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D an Perjovschi: Stressz-sajtó (Pénzoszlop), 1999-2016. Részlet az installációból
Lapszám unk 1., 6 -8 ., 10-12. és 15. oldalát a sepsiszentgyörgyi pulzArt4  K ortárs Összművészeti Fesztivál 
keretében a M agm a K ortárs Művészeti Térben m egnyílt Brăncuşi fia i és lányai. Egy családi intrika  című 
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KARÁCSONYI ZSOLT

A megfelelő tél
A tél szikársága ellen mit is tehetnénk... 

mire késztet bennünket ez az évszak? Ta
lán csak arra, vegyük észre: itt az idő a befe
le figyelésre is. Tehát: akadhatnak még per
cek, órák, napok, amikor nem tehetünk mást 
-  nem a hétköznapokban, de a tél állapot jel
legén belül helyezkedünk el, ha vannak még 
telek. Ha van még füst, korom, fahasáb recs- 
csenése, ha van még hómező, és hómezőn a 
vadlúd. Alkalmas ez évszak a korábbi dolgok, 
történetek összefoglalására is. Megállni az év 
meredélyén, végpontján, túl sötét novembere
ken, túl a felkiáltásokon, hogy: „társaim, sies
sünk!”

Túl csokonais, temetői megfázásokon, Pe- 
tőfi-mód készülve év végi összegzésekre, vagy 
csak mikszáthosan hátradőlve, a kandalló

mellett pipázva hunyorogni a jövendő felé, 
vagy a távhó'szolgáltató által hozzánk kül
dött hőmérsékletet állítgatva -  akad időnk, 
hogy Zrínyi nyári hadakozásaira gondoljunk, 
tavaszló lendületekre, nyári verőre, szeptem
beri áhítatokra, melyek most füstként emel
kednek memóriák mezői, emlékezések épít
ményei fölé, a „pántos égbolt lógó ajtaját” 
kutatva, olyas időkben, amikor a fenti és a 
lenti világ közelebb kerül egymáshoz, jég alat
ti és jég fölötti csendek érintkezési pontjain, 
csavargó csillagok nyomát követve.

Ha a tél így közelít felénk, megfontolt len
dületekkel, küszöbön olvadó porhó pillanatnyi 
derűjét, csengések emlékét idézve, miközben a 
„hegy boltozatin néma homály borong” — meg
történhet, hogy az égi ridegség enyhülése kö
zepette, Berzsenyi strófáit sem hagyva ma
gunk mögött, azokra a kérdésekre, amelyek 
mindegyre kopogtattak, dörömböltek vagy bé
késen várakoztak az év folyamán, a megfele
lő évszak beköszöntével végre válaszokat kap
hatunk.

„Valahogy nem szeretem  
az é r z e lg ő s s é g e t”
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„Valahogy nem 
szeretem az 
érzelgősséget”

B eszé lge tés  
S árk ö z i M átyás író v a l

-  Ön miért disszidált?

-  Azért menekültem el Magyarországról 
1956. november 29-én, mert nekünk szemé
lyes jóbarátunk volt Király Béla tábornok. 
O 1946-ban a tiszti akadémia parancsnoka 
volt, majd hamarosan egy koholt katona
perben letartóztatták, eló'bb halálra, majd 
életfogytiglanra ítélték. 1956-ban a forra
dalom szabadította ki a cellájából, és akkor 
a nemzetőrség főparancsnoka lett. Novem
ber 4-én, reggel 5 órakor megjelent nálunk 
a Zugligeti úton körülbelül száz nemzetőr
rel, hogy édesanyámtól elbúcsúzzon. Azon 
a bizonyos hajnalon három borítékot adott 
át nekem, és azt mondta, hogy ha van esély 
fegyveres ellenállásra, akkor ezt a három 
régi katonabajtársát bízza meg az ellen
állás vezetésével. És megkért, hogy eze
ket a leveleket juttassam el három külön
böző címre. Az első budai házig eljutottam 
másnap, de olyan ávós és katonacsopor
tosulás vette körül ezt a villát, hogy jobb
nak láttam már a sarokról visszafordulni, 
aztán a három levelet gondosan a kanális
ba dobtam. A baj az, hogy a szomszédunk 
kötelességének érezte, hogy jelentse a ha
tóságoknak: hajnalban nálunk fegyvere
sek csoportosultak. Mire ebből kalamajka 
lett, én már messze jártam, de édesanyá
mat letartóztatták, és a Fő utcán három 
napig kihallgatták, ő végig azt mondta, 
hogy semmiről nem tud, mert a fia az, aki 
tárgyalt Király Béla tábornokkal, de ő már 
Londonban van.

-  Hogyan ismeri fel egy alig húsz éves 
ember, hogy melyik az ő  útjai Mivel kell ne
ki foglalkoznia?

-  A mi családunk nagyon szétszóródott 
a holokauszt veszélye következtében: hat 
közeli rokonom élt Párizsban és hat Lon

donban. Amikor az ausztriai menekülttá
borban mindennap sorban álltam a csaj
kámmal ebédért, gondolkodhattam rajta, 
hogy hova akarok menni. És egyszercsak 
megjelent egy tömzsi, ősz, angol hölgy 
zöld egyenruhában és zöld kalapban, mint 
egy stüszi vadász — kiderült, hogy ez a 
Women’s Voluntary Services egyenruhá
ja és azt kiáltotta tolmács útján, hogy 
aki Angliába akar menni, álljon a fal mel
lé. Én már nagyon untam azt a menekült- 
tábort, és azt mondtam magamban, egye 
fene a fény városát, nem lesz belőlem egy 
második Picasso, elmegyek Londonba. Egy 
katonai repülőre ültettek, és hipp-hopp 
Angliában találtam magam, ahol jelent
keztem a rokonoknál, de egyik se volt na
gyon lelkes, hogy befogadjon. A menekült- 
tábor egy katonai tábor volt, ahonnét a 
katonák elmentek Suezbe harcolni, és az 
üres laktanya hálótermeibe bezsúfoltak 
mintegy ezer magyar menekültet. Egy fi
atal hadnagy kérdezte, hogy miért van az, 
hogy mindenki elment már valahová, csak 
egy cigányzenekar négy tagja meg én va
gyunk még ott. Mondtam, hogy a nagybá
tyám gondolkodik, hogy meglátogasson-e 
itt karácsony után. Azt mondta, ez fölhá
borító, azonnal vele jövök és ő felvisz en
gem a saját költségén vonaton Londonba, 
be fogunk kopogni ehhez a nagybácsihoz, 
és azt mondjuk, itt van az unokaöccse. A 
nagybátyám, Vészi Gábor majdnem össze
esett, amikor látta, hogy megjelent a húsz
éves kis menekült rokon. De egy joviális 
idős úr volt, és kedvesen befogadtak: egy 
hétig ott laktam. Aztán ösztöndíjjal be
kerültem egy képzőművészeti főiskolára, 
és megkezdtem a tanulmányaimat mint 
könyvtervező és hirdetőgrafikus.

-  Korán felismerte, hogy igen sokrétű te
hetséget kapott?

-  A dédnagyapám egy kocsmáros fia 
volt, Aradról jött fel Budapestre, és ő volt 
a családunkban az első irodalmár. Jókai 
Mórhoz érkezett a költeményeivel, és Jókai 
azt mondta neki, hogy Weiss József néven 
nem lehet valaki magyar költő, de várjon 
egy pillanatig, mert ő kitalál neki valamit. 
Akkor lett Vészi. De nem költő lett belő
le, hanem rettegett vezércikkíró, szerkesz
tő, nagy lapok főszerkesztője és ezen a ré
ven felsőházi tag, nagyon tiszteletre méltó 
úr. Ó fordította a Bánk bánt németre. Te
hát az irodalomban is jegyzik a nevét. Öt 
gyermeke közül egyik a nagyanyám. A ne
vezetes dunakisvarsányi Vészi-üdülőben 
nagy borozások és hétvégi tivornyázások 
közepette Ady és Molnár Ferenc verseng
tek Vészi Margit kezéért és kegyeiért, aki 
egy hallatlanul művelt és finom, világot 
járt úrilányka volt, de nem egy könnyű ter
mészetű valaki. Azután Molnár Ferenc fe
lesége lett, ha nem is hosszú ideig, és édes
anyám anyja. Én már csak úgy ismertem 
meg Londonban a második, olasz férje 
után, mint Mantica bárónőt, aki szeretett 
lila ruhákban járni, és nagy lila ametiszt
gyűrűket hordani, enyhén lilára festett ősz 
hajával, és a lelke is nagyon lila volt. Mol
nár Ferenc mondta róla már a válás után, 
hogy „Margittal az a baj, hogy mindenki
nél mindent jobban tud, de azon kívül sem
mit”. De az akkor már Amerikában élő Vé
szi Margit abból a nagyon pici pénzéből, 
amelyet amerikai nyugdíjasként kapott 
New Yorkban, engem megsegített London
ban, és küldött száz dollárt, amiből az első 
ruhadarabjaimat megvásárolhattam.

-  Mennyire volt kíváncsi Mantica bárónő' 
az unokájára? Emberi viszonnyá alakult ez 
a kapcsolat?

-  Aztán egy életen keresztül levelez
tünk, ő végül jobbnak látta Spanyolor
szágba költözni — akkoriban ez nagyon jó 
megoldás volt arra, hogy a szerény ame
rikai nyugdíjból valaki megélhessen. 
Alicantebe, a tengerpartra egy nagyon 
ócska kis hotelbe költözött, és azután egy 
szomorú, téli, esős napon ott lett öngyil
kos. De addig sűrűn leveleztünk. Én min
dig kértem tőle, hogy írja meg a memoár
ját, hát annyi minden történt vele: Puccini 
udvarolt neki, Molnár Ferenc felesége volt, 
Ady udvarolt neki, bejárta az egész vilá
got. Aztán egyenesen rossz volt a lelkiis
meretem, hogy nem akkor döbbent-e rá, 
hogy elrontotta az életét, amikor meg kel
lett volna írnia, és ezzel esetleg hozzájá
rultam a halálához. Elmesélte, hogy egy 
nap egy nagy sétahajó kötött ki Alicante 
kikötőjében, kiszálltak az utasok, és egy 
úr abba a hotelbe tévedt be, ahol ő la
kott, leült a bárpultnál, elkezdett iddogál- 
ni, ő pedig épp jött le a lépcsőn, meglátta 
ezt az utast, és megszólította, hogy bocsá
nat, nem Breichner úrhoz van szerencsém? 
Önnek valaha női fehérnemű üzlete volt 
a Váci utcában. — De igen, és most, hogy 
mondja, maga is emlékeztet valakire abból 
a régi, jó pesti világból, volt ott egy Vészi 
Margit nevű fiatal hölgy, festő és író, akire 
nagyon hasonlít maga, de úgy hallottam, 
hogy ő már rég meghalt. Ez a történet no
vellának kínálkozott, és meg is írtam.
» » >  fo ly ta tá s  a z  5. o ld a lo n
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író, kritikus, műfordító, szerkesztő. 1937-ben született Budapesten. Az 1956-os for
radalom után Londonban telepedett le, a St. Martin Képzőművészeti Akadémia 
könyvillusztrátor szakán tanult, majd a BBC magyar osztályán és a müncheni Sza
bad Európa Rádió munkatársaként dolgozott. Rendszeresen publikált elbeszélése
ket, karcolatokat, irodalmi cikkeket és kritikákat. Londonban képzőművészeti galéri
át nyitott. Huszonöt könyve jelent meg: regény, novellák, publicisztika, monográfiák. 
2004-ben József Attila-díjjal tüntették ki.
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Arany János (1817-1882)

JANUÁR
1 VASÁRNAP Ú jév

2 HÉTFŐ Ábel, Ákos
3 KEDD Benjám in
4 SZERDA
5 CSÜTÖRTÖK

Angéla
Á rpád, Simeon

6 PÉNTEK Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár

7 SZOMBAT A rtúr, A ttila, 
Etele, Ramóna

8 VASÁRNAP Szörény

9 HÉTFŐ Marcell
10 KEDD M elánia, Vilmos
11 SZERDA Ágota, B altazár
12 CSÜTÖRTÖK Ernő'
13 PÉNTEK Veronika, Veronka
14 SZOMBAT Bódog, Edömér
15 VASÁRNAP Aurél, Loránd, 

V itus

16 HÉTFŐ Gusztáv
17 KEDD A ntal, A ntónia
18 SZERDA Piroska
19 CSÜTÖRTÖK Sára
20 PÉNTEK Fábián, Sebestyén
21 SZOMBAT Ágnes
22 VASÁRNAP Alfonz, Vince

23 HÉTFŐ Zelma
24 KEDD E rik, Timót
25 SZERDA Pál, Saul
26 CSÜTÖRTÖK Paula, Vanda
27 PÉNTEK A ngelika, Zsolt
28 SZOMBAT Károly, M anassé
29 VASÁRNAP Adél, Emőke, E ta

30 HÉTFŐ G ellért, Gerda
31 KEDD M arcella

FEBRUAR
1 SZERDA Efraim , Ignác
2 CSÜTÖRTÖK Apor, K arolina
3 PÉNTEK Balázs, Nimród
4 SZOMBAT

5 VASÁRNAP

A ndrea, Csenge, 
Jan k a , Ráhel 
Ágota, R ichárd

6 HÉTFŐ Dóra, Dorka, 
Dorottya

7 KEDD Rómeó, Tódor
8 SZERDA A ranka
9 CSÜTÖRTÖK Abigél, Apollónia

10 PÉNTEK Elvira
11 SZOMBAT Adolf, Dezső
12 VASÁRNAP Lídia, Lilla, Livit

13 HÉTFŐ Ella, F ruzsina, 
Linda

14 KEDD B álint
15 SZERDA Georgina, Kolos
16 CSÜTÖRTÖK Ju lian n a , Sam u
17 PÉNTEK Álmos
18 SZOMBAT B ernadett, 

Kon rád
19 VASÁRNAP Ozsvát,

Zsuzsanna

20 HÉTFŐ A ladár, Zelinda
21 KEDD Eleonóra
22 SZERDA Gerzson
23 CSÜTÖRTÖK Szemere
24 PÉNTEK M átyás, Jázm in
25 SZOMBAT Géza
26 VASÁRNAP E dina

27 HÉTFŐ Ákos
28 KEDD Elemér

JÚLIUS
1 SZOMBAT Annabella,

A nnam ária,
R enáta

2 VASÁRNAP Ottó

3 HÉTFŐ Kornél, Soma
4 KEDD B erta
5 SZERDA Emese, Sarolta
6 CSÜTÖRTÖK É zsaiás, M elitta
7 PÉNTEK Donát
8 SZOMBAT Ellák, Teréz
9 VASÁRNAP Ruth, Vera

10 HÉTFŐ A m ália, M elina
11 KEDD Lili, Lilla, Nóra
12 SZERDA Izabella
13 CSÜTÖRTÖK Jenő
14 PENTEK Örs, U lrik
15 SZOMBAT H enrik, Leonóra,

Örkény
16 VASÁRNAP Enikő, R uth

17 HÉTFŐ Elek
18 KEDD Cecília, Frigyes
19 SZERDA Alfréd, Em ília
20 CSÜTÖRTÖK Éliás, Illés
21 PENTEK Dániel, Helén,

Léna
22 SZOMBAT Magda, M ária-

Magdolna
23 VASÁRNAP Lenke

24 HÉTFŐ Kinga, K risztina
25 KEDD Jákob
26 SZERDA A nna, P anna
27 CSÜTÖRTÖK Györk, Olga
28 PENTEK Ata, Ince, Szabolcs
29 SZOMBAT Bea, M árta
30 VASÁRNAP Jud it, Ju tta ,

Polixéna

31 HÉTFŐ Heléna, O szkár

AUGUSZTUS
1 KEDD Boglárka, Péter
2 SZERDA Lehel
3 CSÜTÖRTÖK H erm ina
4 PÉNTEK Domokos
5 SZOMBAT K risztina, Zita
6 VASÁRNAP B erta, B ettina

7 HÉTFŐ A rabella, Ibolya
8 KEDD Gusztáv, László
9 SZERDA Ernőd

10 CSÜTÖRTÖK B ianka, Lóránt, 
Lőrinc

11 PÉNTEK Tibor, Zsuzsa
12 SZOMBAT K lára
13 VASÁRNAP Csongor

14 HÉTFŐ M ikeás, Özséb
15 KEDD M ária
16 SZERDA A brahám , Rókus
17 CSÜTÖRTÖK A nasztáz
18 PÉNTEK Ilona
19 SZOMBAT Huba
20 VASÁRNAP István

21 HÉTFŐ H ajna, Sámuel, 
Z sanett

22 KEDD M enyhért, M irjam
23 SZERDA Farkas, Szidónia
24 CSÜTÖRTÖK B ertalan , Jonatán
25 PÉNTEK Lajos
26 SZOMBAT Endre, Rita
27 VASÁRNAP Kincső

28 HÉTFŐ Ágoston, Mózes
29 KEDD E rnesztina, János
30 SZERDA Róza, Rózsa
31 CSÜTÖRTÖK Bella, E rika, 

H anga, Ramóna

SZEPTEMBER
1 PÉNTEK Egon, Egyed
2 SZOMBAT Rebeka, Teodóra
3 VASÁRNAP Hilda, Szende

4 HÉTFŐ Rozália
5 KEDD Alpár, Lőrinc, 

V iktor
6 SZERDA Ida, Z akariás
7 CSÜTÖRTÖK Ivor, Regina
8 PÉNTEK A drienn, M ária
9 SZOMBAT Ádám

