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MÁRTOn EvELIn

Egy háromlábú róka dala
Aratás után történt, búcsújárás előtt. Men-

tem ki a mezőkből, Güdüc felé. Az ösvényen 
szembejött Rafi. Felismertem szagáról, járá-
sáról, kopott bundájáról, mely olyasféle, mint 
az enyém. Ó, hány vadász lőtt rám, mert azt 
hitte, farkas vagyok! Sose láttak ezüstrókát. 
A vörös testvérek utálnak, kergetnek. A far-
kasok is. A medvéket kerülöm. Míg elég lábam 
volt a nyargaláshoz, nyúlfiókát fogtam. Rafi az 
egyetlen barátom, lehet én is neki, sokat be-
szél hozzám, szeretem a hangját. Az évek so-
rán meggyőződtem róla, nem bánt akkor sem, 
amikor téveteg a járása, és kutyamódra nyü-
szít, valamije nagyon fájhat ott belül. Nekem is 
vannak fájásaim, amióta egy lábamat elvesz-
tettem az emberek útján. Négy tele annak, de 
még mindig fáj és lüktet az a láb, pedig halott.

Rafi azt mondja, elvarázsolt királyfi vagyok, 
azért értem a beszédét, mert ő is az, csakhogy, 
amint észlelhettem, a varázslat inkább  rossz, 
mint jó. Olyan az egész, mint a földhöz vert 
csoda, kirepedt récetojás, lassan szivárog belő-
le a lényeg, s míg a végére ér, meg is romlik az 
egész. Nem tudom, királyfi vagyok-e, a szüle-
im ezüstrókák voltak, ott pusztultak el a kron-

stadti állatkertben, ahová egy Kondukátor ne-
vű ember szórakoztatására hozták őket. Rafin 
lehet, hogy varázslás van, azt nem tudhatom. 
Szeretném boldognak látni, de szerinte azt 
csak az angyalok láthatják, ha tényleg létez-
nek, és nem babonaság, mesebeszéd az egész 
túlvilág, békesség, igaz szeretet, a hamisság és 
a fájdalmak teljes hiánya. Szép lenne, ha igaz 
lenne, mert jól esne végre egy kis igazság, mint 
egy pofa finom pálinka, bor, egy ölelés. De jobb, 
ha nem éljük bele magunkat túlságosan.

Rafi hurkavéget adott. Finom volt. Azt mond-
ja, még egy szűk év, és neki vége, egy újabb őszt 
már nem lát, mert látni sem akarja, és főként 
magát nem, csillámló víztükörben, vedrek alján, 
homályos kútmélyen. Engem is bánt lelógó baj-
szom és ritkuló bundám, ki tudja, átvészelem-e 
a telet. Megvakarászta a nyakszirtemet, gyűrö-
gette a bundámat. Másik kezével karistolt. Az-
tán hangosan felolvasta, hogy halljam én, ved-
lett bundájú sánta ezüstróka, az ég madarai és 
a fák, mohák, csillagok, magányos üstökös: Ma-
gunkat esszük mostanában, kedves,/ rongy-cafat 
utcák és poros kövek./ A tökéletesség útjának ke-
resésén/ a Napba dobjuk izzadságszagunk…
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– Mondjuk ki, hetven év. Sok, tiszteletre méltó, 
nyugtalanító, szorongató, számvetésre késztető, 
beteljesedést sugalló. Az én kérdéseim többnyi-
re ehhez az évfordulóhoz kapcsolódóan fogalma-
zódtak meg. Benned milyen érzések, gondolatok 
motoszkálnak, ha a saját korodra gondolsz?

– Beismerem, elég sokszor jut eszembe mos-
tanában, hogy eltelt hetven esztendő, de nem 
szorongok ettől, inkább meghökkenek minda-
hányszor. Azt is mondhatom, hogy rácsodálko-
zom a koromra, és nem nagyon tudom beleél-
ni magamat. A számvetéssel is készen vagyok 
rég, harminc-, negyven-, ötvenévesen is készen 
voltam már vele, ugyanis mindig úgy éltem, 
hogy ne hagyjak félbe semmit. Legtöbbször 
sikerült, néha nem. Abban sem hiszek, hogy 
az idő teltével bölcsebb lesz az ember. A ve-
lem egyívásúak vagy a nálam idősebbek, aki-
ket ismerek, tele vannak nyugtalansággal, sőt 
elégedetlenséggel, mert úgy érzik, hogy amit 
építettek, azt az utánuk jövők darabonként 
hordják szét. Próbálom meggyőzni őket, hogy 
amit egyszer megcselekedtünk, annak vala-
miképpen nyoma marad. Nekem sem túl jó a 
köz érzetem, de ennek inkább az a magyaráza-
ta, hogy állandóan időhiányban vagyok. Het-
ven felé az ember már nem tud olyan messzi-
re előre tekinteni, és ez zavar. Sok a dolgom, 
sok feladatot adtam magamnak, és ebből mi-
nél többet kellene elvégeznem. Minden napom-
nak úgy kell eltelnie, hogy legalább elolvasok 
valami fontosat, netán írok néhány sort, eset-
leg kijegyzetelek egy könyvet, mert később írni 
akarok róla, ilyesmik. Teljesítménnyel mérem 
az idő múlását, pedig jó lenne csak szemlélőd-

ni azzal a tudattal, hogy mi a magunkét meg-
tettük, de ez nálam sosem lesz. Ma is hiszek 
abban, hogy még tudok újat mondani példá-
ul a költészetben, vagy akár más műfajokban 
is. Időnként meg a politikához is muszáj hoz-
zászólnom.

– Különös életút a tiéd. A magas politikai 
szerepet betöltő személyek ritkán szoktak je-
lentős alkotói életművet létrehozni. Ezért, úgy 
gondolom, tapasztalataid is rendkívül értéke-
sek. Téged nem lehet azzal vádolni, hogy ele-
fántcsonttoronyban töltötted el az életed. Mégis, 
volt olyan momentum, amikor megbántad, hogy 
a politikusi pályát is választottad?

– A sorsunkat magunk választjuk. Annak 
ellenére, hogy adott korban, adott helyen szü-
lettünk, mindig van választásunk. Mint ahogy 
a hívőknek sem mentség a predestináció, mert 
az is inkább csak a körülményekről szól, nem 
arról, hogy nap mint nap hogyan cselek-
szünk. Még 1988-ban írtam erről egy szonet-
tet, a címe Számadás előtt, és így hangzik a 
befejezése: „mert nincs előre elrendelve sem-
mi, / hogy kit kellene gyűlölni s szeretni, // s 
ha sorsa van, választott sorsa van / minden-
kinek, hát lettem, ami lettem, / de nem azért, 
mert másként nem tehettem...” Ma is így gon-
dolom. De kellettek a körülmények természe-
tesen, kellett a rendszerváltás. Ennek ellené-
re, ki tudja, milyen lett volna az életművem, 
ha 1989-ben nem vállalok politikai szerepet, 
hanem csak a Látó szerkesztésével foglalko-
zom, és írom a magamét. Akkor már több kö-
tet volt a hátam mögött, Magyarországon is 

sokan ismertek. A politika az én választásom 
volt, még akkor is, ha volt egyfajta közösségi 
elvárás velem szemben, és nem éreztem volna 
tisztességesnek kibújni alóla. Vagy mi lett vol-
na, ha nem bukik meg a Ceaușescu-rendszer, 
és nem esik szét a Szovjetunió? El lehet töp-
rengeni ezen, de legfeljebb csak azért, hogy rá-
jöjjünk, mekkora esélyt kapott akkor az én ge-
nerációm, érett fejjel, de még erejének teljében 
úgymond. Harmincnyolc éves voltam 1989-ben. 
Ha az irodalom felől nézem, igen, megszakí-
tottam egy felívelő pályát. Bánhatnám is, hi-
szen minden bizonnyal kilókkal mérhetően is 
több könyvem lenne ma a könyvtárakban. Rá-
adásul gyerekkoromtól költőnek készültem, 
nem politikusnak. Mégsem bántam meg egy 
pillanatra sem, hogy huszonhat évig ott vol-
tam a román parlamentben, és ebből tizeny-
nyolc évet az RMDSZ elnökeként, nem beszél-
ve a kormánytisztségekről. Igaz, a legelején, 
amikor a  parlamenti jelölést először vállal-
tam, szégyen, nem szégyen, titokban még ab-
ban reménykedtem, hogy nem jön be, és ami-
kor Bukarestbe kerültem, néhány hónapig 
nem is leltem a helyemet, úgy éreztem, ez nem 
nekem való. De ez csak addig tartott, amíg át-
láttam az egésznek a működését, és meggyő-
ződtem, hogy lesz erőnk beleszólni az új alkot-
mányba és az új törvényekbe is. Nehéz évek 
következtek, a beleszólásunk sem volt akkora, 
mint reméltem, lassan-lassan mégis kimozdul-
tunk a holtpontról. Beletanultam én is a politi-
kába, így kell mondanom. Mert ezt is meg kell 
tanulni, mint bármi mást. A versírást is. Nem 
véletlenül utalok most vissza a versre, ugyan-
is az utóbbi években rá kellett jönnöm, hogy 
az a két és fél évtizednyi politizálás, illetve az 
a több mint tíz év, amikor egyáltalán nem ír-
tam semmiféle szépirodalmat, nem könyvel-
hető el hiányként még az irodalmi pályámon 
sem. Ne lepődj meg, azt hiszem, ez többlet tu-
lajdonképpen. Nagy-nagy többlet. Mert min-
den bizonnyal írtam volna, remélem, jó verse-
ket, ha nem hagyom abba egy időre, de az én 
tapasztalatom végül is így lett egyedi. Megis-
mételhetetlen. Nemcsak életrajzi tény ez, ha-
nem ma már másképpen is írok, mint azelőtt. 
Volt néhány évnyi bizonytalanság bennem, de 
ma végre úgy érzem, tudok valamit, amit má-
sok nem, és ezt meg kell próbálnom versben is 
elmondani.

– Hogyan viszonyul a benned levő politikus 
az íróhoz? És mit súg (súgott) az író a politikus-
nak, amikor reggel a tükör előtt borotválkozol?

– Én még természetesen voltam katona, bár 
csak hat hónapig az egyetem elvégzése után, 
és tapasztalhattam, hogy az egyenruha meg-
változtat minket. Nem a jellemünket, hanem 
a viselkedésünket. Ha eltávozáson voltam, és 
egyenruhában végigmentem az utcán vagy be-
léptem egy üzletbe, egy fegyveres testület kép-
viselője voltam, nem csupán önmagam. Bár a 
román hadsereggel mi nem igazán tudtunk azo-
nosulni, az egyenruha mégis valamiféle bizton-
ságérzetet adott. Nos, valami hasonlót éreztem 
a politikában is, de ezúttal ellenérzések nélkül, 
hogy a magyar választókat képviselem, az ő lát-
hatatlan egyenruhájuk van rajtam, és a nevük-
ben cselekszem. Közös érdekek, közös víziók, 
közös vélemények határozták meg minden lépé-
semet. Ehhez kellett hozzáadnom a magam tu-
dását és tehetségét. Időnként, mi tagadás, csak 
felébredt bennem az író, és fel-feltettem ma-
gamnak a kérdést, hogy mit is keresek én a po-
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litikában. Sokat segített nekem ez az önkont-
roll, azt hiszem. Visszatartott a demagógiától. 
Egy-egy tanácskozásra szívesen írtam irodalmi 
igényű elemzést, néha éjszakába nyúlóan büty-
költem rajta. Ami a tükröt illeti: ma is tudom, 
hogyan kell megkötni a nyakkendőt, de már rit-
kán van rá szükségem. Egyébként mindent ösz-
szevetve, jól vagyunk, én is, a tükörképem is.

– Tarthatod magad Petőfi Sándor utódjá-
nak? Hogyan fogalmazza át egy XXI. századi 
politikus-író maga számára a „szabadság és 
szerelem” krédóját?

– Kamaszként vágytam én is ilyesmire. Ma 
már idegen tőlem a forradalmi pátosz. Petőfi-
re elsősorban költőként gondolok. Nagyon nagy 
tehetségű költőként. Szabadság, szerelem? Hát 
persze, ez érvényes ma is. De mindig eszem-
be jut, hogy még az olyan zseniális költőnél is, 
mint Petőfi, micsoda képtelen képeket hoz elő 
a forradalmi lendület: „Egyik kezemben édes 
szendergőm / Szelíden hullámzó kebele, / Má-
sik kezemben imakönyvem: a / Szabadsághá-
borúk története!” Elég nehéz elképzelni egy-
szerre a kettőt. 

– Az értelmiségi felelőssége vagy árulá-
sa? Hogyan viszonyulsz ehhez a problémacso-
maghoz?

– Úgy érted, hogy Babits Mihály vagy Ju-
lien Benda? Szerintem kiegészítik egymást. 
Mert hát mi például a kommunizmusban ál-
landóan azzal küszködtünk, hogy szolgálatra 
akartak kényszeríteni minket. Gyűlöltük ezt 
a kényszert, lázadtunk ellene. Ha ma körül-
nézek, megint azt kell látnom, hogy számos 
értelmiségi hajlandó beállni udvari költőnek 
vagy írónak, és hajlandó szolgálni. Ez elkese-
rítő, viszont tényleg nem az elefántcsonttorony 
a megoldás, hanem a véleményünk vállalása. 
Az az igazság, hogy talán még Babits is túl so-
kat mentegetőzik, amikor a felelősségről be-
szél, mintha az értelmiségi státushoz nem tar-
tozna szervesen hozzá a véleménymondás. Ez 
az egész jóval egyszerűbb. Az igazi árulás a 
hallgatás. Nem a dicséret elhallgatása, hanem 
a bírálaté. Egyébként az értelmiségi sem kü-
lön emberfajta, csak esetleg tud valamit, amit 
mások nem, és ezt a tudást használnia kell.

– Egy politikus elme, úgy képzelem, nemcsak 
ítélkezik, hanem folyamatosan a lehetőségeket 
is mérlegeli. Hogy látod, milyen állapotban ta-
láljuk az erdélyi magyarságot 2021-ben? Túl le-
het-e látni ebben a kérdésben a napi politikai 
csatározások tétjein, a zsurnalizmusok elsietett 
konklúzióin?

– Arról vitáztunk évtizedeken át, hogy mi-
lyen célokat kell követnünk, és milyen eszkö-
zökre van ehhez szükségünk. Én magam is 
több kötetnyi tanulmányt, esszét, publiciszti-
kát írtam erről. Folyamatosan újragondoltuk, 
hogy mit kell tennünk, és ez a vita sokat segí-
tett. Ma nem látom ezeket a vitákat, és a poli-
tikusoktól is legfeljebb pragmatikus, rövid távú 
helyzetelemzéseket kapunk. Mintha másokra 
bíztuk volna a jövőnket. Ki Budapestről várja 
a fehér lovon érkező megmentőt, ki Brüsszelből, 
ki Washingtonból, pedig még mindig elegen va-
gyunk ahhoz, hogy önálló életet éljünk. Meg-
omlott az erdélyi magyarság az utóbbi években, 
és az értelmiségiek nagy része is kerüli a konf-
rontációt. Ma még nyitott a jövőnk, de úgy ér-

zem, nem sokáig. Lassan jobban fogja érdekelni 
az erdélyi magyarokat, hogy mi van a magyar-
országi politikában. És a szavazási kedv is eh-
hez igazodik majd. Itt élünk, arrafelé figyelünk. 
Aztán már egyre többen ott fognak élni is, és 
legfeljebb látogatóba jönnek haza. Ezt mind 
nem vitatjuk meg. Sem az önállóság kérdését, 
sem a nemzeti integráció útjait-módjait, sem a 
saját magyar oktatásunk vagy kultúránk mi-
nőségét. Hajdanában egész Erdély arra figyelt, 
ki győz, ki veszít egy-egy RMDSZ-tanácskozá-
son. Hol van ez már? Igen, taktikában talán 
jók vagyunk, stratégiánk viszont fogyatkozó-
ban. Ez pedig visszahat az egész erdélyi ma-
gyarság állapotára. Végigvitattuk egykor, hogy 
úgy van igazán esélyünk, ha Romániában mi 
állunk az élére a modernizációnak, a nyuga-
tosodásnak. Most meg mi történik? Szidjuk a 
romlott Nyugatot, mint valamikor az ötvenes 
években. Szűkebb pátriánkban, a Székelyföl-
dön dúl az oltásellenesség, és hamarosan ismét 
pókhálóval kezeljük a sebeket is, nem antibioti-
kummal. Fel kellene ébredni.

– Hát az erdélyi irodalmat? A megjelenő 
könyvek, alkotók, folyóiratok, intézmények, ren-
dezvények milyen működést jeleznek számodra? 
Egyáltalán, milyen értelemben van szükség az 
„erdélyi” jelzőre, ha kultúráról beszélünk tája-
inkon?

– Vannak színházaink, könyvkiadóink, fo-
lyóirataink. Kialakult ezeknek a támogatá-
si rendszere is, és meg kell mondanom, sok si-
kertörténetet hozhatnék fel most. Azt például, 
hogy több folyóiratunkat az önkormányzatok 
tartják el, még a kilencvenes években alakítot-
tuk ki, Romániában teljesen előzménytelenül. 
Ezért is tartom annyira felháborítónak, ami 
Nagyváradon történik a lapokkal, a kulturá-
lis intézményekkel. De ott is van a rosszban 
valami jó, ugyanis a lefokozott Várad helyett 
pillanatok alatt hozták létre a nagyváradi ma-
gyar írók az Újváradot, és azt kell mondanom, 
hogy nem gyengébb, hanem erősebb lett, mint 
az elődje. Van tartalék az alkotó értelmiségi-
ekben, működnek az irodalmi intézmények, és 
ahogy mi rendszeresen közlünk magyarorszá-
gi folyóiratokban, a magyarországi írók is szí-
vesen adnak kéziratot az ittenieknek, ahogy 
látom. Megkapaszkodtak az új lapok is, a szat-
mári Sugárút például. Amit viszont máig nem 
sikerült elérni, hogy ne csak az állam, az ön-
kormányzatok, a magyarországi alapítványok 
vagy a Communitas támogassa ezeket az in-
tézményeket, hanem legyen magánmecenatú-
ra is. Tudnék mondani egy-két kivételt, de ez 
nem elég. Az irodalmi élet egyébként nagyon jól 
szemlélteti, hogy miképpen kell nekünk az ön-
állóságot elképzelni: nem fából vaskarika egy-
idejűleg egységes magyar irodalomban gon-
dolkozni, és közben építeni az önálló erdélyi 
irodalmi intézményrendszert is. Ezt Kós Káro-
lyék, Bánffy Miklósék már végiggondolták an-
nak idején. Erdély mindig soknyelvű volt, több 
vallás, több kultúra, több hagyomány élt itt 
egymás mellett, és volt egy folyamatos kölcsön-
hatás. Ettől még a magyar írók itt is magyar 
irodalmat írnak, sőt, az állandó veszélyérzet 
miatt a nyelvi-nemzeti identitás kérdése sok-
kal nagyobb súlyt kap az itteni művekben. Az 
erdélyiség számomra Erdély vállalását jelenti, 
minden hátrányával és előnyével.

– Mennyire követed a mai trendeket a lírá-
ban? Poszthumanizmus, metamodernizmus 

– egyáltalán az „izmusok” még lázba tudnak 
hozni?

– Valljuk be, a magyar irodalom konzerva-
tív. Különösen a költészet. Nem ideológiai ér-
telemben, hanem szemléletében és formájában. 
Akár magamról is beszélhetnék, hiszen az én 
megújulásom valamikor a nyolcvanas években 
tulajdonképpen visszatérés volt egy réges-ré-
gi formához, a szonetthez. Más kérdés, hogy 
a szonett szerintem a legmodernebb forma is 
ugyanakkor, dráma tizennégy sorba sűrítve, 
sokat lehetne beszélni erről. Tény viszont, hogy 
az igazán avantgárd költőket, például Kassá-
kot ma sem tartjuk annyira számon, mint kel-
lene. Pedig rendkívül izgalmasak a versei. Ná-
lam egyébként nemcsak az írás maradt el egy 
időre, hanem az olvasás is, illetve politikatör-
ténetet, történelmet, memoárt, dokumentumot 
olvastam többet. Most már kezdek ismét napi-
renden lenni azzal, amit a fiatalok csinálnak. 
Az izmusok mulandóak persze, de úgy látom, 
mindenképpen érik egy váltás. Talán egy radi-
kális fordulat is, kitörés abból a szóhasználatá-
ban nyers, ám egyébként óvatos, preciőz, érzel-
gős lírából, amely az utóbbi időben eluralkodott 
a magyar irodalomban. Ez mindig így van, a ti-
zenkilencedik században Arany Jánosék után 
jöttek Reviczky Gyuláék, aztán egyszerre csak 
berobbant a huszadik század, Ady Endre és a 
többiek. Most egy kicsit egy ilyen Reviczky-féle 
átmeneti korban vagyunk, sok-sok fiatal tehet-
séggel, akik máris keresik a kitörési lehetősé-
get, és úgy sejtem, meg is fogják találni. 

– Ha egy ihlető szöveget szeretnél olvasni, mit 
veszel a kezedbe?

– Verset bármilyen mennyiségben, régieket 
és újakat is, sőt, bármennyire is furcsa, sok 
kritikát a lapokban. Tanulok még ma is. De 
ha ihletről van szó, legszívesebben csak figye-
lem, hogy mi van körülöttem. Fák, madarak, 
emberek. Az emlékezés is ihletet ad. Ha sok-
sok évtized múltán megmaradt bennem egy 
látvány, egy mondat, egy történet a gyermek-
korból, az biztosan fontos, próbálom megfejte-
ni, hogy miért. 

– Hogyan értékeled a közéleti költészet újbó-
li megerősödését, főleg a fiatalok részéről érke-
ző társadalmi aktivizmust?

– Erre utaltam az imént, amikor a fiatal 
költőkről beszéltem. Hogy van most egyfaj-
ta magánlíra, sok kiváló szöveggel, de mint-
ha váltás készülne. Közéleti líra azért igazság 
szerint mindig volt, hol elhalkult, hol felerősö-
dött, gondolj arra a nagy vitára néhány évvel 
ezelőtt. Pontosan fogalmaztál, én is úgy érzem, 
hogy most megint valamiféle társadalmi akti-
vizmusról van szó. Szinte egyik napról a má-
sikra jelent meg, olyan témákkal, amelyeket 
azelőtt nem tartottunk versbe valónak, mint 
például a környezetszennyezés. A slam poe-
try is kedvez a váltásnak. Nem tudom, mer-
re megy ez tovább, de rendkívül érdekes, hogy 
egyáltalán van ilyen. Apropó beleszólás, apro-
pó felelősség, ez is erről szól, és attól függetle-
nül, hogy mi lesz belőle, én örülök neki.

– Mit gondolsz, miben áll egy Markó-vers 
erőssége? Te mit vársz magadtól, mikor van 
benned kész egy alkotás?

>>>>> folytatás a 4. oldalon
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– Hát ehhez talán azt kellene legelőször 
tisztázni, hogy az ezelőtt negyven-ötven év-
vel írt Markó-versnek van-e köze ahhoz, amit 
az idén írtam. Szerintem nyilván van, de kér-
dés, hogy ezt mások hogyan látják. Úgy vélem, 
hogy pontos verseket írtam mindig, vagyis si-
került azt mondanom, amit akartam, és ez 
nem is olyan könnyű, hiszen egykettőre elra-
gadják a költőt a szavak, hogyha nem vigyáz. 
Másrészt mindig volt a verseimben valamifé-
le harag, azt hiszem. Hogy mire haragudtam? 
Szerepek, hazugságok, képmutatás, megalku-
vás. De mi a verseim erőssége, kérded. Nem 
biztos, hogy ezt tőlem kell kérdezni. Talán a 
forma- és arányérzék. Vagy esetleg az, hogy 
menet közben valahol megváltozik az értel-
mük, mintha máshonnan közelítené meg az 
ember ugyanazt a tárgyat. Ez is a célom min-
dig. Megmutatni egy másik perspektívát, hogy 
másképpen is lehet nézni azt, amit naponta 
látunk vagy érzünk. Számomra ez a legizgal-
masabb kihívás. Mindenben ott van a vers, 
csak észre kell venni, ami persze nem olyan 
egyszerű. Általában lejegyzem az ötleteimet, 
ez sokszor nem több, mint egy metafora. Az-
tán ott hevernek ezek az ötletek, néha a ke-
zembe veszem a feljegyzéseimet, forgatom 
ide-oda, és egy idő után úgy érzem, most már 
érdemes kibontani valamelyiket. A mai Mar-
kó-versnek éppen ez az egyik jellegzetessége, 
hogy benne van a megírásának a története is, 
meg-megállok, kommentálom a leírtakat, jel-
zem az alternatívákat, aztán megyek tovább, 
amíg a végén esetleg más megvilágításba ke-
rül minden, az életünk, a küzdelmünk, a sze-
relmünk, a halálunk. Ezekben a versekben 
benne van egy belső vagy külső történés, és 
ugyanakkor a történet megírásának a folya-
mata is érzékelhető. Keresem a történet ér-
telmét, és ennek a sikerével vagy kudarcával 
végződik a vers. Nem folytatom, mert lehetünk 
látszólag poeta doctusok, valójában mégis há-
lyogkovácsok vagyunk, amikor írunk, és ta-
lán jobb, ha saját módszereinkről sem tudunk 
mindent. Az írás valamiféle szédület is, nem 
csupán mérnöki tudás. A lényeg az, hogy ver-
set csak akkor írok, ha érzem, hapax legomen-
on, vagyis első olvasat lesz belőle. Nehezen ve-
tem papírra az első mondatot, és csakis akkor, 
ha már nagyjából tudom, mi lesz belőle. utá-
na viszont már szinte egy szuszra írom végig.

– Folyamatosan írsz, alkotsz, hozzászólsz a 
jelen közéleti kérdéseihez. Nem szokott megkí-
sérteni az érzés, hogy már mindent kiírtál ma-
gadból? 

