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KARÁCSONYI ZSOLT

Amíg 
megérkezik
Ha a szilágysági dombok vonalát figyeli az 

utazó, előfordulhat, hogy megpillantja a vén 
sárkány nyomát. Az ecsedi láp vén sárkánya 
gyakorta megpihent e dombokon, ha elunta 
már számolgatni mocsaras lakhelye lidércfé-
nyeit, ha más fényekre vágyott, más időkre. 

Ha jövőbe vagy a régi időkbe akart tekin-
teni forró nyarakban, sötét novemberekben 
edzett pillantásával, akkor e dombok hul-
lámzásának lassú ritmusát követve utazott 
az időben, mozdulatlanul. E mozdulatlanság 
eltartott néha évszázadokig is, de a sárkány, 
amikor jövőre, múltra egyaránt figyelt, nem 
öregedett egyetlen napot sem. Ott állt a rezze-
néstelen belső pillanatban, árnyakra, monda-
tokra, békére és harcra egyaránt készen, csa-
tákat és víg lakomákat tapasztalva, ahogy a 
történések sora átfutott vagy átdöcögött ép-
pen a sárkánytekintet sugarán. Emlékezett a 
Sárkánykert tavaszi táncaira, várak omlásá-
ra, hegyek emelkedésére, mert egyidős volt az 
ő kérges háta és a hegyek gerince.

A  sárkányokat meglepni nehéz, legyőzni 
pedig lehetetlen, csak akkor győzhetsz le egy 
sárkányt, ha sárkány vagy te magad is, ha 
egyik a másikat legyőzi, csak önmagát győzi 
le akkor. A meglepetés az, ami illatként, tit-
kos moccanásként, nap fényének villanásával, 
holdsugár éji hajlásával bekövetkezik néha 
mégis. Ilyenkor a sárkány megvénül, világos-
zölden fiatal lesz.

Az  ecsedi láp vén sárkánya is egy ilyen 
meglepetéstől látta magát először vénnek, 
utoljára e váratlantól, a már-még nemtörtén-
hetőtől fiatalodott meg egészen. Nem is csak 
egy meglepetés volt, meglepetések zuhatag-
ja borította el hirtelen a mindenre kész sár-
kányelmét, hidegen lángoló szívét is a hatal-
mába kerítette.

A sárkány, a vén-fiatal sárkány nem törő-
dött az emberekkel, méhek rajzása, hangyák 
útja figyelmét inkább lekötötte, mint más bő-
rében járó lények futkosása, léte, halála. Jó 
kétezer évnek előtte a meglepetés elérte őt is. 
Egy embert látott az időben, emberi gyerme-
ket szaladni, pusztaságok mélyében ülni, ha-
lált életté változtatni. Nem volt előtte, de jelen 
volt, ettől lepődött meg a sárkány, tudta azt, 
hogy még neki is e gyermekre kell várni egy-
re. Jövetel világhajnalára.

Utazó, ha vigyázva nézi a Szilágyság domb-
vonulását, észreveheti a vén sárkány várako-
zó nemrezzenését.
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– A  tavalyra tervezett Márton Árpád-ki-
állítást a világjárvány miatt idénre halasz-
tották: 80+1 címmel október elején nyílt meg 
a születésnapi tárlat a Csíki Székely Múze-
umban. Nagy volumenű, öt múzeumi termet 
és több mint hat évtizedet átfogó kiállításról 
van szó. A jól ismert olaj- és temperakomp-
zíciók tudatos mellőzésével szokatlan válo-
gatást láthatunk. Vonalak és színfoltok ket-
tősségére épít, főként pasztellek, akvarellek, 
tus-, szén- és ceruzarajzok, valamint külön-
böző kísérleti eljárásokkal készült alkotások 
kapnak itt helyet, köztük soha ki nem állí-
tott munkákkal. Miért döntött úgy, hogy a ci-
pősdobozokban őrzött rajzait, ötleteit helye-
zi előtérbe?

– Visszamehetek ezzel egészen középisko-
lás koromig, mert lényegében az ötlet Ma-
rosvásárhelyen született, Nagy Pál tanár úr 
javaslatára. Ő nagyon szívesen kollaborált a 
diákokkal, vigyázott ránk. Már akkor meg-
ütötte a fülemet, hogy rakjuk el a kis ötle-
teket. Harmadév végén kezdtem tudatosan 
figyelni arra, hogy az ötleteket kis jegyze-
tekben rögzítsem, mert egyre több lett be-
lőlük, és ezeket rögzíteni kellett valahol. Én 
nagyon komolyan vettem ezt, és az apró kis 
rajzokat mind mentettem, tudniillik az éle-
tem kettős volt: tanítanom kellett, az kitöl-
tötte az életem egy részét, ott volt a család is, 
és akkor került zárójelbe az alkotás.

Negyedév után a mesterünk, Miklóssy 
Gábor feltette a kérdést, hogy ki merre tart, 
és azt mondta: úgy készüljenek, hogy ha va-
lahova kihelyezik magukat, bárhová, akár 
Kajántóröcsögére is, mutassák meg, hogy 
nemcsak rajztanárok lesznek, hanem kép-
zőművészek is. Ez nagyon szöget ütött a fe-
jünkbe. Volt egy nagyon-nagyon jó barátom, 

alkotótestvérem, Plugor Sándor, elkezdtünk 
ezen gondolkodni és teremteni, összegyűjte-
ni a dolgainkat. Mind a ketten lentről jöt-
tünk, tehát olyan világból, ahol a földet érin-
teni kellett s vinni tovább, mi erre nagyon 
fókuszáltunk, és keményen dolgoztunk.

– A kiállítás a rajzossága mellett azért is 
izgalmas, mert egyfajta múltbejárást is le-
hetővé tesz. Árpi bácsi életének legfontosabb 
helyszínei, szereplői, történetei is kirajzolód-
nak ebben a válogatásban. A műtermének 
falán olvasható, Horváth Imrétől származó 
idézet szerint: „A naplopók cinkosa vagy, ha 
egy napod kárbavész.” Ennek jegyében dol-
gozik első perctől. Járjuk be a meghatáro-
zó helyszíneket, Alfalu, Vásárhely, Kolozsvár, 
Csíkszereda, Szárhegy vonalán!

– Egy elég hihetetlen kor gyermeke vol-
tam. 1940-ben születtem. Az  Árpád ne-
vet is azért kaptam, mert 1940-et írtunk. 
Négyéves koromban édesapa nélkül marad-
tam, mert behívták. Végigharcolta a hábo-
rút, és fogolyként ’48 őszén jött vissza. Édes-
anyámmal vészeltük át ezt az időszakot. 
Nagyon szerettem volna rajzolni, megnyil-
vánulni, de nem volt ahonnan rajzfüzetet 
meg egyebeket venni. Egy novemberi napon 
óriási teherautó állt meg velünk szemben, 
amelyről könyveket dobáltak le. Akkora ha-
lom volt, hogy fel kellett másznom a tetejé-
re. Olyan könyveket kerestem, amelyeknek 
a széle, a margója minél nagyobb. Négy-öt 
éves voltam akkor, hihetetlen élmény volt, 
azokat rajzolgattam, amik akkor történtek. 
Édesapám, aki azelőtt képeslapokról másolt 
elég nagyméretű vásznakat, amikor haza-
jött a fogságból és meglátta, miket csinálok, 
azt mondta, fiam, ezekből a karikatúrák-

ból elég volt, kapsz olajfestéket, képeslapot, 
s azt másold le. A marosvásárhelyi iskolá-
nak volt egy csodálatos kezdeményezése, te-
hetségkutatás, de a sors úgy akarta, hogy 
pont arra a napra volt bárcánk fáért az erdő-
be. Másnap, mikor mentem vissza, mondták, 
hogy itt jártak tehetségkutatni. Volt egy na-
gyon jó osztályfőnöknőm, Könczey Rozália, 
rögtön javasolta, hogy egy mappában küld-
jük el Vásárhelyre a rajzaimat, adjam be a 
munkáimat az igazgatónak. Beadtam, lehet, 
hogy még most is ott rohad egy fiókban, nem 
volt hajlandó elküldeni Vásárhelyre. Édes-
apám panaszt tett, de az igazgató úr azt 
mondta: azért nem küldtük el, mert féltünk, 
hogy szégyent hoz a falujára. Nagyon bele-
nyilallt ez mindkettőnk lelkébe. Szerencsé-
re tartottak pótfelvételit, felvettek Marosvá-
sárhelyre, és nem tudok eleget hálálkodni 
azért, hogy ott járhattam iskolába. Nagyon 
megrostálták a jelentkezőket, kilencen vol-
tunk az osztályban. De az egész iskola han-
gulata, a tanáraink hozzáállása egy életre 
kihatott példaként.

– Vajon minek köszönheti Alfalu, hogy 
ilyen sok tehetség került ki onnan? A képző-
művészetnek egy idő után presztízse volt a 
faluban, nem nézték hülyének azt, aki képző-
művész akart lenni. Ez hogy alakult ki?

– Ambrus Imre családja nagyon beleva-
ló, kemény gazdálkodó, de kereskedő család 
is volt. Volt mozitermük, kocsmájuk, kugli-
pályájuk, tehát egyfajta polgári környezet, 
Imre édesanyjának egyik testvére, Győrfi 
nevezetű, pap volt, aki szabadidejében szent-
képeket festegetett. Én ott láttam először 
festőállványt, vagy festeni valakit, ez volt 
az első ilyen élményem. Csodáltuk. Ami-
kor Vásárhelyre kerültem, olyan példaké-
pek jártak ott előttünk, mint Imre és Sövér 
Elek, szintén Alfaluból. Amikor otthon kér-
dezték, hogy mi lesz belőlem, azt mondtam, 
hogy festő, mire az volt a válasz: hogy lehe-
tett apádnak ennyi esze, hogy csak ide enge-
dett. Nagy Pál tanár úrnak elpanaszoltam 
ezt, mikor visszamentem az iskolába ősszel, 
s  azt mondta, hogy amikor következőben 
hazamegyek, válaszoljam azt erre a kérdés-
re, hogy lovastengerész leszek – csak bólo-
gatni fognak, hogy az milyen jó mesterség. 
Így is történt. Node elvégeztem a főiskolát 
is, majd jöttek utánunk a következő nemze-
dékek. A marosvásárhelyi művészeti iskola 
lényegében az erdélyi képzőművészet bölcső-
jévé vált, presztízs lett oda jelentkezni.

– A kiállításon is feltűnik a vásárhelyi idő-
szak, főleg portrék formájában.

– A portrék csak utalnak rá, de van egy 
pici rajz Plugor Sándorról, egy benyomás ró-
la, ami nagyon fontos nekem. Mi Vásárhe-
lyen kilencen voltunk az osztályban, három 
lány, aztán az egyik elment, és hét fiú. Boér 
Lenk Ilona és Kákonyi Csilla, a fiúk közül 
a csíkkozmási Gergely István, ő már nem 
él, csodálatos szobrász volt, egy Gyenge Im-
re nevezetű, Plugor Sándor, Csutak Levente, 
Bakó Antal, Kiss László, aki most valahol 
Bécs mellett él, és voltam én. Ez egy nagyon 
komoly osztály volt. A lányokat először nem 
vették fel a származásuk miatt, de mi he-
ten egyből bekerültünk a főiskolára, tíz éven 
keresztül együtt voltunk. Fontos volt szá-
munkra ez a vásárhelyi lelkület. Még most 
is, mikor találkozunk, olyan, mintha a test-
véreimmel találkoznék.

MÁRTON ÁRPÁD

1940-ben született Gyergyóalfaluban. Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Mű-
vészeti Líceumban végezte (1958), a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán 
szerzett diplomát 1964-ben. Csíkszeredában rajztanár az akkori Matematika–Fizika Líce-
umban. A szárhegyi (1974–79) és a lengyelországi paczkowi művésztelepen dolgozott (1977). 
Kompozíciókat, tájképeket, portrékat és portrékompozíciókat fest, melyeken drámai meg-
jelenítő erővel fejezi ki a székelység ragaszkodását a szülőföldhöz. Gaál Andrással együtt 
a csíki művészközösség összetartó, markáns egyénisége; a szárhegyi alkotóközpont létre-
hozásában végzett tevékenységéért 2000-ben Kriterion-koszorút kapott. Számos egyéni 
kiállítást szervezett Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Kolozsvá-
ron, Marosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson. Részt vett külföldi csoportkiállításokon is.
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– Maradhatott volna Kolozsváron is, még-
is Csíkszeredát választotta. Pedagógus lett és 
művész. Hogyan alakult ez?

– 1964-ben, amikor megláttam a csíksze-
redai Zakariás-házban – akkor ott volt a 
múzeum – Gaál András meg Hunyadi Lász-
ló kiállítását, nagyon megható élmény volt, 
és indíték arra, hogy rájöjjek, erre szük-
ség van. Hatodéven elkezdtünk tájékozódni, 
hogy ha végzünk, hol lehetne kikötni a csó-
nakot. Így kerültem kapcsolatba Gaál And-
rással Marosvásárhelyen, egy tartományi 
kiállítás kapcsán. Már ismertük egymást, 
amikor ők hatodévesek voltak, én elsőéves. 
Nagyon sokat köszönhetek neki, mert ő vett 
a hóna alá. A képzőművészetis diákok és a 
bolyais bölcsészek az operában és a színház-
ban statisztáltak, ahol a világítással foglal-
koztak. András is közéjük tartozott, és rám 
testálta a statisztálást meg a világítást is, 
amit hat éven keresztül műveltem. Minden 
második vagy harmadik estémet a színház, 
az opera jelentette. Tehát mi jól fel voltunk 
készítve arra, hogy milyen lesz a főiskola, 
mert visszajártunk, visszajártak az előde-
ink is, és elmesélték, hogy ott mik az igé-
nyek. Öt év múlva találkoztam Andrással a 
vásárhelyi kiállításon, és azt kérdezte, hogy 
nem akarok Csíkszeredába jönni? Mert van 
ott egy üres rajztanári katedra. Nagyon tet-
szett nekem a környék, mert itt annyira kö-
zel volt minden, amit szerettem, a természet 
és az erdő. Amikor idejöttem, Kristó And-
rás, az igazgató azt mondta: nem akarom 
megbántani, de nem láttam még ilyen hü-
lyét, aki eljön ide Kolozsvárról könyörögni, 
hogy jöhet-e rajztanárnak. Én viszont nem 
tudok eleget hálálkodni, hogy így történt. 
Gyötörtek is lélekben egy kicsit, hogy ma-
radjak tanársegédnek Kolozsváron. A volt 
dékán, Vetró Artúr bácsi viszont amikor ezt 
megtudta, azt mondta, Marcika, én úgy rú-
gom magát hátul, hogy az nem igaz. Men-
jen el, szolga akar lenni itt, hordozni a jaur-
tokat? Amit pedig Miklóssy felkiáltójelként 
ránk hagyott, az nagyszerűen bevált. Más-
fél hónappal a megérkezésem után 70 mun-
kát tartalmazó kiállításom volt, és ezzel si-
került elindulni.

– Pedagógusként is nagyon sok mindent 
csinált, a gimnáziumi tanári állása mellett 
rengeteg diákot készített fel a főiskolára, óvo-
dai módszertant alapozott meg, kiállításokat 
szervezett, részben nevéhez fűződik a művé-
szeti iskola megalapítása is… Mindezek mel-
lett hogy maradt idő az alkotásra?

– Ha nem is éppen papíron, de a napot ke-
ményen be kellett osztani. Szerencsére hihe-
tetlenül sok akaraterővel, rugalmassággal 
áldott meg a fennvaló, nem vagyok fáradé-
kony még most sem. És aminek nekifogtam, 
azt mindig nagyon szívesen és szívvel-lélek-
kel csináltam. Mai napig órarendszerűen 
működöm: hat órakor felébredek, teszek-ve-
szek, nyolc és fél kilenc között elindulok, 
mert ha nem mozoghatok, akkor baj van. 
Először jönnek az elintéznivalók, az mindig 
kerül, aztán a műterem.

– Nagy Imre alakja is megkerülhetetlen 
az életmű szempontjából, ösztönzőleg hatott 
művészetére. Milyen volt a viszonyuk?

– Imre bácsival úgy kezdődött a kapcsola-
tom, hogy az első kiállításomkor megvásá-
rolta két képemet, a nagyszüleim portréit, 

és azzal én is beléptem a művészek köré-
be, azután számontartottak. Attól kezdve ő 
minden évben egyszer vagy kétszer tisztele-
tét tette a blokklakásunkban, majd később 
itt, a műteremben, megnézte, mit csinálunk. 
Ez fantasztikus volt, senkinek az égvilágon 
nem adatott meg, hogy a főiskola után egy 
ilyen mestert kapjon. Ez nagyon meghatá-
rozta a hozzáállásunkat, azt, hogy minőség-
re törekedtünk, mert neki akármit nem le-
hetett megmutatni.

– A műtermük is neki köszönhető.

– Imre bácsi, mikor meglátogatott, ki kel-
lett rakjuk a dolgainkat, és nagyon kemé-
nyen megmondta, hogy mi nem sikerült 
jól. Volt olyan, hogy hozta magával Kányá-
di Sándort is. Egyszer megszólalt Sándor: 
te, hogy téged hogy lehordtak! De az a bí-
rálat nagyon pozitívan, ösztönzően hatott 
rám. Egyszer Fazekas János – aki akkor 
miniszter volt – tette tiszteletét Imre bá-
csinál. Nagyon lezserül, rövidnadrágban 
érkezett, Imre bácsi az ajtóban állt, fogad-
ta és odaültette a lépcsőre, nem mentek be. 
Az  elvtársak ott álltak sorban. Beszélget-
tek, s Fazekas megkérdezte Imre bácsitól, 
hogy miben tudna segíteni. Imre bácsi azt 
mondta: nekem semmit, mindenem megvan, 
de itt vannak ezek a szerencsétlenek, nincs 
műtermük, a konyhaasztalon festenek, raj-
tuk segítsen. Így lettek műtermek, amelyek-
ben egész sor képzőművész dolgozott: Gaál 
András, Kovács Dénes, Mérey András, Sö-
vér Elek, Bogáti Kispál Lajos, Kántor Jós-
ka, Koszti István.

– Beszéljünk Gyergyószárhegyről is!

– Imre bácsi a negyvenes években egy 
Nagybányával egyenértékű lehetőséget sze-
retett volna teremteni Zsögödön, de a háború 
miatt meghiúsult ez az álma. Gaál András-
sal – aki akkoriban már járt magyarországi 
alkotótáborokba – azon elmélkedtünk, hogy 
jó volna egy alkotótábort teremteni nálunk 
is, mert itt nem létezett ilyesmi. Imre bá-
csival is megtárgyaltuk, végigjártuk a kör-
nyéket, és nem találtunk erre alkalmas he-
lyet. Aztán Zöld Lajosnak, aki akkor már a 
Hargita Népe újságírója volt, a fülébe jutott 
ez, meginvitálta Gaál Andrást, hogy meg-
nézzék a szárhegyi klastromot. András visz-
szajött és azt mondta, hogy be van dőlve a 
hátsó fele, mogyorófa nő a szobákból, nem le-
het ott tábort csinálni. Zöld Laji azt mond-
ta, meglátjátok, hogy nyáron itt tábor lesz – 
és addig jött-ment, hogy lett is. Sose felejtem 
el, az ebédlőt oszlopokkal támogatták meg, 
matracon aludtunk, vederrel hordtuk a fa-
luból a vizet, és nem szamárral, mint a fe-
rencesek. A következő évre már szereztünk 
vagy húsz ágyat, lett szekrény, konyha. La-
jos egyfolytában ezzel foglalkozott, megrög-
zötten, és ki is hajtotta az emberekből, amit 
akart. Szép lassan élhetővé vált a hely. Ké-
sőbb már versengés volt azért, hogy ki jöjjön 
Szárhegyre. Olyasmit szerettünk volna lét-
rehozni, mint ami Nagybányán megvalósult, 
de ez teljesen más vidék volt, új lehetőségek-
kel. Az elején Imre bácsi segített anyagilag, 
meg festékekkel, vásznakkal. Volt azonban 
egy kikötése: dilettánsokat, amatőröket ne 
engedjünk oda, mert olyan hegyes a könyö-
kük, hogy ki fognak bennünket ebrudalni 
onnan. Ezt mi be is tartottuk, nagyon ügyel-
tünk arra, hogy kiket hívunk meg. Egy idő 
után közbeszólt Bukarest, akkor kellett Ba-

rátság táborrá alakítani, de ez csak javára 
szolgált a tábornak, mert nagyon sok minő-
ségi román képzőművész is eljött.

– A  családi élete hogyan működött egy 
ilyen életforma mellett?

– Szerencsére a szüleim, a családom min-
denre megneveltek, ha például udvart kel-
lett seperni, vagy ha nem jöttek haza, és 
vacsorát kellett főzni, akkor azt tettem. 
És megadták nekem a lehetőséget, hogy ha 
festeni támad kedvem, akkor festhessek. 
A feleségem családjában is mindig elfogad-
tak mint képzőművészt, és segítettek. A fe-
leségem, hála Istennek, mindig mellettem 
állt, szívvel-lélekkel. Nem volt könnyű neki, 
úgyhogy nem tudok eleget hálálkodni ezért.

– Visszatérve a kiállításra, a rajzok mellett 
főként akvarelleket, pasztelleket, néhány tem-
perát látunk. Miért váltak ezek a technikák 
ilyen hangsúlyossá művészetében?

– Főiskolás koromban kezdtem akvarel-
lezni. Egy nyári gyakorlaton az egyik na-
gyon kedves román tanárom észrevette, 
hogy akvarellezgetek, de rejtegetem. Bá-
torított, hogy ebből nagyon komoly dolgot 
lehet csinálni, ha az ember úgy érzi, hogy 
tudja uralni. Ez az „uralás” szó számomra 
sokat jelentett, mert az akvarell nagyon el 
tudja csábítani az embert a könnyed témák 
fele. Csíkban András volt a nagy akvarellis-
ta, Imre bácsival járták a tájat, és ez tűnt a 
könnyebb technikának. Akkoriban kezdtük 
kipróbálni, az angol technikával kísérletez-
tünk, teljesen eláztatott papíron festettünk. 
Az akvarelljeim mind ilyen technikával ké-
szültek. Sikerült nekünk az, amit kevesen 
művelnek. Rég nem akvarelleztem, de most 
már kívánom. A pasztellnek a bársonyossá-
gát szeretem. Sokat foglalkoztam pasztellel 
egy időben, de úgy érzem, hogy le kellene 
állni vele.

– A kiállítás főhelyét a húsz éven át festett 
és a tárlat egészétől technikájában is eltérő 
Befejezetlen történet kapta. Mi van még a 
cipősdobozokban?

– Ha az Isten megsegít, a  temperához 
akarok visszatérni. A temperának nagyon 
szerettem a lazaságát. És még maradtak a 
cipősdobozban gondolatok, amiket végig sze-
retnék játszani egy kicsit lazábban. Lássuk! 
Önmagamra is kíváncsi vagyok, hogy mi fog 
kijönni belőle, mert rég nem festettem tem-
perával. A  temperára egyébként a kezem 
miatt, az allergiám miatt kellett áttérnem 
az olajról.

– Ha a kiállítását nézzük, ha művészeté-
re gondolunk, kirajzolódik néhány fontos, 
az  életmű szempontjából próféciává hatal-
masodó tanítás, üzenet.

– Vannak dolgok, amik végigkísértek 
egész életemben. Főiskolás korunktól olyan 
közegben mozogtunk, ahol nagyon sokat 
gondolkoztunk azon, hogyan tovább. Farkas 
Árpád, Magyari Lajos szellemében… A Kós 
Károlyék által elindított szellemiség jelen-
tette a felkiáltójelet számunkra, hogy bár-
hová kerüljünk, hasznossá kellene válnunk. 
Ez a szellemi tarisznyálás vezetett bennün-
ket, és nagyon sok mindent meghatározott.

TÚROS ESZTER
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TAMÁS DÉNES

Mondd, mi lesz
Mondd, mi lesz,
ha a végén rád támadnak a fák,
ha rázni kezdik ököllombjaik,
kiszaggatni gyökereik,
üvöltéssé fokozni susogásuk,
mondd, kihez fordulsz akkor segítségért?
Mondd, mi lesz,
ha termésük a földre hajítják,
köréd fonják árnyékuk sötétjét,
ha rád zúdítják leveleik között cikázó 
 kérdéseik,
mit érnek akkor szavaid, gondolataid?
S ha a végén kifordulnak a földből,
melléd hullnak a porba,
elfolyatják nedveik,
ha mind kiszikkadnak, elrohadnak,
mondd, mondd,
minek nevezed akkor magad?

