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VIDA GÁBOR

A Bodor-paródia
Igazán nagy író az, akiről nem tudunk pa

ródiát, mert azt is ő tudja jobban.
írni, természetesen, bárkiről lehet, és bár

mit, nincs ebben akadály. Paródiát viszont 
csak arról, akit egészen komolyan veszünk. 
Komolyan venni valakit annyi, hogy látni a 
gyengéit és elfogadni, nem ütni le a ziccert, 
tudni az erőset, amihez képest mi gyenge 
vagy csak nem kellően alapos. Sokan szeret
nek minket a gyengéinkért, az olvashatóság 
a gyengénk, hogy mindenki megért belőlünk 
valamit. Erősség az, amit nem értenek, de 
csodálnak, erősség az, amiért a pokolba kí
ván a jóbarát, a másik, a vetély- meg a har
cos társ. Erősség lehet az is, amiért szeret
nek.

Karinthy belelátott az írók veséjébe, lát
ta bennük az erőset, meg a gyengét is lát
ta. Mindig hozzápótolt a magáéból. így lettek 
többek azok, akikről ma már keveset gon
dolnánk, így lett ő több azáltal, hogy látta a 
gyengét és az erőst. Nem tudom, hogy milyen 
paródiát írna Bodor Adámról. Azok az ap
ró szamárfülek, amelyekre a parodista vagy 
humorista rátelepszik, amelyekben meg tud 
kapaszkodni, Bodornál gyakorlatilag hiány
zanak, azt is lehetne mondani, hogy be van
nak hajtogatva, nem lógnak ki. Bodor Adám 
nem kitereget, hanem elpakol. Mint békebeli 
kiránduló, mindent becsomagol. Úgy értem, 
nyelvileg.

A kirándulás fölösleges. De ha már elin
dultunk, menjünk, ha megyünk, akkor vi
gyük magunkkal azt, amit. Majd letesszük 
egy kőnél, amelyik e letevés híján még csak

nem is volna, de mert letettünk oda valamit, 
a kő van, és a letett holmik elindulnak a ma
guk törvénye szerint, valahova. Mi magunk 
is ilyen letett holmi vagyunk, többesünk oly
kor nyomaszt, máskor tágasság. A többes 
szám is magány, csak úgy kell azt elgondol
ni. Karinthy pontosan tudná, miként. Egy 
Bodor-figura szájából venné a szót el. Azt hi
szem, belekeveredtem valamibe. És akkor 
most ezt a mondatot ki lehetne csomagolni, 
mint egy kopott hátizsákot, amelynek a vász
na víztől dagadó len, olyan kemény olykor, 
mint a bádog, súrolástól fényesedik, a csatok 
sárgarézből, mint a nagymama kanalai, pe
remük vág (ne harapj, öcsém!), a szíjak repe
dezett borjúbőrből, a varrógépet, amelynek a 
tűje ezt is átüti, Amerikában szerelték össze, 
az évszám bizonytalan...

A féloldalas arcú katonatisztet hiába vár
ják a Verhovinán, fehér hóköpenyében el-eltű- 
nik és felbukkan, de mi tudjuk, hogy csakis 
magyar lehet, és mi vagyunk ő, aki minden 
sikertelen offenzíva meg visszavonulás előtt 
(vagy után) meghal. Van esélye, de várják, 
mint a győzelmet vagy a győzelmi indulót. 
Egy nő várja, a nő, talán. Ha nem vár egy nő, 
nem lehetsz katonatiszt. Magyar azért még 
lehetsz. Milyen egy nő? Milyen egy hágó? Mi
lyen az, akit kicsomagolnak a hátizsákból?

Engem várnak mindig, hogy majd egyszer 
ki fogok csomagolni. A hátizsákot a kőnél talál
tam, ami e találás nélkül nem lehetne kő, nem 
létezne zsák sem, és nem léteznék én. Aztán a 
kő majd elindul egy történetben, gurulni vagy 
repülni. Én vagyok az a kő. A kő magánya és a 
magány köve. Azt hiszem, belekeveredtem va
lamibe. Van egy forrás. Ha belenyúlsz, a keze
den árválkodó jeggyűrű megkékül, mint egy 
belefúlt vadmalac, mindegy, hogy platina vagy 
arany. Ez egy paródia-mondat.

De tényleg van egy ilyen forrás.
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Bodor Ádám 80
Bodor Ádám 80. születésnapja alkalmá

ból arra kértük szerzőinket, az általunk 
megadott négy Bodor-passzus valamelyi
kének felhasználásával és továbbírásával 
köszöntsék az írót. Ezzel a tematikus ösz- 
szeállítással is köszönti a szerkesztőség a 
nyolcvan éves Bodor Ádámot!

Egy ember ült valahol a város szélén, 
valami bokrok alatt, és várt. Késő este 
volt, majdnem vaksötét, csak a töltés fölött 
világított egy kicsit az ég. Nem lehetett lát
ni a feje formáját, a lélegzését ebben a la- 
pulásban. Olyan volt, mint egy darab va
lami, amit letettek és otthagytak. Amikor 
meghallotta, hogy távol a kis állomáson 
fütyül a vonat, megmozdult. Felállt. Úgy

mozgott, mint akárki más, aki ültéből fel
áll és továbbindul. Felment lassan a tör
melékköveken, és a sínek előtt letérdelt. 
Ráhajtotta a nyakát. Hideg volt, de nem 
érezte. Várt. (A vonat)

Menyhárt doktor, ami nevét illeti, lehet 
orvos, lehet jogászdoktor, mindenesetre 
egy hajón teljesít szolgálatot. Azzal, hogy 
nevét elárultuk, kissé elébe vágtunk az ese
ményeknek, neve ugyanis a történet vé
ge felé magától kiderül: ráért volna akkor 
megtudni. (Kikötő, este)

Azon a napon, amikor apám at utoljá
ra láttam, mert három férfi autóba ül
tette, és magával vitte, megfogtam a

Nopritz Andrea mellét. Előbb csak a blú
zon át, aztán benyúltam a gombok kö
zött, és addig babráltam rajta, amíg azt 
mondta: elég. (Az Eufrátesz Babilon
nál)

A pincér, tálcáján egy adag marhabél
színnel és uborkasalátával, m ár m ajd
nem magányos vendége asztalához ért, 
hogy az ételt elébe helyezze, amikor min
den előkészület nélkül, hirtelen megállt. 
Úgy nézett ki, mint akit mentében lefény
képeztek. M int egy kivágott filmkocka. 
Félbeszakadt mozdulatában a tálca ar
cához közel maradt: fejét oldalra hajtva 
bámult a két tányérra. Rendesen kisütött 
marhabélszín volt, rendesen kimért kö
rítéssel, szabályosan tá la lt uborkasalá
tával. Mégis azt nézte. (Kivágott film 
kocka)

MOLNÁR VILMOS

Egy jó hely
Egy ember ült valahol a város szélén, 

valami bokrok alatt, és várt. Késő este 
volt, majdnem vaksötét, csak a töltés fö
lött világított egy kicsit az ég. Nem lehe
tett látni a feje formáját, a lélegzését eb
ben a lapulásban. Olyan volt, mint egy 
darab valami, amit letettek és otthagy
tak. Amikor meghallotta, hogy távol a 
kis állomáson fütyül a vonat, megmoz
dult. Felállt. Úgy mozgott, mint akár
ki más, aki ültéből feláll és továbbindul. 
Felment lassan a törmelékköveken, és a 
sínek előtt letérdelt.

Ráhajtotta a nyakát. Hideg volt, de 
nem érezte. Várt.

A vonat még nem jött, s az ember ki
csit tekergette nyakát a sínen, mint aki 
kényelmesebb pozíciót keres neki. De ef
félét nem könnyű találni egy kemény, hi
deg acélöntvényen. Rájöhetett maga is, 
egy idő után nem mocorgott tovább.

-  Valahogy így csinálhatta — kö
zölte halkan orra előtt a talpfával. -  
Mondják, a teste nem trancsírozódott 
szét. Lenyisszantott feje viszont jócskán 
elgurult. Mondanak ezt is, azt is.

A talpfa nem mutatott érdeklődést, és 
az ember most a fejét helyezte a sínre. 
Úgy csinálta, hogy füle a finoman rezoná- 
ló acélra kerüljön. Még nem volt látható a 
szerelvény, de a sín már kiválóan közvetí
tette, hogy rövidesen itt lesz. Érdekes él
mény sínre tapasztott füllel figyelni egy 
vonat közeledtét. Bár nem mindenki érez 
kedvet kipróbálni.

Amikor a mozdony fénysugarat lövellő 
reflektorral előtűnt a kanyarból, az em
ber felállt a sínről. Egy nagyot lépett hát
ra. Többet aztán nem. Nem lehetett biz
tonságos távolságnak nevezni, de senki 
nem járt arra, aki rászólhatott volna.

A késő esti kocsárdi kursza a délutáni 
váltásból kijövőket viszi hazafelé. Megáll 
minden kis állomáson, megállóhelynél.

Nem arról híres, hogy nagy sebesség
gel száguldozna. De egy lépés távolság
ra a sínektől még így is félelmetes robo- 
gásnak tűnt, ahogy a vagonok fülsiketí
tő kattogással elhúztak az ember előtt. 
Haját és kigombolt ballonkabátját vadul 
tépte a dübörgő vasparipa kavarta szél, 
de nem mozdult. Ökölbe szorított kezét 
kabátja zsebébe süllyesztette, s szemreb
benés nélkül meredt az elsuhanó szerel
vényre.

A kocsárdi kursza már eltűnt az éjsza
kában, de az ember még mindig ott állt 
egy lépésre a sínektől. Görcsösen össze
szorított kezét lassan előhúzta zsebéből. 
Erőlködnie kellett, hogy ujjait szétnyis
sa. Jobb tenyerében valami trutymót ér
zett. Kezét orra elé emelte, szagolgatta. 
Virágillata volt, ibolya vagy mi. Nemrég 
még takaros csokrocska lehetett. De mos
tanra egészen széttrancsírozódott a mar
kában. Csodálkozva nézte, mint aki nem 
érti, hogyan került az oda. Ujjaival szó
rakozottan golyócskát gyúrt a ramatyból. 
A sínekre nézett, de a golyóbist nem he
lyezte rá, hanem nagy ívben elhajította 
valahová a sötétbe.

Az ember lassan botorkálva lejött a töl
tésről. A sínek mentén keskeny ösvény 
kígyózott a kis állomás felé. Bár jól is
merte, mégis óvatosan lépkedett rajta a 
sötétben. Az egyetlen fénypont az éjsza
kában a távoli kis állomás előtt világító 
lámpa volt. Ahogy a mindenféle törmelék 
között kanyargó ösvényen közeledett felé
je, néha szem elől tévesztette. De tudta, 
csak az állomás melletti vasúti depó épü
lete takarja el időnként.

A vasúti depó sötét tömbje mogorván 
silbakolt a sínek mellett. Valamikor sze
net tároltak benne, meg mindenféle egye
bet. De már jó ideje nem nyitogatta senki 
az ajtaját, jókora lakat lógott rajta. A de
pó hátánál, az épület falától némi távol
ságra, használt autógumik kupacai ma
gasodtak. A fal és a gumik közötti részt 
a kiugró tetőzet védte az esőtől, a gu
mik halma óvta a széltől. Alkalmatos 
hely volt erősen. Napvilágnál jól szem
mel lehetett tartani onnan egyfelől az ál

lomást, másfelől a vasútvonalat. A szem
mel tartó közben észrevétlen maradha
tott. Jó hely volt, de csak kevesen tudtak 
róla.

Az ember elhaladt a vasúti depó előtt. 
Nem nézett se jobbra, se balra, ment 
egyenesen előre. Már maga mögött hagy
ta az épületet, mikor a depó hátánál a sö
tétből utánaszólt valaki:

-  Prezsmer úr, ha’ -  mondta egy 
borízű hang — jöjjön ide kicsit az öreg 
Szávulyhoz. Mesélnék én magának vala
mit a kocsárdi kurszáról. Meg még vala
kiről. Tudom, érdekelni fogja.

A Prezsmer név hallatára az ember 
egy pillanatra megtorpant. Épp csak egy 
pillanatra. Mint akit nem így hívnak, 
csak rácsodálkozik kicsit a névre. Vagy 
mint akit így hívnak, csak nem esik jól 
neki, hogy felismerték.

De nem ment oda, nem is fordult 
hátra. Soha nem kedvelte a meséket. 
A kocsárdi kurszáról szólókat pláne. Ki 
lehet ez az okos, aki tudni véli, mi érdekli 
őt? Tudomása szerint nincs, soha nem is 
volt Szávuly nevű ismerőse. Sem rokona 
vagy ilyesmije. A kásás hang valahogy 
mégis olyan ismerősnek tetszett. Olyan 
szávulyosnak.

Nem baj. Az ember tudta, a követke
ző vonattal úgyis el fog utazni. De vala
mikor, sok év múlva, ismét felkeresi eze
ket a tájakat. Szépen elsétál megint a sí
nek mellett. Lehet, bekukkant a depó 
mögé is. Addigra nem valószínű, hogy ez 
a Szávuly vagy ki még mindig ott húzza 
meg magát. De valaki biztosan lesz a de
pó mögött. Mióta az eszét tudja, mindig 
dekkolt ott valaki. Egyszerűen túl jó hely 
volt ahhoz, hogy kihagyják.

Akkor pedig szeme közé néz majd en
nek a Szávulynak. Vagy annak, aki 
akkor épp ott rontja a levegőt. Akinek 
Szávuly addigra biztosan továbbad
ta hülye meséit a kocsárdi kurszáról. 
A folklór búvópatakként megnyilvánu
ló csodája. Szávuly vagy nem Szávuly 
-  nem érdekes. Részéről lehet nyugod
tan akárki. Tiszta erőből majd jól tökön 
rúgja.
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ANTAL BALÁZS

A szavak súlya
Bodor Adám mondataira, 

Bodor Adám születésnapjára

Ha valaki a sínek túloldalán jött, és 
a szemét meregetve éppen jól odané
zett, legfeljebb annyit láthatott, hogy egy 
ember ült valahol a város szélén, vala
mi bokrok alatt, és várt. Késő este volt, 
majdnem vaksötét, csak a töltés fölött vi
lágított egy kicsit az ég. Nem lehetett lát
ni a feje formáját, a lélegzését ebben a la- 
pulásban. Olyan volt, mint egy darab va
lami, amit letettek és otthagytak. Ami
kor meghallotta, hogy távol a kis állomá
son fütyül a vonat, megmozdult. Felállt. 
Úgy mozgott, mint akárki más, aki ülté
ből feláll és továbbindul. Felment lassan 
a törmelékköveken, és a sínek előtt letér
delt.

Ráhajtotta a nyakát. Hideg volt, de 
nem érezte. Várt.

Az a valaki, aki a város felől jött a sí
nek mellett, én voltam. Először azt hit
tem, hogy már elkéstem. Azután meg
láttam mögötte a másik kettőt. Akkor
ra valahol hátul a hármójuk mögötti tér
ségen meggyújtották a fényszórót. És a 
fényben már láttam a negyediket is, hoz
zám közelébb, ahogy a löttyedt hókupa
cok közé pössent a töltés tövén, vicce
sen görbe lábbal döntve a derekát. Ami
kor meglátott, ijedten rántotta odébb a 
kukszerét.

Mire odaértem, az alak már nem tér
delt. Az a kettő, aki vele jött, előbb fel
állította, a sínek közé irányította, aztán 
egész egyszerűen addig mutogatott ne
ki, ameddig le nem feküdt végül ott ép
pen keresztben. A nyaka a sínpár egyik 
felén, a dereka tája meg a másikon. Mint
ha csak azt akarnák meglátni, vajon vé- 
gigér-e.

A magasabbik idősebb, szemüveges 
ember, fehér bajuszos, a fején széles ka
rimájú fekete kalap, amilyet a nagygaz
dák hordanak. Az alacsonyabbiknak a 
silány kis sildes sapkája alól kilógott a 
füle a fagyba. Mokány kis fekete bajusz- 
kája úgy setétlett az orra alatt, mint a 
cipőkefe. Te ki vagy, kérdezte. Maga az 
a Vencel, biccentettem vissza. Bólintott, 
azt mondta, Mindjárt jövök, és az ujjá- 
val odamutatott a térség felé. A többi
ekre.

Az elhagyott, régi állomásépület előtt 
vagy tízen, tizenöten fagyoskodtak. Ép
pen csak kiléptem a sínek közül, de nem 
mentem hozzájuk közel. Első ránézés
re nem ismertem senkit. Második ráné
zés meg valahogy nem nagyon akarózott. 
Mert talán a végén mégis lelnék valaki 
ismerőst.

A tag még mindig ott feküdt a  síneken 
keresztben. Azok ketten a vágányt mére
gették. A lejtőt, a lapályt. Törhették a kö
vek a hátát. Arra meg nem is akartam 
gondolni, hogy milyen rideg lehet a sín
v a s . A n y a k a  csu p a szo n  virított a  hitvány 
semmi kis kabátja kikeshedt gallérja fö
lött. Vékonyka nyaka volt. Bár mindenes-

Egri István: Nimfaust

tül olyan aprócskaformának látszott. Tö
rékenynek a vastag téli ruhát viselő em
berek mellett. Csak a durván nyírott ha
ja volt amolyan dúsabb bugaforma. Rá
gyújtottam. A fenyves a domboldal mel
lől fehér párát lehelt a kivilágított tisz
tásra. Alig slukkoltam vagy kettőt, mikor 
rám szólt a kefebajszos Vencel a töltésről, 
hogy menjek már még odébb. És akkor 
odébb mentem.

Ha még tíz percig eltart, itt szarom 
össze magam, mondta egy nőnemű vala
ki az állomásépület elől. Önkéntelenül 
néztem meg az órám. Még egy ok, hogy 
ne menjek túl közel hozzájuk. Büdös lesz 
egykettőre.

Nemsoká beereszkedett a lejtőn a kis 
motorvonat, amelyik akkortájt fütyült, 
amikor odaértem. Az volt az embernek 
az érzése, hogy mindjárt kileheli a lel
két ott helyben, mert már nem bírja to
vább. Miközben jóformán csak gurulnia 
kellett. Azok hárman lejöttek a töltésről. 
Amíg a szerelvény elhaladt, a fehér baju
szos szélesen mutogatva magyarázott va
lamit Vencelnek. Az meg csak bólogatott.
A harmadik valakicsodát sehol nem lát
tam. Aztán észrevettem odébb a személy- 
kocsik ablakán kilobbanó fényben gug

golva, hogy a kerekeket nézi, mint akit 
megbűvöltek.

A fehér bajuszos meg a Vencel nevű tag 
úgy álltak meg ott a közelemben, hogy 
mindent hallottam. Meg láttam. Az idő
sebb férfi a zsebébe túrt, de mindjárt, ki
csit ügyetlenül, ki is húzta a kezét, az
után nekilátott, hogy letornássza a kesz
tyűt az ujjairól. Jó finom, meleg bőrkesz
tyűje volt. Még abban a gyenge fényben 
is feltűnt. Puszta kézzel már mindjárt elő 
tudta halászni a tárcáját, a tárcájából a 
bankókat.

Amíg Vencel megszámolta és feljegyez
te a pénzt, az ember levette a fejéről a 
hetyke kis fekete kalapját, ami olyanfor
ma volt, mint az amerikai marhahajcsá
roké, csak ennek nem kanyarították be a 
karimáját, és forgatni kezdte a kezében. 
Valamikor masiniszta akartam lenni én 
is, mondta. Igen, kérdezett vissza Vencel, 
miközben körmölt. Majdnem az is lettem. 
De, mutatott a kormos ujja bötykével va
lahova a szemére, a szeme előtt a párás 
lencsékre, Emiatt nem lehettem. Vencel 
bólintott, Értem, mondta. Az ember vál
lat vont. Pedig különben abban az idő
ben még a vasat is megettem. De ma már, 
rázta meg a fejét és lebiggyesztette a szá
ja szélét. Vencel kezében megállt a toll a 
papír fölött. Ma már micsoda? Ma már 
nem eszem meg, mondta a gazdaember. 
A fejébe nyomta újra a kalapját. Ilyenkor 
kezdem újra bánni, hogy nem engedték, 
mondta még, Kivenném a részem az or
szág védelméből.

Amikor megkapta a szelvényt a meg
tett összegről, a fehér bajuszos lassan 
eloldalgott, és akkor Vencel odaintett. 
Visszaballagtunk a sínekhez. Na, várj 
egy kicsit, mondta. Elővett valahonnét 
egy toliformájú kislámpát, és annak a fé
nyénél tüzetesen megvizsgálta a pofáz- 
mányom. Még a száját is eltátotta köz
ben. Aha, mondta végül és kialudt a fény 
a kezében.

Errefele M43-ok közlekednek, mond
tam. A nyílt térségen a nyakunkba fútt 
a szél. Azt én nem tudhatom, mondta 
kisvártatva Vencel. Az négyszázötven 
lóerőt jelent, mondtam tovább, Meg több, 
mint negyven tonnát. Éntőlem, vont vál
lat. Ami mind itt fog teljesen felgyorsul
ni, amikor ledübörög az aljba, mondtam 
tovább. Mondjuk, hogy tizenhárom szá
zalékos a lejtő. Hallgattunk. Lefektes
sük, intett az embernek, de megállítot
tam, Nem kell. A felfestett jelet amúgyis 
láttam.

Ha megmondom előre, hogy itt lesz, ar
ra mennyit ad, mutattam a talpfák közé 
a kövekre. Hol, kérdezte Vencel. Itt, mu
tattam neki megint. A szokásosat. De én 
nem a szokásosat mondom, mondtam, 
Hanem hogy éppen itt. Rám nézett. Mi
csodája, kérdezte. Megmutatom centire, 
micsodája hol, bólintottam. Nincs ilyen 
biznic, ingatta a fejét. Hogyhogy nincs? 
Nem szokott, mondta, Mert ezt például 
ki jegyzi meg? Hogy te mit mutatói. Van 
nálam kréta, mondtam. Jól néznék ki, ha 
mindenki jelölgethetné a maga tippjeit 
nekem azzal a krétával, vonta meg a vál
lát.
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Odanéztem a tagra. Ott álldogált lehaj
tott fejjel mellettünk, mint akit már el
veszejtettek. Nem saccolom többnek sok
kal ötvenöt kilónál, méregettem csak úgy 
szemre, Hatvannál semmiképp se. Igaz, 
abból a feje a legnehezebb. Vencel megint 
csak ingatta a fejét, és végignézett a sín
pálya hosszán. Felsóhajtott. Az ilyesmit 
nem lehet kiszámolni. Hogyne lehetne, 
mondtam neki. Csak úgy, hogy nem, vont 
vállat Vencel. Ez tisztán a szerencse dol
ga. A fizikában én jobban bízom, mond
tam megint, A matematikában. Az a te 
dolgod.