– Sohasem írhatunk ki mindent magunk-
ból, hiszen mi is változunk. Akár ugyanazt a 
témát is újra előveheti az ember, mert minden 
azon múlik, hogy honnan közelítünk meg va-
lamit. Mindenkinek van olyan élménye, hogy 
egy épületbe nem azon a bejáraton lépett be, 
mint azelőtt sokszor, és egyszerre csak min-
den más, minden meglepő. Ilyenkor azt is ne-
hezen ismerjük fel, amivel naponta találkoz-
tunk. Egy városba, egy faluba, egy kertbe is 
érkezhetünk máshonnan, és hirtelen megvál-
tozik minden. De ugyanaz a helyzet a szere-
lemmel vagy szeretettel is. Szóval, úgy érzem, 
egyáltalán nem fogyott ki még belőlem a vers. 
Persze nem tudhatom, holnap mi lesz. Beval-
lom, a közéleti publicisztikával van ilyen gon-
dom az utóbbi időben, mintha rögeszmésen 

ismételném, amit már elmondtam régebben 
valamilyen formában. Próbálok vigyázni erre, 
de az az igazság, hogy a politikai intelmekből 
előbb-utóbb tényleg kifogy az ember. Viszont 
amiről a költő beszél, a lét vagy nemlét dilem-
mája mindig velünk marad. 

– Honnan véled ma megszólíthatónak az iro-
dalmi hagyományt? Egyetértesz-e azzal a meg-
látással, hogy főleg az oktatásban, a nemzeti 
irodalom tétjei mögött még mindig túlságosan 
háttérbe van szorítva az irodalom általános eg-
zisztenciális töltete?

– Egyetértek, persze, és azt is látom, hogy 
nem arrafelé megy az irodalomoktatás állító-
lagos reformja, amerre kellene. Nálunk a hu-
szadik században mindig a hivatalos ideológia 
eszközévé próbálták tenni az irodalomtörté-
netet. Így emeltek piedesztálra másodrangú 
költőket vagy írókat is. Ez történt a két világ-
háború között, majd ellenkező előjellel a kom-
munizmusban. 1989 után úgy nézett ki, vég-
re irodalmat fognak tanítani a magyar órákon, 
semmi mást. Igaz, vannak jó és  rossz kénysze-
rek. Valószínűleg tudod, én is írtam magyar 
irodalom tankönyvet valamikor 1981-ben, és 
nagy győzelmemnek tartottam, hogy példá-
ul Illyés Gyulát vagy Weöres Sándort be tud-
tam vetetni a tantervbe. Különösen Illyést 
nem szerette a román hatalom, nacionalistá-
nak tartották, de végül a tankönyvkiadónál 
is mellém álltak a magyar szerkesztők. Ilyen 
is volt. Egyébként az irodalomoktatással ak-
kor tényleg sok mindent pótolni kellett Erdély-
ben, többek közt az iskolákban gyakorlatilag 
nem létező magyar történelmet is. Az én tan-
könyvemet aztán három év múlva visszavon-
ták, mert mégis ki akarták venni belőle Illyést, 
és nem egyeztem bele. 1990 után újra kinyom-
ták, és néhány évig abból tanítottak. Van hát 
tapasztalatom az irodalomoktatás buktatói-
ról tájainkon. Viszont az a véleményem, hogy 
a kronológiára továbbra is szükség van a ma-
gyartanításban, hiszen Petőfi Sándor megérté-
séhez kell Vörösmarty Mihály, József Attilához 
kell Ady Endre vagy Kosztolányi Dezső. Mint 
ahogy kell a társadalmi környezet ismerete is. 
Számomra a magyar irodalom élő egész, és ta-
lán nem is mindig szerzőket, hanem műveket 
kellene tanítani. Órákon át tudnék foglalkoz-
ni például annak az okával és céljával, hogy 
Kazinczy Ferenc évekig dolgozott az első ma-
gyar szonetten. Ez egy gyönyörű történet, és 
a végeredmény is megérne sok-sok beszélge-
tést. Mi valamivel jobban állunk itt Erdély-
ben, de ami az utóbbi időben Magyarországon 
a nemzeti alaptantervvel történik, az tragiko-
mikus. A történelem ismétlődik úgymond, is-
mét ideológiai szempontok szerint kellene taní-
tani. Persze, mondjuk, Wass Albertet nemcsak 
az életrajza miatt nem szabadna így megemel-
ni, hanem azért sem, mert vannak olvasmá-
nyos művei, de alapjában véve másodrangú 
író. Ettől függetlenül az irodalomtörténetet 
időről időre valóban nem árt újragondolni. 
Említettem Kazinczyt. De a két Kisfaludyról 
mit tudunk? Ki olvas Tompa Mihályt? És Ke-
mény Zsigmondot? Nem folytatom. Számomra 
az egyik legmodernebb történet mellesleg az 
Odüsszeia. Minden mai dilemmánk benne van.

– „Szép élet” – Michel Foucault szerint ez volt 
a görög korszak társadalmi ideálja. Amibe az 
is beletartozott, hogy úgy kell élni, hogy má-
sok pozitív módon őrizzenek meg emlékezetük-

ben. A te számodra mit tartalmaz a „szép élet” 
gondolata?

– Nagyobbacska kamaszként, emlékszem, 
azt kérdezte tőlem valaki, hogyan akarok él-
ni, és azt feleltem: szépen. Akkor még nyilván 
nem görög sugallatra, bár már összeolvastam 
mindenfélét. Később aztán szinte szégyelltem 
ezt, hiába tudtam, hogy Keats szerint, ami 
igaz, az szép is. Inkább a tisztesség, az ered-
ményesség, a hasznosság, a maradandóság lett 
volna a célom. Ki tudja, igazam volt-e. De akár 
a szépségről, akár a hasznosságról beszélünk, 
valójában ugyanarra törekszünk, hogy az éle-
tünk több legyen, mint mi magunk. Legyen 
valamilyen kisugárzása időben és térben. Igen, 
én is ezt szeretném.

– Annyi szereplés, megnyilatkozás után ma-
radt benned valami, amire azt lehetne monda-
ni: „nem mondhatom el senkinek, elmondom 
hát mindenkinek”? Itt az alkalom megszólalni.

– Természetesen van, amit nem mondhat-
tam el. Négyszemközti tárgyalásokról nem 
nagyon kerül nyilvánosságra semmi lénye-
ges, pedig számos megállapodás így szüle-
tik, és csak utána lesz belőle kollektív dön-
tés. Anekdotázhatnék is sokat, hogy milyen 
egy levélbomba, mert azt is kaptam a kilenc-
venes években, mesélhetnék politikusokról, 
kollégákról és ellenfelekről, akik közelről egé-
szen másként mutatkoznak, mint a nyilvá-
nosság előtt. Ez egyébként az írókkal is így 
van. Egyiket-másikat jobb a műveiből ismer-
ni, nem személyesen. Az ember gyarlóbb, mint 
a mű, az irodalomban is, a politikában is. For-
gatok is a fejemben valami olyan memoárt, 
amelyben bántó szándék nélkül, de megpró-
bálnék őszinte portrét rajzolni azokról, aki-
ket ismertem. Amiről nem nagyon beszéltem, 
hogy mégis van egy nagy különbség az életem-
ben az irodalom és a politika között. Én az iro-
dalmat nagyon szeretem, verset, prózát, esz-
szét, kritikát, mindent. Szeretek írni. Szeretek 
olvasni. Izgat egy-egy remekmű struktúrája, 
szenvedéllyel tudok elmerülni benne. A politi-
kában sok mindent nem szerettem. Fárasztott 
a protokoll, a ceremóniák, néha nevetséges-
nek éreztem az egészet. Mégsem ellentmon-
dás, hogy szívvel-lélekkel csináltam. ugyan-
is nem a politikát szerettem, nem a szálak 
húzogatását, nem a patikamérleget, amelyen 
az ember kiméri a nyilatkozatait, hanem az 
eredményt. Hogy tudtam valamennyit, egye-
sek szerint keveset, mások szerint többet, vál-
toztatni a körülményeinken. Hogy valamivel 
mégis jobb lett a helyzetünk, többek közt az 
erdélyi magyar kultúráé. De ne legyek képmu-
tató, a vitákat is szerettem. Érvekkel sarokba 
szorítani az ellenfelet. Meg aztán az irodalom-
hoz hasonlóan abban is van elégtétel, amikor 
megfogalmazol például egy törvényszöveget, 
és pontosan ki tudod számítani, hogyan fogja 
ezt értelmezni később a törvényalkalmazó. Ez 
is nyelvi kérdés, és empátia is kell hozzá. Szá-
momra a versírás is valami ilyesmi. A politi-
kában a nagy veszély, hogy egy idő után csak-
nem minden lépésed nyilvános, csupa szerep 
leszel, és eltűnik az igazi éned. Talán ezért is 
hagytam abba. Meg azért természetesen, mert 
úgy éreztem, lezárult az erdélyi magyar poli-
tika hőskorszaka, és nincs már szükség rám, 
megy minden a maga útján. utólag belátom, 
ezzel talán csak magamat nyugtatgattam.

TaMÁS DénES
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MEDGyESI EMESE

Sapientia expectare – 
várakozni tudni kell
(regényrészlet)

Éber álmom felemás állapotában ver-
gődtem. Merevgörcsben tartott lelkiisme-
ret-furdalás és kötelességérzet, megnevez-
hetetlen veszély érzete is lappangott kába 
tudatomban. Fél hatkor aztán végre éb-
resztőt zenélt az elektromos óra harsány 
derűvel, Mendelssohn negyedik szimfóni-
ájának köszönhetően szabadultam!

Készülődés közben visszacsengtek em-
lékezetemben az esti telefonbeszélge-
tés foszlányai. Thomas ugratása leper-
gett rólam, örültem, hogy londoni útja 
miatt kicsit szünetelt a nyelvi közelharc, 
ami Krisztinka egyszavas válaszai nyo-
mán indult kettejük között. Éhes-e, tejet 
vagy kakaót kér-e, mesét olvassunk vagy 
inkább vetítsünk, biciklivel vagy gyalog 
menjünk oviba? Friss apai szerepébe vá-
ratlanul csöppent, oktalan imperatívusz-
hoz folyamodott a férfiú. Saját nyelvének 
logikáját akarta új családtagjára ráeről-
tetni, és a hároméves verbális nevelését 
megreformálni. Magyarázat és indoklás 
nélkül hangoztatta velős tiltását:

– Nem úgy mondod!
A kioktatott minden alkalommal visz-

szakérdezett:
– Miért nem?
Thomasnak elvileg egyre ment, hogy ál-

lító vagy tagadó volt a válasz, csak „kérlek 
szépen” udvariassági fordulattal körítve 
kellett volna mindkettőt mondani. Ha El-
aine-re vagy Richardra hivatkozik, és mo-
solyogva hozzáteszi, hogy „őt a szülei erre 
tanították”, mert „az angolok így szokták”, 
vagy „udvariasabb a válaszod” stb., Krisz-
tinka bizonyára elfogadóbb lett volna, és 
ha furcsállja is, a játék kedvéért, valószínű, 
kérlek szépenel. Meglepően fejlett beszéd-
készsége azonban (mindennapos narratí-
vájában a lábbeli cipellő volt) olyan határo-
zott öntudattal ruházta föl, hogy makacsul 
ragaszkodott szavainak igazához. Válaszai 
csak azért sem bővültek!

Aggasztott kettejük lappangó, nyelvi 
huzavonája; feszültséget keltett, a legvá-
ratlanabb helyzetekben eszkalálódott.

Budapesti búcsúvacsoráink egyikén a 
gyermek tányérjára válaszainak függvé-
nyében szedegettem a svédasztalnál. Tho-
mas az erkélyen társalgott, közben ránk 
is figyelt, onnan „távkorrigált”: imádott 
nyelvi kifejezését ismét fennhangon szor-
galmazta. Krisztina rám nézett, tekinte-
temben kapaszkodót keresett. Összeszorí-
totta szájacskáját, de alkalmazkodott az 
elváráshoz, úgy vitte a prímet: 

– Álmos vagyok, kérlek szépen – utasí-
totta el kis kezével a válogatott falatokat. 
Lecsúszott a hokedliről, földet érve a kel-
leténél valamivel hangosabban köszönt el, 
mindenki hallhatta búcsúját: – Szervusz-
tok, kérlek szépen! Körbeintegetett, ahogy 
illett, és méltóságteljesen kivonult a nap-
paliból. Kicsúszott kezéből a gyerekszoba 

ajtajának kilincse? A huzat vagy ő maga 
csapta be akarattal az ajtót? A „snitt” úgy 
hatott, mint egy szinkópa. Másodpercekre 
megakadt a társalgás, de hamar megélén-
kült újra: egész este vidám „kérlek szé-
pen”-eket reptettek vendégeink a kemény-
vonalas nyelvreformátor felé.

Thomas poliglott volta csalóka 
spektrumnak bizonyult – látszólag meg-
sokszorozta személyiségét nyelvtudása, 
pedig egyetlen nyelv világában sem moz-
gott otthonosan. Közepes állagú szókin-
csével mindenik közegben folyamatos en 
garde attitűdre kényszerült: emiatt tuda-
tosan kerülte az írás csapdáit; ha tehette, 
szóban intézte ügyeit.

Tény, hogy más-más ember volt, annak 
függvényében, hogy milyen nyelven szólalt 
meg. Ha anyanyelvén kommunikált, fair 
havernak és megértő munkatársnak ítél-
ted; enyhén szólva felületesnek tűnt, va-
lahányszor frankofónként kapcsolódott 
beszédhelyzetbe, és feltűnően gyorsnak, 
egyenesen beképzeltnek érezted, ha spa-
nyolul kommunikált. Magyar nyelven pe-
dig… Osztatlan sikerét egyértelműen 
merészségével aratta: nyelvünk gyakor-
lásának kedvéért önként, akár in medias 
res, a társalgás közepén váltott magyar-
ra, készségesen lemondott az angol vagy 
a francia viszonylagos előnyeiről. Meg-
lepően gyorsan, a gyakorlatias emberek 
biztonságérzetével szerkesztette monda-
tait. Igét-főnevet gyorsan rendelt egymás 
mellé – az elemző gondolkodás kényelmes 
megoldását látta mindenfajta asszociáció 
csírájában. Előszeretettel halmozta a fő-
névi igeneveket, de kedvelte a ragmentes 
névszókat is. Találomra egy-egy mellék-
nevet illesztett melléjük, azzal kész! Pél-
dául készségesen ajánlotta barátainknak 
a Franciaországból ajándékba-kóstoló-
ba hozott sajtot: „kétezer méteres tehén”. 
Részletekkel soha nem bajlódott. Kétség 
nem merült fel benne saját nyelvi „recept-
je” iránt; magabiztos mosollyal bocsátotta 
sorsára összeeszkábált mondatait. A rag-
rendszernek fittyet hányt, a hely- és idővi-
szonyok nyűgét pedig kedvelt dzsóker-sza-
vainak egyikével tudta le: Igen? Értem. 
Remek! Azonnal, megértésed! Autóbusz, 
igen? Jössz nyugati találkozni remek. 
Olyan vakmerő találékonysággal használ-
ta a határozószavakat, hogy magától érte-
tődő, vidám kuszaság uralkodott diskur-
zusában – nem volt mindig egyértelmű a 
kommunikáció vele.

– Tanítottál, darling, nálatok mondat 
elasztikus. Végtelen. Mind igazi szerelem. 
Én kimondani, onnan ti dolog [értsétek 
meg]! – büszkélkedett magyar nyelvi tel-
jesítményével. Fittyet hányt a helyviszo-
nyokra is. Mindegy volt neki fölött, alatt, 
mögött vagy között; lényeg, hogy az a bi-
zonyos tárgy legyen számára valamikép-

pen elérhető. Rendszerint asztaltársa-
ság előtt állított oktatói felelősségem elé 
– mintha én inspiráltam volna rögtönzé-
ses kombinációit. A felcsattanó röhögést, 
mellyel tósztjait és szabadkozását díjaz-
ták, rendszerint vastaps követte. Témától 
függetlenül – bárhol szólalt fel, empatikus, 
humoros és hiteles volt – retorikai kész-
ségével mindenkit meghódított. Diszlexi-
áját, mindenfajta írásos szöveggel szembe-
ni kiszolgáltatottságát sikerült feledtetnie. 
Népszerűsége zenitjén hagytuk el az or-
szágot, amikor maximális szimpátiahá-
nyadosnak örvendett szakmai körökben 
csakúgy, mint barátai között. Amint meg-
szólalt, felülíródott körülötte a realitás, 
érzelmi glória fényében tündökölt, elany-
nyira, hogy fantazmák születtek vele kap-
csolatosan: ha nem jön közbe a kormány-
váltás, biztosan helyben maradt volna a 
derék, narancsvörös hajú brit, és családja 
révén igazi magyar ember válhatott vol-
na belőle.

Még csak ébredezett a metropolisz, de a 
pékségek és az olcsóbb bisztrók már nyitot-
tak: korai törzsvendégeikre számítottak. 
Aprócska boltjaik előtt kis teherautóba ra-
kodtak a kereskedők, cipelték a központi 
csarnokból diszkont áron, licittel beszer-
zett friss zöldséget, húst, halat. Szerény 
marge-zsal egyensúlyoztak, erős konku-
rencia regulázta a piacot, mely kordában 
tartotta az árakat, kínálatra, választékra 
pedig igazán nem lehetett panasz.

– Lényeg a letisztult akarat, hogy pon-
tosan tudd, mit keresel. Párizs a világ kö-
zepe, mindent megtalálsz benne, vagyis 
a megfelelő kerületeiben. Csak remem-
ber, hogy Louboutin-cipőt nem Tati for-
galmaz, kézműves termék után pedig 
ne a Place des Vosges-on kutass! Ha időt 
szánsz rá, tényleg igényes klienskirály le-
hetsz, kedvedre válogathatsz például a 
rue du Commerce környékén – oktatott 
Elaine indulásom előtt. Hosszú listát nyo-
mott a kezembe, az adminisztratív felada-
tok végeztével beszerzői megbízatás várt 
rám. Ellenállhatatlan volt sonkás-saj-
tos baguette-em illata, ropogós frissessé-
ge. Menet közben addig-addig kóstolgat-
tam, holott éhes sem voltam, hogy felére 
fogyatkozott, mire a Mars-mezőhöz értem. 
Megfékeztem esztelen fogyasztásomat, si-

Fészek

>>>>> folytatás a 6. oldalon
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etve elpakoltam szendvicsem csonkját. 
Valamelyik közeli lakás nyitott ablaká-
ból, a bulvárok felől, pontos időjelzés síp-
hangját hozta az enyhe szellő: hat óra volt. 
Mintha csak erre vártak volna, a parko-
ló autók soraiból karon ülő apróságaikkal 
a járdára perdültek katrincás asszonyok; 
nagyobb gyermekeik szoknyáikba kapasz-
kodtak, nyomukban pedig több jövendő 
nemzedék férfisarja, népes testvérhad vo-
nult. A legénykék körül felnőtt férfiak téb-
láboltak; apák, nagyapák, akik – ha nem 
is mind rokonai egymásnak – legalábbis 
barátok vagy jó ismerősök. Mindannyian 
egy irányba igyekeztünk.

Megélénkült a jó öreg Grenelle, közép-
kori passage-ával együtt: ez az Exposition 
keresztutca. Bejáratánál – Mars isten kút-
ja körül – máris sokan voltak, ácsorogtak 
vagy a járdaszélen kuporogtak. Ők még 
korábban érkezhettek, rég bekapcsolódtak 
az élet reggeli rituáléjába. Bömböltették 
az örökzöld manele-t, pillepalackokba vizet 
mertek, akadt, aki macska módra mosdott. 
Maszatos purdéikat fürösztötték az anyák, 
néhány önálló kislány cicázva fröcskölő-
dött; odébb a copfjaikkal fegyelmezetten 
bajlódó kamaszlányokra leselkedtek sze-
mük sarkából a ténfergő legénykék.

Amint áthaladtál az utcát megnyitó, 
hármas kapu ívei alatt, érezted, hogy be-
bocsáttattál. Bizonyos értelemben haza-
érkeztél: baloldalt a román nagykövetség 
épületeinek sora húzódott. Ismerősen hang-
zottak a várakozók hangosabbjait mérséklő 
felkiáltások: Linişte, vă rog! Măi, nu sunteţi 
acasă! Ia, mai taci puţin, matale! Az álta-
lános zsongás azonnal ráhangolt a hely-
zetre. Az is, hogy időnként felröppent a fi-
gyelmeztetés: vine poliţia! Nem volt mindig 
igaz, hallatára mégis mindannyiszor meg-
mozdult, tehetetlenül ingott, majd mintha 
összeszedte volna magát, ismét összezárt a 
sokaság, pedig a főépület kapuját csak jóval 
később, 8-kor nyitották ki. Addig szorosan 
egymás mellett, szinte vigyázzállásban vá-
rakoztunk. Senki nem tágított, minden lé-
pésnek tétje volt, értékes időt nyertél vagy 
veszíthettél általa. Ha hátrébb szorultál, 
előfordulhatott, aznap nem kerültél sorra. 
Vagyis még két napig rostokolhattál; csü-
törtökön volt legközelebb fogadás.

Másfél évtizedes, begyakorolt tapaszta-
lat volt nekünk, hazaiaknak a várakozás: 
a diktatúra idején élelemért, alapvető fo-
gyasztási cikkekért ácsorogtunk órákon 
át, sokszor fél napokat is. Virrasztottunk, 
végeláthatatlan hosszú, nyolc-tízes sorok-
ban álltunk, akár a regimentben. Sokszor 
családon belül váltottuk egymást, voltak, 
akik kisszékekkel vonultak a helyszínre. 
Éjszakai  menethez  a pléhvedrek fontos 
eszköznek bizonyultak: a férfiak malmoz-
tak vagy a blattot verték rajta. Népi fog-
lalkozás lett Ceauşescu uralmának utol-
só éveiben a sorbanállás, a szocializálódás 
iskolapéldája és az információcsere sajá-
tos módozata. Minden egyben. Megoldot-
ta a nyelveket a célirányos, mégis meddő, 
hosszas téblábolás – ismeretlenek azonnal 
tegezték egymást, bizonyos fokú védettsé-
get nyújtott a társalgás vélt anonimitása. 
A besúgókat ösztönösen beazonosítottuk 
sokadik érzékkel, közelükben és provo-

kációjuk ellen (el)hallgatással védekez-
ni véltünk. Attól kezdve, hogy a helyszín, 
a helyzet és a pillanat függvényében tart-
hatatlanná vált a csend, gyógyított, infor-
mált, szocializált a beszéd. Megtudtad, ha 
nem kérdezted, akkor is, kinek viszi majd 
a narancsot, ha hozzájut a hátad mögött 
álló kamasz. Hogy előre elvette az angyal-
csináló a pénzt, a komisszió előtt mégis 
megvétózta a várandós, három gyerekes 
anya abortuszkérelmét; hogy a szomszéd 
apósát az orvos megoperálta, biztatta őket, 
két hét múlva táncra kel az öreg, aztán 
az intenzívre sem mehettek be hozzá. Egy 
héttel később értesítették őket, átvitték a 
bácsit a halottasházba. Volt, aki tudni vél-
te, a város melyik üzletébe mikor, milyen 
árut hoztak. Sütés-főzés is folyt azokban 
a   sorokban: kényszerűség lett a találé-
konyság, sok receptben helyettesítettük a 
hozzávalókat. Ott tanultam meg, hogyan 
készül a sokoldalúan fejlett szocializmus 
diétás pörköltje: hús helyett parizercafa-
tokból. Csak zöldborsó-, és paradicsom-
konzerv kellett még a tarhonyához.

Azon a nyáron, körülöttem, az  Ex-
position utcában, leggyakrabban pénz-
ről beszéltek. Különböző valutanemek-
ben  röpködtek az árak: francia frankot, 
fontsterlinget, német márkát emlegettek… 
Mintha kasszagép kattogott volna az em-
berek fejében, papír-ceruza, zsebszámoló-
gép nélkül, gyorsan váltottak gondolatban. 
Új fogalom volt, és trendi törekvés a mobi-
litás – sokan hosszú utakat emlegettek, 30-
40 órás buszozásokat, közép-európai tér-
ségből  nyugatra  egyvégtében  levezetett 
távokkal, kalandos barangolásokkal hen-
cegtek. Mesés autók megvásárlását rész-
letezték. Történeteik váratlan fordulatai 
halászmesékre emlékeztettek. 1994-ben a 
közép-európai országok autóparkja egysé-
gesen öreg, zömében KGST-gyártmány volt. 
Nem csoda, ha státusszimbólummá nőttek 
a valutában megszerzett ingóságok. Menő 
volt márkás kocsi tulajdonosának lenni.

Öt évvel korábban zavaros véget ért 
a Kárpátok géniuszának nevével fémjel-
zett korszak. Nyitás, optimizmus, részle-
ges visszarendeződés és csalódás – mind 
együtt – követte az országban a változást. 
Ezek spirálmenete sokszor lejtett, de sze-
rencsére nem kanyarodtak vissza a koráb-
ban tapasztalt mélységekig. A párizsi ro-
mán nagykövetség előtt ácsorgó sokaság 

láttán 1994-ben megállapíthattam, mit 
sem változott honfitársaim attitűdje, be-
szélgetéseik tárgya ugyancsak keveset, 
várakozásuk modusa is alig. Akik itt so-
rukra vártak, túlélték a néhai népbeteg-
séget, a  krónikus alultápláltságot, túl 
voltak a meleg víz, a villanyáram, az alap-
vető piperecikkek hiányából fakadó trau-
mán. Boldogító apróságok birtokában él-
tek – lett meleg víz, hozzá elég szappan, 
felteltek elfogadható áruval a boltok polcai 
–, ezek méltóbb mindennapokat biztosítot-
tak számukra. És – ez volt talán a legfon-
tosabb – szabadon utazhattak, álmodhat-
tak, reménykedhettek.

