ítéletet követően olyan zenei opuszokat 
írt, mint például a Békeőrségen című orató
rium vagy a Téli tábortűz című szimfonikus 
szvit, számos politikai kantáta, amelyekkel 
közvetlen ellenérveket akart szolgáltatni 
arra, hogy hiányozna alkotói palettájáról a 
nyílt nemzeti jelleg s hogy alkalmatlan vol
na a világos politikai mondanivaló kifejezé
sére vagy éppenséggel a közérthető, a mun
kás-paraszt közönség számára is fogható 
stílusra. 1951-ben meg is nyílt a „díjcsap” új
ra rendesen.

Ami miatt Prokofjev halhatatlan, az ter
mészetesen a szabad és művészileg öntörvé
nyű alkotómunka gyümölcse. Első nagysza

bású zenekari műve, a Szkíták szvit (1914) 
azután született, hogy táncjáték-tervét 
megosztotta Szergej Gyagilevvel, az Orosz 
Balett mindenható mesterével, aki nem 
volt odáig az ötlettől. Balettzene helyett te
hát önálló zenekari mű lett belőle, amelyet 
1916-ban maga a szerző vezényelt Szentpé
terváron.

1917-ben írta első szimfóniáját. Korszerű 
technikával, de hagyományos szerkezettel és 
ökonomikus hangszereléssel akart Haydn és 
Mozart szimfóniáinak követőjévé válni álta
la; úgy is nevezte el: „Klasszikus” szimfónia 
(1918). A harmónia- és dallamvilág azonban 
tagadhatatlanul prokofjevi. Sziporkázó for
mai megoldásai miatt a mű nem véletlenül 
közkedvelt azóta is.

Számos nagy sikerű és értékes kom
pozíciója közül már csak kettő említésé
re maradt helyünk. Önkényesen emeljük 
ki a legjobbak közül a Shakespeare tragé
diájára írt táncjátékát, a Rómeó és Júli
át (1935), amelyet a moszkvai Nagy Szín
ház együttesének szánt, s amelyből két 
hangversenyszvitet is összeállított (1926 
és 1937), illetve a zenekarra és narrátor
ra írt szimfonikus költeményét, a Péter és a 
farkast (1936), e zenepedagógiai szempont
ból is izgalmas, értékes darabját. Ebben 
a szereplőket -  többnyire állatokat -  egy- 
egy hangszer képviseletére bízza és össze
téveszthetetlen vezérszólamokkal jeleníti 
meg, mindezeket a narrátor mesélése szer- 
vesíti összefüggő epikus láncolattá.

JAKABFFY TAMÁS

Nem csupán sejteni, de tudni 
a világot
Pedig én tudtam a szót, az Igét!! Tudtam, higgyétek el! -  Igaz,/ 

már nem tudom, hogy honnan. Nem tudom, / micsoda rejtett utakon 
jut tudomásunkra minden, amit tudunk./ És nem tudom, csak érzem 
-  valahogy - /  a határt sejtés és tudás között...

(Szilágyi Domokos)

Nem a teremtés a legnehezebb feladat. Ahhoz elegendő a kre
ativitás. Zseninek születni nem saját érdem. Ám érteni, érezni és 
tudni a meglévő világot, a titkot, az igazságot: emberfeletti teljesít
mény, meghaladja az intelligencia határait, és több, mint mester
ségbeli tudás vagy tehetség nyújtotta kézügyesség.

Hogy pontosan miben is rejlik ez a tudás, nehéz megmagyaráz
ni, hisz mértékegységét még nem ismerjük. De Simon Sándor eseté
ben meglétéről a Korunk Stúdiógalériában nyílt tárlata is tanúsko
dik. A kiállítási anyag tizenkét képet foglalt magába, melyből négy 
korábbi (2005-2006) munka, a többi nyolc pedig a Játék az üvegsej
tekkel című, tavaly készült sorozatot képezi. A kiállított munkák 
mellett a látogató egy telerajzolt füzetbe is belelapozhatott, mely 
amolyan egy példányban készült művészkönyvnek is tekinthető'.

Simon nem első alkalommal állít ki a galériában, hisz egyéni 
tárlata nyílt 1977-ben, illetve 1980-ban, grafikái pedig több alka
lommal is megjelentek a Korunk hasábjain. Ezen korábbi munkái 
javarészt fekete-fehér grafikák, de koncepciójuk hasonló: sajátos 
válaszkeresések az egyetemes lét kérdéseire -  mindegyik egyfaj
ta világmagyarázat: „a technicizált világ átköltése grafikai nyel
vezetbe” (Kántor Lajos). Vári Attila gazdag érzelmi skálájuk végett 
Gabriel García Márquez Száz év magányához hasonlította, hisz 
egy pókhálószerű, sok szinten újraalkotott világként érzékelte és 
értelmezte ezeket. Ditrói Ervin Hieronymus Boscht, Arcimboldót 
vagy Yves Tanguy-t hozza fel előképnek -  ezzel, illetve a címadás
sal (Álomgépek lebegő árnyai) is az álomvilághoz kapcsolva Simon