10 VASÁRNAP Hunor, Mi költ, 
N ikoletta

11 HÉTFŐ Jácin t
12 KEDD Ibolya, M ária
13 SZERDA Ludovika
14 CSÜTÖRTÖK Szeréna
15 PÉNTEK Enikő, Kató, 

Roland
16 SZOMBAT Edit
17 VASÁRNAP Ludm illa

18 HÉTFŐ D iána, Titusz
19 KEDD Vilma
20 SZERDA Frida
21 CSÜTÖRTÖK Ilka, M áté
22 PÉNTEK Mór, Móric
23 SZOMBAT Tekla
24 VASÁRNAP G ellért

25 HÉTFŐ Adorján, Kende
26 KEDD Jusz tina
27 SZERDA A lbert, Damján
28 CSÜTÖRTÖK Vencel
29 PÉNTEK M ihály
30 SZOMBAT Jeromos

OKTÓBER
1 VASÁRNAP M alvin

2 HÉTFŐ Petra
3 KEDD Helga, Jozefa
4 SZERDA Ferenc
5 CSÜTÖRTÖK A ttila
6 PÉNTEK Brúnó, Kadosa,

René
7 SZOMBAT A m ália
8 VASÁRNAP E telka, G itta

9 HÉTFŐ Dénes
10 KEDD Bendegúz, Gede
11 SZERDA B rigitta, Gvöng’
12 CSÜTÖRTÖK M iksa
13 PÉNTEK Edgár, K álm án
14 SZOMBAT B eatrix, Lívia
15 VASÁRNAP Terézia

16 HÉTFŐ Aurélia, Gál
17 KEDD Hedvig, Szilámé
18 SZERDA Lukács
19 CSÜTÖRTÖK Ferdinánd, Nánc
20 PÉNTEK C intia, Irén
21 SZOMBAT Orsolya, Zselyke
22 VASÁRNAP Előd, Tilda

23 HÉTFŐ Gyöngyvér
24 KEDD Ruben, Salamon
25 SZERDA B lanka
26 CSÜTÖRTÖK D emeter
27 PÉNTEK Szabina
28 SZOMBAT Simon, Taddeus
29 VASÁRNAP Melinda, Szilárc

30 HÉTFŐ Kolos
31 KEDD Farkas, Zenóbia
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-  íróként ilyen szemfülesen figyelte a csa
ládtagjait és az ön körül megforduló embe
reket1 Ez egy tudatos írói programi

— Nem vagyok híve a formabontó prózá
nak, amikor a novellák semmiről se szól
nak, csak egy hangulatot, érzést, gondo
latot közvetítenek. Én ilyen szempontból 
elangolosodtam. Ott ezt a formabontást 
egyszer megpróbálta az ír James Joyce, és 
azóta tisztelik ezt az igyekezetei, de azért 
Graham Greene vagy Aldous Huxley a 
nagy írójuk. Ezeket én is jobban szeretem, 
mint a magyar formabontókat, akik ráadá
sul még a nyelvet is megcsúfolják és irritál
nak azzal, hogy szándékosan rossz nyelv
tannal fogalmazzák a mondataikat, mert 
az milyen érdekes, és a követőik azt hiszik, 
hogy így kell ezentúl magyarul írni.

-  Nagy szerepe volt abban, hogy a nyu
gati irodalom eljusson a magyarokhoz, de 
Ön is követni tudta Londonból és Mün
chenből a magyar irodalom alakulását, hi
szen a BBC-nél is és a Szabad Európánál 
is volt erre reflektáló műsora. Milyen szem
pontok szerint válogatott a hazai könyvek
ből? Ki volt a kapocs, aki segítette ebben?

— Édesanyám és Illyés Gyula irányított 
Budapestről, Londonban pedig két nagy 
mentorom és egy nagyon jó barátom volt. 
A mentoraim Szabó Zoltán és Cs. Szabó 
László voltak, a szüleim jóbarátai, barátom 
és BBC-s kollégám pedig Határ Gyó'zó'. Há
rom ilyen jó ízlésű és politikailag makulát
lan író közelében tudtam, hol lakik a Jóis
ten. Hajlandóak voltak az én zsengéimet 
is elolvasni, nagyon fontosak voltak az iro
dalmi pályafutásom szempontjából. Szabó 
Zoltán mondta, hogy neki Babits tanácsol
ta azt, hagyjon fel a költészettel és legyen 
inkább prózaíró, és ó' is azt tanácsolja ne
kem, hogy versek helyett inkább írjak no
vellákat, ha nem másról, akkor erró'l az új 
menekült, emigráns magyarságnak az éle
téről, meg arról, amit én fiatalemberként 
látok Angliában. Néha megkérdezem ma
gam, hogy nem kellene-e fennköltebb stíl
ben írnom, és nem kellene-e több érzelmet 
belevinni az írásaimba, elvégre minden 
jó prózába elkél egy pici szentimentalitás. 
Ezt Molnár Ferenc nagyon jól tudta, de én 
valahogy nem szeretem az érzelgó'sséget 
még századmiligramm mennyiségben sem. 
Nem tudom, hogy az örökkévalóságnak 
dolgozom-e, vagy csak egyszerűen meg
írom mindazt, ami kikívánkozik belőlem, 
aztán lesz, ami lesz, de úgy látom, hogy 
a könyveimet vásárolják. De a legnépsze
rűbb könyvem a Levelek Zugligetből -  affé
le regény, amely azokon a leveleken alapul, 
amelyeket édesanyám írt hetente hozzám 
1966-ban, korán bekövetkezett haláláig. 
Azok Madame Sévigné-i minőségű, fan
tasztikus, eszes és mulatságos levelek vol
tak, amelyek megörökítették azokat a sze
rencsétlen hatvanas éveket, amelyekben ő 
élt itt Magyarországon, tehát kortörténeti 
jellegük is van. Én meg írtam közben, hogy 
mi történt velem, hogyan lettem nyomorgó 
diákból megbecsült újságíró. Egyik buda
pesti látogatásom alkalmával egy úr oda
jött hozzám az autóbuszon, és azt mondta: 
„Felismerem magát, Sárközi úr, most ol

» > »  folytatás a 2 . oldalról
vastam a Levelek Zugligetből című köny
vét, hát tudja, én annyira nevettem itt a 
buszon is, hogy az emberek néztek rám, 
és azt hitték, megőrültem, de hát tudja, az 
édesanyja levelei — azok abszolút utánozha
tatlanok. Csodálatos. Nézze, én egy elfog
lalt mérnökember vagyok, de elolvastam 
azokat a dőlt betűvel írt levélrészieteket, és 
egyszer, ha ráérek, azt is elolvasom, ami
ket ott maga közben elmond.” Mondtam, 
hogy „Nagyon köszönöm, kedves uram”, de 
gondoltam magamban, na, jól nézünk ki.

-  Manapság követi, hogyan alakul a ha
zai irodalom, hogyan és miket írnak a mos
tani húszas-harmincas-negyvenes generá
ció képviselői?

-  A rendszerváltás után az írószövet
ség választmányi tagja voltam, és kel
lett ajánlanunk mindenféle díjakra ifjabb 
és kevésbé ifjú szerzőket, és megvásárol
gattam vagy kölcsönkéregettem fiatal 
írók műveit, hogy tudjam, miket írnak. 
De most már ott tartok, hogy elolvasom 
a friss József Attila-díjasok listáját, és ta
lán egyet, ha ismerek közülük, de még azt 
se igazán olvastam. Nem gondolom, hogy 
most csúcson jár a magyar próza, talán a 
költészet inkább, bár ott is inkább a vete
ránok tündökölnek.

-  A zt írta, hogy „anyám és Bibó, a nagy 
idegóriások”. Azért is kérdeztem a fiatalok
ról, mert én Bibóról először egy versben ol
vastam, és ezért lettem kíváncsi arra, hogy 
ki ez az ember. Elhoztam a Bibó István cí
mű verset. Szálinger Balázs írta. Kíváncsi 
vagyok, hogy ön, aki ismerte személyesen 
Bibót, milyennek találja ezt.

-  Egy nagyon egyéni költői nyelvezet. 
Ezeket a kifejezéseket Bibó gyakran hasz
nálta -  például a kisállaim nyomorúságot. 
Bibó István egy fantasztikus hős volt, ott
maradt a Parlamentben, amikor körülötte 
mindenki meglógott. Ezt a verset többször 
el kell olvasni. Bibót valóban jól ismertem. 
Ami ezt a november 4-i hősiességét ille
ti, egy darabig tűrték a Parlamentbe be
hatoló fegyveresek, hogy ez a szemüve
ges entellektüel kissé borotválatlanul még 
ott kalapál egy régi írógépen, és ír vala
mit a Magyar Kormány nevében mint an
nak törvényes tagja, utolsóként az őrhe
lyén. De aztán ő maga is úgy látta, hogy 
ez komolytalan, hogy ő egyedül kitart -  és 
hazament. Nem haza, hanem egy rokoná
hoz, és onnan üzent hozzánk, a Zugliget
be, hogy ő írt egy memorandumot, és azt jó 
lenne, ha lefordítaná valaki angolra, úgy
hogy jöjjön érte valaki. Elmentem a Ró
zsadombra. Kerestem a lakást a házban, 
és egy idős bácsi egy nagy kanna koxszal 
jött fel a pincéből, és cipelte az emeletre. Ót 
kérdeztem: „Nem tetszik tudni, hol laknak 
Szacsvayék?” „De igen, én is oda megyek. 
Én vagyok Bibóné apja, Ravasz László püs
pök.” Segítettem vinni ezt a szeneskannát, 
nagyon hálás volt az öregúr. Bibó idead
ta ezt a papírköteget, elvittem Zugligetbe, 
ahol Ruttkay Kálmán a budapesti egye
tem angol tanszékéről egy óra alatt lefor
dította, legépeltük, és elvittük különbö
ző helyekre, mint az indiai vagy az angol 
követség. Bibót már 1949 után ellehetet
lenítették. Az egyetemi katedrájáról leta
szítva Bibó nem is könyvtáros, hanem csu

pán könyvtári könyvkihordó volt. Feljárt 
hozzánk a zugligeti szoba-konyhába min
den vasárnap. Ott húsz-huszonöten ültek, 
kávézgattak, cigarettáztak, iszogattak és 
várták Bibót, aki jött, és olyan fáradt volt, 
hogy azonnal elaludt, majd ha félórát szu
nyókált, fölriadt, és olyan nyomdakész 
expozét adott le arról, hogy mi történik 
közben a világpolitikában és a magyar po
litikában, hogy azt diktafonra kellett vol
na venni. Akkor kerültünk volna csak iga
zán börtönbe mindannyian! Aztán egyszer 
csak letartóztatták Bibót. Életfogytiglani 
börtönre ítélték és egyben vagyonelkobzás
ra. Megjelent az állami vállalat bútorszál
lító autója, és kezdték bepakolni Bibóék bú
torát. Anyám odacövekelte magát, és azt 
mondta, hogy ott helyben megveszi az ösz- 
szes bútort, és meglobogtatta a köteg ban
kót, amelyet épp egy Molnár Ferenc-darab 
előadása után kapott, hogy mindent tegye
nek vissza a helyére. Nagyon örültek a tró- 
gerek, hogy nem kellett a sezlont meg a ne
héz almáriumot kihozni a lakásból.

-  Az első világháborúban a nagymamá
ja, Vészi Margit haditudósítóként lóháton 
já rt a fronton, mellette süvítettek a golyók, 
a nagyapja, Molnár Ferenc viszont nem a 
bátorságáról volt híres: szintén haditudó
sítóként kilométerekkel a frontvonal mö
gött a tisztekkel anekdotázott a kocsmában, 
és jóformán a tábori pletykákból írta a je 
lentéseit. A felmenői között kivételesen bá
tor embernek tűnik az édesapja, aki, ami
kor lehetősége lett volna, nem szökött meg 
a koncentrációs táborból, hanem a bajtár
saival maradt, vagy az édesanyja, aki egy 
„idegóriás”. Ón, amikor disszidált, átsétált 
ugyan egy aknamezőn, de nem tudta akkor, 
hogy az. Örökölte ezt a bátor habitust?

-  Én kicsit dührohamos vagyok, de nem 
bátor. Néha kicsit vakmerő', de elhúzódó, 
amikor nehéz helyzetek állnak elő. 1956- 
ban sem vettem a kezembe puskát. Nem 
tudnék senkit megsebesíteni sem, nemhogy 
megölni. Angliában mindannyiunkat mint 
nagy harcosokat és hősöket fogadtak, és 
mind magyaráztam, hogy én nem voltam 
se hős, se harcos. Életemben először a for
radalomban láttam halottat. Amikor édes
apám hazakerült a tömegsírból, anyámnak 
kellett azonosítani, a fogorvosunk igazolta 
a fogai után, hogy ő kerül be a főváros által 
adományozott sírba a Kerepesi temetőben. 
De őt nem láttam halottként. ’56-ban vi
szont ott feküdt az utcán egy ősz, középkorú 
férfi, aki egy orosz géppuskasorozat áldoza
ta lett, újságpapírral takarták le, és már 
akkor kezdtek meszet szórni rá a fertőtle
nítés végett. Ez még borzalmasabbá tette. 
Döbbenetes volt. Vagy például az Üllői úton 
nagyon sok szovjet tank nyitott parancsno
ki tornyán keresztül a harckocsit Molotov- 
koktél találat érte, az égő benzinesüveg be
esett a tank belsejébe, és mire kiugrottak a 
legénység tagjai, a ruhájuk már égett. Ott 
feküdtek az ilyen zsugorodott, összeégett 
szovjetkatona-hullák. Olyan megdöbbentő 
volt, mint ma Aleppo bombázása után látni 
a felvételeket a holttestekről. Nem vagyok 
én bátor ember, inkább elszaladok. Vala
ha atletizáltam, nagyon gyorsan tudok sza
ladni. Most is szaladok a buszhoz, nyolcvan 
évesen, hegynek fölfelé.

BONCZIDAI ÉVA
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EGYED EMESE

Elmondom, milyen voltál 
avagy:
Jövendölés

Gergőnek

Különleges idő, a nyár zenéje, 
mint vadruca a Küküllő vizére: 
rásiklik az év dobogó szívére!

Ilyenkor lettél, világra születtél,
még nem is szóltál, csöppet sem nevettél,
aludtál, sírtál, ettél.

Anya mellett bubaként szenderegtél.

Hagytad magad ölbe venni, ringatni,
h a g y tá l  s í r á s o d  o k á t  ta lá lg a tn i .
F ig y e l te d  m á r , m in e k  n e v e z ü n k ,  m e r r e
villan a fény, hangra
lettél figyelmes, tejre,
az anyatejre sírva-ríva
vártál!

Szebb voltál a mesebeli királynál!

És titokzatosabb a képzeletben 
annyiszor látott Mars-, Hold-űrlakóknál!

Kérdezgettelek, de gyermekbeszéded
(sírás, nézegetés)
rejtett még téged,
csak lassan, lassan
barátkoztunk.

Éjjel-nappal csak rólad gondolkoztunk!

Türelmetlenek voltunk, ... válaszoltál, 
felriadással vagy megnyugovással -  
néha-néha már-már el is mosolyodtól.

Amikor vonatoztunk Vásárhelyről 
Székelykocsárdra -  meleg volt nagyon. 
Álldogáltunk a vasútállomáson 
álmélkodtunk a nagy mozdonyokon. 
Kocsárdon várni kellett, rétre mentünk, 
uzsonnáztunk, néztük a felleget.
A zivatar elől vasutasokhoz 
kérezkedtünk be, oda kergetett 
a nagyidő, féltünk is, meg nem is,

Esőt néztünk és vonatokat is.

Felültünk aztán a gyorsvonatunkra, 
irány Kolozsvár, nem lett volna baj, 
de alagútkor nagy volt a sötétség, 
több alagút volt, megijedtünk végül!

A bábszínház is, mikor elsötétül: 
először nem tetszik, meg is ijedsz.
Először kívánkozol inkább fénybe... 
Később aztán a varázsos mesébe

belefeledkezel: már érted is.

M agaddal viszed emlékeit is: 
a zenét és a pergős, víg beszédet, 
a bábjátszós hangulatot: a képet.
Valami szép, lélekbe rejthetőt.
A bábok, hiszen bábok csak, de élnek.

Mindent mulatságosan elmesélnek: 
vagy eljátszanak, felvidítanak, 
hajba is kapnak -  és megnyugszanak.

... Az erkélyen piros muskátli nőtt 
még kihoztuk a cserepes virágot: 
az lett a fa, tányérba vizet töltve 
elkészült a tó, s füve, kavicsa.
A padra kicsi erdőt varázsoltunk.
A tóban gumikacsát úsztatgattunk.

A Szarkakő felé menet tetőket, 
tornyokat néztünk visszafordulásból. 
Néztük, a lovak mere legelésznek, 
s a kóbor méhek miből főznek mézet. 
Mondd meg igaz telkedre, mit szeretsz? 
Ebédre?
Vagy bármikor, úgy ...megenni!
Szeretem
a kalácstésztát keverni, 
keverni
és ropogtatni friss kenyérhajat.
Csipegetni is mint a madarak, 
és vizet inni jó  füles csuporból.

Szerettél kényelmesen öltözködni, 
játszó ruhában játszó időt töltve, 
autókkal, kisvonattal bíbelődve.
Ha kedved támadt, színest festegetni, 
apró papír
szeletekre jegyezni 
vízfestékkel vagy színes ceruzákkal, 
nem cseréltél volna tán a királlyal.

Mesélem-for ma, hiszen nagy vagy immár. 
Leginkább a technika érdekel már.
Aki ötéves, már mindenhez ért.
Ritkán folyamodik lepényekért.
Mesék közül is csak a szerelősek 
vonzzák...
Már látom benned az erőset 
trolikért, mozdonyokért, nagy hajókért, 
szent rakétákért felelősét.