Nem így szoktak az ilyesmihez hozzá
állni, mondtam neki. Hát pedig így szok
tak, vont vállat Vencel. Csak tudom tán, 
feleltem. Hát én is csak hadd tudjam 
már, biccentett erre 8. Nem először csi
nálok ilyen bizniszt, mondtam. Énvelem 
ugyan eló'ször, vonta meg a vállát. Meg
szívta az orrát, ellökte a csikket a kezé
ből. Néztem, hova repül. Látod, hogy nem 
látod?, mutatott utána. Mit gondolsz te, 
mi lesz itt? Nem láttál még ilyet. Hát ép
pen látni láttam, szóltam közbe. Ilyen 
setétségben a felit se leljük meg. Akkor 
majd mi a fene lesz, he? Itt fogol hisztiz
ni rajtam, hogy merre hány centi. Hogy 
Akhábel rakja tebeléd, mondtam ma
gamban.

Mondok valamit, tartotta fel a kezét, 
minthogyha végső érvvel rukkolna elő 
most akkor mindjárt, Ha már szokatlant 
akarsz. A fütyi fizet a legjobban. Hogyha 
megmondod, melyik sínen lesz. Nem ér
tettem. Eltalálhatod a kezit-lábát, a fe- 
jit, az is hozhat valamicskét neked. De 
itt most mindenki nagyban játszik. És 
mindenki a fütyölőjére tett. Nem is olyan 
sok pénzből most meggazdagodhat akár
ki. Nem értettem meg könnyen. Odanéz
tem a tagra és végigmértem. Ahhoz ne
kem látnom kéne. Mit kéne látnod? Hát 
azt a bizonyos részit nekije. No azt nem, 
ingatta a fejét Vencel, Nem vagyunk ál
latok, nem alázhatjuk meg. Pedig akkor 
tudnám megmondani, mondtam. Hogy
hogy, kérdezett vissza. Akkor tudnám 
megmondani pontosan. Kiszámolni, hogy 
hol lesz. Ezt el ne kezd nekem megint, 
fordította az ég felé a két szemét, Nem 
kell túlokoskodni. A sín közé esik, vagy 
nem. Vagy a sínre, ha igazán nagy szor
zót akarsz. Nem elég ez? Nem fogjuk mé
ricskélni. Vagy ott van, vagy nincs ott. 
Ennyit még be tudunk világítani. Ha 
nincs ott, nem keresgéljük ám a sötét er
dőben. Gondolom, nem olyan nagy neki, 
hogy könnyen meglátnánk, kacsintott. 
De azt csinálsz, amit akarsz, tartotta fel 
a két kezét, Nem muszáj a pucura ten
ned. Csak mondom, hogy ez fizet a legjob
ban. Meg hogy mindenki mást is egyedül 
ez érdekel. A többi olyan, na érted, uncsi. 
Már értettem.

No hogy legyen, kérdezte aztán, El kell 
dönteni. Most akkor nekem újra kell gon
dolnom az egészet, mondtam, Nem fog 
örülni a társam a bizonytalannak. Mi 
számokkal dolgozunk mindig, mondtam. 
Aha, bólintott, Nem mindig. Oszt a tár
sad az ki, kérdezte még. Legyen a sínen 
akkor, feleltem. Mije? Megmondjál ne

» » >  folytatás a 3. oldalról kem mindent pontosan, hogy gondolod. 
Nagy tétje van most minden egyes szó
nak. Mondhatnám, súlya. Szóval? A kol- 
bászkája. Ha egyszer az fizet a legjobban, 
mondtam. Annál már csak az, hogy egy
ben marad, nevetett. Ezt megmosolyog
tam én is. Na akkor meggondoltad? Igen. 
Legyen így. A jobb sínen a város felől. Ki
számoltam a pénzt, Vencel meg zsebre 
vágta, felírta és ideadta a szelvényt.

A telep, amelyikhez az állomás tarto
zott, vagy tíz éve néptelenedett el. Aztán 
egyszercsak a vonatoknak sem volt már 
mért megállni itt. Azután eltűntek innen 
a vasutasok. És most meg már az egész 
hely szabad préda mindenféle kétes ügy
letek lebonyolításához. Amivel itt a pa
rasztok próbálkoznak. Meg az úri népek.

Az épületből vidám zene szólt, egy öreg 
parasztember nagy bütyköst cipelve hoz
zám is odasündörgött. Égy kis szíverősí
tő az izgalmak előtt, ajánlotta. Nem kér
tem. Vannak finom leánykáink is ám, 
mondta még hunyorogva, Vagy amire 
szüksége volna az úrnak. Nekem semmi
re, mondtam neki. Amikor végre eloldal- 
gott, még mindig maradt egy kis időm. 
Rágyújtottam.

Már semmi sem látszott a lámpák 
fénykorén túlról. Megnéztem az órám. 
Még vissza is kellett érnem. Vencel már 
újabb kuncsafttal foglalkozott. Az ember 
meg csak ott álldogált magában a sínek 
mellett. Tilos volt beszédbe elegyedni ve
le. Vagy akár csak cigarettával kínálni. 
Még mit nem? Különben akkor megbun- 
dázhatná akárkicsoda a végeredményt. 
Hogy hova hajintsa el majd fektéből a fü- 
tyülőjét például, azt bárki előre megtár
gyalhatná vele.

Furcsa fejformája volt. Bár háttal állt 
a fénynek és messze tőle. Mégis, ennyi
ből is látszott rajta az idegenség. A szög
letek, a nyers vonások, a visszavágva is 
dúsnak tetsző hajzat a keleti fajták ké
pét idézték fel bennem az atlaszból. Hogy 
a bőre mennyivel sötétebb, az most nem 
látszott. A hitvány kabáton az ősi gyepű
őrség emblémája, búcsúajándék a mezs
gyék önkéntes felkentjeitől a hideg na
pokra. Ez a szerencsétlen azt hitte, mi- 
velünk punnyadt fehérekkel könnyű ki
baszni, és most meg mégis itt van, mert 
nyilván választott a maga élete meg a 
családja szabadsága között. Vagy vala
mi hasonló véglet mentén. És neki nem 
kutyaviadal jutott. Nem volt akkora sze
rencséje. Pedig ki tudja, milyen messziről 
kínlódta magát el idáig, hozzánk, a szép 
Európába.

Ahogy figyeltem, egyszercsak meg
mozdult. Körülnézett, félig, óvatosan, az
után a cserjék felé indult. Lassan, de ha
tározottan. Közvetlen nem őrizték, ám 
attól még nem lehetett meglógni. A ku
tyás őrök láncot alkottak az elhagyott kis 
állomás körül. De csak a bokrok közé hú
zódott, nem akart menekülni. Tétován 
lépkedtem arra magam is, önkéntelen, 
mint aki a láthatatlan magasságot bá
mulja. Nem is mentem hozzá nagyon kö
zel. Végül mégiscsak megláttam, ahogy 
ott kuporog guggolva, csupasz pecsája bő
re barnán világított a tüskés bokrok kö
zött a rávetülő fényben, talán mert meg
izzadt a nagy erőlködéstől.

Istenem, rájött a szükség. Mint ahogy 
másra is rá akaródzott jönni a közönség
ből. És akkor hirtelen rádöbbentem. Pont 
mikor az újabb vonatfütty felhangzott. 
De ez már erőteljes volt. Egy M43-é. At- 
süvöltötte még a zenét is. Azonnal meg 
kellett találnom Vencelt.

Jó kis kibaszás ez, mondtam neki, 
amikor utolértem. Megragadtam a kar
ját, hogy figyeljen. Vencel megállt. Majd
nem nevetek is, mondtam. Nem volt a 
közvetlen közelben senki, hogy halljon 
bennünket a víg zenebonában, mert még 
nem halkították le. De most akkor visz- 
sza az egész, mondtam most már a lehető 
legkomolyabban. Nem nagyon akart en
gedni a szorításnak, úgyhogy rántottam 
egyet a kabátján, ropogott a markomban 
a jó bőr. Nem lesz a síneken a fütyülője, 
sziszegtem neki. Széttárta a karját, A fo
gadás lezárult, mondta. Nem hinném, in
gattam a fejem. De bizony, megtétettek a 
tétek, bólogatott. Szerintem baszhatod, 
ha megtudják, hogy ez nő. Úgy rânduit 
össze rögtön, mint egy riadt állat. Fi
gyeltek minket. Nem gondolhatott semmi 
rosszaságra.

Szerinted mi lesz, ha elkiáltom ma
gam, kérdeztem tőle még mindig sziszeg
ve. Oké, csak nyugodjál le, mondta gyor
san és a zsebébe túrt. Háttal mindenki
nek, hogy a kezét ne lássák. Nem kell ki
abálni. Azonnal leizzadt. Itt a pénzed. 
Meg még egy kis kamat. Nesze. A kezem
be nyomta. Talán odébb is megy mindjárt, 
hogyha mozdulok. De én nem mozdultam. 
Most már eressz, mondta. A szeme még 
nem nyugodott meg. Micsoda kibaszás ez, 
ingattam a fejem. Többet akarsz, kérdez
te. Mindkettőnket szorított az idő.

Felteszem rá, mondtam. Állt, nézett. 
A fogadás lezárult, mondta. Az előbb már 
mondtam, hogy nem hinném, ingattam 
újra a fejem. Mit akarsz még, kérdezte el
gyötörtén. Már a lámpa is átváltott. Fel
teszem rá, mondtam újra. Hogyhogy rá? 
Hogy egyben marad. Csak nézett hitet
lenül, azután felnevetett, Na ne már. Ko
molyan beszélek. Erre még sose fogadott 
senki. Hogy a fenében maradhatna egy
ben? Az már nem a te gondod. Na az biz
tos. De utána nincs duma, mondta. Ha 
nem akarsz trükközni, válaszoltam. Fel
nevetett. Visszavette a pénzt és felírta. 
Elvettem tőle a cetlit. Különben se lesz 
már bizonyíték, mondta még.

Akkor kezdett nagy puha pelyhekben 
hullni a hó. Az emberek tudták, hogy ez 
már az a vonat lesz. A fogadás lezárult, 
hamarosan kiderül, kinek kedvez a sze
rencse. A nő, akit férfinek hittek, végig
feküdt a síneken. Mindenki izgatottan to- 
porgott meg helyezkedett. Ha túl közel 
mennek, baszhatják a ruhájukat. Ha há
tul maradnak, nem csak, hogy nem lát
nak mindent, de akár át is verhetik őket. 
Elvégre ki tudja, micsoda apró porcikács- 
káról van szó.

Csak engem nem izgatott már az egész 
itteni cirkusz. Rohantam vissza a sínek 
mellett a város felé, hogy még elérjem a 
vonatot az utolsó, Külső nevű megálló
hely előtt. Várt a masiniszta a befekteté
sünkről szóló papírunkkal a piros moz
donyunkban. Ami azt illeti, már nagyon 
várt.
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VINCZE FERENC

A köpönyeg
Egy ember ült valahol a város szélén, 

valami bokrok alatt, és várt. Késő este 
volt, majdnem vaksötét, csak a töltés fö
lött világított egy kicsit az ég. Nem lehe
tett látni a feje formáját, a lélegzését eb
ben a lapulásban. Olyan volt, mint egy 
darab valami, amit letettek és otthagy
tak. Amikor meghallotta, hogy távol a 
kis állomáson fütyül a vonat, megmoz
dult. Felállt. Úgy mozgott, mint akár
ki más, aki ültéből feláll és továbbindul. 
Felment lassan a törmelékköveken, és a 
sínek előtt letérdelt.

Ráhajtotta a nyakát. Hideg volt, de 
nem érezte. Várt.

Percek múltak, de a vonat még mindig 
nem indult. Térdét nyomták a kavicsok, 
némelyik élesen áthatolt a nadrágján, 
szinte befúrta magát bőrébe. Kitartott. 
Fejét továbbra is a sínre hajtotta, két ke
zébe közben szintén befurakodtak a töl
tés apró törmelékövei.

Hosszú percek teltek így.
Kényelmetlen volt ez a várakozás. Nem 

így képzelte. Gyorsnak, pillanatnyinak, 
villanásnyinak. Bármilyennek, de nem 
ilyennek. A vonat újra fütyült, de aztán 
nem történt semmi.

Nem tudta, mennyi idő telhetett el, 
míg ebben a felettébb alkalmatlan pozi- 
túrában a hideg sínekre hajtott nyakkal 
várakozott. Egyszer csak hirtelen fel
emelte a fejét. Megunta. Lassan, elgém
beredett tagjait óvatosan nyújtóztatva 
felemelkedett. Nem nézett semerre, át
egyensúlyozott a sínek közti talpfákon, 
majd a töltés másik oldalán lesétált. Az 
apró törmelékköveken meg-megcsúszott. 
Amikor leért, elnézett még a távoli ál
lomás irányába, ahonnan csak nem jött 
meg a várva várt vonat, majd elindult 
kifele a városból.

Nem volt nála semmi. Még kabátját is 
otthon hagyta, hátha jó lesz majd valaki
nek. Ingzsebében volt még egy szál ciga
retta. Elővette, nadrágzsebéből kihúzta 
a gyufát és rágyújtott. A füst furcsán te
kergőzött az ég felé. Ekkor jutott eszébe, 
hogy nem is szívta el az utolsó szál cigit. 
Pedig utolsónak tartogatta. Még erről is 
megfeledkezett nagy igyekezetében. En
nek most a füstöt eregetve felettébb meg
örült.

A töltés mellett haladt, és pár perc 
alatt kiért a városból. Szinte teljesen sö
tét volt már, csupán az egyik utolsó ut
cából szivárgott felé az egyik utcalámpa 
koszossárga fénye. Még egyszer visszapil
lantott. A távolban ismét fütyült a vonat. 
Az alig megvilágított kisváros tompán 
csillogott az éjszakában. Ahogy továbbin
dult, a töltésen valami elterülő feketeség
re lett figyelmes. Az a valami ott lapult 
fent a sínek mellett, mint pár perccel ko
rábban ő lapult sötét alaktalan valami
ként a sínekre hajolva.

Továbbment. Viszont pár lépés után 
megtorpant és visszanézett. A valami to
vábbra is ott lapult mozdulatlanul. Nem
csak fejével, de egész testével fordult ek
kor vissza, és tovább figyelte a sötétlő 
mozdulatlanságot. Annyira koncentrált, 
hogy egészen belefájdult a szeme a né
zésbe. Néha úgy érezte, nem bír már kü
lönbséget tenni sötétség és sötétlés kö
zött. Talán csak hallucinál, gondolta egy 
idő után, de ekkor, mindig ekkor, újra ki
vehetővé vált a mozdulatlan és alaktalan 
valami.

Kocsis Ildikó Emese: Eg és föld között

Ki tudja, mennyi ideje álldogált ott a 
töltés alján a sötétben. Mindenesetre sok
nak érezte az eltelt időt. És ekkor irigy
kedni kezdett. Nagyon jól tartotta ma
gát a mozdulatlan valami, mivel egyetlen 
mozdulatot sem tett. Egy pisszenésnyi 
hang sem hagyta el a torkát. Bár csak 
ő tudott volna ilyen dermedten térdelni 
az állomástól nem messze sínre hajtott 
nyakkal. Nem tudott, állapította meg le
mondóan, és elpöckölte a csonkig szívott 
cigarettát.

Még nézte egy darabig, majd hirtelen 
elhatározással ismét felkapaszkodott a 
töltésre. Az apró törmelékköveken ismét 
meg-megcsúszott, de végül felért. A vala
mi továbbra is mozdulatlan maradt, pe
dig bizonyára hallania kellett fújtatását 
és érkezését. Ahogy állt ott pár méter
nyire a sötétlő mozdulatlanságtól, a ko
rábbi irigységet kezdte felváltani a düh. 
Legalábbis összekeveredtek, és már bán
ta, hogy nem volt nála még egy szál ci
garetta, mivel ismét rágyújtott volna. Ott 
toporgott pár méternyire tehát, és me
resztette a szemét, de továbbra sem tud
ta kivenni, ki vagy mi hever vagy fekszik 
a síneken.

Kis idő múltán rászánta magát. Jó es
tét, mondta határozottan, s egyúttal kö
zelebb is lépett. Mintha mi sem történt 
volna, továbbra is csak hevert ott a sö

tétlő mozdulatlanság. Bizonyára halla
nia kellett a köszönést, állapította meg, 
és bizonyára annyira erőlködik a fura és 
felettébb kellemetlen pozitúra fenntar
tásán, hogy meg sem hallja az üdvözlést. 
Jó estét, lépett bátorságát összeszedve 
közelebb, és közben le is hajolt, hogy a 
köszönést egy óvatos vállérintéssel nyo- 
matékosítsa. Hogy a sínen heverő köpö
nyeg nem válaszolt, valahol érthető volt. 
A férfi előbb végigtapogatta a ruhada
rabot még ott fektében, aztán felemel
te. Apró törmelékkövek hulltak le róla, s 
hogy az összestől megszabaduljon, vagy 
kétszer rendesen meg is rázta a köpö
nyeget.

Csak ekkor vette rendesebben szem
ügyre, már amennyire a sötétben ez ten
ni lehetett. Hosszú, gyaníthatóan bar
na vagy sötétzöld köpönyeget tartott a 
kezében, mindkét oldalán egy-egy zseb
bel, vékony gallérral, nagy, sima és ke
rek gombokkal. Elindult visszafelé, s mi
kor az utolsó utcából odaszűrődő lámpa 
fénye erősebbé vált, ismét megállt, és 
megint szemügyre vette a portékát. A 
térdig érő köpönyeg, jól sejtette, barna 
volt, kicsit kopott, de teljesen ép, sehol 
sem foszlott szét az anyag, és hónaljá
ban sem tátongtak lyukak. Előbb színé
ből ítélve munkásköpenynek gondolta, 
aztán ahogy forgatta, felrémlett neki, 
hogy a munkások nem viselnek köpönye
get. A munkafelügyelők annál inkább. 
Vagy esetleg a tanügyi káderek szoktak 
volt még ilyen típusú, gyakran méret 
után készített darabot viselni. Valame
lyik nap a főutcán lévő italbolt tulajdo
nosa is egy ilyen köpönyegben feszített. 
Kívül durva, strapabíró anyaga volt, be
lülre leheletvékony bélést varrtak, mely 
könnyebbé tette a belebújást. Belül is 
végigsimította kezével, amikor valami 
megzördült. A köpönyeg belső zsebében 
egy csomag cigaretta lapult. A szinte tel
jesen összegyűrődött csomagban egyet
len szál árválkodott.

Ekkor a férfi hirtelen ötlettől vezér
elve belebújt a köpönyegbe. Vállbán egé
szen passzolt, azonban a begombolás so
rán rájött, hajdani gazdája nála jóval 
vékonyabb lehetett. Begombolva derék
ban és hasban eléggé kellemetlen volt vi
selni, minden mozdulatnál érezte a szo
rító kényelmetlen érzést. Mint mikor 
szűk a bőre az embernek. De ezért csak 
nem akarta levetni, inkább kigombolta, 
majd leült a sínek közt az egyik talpfá
ra. Otthonosan nyúlt a köpönyeg belső 
zsebébe, előhúzta a cigarettáscsomagot, 
majd kivette a megmaradt utolsó szálat 
és rágyújtott. A füst bodorodva tekergő
zött az ég felé.

Amikor meghallotta, hogy távol a kis 
állomáson újra fütyül a vonat, megmoz
dult. Elpöckölte a cigit, és felállt. Úgy 
mozgott, mint akárki más, aki ültéből 
feláll és továbbindul. Tett néhány lépést 
lassan a törmelékköveken a város felé, és 
a sínek előtt újra letérdelt.

Ráhajtotta a nyakát. Hideg volt, de 
nem érezte. Várt.
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KIRÁLY FARKAS

Füstbe mentek
Annak a napnak hajnalán, amikor a 

környékbeli bányászok első alkalommal 
indultak botokkal felszerelve teherkocsik 
platóján a városba, Holencsuk képzelt al
ezredes öt óra negyvenkettőkor, mint 
minden reggel, kilépett a fülkéből. Ra
gaszkodott a pontossághoz, talán túlzot
tan is, pedig a vagon nem gördült volna 
sehova vele. A vasúti kocsi nem volt moz
donyra vagy semmiféle vontatószerkezet
re csatlakozva, sín sem futott alatta, ke
rekei sem voltak, és vasutas sem lépett 
padlójára azóta, hogy tréleren felhozták 
ide, a hegység szívébe, s daruval lepakol
ták a felhagyott kőbánya legfelső teraszá
ra. A százados a folyosón balra fordult, a 
kocsi végébe ment, kinyitotta annak ajta
ját, lelépkedett a három lépcsó'fokon, krá- 
kogott, egyet köpött, megigazította a sap
káját, és indult volna a dolgait intézni. Ám 
halasztania kellett, mivel a vagon körül 
előforduló méretes kövek egyikének szélén 
egy meglehetősen vegyes -  a bányászru
hák és a hegyivadászok ruházatából ösz- 
szeválogatott, vagy inkább találomra ösz- 
szeszedett -  öltözetű férfi ült, és láthatóan 
őrá várt. Amint meglátta, előre köszönt:

-  Jó napot, százados.
-  Alezredes — felelte Holencsuk.
-  Á, én civil vagyok — válaszolt az 

idegen.
-  Mármint én vagyok alezredes.
-  Nos, ahogy óhajtja -  fricskázta el a 

másik a csikket. Szűrős cigi volt, gya
nús portéka azon a vidéken, fel is tűnt 
Holencsuknak.

-  Mi járatban? — kérdezte katonásan 
az idegentől.

-  Boksát raknék.
Holencsuk meglepődött. Mi a fenének 

rakna valaki itt boksát? Főleg olyan em
ber, aki szűrős cigarettával flancol? Nem 
kell a szén senkinek... Az utolsó szénége
tők, Kopf, Veka meg Patrubán már évek
kel ezelőtt leléptek a völgyből.

-  Valóban? És minek azt?
-  Szükség lesz rá, higgye el nekem -  

győzködte az idegen.
-  Ugyan miért? -  kérdezte Holencsuk, 

és hirtelen arra gondolt, hogy esetleg 
megvonják a bányászoktól az ingyenes 
áramot az új vezérek...

-  Bízzon bennem -  kínálta cigarettá
val a másik.

Elfogadta. Talán egy pillanattal tovább 
forgatta és szagolgatta, mint illett volna.

-  Mindenről tudni fog — emelte arcma
gasságukba a benzines gyújtót a jövevény.