Csak egy kicsit
(vágyvers)

Látni szeretnék,
ezért felfelé nézek,
kiszáradt tó aljáról a táj
mereven bólogató hallgatás.
Valamikor hatalmas kápolna állt itt,

képeit a légbe függesztve
elnyúlt a végtelenbe.
Aztán robbanás történt az égben,
s minden idezuhant csörömpölve:
lehajtott fejű ló, kibelezett hűtő,
villog néhány havazó képernyő.
Nézem, de azt érzem, nem látok,
hogyan lettem ennyire határos,
kád peremén betűző fény,
csak egy kicsit kellene fennebb jutnom.
Oda, ahol már halak úsznak az ég vizében,
ahol, nyálkásan, szavak nélkül
úgy tündököl születésem,
mint a világ teremtése.

Ha félsz
Ha egyedül vagy,
ne csüggedj,
mint egy félrevert harang,
csengve-bongva te is kitöltöd a teret.
Ha elbuksz, kudarcot vallasz,
odalent az ércek kérges ölelése vár,
s felmagasztosít a sár malasztja.
Ha elveszíted szeretteidet,
saját halálod becézget,
majd hátára vesz
az élet szilánkos ősrobbanása.
Ha félsz és szorongsz,
csak gondolj arra,
mint egy könnyű hajó,
lágyan sodródik az ezerszínű éjben
a Föld.

TRACI BRIMHALL

Altató, amely megad majdnem minden 
választ
(Lullaby With Almost All the Answers)

A koszorúslányok sárga selyemben körtét szüretelnek,
ez a mikor. Szerelem mozgósít, ez a miért.

Már bennem van a szellem egyharmada, ez a miért.

Holdfény simítja a függönyt, ez a hogyan.
Gábriel arkangyal a ki. A férj a ki.

A buszon mellettem ülő idegen, aki

engedi, hogy melengessem a kezem a combján, az a ki.
Mind darabokra akarunk esni egymásért, ez a miért.

Mind le akarjuk csókolni a nevünket valaki

más szájáról, ez a miért. A nyelv a hol. A nyak a hol.
A kulcscsont, a mellbimbó és a köldök a hol.

Az ametiszt óra a mikor. Kék fényben a szúnyog-
döngés a mikor.

Miért: jött a tél, nem volt elég meleg.

Jött négy pohár bor vagy az ódivatú magány.
A vérem a fogkefén a mi. Gyereket

akartam, aki felnő, hogy anyának szólítson, ez a miért.

Kedves Thanatosz
(Dear Thanatos)

Múlt héten egy terhes nő patkánymérget evett alkonyatkor,
és félt, hogy milyen fényre ébred.

Amikor utoljára álltam tükör előtt, egy szörnyeteg
mászott elő, elhagyatottan hadonászott, úgy nézett ki,
mint anyám, amikor kígyókról álmodott.

Addig haraptam a nyakát, amíg csak mozgott,
széthasítottam. A szíve helyén egy holdmodellt találtam.

Ehhez sohasem járultam hozzá. Összetört a teleszkóp lencséje.
Nem látom a Fiastyúkot.

Ezen a héten egy aukciósház talált egy példányt Milton 
 Elveszett paradicsomából,
egy elítélt gyilkos bőrébe volt kötve –

egy hivatásos patkányfogóéba, aki sült almával és tejjel
mérgezte meg a szeretőjét. Most a teste egy olyan könyvnek ad ruhát,
amely a kísértésről és a pokol felépítéséről szól.

Takarékos a gyászom. Újrahasznosítja körmeit.

Felszakítottam a szekrény ajtaját, s megtaláltam
a szörny második szívét. Üres papírból volt, lángolt.

MÁRTON ÁGNES fordításai

Zárt világ

Traci Brimhall 1982-ben született a Minnesota állam-
beli Little Falls-ban. Költő, kreatív írást tanít. Négy köte-
te jelent meg, legutóbbi, Saudade című versekötete 2017-
ben látott napvilágot.
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MESTER GYÖRGYI

A téma az 
utcán hever
Ki ne ismerné a szólást, miszerint „a 

téma az utcán hever”. De bizonyára keve-
sen tudják, hogy a mi falunkban milyen 
esemény adott rá okot, hogy a szólást ma-
gunknak kisajátítsuk.

Kis településünk jól ismert figurá-
ja volt Kokas Bálint, akit ifjú korában 
„Nyakas Kokasnak”, évtizedekkel később 
többnyire már csak „a Bálint”-nak neve-
zett a köznyelv.

Miből is állt az ő nagy híressége? Hát 
csak abból, hogy vagy ötven évvel azelőtt, 
amikor a gazdasági helyzet szintén nem 
volt rózsás, „kitántorgott” Kanadába. Na, 
nem akart ő örökre ott maradni, csak 
dolgozni egy kicsinykét, hogy szerezzen 
valamit, s  azután abból meg tudja ala-
pozni az életét. Dehogy maradt volna ő 
odakint, amikor idehaza olyan szép lány 
várta, mint a Róza!

Eltelt pár év, és a Nyakas Kokas, talán 
már kicsit lehiggadva – megtaposva az 
élet, na meg a kinti nehéz munka által –, 
hazajött. Hozott is valamicskét, amiből 
megházasodott. Dolgozott aztán ő továb-
bi egész életében, de az idegenben töltött 
éveket csak nem tudta elfeledni. Hogy 
legalább lélekben újra meg újra átélhesse 
azt a csodát, hogy világot látott – de még 
milyen világot! –, hát egyszer csak elkez-
dett mesélni. Azon túl aztán be nem állt 
a szája. Bármiféle nagyobb összejövetelre 
került sor, legyen az lakodalom, kereszte-
lő vagy tor, előbb vagy utóbb, de sort ke-
rített rá, hogy előhozakodhasson kanadai 
élményeivel.

A többiek először szájtátva hallgatták, 
mint döntötte sorra – egymaga – a kana-
dai rengeteg szálas juharóriásait, s hogy 
egyszer még egy puma is felkergette a 
fára. Más alkalommal meg azt mesélte 
el, amikor egy kicsinység felittak, s ölre 
mentek a favágótársaival, végül a nagy 
összekapaszkodásnak az lett az ered-
ménye, hogy őt főbe kólintották egy fej-
szével, s a halántéka mellett még most 
is látszik a nyoma, egy hosszú, kifehére-
dett forradás.

A lagzin vidám dolgokat mesélt, hogy 
milyen is volt, amikor a vödrük becsú-
szott a tó jege alá, aztán amíg a zord idő-
járás meg nem engedte, hogy a legköze-
lebbi lakott helyre eljussanak, egy avítt, 
zsíros sapkában hordták be a havat a 
kunyhóba, s abban is melegítették a víz-
nek valót. A lakodalmi nép épp a libasült-
höz fogott, mikor kedve támadt elmesélni, 
hogy odakinn kedvenc csemegéjük a pirí-
tott mókus volt.

Ha keresztelőre, s  az utána tartott 
nagy evészetre volt hivatalos, az idegen, 
külhoni táj szépségeit ecsetelte. Mesébe 
illően írta le a Niagarát, mondván, úgy 
képzeljék el a hatalmas zuhatagot, meg 
az alatta képződött rengeteg, nagy vi-
zet, hogy abba az egész falujuk házastól, 

mezőstül, minden lakosával és állatával 
együtt fürödhetett volna élete végéig. Kí-
vánta, hogy az újszülött is megláthassa a 
nagyvilág mindeme csodáit.

Máskor, mikor a korcsmában ültek, id-
dogálás közben, mellét kifeszítve mesélte, 
hogy ő nem csak favágó volt ám odakinn, 
jártak csapatostul aratni is. Ó, azok a 
végeláthatatlan kanadai gabonamezők! 
Hogy bírta ő még akkor a munkát! Csak 
csodálták, akkora búzával töltött zsáko-
kat vett a vállára. Lejutott délebbre is, 
átment Ámerikába, és abba a fránya Ka-
liforniába gyűtötte a narancsot. Azóta se 
bír ránézni a gyümölcsre, annyira elege 
lett belőle!

A toron valami szomorút illett mesél-
ni. Ilyenkor azzal állt elő, hogy képzel-
jék csak el, milyen gyönyörű országhá-
zuk van a kanadaiaknak – hasonlatos 
a mienkhez –, amitől Ottawában úgy el-
szorult a szíve, hogy napokig a szavát se 
tudták venni, vörös szemmel feküdt, vö-
rös szemmel kelt, alig látott a könnyeitől. 
Hazagondolt akkor, a kis falujára.

Lassan már betéve tudta mindenki a 
kanadai–ámerikai meséket, s észrevette 
Bálint is, hogy hallgatóközönsége unat-
kozik, és egyre lanyhul az iránta meg az 
élménybeszámolói iránti lelkes érdek-
lődés.

Hát megcifrázta egy kicsit a dolgot. 
Újabb elbeszéléseiben a puma már nem 
őt kergette fel a fára, hanem ő a feneva-
dat, továbbá a fejére kapott ütéssel sem 
ért véget a dolog, mert azt ő fél tucattal 
viszonozta, amit ellenlábasának a bal 
füle bánt. Egyszer meg lesiklott a Nia-
garán, s hogy milyen vizes lett, el nem 
tudják képzelni, egészen belebetegedett, 
hetekig nyomta az ágyat. A  fáról nem 
szedte, hanem fél kézzel rázta le a na-
rancsot, és olyan sebesen vágta a rendet 
a búzába, hogy társai messze lemarad-
tak tőle. A vállára pedig két gabonás zsá-
kot rakatott, s csárdás léptekkel hordta 
be a csűrbe.

Később, sokak meglepetésére, már 
olyasmit is kezdett mesélni, hogy far-
kaskalandja volt, meg kutyafogattal ver-
senyzett, sőt, meg is nyerte a vetélkedést. 
Kaliforniai tartózkodása során, ponyvás 
szekérrel vándoroltak egyik helyről a má-
sikra, rezervátumi bennszülöttekkel kö-
zösködtek, megesett, hogy egyik társuk 
gyilkosságba keveredett, és így tovább….

Amikor a hallgatóság egyik tagja ott-
hon ezt előadta, könyvtáros felesége meg-
jegyezte, hogy most már érti, miért is 
vett erőt az öregen az a fenenagy olva-
sási szenvedély, mert újabban Steinbeck 
és Jack London könyveit kölcsönzi ki tu-
catszám.

A  valamikori Nyakas Kokasból lett 
Bálint addig is téma volt, azontúl azon-
ban még több okot adott arra, hogy be-
széljenek róla.

Legújabb színes meséi – mert jó beszé-
lőkéje volt az öregnek – ismét magával 
ragadták a hallgatóságát. Történeteit to-
vábbadták egymásnak a falubeliek a pia-
con, a rendelőben, a vegyesboltban, vagy 
amikor kapálás közben megállt a kezük, 
s  felegyenesedtek, hogy pihenjenek egy 
kicsit, szóba hozták Bálintot, és az ő hi-
hetetlen kalandjait. Egyszer a kultúrház 
helyi rádiója riportot készített vele, hogy 
elmesélje a rettenetes, kanadai fenevad-
dal esett híres kalandját.

Csak egy baj volt: az évek múltával Bá-
lint észrevette, még mindig színes ugyan 
a nyelvezete s élvezetes a beszámolója is, 
de csak akkor, ha egy kicsit többet iszik a 
kelleténél. Ezt, sajnos, odahaza Róza asz-
szony is észrevette, szapulta is érte eleget 
az urát. Hogy már elég öreg, hagyjon fel 
a sok nagyotmondással, ne szédítse me-
séivel a nálánál fiatalabbakat, főként ne 
igyon annyit, mert megárt, s még a vesz-
tit okozza.

Hát igaza lett az asszonynak, mert 
egyszer ez a nap is eljött. Bálint a korcs-
mában igencsak felivott, meg is eredt a 
nyelve rendesen. Csak akkor lepődött 
meg, amikor zárórakor mindenki szétszé-
ledt, s neki is haza kellett volna mennie. 
De nem ment, a lába ugyanis nem vitte. 
A kinti sötétség homályosította-e a látá-
sát, vagy az a jó szatmári szilva, ki tudja, 
tény, hogy az utcájuk sarkánál elterült. 
A földről feltápászkodni nem tudván, be-
le is nyugodott, hogy ott éri a hajnal. El-
aludt, mint odahaza az asszony is, az ér-
telmetlen várakozástól.

Reggel zörgettek a portájukon. A ku-
tyaugatásra Róza álmosan kiballagott, 
és látta, a  szomszéd pékség kis inasa 
áll a kapujuk előtt. A  fiú elkezdte, de 
befejezni nem tudta a mondókáját a ne-
vethetnéktől. Majd megfúlt, köhögött, 
krákogott, mire nagy nehezen el tudta 
mondani, hogy azt üzeni a pék úr: „a té-
ma az utcán hever”.

Róza először nem is értette, de aztán 
úgy, ahogy volt, papucs nélkül szaladt ki 
az utcára, hogy az urát felszedje, és mi-
előtt még többen meglátnák, hazamene-
kítse.

A történet nem maradt titokban, száj-
rul-szájra terjedt, és azontúl, ha a falu-
ban Bálintról esett szó, valaki mindig 
megjegyezte, hogy milyen is volt az, ami-
kor „a téma az utcán hevert”.

Kikapcsolódás
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KABDEBÓ LÓRÁNT

A „rettenetes” megfogalmazása 
és feloldása (2.)
Folytatás előző lapszámunkból

Szabó Lőrinc esetében dátumszerű pon-
tossággal lehet a költő poétikailag éretté 
válásának pillanatát is megjeleníteni: 1920. 
május 4. Ugyanis az ötvenes években meg-
találja az első olyan versét, amelyet – emlé-
kezete szerint – valamilyen cenzúra ugyan 
eltiltott a Nyugatban való megjelenéstől, de 
az első nagyhatásúan megfogalmazódott 
vers a kriminalizálódott poétikai termé-
kei közül. Leírja egy papírdarabra, és egy 
gombostűvel a vers eredetijéhez hozzá tű-
zi emlékezését, amelyben elbeszéli a vers 
bemutatását Babitsnak, és megeleveníti a 
mester kétségbeesett becsülését:

„Harmincnégy évvel ezelőtt, 1920 tava-
szán, írtam ezt a próza-verset. Akkoriban 
hirtelen nagyon megcsömörlöttem azoktól 
az impresszionista-parnasszista kísérle-
tektől, amelyekkel Babits Mihályt felkeres-
tem, amelyekkel a barátságát megszerez-
tem. Nyilván aktuális élmények hatása 
alatt írtam aztán, talán harmadik vagy 
negyedik prózai költeményként, ezt a ver-
set. Délután elvittem Babitsnak. Könyv-
társzobájában, a  díványán fekve olvasta 
végig; utána remegni kezdett, s azt mond-
ta, hogy »ennél nagyobb verset Vörösmar-
ty óta nem írtak«. Minthogy addigi írásai-
mat csak kitűnő ígéreteknek tartotta, ez a 
dicséret egészen elkábított. Nem is tudtam 
hinni neki, és nyilvánvaló, hogy Babits di-
cséretében elsősorban a saját félelmei szó-
laltak meg. A verset a román megszállás 
alatt meginduló Nyugatban közölni akar-
tuk, de a román cenzúra törölte. Később 
pedig már magam tartottam vissza, bár-
mennyire hatalmas élményem fűződött 
hozzá. Az eredeti kéziratot most megtalál-
tam, s legépeltem, hozzáfűzvén ezt a törté-
neti magyarázatot. Bp. 1954. április 18.”1

Vele „barátságát megszereztem”. Nemso-
kára, július 2-ától már lakásába is befogad-
ja a mester. És ezzel elkezdődik egy évtize-
dig tartó küzdelmük.

Szabó Lőrinc pályakezdő évtizede a ko-
rában helyét kereső fiatal költő széttekinté-
se a létező világban, és az ebben a létezés-
ben az ember helykeresése. A metafizikai 
értelemben felfogott létező és a történelmi 
időben megnyilvánuló „rettenetes” sorsok 
elbeszélésének szembesítése. Poétikailag: 
a létezés jelenbeli állapotának rögzítése a 
vers kriminalizálódásával. A „rettenetes” 
felismerése. Megfogalmazása. Ennek for-
málását próbálgatja versen kívüli szövegek 
megalkotásával. Korábban egy Szent Ágos-
ton-fordításba rejtett szövegben, a kozmi-
kusba belegondolt pusztulás és a létezés 
összehangolásának elgondolásával, majd 
pedig egy csak napilapban publikált vers 
párbeszéd formájában rögzített mottójával.

A  Szent Ágoston-szövegben 1925-ben 
ekként:

„De befogad téged a föld s az ég, mert 
te betöltöd őket? Vagy betöltöd, és túlcsor-
dúlsz rajtuk, mert nem bírnak befogadni? 

S hova ömlik, ami megmarad belőled, ha 
már túlcsordúlt veled az ég s a föld? Vagy 
nincs szükséged semmire, hogy összetart-
son, te, aki mindent összetartasz, mert 
mindent, amit te töltesz meg, összetartva 
töltesz meg? Nem az edény, lelkeddel sú-
lyosult sok edény, építi föl roppant vázaidat, 
mert széttörik a váza, törik az edény s te 
nem ömölsz ki belőle. S mert téged, Egész, 
semmi se bír befogadni egészen, részben 
fogad be minden, s minden ugyanabban a 
részben? Vagy egyik az egyiket, a nagyobb 
a nagyobbat s kisebbet a kisebb? Van ré-
szed, amelyik nagyobb, kisebb is van az 
egészben? Vagy mindenütt egész vagy és 
semmi se fogad be egészen?”2

A dialogizált mottóban pedig nemsoká-
ra ekként:3

A: Rettenetes. De ne törődj vele, mert 
mindezen nem lehet változtatni.

B: Nem lehet változtatni? Hisz ez még 
rettenetesebb!

Ez  a mottó vezet a leépülő szerepek 
okozta kétségbeesés személyre vonatkoz-
tatottságára, amely két költőtársa – Ju-
hász Gyula és József Attila – később átélt 
pusztulásának előképe: „s mint cellábazárt 
néma őrült,/ki csak dühöng s ajtót nem lel 
sehol:/mellében futkos és ugat/egy új, vad, 
állati sikoly.”

A versbeli megfogalmazás modellje, „a 
szürkeruhás fiatalember”,4 aki példáza-
tosságával magának Szabó Lőrincnek pá-
lyája első évtizedbeli pozícióját is megjele-
níti, a kriminalizálódott világban magára 
vállalva a tehetetlenséget, a  szereptelen-
séget, az emberi sorsként jelentkező cse-
lekvésképtelenséget. Ugyanakkor ezzel a 
verssel kezdődik Szabó Lőrinc eszmélke-
dő korszaka, amely első négy kötetét köve-
tően – 1927 és 1928 idején – előkészíti az 
emberi sors kriminalizálódásából követke-
ző pozicionáltságát: amelyben rátekinthet 
a létezést az emberi szereptelenné válással 
szembesítő létköltészet bezáruló világára, 
megformálhatja a hagyományos lírai pozí-
ciót végveszélyben láttató sorstalanná vá-
lás rettenetét, rátalálhat hatéves kötetbeli 
hallgatás után a Te meg a világ személyi-
séglátomásának elkövetkező felépítéséhez.

Első világirodalmi rangú kötetével, a lé-
tezést megrágalmazó Te meg a világgal 
éppen egy másik, klasszikus modernségű 
költőt, az ekkori szomszédságában, Buda-
pesten a Siestában gyógykezelésen ápolt 
Juhász Gyulát látogatva lép bele újabb kö-
tete megújuló poétikai világába.5 A beteget 
segítő alkalom egyben a Te meg a világ kö-
tet költői módszertanának megalapozása. 
Az őrült költővel való „együttdolgozás” ah-
hoz a módszerhez segítette Szabó Lőrincet, 
amely a korábbi dramatizált lázadó perle-
kedéseket egységes szöveggé szervezhette. 
Az aktor és néző küzdelme nem más a vers 
szövegében, mint Szabó Lőrinc színjátéka 
az életben Juhász Gyula lelkéért. Ami az 
egyik ember számára néhány fájdalmas-vi-
lágos pillanat maradt az éjszakába vezető 

útján, az a másik költőt megmentette a ha-
láltól, költészete elnémulásától.

Az ebből kialakuló, világirodalmi érvé-
nyű poétikai verstípus születésének, tu-
datosodásának pillanatát szintén napi 
pontossággal dokumentálja Szabó Lőrinc 
egyik, kötetbe fel nem vett, de a Kilé-
nyi-hagyaték alapján Juhász Gyulával va-
ló találkozásaira utaló, krimit szimulá-
ló költeménye, melyet az ekkor fordított, 
a háborúutániság személyiségromboló ha-
tását bemutató Remarque-regényével is 
kapcsolatba hozhattam, bárha valójában 
Juhász Gyula személyes terápiájával kö-
tődött össze, Babits után a klasszikus mo-
dernség másik magyar szerzőjével való 
kapcsolódásból alakított szövegformálás-
ban: Találkozás (Pesti Napló, 1930. január 
26.). Kedvenc szórakozását, a  filmet utá-
nozza-parodizálja. Ugyanakkor ennek so-
rán zajlik le a döntő versformáltsági váltás: 
a külvilági, a költőtől független narrációs 
történet áttevődik a mű tudati világába, 
szövegének dialogicitásában testesül meg.

„Menekűlsz és nincs kegyelem,/mene-
külsz valami elől,/– te tudod, mi a bűnöd!/
Lelkednek vére melegen/ömlik és borzadva 
tűröd:/»Ments meg, ész, álarc, fegyelem!«”

A vers zárása ezáltal az aktor és néző 
szövegen belüli szembefordulását eredmé-
nyezi a dialogikusan összefont szövegben. 
„Magamban”, a „rettenetes” megalkotásá-
val, amelyet zártsága okán Pilinszky majd 
a Kant–Laplace-elmélettel vél azonosíta-
ni: „mondd, fáj? birod? – Szánalmamat/ér-
zi futva benned a hála/s elrémülök, mikor 
riadt/tekintetedből visszacsap/a válasz,/
mondván, hogy: ismersz,/magadat!”

Valójában ezzel zárul Szabó Lőrinc köl-
tői ifjúkora, a kriminalizált világlátás, és 
beletalál az aktor sorsképletét és a néző 
léthelyzetét összeszövő „rettenetes” világ-
képbe.

* * *
Ezzel megszületik az a kegyelmi pilla-

nat, amellyel Szabó Lőrinc mind a hazai, 
mind az európai irodalomban egy szemé-
lyére alakuló, egyedi jellegű, de világiro-
dalmi jelentőségű versalkotói formát ala-
kít. Ez  lesz a Te meg a világ 1933-ra 
kötetté szervezett világa. Benne a hagyo-
mányos költői poétika mint aktor a „ret-
tenetes”-ként szemlélt létezéssel szembe-
sül. Az aktor és a néző szólamának vitája 
ebben az öröknek vélt téridőben vállalja a 
sorsába zárt ember védekezését a pusztítá-
sára szerveződő erőkkel szemben. Nem el-
fogadással, hanem az oppozíció felépítésé-
vel zárja az ember köré a kiszolgáltatottság 
rendjét. Felfedezésére poétikájában büsz-
kén, személyiségi szorongatottságában 
kétségbeesetten. Mintha a Te meg a világ 
személyiséglátomását egyfajta zárt rendbe, 
a „rettenetesség” szerkesztettségébe akar-
ná zárni.

Nemzedéke kritikus személyiségei a kö-
tet szerkesztését segítve dicsérték, taná-
csaikkal várták,6 utókora a klasszikus tel-
jesítménynek kijáró elismeréssel keresi 
már életében kánonbeli helyét.7

A legismertebb és egyben a legsikerül-
tebben megoldott Te meg a világ-vers sze-
rintem a Semmiért Egészen, amelyikben 
először sikerült a vers szövegében – még-
hozzá kezdő felütéssel – megjeleníteni ma-
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gát a poétikai formációt jellemző kifejezést: 
„Hogy rettenetes, elhiszem,/de így igaz!”

„Az első két sorát éjjel gondoltam el, reg-
gel megfogalmazva találtam a fejemben.” 
Ennek folytatása a konkrét vers alkotá-
sát kísérő külső alkalmatlanságok, melye-
ken keresztülverekedve magát megalkotja 
az önmagát és társát megkínzó tartalmat 
hordozó, önmaga által is csodált remekmű-
vet: „a többit még aznap délután írtam hoz-
zá, az egykori Lánchíd kávéházban. Egy 
utcai ablaknál ültem tehát a Clark Ádám 
téri oldalon. Hogy kényelmetlenül ültem, 
arra még most is emlékszem, és csodálko-
zom, hogy ez a testi kényelmetlenség nem 
akadályozott meg, illetve nem késleltetett 
az írásban. Isten bizony, mondom, hogy 
közben csodálkoztam magamon, hogy hogy 
tudom folytatni és emelni ezt a nagyon ma-
gasról indult témát.”8

„Önző”? A vers mindegyik komponense 
külön-külön valóban „rettenetes” is. Amely-
lyel maga a költő sem akar azonosulni. 
Ezért foglalja a teljes műalkotást egy olyan 
zárt kompozícióba, amelynek teljes rendjé-
ben – valójában önmaga létében – minden 
ember csakis ellenkezéssel létezhet.