Megállapítottam, nyoma sem volt körü-
löttem a kommunizmus attribútumának, 
megtört a szürke szín monokróm domi-
nanciája. Abban a párizsi sorban minden-
kinek színes volt az öltözéke, és láthatóan 
jobb a közérzete, mint az emlékezetem-
ben élő várakozóké, mégis panaszos ma-
radt a beszélgetések hangneme. Viszont 
korszerűsödött a jeremiádok ürügye. Pél-
dául többen sokallták, hogy ötszáz fran-
kért kereszteltek a párizsi agglomeráci-
óban a pópák, egy-egy esketésért pedig 
ezreket is elkértek, ha a násznépet kicsit 
jobban öltözöttnek látták, annak ellené-
re, hogy minden alkalommal körbeperse-
lyeztettek. Elmondták, a külső kerületek-
ben nem érezték biztonságban magukat, 
könnyen arab bandák kereszttüzébe ke-
rültek, az életüket kockáztatták egy-egy 
szerényebb ügylettel is. Három jótékony-
sági konyha menüjét dicsérték, ahon-
nan kiszorították őket, pedig – esküdöz-
tek – kifogás nem érhette viselkedésüket: 
megfizettek ők mindenért, rengeteg bor-
ravalót hagytak. Megtudtam azt is, Ma-
rais (negyedik kerület) és Neuilly-sur-Se-
ine elegáns negyedeiben pörög az üzlet 
(értsd: virágzik a koldulás és a prostitúció) 
– működnek „magánképviseletek”, ahol a 
kiváltságosak kopogtathatnak. De  csak 
ők, mert magas és kötelező a tiszteletdíj. 
Mennyi az annyi? Nagyságrendjéről in-
formáció kizárólag a bizalomra érdemesek 
fülébe kerülhetett. Nyilván a vajda köz-
benjárására vállal(nak) valaki(k)  kénye-
sebbnek  nevezett ügyvitelt. 

Körülbelül félórás időközönként nyer-
tünk bebocsátást. Minden kapunyitást va-
lóságos ostromkísérlet – tolakodás, kiabá-
lás, hangos jajszó és szitkozódás – követett. 
Feleslegesnek bizonyult a rögtönzött kor-
don, azaz a gátlástalanul előre tolakodók 
megfékezése végett a kezünkbe nyomott, 
vastag, fonott spárga. A földön tekergett, 
rajta tapostunk, mint agyonütött kígyón.

A nap már szinte merőlegesen sütött, 
az ivóvizem elfogyott. Keserű szájízzel tik-
kadoztam, a tehetetlenségtől összeszorult 
a torkom: esélytelen pozícióba kerültem. 
Úgy tűnt, aznap már nem kerülök sorra. 
Korgó gyomrom az örömtől összeszorult, 
amikor közvetlenül záróra előtt, az utol-
só hórukkal – csodával határos módon – 
mégiscsak bepasszírozódtam az ígéret ka-
puján. Fogalmam nem volt, a körülöttem 
lökdösődő ügybuzgók közül pontosan ki-
nek köszönhettem szerencsémet. Odabent 
tisztázódott, amikor kéz-kezet-mos ala-
pon az engem körülvevő, ötnemzedékes 
roma család nyomtatványainak kitöltésé-
vel  törleszthettem.  

>>>>> folytatás az 5. oldalról

Hang



2021/16. szám – Augusztus 25. 7

LŐNHÁRT MELINDA

sirálysztori

a cipariu téren laknak a sirályok
munkába menet minden nap láttam őket a buszból
egy hatalmas több mint 25 éve épülő
templom falai között tanyáznak
egy égigérő vascsicsergőben

egy reggel lekéstem a buszt
odamerészkedtem a környékre és
beszédbe elegyedtem egy sirállyal
arra kértem meséljen magukról
azóta minden nap hallom a hangját

akkor kávéztunk először és utoljára
lehet hogy már meg sem ismernénk egymást
ezeket mondta:

lakik bennünk egy éjszaka
ködökben szakad fel reggelente
lakik bennünk egy folyó egy erdő
röpülés szunnyad szárnyainkban
belénk költözött betondzsungel szemetesei
lettünk – vár pedig valahol egy tenger egy másik
város ahol a sirályok annyira jól érzik magukat
hogy lusták visszamenni az eredeti lakóhelyükre
pedig ugye a homok a levegő a víz meg a napfény
ugyan kérem a halak a rothadt halak egyformán bűzlenek
ma már be nem fejezett égigérő katedrálisokban
élnek úsznak körbe körbe mint egy akváriumban
rothadt akváriumban bealgásodott pocsolyás
politikusok és pópák hangján jajgatnak –
a tudósok sem értik mi ez sirálycsőrt nem hagyott
még el soha ilyen hang járnak is csodájára
hogy megérintsék hogy megcsókolják hogy
hazavigyék a falakból tibeti hangtálakban a
gyógyítást ezért nem épül fel soha semmi
csak az üres visszhang nevet a sirálykórus
vagy sír a tudósok sem értik ki tudná
megállapítani folyton építik beépítik a falakba
szorgos munkáskezek amit a királyság elrendel
de a legkisebb és legjobb hallású tudós
a legfigyelmesebb és legkitartóbb tudósinas
ki más mint aki kilenc külső és belső hallással
született igaz ugyan még kissé dadogós
az már rádöbbent: a sirály – bárhogy is
hullámozzon körötte éjjel az ég
kongjon is a viharló sötét
épüljön hétszáz díszes palota –
nem tagadhatja meg soha a benne lakó tengert

*

nem tudok dolgozni menni
járvány van és én nem ingázhatok
itthonról tanítok és egy képernyőn
bámulom a tanítványaimat

hiányzik az út hiányzik a cél
hiányzik a tenger hiányzik az erdő
hiányzik a falu hiányzik a város

hiányoznak a cipariu téri sirályok
az akivel egyszer kávéztunk és
azt mondta:

lakik bennünk egy éjszaka
vár pedig valahol egy tenger

Haikuk

1. levél
engedni kinek
menni kell – az érkezőt
fogadni tudni

2. ólom
ha a kávé ma
ágyba jönne – érdemes
lenne felkelni

3. kérdés
az éjszakai
eső fűzött gyöngyöket
bokorra fűre?

4. első maszk: trolin
milyen szépek az
emberi szemek a maszk
mögött ma reggel

5. ködfőpróba
mennyi sötét az
első hó előtt mennyi
sok ködfőpróba

6. okker
egy másik képben
okkerből lenne több egy
kert és egy ember

7. együtt
az iskolából
hazafelé a legjobb
mind együtt menni

8. lakóhárs
ketten: én és a
lakóhársam szemben a
nappal – csendszombat

9. mese
dér a tetőn a
szélvédőn hókirálynő
te kay én gerda

10. most
hasad az ég a
nap a hét a hó az év
mélykékbe fordul

11. színperspektívák
ősz és tél szélén
van vagy nincs határvonal
színperspektívák

12. beérni
ma be kell érnem
közelséggel ha a köd
távlatot lopkod

+1. szabálytalan töredék
sirályok törik fel a hajnalt
s a felhőkön mint tojáshéjakon
szaporodnak a repedések

Tejút I.
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PInTEa LÁSZLÓ

a száműzött
(I. rész)

Hosszú ideig éltem a tévhitben, hogy 
megbecsült politikusként végzem a dolgo-
mat, teljesítem a rám bízott feladatot. Ön-
teltségem figyelmetlenné tett, ellenfeleim 
egyetlen nap alatt döntötték meg a hatal-
mamat; ellentétes érdekek, ravasz kéré-
sek, teljesítetlen ígéretek okozták vesz-
temet. A  vörös bársonyszék váratlanul 
cserélődött deszkából ácsolt durva padra. 
Ellenségeim előbb házi őrizetbe kénysze-
rítettek, majd egy távoli tanya épületébe 
telepítettek. Elévülhetetlen bűnökkel vá-
doltak, állítólag cáfolhatatlan bizonyíté-
kok álltak a rendelkezésükre. Határozott 
választ kellett adnom a kihívásra; romos 
erőd falai közül szerveztem meg az el-
lenállást. Befolyásos üzletemberek, ne-
ves kereskedők, tekintélyes katonatisztek 
fogadtak hűséget, biztosítottak támoga-
tásukról; titokban folytak a tárgyalások, 
lovas futárok közvetítették a kódolt üzene-
teket, szakemberek sokasága elemezte az 
egymásnak ellentmondó híreket.

Külföldi szövetségeseket mozgósít-
va szerettem volna helyreállítani a meg-
tépázott bizalmat; kellemes hírek érkez-
tek a határon túli üzletfelektől, feltétlen 
hűségről biztosítottak az egykori tár-
sak. Ismerőseim kitartásra buzdítottak, 
egymás szavába vágva helyeselték ötle-
teimet, hadarva bizonygatták, hogy bár-
mikor bekövetkezhet a kedvező fordulat. 
Türelmetlenül latolgattam esélyeimet, 
a halvány utalásból is lehetőségeimre kö-
vetkeztettem; tele voltam hittel, remény-
kedve képzelegtem a győzelemről; eszelős 
elszántsággal szőttem terveimet, órám 
számlapját fürkészve elmélkedtem a si-
ker valószínűségén.

Suttogott szó, rejtett mozdulat, zava-
rodott pillantás ébresztett bennem gya-
nút, halk neszek hatására kezdtem két-
kedni. Sajnos későn derült ki, hogy áruló 
férkőzött a sorainkba; ellenségeink a tit-
kosított tervekről is tudomást szereztek, 
ismerték szándékainkat, hatékonyan há-
rították támadásainkat. Kiszolgáltatott-
ságunk miatt egyetlen elképzelésünk sem 
járt sikerrel, fokozatosan mélyült körülöt-
tünk a válság.

Az igazsághoz tartozik, hogy valameny-
nyien érzékeltük a hanyatlás jeleit; került 
bennünket a szerencse, a múló idő is el-
lenünk dolgozott. Esélyeinket latolgatva 
kénytelenek voltunk elismerni, hogy szö-
vetségeseinknek sem érdeke egy elhúzódó 
válság, pontosan tudtuk, hogy a kereske-
dőcsaládok és pénzügyi körök békés átme-
netre törekszenek.

Észrevétlenül kezdett foglalkoztatni a 
feleslegesség gondolata, tényként fogad-
tam el a felismerést, hogy nélkülem is 
működnek a dolgok, többé nincs szükség 
rám, nem vagyok nélkülözhetetlen eleme 
a gépezetnek. Önként azonosultam a ku-
darc fogalmával, távoli ábrándnak tűnt a 
siker, a rangomhoz méltó befejezés. Várat-

lanul omlott össze az ellenállás; hajnalban 
katonák ébresztettek, pecsétes parancsra 
hivatkozva, szótlanul csomagolták össze 
szerény holmimat, majd egy lakatlan szi-
getre telepítettek.

Letartóztatásom óta egy kopár szik-
lán tengetem az életemet. Valahol a mély-
ben morajlik a tenger, tekintetem kíván-
csian kutatja a távoli partokat. Hetente 
jön egy csónak, fegyveres katonák élelmet 
és ivóvizet hoznak. Havonta orvos is érke-
zik a szállítmánnyal, tüzetesen megvizs-
gál, erősítő gyógyszereket hagy a korhadt 
deszkákból ácsolt asztalon. Barátságosan 
viselkedik, lehetőségeihez képest becsüle-
tesen teljesíti kötelességét.

Egyhangúan múlik az idő a sziklán, 
ég és tenger végtelensége között létezem. 
Egyik nap tökéletesen hasonlít a másik-
ra, semmi nem különbözteti meg őket, leg-
feljebb az időjárás szeszélyei hoznak né-
mi változatosságot. Állandó merengésben 
múlnak a pillanataim, ebben a lebegő ál-
lapotban, csak a parti őrség élelmet szál-
lító csónakja jelent változást; amikor a sö-
tét folt felsejlik a lapos hullámhátakon, 
mintha felszínes álomból riadnék.

A  tenger mérhetetlen távlatait fürké-
szem, képtelen vagyok betelni az elém tá-
ruló látvánnyal. Gomolygó felhők tükrö-
ződnek a vízen, szélben dagadó vitorlák 
tűnnek fel a távolban, a feszülő vásznak 
vakítóan fehérlenek a ferde sugarakban; 
karcsú törzsű hajók hullámokból hasított 
fodrot húznak maguk után. A déli verő-
fényben elpihennek a szikla állatai, ha-
sadékokban várakoznak a sirályok, üre-
gek mélyén rejtőznek a halak és a csillanó 
páncélú rákok; még a hullámverés is el-
csendesedik, halk csobbanás teszi zavar-
talanná a nyugalmat.

Lomha ernyedtség vesz erőt rajtam, fá-
radt tagjaim a falak közé kényszerítenek, 
csontjaim a pihenés elkerülhetetlenségé-
re figyelmeztetnek; a fájdalmak enyhü-
lésében bízva húzódom árnyékos zugba. 
Hűvös szobám mélyén minden kívánsá-
gom teljesül. Kellemes körülmények kö-
zött, a tökéletesség feltételein merengek, 
hasznos dolgok tartósságán, részletek ma-
radandóságán elmélkedem. A tenger mo-
rajlását hallgatva időtlenségről képzelgek, 
szeretném, hogy soha ne érjenek véget a 
délután álmos pillanatai. Kedvelem a ma-
gánynak ezt a békés fajtáját, néha még 

hálás is vagyok ellenségeimnek, hogy a 
szigetre zárva szabadítottak meg a hata-
lommal járó felelősségtől.

Verőfényes délelőttökön a sziklahasa-
dékban költő sirályokkal barátkozom, 
ételmaradékkal, száraz kenyérhéjjal sze-
lídítem őket; fehér tollak kavarognak kö-
rülöttem, lebegés közben lágyan érintik 
az arcomat, súrolják a vállamat. Apály-
kor észrevétlenül húzódik vissza a lapos 
homokzátonyokról a víz, hullámhajlatok 
ragyognak a ferde fénypászmákban. Pá-
rafelhőbe burkolózva csábít a felforróso-
dott föveny, ruháimat szétdobálva szeret-
nék megmártózni az eldugott öblöcskék 
langyos vizében.

Ígéretes reggeleken eldugott partsza-
kaszra merészkedem, csigákat és gyöngy-
házfényű kagylókat gyűjtök, amelyek a 
visszahúzódó hullámok után maradnak 
a hínársávos iszapban. Éjszaka, a  hold-
világ fényénél halászok a sekély öböl-
ben. A sziklák között nyüzsög a sok hal, 
elég, ha egy lyukas vödröt merítek a fe-
héren habzó vízbe. Parázson sütöm a ki-
fogott zsákmányt, rejtett sziklaüregekből 
gyűjtöm a tengeri sót. Mennyei ízekkel is-
merkedem, finomabb falatokhoz a legdi-
vatosabb fővárosi éttermekben sem volt 
szerencsém. A sziklán kevés a tüzelő, alá-
zatos szavakkal kérem meg az őröket, 
hogy hozzanak néhány fahasábot. Legkö-
zelebb hatalmas tuskókat dobálnak a fö-
venyre, ráadásként egy éles baltával is 
megajándékoznak, kedvemre hasogatha-
tom az odvas göböket. A parton vágom fel 
a korhadt törzseket, száraz üregekben tá-
rolom a felaprított tűzrevalót.

Csenevész bokrok nőnek a sziget déli 
lejtőin, hosszú szárú fű hajladozik a víz-
mosások oldalaiban. Észrevétlenül közele-
dik a dagály, az emelkedő víz fokozatosan 
önti el a lapos homokzátonyokat, rikácso-
ló madárrajok laza felhőkként lebegnek a 
parti sziklák fölött. Erdővel borított szi-
getcsoportok sötétlenek a távolban, réteg-
ződő köd lebeg a fák fölött. A zöld sávok 
látványa bőségesen kárpótolt a szikla si-
vársága miatt. Szirtfal tompa ragyogásá-
ban, áttetsző felhőfoszlányok alakzatai-
ban gyönyörködöm.

Lapos kövön ülve sűrű erdőt képzelek 
magam elé, fáit futónövények fonják átha-
tolhatatlan szövevénnyé, ami tengerként 
hullámzik, ha megélénkül a szél. Sűrű 
nádas húzódik a zöld boltozat alatt, halá-
los veszedelmet rejtenek a hajlatok; óriás-
kígyók csüngenek a liánok között, az ál-
mos mocsarak tele vannak krokodilokkal, 
vérengző szúnyograjok rejtőznek a hatal-
mas levelek között, a legkisebb mozgásra 
is csapatosan támadnak. Viszolyogva gon-
dolok a trópusi erdő csapdáira, álnok ve-
szélyeire. Üdítően hat a felismerés, hogy 
távoli sziget biztonságában álmodozom a 
fenyegetésekről, fényárban fürödve idé-
zem a félelmetes eseményeket. A tenger 
egyszerre választ el és véd meg, a  szik-
la kopársága óv a burjánzó élet veszedel-
meitől. Mosolyt csal arcomra a gondolat, 
hogy ellenségeimnek arra a másik sziget-
re kellett volna száműzniük. A kegyetlen 
körülmények között egyetlen hétig se bír-
tam volna. Könnyen megtörténhet, hogy 
a végén még hálával gondolok a hivatalos 
szervek embertelen bánásmódjára.

Tejút II.
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Kis Teodósziusz
(részlet)

Két levél
1.
Néha a gyönge fuvallat tomboló vihar 

enyhe utórezgése.
Valahol fönt, nagyon magasan, a  nyo-

más- vagy hőmérséklet-különbség (vagy 
éppenséggel mindkettő) fölszippantotta 
egy völgy lusta levegőjét, és a felhők párás 
anyagával összeforgatta. Az örvénylő töl-
csér észrevétlenül továbbsodródott az ég-
bolton, és újabb felleggomolyákat kebele-
zett be. Egy esőcseppektől duzzadó fellegen 
keresztülhatolva maga is elnedvesedett, 
később egy másik felleg jegesre hűtötte, 
ekkor felpörgött, és a jég hegyes tüskékre 
szakadt, majd amikor az útjába kerülő fel-
hők már túl nagyok és feketék voltak ah-
hoz, hogy elnyelje őket, az almáskertek fe-
lett északra vette útját, és megremegtette 
Ottoburg vára fokán a büszke ciklámen-
zöld színű lobogót. A forgószél megrázta az 
almáktól roskadozó ágakat (az almák ja-
va része puffanva földet ért, de a fán ma-
radt almák is ütődöttekké, ehetetlenekké 
váltak), fölkavarta a vizesárok melletti te-
niszpályák salakrétegét, majd zúgva dél-
nek indult, ahol tönkretette a mértani 
alakzatban ültetett gyümölcsösöket és le-
szaggatta a szőlőfürtöket. Amikor a leve-
let, port és ágakat sodró tömeg a királyság 
közepe táján a Hidegtó tükréről alkonyat-
kor felszálló gőzzel összeütközött, a tölcsér 
mintha lelassult volna, nem tudván eldön-
teni, hogy keletnek induljon-e, oda, ahol 
a Zöld Hangyák szorgosan építik a nagy-
szerű Filiași – Tengerünk csatornát, vagy 
nyugatra tartson, hogy a Lila Hangyák tö-
rékeny építményeit és a petrilai sóbányák 
állványzatát elsodorja.

Mivel kicsit sokáig tartott a tétovázás, 
a Tóról felszálló meleg légáramlatok lecsil-
lapították és délre csalogatták az örvényt. 
Így esett, hogy este tíz óra körül mindösz-
sze egy hideghullám kelt át a tótükrön, 
apró, fodrozó nyomokat hagyva rajta, és 
vészjósló dübörgés helyett inkább asztmás 
köhögéssel elérte a déli partot. A forgószél 
számára itt kezdődtek csak az igazi nehéz-
ségek. Délnek tartva át kellett préselnie 
magát a Hidegtavat Bukaresttől elválasz-
tó, egyre alacsonyabb, puha dombok között. 
Erejéből minden medencében veszített va-
lamennyit, így miután megforgatta Teodó-
sziusz nyári palotájának pléhből eszkabált 
szélkakasát, kifulladva érte el a Falat, és 
nem volt már több meleg széllökésnél, ami 

a kánikulához szokott bukarestieknek meg 
sem kottyant. Mert ugyan ki figyelne föl 
egy ruha uszályát meglebbentő fuvallatra, 
kit ejtene gondolkodóba az éjjeli sétáló ka-
lapját elragadó szélroham? És ki ne tévesz-
tené össze az Izvor hídon a Dîmbovița folyó 
fele sodródó forró levegőáramot a földalatti 
szellőzőrendszerének kiáramlásával?

A fuvallat elhúzott a Bulandra színház 
mellett, a Citromos Cukrászda előtt meg-
állt a közlekedési lámpánál (jobb oldalán 
a sötéten ásító Lázár Líceummal, melynek 
homlokzata a sugárút piros égőinek fényé-
ben fürdött), elhúzódott egy, a cukrászda 
alacsony, rácsos ablakán kiözönlő, vanília- 
és rétesillatú, meleg légtömeg elől, majd 
amikor a lámpa zöldre váltott, átkelt az 
úttesten, elpörgött az iskolaépület mellett, 
befordult a Cişmigiu parkba, és eltűnt a 
szerteágazó sétányokon. Egy ily módon 
született, egészen gyönge szellőcske át-
bújt a Rönk székeinek és asztalainak vas-
lábai között, utolsó erejével elbotorkált a 
galambos bódéig, aminek már csak a lép-
csőjét érte el, s nekiütközve, utolsó lehe-
letével alig észlelhető, enyhén fenyegető 
jeges északi levegőt fújt, és lapjával fölfe-
lé fordította az ott heverő fél A4-es mére-
tű szórólapok egyikét. A szórólapon ököl-
be szorított kéz rémlett föl, alatta, csupa 
nagybetűvel, mindössze két szó:

„FEGYVERBE, BuKAREST!”

2.
Kalpagházi Márton generális úr,
a Hadsereg Vezérkari Főnökének 
figyelmébe
Generális úr, helyzetelemző tehetségére 

és tisztánlátására alapozva, aggódva írom 
az alábbiakat: tegnap, amint különösebb 
cél nélkül, pontosabban azzal a szándékkal, 
hogy bizonyos mendemondákat ellenőrizzek, 
a fővárosban sétáltam, Bukarest szívében, 
a Mihail Kogălniceanu sugárúton mocskos 
cetli akadt utamba, mely mintha szántszán-
dékkal felforgatni akarná a bukarestiek lel-
ki békéjét vagy épp pánikot igyekezne kelte-
ni. Ökölbe szorított kéz alatt húszas méretű, 
hatalmas betűkkel ez állt: „FEGYVERBE, 
BuKAREST!”, és a valóságtól látszólag 
teljesen elrugaszkodott felhívás alatt sem-
miféle aláírás nem szerepelt. Azt hiszem, 
Ön megérti, hogy a Trónörökös Teljhatal-
mú Gyámjaként, ez  örömteli, de ugyan-
akkor kockázatteljes tisztségben gyűjtött 
tapasztalataimra támaszkodva képes va-
gyok a komoly fenyegetést a szalmalángtól 
megkülönböztetni, így kezdetben azt gon-
doltam, hogy az utóbbi helyzettel, vagy-
is szalmalánggal van dolgunk. De amint 
kémleléshez szokott szemmel körülnéz-
tem, azt láttam, hogy a Cişmigiu Park be-
járata fehérlik ezektől a papirosoktól, illet-
ve, hogy igen sok egyszerű, felségárulással 
aligha vádolható polgár felemeli, elolvassa, 
majd hirtelen zsebre vágja ezeket a lapokat, 

aztán sietve továbbindul, feltételezem, hogy 
otthona irányába. Ahogyan azt legutóbbi 
találkozásunk alkalmával megbeszéltük 
(és módfelett sajnálom, hogy a trónörökös-
ben a sorsa viseléséhez szükséges képes-
ségek és a rangjához méltó tevékenységek, 
vagyis a vadászat és halászat ismeretének 
kialakításával eltöltött időm nem engedte, 
hogy gyakrabban találkozzam önnel) a fő-
városi ügyek zökkenőmentesítése az Ön fel-
adatkörébe tartozik, és ide sorolandók ezek 
a lakosság lelki nyugalmát fenyegető ese-
tek is, melyek elhárításáért többek között 
Ön a fizetését kapja, mert stratégaként 
nyilván Ön is ismeri a mondást, miszerint 
a megfélemlített lakosság legyőzött lakos-
ság is egyben. Az állandó hadseregünkben 
szolgáló katonák számával, illetve a velük 
szemben az optimális eredmény elérése ér-
dekében foganatosítható kiképzési mód-
szerekkel kapcsolatos nézeteltéréseink da-
cára sem kérdőjelezem meg elhivatottságát 
az ügy iránt, melynek szolgálata mindket-
tőnk kötelessége, ellenben továbbra is két-
ségeim vannak az Ön módszerei hatékony-
sága felől, kétségek, melyeket a városban 
újabban felbukkanó manifesztumok vitán 
felül igazolnak. Úgy vélem, nem tartozom 
Önnek félelmeim természetére vonatko-
zó további magyarázattal, és bízom abban, 
hogy az Önnek a hadsereg fölállítása cél-
jából rendelkezésére bocsátott összegek egy 
részét Ön a kellő bölcsességgel komoly ké-
melhárító szolgálat kiépítésére fordította, 
mely a királyságban folyó ügyekről napra-
kész módon tájékoztatja Önt. Ekképpen tu-
domására kellett jutnia annak, hogy Ottó 
fegyverkezik és az Északi, úgynevezett Bál-
na Öbölben szállítóhajókat épít, ez pedig a 
főváros ellen intézett közelgő támadást he-
lyez kilátásba. Ennek fényében Önhöz in-
tézett kérésem, sőt, parancsom az, hogy 
csapatainkat a városkapuknál, a Fal előtt 
helyezze el, és készüljön arra, hogy a fővá-
ros bejáratát katonái és saját élete árán is 
megvédje. A józan ész erejében, illetve, és 
ezt tekintse bátran személyes jellegű köz-
lésnek, a büntetés helyett a bűnös jó útra 
térítésében mégis jobban bízom. Ottó egye-
di esetében minden okom megvan e meg-
oldásban bízni, ha másért nem, hát a mö-
göttünk álló nagymúltú kapcsolat nevében. 
Annak reményében, hogy a fölöttünk gyü-
lekező sötét fellegek romboló zivatar nélkül 
vonulnak el, maradok az Ön odaadó barátja,

a T(rónörökös) T(eljhatalmú) G(yámja),
Gábriel Cicakutyus

GÁLL aTTILa fordítása
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NAGY ZALÁN

jogszabály
liheghet nyakamba a törvény 
tágul fölöttem az égbolt
királybíborba öltözik a nap
csak annak leszek szolgája
ami engem is szolgál

előttem titkárnő közöttünk üvegfal
az üvegfalban légy vergődik
ki számolná fel megkésett szárnycsapásait

szerződéseim papírgalacsinokká
gyűrődnek mielőtt megalkuvásnak
nevezhetném a kompromisszumot

mert nem lehet lentről bontogatni azt
ami fentről szerveződik

nem csuklottam össze 
pálcikaemberként a radír árnyéka alatt
hivatalok papírkötegének súlyától
mint teher alatt a pálma
nő a méltóság

látványterv
szörfdeszkások szerelmességével
akarok átérni a túlpartra

körtetoválások jelzik szokásaimat
visszatérni rozoga stégekhez
sörösdobozokat piszkáló kóborkutyákhoz
meglovagolni a hátrafele sodrást
mutatványt csinálni a szenvedésből

a dolgok amiket végül
nem bocsátottam meg
most hizlalt cápákként
köröznek a deszka alatt

a távolban karneválbuszok robognak
a halászkunyhó feldíszítve 
pofonegyszerű dallamok
bűvölnek a dagály idején

minek szőnék túlparti terveket
mikor arcomba kókuszlevet locsol
minden szombat estétől reggelig 
nyakában plumériával egy kreol bőrű nő

türelemjáték
tisztelem a babonákat
bár nem rémülök meg
nem is vigyorgok fekete macskák láttán

sorsokat hordoznak csomagtartójukban
a szamárködböl érkező autók
az úttesten kilapított macskából 
folyik a vér mint palacsintából a lekvár

pókerarc vagyok fedetlen kártyák mögött
a szerencse régi bizalmasa

félek a gyomorgörcsök jóslataitól
spekulálok tehát vagyok
gondolkodom tehát szorongok
mert mindent elhinni bolondság
semmit viszont őrültség

a pillanat egy kiszámíthatatlan játékos
túl hamar fedi fel kártyáit
a következményekre úgy gondolok
mint kicsomagolatlan rágógumira

megcsömörlöttem már sokszor
magyarázatoktól logikus érvrendszerektől
a rágás nyelés emésztés 
szentháromságában
lelket önt belém az aggodalom

A vadon szava



2021/16. szám – Augusztus 25. 11

>>>>> folytatás a 12. oldalon

FERENCZ ESZTER

Változás

Volt idő, amikor a farkas és a bárány jó 
barátok voltak. Naphosszat csatangoltak 
az erdőben, barátságuk felhőtlen, életük 
gondtalan volt. Egy napon valami külön-
leges, számukra addig ismeretlen dologra 
bukkantak: egy falura. Döbbenten figyel-
tek és tanakodtak, hogy mitévők legyenek.