Mindkét cigaretta felparázslott. Az ide
gen a lépcső korlátjára tette a doboz Marl- 
borót, felkapta a zsákját, és elköszönt:

-  Akkor én mennék is. Minden jót!
Meglepte a finom dohány aromája, az

idegen bőkezűséggel vegyes arroganciája, 
ezért csak akkor kiáltott utána, amikor 
az már bő tizenöt lépésnyire eltávolodott:

-  Mit is mondott, mi a neve?
-  Nem mondtam — fordult felé amaz.
-  Valamilyen nevet azért mondjon.
-  Hányadika van ma?
-  28. Január 28.

-  Hmm. Akkor a nevem Vajda.
*

Nagyjából öt nappal később látta meg 
Holencsuk felemelkedni a füstöt. A Nyes
tek vizének szurdokából indult, s a nyo
mott légben inkább ellaposodott a táj felett, 
mintsem a magasba szállt volna. A füst ha
marosan bökdösni kezdte a Holencsuk va
gonjának helyet adó dombot is. Égett hús 
és bőr szagát tömködte a bánya kövei közti 
résekbe a hömpöly, ezért az alezredes úgy 
döntött, meglátogatja a szénégetőket: talán 
valami hiba csúszott a boksarakásba.

Egy óra múlva már a szénégetők laká
ul szolgáló, kerekeit rég elgurított lakó
kocsi ajtaján zörgetett. Az ekkorra subás 
paraszttá változott idegen a háta mögül 
üdvözölte:

-  Isten hozta! Bukur vagyok, a szén
égető.

Holencsuk kissé zavarba jött:
-  Úgy emlékeztem, hogy Vajdának 

hívják.
-  Hja, naponta változik a helyzet. Én is 

századosnak tudtam magát, s mégis őr
nagy.

-  Alezredes.
-  Látja, pont erre gondolok -  válaszolta 

vidáman a subás, majd széles gesztussal 
invitálta a tisztet: — Arra tessék.

A boksa szakszerűen volt megrakva, 
már amennyire Holencsuk ezt meg tudta 
állapítani. Kopf, Veka meg Patrubán azt 
magyarázta annak idején, hogy a farakást 
avarral, erdei haraszttal fedik be, amire 
félarasznyi földréteget terítenek. A bok
sa legtetején egylábnyi átmérőjű lyukat 
hagynak, majd a gyújtólyukon át begyújt
ják a gyújtóbelet. Mindezt az idegen meg a 
dinkának látszó segédje is megtette.

-  És ki ez a legény? -  kérdezte.
-  Én csak Izének hívom — válaszolta a 

borostáját zörögtetve Bukur. — Találtam. 
Hé, Izé, gyere ide — intett a kölyöknek.

A fiú odaszaladt.
-  Mondd el szépen a századosnak, hogy 

ki vagy.
A srác mutatta: nem tud beszélni.
-  Kivágták a nyelvét gyerekkorában — 

szólt Bukur. Erre a legény meglökte a fő
nökét, aki bokán rúgta, majd egy seggbe- 
rúgással utalta arrébb Izét.

Holencsuknak nem akaródzott sokáig 
időzni, ezért rátért látogatása okára:

-  Igazából az érdekel... — kezdte, de az 
idegen a szavába vágott:

-  Á, a bűz, persze. Az erdészek hoztak 
néhány hullott állatot. Természetvédelmi 
szempontból szükséges elégetni a fertő
zött vadat, ezért megengedtem, hogy be
dobálják a boksába.

Holencsuk jól tudta, hogy az erdészek 
fegyverestől-mindenestől hónapokkal ko
rábban elszöktek...

*

Még háromszor-négyszer ellenőrizte a 
szénégetőket. Nem sikerült megkedvelnie 
őket. Leginkább az zavarta, hogy ha ke
zével letakarta bal szemét, mindig csak a 
főnököt látta, aki mindig más néven ne
vezte magát. Ha viszont a jobb szemét ta
karta le, vagy csak behunyta, mert a jobb 
szemével ezt meg tudta tenni, csak Izét 
látta, a néma segédet, akinek még név 
sem jutott a világból, csak egy mutatás,

C sata H erm ina: A lternatív térkép

csak ennyi: Izé. Holencsuk hátán éveken 
keresztül futkosott a hideg, ha a Nyes
tek vizének völgyében volt elintéznivalója. 
Az égett hús és bőr szaga pedig megült a 
zuzmókon meg a mohákon, és megtöltöt
te a vargányák pórusait, valahányszor a 
bottal felszerelt bányászokat visszahoz
ták a városból a teherkocsik platóján.

*

Aztán egy hajnalban, öt-negyvenegy- 
kor valaki dörömbölni kezdett Holencsuk 
vagonjának ajtaján.

-  Százados! Százados! -  verte Izé az 
ajtót.

-  Alezredes -  nyitotta rá az ajtót 
Holencsuk.

-  A főnök küldi magának ezt -  mond
ta a néma Izé, és felmutatott egy táska
rádiót. — Be van állítva, csak hallgassa — 
tette hozzá, és beszaladt a fák közé.

Aznap még egyszer utoljára kigyalo
golt a boksákhoz. Az idegen saját meg 
Izé cókmókját pakolta egy rendszám nél
küli öreg IMS-be. Ismét bemutatkozott: 
Holencsuk vagyok. Az nem lehet, mert 
az én vagyok. Lehet, nem lehet, ki tudja, 
mondta, majd beült a vén terepjáróba, és 
lassan, de magabiztosan távozott.

Nem sok nappal azután, hogy a bányá
szokat utoljára vitték haza a városból, egy 
vegyesen vájárnak meg hegyivadásznak öl
tözött ember ült valahol a város szélén, va
lami bokrok alatt, és várt. Késő este volt, 
majdnem vaksötét, csak a töltés fölött vi
lágított egy kicsit az ég. Nem lehetett lát
ni a feje formáját, a lélegzését ebben a lapu- 
lásban. Olyan volt, mint egy darab valami, 
amit letettek és otthagytak. Amikor meg
hallotta, hogy távol a kis állomáson fütyül 
a vonat, megmozdult. Felállt. Úgy mozgott, 
mint akárki más, aki ültéből feláll és to
vábbindul. Felment lassan a törmelékköve
ken, és a sínek előtt letérdelt. Ráhajtotta a 
nyakát. Hideg volt, de nem érezte. Várt.

*

Szénégetéssel azóta sem próbálko
zott senki a Nyestek vizének völgyében. 
Évekkel később, azt beszélik, megtele
pedtek ott az emberevők.
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SZAKÁCS ISTVÁN PETER

V isszatérni
Egy ember ült valahol a város szélén, 

valami bokrok alatt, és várt. Késő este 
volt, majdnem vaksötét, csak a töltés fö
lött világított egy kicsit az ég. Nem lehe
tett látni a feje formáját, a lélegzését eb
ben a lapulásban. Olyan volt, mint egy 
darab valami, amit letettek és otthagy
tak. Amikor meghallotta, hogy távol a 
kis állomáson fütyül a vonat, megmoz
dult. Felállt. Úgy mozgott, mint akár
ki más, aki ültéből feláll és továbbindul. 
Felment lassan a törmelékköveken, és a 
sínek előtt letérdelt. Ráhajtotta a nyakát. 
Hideg volt, de nem érezte. Várt.

Este ruhástól feküdt le. Álláig felhúz
ta a pokrócot, pedig már senki sem ellen
őrizte őket. A durva szövet szúrta a bő
rét. Később, amikor a többiek már elcsen
desedtek, fölkecmergett a fekhelyéről, fe
szesre húzta a lepedőt, s a pokrócot sza
bályosan összehajtogatva rátette. Föl
húzta nehéz, ormótlan bakancsát. Kö
rülnézett. A rácsos ablakokon beszürem
lő holdfény sárgás tócsákba gyűlt a linó
leum padlón. Elindult a vaságyak köz
ti keskeny átjárón. Kezét előrenyújtva, 
óvatosan lépegetett. Félt, hogy az elnyűtt 
testek kipárolgásából szövődött látha
tatlan hálóba gabalyodik, s reggel majd 
úgy találnak rá a levegőben fennakad
va. Az ajtó fölött az egyetlen égve hagyott 
villanykörte fáradt szemként hunyorgott 
a homályban. Visszanézett az alacsony, 
boltíves teremre. Észre sem fogják ven
ni, hogy már nincs ott. Kint az éles le
vegő az arcába vágott. A szakadozott vi
harkabát csuklyáját kopasz fejére húzta, 
s átsietett a parkon. Az óriásira nőtt, ha
lott fák tövében a jégzománcos fű kísérte
tiesen fénylett. A kapusszoba előtt önkén
telenül megállt, és belesett az ablakon. 
Márk arccal nyitott füzetére dőlve, része
gen horkolt az asztalnál. Az üres pálin
kás üveg ott hevert a lába mellett, a pisz
kos padlón.

Mielőtt kilépett volna a földbe süppedt, 
kovácsoltvas kapun, megtapogatta ka
bátja bal felső részét. A kartonlap ott la
pult a szíve fölött, a bélésbe varrva. Elin
dult az állomás irányába. Léptei tompán 
koppantak az egyenetlen kockaköveken. 
Egy kóbor kutya a nyomába szegődött. 
Ijesztően sovány volt. Csontjai már-már 
átszúrták rövidszőrű, vörhenyes bundá
ját.

-  Hát te mit akarsz tőlem? -  fordult fe
léje. Hangja rekedt volt, szakadozott, ne
hézkesen forgott a nyelve. Mint aki már 
rég elszokott a beszédtől.

A kutya is megállt. Felemelt fejjel fi
gyelte. Nagy szeme nedvesen csillogott. 
Aztán szűkölve a közeli kapualj felé ira
modott.

-  Semmit -  nézett a kutya után. -  
Megijesztettelek. Már senki sem akar tő
lem semmit.

Az állomás fehér, földszintes épüle
tében csend honolt. A pénztárfülkében

ücsörgő, egyenruhás emberke rezzenéste
len arccal figyelte, amint kopott pénztár
cájából egyesével előkotorászta a réz és 
alumínium pénzérméket.

-  Ez már nem érvényes — bökött tinta
foltos ujjával az egyikre. — Ez pedig még 
nem — göcögött, egy másikra mutatva.

-  Elnézést -  motyogta zavartan. -  Rég 
nem fizettem már...

A visszautasított érmék helyett máso
kat adott. Azt a kettőt, a jeggyel együtt a 
pénztárcájába csúsztatta.

-  Bármelyik vagonba ülhet — szólt utá
na az egyenruhás emberke. -  Nálunk 
nincs első- vagy másodosztály. S a jegyét 
sem fogják már ellenőrizni.

A váróterem órájára pillantott. Még 
huszonkét perc volt a vonat indulásá
ig. Leült a néptelen, petróleumszagú he
lyiségben, szemben a megsárgult menet
renddel. Csak ez az egy járat indult in
nen, a végállomásról. Lehetetlen volt el
téveszteni. Egy ideig a váróterem képe
it nézegette. Az ódon óratornyot. A lép
csős sikátorokat. A tölgyekkel szegélye
zett, várbeli terecskét. Aztán már nem 
bírta tovább, és kiment a peronra. Szem
ben, a sötétségbe dermedt domb tetejé
ről fénynyalábok pásztázták az eget. Föl- 
alá sétált a vágány mellett. Léptei türel
metlenül kopogtak a kicsorbult betonla
pon. A sínpárt figyelte, a repedezett talp
fák közt tenyésző gyomot. Végre befutott 
a vonat. A szerelvény mozdonyból és két 
vagonból állt. Fölszállt a másodikba, s le
ült az ablak mellé. Körbekémlelt. A va
gonban senki sem volt rajta kívül. Ron
gyos átalvetők, szakadozott hátizsákok, 
ütött-kopott bőröndök árválkodtak a fém
vázas csomagtartókon. Neki nem volt mit 
föltennie melléjük. A csuklyát lehúzta a 
fejéről. Mozdonyfütty hallatszott, a sze
relvény megrándult, majd lassan, csiko
rogva kigördült az állomásról. Homlo
kát a nyirkos üveglaphoz nyomva figyel
te, mint marad el az állomás földszintes 
épülete s mögötte a park, kiszáradt fáival 
és romos kastélyával. Az üresen maradt 
ágyra gondolt, a katonásan összehajtoga
tott pokrócra, mely alatt hosszú idő óta 
álmodott már erről az utazásról. A vonat 
felgyorsult. A vagon falára akasztott tér
képre nézett. Tekintete tétován követte a 
szeszélyesen kanyargó vonalakat. Ne félj, 
mondta neki Ádám. Ez a vonat egyenesen 
odavisz. Jó haver ez az Ádám. Sok évvel 
ezelőtt került közéjük. Egy dalról beszélt 
neki. Visszatérés az ártatlanságba. Vala
mi ilyesmi a címe. Arról szól, magyaráz
ta, hogy minden visszanyerheti eredeti 
alakját, visszajuthat romlatlan állapotá
ba. Ă partot ért tajtékból hullám lesz új
ra, a kivágott fa fölegyenesedik a földről, 
a széttört üvegpalack darabjai összeforr
nak. Ez az elkallódott emberekre is érvé
nyes lehet. Akik elvesztek az idő útvesz
tőjében. Vissza kell menni a kiindulási 
ponthoz. Ez az egyetlen esélyed, hogy új- 
rakezdhesd. Őt keresd, vett ki a párnája 
alól egy névvel ellátott fényképet. A kar
tonlapra ragasztott, megbámult fotográ
fiáról ismeretlen, fiatal nő tekintett rá. 
A neve sem mondott semmit. Értelmet
len betűhalmaz volt csupán. Ádám szavai

még ott visszhangoztak a fülében, ami
kor hirtelen iszonyú fáradtság neheze
dett rá. Hátradőlt a kemény ülésen. Sok 
volt ez a mai nap neki, annyi tétlenség
re ítélt év után. A feje a mellkasára csuk
lóit. Mikor magához tért, már reggel volt. 
Hunyorogva nézett ki a szürkeségbe. Sá
ros szántóföldeket látott, csenevész bok
rokkal benőtt, alacsony dombokat. Vég
re föltűnt a város is. Előbb a hajdani ipa
ri zóna beton és fém maradványai, majd 
a külváros lepusztult tömbházai. Kormos 
falak, fénytelen ablakok, homályba vesző 
lépcsőházak. A vaskorlátos erkélyekre te
regetett ruhák bágyadtan lebegtek a fo
lyó felől fújdogáló szélben. A vonat las
sított. Ódon, emeletes villák mellett dö
cögtek el. Mintha senki sem lakott vol
na már bennük. A kicsorbult kőlépcső
ket benőtte a moha. A magas ablakokat 
korhadt zsalugáterek takarták. Kétarcú 
istenek, angyalok és démonok meredtek 
a homlokzatok málladozó reliefjeiről a 
semmibe. Egy rozoga vashídon haladtak 
át. Az éles kerekek fülsiketítőén csattog
tak. A levegőben rozsdapor szálldosott, 
lent szürkén örvénylett a víz. Aztán fel
tűnt az állomás fehér, földszintes épülete. 
Fekete hárászkendős asszonyok várakoz
tak a peronon fázósan összebújva. A ki
járatnál hátát a falnak támasztva féllá
bú koldus ült. Lecsatolt falába koszos ka
lapja mellett hevert a földön. Tanácstala
nul körülnézett, aztán vaktában elindult. 
Sokáig bolyongott az állomás körüli sáros 
útvesztőben, kezében a kartonlapra ra
gasztott, régi fényképpel.

— Nem, nem ismerjük -  vonogatták a 
vállukat a járókelők a fotográfia láttán.

-  Menjen a városházára -  tanácsolta 
neki egy idős, tanár kinézetű férfi. — Ott 
majd biztosan utána tudnak nézni.

Hosszas keresgélés és többszöri tu
dakozódás után végre rátalált a sárga 
lábasházra.

-  Első emelet, 32-es ajtó -  mondta a 
kapus teli szájjal, anélkül, hogy felnézett 
volna újságpapírosra tett tízóraijáról.

Léptei zaját elnyelte a seszínű szőnyeg. 
A lakossági nyilvántartó osztályon egy 
apró kontyos, szemüveges nő átvette tő
le a fényképet és az alája firkantott név
re pillantott.

— Kérem, várjon kint. Ha idevaló a ke
resett személy, biztosan azonosítani tud
juk. Nekünk mindenkiről vannak adata
ink.

Kint, az ablak mellett leült egy szék
re. A folyosón senki sem járt. Mintha 
most látná először, alaposan szemügy
re vette ormótlan, fekete bakancsát, ki
rojtosodott, szürke nadrágját, kopott, 
mustárzöld viharkabátját. Bogos ujjaival 
többször is végigsimított a fénykép he
lyén, az elszakított cérnaszálakat sodor- 
gatta. Később az ablakhoz lépett. Szem
ben, a roskatag emeletes házak fölött 
kör alakú csillagvizsgáló állt a dombte
tőn. Tűnődve nézte a beomlott tetejű, fe
hér épületet. Egy idő után megunta a cél
talan nézelődést, és elindult a folyosón. 
Az első elágazás után azonban visszafor-
» » >  folytatás a 8. oldalon
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KIRÁLY LÁSZLÓ 

A Z angezur-hegység felé
Bodor Á dám nak -  üdv!

Efféle tisztelgő főhajtás alkalmán  
újat nem mond, csak toporog az ember, 
egyik féllábról másikra, haszontalanul: 
mi legyen? -  hízelgés? -  okosság? -  elmés szó? -  
hűvösködés? —  a franc...

Nehéz m agasztos ruhát öltenem, hát 
kivágom magam az illem bozótjából, 
s ajánlom m áris Önnek, Mester -  
ki ilyes tapasztalásokban sokkalta jártabb, 
évei szám a okán bölcsebb nálam, 
és ennél fogvást tekintélyesebb is (tán) —  

ajánlom hát: egyszer, mikor épp a 
Kincses Város felől közelít V-helyhez, 
az úton, melynek hepehupás mentén, 
ebben a mi tündér Erdély Országunkban, 
oly sok emlékre méltó dolog megesett, 
gyilkolás, csata, kopjatörés, ármány —  

és m ár Radnótot s kastélyát elhagyván, 
Nyárádtetőnél jobbra lesz kegyes letérni, 
Libán felé irányozva patkót, kormány kér eket,

s Lukafalván rá-lépve a Székely Földre, 
mely énnekem legotthonabb otthonom, 
leghazább hazám  —

figyelmezzen Méltóságod, délre járván  az idő, 
a csinoska vendég-fogadókra, hiszen tudjuk: 
a „mindent a szemnek” nem elég -  
hát el ne siessen-osonjon a Deszkás előtt,

kinek falai közt szívünknek s egyébb részeinknek 
igen kedves fogadásban részesülhetünk; 
hol szó, látvány lelkűnkhöz beszél, 
s nincs élő, ki innét üresen távozik, 
még Kigyelm ed se, lássa! -  de ha mégis: 

minden hiányzó pótolható, odébb, a Gerendásban, 
(ha m ár a K is-Küküllő völgyét nyargaljuk, 
a M ezőhavasra küldve tekintetünk): 
és „Uram Isten, az a szemes-fuszulyka-lé”!!! -  -  

s csak eztán tovább, tovább, a Libán felé! 
Kibéden hagyma s jó  pálinka; Sófalán 
párja-ritka havasi mézek, és 
Korond fingó-borvize odább, s hús cserepei...
—  nehéz, nehéz mindenre figyelmezni, de előre! 
a Libán, a Zangezur-hegy felé, kényes úton, de 
megállíthatatlanul! —  kiáltja s kívánja 

Neked Kirájlaci, k it Sóváradon lelni, 
ha épp nem tévelyeg egy nyárban valahol...
(S a kapuja kurjantásra tárul).

» » >  folytatás a 7. oldalról

dúlt. Félt, hogy eltéved az egymást ke
resztező, néma folyosókon. Visszaült a he
lyére. Fegyelmezetten várakozott. Végre 
kinyílt az ajtó.

-  Sajnálom -  nyomta a kezébe a meg
bámult fényképet az apró kontyos, szem
üveges nő. — A keresett személy nem sze
repel a nyilvántartásban.

Komoran bolyongott a városban. Már 
semmire sem figyelt. Az sem vigasztalta, 
hogy visszakapta féltve őrzött fényképét. 
Nem ér semmit magára, gondolta. Árnya 
csupán annak a fiatal, ismeretlen nőnek.

Alkonyodott már, amikor betért egy 
városszéli kocsmába. A boltíves, alacsony 
helyiségben két elnyűtt arcú fazon iszo

gatott. A mennyezetről rácsos lámpates
tek lógtak, sárgás fényt okádva a piszkos 
mozaikpadlóra. A mély ablaküregekben 
cipőkbe ültetett virágok porosodtak. Egy 
deci fehér rumot rendelt a pultnál.

-  Nálunk előre kell fizetni, haver -  fi
gyelmeztette a kövér csapos. -  Főleg, ha 
ilyen egzotikus piát akarsz.

-  Tessék — tette eléje kopott pénztárcá
ját. — Vegye ki belőle az árát.

-  Épp, hogy futja — adta vissza a pénz
tárcát vigyorogva a csapos.

Elővette a fényképet, s maga felé fordít
va a poharához támasztotta. Az alkohol 
gyorsan a fejébe szállt. Mintha víz árasz
totta volna el, az arcok elmosódottan le
begtek az alacsony helyiségben. Az isme
retlen fiatal nőé is. Mintha ott lett volna

vele. A két vendég a pulthoz tántorgott. 
A fiatal nő láttán hátrahőköltek, s egy
mást lökdösve kitámolyogtak a kocsmából.

-  A kurva anyját! — nézett a csapos is 
a képre, s halálsápadtan hátrált ki a pult 
mögötti függönyös benyílón.

Bárgyún nézett körül az üres helyiség
ben, majd a fényképet viharkabátja zse
bébe tette, s kilépett ő is az éjszakába. 
Az éles levegő az arcába vágott. A csuk
lyát kopasz fejére húzva, lassan elindult. 
Sokáig bolyongott a zegzugos sikátorok
ban. Végre kiért egy sík, bokros terület
re. A felhőkön átszüremlő ónos fényben 
megcsillant a sínpár. Leült a bokrok tövé
be. Lassan kitisztult a feje. Amikor meg
hallotta, hogy távol, az állomáson fütyül 
a vonat, fölkapaszkodott a magasított töl
tésre, letérdelt, és fejét a sínre hajtotta. 
Várt. A fém alig érezhetően vibrált alatta. 
Egy kanyar után föltűnt a vonat. Éles fáj
dalom nyilallt a tarkójába. Hátranézett. 
A féllábú koldus volt az. Ott állt mögötte, 
mankóját fenyegetően a magasba tartva.

-  Takarodj innen! -  mordult rá, foghí
jas ínyét kivillantva, s újból a fejére súj
tott. — Még bajt hozol ránk!

A sín remegése fölerősödött, a két fény
szóró hatalmas szempárként meredt rá. 
A koldus lehajolt, s rángatni kezdte.