Magam megéltem a versszerkesztésnek 
ezt a szituálását is. Nem is akárkivel hosz-
szú vitában: egy rádiós szereplést remél-
ve Latinovits Zoltántól, aki mindvégig el-
utasítóan taszította el magától a kötet és 
talán az egész Szabó Lőrinc-költészet leg-
csodálatosabb versének elmondását. „Nem 
vállalhatom ezt az önző verset” – távoztat-
ta borzadva magától a Semmiért Egészent. 
A rádió környékén, a Múzeum-kert mellett 
sétáltunk.

Az olvasói tudat éppúgy kiosztja az ön-
zés apoteózisa jellemzést, miként az al-
kotója maga is készült élete során szem-
befordítani vele valamilyen elképzelhető 
ellentettjét. Hiszen a versről beszélve még 
a Vers és valóság diktálása idején, A hu-
szonhatodik év készülte után is, mint ön-
ző versről beszél.

Aztán még a múlt század hetvenes éve-
iben, egy balassagyarmati előadásom so-
rán gondolatmenetemmel beleszaladtam 
a vers egészének feloldásába. Szerintem 
a dialógus két oldalára szerveződő beszéd, 

amely az aktor túlhangsúlyosodásával a 
személyiség széteséséhez vezetne, végül 
is a másik oldalon a néző kétségbeesését 
növeli. Ekként a szöveg dialogicitásának 
megtartásával megteremtődik a létkölté-
szet egyensúlyban tartása a teljes szöveg-
ben. Létrehozva a beszéd és a hallgatás 
egyensúlyát biztosító ars poeticát. Hiszen 
ez nem más, mint az aktor szenvedéstörté-
netének elhelyezése a néző által a létezés-
ben. A „rettenetes”-re való rálátás „elren-
dezése” „magamban”. Az „ima a gyönyör, 
a gyönyör ima” egyensúlyának megterem-
tése. Miként József Attilánál az „Ugy segi-
tett, hogy nem segithetett”, vagy: „Ugy van 
velem, hogy itt hagyott magamra.” Ahol a 
szintén „rettenetes” versbe belefér: „De én 
a párom mosolyogva várom” sor, sőt az oxi-
moron kiteljesítése is: „mert énvelem a hű-
ség van jelen”.

Miképpen történhet meg ez a csoda? 
A verset magában foglaló Te meg a világ 
kötet egésze éppen az egyes embert korláto-
zó, tárgyi mivolttá lefokozó kiszolgáltatott-
ságát szemlézi az élő test és a környezet, 
a közösség és az Univerzum viszonylatá-
ban. Ebben a versben ezt az egyes embert 
gondolja el, mint megalázó rabtartót, és az 
így kiszolgáltatottá tett ember szenvedtető-
jének szerepében figyeli meg az ember átélt 
kiszolgáltatottságát. Egyszerre jelenik meg 
mindkét szereplőben: szenvedtet, és maga 
is részese a szenvedésnek. „Magamban.” 
Egyszerre okozza és szenvedi a megalá-
zottak és megszomorítottak szenvedését. 
A  műalkotásba transzponálja egyszerre 
a bűnt és a bűnhődést. Ezért válik hitele-
sen kimondottá a feloldozás a vers végén. 
Nem egyszerűen valamilyen alkotói poént 
szerkeszt oda, hanem a létezésben való lét 
megoldottságának vágyakozását sugároz-
za. Ezáltal az alkotás egésze igényli a szen-
vedés törlését, vonzza a megváltottság már 
idézett reményét: „és én majd elvégzem ma-
gamban,/hogy zsarnokságom megbocsásd.”

Hiszen éppen a Semmiért Egészenből ki-
indulva költője is eljut jövendőt tervező po-
étikájában a versben átélt és soha nem ta-
gadott kegyetlenség feloldásának vágyáig, 
a verses jóvátétel tervezéséig: „A vers ma-
ximálisan önző küzdelem, […] Régóta ter-
vezem (egy-két éve), hogy megírjam nem 
éppen valami ellensúlyát, de egy társver-
sét, amelyikben hálát mondok a kapott hű-
ségért, vagyis ebből a szempontból világí-
tanám meg a kérdés lényegét. »Mindenért 
egészen«, vagy »Mindenért mindent« ala-
pon.” Hiszen az 1953–1956 között készülő 
Káprázat-ciklusa, valamint a Tücsökzene 
1957-es zárófejezete, a  Helyzetek és pilla-
natok darabjaiban éppen az ember viszo-
nyaiban dialógussá szerveződő oximoron 
megformálásával, a „tragic joy” alkotássá 
szervezésével küszködik.

A Semmiért Egészenben már benne lé-
tező feloldásra még akkor sem érez rá, 
amikor a jóvátétel akarásának fájdalma 
már elmondatja az elégtétel igényét vele? 
Amikor egy másik Te meg a világ-versről, 
a Materializmus címűről már kimondja a 
Vers és valóságban: „a vers éppen annyira 
viselhetné azt a címet is, hogy »spiritualiz-
mus«”.9

És  még egyet meg kell a verssel kap-
csolatban jegyeznem. Szabó Lőrinc arról 
gondolkodik, hogy ki is lehet e csodálatos 

versnek a modellje: „Hogy mi váltotta ki? 
Tízévi házassági és tizennégy-tizenöt évi 
szerelmi tapasztalat. Azonkívül az a hely-
zet, amelyben Erzsikével voltam. Évtizede-
kig úgy gondoltam, hogy ez a vers kizáró-
lag Nagyklárának szól; újabban azonban 
azt látom belőle, hogy Erzsikének is üzen 
valamennyire. Úgy látszik, mindkettőjük-
nek ragaszkodtam a hűségéhez. Az egész 
hűség-hűtlenség-szerelem probléma nem 
lehetett más bennem, mint zavaros köd-
lés, és tudtam, hogy sokat kívánok, ami-
kor ilyen odaadást kérek. Innen a befeje-
zésben nyitva hagyott válasz: nem tudtam, 
mit ígérhetek hálából a hűségért. De bíz-
tam magamban és az akaratomban, hogy 
fogok találni ellensúlyozó értéket.” Valójá-
ban ki kell mondani: a vers témája igazából 
nem (illetőleg: nem csak) a férfi–nő viszony. 
Hanem az ember közösségi illeszkedésé-
nek modellje. Miként élhet az ember em-
berek között, a változtathatatlan „rettene-
tes” sors megszabta adottságok közepette.

* * *
Egyben megmagyarázza, miért is kell 

mindennek megértéséhez ide idéznem Sza-
bó Lőrinc találkozását József Attilával. Ho-
gyan válik öntudatlanul József Attila sze-
mélyével és poétikája okán a Te meg a világ 
szenvedő embereinek képzeletbeli modellje. 
Mintha a Szánalom című vers poétikai ön-
jellemzésének egyik sora nem véletlen el-
szólás lenne: „saját sorsom tükre volt a ba-
rát”.10

József Attila mit fogadhatott egyetértő 
rajongással, és mivel vitatkozhatott poéti-
kailag a mesterségben társával? A Te meg 
a világ narrációjában Szabó Lőrinc a vers-
szöveg aktorának szereptelenné lefokozó-
dását a szerepek állandóságával szembe-
síti. Az idő ugyanis az ő költői világában 
megtartja a szerepeket, csak azok hordo-
zóit csereberéli. Szerepcserét hozhat, de a 
rend megváltozását nem ígéri. A háború 
után szocializálódó József Attila-nemzedék 
ugyanekkor egy újabb békében újra benne 
érzékelheti a változás lehetőségét. Számá-
ra az embernek a létezésben való elhelye-
zettsége egyben a változásra készség nyi-
tottságát is jelenti.

Az öt év korkülönbség itt lényeges. Sza-
bó Lőrinc – ha személyében mentve is ma-
radt tőle – nemzedéki kötöttségében hor-
dozza még a Nagy Háború terheit. József 
Attila már egy új nemzedék reményteljes-
ségét is – élete nyomorúságos keretei elle-
nére – életnyitó igényként átélhette. Éppen 
ezért nemzedéke reménységeiből építheti – 
saját léte minden kétségbeejtő volta ellené-
re – poétikáját. Ezt a nyitottság-sejtelmet 
ingyen kegyelemként mint politikai sugal-
mat korától megkapja. Míg Szabó Lőrinc-
nek a Tücsökzenéig – a rászakadó szemé-
lyes életrajzi eseményei ellenében – meg 
kell harcolnia. Míg Szabó Lőrincnek és kor-
társainak a „wastage” – a Mauberlay alap-
élményeként beszúrt hangsúlyos fogalom –, 
a veszteség-látomás volt az indulás poéti-
kájának a meghatározója, addig József At-
tila számára a törvény „fölfeslésének” tuda-
ta nemzedéki adottságként jelentkezhetett 
költészete indulásától. Szabó Lőrinc nem-
zedéke oximoronjában meghatározóként 

>>>>> folytatás a 8. oldalon

Vázlat
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>>>>> folytatás a 7. oldalról

benne marad a „rettenetesség”, és csak rej-
tekútként, sejtelemként jelentkezik a torz 
ellenében az ideális vágyakozása. Így poé-
tikája – egész pályáját meghatározóan – a 
„rettenetes” hurcolásával vállalhatja bár-
milyen feloldás reményét. Ezzel a teherrel 
kapcsolódhat József Attila halálát követő-
en a Harc az ünnepért poétikai elgondolá-
sával, majd a Tücsökzenében és azt folytat-
va a József Attila-i poétikához hasonlóan, 
másféle megoldásokat feltételező világokat 
is versébe álmodó költészethez. Az ideális 
téridő álmának narratívájához. A huszon-
hatodik év, a Káprázat-ciklus, és a „vala-
mi szép” személyiséglátomásának megal-
kotásával a „rettenetes” világ szándékolt 
„jóvátételéhez”. Illetőleg a jóvátétel szán-
dékának poétikai igényéhez. A József At-
tilára emlékező interjú, ha nem is jut el a 
Semmiért Egészen megértéséig, de a belő-
le származó „jóvátétel” igényéig igen. Po-
étikai gyakorlatáig is. Az interjú ennek a 
poétikai gyakorlatnak lesz – szerintem – 
felvillantása. Az arsbeli nyugodt kidolgo-
zásnak már csak helyettesítője.

Érdekes a kierőszakolt interjú rejtélyes-
sége. A  csodálat, becsülés és vitatkozás 
jelenségét elmondja, de nem említ a vita 
tárgyáról semmilyen aktuálisan jellem-
zőt. Miként életében is néhány ironikus 
megjegyzésen kívül csak egyszer, a Vers 
és valóságban utal egy konkrét vitájukra. 
A Célok és hasznok között című versről11 
emlékezve: „Egy alkalommal József Atti-
la, mikor a Németvölgyi úton nálunk járt, 
és amikor bizonyságot tett róla, hogy szin-
te az egész Te meg a világot könyv nélkül 
tudta, az utolsó strófájával vitatkozott ve-
lem, tiltakozva annak a gyanúnak a »jogos-
sága« ellen, hogy a fiatalok valahogy, mint 
én, előbb-utóbb szintén tönkremennek. 
»Miért mennének tönkre?! Ezt hinni sem-
mi ok sincs.« – Most gondolok rá, hogy 6 év 
múlva a vonat elé ugrott.” Ez az egy konk-
rét vitatéma jelzi, hogy míg Szabó Lőrinc 
élete végéig (a Vers és valóság magyaráza-
taiig) összekötötte a szerepet a sorsát vise-
lő, a mindennapokban „rettenetesen” szen-
vedő emberrel, József Attila poétikájában 
hangsúlyosan szétválasztotta az – akárha 
szenvedő – embert a létezésében hozzá kö-
tődő szenvedtető szereptől.

Miként József Attila poétikája nyitott 
volt a sors és lét szembesítését illetően, 
Szabó Lőrinc a Tücsökzenéig (sőt mindvé-
gig?) összefonta a kettőt, ezúttal, mintha a 
lediktált vitájukat folytatná, éppen magá-
nak József Attilának szerepét és személyét 
is belevonja versébe. Szembesítve kettejük 
ars poeticáját. Egyik legsajátosabb, legin-
kább meg nem tervezett versébe. Avagy ta-
lán leginkább előre rettegve várt, vitájukat 
záró költeményét? Az Est 1938. január 16-
i számában megjelent Werthert fordítva és 
mindig című verse ekként nyílik a gyász 
fájdalmasan magasztos ünnepélyévé. Me-
lyet a Te meg a világ idején, a Werther-re-
gény fordításának befejezésekor abbaha-
gyott, majd a sors mindkét áldozatának 
szerepét s személyét összevonva az idős, 
beteg költő, és ifjú vitatársa halála után, 
maga létszemléletét igazolandó fájdalma-
san fejezett be: „Hat héten át tested börtö-
nében/mentem veled a halál felé,/»szörnyű 

sorsod« percről-percre éltem,/úgy megkín-
zott, mint a magamé,/s mikor aztán dör-
dült a revolver/s eltemettek és »pap nem ki-
sért«,/félig már én is a túlvilágról/sírtam 
tovább érted s magamért.”

József Attila halála után érezte szüksé-
gét – éppen a vers és szereplőinek összekö-
töttsége okán – a lezárásának: „A fordítás 
lelkileg megkínzott a szerelem és a halál té-
mája miatt, pedig akkor még az is hozzájött 
az én örök sötétségemhez, hogy néhány nap 
alatt egész sereg halál vagy öngyilkosság 
történt. Ezekre utal az 5. strófa, melynek 
egy sora József Attiláról szól, mint bará-
tomról: »mozdonynak futott a második«”.12

Az egész vers ezáltal, mint kényszeres 
befejezés, tulajdonképpen visszautalhatott 
valahai poétikai vitájukra, hiszen utóbb a 
Vers és valóságban egyértelműen egy Wer-
ther-versre utalja vissza a fordításhoz köt-
hető Goethe-mottóra mutatva, mint a sze-
replők és a szerepek összekötöttségének a 
vonatkoztatottságára: „A  mottó: idézet a 
Marienbadi elégia első részéből.” A mottó 
az 1938-as kötetben: „Még egyszer kime-
részkedsz, könnyes árnyék,/A napvilágra?” 
– József Attiláról szól, nem a fordítás (1933), 
hanem a vers befejezésének idején:13 „Ak-
kor kezdtem írni ezt a verset,/meg is írtam 
a legelejét…/…Azt folytatom most, a töre-
déket,/mert hiába telt el négy-öt év,/ma is 
érzem és látom a romlást,/a gyors csapdát 
s a lassú hinárt,/a nyomort, a szenvedélyt, 
szorongást/s a gonosz megváltót, a halált.”

A  vers ezáltal éppen a szerepvesztés 
és a szereplők versbehívása okán válik a 
különböző poétikák megjelenítőjévé. Ez a 
vers lesz talán az utolsó Te meg a világ- 
vers. A gyász fájdalmával poétikailag dia-
dalmaskodó. Amely mégis feladja a majda-
ni Fellini-filmek kísértetvonulásáig vezető 
feladatot, amely ha évek során át, de elve-
zet a Tücsökzene József Attiláéhoz simuló 
személyiséglátomásához. Egy diadalmas-
nak feltűnő poétika átvezeti a tragikus sor-
son a műalkotást a változtathatatlanság 
bezártságából a megálmodható szabadu-
lás álmának látomásaiig. Juhász Gyula és 
József Attila halálos sorsa vezet el a „ret-
tenetes”-t feloldó oximoron hitelesítéséhez.

(folytatás a következő lapszámunkban)
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Örök élet
Sokáig rezgett a zsebében a telefon.
– Halló!
– Üdvözlöm, kedves Szabó Pál! Elnézést 

a zavarásért. Az evilági életért felelős an-
gyal vagyok, örömmel értesítem, hogy ön 
az égi nyereményjátékon örök életet nyert.

Hirtelen úgy érezte, szólnia kellene, de a 
torkában mintha keresztbe állt volna vala-
mi. Szó, ami szó, a hang valóban kellemes 
volt. Mondhatni, angyali.

Az angyal folytatta:
– Minden évszázadban kisorsolunk vala-

kit, akinek már a Földön örök életet aján-
dékozunk. Ehhez nem szükséges semmi-
lyen érdem, a sorsolás teljesen pártatlan. 
Ebben az évszázadban ön a szerencsés 
nyertes.

Ekkor hirtelen kigyúlt fejében a lámpa.
– Ez ugye, olyan bónuszféle? Mint a tom-

bola a piacon?
– Mondhatjuk, hogy igen, ez olyasmi.
Bólintott. De valami nem hagyta nyu-

godni. Szívta a fogát, hümmögött.
– Mit jelent az, hogy örök élet?
Az  angyal hangja megnyugtatóan bú-

gott a vonal túlsó végén.
– Ez  azt jelenti, hogy ön addig élhet, 

amíg élet van a Föld nevű bolygón. De hogy 
a Föld meddig él, arra vonatkozóan nem 
tudjuk sem a napot, sem az órát.

Szabó Pál a válasszal teljesen elégedett 
volt. Sőt úgy érezte, életében eddig még so-
ha nem kapott ennyire megnyugtató vá-
laszt.

– Ha még valamilyen kérdése van, ked-
ves Szabó úr, úgy készséggel állok rendel-
kezésére.

Az angyal türelmesen várt. Úgy látszik, 
az égieknél nem számít a telefonszámla.

Szabó úr viszont teljesen ráhangolódott 
erre a beszélgetésre, újabb és újabb kérdé-
sek ötlöttek fel benne.

– Azt mondta, ugye, hogy addig élhetek, 
amíg élet van a Földön.

Mintha az angyal egy türelmetlen sóhaj-
tást nyomott volna el.

– Mi nem szupermeneket teremtünk, ha-
nem a sejtek öregedési folyamatát állítjuk 
le. Tehát ön ebben az aktuális életkorában, 
negyvenévesen élhet akár a világ végéig.

Az angyal valamit még magyarázott a 
telomerek hosszáról, meg a DNS-ben kó-
doltságról, de Szabó úr ezeket nem nagyon 
értette.

Hirtelen mégis okosnak kezdte érezni 
magát, mert eszébe ötlött egy kérdés.

– És mi az, amitől meghalhatok mégis?
– Az erőszaktól. Tehát ha megölik, vagy 

öngyilkos lesz.
Öngyilkosság!? Ez a szó úgy kattogott a 

fejében, hogy le kellett ereszteni a füléről a 
telefont. Vajon ki akarna egy ilyen lehető-
ség közepette megválni az életétől?

Egy kis gondolkodás után mégis vissza-
tette füléhez a telefont.

– Mondja csak…., volt már olyan, hogy… 
hogy is mondjam csak, egy ilyen szerencsés 
nyertes öngyilkos lett?

– Igen, több példa volt már erre a törté-
nelemben.

Szabó úr úgy érezte, egy sötét erdőbe ju-
tott, ahonnan sehol sem látja a kiutat, hiá-
ba megy egyre beljebb, nemhogy világosod-
na, egyre csak sötétebb lesz.

Anélkül, hogy elköszönt volna, kinyom-
ta a telefont.

Miközben napját megszokott módon foly-
tatta, kiszolgálta a vevőket, narancsot mért, 
visszajárót számolt, arra gondolt, hogy fog-
ja mindezt elmondani a feleségének. Kép-
zeld, ma felhívott egy angyal, aki azt mond-
ta, mától kezdve örök életem van, nem fogok 
megöregedni. Mert mit fog erre kérdezni 
az asszony? Én is kaptam olyan örök éle-
tet? Nem, szívem, te nem. Csak én. Hát ezt 
így nem lehet. Legjobb, ha egyáltalán el se 
mondja. Különben is, még eljárna a szája a 
barátnői előtt, azok meg ki tudja, mit csi-
nálnának… Rosszak manapság az emberek.

 De  ahogy végignézett magán, rájött, 
nem is ez a legnagyobb baj. Mert mit csi-
nált ő egész eddigi életében? Déligyümöl-
csöt árult a Mărăști piacon. Ládázott már 
kora reggel, pakolta az árut, hogy szépen 
mutasson, minden grépfrútot egyenként. 
A leveles mandarinok leveleikre külön is 
vigyázott, mert a leveles mandarint jobban 
veszik. A délutánra túlért, teljesen bebar-
nult banánokat külön ládába rakta, hogy 
a kispénzűek ezeket vegyék negyedáron. 
Reggel már az estét várta. Versenyt köp-
ködte a pirítottmag-héjat a többi árussal, 
akik árgus szemekkel figyelték egymást, 
ki árul többet. Ráadásul a hangos zenét 
is betiltotta a piacfelügyelőség, pedig ré-
gen hogy zengett a piac a jó kis mulatós-
tól, az idő is sokkal jobban telt. Most azok 
a drótok mindegyre kiesnek a füléből.

 Igazából egy dolog maradt vigasznak az 
egész piacozásban, azazhogy kettő: a mus-
táros sültkolbász és a tejfölös lángos. Dél-
felé, ahogy a kioszk felől egyre erőteljesebb 
illatok terjengtek, már fokozódott benne az 
izgalom. Befelé, a gyomra űrtartalmára fi-
gyelt. Az első korgásra megkönnyebbülten 
sóhajtott. Áruját rábízta a szomszédos zöld-
ségesre. Akkurátusan hozzákészülődött, 
ingujját feltűrte. A kolbászos nem sajnálta 
a portékát azért a pénzért, az aranybarna 
vastag zsírban úszó gyönyörűség mellé gaz-
dagon kanalazta a mustárt, kenyérszeletek 
is bőven lapultak a kiskosárban. Sosem ér-
tette azokat, akik a drága kolbásznak le-
húzzák a bőrét, mert a bőrrel rendszerint 
egy réteg hús is kárba vész, és ráadásul 
az egész kolbász nemcsak hogy vékonyabb, 
de nyúlós, élvezhetetlen lesz. A rózsásra 
sült bőrétől lesz igazán roppanós a kolbász, 

ahogy a felpúpozott mustárba megmártja. 
Utána kenyérszeletekkel itatja fel a meg-
maradt zsír és mustár egyvelegét.

Ma viszont sehogy se ízlett a kolbász és a 
tejfölös lángos sem. Hiába kente vastagon 
a tejfölt a fehér kötényes, mindig olajszagú, 
lángosképű Mirella, hiába hullt rá feledte-
tő porhóként a sajtréteg, Szabó úr rá se né-
zett, csak egyik cigarettát szívta a másik 
után. A  gyerekvállalásra gondolt. Eddig 
a fizetésemelés miatt halogatták. Mindig 
megígérték, de amikor rákérdezett, a főnök 
csak hümmögött, és folyton arra panasz-
kodott, hogy az idén sok eső esett Spanyol-
ban, nem érett jól a narancs. De úgy lát-
szik, minden évben sok eső esett arrafelé, 
és ők a feleségével egyik estéről a másikra 
halogatták a gyerekcsinálást. Most akkor 
ismét halasztani kell, de nem a spanyolor-
szági özönvíz miatt. Mert akárhány is len-
ne, mindegyiknek ott állna a koporsójánál. 
Bárhogy is nézzük, ez sehogy se lenne jó.

 Azon kapta magát, hogy Szívóssal, aki 
fényes kínai cipőket árult egy kicsit bel-
jebb, és Szallóssal, aki nemkülönben fé-
nyes és kínai elektronikai cikkeket árult, 
egyre gyakrabban kezdeményezett beszél-
getést arról, ha örökké cipőket és elektro-
nikai cikkeket kellene árulniuk, akkor is 
ezt csinálnák-e. Szívós és Szallós erre cin-
kosan összenézett, és rendszerint mond-
tak valami frappánsat, olyasmit, hogy ha 
örökké kéne valamit csinálni, akkor in-
kább nyugdíjasok lennének Hawaiin. Na-
gyokat nevettek hozzá.

Úgy adódott, hogy Szívós és Szallós ezen 
a poénon mégse nevetett sokáig. Mosta-
nában inkább a reggeli kávé és cigi mel-
lett Szabóról beszélgetnek. Szívós szerint 
megint visszatért a szerencsejátékozás-
hoz, Szallós szerint a felesége válik tőle. 
Szívós szerint a felesége a szerencsejáté-
kozás miatt válik, Szallós azt mondja, van 
itt valami más is. Mert Szallós azt mond-
ja, a minap látta valami lebujban teljesen 
lerongyolódva, miközben egy játékautoma-
tához beszélt. Valami olyasmit mormogott 
maga elé, hogy igaza volt a nagyanyjának, 
mikor azt mondta, fiam, jól jegyezd meg, 
az élet nehéz. Nagyon nehéz. Szívós erre 
bólintott, magában minden valószínűség 
szerint igazat adott neki.