– Szerintem – kezdte Bárány – várjunk 
itt egy pár napig, figyeljük meg, hogy kik 
laknak ezekben a furcsa sziklákban, és 
utána menjünk és nézzük meg magunk, 
hogy mi is a helyzet odalenn.

– Hát – töprengett a gyáva Farkas –, 
szerintem inkább menjünk tovább. Na-
gyon veszélyesnek ígérkezik ez a próbál-
kozás.

– ugyan! Ne legyél már ilyen gyáva! Na, 
keressünk egy helyet, ahonnan minden jól 
látszik!

– Rendben, de ez akkor is esztelen 
ötlet…

Bárány figyelmen kívül hagyta Far-
kas megjegyzését, és felszegett állal üge-
tett, hogy megtalálja a megfigyelésre leg-
inkább alkalmas helyet. Rövid keresgélés 
után ráakadtak egy kiálló sziklára, mely-
nek egy részét fák takarták.

– Tökéletes, építsünk ide egy kis házi-
kót! – rikkantott Bárány, majd rögtön ter-
vezgetni kezdett. – Gyerünk, menj fáért, én 
hozok faleveleket, hogy legyen min aludni.

Farkas szó nélkül követte az utasítá-
sokat, és nekiállt fát hordani. Hosszú és 
fáradtságos munka árán, de estére sike-
resen befejezték a kis kunyhót. Miután le-
feküdtek, Bárány így szólt barátjához:

– Látod, itt biztos, hogy nem fognak ész-
revenni! Amennyiben viszont mégis veszé-
lyesnek ítéljük meg a furcsa sziklákban la-
kó állatokat, nem fogunk lemenni közéjük.

– Ígéred? – kérdezte félénken Farkas.
– Ígérem – felelte a bátor Bárány.
Egymásra mosolyogtak, majd mind 

a ketten békés álomra hajtották a fejüket.
Reggel Bárány ébredt hamarabb, és 

szemeit törölgetve lépett ki a sziklára. 
A látvány, ami a szeme elé tárult, azonnal 
elverte az álmosságot, és izgatottan futott 
be a kis házba, egészen Farkas ágyáig.

– Farkas, Farkas, ébredj! – kiabálta. 
– Ilyent még nem láttál, gyere gyorsan, 
nézd meg!

Farkas a vártnál gyorsabban és indula-
tosabban ugrott ki az ágyából, és Bárányra 
vicsorgott. Fehér fogairól habzó nyál csöpö-
gött le, és hirtelen megmagyarázhatatlan 
késztetést érzett arra, hogy barátja torká-
nak essen és lakmározzon a zamatos húsá-
ból. Bárány hátrált egy lépést. A vérengző 
Farkas hirtelen ráeszmélt, hogy nem he-
lyes, amit tesz, úrrá lett vérszomján és új-
ra a régi és kedves énjét mutatta.

– Megijesztettél – mondta lehajtott fü-
lekkel és behúzott farokkal.

– Ne haragudj – tért vissza Bárány bá-
torsága –, nem akartalak megijeszteni, 
de ezt tényleg látnod kell!

Azzal kiszaladt a sziklára, de nem ér-
hette el annak peremét, ugyanis Farkas 

utána ugrott és hatalmas erejével megál-
lásra kényszerítette fürtös bajtársát.

– Eszednél vagy?! – förmedt rá úgy, 
hogy maga is meglepődött félelmetes 
hangján. – Úgy volt, hogy bujkálunk, szó-
val lapulj szépen a földhöz, és maradj az 
ágak alatt – morogta ellentmondást nem 
tűrő hangon. – Mi az, ami ennyire külön-
leges? 

Bárány engedelmeskedett Farkasnak, 
hiszen a lelke mélyén tudta, ki az erősebb, 
de ezt soha nem vallotta volna be senkinek.

– Nézd, milyen különleges állatok ezek! 
– kezdte. – Nincsen rajtuk szinte semmi 
szőr, csak a fejük tetején egy kicsi és két 
lábon járnak!

A szürke bundás, kihasználva termé-
szet adta éles látását, alaposan szemügy-
re vette eme érdekes állatok viselkedését. 
Hümmögött egy sort, majd így szólt:

– Különös.
Ezernyi gondolat suhant át a fején eme 

különös állatok láttán. Vajon mennyire 
vadak? Meg tudja védeni majd tőlük a ba-
rátját? Vajon finom húsuk van? Ez utób-
bi gondolat megrémítette, és rájött, hogy 
ösztönei megint kezdik átvenni az ural-
mat, így felkelt és faképnél hagyta a kis 
göndörkét.

– Most hová mész? – kiáltott utána.
– Reggeliért – felelte kurtán.
– Hozol nekem is valamit?
– Persze – felelte Farkas a tőle megszo-

kott nyugodt és jámbor módján.
Bárány a rejtekhelyen maradt és mohón 

figyelte, hogy hogyan éli mindennapjait ez 
a faj. Eközben Farkas a lehető legtávolabb 
vadászott. utálta magát, minden tettéért, 
de életben akart maradni, hogy hű lehes-
sen barátjához. Étlapján az a róka szere-
pelt, aki, mint az erdő lakóitól megtudta, 
már évek óta rettegésben tartotta a környé-
ket. Bár sosem érezte magát igazán bíró-
nak, mégis halálos ítéletet osztott ki azok-
nak, akik másokkal rosszat cselekedtek. 

undorodva nézte reggelije maradványa-
it, majd egy félreeső helyen vonyítva kérte 
a Fennvaló kegyelmét.

Nem feledkezve meg barátjáról sem, 
a  közeli dombon friss füvet szedett, be-
csomagolta egy levélbe és úgy vitte visz-
sza a táborhelyre.

– Hol voltál ilyen sokáig?! – förmedt rá 
Bárány. – Majd’ éhen haltam a várakozás 
közben!

– Kicsit körülnéztem. Nem messze van 
egy kis patak, és a környék is biztonságos 
– azt ugyan nem tette hozzá, hogy most 
már. Soha nem beszélt Báránynak a gyil-
kos énjéről, noha volt egy olyan érzése, 
hogy barátja sejt valamit, mégis úgy gon-
dolta, hogy jobb titkolni.

– Túlságosan aggódsz! Nem értem, mi-
nek idegeskedsz mindenen?!

– Jobban szeretem, ha minden a legna-
gyobb rendben megy – morogta halkan, 
majd igyekezett témát váltani. – Mesélj, 
mit fedeztél eddig fel?

– Hát a madarak elcsiripelték, hogy ez 
az állat nem állat, hanem ember – mesél-
te Bárány mohó csillogással a szemében.

– Ember?
– Igen, ember. Ők itt az uralkodó faj…
Gyilkos gondolat fogant meg Farkas 

agyában, de inkább csendesen hallgatta 
tovább a barátját.

– … de az erdő lakóit nem bántják, csak 
ha valami rosszat tesznek.

– Különös – mondta megint kurtán, 
és letelepedett Bárány mellé.

Valóban különös volt, hogy egy addig 
számára ismeretlen faj hirtelen ilyen nagy 
rokonszenvet ébresszen benne.

Néhány perc elteltével mély álomba 
merült, és különös kép tárult csukott sze-
mei elé:

Bárány és ő egymással szemben álltak 
egy hatalmas síkságon. Bárány egyet dob-
bantott a lábával és hirtelen egy hatalmas 
szakadék keletkezett közöttük, mely tele 
volt állatok tetemeivel. Szőrét borzolva 
nyüszített és prüszkölt az előtte lévő ocs-
mány látványtól. Bárány gúnyos mosolyra 
húzta a száját, majd fehér szőre hirtelen 
éjfeketévé változott. Sarkon fordult és vér-
fagyasztó kacajt hallatva elfutott, és  el-
tűnt a sötétségben. utána szeretett vol-
na szaladni, de lábai az ellenkező irányba 
vitték egy fényes pont felé.

Hirtelen felriadt és nyugtalanság lett 
úrrá rajta, de midőn szintén szundikáló 
barátjára nézett, valamelyest megnyug-
vásra lelt. Felállt, megrázta verejték-
től nedves bundáját és az égre pillan-
tott. A nap már lebukott a fák mögé, csak 
az  utolsó sugarai festették rózsaszínre 
az eget. Elment a kis patakhoz, majd visz-
szatérve finoman megfogta barátja gra-
bancát és bevitte a kunyhóba.

Nagyjából így teltek el a napok, és Far-
kasnak egyre nagyobb területeket kel-
lett bejárnia, hogy bírói lakomához jus-
son. Pontosan egy hete voltak ott, amikor 
Bárány elé állt és komoly elhatározással 
így szólt:

– Én ma lemegyek az emberek közé, el-
töltök ott egy hetet és megismerem, hogy 
milyen faj is ez valójában.

– Egészen biztos vagy benne? – kér-
dezte Farkas, és aggódó pillantást vetett 
a falura.

– Már megint mit gyáváskodsz?! Hát 
persze, hogy biztos vagyok benne!

– Rendben, de azért vigyázz magadra, 
kérlek!

– Mindig vigyázok!
Rövid búcsú után Bárány elindult, Far-

kas meg ott maradt a táborhelyükön.
Bárány büszkén lépkedett, vissza sem 

nézett barátjára, olyannyira megrészegí-
tette a dicsőség édes íze, hogy csakis az 
lebegett a szeme előtt, hogy ő milyen bá-
tor, hiszen az is meglehet, hogy éppen az 
oroszlán barlangjába készül. Farkas félt. 
Úgy érezte, ez a vég kezdete. Mi lesz vele, 
ha Bárány nem megy vissza? Ha az embe-
rek megölik vagy bezárják, és soha többé 
nem engedik szabadon? Ez nem történhet 
meg. Ha viszont mégis így történik, kény-
telen lesz egy újabb nagyszabású bírói la-
komát rendezni. Felnyögött még a gondo-
lattól is, hogy ezt kelljen cselekedje, így 
visszament a kis kunyhóba és estig ki sem 
merészkedett.

Ez alatt az idő alatt Bárány elérte a fa-
lu határát, ám kezdeti bátorsága alább-
hagyott. Földbe gyökerezett lábakkal állt 
és nézte, ahogy az emberek mennek ösz-
sze-vissza. A különösen rémisztő az egész-
ben az volt, hogy az emberek sokkal maga-
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sabbak voltak a valóságban, mint ahogyan 
az a szikláról tűnt. Nagyobbak és ijesztőb-
bek is voltak, mint Farkas. Rémült gondo-
latait éles kiáltás szakította félbe:

– Béla, gyere, megint kiszökött egy 
bárány!

– A rosseb vigye el, hogy nem tudnak 
ezek nyugton ülni?!

A kis Bárány még jobban megijedt a két 
közeledő alak láttán, de képtelen volt sza-
ladni. A félelem átjárta az egész testét és 
megbénította. Hol van most az az idióta, aki 
folyton megvédi? Amint állítólagos jó barát-
jára gondolt, a két ember is odaért hozzá.

– Ez nem a mi bárányunk – szólt a han-
goskodó.

– Valóban nem – felelte a Bélának neve-
zett, azzal lehajolt és finoman megsimo-
gatta Bárány fejét. – Téged meg honnan 
szalasztottak, kispajtás? Nézd, milyen ko-
szos szegény, és nyírva is régen lehetett.

– Akkor itt az ideje kezelésbe venni ezt 
a szegény párát.

Bárány döbbenten konstatálta, hogy az 
emberek szelídek, és azonnal visszanyer-
te bátorságát. Vidáman lépkedett a tere-
lői között, és rövidesen frissen nyírva, tö-
kéletes formában állt a sok, hozzá hasonló 
bárányka között. Társai kíváncsian néze-
gették, körbejárták, méregették, de szól-
ni nem mertek. Bárány nagyon meglepő-
dött, hiszen azelőtt soha nem találkozott 
vagy nem emlékezett, hogy találkozott vol-
na fajtársaival. Amint így nézegették egy-
mást, újra megérkeztek az emberek.

– Szóval ez lenne a kis elveszett bárány? 
– kérdezte egy horgas orrú, még a többinél 
is magasabb ember a Bélának nevezettől.

– Ez bizony. Nagyon messziről jöhetett, 
mert ilyen selymes és puha gyapjúval ren-
delkező bárány itt mifelénk nincsen.

– Vagy úgy? Nos, akkor szerencsések le-
hetünk, hogy hozzánk keveredett ez a kis 
jószág.

Bárány majdnem kiugrott a bőréből 
örömében. Nem elég, hogy ilyen jámborok 
az emberek, de még tisztelik és becsülik is 
őt. Tudta előre, hogy itt jó helyen lesz, és 
esze ágában sem volt visszamenni Farkas-
hoz. Pedig, ha tudta volna, hogy hűséges 
társa mennyire aggódik érte…

Késő este volt, mire Farkas újra előme-
részkedett a kis kunyhóból. Az éhség meg-
őrjítette, és nem bírt tovább bent marad-
ni. Nyomban átadta magát ösztöneinek, 
mit sem törődve addigi óvatosságával és 
szelídségével. Az erdőben csakhamar rá-
akadt kiszemelt áldozatára, és teljes hi-
degvérrel akarta kioltani egy ártatlan őz-
gida életét. Ám miután ráeszmélt, hogy ez 
nem helyes, mélyről jövő, panaszos vonyí-
tás hagyta el a torkát. Megint távoli vidé-
kekre űzte őt az éhség, és kénytelen volt 
újra egy bírói lakomát eltölteni. Soha nem 
érezte még ilyen erőteljesen, hogy mennyi-
re szüksége van a barátjára, pedig ha tud-
ta volna, hogy Báránynak a barátság töb-
bé már nem jelent semmit…

Egy hét telt el azóta, hogy Bárány leme-
részkedett a faluba. Ez idő alatt tökélete-
sen beilleszkedett, az emberek és pajtásai 
egyaránt tisztelték és szerették. Majdnem 
teljesen meg is feledkezett Farkasról, ám 

a társa hűséges maradt hozzá. Egy na-
pon, amint kint legelészett, halk pissze-
gést hallott az erdő sűrű aljnövényzete fe-
lől. Farkas volt az.

– Hé, pszt! Gyere ide gyorsan! – susog-
ta Farkas, tőle szokatlanul izgatottan. Bá-
rány kelletlenül ugyan, de odaballagott.

– Mit akarsz? – förmedt rá. Farkast 
meglepték barátja ellenséges szavai.

– Hogyhogy mit akarok? Letelt az egy 
hét, úgy volt, hogy…

– Ah, ne is folytasd, nem megyek vissza 
veled az erdőbe!

– Tessék? – rémült meg Farkas. – ugye, 
ez csak vicc?

– Nem, nem vicc. Sokkal jobb itt nekem. 
Itt mindenki szeret és tisztel. Ráadásul leg-
alább nem kell egy ilyen koloncot magam-
mal cipelnem. Nincs már szükségem rád, 
menj, ahova kedved tartja, de én maradok.

– Azt hittem, barátok vagyunk…
– Barátok? ugyan, kérlek, soha nem vol-

tunk mi barátok. Szükségem volt valaki-
re, aki mellett biztonságban vagyok, és te 
pont tökéletes voltál. Látszólag félelmetes 
vagy, de legbelül egy igazi buta nyúl vagy!

– Te. Kihasználtál. Engem – Farkas 
minden szót lassan, tagoltan mondott ki. 
Az igazság olyan erővel zúdult rá, hogy 
gondolkodni is képtelen volt. Megzavaro-
dott, nyüszíteni kezdett.

– Szánalmas vagy – mondta ki kímé-
letlenül Bárány. – Persze, hogy kihasz-
náltalak. Viszont bocsáss meg, de most 
mennem kell élni egy jobb életet – azzal 
hátat fordított az áruló, de a válla fölött 
még visszaszólt. – Mielőtt elfelejteném! Itt 
nem szeretik a farkasokat.

– Tessék? – ocsúdott fel valamelyest a 
döbbenetből. Ám Bárány válasz helyett 
üvöltözni kezdett.

– Farkas! Farkas van az erdőben! Segít-
ség! – A többi bárány is azon nyomban or-
dibálni kezdett, és rövidesen megérkeztek 
az emberek. Hatalmas karókkal és vasvil-
lákkal rontottak be az erdőbe, ám Farkas-
nak hűlt helyét találták.

Farkas futott és futott, míg fel nem ért 
a közeli hegyekbe, és el nem rejtőzött egy 
barlangban. Nyüszített, prüszkölt és el-
viselhetetlen görcsök rázták egész testét. 
Ráeszmélt, hogy az élet, amit eddig élt, 
csupán egy hazugság, és a barát, aki szá-
mára a mindenséget jelentette, nem volt 
más, mint illúzió. Élet volt ez egyáltalán? 
Kérdezte magától. Megéri egyáltalán így 
tovább élni? Végső elkeseredettségében 
éhhalálra száműzte magát, és úgy tervez-
te, hogy soha többé nem hagyja el a bar-
langot. Ott töltötte a nap hátralevő részét, 
és még másnap estig is képes volt paran-
csolni magának. Az éj eljövetelével azon-
ban az ösztönei kezdtek újra felülkere-
kedni rajta. Bármilyen erősen is küzdött, 
bárhogy próbált ellenállni, a kísértés nem 
hagyta nyugodni. Vadászni akart. Igazsá-
got akart szolgáltatni. Bárány bántotta, 
megérdemli a büntetést! Szájában habo-
sodni kezdett a nyál, és különös örömmel 
töltötte el a bosszú gondolata.

– Nem! – kiáltott fel azonnal. – Nem 
szabad! Úrrá kell lennem a vérszomjamon.

Fejét nyugtalan álomra hajtotta. Miu-
tán szemei lecsukódtak, ugyanaz az álom 
tárult a szemei elé, ami az érkezésük éj-
szakáján is. Ám ezúttal nem hagyta, hogy 

a lábai a fény felé vigyék. Minden erejét 
összeszedve átugrott a szakadékon, az 
áruló nyomába szegődött, és lesújtott rá 
az ítélet fájdalmas erejével. Felriadt ál-
mából.

– Elárult – morogta. – Nem hagyha-
tom büntetlenül. Vicsorogva indult lefele 
a hegyi ösvényen. Nem volt nehéz tájéko-
zódnia, ugyanis a telihold megvilágította 
az útját. Különös volt, úgy érezte, mintha 
még a természet is őt segítené ítélete vég-
rehajtásában. 

Hamar elérte a falut, és onnantól kezd-
ve, szaglására hagyatkozva kereste fel 
a  bárányok helyét. Amikor megtalálta, 
egy erős morgás kíséretében lépett be kö-
zéjük. Már épp kiabálni készültek, amikor 
Farkas megszólalt:

– Egy hangot se! Veletek semmi dolgom, 
egyvalakiért jöttem.

A bárányok szót fogadtak, Farkas ijesz-
tő és határozott megjelenését látva túlsá-
gosan megbénította őket a félelem ahhoz, 
hogy bármit is szóljanak.

– Na, mi lesz?! Gyere csak elő, áruló! – 
kiáltotta vérben forgó szemekkel. Bárány 
nem mert elé állni, részint félelmében, ré-
szint pedig szégyenében, ám rémült baj-
társai előre lökdösték.

– Hát itt vagy! – próbált magára erőltet-
ni Farkas egy mosolyt, ám csak egy vérfa-
gyasztó vicsorgásra futotta. – Tudod, mi-
ért jöttem, ugye?

– Fo… fogalmam sincs! – dadogta Bá-
rány hisztérikusan.

– Fogalmad sincs? Nos, akkor elmon-
dom, helyezd magad kényelembe! – az-
zal Farkas leült, és egy hatalmasat ásí-
tott, Bárány azonban meg sem moccant. 
– Arról van valami fogalmad, hogy mit csi-
náltam az alatt az idő alatt, amíg távol 
voltam tőled? – Bárány a fejét rázta, így 
Farkas folytatta. – Vadásztam. Életeket 
oltottam ki, de távolról sem az ártatlano-
két. Csak a gonosz, megromlott lelkekre 
sújtott le haragom. Mindezt azért tettem, 
hogy hű maradhassak hozzád! Erre mi a 
hála? Elárulsz! – csattant fel Farkas, és 
hirtelen talpra szökkent. – Elárultál! Egy 
cseppet sem vagy különb azoknál, akikre 
lesújtott a halálos ítéletem! Viszont most 
mindennek vége. Nem fogsz te már senki-
nek sem ártani. Elérkezett az ítélet napja!

Azzal egy rugaszkodással Bárány mel-
lett termett, és pengeéles fogait azonnal 
a zamatos húsába vágta. Bárány még az-
előtt kilehelte a lelkét, hogy megbánhatta 
volna tetteit. A makulátlan, fehér agyarak 
a torkára szorultak, és kiszorították belő-
le bűnöktől terhes lelkét.

A többi bárány rémülten futott el a gyil-
kosság színhelyéről, és kiabálva várták az 
emberek segítségét. Ám mindhiába. Mire 
azok megérkeztek, Farkas már elfogyasz-
totta élete talán legnemesebb bírói lako-
máját, és már baktatott is felfele a hegyre, 
ahol az oly sokszor előjövő gyilkos gondo-
lat tettlegességig fajult.

Csakhamar lenyugodott, és ráeszmélt, 
hogy mit is tett valójában, így felment 
a hegy legtetejére, a Hold felé fordította 
vértől csatakos pofáját, és vonyítva veze-
kelt a megbocsáthatatlan bűnéért. Azó-
ta minden teliholdkor vonyít, és mély fáj-
dalmat érez, elveszített élete és barátja 
hiányában.

>>>>> folytatás a 11. oldalról
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Fagy
(Ger)
Az apám. Későn felfedezett, általam: a fiú,

az övé, egy sereg szankció, ítélet, csalás után.
K_aput. Ő
nekem, olyan sokáig, csupán
kifogás. Homály
a verssorokban, vitatható következményekkel. Apu.
A versek, amikben. Nem így.

Amíg volt bizonyítékom a gondatlanságról,
ami nem volt aljas: nem vele szemben
az elmondani valóval szemben. Még csak képmutató sem,
nem mondanám annak,
talán csak rosszul tájékozódott. Gyanús. Rosszul idomított.
Kicsinyes.

Apa. A lélegeztető csövével, olyan tiszta végre.
Magammal vittem a versben,
ne legyen már olyan fagyos itt, ahol megpróbálom használni 
 magam,
ezen a zsúfolt helyen,
valami kevésre. Hogy kibéleljem ezt a bérelt helyemet
minttel és közttel. Nem adom a sebzettet, túl sok lenne. Nincs
a fortélyaim között, hogy ép bőrrel megússzam, hogy,
ha úgy van, kiszedjem magam. Csak próbálom
nem elpazarolni. A lélegzetet. A tied. Apa.
Amit lemér most neked egy szelep és egy manométer.

Azt mondja neked, amíg leír,
a teremtményed, felbomlott a keserű szánalom
bálái alatt.

„Sem az égen, sem a tenger mélyén, 
sem a hegyek barlangjaiban”
(„Nici în cer, nici în mijlocul oceanului, 
nici în peşterile din munţi”)
Doktor úr, doktor úr, ne vigyorogj még, nem találtad meg 

az embered.
Bármikor szarkasztikusabb vagyok nálad,
és inkább ne beszéljünk a cinizmusról,
kicsit korán van még, nem gondolod?