-  Nem hallod?! Húzz már el a fenébe! -  
zihálta. -  Semmi keresnivalód itt!

A vonat már egészen közel volt. Fülsi
ketítőén zakatolt. Az erős fény elvakítot
ta. Nagyot lökött a kolduson. Összegaba
lyodva hengeredtek le a töltésről. A sze
relvény pokoli csattogással robogott el fe
lettük.

Föltápászkodik a mozdulatlan test mel
lől. Elindul az éjszakában. Lassan, botla
dozva megy. Már csak a törmelékkő hal
kuló ropogását hallani a sötétben. Aztán 
csend lesz. Mintha senki sem járna arra
felé.
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KARÁCSONYI ZSOLT

90 sor.
A m in im a lis ta  kö ltőnél 
e lp a tta n  a  h úr

Táskámat szemem a la tt tartom, 
visszafogott vagyok, általában  
nem írom le ezt se.

Egyetlen pontba  
szoktam sűrűsödni le nem írt 
m ondataim  végén, verseim címét, 
ha leírom egyáltalán, csak három  
ponttal jelölöm, könyveimet 
elektronikus kódok mélyére rejtem.

E-bookként is alig találhatóak, 
profi hackerrek dolgoztak évekig, 
míg eljutottak a tartalomjegyzékig, 
ahol,
most m ár be kell vallanom, 
ők is csak pontokat találtak, 
de ezek a pontok az utóbbi időben 
elkezdtek képekké összeállni, 
teljesen váratlan kombinációkat 
hoznak össze, néha -  kénytelen vagyok 
elismerni -  igenis szavakká

sűrűsödnek.

Mélysötét éjszakákon, azúrkék egű  
nappalokon, még a mondatok 
létrejötte sem kizárt.

Nem tudom, milyen ősi vírus okozza, 
de az elmúlt héten a szavak  
leírt versekké kezdtek 
rendeződni, rémülten látom  
a tikos felületen, hogy burjánzónak 
szonettek, rondák, villanellák, 
hömpölygő szabadversek, 
önmagukba zárt haikuk, kikacsintó 
epigrammák, komor négysorosok, 
pedig  nekem eszem ágában  
sem volt leírni őket, de amióta  
valami titkos rekeszben 
elpattant a húr, á tszakadt a gá t -  
(nem tudom, miként lehet ezt 
ennél tömörebben megfogalmazni) 
egészen váratlan dolgok 
történnek velem. Sosemvolt események 
sorjáznak, nem csupán lelki 
szemeim előtt, de a valóságban, 
igen, ebben a terjengő, 
véget nem érő, homályos, 
lidércfények á lta l be- és kijelzett 
mocsárban is egyre több olyan 
dolog akad, am it megírhatnék, 
leírhatnék, hogy szép a tavasz és 
egészen apró pillangókra vár, 
vagy, hogy az ősz is fogja m agát 
olykor, és sosemvolt nyarakra gondol.

Egyszóval, egyszóval mindez, 
egyetlen szóval m ár nem írható 
le semmiképpen, sőt egész 
mondatok sorával is lehetetlen.

Folyamatosan az az érzésem, 
hogy a világ általam  korábban meg 
nem írt kötetek sorává rendeződik, 
amelyben képversek végtelen 
univerzumait kevergeti bölcs 
öregként a Fennvaló, miközben 
ördögi mosolyok villannak meg 
hajdani és eljövendő angyali 
teremtések bokáin, miközben -

és éppen e közöttiség jelzi, jelenti, hogy 
göcs van a világban, szavak közötti, 
olyan tér, amelyet pontokkal 
vagy szavakkal betölteni egyszerűen 
lehetetlen, m ert a szavak közötti

sávban
újabb szavak bukkannak elő,

és a pontok
sem jelentenek megoldást,

m ert a csend,
az örökbéke, a végtelen kezdet 
helyett a pontok után is újabb mondatok 
következnek, és nem a három pont 
szentháromságát, nem is a négy fal, 
négy pont, négy zárójel közé szorult 
ember nyugalmát jelzik,

hanem a világgá 
osztódás megmagyarázhatatlan,

ismét csak
megmagyarázhatatlan kényszerét, ami, 
és ez egyre nyilvánvalóbb,

nem is kényszer, 
de szükségszerűség, a szükségszerűség 
mélyén lakozó kim ondás szabadsága,

a legyen nyomasztó és elviselhetetlen 
világossága, amelyet im m ár nem lehet 
visszaútra kényszeríteni, m ert járja  a 
maga ok-okozati útját, miközben 
folyamatosan hasonló világok, 
lehetőségek univerzumaihoz, 
elképzelt, de még le sem írt 
verssoraihoz közelít és... 
az egyetlen, ideiglenes megoldás, 
hogy a mondat végére ezúttal mégsem  
teszem ki a pontot -  így

N em  voltam  jó
term észe tra jzbó l
Nem voltam jó  természetrajzból, 
lehetetlen gépek a fák.

Harmatcsepp zúg át az időn és 
homlokom éri.

Nem voltam jó  természetrajzból, 
rajzolni sem tanítottak.

Vdovkina A nastasia: Totem I

Kibillent fény lettem, 
tükör előtti.

Ébreszthetetlen 
állapotokban laktam.

IQ-mat haikukká dörzsölték
fura ábrák,

víg miniszoknyák közt a fehérlő fény 
alabástrom  játéka.

Nem voltam jó  természetrajzból, 
most mégis gyűjteni kezdtem.

Nézem tűhegyre feszített céljaimat, 
míg lassan potrohúk omlik, 
szárnyuk aláhull.
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SKOBRÁK MÁTÉ lassan már minden él elül 
a régi ismerős vonások

belefér ami 
benne van

együ tt el
a homlokodhoz 
ér a homlokom

próbálj meg nem 
gondolni semmire

altassuk együtt 
el magunk

hisz ébren nem lehet 
szeretni se

harmadik szem ély
istenről beszél 
de az álmait 
reggelre elfelejti

tud az elmúlásról 
verset ír
de a madarakat 
nem érti

az em ber éjjel
mert nem alhatsz akkor éjszaka 
hányódsz felülsz 
virrasztván számkivetve 
az ember éjjel 
egészen maga
nem jutsz eszébe bárkinek se

látja isten hogy nem alszol 
látja hogy nem bírod 
el magad
látja már sokadszor 
hogy a te álmod elmarad

altatom
elfáradt már az arcom 
elernyed minden tartalom

már ébredek és még 
nem alszom
feszült figyelmem altatom

alá ahogy beások 
s az arcom tűri tétlenül

ez minden
folyton csak ezt 
a verset írom

ez minden ami 
én vagyok

szavak csak
semmi
több
szemen szedett 
igazság

végül is
hogy épp magadra találj 
ha a valószínűsége 
nulla is 
nem lehetetlen

ami már úgyis a tiéd 
erővel elveszed

ami sosem lehet az 
arról lemondasz végül is

belefér
nincs semmi mentséged 
és nem vagy túl 
a nehezén

ami nehéz az mindig 
most van

*
hiába kapkodsz úgysem 
leszel szabadabb

próbáld meg megtanulni ezt 
szeretni

*

te persze jó t akarsz 
de csak a legjobbad tudod

ha kérdés válasz is 
viszont

érted
amit kapok azt
nem kérem de köszönöm

örülök hogy élek 
és megnyugtat hogy 
meghalok

jobb ha most 
magamra hagysz

hadd imádkozzam érted

te  is
„minél nyilvánvalóbb 
annál váratlanabb vagy”

te is csak beszélni és 
meghalni tudsz

magad köré 
édesgeted a reggelt

megfürdesz a szélben 
és aludni mész

m ég váratlanul
bocsánatot még bármikor 
lehetne kérnem

mindenért amiért 
eddig még nem

amiért eddig 
még nem

s azért hogy 
már megint

Skobrák Máté: 1990-ben született Budapesten. Jelenleg az ELTE tanító- 
és óvóképző karának tanító szakos hallgatója.
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A N D R E  FERENC

útikalauz
ornitofóboknak

„His hands keep turning into 
birds, and his hands keep flying away 
from him. Eventually,

the birds must land.” 
(Richard Siken -  Unfinished Duet)

„Haja száraz gaz, szeme matt üveg,
arca szeplőtöl,

pörsenésektó'l hullámos, tüskés, 
fehér bőrén áttetszenek az erek.”

(Bodor Adám -  Verhovina madarai)

I.
madárles
amióta madarak rabolták el, nem 
látja az összefüggést a vér és 
a hóesés között, ilyenkor nem 
szabad a küszöbre lépni, utak 
indulnak ablakából, amerre néz. 
nem lehet, hogy fél a vizektől? 
csak a befagyott forrásokhoz 
hajlandó beszélni, láncfűrészt már 
sose visz magával az erdőbe: lefullad 
a húscafatoktól, csak olyan vadhúst 
eszik, amiben érzi még az állat 
iszonyát, halott állat nélkül nincs 
ünnep, görbe orra egyre közelebb 
mutat a szívéhez, leszokott az 
italról és félti a máját a tűztől. 
aszimptotikusan közelít magához. 
újratanulja használni a kezeit, 
mozdulatai egyre légiesebbek 
és teljesen felismerhetetlen a 
fényképeken, néhány hónapja 
be is tiltotta a fotózást, kezei 
a legjobb vágású fejszék a tájon. 
hetente egyszer felolvas a 
könyvből, amit anyád szerint 
madarak nyelvén írtak, ha 
helyesen artikulál, források 
törnek fel ajkaiból és a fák 
meghajolnak a hó súlya alatt. 
szemeiből finom, fehér 
morzsa hullik és gyűlöli 
a rántottát. vasárnaponként 
kimegy az állomásra és ott 
ül órákon át, pedig a járatokat 
hónapok óta törölték, 
bármilyen idő van, nem 
hajlandó magával ernyőt vinni. 
szoktatja magát a várakozáshoz. 
üvegesedő tekintetéből csak 
annyit lehet kivenni, hogy 
magában tartja az erdőt, 
lába nyomán sose reccsen 
a hótakaró, a fák kérgei 
megpuhulnak tenyere alatt, 
pedig érintése olyan hideg, 
lehetne február, tudhattuk 
volna, hogy ilyen hosszú 
tél jön, a kutyák ugatása 
már évek óta kilométerekről 
jól kivehető', tudom, hogy 
nem hazudsz, mert amióta 
elmentek a madarak, 
azóta ijesztően merev 
a levegő, biztos ezért 
nem sajátította még el 
a zuhanás és a szabadesés 
közti átmenetet, hiába

nőnek össze a lombok, 
hiába fröccsen sár, madarak 
nélkül senki nem csinálhat 
tavaszt, soha ne bízz abban, 
aki földet érni képtelen.

annyi kitalált égtájat 
kerestem én már, és olyan 
utakat törtek fel lábaim, 
hogy már nem hiszek 
rég az esó'szag nyugalmában, 
és messzebbre menni céltalan. 
csak nyirok van, a sár, 
ami nem ó'rzi meg a lábad 
nyomát, a nó'd rajtad maradt 
parfümét, és az elfojtási 
kényszer, a feledés, mint 
apáink nevét, és a hallgatás 
tanulhatatlansága. itt csak 
rögök, agyag, szennyeződő 
források és földcsuszamlás 
vezet, az átázott cipők és 
a mindig sistergő cigik. 
ezekkel kéne valamit 
kezdeni, hogy nincs irány, 
hogy erre még a madár se 
jár, így nincs akit gyűlölj. 
ez nem szabadság, ez a 
megtagadott mérföldkövek 
magánya, a legkegyetlenebb 
perverzió, maga alá gyűri 
a hegyeket, kifogásolja 
a telet, és kisajátítja az 
első követ, amire rátapadnak 
a bűntudat ujjlenyomatai. 
tenyered szomjazó gyökerek. 
ujjaim görbék, tenyerem

forró, mégsem olvad 
benne a jég. a madarak 
elvitték az évszakokat, 
felcsipegették az égtájakat 
és eltűntek nyomtalanul. 
én nem vagyok madár, 
de mégsem őrzi meg 
nyomaim se sár, se hó, 
se alkonyat, ennyi járt út 
között bűn nem eltévedni. 
mégis, bármerre indulok, 
olyan odafigyeléssel számolom 
a fákat, mintha bármi 
közük volna még 
a madarakhoz.

III.
visszaszámlálás
számold vissza a fákat 
fűre lépned nem szabad úgyse 
ne félj az iszap nem húz le 
számold vissza a fákat 
erre még madár se jár  
megtagad úgy az alázat 
lábnyomodra nem talál 
nem nyugszik és nem is lázad 
csak összenő a hó a sár 
és belesüpped a lábad 
minden lépted elpuhul 
mégse marad meg a látszat 
két szemedből morzsa hull 
számold vissza a fákat 
járda ez csak rejtekút 
összelapítja a hátad 
úgy vezet hogy fejbe rúg 
de el ne térj az istenért 
számold vissza a fákat 
ajándékul visszakérd 
ajkaid felhasadt szádat 
elfogadd de el ne hidd 
nem cukor csak aldehid 
mert csak a lábvíz az úr 
nyelv alatti szóglazúr 
és csak magára várat 
menthetetlen pocsolyákban 
számold vissza a fákat 
nincs séta csak rohanás van 
fullad a szív tüdő is 
számolj úgyis ha kifáradsz 
szíved juhar tüdőd kőris 
számold vissza a fákat

II.
vadnyomok

ajándékom a gyúlékony csíra, 
sarjad feszít, hasogat, repeszt, 
hová tehettem volna magamban, 
miközben szomjazó gyökereket ereszt?

(Watch My Dying -  Gyúlékony csíra)

„messzebre menni céltalan”
(Pierre Reverdy -  Az utazó szív)

„I hate birds.”
(Cocoon -  Tell me)

Székely Ian: Untitled
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TOROCZKAY A N D R Á S

Egyik sem igaz
Ma egy szálka belement az ujjamba, alig tudtam kiszedni.
Nem hittem el.
Később két sorban is álltam hiába percekig, 
mert mindkettőből idő  előtt kiálltam, 
hogy a harmadikban vegyek végül jegyet.
Ma egy négymegállós utat úgy tettem meg,
hogy tévedésből mind a négy megállónál leszálltam,
aztán mindig bevártam a következőjáratokat.
Ma megtartottuk a világ legrövidebb próbáját:
öt percet se vett igénybe, a gitárosok nem hoztak gitárt magukkal.
Ma nem adtam pénzt egy terhes nőnek,
azt mondtam neki a szemébe hazudva, nekem sincs elég.
Sokáig gondolkoztam, vajon, mire nem volt, mire nincs elég nekem sem. 
Szerencsére volt időm rá: ma késett a vonatom majdnem hat órát, 
Püspökladánynál vártunk arra,
hogy kicseréljék a rossz mozdonyt a jóra, nem volt nálam újság, se víz, 
és a fülkében csak az én szemembe tűzött a nap.
Ma nem várt rám senki az állomáson,
és mikor hazaértem, a családom nem engedett be,
holott mind a heten látták,
hogy a hatalmas teraszajtón én dörömbölök.
Rajtam kívül egy kopasz nyírfa tükröződött az ajtó üvegén 
és a hideg, kék ég.
Közelebb kell hajoljak magamhoz, hogy lássam őket.
Tenyeremben tartom az eldöntött végtelent, miközben eltűnők bennük.

Toroczkay András: 1981-ben született Kisújszálláson. író, költó', 
zenész, újságíró, kritikus. Jelenleg Budapesten él. Legutóbbi kö
tete: A labirintusból haza, versek (JAK-füzetek, Budapest, 2015).

TÓTH KINGA

Faliratok
M ade in  S lo v a k ia  

kazdy den. minden nap

a vascsöveket átfúrják a köpőállatok száján 
mintha a nyelve volna csak hengeres ebből 
locsolnak a szarkák a galambok nem keverednek 
azokból kisméretű van 
itt hordók a padok megtalálni lefelé nézve 
mászni és tovább lefelé a vár meg a temető 
onnan mennek a buszok tudni melyik a namesty 
a modern testpark ahol hintáztunk most 
csövesek

összenéznek a csöves minek veszi fel a cicanadrágot 
a sarkot orra esik benne itt macskakő van 
ezek trükkös kövek 
a csöves is tudja mondja ugyanolyan 
a táska elkopott a füle de neki van rádiója ide 
rendezkedett be ez az őpadja  az ő  hordója 
persze azt hiszi a másik
csak van hogy van háza meg otthona mosolyog
a csöves a másik kell neki is egy sapka
hadd húzza a fejebe mikor a hordóján ül
ezt a kofferébe akarja rakni
nem bánja hogy leírja ugyanolyannak magukat
nem tudja a wc-t nem tudja a járást nincs rádiója
akinek nótája nincsen
a hordóba pont befér

Tóth Kinga: 1983-ban született Sárváron. Legutóbbi kötete: All 
machine (Magvető', Budapest, 2014).

N AG Y HAJNAL CSILLA 
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Véletlen volna, hogy 
a dobozban éppen annyi 
altató van még, 
ahányadik születésnapodon 
valaki mást öleltél magadhoz úgy, 
mintha a világ legnagyobb 
ajándéka volna?

Az is igaz
Hogy azokkal a bizonyos 
hazugságokkal én valójában 
nem is a mások, hanem a 
saját szememben 
szeretnék 
érdekessé válni.

Székely lan: Katona a fejben

Memoár
Mondom, hogy 
folyton állomásokon 
futunk össze. Legutóbb 
például meghívott 
egy kávéra.

O feketén, 
eltehettem a két 
kis cukrostasakot.

Alig néhány foga volt, de 
végig mosolygott. 
Haldokolt, épp annyira, 
mint bárki más, csak ő  
most egy kicsit 
konkrétabban.

Megígértette velem, 
írjam meg az életét, 
afféle előzmények a 
Bibliához, 
cserébe
milliomos leszek.
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Akkor majd 
én hívom meg egy 
feketére, ha akkor még 
létezni fog ez a 
szín.

Sok mindent mesélt, de 
csak a feje fájt.
Reggelig elbóklászik majd, 
és egyszer nekem is 
megmutatja 
Újvár főterét.

Egészen furcsán világított 
a zöld neon 
utána a vagonban.

Ott volt velem, 
talán
nevemet viselve, 
a lány, akire 
huszonnyolc évvel ezelőtt 
hiába várt.

Talán azóta is várja 
minden harmadik nap, 
vérvétel előtt, 
egy pohár fekete mellett, 
egyedül,
bárki veszi is körül.

És a lány
a hetedik napon folyton 
megérkezik.

De a hét 
nem osztható 
hárommal.

Szerda
Nem feltétlenül szeretett 
volna már élni.
Arra gondolt, milyen 
ritkán gondol mostanában 
őreá.

Hogy vajon ott van-e még 
azon a helyen, a sárga 
virágoktól szédülő kertben, 
a súlytalan függönyökkel 
jóllakó szobában.

Hogy csak a szeme színe, 
de még az sem egészen van 
tőle -  inkább a tengertől, 
egy koszosabb partszakaszon,

Nagy Hajnal Csilla: 1992-ben született Losoncon. Jelenleg Budapesten él.

De végülis ő  a tenger.
Egy ideje nem gondolt a 
halálra, legalábbis nem úgy, 
pontosabban dehogynem, 
éppen úgy.

Ahogyan 
nem kéne.

Mintha folyton azt keresné, 
nem-e kutatnak valahol 
önkénteseket egy 
művésztrükkhöz 
a túlvilágon.

Nem, már nem igazán érzett 
fájdalmat, legalábbis már csak 
sokkal erősebbet.

Mostanában nem szerette 
szépnek érezni magát, ezt 
különösen az ilyen esős 
szerdákon találta megterhelőnek.

Tiéd
Minden nap elpostázom neked, 
mi van rajtam.
Majd egyszer megmutatom 
a bugyimat, 
ha látni se akarsz.

HORVÁTH BENJI

Ojniczáná, 
nem parafrázis
Az ezredes izzad. Félti katonáit ezek

től a vadállatoktól. Körülöttük süvítenek 
a görgők. A kávézacc felsértette a száj
padlását, nyálával öblíti a száját. Olykor 
Odüsszeusznak látja magát. Nem is ta
gadná senki. Nagy tetteket hajtott vég
re, és már egy hete ellenséges földön har
colnak. A sötétség barlangjából kivezette 
őket. Fülükben viasszal vágták ki a szi
rének nyelvét, hogy zavartalanul meg
hághassák őket. Néma sírás és fogcsi- 
korgatás kísérte őket útjukon. De mindig 
tudta, mit kell tennie. Ha maga elé idéz
te Ojniczáné arcát, az mindig megsúgta 
neki, mi következik. Egyszer a harc he
vében valaki mögötte bele akart vágni a 
jobb vállába egy baltát. Ojniczáné ráför
medt, hogy forduljon már a bal oldalá
ra, mert akkor elcsitul a horkolása, és ő 
is végre aluhat a kurva életbe, így mond
ta. Az ezredes, sértődötten bár, de éppen 
idejében fordult balra, hogy lenyisszant
hassa merénylője karját baltástul. Fejét 
kardjára tűzte, és Keresztelő János jutott 
eszébe, miközben ezredét kivezette a ve
szedelemből. Aznap Ojniczánénak nyu
godt álmai voltak.

Ha volt elég lélekjelenléte és ideje, azon 
képzelődött, milyen lesz, mikor hazatér. 
A ház előtt üldögélnek majd az élősködő 
kérők, a szendvicsemberek, a szépelgő, 
gyáva férgek. Számítgatják majd, hogyan 
kaparintsák meg az ebszemű Ojniczáné 
szívét és lába közét. Egy nyisszantással

végez velük, és skalpjaikat övére tűzve, 
vérükből szőtt vörös szőnyegen bevonul 
majd szívének világszép asszonyához, aki 
ujjongva fogadja, és ő lefekteti vörös sző
nyegére, hogy magáévá tegye újra, mint
ha először. Az istenek mosolyogni, a tá
volban harangozni fognak.

De most nincs idő, se lélekjelen
lét. Hullanak körülötte hűséges társai. 
Ojniczánénak rossz napja van. Összeszo
rított fogakkal néz izzadó urára, mint
ha őt okolná, hogy esős vasárnap délután 
van, és megsokasodtak az árnyékok csil
logó ebszemében. Csúfnak érzi magát, és 
elhanyagoltnak. Hiába, az ilyen esős va
sárnap délutánokon eluralkodik a rossz 
közérzet a világ leggyönyörűbb asszonya
in is. Látszik, hogy egész nap tépte ma
gát, és a krumpligulyás is odaégett. De 
valami más is látszik. Valamit még su
gall kisírt szeme, és mintha ezért is urát 
vádolná. Talán engedett valamelyik sem
mirekellő féregnek, hogy bánatát és 
magányát enyhítse? Megszegte volna 
legszentebb esküjét holmi esős vasárna
pokhoz kötődő női szeszélyek indíttatásá
ra? Nem, ő nem tehet ilyet. Vagy mégis? 
Ojniczáné úgy néz urára, mintha szem
be akarná köpni. Az ezredes érzi, ahogy 
eluralkodik rajta a pánik, amikor elébe 
hull a porba hűséges fegyverhordozójá
nak feje. Látja a rémületet a többiek ar
cán. — Gyűlöllek. — sziszegi Ojniczáné.