Amikor sem Szívós, sem Szallós már egy 
hete nem látta a piacon, és telefonon sem 
lehetett elérni, egyre tanácstalanabbak let-
tek. Most már csak azért várták a reggeli 
kirakodást, hogy Szabó rejtélyes eltűnésé-
ről jókat beszélgessenek. Egyik reggel Szí-
vós felvillanyozva rohant oda Szallóshoz, 
miközben az egy gyanúsan olcsó kávéfőző 
előnyeit részletezte. Éppen most hallotta a 
hírt, hogy Szabót utoljára a Szamos-parton 
látták, a rendőrség ezért most a Szamos-
ban keresteti. A különleges erőket is beve-
tették. A feleségét is kikérdezték, az nem 
érti, mi történt vele mostanában, valami 
angyalt akart mindenáron felhívni, meg az 
örök életét emlegette. Az angyalon össze is 
vesztek, a felesége féltékeny volt. Biztos a 
jehovisták hálózták be – szólt közbe Csá-
kány, a vasárus.

Gyenge ember volt, világéletében az evé-
sen járt az esze – észre sem vette, máris 
múlt időben beszélt róla. Örök élet? Ennyi-
re félt a haláltól? Akkor viszont örök életet 
se akarjon.

Réka
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143 – szerkeszti Horváth Benji

BIRÓ SÁRA

ítéletidő
köveket rakosgatsz a parton
mint az óriásistenek
akik emberarcúra nyalogatták a sziklákat
aztán felköltöztek a hegyek fölé
nyomukban kőrakásokat hagyva
hogy soha ne térjünk le útjaikról

felépíted leomlik
felépítem lerúgod
a harmadiknál tovább nem jutok
olyan vagy mint az istenek
akik amint felértek az égre
ledöntötték az utolsó halmot
hogy a csúcsnál tovább
senki ne mászhasson

agyagot hordok a folyóból
hogy összeragaszd a köveket
és istenként mászhass
mert a jó istenek ilyenek
sovány gyermekarcú férfiak

nyakig bekenlek agyaggal
nehogy leégj a déli napon
mert szeretlek ahogy a jó isteneket
félelemből és megszokásból

minden mozdulattal ráncosabb leszel
mint a jó istenek akik öregen születnek
mint a kövek melyeket simára nyaltak
hogy aztán lábnyomukban repedjenek meg

kezed foltosszürkére piszkolja az eget
amikor indulok hátranézel
mint egy jóisten aki számon tartja a szenvedést
de bele nem avatkozik

zuhanás közben még látom
megvillanni piszkosfehér fogaid

vetésforgó
ameddig a szem ellát
addig vagyok búzamező
bőröm ekevas fogaddal szántod
mellkasom emelkedik
süllyed ahogy a hegyek
gyűrődnek tüdőlebenyeim
kéreglemezekként távolodnak
mint folyómedrek a kékfalú erek

kettéhasadnak nyelőcsövemen
láva ömlik végig fogad beletörik
a megdermedt felszínbe eső gyűlik
medencémbe kioldja a sót sejtjeim közül
látóhatárnyi tenger vagyok

Esedező
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ANDREI DÓSA

Kerekes házikó

(Részlet a Füvész című regényből)

Hogy világosabb legyen, ki is az, aki-
re vártam, el kell mesélnem egy történe-
tet. Ötéves korában a szülei vidékre vit-
ték Gabit, és egész nyáron ott hagyták. 
Ez az időszak volt számára gyermekkorá-
nak egyik csúcspontja. A klasszikus jele-
netek, ahogy lányok és fiúk bújócskát ját-
szanak a magas kukoricatáblákban, a fák 
ágai között megbúvó fiúk, akik kavicsok-
kal dobálnak meg, mert még nem talál-
ták fel más módját annak, hogy kifejezzék, 
mennyire tetszel nekik, és akiknek hátra 
volt még néhány évük, hogy fákon élő faj-
ként tengődjenek.

Ebben az időszakban a nagyszülők há-
zában lakott egy unokatestvére is. 12 éves 
volt és nagymenőnek gondolta magát a fiú. 
Messzire tekert a bringával. Este, miután 
a nagyszülők elküldték őket lefeküdni, el-
mesélte, milyen helyeken járt. Gabi azt hit-
te, hogy azok a furcsa nevek ismerős dol-
gokat jelentenek, csak el vannak roncsolva. 
Mintha valaki messziről kiáltana neked 
valamit, és te mást értenél. Megígérte Ga-
binak, hogy magával viszi. A fiú szerette 
a nagyszülők házának kevésbé feltárt te-
reit bejárni. Egyik nap felmászott a pad-
lásra, és felfedezett ott egy darázsfészket. 
Másnap, amikor a nagyszülők délutáni ál-
mukat aludták, a fiú azt mondta Gabinak, 
hogy akar neki valamit mutatni. Lábujj-
hegyen átlopóztak a konyhán. Az unoka-
testvér óvatosan kinyitotta a kamraaj-
tót. Felmásztak a padlásra vezető lépcső 
első fokaira. Gabi már tudta, mi követke-
zik, mert ottléte első napjaiban már fel-
fedezte a doboz Nesquiket. Nem mondott 
semmit az unokatestvérének, azt remélte, 
hogy a Nesquik csak egy köztes dolog lesz, 
amit majd követni fog a nagy felfedés. El-
határozta, hogy csendben marad, ízlelgeti 
magában az ideges izgalmat, amit átél, és 
ugyanakkor végignézi, ahogy elővesz egy 
teáskanalat a zsebéből, hogy megmutassa. 
Azt mondja neki, hogy takarja el a szemét 
és tátsa ki a száját. Hallani a doboz fede-
lét, a levegő megtelik a jellegzetes illattal. 
A hideg fém megérinti a nyelvét, könnyű 
és porhanyós anyagot rak le, egy halmot, 
aminek a teteje, miközben lélegzik, levá-
lik, és a finom por a szájpadlására tapad.

Miután az unokatestvére visszatette a 
dobozt, kézenfogta, és együtt felmásztak a 
padlásra, arra a helyre, ahol a nagyszülők 
megmondták, hogy nincs mit keresniük. 
Fullasztó meleg volt, és a külső zajok eltor-
zultak. A padláson több kiterített, dióval 
megrakott újságpapír volt, egy öreg vasa-
ló és egy nagy láda. A fény két üveglyukon 
keresztül jött be. Odamentek az első ké-
ményhez, és megkerülték. Azt mondta ne-
ki az unokatestvére, nézzen fel. Amolyan 
száraz, szürke pogácsa volt ott, és fülsü-
ketítő zümmögés jött belőle. Gabi nagyon 
szeret pszichés tartalmat adni a darázsfé-
szeknek. Azt mondja, hogy valami gonosz 
varázslatra kész, kuporgó lény jelenlétét 

érezte ott, hogy a darazsak spirálba rak-
ják fészküket, aminek forgási iránya ellen-
tétes az óramutató járásával, ezért a fész-
kek tele vannak fekete energiával, jinnel. 
Valami régi megtagadáshoz kötődő karmi-
kus tévedés élő kifejeződései. Azóta a ve-
szélyt azzal az édesen égető érzéssel tár-
sítja a torkában.

Másnap ugyanebben az órában a leg-
közelebbi falu felé tartottak. Gabi beült 
a bicikli csomagtartójába, és két kézzel 
kapaszkodott a zsíros ülésbe. Körülbe-
lül három órájuk volt erre a kiruccanásra, 
mielőtt felébredtek a nagyszülők. Az uno-
katestvér elmesélte neki, miközben pedá-
lozott az abban az órában szinte üres or-
szágúton, hogy felfedezett egy vásárt a 
falu szélén, és hogy oda mindenképpen el 
kell vinnie őt is.

A faluba érve poros, aszfaltozatlan ut-
cákon bolyongtak, ahol nem találkoztak 
más emberekkel, csak néhány szikkadt 
öregasszonnyal, kapával a vállukon. A hő-
ség végleg leűzte őket a dombokról. Végül, 
a falu másik végén, egy tölgyesbe vesző ré-
ten megtalálták azt a néhány kerekes há-
zikót és egy régi kamion traktorfejét.

Hétköznap volt, úgy tűnt, nincs ott 
senki. A körhinta láncai tétlenül lógtak. 
Az unokatestvére megkérdezte, van-e bá-
torsága odamenni. Ő  megmondta neki, 
hogy jól tenné, ha vigyázna rá, mert ő a 
kisebb. Kezdettől fogva vonzotta őket a ke-
rekes házikók legfurcsábbika. A festő va-
lószínűleg a majom világűrből való meg-
érkezésének történelmi pillanatát akarta 
elmesélni, csakhogy ehelyett festett egy 
eget néhány giccses csillaggal, egy szka-
fanderbe bújtatott majmot, akinek a hátsó 
lábai túlságosan elhajlottak, valószínűleg 
az új bolygó szokatlanul erős gravitáció-
ja miatt, és más cirkuszi állatokat, akik 
mintha mindenképpen meg akarták volna 
mutatni elképedésüket. Felmentek a lép-
csőn és Gabi kopogott az ajtón. Semmi vá-
lasz. Gabi unokatestvére úgy döntött, meg-
próbálja a kilincset.

Nem volt alkalmuk körülnézni, mert 
tekintetüket azonnal bevonzotta a cigány-
asszony, aki egy tollakra emlékeztető for-
mákkal telehímzett, vörös selyemtakaró-
val letakart, nagy ládának tűnő dolgon ült. 
Mivel félt, Gabi a takarót nézte, csak rit-
kán mert máshova kalandozni a tekinte-
tével. A nő, akiből vizuálisan csak szok-
nyája mániákus redőit érzékelte, beszélni 
kezdett. Először odatette az unokatestvé-
rét, hogy oldjon meg egy lyukas labirin-
tust. A cél az volt, hogy az ezüstszínű fém-
golyókat helyezze bele a lyukakba, amik a 
legtávolabbi lyukhoz vezettek, ami a zöld 
golyónak volt fenntartva. Aztán a hangja 
mintha közelebbről jött volna, és azt mond-
ta: – Te nem vagy Gabi. Egy másik lány-
nak, Dianának kell megjelennie helyetted 
a nagyvárosban. Övé a szellemed, és akkor 
fogtok átváltozni, amikor az első női dolgok 
jelentkeznek. Gabinak úgy tűnt, ahogy a 
nő beszélt, láthatatlan lepkék kezdték rág-
ni a takaró tollait. Aztán már csak a fe-
jét simogató kezére emlékszik, és valami 
aranyszálakra, amik a nyaka körül szik-
ráztak.

Már nem emlékszik, hogyan kerültek 
vissza az országútra. Az  unokatestvére 
gyorsan pedálozott, és izgatottan kiabált, 

hogy hallja. Láttad, milyen menő tréning-
felsője volt? Eredeti Adidas. Fogadni me-
rek, hogy Németből hozta. Nagyon ász volt, 
fogadni merek, hogy tud néhány trükköt, 
csak nem volt nálam zsé. Aztán arról kez-
dett mesélni, hogyan fog pénzt gyűjteni és 
visszajönni, és megkérni a cigányasszonyt, 
hogy mutasson meg neki mittudoménmit.

Azon a délutánon gond nélkül megúsz-
ták, a nagyszüleik észre sem vették a tá-
vollétüket. Gabi unokatestvére a konyhába 
ment tévét nézni. Ő  szorosan a nyomá-
ban, mert inni akart egy csésze hideg te-
jet Nesquikkel. Az unokatestvére megígér-
te, hogy készít neki egyet, ha megesküszik, 
hogy befogja a száját a történtekkel kap-
csolatban. Inszisztálnia kellett, azt mond-
ta, felnyomja a nagyszülőknél. Emelte a té-
tet, a tej mellé kért egy szelet süteményt is. 
Természetesen megkapott mindent, amit 
kért. Evés-ivás után néhány percet még a 
konyhában maradt, de semmi nem tetszett 
neki a képernyőn, ráadásul az unokatest-
vér túl kaotikusan nyomkodta a távirányí-
tót. Kiment a fürdőszobába, és megcsodál-
ta magát a tükörben. És elképzelte, hogy 
nézne ki rövid hajjal. (Ezek valószínűleg 
mind ferdítések, mert Gabinak csak né-
hány éve van rövid haja. Azelőtt hosszú 
volt, legalábbis ezt bizonyítja az a pár fotó, 
ami van neki, és amit lehetőségem volt ta-
nulmányozni egy verseny keretében, ami-
nek a körülményeiről most nem mondanék 
semmit. Valószínűleg rögtön azután talál-
ta ki a legendát, hogy levágatta a haját egy 
bulin, valahol a belvárosban, ahol egy srác, 
akiről úgy döntött, hogy tetszeni fog ne-
ki, megkérdezte tőle, hogy mindig is ilyen 
volt-e a haja. A legenda szerint a transz-
ferre élete második menstruációs ciklusa 
után, tizenhárom éves korában került sor. 
Diana frizuráját öltötte magára, amit, ál-
lítása szerint, akkoriban folyton megálmo-
dott. A saját arcával voltak összefüggésben 
ezek az álmok, ahogy visszatükröződött 
azon a nyári délutánon a nagyszülők für-
dőszobai tükrében.)

HORVÁTH BENJI fordítása

A napszámos
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BALÁZS 
HANNA IMOLA

Így nem mentjük 
meg a világot
Csütörtök dél van, és épp halálosan 

unatkozom. Illetve, a  hivatalos válto-
zat szerint online oktatásban részesülök, 
a laptopomból kiszűrődik a tanár magya-
rázata, de ilyen későn már képtelenség fi-
gyelni. Vasárnap esténként hagyományo-
san elhatározom, hogy következő héten 
minden órára oda fogok figyelni. Kedden 
dél fele módosítom az elhatározást arra, 
hogy aktívan fogok nemfigyelni, az unal-
mas órák közben megírom a házikat, és le-
takarítom az asztalomat, mert már áll raj-
ta a por. Csütörtök délre jutok el oda, hogy 
inkább túlélésre játszom, és kötök ki Fa-
cebookon.

Tulajdonképpen utálom a Facebookot. 
Azt mondják, az Instagram árt az ember-
nek a legtöbbet, mert csupa tökéletesre re-
tusált kép van rajta, és automatikusan úgy 
érzed tőle, hogy te nem vagy elég, hogy so-
sem lesz ilyen jó életed, eltorzul az önké-
ped, aztán nézheted magad, de az igazság 
az, hogy egy torz önkép semmi ahhoz ké-
pest a tömény embergyűlölethez képest, 
amit a Facebook vált ki belőlem. Épp egy 
(egyébként nem túl jelentős poszt alatt ki-
alakult) 500 feletti kommentes vitát olva-
sok. Beismerem, öngyilkos ötlet, de a nagy 
facebookos veszekedések olyanok, mint egy 
bokszmeccs. Ha ránézel a tévére, és pont 
az megy benne, nem fogsz elkapcsolni vagy 
mást csinálni, mert letaglóz az a tömény 
adrenalin, ami árad belőle. Az embert bor-
zasztóan érdekli a saját állati énje, a legál-
latibbak pedig harc közben vagyunk. Le-
gyen szó konkrét harcról, egy gondosan 
megkomponált sporteseményről, az  ut-
cán egymással üvöltöző részegekről, vagy 
éppen egy kommentháborúról, a többség 
meg fog állni, és szájtátva bámul/olvas, ő is 
csatlakozik, vagy elhagyja a helyszínt, de 
a szeme sarkából azért végig lopva figyel. 
Az ilyesmit nem tudjuk, és nem is akarjuk 
csak úgy figyelmen kívül hagyni.

Olvasom a kommenteket, és egyre in-
kább eltölt az undor. Nem, ez nem az az 
adrenalinlöket, amit vártam. Hol van a 
pro- és kontraérvek zápora, a metsző iró-
nia, a  sok változatos érzelem, aztán a 
megkötött kompromisszumok, a kibékült 
ellenfelek és az a pár örök ellenség, aki 
képtelen abbahagyni, és napokig párba-
joznak egymással? Ugyanaz a csalódás 
már nagyon-nagyon sokadjára: az  izgal-
mas, szabályos szópárbaj helyett egy nagy 
adag… nem is tudom, mi ez, de ezt kaptam. 
A többség, úgy nézem, el se olvasta a posz-
tot, csak belevetette magát az alatta kiala-
kult össznépi anyázásba. Undorító.

A kommentelőket (leszámítva azt az el-
enyésző százalékot, akik próbálnak embe-
rek módjára kommunikálni) két csoportra 
lehet osztani: a szótárasokra és a szótár-
hiányosokra. Az  előbbiek szerintem reg-
geltől estig öltönyt hordanak, és kizárólag 
szakkifejezésekben és archaizmusokban 

kommunikálnak. Ők azok, akik pillanat-
ragasztóval rögzítették saját magukat a 
kulturális magas lovon, és minden szavuk-
ból árad a lenézés az „egyszerű nép” iránt. 
Sosem mulasztják el megjegyezni a vita-
partnerük helyesírási hibáit (akkor sem, 
ha egyértelmű, hogy csak elgépelés volt), 
ők maguk pedig olyan kínosan ügyelnek a 
magyar nyelvhasználat összes szabályára, 
hogy a mondataikban csak úgy hemzseg-
nek a pontosvesszők és nagykötőjelek (ter-
mészetesen az átlagemberek által használt 
írásjelek mellett). Mindig magázódnak, de 
sosem udvariasságból, ezzel is csak a saját 
fensőbbségüket jelzik. Szótár kell ahhoz, 
hogy a tenyérbemászóan nyakatekert szö-
vegeik értelmét kibogozd. A szótárhiányo-
sok azok, akiknek az ember szívesen kül-
dene karácsonyra egy magyar helyesírási 
szótárat. Minősíthetetlen stílusban szid-
ják a vitapartnerük felmenőit, a nagybe-
tűt, az ékezeteket és az írásjeleket hírből 
sem ismerik. Ők azok, akik a muszájt ly-
nal, a melyiket pedig ly nélkül írják. Min-
denkit tegeznek, sőt becéznek (XY-kámnak 
és faszikámnak egyaránt), és az időjárás-
ról sem tudnak kőbunkó személyeskedés 
nélkül beszélni. Nem is tudom, melyik az 
undorítóbb. És sajnos mostanság minden 
ártatlan bejegyzés alatt ott burjánzanak 
a szótárasok és a szótárhiányosok végter-
mékei.

Sikerül annyira felhúznom magam raj-
tuk (mondtam én, hogy a Facebook a leg-
rosszabbat hozza ki az emberből), hogy el-
határozom: mozgalmat fogok indítani. 
Sütisütő mozgalmat a facebookos gyűlölet 
ellen. Valahányszor ideges leszek faceboo-
kozás után, sütök valamit. Csinálok egy ol-
dalt is. „Eleged van abból, hogy hiába kom-
mentelsz, semmi sem változik? Süss egy 
sütit! A sütés előnyei a kommentháború-
zással szemben: 1. Az édességtől a szerve-
zet boldogsághormont termel, így vidám le-
szel. 2. Közös programlehetőséget jelent a 
barátaiddal/családoddal. 3. Ha te nem sze-
reted az édességet, megédesítheted vele 
mások életét. 4. A sütés új, izgalmas kihí-
vások elé állít. 5. Idővel híres cukrász le-
hetsz. Hallottál már híres kommentelők-
ről? Én sem.” Ha majd elég népszerű lesz a 
mozgalom, indítok egy kihívást: rá kell ír-
ni a nap legunszimpatikusabb kommente-
lőjére, és elkérni a kedvenc tortareceptjét. 
24 órán belül meg kell sütni, és valami ked-
ves üzenettel díszíteni. #makecakesnotwar. 
Pár hónap múlva Amerikában is felkapják, 
az egész világ süt gyűlölködés helyett. Egy 

év múlva a Facebook a szabad és udvari-
as véleménynyilvánítás fellegvárává válik.

Azt hiszem, kicsit elkalandoztam, mert 
képzeletben épp a Nobel-békedíjat veszem 
át (csak egy pillanatig merül fel bennem, 
hogy valahol azt olvastam, a royal esemé-
nyekre kalapban kell menni, nekem pedig 
minden kalap szörnyen áll), a svéd király 
mosolyogva rázza a kezem, és legalább 100 
újságíró kíváncsi rá, hogy sikerült meg-
teremtenem az online világbékét, mikor 
meghallom, hogy szólít a tanár. Egy pilla-
nat alatt visszazuhanok a színes szappan-
buborékomból az átlagos csütörtök dél-
be. Egészen élesen látom magam kalappal 
a fejemen, tényleg szörnyen nézek ki, és 
ugyanebben a pillanatban rájövök, hogy 
az egész sütésnek semmi értelme. Ha meg 
is csinálnám az oldalt, akkor se érdekelne 
senkit. Miért pont nekem sikerülne?!

Másodszor is szólít.
– Elnézést, szakadozott! – direkt nem 

mondom, hogy az internet, nem szeretnék 
hazudni, a  figyelmem pedig tényleg sza-
kadozik. Hosszú, kimerevített pillanat kö-
vetkezik. Nézem az arcát a képernyőn, és 
akaratlanul is elgondolkozom rajta, hogy 
vajon tavaly februárban is ilyen fáradt és 
öreg volt-e. Aztán bevillan, hogy biztos ő is 
engem néz, nem akarom, hogy észrevegye: 
én is fáradtnak, öregnek és nagyon-nagyon 
tehetetlennek érzem magam, úgyhogy in-
kább megszólalok:

– Meg tudná ismételni a kérdést? – Tel-
jesen természetesnek hat a hangom, de 
volt egy évem rá, hogy megtanuljam. Ő is 
nyugodt, megismétli a kérdést, válaszolok, 
megy tovább az óra.

Így működik: én úgy teszek, mintha fi-
gyeltem volna, ő cserébe úgy, mintha nem 
tudná, hogy hazudok. Egy éve játszom én a 
diákot, ő a tanárt és mindketten azt, hogy 
ez így természetes, és minden a legna-
gyobb rendben van, miközben szép lassan 
minden színes szappanbuborékunk kipuk-
kad, és menthetetlenül fáradtak és öregek 
leszünk. Ma tényleg nagyon meg akartam 
váltani a világot. Egy egész osztály szeme 
láttára épült fel és omlott össze a zseniális 
tervem. A bekapcsolt kamera előtt. Mert 
ez az, amit nem lát a webkamera: minket. 
Az  álmainkat és a képzeletbeli kudarca-
inkat, amik miatt aztán meg sem próbál-
juk. Az én sütős tervemért nem nagy kár. 
De félek, hogy valahol, egy másik kamera 
mögött egy olyan szappanbuborék pukkadt 
ki végleg, amivel tényleg meg lehetett vol-
na váltani a világot.

Ötlettöredék
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SZABAY BOGLÁRKA

Gyerekjáték
Azt mondtad, „gyere, játsszunk!”,
S a porcelánbabák közé csöppentünk.
Rózsaszín ház, kellemes légkör,
Teadélutánt tartunk,
Süteményt sütünk.
Te megtáncoltatsz a keringőre,
Majd megdicséred a masnis fürtjeimet.

De elég egy apró koppanás,
S porcelánházunk, porcelánéletünk és arcunk
Darabokra hullik.
Vigyázz, mit beszélsz.
A baba lehet, nem válaszol, de hall mindent.

*

Megegyeztünk, építeni fogunk
Várakat, templomot, istállót és barlangot.
A színes kockák között kezünk összeér,
Én elpirulok, te csak mosolyogsz.
Építményünk otthont ad
Legó-embereinknek,
Családjainknak,
Emlékeinknek,
Mint egy szentély, mely őrzi a titkokat.

Mégis, elég egyetlen hibás darab,
Egyetlen megrepedt kocka
Vagy egy puha szőnyeg,
S várunk felborul.
Vigyázz, hova lépsz.
Lábad földrengést is okozhat.

*

Kérleltél, fessünk napocskát.
Sárgát, mosolygósat, a lap sarkába.
A színek táncra hívnak,
A világosságra kibújik a pillangó,
Ketten a napfényben fürdünk
Lap-világunk elrejtett zugaiban.

Attól félek, vékony a papír,
S napocskánkat könnyen elfedi
A fekete tintapaca.
A sötétben nem látjuk egymást.
Vigyázz, hogy döntesz.
A sötétségedből csak te találhatsz kiutat.

*

Anya szerint a puzzle segít.
Kirakósat játszunk. Négyodalú egyenlőtlenségek.
Párok és ellentétek.
Hasonlók, de sarkok.
Megígéred, hogy élet-darabjaink
Találkozni fognak középen,
Pont ott, ahol a legnagyobb a zűrzavar,
Ahol eddig nem találtunk össszeillő elemeket.

Ha letörjük oldalaikat,
Elrontjuk a kirakóst.

Nem lesz már soha egész,
Ahogy egymás nélkül sem lehetünk azok.
Anya szerint a hiányos puzzle
Nem puzzle.
Csak egy roncs.
Vigyázz, mit veszel el
Magadtól vagy tőlem.
Gyerekjátékunk könnyen véget érhet,
S akkor maradunk mindketten
Megcsonkított élet-darabok.