Tudom, csak ketten maradtunk,
bár jobban szeretném, ha a helyedben
egy csapos lenne,
egy szenvedélyes játékos,
egy midinett.

Ez a dolog tényleg nem függött
tőlem vagy tőled,
szóval ne veszekedjünk egymással,
és nem, nem fogsz meggyőzni, hogy belepisiljek abba a lombikba.

Doktor úr, doktor úr, ne játssz istent
velem, lehet, hogy kiszakítom a perfúziómat,
és addig fojtogatlak vele, amíg megjelenik egy ápoló.

Érzem, hogy bírom még – tudod te is ezt,
azért akarsz kimeríteni lassan és biztosan.
Érezlek, kis köcsög, testvér,
mint akit nagyon régóta ismerek.
Doktor úr, olyan vagy, mint én, és egyikünk sem
fog már elmenni innen.

Ez a te lebujod
minden tekintélyes kliensét elvesztette,
és szenvedsz, mert nem érted el a vonatot, amiről álmodtál.
De ide nézz, és mondd azt, hogy nem
ismered fel magad egy kicsit sem ebben a kínos helyzetben, amit
a te kötelességed kezelni.

Talán ez az én testem is valamivel
több lehet annál a kellemetlenségnél, ami késlelteti
a kis flörtödet a tömzsi nővérkével.
Csak mondom.

Doktor úr, egyre homályosabban látlak,
ez az elhanyagolt porhüvely elhagy.
Tudom, hogy nem hiszel abban, amit csinálsz, és már nem is 

érdekel,
tudom, hogy csak velem maradtál,
és legszívesebben máshol lettünk volna mind a ketten,

énekeljen nekem egy berber trombitás,
mimózák öntsenek a poharamba egy kis vodkát,
gyilkos ösztönnel tegyem az asztalra
a royal flusht, ami megment téged
az utolsó pillanatban.

HORVÁTH BENJI fordításai

nagy Zalán 2003-ban született Marosvásárhelyen. Jelenleg is ott 
él, középiskolában tanul. Az f21 újságírója, rendszeresen közöl ver-
seket erdélyi és magyarországi folyóiratokban. A Helikon Amit nem 
lát a webkamera címmel meghirdetett pályázatának különdíjasa.

Ferencz Eszter 2004-ben született Gyergyószentmiklóson. Ta-
nulmányait a Salamon Ernő Elméleti Gimnáziumban végzi. A He-
likon Amit nem lát a webkamera címmel meghirdetett pályázatá-
nak különdíjasa.
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Taxi-út az 
éjszakában
„Ide a pénzt!” – a felszólítás diszpécse-

rektől, papagájoktól és rablóktól hangzik el 
Iva Pekárková cseh író regényében. Azok-
hoz a taxisokhoz intézett követelés, akik 
(mint mindenki más) a pénzért gürcölnek a 
világ egyik legemblematikusabb városában, 
a 9/11 előtti New Yorkban, vélhetőleg a 90-
es évek első felében. Veszélyekkel, humor-
ral, alkalmazkodással, túléléssel és soha 
meg nem állással lüktető könyv ez; elbeszé-
lésmódja sodró, olykor enyhén szürreálisba 
hajlik. Szemünk előtt kavarog a jellegzetes 
sárga New York-i taxik köde, a magyar kia-
dás sárga szegélyű oldalainak köszönhető-
en szó szerint is, és jó eséllyel úgy hatol be 
agytekervényeinkbe a regény szövete, mint 
a főszereplő Jindra/Jindriska/Gin tudatába 
maga a város.

Pekárková műve erősen kapcsolódik a 
nagyvárosokról szóló narratívák és az ún. 
migráns irodalom hagyományához. Már 
az első mondat a „gravitációs vonzásról” 
szól, rögtön kiegészülve egy olyan hason-
lattal, amely ennek a vonzásnak a nyug-
talanító, behatoló voltáról tanúskodik: „az 
óriási városok kilenc hegyen és kilenc fo-
lyón át nyújtják ki értünk tapadókorongos 
karjaikat, akár a polip.” Miközben New 
York Jindra számára megmarad a szemlé-
lés tárgyának, a filmek, könyvek által köz-
vetített mítosznak is, „mintha nem volna 
hajlandó lelépni a képeslapról”, a behato-
lás/lenyomat/beszippantás fogalomkörébe 
tartozó kifejezések gyakorisága a város-
sal, utcáival és lakóival való kölcsönhatás 
kapcsán valamiféle erőszakosságot hor-
doz. Ahogyan a férjeivel való szexuális ak-
tusokban is ott a vonzás, vágy és a lete-
perés dinamikája. Nem egyszerűen olyan 
bináris kontrasztokban mutatkoznak meg 
New York arcai, amit például látszólag két 
negyed különbözősége hordoz (hogy „East 
Village a művészet volt. Harlem a ritmus 
és az erő”). Strukturálisan mindkettőt 
ugyanolyan hatalmi viszonyok határozzák 
meg, így a regény sokkal inkább a kultu-
rális hatások alulnézetből megragadha-
tó, sokirányú interferenciáiban érdekelt, 
és a taxi motívumként is igen jól tudja a 
különbözőségeket ideiglenesen magába zá-
ró, mozgó pontként egymás mellé rendelni 
ezeket, mivel ülésein a társadalom széles 
palettájának mindenféle tagjai megfordul-
nak. A  fókusz azonban mégis inkább az 
utca embereire terelődik, a taxis garázsok 
környékén tengődő sofőrökre, szerelőkre, 
hajléktalanokra és a bevándorlók körére, 
rávilágítva a szofisztikált és művészi köz-
pontként villogó New York-mítosz felszíne 
alatt húzódó komoly társadalmi-gazdasá-
gi problémákra: „Mennyivel közelebb álltak 
a városhoz azok, akik haldokoltak benne, 
mint azok, akik éltek benne!”

A város számozott, egymásra merőleges 
utcáinak és sugárútjainak szabályossága 
ellentétes Jindra tapasztalásainak kaoti-
kusságával és bódulatszerűségével. A hosz-
szú műszakok, az éjszakai taxizás, a ve-
szélyes körülmények a tudatnak egy olyan 
módosult állapotát okozzák, amely az ér-
zékelésben egyfajta hajlékonyságot, ugyan-
akkor az érzetek egybemosódását okozza. 
Jindra gyakran rácsatlakozik érzékenysé-
gével a város pulzálására, egy oda-vissza 
műveletként tükrözve a regény elején fel-
bukkanó polipmetaforát: „kis csápok nőttek 
a testén, amelyekkel az egész utcát, egész 
Harlemet, egész New Yorkot és az egész vi-
lágot magába vonta.” A téglák, a vakolat, 
az aszfaltba nyomódó söröskupakok is úgy 
jelennek meg, mint amik egyszerre nyo-
módnak bele az emberek húsába is. Ilyen 
térben a tájékozódás örökös irányváltások-
kal, újraindulásokkal történik, a mentális 
térkép stabilitása, valamint a benyomások 
és események hirtelensége kölcsönhatásá-
ra. Ehhez kapcsolódik a véletlenek szere-
pe, „az adott nap Döntéseinek szerteágazó 
Fája”, a bármi megtörténhet jegyében, ami 
egy darabig meggyőző szervező elv. Viszont 
a regény végére kifejezetten átlátszó, a cse-
lekményvezetés e gyenge pontját leplezni 
akaró, de végül is azt leleplező indoklás a 
„De New Yorkban működnek a véletlenek!” 
arra, hogy a Jindra fejéhez pisztolyt szege-
ző utas pont ugyanaz a taxisokat gyilko-
lászgató férfi, aki néhány héttel azelőtt a 
férjét lőtte meg egy hasonlóan random tá-
madása során (egy 7-8 millió fős városban 
vagyunk).

Jindra férje, Talibe szintén taxisofőr, há-
zasságuk a zöldkártya megszerzéséért köt-
tetett, s az együttélésük során nyilván a 
kultúrsokkok sorozata következik be mind-
két részről. Miközben Jindra a taxisok kö-
zegében leginkább szintén bevándorlókkal 
lép kapcsolatba, és az ő tudatára fóku száló 
szöveg többször keveredik a bevándor-
lók lehetőségeiről, a New Yorkban egyén-
ként való boldogulásról vagy a városba 
való beolvadásról szóló futamokba („min-
den bevándorló lelke egybefolyt egyetlen 
mega lélekbe”), a Talibével való viszony so-
rán ütközik ki leginkább az, hogy a mig-
ránsok sorsközössége egyúttal mennyire 
differenciált tapasztalatokból tevődik ösz-
sze, és hogy az egymás kulturális hátteré-
nek megértése milyen kihívásokat állít fel. 
Egészen keserves-mulatságosan beszélődik 
el az, amikor Talibe úgy dönt, hogy hoz-
záadja feleségét egyik unokatestvéréhez is, 
segítve így rokonának Amerikában meg-
telepedni, s  bízva abban, hogy az „afri-
kai varázslatok”, akárcsak a haláltól védő 
amulett, megóvják őket mindenféle problé-
mától, amit az amerikai törvény és hatósá-
gok okozhatnak ezügyben. És mielőtt a ci-
vilizált-egzotikus ellentétére redukálnánk 
ezt a szembenállást, érdemes elgondolkod-
ni azon – amit érzésem szerint az elbeszé-
lés nézőpontja is sugall –, hogy alapjában 
véve törvény és varázslat ugyanúgy kon-
szenzusos fikció eredményeként „működ-
het” egy-egy közösségen belül. Így Jindrát 
hol dühíti, hol bosszantja, hol viszont vala-
milyen elfogadó empátiával járja át a kissé 
ironikus gondolat, hogy létezik a „szövevé-
nyes, bonyolultan összehurkolt, reményte-
lenül összegabalyodott és sehol véget nem 
érő hálók látomása, amelyeken keresztül 

az emberek kölcsönösen segítik egymást, 
hogy MINDENKI bejusson Amerikába.”

Egy, a regényt a migrációs irodalom ha-
gyománya felől vizsgáló tanulmány Věra 
Eliášová tollából amellett érvel, hogy az Ide 
a pénzt a bevándorló tapasztalatáról szóló 
írásmód számára egy új modellt alkot meg 
azáltal, hogy nem a hagyományos, fejlődés-
elvű, az új identitás megtalalásának célja 
által vezérelt narratívát hoz létre, hanem 
egy folyamatos, többirányú, határozott 
végponttal nem rendelkező, nem az „ame-
rikai álom” mentén szerveződő narratívát.1 
Jindriska ugyan a mű végére úgy véli, hogy 
megtalálta a szerelmet, ami egy megérke-
zésélmény lehetne, de épp ekkor dönt úgy, 
hogy továbbáll – a fejezet címe egyszerre lo-
gikus és meglepő konklúzió: „Vannak más 
New Yorkok is”. Itt visszacsatolhatunk ah-
hoz a folyamatos irányváltáshoz, az indulá-
sok sorozatához, amely a taxizás velejárója. 
Az utazás toposzának egy olyan megjele-
nésével van dolgunk, ahol tulajdonképpen 
az út fölaprozódik és ciklikusan ismétlődik; 
az autó hol erődként, hol Pegazusként, hol 
a kitettség helyeként jelenik meg. A regény 
bővelkedik érdekes és hátborzongató taxis 
sztorikban (tudnivaló, hogy az Ide a pénzt 
autobiografikus elemeket is tartalmaz; il-
letve egy taxisofőr nőnek a helyzete is rend-
kívül összetett), s a mű epizodikus struk-
túrája, az in medias res induló fejezetek a 
pluralitást, kavargásérzést tartják fenn.

Mondhatnánk, hogy Jindriska csupán 
sodródik, de azt is, hogy tulajdonképpen 
megéli az éppen kibontakozó helyzeteket. 
Hogy a vágyai és a túlélés között manőve-
rezik. Mindenesetre Pekárková úgy rak-
ja össze a történetet, hogy kb. háromne-
gyedéig szervesnek és hitelesnek érezzük 
a váratlan fókuszváltásokat, az elbeszélés 
irányának tekergőzését – amiből érdekes 
arcát ismerjük meg a világnak, ha sikerül 
csápjainkkal rácsatlakoznunk.

Iva Pekárková: Ide a pénzt. Fordítot-
ta Forgács Ildikó. napkút Kiadó, Bu-
dapest, 2021.

jegyzet
1 Věra Eliášová: A Cab of her Own: Immigra-
tion and Mobility in Iva Pekárková’s “Gimme 
the Money”. Contemporary Literature Vol. 47. No 
4 (Winter 2006), pp. 636–668.
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CSEKE PéTER

Páskándi látványos erdélyi 
kibontakozása 1965 után
1. Az intellektus méltósága1 és egy négyszáz-

negyven tételes Utunk-bibliográfia késztetett 
arra, hogy a költő távozásának negyedszá-
zados évfordulóján feltárjam második alko-
tói korszakának műfajspektrumát, különös-
képpen pedig az esszéhez vezető útját. Nem 
kétséges, hogy a börtönévek alatt beindult 
szellemi folyamatok készítették elő gondolat-
világának elmélyülését és írásművészete egy-
re látványosabb kibontakozását. A hatvanas 
évek derekáig olyan költői eszközöket, próza-
nyelvet, dráma- és esszékísérleteket is ma-
gába foglaló műfajváltozatosságot sikerült 
kialakítania, amely alkalmasnak bizonyult 
arra, hogy „mondanivalóit a műveiben meg-
testesülő léthelyzetekre és problémákra fogé-
kony olvasóhoz közvetítse, de úgy, hogy ez a 
közvetítendő tartalom ugyanakkor rejtve ma-
radjon az irodalom-irányítás hatalmi szervei 
előtt (vagy legalábbis »megtorolhatatlan« for-
mában jelenítődjék meg)”.2A költő „lélek-rönt-
gen”-képe 1999-ben is a veszélyeztetettség 
állandó jelenlétét mutatja ki, ami a börtön 
utáni évekre messzemenően érvényes. Érthe-
tő, hogy mindazt, amit az életről, a nyelvről, 
anyagokról és szellemről, időről és térről ak-
koriban tudott vagy sejtett, azt periklizmu-
sán átpréselve juttatta kifejezésre.3

Huszár Sándornak adott 1968-as interjú-
jában kiemelten szólt az újraélés meghatáro-
zó szerepéről: „Intuíció kérdése, hogy az újra-
élés során milyen műformát választ magának 
egy élmény. […] Újraélt anyagom determinál, 
hogy milyen műformában írjam meg.”4 A gro-
teszkről folytatott vitájában a fogalom filo-
zófiai értelmezésére is kitér. Bergsont idézi: 
„Intuíció a neve annak az intellektuális meg-
érzésnek, amellyel valamely tárgy belsejébe 
helyezzük magunkat, hogy megtaláljuk azt, 
ami abban egyetlen és kifejezhetetlen.”5 Berg-
sonnak is, pedig ő még filozófiai irányzatot is 
csinált belőle, hogy nem ragaszkodik a kézi-
szótárak meghatározásaihoz, mert azt mond-
ja: „Intuíció a neve annak az intellektuális 
megérzésnek, amellyel valamely tárgy belse-
jébe helyezzük magunkat, hogy megtaláljuk 
azt, ami abban egyetlen és kifejezhetetlen.”

Páskándi szerint a kiváltó ok a mágnes-
patkó szerepét tölti be a műalkotásban. „Mi-
nél erősebb az elsődleges élmény, térben és 
időben, annál távolabbi élményeket, emléke-
ket ránt magához – részletezte a Huszárral 
folytatott beszélgetésben. – Az  epika soha-
sem szakadhat el a leírástól. A  dráma so-
hasem a párbeszédtől. Az epikában a leírás 
minden esetben magyarázó jellegű is, tisztáz-
za a körülményeket, rávilágít a hősök jelle-
mére, a cselekményre stb. A drámában pár-
beszéd során történik ugyanez. Tehát ebből 
következően ez a két műforma szerintem sok-
kal demokratikusabb, mint a líra, amely vég-
ső soron nem más, mint egy ember, a lírikus 
lelki zsargonja. Értem ezen a lírikus látószö-
gét, képszerkesztését és a vers tengelyét ké-
pező gondolatot. Ezért van, hogy általában 
az embereknek sok kedvelt prózaírójuk van, 
de alig egy-két kedvenc költőjük, az  a ked-
venc, akinek a közlendőit megfelelő hullám-

hosszon – szellemi és érzelmi szinten – tudjuk 
venni. Ennek a költészetében a műélvező be-
avatottnak érzi magát. […] Modernnek tarta-
nak, de nem szeretem keverni a műformákat, 
eltekintve néhány írásomtól – mint amilyen 
a Vércukor című novella is –, ahol a líra epi-
kával keveredik. A prózaíró elénk éli a hőse-
it. Minden hőse kicsit ő és nem is ő. A lírikus 
csak a saját életét éli, de ez az ő versbeni élete. 
Ezért aztán magamban úgy kategorizáltam, 
hogy a novella meg a dráma inkább kollekti-
vitásokat tükröző műforma, szemben a lírá-
val, amely individuumokat tár elénk. A drá-
ma és a próza nem mondhat le a realizmus 
lényegi eszközeiről, mert emberek közötti vi-
szonyokat ábrázol, amelyek többek között a 
körülmények tisztázását is feltételezik. Még 
a legabszurdabb dráma sem mondhat le bi-
zonyos realista módszerekről.”6 Két év múl-
va az irodalomközpontúságról folytatott vita 
kapcsán a publicisztika, a  pamflet, a  röpi-
rat-irodalom helyét és szerepét is kijelöli a 
szépirodalomhoz viszonyítva. A közírás ha-
tása azonnal mérhető, a szépirodalomé „csak 
hosszú távon mutatkozik meg” – érvelt, majd 
hozzáfűzte: „Az irodalom […] nem a válaszo-
lás, sokkal inkább a kérdésfelvetések művé-
szete.”7 

Páskándi „második születéséről” írva Már-
kus Béla úgy látja, hogy a született költő a 
börtön után előbb novellistaként talált magá-
ra, aztán „lassan lírikusként, végül dráma-
szerzőként is elfogadtatta magát.”8 Első ver-
seinek kritikusa, Láng Gusztáv nemcsak a 
„végeredmény” felől közelíti meg az életmű-
vet – például a Száz év kaland című kötet-
ben –, a kezdeteket is láttatja. Ebből is ki-
tetszik, hogy lényeges különbség van az 1974 
utáni magyarországi recepció és az azt meg-
előző erdélyi között.

Amikor az „erkölcsi ellenállás” virtuális 
nemzedéke az erdélyi magyar irodalom meg-
újhodásában reménykedett, „Páskándi Géza 
elsősorban lírikusnak számított. Annak tar-
totta magát ő is, bár első novellakísérletei is 
ebből az életszakaszból származnak. Ezek-
nek azonban, ahogy akkori megnyilatkozása-
ira emlékszem, korántsem tulajdonított olyan 
fontosságot, mint verseinek. A próza – első-
sorban a kisepika – megújí tását kétségtele-
nül Bálint Tibortól várta, akinek tehetségét 
talán elsőként ismerte fel és becsülte. Ez a 
bizalom alighanem szerepet játszott abban, 
hogy Bálint Tibor képes volt elviselni azt az 
évekig tartó mellőztetést, melyet a nyomasztó 
politikai tekintéllyel rendelkező Nagy István, 
a  hajdani munkásíró ellenszenve rótt rá.”9 
Hogy az utókor szemében ő elsősorban drá-
maírónak számít? A műfaji kánonok változá-
sával az utókor igénye is változhat. Csak azt 
nem szabad felednünk, hogy Páskándi élet-
művének nagy része egy szabadsághiányos 
korban született. „A szabadság nem létálla-
pot volt számára – állítja a Méltó túlélés című 
posztumusz Páskándi-kötet kapcsán Láng 
Gusztáv –, hanem csupán »ígéret«, s hogy év-
tizedeken át, mialatt ez az ígéret újra és újra 
beváltatlan és beválthatatlannak bizonyult, 

elevenen őrizte magában, őrizte verseinek ol-
vasóival, drámáinak nézőivel, konok türelem-
mel és lázongó türelmetlenséggel, abban van 
valami tragikusan megrendítő. Akárcsak sza-
badsághívő énjéről mintázott drámahőseinek 
sorsában.”10

2. Varga Domokos szerint már a Holdbu-
meráng verseiből sejteni lehetett, hogy „mi 
lakik Páskándiban”. Erre utalva mondja ki 
1971-ben Az  eb olykor emeli lábát kapcsán: 
„egy nagy író nőtt fel a szemünk előtt”.11 Aki 
versben, novellában, drámában egyaránt je-
len van az irodalmi lapok hasábjain. Ponto-
sabban: ebben a műfaji sorrendben létesített 
„ingajáratot” magyarság és egyetemesség kö-
zött.12 Huszárnak azzal érvelt Páskándi, hogy 
a sokoldalúság nála alkati kérdés. Ez igaz is, 
de azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a költé-
szet gondolati mélysége, világátfogó attitűd-
je segítette elő a műfaji változatosság meg-
teremtését. Ha a vers a személyiséget és a 
mindenséget magába sűrítő pillanat műve – 
s egy igazi verseskönyvben a lélek legmélye 
gejzírként tör a felszínre –, az életműépítés-
ben meglehetősen időigényes a prózapoétikai 
eljárások kifejlesztése és még inkább a drá-
mai megjelenítő erő kiérlelése. És ezen van 
a lényeg. Mert jóllehet Páskándi mindössze 
öt nap alatt írta meg a Vendégséget,13 de a té-
ma már a börtön előtt is ott lappangott ben-
ne.14 „Az érlelődés a döntő – fejtette ki 1972-
ben Király Lászlónak –, a megírás már alig 
több, mintha valaki belülről diktálná tollam 
alá a szöveget.”15

3. A  tizenhat éves korától börtönbünte-
tést szenvedő, a Forrás-sorozat első kötetével 
induló Veress Zoltán „irodalmár Linné-ta-
nítványként” közelíti meg a műfaji keretet 
szüntelenül tágító Páskándi működését, és 
a költői szó primátusára helyezi a hangsúlyt. 
„Páskándi Géza minden kétségen felül a leg-
sokoldalúbb romániai magyar »szerző« – ír-
ja az 1970-ben megjelent Zápfog király nem 
mosolyog című meséskötet kapcsán –: a regé-
nyen kívül nincs műfaj, amelyet ne művel-
ne, sőt hogyha közlendői nem illeszkednek be 
egykönnyen egy műfaj keretébe, ő meg nem 
akar a keret kitágításával sokat vesződni, hát 
egyszerűen műfajt teremt magának. Így jel-
lemezhetné őt valamely irodalmár Linné-ta-
nitvány, nagylelkűen készen rá, hogy skatu-
lyái számát addig növelje, ameddig Páskándi 
Géza minden írása helyet talál valamelyik-
ben (ennek maga is alájátszik, amikor nevet 
ad egy-egy általa teremtett műfajnak, példá-
ul: »abszurdoid«). Én a magam részéről sok-
kal szűkkeblűbb vagyok, s határozottan elvi-
tatom tőle a sokoldalúságot, mint egyébként 
is kétes értékű tulajdonságot: Páskándi a 
legnemesebben egyoldalú szerző, aki minden 
művében önmagát adja, önmagából egy-egy 
kisebb-nagyobb részt, – s hogy mit ad önma-
gából, aszerint ölti fel az írásba materializált 
költői szó a neki megfelelő természetes for-
mákat.”16

Ha nem a műnemek felől közelítünk Pás-
kándi szövegeihez, a  műfajok színes kaval-
kádját szemlélhetjük. Az egyes műfajok meg-
jelenését követve ezt a sorrendet jegyezhettem 
fel az 1965 és 1973 közötti Utunk-gyűjtemé-
nyek első átlapozása alkalmával: karcolat, 
regényelemzés, esztétikai értekezés, novella, 
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kritika, líraelmélet, mitológiai játék, vers, vi-
tairat, versmagyarázat, párbeszéd, esztéti-
kai értekezés, geometriai eposz, irodalomtör-
téneti jegyzet, mesekomédia, drámatörténeti 
eszmefuttatás, komédia, elbeszélés, irodalmi 
jegyzet, tudomány-népszerűsítő párbeszéd, 
tréfás mese. Amikor azonban a műneme-
ket tekintettem a rendszerezés alapelvének, 
nyomban szembetűnővé vált a tudatos mű-
fajtörténeti beágyazottság mélyszerkezete. 
Egyébként a Huszár-interjúban maga Pás-
kándi ajánlja figyelmünkbe ezt az eljárást. 