(Látod, itt ér véget a levelem.
Versben itt vagy. Itt beszélgetsz velem.)

CSEH KATALIN 

Alkalm i vers

Karácsony jön megint, 
sziporkázó fények... 
serkennek lelkűnkben 
félszeg, új remények.

Félszeg, új remények 
nyílnak egyre-másra.
0, Uram, nézz le már 
a sóvár világra.

A sóvár világra, 
csillogó magányra, 
szelíd szemmel tekints 
a vágy-kavalkádra.

A vágy-kavalkádra 
gondolj szeretettel, 
irgalommal közelíts, 
könnyű kegyelemmel.

Könnyű kegyelemmel 
lépj be titkon hozzánk, 
maszkok mögött lásd meg 
rejtett, igaz orcánk.

Rejtett, igaz orcánk 
mása, tükörképe 
elúszik fölöttünk, 
s a varázsnak vége?

A varázsnak vége? 
Válaszodra várva 
angyal já r  a hóban, 
villan mezítlába.

Villan mezítlába, 
mosolyog az áldott, 
nézd, hogy cipekedik, 
viszi a sok álmot.

Viszi a sok álmot, 
szünet nélkül hordja, 
pedig nem is földi, 
égi az őgondja...
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A másik világ
R észlet A katona és a  
dém on  c ím ű regényből

(folytatás előző lapszámunkból)

Egyre Strigoi arca vibrált előttem, 
amint összeverve, félájultan, véresen tér
delek előtte a börtönudvaron, és feleme
li a bikacsököt, hogy lesújtson vele. Ez 
volt az utolsó emlékem, kislányom, a föl
di életből, akárcsak Strigoi ősanyjának a 
máglya, érthető, hogy nem vágytam visz- 
sza, itt viszont egyre kevésbé akartam 
létezni! Egyetlen megoldás kínálkozott, 
amíg nem találkoztam Ödönnel: a távoli, 
rejtélyes, de mégiscsak menedéket jelen
tő Kolónia, vagy a még titokzatosabb Zó
na! Oda szerettem volna eljutni, de most 
végül is örülök, hogy nem menekültem el, 
hogy hamarosan visszatérhetek a földre, 
mert hiszem, hogy a kísérlet sikerül, és 
a többiekkel együtt a gyógyításnak szen
telhetjük ajándékba kapott, második éle
tünket. Most nekem is lenne egy kérdé
sem, kislányom, szereted te a fiamat? 
Igen, Virgil bácsi, mondottam, és rámo
solyogtam. Az életemnél is jobban sze
retem. Mert én konzervatív vagyok, je
gyezte meg, és elpirult, bevallom, kissé 
riaszt szabados, libertinus életviteletek! 
Mária, a Carmen nagymamája, aki elő
ször csábított el — majd utána mind a töb
biek, Kriszti, Éva, az Anka nagymamá
ja, Judit, a Rodi nagymamája, Eszter és 
Viola -, megnyugtatott, ma ilyen a világ, 
nekünk csak az a fontos, hogy boldogok 
legyenek, s minden jel arra mutat, hogy 
kísérletük sikerült, és tényleg boldogok! 
És tudod, miért? — kérdezte tőlem Mária. 
Mert szeretik egymást, bíznak egymás
ban, odafigyelnek a másikra. így lehet
nek szabadok! Még egyet szeretnék tud
ni Virgil bácsi, fordultam feléje, kik azok 
a rettegett szervezők? A fény világ rend
őrei? És kiből lehet szervező, érdeklőd
tem, hogyan, milyen kritériumok alap
ján választják ki őket a vezetők? Kissé 
meghökkenve bámult rám. Kiválasztják 
őket, folytattam makacsul, ismertek, ha 
tudni akarok valamit, nem ismerek le
hetetlent, s ha igen, milyen képességek, 
kritériumok alapján? Kiből lehet egyál
talán szervező? Aki legalább hét árulót 
juttatott a Fényfalhoz, legyintett komo
ran. A legaktívabb, leggonoszabb, legos
tobább és soha nem kételkedő besúgók
ból. Ez sokat elárul szeretett vezetőink 
világról és a közösségről vallott, riasz
tó elképzeléseiről. Egyszer egy táborno
kot kellett megfigyelnem, aki a Függet
lenségi Háború hősi halottjaként került 
ide. A szervezők tévedése folytán ő engem 
figyelt, nevettünk, megegyeztünk, miket 
vallunk egymásról, majd elrepültünk jó 
messzire, hogy nyugodtan kommunikál
hassunk, ne zavarjon illetéktelen beha
toló. A tábornok úrtól tudtam meg, hogy 
ez nem volt mindig így. Amikor ő ideke

rült, nyugodtan, viszonylag szabadon él
hettek, senki sem figyelt senkit. Először 
egy római centurióval került közeli kap
csolatba. Volt, amit mesélniük egymás
nak. A római a gall háborúról beszélt, 
Julius Caesar bizalmasai közé tartozott. 
Legmegrendítőbb felismerése az volt, 
hogy mennyire megváltozott a vezér, mi
után császárrá lett. A hatalom elvette az 
eszét, magyarázta komoran. Én számta
lan találkozásunk során ismertethettem 
meg az emberi történelem el- vagy áttű- 
nése utáni fejleményeivel. A Római Biro
dalom bukása óta minden birodalom ösz- 
szeomlott, s kétezer éve dühöngenek a 
háborúk a földön, magyaráztam. Elké
pedt. Birodalmunk miért omlott össze? -  
kérdezte megrendültén. A kereszténység 
belülről bomlasztotta, a barbárok táma
dásai kívülről jelentettek állandó fenye
getést. A kereszténység? De hiszen az egy 
szekta volt. De az egyistenhit elterjedt. 
És a barbárok? Nem is ismerték a hábo
rú művészetét. De többen voltak, legyin
tettem. Sok lúd disznót győz. Elmeséltem 
a tábornoknak, mik történtek a függet
lenségi háború után. S hogyan vették át 
a hatalmat a kommunisták, hogyan lett 
Románia a Kreml gyarmata, miért ke
rültem én börtönbe, és hogyan vertek 
agyon. Nem volt időnk sokat beszélgetni, 
ott köröztek körülöttünk megfigyelőink, 
annyit mindenesetre még megtudtam a 
tábornoktól, hogy normális és boldog ál
lamuk akkor alakult át egy rémálommá, 
egy rendőrállammá, amikor az utolsó há
ború alatt és után furcsa gondolkodású 
emberek jelentek meg közöttük, és min
denáron hatalomra törtek. Vonzódtak az 
erőszakhoz, és nem bíztak senkiben, nem 
hittek semmiben. Azóta az illúziók vilá
ga megváltozott, kialakult a félelem, a bi
zonytalanság, a rettegés és a bizalmatlan
ság fullasztó rendszere. A zsarnokság! Itt 
tartott, amikor meghallottuk a jelt, és 
vissza kellett menni, de még sokat sze
retnék beszélgetni édesapáddal — néz 
Dorelre —, az ő történeteiből értettem 
meg, hogy milyen szörnyállam van kiala
kulóban ott is!

„Nagymamám is arról beszélt, hogy 
kezdenek elfajulni a dolgok, s már nem 
bírja tovább! -  szólal meg Anka. — Elő
ször kikérdezett, mert az elmúlt napok
ban nem figyelhetett bennünket, s a töb
bieket sem volt ideje kifaggatni, hogy 
mik is történtek a kommunánkban? De 
az, amit ő is most hallott először, hogy 
három titkosszolgálat ügynökei figyelik 
a házat, hogy továbbra is folyamatosan 
lehallgatnak, őt is pontosan úgy meglep
te, mint minket! Nagyon aggódik értünk, 
imádkozik a Jóistenhez, hogy sikerüljön 
a kísérlet, s térhessenek vissza, akkor 
legalább együtt leszünk, egymás közelé
ben, ő nem híve annak, hogy a hűvös, tá
voli Norvégiába költözzenek, Nürnberg- 
ben, a kastélyban van elég hely, elférünk 
mindannyian, s legalább együtt leszünk, 
minden nap beszélgethetünk. Persze, az 
ő életük is kialakul, gyógyítani fognak, 
idejük sem lesz zavarni minket. Ami
kor megkérdeztem, hogy mivel is volt el
foglalva, döbbenten bámult rám, majd 
kesernyésen mosolygott. Hát persze, 
kislányom, te nem tudod, mivel is foglal-
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kozom én odaát, hiszen előző találkozá
sunk alkalmával, a tengerparton, még 
nem beszélhettem semmiről, ami külö
nös világunkkal összefügg. Már azzal is 
óriási kockázatot vállaltunk, hogy átjöt
tünk. Én a Fényfal őrzői közé tartozom. 
Hogy hogyan választottak pontosan en
gem ki erre az undorító feladatra, fogal
mam sincs. De hogy teljességgel alkal
matlan voltam és vagyok rá, az biztos. 
Amikor idekerültem, többször kihall
gattak, felmérték képességeimet, de ma 
sem tudom, miért kerültem az őrzők kö
zé? Egész életemben undorodtam az erő
szaktól, talán éppen ezért? Nevelni akar
tak, legalábbis Ödön szerint, megtörni. 
Átalakítani, tette hozzá Virgil, akárcsak 
minket, politikai foglyokat a Piteşti-i po
kolban. És az őrzők közül még Ödön sem 
tudott kiemelni, pedig a befolyása fel
mérhetetlen. Ez egyszerűen bizalmi ál
lás. Olyan megbízatás, amely nagyon 
könnyen végződhet az őrző számára tra
gikusan. Ha hibázik, és illetéktelen sze
mélyek jutnak a Fényfal közelébe, s nem 
lép időben közbe, hogy megakadályozza, 
valamiképpen meggátolja az öngyilkos
ságot, őt is kivégezhetik! Mostanában a 
rendszer fokozatos megváltozásának, a 
könyörtelen diktatúra kiépülésének, a 
kóros bizalmatlanság növekedésének, az 
általános, kórosan elburjánzó elbizony
talanodásnak következményeként, egy
re több megkeseredett fénylény igyekszik 
a Fényfal közelébe kerülni, hogy öngyil
kosságot kövessen el. Egyszerűen már 
nem bírják elviselni a feszültséget, az ál
landó vádaskodást, a bizonytalanságot, 
a rettegést, s meg akarnak semmisül
ni. Szándékosan nem beszéltem halálról, 
nem tudjuk ugyanis, hogy mi történik 
azokkal a testvéreinkkel, akiket magá
ba szippant a Fényfal. Megsemmisülnek? 
Valamilyen másik világba kerülnek?
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Nem tudni? Lehet, igen, de abból a má
sik világból még nem jött vissza senki. 
Az őrző dolga tehát őrizni a falat, ha ön
gyilkosok játsszák ki figyelmét, nagyon 
könnyen őt is kivégezhetik. Az én életem 
állandó rettegés, ezen a többiekkel való 
megismerkedés sem változtatott döntő- 
en! Boldog vagyok velük, az Ödön által 
létrehozott illúziók világa elbűvöl, de tu
dom, mindez csak átmenet, hiszen ha je
leznek, mennem kell, őrizni a rettenetes 
kivégzőhelyet, a hegesztőpisztolyok ké
kes fényében égő, engem is mágnesként 
vonzó Fényfalat! Számomra tehát, ellen
tétben a többiekkel, nem szűnt meg telje
sen az idő! Fénylény létezésem két részre 
szakadt. Az egyik része, amit ott töltök 
a Fényfal közelében, rettenetes, egy
re inkább elborzasztó és elviselhetetlen. 
A másik része, amikor elszabadulhatok, 
találkozhatom a többiekkel, és az illúzi
ók bűvös, varázslatos világába kerülhe
tek, kiszabadulva a nyomasztó rémálom
ból. De úgy érzem, amíg a falat őrzöm, az 
idő szinte megáll, igen lassan telik szol
gálatom ideje, a másik része, amikor sza
bad vagyok, szinte elröppen. Kinevet
hetsz, de egyre többet imádkozom azért, 
hogy sikerüljön a kísérlet, s legyen vége 
a rémálomnak, kerülhessek vissza vég
leg közétek.

Már hogy nevetnélek ki, nagymama. 
Várlak. Várunk! Kérésére, mert láttam, 
megalázó és gyűlölt feladatáról nem 
akar többet beszélni, összefoglaltam az 
elmúlt napok eseményeit, s vigasztal
tam, ha minden jól megy, hamarosan 
végleg együtt lehetünk megint, és nem is 
válunk el soha többé. Jött a jel, mellet
tem lebegett, amíg visszatértünk a tűz
höz, és szomorú, nagyon szomorú volt az 
arca. Azt hiszem, suttogta még, ettől az 
örökké égő, lilás, kékes lángban lobogó 
faltól én már nem szabadulhatok többé 
soha, kislányom, rémálmaimban is kí
sérteni fog a viliódzó mamut lidércfény, 
amely annyi társunkat szippantotta ma
gába. Ne légy szomorú, édes Ankám, vi
gasztalt Judit néni. Rodi is egyre szomo
rúbb! Ne féljetek, minden megoldódik, 
bízzatok Ödönben, Ólaiban, Gertrúdban, 
a képességeitekben. Nagymamám miatt 
aggódom, suttogtam, elmondta, hogy őr
ző, hogy a rémisztő Fényfalnál teljesít 
szolgálatot, amely hipnotikusan vonzza 
magához. Igen, Évának, szegénykémnek 
nagyon kijutott, különösen az utóbbi idő
ben, amikor a vezetőség néhány korlá
tolt tagja be akarja vezetni a cenzúrát, s 
emiatt is nő az öngyilkosok száma. Elké
pedtem. Mit védelmeznek? Nem is értem! 
Na, jó, nagymamám a kivégzések helyét, 
de mások mit? Mást mit lehet védelmez
ni egy olyan világban, ahol nincsen sem
mi'? A vezetők önmaguk biztonságát és 
hatalmát féltik, magyarázta szomorúan. 
Ezért is gyanakvóak és bizalmatlanok. 
És kiigazítalak, drága Ankám, csak lát
szólag nincsen semmi az űrben, ahol le
begünk! Világunk az illúziók világa, ott 
vannak a minden fénylény által korlátlan 
mennyiségben létrehozható illúziók. Né
hány elvakult és ostoba bürokrata kita
lálta, hogy be kéne vezetni a cenzúrát!
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És mit akarnak cenzúrázni, az illú
ziókat? Igen, az illúzióinkat, létezésünk 
egyetlen értelmét. Rádöbbentek, hogy bi
zonyos túlságosan is jól sikerült, távo
li világokat idevarázsoló illúziók igen ve
szélyesek lehetnek, hiszen sugallhatják, 
hogy nemcsak az ember, de a fénylény is 
szabad lehet! És a szabadságtól valóság
gal rettegnek a mi paranoiás, öntelt, os
toba, gonosz és önmaguk zsenialitásával 
eltelt vezetőink. Én ismerem őket, Anka, 
hiszen Gertrúd munkatársa vagyok, ak
kor választott ki, amikor meghaltam, és 
átjöttem ide. Ez sem jelent már bizton
ságot, Gertrúd hatalma is megingott, de 
tény, hogy mellette megismerhettem vi
lágunk hebrencs, makacs, csélcsap, fele
lőtlen, ostoba, gonosz, korlátolt és bosz- 
szúálló vezetőit. Itt nincs egyetlen vezér, 
ez végül is valamiféle demokrácia, két
ezer évvel ezelőtt a görög demokráci
át próbálták átültetni ide, meghonosí
tani, ennek nyomai máig megvannak, 
kollektív vezetés van például, ez távol
ról a velencei köztársaság hőskorára em
lékeztet. Ott, tudod, tíz választott pol
gár alkotta a Velencét irányító tanácsot. 
A dózse ugyan a hierarchiában felettük 
állott, a gúla csúcsán, de inkább csak 
reprezentált, a Serenissima vezette más
félezer évig, vaskézzel, de igazságosan 
Velencét. Minket huszonkét társunk irá
nyít, elég régen vagyok Gertrúd munka
társa és barátnője, de még mindig nem 
voltam képes kideríteni, hogyan lesz va
laki vezető? Választják? Nem, mert ami
óta itt vagyok, még nem rendeztek vá

lasztásokat, mindig csak beszélnek róla. 
Volt már olyan is, hogy kitűzték az álta
lános és szabad választásokat, de utol
só pillanatban mindig elnapolták. Önje
lölt vezetőink egyfajta negatív szelekció 
folytán kerülnek a hatalom benső köre
ibe, nem értenek semmihez, nem szeret
nek magukon kívül senkit, telepatikus 
képességeik is átlagosak! Ez az Achilles- 
sarkuk, ezért hiszem, hogy végül, ha so
kan akarjuk, sikerül félreállítani őket. 
Most a bizalmatlanság, pontosan az ál
taluk hozott ostoba rendelkezések miatt 
növekedik. A rettegés általános és egy
re nyomasztóbb légkörében tevékenysé
gük főként hatalmuk megőrzésére irá
nyul. Olaf és Gertrúd telepaták, ezért 
sem tudják őket olyan könnyen megbuk
tatni. Rájuk is, mindenkire befolyást 
gyakorolnak. Náluk csak Ödön erősebb, 
akit sokszor akartak bevonni már a ve
zetőségbe, de undorodva utasította visz- 
sza. Hát így néz ki, édes Ankám, a mi 
világunk, sóhajtott lemondóan, és elin
dultunk a tűz felé, mert meghallottuk a 
jelt. Már nagyon vágyom közétek. Halá
lom, illetve áttűnésem után sokszor gon
doltam lányomra, Ibolyára és kis uno
kámra, Rodiră, akit magára hagytam, el 
sem tudtam képzelni, hogyan él, mi van 
vele? Most kezdi megtalálni a helyét, de 
nagyon labilis, szegényke, figyelemre, 
szeretetre van szüksége.”