Messzi tájak
Messzi tájak hívnak, cirógatják lelkemet,
Halkan suttogják a fülembe régi álmomat,
Mely tegnap nem hagyott aludni,
És hiánya ma már ébren tart.

Ahol ismeretlen értelemmel szólnak hozzám,
Ahol szüleim nem találnának kiutat,
Ott rejtőzködik egy apró hernyó,
Amely egyetlen jegyre vár, hogy kibújhasson.

Ott, ahol nem ismernek, ahol nincs történetem,
Nem léteznek mesék és rémálmok rólam,
Nem ismernek fel a tömegben,
Én vagyok. Egyedül ugyan, de önmagam.

Ezeregy titok és ámítás tengerében
Egy lennék a sok közül.
Beolvadnék, és újra ki tudnék emelkedni.
Ahol a nevem egy macskakaparás csupán.

Ahol ismeretlen értelemmel szólnak hozzám,
Ahol szüleim nem találnának kiutat,
Ott születnék én újra, talán másodjára,
Ha előtte volt lehetőségem élni.

Ott, ahol a rács nem zár falak közé,
A szemek szokatlanul cikáznak,
Könyvek nyílnak előttem, ajtók zárulnak.
Én vagyok. Egyedül ugyan, de önmagam.

Ezeregy arc és világnézet között
Lennék valaki, egy kapocs, egy elem.
Kötelességek nélkül, szabadon, mégis eltökélten.
Ahol kezedbe nem adnak, csak kérnek.

Ahol ismeretlen értelemmel szólnak hozzám,
Ahol szüleim nem találnának kiutat,
Elfelednék minden múltat és kételyt.
Hinnék a célban, amely csak a jelen.

Ott, ahol messzi tábla az otthon,
Hazára találni, nyugalmat lelni nehéz.
De miután egyszer rátalálok, bárhol
Én vagyok. Egyedül ugyan, de önmagam.

Ezeregy utca, telefon, számkód és lakat.
Az élet labirintusában elveszve,
Mégis biztonságban, mert egyedül lennék.
Ahol nincs példa és elvárt életkép.

Messzi tájakon otthonra akarok lelni, Uram.
Vedd el tőlem ezt az álmot, ha helytelen,
De tartsd meg, ha szenvedések ellenére is,
Ez a sors jár nekem.

Biró Sára 2001-ben született Marosvá-
sárhelyen. Idén végzett. Pár hónapig még 
itt él, aztán bölcsészkarra megy vagy vi-
lággá. Versei eddig a Műút-portálon, 
a Szifonline-on, a Látóban, a Kulteren és 
a Nincsben jelentek meg. A Helikon Amit 
nem lát a webkamera címmel meghirde-
tett pályázatának különdíjasa.

Andrei Dósa 1985-ben született Brassó-
ban, jelenleg családjával ott él. Több fon-
tos díj kitüntettetje, öt verseskötet és két 
regény szerzője, magyar és angol irodal-
mat fordít román nyelvre.

Balázs Hanna Imola 2004-ben született 
Kolozsváron. Jelenleg az Apáczai Csere 
János Elméleti Líceum diákja. A Helikon 

Amit nem lát a webkamera címmel meg-
hirdetett pályázatának különdíjasa.

Szabay Boglárka Szatmárnémetiben szü-
letett 2003-ban. Tanulmányait a Hám Já-
nos Líceumban végzi. Tagja a szatmár-
németi Szamos Irodalmi Diákkörnek. 
A Helikon Amit nem lát a webkamera cím-
mel meghirdetett pályázatának különdíjasa.
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Váratlan eszmélések
Az előző Lucia Berlin-válogatás, a Be-

járónők kézikönyve méltán sikeres; cso-
dálatos, magukkal ragadó elbeszéléseket 
tartalmaz. Kavargó, bódító szövegek; ke-
resetlen, a sötétebb és derűsebb tónusokat 
egybejátszani képes nyelv; a fájdalmak, 
függőségek, zavaros családi és szerelmi 
viszonyok kínjain, a kiszolgáltatottakkal 
való empatikus törődésen átsugárzik az 
életöröm. A Bejárónők kézikönyve annyi-
ra töményen jó, annyira magasra teszi a 
lécet, hogy az újabb posztumusz váloga-
tás, az Este a paradicsomban esetlegessé-
gei jobban szembetűnnek.

Berlin (1936–2004) elbeszéléseiben ál-
talában az életrajzi anyagot dolgozza új-
ra és újra fikcióvá, s bár számomra nem 
ebben áll elsősorban írásainak varázsa, 
e kötet esetében elkerülhetetlen folyama-
tosan az autófikciószerűségre reflektálni, 
ugyanis egyre közvetlenebb közelébe visz 
a szerző életének. Két részből áll (az ere-
deti angol nyelvű kiadásban külön köte-
tekként jelentek meg 2018-ban): az első az 
Este a paradicsomban című elbeszélésvá-
logatás, a második az Isten hozott idehaza 
című, félbemaradt emlékirat, kiegészítve 
családi fotókkal és 1944–1965 közötti vá-
logatott levelekkel, előszókat Berlin saját 
fiai írtak. A könyv egy írói műhelybe va-
ló betekintést tesz lehetővé, az életrajzi él-
ményektől a szövegig vezető út egy-egy ál-
lomásának visszafejtését.

„A sztori a lényeg”, emeli ki Mark Berlin 
előszava édesanyja vélekedését. Bizonyos 
értelemben így van, ha a műtől a benne 
elmondott történetnek az önmagában va-
ló hitelességét várjuk el, nem pedig a re-
ferenciális megfeleltethetőséget. Másfelől 
a sztori mint cselekménysor egyáltalán 
nem minden Berlinnél, sőt, ha csak erre 
fókuszál – nem figyelve a tempóra, mellőz-
ve a máskor remekül tömörített jellemzé-
seket –, mint néhányszor e könyv darab-
jaiban teszi, kissé felemás az eredmény. 
Ilyenkor elnagyoltak, kidolgozatlanok a 
szövegek, és szereplőnevekben is zavar-
baejtően tobzódnak (Ködös nap, Anyák és 
lányok, de valamelyest a kötet címét adó 
Este a paradicsomban is). Zömükben azon-
ban jó értelemben, mondhatni elmélyülten 
érdekesek, fordulatosak, váratlanok a tör-
ténetek, amilyen Berlin élete is lehetett. 
Sokféle helyszínen játszódnak (El Paso, 
Santiago, Albuquerque, Santa Fe, Corra-
les, Yelapa, New York), többféle szárma-
zású szereplők bukkannak fel (Texasba 
emigrált szír család, mexikóiak, chileiek, 
fehér amerikaiak), változatos társadalmi 
körökben (bányászvidékek lakóitól chilei 
gazdagokig és New Yorkban boldogulni 
próbáló zenészekig, költőkig) megfordul-
nak a főhőseik. A helyszíneket is szerep-
lőknek tekinthetjük, mert meghatározó-
nak bizonyul a hely jellege, atmoszférája, 

ennek érzékeltetése dúsítja fel igazán az 
elbeszéléseket. Például a bányavidékek sa-
játos színezetű ege és különös fényjelen-
ségei a csodálatosnak a megsejtését te-
szik lehetővé az alkoholista családtagok 
között élő hétéves kislány számára (Néha 
nyáron); több alkalommal az elbeszélések 
kiindulópontja egy ház leírása, különleges, 
szabálytalan tereivel és dús növényvilágá-
val, egy ideges idill környezeteként, ahol a 
boldogság lehetősége és törékenysége sej-
lik át (Bádogtetős vályogház, La barca de 
la ilusión, Nyitott könyv az életem).

Az otthon terébe a fenyegetettség érzé-
se a függőséggel tör be, legyen szó az anya 
alkoholizmusáról vagy az apa heroinhasz-
nálatáról, és paradox módon az otthonos-
ság (ismerősség) érzését a félelem fogja 
jelenteni (La barca de la ilusión). Ezzel 
együtt Berlin női szereplőit a szerelemben 
való kiteljesedés vágya űzi és az alárende-
lődés csapdája fenyegeti, miközben rend-
re megtörténik a hagyományos női szere-
pekkel és az azokról szóló narratívákkal 
való szembesülésük. A chilei high society-
hez tartozó kamasz lány első szexuális él-
ménye az Andadóban tulajdonképpen egy 
erőszak, de a női szexualitást övező tabuk 
és ítéletek miatt a lánynak nincs tudása 
arról, ami a testével történik, a nemi vágy 
és az idősebb férfihoz fűződő ragaszkodá-
sa közti nonkonkordanciáról: „Megron-
tott? Meg vagyok rontva? Egy ilyen gyors, 
zavaros pillanattól? Mindenki tudni fogja, 
ha rám néz?” (76.) A felnövés másféle stá-
ciójáról szól az egyetemre költöző lány útja, 
aki apja titkárnőin keresztül titkokra lesz 
figyelmes (Útvonal); többször pedig a la-
za életvitel szabadságmomentumai szipor-
káznak ijedelmekkel váltakozva a mindig 
népes házakban (Texasi karácsony, 1956; 
Nyitott könyv az életem). Berlin szereplői 
rendre megtapasztalják, majd megtagad-
ják az elköteleződés olyan formáit, ame-
lyek érzelmi világuk elnyomásával jár.

A halál gyakori téma, Berlin szereti az 
életkedvvel kontrasztba helyezve enyhén 
groteszkre hangolni a jelenlétét. Egy elbe-
széléséből kikövetkeztethető, hogy a halál 
nem tartalmaz semmi rendkívülit, csak 
váratlant, ennek élményével találkoznak 
gyermek és felnőtt szereplők egyaránt. 
A helyi hős temetése izgalmas esemény-
ként beszélődik el, mely láthatóvá teszi, 
ahogyan a közösség saját gyászként sajá-
títja ki a kallódónak ítélt sztárférfi halá-
lát (Porból lettél, porrá leszel); a hagyomá-
nyos bikaviadalt néző turistacsoport egyik 
tagjának hirtelen halála pedig belesimul 
a spektakuláris rítusba (Sombra).

Lépten-nyomon beavatások történnek 
ebben a prózában, már a kötetnyitó da-
rabban a szerencselapokat áruló kislá-
nyokkal, akik rájönnek az üzletelés haté-
kony módjaira, miközben feltárul a csalás 
lehetősége, a város bejárásával pedig egy 
egész társadalmi panoráma a tájkertek és 
dallamcsengős házak tulajdonosaitól a ka-
tonákon át az utcák, kocsmák lakóiig (Ze-
nélő ékszerdobozok).

Beavatásnak vagyunk tanúi abban az 
értelemben is, hogy az emlékirat és a le-
velek lapjain az írói eszmélés, formálódás, 
illetve a már meglévő öntudatra való épít-
kezés pillantható meg: „Igen, tudom, hogy 
rosszak az írásaim, hogy nem jön ki belő-
lem… de nem vagyok amatőr.” (443.) Iro-
dalomszociológiai szempontból is érdekes, 
hogy egy négygyermekes, háromszor el-
vált, élete során sok helyütt megfordult, 
sokféle munkából megélő nő (középiskolai 
és egyetemi tanár, telefonközpontos, kór-
házi betegápoló, takarítónő és orvosasz-
szisztens) milyen gyerekkori csomaggal 
indult és hogyan teljesítette ki írói énjét.

A levelezésben számomra az volt a ki-
emelkedő, ahogyan a hiúsággal való küz-
delem érvényesül az írásban. Egy novella 
kapcsán vallja Berlin: „előtérbe tol[tam] a 
felszínesen pozitívat, a véleményemet, hiú 
személyemet, holott mindez a valóságban 
nem volt jelen. Szégyellem magam. Ez a 
hamisan pozitív csengés, ez a hiúság ront-
ja el a ritmust: megállok, mint egy kis-
gyerek, aki olajbogyót kínál körbe az asz-
talnál, és azt lesi, a felnőttek őt nézik-e.” 
(450.) Érezhettük az én és az őt körülve-
vő világ intenzitásának az egységét már 
a Bejárónők kézikönyvében. Már ott kiraj-
zolódott biográfia és fikció sajátos berli-
ni viszonya, hogy főszereplői nem azono-
sak vele, hanem pusztán olyan dolgokat 
élnek át, mint amilyenek az író saját éle-
tében előfordultak. Az írásművészetében 
mintha kiutat talált volna az egóból, de 
az egó megőrzésével. S habár az emlékirat 
és a levelezés a Berlin-szövegvilágról al-
kotott képünkhöz nem tesz sok újat hozzá, 
közreadásuk szerény kultuszépítő gesztu-
sa valahogy találó egy olyan szerethető al-
kotóhoz, aki mintegy mellékesen azt írja 
magáról, hogy első szava a fény volt.

Lucia Berlin: Este a paradicsom-
ban. Újabb történetek. Fordította Lu-
kács Laura. Jelenkor, Budapest, 2020.
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Határvidék
Balázs Fecóhoz

Az enyészet nem sárguló levél,
nem kibontatlan borítékhalmaz,
az enyészet más szövetekben,
más érrendszerben áramló
életerő.
Az alap, a szerkezet silány illúzió,
darabokra hull az öntörvényű páncél,
a repeszek átsüvítenek
az okleveles univerzumon.

A révész ismeri a folyót,
a gályarab megálmodja
a tengerek csöndes öbleit,
arra evez majd, ahol
a fárosz fénynyalábja
elvakítja a távcsöveket,
hófehér sugara
beigazítja a hangszálakat
és minden dallam a néma halak
ezüst pikkelyéről
verődik vissza a távoli partra.

Töpörödvén

Hét óra tizennyolc,
post meridian – értem alatta,
fekete, büdös bogár a szó,
esteledvén csak tovább
osztódik lába, szárnya,
magányom akár a tömjén,
távol tartja a lidércálmokat,
keresni, kérdezni sem
késztet, egyre töpörtyűlök,
idegen fazekak mélyén
sistergek fortyogó,
darabokra szelt zsír-magamban.

Ha nem a szó, talán a buké,
a szomjoltó nedű és a mohó
csámcsogás hat nyugtatóként,
az elperzselt disznó-maradék,
mint kiégett színi kellék,
a fásult tekintetben búvó
szemrehányás, ahogy

a felkunkorodó bőrkaréj
főurak kényére-
kedvére töpörödik,
amíg a mámor piaci ára is
eltöpörtyűl a morzsák között.

Vak vecsernye

Este van, este van,
mint már annyiszor,
jó éjt kívánnak a házak,
az üres osztálytermek,
a vakablakok.

Úgy köszöntelek, ahogy
a nap fénye kitapintható,
az én terhem is húzza a vállad,
gondom szakít le rólad
kabátot, inget.

Hiányaimból táplálkozol,
tebenned fogyatkozom
csak azért is, dacból.
Igaz-e, hogy a jóllakott szemben
ellobban minden emléknyaláb?

Hallgatóm vagy, mert nem látlak,
de soha ne kapcsolj át
a bűvös hullámhosszra,
az idomítottra, amelyen
reflektorfényben káprázik a porond.

Szólít a nővér

Kilencvenkét százalékon vagyok,
kitart ez reggelig, mert okos,
nekem viszont, esküszöm,
nincs ki az összes kerekem,
napok óta alig van nyugtom,
kimerültek az elemeim,
ide okádom a harmadik,
istenigaza versemet,
mely üdvözülni úgysem fog soha.
Ahelyett, hogy ezen a
szétcseszett, bárcás felületen
felcsípném a legkönnyebb vérű
konzumnőt, beidomítanám,
hogy csüngő kezekkel,
Garfield-tekintettel,
mint a diliház laza kabalája
kísérjen hazáig,
holnap már nem köszöntjük,
fel sem ismerjük egymást,
ebédhez szólít a nővér,
elgurulnak a pirulák.

Kezdőbetű a kulcs

Akár a vezeték- és keresztnév
kezdőbetűi, mindenki
cipeli zöngés vagy zöngétlen
múltját, hűtlenségét,
sülve-főve vagy
egymásnak feszülve,
időnként óhatatlanul
mérlegre kerülnek
a többismeretlenes egyenletrendszerek.

Magánhangzókban fészkel a béke,
és azon, a közbülső öbölben
veszteglő bárkán,
ahol j mint Jónás, v mint Vergilius
a túlzsúfolt fedélzet lelencei
kezüket nyújtják gyanútlanul,
hiszen Lepsénytől Versailles-ig
megvoltunk mind,
együtt húztuk fel-le
a rongyos vitorlát. 

Hálabeszéd

Megvert az Öregem,
megcsapott egy csípős öntudattal,
precízen húzott vonalakkal,
apró árvaházamban,
embernyi garzonomban elszállásolt
egy rakás rakoncátlan kölyköt,
kórtermeket, tanári szobákat
épített, riasztót szerelt a falra,
kilengéseim sebhelyeit
tucatnyi fehér éjszakát kitöltő
kérdésekként, rendezett
sorokban kockás füzetlapra
firkálta olcsó golyóstollal,
aztán nadrágzsebembe
suszterolta, hadd ne nyughassak
talpig díszben,
varratok, hegek nélkül.

Megvert egy későn ébredő
felelősségtudattal,
kerge szertelenségemből
háziállatokat – kecskét, lovat, papagájt
nevelt, magához idomította,
etette, itatta őket.
Halld, Állatgondozó, naponta elhadart,
fakó hálám bagatell,
mert szökni próbálok annyiszor,
ahányszor befuccsol a teória
és mechanikus, rugóval
működő szerkezetem szinkópát jelez.
Esetlegeim labirintusában
pamutfonállal mérsékeled
fejetlen pörgésemet,
a fásult hétköznapokban
gyertyafény, kiskapu vagy, Atyám. 

Vázlat

Vázlat
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CSEKE PÉTER

A Székelyföld 
és a Szászföld 
határvidékén
Szülőföldem szociográfiai megközelítése

I.
1. A hatvanas évek derekától gyűjtöm 

a feljegyzéseket szülőföld-szociográfiám-
hoz, megírásával mégis adós vagyok. Pon-
tosabban: amit a kilencvenes évek elején 
megírtam belőle Pegazus a háztetőn cím-
mel, az csak a kezdet. A 93 évet töltött Dá-
vid Gyula, aki a magyar szociográfia er-
délyi műhelyeit bemutató Otthonirodalom 
című kötetemet és a Hazatérő szavak nyo-
mábant is szerkesztette, most pályakezdő 
műfajom harmadik kötetét sürgeti. Akár-
csak az otthoniak, akik az 1979-es Látó-
hegyi töprengések megjelenése óta várják 
a szülőföldnek kijáró „törlesztésemet”.

Nagyszüleim és szüleim nemzedéke 
már elment, sürget az idő, hogy az utá-
nam jövők számára átélhetővé tegyem 
mindazt, amit az előttem járók az általuk 
megélt történelemből a sírba vittek. Vagy-
is: a  múlt század eleji kivándorlásokat, 
a  két világháború okozta pusztításokat, 
a kulák-korszakot, az ’56-os történéseket, 
a Ceaușescu-féle vészkorszak tudathasa-
dásos állapotát, a ’89-es fordulat kínálta 
újrakezdés reményeit és megcsalatásait.

Emlékezetük feltámasztásához ki kel-
lett várnom azt az időt, amelyben élet-
világuk eseményei a maguk „világfüggő” 
folyamataiban megmutathatják színár-
nyalataikat. A szociográfia műfaji törvé-
nyei szerint ugyanis a helyi történések 
tényvilágának értelmezéséhez nélkülöz-
hetetlen az időtávlat, és fölöttébb szüksé-
ges a korszak értékvilágának bensőséges 
ismerete. Mindaddig nem tudtam érde-
mi munkát végezni, amíg nem jutottam 
megbízható adatokhoz például „világot 
járt” nagyapáim és édesapám frontszol-
gálatáról, fogságba hurcolásáról; e tekin-
tetben előbb a Bécsi Hadtörténeti Levéltár 
volt segítségemre 2017-ben; majd a szov-
jet táborok magyar foglyainak adatbázisa 
2020-ban; e nyomra vezetésből és Dupka 
György kárpátaljai barátom helyszínleírá-
sából tudtam meg, hogy édesapám Azer-
bajdzsánban „építette a szocializmust”; 
arról pedig, hogy anyai nagyapám a galí-
ciai bekerítéskor sebesült meg és a nagy-
váradi hadikórházban töltött hónapokat, 
a családi levelek közt fentmaradt iratok-
ból értesültem, szüleim halálát követően.

Egy gyermekkori Péter–Pál-napi nép-
daléneklés közben egyszer csak felcsen-
dült: „Kerek ez a zsemle / Nem fér a zse-
bembe. / Ketté kéne vágni, / Úgy kell 
megpróbálni. // Éljen, éljen Garibáldi!” 
Mire megszólalt egy fiatalasszony (Orbán 
Sándorné Szabó Ilus): „Jaj, ezt nem sza-
bad! Be van tiltva…!”

Folklórgyűjtő egyetemistaként arra jöt-
tem rá, hogy a népi emlékezet tudatfosz-
lányaiban még ott pislákolnak a magyar 
szabadságharc emlékei. Akkoriban arra 
voltam kíváncsi, hogy az egyházi anya-
könyvek ezekről vajon mit őriznek. Így fe-
deztem fel, hogy a Fogaras tájékáról be-
szivárgó görögkatolikusok 1848/1849-ben 
váltak Raduból Rádullyá, Drăgiciből Da-
radiccsá, Opreaból Óprává, s ekként let-
tek egyben unitáriusokká.

Amikor értelmiségi barátaimmal a 
Nagy-Homoród mentén megpróbáltuk 
felgyorsítani a tudatos szellemi építke-
zéseket, már nem volt lehetőségem az 
alaposabb helytörténeti kutatásokra. 
A szekuritáté ugyanis időközben begyűj-
tötte az egyházi anyakönyveket; gyepesi 
nagyapám elsővilágháborús lovasképét 
is temetése napján láttam utoljára, 1979 
szeptemberében.

A  ’89-es fordulat utáni idők kellettek 
ahhoz, hogy a homoródmenti egyházköz-
ségek anyakönyvei Bukarestből visszake-
rüljenek a Hargita Megyei Levéltárba.

2. Így tudtam meg, hogy apai nagy-
apám egy tizenkétgyermekes gyepesi csa-
ládban látta meg a napvilágot, akik kö-
zül hatan érték meg a felnőtt kor határát. 
Minthogy másodszülöttként ő volt az el-
ső, aki a család támasza lehetett, 1905 
végén hatodmagával kivándorolt Ameri-
kába. A  hamburgi kikötőből kifutó óce-
ánjárónak (Graf Waldersee) 2546 utasa 
volt, többségük (2200) harmadosztályú 
hajójeggyel. Az utaslista szerint gyepesi 
volt Zoltán Anna, 28 éves, házas; Deme-
ter Péter, 29 éves, házas; Moy Mihály, 38 
éves, házas; Dombi Mózes, 30 éves, házas; 
Cseke Mózes, 18 éves, egyedülálló; Orbán 
Mózes, 24 éves, egyedülálló.

1905. december 29-én kötöttek ki az Új-
világban

Aki a 18. életévét töltötte, az lett (volt) 
az én nagyapám. Hogy miért éppen Chica-
go környékére igyekeztek? Miként az otta-
ni Szabadság 50. évfolyamában olvasható, 
az előttük kiérkezettektől már értesültek 
az ottani kereseti lehetőségekről.

Az Amerikai Magyar Baráti Közösség 
meghívásának köszönhetően jutottam 
el 2014-ben Chicagóba, s így nemcsak a 
szakirodalomból, hanem a helyszínen is 
tájékozódhattam a múlt század eleji élet- 
és munkaviszonyok felől. Megtudtam, 
hogy az ácsmunkához értő nagyapám 
ágyra járóként kezdte, heti féldolláros ke-
resettel; amikor már elérte az öt dollárt, 
dédnagyanyám hazahívta. A  családi le-
gendárium szerint azért, mert akkor már 
a Gyepes határában megvásárolt földek 
megműveléséhez szükség volt dédnagy-
apám mellett az ő munkaerejére is.

Kétszeresen is jól jártam ezzel.
Mert mi történt volna – tűnődtem el az 

Atlanti-óceán felett visszafelé jövet –, ha 
nem hallgat a hazahívó szóra? Chicagó-
ban ma afroamerikaiak lakják a Magya-
rok utcáját.

Így elmondhatom, hogy gyermekkorom 
legnapsugarasabb nyarait köszönhetem a 
Gyepesbe küldött dollároknak.