4. E  mélyszerkezet alapján felismerhe-
tő, hogy Páskándi a műnemek nyújtotta tör-
téneti távlatból közelít a kortárs líra, epika 
és dráma eszközrendszeréhez. A vándor-líra 
műfajértelmező sorozatában17 például felfejti 
a magyar líra motívumainak egymásba kap-
csolódó láncolatát. A  népköltészettől a kor-
társ líráig követi nyomon az összefonódáso-
kat, a motívumok korokat összekötő „oda- és 
visszahatását”. A mai magyar novella 1970-es 
antológiája18 arra ad számára alkalmat, hogy 
a műfaj törzsfejlődését szemléltesse: „A meg-
hitt líra Mikestől, Krúdyn át, Tamási Áro-
nig ott munkál a magyar prózában. A szónoki 
hevület, a polémikus indulat Pázmányéktól 
Tolnain, Szabó Dezsőn át a szociografikus 
próza, a publicisztikus fogantatású tárcano-
vella felé vezet. A humoros-szatirikus fölény 
a fabulaíróktól (Heltai, Fáy stb.) Mikszáthon 
át Tersánszkyig, Örkényig kimutatható…”19 
Az anekdota szerepét lebecsülő/félreértelme-
ző Utunk-vita alkalmával ironikus felhangon 
tisztázza a humoreszk, a villámtréfa, a fabu-
la, a példázat, az epigramma fogalmát – hogy 
megvédje szeretett műfaja „becsületét”.20 
A Vendégség (Korunk, 1970. 4.) és a Tornyot 
választok (Korunk, 1972. 1.) megjelenése után 
1972. március 28-án Történelmi dráma és tör-
ténelmi invenció címmel tartott szabadegyete-
mi előadást, mintegy ráhangolva a kolozsvá-
ri közönséget a Harag György rendezésében 
sorra kerülő premierekre. A hosszú távban 
gondolkodó alkotó szellemarca villan fel új-
ból, hiszen már 1969-ben jelezte, hogy drá-
máival szeretné „végigjárni” a drámatörténet 
nagy korszakait.21

„A líra együtt fogan a nyelvvel, egy szinte 
új nyelvvel: az egyszeri kifejezés anyanyelvé-
vel – fejtette ki 1970-ben egy Panek Zoltánnal 
folytatott beszélgetés során. – Személyes, ala-
nyi és mégis elvont nyelv ez: a meglévő nyelv 
párlata. Az epika nyelve empirikusabb és ek-
lektikusabb is. Hasonlattal: a próza előtt ott 
a cukor, a kávé és a víz, az előbbi kettőt víz-
be dobja, összekavarja: cukros-kávés víz lesz 
belőle, amilyen eddig nem volt, ám az összete-
vők (víz, cukor, kávé) a maguk külön valósá-
gában jobban felismerhetők maradnak, mint 
a lírában. A lírikus a fenti hármat vízbe teszi, 
majd edényét a tűzre, és felforralja: feketeká-
vé lesz belőle. Pontosabban: az értekező próza 
nyelve keverék, az epika nyelve elegy, a líráé – 
vegyület. A líra nyelve – sejtelem nyelv, az epi-
káé az esztétikus pontosság nyelve, ezért is 
neveztem a pontosságot egy esszémben esz-
tétikai kategóriának.”22

Arra is magyarázatot találunk Páskándi-
nál, hogy mindennapi nyelvünk elemei mi-
ként válnak nyelvi párlatokká költészetében. 
„Ki láthatja árnyalatom hatalmát?” – teszi fel 
a kérdést Élve olvasom című versében. Egy-

szerre akarja megragadni a szín- és hangu-
latárnyalatokat, a konkrétat és az elvontat, 
az észjárás működését és a képzelet világát. 
Szeretné, ha olvasói értenék ezeket az átjárá-
sokat, hogy követni tudják költői sugallatá-
nak „világmegtoldó képzeletét”.

A vers befejező szakasza után a költő rög-
tön megszólítja az olvasót: „Miről van szó eb-
ben a versben? A  fogalommá válás dráma-
iságáról: amíg az élő képből, az  érzékiből 
fogalom lesz, az élő képnek minden régi ár-
nyalata elvész, a kép átminősül. Az a piros 
alma, amibe beleharaptam, már megszűnik, 
ha kimondom az alma szót. A fogalom saját 
birodalmát az egyedi jegyek pusztulásán épí-
ti föl. Volt egy régebbi versem, amelynek ez 
az itt olvasható mintegy a folytatása. Annak 
egy része így hangzott: »Remeg a kép vala-
hol / Szipog a szín valamerre / Fogalom – kö-
zös sír / Vár.« Lírai víziómban, az élő képből 
való fogalommá válást drámainak, sőt olykor 
tragikusnak fogom fel. Ilyen értelemben ez a 
vers is az elveszett árnyalatok siratása. A köl-
tő egyik joga, hogy olyan kérdéseket tehet föl, 
amelyeket sem ő, sem mások nem válaszolnak 
meg precízen. Jelen versben ez a költői kérdés 
így hangzik: hol veszejtődnek el, hol morzso-
lódnak le a színek, ízek, szagok (árnyalatok), 
és hol székelnek, hol kapnak mégis birodal-
mat? Mert a költői kérdés többek között ebben 
sem hasonlít a szónokira: a szónok azért teszi 
fel a kérdést, hogy ő maga meg is válaszolja, 
a lírikus pedig: hogy kérdés kérdést szüljön, 
hogy kérdése továbbgyűrűzzék az olvasóban. 
A költői kérdés lombos feje egy kollektivitás 
eljövendő pontos válaszában hanyatlik le fá-
radt-boldogan.”23

Idézhetjük egy korábbi versének keletke-
zéstörténét is. „Hó jászla című versemet 1967 
decemberében vonaton írtam. Szatmárra 
utaztam anyámhoz. Kint havazott. Ez történt 
kívül. Ami belül történt, bennem – az már a 
vers. A között a havazás között, amit bámul-
tam, és versem között pontosan annyi a kü-

lönbség, mint közöttem és a hópelyhek között. 
Valóban valami ilyesmit éreztem: ezért a hó-
hullásért kellett megszületnem, hogy ezt lás-
sam. Talán csak ennyiért. Talán egész eddigi 
életem értelme és célja ez volt: látni ezt a hó-
hullást. Az ég maga volt a havat hozó termé-
kenység. Anyamell. A fehér szín bősége, úgy 
tartottam az arcomat a hóba, s  úgy villog-
tak a pelyhek arcom felett, hogy szűzi fehér-
ségükhöz méltót nem találhattam másban, 
csak az anyatej emlékében. S mint filmeken 
az »áttűnés«, amikor egy táj a vásznon sze-
münk láttára emberré sejlik, úgy tűnt át ben-
nem az ég anyamellé, s hó tejjé, és villant be-
lém a gondolat: hó lesz a tejből, abból a tejből, 
ami ott ragyogott, ott sugárzott gyermekar-
com felett valamikor, de most a térben meg-
fagyott, és, íme, hó alakban hull vissza ar-
comra. Ez az a kép, amely a versben, a vers 
mögött van. Csakhogy a hó kavargott és ben-
nem is a dolgok, tehát a versben is ugyanígy 
kavarogni akart minden. Elrendezni ezt a ka-
vargást – nem lettem volna én. Ez az »áttűné-
ses« versépítési mód egyébként egyik kedvenc 
eljárásom általában. Erre persze később, »hi-
deg« pillanataimban jöttem rá.”24

5. Páskándinak 1965 elején még Óváry 
Géza aláírással jelent meg versfordítása az 
Utunkban, de az Igaz Szó márciusi számában 
már a saját nevén olvashattuk Sorescu-átül-
tetéseit. Ami egyben azt az örömhírt is közve-
títette, hogy a költő – ha egyelőre műfordító-
ként is – visszakapta közlési jogát. Májusban 
még mindkét lapban Arghezival jelentkezik, 
hogy aztán valósággal berobbanjon az irodal-
mi köztudatba máig emlékezetes elbeszélésé-
vel, a Weiskopf úr, hány óra? cíművel.25

A  romániai írók országos konferenciája 
(1965. február 22–24.) után mind az Utunk-
ban, mind az Igaz Szóban vitatéma a natura-
lizmus, a realizmus, a korszerűség, illetve az 
anekdotikus, a metaforikus, a paraboliszti-
kus írói ábrázolásmód. Ellentéte-e az anek-
dotikus az elvontnak? – állította élére a kér-
dést már írása címében Páskándi. Először 
is fogalomtisztázásra vállalkozik. Nem sze-
reti – írja –, ha „ezt a jó kedélyű és expan-
ziós törekvésekkel igazán nem vádolható fo-
galmat valaki is esztétikai »kulcsszóként« 
(inkább: ál-kulcsszóként) forgatja a világiro-
dalom kincseskamrájának záraiban. Mert az, 
hogy szellemesen csattan, még nem tesz va-
lamit anekdotikussá (ettől lehet valami pél-
dául még humoreszk vagy villámtréfa Wan, 
de előzmények nélkül, és senki sem mer-
né ráfogni, hogy anekdota vagy anekdoti-
kus.” Álláspontját ugyancsak szellemesen 
és a „megvédett” műfajhoz méltó „stílszerű-
séggel” fejti ki: „Ahogy a fabula, ahogy a pél-
dázat (parabola) nemhogy nem zárja ki, de 
alapvetően feltételezi a gondolatiságot, hi-
szen par excellence gondolati műfaj, úgy az 
anekdota is rokoni körökben éldegél. A maga 
műfajlehetőségein belül (hiszen ki kérné szá-
mon az epigrammától, hogy nem írja le Trója 
bukását?), ha úgy tetszik, elvontabb tud len-
ni még más, »csattanó nélküli« műfajoknál 
is. A vád ellene tehát még így sem érvényes. 
(Az az anekdota például, amikor a szobrász 
Medgyesinek az alföldi »pógárok« kritizálták 
a lovasszobrát, mondván »nem hasonlít a mi 
lovainkhoz«, és ő azt válaszolta: »hát olyat a 
csődör is tud csinálni« – szóval ez az anekdo-
ta fölér egy többkötetes naturalizmus-ellenes 
tanulmánnyal.)”

Kovács Károly rajza Páskándi Weiskopf úr, 
hány óra? című, az Utunkban 1965-ben publi-
kált novellájához
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Fejtegetéseinek fókuszpontjában az áll, 
hogy nem a „technikai fogásban” kell keres-
ni a modernség lényegét, hanem az író intel-
lektusában, a problémákat felfedező látószög-
ben. „Elvont látomást világról, társadalomról 
pedig igazán csak az adhat, akinek van elvo-
natkoztató képessége; ezt pedig bárminemű 
»elhallgatással«, »befejezetlenséggel«, »balla-
dai homállyal« [nem lehet]. […] A modern iro-
dalomban a lezártság ítéleterős írói alkatot 
követel, vagyis szellemileg-erkölcsileg teljes 
egyént, akinek írói adottságai egyensúlyúak 
filozófiájával: az igazán nagy író olyan filozó-
fus, aki egyébként tapasztalatok milliomosa, 
vagy: olyan életismeret-milliomos, akinek „ti-
tokban” kidolgozott filozófiai rendszere van.

A  modern irodalom legjellemzőbb saját-
ja tehát a végsőkig kiélezett gondolatiság, 
az  írói életkultúrán is elhatalmasodó intel-
lektus. Mert az igazán modern író valahol a 
lelke mélyén egyre jobban közelíteni akarja 
művészetét a tudományhoz, ezt pedig úgy ér-
heti el, ha a hozzá legrokonabb tudományt, 
a filozófia kezét fogja meg.”26

Az  RKP IX. kongresszusának hetében 
(1965. július 19–24.) az Utunk duplaoldalon 
hozza nyilvánosságra az írói műhelyek „öt-
éves terveit”. A közlésjogát frissen visszaszer-
zett Páskándi igyekszik „polgárjogot” szerez-
ni kiadásra kész, illetve készülő műveinek. 
Eltekint az obligát politikai hivatkozásoktól, 
egyenesen a lényegre tér: „Mik a terveim? 
Többnyire: írni, írni és ismét írni. Írni min-
dent, minden műfajban, a voltaire-i igével él-
ve: kivéve azt, ami unalmas.” Elmondja, hogy 
éppen Ion Pillat verseit fordítja a budapesti 
Európa Könyvkiadó számára, ezzel párhuza-
mosan véglegesíti két megjelenendő könyve 
kéziratát. „Az első egy verseskönyv (az Iro-
dalmi Könyvkiadónál), a másik a Tündérek 
szakácskönyve című, amely gyermekeknek 
írott verseket és meséket fog össze (az Ifjú-
sági Könyvkiadónál jelenik meg). Szeretnék 
egy novelláskönyvet is összeállítani, részben 
megjelent elbeszélésekből, részben újabbak-
ból. S közben sok cikket, esszét, kritikát írni, 
hogy egy pillanatra se zökkenjek ki a minden-
napok termékeny ritmusából.” A verseskönyv 
a Holdbumeráng, a novelláskötet az Üvegek.

„Röstelkedve” árulja el, hogy van egy „tit-
ka” is az ő ötéves tervének, ugyanis drámák és 
egyfelvonásosok írására adta a fejét. Erre a ti-
tokra később – konkrét helyzetekben, amikor 
épp készült „vásárra vinni a bőrét” – többször 
hivatkozott: a hitvitázó drámától az abszurd 
drámáig, a  mitológiai játéktól a commedia 
dell’artéig, a  történelmi drámától, tragédiá-
tól egészen a komédiáig és bohózatig szeretne 
„kipróbálni” minden drámaformát.27A felsorol-
tak közt van a Bumeráng-várók, Az eb olykor 
emeli lábát, Akik nincsenek a Brehmben, Kér-
jük a lábat letörölni!, Oszlopon-ülő Simeon, Pe-
pi, ne vakarózz! Többnyire komédiák – írta –, 
egy részük pedig az abszurd színház paródiája 
vagy pedig egy fésültebb. józanabb, realistább 
abszurd. Hogy ne riassza el a színházakat és 
a rendezőket – és főként azok „fölöttes én”-je-
it –, elterelő „hadmozdulatra” szánja el magát: 
„Szatírájuk különösen a háborút, a fasizmust, 
a bürokráciát veszi célba.” Ha majd kigyógyul 
„a dráma nevezetű betegségből” – toldja meg a 
fentieket –, előveszi szatirikus regényének el-
ső változatá. Hiszi, hogy tervezgetései a teljesí-
tés „megnyugtató kikötőjébe” jutnak, de azért 
ezzel zárja „tervhalmozását”: „Rajtam is mú-
lik.”28

Jól tudta, persze, hogy nemcsak.
Az eb olykor emeli lábát és az Akik nincse-

nek a Brehmben temesvári diákszínjátszókra 
várt. A Bumeráng-várók története átszövi az 
egész Páskándi-életművet. Csak 2018-ban, 
a  Szín-játékok 1964–1987 című gyűjtemé-
nyes kötetben látott napvilágot. Karácsonyi 
Zsolt ennek kapcsán tárta fel az 1964-ben 
írt első Páskándi-dráma „titkát”. „Egyértel-
mű – írja –, hogy a szerző miért rejtette el 
megírása után olyan jól e szöveget, hogy azt 
csak néhány éve találta meg özvegye, Pás-
kándiné Sebők Anna. Mert olyan egyértelmű 
benne a rendszerellenes kritika, hogy esélye 
sem lett volna megjelenésre, színpadra – ám 
a motívum felbukkan később a Holdbume-
ráng című verseskötetben, majd A vegytisz-
tító becsülete rövidprózái között, A bumeráng 
című rövidpróza alakjában, ami tulajdonkép-
pen az első Páskándi-dráma szinopszisaként 
is olvasható.” A Páskándi- és Marin Sores-
cu-drámák összehasonlító vizsgálatában ott-
honos költő azt is ugyancsak egyértelműen 
állítja, hogy Páskándi már első darabjában 
teljes fegyverzetben léphetett volna a pub-
likum elé, jóllehet „lendülete egy szikrányi-
val elmarad a Vendégségétől, ám egy szinten 
említhető A  bosszúálló, a  kapus… abszur-
doidjával, A  király köve mitológiai játéká-
val, amelyek hat évvel később, Az eb olykor 
emeli lábát kötetben látnak napvilágot. […] 
Szikrányi – nem szerepel kategóriaként az 
ismertebb esztétikákban, ám e kifejezés jel-
zi a teljes fegyverzetben való megmutatko-
zás tényét, azt is, hogy Páskándi alig egy 
lépésnyire van attól a színvonaltól, amit a 
fent említett drámakötettől kezdve bármikor 
megtart, ha úgy tartja kedve. […] A bume-
ráng dialógusai, poénjai, váratlan fordula-
tai, feketébe hajló humora, vad dobásai már 
az eljövendő sikeres drámaszerzőt jelzik elő-
re, sőt, bizonyos értelemben a drámatörté-
neti színműsorozat »mamutvállalkozásának« 
zárókövét, a Todagar Jaur Kvárnát is,29 ahol 
már nem egy bumerángra, de, Páskándinál 
és páskándisan: Godot-ra várnak, újra, ta-
lán azóta is…”30

6. Húsz évvel az írói pálya lezárulása 
után Szász László felteszi a kérdést: van-e 
kedvelt vagy domináns műneme, műfaja a 
szerzőnek? „Betű- és oldalszámát meg a kri-
tikákat tekintve – olvashatjuk a Marosvá-
sárhelyről elszármazott budapesti iroda-
lomtörténész okfejtését – kétségtelenül a 
drámai forma meghatározónak mutatkozik, 
központi témáinak és motívumainak szö-
vegbeli megjelenési helyeit figyelve azon-
ban inkább a műfajok kiegyensúlyozottsá-
ga jellemző: mondandóját mindig épp abba a 
formába öntötte, amelybe az adott téma kí-
vánkozott. Abban az értelemben, hogy bizo-
nyos tematikus egységei (egyén és közösség, 
nemzeti jelleg és idegenségérzet, hatalom és 
erkölcs, játékos könnyedség és komor, bölcse-
lő elmélyültség, haza–szülőföld–nemzetál-
lam konfliktusa) minden műformában meg-
jelennek, talán megállapítható: gondolati 
súlypontjaiban az életmű holisztikus egyön-
tetűséget mutat, tematikai-formai változa-
tosságában viszont centripetális szóródásról, 
az újszerűség szerteágazó megoldásairól ta-
núskodik.31

(Részlet a Beckett Erdélybe jön című, meg-
jelenés előtt álló kötetből.)
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Mozgóképek krónikája
Milyen „állat” az erdélyi magyar film-

gyártás? – merül fel a kérdés A mozisá-
tortól a tévétoronyig. Fejezetek a románi-
ai magyar filmezés, televíziózás és mozizás 
történetéből című könyv Jakab-Benke 
Nándor által jegyzett előszava olvastán. 
Gyorsan mozgó, nehezen akklimatizáló-
dó, veszélyeztetett egyed? Létezik-e egy-
általán, és ha igen, miért nem? Viszony-
lag kevés olyan munka látott napvilágot 
mindeddig, amely az erdélyi magyar mozi, 
film és televízió alakulástörténetét venné 
górcső alá. Még annál is kevesebb, amely 
– jelen kötethez hasonlóan – ennyire kö-
rültekintően és inkluzívan számolna be 
az erdélyi mozgóképes történelem fordu-
lópontjairól. Ez a kötet nem árul zsákba-
macskát, gazdag merítésén valóban érző-
dik az előszóban is említett kanonizációs 
gesztus és részletfigyelem. A közel négy-
száz oldalas munka jól követhető lineari-
tással halad végig a mozgóképes történe-
lem különböző gócpontjain, az első lokális 
(vándor)mozikísérletektől egészen a kom-
munista rezsim televíziós kultúrájáig.

A tanulmánykötet három nagyfejezet-
ből áll, elsőként a szó legszorosabb ér-
telmében vett Mozi-történetek kerülnek 
fókuszba több erdélyi, partiumi és bán-
sági város történelmében. Jellemzően 
a napisajtó alapján állnak össze a rövid 
történelmi ismertetők, az  első mozgók 
indulásának körülményei, buktatói, mű-
ködési elvei és az azokhoz fűződő anek-
doták. Rendszerint ugyanaz a kiinduló-
pont határozza meg ezeket a munkákat: 
a Lumière testvérek első nyilvános vetí-
tése 1895-ben, a párizsi Grand Caféban 
– ehhez viszonyítva határozhatjuk meg a 
helyi mozi „korai” vagy „kései” indulását. 
Kápolnási Zsolt bevezető tanulmányából 
megtudjuk, hogy Kolozsvár nem sokkal 
maradt le, kicsivel több mint egy évvel 
(1897 januárjában) már saját városában 
ismerkedhetett meg „Edison ideáljá”-val, 
a mozis debüt feltételei azonban koránt-
sem voltak ideálisak. ugyan Tordához 
vagy Bánffyhunyadhoz képest a kincses 
városban viszonylag későn vezették be 
az elektromos áramot, rendkívül kompe-
titív kultúrpiacon kellett megméretkez-
nie a már meglévő szórakoztatási-műve-
lődési kínálattal, többek közt az operettel 
vagy a plasztikumok üvegfényképein lát-
ható élő krokodilusokkal és tetovált höl-
gyekkel. Az akadályokkal teli indulás el-
lenére azonban hamar elszaporodnak a 
kolozsvári mozik (Apolló, Edison, uránia, 
Művész stb.), így lassan már az képezte 
vita tárgyát, hogy „túl sok” a mozi Kolozs-
váron. Zsizsmann Erika mindezek közül 
az egyik legrégebbit, az utóbbi években 

is működő Művész (Arta) mozi gazdag, 
több mint százéves történelmét térképe-
zi fel, Janovics Jenő hatását a kolozsvári 
filmes életre, valamint a korai moziktól 
elvárt nevelő és kultúraformáló szere-
pet, például azt, hogy ne „reklamírozza-
nak” cowboy „filmselejteket”, mert ezek 
ártalmasak a lakosság „jó irányba ala-
kuló ízlésének” (46.). A tanulmány utolsó 
fejezetében röviden kitér a Művész mozi 
21. századi „utóéletére”, különböző újra-
élesztési kísérletekre. Ferenczi Szilárd a 
Bánffy-palota udvarán álló egykori Corso 
működésének társadalmi-politikai hátte-
réről, többszöri átkereszteléséről, majd le-
bontásáról emlékezik meg, amelynek le-
zárásában kissé sovány vigaszként hat a 
TIFF nosztalgikus apropója, hiszen vala-
milyen formában napjainkban is működik 
a Bánffy-palota udvarán mozi, még ha a 
korabeli sajtóban a „barokk szerelmesei” 
sokáig kifogásolták is a palota udvarán 
felhúzott „hodályt”, és követelték a palota 
„régi fényének” helyreállítását (52.).

Puskel Péter az aradi mozis világ fe-
lé mozdul el, amelyről kiderül, hasonlóan 
fontos szereplő az erdélyi filmtörténetben. 
Josef Stiller jóvoltából a megjelenés után 
két évvel már Aradon is feltűnik a szen-
zációs találmány, később fontos filmhely-
színként is szolgál a kisváros. Hasonlóan 
érdekesek a tanulmányban feltűnő anek-
doták, így többek közt kiderül, miért nem 
küldhették el lakáskulcsukat áhított szí-
nészüknek az aradi filmrajongók, vagy 
milyen az igazán „erkölcsös mozi”, amely-
ben a férjezetteket és hajadonokat külön 
ültetik le (69.). Mindezek jól ellensúlyoz-
zák az elemzés nyomasztó végkövetkez-
tetését, az  egykori sztármozi folyama-
tos külső-belső lepusztulását. Sebestyén 
Kálmán tanulmánya Tordát célozza meg, 
a virágzó vendégszerepléseket, majd a fo-
kozatosan állandósuló önálló vetítéseket. 
József Álmos a sepsiszentgyörgyi mozis 
történelemről nyújt rövid látleletet, azok 
rendszerszintű problémáiról – legyen szó 
a román nacionalista politika romboló 
hatásáról, a  filmek minőségét kifogáso-
ló nézőkről, vagy arról, milyen „különös 
dolgok” történhetnek, ha épp sötét van a 
moziteremben (79.). Szabó Károly az ud-
varhelyi kezdeteket kutatja fel (amelynek 
francia előzményéről a napisajtó furcsa-
mód hallgatott), az első állandó moziról, 
a Royal mozgóról, rövid kitérővel a legen-
dás udvarhelyi-csíki rivalizálás mozis for-
máira. A csíki mozikultúráról (különösen 
a némafilmes vetítésekre vonatkozóan), 
annak akadályokkal teli indulásáról és 
politikai kihívásairól Szabó Ádám ír ala-
pos krónikát, így a legtüzetesebben feltér-
képezett, Kolozsváron kívüli mozis látle-
letet Csíkszeredáról kapjuk.

A kötet második, A magyar filmgyártás 
peremén: filmkészítés a második világhá-
borúig című fejezete már magvasabb és 
változatosabb munkákat sorakoztat fel. 
Elsőként Delia Enyedi tanulmánya nyitja 

a szekciót, amely a Farkas utcai színház 
és mozi keresztmetszetét mutatja be (ta-
nulmányát Zakariás Ágota fordításában 
olvashatjuk). Kupán Árpád a nagyvára-
di mozielőzményeket deríti fel, a nőegylet 
és a nagyváradi korzóestek működési el-
vét, szabályrendszerét, azt a virágzó loká-
lis filmszínházi kultúrát, amelynek kez-
deti lendületében könnyen álmodozhattak 
hazai színészek párizsi szerződésekről és 
világsikerről. Nagy terveket fullasztott 
kudarcba a második világháború, így az 
utókor sosem fogja látni, milyen lett vol-
na például a Királyhágón forgatott János 
vitéz. Zágoni Balázs Meghiúsult tervek és 
félreértett címek… című tanulmánya pon-
tosan itt veszi fel a fonalat: elsősorban Ja-
novics Jenő megkerülhetetlen filmes és 
színházi életművéhez fűz pontosításokat. 
Nem csupán a mozi mint társadalmi-tech-
nológiai vagy művészeti jelenség recepció-
ját veti górcső alá, hanem az elkészült fil-
mek kritikai visszhangját is, továbbá azt 
a megválaszolhatatlan részkérdést, hogy 
egy negyvennégytől hatvannyolcig ter-
jedő skálán pontosan hány film készült 
1913 és 1920 között, és ezek közül melyek 
kaptak új identitást azzal, hogy „átke-
resztelték”. Bokor Zsuzsa különös filmet 
választ elemzése tárgyául, az orvostani 
propagandának szánt Világrémet, amely 
több ponton is felmerül a tanulmánykö-
tetben. A film a szifilisz megelőzését volt 
hivatott népszerűsíteni Pradel doktor úr 
és Shiva, a prostituált példabeszédén ke-
resztül, és amely a középkor retorikájá-
val szorgalmazta „a teljes szexuális ön-
megtartóztatást” (158.), a nők tiszteletét 
és a prostitúció visszaszorítását, mindezt 
annak érdekében, hogy hozzájáruljon egy 
egészséges, de főleg népes társadalom ki-
alakulásához. „Sikeréről” mi sem tanús-
kodik jobban annál, hogy hamar meg-
szülte magyarországi mostohatestvérét, 
A mételyt.