Valami elpattan az agyában, maga 
elé köpi a kávézaccos vért, feláll a süví
tő görgők között, és támadást vezényel. 
A vadállatok megrettennek, puszta kéz
zel szaggatja a végtagokat. Társai fel
bátorodva, hangos kiáltások közepet
te kaszabolnak a nyomában. Arca már 
skarlátvörös a fröccsenő vértől, a vadál
latok menekülőre fogják. Odüsszeusz ku

tya pöcse a Halál Angyala mellett, villan 
át az agyán. Ojniczáné fejeket fog vacso
ráim. Lekaszabolt végtagokból épít majd 
neki ágyat és dohányzóasztalkát. Aztán 
kedvére okolhat mindenkit az átkozott 
esős vasárnap délutánjain. Erezze magát 
csúfnak akkor, amikor lepöccinti a ciga
rettahamut az önbizalmának állított vé
res oltárra. Áztassa majd a hullákat min
denféle alkalmi szeszélyek könnyeivel.

Szemei vérben forognak, társai tisztes 
távolságból folytatják a kaszabolást, ne
hogy véletlenül őket is utolérje szeretett 
vezérük haragja. Amely harag az aknákat 
is úgy tapossa, hogy azok szégyenükben 
robbani se merészelnek. Két tagbaszakadt 
vadállat támad rá, ő letépi karjukat, és 
azzal veri agyon a harmadikat.

-  Elhagylak, te vadállat! -  sziszegi 
Ojniczáné, mielőtt Ojnicza ezredes ket
tőbe tépi: — Elhallgass, asszony! — ak
korát ordít, hogy hirtelen megáll az idő, 
legalábbis úgy tűnik. Bal szeme előtt le
begve közeledik egy görgő, kitérne előle, 
de mintha nyakig homokban állna, csak 
lassan, nagyon lassan tud megmozdulni. 
Lassan, nagyon lassan csikorog a kávé
zacc szájpadlásán, lassan, nagyon lassan 
csorog az izzadság homlokáról. Ahogy a 
görgő visszafordíthatatlanul elkezdi fúr
ni féreglyukát, bal látószögéből vakító 
vörös fény indul, és kezd el terjedni min
den irányba. Ahogy betölti a képet és a 
hangot, egy utolsó lobbanással kialszik. 
A féreglyukból kimásznak az alantas fér
gek, és vad táncba fognak Ojniczáné tes
tének mindkét felével. A tér és az idő 
meggörbül, és mindannyiukat elnyeli a 
fekete lyuk. Sic transit gloria mundi, gon
dolja magában utoljára a megilletődött 
ezred, miközben a vadállatok lakmároz- 
ni kezdenek.
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KÁNTOR LAJOS

A Fehér kakas (egyelőre) 
elbúcsúzik
Azt ígértem magamnak, két éven át 

ismételgettem -  ígéreteimet igyekszem 
betartani hogy ezt a könyvet életem 
végéig írni fogom. Ma sem gondolom más
képp, de hát az ember hiú, és elér vala
meddig, szeretné az eredményt látni. 
Mármint kinyomtatva, némi olvasói (kri
tikai) visszhang reményében. így jutot
tam el ehhez a záró fejezethez, remélve 
a nyitást, vagyis a Fehér kakas, vörös
bor folytatását. Persze elképzelhető', hogy 
a kakas — nem a Nagy Alberté — időköz
ben színt vált, vörössé változik, igazodva 
a következett, a nyolcvanas években foko
zódó őrülethez (esetleg piros-sárga-kékre 
kellene átfestenem, jajistenem, a szeren
csétlen kakast, a Ceauşescu-diktatâra 
szelleméhez igazítva?); 1989 decembe
re pedig, ha a karácsony körüli napokat 
forradalomnak véljük és mondjuk, indo
kolhatja a vörös kakas (a tűz) jelképi ke
zelését. A játékot megőrizve, a bor változ
hatna fehérré. (Még akkor is, ha inkább 
a szilvapálinka vagy a világos sör kínál
kozna az asztalra, étvágycsinálónak, kí
sérőnek.)

Egyszóval, tanulnék Esterházy Pé
tertől (Egyszerű történet vessző' száz ol
dal), legyünk lazábbak a komolyságban, 
mondom -  és közben új könyvek tornyo
sulnak az elolvasásra váró halmazban, 
emlékeztető-inspiráló könyvek, a „végek
ről”. De úgy is mondhatnám, a „központ
ból”. A pesti írók Boltjában Tóth László 
dunaszerdahelyi ajánlású könyvcsomag
ja várt, benne A szövegemberrei, a pos
tás pedig kolozsvári címemre hozta el, 
Veszprémből, Fenyvesi Ottó „esszék, ké
pek, toldalékok, törlések” műfaji megje
lölésű, az újvidéki Új Symposion világát 
megidéző kötetét, A szabadság foglyait. 
(Itthon keresgélve, könyvtáramból elő
kerül Fenyvesitől az öt évvel korábbi Né
mely részletek, szintén újvidéki fragmen
tumokkal.)

Ha már az Andrássy úti boltban já
rok, beszerzem György Péter új könyvét, 
A hatalom képzeletét. Amit ő kutatóként 
tanulmányozott, az „állami kultúrát és 
művészetet 1957 és 1980 között”, a Ká- 
dár-korszakbeli (illetve Gheorghiu-Dej 
meg Ceauşescu uralkodása idejében élt) 
szerzőket, műveiket -  őket, könyveiket 
én még testközelből láthattam, olvashat
tam, főként Kolozsvárt (meg más erdé
lyi városokban és Bukarestben), persze 
ismétlődően Budapesten vagy Szegeden, 
Pécsett (legyen így, két „t”-vel, mert Ko
lozsvárról indul az emlékezés), Kecske
méten, Debrecenben. A lezárás tehát 
nem oly könnyű, egy kis kiegészítés, ba
ráti vita, kötözködés fiatalabb kortársak
kal 2015 márciusában akár beleférne a 
saját „fragmentumaimba”. A közelmúltra 
érvényesnek mondható „rendszer” térké
pe, határokon belül és határokon át ível
ve így lehetne hitelesebb (?), de biztosan 
teljesebb -  fogalmazzak így: képzeletünk,

emlékeink játékaival. Utóvégre, minden
ki írja, védi (támadja) a magáét. Elméleti, 
vélt történelmi, esztétikai megalapozás
sal, interjúk felidézésével, képek beikta
tásával.

Rajta hát, méretkezzük össze, előbb 
vagy utóbb. A verseny végén szerencsére 
nem állítanak dobogót az első-második- 
harmadik helyezett számára.

Némely további 
részletek
Ha már a látható közeibe került új 

könyvek közt járok, a címek és tartalmak 
sugalmazását nem távolítom magamtól. 
Tóth László bő és lelkiismeretes (lelkiis- 
meret-ébresztő) előzmény-leltárával nem 
fogok ugyan versenyre kelni, sem a csa
ládi, sem a művelődéstörténeti elődök, 
szellemi (filozófiai) ráhatások számbavé
telével, azonban nem tehetem, hogy em- 
lítetlenül hagyjam a szintén frissiben 
birtokomba került, 375 sűrű könyvol
dalt kitevő családtörténeti kutatás ered
ményét. A Genersichek és utódaik (a ma
rosvásárhelyi orvos Zsigmond Károly 
sok évet igénybe vevő munkája) 1578-ig 
nyúlik vissza, Lőcse, Késmárk, Lendva, 
Bécs, Budapest, Kolozsvár szerepel ben
ne -  utóbbi városért nem én vagyok a leg
főbb hibás, hanem az európai hírű, aka
démikussá, 1877-ben kolozsvári egyetemi 
rektorrá választott, majd Pestre vissza
tért kórboncnok, Genersich Antal: anyai 
nagyanyám nagybátyja.

Innen viszont egy egészen más termé
szetű, de hasonlóan felvidéki, ma szlová
kiai -  és részben szlovák -  kiadványra 
ugróm. Tóth László válogatta és szerkesz
tette Madách Imre verseinek kétnyelvű, 
magyar és szlovák fordításban olvasható 
gyűjteményét, ...titkod a világ cím alatt. 
En, csak magyarul, Madách művével, 
Az ember tragédiája fogadtatásának tör
ténetével foglalkoztam (1982-ben pedig a 
Kriterion Téka-sorozatában a Madách-le- 
veleket rendeztem sajtó alá; alighanem 
itt éltem vissza, egyetlenegyszer, a filo
zófia címbe írásával, a bevezető tanul
mánynak A levelek filozófiája címet adva)
-  és néhány alkalmi Tragédia-esszé, szí
nikritika kapcsolható még e tárgykörhöz.

Most a „titkod a világ”-on gondolkodom 
el, egy 1966. december 17-i ajánlás meg
fejtésével próbálkozom. Madáchnak eh
hez annyi a köze, hogy a Százéves harc 
„Az ember tragédiájá”-ért belső címlapján 
találom feleségemnek, Erzsikének szóló 
soraimat: „A második könyvet házassá
gunk harmadik évfordulójára dedikálom 
Neked, hogy a negyedik közös (házilag 
előállított) kötetet már én kapjam Tőled
-  s tartani tudjuk ezt az iramot szeretet- 
ben és családi nyugalomban is.” Laci fi
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Kó'míves Andor: Dédnagyapa és Ginger Rogers

unk akkor kétéves múlt, István kilenchó- 
napos, mi a Dónát úti tömbház hetedik 
emeletén laktunk. A szeretet és a családi 
nyugalom kiemelése vajon mire utalhat? 
Vissza a Mikes Kelemen 15-re? Erzsiké
től már nem várhatok választ, a fiúk ab
ból a korból semmire nem emlékezhet
nek. Ami tényszerűen igazolható — bár 
aritmetikailag ellenőrzésre szorul (a sa
ját másodikom, a Forrás-kötetem után, 
rendben van, a harmadik évforduló és a 
negyedik, az első közös könyv sorszám
mal ellátása utólag csak számjátéknak 
tűnik) —, az Erzsiké által románból ma
gyarra fordított novelláskötet; a jelzett 
várakozás: a Talita Kumi, mert ez lett a 
címe Vasile Rebreanu magyar könyvé
nek, 1967-ben. (Állítólagos jelentése a 
furcsa szavaknak: Leányka, mondom né
ked, kelj föl.) Szóval: titkod a világ...

További kimaradt részletek? A szobák 
faláról rám néző arcokat, az engem für
késző családi tekinteteket kellene meg
próbálnom értelmezni, a nem olyan régen 
még velem együtt élőkét, a felmenőkét 
meg a leszármazottakét, mit akarnak 
most közölni velem. Meg az ajándékba 
kapott könyvek szerzőinek szavait, az ud
variasokat és őszinte barátiakat, ezeknek 
egy része még a hatvanas-hetvenes évek
ben született. Ahol a küldött kötetben a 
postai vényt is megtalálom, utólag felér
tékelődni vélem a „szívélyes üdvözlettel” 
vagy „szeretettel” szóló ajánlásokat, pél
dául Déry Tibor Kedves bópeerében vagy 
Illyés Gyula Különös testamentumában; 
Nagy László 100 példányban nyomtatott, 
egyetlen versének figyelmünkbe ajánlá
sát, a Szólítlak, hattyút tartalmazó fü
zetben (a dátum: Bp. 1977. dec. 12.). Petri 
viszont a Fehér kakas alatt, a Mikes Ke
lemen utcában eltöltött éjszaka után ír
ta be a Valahol megvan belső címlapjá
ra: „Erzsikének és Lajosnak (a KORUNK 
hősének) barátsággal korunk lírai anti- 
hőse: Petri György”. A keltezés — „Kolozs
vár, 1991 február 21-én” — természetesen 
egy következő Fehér kakas-kötet tényei- 
hez vezet(ne) át.

A múltat a későbbiekkel, a jelennel 
még láthatóbban köti össze a Zokogó m a
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jómba írt szerzői ajánlás; a 2015. márci
us 21-én az Akadémia dísztermében ese
dékes Magyar Örökség Díj ünnepségére, 
a laudációra készülve találkozom pró
zaíró barátomnak a szó szoros értelmé
ben megható soraival: „Kántor Lajosnak, 
hogy (s)írjon ennyi szépség láttán, és visz- 
szamenőleg is megbocsásson a majmok 
idomítójának, aki őt szereti és tiszteli is. 
Őszinte barátsággal, Bálint Tibor. Kvár, 
1969. aug. 29.” (Csoda-e, ha ezek után — 
emlékezem öniróniával — a regény kriti
kájában Ady Endre Móricz Zsigmondot 
köszöntő szavait parafrazálva írtam: új 
nagy írót küldött a város? Véleményemet 
persze ma is fenntartom.)

Abbahagyom a szemelgetést. De mi
lyen az, ahová nem fér be Mészöly Mik
lós Filmje, a filmes Jancsó Miklós (a ró
la szóló könyvvel), Kányádi Sándortól a 
Fától fáig, Cseres Tibortól a posztumusz 
küldeményként érkezett Vérbosszú Bács
kában, Tőzsér Árpádtól A z irodalom va
lósága (1970—71-ből), a Bori Imre-kötetek 
sora, Lászlóffy Aladártól gyakorlatilag 
mindegyik vers- és prózakönyv, Szilágyi 
Domokostól a Búcsú a trópusoktól? Tu
dom, valahol véget kell vetni a kortár
si-irodalomtörténeti kérkedésnek. Zá
rásként (nyitásként?) viszont meg nem 
állom, álljon hát itt Páskándi Géza beírá
sa, Gézára jellemzően; nem a családomat 
is megszólító, „régi szeretettel, barátság
gal és hálával” szóló alapszöveg, 1972. jú
lius 25-ből, hanem a zárójeles kiegészí
tés: „Annyit dedikáltam már neked, hogy 
nem jut eszembe semmi eredeti!”

Mi nem lettem?

Ami lepapírozhatóan lettem, és akár 
az idézett dedikációkból is kikövetkez
tethető: szerkesztő, kritikus, irodalom- 
történész. Az íróságot újabban próbálom 
(diákkorom reményeit évtizedes meg
szakításokon át mostanában feléleszt
ve). Vannak viszont negatív bizonyossá
gok; ma már egyértelműen állíthatom: 
nem lettem élsportoló, sportújságíró, ze
nész (zenei szakíró), filmes szakember 
vagy a kortárs angol-amerikai nyelvben, 
kultúrában, sajtóban járatos médiasztár. 
Csak olyan területeket sorolok, ahol ifjú 
koromban, a pályakezdés alatt-előtt né
minemű lehetőségeket felcsillantottam 
(barátaimban, osztálytársaimban, netán 
a szüléimben?). A zenei részt gyorsan ki
pipálhatom, sajnos; ha első gimnazista
ként megmutatkozó dalszerzői indítéka
im nem halnak el, még híres emberként 
tarthatnának számon, akár a 21. szá
zad elején. Én viszont, a szülői akarat
tal szembeszállva, tizennégy évesen fel- 
mondtam a hegedülést, meguntam Paula 
néni „ne kaszálj!”, „ne markolj” figyel
meztetéseit. Maradtam lemezhallgatás
sal, ifjú házas koromban gyakoribb kon
certlátogatásokkal.

A sport, ha nem is az „élen”, vagyis az 
elitben, szerencsére nem maradt ki az 
életemből. Szakértelmem megmaradt, 
amatőr szinten, bár néha úgy érzem, pro
fibb vagyok, mint a magyar labdarúgás

Matei László: „sa - nő”

sok mai elemzője. (Péter barátommal, a 
volt focistával szemben megnyertem a fo
gadást a legutóbbi világbajnoki prognó
zisban.) Még egyetemista koromban is 
előfizetője, megszállott olvasója voltam a 
Népsportnak, de másodéven (?) letiltot
tam magam, lemondtam a mindennapi 
sportlapolvasásról, úgy gondoltam, mégis 
inkább az irodalomnak kell több időt ad
nom. Pedig biztos vagyok benne, hogy jó 
sportújságíró lettem volna, erre a mester
ségre még most is át mernék nyergelni; 
de inkább Bálint unokámnak ajánlom, 
hogy az amerikai futball és a testnevelé
si egyetem sikeres pesti gyakorlása mel
lett ébressze fel önmagában a nagyapá
tól örökölt (?) tehetséget. Ez a lehetőség 
a már focizó és síző hatéves Dávid előtt 
is ott áll.

Pályám első szakaszában elég rend
szeresen írtam kis jegyzeteket filmek
ről, főként a marosvásárhelyi Igaz Szó
nak. (Azóta sem kerültek kezembe azok 
a régi folyóiratszámok, hogy ellenőrizhes
sem hajdani magamat.) A kitartó film
nézésről nem mondtam le, az Utazás a 
gyökerek körül egyes fejezetei 1972-ből 
tanúskodnak erről, a tévé, a kazetták 
gondoskodnak róla, hogy lépést tartsak, 
legalább nézőként, az új irányokkal, La
ci fiam pedig Budapestről gondoskodik 
hírekkel a kortársi filmvilágból, akár 
Cannes, Berlin vagy éppen Amerika fil
mes helyszíneiről, legfőképpen az Eu
rópai Filmakadémia portájáról (no nem 
a kapusszobából) szerezve értesüléseit. 
Az ő figyelmeztetésének köszönhetem a 
Mikes utcai háztól százötven méterre, a 
Köztársaság (újabban: Florin Piersic) mo
ziban nemrég szerzett filmes élményt: a 
román film nemzetközi figyelmet keltő 
új hullámának egyik jelentős rendezője, 
Tudor Giurgiu (a kolozsvári TIFF, a már

európailag számon tartott filmfesztivál 
kezdeményezője, igazgatója) Miért én? cí
mű, a mai romániai társadalomba, poli
tikába élesen bevilágító játékfilmjét sok 
száz emberrel együtt nézve, a filmművé
szet szórakoztatáson túlmutató erején, a 
változtatás lehetőségén volt alkalmam 
töprengeni.

Egy minapi tévéműsor hívott elő ben
nem nagyon régi emléket. Szakember, 
mai hűséges The New Yorker-olvasó me
sélt a riporternek az „amerikai nemes
ség” hosszú évtizedek óta működő termé
kéről, a minőségét és népes táborát őrző 
angol nyelvű folyóirat jelenéről. Azt is el
mondta, hogy angol szakot végzett böl
csészként eleinte nehezen birkózott meg 
a New Yorker egyes szövegeivel. És kez
dett oszlani bennem a homály: bukares
ti követségi vagy angliai baráti (?) úton 
az ősidőkben hozzám is eljutott a valóban 
minőségi amerikai kultúra e termékének 
néhány példánya, olvasgattam is, ameny- 
nyire erőmből-időmből tellett (meg persze 
alakuló nyelvtudásomból) -  aztán nem 
lettem sem New Yorker-szakértő, sem az 
angol-amerikai irodalom fordítója. (Most 
legalább a pincében találnám meg az ak
koriban — talán még ma is — nálunk rit
kaságnak számító lappéldányokat...)

Dalszerző, az Európai Dalfesztivál ár- 
nyékában-lázában élő, vagy menő sport- 
riporter, az amerikai társadalom, az 
amerikai film és irodalom szakértője -  
micsoda elszalasztott lehetőségek!

De legalább még enyém (is) a Korunk, 
a 90. évét 2016-ban ünneplő folyóirat. (És 
én még messze vagyok a kilencventől.)

Nosztalgia, 
különböző szinteken

2015 márciusának elején történt: a 
már mágneses kártyával működő, moder
nizált kapunk (A KAPU) akadályán túl
jutva, a lakásbejárati ajtónál csenget, vá
rakozik három személy. Éppen magányos 
ebédemet zavarják meg. Idegenek, isme
retlenek. Magas, hatvan körüli, jó meg
jelenésű férfi, románul szólít meg: — Nem 
ismerem fel? — A mellette álló fiatalabb 
asszony és a nyolcéves kedves kislány néz 
rám (már az előszobában jól nevelten be
mutatkozik a gyerek, szintén románul 
beszél), várják a hatást. -  Bruno vagyok 
-  így a férfi, és emlékezetem mozgósítása 
érdekében hozzáteszi a sajátjához a Tenzi 
néni nevét.

A történet bent a szobában, a Fehér 
kakas alatt ülve négyesben, kikereke
dik. Még az emeleten laktunk, a negyve
nes évek második felében szokásos rek- 
virálások keretében a bejárat fölötti, 
külön bejárással is megközelíthető szobá
ba egy őrmestert és családját telepítette 
be a lakáshivatal. Amikor ők továbbáll- 
tak, G. Hortenza tanárnőnek utalták ki 
a szobát; ő a Tenzi néni, Bruno anyjának, 
Bonbonicának (Victoriának) a nagynénje 
(vagy nagyanyja, ez máig nem világos, de
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nincs jelentősége). Az évtizedeken át kö
telező háznyilvántartóban, az ún. Carte 
de imobilban megtalálom, édesanyám be
tűivel, Tenzi néni adatait: 1905-ben szü
letett Bukarestben, 1948. szeptember 15- 
én lett a ház lakója (a mi lakónk?) — 1979 
januárjában halt meg. (A halál dátuma 
más írással, a nővéremével van bejegyez
ve, anyánk akkor már nem élt.) Feltű
nik a nyilvántartásunkban mint iskolás 
(1959-ben született) B. Robert (Bruno), 
1969. október 1-tó'l lakott itt, B. Horst és 
Victoria gyermekeként; valamikor 1970- 
ben Brassóba távozott. Mindezt csak a 
pontosság kedvéért.

Bruno a családjával, második feleségé
vel és közös kislányukkal, hazafelé, Szat
márnémetibe menet, megállt a Mikes Ke
lemen (Croitorilor) 15-ben nosztalgiázni, 
fölemlegetve a nála öt évvel idősebb, itt 
lakott unokahúgomat, Julikát meg a kert 
végéből a farkaskutyánkat. Amiről nem 
esik szó, bennem azonban ez a fő emlék 
Tenzi nénivel és családjával kapcsolat
ban: a szekus szálak. Tenzi néni ugyanis, 
valamikor a hetvenes évek elején-köze- 
pén (megközelítő támpontot az én megfi
gyelési dossziémból kikereshetek), ellopta 
a már földszinti lakásunk hátsó bejára
tának a kulcsát (kisiskolás fiainknak ki
raktuk a lakáskulcsot, cserépbe rejtve, 
ha a gyerekek nem egyszerre érkeznének 
haza); a Szekuritáté megbízásából tet
te, hogy könnyebben oldhassák meg, be
törés nélkül, a lehallgató mikrofon be
szerelését dolgozószobámba -  ahol most 
Brunóékkal ülünk! Történt egy kis ma
lőr, mert István fiunk az akció előkészíté
sének idején délelőtt betegen hazajött az 
iskolából, a lakásunkban ellenőrzést vég
ző Tenzi néni pedig megdöbbent, hogy itt
hon találja Istvánkát, és jól leteremtet
te. Valószínűleg egy másik napra tették 
át az elvtársak a „műszaki tevékenysé

get”, magas rangú tisztek (őrnagy, alez
redesek) szerepelnek a terv, az utasítás 
megőrzött hivatalos leírásában! (1989. 
december végi folytatás: a mikrofont a 
telefonelosztó dobozában találta meg a 
szakember.)