Az aratást követő időszakot szerettem 
a legjobban, mert akkor csaknem egy tel-
jes hónapra felköltöztünk a havasi kaszá-

lókra. Nagyapám először a Kosárpata-
kán húzott fel esőtől/vihartól óvó kalibát, 
majd rendre a Vészkertjében, a  Három-
ágúban, a Kisbükkfejében, hogy aztán fel-
érjünk a Homoródfürdővel átellenben ma-
gasló Somosorr-ra. Ahol megpillantottam 
az első őzet. De a Háromágút sem felejt-
hetem el, mert ott éltem át azt a drámát, 
amit Kányádi Sándor a Fától fáigban oly 
szívdobogtatóan megörökített: „Fától fáig 
a sűrűsödő alkonyatban / fától fáig lopja 
magát a gyermek / Én istenem csak visz-
sza ne / csak ne gyalog kellene / csak le ne 
menjen a nap a tisztásról/legalább a csen-
gettyűt hallanám.”

Nem voltunk lovasgazdák, a gondjaim-
ra bízott tehenek elvesztésekor nőtt meg a 
riadalom bennem; amikor a nap állásából 
ítélve már a megrakott szénásszekér elé 
kellett volna fognunk a jószágokat.

3. Alighogy hozzáfogtam az össze-
gyűjtött anyag rendszerezéséhez, egy 
Utunk-lapkivágat került a kezembe. Ma-
kár Alajost 1985-ben arról faggattam: mi 
a magyarázata annak, hogy Gyepes és 
Kénos annyira ihletően hat a festőművé-
szekre? Válasza meglepő volt: „Mindkét 
falu zárt völgykatlanban fekszik, ahol a 
házakat, a csűröket valóságos dióerdő bo-
rítja. Ritka jelenség ez a zordonabb éghaj-
latú, diófát nem nagyon tűrő Hargita-alji 
övezetben. De festészeti szempontból nem 
is ez a lényeges, hanem a levegőnek a szín-
re gyakorolt hatása. Amelyik valósággal 
arra kényszeríti a festőt, hogy nyomban 
ecsetet vegyen a kezébe.”

A zordonabb havasalji övezetben szüle-
tett Balázs Imre is elámult, amikor 1979 
májusában a kénosi tetőről megpillantotta 
a lombsátorral borított piros cserepű falut. 
Valósággal nagybányai hangulata van en-
nek a tájnak – fűzte hozzá másnap a sóhe-
gyek világából érkező Kusztos Endre.

Aztán következett az épített örökség, 
a parasztbarokk felfedezése.

Az  is feltűnt festőbarátaimnak, hogy 
egy jellegzetesen unitárius vidéken csupa 
„szent-faluk” sorjáznak: Homoródszent-
márton, Homoródszentpál, Homoródszent-
péter. Ami eleve arról tanúskodik, hogy a 
reformáció és az ellenreformáció alapo-
san megváltoztatta a tájegység felekezeti 
arculatát. Egyedül a „világvégén” rekedt 
Homoródremete maradt meg tisztán ka-
tolikusnak, a hajdani parasztvár tövében 
fekvő Bágy pedig reformátusnak.

’89 utáni fejlemény, hogy Szentpálon és 
Szentmártonban kápolnájuk van a homo-
ródkarácsonyfalvi plébánia filiáléinak.

4. A  ’89-es fordulat után barátaim-
mal elérkezettnek láttuk az időt, hogy Já-
nosfalvi Sándor István unitárius lelkész 
1858-ban írt és csak 1942-ben közreadott 
munkája (Székelyhoni utazás a két Homo-
ród mellett) és Orbán Balázs Székelyföld 
leírása 1868-as kötete után egy friss ku-
tatásokon alapuló, minden tudományágra 
kiterjedő felmérést indítsunk be. És a ki-
lencvenes évek elején mintegy 30 erdélyi 
és magyarországi szerző közreműködésé-
vel megszületett A Homoród füzes partján 
című, két kiadást megért tanulmánygyűj-
temény, amelynek alcíme pontosan jelzi 
szándékunkat és a kötet jellegét: Dolgo-
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zatok a Székelyföld és a Szászföld határ-
vidékéről.

Akkoriban úgy gondoltam, hogy en-
nek a sokszempontú rálátásnak az elő-
nyeit hasznosítva folytathatom a Pegazus 
a háztetőn továbbírását. Nem így történt, 
mert a kötet megszerkesztése után egy-
részt más irányú kötelezettségek vették 
igénybe az időmet (egyetemépítés, Ko-
runk-szerkesztés), másrészt bekövetke-
zett a „szülőföld – szülők nélkül” állapota 
(Szabó Gyula), így jobbára alkalmi láto-
gatója voltam szülőfalumnak. Inkább lé-
lekben voltam otthon, semmint valósá-
gosan.

Így talált rám a budapesti Nap Kiadó 
felkérése, hogy Magyar Szemhatár elne-
vezésű sorozata számára szerkesszek kö-
tetet a Székelyföld 21. századi állapotáról.

A  vállalkozás magán viseli megszü-
letésének sorspecsétjét. Hiszen a világ-
méretű vírusjárvány a Székelyföldön is 
megbontotta az élet egyensúlyát, szokás-
rendjét; gazdaságfejlesztési megtorpa-
nást idézett elő. Tudomásul kellett ven-
ni a korábbiaknál is súlyosabb terheket/
gondokat. Olyanokat, amelyek túlságo-
san is igénybe vették a székely életreva-
lóságot, rátermettséget, kezdeményező-
készséget. Másképpen, mint ahogy azt a 
történelmi kataklizmák hátterével Bözö-
di György a felemelkedés két világháború 
közötti szigeteit kereste Székely bánja cí-
mű szociográfiai művében. Vagyis: nem-
csak a túlélés módozatain kellett – és kell 
– gondolkoznunk, mint a Ceaușescu-vész-
korszakban, hanem mindenekelőtt a pan-
démiával bekövetkezett gazdasági- és ér-
tékválság meghaladásán.

Azt is mondhatnám, hogy Kárpát-me-
dencei szinten átélt szülőföld-élménnyel 
ajándékozott meg ez a munka.

5. „Van a Székelyhonban, Udvarhelyszé-
ken két kis, malmot hajtó folyó: mindket-
tőnek Homoród a neve – írta Jánosfalvi 
Sándor István 1858-ban. – […] Mindket-
tő a Hargitából ered […]. Párhuzamosan 
folynak le dél felé […], míg Homoród nevű, 
szép szász falunál összefolyván, együtt 
mennek bele a nem messze lévő Ugránál 
az Olt folyamába.”

Homoróddaróc 1224 óta határtelepülés 
volt a Székelyföld és a Szászföld találko-
zásánál; olyannyira, hogy a II. bécsi dön-
tés után is itt húzták meg a magyar–ro-
mán határt. Édesapám három hónapon át 
itt volt határőrszolgálatban 1944 tavaszán.

Hanem a visszavonuló német csapatok-
kal a daróci szászok is tovább mentek.

Döbbenetes élményünk volt Balázs Im-
rével, Kedei Zoltánnal és Kusztos Endré-
vel, amikor 1979 májusában az Árpád-ko-
ri evangélikus templom kulcsát elkértük: 
az  utolsó istentisztelet gótikus képe fo-
gadott.

Kelet és Nyugat határát jelezte és jelzi 
ma is az Erdélyben továbbélő gótika.

6. Cseke nagyapám 1914. október 26-
án került ki a galíciai frontra, 1916. jú-
nius 16-án esett fogságba Volhiniában. 
Egykori egyetemi évfolyamtársam, Kosz-
ta István, aki a rendszerváltás után had-
történésszé képezte át magát, azt adta 
tudtomra, hogy nagyapám a szerencsé-
sek közé tartozik, mert megúszta a csá-
szári és királyi 82-es gyalogezred szinte 
teljes megsemmisülését. Hogy aztán ha-
difogolyként Nyugat-Szibériába kerüljön, 
Máramarosszigettől 3890 km távolságra, 
Tobolszk kormányzóságba, Turnisk tábo-
rába. Minthogy a Hargita alatt hozzáedző-
dött a téli erdőléshez, a szibériai viszonyok 
között is teljesíteni tudta a „normáját”, és 
nemcsak a sajátját, hanem az egyik szé-
kelyudvarhelyi kereskedőét is. Akinek a 
hozzátartozói aztán nagyapám számára is 
elküldték a hazautazáshoz szükséges vo-
natköltséget.

7. Ezek után akár azt a következtetést 
is levonhatnám, hogy egy többszörösen 
hátrányos helyzetben én egy „többszörö-
sen szerencsés” családba születtem.

a) Cseke-nagyapám, miután „haza vág-
ta magát” a Tajgából, csak akkor tette ki a 
lábát Gyepesből, ha vásár volt Szentmár-
tonban vagy őrletni kellett vinni a kenyér-
nekvalót; olvasni viszont állandóan olva-
sott; nemcsak újságokat, könyveket is, 
főleg télidőben; ezt a – rám is átragadó – 
jó szokását Chicagóból hozta.

b) Anyai nagyapám, akinek én csak a 
fényképével ismerkedhettem meg, azért 
volt „szerencsés”, mert ha rokkantan is, de 
élve úszta meg az első világháborút.

c) A szerencse édesapámat sem kerül-
te el; Hanlari 223-es számú GUPVI-tá-
borában egy tábori lap tartotta életben; 
az, amelyikből édesanyám keze írásából 
megtudta: fogságba esésétől négy hónap-
ra fia született; az 1948-as zabaratáskor 
érkezett haza – ahogy később mondta – 
az „Ararát tövéből” (Máramarosszigettől 
2570 km távolságból).

d) Hogy én hogy kerültem az életmentő 
tábori lapra? Alighanem úgy, hogy szüle-
tésem előtt megúsztam halálomat.

II.
1. Jóllehet a Nagy-Homoród mente 

egyik kicsiny falujában láttam meg a 
napvilágot, édesanyám elbeszéléseiből 
már gyermekkoromtól úgy „ismertem” 
Kolozsvárt, mint Recsenyéd hét határá-
nak megannyi titkát. Szüleim 1938 nya-
rán keltek egybe, s előbb Brassóba, majd 
Kolozsvárra mentek „szerencsét pró-
bálni”. Kellett a pénz a földvásárláshoz, 
a házépítéshez.

Édesapám, valahányszor elkeseredett, 
mindig ezzel kezdte világváltozásokat 
idéző „összeomlás-történeteit”: a  bécsi 
döntéssel odaveszett a Brassóban szer-
zett vastengelyű szekere; amikor Kolozs-
váron kezdett volna jól alakulni a sor-
suk – bekerülhetett a Magyar Postához 
postakocsi-kísérőnek –, behívták Homo-
róddarócra, határőrszolgálatra; majd ki-
vezényelték a frontra; jöttek az oroszok, 
jöttek a románok, vitték fogságba; a kol-
lektivizálással odalettek az `1952-ig meg-
szerzett földek és gazdasági felszerelések; 
`56-ban újabb leégés következett, mert 
pár komájával együtt kilépett a közösből; 
aztán visszaállt, hogy én bejuthassak az 
udvarhelyi gimnáziumba; `90-ben visz-
szakapta ugyan a földjeit, de akkor már 
édesanyám ment el mellőle. Örökre.

Pár évig úgy látszott, hogy Kolozsvá-
ron kárpótolja őket a „magyar világ”-nak 
nevezett történelem. Egy magyar boro-
kat forgalmazó újdonsült anyaorszá-
gi vendéglőtulajdonos fogadta fel őket. 
Édesapám csaposként, édesanyám sza-
kácsnőként tette nélkülözhetetlenné ma-
gát az Erzsébet út elején nyílt Kecskemé-
ti-féle vendéglőben. Igyekezetüknek és 
megbízhatóságuknak köszönhetően szo-
ba-konyhás lakáshoz jutottak az akkori 
Horthy Miklós (ma: Horea) úton, szem-
közt a vasútállomással – Asztalos La-
jos kutatásai szerint valószínűleg a 116. 
szám alatt. Amennyire előny volt ez má-
sodik életkezdésükben, épp annyira hát-
rányukra fordult a második világháború 
végkifejletében. Semmijük nem maradt 
Kolozsvár 1944. június 2-i bombázását 
követően. Későbbi életükben mégis min-
dent ahhoz a négy esztendőhöz viszonyí-
tottak.

Kolozsvárt édesanyám annak is utá-
na járhatott, hogy miért kerüli el a gyer-
mekáldás. A  sokat emlegetett Kese 
György nőgyógyász (1906–1977) eredmé-
nyes kezelésének köszönhetően épp az-
előtt lett várandós velem, mielőtt édes-
apámat behívták volna frontszolgálatra. 
Hogy világra jövetelem előtt megúsztam 
halálomat, azt közvetve egy recsenyédi 
honvédnak, Dáné Gábornak köszönhe-
tem, aki 1944 nyarán „történetesen” az 
Árpád (ma: Traian) úti Hadtestparancs-
nokságon teljesített tizedesi szolgálatot. 
A telefonvonalak éjszakai lehallgatásából 
tudta meg, hogy napokon belül számítani 
lehet Kolozsvár bombázására, és másnap 
már rohant is édesanyámhoz: az első vo-
nattal induljon haza Recsenyédre.

A kút és a ház
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2. Édesapám kényszerű távolléte idején 
édesanyám végzett odahaza minden férfi-
munkát – akárcsak a társukat hazaváró 
komaasszonyai –: szántott, kaszált, ara-
tott, csépelt, mikor minek volt a rendje.

Mint legyes időben
az igába fogott barom,
megrázkódik időnként a rét:
miként a pók, úgy vonszolja
áldozatát egy-egy kasza.
Anyám karján ülök,
ki fél kezével az ekét tartja.
És  ahelyett, hogy hálás lennék ne-

ki, amiért nem tett le a barázda végére, 
a szántószekér árnyékába, ahol egyebet 
sem lehet tenni napestig, csak gügyögni 
a tovacikkanó tücsköknek, a mesélő pil-
langóknak meg a fecsegő madárfiaknak – 
ahelyett, hogy most szépen ülnék, mintha 
hangyabolyban lennék, mintha darazsak 
marnák a testem: eszeveszettem rugda-
lózom anyám ölében,

és szaladnék is már egészen a patakig, 
pedig tudom, hogy nem vine messzire a 
lábam, de azért szaladnék, szaladnék, 
hogy lerázzam magamról a hangyákat, 
és lesodorjam a darazsakat; vagy még 
inkább repülnék a repülni tanuló ma-
dárfiakkal olyan messzire, ahol az eső 
születik… De  hiába minden veselkedé-
sem: anyám nem tesz le, nem mer leten-
ni, hisz még az állatot sem hagyják Isten 
számában, és ahogy bír, emel mind ma-
gasabbra…

Anyám karján ülök,
ki fél kezében a világot tartja…

3. Édesanyám minden vágya az volt: 
ha felnövök, Kolozsvárt végezzek egye-
temet.

Amikor közeledett az egyetemi felvé-
telim ideje, édesapám eladta egyetlen jó-
fajta bivalyunkat, a Jucit, és a homoród-
szentmártoni őszi vásárról hazahozott 
helyette egy fejőstehenet – egyetem ide 
vagy oda, a család tej nélkül nem marad-
hat  –, a  különbözetet pedig átadta ne-
kem: „Eredj, fiam, próbálj szerencsét!”

Édesanyám ragaszkodott ahhoz, hogy 
ő kísérjen fel Kolozsvárra. Az  állomás 
épülete, a főtéri Szent Mihály-templom, 
a Mátyás-szobor, az Egyetem, a Farkas 
utca mind-mind megnyugtató otthonos-
ságot sugallt, és a gyermekkorból „jól is-
mert” részletek egykettőre hozzásegítet-
tek ahhoz, hogy birtokba vegyem azt a 
várost, ahol tulajdonképpen meg kellett 
volna születnem.

4. Ritkán szoktam előre jelezni hazaér-
kezéseimet. A levél ugyanis csak jó öt-hat 
nap múltán jutott volna édesanyám kezé-
be. Ennyi idő alatt annyi minden történ-
hetett egy országjáró riporterrel; rend-
szerint például az, hogy a jelzett időben 
az ország egészen más csücskében lele-
dzem. A távirat rossz ómen, kímélnünk 
kellett egymás idegeit vele; a telefonüze-
netet pedig vagy átadják a szomszéd fa-
luból, vagy nem. Ezért aztán édesanyám 
ösztönös megérzéseire bíztam magam. 
Mert olyan még nem fordult elő, hogy ő 
ne tudta volna holtbiztosan, mikor érke-
zem. Olyanynyira nem szokott csalódni 
megérzéseiben, hogy amíg nem városról 

szállították falunkba a kenyeret, érke-
zésem előestéjen diadalmas arccal jelen-
tette édesapámnak: holnap sütni fogunk. 
És nyomban hozzá is látott a szitáláshoz. 
Amiből tudhatta Ararátot-látó apám, 
hogy másnap együtt üljük körül a békes-
ség asztalát.

Renitens későn kelő létemre hazauta-
zásaimat mindig úgy intéztem, hogy le-
hetőleg hajnalban érkezzem. Hogy újból 
és újból megbizonyosodjam a „hiszem, 
mert képtelenség” mágikus erejéről? 
Mindig lobogott a tűz a kemencében, szép 
magasra nőtt a tészta a tekenőben. Mel-
lesleg a csodaszámba menő és immár ki-
veszőben lévő hajnali rituálé nem is ne-
kem szólt, hanem az unokáknak: ha még 
hirtelenebbül megyek el, mint ahogy ér-
kezem, legalább házikenyeret vihessek 
magammal a gyerekeimnek.

Nem voltam én mindig későn kelő per-
sze. Holott a szemem már diák koromban 
is nehezen alkalmazkodott a – kakasszó-
val hírül adott – hajnalhasadáshoz. Elég 
volt édesapám szöszmötölése a félhomály-
ban, s én máris pattantam ki az ágyból. 
Vakáció ide vagy oda, tiltotta az önérze-
tem, hogy bevárjam kíméletesen hangzó, 
ám annál félreérthetetlenebb ébresztését: 
„Négy óra múlt, fiam, a tehenek mindjárt 
elrágják a jászlat…”

Abban az időben a szüleim jó másfél 
évtizeden át fejőgondozók voltak a közös 
gazdaságban. Tizenöt-húsz tehén ellátá-
sa, fejése hárult rájuk, amellett hogy a 
mezei munkából is ugyanúgy kivették ré-
szüket, mint mások. Építeni akartak, hát 
meg kellett fogniuk a dolog végét. Örül-
tem, hogy két-három hónapon át én is 
segítségükre lehetek. Ettől ugyan még 
nem jutott kevesebb gond édesanyámra, 
de legalább a ház körüli dolgokat kapko-
dás nélkül elvégezhette reggeliben, amíg 
indulnunk kellett a mezőre.

Ezeknek az ébresztés nélküli ébresz-
tőknek köszönhetem, hogy szülőföldem 
immár a hajnal színváltozataival él ben-
nem. Mentem édesapám mellett, egyik 
gübbenőből a másik ásításba lépve, és 
egyszer csak szokatlan látvány verte ki 
szememből az álmosságot: a messzi föld-
ről kenyérnekvalóval hazatérő kápolnás-
falusi szekeresek vonulása. Ahány szekér, 
annyi lobogó fáklya, és a gyeplőt egyik-
ben sem tartotta kezében a gazda: a ga-
bonára dőlve, pokróccal betakarózva az 
igazak álmát aludta. A lovak mégis min-
dig hazataláltak.

Azóta sokszor felvillant előttem ez a 
kép. A szülőföld az, ahová behunyt szem-
mel, megeresztett gyeplőszárral is elta-
lálhatsz.

5. A  véletlen úgy hozta, hogy édes-
apám hetvenkettedik születésnapjára 
érkeztem haza 1986. június 7-én este. 
Csöndes borozgatás közben egyszer csak 
szóvá tettem: legfőbb ideje, hogy végre 
kíméletesebben bánjon az egészségével. 
A  múltkoriban is mennyire ránk ijesz-
tett, amikor elkapta volt az a hideg eső 
kaszálás közben a mezőn! Azt sem tud-
tuk, hogy a vese- vagy a tüdőgyulladástól 
féltsük-e jobban…? Miért lót-fut megál-
lás nélkül még most is naphosszat? Miért 
hajtja magát a hetvenen túl is annyira? 

Amit akart, elérte: a két keze munkáját 
dicsérő családi ház felér egy életművel. 
Hiszen egész életében ehhez gyűjtött, ezt 
építette. Ami pedig a megélhetéshez kell, 
úgy-ahogy kikerül…

– Hull a cserép a házról, fiam; a csűrt 
is teljesen újra kellene födni, annyira fog-
híjassá vált…

Tekintete valahová a messzeségbe ré-
vedt. Nem akarta, hogy észrevegyem, 
mennyire fáj neki: bár három nagy vi-
lágomlás után mindig újra tudta kezdeni 
az életet, erejéből és tehetősségéből arra 
mégsem futotta, hogy az anyai nagyapám 
által építtetett istállót is újrarakassa. Kí-
méletesnek szánt – ám korántsem épüle-
tesre sikeredett – gondolattal rukkoltam 
hát elő:

– Legjobb lenne az egészet lebontani…
– De könnyen beszélsz, fiam! És aztán 

ki épít másikat helyette…?!
– Minek másikat, édesapám? Tudtom-

mal az öcsémnek sem az a leghőbb vá-
gya, hogy…

– Akkor sem hagyhatom fedél nélkül 
szegény tehenet, ameddig csak kaszálni 
tudok neki…

– És a tinó…? Meg az idei borjú…?
– Inkább fojtottam volna meg őket, 

amint az anyjukból kijöttek…?! Nem vitt 
rá a lélek. A gazdaság istállójába sem ve-
zethettem be egyiket sem, mert az éjsza-
ka leple alatt vittek be oda éppen eleget…

– Ha ez így megy tovább, maholnap 
kaszálás közben jön édesapámért a Nagy 
Kaszás…

– Bár legalább egy csikóm nyargalász-
nék a kertben – sóhajtotta elnyújtottan.

– Még csak ez hiányzik! Hát nem elég, 
ami van…?!

– Tudod, fiam, mostanában gyakran 
eszembe jut, hogy milyen szép csikókat 
nevelt annak idején Nagy Gábor bácsi. 
Pedig akkoriban már alig volt ára a lófé-
lének. Most pedig egy pár harmadfű csi-
kóért autót lehet venni. Nem fájna többé 
az én fejem, hogy mi lesz ezzel a csűr-
rel, ha legalább egy olyan csikóm lehetne, 
amilyeneket Gábor bácsi nevelt…

Már nem tudhatja meg édesapám, 
hogy középiskolás éveim máig sugárzó 
élményével ajándékozott meg akkor es-
te. A régóta elhunyt Nagy Gábor bácsi 
nevének hallatán először arra gondoltam, 
hogy, lám, holtában is mennyire hasznos 
lehet az ember, ha életében szépre, jóra, 
nemes dolgokra törekedett; ha azt tet-
te, amit önmagáért és másokért – akár 
a körülmények ellenére – tennie kellett. 
És egyszer csak magam előtt láttam Gá-
bor bácsit, amint jön elő kedvenc csikójá-
val a májusi kertből. Aztán egyetlen, alig 
hallható füttyjelre a kiscsikó párnaként 
terült feje alá a gyepre. S mivel a szemem 
láttára történt mindez, később már ab-
ban sem kételkedtem, aminek szemtanú-
ja nem lehettem. Évekig jártam ugyan-
is csodájára ennek a csikónak. Hanem 
egyszer – hiába mentem. Érdeklődésem-
re, hogy merre keressem, újracserepezett 
házukra mutatva Gábor bácsi azt felelte: 
„Hát nem látod? Felszállt a háztetőre…”

Elhangzott az E-MIL Vannak vidékek 
konferenciáján, Sztánán, 2021. szeptem-
ber 31-én.

>>>>> folytatás a 17. oldalról
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Természetesen 
árnyas
Kimondottan az volt a célom, hogy az 

„ismeretlen katonáról”, és ne a hősökről be-
széljek – vallja a 2021-es Berlinálén Ezüst 
Medvével díjazott Nagy Dénes, a  Termé-
szetes fény rendezője egy interjúban. A fil-
met nézve és elkészültének hátterét azóta 
megismerve úgy érzem, az  ismeretlen az 
alkotást ennél több szinten meghatároz-
za, széles alkalmazást nyert mind a művé-
szi szándék, mind a forgatás hosszú évei-
ben, mind pedig a végtermék tekintetében. 
Korábban ismeretlen személyek alakítják a 
film összes szerepét, ismeretlen tájakon is-
meretlen helyi erők bevonásával forgattak, 
a történet is úgy „ismeretlen”, hogy az alap-
jául szolgáló, azonos című Závada Pál-re-
gény(részlet) fikciós, továbbá az éles hely-
zetekben a szereplők egymás számára előre 
meg nem ismerhetően reagálnak.