munkáit. Ám, véleményem szerint ennél többről van szó. Simon 
nem (csupán) egy elrugaszkodott képi álomvilágot teremt fantá
ziadús formákkal teleaggatva. Mind a korábbi, fekete-fehér tusraj
zain, mind a jelen kiállításon szereplő, vegyes technikával készült 
színes munkáin a valóságos emberi lét jelenik meg. Bár formai 
nyelvezetével egy absztrakt képi világot teremt, roppant részlet- 
gazdagsággal kiképzett felületein Simon konkrét élményanyagot 
épít be: különböző építészeti szerkezeteket, antropomorf és zoomorf 
elemeket, urbanisztikai struktúrákat vagy a technicizált, digita
lizált hi-tech valóságunk mikroszkopikus részletelemeit. Elbűvö
lő képeinek színessége, részletgazdagsága, vad érzelmessége, és 
ugyanakkor végtelen melankóliája. Kompozícióiban minden egy
formán fontos és egyformán lényegtelen: minden részlet kihatással 
van a kép egészére, ugyanakkor önmagában, kiragadva nem any- 
nyira jelentős, hisz egy transzponált variánsa a kép további felüle
tein is visszaköszönhet.

Simon Sándor mérnöki precizitással, egy természettudós meg
figyelőképességével és mikroszkopikus pontossággal rajzolja a leg- 
festó'ibb részleteket is, melyeket egynemű, időtlen térbe helyez, a 
világűrbe küldve őket -  mintegy ezzel biztosítva az ábrázolt igazsá
gok örökérvényűségét.

A nagysármási születésű művész a marosvásárhelyi Művésze
ti Líceum diákja volt, majd néhány évig Bukarestben élt. 1982-ben 
Párizsba költözött, azóta ott él és alkot. Tavaly egyike volt a Ko
runk Galéria „hazatérő” művészeinek, akiknek munkáit a Minerva 
Galériában láthattuk.

Alkotásaiból hamarosan katalógus is készül (árulta el a megnyi
tón Kántor Lajos), így mindannyian (újból) felfedezhetjük magunk 
számára a művészt.
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Gálfalvi György Kacagásaink című 
esszé- és memoárkötetét mutatták be áp
rilis 7-én, a kolozsvári Minerva-házban. A 
könyvet Markó Béla ismertette, a szerző- 
vel Szűcs László beszélgetett, a házigazda 
szerepét Tibori Szabó Zoltán töltötte be.

Oravecz Imrének ítélték az idei Aegon 
Művészeti Díjat. Az elismerést -  és a ve
lejáró hárommillió forintot -  a költő Távo
zó fa című kötetéért kapta. Az idén tizen
egyedik alkalommal átadott Aegon Művé
szeti Díj Magyarország legrangosabb, füg
getlen magánalapítású díja, az előző' év 
legjelentősebb, magyar nyelven megjelent 
kortárs szépirodalmi alkotását ismeri el.

Simon Réka Zsuzsánna vehette át áp
rilis 7-én az idei Csukás István-díjat a 
budapesti Mesemúzeumban. A szerző a 
Pajzsika, Pimpó és az Ezerjó Lovagrend 
című művével pályázott a díjra, amelyet 
Csukás István, a pályázat névadója és 
tiszteletbeli elnöke adott át.

A. román közszolgálati televízió ko
lozsvári szerkesztőségének Erdélyi Fi
gyelő' című műsora, a magyar költészet 
napja apropóján idén is megszervezte 
a Versversenyt. A műsor szerkesztője, 
Víg Emese az erdélyi magyar irodalmi
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

folyóiratok és szakmai fórumok ajánlá
sai alapján 11 költő 11 versét választot
ta ki. A költeményeket a Kolozsvári Ál
lami Magyar Színház művészei mond
ták el, az ebből készült „klipekre” az 
Erdélyi Figyelő' Facebook-oldalán lehe
tett szavazni. Az idei versenyen a leg
több szavazatot Papp Attila Zsolt Va
laki ism ét megérkezett című verse kap
ta, amelyet Marosán Csaba szólaltatott 
meg. A második helyen Simonfy József 
és Albert Csilla áll, a Csak azt ne című 
verssel, a harmadik pedig Varga László 
Edgár A névadás önbizalm a című köl
teménye, amelyet Laczkó Vass Róbert 
adott elő.