„Nekem is sokat mesélt Gertrúdról -  
sóhajt Rodi -, aki mellett sokáig bizton
ságban létezhetett. Amikor elmondtam, 
hogy nagyon jól tudjuk, kicsoda Gertrúd,
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hiszen férjem, az idén májusban, a felső- 
tábori kúriában megtalálta Ödön bácsi 
naplóját, amelyet 1900. január elsejétó'l 
eltűnéséig, 1968. augusztus hetedikéig fo
lyamatosan vezetett, és amelyben nagyon 
sokat mesél élete nagy szerelméről, Gert- 
rúdról is, felidézve például közös tibeti él
ményeiket! Igen, erről is mesélt, ámult el 
nagymamám. Sokat tanult ott attól a lá
mától is, aki egyenrangú félként kezelte 
Ödönt, s bizonyára szerepel a naplóban. 
De erró'l még lesz alkalmunk beszélgetni, 
kislányom, ha a kísérlet sikerül, és vissza
térünk! Én is azok pártján vagyok, hogy 
a kastélyban elférünk, kár elmennünk 
a messzi és hideg Norvégiába! Persze, 
mondtam, elfértek, nagymama, elférünk 
mindannyian, van itt hely elég, bizonyos 
termekben, szobákban még a többiek sem 
voltak, több napot venne igénybe a kas
tély puszta felderítése, felfedezése, bejárá
sa is, s ha jösztök, legalább egymás köze
lében leszünk, nem is engednélek, nem is 
engednénk el. Egy nagy család vagyunk. 
Megvizsgáltuk a kastélyt, folytatta nagy
mamám, a földszinti és az alagsori sze
mélyzeti szobákban nagyon jól elférnénk, 
mindenki külön, természetesen! Ez, fő
ként az elején, megértheted, igen fontos, 
hiszen az elmúlt időben, amíg nem kezd
tünk figyelni titeket, meglehetősen eltá
volodtunk a földi élettől, most emberként 
nehéz lesz beilleszkednünk, emeleti szo
bákba például nem is mennénk, időbe te
lik, amíg elfelejtjük, hogy már nem tu
dunk repülni, nem vagyunk fénylények! 
Csupán egy megfelelő épületet kell vásá
rolnunk a kórházunk számára, de ezt, re
mélem, Ajtós doktor vagy Kriszti megold
ják. Mindketten kiváló menedzserek.

Most egészen másról szeretnék mesél
ni neked. Az elején, amikor Gertrúd kivá
lasztott, és a közvetlen környezetébe ke
rültem, sokat gondoltam rád, magadra 
hagytalak, egy rossz és idegen világban, 
Ibolya, a lányom, nem a legmegfelelőbb 
társaság volt számodra, útjaitok érthető
en elég hamar szét is váltak. Gertrúd le
beszélt arról, hogy veletek foglalkozzak, 
ők a saját életüket élik, Judit, beleszólá
sod nincs és nem is lehet elképzeléseikbe. 
Akkor kezdett folyamatosan megismer
tetni a fénylények történetével. Az elején, 
évezredekkel ezelőtt, még egy szabad, de
mokratikus világ volt ez, a folyamatosan 
érkező görögök saját elhagyott városálla
maik mintájára képzelték el! Az utópia 
respublikájának nevezték, ahol minden
ki szabadon képzeleghetett, teremthette 
önmagának az illúziókat, s egyfajta pár- 
kapcsolatok is kialakultak így. Megje
lent a fénylények életében a szerelem, ami 
után leginkább sóvárogtak, és a barátság, 
amit leginkább igényeltek. Ók akkor még 
nem voltak képesek emberi formát ölte
ni, de ezekben az illúziókban mégiscsak 
megélhették szerelmüket. Illúzió volt csu
pán, kislányom, de szép illúzió, és erőt 
adott nekik. Különben sivár és unalmas 
lett volna időtlenül lebegni a reményte
lenül üres űrben. Bizonyos szerveződésre 
azért volt szükség, mert az erősebb — ez 
nálunk kizárólag a gondolati erőt jelenti — 
gátlástalanabb, erőszakosabb fénylények 
behatoltak a gyengébbek, a nekik kiszol
gáltatottak illúzióiba és befolyásolták

képzelgéseiket, majdnem azt mondom, 
rabszolgáikká züllesztették őket. S a vé
delmet biztosítani kellett, így alakult ki 
a szervezők akkor még egészen más célo
kat követő szektája. Azokat a gátlástalan, 
agresszív lényeket, akiket nem lehetett 
meggyőzni, száműzték. A Kolóniával pár
huzamosan alakult ki a Zóna. Akkor is 
voltak olyanok, akik teljes, feltétel nélkü
li szabadságra vágytak, s elmentek közü
lünk, megalapítva az azilumot. Akik vi
szont erőszakoskodtak, képtelenek voltak 
beilleszkedni, és zavarták, befolyásolták, 
terrorizálták a többieket, azokat szám
űztük a Zónába. Akkor még nem létezett 
végső büntetés, nem létezett a Fényfal. 
Ahogy telt az idő, a Zóna léte is legendás
sá lett a fénylények körében, akárcsak a 
menedéket jelentő Kolónia, de tulajdon
képpen kevesen tudták már, hogy az űr 
melyik távoli pontján található az öröm 
és a száműzetés e két szigete? Fellelésük 
azért is fontos lenne, mert segítséget kap
hatnánk tőlük!

A Kolóniában is és a Zónában is erős lé
nyek élnek, akik egyesített szellemi ereje 
elseperhetné az önjelölt diktátorocskákat. 
Most ugyanis azok a bürokraták, akik be
furakodtak a hatalomba és vezéri szerepre 
törnek, be akarják vezetni a cenzúrát, az 
illúziók cenzúrázását, sőt be is akarják til
tani a szerelmi és baráti kapcsolatokat is! 
Két fénylény bármilyen szövetségét is leg
szívesebben megszüntetnék, szerintük két 
szerelmes fénylény vagy két barát erősebb, 
így kevésbé befolyásolható, s az illúziók, 
a maguk korlátozhatatlan, önfeledt sza
badságával, páni rémülettel töltik el őket! 
Gertrúd először nevetett. Nem vehetünk 
el mindent tőlük, ezt ti sem gondolhatjá
tok komolyan, a szerelmet, a barátságot, 
a kölcsönös bizalmon alapuló szövetsége
ket a legkevésbé, és hogy gondoljátok az 
utópiák és az illúziók cenzúrázását, illetve 
betiltását, mert akkor már egyesek, mint 
elborzasztó lehetőségen, ezen is gondolkod
tak! A fénylények történetéről és legendá
riumáról, majd, remélem, bővebben me
sélhetek a férjednek is, hiszen amúgy is 
regényt akar írni dédapjáról, s így elkerül
hetetlenné válik egy műfaját tekintve ne
gatív utópia beépítése is a nagyregénybe, 
a fénylények világának, az illúziók biro
dalmának ellentmondásoktól sajnos nem 
mentes története. Eddig jutott nagyma
mám, amikor felhangzott a jel, és mehet
tünk vissza a tűzhöz. Anka nagymamája 
kifaggatott közös életünk intimitásairól is, 
arról, hogy hogyan élünk ebben a hatszög
ben? Beszámoltam neki mindenről, elége
detten nevetve jegyezte meg, hogy életünk 
számukra is mintául szolgált, hiszen Ödön 
illúzióteremő képessége páratlan, s így ők, 
annyi idő után, megint visszakapták a sze
relmet, a gyönyört, és a mi példánkat kö
vetve repülnek is! Az egyesülés puszta lé
te csodának tűnik számukra, s őt, akinek 
igen nehéz, bonyolult munkája van, a ret
tenetes Fényfal őrzői közé tartozik, hihe
tetlen erővel, energiával tölti fel, így tudja 
még, de bevallja, egyre nehezebben elvisel
ni munkáját. A viliódzó Fényfal így is ál
landóan kísérti, és hipnotikus hatással 
van rá.

R ettegek, drága Rodicám, sóhajtott, 
hogy egyszer, ha m ég sokáig tartan ak

megpróbáltatásaink, már nem fogom tud
ni visszatartani magam, és belerepülök a 
végső fénybe. Megsemmisülök, és ki tudja, 
létezik-e számomra még egy harmadik új
jászületés is? De most el akarlak képzelet
ben vinni a Fényfal mellé, hogy láthassad, 
átélhessed, milyen is az én utált és gyűlölt 
munkám, amelynek mégis, legjobb képes
ségeim szerint, eleget kell tennem, meg 
kell gátolnom a nálam is szerencsétleneb
beket, elkeseredettebbeket, nehogy meg
gondolatlanul öngyilkosok legyenek, hi
szen bármikor változhat a helyzet, s akkor 
számukra ismét megjelenhet egy normáli
sabb létezés esélye!

És akkor, kedveseim, csuklik el a Rodi 
hangja, s egy könnycseppet töröl ki a sze
méből, hirtelen ott voltam a rettenetes 
Fényfal mellett, a beláthatatlan, hideg, 
sötét űrben. Mellettem ott szikrázott Éva 
néni, s hallottam, amint velem szemben 
ülve, a teraszon, bátorítóan mondja, nem 
szabad félni, kislányom, ha megijedsz, 
ha átadod magad a rettegésnek, elvesz
tél, akkor feltartóztathatatlanul húz ma
gához a Fényfal. Lebegtem az űrben, de 
ugyanakkor ott ültem a székemen is, s e 
kettősség a látomás ideje alatt végig meg
maradt, szívem megtelt szorongással. Fél
tem. És féltettem őt is.

Újabb, ismeretlen fénylények tűntek 
fel, szikrázva libbentek el, úgy éreztem, 
ismerem őket, feltárták énjük legbensőbb 
titkait. Szorongtak, rettegtek ők is, nem 
látták értelmét életüknek! Az egyik a 
szerelmétől való elszakadást, a másik a 
barátja elítélését, a harmadik az illúzió
iba való behatolást, a negyedik gondola
tainak állandó ellenőrzését, az ötödik a 
világába való illetéktelen behatolások 
számának érthetetlen növekedését nehez
ményezte. Tünékeny, tiszavirág-létezé
sük legbensőségesebb, legintimebb részé
nek, benső világuknak megsemmisítését 
egyértelműen énjük megerőszakolása
ként értelmezték, de -  s azt nem is értet
tem, hogy miért? — képtelenek voltak ösz- 
szefogni, lázadni, pedig együtt, sugalltuk 
nekik Éva nénivel, erősebbek lehettek 
volna. Még képtelenek összefogni, hallot
tam a teraszon Éva néni hangját, de már 
felmerült bennük a gondolat, ami bármi
kor anyagi erővé válhat, s ha egyesül
nek és fellázadnak, elsöpörhetik infan
tilis, gonosz és önző vezetőiket. Amikor 
felhangzott a jel, amit a teraszon ülve is 
hallottam, és Éva néni mellett lebegve 
is, épp egy különösen elkeseredett fény
lény akart nekivágódni a sugárzó láng- 
özönnek, és érzékeltem még, hogy Éva 
néni bátran, minden erejét összeszedve 
próbálja eltéríteni szándékától, de nem 
tudtam, hogy ez sikerülhet-e, mert hir
telen a teraszon voltam megint, kikerül
ve a rémálom látomásából. Rádöbben
tem, hogy ők ugyan fénylények, mi még 
nem, de tulajdonképpen egyek vagyunk, 
ugyanazon faj két verziójaként. Embe
ri létezésünk két fázisa találkozott ösz- 
sze, az Éva néni által előidézett vízióban, 
hogy megérthessem, nem szabad maguk
ra hagynunk őket, segítenünk kell nekik, 
figyelnünk kell rájuk, és igen, bármilyen 
furán is hangzik, szeretnünk kell őket, 
akik mi vagyunk, egy másik, előző vagy, 
túlozzak, eljövendő alakunkban.”
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VARGA LÁSZLÓ EDGAR 

Jelentés
Kardos János hadnagy vagyok, és ez 

az utolsó jelentésem.
Egy évvel ezeló'tt kezdó'dött, amikor a 

Waffen-SS titkos kémhálózatának ma
gyar tagjaként azt a megbízást kaptam, 
hogy kettó'sügynököt játszva felvegyem a 
kapcsolatot az ellenség kémeivel, és ha
mis adatokat szolgáltatva nekik, meg
tévesszem a szövetséges csapatok vezér
karát. Az első pillanattól tudtam, hogy 
mindez hatalmas kockázattal jár, hiszen 
néhány magas rangú német tisztet leszá
mítva senki sem ismerte a küldetésemet, 
így saját magyar bajtársaim is azonnal 
kivégeztek volna, ha kiderül, kikkel tar
tom a kapcsolatot. Én azonban évek óta 
csak egy ilyen lehetőségre vártam. Bizto
sítottam megbízóimat, hogy Hitler legel- 
kötelezettebb híve vagyok, holott egyet
len célom az volt, hogy megállítsam azt 
az őrjöngő elmeháborodottat.

Már a legelején felfedtem brit összekö
tőmnek, Évának, hogy az adatok, ami
ket kapok, hamisak, de megmagyaráz
tam neki, hogy személyes kapcsolataim 
révén igyekszem időközben használható 
információkkal is szolgálni. Abban egyez
tünk meg tehát, hogy tovább játsszuk a 
szerepet, amit a történelem ránk osztott. 
A lány fölötteseitől kaptam néhány hó
nap haladékot az igazi anyagok megszer
zésére, Éva pedig azt is elintézte, hogy a 
nácik megtévesztésére a szövetséges csa
patok olykor minimális veszteségek mel
lett — ez a hivatalos megnevezése annak, 
ha pusztán néhány száz katona vérzik el 
a csatamezőn — valóban csapásokat mér
jenek a hamis koordináták által megadott 
helyeken, hogy megbízóim ne foghassanak 
gyanút. Furdalt a lelkiismeret a baká
kért, akiket egyenesen a német kelepcék
be küldtünk, Éva is hasonlóan érzett, de 
mindketten azzal vigasztaltuk magunkat, 
hogy amint igazi célpontokkal tudunk 
szolgálni a szövetségeseknek, felgyorsít
juk előrenyomulásukat, és mihamarabb 
véget vetünk ennek a rémálomnak.

Azt hiszem, a közös bűntudat volt az 
oka a románcunknak is, hiszen mi má
sért lenne szerelmes két ember a pokol 
fenekén. Ma már egyébként is úgy gon
dolom, hogy a szerelem, a ragaszkodás 
végső indítéka mégiscsak valamiféle lel
kiismeret-furdalás lehet, hiszen mi kész

tethetne egy velejéig önző lényt arra, 
hogy valaki más érdekeit tartsa előbbre a 
sajátjánál, mint a felismerés, hogy a sze
retett lény is megöregszik és meghal, és 
ez ellen nem tehetünk semmit. Megöreg
szik és meghal -  milyen szép is volna az 
időre bízni a hóhér szerepét most, hogy a 
kést már a nyakamon érzem.

Erjon full munkája

Akadt még rajtam kívül is, persze, aki 
régen undorodott mindattól, amibe Ma
gyarország keveredett, szerencsére a né
met tikosügynökök között is volt egy-ket
tő, aki kezdett kijózanodni, így lassan 
bár, de sikerült kialakítani egy kis, tit
kos hálózatot, amelynek révén végre iga
zi információkhoz juthattunk. A kezde
ti sikereknek azonban megvolt az ára: a 
Waffen-SS vezérkara több ízben kihall
gatott, és bár mindent megtettem, hogy a 
lojalitásomról biztosítsam őket, és a gya
nút magamról eltereljem, különleges el
lenőrző tisztet állítottak a nyakamra, 
Herman Schultz századost, aki azután 
minden lépésemet figyelte. Fanatikusabb 
volt, mint bármelyik őrült, akivel addig 
találkoztam. Pedig addig is láttam már 
éppen eleget a fajtájából.

Onnantól kezdve csak arra volt lehe
tőségem, hogy a hamis adatokat továb
bítsam Évának. A saját összekötőmmel, 
aki az igazi információkat juttatta volna 
el hozzám, nem volt lehetőségem kapcso
latba lépni. így aztán az előre megbeszélt 
német lapban, az előre megbeszélt névvel 
feladtam egy apróhirdetést, amelyben az 
általunk kitalált kódrendszer segítségé
vel Éva tudtára adtam, hogy nem veszik 
többé hasznomat. Éva azonban, úgy tű
nik, túlzottan szerelmes volt, nem látott 
tisztán, fölötteseinek nem jelentette az új 
fejleményt, az ő álnevén feladott apróhir
detéséből pedig csak ennyit tudtam kibo

gozni: „Folytatjuk”. Nem tehettem meg, 
hogy abbahagyom a színjátékot, hiszen 
azzal az ő életét sodortam volna veszély
be. A németek már pontosan tudták, ki ő, 
csak azért volt még életben, mert egyelő
re ez volt a parancs.

Hitler nyakán viszont már szorul a hu
rok, mindenki tudja, hogy a nácik hama
rosan elveszítik a háborút. Ezzel a fel
ismeréssel párhuzamosan azonban az 
utóbbi időben elterjedtek a pletykák egy 
készülő német csodafegyverről, amely 
mindent megváltoztathat. A Homokvihar 
— így emlegetik, beszélnek róla a német 
titkosügynökök, beszélnek róla a britek, 
az amerikaiak is, de nem tudnak semmi 
biztosat. Sokan persze nem tulajdoníta
nak neki jelentőséget, csupán egy utolsó, 
kétségbeesett próbálkozásnak tartják, 
egy végső hazugságnak, amellyel egy ré
mült pókerjátékos igyekszik megtévesz
teni ellenfeleit, miután mindenét feltet
te, de rossz lapot kapott. Kezdetben én 
is így voltam vele, de azok alapján, ami
ket hallottam, ma már biztos vagyok 
benne, hogy a Homokvihar Hadművelet 
nem csak mese, hanem egy nagyon is re
ális veszély, egy fegyver, amivel, ha nem 
is nyerné meg Hitler a háborút, mindent 
meg kell tenni annak érdekében, hogy ne 
tudják bevetni. Mit tehettem volna azon
ban az átkozott Herman Schultz száza
dossal a nyakamban?