A mű befogadása szintén az ismeretlen-
hez való viszonyulás jegyében zajlik: a film 
a magyar hadsereg második világháborús 
szerepének árnyékos oldalát tárja fel, azt 
tehát, ami a nemzeti múlt hősi képzeté-
nek ábrázolási hagyományától idegen, ám 
itt kényszerűen szembesülni kell vele. A si-
keres mítoszleépítés a korábban ismeretlen 
elemek feltárásával jöhet létre, és ez akkor 
is érvényes történeti rekonstrukciót szülhet, 
amikor a múlttal való morális szembesü-
lés társadalmi kötelességére az alkotó csak 
úgy tud hitelesen felszólítani, hogy az egy-
kori valódi kontextusba kitalált személye-
ket illeszt és konstruált, de általános érvé-
nyű eseményt beszél el. Ebben Nagy Dénes 
alkotása az 1966-os Hideg napokkal (r. Ko-
vács András) rokonítható.

Nagy Dénes a bemutatástól számított hat 
évvel korábban kezdett a Természetes fény-
nyel foglalkozni. Látvány- és jelmeztervező-
nek Ágh Mártont, operatőrnek Dobos Ta-
mást, producernek Sára Lászlót és Gerő 
Marcellt nyerte meg. A kezdeti stáb a vidé-
ki Magyarország tehenészeteit, mezőgazda-
sági vállalatait látogatta, és napon cserzett 
arcok, kemény munkához szokott fizikumok, 
magányhoz idomult jellemek után kutatott 
annak érdekében, hogy a második világhá-
borúban egykor részt vett átlagmagyar ka-
tonákhoz minél inkább hasonlító figurákat 
alkalmazzon filmszerepre. A szereplőválo-
gatás több évet felölelt, mígnem az összevá-
logatott 50 férfival Kelet-Lettország erdős 
vidékeire utaztak, ahol az egykori Szovjet-
unió mocsaras-erdős helyszíneit idéző táj te-
rül el, és az orosz-ukrán parasztok szerepe-
ire ugyancsak amatőröket, ezúttal nyilván 
helyieket alkalmaztak. A forgatás és az utó-
munka szintén években mérhető lassú fo-
lyamatát követően a Természetes fény ritka 
filmélményében a zord körülmények szimfó-

niája erős képi világgal egyesül, embert pró-
báló cselekménye pedig a második világhá-
ború poklát kíméletlenül pontosan közvetíti.

Az  alig pár napot felölelő történet idő-
pontja 1943, ahogyan a kezdeti képfelirat 
ebben eligazít. Magyar honvédek portyáz-
nak a nyugat-szovjet erdőkben és orosz par-
tizánokat keresnek, illetve a rendfenntar-
tással vannak megbízva. Lerohannak egy 
pár házból álló falut, oda befészkelik ma-
gukat, majd innen indulnak a parasztok 
útmutatása nyomán a partizánok felkuta-
tására, de csapdába kerülnek. Elveszítik 
az őrmestert, meghátrálni kényszerülnek, 
visszamenekülnek a faluba. Semetka Ist-
ván szakaszvezető, hogy kontrollálni tud-
ja a helyzetet, minden parasztot a pajtába 
tereltet, és igyekszik velük a körülmények-
hez képest emberséggel bánni, azonban a 
felmentő csapat vezérét, Koleszár Mátyás 
zászlóst nem ilyen fából faragták.

A filmes elbeszélés egyforma értékű esz-
tétikai összetevőkként használja a képet és 
hangot, amit részben Dobos Tamás kame-
rája, részben a hangosítás, és részben a lett 
zeneszerző, Santa Ratniece minimál-éte-
ri zenéje szolgáltat. A látvány sötét tónu-
sú, zsúfolt és szürkésbarna, ami egyaránt 
a természeti háttér és az előtérben imboly-
gó öltözékek színe. Javarészt természetes 
fényforrás vetül minden állóra és mozgóra, 
erős napfény nem jellemző. Késő őszi erdő, 
magas szálfák, szurokfekete sár és haldok-
ló fű öleli magához a mozgó alakokat a já-
tékidő háromnegyedében, a kamera pedig 
szinte fázósan bújik a testmelegbe, a kilé-
legzett párát keresi. A Saul fiára is oly erő-
teljesen jellemző lekövetéstől, a tarkóra sze-
gezett kamera immerzív szubjektivitásától 
a néző virtuális testközeli élményben ré-
szesül. Szél, reccsenő erdőhang, zúgó pa-
tak, szottyanó vadhús tölti ki a csend he-
lyét. A  belső képekből valósággal ömlik 
a szobabűz, képélességet csupán a moz-
gó baka vagy paraszt szűken vágott test-
részei kapnak, a többi sejtelmesen homá-
lyos, amitől általános menekvésképtelenség 
járja át a néző zsigereit. A tőről metszett 
orosz és magyar parasztarcok (előbbiek ci-
vilek, utóbbiak katonák) durvák, mozgásuk 
darabos, megjátszatlan, nyers. A szófukar 
forgatókönyv arra kényszeríti a nézőt, hogy 
a testjeleket, a mimika rezdüléseit figyelje, 
így nyerjen értelmezési segédeszközt. Emel-
lé Nagy a nyelvi átjárhatatlanságot is tár-

sítja, ami a magyar és orosz-ukrán között 
húzódik, a katonák és helyiek párbeszéde-
it felirattal nem oldja fel, tehát a háborús 
körülmények között oly lényeges kommuni-
káció is nagyrészt rejtély a szereplők szá-
mára, ahogyan azzá válik számunkra is. 
A befogadás során így a honvédekkel egy-
szerre kényszerülünk látványt, neszt, jele-
ket értelmezni, ami az ismeretlentől való 
félelmünket az övékkel szinkronban tart-
ja. Együtt szorongunk.

Semetka nincs rögtön megjelölve, mint 
főhős, hanem lassan, apránként kerül fó-
kuszba, és ez részlegesen a szakaszban 
betöltött fényképészi minőségére rímel. 
Ő dokumentálja a csapat vívmányait és ál-
talában kezeli a fényképezőgépet, melyet 
túlzottan sokszor nem is kell elkattintania. 
A Szabó Ferenc – civilben pásztor – által 
alakított Semetka rezdülésszegény arcára 
kevés érzelem ül ki, nincsenek heves kitö-
rései, de el sem lágyul, testtartása is végig 
semleges. Kivéve a történet csúcsmozzana-
tában, amely szinte mellékes elhelyezést 
kap a film egészében, ugyanis körülmé-
nyei és részleges lezajlása képen kívül jön 
létre, ezzel is ráerősítve a háborús helyze-
tek végzetes esetlegességére. Semetka ak-
kor ér oda, amikor semmit nem tehet már, 
és akárcsak az ő döbbenetét – melyet ekkor 
tükröz riadt szeme és kissé megtört tartá-
sa –, a nézőét is mérhetetlen veszteségér-
zet borítja el. A szűkszavú, meg nem nyíló, 
de az ismeretlennel szemben egyértelműen 
rettegő, végső soron értelmet kereső, meg-
tört Semetka testesíti meg számunkra a 
hétköznapjainktól immár elérhetetlen tá-
volságra sodródott háborús tapasztalatot, 
az  abszurd öldöklés egykori (lényegében 
bármikori) iszonyatát, amit csupán bizo-
nyos pontig vagyunk képesek távolról hű-
vösen szemlélni. A  háború által okozott, 
csendben továbböröklött, és több generáción 
át búvópatakként rejtőzködő, néha fel-feltö-
rő trauma, ez a soha be nem gyógyuló lelki 
nyílt seb az, amit a front mögül Semetka a 
lenyugvó narancssárga nap fényében a vo-
naton zötyögve hazaszállít.

Természetes fény, magyar–lett–fran-
cia–német film, 103 perc, 2021. Rendező 
és forgatókönyvíró: Nagy Dénes. Író: Zá-
vada Pál. Operatőr: Dobos Tamás. Vágó: 
Nicolas Rumpl. Szereplők: Szabó Ferenc, 
Bajkó László, Franczia Gyula. 
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Több perspektíva

A  Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
és a Yorick Stúdió közös produkciójáról, 
a Nem történt semmi című előadás Dálno-
ky Réka, Székely Csaba és Elise Wilk drá-
maírók munkájának eredményeként szü-
letett, Sebestyén Aba rendezésében.

Az előadás az erdélyi színházakban fe-
lületesen tárgyalt #metootémát dolgozza 
fel 11 jelenetből álló egységes szövegen ke-
resztül. Az előadást nézve számtalan szi-
tuatív kérdés és gondolat pörgött le ben-
nem: vajon van olyan személy mellettem 
most a nézőtéren, aki éppen az adott je-
lenetben magára ismer, akár a szenvedő,  
akár a bántalmazó szerepében? Amennyi-
ben igen, vajon mit érezhet most? Számuk-
ra önreflexió tud lenni, amit látnak? Lehet 
valaki számára annyira hatásos ez az elő-
adás, hogy megváltoztassa életét? Vagy ép-
penséggel hogyan kezelnénk mi egy ilyen 
helyzetet, ha velünk is megtörténne? Tud-
nék úgy szolidaritást nyújtani akár barát-
nak, akár közeli ismerősnek, hogy ne sé-
rüljek vagy inkább jobb lenne kimaradni 
belőle? Létezik az a helyzet, amikor ennyi-
re aljas dolgot tudnék művelni?

Talán lesz olyan kérdés, amire soha nem 
tudok majd válaszolni, de az előadásnak 
köszönhetően még inkább érzékenyebb, fi-
gyelmesebb lettem a témával kapcsolatban.

Amikor kijöttem az előadásról, nem volt 
bennem hiányérzet. A #metoo az erdélyi 
társadalomban is érzékeny téma – nehéz 
beszélni róla, s talán nem véletlen, hogy 
az előadás is többféle szempontot kínált 
az értelmezésre. Nem csak arról kapunk 
átélt képsorozatot, hogy mi a szexuális 
abúzus, hanem valós hatalmi visszaélé-
sek is szóba kerültek. Az  abúzus lehet 

szexuális, érzelmi, pénzügyi. Megtörtén-
het otthon, nyilvános helyen vagy akár 
egy intézményben. Hatalmi abúzus nem 
csak munkahelyen, főnök és alkalmazott-
ja közötti viszonyban lehet, hanem akár 
egy kapcsolatban is jelen van, és itt al-
só és felső státuszról egyaránt beszélünk. 
Szemtanúi lehetünk, hogy milyen módon 
működik a felső státusz egy házassági vi-
szonyban. Továbbá főnök és alkalmazott-
ja kapcsolatában nem biztos, hogy mindig 
csak a nő az, aki áldozat lehet.

(Olyan lény az ember, aki szüntelenül 
vágyakozik a szeretetre és mégis majdnem 
minden mást fontosabbnak tekint a szere-
tetnél, például a hatalmat, sikert, pénzt, 
ahogyan erre az előadásban is fény derül. 
A legtöbb energiánk arra megy el, hogy el-
érjük ezeket a célokat, de a sok erőfeszítés 
által bajba sodorhatjuk magunkat.)

Ugyanis az ember egy magasabb társa-
dalmi pozícióval rendelkező személy által 
is irányíthatóvá válhat, akárcsak a stúdió-
igazgató és színésznő jelenetében. A  szí-
nésznő nagyon vágyakozik arra, hogy 
szerepet kapjon, és ennek érdekében meg-
próbálja teljes őszinteséggel megmutatni 
tehetségét. A stúdióigazgató viszont csak 
játszmázik, kihasználja, be akarja cser-
készni a vele szemben álló csinos és te-
hetséges nőt. Mustrálja, felméri, simogat-
ja, elhiteti vele, hogy ő a legmegfelelőbb a 
szerepre, és amikor már megfelelően izga-
tott helyzetbe hozza magát, lecsap rá! Bán-
talmazza. A színésznő hirtelen zavarodott 
állapotba kerül, elveszti lelki nyugalmát, 
racionális gondolkodását, önmaga testének 
sem lehet a saját ura, ebben a pillanatban 
mindentől megfosztottá válik… A dallam, 
amit Cári Tibor komponált hozzá, még fe-
szesebb hangulatot ad az egész élethely-
zetnek. Vannak olyan helyzetek, amikor 
gyors válaszokra vagyunk kényszerítve és 
ilyenkor olyan döntéseket hozunk, amelyek 
teljesen kicsinyesnek tűnhetnek és azok is.

Komplex történetet látunk – nem 11 
különálló jelenetet, de olyan módon meg-
rendezve, hogy a jeleneteket akár önálló-
an is lehetne játszani. Ugyanakkor van 
egy közös fonal, ami egyben tartja az egé-
szet, hiszen a szereplők egyik jelenetből a 
másikba vándorolnak. A színészeknek le-
hetőségük van mindkét szerepkörre, min-
denkiben ott van egyszerre az áldozat és 
a bántalmazó lehetősége is. Így egyik kap-
csolatban elszenvedik, a másik helyzetben 
ők azok, akik bántalmaznak.

Az előadás egyik tanulsága lehet: mer-
nünk kell önmagunkba nézni és világosan 
fogalmazni.

Emberibbé válhatunk a művészet által, 
hiszen az életet leélni, az érzést és gondo-
latokat megszelídíteni, a #metoo mozga-
lomról a színházi fikció védelmében őszin-
tébben és szabadabban beszélni, hitünk 
mellett mindvégig kiállni és a színházat 
értékesnek tartani is művészet.

A Helikon által kiírt A maszk mö-
götti áhítat című színházkritika pá-
lyázat harmadik helyezettje.

Fotó: Bereczky Sándor



2021/23. SZÁM – DEcEMbEr 10. 21

BORSODI L. LÁSZLÓ

A Balkántól Putyingradig, 
a végső kikapcsolás előtt
Miután Király Zoltán 2009-ben megjelent 

Férfifiók1 című verseskötetében úgy közölt új 
műveket, hogy közreadta korábban megjelent 
könyveinek2 a válogatását is, joggal teszi fel a 
kérdést az olvasó: tíz évvel később a Lassúban 
miért hajtja végre újra, immár korábbi négy kö-
tetének a szelekcióját, amelyet csupán egyetlen, 
tizenegy új versből álló ciklussal (Burok) egé-
szít ki? A válasz sokféle lehet. Ezek közül a leg-
egyszerűbb az, hogy: fogalmam sincs. De hát, 
lássuk be, ez a válasz nem kielégítő. Figyelem-
be véve azt, hogy az előző válogatott és új ver-
seket erdélyi kiadó gondozta és terjesztette (a 
budapesti Ráció Kiadó esetleg a magyarorszá-
gi részleges terjesztésben játszhatott szerepet), 
a  Lassút pedig kizárólag magyarországi ki-
adó adta ki és terjeszti, adja magát a feltétele-
zés, hogy az újrarendezést-válogatást az erdélyi 
után a magyarországi olvasók megszólítása ma-
gyarázza. Ez a feltételezés pedig nem ördögtől 
való, ha meggondoljuk: mennyire gyarló képet 
fest az Erdélyben kiadott művek magyarországi 
terjesztése, jelenléte. Ha közléseinek gyakorisá-
gát nézzük, arra is gondolhatunk, hogy Király 
Zoltán keveset ír (ami ugyancsak nem ördög-
től való!), s lehet, éppen ez a kevés új az irány-
tű, amely egyrészt az életmű újra- és átrendező-
dését generálva visszamutat az eddig bejárt út 
egyes szakaszaira, felerősítve a korábbi kötetek 
egy-egy regiszterét, másrészt előremutat, hogy 
milyen irányba mozdul el a versbeszéd, milyen 
hangsúlyeltolódásokat mutat, milyen új utakat 
keres ez a költészet. Magam ez utóbbi meggon-
dolást tartom szem előtt a továbbiakban, mert 
úgy vélem, ehhez ad poétikai, szövegimmanens 
érveket a Lassúval folytatott befogadói pár-
beszéd.

A Férfifiókról írtam korábban, hogy a versek 
férfi beszélőjének a szólama az uralkodó ugyan, 
de az csakis a nő, a másik létezése elismerésé-
nek a tudatában válik érvényes és hiteles vers-
beszéddé, hogy a megjelenített női alakok tulaj-
donképpen a férfi szerepében megszólaló lírai 
én kivetülései, ugyanannak az énnek más-más 
arcai, a költői játszva teremtés kreatúrái. A kö-
tetben olyan többszólamú költői hang jön létre, 
amelyben a férfi-nő viszony hagyományos költői 
témájának ironikus kifordítása a közélet, a tör-
ténelem, a politika abszurditásával alkot vers-
világot, és minden téma, szerelem, közélet, po-
litika, irodalom, kultúra és azok kritikája pedig 
a műalkotás, a nyelv közegében értelmezhető.3 
Nos, a Lassúban a 2009-es válogatás újrarende-
zésének következtében a könyv férfi vezérszóla-
ma, a nőt egyes szám második személyben meg-
szólító vagy a nőről szóló egyes szám harmadik 
személyű versbeszéd, tehát a szerelmi költészet 
regisztere aktív marad. Ahogy azonban azt már 
a Férfifiók érzékelhetővé tette, ironikus kifordí-
tásánál fogva a közélet, a politika, a kultúra ne-
gatív jelenségeinek, képződményeinek a kriti-
kájává is válik. Úgy érzékelem, hogy az új kötet 
új verseket tartalmazó, Burok című ciklusában 
ez az ironikus hang maró szarkazmussá válik, 
ami a köz- és kulturális élet, a politika által ge-
nerált hol groteszk-abszurd, hol tragikus hely-
zetek bírálatát jelenti. S visszamenőleg, a ciklus 
darabjai felől olvasott újrarendezett életműben 
is ez a hang és közéleti költői magatartás kap 
nagyobb hangsúlyt, érzékeltetve: Király poé-

tikájában költészet és közélet, az én egyéni és 
társadalmi léte nem választható szét egymástól.

Bár azt állítja az Ars politica, hogy „a vers 
olyan, / mint a politika, / csak kevesebb / embert 
érint meg”, a versek beszélője mégis a közösségi 
költő szerepében elköteleződve a kevesek, vagy-
is a költészet nyelvén bírálja azt, ami az érintet-
teket, a többséget vagy nem érdekli, vagy nem 
is értenék. A ciklus címadó verse, a Burok lírai 
ellenintelem, felszólító mondatai a virtuális-on-
line térre berendezkedett, konzumszemléletű 
21. századi kapitalista világ kegyetlen bírálata. 
A blaszfémikus Miatyánkként is értelmezhető 
költemény a felszínességet, a társadalom egyén-
ellenes, egyformásító törekvését, a gondolkodás 
kiiktatását, a hamis fontosságtudatot, a meg-
bocsáthatatlan párhuzamos társadalom- és ál-
identitás-teremtést rója fel… de kinek is? Úgy 
bírál, hogy nem keres bűnbakot: az általános 
egyes szám második személy, amely meg- és ön-
megszólításként egyaránt értelmezhető, azt ér-
zékelteti, hogy az egyes ember a felelős azért, 
ami megtörténik vele, mert tudatossága hiá-
nyában hagyja megtörténni. A teljes vers egyet-
len imperatívusz, amely arra figyelmeztet, hogy 
a szabadság látszatát adó 21. század valójában 
burokba zár, kizárja a szabadságot, mert a vir-
tuális közeg úgy váltja fel a tulajdonképpeni vi-
lágban való jelenlétet, hogy saját magáról elhi-
teti, a virtuális az igazibb-igazabb valóság: „ne 
gondolkozz, lájkold magad, a lájkod te / magad 
vagy. // ez a te akaratod, ez a te országod!” A vi-
lág torzulásainak, megszűnésének, átalakulá-
sának ellenpontja az ezt érzékelő lírai én még-
is-morálja, nem az adys felnagyított éné, hanem 
a hagyományos értékrendbe vetett értelmiségi 
csendes csakazértis-magatartása, ami a Szent 
György napja és a Lassú című versekben arti-
kulálódik.

A  Transsylvanicum. Hungaricum és a Sze-
retők mintha a fogyasztás és gondolkodásnél-
küliség gépezetébe taszított egyén helyzeté-
nek okait-előzményeit térképeznék fel, s  úgy 
tűnik, ezek az okok egyértelműen a kommu-
nizmus és a demokráciának csúfolt posztkom-
munizmus érájához köthetően válnak értelmez-
hetővé. A Transsylvanicum. Hungaricum Julien 
Benda Az írástudók árulása című művének ho-
rizontjában az írók árulását közvetlen társadal-
mi cselekvésként viszi színre, de ennél nagyobb 
bűnnek tartja a kaméleoni magatartást, vagy-
is a volt besúgóknak a haza, az anyanyelv szent 
ügyéért buzgólkodók köntösében való ténykedé-
sét, a hamis múlttudat-teremtést, a történelem-
hamisítást és ennek a látszatértéknek az át-
adását következő generációk számára (cancel 
culture ez is – balkáni módra): „nevüket viseli 
majd iskola / közterület meg utca, / (…) / jó pél-
daként tekintenek ránk / majd szobrok talapza-
tairól”. Amit viszont a felsoroltaknál is megbo-
csáthatatlanabbnak tart, az az, hogy a babitsi 
néma cinkosok, a  demokrácia (a jelen) sunyi 
írástudói minderről vélt felsőbbrendű transz-
szilván öntudattal hallgatnak, mert „nem en-
gedi erdélyi büszkeségünk”. De Király Zoltán 
a Szeretőkben nem hagyja szó nélkül azoknak 
a viselkedését sem, akik a szülőföldszeretet ne-
vében húznak hasznot Erdélyből, és ezáltal vét-
nek ellene: „Erdély létezne, ha engednék sze-
retői.” Ezeknek a mulasztásoknak, az európai/
magyarországi/erdélyi/balkáni egyéni és tár-
sadalmi bűnöknek, valamint az értelmiség cin-
kos hallgatásának lehet elrettentő, ellenutó-
pisztikus következménye az a falanszteri világ, 
amely a Kórlap abszurd, egyben tragikus vízi-
ójában látható. Arról az utolsó pillanatról ad 

számot, amely a közösségi költőszerephez köt-
hető prófétai látóképességet a luciditás utolsó 
momentumaként láttatja, ami egyben az egyén 
(a beszélő) én- és világvesztése, a világ defor-
mációja-megszűnése, a megváltatlanság nélküli 
apokalipszis bekövetkezése előtti utolsó mozza-
natok (lírai) rögzítése: „aztán végignéztük aho-
gyan Kína elfoglalja / Észak- és Dél-Amerikát 
/ (…) / a néhai London – ma Putyingrad – / és 
a Kis-Cárság megszületését”; „arctalanság. ele-
ventelenség. / emberetlenség a gépségben”; „re-
tinám hályog fedi már, / (…) / csatlakozó port-
jaim megkoptak. / feltöltöm magam a Központi 
Szerverre.”

Király Zoltán közéleti (politikai?) költészeté-
nek groteszk-abszurd látásmódja, szarkazmus-
ba hajló iróniája lesújtó bírálat és borúlátó jóslat 
arról a világról, amelyet működésében, ijesztő 
(mert önmagát dekonstruáló) folyamataiban ra-
gad(hat) meg, s amelynek a neve Erdély, illetve 
az a vonzáskörzet, amelyben a történelem ala-
kulása folytán (még) létezik: Románia, a Bal-
kán, Magyarország, legjobb esetben Közép-Ke-
let-Európa. Fontos költői figyelmeztetés a Lassú 
az egyéni és közösségi (?) identitásvesztésről, 
az elértéktelenedésről, az egyéni és társadalmi 
szintű (ön)pusztításról, pusztulásról. Olyan re-
zonőr ugyanis a versek beszélője, aki pontosan 
diagnosztizál és mutat rá az értékekkel, iden-
titással kapcsolatos torzulásokra, végzetes hi-
bákra. És ha Király Zoltán poétikája a jövőben 
még több új alkotásban mondja ki véleményét, 
méltán ágyazódik be a 21. század első évtize-
deiben főként Erdélyben megszólaló lírának ab-
ba a vonulatába, amelyet közéletinek nevezhe-
tünk, s amelynek olyan művelői vannak, mint 
Kovács András Ferenc (Lözsurnál dö lüniver), 
Markó Béla (Egy mondat a szabadságról; A ha-
za milyen?), Fekete Vince (Vargaváros) és mások.

Király Zoltán: Lassú. Válogatott és új 
versek 2000–2019. Orpheusz Kiadó, Buda-
pest, 2019.
Jegyzetek
1 Férfifiók. Válogatott és új versek. Erdélyi Híradó 
Kiadó, Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy – 
Ráció Kiadó, Kolozsvár – Budapest, 2009.
2 Szombat, szobámban képzelődöm. Erdélyi Híradó 
Kiadó, Kolozsvár, 2000; Avantgárd keserves. Erdé-
lyi Híradó Kiadó, 2002; Lejárhatás. Fiatal Írók Szö-
vetsége – Erdélyi Híradó Kiadó, Budapest – Kolozs-
vár, 2004.
3 Vö. Borsodi L. László: Fióküzenetek a Balkán-
ról. In Uő: Hermész visszhangjai. Kritikák. Sétatér 
Könyvek, Kolozsvár, 2019, 207–215., itt: 208–210.
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„A tét nem az, hogy összeverem-e 
magam, hanem hogy mennyire”
Kormányos Ákos: Törede-

zettségmentesítés – Verses val-
lomás. Forum – Fiatal Írók 
Szövetsége, Újvidék – Buda-
pest, 2021.