Ebben az akcióban az akkor tizenéves 
Brúnónk természetesen ártatlan. Az más 
lapra tartozik, hogy a nyolcvanas évek 
közepén hivatásos szekuritátés tisztnek 
állt. Jelenlegi státusáról nem kérdeztem. 
Kérdezés nélkül viszont elmesélte, hogy 
a szülei Németországban élnek, jó nyug
díjjal. Szász apja már ott kérte a nyug
díjazását. (Egy kedves, a feszültséget 
már-már feloldó látogatási epizód: a ku
tyák kapcsán szóba került Liliké; nekik 
is tacskójuk van otthon. Beengedem Lilit, 
felugrik a kislány ölébe, szeretgetik egy
mást.)

Tanulság helyett: a nosztalgiázás ter
mészetesen mindenkinek emberi jo
ga. Ha már szász, nekem nem az új ro
mán államelnök jut eszembe. Nem is az 
ősök közt szereplő német származásúak. 
Hanem a félig szász, félig magyar, ko
rán zárult életét magyarként megélt, de 
a német (szász) vonalat soha el nem felej
tő barátom, Miess Jancsi jár az eszem
ben; anyja nevét, a Ritoókot használta 
Korim^-szerkesztőként, irodalmi mun
kásságában. Ha ő csengetne be hozzám, 
csók nélkül is (sőt úgy!) tudnánk az ösz- 
szetartozásunkat. Mint annyi sokakkal 
A mennyei kapu (Bp., 2006.) meghívott
jai (meghívottjaim) közül, Bálint Tibivel, 
Szilágyi Domokossal, Cseh Gusztival, 
Páskándi Gézával, Bori Imrével, Bretter 
Gyurival, a mennyei kapun később át
ment Lászlóffy Alival, Csiki Lacival; és 
fiktív kerékasztalunk idősebb résztvevői
vel, Kós Károllyal, Szabédi Lászlóval, Jé- 
kely Zoltánnal, Cs. Szabó Lászlóval.

Az élő barátok pedig, ha idejében jelez
nek, ma is megaihatnak a Fehér kakas 
közelében.

JANCSIK PÁL

*
Értünk s helyettünk

Szilágyi Varga Zoltán 
Ima című képe alá

Imára kulcsolt fáradt kéz, amely 
immár az Úr elé kívánkozik. 
Közöttünk csak azért maradt, mivel 
értünk s helyettünk is imádkozik.

Palkó Ernő': Archaikus kerámia

Vers piros falevelekre
Tündöklő ősz, kék és szelíd.
A sápadt-vörös levelek 
keringve hullanak, 
s mintha mind az én lázpiros 
arcomról gyűlnének avarba 
a tépett fák alatt.

A nap ölelő melege 
türelmessé, várakozóvá 
és derűssé varázsolt engem, 
ó s új csodát befogadóvá.
Mintha a Gethsemáné-kertben 
járnék, s a táj hűvös szele 
egy angyal szárnycsapása volna, 
és én találkoznék Vele.

Mint messze tűnt gyerekkoromban, 
nyílt szívű, ártatlan szemű, 
hivő és jó  vagyok,
s mintha Anyám ajkáról most tanulnám, 
megadóan mondom: legyen meg 
a Te akaratod.

Az, aki előreszaladt
A z utakon, a lombokon 
dalol az én gyerekkorom.
A z utakon, a fák alatt 
valaki előreszaladt, 
kavicsra lel, és gyíkra les, 
a bokrok között átoson, 
elmélázik egy mókuson, 
és hallgatja a patakot, 
megérintik a harmatok, 
bízón tekint az égre föl, 
szemében színe tündököl.

Az, aki előreszaladt, 
a gyík, a kavics, a patak, 
az út, a bokrok és a fák, 
a mókusok, az ég, az ág, 
fények, remények, harmatok 
m ind én voltam... Még én vagyok?
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IVAN MIROSLAV AMBR U$ 

Metaforák nélkül
(Bez metafor)

És miért nem történhetne meg 
az aminek
lehetetlen megtörténnie
az álom csak a rozsda ami megmarad
a fém lassú felbomlása
amin vörös
zúzmara nő
egyszer megmagyarázom ezt neked

metaforák nélkül
szavak nélkül 
visszafojtott lélegzettel 
egyszer mindent megmagyarázok neked 
egy érintéssel
egyszer levetkeztetem előtted a verset 
meztelenre

Sohasem fogom tudni
(Nikdy nebudem vediet)

Sohasem fogom tudni 
mi lenne fontosabb 
elültetni egy fát
vagy köszönteni a közeledő embert
Sohasem fogom tudni
hol rejtőznek
a szél magvai
és hova írták az imádságot
a narancssárga fürj dicsőségéért
ami a maga nyelvén csipog
a virágzó almafa előtt
Sohasem fogom tudni
melyik állatot választotta magának az Úr
jutalomnak

Azonnal
(Hned) Vdovkina Anastasia: Totem II

Sietve fogok beszélni 
miután a fű kisarjad 
a föld repedt bőréből 
Minden oly természetes 
mint egy ember ébredése 
aki vétkeit számlálja 
mély álomból ébredve 
és ámulva állapítja meg 
hogy nyelvére
kapirgáló kakaskarmok nőttek

A m eg írt versek
(Uz napísané básne)

elkapnom egy-egy verset 
akkor boldog vagyok 
amennyire boldog lehet egy ember 
akinek sikerül 
egy jó  cselekedetet tennie 
egyéni hozzájárulás nélkül 
Mert a költők csak jó  vezetői 
a hajdan megírt dolgoknak 
amik a világegyetemben 
keringenek
anélkül hogy látnánk őket

Emlékszel
Én nem alkotom 
csak felfogom az eszméket 
amelyek a világegyetemben lebegnek 
mint szétesett meteoritok 
Nagyritkán sikerül

(Památás)

Emlékszel amikor az ekével 
a tanya nyirkos földjéből kifordítottál 
egy verset

Ivan Miroslav Ambrus (Nagylak, Arad megye, 1950), költő, műfordító, publi
cista. Napjainkig tíz kötete látott napvilágot. A Nase snahy és Nase snahy plus 
folyóiratok szerkesztője, a (magyarországi, romániai és vajdasági terjesztésű) 
Dolnozemsky Slovák (Alföldi Szlovák) főszerkesztője, az Ivan Krasko Kulturális 
és Tudományos Társaság elnöke. Műveit román, magyar, német és ukrán nyelv
re is lefordították.

Kis csoda volt 
alakja egy angyalé 
susogva mint a szitáló búza 
korareggel amikor 
izmos férfiak
kaszálják az Úr evangéliumát 
mindennapi kenyerünkért 
Emlékszel-e még amikor az ekével 
A tanya nyirkos földjéből kifordítottál 
egy verset
és a ló nyerített örömében

Nem lehet megmenteni
(Zachránit sa nedá)

Már semmit sem tudok megmenteni
mert semmi lényeges
sem menthető meg
Kinyújtom a fejem a szavak közül
és semmi érdekeset sem találok
csak az anyag azonos alakjait
ugyanazon testeket
De befelé fordulva
remélem
hogy egy napon ez a helyzet 
váratlanul megváltozik 
és a mosoly másik oldaláról 
átgurul hozzám 
az alma
amelyet már nem tudtak megenni 
a Paradicsomból kiűzőitek

H it
(Viera)

Hitték
hogy egyszer megtalálják az élet vizét 
és a bűvös követ 
ami képes a vasat 
arannyá változtatni
Azt álmodták, hogy egyedülállókká vál
nak
Annyi jó t fedeztek fel
az emberiség számára
nekik köszönhetően a történelem
századokkal lépett előre
De ma már
senki sem emlékszik
rájuk

Mint azelőtt
(Ako predtym)

Minden marad mint azelőtt
még a pótolhatatlanok is megkövülnek
de lélegeznek
Átmész az álomból
a nappalba
és felébredsz
egy friss vétek közepén
De senki sem emeli fel a követ
és nem húz ujjat a sorssal
Csak a megijedt egek nyíltak meg
csendesen csepegve
mint a világ teremtésekor
a kettejüket Adámot és Évát
őrző angyalok
arca
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SZŐCS ISTVÁN

Újdondászok  
az ósdik ellen
Nagyon sokan és nagyon sokszor „az új” 

fogalmát azonosítják „a jobb” fogalmával, 
sőt, „a szebb” képzetével is. Ez aztán kí
nos zavarokat okoz az általános értékrend
ben. Már Schopenhauer is méltatlankodik, 
hogy az emberek mindig a legújabb köny
veket akarják olvasni, ahelyett, hogy a leg
jobbakat olvasnák. Hajlamosak volnánk 
azt hinni, hogy ez mindig is így volt, holott: 
szó sincs róla! A középkor például az érté
kek változtathatósága elleni küzdelemben 
telt el; erró'l nemcsak a vallás és a világi 
uralom gondoskodott, de például a céhek is! 
A kicsiszéket vagy az ajtókilincset sem volt 
szabad másképpen előállítani, mint ahogy 
szokás volt! Még a XVI. század elején is elő
fordul, hogy országgyűlések törvénybe ik
tatják: Nihil novuml Azaz: „Semmi újat!”

Egy tudós író megjegyzi: Milyen rettene
tesen kényelmetlenek a középkori ülő alkal
matosságok! Ám nem azért, mintha nem 
tudtak volna kényelmesebbeket gyártani, 
hanem: nem illett akkoriban kényelmesen 
eltehénkedni ülés közben — még a király
nak sem! Határozottan úgy tűnik, mint
ha a legtudományosabb fejlődés-elméletek
nek nem volna igazuk, miszerint a fejlődés 
legdinamikusabb eleme a technika. Itt van 
például a kézi lőfegyverek esete. A katonák 
még a XVIII, században is otromba, nehéz
kes, bonyodalmasán kezelendő puskákkal 
harcoltak. Holott: már évszázadokkal az
előtt is könnyű és könnyen működtethető 
vadászfegyvereket is csináltak.

Mégis, úgy tűnik, a régi, régifajta élet -  
kellemesebb volt! Franciaországban, a res
tauráció idején, vagyis Napóleon császár
sága után, járta egy mondás: aki nem élt 
az „anszien rezsim” idején, vagyis „a régi 
világban”, az nem élt! Az egyáltalán nem 
tudja, milyen kellemes az igazi élet! Persze, 
persze, mondogatják erre egyesek máris: a 
nosztalgiák gyógyíthatatlan hazudozásai!

Néhány évvel ezelőtt egy ismerősöm 
egyetemi hallgató fia, egy vita során ki
tört: Hogy utálja azokat, akik mindig 
csak azt emlegetik: régen ez volt jobb, meg 
amaz! „Mindig jön, hogy a pofájukat ököl
lel szétverjem!”

Nos, hát én akkor két példát hoznék fel, 
miután feltettem vasálarcomat.

Az első, zsírosán banális, közönséges; 
és okait tekintve, nagyon is érthető: a 
hentesipar lezüllése! A hideg felvágottak 
elaljasodása! Ha valaki evett még -  mond
juk úgy jó ötven évvel ezelőtt -  parizert, 
az tudja, miről van szó! Csodálatos volt: 
akár kenyér nélkül, általában is bekapha
tott belőle az ember félkilónyit, vagy töb
bet is! Ám, várjunk csak, a történet nem 
is vele kezdődik, hanem a disznófősajttal! 
Evekkel a háború előtt a múlt század har
mincas éveinek dereka táján, széles -  és 
füves! — marosvásárhelyi utcánkban mind
egyre szerelő munkások jelentek meg. Ár
kokat ástak, csöveket, kábeleket fektettek 
le -  igen, már akkor elkezdték! -  s én már 
hat-hét évesen ott nyüzsögtem köztük, ké
résükre vizet s ezt-azt hordtam ki nekik a 
házból, s jutalomként részt vehettem a gáz-

E g ri A n d rás: M entsvár

víz-villany-szerelők szertartásos tízóraizá
saiban: disznófősajt és seprőpálinka!*

Azok a disznófősajtok azonban nem at
tól voltak finomak, amiket tartalmaz
tak, hanem ami nem volt bennük! Nem
csak a vágóhíd volt közel hozzánk, hanem 
a szappangyár és az enyvgyár is! Ször
nyű társzekerek hordták ezekbe a rengő- 
bűzlő-locsogó melléktermékeket -  amiket 
manapság szintetikus anyagokkal helyet
tesítenek, s a vágóhídi hulladékot ezért 
ma — beledolgozzák a hentesáruba. Nem 
tudom, régen a marha és a disznószívet 
pl. mire használták fel, hogyan hasznosí
tották. Manapság leggyakrabban a kol
bászba és a szalámiba darabolják bele a 
színhús helyett! És esetenként a televízi
óban fehérhajú, szigorú és szenvedő arcú 
professzorok előadásokat tartanak arról, 
hogy aki a családját szereti, az olcsó hen
tesárut nem vásárol!

És egyelőre, mondjuk, elsőfokon ez rend
ben is volna: semmi titokzatosság nincsen 
benne: az „újdonság vágya”, vagy az „újí
tás kényszere” a hentesiparhan a nyere
ségvágyból, a pénzhajhászásból ered! Ám 
tévedés volna azt hinni, hogy ez az egész 
modern közgazdaságtanra és az iparra is 
vonatkozik! Mert -  igen is, meg nem isi

A következő fokozata az újdondászság- 
nak már — titokzatos! Nem látszik, hogy 
egyáltalán haszna volna belőle valaki
nek is! Ez — az illatok eltüntetése! Példá
ul a szekfű: ez a jellegzetes alakú és telje
sen sajátságos illatú kerti és szobavirág!... 
Egyszercsak meglepődve vette észre az 
ember, hogy a csokor szekfű, amit az imént 
a piacon vásárolt: szagtalan (illat nélkü
li). Összemarkolt növénykupac! Aztán ez 
egyre gyakrabban fordul elő, a végén már 
csak efajta steril, árva szekfű kapható pi
acon és virágkereskedésben egyaránt! Ha 
az ember kérdezi a virágárust, a kereske
dőt, sőt az agronómust is, csak vonogatja 
a vállát, motyog, de értelmes választ nem 
képes kinyögni!

(Némileg hasonló a paradicsom esete: 
eredetileg kerek, felülről kissé lapított és 
kissé karajos vékonyhéjú gyümölcs, a bel
seje pedig igen húsos; azaz tele van ön
magával! Aztán megjelent a teniszlabda

nagyságú, gömbölyű, vagy kissé hegyes 
dömping-változat: a héja vastag, szívós, a 
belsejében pedig csak valami latyak van. 
Igazi paradicsom már csak udvarvégi kis
kertekben vagy néhány hóstátinál terem. 
Ha faggatja az ember az árust, így felel: 
pedig mi öntözzük a tövét azzal a külföldi 
folyadékkal, hogy -  édes legyen!).

És a legnagyobb baj, hogy -  nincs meg
állás! Nemcsak a szekfű; egyre jobban ter
jednek például az illatmentes rózsák: nagy 
csokor mélyvörös bimbót vásárol az ember, 
de csak a papírcsokornak van valami sza
ga, amibe csomagolták, sőt: „pakolták”! És 
a legfájdalmasabb: a tearózsal Pedig ugye, 
ősszel a tearózsa ki szokott nyílani! És vá
zába téve, az „első házban” vagy a „tisz
ta szobában”, hónapokig, a téli ünnepe
kig közli a belépővel a helyiség rangját; és, 
áhítattal tölti el. Manapság, nem is tudom, 
mikor volt még alkalmam igazi, érzéseket 
megtisztító magasba emelő illatú tearó
zsát látni?

Mivégre mindez? A fentebb neve nélkül 
említett Aldous Huxley angol író az ezer- 
kilencszázhúszas évek elején megjelent re
gényében azt írja, hogy a jövő piacgazda
ságának az egyetlen mozgósító jelszava a 
„mindig újabbat!” -  „Ha meguntuk, el vele, 
így jutunk csak felfelel”

A politikai gazdaságtan, és egyáltalán, 
a közgazdaság tudománya e jelenséget az 
új és a még újabb produkciók keresését, 
megújított változatainak vadászatát a „bő
vített reprodukció” fogalmával hozza ösz- 
szefüggésbe... Ez azonban már közgazda
ságtan; nem értek hozzá; nem is elegyedek 
belé; ám ettől függetlenül: a világnak ma
gyarázatot kellene kapnia arra, miért kel
lett a hentesiparnak lezüllenie, és miért 
nincs illata a szekfűnek, rózsának és egy
általán, hova lesz a tearózsa? Ősszel, meg 
máskor is?

A múlt század első harminc évének az 
írói megdöbbentő kegyetlenséggel meglát
ták mindazt, ami be fog következni — és be 
is következett! És a társadalom, sőt egyál
talán az emberiség: miért nem tett és még 
mindig: miért nem tesz ellene valamit?**

Képzeletben mindegyre fellapozom az 
utolsó huszonötévbeli irodalmunkat: mi le
het benne az, ami valami leendőnek a fel
ismerése? Megérzése, megsejtése? Nem
csak a hivatalosan már elismert, bevett 
íróknál, hanem a kezdőknél és kicsik
nél is? ... Kis íróknak gyakran voltak már 
nagy meglátásaik, mert nincsenek gátlá
saik. Ezért is jó kis írónak lenni?
J e g y z e te k
*A gyerekkorban fogyasztott alkohol akadályoz
za vagy késlelteti az idegszálakat védő burkok 
kialakulását, emiatt később az idegek rövidzár
lata miatt nehézségek támadnak a mozdulatok 
összehangolásában. Ezért nem tudok például én 
zongorázni. Inni meg kéne tanítani a fiatalokat, 
a tiltás önmagában eredménytelen, s ez főleg a 
nagyobb érdeklődéskörű fiatalokra, a művész
csemetékre nézve lenne mindennél fontosabb!
“A. Huxley például előre látta a drogozás ritu
ális segédlettel történő terjesztését! íme, e kis 
versike: „Szórna, ha mondom / Segít a gondon / 
Már egy köbcenti /  Helyre biccenti!” -  A későbbi 
fordításokból hiányzik a versike. Általában a ké
sőbbi fordítások mindig rosszabbak, mert a for
dító kénytelen a legsikerültebb találatokat ki
hagyni, nehogy plágiummal vádolják! És ezért, 
ahelyett, hogy „Két katona ment az úton” -  min
dig ilyen laposságokat kell írnia: „Két hadfi bal
lagott az úttesten” ...
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Az enyészet biztos tudatának 
gyötrelme
Nézz a távcsőbe, ifjú. Az a távoli idegen 

táj, amit karnyújtásra látsz, az a jövő. Ra
gyogó, fenséges, csábító. Most öregen nézz 
a távcső másik végébe. Ott ismerősök áll
nak elérhetetlenül  ̂jóllehet kézzelfoghatóan 
közel. Az a múlt. így emlékezel. Felidéznéd 
ugyan a rég elhunyt családtagokat, de kép
telen vagy rá, arcuk és gesztusaik emléke 
végleg kihunyt. Mi tagadás, veled is ez tör
ténik majd. Amit magadból az utódokra bí
zol, előbb-utóbb nyomtalanul szertefoszlik. 
Ennek tudatában emlékeiddel együtt saját 
örökségedtől is búcsúzol. Halandóként még 
valahogyan túlteszed magad rajta, de a mű
vészt szétfeszíti az enyészet biztos tudatá
nak gyötrelme.

A fentieket Paulo Sorrentino Ifjúság 
(Youth) című filmjének két párbeszédé
ből és egyetemes üzenetéből ollóztam ösz- 
sze. Sorrentino A nagy szépséggel (La grande 
bellezza, 2013), ezzel a némileg formabontó, 
pazar látványvilágú és mélyen filozofikus al
kotással számos elismerést begyűjtött 2015 
folyamán, és sokan joggal tekintik az utób
bi évtized egyik alapvető filmélményének. 
Ott egy idősödő római író és közéleti szerep
lő egzisztenciális utazását festi meg a város 
építészeti, általánosan vett művészeti és tár
sasági világában, miközben elveszett ifjúsá
gán nosztalgiázik. A rendező elemi hatással 
érzékelteti az eltűnt időből felfakadó hajdani 
vágyak elsöprő erejét, a vissza már nem for
gatható élet kíméletlen múlását, miközben 
némi társadalomkritikát is gyakorol, meg
hökkentő mozaikokban. Ha az általánosan 
vett fimművészetet oly nagyon mélyrehatóan 
nem is forradalmasította Jep Gambardella 
monumentális balladájával, önmagának bi
zony magasra helyezte a lécet, amelyet a rög
tön rákövetkező filmjével sajnos nem ugrott 
meg, de az Ifjúság méltó folytatása és kitelje
sítése az emberben lakozó művész önítéleté
ről folytatott (ön)reflexiójának.

Ezúttal egy szűkebb és architektúrájában 
nem különösen látványos helyszínen zajlik a 
önreflexív „munka”, némi kitekintéssel a ter
mészeti tájra. Egy svájci gyógyszálloda és a 
környező pazar hegyek, lankák, legelők sza
badítják fel az alkotói múlttal és általában az 
élettel kapcsolatos merengéseket, amelyek

nek középpontjában Fred Ballinger, az idős 
angol sztárzeneszerző áll. A cselekményt hol 
a lánya összeomlott házassága, hol a királynő 
kérését közvetítő kultúrattaséval folytatott 
alku, hol az utolsó forgatókönyvén egy cso
porttal együtt dolgozó Mick Boyle-lal, a híres 
íróval-rendezővel és gyerekkori baráttal -  
mintha öröktől fogva tartó -  emlékmaratonja 
szolgáltatja. De futnak más hírességek is 
még a szállodában. Itt van például Jimmy 
Tree, az amerikai színész karrierje csúcsán, 
a groteszk módon elhízott egykori argentin 
futballcsillag, a szépségkirálynő, a popsztár, 
a hegymászó, a buddhista szerzetes vagy az 
immár kiöregedett és kíméletlenül őszinte 
színésznő, Brenda Morei. Az arctalan, für
dőruhás idős testek fonnyadtan ázó tömege, 
az egyenfehérben grasszáló ápolószemélyzet, 
a szimmetrikus képszerkesztés, valamint az 
újra feldolgozott könnyűzenei darabok és Da
vid Lang minimalista klasszikus szonettjei 
gondoskodnak róla, hogy az élet utolsó sza
kaszának lemondóan szép nosztalgiája meg
teremtődjék.