Lehetetlen helyzetem már-már kétség
be ejtett, amikor telefonhívást kaptam. Az
előtt senki nem hívott, senkivel nem tar
tottam a kapcsolatot ezen az otthonomtól 
távoli helyen, tulajdonképpen akkor döb
bentem rá, hogy telefonkészülék is van a 
lakásban, amikor váratlanul megcsörrent. 
Egy ideges férfihang szólt bele a kagylóba, 
majd néhány zavaros mondat után várat
lanul megkérdezte, hogy Hantz is itthon 
van-e. Amikor közöltem vele, hogy itt nem 
lakik semmiféle Hantz, bizonyára téves 
kapcsolás, köszönés nélkül letette. Én is le
tettem a kagylót, és csak ekkor eszméltem 
rá döbbenten, hogy titkos német összekö
tőm hangját hallottam a telefonban, aki
vel akkor már hónapok óta nem tudtam 
felvenni a kapcsolatot Herman Schultz 
százados lekiismeretes munkája miatt. 
Azonnal papírt és ceruzát ragadtam, és 
megpróbáltam a lehető legpontosabban 
visszaidézni a telefonban hallott mondato
kat. Azt hiszem sikerült: az összekötőm ál
tal is ismert titkos kódrendszer feloldásá
val egyértelműen koordinátákat kaptam. 
Mégpedig a Homokvihar koordinátáit — 
ebben egészen biztos vagyok.
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Örömöm azonban nem tartott túl soká. 
A telefonomat nyilván lehallgathatták, és 
a furcsa telefonbeszélgetésnek köszönhe
tően addigi szorongatott helyzetem hir
telen teljesen lehetetlenné vált. Másnap 
Herman Schultz százados közölte velem, 
hogy megbízatásom véget ért, többé nem 
találkozhatok brit összekötőmmel, egy
általán, ügyeljek arra, hogy a háború 
végéig ne csináljak semmit -  a saját ér
dekemben. Arra nem is gondolhattam, 
hogy a jól bevált apróhirdetéses módszer
rel üzenjem meg az életbe vágó informá
ciókat, Schultz és emberei minden lépé
semet követték, lapok szerkesztőségébe, 
postára be sem tehettem a lábam, a te
lefonom pedig az ominózus beszélgetés 
után szinte azonnal süket lett. Egy utolsó 
adum azonban még mindig maradt: bár 
nem jelentethettem meg semmit az újsá
gokban, azt nem tudták megakadályoz
ni, hogy olyasmit tegyek, amit az újságok 
maguktól megírnak.

Egy este bementem hát egy felkapott 
német szórakozóhelyre, cefetül leittam

magam, majd verekedést provokáltam ki, 
és alaposan szétvertem a helyet. Az osto
ba íirkászok persze nem tudtak ellenállni 
a kínálkozó sztorinak: egy messze földre 
tévedt magyar tiszt moslékrészegen szét
ver egy tehetős németek által látogatott 
lokált — másnap ezzel volt tele minden 
helyi lap. Tudtam, hogy — ha nem ölnek 
meg azonnal — a bevett szokás szerint ab
ba a fürdővárosba „vezényelnek ki”, aho
va általában a tiszteket szokták elrejteni, 
amíg a hasonló incidensek körüli hiszté
ria elcsitul. Azt is tudtam, hogy ezt Éva 
is tudja, és mivel a fürdőváros, bár még 
biztonságos övezetben, de viszonylag kö
zel van a frontvonalhoz, szerelmem el
jön majd, hogy elmondhassam neki, amit 
megtudtam.

Most, ahogy számítottam rá, itt va
gyok, és amíg ezeket a sorokat írom, Her
man Schultz százados a fölöttem lévő 
szobában rója a köröket, cipősarkának ko
pogása, mint egy metronóm, megadja a 
délután ritmusát. Mióta itt vagyunk, ki
tapasztalhattam, hogy minden nap hét

és nyolc között abbamarad a járkálás, 
nyilván ilyenkor tesz jelentést rólam va
lahol. Ma kihasználom ezt az egy órányi 
szabadságomat, és elindulok megkeres
ni Évát. Illetve elindulok, hogy ő megta
láljon engem, hiszen tudom, hogy itt van 
valahol változatos álcái valamelyikében, 
és engem figyel. Ha sikerül, és visszaté
rek, megsemmisítem ezt a jelentést, de ha 
mégsem, jó, ha itt marad elrejtve ennek a 
poros szállodaszobának valamelyik zegzu- 
gában, várva, hogy valaki megtalálja. Le 
kellett írnom mindezt, hogy nyoma ma
radjon a történetemnek, és annak, hogy 
voltak azért, akik meg akarták állítani 
ezt az őrületet. Most azt hiszem, az írott 
szó talán nem is lehet egyéb, csak magya
rázkodás, és az egész jelentésesdinek az 
az egyetlen értelme, hogy mentséget talál
junk a jó szándék hiábavalóságára. Ha le
het egyáltalán az értelmét kutatni, hiszen 
azzal is tisztában vagyok, hogy ha ezt bár
ki elolvassa: nem jártam sikerrel.

Megállt a metronóm, most indulok.

GÁL HUNOR

köztakaró
k ik a p a r  a helyzet, 
kö ltözz.
h a  n em  akarod , 
v isznek .
p o n t m in t egy abortu sz .

gátszakadás
es tén kén t csak  h a ln i  j á r  be lém  a lélek  
p róbá lja  szé tv á la s z ta n i n a p sz a k a im a t  
így  lá to m  m o s t

m ú ló  öt évem
el n em  telt, g ö rn yed t gyerekko ro m a t

fe lseb ze tt h á tá n  lovagló  ostorcsapások  
csa k  m ozgó  tes t

m in t a  d is zn ó t
h ú sá é r t ta r tjá k
n éh a n a p  sovány  m o s lé k k a l m eg töm ve  
sá r tó l b ű z lő  
s zé tro h a d t szá já t.

kabátolás
-  szeretem a prózát, 
mert megtanít verset írni -

m it  tu d h a t  b á rk i is  b iz tosra
ebben a ko csm a i ó zo n b a n ?
aho l a z a lko h o l sem  páro log  rendesen
ennyi.
fiz ik a .

hercehurca  n é lkü li 
e la lvá s  ta g a d á so kb a n  
k iló k  g y a rm a to s ítá sa  
porcok vegyü lnek  közéjük  
m ert

ha  n in c s  elég szövet a  h á ta d o n  
m i véd  m eg  a z  esőtől?

Gagyi Botond: A gyűjtő. V.R.

ezek csak  történetek  
én m egpróbá lom  
va ló ságom  a b la k á n  k id o b n i 
a fo lya m a to sa n  
kö ze lg ő

rá lá tá s t.

állatsim ogató
az  o ro sz lán h o z  n e  é rj, m e r t  id o m íto tt

vagyok
ha logén  te s tű  tá jkép  
fe s tő i szem érm etlen ség  
a z  üres k ira k a to k b a n  
á tte tsző re  m o csko lt ü veg a sz ta l  
és p á rd u c m in tá s  k a b á t  
a sem m iség n ek  csüngök  
h ú sca fa t
kö rö ttem  a v ilá g  szu szo g
fü s tö se n  tá tongó  b a rla n g
leszek
kereszt
bevándorló
h á z iá lla t
m ely  befogad
estére vacsora g y a n á n t
h o m á ly  a p résben

alkalmi résen 
holnapi filmem 
nézem
hol te g n a p  m ég  k é r te m  
k é t  p e rcem  leg y en  
k e tre c e m

a g á ta t m a n d a lá m  szab ja
m a g za tp ó zb a
butulsz
kedvesem

tájleírás
-  poszthumán másnap -

m ik o r  ta n g ó t já r n a k  bele idben  a szeszek  
h eved erkén t á ll íta n a k  m á sn a p o t,

m ik o r  h o m á lyb a n  d ü lö n g é l a z  elm e  
tú lá zo tt a gytekervények , ko rtyok

m ik o r  v íz  karco lja  g y o m ro d  fa lá t  
lem osva  fá zó s  párbeszédeke t,

m ik o r  a fá k  tövében a lko h o lt ta lá lu n k  
s b eszé lü n k  is ten ien  is tenekrő l,

m ik o r  m á r  kö ze led n ek  a jó z a n s á g  m a d a ra i  
k ib o n to tt s zá rn y a ik  a la t t  fekszek ,

m ik o r  m á r  m a jd n e m  jó z a n s á g  van  
de m ég  ta n g ó t já r n a k  b en n ed  a szeszek.

húsvers
a gerinc próbája a törés

rongyaimat levedlem
m e rt m in d e n  este e lren d e lt he lyük ,
ezért ism erem  a  m á sn a p o k  porca it,

ta lá n
ők is.

a  bűzt. m e r t a  szagok csa k  belő lem
ke le tkezh e tn ek ,
szaglást pedig

nem érdemes színlelni.
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BORCSA IMOLA

Leopárdminta
Pusztai Rozi sebtében kötött, eny

hén kócos, gesztenyeszín copfja álmata
gon himbálózott jobbra-balra, amint a 
lány a kora reggeli napsütésben a park 
menti sétány hűs kockakövein mezítláb, 
magassarkúját jobb kezében hanyagul ló- 
bálva lépdelt. A folyó felól a fák közé osonó, 
selymesen derengő pára higanyos valósze
rűtlenséggel töltötte be a levegőt, s Rozi
ban is efféle érzés motoszkált, miközben az 
elmúlt néhány órát idézte fel. Zsigereiben 
még érezte az éjszaka émelyítő lüktetését, 
a két ismeretlen, egymást ízlelgető test iz
zását tánc közben, az egymás szájába le
helt cigifüst whiskyvel keveredő ízét.

A főútra kiérve eléje tárult az ébredező 
város nyüzsgése, s bár maga is belekevere
dett az álmos, egykedvű arcok masszájába, 
és felpréselődött egy rekedtesen csilingelő, 
rozzant villamosra, idegennek érezte ma
gát a zajos tömegben. Zsibbadt, keserű kö
zönnyel nézte az elsuhanó homlokzatokat.

— Hol voltál? -  fogadta apja szigorú 
hangja, amint belépett a cigarettafüsttől 
áporodott, szűk lakásba.

— Nem mindegy? — vetette oda Rozi, 
mintha észre se venné, hogy anyja is fél
beszakította a mosogatást, s ketten mér
ték végig.

— Nem.
— Szórakozni voltam — lépett fölényesen 

a konyhába egy pohár vízért.
— Uúúgy? -  nyújtotta el apja gúnyosan a 

szót. -  Az esküvődre készülhetnél, ehelyett 
kurválkodsz.

Rozi megdermedt, egy pillanatig far
kasszemet nézett apjával, aztán dühtől 
szikrázó, könnybe lábadt szemmel fordult 
sarkon, és hatalmas ajtócsattanás kísére
tében viharzott be a szobába.

Feküdt párnába fúrt fejjel, összeszorí
tott fogakkal, hosszú percekig ki sem nyit
va szemét.

— Lehetnél vele megértőbb — szűrődött 
be a konyhából anyja engesztelő hangja.

— Mit kéne megértenem? Hogy valami 
képzelgés miatt lefújta az esküvőt, és most 
vigasztalhatatlan? Mindketten meg vagy
tok bolondulva! -  csörtetett el apja dohog
va.

Pusztai Kornél egy nyirkos, ködös, no
vemberi napon, nagynénje temetésén is
merkedett meg leendő feleségével, Jo
lánnal. Az eseményhez illő bágyadt szo
morúság alól is átviláglott a nő parázsló 
egyénisége, mindent átitató, szertelen vi
dámsága, ami lebilincselte Kornélt, s amit 
évek múltán lányában, Roziban is örven
dezve látott kibontakozni.

Találkozásuk különös időpontja gyanút 
ébreszthetett volna bennük, vélte később 
Jolán, dehát a szerelmes ilyesmire nem 
gondol, sőt, egyáltalán nem gondolkodik, 
csak lebeg, elhülyülve az émelyítő boldog
ságban, tette hozzá megadóan.

Első gyermekük születése előtt három 
nappal Kornél apjának koporsója mellett 
álltak, Rozi világra jövetelét pedig Jolán 
nagyanyja nem érhette meg, néhány nap
pal korábban távozott. Igaz, vén volt már

és beteges, de a sokszor ismételt észérvek 
ellenére Jolánban horgonyt vert a megin
gathatatlan meggyőződés: átok sújtja a 
családot, ezért előzi meg szörnyű veszteség 
a kiteljesedés pillanatait.

Teltek-múltak az évek, az újabb gyer
mekáldás elkerülte a családot -  a szándé
kosság kérdését tapintatos hallgatás övez
te - , s a temetések sorának is hosszú időre 
vége szakadt, így a feltételezett átok emlé
ke megfakult, beleveszett a családi tudat
talan homályába.

Két évtizeddel később, mikor Rozi beje
lentette eljegyzését, anyjában halvány, tes
tén jeges leheletként végigfutó balsejtelem 
ébredt, de lánya ujjongását látva, hamar 
elhessegette magától a — muszáj volt belát
nia annyi év távlatából -  nevetséges gondo
latot. Fel sem bukkant volna többé, hacsak 
egy reggel, nyár derekán lánya érthetetlen 
kedvetlenségének okát nem firtatja.

-  Furcsa álmom volt -  kezdett bele Rozi. 
— Egy nyirkos, őszi napon jöttem a tömb
házak közt, és gyászindulót játszott egy 
fúvószenekar. Nem láttam őket, csak hal
lottam, mindent betöltött a zene. Előttem 
pedig egy nő ment...

-  Szürke, leopárdmintás bundában, és 
bordó barettsapkában -  fejezte be helyette 
a mondatot anyja elsápadva.

-  Igen — lepődött meg Rozi, és kikereke
dett szemmel várt magyarázatot.

-  Ugyanezt álmodtam.
Álltak elhűlve, majd tanácstalanok lé

vén, mindketten tennivaló után néztek, 
elkeseredetten próbáltak megszabadul
ni a feléjük toluló gondolatoktól. Rozi em
lékezett a rokonság által olykor emlegetett 
múltbéli furcsaságokra, de addig mende
mondának, néhány szerencsétlen egybe
esést eltorzító legendának tekintette őket. 
Most azonban kétely fogant benne, napról- 
napra növekvő embrió.

Az álom néhány naponta ismétlődött. 
Mikor úgy döntöttek, beavatják a családot, 
a hideg fejjel gondolkodók nyugtatni pró
bálták a két rémült nőt, de a szép szám
mal akadó babonások hátborzongatónak 
találták az egyszerre felbukkanó álmokat. 
Ahogy teltek a napok, egyre bénítóbbá vált 
a félelem, már a nyugtató szavak sem hoz
tak enyhülést. Végül Rozi megtört, felbon
totta a jegyességet, és beleveszett a fékte
len éjszakák egymásutánjába.

Csordogáltak a hetek, hónapok, bekö
szöntött a láthatárt és színeket elmosó, 
szűnni nem akaró esők időszaka. Szom
bat délelőtt a foszladozó köd nyirkos lehe
letében didergett a város. Jolán és lánya 
szatyrokkal megrakodva tartott hazafelé 
a piacról, a tömbházukhoz vezető, nedves 
avarral borított, szűk utcán haladtak. Jo
lán váratlanul megtorpant.

-  A nő -  motyogta.
Rozi értetlenül nézett anyjára, aki elő

rebökött fejével. Néhány méterre tőlük 
aprózva, óvatosan lépdelt egy nő, a szá
mozást fürkészte. Szürke, leopárdmintás 
kabátot és bordó barettsapkát viselt. Fel
ocsúdni sem volt idejük a meglepetésből, 
a szomszédasszonyuk tűnt fel a bejárat
nál, széles mozdulatokkal üdvözölve az ér
kezőt. Mikor odaértek, ujjongva köszöntöt
te őket is, s lelkendezve mutatta be kedves 
barátnőjét, Ilonkát. Kolléganők voltak a 
hegyen túl. Néhány percnyi fecsegés után

Ştefan Botiş

mindannyiukat betessékelte egy kávéra. 
Jolán visszakozott volna, de Roziban feléb
redt a kíváncsiság, kapóra jött neki a meg
hívás.

Kipirulva ülték körbe a konyhaasztalt, 
gőzölgő kávé fölött társalogtak, egyre oldó
dott a kezdeti feszélyezettség.

-  Majd’ elfelejtettem mondani — csapta 
össze tenyerét hirtelen a szomszédasszony 
-, Ilonka is úrvölgyi.

-  Hogy-hogy nem ismerjük egymást? -  
állt meg a csésze Jolán kezében.

-  Kilenc éves koromban elköltöztünk — 
felelte mosolyogva a nő.

-  Nem jár vissza?
-  Nem igazán.
-  Sokat változott az utóbbi években. Az 

utak aszfaltozottak, sorra nyílnak a panzi
ók, de a táj még érintetlen. Érdemes oda
látogatni.

-  Apám bányaomlásban halt meg, 
anyám ezért nem tért vissza soha -  ma
gyarázkodott a nő. — Aztán már nekem 
sem hiányzott.

-  Kevés olyan család akad bányászfal
vakban, amelyik senkit sem veszített el 
omlásban — hümmögte Jolán együttérzőn.