Erdélyi városokban lépett fel április
ban Térey János. A Látó szépirodalmi fo
lyóirat vendégeként április 13-án a ma
rosvásárhelyi G. Caféban olvasott fel, be
szélgetőtársa Vida Gábor volt. Jégkorszak 
és vulkánok címmel pedig a sepsiszent
györgyi Tein kávé- és teaházban tar
tott szerzői estet április 15-én, a Szent 
György Napok irodalmi programjainak 
keretében. A költővel Murányi Sándor

Olivér beszélgetett, a házigazda Szonda 
Szabolcs volt.

Szabó Róbert Csaba Alakváltók című 
regényét mutatták be április 27-én a ko
lozsvári Gaudeamus könyvesboltban. 
A szerzővel Márton Evelin beszélgetett.

Vágvölgyi B. András volt az E-MIL 
Álljunk meg egy szóra estsorozatának 
vendége május 5-én, a kolozsvári Bulga
kov kávéházban. A szerzővel László Noé
mi beszélgetett.

Csaknem húsz százalékkal meghalad
ta a tavalyi rekordot az idei, sorrendben
23. Budapesti Nemzetközi Könyvfeszti
vál látogatóinak száma. Az április 21-
24. között tartott rendezvényen a dediká
lásokkal együtt több mint 400 program, 
mintegy 200 új kötet, valamint 600 szer
ző, tudós és művész várta az érdeklődő
ket a Millenáris parkban, ahol a fesztivál 
zárónapján átadták a Budai Díjat is. Az 
Alexandra Kiadó gondozásában megje
lent 100 Magyar Népmesét nevezték meg 
a legjobb oktatássegítő könyvnek, a leg
jobb hangzóanyag a Napkút Kiadó és a 
Petőfi Irodalmi Múzeum közösen kiadott, 
Lázár Ervin meséit tartalmazó könyv- 
CD-je lett.

Épülés
VÍZSZINTES 1. Lao-ce gondola

ta Weöres Sándor fordításában: el
ső' rész. 12. Szántóeszköz alkatrésze. 
13. Száraz (klíma). 14. Lakat két vé
ge! 15. A föld irányában. 16. Klasszikus 
kötőszó. 17. A fa „karja”. 18. Könnyűze
ne-énekes (Salvatore). 20. Hajdú-Bihar 
megyei község. 22. Szomjoltó folyadék. 
24. Erdélyi történetíró volt (Péter). 25. 
Kettőzve: egzotikus fadob. 26. Tűzföldi 
indián. 27. Mákszemek! 29. Igen, cse
hül. 30. Az indium vegyjele. 31. Becé
zett Erika. 32. Amely dolgot. 34. A Don 
partjai! 35. Olasz férfinév. 37. Porci- 
óz. 40. Tartozást visszafizető. 42. ... 
meridiem; délelőtt, latinul. 44. United 
Kingdom, röviden. 46. Idős asszony.
47. Ahhoz hasonló. 48. Rúzs fele! 50. ... 
de Nethou; hegycsúcs a Pireneusokban.
52. Nomen nescio, röviden. 53. Az olasz 
közmédia. 54. Bírósági ügy. 55. Pest 
megyei település. 57. Növényevő hal. 
59. Mohamedán törvénytudó. 60. Nö
vénykezdemény. 62. Annyi mint, rövi
den. 63. A vas vegyjele. 64. Távolodva. 
65. Lombos növény. 66. Katód párja. 
68. A ... partján; Ady Endre verse.

FÜGGŐLEGES 1. Budapest egyik 
pályaudvara. 2. A virágrendezés művé
szete. 3. A fordítottja is igekötő. 4. Ki
dolgozott kéz jelzője. 5. Horony. 6. Mo
dern hanglemez. 7. Ő egyedül. 8. Az 
erbium vegyjele. 9. Pokorny ...; színész
nő. 10. Magyar rockművek! 11. Szó
ban közöl. 17. Baranyai község. 19. Az 
egyik szülő. 21. Emelet, röviden. 22. ... 
Kamoze; jamaicai rapsztár. 23. Dél
amerikai háziállat. 26. Hegységkép
ző. 28. Ruanda fővárosa. 31. Martin ...; 
Jack London hőse. 32. Közteher. 33. ... 
lommi; rockgitáros. 36. Almamag! 
37. Becézett Adél. 38. Ligethatárok! 
39. Lao-ce gondolata: második, befejező' 
rész. 41. Gyakori női név. 43. Hamisí
tatlan. 45. Az udvarra csábít. 47. Vál
tott evezőlapát. 49. Előkelő otthon. 
51. Fekete István fecskéje. 53. Cukor
nádból készített szeszes ital. 54. Böl
csődei búcsúszó. 56. Kairói. 58. ... in 
Romania; hazai termék. 59. Álmá
ból ébredő. 61. Férfi sorsa ... (Jókai). 
63. Térelválasztó elem. 67. Gazdasá
gi épület. 68. Kicsinyítő képző. 69. Ady 
egyik álneve.

R.T.
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