Ferenczi Szilárd második publikáció-
ja szintén fordításmű, Bertók József ope-
ratőr kíméletlen cenzúra alá vetett em-
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lékiratait sűrítette és fordította magyar 
nyelvre, így a rövid pályakép-ismertető 
mellett a korabeli filmfelfogás is izgal-
masan és hitelesen rajzolódik ki az olvasó 
számára. Egészen „filmszerű”, drámák-
kal és útikalandokkal fűszerezett debüt-
történet tárul elénk egy kivételes tehet-
ségű, ambiciózus szakember kihívásain 
keresztül. Bertók József szerteágazó ér-
deklődése nem csak abban mutatkozott 
meg, hogy már fiatalkorában ragaszko-
dott ahhoz, hogy ő hívja elő saját mun-
káit (ritka volt korában ez a sokoldalú-
ság), hanem gazdag filmes repertoárján 
is meglátszik (forgatott többek közt ka-
tonafilmet, dokumentumfilmet a rákról, 
amelyben Babeș doktor is feltűnik, filmet 
a földrengésről, német megszállásról), to-
vábbá azon, hogy hetvenöt éves korában is 
csupán az volt a legnagyobb bánata, hogy 
olyan új technológiai megoldások tűnnek 
fel, amelyekkel ő már nem dolgozhatott. 
Blos-Jáni Melinda egyik munkájában az 
erdélyi amatőrfilmesekről olvashatunk, 
különösen érdemes a három szerző közül 
kiemelni Kemény János első „szerkesztő-
ségi home videó”-ját, a  marosvécsi heli-
koni irodalmi találkozóról forgatott rövid 
alkalmi filmjét, amely alapján el tudjuk 
képzelni, milyen a képből kimenni igyek-
vő Bánffy Miklós, a kamera láttán zavar-
tan nevető Kovács László, valamint Ta-
mási Áron, amint tárt karokkal fogadja a 
kamerát, miközben „útszéli keresztet utá-
noz vagy madárijesztőt” (193.). Orbán La-
jost elsősorban családi filmjei, oktatói te-
vékenysége, valamint a korszak polgári 
életének megörökítése jellemzi, Birnfeld 
Emilt pedig egy fotográfusi-riporteri vé-
nával rendelkező alternatív filmesként 
tartja számon a szakma. A második ta-
nulmány a sokrétű pályájú Janovics Jenő 
munkásságát tárja fel, különösen jelentős 
levelezésanyagát, amelyből nemcsak a fil-
mek utóélete, hanem a korabeli igények, 
az oktatófilm készítésének intézményesí-
tett kísérletei, valamint a gazdasági vál-
ság okozta kompromisszumhelyzetek raj-
zolódnak ki.

A  tanulmánykötet harmadik fejezete 
(A román filmgyártás peremén: az impé-
riumváltástól az 1989-es rendszerváltásig) 
fokozatos átmenetet jelenít meg a film és 
televízió irányába. Ismét Ferenczi Szilárd 
jegyez kimerítően alapos tanulmányt a 
román filmvilág magyar ajkú szakembe-
reiről, színészeiről; abszurd félelmekről 
és az ezeknél is abszurdabb meglepeté-
sekről. Figyelemre méltó például a világ-
háborúk között rendkívül gazdag doku-
mentumfilm-gyártás (korábbi példákból 
is láthattuk, hogy ennek nyilván a pro-
pagandák teremtettek erősebb hátszelet). 
ugyancsak érdekes a kibontakozófélben 
lévő kritikai recepció, amelyben többek 
közt a Helikon elődje, az Utunk, valamint 
a Korunk és az Igaz Szó is fontos szerepet 
játszott (és amely meglepő módon a cen-
zorok figyelmét sem keltette fel annyi-
ra, mint maguk a filmek). A tanulmány 
alaposan beszámol a magyar ajkú szak-
emberek magyarországi vagy külföldi si-
kereiről is (Tompa Gábor 1999-es Kínai 
védelem című filmjével bezáróan), min-
dent egybevetve talán a legmagvasabb 
kitekintő tanulmány a kötetben.

Megszólal továbbá Simonffy Katalin 
televíziós szerkesztő és rendező is, aki a 
Román Televízió Magyar Adásának gaz-
dag felhozataláról számol be, amelynek 
színvonalas működése Bodor Pál szak-
értelmét dicséri, aki akkor lépett a pro-
dukciós folyamat élére, miután a nézők 
hangot adtak felháborodásuknak a ko-
rábbi műsorkínálat alacsony minőségét 
illetően. A Magyar Adás 1969-ben indul, 
Józsa Erika visszaemlékezései szerint a 
csapat páratlan lendülettel és munka-
bírással állított elő rendszeres és szín-
vonalas anyagokat (elsősorban doku-
mentumfilmek, ankétok, tudósítások), 
mindezt a technikai adottságok és az 
emberhiány dacára. Mindenképp emlí-
tésre méltó az 1977-es földrengésről ké-
szült riport (amelyet a hatalom túl pá-
nikgerjesztőnek titulált), a székelyföldi 
bicskázások tabudöntő bemutatása (ame-
lyet „pozitív tartalommal” kellett felhígí-
taniuk a készítőknek, és amely miatt so-
káig nem mentek Székelyföldre kíséret 
nélkül) vagy a hóstáti falurombolásról 
szóló negyvenöt perces anyag, amely már 
annyira provokatívra sikeredett, hogy 
sosem került képernyőre, ráadásul „sze-
rencsésen” nyoma veszett (283.). Ennek 
fényében az „eredeti” Magyar Adás 1985-
ben meg is szűnik.

Schneider Tibor elemzésében a Román 
Televízióba szánt magyar nyelvű színhá-
zi felvételek sorsáról olvashatunk, amely 
nagyszerűen rímel a korai mozikultú-
ra színházközeliségére (Janovics Jenő ez 
esetben is fontos szereplő) és napjaink on-
line térbe kényszerült színházi eseménye-
ire egyaránt. A  román televíziós kultú-
ra ugyan számos nyugati kísérleti stációt 
„megspórolt” magának, helyettük azon-
ban saját jellegzetes problémáival kellett 
szembenéznie: a színdarabok hiányát pél-
dául azzal oldották meg, hogy elismert 
írókat kértek fel arra, adaptálják szín-
házi-filmes formára nagysikerű regénye-
iket (így tűnik fel Sütő András, Páskán-
di Géza vagy Bálint Tibor munkássága 
a televíziószínházi horizonton). A cenzo-
ri apparátust is jól szemlélteti Schneider 
Tibor tanulmánya, jelen esetben Kincses 
Elemér Ég a nap Seneca felett című mun-
kája alapján, amelyet kéziratként sem le-
hetett elhelyezni a korabeli irodalmi la-
pok hasábjain (a Korunk és az Utunk vagy 
az első, vagy a második részét kifogásol-
ta), ugyanakkor televízióban sem lehetett 
bemutatni, csupán a felvétel utolsó húsz 
perce maradt meg szalagon.

Miklós Szilárd A láttatás mezején című 
munkája újabb pályakép a kolozsvári zsi-
dó származású, Németországba emigrált 
Fischer István „rejtett öröksége” jegyé-
ben, akit elsősorban dokumentum- és ri-
portfilmkészítőként tart számon a szak-
ma. Fischer István Téma variációk nélkül 
című filmje fontos szerepet játszott abban, 
hogy Romániát meghívják az oberha u se-
ni fesztiválra (amelynek szókimondó né-
zői gárdájában szintén nagy sikert ért el 
Fischer István filmje – bár magának az 
alkotónak nem akartak útlevelet adni a 
romániai hatóságok). ugyanakkor emlí-
tésre méltó a Rácsok mögött című projekt 
is, amely a korai rejtettkamerás technika 
úttörő iskolapéldája volt – és amelyet (hol 

arra hivatkozva, hogy túl gyenge, hol ar-
ra, hogy túl erős) végül elkerülhetetlenül 
betiltottak. Zárásképp újabb pályaképösz-
szegző tanulmányt olvashatunk Blos-Já-
ni Melinda tollából, ezúttal Schnedarek 
Ervin munkásságáról, a  marosvásárhe-
lyi filmklub történetéről, műhelyjelleg-
éről, az átalakuló filmes gyakorlatokról, 
populáris kultúráról; valamint a komo-
lyabb anyagi támogatás hiányában ócska-
piacról vásárolt műszerekkel oktató tanár 
ambíciójáról.

Mindent egybevetve A mozisátortól a 
tévétoronyig… alapos, sokszínű munka, 
amely limitált forrásainak ellenére sem 
korlátozódik csupán a kolozsvári vagy az 
„elit” történelmére, így többek közt Arad, 
Csíkszereda, Marosvásárhely, Nagyvá-
rad, Sepsiszentgyörgy, Torda és udvar-
hely is feltűnik a történelmi térképen, 
továbbá az intézményesített mozgókép-
gyártás mellett az amatőr próbálkozások 
is helyet kapnak. A tanulmánykötet egy-
szerre célozza meg a szakmai közönséget 
és a helyi mozgóképes történelem iránt 
érdeklődőket, így gazdag képanyagának 
köszönhetően több filmjelenet, portré, ko-
rabeli plakát vagy újságcikk tárul elénk. 
Nem kis bosszúságot okoz az olvasónak 
annak ismerete, hogy a bemutatott in-
tézmények többsége megszűnt a világhá-
borúk vagy a rendszerváltás következté-
ben, és az archívumanyag is jelentősen 
csorbult. Talán épp ezért fontos, hogy leg-
alább a napisajtó vagy elsődleges adat-
közlők révén kissé közelebb kerüljünk 
ahhoz, milyen erdélyi kezdetei voltak egy 
ma már egyre könnyebben hozzáférhető 
technológiának, iparágnak és szórakoz-
tatási formának.

A  mozisátortól a tévétoronyig. Fe-
jezetek a romániai magyar filme-
zés, televíziózás és mozizás történeté-
ből. Szerk. Ferenczi Szilárd, Zágoni 
Bálint. Iskola alapítvány – Filmtett 
Egyesület, Kolozsvár, 2021.

Power Plant
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a nézőt  
néző néző
A kora újkor, a reneszánsz terének nyi-

tottsága és a nyilvánosság (elsősorban a 
színház) tereinek precíz megszerkesztett-
sége, a látszattal és a látszatban való élés 
képessége, nem csupán arra hívja fel a fi-
gyelmünket, hogy a mai tömegkommuniká-
ciónak is megvoltak a maga előképei, de azt 
is megérthetjük belőle, hogy a 15-16. szá-
zadban meghonosodott, a kommunikáció 
gyakorlatának értelmében vett „stil nuo-
vo” jelenti a mai tömegkommunikáció alap-
jait is. A tömegkommunikáció éppen ezért 
már nem nélkülözheti a megrendezett tér 
fogalmát, amely együtt jár a valósként be-
mutatott megtervezettségével, a megterve-
zetlenség tervszerűségével, a spontaneitás 
kidolgozottságával; a látszatvilág minda-
zon elemeivel, amelyek nélkül a mai tömeg-
kommunikáció nem, vagy csak igen nehe-
zen megvalósítható. A 17. században, majd 
a 20. század második harmadában is lezajló 
információs robbanás tovább fokozza a lát-
ványra és a látszatra való igényt, aláhúzza 
a világot színházként bemutatók igazságát.

Elég, ha a showműsorok megszervezett 
tapsviharaira gondolunk, vagy a „való vi-
lágot” bemutató „Big Brother” típusú szín-
házi konvencióra, mely szerint a valóságot, 
tehát egy ember által nem előre megszerve-
zett műsort, nem egy szerkesztett történetet, 
adott forgatókönyvet követő eseménysort lá-
tunk. Mert a televízió arról próbálja meg-
győzni nézőit, hogy ő nem önmaga, nem egy 
szerkesztők, rendezők, szereplők által lét-
rehozott hosszabb, avagy rövidebb filmek-
ből álló műsorfolyam, de a valóság, a hét-
köznap rendkívüli eseményeinek tükre és 
keretbe helyezője.

A tömegkommunikáció audiovizuális anya-
gai a valóságot helyettesítő, azt utánzó, ha 
nem is feltétlenül artisztikus, de mindenkép-
pen artificiális „események”-ként határozha-
tóak meg. Míg a 19. századi hagyományokra 
alapozó sajtó a világ objektív bemutatásá-
ra, az események dokumentálására törek-
szik, a reflexióra, addig a 21. századi médiát 
az önreflexív gesztusok jellemzik, az esemé-
nyek átélve-bemutatásának kényszere, amely 
nem tudja elképzelni önmagát a lendület lát-
szatának megjelenítése nélkül.

A 21. századi audiovizuális média, bár 
elsősorban a 19. század jól megírt darab-
jainak hagyományát követi, mégis: szer-
kesztettségében, forgatókönyvre való rá-
utaltságában a filmművészethez is szorosan 
kapcsolódik. Miközben a klasszikus görög 
tragédia motívumai is felfedezhetők ben-
ne – a tény, hogy ítélőbírókként jelenhetnek 
meg egyes műsortípusokban (valóságshow-k, 
vetélkedők) a tragikus kar szerepét osztja 
a nézőkre.

Lukács György drámameghatározása: „a 
dráma olyan írásmű, mely valamely össze-
gyűlt tömegben közvetlen és erős hatást akar 
létrehozni emberek között lejátszódó megtör-
ténések által”,1 az audiovizuális médiatermé-
kekre is érvényes lehet. A megtörténés, és a 

lukácsi esztétikában oly jelentős szerepet be-
töltő kollízió2 fogalma itt is megjelenik. „A te-
levízió az egyre megújuló folyamatok segít-
ségével formálja a közösség életét, méghozzá 
nemcsak a kifejezetten politikai műsorokban, 
hanem a szórakoztató és fikciós adásokban is. 
A televízió egyre inkább úgy működik, mint 
a legfontosabb mintaadó nyilvánosság – a ki-
fejezés habermasi értelmében –, olyan kivéte-
lezett hellyé válik, ahol a világ, a társadalom, 
az egyén, az egyéni értékek és viselkedések 
különböző ábrázolásai megütköznek egymás-
sal, és újraszerveződnek.”3

A teátrális gesztusok folyamatosan jelen 
vannak a tömegkommunikációban, hiszen 
a kommunikátor minden esetben gesztu-
sok, konvenciók, korábbi kommunikációs ta-
pasztalatok összességével jut a média terébe, 
ahol, különösen az audiovizuális műfajok-
nál, úgy kell belépni a közvetettség, a köz-
vetítettség világába, hogy közben mégiscsak 
megőrizzük közvetlenségünket, a természe-
tes beszédhangsúlyokat és gesztusokat.

Az előtörténet és hatásai a különbö-
ző médiafelületeken mindenképpen jelen 
kell legyenek, akárcsak a drámában, ahol 
az előadás előttjének, sőt, valamennyire az 
utóhatásának a történetét is fel kell vinni 
a színpadra. A háttéranyagok, az ismétlések, 
a nézői reakciókra adott válaszok és különö-
sen a riport és az interjú műfaja – mindezek 
nem tudják elkerülni a színház, a színházi 
beszédmód hatását. A hírek vagy más típu-
sú médiaesemények áruként való értékesíté-
se nem valósulhat meg, ha létrehozói nincse-
nek tekintettel az előadhatóságra.

A negyedik, láthatalan fal helyére a tele-
vízió és a számítógép képernyője lép, a rész-
vétel jelentése, jelentősége is megváltozik, 
a nézői jelenlét megkettőződik a spektáku-
lumjellegű médiaesemény játékterében.

A néző nem csupán a szereplők valame-
lyikével (vagy akár több szereplővel) azono-
sulhat, de a kar helyén megjelenő szerep-
lőkkel is. A kar helyén megjelenő „nézők” 
mutatják meg a tömegkommunikációs esz-
köz által sugárzott esemény nézőjének, hogy 
milyen reakciókat kell kiváltson belőle a lá-
tott esemény (attól függően, hogy a tévé ál-
tal közvetített műsorban zajló eseményekre 
tragikus vagy komikus karként reagálnak 
az eseményen belülre komponált „nézők”).

A „néző” tehát amolyan szerzői utasí-
tásként is jelen van a médiaesemény szö-
vegében – ezt a szót ilyen hangsúllyal kell 
mondani, ezt a mondatot ironikus mosoly 
kísérje stb. A néző egyszerre több szereppel 
is azonosulhat, tekintheti magát kommu-
nikátor-karvezetőnek, nézőt-néző-nézőnek, 
szereplővel-azonosuló-nézőnek – a média-
esemény által létrehozott szereplehetősége-
ket további részegységekre is lehet még bon-
tani, ám megállok itt.

A szerepkatalógus teljes felsorolása helyett 
inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy az 
új médiumokban mennyire válik kérdéses-
sé az olyan fogalmak valóságalapja, mint a 
katarzis vagy az isteni beavatkozás (deus ex 
machina), amelyek a teátrális hagyomány 
meghatározó elemei közé tartoznak.

A médiumokban lezajló drámában 
(itt elsősorban a valóság- és beszélgető- 
showk-ra gondolok) már nem az istenség 
jelenik meg a tragikus maszkban, hanem 
a médiaeseményt, a valóságot mint lát-
ványosságot, mint komédiázást, mint 
majomkodást4 figyelemmel kísérő Néző-Is-
ten, aki a médiaeseményen belül elhelyez-
kedő „belső nézőt” figyelve határozza meg 
önnön „Néző-Isteni” pozícióját, ami szük-
ségszerűen külső, távolságtartó – és felül-
nézetet indukál. A külső „Néző-Isten” köz-
vetlen hatást gyakorolva lép be a szereplők 
„életébe”. Eldönti, hogy a társadalmon be-
lül maradhatnak, vagy pedig kitagadtat-
nak a medialitás, a látvány, tehát: az ant-
ropomorf lények tömegkommunikációjából, 
vagyis: a létezésből, hiszen a játék, a média-
esemény, a populáris műfajhoz kapcsolódó 
versengés tétje maga a létezés, ami a közve-
títettség által jön létre, ahogy az egyik va-
lóságshow szlogenjében el is hangzik („a lét 
a tét”).

A nézői katarzis azonban, ami a színhá-
zi esemény esetében a nézőben megtörténik, 
az ilyen jellegű médiaesemény során elma-
rad. A részvétel ugyanis többszörös idéző-
jelben valósul meg. A Néző-Isten egy olyan 
alsóbb létezési szinten elhelyezkedő néző 
által nyer bepillantást a valóságba, akit egy 
előre megírt forgatókönyv szerint pénzért, 
haszonért, tehát nem a transzmisszió, 
hanem a tranzakció okán kérnek, késztetnek 
arra, hogy részt vegyen egy olyan valóság 
megteremtésében, amely miközben legfőbb 
valóságnak tekinti önmagát, éppen megszer-
kesztettsége és a tulajdonképpeni interakti-
vitás hiánya okán hoz létre egy olyan „va-
lóságot”, ami távol áll nem csupán a szó 
fizikai értelmében vett valóságtól, de a mé-
dia által megképzett virtualitás terétől is.

jegyzetek
1 Lukács György: A modern dráma fejlődé-
sének története. Magvető Kiadó, Budapest, 
1978, 27. 
2 „Miközben a dráma az élet tükrözését egy 
nagy összeütközés ábrázolására összpontosít-
ja, mikor minden életmegnyilvánulást e köré 
az összeütközés köré csoportosít és kiélésüket 
csak az összeütközésben való [...] viszonyaik-
ban engedi meg, leegyszerűsíti és általáno-
sítja az emberek lehetséges állásfoglalása-
it életproblémáikkal szemben.” – In Lukács 
György: A történelmi regény. Hungária, Buda-
pest, 1947, 26. 
3 Barbier, Frédéric – Bertho Lavenir, Catheri-
ne: A média története. Diderot-tól az internetig. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2004, 21. 
4 Lásd: Hérakleitosz töredékei. [B. 83]: „A leg-
bölcsebb ember is majom az istenhez képest 
bölcsességben, szépségben és minden más-
ban.” Forrás: http://teol.lutheran.hu/tanszek/
rendszeres/oktatas/eloadasok/filtort/herakle-
it_toredek.htm
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14+1 gondolat 
a műrepülés 
művészetéről
A László Noémi és Kürti Andrea alkot-

ta páros újfent bebizonyította, hogy közös 
alkotói munkájuk nem pusztán eredmé-
nyes, hanem közben egyedi és értékterem-
tő is. A Szép Magyar Könyv-díjas Bodzabél 
(2017) sikerét követően az újabb együtt-
működés eredményeként jelent meg 2020-
ban a Gutenberg gondozásában a Műrepü-
lés. Bár korábban közös munkálkodásuk 
inkább a gyermekirodalomra és gyermek-
könyvekre koncentrálódott, a  Műrepülés 
felnőtt versei s rajzai újszerű gondolatvilá-
got, mélységet, intenzitást kínálnak az ol-
vasónak.

A kötet egységes arculata a versek és az 
illusztrációk együttes hangulatát, forma és 
tartalom szoros kötelékét tükrözi. A felnőtt 
verseskötetek esetében nem éppen megszo-
kott a rajzok, illusztrációk és színek ilyen 
mértékű sokasága, ami tulajdonképpen a 
képiségnek egy erős és komplex összjáté-
kát hozza létre szövegi-tartalmi és vizuá-
lis szinten is. A kötet 23 verséhez társított 
16 rajz nem pusztán díszíteni és illusztrál-
ni hivatott a műveket. Kép és szöveg között 
aktív párbeszéd alakul ki, s  így a rajzok 
nem csak támogatói a verseknek, hanem 
egyenrangú jelentéshordozókká válnak, 
valamilyen többletet, sőt különböző értel-
mezési lehetőségeket is magukban hordoz-
nak, kiegészítve a versek befogadását.

László Noémi versei különböző szempon-
tokból vagy inkább mélységekből és magas-
ságokból közelítve ragadják meg az embe-
ri lét bájait és viszontagságait, s közben a 
létbevetettség kérdéseit, megélhetőségének 
lehetőségeit feszegetik. Így a kötet egysége-
sen az embert helyezi előtérbe, de közben 
számos kiemelhető motívummal, képpel és 
az ezek közötti viszonyokkal tart fent egy 
állandó, ingázó játékot.

A  versek, valamint így az egész kötet 
arculata az állandó ambivalenciákra épül: 
fény és árnyék, fent és lent, kint és bent, 
víz és űr, úszás és repülés, tenger és siva-
tag, isteni és emberi, emlékezés és felejtés, 
látható és láthatatlan… A rengeteg termé-
keny képzettársítás hálójában az ellentétes 
pólusok alapjaiban hatják át a szövegkor-
puszt, s épp a folytonos ütköztetések nyo-
mán rengeteg dinamika, intenzitás és erő 
sugárzik a versekből.

Az ambivalens képekhez társulnak a sok 
esetben asszociatív jellegű pörgős felsorolá-
sok, még tovább fokozva az értő és beleélő 
olvasás élményét: „akarat, ábránd, indulat, 
iszony,/toll és karom és szemfog és agyar” 
(Dal, elszállt madárra).

Kürti Andrea rajzai a versekhez hason-
lóan az ellentétes pólusokra, egyfajta kö-
teten belüli egységességre és az erőteljes 

hangulatra vannak kiélezve. Erősen domi-
nálnak a sötét színek, az éjszaka, az űr szí-
nei, melyet a táj szempontjából csak a sajá-
tos és visszatérő fasziluettek meg égitestek 
törnek meg. Ezekből emelkednek ki az em-
beri testek, főleg a visszatérő fehér leples 
női alak, akit azonban gyakran sötét, árny-
szerű, elmosódó és arctalan alakok vesznek 
körül. Fontos itt a könyv külső megjelené-
se is: a sötét, szinte teljesen fekete védőbo-
rító alatt a könyv keménytáblás fedele egy-
fajta negatív tükörként harsány türkizzöld 
színt kapott. Így a kötete kétféle borítója 
már első kézbevételkor remekül érzékelte-
ti az egész könyvre jellemző hangulati és 
gondolati világot.

A  kötet címadó verse egy különösen 
szemléletes rajz kíséretében olvasható. 
A  Műrepülés lírai hangja a „Kinek mije, 
minek kije vagyok” vagy a „Honnan tudom, 
hogy én csakugyan én” sorokban kérdez rá 
az én töredezettségét illető esszenciális 
kérdésekre. A darabosság, a szétszórtság 
közepette csupán az emlékezés bizonyul 
köldökzsinórként biztosnak a sors szövevé-
nyes rejtekeiben. A könyv egyik belső fül-
szövege a műrepülés és manővereinek tech-
nikai definícióját adja meg, ami remekül 
reflektál a légben történő mozgás aktív és 
passzív (lét)formáira, majd a vers tömören 
kimondja, hogy a „Műrepülés, tökélyre vitt 
tökély”, mit az olvasó utólagosan akár ma-
gára a kötetre is bátran vonatkoztathat.

A  nyitó (Kétezer-tizennyolcban), illetve 
záró (Pont) versek a költő ars poeticájaként 
és itt-ott metaszövegként is értelmezhetők. 
Közlést olvashatunk a költőlét milyenségé-
ről és megéléséről, ugyanakkor felmerül a 
vers megalkotásának folyamata is, s hogy 
ebben a folyamatban hova, milyen pozíció-
ba helyezi magát a költő. A lírai beszélő a 
formát nem egy, a tartalom begyömöszölé-
sére alkalmas keretnek tartja, hanem az 
önkifejezés magától adódó eszközének. For-
ma és tartalom kettősének ilyenszerű né-
zete tükröződik a teljes kötetben a versek-
től egészen a rajzokig és ezek összjátékáig.

A kötet hét verse szonettformában író-
dott, s ezáltal a szerző mondanivalója kö-
ré egy érdekes játékot alakít ki. Néhány 
vers a petrarcai szonett formáját idézi 
(pl. Éjféli csend, Test, Járkálj csak), míg a 
Tenger az angol szonett elrendezését kö-
veti. A szonettforma László Noémi verse-
iben nem annyira a hagyományos versfor-
ma megalkotására, hanem inkább forma 
és tartalom összecsengésének a játékára, 
a kettő egyfajta egyeztetésének a kísérle-
tére helyezi a hangsúlyt, megmutatva ezek 
elválaszthatatlanságát.