A nő egyetértőn bólintott, aztán elgon
dolkodva hozzátette:

-  Apámnak nem kellett volna ott lennie. 
Műszakot cserélt. Valaki az esküvőjére ké
szült, aznap vágtak disznót. Ezt soha nem 
tudta megbocsátani anyám.

-  Mikor történt ez? — kapta fel a fejét Jo
lán.

-  ’57-ben.
-  Maga Szurkos Iván lánya? -  kérdez

te elhűlve.
-  Igen -  lepődött meg a nő is.
-  Apámék vágtak disznót — hebegte Jo

lán.
-  Régen volt — mosolyodott el a nő, még 

mielőtt kínossá vált volna a csend.
-  Régen.
Délután már csak néhány rongyos fel

hő kóválygott az égen, a tömbházak 
közt langyos napsugarak araszoltak. 
Anya és lánya szótlanul üldögéltek saját 
konhyájukban.

-  Szerinted...? -  szólalt meg Rozi bizony
talanul, de a folytatást elharapta.

-  Most már igen -  ölelte át anyja sugár
zó arccal.
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Robinzonácf
Új mennybolt hetedhét határon túl.
Kisdedek visítanak, hogy magukra vonják a gólyák 
figyelmét. Az öregek szárnyuk alá dugják a fejüket, 
mint a struccok, fúrva emellett csőrüket nem a 
tollúkba, hanem tulajdon hónaljzatukba.
Meg lehet vakulni az ultramarin bőségétől, 
mely nem ismer vitorlát. A fürge csónakok 
hasonlatosak a jó l körülrágott -  ikráig lecsupaszított! -  
halhoz. Evezősök merednek belőlük, kiadva a 
mozgás titkát. Hajótörés áldozataként, 
húsz év alatt én eléggé belaktam ezt a 
szigetet (amúgy, meglehet, hogy kontinenset), 
és ajkaim maguktól mozognak, mint olvasáskor, kiejtve: 
„trópusi növényzet, trópusi növényzet.”
Ez bizonnyal a parti szél; a nap második felében 
különösen. Azaz, amikor már 
megüvegesedett tekintetem nem különbözteti meg 
tulajdon lábnyomomat a homokban Péntek 
lábnyomától. Ez tán az írásbeliség 
kezdete. Vagy a vége.
Különösen az esti óceán szempontjából.

(1994)

BTOHIWIIIIM
2005-ben fedeztem fel apám könyvtárában a Jelenkornál ki

adott Új élet című verskötetet. Azóta az életem része lett, ha ki
üresedtem, ha már semmi nem hat meg, szürkék a napok, hide
gek az éjszakák, sokszor ezt a kötetet veszem elő. Mindig találok 
benne valamit, ami megszólít és megnyugtat. Brodszkij az a köl
tő', akiről azt mondják, mindenről tudott verset írni. És valóban, 
írt disztópiát, feltámasztotta Jules Verne világát versben, írt 
szonettciklust Stuart Mária szobrához, eposzt a huszadik szá
zad történetéről, és még sorolhatnánk. A Nobel-díjas orosz köl
tőt, Ahmatova tanítványát kora Amerikába száműzte, ahol köl- 
tó'ként és irodalomtudósként az angol nyelvet is magáévá tette, 
elnyerte a Nemzet Költője kitüntetést. A Robinzonád zárja a fen
tebb említett, Baka István által fordított versgyűjteményt. Ez 
az egyik kedvenc versem, szinte minden olvasáskor hideg futkos 
a hátamon. Úgy érzem, hogy valami örökérvényű, lényegi titka 
sejlik fel benne az emberi természetnek. De nem tudnám eldön
teni, hogy a megfigyelő-elemző' költői én, a „trópusi növényzet”, 
vagy az „esti óceán szempontja” teszi ezt. Az elveszettség tompa, 
könnyed érzése, és a mozgás is, minden bizonnyal. A KGB jegy
zőkönyve szerint, amikor a bíró megkérdezi, hogy „aztán honnét 
veszi maga a verseit”, Brodszkij azt válaszolja: „Istentől.”

HORVÁTH BENJI

1 In: Joszif Brodszkij: Új élet. Fordította Baka István. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1997.

VÁRADI NAGY PÁL

A Tejút, az otthonunk
(Csillagászat és mitológia 1.)

Otthonomként gondolok a Tejút gala
xisra. A Tejutat tájainkon a legtöbb ember 
mindössze a nyári égen halványan deren
gő sávként ismeri. Es mi még aránylag jó 
helyen lakunk errefelé. Hiszen a legújabb 
műholdas képekből az derül ki, hogy az 
emberiség egyharmada a rengeteg lámpa, 
a fényszennyezés miatt otthona környéké
ről sohasem látja tisztán a csillagos eget -  
az otthonát. Lassan két évtizede foglalko
zom amatőrként csillagászattal, és azon 
szerencsések egyike vagyok, akik megjár
tam a déli féltekét, így megismerkedtem 
a tőlünk nem látható égboltrésszel is, és 
a körbefutó Tejút déli szakaszát is láthat
tam. Hadd meséljek hát a következőkben 
a csillagos égről, ahogyan én látom azt a 
tudomány, a hobbi, a személyes élmények 
és a mitológia négyszögéből.

n n is T O f l i í t
A Tejút nagyjából lapos korong ala

kú, középen kidudorodó maggal -  úgyne
vezett spirálgalaxis. De ezt mi nem lát
hatjuk, hisz benne vagyunk a korongban, 
körülvesz minket, sávként fut körbe hol 
vékonyabban, hol vastagabban a teljes 
égen. A galaxis magja a Földről nézve a

A szerző fotója

Nyilas csillagkép irányában helyezkedik 
el — szóval nálunk is bőven a horizont fö
lé emelkedik. Tavasszal hajnaltájt, nyá
ron éjféltájt, ősszel este érdemes keresni. 
Csakhogy az égbolt alja sokszor zavaros, 
felhős, párás, poros, lámpafényes, és ma
ga a légkör is vastagabb, minél inkább el
térünk a függőlegestől. Szóval nem érvé
nyesül a magvidék teljes pompája. Egy 
kivételesen tiszta nyári éjszakán kivonul
tunk a baráti körrel észlelni — ezt mi így 
mondjuk, amikor az égboltot, az égiteste
ket amatőr csillagász szemmel, távcsővel 
vagy fényképezőgéppel, műszerrel figyel
jük -  és láttuk a Tejutat árnyékot vetni. 
Egy fehér lapon alulról átszűrt ceruzával.

A déli féltekén, a baktérítő szélessé
gében május környékén a Tejút magja a 
fejünk fölé emelkedik és onnan terpesz
kedik két irányba. A sivatagos vidék tisz
ta levegőjű, teljesen sötét ege felragyog a 
horizonttól horizontig érő Tejúttól, a föl
dön egyértelműen ott az ember elmosó
dott árnyéka. Mintha a félhold világítaná

a tájat, pedig csak csillagfény az egész. 
Szóval arrafelé nem olyan az ég, mint ná
lunk. A Nagy Göncöl épphogy felkel, el is 
kezd lenyugodni, és a Kis Göncölt, benne 
a mi Sarkcsillagunkkal, onnan sohasem 
látni. Könnyű eltévedni. Hisz az ismert 
csillagképek is ismeretlenek, fordítva áll
nak és fordítva mozognak. A déli pólus 
körül pedig tőlünk láthatatlan égterü
let bontakozik ki. A Magellán-felhők és 
a Dél Keresztje felfogható pusztán fény
képekről. A Tejút nem. A déli félgömbről 
látható szakasza a Kentaur és Hajóge
rinc csillagkép tájékán valamivel fénye
sebb a tőlünk látható résznél.

Ijesztően és embertelenül szép a szin
te a teljes látómezőnket szimmetriku
san kitöltő Tejút. Nekem ez a látvány, a 
Tejútnak ez az arca jelenti a lenyűgöző 
szót. Az ember fia nem csak arra döbben 
rá, hogy mennyire kicsi a Világegyetem, 
azon belül a Tejútrendszer léptékéhez ké
pest, hanem arra is, hogy helyünk van 
benne. Ez az otthonunk.

Varga László Edgár: 1985-ben született Margittán. Jelenleg 
Kolozsváron él. Első kötete: Cseréptavasz (Erdélyi Híradó Ki
adó-Fiatal írók Szövetsége, Kolozsvár—Budapest, 2014).

Gál Hunor: 1995-ben született Borzonton. Jelenleg főszakács 
Kolozsváron.

Borcsa Imola: 1990-ben született Kézdivásárhelyen. A ko
lozsvári Iuliu Haţieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 
végzett 2014-ben. Jelenleg Kolozsváron él.

Váradi Nagy Pál: 1985-ben született Nagyváradon. Első kötete: 
Urbia (JAK-füzetek-Prae.hu-Korunk, Budapest-Kolozsvár, 2012).
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Molnár H. Lajos -  
immár csak a műveiben
2016. november 2-án, Budapesten, hosz- 

szas betegeskedés után elhunyt Molnár H. 
Lajos, jelentették pontos életrajzi és a mű
veire vonatkozó adatolással a magyaror
szági médiák. Halálhíréről néhány erdélyi 
lap is megemlékezett. Több is lehetett vol
na, ámde 1987-es kényszerű magyarorszá
gi áttelepedése nyomán az író sajnálatosan 
kimaradt az erdélyi irodalmi figyelem ho
rizontjából, művei nem jutottak vissza a 
hazába. (Kivétel a Volt egyszer egy udvar, 
amely 2000-ben a kolozsvári Erdélyi Hír
adó Kiadónál is megjelent, Molnár Vilmos 
recenzálta a Székelyföldben.)

A nyolcvanas évek elején sok olvasó
ja volt Erdélyben, ezt tanúsítják a halál
hírét követó' Fb-bejegyzések is. Olvasói -  
nem kevesen voltak -  neki köszönhették a 
ritka igaz tudósítások egyikét a romániai 
(magyar) munkásosztály életéró'l és sanya
rú sorsáról. Nem csak pszichológusi vég
zettsége indokolta, hogy értett az emberek
hez, Molnár H. Lajos született szociográfus 
volt, aki -  saját életének a motivációja okán 
is -  elkötelezett volt a valóságról alkotható 
tiszta és pontos látlelet iránt. Romániában 
megjelent könyveiben [És akkor átmentem 
a tűzön (üzemi riportok, Bukarest, 1978), 
Kilépés (válogatott riportok, Kolozsvár, 
1980), Donki Ákos (regény, Bukarest, 1981; 
Budapest, 1987), Falra hányt esztendő (re
gény, Bukarest, 1983; Budapest, 1990)] 
azonban nemcsak a kimerítő' helyzetrajz 
található meg, hanem a társadalomkritika 
is. Erre természetesen felfigyelt a hatalom, 
a cenzúra is (bő feljelentések nyomán), oly
annyira, hogy a kiadó, a Kriterion, és sze
mély szerint e sorok írója is majdnem be
lebukott. (Az 1984-es kivizsgálás során az 
egyik tétel/vádpont éppen az ő regénye, a 
Donki Ákos volt. Könyveinek szerkesztő
jeként is közeli viszonyban voltunk, írtam 
róla, alkotói módszeréről hosszasabban is. 
Letiltották, sem ő nem publikálhatott töb
bé, sem róla nem lehetett írni, következett 
a teljes megfigyelés, a zaklatások.)

Ennek nyomán, 1987-ben meneküléssze- 
rűen áttelepedett Magyarországra. Követ
kezett az integráció tanulságos kálváriája, 
amelynek a történetét levélregényében ír
ta meg [Levelek a hazából a honba (regény, 
Szolnok, 1993)]. Ebben sem a fikciók em
bere: az erdélyi magyar írók magyarorszá
gi integrációs (keserves) története egybe
vág többi erdélyi sorstársa (értelmiségiek, 
írók) történetével, tapasztalataival. A kér
déskört azonban ő fogalmazta meg az álta
lánosság szintjén érvényes tanulságokkal, 
amelyet tovább- és végiggondolni szintén 
feladatunk lenne. Idevágó meg- és „ki” fo
galmazásaiban is a végletekig őszinte és 
szókimondó volt, nem kozmetikázta a vé
leményét. Ezután a leginkább tőle tudhat
juk meg, hogy mit is jelentett a nyolcvanas 
évek végén, kilencvenes évek elején átépül
ni a honból a hazába. Átépülni? Felépíteni 
a másik hazát? Megváltoztatja a fecske a 
fészkét? -  kérdezhetnénk a keleti gondol
kodás sémáiban. Gondolom, a válasz ön
magáért beszél, de nézzük meg a kérdés

morális tehertételét, mert az nem kevés
bé nyomasztó volt: „Érkezésemkor igen
csak el-elmarasztaltak gyávaságom miatt. 
És tudod-e, Árpádom, hogy legfőképp ki
csodák? Akik szintén onnan jöttek át vagy 
tíz-tizenöt esztendővel ezelőtt, amikor még 
nem is volt ennyire büdös a helyzet. De 
azok is tettek elgondolkoztató megjegyzé
seket és kérdeztek okos dolgokat, akik még 
kíváncsiságból sem jártak azon a vidéken, 
amelyik évszázados hódoltságok idején ma
radt egyként magyarnak.

Szóval azt kérdi az egyik (amelyik ér
telmiséginek nézett): mi lesz a nyájjal, ha 
a pásztorok eljönnek? Mondom, a hason
lat annyiban jó, hogy a nyáj stimmel, én vi
szont már régóta nem számítok ott pásztor
nak, hisz négy éve tartó közlési tilalmam 
legalább azt jelenti, mintha az asztalostól 
elveszik a gyalupadját, a sebésztől a szi- 
két-műtőasztalt, vagy -  hogy a példánál 
maradjunk — a pásztortól a botját-furulyá- 
ját. Különben is, a pásztornak ott jó ideje 
csobán a neve, s ha a magamfajtából vala
ki mégis pásztornak kiáltja (vagy kiáltatja) 
ki magát, az nem legelni viszi a nyájat, ha
nem — a munkaadó elvárása szerint — a vá
góhídra, netán éppen a farkasok szája felé 
terelgeti. Ilyen csodálatos szimbólumokban 
csevegünk, illetve csevegtünk még akkor...

A másik meg -  ötperces értekezésem 
után (címe: Indoklás a maradásra) -  ki
jelentette: mindez még nem ok arra, hogy 
ne térjek vissza. Válaszolhattam volna ne
ki, hogy bár fél évet próbálna meg ott ma
gyarként élni, de nem mondtam semmit, 
már csak azért sem, mert a sorsunk nem 
tőle függött. Akitől függött, az másként 
vélekedett. Akkor, tavaly júliusban még 
nem tudta, mihez kezdjen velünk, de egy 
dologról biztosított: nem kell visszamen
nünk. Aztán szerencsénkre (szerencsétlen
ségünkre) sok ezren utánoztak, özönlöttek 
a menekülők ezrei, és az itteni legilletéke
sebb döntött: ha már így esett, ki máshoz 
fordulhatnánk?... Az úgynevezett társada
lom az »ügy« mellé állt, az egyes emberek 
többsége ugyanúgy, mint a különböző egye
sületek, csoportok, társulások... Tudod, ko
mám, itt vannak ilyesmik, hogy »másként 
gondolkodók«, »egészen másként gondolko
dók«, »ugyanúgy nem gondolkodók« satöb
bik. (Erről csak ennyit, mert megfogadtam, 
nem politizálok; máris bánom.) Nos, ebben 
a kérdésben majd’ mindenki kezdett — ha 
nem is gondolkodni, de legalább — nyilat
kozni: egye fene, befogadunk, egyelőre...”

Ebben a könyvében Molnár H. Lajos is 
visszakanyarodott a romániai történések 
odaáti szemléletben felfogható krónikájá
hoz. Mi akkoriban hittünk a változás le
hetőségében, a társadalomkritikus nem: 
korán meglátta a nacionalizmusnak azo
kat a pusztító felületeit, amelyeket a mi 
illúzióink ideig-óráig elfedni látszottak. 
„Nemrég megkérdőjeleztem a változás he
vében született ölelkezés időtartamát, sej
teni véltem, hogy -  diktatúra ide vagy oda 
— a nagy nemzettudat, a román nacionaliz
mus marad. Nos, tévedtem, nem maradt,

hanem fokozódott, a már nemcsak felülről 
szított, hanem alulról és belülről is táplál
kozó magyarellenesség elképesztő heves
séggel tört elő csupán amiatt, hogy a meg
ígért elementáris jogok egy töredékét most 
békésen kéritek” -  írta volt.

A tiszta irodalmi szemlélet felé legin
kább tartó (önéletrajzi jellegű) könyve a 
Volt egyszer egy udvar (regény, Budapest, 
2000; Kolozsvár, 2000; Szolnok, 2004). Ha 
valaki ara kíváncsi, hogy milyen volt egy 
úgynevezett kis egzisztencia Marosvásár
helyen, a múlt század végén, akkor ebből 
a munkájából megtudhatja. Biztos epikus 
vonalvezetéssel írja le azt az udvart, ahol 
felnevelkedett, megható képet rajzol a ne- 
velőszüleiről, arról a küzdelemről, ame
lyet az egzisztenciájukért folytattak. És 
természetesen a maga életútjáról ír, aho
gyan végighaladt iskolákon, amint kiemel
kedett mint profi néptáncos. A könyv leg
szebb részletei — ő is ezeket tartotta annak
— a kisfiú élete az erdőben, amíg a nevelő
apa és a társak a méhészkedéssel vannak 
elfoglalva. Az élet sűrűjében megjelennek 
a pálya elemei: felvételi a színi főiskolá
ra, majd a kolozsvári Babeş-Bolyai Egye
tem pszichológia szakára, kinevezés a resi- 
cabányai kohóipari kombinát pszichológus 
laboratóriumába. És az első házasság tör
ténete. (Ez utóbbi egy másik regényében, 
textuálisan is részben más -, kontextuá- 
lisan más történetként jelenik meg Imá- 
gó című, egyébként amolyan marosvásár
helyi kulcsregényében.) A Volt egyszer egy 
udvar ugyanakkor Marosvásárhely színe
változásának is a pontos rajza, attól kezdő
dően, hogy az udvarba betelepítődik a ro
mán rendőr családja, és kezdetét veszi a 
város kényszerű nemzeti átrajzolása, an
nak minden hatalmi és kulturális össze
függésével együtt.