Kormányos Ákos Paraván cí-
mű debütkötete merész, kényel-
metlenül tolakodó lírája első és 
sokadik olvasatra is megedzi 
még azokat az olvasókat is, akik 
láttak már bizarr kortárs verse-
ket közelről. Érdekes egybeesés, 
hogy épp a sokkolónak és tabu-
döntögetőnek vélt debütkötettel 
szemben a Töredezettségmente-
sítés bátrabb vállalkozásnak tű-
nik, és nem csupán témaválasz-
tás alapján. A kötet érezhetően 
koncepciózusabb: szorosan ösz-
szefüggő szövegekben mutatja be 
egy mozgássérült kamasz/fiatal 
felnőtt problémáit. Három fő szó-
lamra oszlanak a kötet szövegei: 
többségük retrospektív elbeszé-
lővers („verses vallomás”), ezek-
től tipológiailag jól elkülönül né-
hány rövid reflexió (egy sokszor 
ellenzett párkapcsolat története, 
valamint egy analogikus sorozat 
helyhezkötöttségről, kiszolgálta-
tottságról, növényekről). Legin-
kább a verses vallomások adják 
a kötet fő sodrását, a Kormányos 
Ákos-féle minimalista, analiti-
kus versírás ez esetben jól műkö-
dik. A mottó jelzi ezt az önelem-
ző gesztust azzal, hogy bizonyos 
élettapasztalatok feldolgozását 
egy merevlemez defragmentálá-
sához (töredezettségmentesítésé-
hez) hasonlítja. Magukat a verses 
vallomásokat is javarészt hasonló 
felépítésű szövegek és motívumok 
teszik ki, például a lépcsőmászás 
első iskolanaptól felnőttkorig tar-
tó agóniája. Minden általunk ter-

mészetesnek vélt mozgássornak 
(akár egy bicikli meghajtásának) 
itt más tétje van: nem az, hogy 
sikerüljön, hanem az, hogy sike-
rüljön minél kevesebb sérüléssel. 
Kivetíthető ez a tét a párkapcso-
lati versekre is: bár hatásvadász 
a szülőfigura, aki „eltiltja” lá-
nyát mozgássérült párjától, eset-
leg ki is tagadja otthonról ezért, 
épp ezek a kiszólások építik a kö-
tet legsúlyosabb kijelentéseit a 
nemi szerepek lehetetlenségéről: 
a versalany nem tudja hazakísér-
ni leendő szerelmét, a villanykör-
tét is valószínűleg ő kell kicserélje 
otthon, és teljesen más szorongá-
sai vannak, ha először megy fel 
a lány lakására. És bár a téma 
„nem engedné meg” a humort, fe-
kete humorból is akad bőven: 
adott a lift, amelybe álló ember 
nem férhet bele; az elejtett telefon, 
amelyet könnyebb végigrugdos-
ni az utcán, mint lehajolni érte; 
vagy a nyugdíjaspár, akik bizto-
sak benne, hogy „a mai fiatalok” 
között nem küzdhet senki korlá-
tozó egészségügyi problémákkal, 
egyszerűen csak bunkók.

MĂRCUȚIU-RÁCZ DÓRA 

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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IGEN, ÉS ÁLLÍTÓLAG 
MINDENKINEK JUT.

ELNÉZÉST, 
MEGKÉRDEZHETEM, 

MIT OSZTANAK?

EZEN A HÉTEN MÁR MÁSODSZOR OSZTJÁK.

HÁT AZT MONDTÁK, FÉLÁRON 
LESZNEK A LAPTOPOK.

HA IDE ÁLL, MEGKAPJA  
A HARMADIK OLTÁST, HA ODA, 

VEHET EGY LAPTOPOT. 

ATTÓL FÜGG, MELYIK 
SORBA ÁLL BE.

NEKEM AZT MONDTÁK, ITT 
ADJÁK A HARMADIKAT.

OLTÓPONTOLTÓPONT MŰSZAKI ÁRUHÁZ

MŰSZAKI ÁRUHÁZ

MOST AKKOR ADNAK EGY 
HARMADIK LAPTOPOT IS? VAGY 

HÁROM LAPTOPOT? NEM ÉRTEM.

Beleülni a 
szavakba
Kézdi Imola: Miniallűrök, 

Koinónia, Kolozsvár, 2021.

Miniallűrök. Apró modoros-
ságok, játszi magatartásminták. 
Szócsinálás, kifordítás-befordí-
tás. A szavak jelentéstartalmai 
megteremthetőek. A  nyelv ha-
tártalan – lehet, ahogy a kép-
zettársítások, a szerelem és az 
élet színterei is.

Az elsősorban kiváló színész-
ként ismert Kézdi Imola ezúttal 
költőként merész vállalkozás-
ba fog. Modorosságokat kever a 
profánnal, konyhát a medencé-
vel, szerelmet annak hiányával. 
Három ciklusból álló verses-
kötete él a médiumköziséggel, 
ciklusnyitó két- és négysorosa-
it illusztráció kíséri. Tükör-kép. 
Befele mutató, belülről építke-
ző verseiben egyszerre teremt 
monologikus versbeszélői pers-
pektívát és párbeszédességet is. 
A vers hangja történik. A kötet 
vizuális elemei a tárgyias költé-
szetet idézik, felnövekednek és 
betöltik a teret a mindennapok 
eszközei, közben pedig átfolynak 
a szerelem foghíjas szűrőjén.

A Miniallűrök ismerős és ide-
gen halmaz. Ismerősek az élet-
helyzetek, színterek és az új-
raírt klasszikusok. Ismerős a 
fokozott önreflexivitás, az  ön-
kritika és -irónia lélektani és 
irodalmi gyakorlata, legyen 
szó öregedésről, a  női testről 
és súlykérdéseiről [„a gátlása-
ink leolvadnak,/a kilóim nem.” 

(Lustán, 13.)], a tükörben visz-
szatetsző szép–nem szép vizsgá-
lódásokról (Elég csinos). Az első 
írásos emléktől kezdve Arany 
János balladáin és Petőfi gondo-
latbántalmain keresztül kifor-
dulnak és újraíródnak a klasz-
szikusok, elrejtve a szerelem 
történései közé.

A jól bejáratott ismerősséget 
zavarja össze a szavakkal való 
végeérhetetlen játék, a dalszerű-
ség, a  jelentések dekonstrukci-
ója, a nyelvtelenség, ezek révén 
pedig a lehetséges jelentéstar-
talmakra való rácsodálkozás: 
„leszek öl fa,/hogy ölel. Hess!/le-
szek vár,/hogy vár. Hass!” (Le-
szek öl, 11.) Köthetünk sálat és 
kompromisszumokat (Hűvös, 
18.), a lélek stabilitása nemezel-
hető (Testem, lelkem, 75.), az em-
ber előbb válik porrá és kamu-
vá, mint hamuvá (Látod?, 77.), 
a szerelem pedig birtokos jelzők 
és igei személyragok közti átjá-
rás (Benned, 37.). Minimális mo-
dorosság, maximális zűrkeltés. 
Szagok és ízek, szakítások, kér-
dések és állítások. Kézdi Imola 
(néhol talán túl) bátran és hatá-
rok nélkül nyúl a szavakhoz, rá-
erősítve arra, hogy jelentéseink 
köztünk teremtődnek.

TANKÓ ANDREA
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Hálás ajándék Eduard Rietz 
hegedűtanárnak
1829 tavaszán az ifjonc Felix Mendelssohn 

– aki, hogy művészetének további kiteljesíté-
séhez ihletet merítsen és tapasztalatait gaz-
dagítsa, több éves tanulmányutat kezdett 
Nyugat-Európában – I. szimfóniáját (op.11, 
1824) készült vezényelni Londonban, a Fil-
harmóniai Társaság hangversenyén. Nem 
sokkal a koncert előtt azonban „hirtelen fel-
indulásból” úgy döntött: a harmadik tételt, 
a  Menüettet mellőzi, helyette pedig az op. 
20-as, Esz-dúr vonósoktettjének harmadik, 
Scherzo tételét (Allegro legierissimo) szúrja 
be, amelyet sebtében szimfonikus zenekarra 
hangszerelt át. Így esett, hogy a mára híres-
sé és közkedveltté vált vonósoktett egyik té-
tele nagyobb nyilvánosságot kapott zeneka-
ri változatában, mint eredetiben.

Nem minden alap nélkül tartják sokan 
ezt a muzsikát Mendelssohn névjegyének. 
„Hangulatában, technikájában közvetlen 
előfutára a Szentivánéji álom nyitánynak, 
a szerző emblematikus darabjának, […] el-
ső, vitán felül álló mesterműve a csodagye-
rek-kompozíciókat követően” – mondja róla 
Gombos László.

S hogy micsodás aktualitása volna ennek? 
Az, hogy ezen az őszön két erdélyi városban 
is megszólalt Mendelssohn vonósoktettje – 
amelyet, a  hazai adottságokat kiaknázva, 
tájainkon többször játszottak már Enescu 
vonósnyolcasával társítva –; a marosvásár-
helyi 15. Tiberius Fesztivál és a Székelyud-
varhelyi Kamarazene Fesztivál programjá-
ban egyaránt szerepelt. A Resono Collective 
(Francis Gallagher, Ioana Forna, Ilinca For-
na, Cornelius Zirbo) és az Intono Kvartett 

(Trombitás István, Csibi Dávid, Jakabffy 
Edina, Jakabffy Kristóf) tagjai igen inspirál-
tan álltak össze a produkcióra, hiszen kor-
osztályilag, képzettség és zenei felfogás te-
rén igen közel állnak egymáshoz.

„Wolkenzug und Nebelfor Erhellen sich 
von oben; Luft im Laub, und Wind im Rohr 
– Und alles ist zerstoben.” „Felhőraj, köd-
vonulás, Már felülről piroslik, Lombzú-
gás, nádsuttogás – És minden szertefoszlik.” 
A  Goethe-féle Faust I. részének ez a vers-
szaka érintette meg annyira Mendelssohnt 
– legalábbis ezt tudjuk meg nővére, Fanny 
naplójából –, hogy hangulata előbb-utóbb ze-
nébe kívánkozott, ebből született a Scherzo. 
(Nincs okunk kételkedni Fanny megjegyzé-
sében, bár szó ami szó, fivére egyáltalán nem 
volt barátja a zenei program-magyarázatok-
nak. És hát miért ne lehetne, ha már e kor-
ban annyira divatos volt, kivételesen zenén 
túli narratívája is egy Mendelssohn-kompo-
zíciónak!)

De  a vonósoktett létrejöttének fizikai 
helyszíne sem érdektelen. „Topográfiailag” 
a mű szülőhelye a berliniek számára fölöt-
tébb ismerős cím: Leipziger Straße 3. De ma 
hiába keresnénk a Mendelssohn-rezidenci-
át! A szövetségi parlament, a Bundesrat ha-
talmas székháza áll a helyén. A 19. század 
elején a jónevű Mendelssohn-bankárcsalád 
impozáns, díszkertes palotája a polgári-ér-
telmiségi Berlin krémjének volt bevett talál-
kozóhelye. A park egy szögletében Alexander 
von Humboldt rendezte be obszervatóriumát 
(ennyit a berlini levegő korabeli minőségé-
ről!), Hegel, Schleiermacher és E. T. A. Hoff-

mann ki-besuhantak az előkelő és csaknem 
folyamatosan nyüzsgő társaságban, a hétvé-
geken pedig a művészetszerető publikum kü-
lönféle „sugarú” körei találtak itt szellemi és 
esztétikai attrakciókra. Kéthetente, kettő és 
négy között vasárnapi koncertekre rajzottak 
be a hölgyek és az urak a Mendelssohn-ház-
ba. A gondosan előkészített koncertsorozat 
valójában a berlini zenei romantika legendás 
forráshelyének számított.

E  berlini „Sonntagsmusik” ősbemutatói 
közé sorolódott be Felix Mendelssohn vonós-
oktettje is. Akik hallották – bármilyen lett 
légyen is konkrét interpretációja a mai mó-
di és a mai technikai képzettség fényében –, 
leveleikben, naplóikban a maguk rendjén ta-
núságot tettek róla, hogy nem csupán a ka-
marazene irodalmának egyik remekműve a 
Mendelssohné; kétségkívül elsőrangú szel-
lem- és zenetörténeti dokumentuma a ber-
lini idealizmusnak is. A négy hegedűre, két 
brácsára és két csellóra írt vonósnyolcas az 
ellenpont varázsának magas hőfokán hat. 
Strukturális vonatkozásain túl a kamaraze-
nei formátum dacára is telt, változatos, meg-
unhatatlan orkesztrális hatás teszi emléke-
zetessé. S hogy ismét Fanny Mendelssohnt 
idézzük: „minden új és furcsa benne, ugyan-
akkor nagyon behízelgő és kellemes. Az em-
ber közel érzi magához a szellemek világát, 
amely elszállt a levegőben, szinte kedve vol-
na felkapni egy seprűnyelet és követni a lé-
gies menetet.”

JAKABFFY TAMÁS

Munka – menetközben
„Szeretném, ha úgy tudnék rajzolni, mint te. Mert jobban sze-

retem a vonalakat, mint a szavakat és a színeket, mint a mon-
datokat.” Ezt a néhány szót Oscar Wilde (1854–1900) hagyatéká-
ban, egyik művészbarátjához, Graham Robertsonhoz (1866–1948) 
írt levelében találta meg az utókor. A keltezés még jóval azelőtti, 
hogy korának híres és hírhedt szerzője bevonult volna a börtön-
be, majd az ott elszenvedett két esztendő hatására megszületett 
volna A readingi fegyház balladája. Az a költemény, amely az el-
telt évtizedek során a földkerekség több nyelvén, egymást követő 
kiadásokban a világ számos országában látott napvilágot, és me-
netközben kiváló illusztrációk is társultak hozzá. És hogy a ko-
lozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafika szakán 
Feszt László keze alatt dolgozó tanítványok a múlt század megle-
hetősen rövid lélegzetvételű, hatvanas-hetvenes évekbeli románi-
ai nyitásában mennyire figyeltek a világirodalomra, azt mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy a kolozsvári Mérey András (1944–
2006) egyik diplomamunkája is éppen ezt a címet viseli.

Nem tudom, hogy ezt a rézkarcot látta-e Márton Árpád képző-
művész, akinek a vírusjárvány miatt egy évvel elhalasztották a 
Csíki Székely Múzeum öt termét betöltő, 80. születésnapját kö-
szöntő jubileumi kiállítását, de annyi bizonyos, hogy majd minden 
nyilvános megszólalásában emlegette a főiskola elvégzése után, 
1969-ben Csíkszeredába kihelyezett Méreyt, akit éveken át be-
fogadott a műtermébe és olyan európai formátumú grafikusnak 
tartott, akitől nagyon sokat tanult.

Talán ez is lehet az egyik magyarázata annak, hogy a minded-
dig elsősorban festőként számontartott, sok-sok szakmai és köz-

életi díjjal kitüntetett alkotó most nem a korszakonként is jól is-
mert olajfestményeiből és temperáiból állított össze gyűjteményes 
kiállítást, hanem mindenekelőtt az elmúlt évtizedek változatos 
technikájú grafikáit, rajzait, vázlatait, vizuális jegyzeteit, könyv-
illusztrációt sorakoztatta fel, több akvarell kíséretében, hiszen a 
műkritika ezt a műfajt is a grafika határterületének tartja.

A kétszáz bemutatott előtanulmány és más munka a maga fo-
lyamatosságában bizonyítja azt is, hogyan alakultak ki az ötlettől 
a befejezésig azok a szülőföldre és embereire utaló, igen erőteljes 
szimbólumok köré szerveződött, a figurativitáson túl az expresz-
szionizmus lényeglátására és tömörségére utaló nagyméretű kom-
pozíciói, amelyeket életművének tartópilléreiként tartanak szá-
mon a művészetkedvelők.

Mintha egy másik nagy ír, a joyce-i work in progress vizuá-
lis megfogalmazásával találkozna a látogató, aki a Csíki Székely 
Múzeumban ezt a szokatlan kiállítást veszi szemügyre. Az intéz-
mény viszont ebben a törekvésében már nemcsak a megelőző, ha-
sonló szemléletű Nagy Imre-kiállítására támaszkodott, hanem 
azokra a jelenkori művészettörténeti törekvésekre is, amelyek az 
életmű részének és bemutatásra érdemesnek tekintenek bármi-
féle töredéket, vázlatot, feljegyzést, amely egy-egy nagyhírű kép-
zőművész életéhez és pályájához kapcsolódnak.

Márton Árpád műtermének falán ott áll néhány, a minden-
napi munkára ösztönző-biztató szó, ő pedig többször elmondta, 
már akkor megfogadta egykori marosvásárhelyi művészetis ta-
nárának, Nagy Pálnak a tanácsait, aki arra biztatta tanítványait, 
hogy minden ötletüket vázlatként őrizzék meg. Ez pedig különö-
sen jól jött ezen a kiállításon, amelyet érdemes kiegészíteni a ró-
la most megjelent, Teremtő kéz című albumban megfogalmazott 
szavaival: a rajz a képzőművészetnek egyféle nyelvtana. Mondat-
szerkezet: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző.

Mit is írt Wilde több mint száz évvel ezelőtt az irodalom és a 
képzőművészet közötti átjárásról?

SZÉKEDI FERENC



Október 29. és november 6. között zaj-
lott a XVIII. zEtna Irodalmi Fesztivál, 
amelynek erdélyi meghívottjai is voltak. 
November 5-én Fülöp Lóránt és Szen-
tes Zágon kiállítását Mărcuţiu-Rácz Dó-
ra nyitotta meg. Papp Attila Zsolttal Mé-
száros Anikó, Karácsonyi Zsolttal Sándor 
Zoltán beszélgetett.

A  Helikon színházkritikai, A  maszk 
mögötti áhítat című pályázatán Marton 
Orsolya nyerte az első díjat. Második he-
lyezést ért el Nagy Boróka, a  harmadik 
helyért járó díjat Nagy László érdemelte 
ki. Írásaik a Helikon Theátrum-rovatá-
ban olvashatók.

November 9-én az Alföld szerzőit dí-
jazta a lap. Idén Balajthy Ágnes iroda-
lomtörténész, kritikus, Gál Ferenc költő 
és Visky András költő, író, drámaíró ka-
pott Alföld-díjat.

November 11–14. között rendezték a 
27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyv-
vásárt. Többek közt felléptek: Balogh 

Endre, Cseh Katalin, Demény Péter, Gál-
falvi Ágnes, Gyéresi Júlia, Ozsváth Zsu-
zsa, Káli István, ifj. Káli István, Kará-
csonyi Zsolt, Kemenes Henriette, Király 
Zoltán, Kovács András Ferenc, Láng Or-
solya, Lövétei Lázár László, Markó Béla, 
Mészáros Sándor, Miklóssi Szabó István, 
Szabó Róbert Csaba, Székely Norbert, Só-
gor Sámuel, Szőllősi Zsófia, Szűcs László, 
Tófalvi Zselyke, Vallasek Júlia, Vida Gá-
bor, Zsidó Ferenc.

Bánffy Miklós Erdélyi történet című 
trilógiájának román nyelvű fordítását 
mutatták be november 12-én a nagysze-
beni ASTRA  Megyei Könyvtár előcsar-
nokában. A  könyvbemutatón részt vet-
tek: Lucian Nastasă-Kovács, történész, 
a Kolozsvári Művészeti Múzeum (Bánffy 
Palota) igazgatója, Kósa András László, 
a Liszt Intézet – Magyar Kulturális Köz-
pont Bukarest igazgatója, Silviu Borș, 
a szebeni ASTRA megyei könyvtár elnö-
ke, Serfőző Levente, a HÍD Egyesület el-
nöke.

November 12-én délután négy órától 
a Bukaresti Magyar Kulturális Központ 
Liszt Intézetében mutatták be A  mo-
zisátortól a tévétoronyig. Fejezetek a ro-
mániai magyar filmezés, televíziózás és 
mozizás történetéből című filmtörténeti 
munkát.

November 19-én kezdődött el a Ma-
gyar Tudomány Napja Erdélyben 2021 
című eseménysorozat az Erdélyi Múze-
um-Egyesület szervezésében. A  nyel-
vészet-, irodalom-, néprajz- és színház-
tudományi szekció plenáris előadásait 
november 20-án hallgathatták meg az ér-
deklődők.

November 22-én ismét kiosztotta a 
Kemény Zsigmond Irodalmi Díjat a He-
likon folyóirat Magyarország Kolozsvári 
Főkonzulátusának dísztermében. Az est 
házigazdája Karácsonyi Zsolt főszer-
kesztő volt, a díj idei kitüntetettjéről, 
Lövétei Lázár Lászlóról Horváth Benji 
mondott laudációt, majd Mărcuțiu-Rácz 
Dóra beszélgetett a díjazottal.

A  Helikon 2021/22-es lap-
számában közölt Eredmény 
című rejtvényének megfejté-
se: meghozza gyümölcsét.

Gazdagság
VÍZSZINTES: 1. Magyar mon-
dás első része. 10. Levest készít. 
11. Az ozmium vegyjele. 12. Vicchős 
lakáj. 13. Páros szak! 15. Becézett 
Martina. 17. Kína fele! 18. Peru au-
tójele. 19. Telefon, röviden. 21. Pus-
kát elsüt. 22. Megsemmisítő érvé-
nyű tiltakozás. 24. Bételdiót termő 
pálmafajta. 26. Hússzeletet megsüt. 
28. Légzőszerv. 29. Elültetett ga-
bona a szántóföldön. 30. Rangjelző 
előtag. 32. Ilona egyik beceneve. 33. 
Buenos …; Argentína fővárosa. 34. 
A fedezékébe. 35. Tiltószó. 36. Azon 
a harmadik helyen. 37. Rendfőnök. 
38. Rétes és kalap is van ilyen. 40. 
Gyűrű alakú korallzátony. 42. Ha-
jókürt. 43. Anyagcserét folytat. 44. 
Norma …; Martin Ritt filmje. 45. 
Névmás, röviden. 47. Helyrag, a -be 
párja. 48. Régebbi török mérték-
egység. 50. Átló közepe! 51. Ind is-
tenség névváltozata. 53. Ragadozó 
…; halfajta (balin). 54. Attól fogva.

FÜGGŐLEGES: 1. Az  asztá-
cium névváltozata. 2. Piláfmara-
dék! 3. Barnásvörös. 4. Cetfog. 5. 
Butító bor. 6. … királya; Lalo ope-
rája. 7. Reform. 8. Oda-vissza ige-
kötő. 9. A kőpénzek szigete. 14. Bu-
dapest valamely városrésze. 16. 
Cseperedik. 17. Beadvány hivata-
los szervhez. 20. Ady egyik múzsá-
ja. 22. Szállíttat. 23. Puha fém. 25. 
Nagyobb kavics. 26. … geze; éne-
kesmadár. 27. Pontos célzás ered-
ménye. 29. Illatos kerti virág. 31. 
Orvosi szakvélemény sérülésről. 
33. Nem is emide. 34. Erdélyi tör-
ténetíró (Péter). 36. Karib-tengeri 
sziget lakója. 37. Autonóm terület, 
röviden. 39. Korrövidítés. 40. Ab-
lak nélküli hálófülke. 41. Magyar 
mondás második, befejező ré-
sze. 43. Tuskófeszítő eszköz. 46. 
Friss (újság). 48. Országos Német 
Önkormányzat, röviden. 49. Görög 
viszályistennő. 52. Mint a szélein! 
53. Társaságuk. 55. Antonov jele.

R. T.
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Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Készült a Magyar Kormány
Támogatásával

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi 
Consiliului local Cluj-Napoca.  
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri  
Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja.
Revistă finanţată cu sprijinul Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale.  
Kiadványunk a Kulturális és Nemzeti Identitás 
Minisztériumának támogatásával jelenik meg.

Szerkesztőség:
HORVÁTH BENJI: Pavilon 420, Artefaktum
PAPP ATTILA ZSOLT: film, interjú
MÁRTON EVELIN: próza

MĂRCUȚIU-RÁCZ DÓRA: honlap
RÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő
DEÁK JUDIT: szerkesztőségi titkár

Alapító főszerkesztő: SZILÁGYI ISTVÁN
Főszerkesztő: KARÁCSONYI ZSOLT 
vers, műfordítás
Főszerkesztő-helyettes: DEMETER ZSUZSA 
kritika, tanulmány

Főmunkatárs:
EGYED EMESE
KIRÁLY LÁSZLÓ

Lapterv: ÁRKOSSY ISTVÁN; Számítógépes tördelés: FAZAKAS BOTOND;  
nyomtatja a Misztótfalusi Kis Miklós református sajtóközpont