A kötete lelke, legtudatosabb alkotása 
véleményem szerint a Tenger című szonett-
koszorú, amit az előző, Pordal című vers 
utolsó sora vezet fel: „Itt az özönvíz, me-
taforatengerünk.” A  teremtéstörténetet 
felidéző koszorú a tenger-élet metaforán 
alapszik, s  mélységeiben egzisztenciális 
kérdéseket vet fel. A mesterszonett az al-
kotás elején kapott helyet, s további csavar-
ként az utolsó, tizennegyedik alapszonett 
tulajdonképpen a mesterszonett teljes in-
verzét adja ki. Az uroborosz-szerű szonett-
koszorúval való tartalmi és nyelvi játék 
mögöttes jelentéseket képez, s az értelme-
zési lehetőségek sokszínűségéről árulkodik.

A tenger és a víz sokszor visszatérő mo-
tívuma mellett számos vers alapját képezi 
az a testpoétika, ami az emberi test anya-

giságát helyezi előtérbe. A Test című vers 
ezt az anyagot nehézkes, szürke vázként, 
illetve kiszáradt, éji kútként jeleníti meg, 
ami a víz (mint élet) nélkül csak külső báb, 
üres forma marad. Egyfajta köztes állapot 
is megjelenik a versekben, megrekedés a 
kint és a bent között, egyfajta űrben/vízben 
lebegés, ingaszerű mozgás a létben: „kilen-
dült inga, földi létem.” (Éjféli csend).

A Tengert követő versek a kő- és a város-
motívumokat emelik ki. A szilárd és meg-
dönthetetlen kőben-lét a biztonság utá-
ni vágyként, víz fölötti hídként, de akár a 
maradandóság illúziójaként is értelmezhe-
tő az örökkön dobogó, szuszogó tenger-lét 
kiegyensúlyozásában.

A kötetbe kerültek már korábban, önál-
lóan debütált versek (Egyszerű vers, Száz-
szor-tört varázs), melyek hangulatukban 
és tartalmukban is remekül illeszkednek 
a kötet szövegkorpuszának egészébe. To-
vábbá az utolsó versek közt találunk olya-
nokat, melyek a fő témához, az alapmotí-
vumokhoz illeszkedve, az eddigi kérdések 
univerzalitását még inkább kiemelve kü-
lönböző intertextuális kapcsolatokat emel-
nek be (Kazuo, Götterdämmerung).

A kötet belső és egyben külső elrende-
zése, szerkezete is egy erős szerkesztői tu-
datosságra mutat rá. A versek sorrendje, 
az illusztrációk elrendezése, a borító, a fül-
szöveg együtt egy precízen összeállított kö-
tetet eredményeztek, melyben talán nem a 
véletlen műve a hetes szám és többszörösei-
nek gyakori visszatérése sem (7 szonettcím, 
21 szonett, 14. vers a szonettkoszorú, 14 so-
ros szonettek).

14+1. A Műrepülésben valóban különbö-
ző tökélyre vitt költői és illusztrátori ma-
nővereknek lehetünk szemtanúi és olvasói. 
A versek és a rajzok, a tartalom és a for-
ma játékos összhangban vannak, s közben 
az alkotások nem egy végső céllá, hanem 
inkább az ember lényegiségét megragadó 
mondanivaló közlésének eszközeivé válnak.

László noémi: Műrepülés. Kürti 
andrea illusztrációival. Gutenberg Ki-
adó, Csíkszereda, 2020.
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,,mert várnak rám Álomországban 
a nadrágos angyalok’’
Borsodi L. László: Regi-

na. Illusztrálta Tomos Tünde. 
Gutenberg Kiadó, Csíkszere-
da, 2020.

Közelkép. Napló. Gyermekség-
történet. A  Tomos Tünde alkot-
ta színkavalkádos képi világban 
megelevenedik egy felnöveke-
dés-történet: a Regina babakorá-
ban kezdődő megélések beszámo-
lói kisiskolás koráig tartanak.

A Regina meséskönyvként és 
egy kisgyermek meséléseinek 
jegyzékeként is olvasható. „Ami-
kor kicsike voltam, olyan nagy 
voltam!” (5.), olvashatjuk, amint 
fellapozzuk a könyvet, mintegy 
előrevetítve egy szerethető és 
kedves világot, amelybe meghí-
vást kap az olvasó is. Regina vi-
lága ráismerésekkel és csoda-
élményekkel teli, helye van az 
örömnek, az álmoknak, testvér-
bosszúknak és haragoknak, va-
lamint a családi élet különböző 
stációinak és a gyerekek életét 
meghatározó jelentős emberek-
nek is. Így mosolyoghat az olva-
só az ismerősnek tűnő gyerekraj-
zokon és gyerek-szülő kapcsolat 
egyszerűségén: „Virágokat min-
denkinek rajzolok, emberkéseket 
csak Anyának és Apának, mert 
ők nem kérdezik meg, miért […]” 
(14.); belehelyezkedhet a pótma-
maságba, a  himlő is megszelí-
dülni látszik, ha a piros pöttyös 
labda hibáztatható érte. Regi-
nával együtt élvezhetjük a nyár 
legnagyobb kalandjait, a tenger-
re utazást és a száznapos vakáci-
ót, ami tele van mamaillattal és 
felnőttségekkel, amelyek furák 
és érthetetlenek, de biztos szere-
tetforrások: „Én nem értem, mi 
az, hogy házias, de dobog a szí-
vem, mert Mama örül […].” (40.)

Borsodi L. László gyermek-
könyve ugyanakkor, illeszked-
ve különböző pszichológiai gyer-
mek-értelmezésekhez, a  világ 
összetettségének fontosságát 
hangsúlyozza, nem fedi el az 
életszerűséget azzal, hogy csupa 
örömbe és kedvességbe burkolja a 
megéléseket: a kisikolássá válásig 
szomorúság és nehézségek is meg-
jelennek Regina (és a mindenko-
ri gyerekek) életében. Ilyen az el-
válás tapasztalata: „Mami meg is 
ígérte, hogy siet haza, de azóta is 
hiába várom” (45.), az óvodai kor-
társ bántalmazás és egyedüllét 
terhe: „Óvodába járni még azért 
sem szeretek, mert Anna csúfol-
kodik. »Göndör hajú! Kunkori 
hajú!« – kiabálja már messziről” 
(46.), ahogyan az iskoláskor kez-
dete mint életszakaszváltás és a 
vele együtt járó új barátság meg-
szakadása is: „Viki sírt, és sírtam 
én is, hogy nem mehetek vele. Ki-
vel fogok babázni, hintázni, tanul-
ni? S ki ül majd mellettem az isko-
lában?” (56.)

Felnőtt olvasóknak melegsé-
get és mosolyokat előidéző olvas-
mány, gyerekek számára pedig 
egy (nem is annyira) képzeletbe-
li barátságlehetőség, hangsúlyoz-
va az egyéni és sajátos gyerekko-
rokon belüli hasonló megéléseket 
és élményeket.

TanKÓ anDREa

Környezetvédelem 
tengerészmódra Gránátalmán
Simon Réka Zsuzsanna: 

Kricckracc kapitány és a grá-
nátalmiak. Illusztrálta Orosz 
annabella. Gutenberg Kiadó, 
Csíkszereda, 2021.

Idilli csend és nyugalom. Min-
denmentes környezet, amely egy 
egzotikus tájat idéz meg leander-
bokrokkal, gránátalmákkal, pál-
ma- és olajfás környezettel. Ebben 
a kékes-zöldes színekben játszó, 
civilizációtól távoli környezet-
ben éli mindennapjait Simon Ré-
ka Zsuzsanna Kricckraccja és ba-
rátai, akik mintegy a 21. század 
mókuskerék-világából kivonulva, 
fenntartható életmódot folytatva 
alkotnak családszerű mikrokö-
zösséget. Kricckracc volt hajóska-
pitány, nevesincs hajója, Borsika 
néni és beszélő macskáik „fő fel-
adatuknak Gránátalma és a kör-
nyező szigetek növény- és állatvi-
lágának védelmét tartották.” (11.)

A szövegvilág belülről építkezik: 
szereplői maguk keresik a megol-
dandó problémákat, amelyeket vé-
gül maguk is oldanak meg. Bár 
felsejlik a fenyegetettség érzete a 
gonosz málusok képében, valójá-
ban minden, ami akadályt jelent-
het, a szigetlakóktól és a szigetla-
kókból származik, a gonosz nincs 
jelen a maga ijesztő, félelmetes vol-
tában: ilyen például a szemetelés 
kérdése, amely bár külső, turisták-
tól származó problémaként körvo-
nalazódik, végül egy gyermeki és 
kedves, de gondatlan macska-elfog-
laltság, valamint a gyermekkönyv-
tár kulcsainak rejtélyes eltűnése is.

Könnyen elképzelhető kalan-
dokkal találkozhat az olvasó, 
amelyek egyszerre emberiek és 
közeliek, valamint távoliak és kü-
lönlegesek a Blüpp-tengeri kör-
nyezet misztikumából adódóan. 
Gyermekolvasóknak megszerethe-
tő mesevilág, amelyet erősít a né-
vadásgyakorlat is: emberi nevek, 
szójátékok, jelentés nélküli szabad 
összetételek, valamint szín- és illa-
télményeket idéző nevek is színezik 
a szöveget. Így kapcsolódhatunk 
be Kávé olyakor ironizáló megszó-
lalásaiba, Borsika néni szeretet-
teljes gondoskodásába, Kricckracc 
kapitány tevékenységébe, a sütést 
preferáló Gyurmakalóz jövetelébe. 
Tas nagyon emberi és evilági alak-
ja, gyermeki kérdései is olvasmá-
nyossá teszik a történetet. A szö-
vegvilág szabad lehetőséget kínál 
az elképzelhető és elképzelhetetlen 
tevékenységek megvalósítására, 
önszerveződő olvasómaratont, pa-
pírszínházasdit lehet művelni, egy 
váratlanul felbukkanó kisördög, 
Almapont epizódszereplőből kulcs-
fontosságú lesz az eseményalaku-
lás szempontjából, nevet kap a ne-
venincs hajó, mindeközben pedig 
vidám és életteli légkör lengi körül 
a könyv lapjait.

Az olvasmányélmény magas 
esztétikai minőségét Orosz An-
nabella bátor színhasználata, né-
hol absztrakt, néhol pedig vicces 
illusztrációi erősítik.

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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NEM TETSZIK 
NEKI…

HOGY MI 
NINCS?

HÁT NEM, SZERINTE ILYET 
NEM LEHET, A SÁRKÁNY 

NINCS KÖZÉPEN…

TUDOD, MOST, HOGY 
DÖNTÖTTÜNK A BORÍTÓRÓL, 

ÍRT A SZERZŐ…

  NA MINDEGY,  
A LÉNYEG, A SÁRKÁNY LEGYEN 
    KÖZÉPEN, ÉS A HÉTEN 
    MÉG NEM MEGYÜNK 
      NYOMDÁBA.

NINCS KÖZÉPEN  
A SÁRKÁNY.

DE HISZ AZ KÖZÉPEN VAN,  
VAGY MAXIMUM PÁR 

MILLIMÉTERREL BALRA…



2021/16. szám – Augusztus 25. 23

újra értékes gyermekzenekönyv!
Negyvenöt éve jelent meg Szilágyi Domokos 

és Vermesy Péter közös könyve, a Pimpimpáré. 
A népzenei értékvilágra és a tiszteletre méltó 
magyar zenepedagógiai hagyományra büszke 
értelmiségiek számára – óvónőtől akadémiku-
sig – példaadó munka volt az 1976-ban megje-
lent kötet, amely azóta természetesen számos 
nemzedék zenei nevelődésének vált alapmű-
vévé, énekei pedig tán vissza-visszajáró emlé-
kekké a felnőttévekben is.

A költő Jánk Károly és a zenész-zeneszer-
ző-bábszínész Csortán Márton tavaly megje-
lent könyve (Két alkonyat. Egy tucat meg egy 
dal kicsiknek és nagyobbacskáknak egy- és 
többszólamú egynemű karra) hasonló indít-
tatásból születhetett. Ami a könyvet szán-
dékában is koherens egésszé teszi, az első-
sorban Csortán Márton abbéli elhatározása, 
hogy egy-két-háromszólamú énekek formájá-
ban az antik/népi, illetve liturgikus hangso-
rok teljességét felkínálja megismerésre a ze-
nébe merítkezni hajlandó gyerekeknek. Ami a 
Jánk Károly részét illeti, az ő három kötetből 
(Hajnali hinták, Üzen neked Őszapó és Álomi-
dő) válogatott versanyaga lett a poétikailag – 
és kiemelkedő módon ritmikailag – igen érté-
kes, veretes alapja a Csortán által érzékenyen 
megkomponált zenei füzérnek.

A kolozsvári Exit Kiadó által közkinccsé 
tett munka címnegyedén kutakodva feltűn-
het a támogatók „osztálya”. Hajlamos lehet 
az ember tanulságokat lepárolni az efféle lis-
tákból, bár nem meggyőződésem, hogy feltét-
lenül objektív következtetésekre juthatnánk. 
Valamiféle társadalmi – de legalábbis szak-
mai – igényt sejtethet, hogy zenei egyesüle-

tek, kisintézmények, sőt magánszemélyek is 
felsorakoztak a szponzorok közé. A  4.  olda-
lon azt olvashatjuk, hogy a főtámogató az 
RMDSZ–Communitas Alapítvány volt, továb-
bi támogatók pedig a Bocskai István Dalkör, 
a Szentegyházi Gyermekfilharmonikusokért 
Alapítvány, a Romániai Magyar Zenetársaság, 
mint ahogy Bálint Benczédi Ferenc korábbi 
unitárius püspök, illetve Köntés Béla család-
ja is. Az mindenesetre biztosnak látszik, hogy 
aki ezeket a támogatókat az ötlettel, illetve 
a kötettervvel megkereste, maga is egy mar-
káns, „társadalmiasított” zenei kultúraesz-
ménnyel rendelkezhet, aki bízik abban, hogy 
a támogatásért való folyamodás révén üggyé 
lehet tenni egy okosan, következetesen, időt-
álló értékekre koncentráló módon szerkesz-
tett könyvet. Pedagógiai segédanyagot – ten-
ném hozzá mindenféle gátlás nélkül.

Csortán Márton – de meg a kötet aján-
lását adó Laskay Adrienne is – természete-
sen több alkalommal említi Kodály Bicinia 
Hungarica című gyűjteményét (1937–1942) 
mint olyan előképet, amely az egyszerűen 
énekelhető, de komoly zenetörténeti-elméleti 
funda mentumra támaszkodó dallamokat kis, 
kétszólamú karénekekké varázsolja át. (Saj-
nálatos módon mind Laskay, mind Csortán 
tévesen használja e kodályi munka nyomán 
a biciniák szót: a bicinia tudniillik a bicinium 
többes száma, így magyarul értelmetlenül 
redundáns a biciniumok helyett biciniákat 
mondani. Kodály latinul adta meg a 180 da-
rabos, négykötetes gyűjteménye címét.)

Túl azon az erudíción és fantázián, amely 
Csortán Márton dallamait s a belőlük felépített 

kis kórusműveket általánosan jellemzi, szót kell 
ejtenünk e kompozíciók prozódiai hibátlanságá-
ról. Olyan korban élünk, amikor csak úgy höm-
pölyögnek körülöttünk az ilyen-olyan műfajú, 
műnemű szöveges zenék, és közöttük bizony se 
szeri, se száma az idétlen, tudatlan szöveg-dal-
lam-relációknak. Csortán Márton elsősorban 
is kiváló zenei képzésben részesült, zenetanár-
ként, bábszínészként, a magyar nyelv igényes 
használójaként eltöltött évtizedei után így nem 
csoda, hogy prozódiai szempontból maximális 
figyelemmel komponált. Többszólamú darab-
jainak ellenpontozásai, a szólam-szerepcserék, 
funkcióváltások ráadásul soha nem adnak mó-
dot rá, hogy a szöveg érthetősége eltompuljon.

És ugyanilyen felsőfokon kell szólnom a kö-
tet gazdag, zenepedagógusi célpluralizmusról 
tanúskodó függelékanyagáról is. A jegyzetek 
darabról darabra felhívják a betanító/karveze-
tő szakember figyelmét a tonalitás különleges-
ségeire, sajátos szerkezeti vonásokra, érdeke-
sebb ritmikai megoldások tudatosítását segítik 
elő (kivált az időmérték vonatkozásában nyúj-
tanak gazdag fogódzót), még koreografikus ka-
landozásra is meghívnak, illetve minden darab 
hangterjedelmét közlik – természetesen a kar-
vezetői vállalkozást/döntést segítendő.

De ugyanígy fontos része a függeléknek 
a tónusok, illetve az egyházi módusok elmé-
leti összefoglalása is – ezen belül bő hivatko-
zásokkal a Pimpimpáré párhuzamos eseteire.

jaKaBFFy TaMÁS

„az összes képem 
zene is....”
Fazakas Barna munkáiról
Fazakas Barna műtermében állandóan szól a zene. Sőt, 

nemcsak a műtermében, hétköznapjai minden percét kitölti 
a zene, amely legalább annyira meghatározó számára, mint 
a képzőművészet. A kettő szervesen egészíti ki egymást: a fü-
lében folytonosan pumpáló zene nélkül Fazakas Barna neki 
sem fog festeni. Munkáin pedig ott pulzál a zene, számtalan 
formában, rengetegféle ritmusképletben fedezhetjük fel az ép-
pen hallgatott zenéket. Változatos playlistjén a legkülönbözőbb 
műfajokat és földrajzi régiókat találhatjuk meg. Valahogy így 
van ez a képzőművészeti munkásságával is, meleg színvilágú, 
állandóan vibráló, szinte pszichedelikus hatást kiváltó festmé-
nyei a legkülönfélébb művészeti irányzatokat és alkotókat jut-
tathatják eszünkbe, eklektikus látványvilága mégis teljesen 
egyedi vizuális világot teremt.

Fazakas Barna világvándor, zeneileg és képzőművészetileg is 
egy állandóan új tájakra vágyó utazó. Kulturális nyitottságát 
különleges hangulatú munkáinak sajátos forma- és színvilága 
hangsúlyozza. Az, hogy sok helyen élt már, rengeteg részletben 
visszaköszön popkulturális referenciákat (képregény, filmek és 
természetesen zenei utalásokat) is bőven hordozó képeiről. Ti-
zenegy éves leuveni tartózkodása során nagyon sokféle kultú-
rával találkozott, és ahogy ez a világ megnyílt számára, szín-
világa is felderült, markánsabb, élénkebb színek jelentek meg 
a palettáján, témaköre pedig új műfajokkal gazdagodott.

A hosszabb külföldi utak és a Belgiumban töltött évek után 
azonban két éve Fazakas Barna visszaköltözött Csíkszentki-
rályra. Ezzel együtt pedig témaválasztása is más irányokat 
vett. A flamand egyetemi város pörgése, kulturális sokszínű-
sége után érdeklődése közvetlen környezetére, gyermekkora 
kedves helyszíneire irányult. Ezt hangsúlyozza a legutóbbi, 
Gyökerek címet viselő sorozat. A tavaly berobbanó pandémia 
félrevonulós időszaka alkalmat biztosított egyfajta számvetés-
re is, az új műteremben helyet kapó régebbi munkák rendsze-
rezésére, a továbblépéshez, szakmai fejlődéshez elengedhetet-
len újragondolással, értékeléssel. Az éppen felújítás alatt álló 
nagyszülői ház és környezete, a szűkebb régió szolgált számá-
ra új ihletforrásul. Vonalai továbbra is hullámoznak, mozgás-
ban vannak, csak a festészeti téma lett bensőségesebb, az ör-
vénylő ecsetvonások a hétköznapi, új otthont jelentő valóságból 
mutatnak egy univerzálisabb, szinte kozmikus dimenzió fele. 
Képeinek közös vonása, hogy mindegyiken felfedezhetünk egy 
fényforrást, ahonnan a lüktetés elindul.

Talán szintén a külföldi tartózkodással függ össze, a sokféle 
perspektíva megismerésével, a nézőpontváltásokkal, hogy az 
utóbbi években azzal is kísérletezett, hogy munkái 180 fokban 
elforgatva is értelmezhetők legyenek. Az alkalmazott grafi-
kai múltat még néhol magukon viselő munkák sokszor kétér-
telműek. Fazakas Barna gyakran gondolkodik sorozatokban, 
évekig visszatér egy-egy motívumhoz, hogy azokkal többféle 
megközelítésben, vizuális stílusban kísérletezzen tovább.

ZaKaRIÁS ÁGOTa



A  Helikon 2021/15-ös lap-
számában közölt Quasimo-
do című rejtvény megfejté-
se: Nyitott ív, Hazatérések

Súly
vÍZSZInTES: 1. Horatius afo-
rizmája; első rész. 12. Pest megyei 
város lakója. 13. Német vegyész (Au-
gust von Stradonitz). 14. Csecsemő. 
16. Ajtót, ablakot kinyit. 18. Igen, 
több szláv nyelven. 19. Helyeztet. 
21. Berlin határai! 22. Az asztáci-
um vegyjele. 24. Előállított áru. 26. 
Az özönvíz bárkása. 27. Tibeti há-
ziállat. 28. Német kikötőváros. 29. 
Íróeszköz. 30. Hamis, nem valódi. 
31. Ellentétes kötőszó. 32. Strázsa, 
felvigyázó. 33. Telekvég! 34. A tan-
gó is ez. 36. Vagyis, tehát. 38. Comb-
ja csemege. 39. Sylvester Stallone 
beceneve. 40. Véletlenül hozzánk jut. 
42. Kutyapajta. 43. Hangosan fúró! 
44. Indián trófea. 45. Errefele! 47. 
Lengyel légicég. 48. … Palme; tra-
gikus sorsú svéd politikus. 50. Erős 
szándék. 53. Márványmintázat.

FÜGGŐLEGES: 1. Ajándékoz. 2. 
Lóeledel. 3. Déli étkezés. 4. Marok-

kó fővárosa. 5. Archaikus. 6. A biz-
mut vegyjele. 7. Alku lényege! 8. 
Tengeri emlősök rendje. 9. Magyar 
kártyajáték. 10. uniós pénznem rö-
vidítése. 11. Sál végei! 15. Falat fe-
hérítő. 17. Horatius aforizmá-
ja; második, befejező rész. 19. 
Orosz hármas. 20. A  hógolyózás 
évszaka. 21. Női ruhadarab. 23. 
Nem hiába kereső. 25. Agráreszköz. 
26. A  nobélium vegyjele. 29. Tö-
rök autójelzés. 31. Washington …; 
az uSA fővárosa. 32. Magyar szí-
nész (Lajos). 35. Nyugat, röviden. 
36. …-Kaleh; al-dunai sziget volt. 
37. Havasi legelő (német). 40. Ké-
rést sorszámmal ellát. 41. Padtár-
sa dolgozatából másol. 44. Nyári rö-
vidnadrág. 46. Kenyérgabona. 47. … 
an der Thaya; osztrák városka. 48. 
Országos Roma Önkormányzat, rö-
viden. 49. Mohamedán fejfedő. 51. 
Kiloliter, röviden. 52. Tokod hatá-
rai! 53. A fordítottja is igekötő. 54. 
Kettőnk közül nem én.

R. T.

Szeptemberi évfordulók
 1 – 15 éve halt meg Faludy György költő
 2 – 160 éve született Mircea Demetriade román író
 4 – 130 éve született Alexandru Vitianu román költő
  120 éve született Paul Osborne amerikai író
 5 – 100 éve született Adrian Marino román kritikus
 6 – 45 éve halt meg Laco Novomesky szlovák költő
 7 – 45 éve halt meg Albrecht Dezső publicista
  190 éve született Victorien Sardou francia drámaíró
 8 – 105 éve született Ştefan Bănulescu román író
  190 éve született Wilhelm Raabe német író
 10 – 200 éve született Jules Champfleury francia író
  200 éve halt meg Franciszek Zablocki lengyel író
 11 – 160 éve született Juhani Aho finn író
  140 éve született Dutka Ákos költő
  260 éve született José Agostinho de Macedo portugál költő
  60 éve halt meg Szántó György erdélyi író
 12 – 150 éve halt meg Júlio Dinis portugál író
  100 éve született Idrusz indonéz író
  100 éve született Stanislaw Lem lengyel író
  40 éve halt meg Eugenio Montale olasz költő
  5 éve halt meg Csoóri Sándor költő
 13 – 145 éve született Sherwood Anderson amerikai író
  700 éve halt meg Dante Alighieri olasz költő
  150 éve halt meg Ibráhim Sinászi török költő
 14 – 230 éve született Franz Bopp német nyelvész
  170 éve halt meg James Fenimore Cooper amerikai író
 15 – 85 éve halt meg Otto Stoessl osztrák író 

 16 – 145 éve halt meg Mikó Imre történész
  95 éve született Simon István költő
 17 – 210 éve született August Theodor Blanche svéd író
  140 éve született George Bacovia román költő
 18 – 160 éve halt meg Antoni Gorecki lengyel író
  300 éve halt meg Matthew Prior angol költő
 19 – 110 éve született William Golding angol író
 20 – 200 éve született Luigi Mercantini olasz költő
  250 éve halt meg Tobias George Smollett angol író
 21 – 445 éve halt meg Geronimo Cardano olasz filozófus
  110 éve született Alexandru Jar román költő
  230 éve született Széchenyi István
  45 éve halt meg Vámszer Géza erdélyi néprajzos
  2040 éve halt meg Publius Vergilius Maro római költő
 22 – 120 éve született Csuka Zoltán író
  195 éve halt meg Johann Peter Hebel német költő
  160 éve született Sebők Zsigmond író
  780 éve halt meg Snorri Sturluson izlandi író
  100 éve halt meg Ivan Vazov bolgár költő
 23 – 220 éve halt meg Pray György irodalomtörténész
 24 – 520 éve született Geronimo Cardano olasz filozófus
  480 éve halt meg Theophrastos Bombastus Paracelsus német 

humanista
 25 – 395 éve született Théophile de Viau francia költő
 26 – 195 éve született Ljubomir Nenadovic szerb író
 27 – 200 éve született Henri-Frédéric Amiel svájci író
 28 – 130 éve halt meg Herman Melville amerikai író
  145 éve halt meg Constantin Negri román író
 30 – 15 éve hunyt el Sütő András író
  160 éve született Szabolcska Mihály költő
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TÁMOGaTÓInK:
Romániai Írók Szövetsége

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