A fehér vírus (Szolnok, 2001) szívbeteg
ségének és ezzel kapcsolatos operációi
nak a történetére felfűzve ad pontos képet 
a magyarországi kórházi és orvosi-embe
ri viszonyokról, az oly kevés pénzről, szoli
daritásról (?). Ezt a mindenoldalú kórképet 
olvasva azonban fel kell figyelnünk a tra- 
gikomédiás keretben felsejlő egyféle mély
fekete humorra, amellyel Molnár H. Lajos 
a sorsát, hübriszét (?) tudja perspektívá
ba állítani. Hübrisz, elkerülhetetlen bal
végzet: az az ember volt, aki megtalált és 
vélt igazságainak a képviseletében a vég
letekig hajlandó volt elmenni, és ezért min
denféle összeütközést is vállalt — ha kellett. 
Molnár H. Lajos önmaga számára is úgy
nevezett nehéz ember volt, amúgy ritka a 
tájainkon.

E nyár folyamán újra kapcsolatba kerül
tünk, elküldte Magyarországon megjelent 
könyveit, amelyeket így sikerült egyvég- 
tében olvasnom. Hosszas telefonbeszélge
tésekben, a végzet árnyékában, tisztázta
— kérdéseimre — műveinek egyes részlete
it. Mindennel tisztában volt és búcsúlevelét 
így fejezte be: „Talán írsz majd egy parányi 
nekrológot rólam, hisz szerinted hagytam 
némi nyomot magam után.”

Nem némi nyomról van szó: az író, szo
ciográfus és kritikus Molnár H. Lajos mű
vei nélkül nem lehet megírni a huszadik 
század végének erdélyi és részben magyar- 
országi társadalomtörténetét, a pusztító 
hatalom nyomásába és a szolidaritás hiá
nyába szorított emberi sorsot.

Kolozsvár, 2016. nov. 18.
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LÁSZLÓ GYÖRGY

A nyám  koporsón tán col

Félredobja a szemfedelet, 
s kilép a leplek alól, 
pityergő bányák felett 
táncához ritmust dalol:

-  Járd ki a lábad nyomát 
sosem já rt csapásokon, 
járj, ahol új haza lát 
szívesen, rég várt rokon.

Lobban a válla, tűzben a csont, 
serceg bent a velő,
-  el innen, csepűsre font, 
idétlen maszkos jövő!

Forog a temető, 
röpíti körbe magán, 
pattog a világ-tető, 
villámba fagy a magány.

-  El innen, hírbehozás, 
panaszos, sminkelt kofák, 
kiköpött káromkodás, 
zsír-dámák, férfi-kukák!

-  El innen, bánat, keserv, 
tetszik, nem tetszik: el!
Kifundált édeni terv,
Edenen kívüli hely!

-  El innen, tüzet vivő, 
el innen, tüzet hozó, 
rázkódj csontokban, velő, 
ne légy csikk-ábrándozó!

Merre a vizeken já r  a futár, 
hol tört be a jég  lába nyomán, 
milyen ég virrad, 
virrad, ha tán?

-  Gyújtsátok meg a lámpát, 
üresei üt az óra,
van patak, karkötő, árkád, 
páncéling virradóra, 
van emléktelen ember, 
sorsa átfolyik rajta, 
történelem szüntetett renddel 
csinálmány, potya-fajta.

Megállnak kérőztükben 
barmok jászoly előtt, 
billennek darvak az égen,
V-ívük kettétörött, 
légszomjasan tátognak 
vizek mélyén halak, 
térdei felvillognak, 
muszuja lángokba csap, 
futnak a bámész gyász-fiak, 
asszonyok sikoltva tova, 
anyám feltámadt, minthacsak 
meg sem halt volna soha, 
lerántja magáról a bút: 
mamlasz jövő, így járd, ha tudsz, 
(hátralöki a csűrkaput) 
nekem már többé nem hazudsz!

Eső didereg a tetőn, 
sárba ragadt fonala, 
fagyba dermedő keszkenőn

A lexandra Croitoru, Ştefan Tiron: Brăncuşi hagyatéka, 2009-2015. 
M egvalósítatlan projektterv a Velencei Biennálé Román Pavilonja szám ára

se híre nincs, se nyoma, 
jönnek a kezdő-szeretetek 
arcokról lopva elő, 
nyílnak parókás szemek, 
mozdul az újra-kezdhető.

Magáról utakat bont le, 
jeges csúcsokra tekeri, 
táncát kitépi, konc, ne -  
zengje, mi lelkét zengeti.

-  Járd, ahol csupa verem, 
betömött mélyeken át, 
kebledet tépőgerjedelem  
ne hagyja hűlni magát!

Járd, amíg zuhog 
doroncsa hegynek, 
s nyilallás kopog 
csukott szemednek, 
kiásva omolt gödör, 
torkodba csap a csömör, 
keserű-levetkezett 
zsibongást verjen a láb, 
já rd  ki, ha körös-körül 
nincs, aki járja tovább!

-  Enyém a tiltakozás!
Árnya felveri a port, 
el innen, pironkodás, 
kétszínű, arcra-vakolt!

Sírkövek viasz-hullái 
forognak, ragadnak egybe, 
fejfák recsegnek, nem-állni 
dőlnek szerte a gyepre.

-  Oltsátok el a lámpát, 
menyasszony-hírű a tánc, 
halál ellen já rj „sántát”, 
magad cseréld, ha mit se bánsz!

(Száguld velem Föld-Bukephálosz, 
fuss velem ugyanúgy tovább, 
forogj, nem leszel bölcsebb fárosz,

és én sem leszek ostobább, 
messze az Idő kezdetén 
veled indultam el én.)

-  Oltsatok el hét lámpát, 
vőlegény üzent: táncra fog, 
kioldja blúzom pántját.
Félre, aki frigyben nyafog!
El innen, tömött kürtű kezdés,
lejárt, lebujos lendület,
mélyedbe homlok, szent-frigy-eszmés,
s nem lesz álságos szentület,
minden, ami forog, vetül,
el innen, fulladni iram,
kiszámolt szusz, bokaficam,
m eddő asszonysors, kirakat,
én édeni lelet vagyok,
s csak magyar táncra virradok,
nekem nem kell a hitetés,
a máshol nagyobb ámítás,
nincs üzenete, hír kevés,
lehet bár csalfa a hívás,
engem magyar áldás kísér,
így leszek világot bejárt,
gyúlhat, s belém fagyhat a vér,
nekem már egyik sem árt,
engem a jövő  kitakar,
éledt férfiak tánca vár,
hiába kelevényű var,
alám már nem sunyint a sár,
jöhetnek tagadás-okok,
táncom feléleszt végtelent,
mindenhol táncolni fogok,
örök színpadom: fent a rend!

Szivárvány pártája fölött a csillagos egek, 
táncba fognak alant fehérlőn, 
s fénylenek lombos fellegek, 
hó-cukrot hint réteimre a szél, 
valaki kántál, karácsonyi hírt regél, 
mélyen a gyöngyvirágok üzenik: kikelet, 
tulipánok hímzenek éjfélt, delet, 
valahol szent mezőimen sétál egy lány s fiú, 
s hajnalt híresztel ketrecéből 
egy kukuriku!
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SZŐCS ISTVÁN

Jegyzetek
divatba jött témákról
1. A harmadik, 
az nem az igazi?
Megint olvasni valahol: „az ugor-török 

háború”, satöbbi... és Hunfalvy Pál megrá- 
galmazása nevetséges és anakronisztikus 
összeesküvés-elmélet, miszerint a Habs
burgok és a finnugristák titkos magyar- 
ellenes mélyfúrásra szövetkeztek. Ez így, 
ilyen formában még igaz is lehetne. Ámde 
nézzük a „nyelvészet-történet” konkrét jel
zőoszlopait!

Hunfalvy pár évvel a szabadságharc 
után, az Akadémia új folyóiratában ér
dekes tanulmányt közöl. Finn, török és 
magyar szókról. A szándék még érdeke
sebb, mint a Közlések. Kezdetben ugyan
is volt egy teljesen ki nem alakult elkép
zelés egy „altáji” nyelvcsaládról, mely a 
„szkütizmus” fogalmát lett volna hivatott 
felváltani, ezt a török-tatár, türk stb. né
peket összefoglaló kategóriát ural-altájivá 
tágították, hogy a „finn” népek is elfér
hessenek benne. Ám így az a veszély fe
nyegetett, hogy a magyarság a számára 
túl előkelőnek vélt török rokonsággal di
csekedhetett volna, és emiatt lett külön 
„uráli” nyelvcsalád: a tajgák és tundrák 
emberszabású manóinak a számára! Aho
va befért volna a magyarság őstörténe
te is. Azonban Schlözer és tanítványai, az 
„ausztroszlávisták” nem látták előre a tu
domány kiszámíthatatlan útjait! S ez szá
mukra botrányos fordulatot vett.

Hunfalvy fent említett tanulmányá
ban, nagyon okosan, még úgy látta, hogy 
az uralaltáji nyelvcsaládot három ágra 
kellene osztani. Mert például a magyar 
nyelv, noha az uráli („FINN”) nyelvekkel 
is mutat közös vonásokat, valamint a tö
rök nyelvekkel is, mégis különböző típusú 
nyelv azokhoz képest.

Azonban az indogermanisztika naciona
lista szárnyát nagy veszély fenyegette a ré
gészet részéről. G. Rawlinson és kollégái 
ugyanis megfejtették az ékírás harmadik 
nyelvét, amely nem volt se perzsa, se akkád.

Ám Hunfalvy már azelőtt kiadja ma
gát! Bírálgatva Horvát István jászokról írt 
tanulmányát, amikor odaér, hogy Horvát 
kapcsolatba akarja hozni az ókori jászokat 
Babilonnal is, Hunfalvy felhördül: „már 
pedig ilyesmit nem lehet feltételezni!” Ba
bilonban az egyetemes művelődés kerekét 
forgatták, és ahhoz másnak, mint indoeu
rópainak és sémitának nincs köze! És így, 
egy durva far-rángatással kilöki nemcsak 
Kína és egész Távol-Kelet teljesítménye
it az egyetemes művelődéstörténetből, ha
nem a Folyamköz Asszúr és Babilon előtti 
kultúráját, ami az egész emberi művelődés 
egyik fő bázisa! (És Egyiptomról még nem 
is szóltunk!)

Nem volt tehát szüksége Hunfalvynak 
arra, hogy összeesküvők hálója fogja meg, 
előbb ugyan még kacérkodik egy kicsit Ős- 
Babilonnal, de aztán felzárkózik a mara
diakhoz.

Érdekes különben, hogy a szumír kultú
ra feltárásán elsősorban angolok és fran
ciák dolgoztak, majd amerikaiak. Oppert, 
aki oly sokat tett e téren, s akitől maga a 
„szumír” elnevezés is származik, németor
szági zsidó családban született, de átköltö
zött Párizsba és franciává lett.

Aztán a viták korszaka következett, és a 
második háború után egyes angol kutatók, 
köztük Albright, felvetették azt a gondola
tot, hogy „a nagy kerekű szekerekkel uta
zó királyi szumírok” — finnugorok lehettek! 
Ezt azonban már végleg nem vette sen
ki tudomásul a Katedra tájáról! Nem illett 
bele az „ugor-török háború” felállásába!

A magyar őstörténet kutatása telje
sen elakadt, két buktatónál. Az első az 
volt, amikor a tudományos élet nem fo
gadta be Torma Zsófia régészeti munkás
ságát, aki pedig Kossuth Lajossal is leve
lezett! (Kiima László figyelmébe!) Német 
nyelvű főműve magyarul száz évvel ké
sőbb jelent meg Dél-Amerikában! Ennek 
is tulajdonítható, hogy amikor száz évvel 
később, Erdélyben, előkerültek az alsó-ta- 
tárlaki szumír leletek, a magyar történet- 
írás egyik nagy tekintélyű professzora ki
jelenthette, hogy Erdélyben maximum egy 
szumír járhatott. És — kérdezzük — mini
mum? Minimum egy fél?

A másik nagy kátyú az volt, amikor a 
Katedra nem vette tudomásul Csengery 
Antal őstörténeti tanulmányait! O pedig 
lépést tartott a nagy európai kutatók mun
kásságának ismeretében, és kísérletet tett 
a magyar őstörténetírás bekapcsolására 
az európai újdonságokba. Róla unos-unta- 
lan csak azt emlegették, hogy úgy megbí
rálta Ipolyi Arnold Magyar Mythologiáját, 
hogy Ipolyi megsemmisítette valameny- 
nyi kötetét, és többet egy szót sem kuta
tott. Ami persze nem igaz. Ám az ilyen 
melodramatikus fordulatok nagy hatás
sal vannak a jámbor olvasókra, és még na
gyobbal a még jámborabb tanársegédekre 
és adjunktusokra, akik szigorúan alá van
nak vetve a Hónalj-törvénynek: senkinek 
a feje nem érhet fennebb, mint professzo
rának a hónalja!

így állhatott elő az a helyzet, hogy ami
kor a huszadik században kezdtek jelent
kezni valódi szumírológusok is a műked
velők mellett, nem volt tudományos fórum, 
amely szervezze, támogassa és „tálalja” 
őket. így álltak elő olyan helyzetek, ame
lyek persze most csak személyi szálak
kal kapcsolódnak tárgyunkhoz. Amikor 
Varga Zsigmond életének későbbi szaka
szával szerettem volna foglalkozni, nem 
tudtam semmi hiteles adatot szerezni fi
ának sorsáról, ifj. Varga Zsigmondról, aki 
régészkedett is, amellett, hogy református 
lelkész volt Bécsben egy kis magyar egy
házközösségnél, és a háború vége felé el
tűnt. Megismerkedtem egy bécsi magyar 
„kultúraktivistával” és evangélikus lel
késszel, aki sokat járt Erdélybe, nézzen 
utána, igaz-e, hogy elvitte a Gestapo? Ő 
azonban ridegen elutasított: „politikai kér
désekkel” nem foglalkozik -  mondta lel

késztársa sorsával kapcsolatban, sok évti
zeddel a háború után! Végül Szentgyörgyi 
Rozika előadóművésznő, levélbeni kéré
semre utána járt debreceni levéltárakban 
a történetnek, és kiderült, ifjú Varga Zsig- 
mondot prédikációinak náciellenes célzá
sai miatt valóban letartóztatta a hitleris
ta politikai rendőrség, egy büntetőtáborba 
internálták, ahol elpusztult. Arról viszont 
nem tudok, létezik-e róla emléktábla és ki 
szokott előtte Halottak Napján gyertyát 
gyújtani?

2. Sportszerűség  
a történetírásban?
Amikor Hunfalvy bírálja Horvát Ist

vánt: „Érdekes”, mondja, „hogy Horvát, 
aki mindenkit olvasott, pont Otrokocsi Fe
rencet nem olvasta!” Nos, pár oldallal ar
rébb, ugyanabban a tanulmányban, amit 
Hunfalvy elemez, írja Horvát Otrokocsiról, 
hogy „a nagy álmodozó”! (Azóta nem szere
tik a nyelvészek, ha valaki „mindent ösz- 
sze-vissza” olvas!) Egy nagy, sőt hatal
mas nyelvészprofesszor, általa egy életen 
át magasztalt könyvnek (Gyarmathi Sá
muel) egy szövegrészéről megemlíti, hogy 
„latinul van”. Valójában: németül van! So
ha bele sem olvasott! Megkérdezi vala
ki tőle levélben: mi a véleménye „ezek
ről az újabb, mai nyelvészeti nézetekről?” 
A prof. válasza: „nem ismerem őket, de re
mélem, rövidesen ellátják a bajukat!” Egy 
ifjabb történész, aki ugyanezekben a kö
rökben és légkörükben virágzott ki, re
gényt írt Körösi Csorna Sándorról. Olva
som s egy részhez érek, amelyben Csorna 
fölmegy egy messzi hegycsúcsra és ott be
szélget egy fiatal román pásztorral, ám a 
jelenetnek nincs semmi kapcsolata a töb
bi szöveggel. Mivégett? Kérdem magam
tól. Aha!, felelek, a szerkesztő figyelmez
tette az írót, hogy illesszen be ide valahol 
egy kis román vonatkoztatást! Te, Alexius! 
Mondom neki. Ha kellett neked egy kis ro
mán vonatkozás, miért nem vetted be ide, 
hogy Körösi Csorna azt írja: „Dacia, az tu
lajdonképpen »szőlőország«, s ami még eh
hez jön”. Alexius elsápad: ho... hol írja? 
„Ugyanabban a levélben, amelyből több
ször idézel!” Mindez azonban semmi ah
hoz képest, amit a Katedra kettőszáz 
éven át Sajnoviccsal művelt: nem fordítot
ták le latinból magyarra. Amikor gyenge 
latin tudásommal és főleg Engel Károly 
könyvtáros segítségével végigsilabizálom, 
megdöbbenek: Ez egy egészen más szerző, 
mint akit tanítanak! Először is, a lapp ro
konság felismerését nem sajátjának vall
ja, hanem Max Hell („Hell Miksa” kollégá
jának). És nemcsak lapp-magyar, hanem 
finn, török, sőt kínai kapcsolatokról be
szél. Ha jól meggondolom, ugyanaz, amit 
később „Nostratic” elméletnek neveznek 
(Dolgopoészki)! Nagyon érdekes pl. a „Tao” 
és a „táv”, „út” egybevetése! És elutasítja a 
szlávosítást, szerinte a „széna” és az „ut
ca” nem szláv eredetű szavak! Hát bizony, 
Schlözer nem is volt vele megelégedve!