Sorrentino immár nem pusztán képi kom
pozíciókban, de verbálisán is véleményt for
máz. Mindaz, amit Ballinger, Boyle, Tree 
vagy Morei kifejt, azaz a filmművészettel 
kapcsolatba hozható vallomások mintegy az 
író-rendező álláspontját közvetítik saját al
kotói közegével szemben, vagy ha úgy tet
szik, ars poeticájáról nyújtanak látleletet, 
jóllehet kissé szájbarágósán hangzanak el. 
A művészi léhaság (levity — az a jelenség, 
amikor a művész a populáris esztétika tág 
terében alkot, zenét szerez, szerepet vállal, 
és ezáltal betör a köztudatba) egy ellenáll
hatatlan kísértés, ugyanakkor perverzió is 
-  mondatja Sorrentino Ballingerrel. Hogy ez 
Sorrentino bocsánatkérése lenne az olaszból 
a könnyebben emészthető angolszász kul
túrkörbe tett „kiruccanásai” miatt (a film 
angol nyelvű), csak találgathatunk. Vagy: 
a mozi halott, ideje átigazolni a tévébe, ab
ban a jövő — mondatja Morellel, és a divat 
láttán igazat kell adnunk neki. Különben 
Sorrentino legközelebb az HBO-n, valami
kor 2016 folyamán jelentkezik újra, Az ifjú 
pápa című nyolcrészes tévésorozattal. Vagy: 
el kell döntenem, mit érdemes igazán elme

sélni, a borzalmat vagy a vágyat. A vágyat 
választom -  mondatja Treevel. Vagy: túl sok 
filmet néztél és elfelejtetted, miről szól va
lójában az élet. Ki ne értene ezzel is egyet?

Fred Ballingert az idős angol színész, 
Michael Caine alakítja, talán legjobb válasz
tásként a mai színészkínálatból. Visszafo
gott, belenyugvó, ironikus játéka még a leg
kevésbé sikerült jeleneteket is megmenti, s 
a Jimmy Tree-t alakító Paul Danóval foly
tatott párbeszédeket egyszersmind a nagy 
öreg minden atyáskodástól mentes tanács
adásainak is felfoghatjuk. Ez egy újabb szint 
Sorrentino művének értelmezésében, amely 
finoman beépül a minden egész szövetébe. 
Külön színfoltot képez a szépségkirálynő 
alakja (a román Mádálina Ghenea alakítja), 
előbb mint a „szépség egyenlő butaság” szar
kasztikus megjegyzésre okosan visszavágó 
hétköznapi csaj, utóbb mint a vágy és ifjú
ság apotheózisa a medencében. Jane Fonda 
pedig kíméletlenül pontosan alakítja az idős 
és megkeseredett színésznőt, Brenda Moreit, 
akinek felbukkanása végzetes válságot idéz 
elő Mick Boyle (Harvey Keitel) életében.

INEMATOGRÁF

Sorrentino utóbbi két filmjét két olyan 
Fellini-filmmel hozzák összefüggésbe a kri
tikusok, amelyek filmtörténetet írtak a 60- 
as években: A nagy szépséget Az édes élettel 
(La dolce vita, 1960), az Ifjúságot a 8 ésl/2- 
lel (8 %, 1963). Nem tudni, az alkotó részéről 
mennyire volt szándékolt a párhuzam, a ma
gam részéről mindenesetre inkább tartom 
találónak az előbbi társítást, mint az utób
bit. A nyilvánvaló hasonlóságoktól eltekint
ve (a klinika, a főhős vastag keretes szem
üvege, a látszólagos céltalan bolyongások és 
csevegések, némi szürrealizmus stb.) az Ifjú
ság inkább az élettel, és nem a művészettel 
szemben vesztett csatáról szól, amelyet az idő 
múlása, és nem az elvárások okozta nyomás 
idézett elő. Háttérdinamikája egészen más 
tehát, és ettől esztétikája is egy másik palet
tára helyezhető. A befogadót nem a munkájá
val kapcsolatba hozható veszteségérzet keríti 
hatalmába, ha egyáltalán, hanem az előre
látható, elkerülhetetlen tökéletes megsem
misülés kudarca gyűri le. Hogy közben a mű
vészet is szóba kerül, mintegy mellékes.

Ha akarjuk, esztétikai mesterkurzus
ként is felfogható az Ifjúság. Ballinger ifjan 
szerzett zeneműve, a hármas számú Egysze
rű dal keletkezéstörténete, önállósulása, ta
nítása, társítása és befogadása, egyszóval 
teljes körű hermeneutikája mind felsejlik 
a játékidő során, míg végül el is hangzik, a 
maga hat és fél perces hosszával, Szúrni Cső 
szoprán előadásában (különben a kortárs 
David Lang szerzeménye). Ha valamikor, 
akkor abban a pillanatban, amikor a dal 
megszólal egy letaglózó beállítás után, ott 
megértjük: egyszer csak mindenünknek vé
ge szakad, s ez ellen tehetetlenek vagyunk.

Ifjúság (La giovinezza/Youth), szí
nes olasz-svájci-angol-francia filmdrá
ma, 118 perc, 2015. Rendező és forgató
könyvíró: Paolo Sorrentino. Operatőr: 
Luca Bigazzi. Zene: David Lang. Vágó: 
Cristiano Travaglioli. Szereplők: Micha
el Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul 
Dano, Jane Fonda, Mádálina Ghenea, Alex 
Macqueen, Ed Stoppard.
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FISCHER BOTOND

M iféle üres 
tér?
Alternatív színház. Én ilyesmikre asz- 

szociálok, ha csak úgy beugrik a fogalom: 
formabontás, avantgárd technikák, a for
mák szétfeszítése, do-it-yourself (vagyis 
óhatatlanul „second hand”) esztétika stb. 
Szóval valamiféle harsányság, semleges 
értelemben, ha lehet ilyet.

Ehhez képest mostanában több olyan 
úgynevezett alternatív színházi eló'adá- 
son is részt vehettem, amelyekre fen
ti sztereotípiáim egyáltalán nem vol
tak jellemzőek. Az útkeresés higgadt, 
minimalista attitűdjével találkoztam, 
ami nem nélkülözte az útkeresésben ben
ne lévő lázadást sem, csak egyszerűen 
nem voltak harsányak.

Két olyan előadásról írok most, ame
lyek, más-más módon, a színház egyik esz- 
szenciálisnak gondolt, vagy könnyen an
nak gondolható összetevőjét kérdőjelezik 
meg, a látványt, sőt, a színpadot, sőt, az 
üres teret, amin valakinek keresztül kell 
mennie. Nem szeretnék nagy szavakkal 
dobálózni, hogy talán valamiféle para
digmaváltás jelzői lennének ezek az elő
adások, melyek a látványszínház ellené
ben mutatnak fel kísérleteket (nem ezek 
az előadások végzik el a „forradalmi mun
kát”, azt elkezdték már egy ideje), csak 
megállapítanám: üdítő volt mindkettő.

A SPOT Társulat Mi a magyar? cí
mű produkciója a látvány totális vissza
utasításán alapult. De előbb muszáj né
hány szót írnom a SPOT Társulatról. 
Előbb azonban a SPOT-ról. A Színművé
szeti Egyetemek Nemzetközi Fesztivál
ját kilencedik alkalommal rendezték meg 
2015-ben a partiumi kisvárosban, Nagy
károlyban. Évről évre színis főiskolások 
gyűlnek össze egy hétre, játszanak, szét
szórják a színházat és a feelinget a vá
roskában, és mindez nagyon valóságos 
és őszinte. A fesztivál mentén sok tevé
kenység szerveződik, workshopok, könyv- 
bemutatók, kihelyezett „SPOT-napok” 
stb. 2014-től pedig Paul Sarvadi vezeté
sével már van SPOT Társulat is, évente 
cserélődő nemzetközi gárdával, és évente 
egy-egy új produkcióval (amit jellemzően 
a nyári szünidő alatt hoznak létre, és az 
őszi fesztiválon mutatnak be).

Lelövöm a poént az elején: a Mi a ma
gyar? című előadás minden perce, az ele
jétől a végéig, vaksötétben játszódik. Hét 
színész elmesél hét történetet hét szerep
lőről, így körvonalazódik egy teljesen új 
pszeudomítosz arról, hogy mi is az a ma
gyar. A szándék legalább is ez. A szöveg 
azonban -  amit a résztvevők együtt hoz
tak létre — eléggé esetlegesnek, improvi- 
zatív mivoltában kissé ötlettelennek hat, 
a struktúrája nem elég feszes, a ritmu
sa sem. Jól jött volna egy dramaturg. A 
kérdésfeltevés, mi a magyar, izgalmas 
és merész, és van benne potenciál bő
ven. Ehhez képest az előadás nem vála
szol meg semmit ezzel kapcsolatban. De 
az sem egyértelmű, hogy mondjuk nem

is akar megválaszolni semmit, és ironi
kusan viszonyulna az egész kérdésfelve
téshez. Az elmondott történetek hol iro
nikusak, hol giccsesek, hol viccesek, hol 
metaforikusak, és az egész nem áll össze 
semmivé. Jó poénok viszont vannak.

Ennek ellenére működik az előadás, 
mégpedig a megteremtett hangulat mi
att. A közönség nem székeken ül, hanem 
a földön, egy nagy szőnyegen. A mesélők 
szétszóródnak a jelenlévők között, a tér 
különböző részeiből halljuk a szöveget, 
néha egyszerre többen is megszólalnak, 
hol innen, hol onnan. A teljes sötétség 
eleinte sokkolóan hat. Aztán lazítóan, pi- 
hentetően. A tér eleinte nem létezik, az
tán kialakul, a beszédhangok alakít
ják ki. Létrejön a pihentető, tűz melletti, 
kellemes „anyaméhállapot”. Ennek lét
rehozásában nagyon nagy szerepe van 
Bocsárdi Magornak, innovatív hegedűjá
téka, az effektekkel létrehozott, hömpöly
gőén változó hangburok a performansz 
fontos részévé válik. Paradox módon rá
diójátéknak gyengécske lenne a Mi a 
magyar?, színházként viszont pozitív él
mény, tétje van az itt-és-mostnak, tétje 
van a tér valóságosságának (ehhez nem 
lenne elég egy 5.1-es hangrendszer sem), 
tétje van az élő zenének.

Jelenet A térdünk összeér című előadásból

A másik előadás (Genunchii noştri 
se ating -  A térdünk összeér) a kolozsvá
ri alternatív összművészeti központ, a 
Reactor produkciója. Megint lelövöm a 
poént. A Reactor kicsike színpadán az 
előadás 80 perce alatt nem történik sem
mi. A székek a négyzet alakú játéktér 
négy oldalán sorakoznak. A négy szerep
lő egy-egy széken ül, civilben, a közönség 
soraiban, mindegyik az egyik oldalon.

Évek óta nem láttam ennyire bátor és 
őszinte előadást. A négy színész csak ül 
a széken, és beszél. Egyetlen másodper
cig sem unatkoztam a 80 perc alatt. Hi
hetetlen dolgokat visz véghez ez a négy 
ember. Megteremtenek egy laza hangú-

EÁTRUM

latot, totálisan leépítik a közönség sora
iban a gong és a telefonkikapcsoltatás 
hallatán automatikusan fellépő szoron
gást. Itt nincs ilyen. És nem élnek vissza 
ezzel. Pedig interaktív az előadás. És en
nek ellenére nem szorong senki, nem érzi 
magát belekényszerítve a nem kért rival
dafénybe. És itt jön még egy nagyszerű 
csavar. Mert szépen lassan a beszélge
tés (semmi több) belehúz egy olyan mély
ségbe, ahol bizony jó eséllyel a katarzis is 
megtörténik, egy olyan mélységbe, ahol 
személyes és társadalmi tragédiák keve
rednek, bele a lelkedbe. Beszélgetés, sem
mi több, egy, a Reactorban játszott kép
zeletbeli előadásról. Beszélgetés, semmi 
több, ahol a színészek saját civil önma
gukat játsszák. Beszélgetés, semmi több, 
olyan színészi munkával, ami elképesztő
en valódi, lazaságában is látszik: ez, vég
re, igazi, igazi színészi munka. Olyany- 
nyira meggyőző, hogy nem is érdekel, mi 
az, ami valódi ebből, nem érdekel, hogy 
az egész meg van írva. Mert a négy szí
nész elmossa a határokat illúzió és való
ság között, és irrelevánssá teszi, hogy a 
valóságról van-e szó, vagy sem. Csoda. És 
itt még inkább azt érzem, ez az előadás 
csak itt, csak most történhet meg.

A beszélgetés alatt egyfolytában újabb 
és újabb síkok jelennek meg, mozaiksze
rűvé téve a történetek elmesélését. De 
az elmesélés nem jó szó, a szüzsék is mo- 
zaikszerűen állnak össze a fejünkben az 
amúgy is mozaikszerűen adagolt dialógu
sok alapján. Szintén bravúros, hogy a sí
kok bonyolult rendszere nem csúszik ösz- 
sze, mindvégig könnyen követhető, ki, 
miről beszél.

Két kísérletet láttam annak kapcsán, 
hogy mi történik, ha kimetsszük a szín
házból a színpadot. Mindkét kísérlet si
keresnek bizonyult. A spotosok produk
ciója technikailag volt izgalmas, és a 
„néző” önmagába fordulása révén kezdett 
el működni. Jó lenne még dolgozni raj
ta, mert egy jobb szöveggel, néhány plusz 
hangulatteremtő trükkel professzioná
lis, nagy előadássá is válhatna. Cătălin 
Bocírnea rendezése pedig számomra ott 
van az utóbbi évek legjobb színházélmé
nyei között. Merész koncepció, ami hoz 
mindent, amit kitűz maga elé, nagysze
rű színészekkel, jó történettel, jó techni
kával, amibe nem bonyolódik bele, miköz
ben releváns problémákról szól.

SPOT Társulat. Mi a magyar? R en
dező: Benkó B ence és Fábián Péter.
Szereplők: Sebők Maya, Daróczi Noé
mi, Czumbil Orsolya, Keresztes Ágnes, 
Bodea Tibor, Balázs Viktor, Bocsárdi 
Magor.

REACTOR Kolozsvár. Genunchii 
noştri se ating (Tim Crouch: A szerző cí
mű műve alapján). Rendező: Cătălin
Bocírnea. Szereplők: Bodolai Balázs, 
Cătălin Bocírnea, Raluca Mara, George 
Sfetcu.
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TAMAS DENES

Elveszítve m egtalálni
Két súlyos, szentenciaszerű kijelentés 

található Vida Gábor Ahol az ő  lelke cí
mű regényének prológusában. Az idecitá- 
lás érdekében parafrazálni fogom őket. 
Mi magyarok, azért hagytuk elveszni Er
délyt, mert nem volt rá szükségünk. És 
azért nem kapjuk vissza soha többé, mert 
úgysem tudnánk mihez kezdeni vele.

Mintha a nemzeti önostorozás Ady-s 
hevülete íratta volna le a szerzővel ezt a 
két mondatot. Amelyeknek szinte hallani 
lehet a döndülését is. Mindenesetre, ezek 
a mondatok egyből beletalálnak a szokvá
nyos, a történelmi igazságtalanság és az 
áldozatiság köré épülő Erdély-történetek- 
be, amelyeket nem csak ez a két mondat, 
hanem, úgy érzem, Vida Gábor egész re
génye megpróbál kikezdeni. Teszi mind
ezt úgy, hogy közben egyáltalán nem 
diszkreditálja a valahová tartozás kérdé
sét, sőt a maga regényes módján meg is 
válaszolja, csak éppen a válasz lesz sok
kal nehezebb, bonyolultabb a kitartásra, 
a helyben maradásra biztató szólamok 
evidenciajellegéhez képest. Mert hogyan 
is lelhetünk hazára egy olyan országban, 
amire nem volt szükségünk, amivel úgy
sem tudnánk mit kezdeni, ha visszakap
hatnánk? Hogyan lelhetünk mi erdélyi 
magyarok otthonra a világban? S hol le
hetne legpontosabban megtalálni ezekre 
a kérdésekre a választ, mint ahonnan az 
egész kérdésfelvetés eredeztethető, ahol 
minden egész eltörött, valahol az első vi
lágháború környékén.

Vida Gábornak sikerült egy olyan el
ső világháborús regényt írnia, amiből -  
hangzódjék bármennyire különösen — 
magát az első világháborút hagyta ki. 
Noha a regény történései valamikor 1912 
és 1923 között játszódnak, a regényből 
teljesen kimarad a háború eseményeinek 
a részletezése, sőt a regény főhőse, Wer
ner Lukács, a kontinensről is eltűnik a 
háború idejére, Afrikából a ritkásan ér
kező újságokból próbálja kihüvelyezni, 
mitől őrült meg egy egész kontinens. Per
sze, ami tételesen nincs jelen, az követ
kezményeiben mindent meghatározhat. 
Ezért tudom egy olyan kozmoszhoz ha
sonlítani Vida Gábor regényét, aminek 
a középpontjában egy láthatatlan, de az 
egész univerzum működését befolyáso
ló fekete lyuk található. Azzal, hogy ki
hagyta a háborút a regényből, mintha 
azt akarta volna sugallni a szerző: a há
borúk mind egyformák. Egyformán ér
telmetlenek, embertelenek. A kérdés az: 
mit kezdenek velünk? És mit kezdünk az
zal, ami utánuk marad?

De mi található a regény kozmoszában?
Egy apa és a fia története, Werner 

Sándoré és Werner Lukácsé. Az ő szerel
meikből, helykereséseikből, utazásaik
ból szövődnek meg a regény eseményei. 
Mind a két szereplő nyugtalan, régiesen 
szólva „békétlen” a regény elején, nem ta
lá ljá k  a h e ly ü k e t, a le lk ű k  h e ly é t, mindig 
valahová máshová készülnek. A regény 
ugyanis nem egy szűkös locus vonatko

zásában veti fel a valahová tartozás kér
dését, a perspektíva itt is Tamási Aron- 
os: az egész világ beletartozik. Az afrikai 
Mount Elgon lába és a romániai Galac 
képezi a két szélső pontját annak a táv
latnak, amit bejárunk a regényben, ki
tüntetett pontokként pedig, a két szél
ső pontokat leszámítva, a Maros-völgyi 
Ratosnya, Kolozsvár, Nagyvárad, Buda
pest, Trieszt, Marosvásárhely szerepel. 
De főleg Kolozsvár és Budapest, ahogy 
Tompa Andrea Fejtől s lábtól című, szin
tén az első világháború környékén játszó
dó regényében is. Az erdélyi létezés, úgy 
tűnik, leginkább mindig e két központ 
köré volt berendeződve.

Mert minden arra utal, hogy rend volt 
ebben a világban. „Boldog békeidők” -  
néhány kiüresedett szimbólumhoz kap
csolódva valamilyen keserédes nosztal
giával használjuk ma is ezt a kifejezést, 
anélkül hogy feltennénk magunknak a 
kérdést, hogy ez a boldogság és béke ak
kor hogyan is tudta magából az első, 
majd rá szinte logikusan következő má
sodik világháború rettenetét, pusztítását 
megszülni. Mindenesetre úgy tűnik ki a 
regényből, hogy akkora rend volt a világ
ban, hogy még elvágyódni is lehetett be
lőle, nem kellett minden áron megmarad
ni benne magyarnak, románnak, nem ez 
volt az emberi létezés legfontosabb kér
dése, mert valahol evidencia volt. Kellett 
a világfelfordulás, az átszabott határok, 
hogy ez megkérdőjeleződjön, hogy ezt 
tűzzel-vassal egymás ellenében be kelljen 
bizonyítani, hogy igazán fontos kérdéssé 
váljon, hol is van az ember lelke a világ
ban. A világháború előtt még neki lehe
tett lódulni a világnak, az apa Ameriká
ba, beváltani éveken keresztül magában 
dédelgetett üzleti tervét, a fiú pedig egy 
kósza ötlettől vezérelve Ugandába, ahová 
vadászni követte anyja volt szeretőjét.

ritika
A háború után Lukács visszaútja egy 

egészen más Európát tár fel, ahhoz ké
pest, amit hátrahagyott. Egy olyan vilá
got, ahol mindenki haza akar jutni, de 
mindenki egyszerre, saját tévképzete- 
iktől vezérelve egy képzeletbeli hazába, 
egymás hazájába, amitől hirtelen szűkös 
lett ez a kontinens. A regény igazi eré
nye, hogy ebben az összekuszálódott hely
zetben sem esik egyetlen véglet csábítá
sába sem, úgy marad mélyen erdélyinek, 
hogy közben a felelősség kérdését is végig 
ébren tartja. A regény igazi erdélyiségét 
nem felelőtlen szólamok hordozzák, ha
nem a regény egyáltalán nem hivalkodó 
tudása helyekről, hegyekről, emberi ér
ze lm ek rő l. S ok  m in d en t tud ez  a re g én y  a 
hegyek hatalmáról, a szerelem reményte
lenségéről, az emberi szív, a szenvedélyek

természetéről, a helyek különös varázsá
ról, románokról, magyarokról. Sőt a ko
lozsvári Mátyás-szobor ábrázolása révén 
egy „Erdély-mítosz” is megképződik, kö
zéppontjában Mátyás ércszobrával, ami 
olykor leszáll a talapzatáról, hogy sétál
jon egyet, vagy hogy beavatkozzon, ha 
kell.

Mert közben súlyos érzelmek közelé
ben tartózkodunk mindvégig. Az érzések 
és a vágyak sokszor mintha egy két vi
lágháború között rendezett érzelgős film
ből lennének kölcsönvéve. Nagy szerelem, 
nagy indulat, nagy elveszés — ez jellem
zi a regény szereplőit, férfiakat és nőket 
egyaránt. Amitől ódon jelleg költözik a 
regénybe, lassúság, terjengősség. És hogy 
egy kis kritikát is megfogalmazzak: egy 
csipetnyi unalom is. De hiszen a husza
dik század elején járunk. Maga a próza
folyam is lassú, hömpölygő, előre és hát
ra lépkedve halad a befejezés fele. Ahová 
megérkezve csak megtudunk valami lé
nyegeset arról, hogy hol van a lelkűk a 
regény főszereplőinek. Azt tudjuk meg, 
hogy ez nem tudás kérdése.

„Térkép csak annak kell, aki nem érzi 
az irányt” — hangzik el többször a regény
ben. Ebből pedig az is kihallatszik, hogy 
az irányt, a helyet nem lehet tudni, vá
lasztani, valahová tartozni érzés dolga. 
Ezért kell válaszolnia többször is a „csak” 
szócska lakonikus tömörségével Lukács
nak arra kérdésre, hogy miért jött visz- 
sza Erdélybe. Nemcsak szelleme, hanem 
lelke is van a helyeknek. A valóban fon
tos kérdések nem nyelvi kérdések -  ál
lítja szintén Lukács. És erről is szól ez a 
„csak” szócska. Ezért jobb, ha Lukács vá
lasza helyett a regény egészére figyelünk, 
ami világosan elárulja, hogy igazán csak 
akkor találjuk meg helyünket a világban, 
ha egyszer elveszítjük azt.

És azt is, hogy ez nem tanulság.

Vida Gábor: Ahol a z  ő  lelke. Mag
vető, Budapest, 2013.
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Van-e szívgarancia? Szem besülések
Demény Péter: Lélekka- 

bát. Lector Kiadó, Maros- 
vásárhely, 2015.

Foltjaival együtt ölti magá
ra lélekkabátját Demény Péter 
újabb verseskötetének beszé
lője, akinek kételyei, gátlásai 
és szenvedései beleszelídülnek 
egy nyugalmat nyújtó, bájos 
szerelembe. Ennek a történet
nek a stációit rövid, formailag 
és műfajilag nagyon változa
tos darabok képezik -  vallo
másosságuk pedig a felszaba
dulás feltételévé válik.

ülszöveg
Az idill azonban nem takar

ja el teljesen a szorongásokat, 
az idó' késleltetésére, megál
lítására törekvő' kényszerek, 
a halállal és a hittel kapcso
latos dilemmák nem szűnnek 
meg, de a kabát alatt valami
lyen egyensúlyba rendeződ
nek, miközben a lírai én a 
szenvedést is ígérő szerelem 
által keltett félelmek és vívó
dások közepette vállalja a fe
lelősséget az új vágyakért. 
Az önreflexív mozzanatok és 
a saját érzelmek értésére irá
nyuló gondolatok egy önkere
sési folyamattal is együtt jár
nak: „hol leszek belőlem én” 
{Zsoltár)-, „Bennem sok minden 
fordítva van,/ keresem és foly
ton elveszítem magam,/ aztán 
elbolyongok és megtalálom/ 
öreggé vert, nyugtalan ifjúsá
gom” (Duecento). Ez a keresés

a társra találással együtt lát
szik valamilyen módon betel
jesedni, ami az ezt tematizáló 
versekben a zenei és kifejezés
beli könnyedségben, olykor po
énos megfogalmazásokban ér
hető tetten. „Szeretném tudni, 
hogy örökre szólsz,/ hogy nem 
jár le a szívgarancia” — szól 
szerelméhez minden korok vá
gyakozó gesztusával a lírai én, 
hogy a korábban „sutának” 
ítélt boldogságot (Sláger) bizo
nyosságba horgonyozza. A kö
tetben kibontakozó érzelmi 
ívet az utolsó, talán legmar
kánsabb szöveg foglalja össze, 
amely úgy használja allegória
ként a mítoszi történetet, hogy 
az attól való eltérésben felsej
lik a szerelem emberi dimenzi
ója (Odüsszeusz éneke).

A verseket Eperjesi Noémi 
illusztrációi kísérik, amelyek, 
bár lényegükben a szövegektől 
függetlenül is működhetnek, 
összességükben véve ugyan
úgy valaminek az újralendü- 
léséről, a megnyílásról, a „lé- 
lekkabátba” öltöző új életről 
szólnak.

Sándor Zoltán: Térdről a 
világ. Elbeszélések. zEtna, 
Zenta, 2015.

„Világ boldogtalanjai, egye
süljetek!” -  hangzik el a kötet 
egyik elbeszélésében egy un
derground előadás során, és 
áll a könyv borítójának hátsó 
tábláján is. Mintha e kötet da
rabjai ennek az imperatívusz
nak -  a munkásmozgalom jel
mondatára való rájátszásnak 
-  engedelmeskedve szövődné
nek egymás mellé, hisz ami 
az olvasó kezébe kerül, az jele
nünk különféle „boldogtalan
ságainak”, éles kényszerhely
zeteinek a tárháza.

A háború emléke és a problé
mák „balkáni” jellegű lebonyo
lítása képezi a kötet világának 
hátterét, amelyben nagyrészt 
olyan dolgok történnek, ame
lyeket ingerküszöbünk igen 
magassá válása következtében 
„mindennapinak” tekintünk: 
abortusz, szervkereskedés, 
zsarolás stb. A különféle szto
rik azonban valójában ugyan
azoknak a társadalmi problé
máknak az összetett tünetei: 
a szenvtelenséggel és részvét
lenséggel szembeni kiszolgál
tatottságnak, az egymás sor
sáért való felelősségvállalás 
megtagadásának, a politikai 
játszmáknak vagy a karrier
nek való alárendelődésnek, az 
agressziónak és brutalitásnak 
mint jogosnak tekintett mód
szereknek. Az egyes történetek 
úgy építkeznek, hogy szereplő
iknek megadják a lehetőséget 
a — valamilyen múltbeli dön
tésük vagy cselekvésük kö

vetkezményeivel való -  szem
besülésre, de a legérdekesebb 
esetek azok, amikor ezek a fel
ismerések legfeljebb csak az ol
vasóban következhetnek be, s 
gyakran csak másodszori olva
sásra, annyira utalásszerűén 
és töredékesen jelzi a saját je
lenlétét minimalizáló narrátor 
az összefüggéseket.

A kötet a nagyon precíz és 
tudatos szerkesztés révén az 
egyes elbeszélések között is 
kapcsplatot teremt, például az 
első, Életre ítélve című elbeszé
lésben az abortuszon gondol
kodó lány körülbelül olyan jö
vőt szeretne, amilyet az utolsó 
előtti szöveg munkamániás fő
szereplője meg is teremt magá
nak, viszont éjszaka kiábrán
dultságaival kell megküzdenie: 
„Nem látott semmit, de tudta, 
hogy ez a semmi a minden.” 
A legutolsó elbeszélés ráerő
sít erre a kilátástalanságra, a 
Szép új jövő  címet (Huxley-rá- 
játszás) teljes iróniába fordítva 
akkor, amikor egy tébolyult
nak nézett fiatalember szájáról 
azt vélik leolvasni, hogy „A vi
lág a saját kiüresedése felé ha
lad...” Ha ez nem is végleges di
agnózis, úgy tűnik, ilyennek 
látszik térdről a világ.

CODĂU ANNAMÁRIA

B o d o r  A d ó m n a k  Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Kurtág 90 -  Kolozsváron is
Jó szórakozást kívánt az ismeró'söm, mi

után az utcán találkozván pár szóban el
mondtam neki, hogy arra a koncertre sie
tek, amely előtt a muzsikusok épp Kurtág 
...concertante című alkotásának (Op. 42, he
gedűre, brácsára és zenekarra) Kolozsváron 
valóban eseményszámba menő bemutatásá
hoz hangolnak. Miután elváltunk, úgy ma
radt bennem ez a Jó szórakozást!”, mint a 
tetőcserépen végighúzott metszó'fogak zaja. 
Több-kevesebb tudomással bírván róla, mi 
vagy milyen is Kurtág György zeneeszmé
nye, a szórakozás vélhetőleg a legalkalmat
lanabb asszociáció vele kapcsolatban. Még 
a műélvezés is sületlenségnek tűnik ahhoz 
képest, hogy a most kilencven éves szerző 
életművének egésze a hanguniverzumban 
zenei eszközökkel vállalt expedícióként érté
kelhető leginkább. Hangegyetemet mondok 
(bár nem tudom, nincs-e itt is pluri- vagy 
multiverzum), és fontosnak érzem a zenei 
eszközök kiemelését, mert a kétszeres Kos- 
suth-díjas Kurtág életalkotását sem zöre
jekre, sem öncélú effektkedésekre nem lehet 
visszavezetni, bármennyire határaiig igyek
szik is tágítani olykor a szonikus megisme
rés terét.

Kettősleg a miénk ő: egyfelől mert a ze
néjével való azonosulás kihívást, felada
tot, beteljesülést és kitüntetést egyaránt 
ajánl, másfelől meg hát ő -  földink. Bánsá
gi (lugosi, temesvári) gyökereit nem csupán 
ember(palánta)ként, de zenészként sem ta
gadhatja meg, hiszen a Bartók-tanítvány 
Kardos Magda, majd a zeneszerzés mes
terségébe beavatást kínáló Eisikovits Mik
sa (Max Eisikovits) még Temes megyéhez

kapcsolja. Hogy a negyvenes évek közepé
től magyarországi tanárai voltak (Kadosa 
Pál, Veress Sándor, Farkas Ferenc, Weiner 
Leó), s hogy később Marianne Stein, Darius 
Milhaud vagy Olivier Messiaen mellett for
málta tovább komponistái tehetségét-tudá- 
sát, az számára megadta a szakmai és mű
vészi tágasságot; a zeneszerzői önelvárást 
és gazdag stílusismeretet épp úgy mesteri 
szintűvé emelte, mint az összetéveszthetet
lenül kísérletező profil bátorságát.

iplitúdó
Most Berlintől New Yorkig köszöntötték, 

köszöntik hangversenyekkel. A születésna
pi koncertsorozat tervezésekor a Budapest 
Music Center épp úgy a Kurtág-zene előadói 
autenticitására fordította figyelmét, mint a 
kolozsvári koncert szervezői. Kolozsváron a 
helyiek számára jól ismert Lawrence Fos
ter dirigálta a ...concertantét, elektromos 
hegedűn Hiromi Kikuchi, brácsán felesége, 
Ken Hakii játszott. A házaspárt mindenki 
a legavatottabb Kurtág-interpretátorok kö
zé sorolja, maga a mester is a ...concertante 
exkluzív előadóinak tartja őket. A kiválasz
tottságnak ez a foka is arra mutat, hogy a 
Kurtág-zene magasabb elvárásokat támaszt 
a puszta alkalmi figyelemnél és a zené- 
szi rutinnál. Nem elég jó zenésznek lenned: 
csak az avatott „kurtágisták” vállalkozza
nak interpretációjára!

Ami pedig a ...concertantét illeti, a világ
tekintélyű Grawemeyer díjat 2006-ban el
nyert kompozíció a kamarazenében és a 
nagyzenekari produkciókban egyaránt 
mélyre ásó, tapasztalt előadókat igényel, 
olyanokat, akik valóban nem kímélik az időt 
és a fáradságot, hogy e zene rétegeit felfejt
sék, részleteiben is elmélyüljenek, koncent
ráltságát a konkrét hangzásban kidolgoz
zák. Es nem csupán a szólistákról van szó! 
A zenekar önmagában is türelmes, precíz, 
csapatmunkára fokozottan alkalmas kell 
hogy legyen, hiszen az orkesztráció rend
hagyó vonásokat is mutat -  a kompozíció 
szerkezeti-összhangzati-hangulati bonyo
lultságáról nem is beszélve. A mű kolozsvári 
bemutatásának ezért nagy tétje volt: a helyi 
Filharmónia zenekarának egyfajta vizsga
pillanata következett el általa, most való
ban lehetősége és kötelessége volt nemzetkö
zi hírét-nevét igazolni.

Kelet-európai (magyar?, bánáti?, balká
ni?) népzenei szövetével, a háborúk tépázta 
évszázad félelmeinek, drámáinak, kollektív 
emlékezetének tapasztalat-desztillátumá- 
val, az időbe ágyazottság és az időtlenség
re való sóvárgás koordinátarendszerében ki
feszített létezés megérzékítésével lepi meg a 
hallgatót ez a munka. A „fantázia” (a mű na
gyobb volumenű, tobzódó része) többrendbeli 
gondolatváltásokkal, nagyívűen kidolgozott 
zenei tézisekkel fejlik ki a hallgató előtt, a 
kétosztatú kóda viszont inkább kontrasztív, 
a szólóhangszerekre nagyobb szerepet kiosz
tó megformáltságával pompázik, hogy végül 
leheletnyi, szinte lélegzetvisszafojtott epiló
gusban oldódjék fel Kurtág zenei világának 
kristályos vagy épp buja összetettsége.

JAKABFFY TAMÁS

A sokszínűség jegyében
„a Céh az az eresz, ami alá az igazán tehetséges képzőművész be

állhat, s aminek óriási lélektani szerepe van.” (Kancsura István)

Manapság jobban dívik a tarkaság, sokszínűség, a multikulti, 
mint bármikor. Nem csak trend, hanem egyben elvárás is. Ám 
elegendő-e önmagában? És megfér-e a minőség és a sokszínűség 
egyazon kiállítás keretében?

Ilyen kérdések fogalmazódtak meg bennem a Barabás Miklós 
Céh idei, hagyományos értékfelmérő tárlatán, amely ötödik alka
lommal kapott helyet a Minerva Művelődési Egyesület Galériájá
ban. Az idei tárlat anyagát Kántor Lajos válogatta a kolozsvári, 
dési, tordai és aranyosgyéresi festők, grafikusok, szobrászok, tex
til-, üveg- és fotóművészek által beküldött munkákból. Saját be
vallása szerint a tavalyi tárlat minőségileg nem felelt meg teljes 
mértékben az elvárásoknak, így idén egy határozottabb, objektí- 
vebb válogatást tartott szükségesnek egy összefogottabb kiállítá
si anyag létrehozása érdekében. Kétségtelen, hogy a korábbi évek
hez képest a minőség javult, ám véleményem szerint nem csak a 
beküldött alkotásokat kell tüzetesen megvizsgálni, és azokból sze
lektálni, hanem a tagsági felvétel mércéjét is magasabbra kellene 
helyezni. így talán elkerülhető, hogy a valóban nívós, technikai
lag is bravúrosan megoldott alkotások mellé az inkább dekorativi- 
tásukkal, mintsem minőségükkel kitűnő munkák kerüljenek.

Az idei kiállítás — a korábbi évekhez híven — többségében fes
tészeti munkákat vonultat fel. Újdonságnak számít viszont, hogy 
az elődökre való emlékezés jegyében két kimagasló munka, Egri 
László az 1960-as években készült Deltái halászok című olajfest
ménye és Károly Sándor geometrikus, minimalista térplasztikája 
is bemutatásra került. S a „nagy öregeket” mintegy ellenpontozva, 
a teret szinte teljes mértékben a fiatal Máthé László nagyméretű 
Halott Ikarosza uralja. A korábbi évekhez viszonyítva úgy a kompo
zíció, mint a színhasználat vagy tartalom szempontjából összetet
tebb alkotás a művész fejlődésének és kiteljesedésének lenyomata.

Ugyancsak a festészeti vonalat erősíti Sipos László játékos 
kolorisztikájú, de tőle megszokottam mély jelentésekkel felruhá
zott A múzsa délutánja című szürreális kompozíciója. Csata Her
mina monokróm Alternatív térképe jó példája annak, hogy a fes- 
tőiségnek nem csupán a szín feltétele, hisz a lélek árnyalatait a 
festészetben is meg lehet ragadni fekete-fehéren.

A lírai hangvételt ezúttal is -  nem meglepetésszerűen -  
Valovits László finom, leheletnyi árnyalatokkal kidolgozott port
réi, Gally A. Katalin és Bordy Margit pasztellképei, illetve Soó 
Zöld Margit őszi napfényt vagy nyári viharfelhőket megelevení
tő akvarelljei csempészik a kiállításba. A tárlat játékos színfoltját 
képezi Forró Ágnes A sárga gumikesztyű című falusi életképe, il
letve Vetró András sárkányölő Szent Györgyöt nem kis iróniával 
ábrázoló ceruzarajza. Matei László korszerű technikai eljárással 
készült, egymásra szerkesztett pop art-os hatású képei üdeséget 
visznek a kiállításba, míg Marincas Mira szemet gyönyörködte
tő, ugyanakkor elgondolkodtató képpárjai az analóg fotózás soha 
ki nem merülő technikájából hozzák ki a legjobbat. A szobrászati 
anyag kiemelkedő alkotása Kolozsi Tibor ugyancsak a rész-egész 
szerepének felcserélésével játszó Nyugalom című bronzszobra, 
vagy Koncz-Münich András érdekes formavilágú, talán legin
kább a sejtszerkezetre emlékeztető kerámiája.

A kiállítás műfaji színességét gazdagítja Magyari Annamária 
dekoratív textilképe vagy Balázs László nosztalgikus Üresen ma
radt szék című szuggesztív alkotása.

Mindazonáltal e sokszínűség közepette talán érdemes volna 
megfontolni 87 év távlatából Kós Károlynak a BMC első kiállítás
megnyitóján elhangzott szavait: „a Barabás-céhben tömörült mű
vészek (...) jelképezik az erdélyi magyar képzőművészet fiatalságát, 
ők jelentik az iskolák béklyóiból való kiszabadulást, ők jelentik a 
mai kultúrára általánosan jellemző keresést, ők jelentik a mát.”

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA
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M árciusi évfordulók
1 — 130 éve született Oskar Kokoschka osztrák drámaíró
2 — 195 éve született Bérczy Károly műfordító 
3-210 éve halt meg Barcsay Ábrahám költő

270 éve született Isabela Czartoryska lengyel írónő 
100 éve született Mesterházi Lajos író 
30 éve halt meg Szabó T. Attila nyelvész

4 -  140 éve született Léon-Paul Fargue francia költő
5 -  120 éve született Kondrat Krapiva belorusz író
6 — 400 éve halt meg Francis Beaumont angol író

210 éve született Elizabeth Barrett Browning angol költőnő 
30 éve halt meg Flórián Tibor amerikai magyar költő 

7 - 5 0  éve halt meg Anna Ahmatova orosz költőnő 
1895 született Marcus Aurelius 
160 éve született Matilde Serao olasz írónő

8 -  120 éve született Sándor Elő szlovák író
9 — 110 éve született Radu Boureanu román költő

45 éve halt meg Jankovich Ferenc író
10 — 160 éve született Petre Dulfu román író

80 éve halt meg Garabet Ibráileanu román kritikus
11 -  230 éve halt meg Jakobus Bellamy holland költő
12 -  545 éve halt meg Thomas Malory angol író
13 — 100 éve szü le te tt  P ierre G ascar francia író
14 — 95 éve szü le te tt  Vargha B alázs író
15 — 2060  éve h a lt m eg C aius Iu lius C aesar

100 éve született Blas de Otero spanyol költő
16 — 195 éve született Ernest Feydeau francia író
17 -  40 éve halt meg Barát Endre író

130 éve született George Perec francia író

18 -  60 éve halt meg Louis Bromfield amerikai író
140 éve halt meg Ferdinand Freiligrath német költő
30 éve halt meg Bemard Malamud amerikai író
90 éve született Romul Munteanu román irodalomtörténész

19 — 610 éve halt meg Abdurrahmán Ibn Khaldún arab történész
20 -  90 éve született Csengeri Dezső kárpátaljai író

430 éve halt meg Richard Maitland skót költő 
130 éve született George Topárceanu román költő

21 -  30 éve halt meg Horia Panaitescu román író
22 -  245 éve halt meg Gottlieb Wilhelm Rabener német író

45 éve halt meg Simon Vestdijk holland író
23 — 410 éve halt meg Justus Lipsius holland filológus
24 -  250 éve született Marianna Gabriele von Baumberg

osztrák költőnő
25 -  40 éve halt meg Farkas Imre író

300 éve született Jüan Mej kínai költő
26 -  140 éve született Arthur Landsberger német író

40 éve halt meg Lin Jü-tang kínai író 
95 éve született Oláh Tibor kritikus

27 -  45 éve halt meg Hollós Korvin Lajos író
28 -  80 éve halt meg Constantin Botez román irodalomtörténész

130 éve született Mohácsi Jenő műfordító 
395 éve halt meg Ottavio Rinuccini olasz költő 
80 éve született Mario Vargas Llosa perui író

29 — 45 éve h a lt m eg Perpessicius rom án k ritik us
30 — 50 éve h a lt m eg E rw in  Piscator ném et író

70 éve h a lt m eg V ictor Ion Popa rom án író
31 -  180 éve született Ágai Adolf író

420 éve született René Descartes francia filozófus 
395 éve született Andrew Marvell angol költő

Vakság
VÍZSZINTES 1. Thomas Browne 

angol orvos, író aforizmája; első' rész. 
13. Somogy megyei fürdőtelepü
lés. 14. „Beszélő'” gólya. 15. Fát tesz 
a tűzre. 17. Szénsavas üdítőital. 18. 
Ugyancsak. 19. A közelebbi. 20. Nem 
használ fésűt. 22. Villanytűzhely. 24. 
Kátrány. 26. Táblajáték. 28. Hosszú 
morzehang. 29. Horgászzsineg. 31. 
Sárga, németül. 33. Lángban álló. 35. 
Kipling óriáskígyója. 36. ... ovo; már 
jó előre. 38. Nemzeti alaptanterv, rö
viden. 39. Kabát, régies szóval. 41. 
Dél-afrikai tartomány. 44. Tankör, 
röviden. 45. Pecsét, angolul. 47. Ajtót 
hátracsapva távozik a szobából. 49. 
Koronglövészeti ág. 51. Név, franciá
ul. 52. A Hold közepe! 54. Igen, több 
szláv nyelven. 56. Beleegyező válasz. 
58. így is becézik Noémit. 59. Lendü
letesen futni kezd. 62. Alvás közben 
látjuk. 63. Thomas Browne aforizmá
ja; második, befejező' rész.

FÜGGŐLEGES 1. ... megvénü
lünk; Jókai Mór regénye. 2. Má
tyás király jelzője. 3. Világta
lan. 4. Rangjelző előtag. 5. United 
Kingdom, röviden. 6. -nak, -... 7. 
Fertőtlenítőszer. 8. Társaságodban. 
9. Férfi szülői mivolta. 10. Kicsinyí
tő képző. 11. Becézett Olivér. 12. 
Halit. 16. Vük nagybátyja. 20. Is
meretei vannak. 21. Művészeti stí
lus. 23. Baljós előjel. 25. A szabad
ba. 27. Rejtetten rosszindulatú. 28. 
Közterület. 30. Cicero nyelve. 32. 
Büntető törvénykönyv, röviden. 34. 
Társaságukat. 37. Nagytestű házi
állat. 40. Kalapszél. 42. Csak félig! 
43. Kacat. 46. Nigéria fővárosa. 48. 
Északi germán főisten. 50. Ráha
rap a csalira a hal. 53. Zöldcitrom. 
55. Francia területmérték. 57. So
ha, németül. 58. Szakállas vicc. 60. 
Annyi mint, röviden. 61. A kripton 
vegyjele. 62. Dátumrag.

R. T.
A Helikon 2016/3-as számá
ban közölt Jelen című rejt
vény megfejtése: Tedd, amit 
tudsz, azzal, amid van, ott, 
ahol vagy. 948410 000065
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