Ám ez más történet!
(Egy ízben egy kínaival történelmi kér

désekről beszélgettem: Nem azt a várost 
hívják úgy, hogy Fu-kien? -  de igen, felel
te: „Hu-feng”. ... Hát nem úgy kell kiejteni, 
hogy Fukien? -  De igen! Mondotta: „Hu- 
feng!” Itt bedobtam a törülközőt.)
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SZÁNTAI JÁNOS

Park, Hitchcock és az Erotika 
nem véletlen találkozása 
a boncasztalon
Ha valaki Chan-wook Park nevével talál

kozik, a végletekig felpörgetett erőszak ké
peit rendeli a névhez, elsősorban a Bosszú- 
trilógia -  A bosszú ura (2002), az Oldboy 
(2003) és A bosszú asszonya (2005) -  kap
csán. De eszébe juthat a filmtörténet egyik 
legizgalmasabb vámpírfilmje is, a 2009- 
es Szomjúság, amelyben a rendező' véglete
kig (igen, a végletek Park szinte valameny- 
nyi filmjéhez hozzárendelhetők) szétfeszíti 
az ősrégi zsáner kereteit, hogy aztán saját 
világképe szerint határozza meg őket újra.

A fentiekhez képest a rendező legújabb 
filmje, A szobalány akár kakukktojásnak 
is nevezhető. Nem mintha hiányoznának 
belőle a végletek, az erőszak, a perverzió 
vagy a narratív burjánzás. A parki világ
kép alapvető elemei ugyanúgy jelen van
nak az új dolgozatban, mint bármelyik ko
rábbi filmjében. Ami, ha tetszik, végletes 
változáson esik át, az a történet maga. Ha 
Alfred Hitchcock élne, és beült volna va
lamelyik moziba, vörösre tapsolta volna a 
tenyerét a dolgozat láttán. A szüszpansz 
Nagymestere akár ezt is mondhatta vol
na: Na kérem, én sem csinálhattam volna 
jobban. Vagy valami hasonlót. Park ugyan
is szüszpanszra épülő erotikus thrillert ké
szített. Igaz, hogy Hitchcock soha nem vit
te vászonra az erotikát ilyen éles fényben. 
A finomabb módszerek híve volt. És talán 
szemérmesebb is. Park viszont éppen ellen
kezőleg: bármit csinált, jöttek vele azok a 
bizonyos végletek is. Ezúttal sem történt 
másképp. A cenzorok szó nélkül rá is nyom
ták az opuszra a 18+ forgalmazó-ijesztő je
lét. (Nem mintha a rendezőt ez érdekelte 
volna. Sosem érdekelte.) De talán ez a „kor- 
határozás” jelen esetben nagyon is indokolt. 
Korántsem az éles erotikus képsorok miatt. 
Inkább a megértés korhatárai kapcsán.

INEMATOGRÁF

A film három részből áll. Láttunk már 
ilyet, nem új a szerkezet. A néző először 
egy bizonyos szemszögből megismerkedik 
a történettel. Aztán következik a második 
rész, amelyben a rendező fogja a nézőt, és 
átülteti egy másik székbe, ahonnan más 
látszik. (Kapásból-példaként Jim Jarmush 
Mystery Train című, 1989-es filmje em
líthető.) Park célja azonban nem az, hogy 
egyre több szemszöget mutasson meg. Ak
kor több részre szaggatta volna a történe
tet. A rendező egy plasztikai sebész finom
ságával kioperálta az első két rész néhány, 
a teljes történet szövetének tapinthatósá- 
gához elengedhetetlenül szükséges elemét. 
Ezeket az elemeket helyezi el a harmadik 
részben, szintén sebészi pontossággal. Mi
által egyrészt a koncentrikus (a történe
tet több szempontból megmutató) narratí-

va egy újabb változatát nyújtja, másrészt 
több, sokkal több időt hagy a nézőnek a... 
szórakozásra. Igen, A szobalány rendkívül 
szórakoztató film. Könnyen érthető, nin
csenek nehezen követhető mellékszálak, 
Park nem állít akadályokat a nézői figye
lem útjába, amely ezáltal lazán bejárja a 
mesterien fényképezett világot. És szóra
kozik. Izgul. És néha (vagy gyakran, habi
tusa váltogatja) felizgul. Közben időnként 
nevet is, mert Park ebbe a történetbe is be
leszövi a rá jellemző fekete humort. És a 
film végén úgy jön ki a moziból, hogy... rö
viden, felhőtlenül.

A film Sarah Waters 2002-es regénye 
(Fingersmith, vagyis Ujjkovács, vagyis 
Mestertolvaj) alapján készült. A regény a 
viktoriánus Angliában játszódik, és telje
sen más irányba megy, mint Park filmvál
tozata. A rendező áthelyezi a cselekményt 
az 1930-as évek Koreájába. Japán fennha
tósága nyomasztóan jelen van mindenütt. 
Ebben a sötét tónusokkal megrajzolt kör
nyezetben vonulnak fel a történet szerep
lői: Sook-Hee (Tae-ri Kim), a Tolvajlány, 
Fujiwara „gróf’ (Jung-woo Ha), a Csaló, 
Hideko úrhölgy (Min-hee Kim), az Áldo
zat, illetve Kouzuki (Jin-woong Jo), az úr
nő nagybátyja. Az alapállás a következő: a 
Csaló terve az, hogy megszökteti a gazdag 
Áldozatot az eldugott vidéki kúriából, fele
ségül veszi, aztán bedugja egy elmegyógy
intézetbe és kedvére kezeli a vagyont. Igen 
ám, de ehhez először is el kell érnie, hogy 
az Áldozat szerelmes legyen bele, aztán 
valahogy el kell terelnie az amúgy sza
dista börtönőrként unokahúga fölött őrkö
dő nagybácsi figyelmét (aki szintén pályá
zik a vagyonra, szintén házasság útján). A 
cél elérése érdekében úgy intézi, hogy cin
kosát, a Tolvajlányt, felvegyék az áldozat 
mellé szobalánynak. Csakhogy a Tolvaj
lány szerelmes lesz az áldozatba, és nem 
viszonzatlanul. Barokkosán tobzódó szen
vedély bontakozik ki a két nő között, mi
nek következtében a Tolvajlány egyre 
inkább aggódva figyeli a cselszövény ala
kulását. De nemigen tehet semmit, illetve 
tehetne, de a betyárbecsület ahhoz a világ
hoz köti, ahonnan származik. És a vívódá
sok, ellenkezés közepette minden halad a 
tervezett végkifejlet felé. Ám az utolsó pil
lanatban következik a nagy csavar, amely 
aztán minden nézői elvárást a feje tetejére 
állít. Egyetlen rövid jelenet során kiderül, 
hogy az Áldozat nem is az, aminek látszik. 
A Tolvajlány szemszögéből láttatott első 
rész a drámai fordulattal véget ér.

A második részben az Áldozat veszi át 
a narrátor szerepét. Park itt gyönyörű
en ábrázolja a kúrián belül tobzódó deka
dens világot. Az Áldozat kötelessége, hogy 
a nagybácsi vendégeinek különböző eroti
kus könyvekből olvasson fel. Igazából ez az 
eljárás adja meg a kulcsot az Áldozat lelki
világához. A felolvasás, a látvány, a hang, 
a hatások rendkívül precíz összjátéka ta

lán erősebb erotikus kisugárzással bír, 
mint a konkrét leszbikus szexjelenetek. 
Mintha Park azt üzenné: oké, kedves né
ző, meg tudom mutatni nektek, milyen a 
szex, nincs ezzel semmi baj, de nézd, meny
nyivel izgatóbb, amikor nem mutatom meg. 
Az elkendőzés, a meg-nem-mutatás a film 
egyik alapvető rendezői stílusjegye. A sze
replők egy része folyamatosan kesztyűt 
visel, és ezzel beszivárog a filmbe a fétis
világ varázsa is. Szintén ide tartozik a 
szadomazochisztikus világ, viszonyrend- 
szer ábrázolása is, amelyet Park előszere
tettel használt korábbi filmjeiben is, ezút
tal azonban ezen is finomít, és az áthangolt 
szadomazo elemek vonzóvá válnak. A má
sodik rész végén a néző váratlanul szembe
sül a kérdéssel: rendben, megértettem, mi 
történik, de akkor miért nincs vége?

Nos, azért, hogy a kihagyott darabok 
megtalálják a helyüket. A harmadik rész
ben válik láthatóvá Park egészen kivételes 
mesélő tehetsége. Lenyűgöző a pontosság, 
ahogy a rendező meghatározta a képze
letbeli vágópontokat, amelyek mentén ki
metszette azokat a darabokat, amik a film 
vége felé haladva kiteljesítik a történetet, 
váratlan fényt villantanak egy-egy ho
mályban hagyott, kulcsfontosságú részlet
re. A néző már ismeri a történetet, ha úgy 
tetszik, megvan a mentális orgazmusa, és 
mégis, tovább izgul, hagyja, hogy a képso
rok újra felajzzák. Egy kicsit arra emlékez
tet ez a szerkezet, mint amikor az ember 
szeretkezés után a kielégülés elernyesz
tő csendje helyett további örömöket haj
szol, mert noha megvolt a beteljesülés, ér
zi, hogy nem merült ki teljesen a vágy. Azt 
hiszem, ez Park filmjének nagy bravúrja. 
Maximálisan felpörgeti a nézőt az első két 
részben, aztán nagyot kockáztat és vállal
ja, hogy a harmadik részben esetleg már 
nem tud újabb orgazmust teremteni. Köz
ben meg tudja, hogy tud. Hiszen épp ezért 
dolgozott a vágószikével úgy, ahogy.

Több helyen olvastam, hogy a kritiku
sok a koreai rendező legjobb munkájaként 
említik A szobalányt. Nem szoktam hinni 
az ilyen szólamoknak. És nem is teljesen 
igaz. Viszont, hogy a legszórakoztatóbb, a 
legjobb értelemben véve, ez tény.

A szoba lán y (Ah-ga-ssi/The H and
maiden), színes dél-koreai film, 141 perc, 
2016. Rendező: Chan-wook Park. író: 
Sarah Waters. Forgatókönyvíró: Seo- 
Kyung Chung. Zeneszerző: Yeong-wook 
Jo. Operatőr: Chung-hoon Chung. Vá
gó: Jae-Bum Kim, Sang-Beom Kim. Sze
replők: Jung-woo Ha, Min-Hee Kim, Jin- 
woong Jo, Tae Ri Kim, Hae-suk Kim.
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CSUSZNER FERENCZ

A nem tudás ára
A ’80-as évekről és általában a szocia

lista diktatúra évtizedeiről nehéz érdem
ben beszélnünk. Mit mondhatnánk róla? 
A rég kiüresedett, vagy valódi értelem
mel soha nem is bíró gondolat és érték 
kapcsolatokkal, ajtófélfákra felrótt sérel
mekkel, és a családi legendáriumok kö
zösségi emlékezetbe áztatott, töredékes 
költeményeivel Dunát, Tiszát vagy éppen 
Szamost lehetne rekeszteni. Hiába tud
juk, hogy az elkövetett atrocitások, a sze
mélyes és családi tragédiák sora a vég
telenbe tart. Mindez kevés ahhoz, hogy 
Közép- és Kelet-Európa közös tetemét el- 
hantoljuk végre. Takargatjuk, rejteget
jük inkább, és lassan már azt sem fir
tatjuk, hogy egyáltalán kinek a feladata 
lenne elhantolni. Előbb-utóbb úgyis meg
feledkezik róla mindenki.

Dragomán György Kalucsni című drá
májának kolozsvári ó'sbemutatója ennek 
a felejtésnek igyekszik gátat szabni. Be
vezetés a nyolcvanas évekbe, mondja Visky 
András, az előadás rendezője, és a megfo
galmazás pontosan illik a múzeumi kiál
lítások, a színház és a nyolcvanas évekbeli 
reality show metszéspontjában elhelyez
kedő előadásra.

P ,  EÁTRUM
A megszokottól eltérően, az előadásra 

érkező nézők már kezdés előtt fél órával 
beléphetnek a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház stúdiótermébe, ahol egy, a játék
teret a közönségtől elszigetelő plexifalon 
keresztül kedvükre tanulmányozhatják a 
díszletet, illetve néhány kiállított részle
tet Gáli Ernő, Kántor Lajos, Cs. Gyimesi 
Éva, Könczei Ádám és Markó Béla lehall
gatási anyagaiból.

Megrázó élmény a plexifalon kívülről 
bámulni, és centiről centire végigmér
ni az előadás teréül szolgáló, a nyolcva
nas éveket pontosan idéző lakásbelsőt. 
Ha úgy tetszik, önnön múltjával kerül 
szembe a néző, ám az átlátszó, de át nem 
léphető plexifal, akár az idő, visszatart
ja attól, hogy vízbe tegye a konyhapul
ton vesztegelő tulipáncsokrot, begyújt
sa a gázt a kotyogós kávéfőző alatt, vagy 
belekanalazzon az asztalon álló levesbe. 
Megteszik mindezt a nézők helyett a sze
replők.

Az előadás cselekménye pontosan köve
ti a Dragomán-szöveget. Gyuri (Dimény 
Áron) és Márta (Kézdi Imola) egy erdélyi 
városban élnek tizenöt éves lányukkal, 
Annamarival (Sigmond Rita) és Annával 
(Kali Andrea), Gyuri anyjával. Kivándo
rolni készülnek, leadták már a hivata
los papírokat, de Krisztina (Albert Csil
la), Gyuri éppen aktuális ex-szeretője és 
a „főszekus” Veress elvtárs (Szűcs Ervin) 
lánya bosszúból feljelenti Gyurit. Innen
től a családnál Bállá főhadnagy (Bállá 
Szabolcs) és Bajkó százados (Buzási And

rás) tart rendszeres házkutatásokat, míg 
egyszer Gyurit is magukkal viszik. Hiá
ba gondolja meg magát időközben Krisz
tina, hiába könyörög Márta a rendőr
ségen, hogy elengedjék a férjét, hiába 
látogatja meg Anna és Annamari Veress 
elvtársat. A gépezet már beindult, és akit 
nem a rendszer, azt emberi gyengeség és 
hatalomvágy teszi tönkre.

Gyuri és Annamari első jelenete nem 
csak a szülők és lányuk közötti viszonyt 
mutatja meg, hanem Annamari későb
bi sorsát is előrevetíti. Apró érdekesség, 
hogy a jelenet során Gyuri Piramis-ka
zettát hallgat, amit Annamari Kispál és 
a Borzra cserél. A dalválasztás és a da
lok ütköztetése kézenfekvő megoldás 
a szereplők és viszonyuk árnyalására. 
Ugyanakkor a Kispál szerepeltetése gya
korlatilag okafogyottá teszi a család ki- 
vándorlási törekvéseit. Az együttes el
ső demója 1988-ban, a második 1989-ben 
jelent meg, így viszonylag pontosan be
határolható az előadás cselekményének 
időpontja. Talán csak néhány héttel, de 
legrosszabb esetben is néhány hónappal 
előzi meg a rendszerváltást.

Visky András rendezésében az idióták 
és a gerinctelenek, a szellemi kisemberek 
tartják működésben a rendszert, ami vé
gül nem csak a családot, de Veress elv
társat is bedarálja. A Kalucsni nem oszt
ja ketté a világot. Az előadásban nincs 
jó és rossz oldal, elsősorban azért, mert 
egyetlen pozitív szereplő sincs benne. 
A gyermekként kezelt, és tudatlanság
ban tartott Annamari tehetetlen áldozat. 
Semmiről sem dönthet az előadás során. 
Látszólag önként adja magát oda Veress 
elvtársnak, de valójában nincs választá
sa. A nagyanyja kézenfogva vezeti be az 
oroszlán barlangjába, ahonnan számára 
egyetlen kiút létezik. Mindenki más a sa
ját vágyainak, terveinek vagy éppen te
hetetlenségének rabja, ezzel adva hatal
mat a rendszer kezébe.

A Kalucsni ősbemutatójának elsődle
ges eleme a tér. Miklósi Dénes plexifal 
mögé szorított, három helyiségre osztott 
lakásbelsőjét élmény látni, de úgy tűnik, 
túl nagy feladatot jelentett az erős teret 
az előadás szolgálatába állítani. A tér- 
használat ötletes és következetes, a meg
oldások mégis „jobb híján” választottak
nak tűnnek. Mintha még a színészek is 
megilletődnének a tértől. Játékuk illesz
kedik a számukra rendelt terráriumhoz, 
kitölti azt, de nem kerekedik fölé, nem lé
pi át annak határait. Többek közt ezek
nek a tér által szabott, majdhogynem 
erőszakos határoknak köszönhetően a 
Kalucsni a forma mellett egy jelentős hi
ányosságot is átvesz a hagyományos mú
zeumi kiállításoktól. Az alkotók mintha 
kínosan ügyelnének rá, hogy az előadás 
a lehető legkevésbé reflektáljon önmagá
ra, az elmesélt történet óta eltelt harminc 
évre és saját színháziságára. Bizonyára 
védhető döntés a nézőre hárítani a ref
lektálás feladatát. Ennek ellenére az elő
adás és a tér mégis lépten-nyomon olyan 
-  első látásra szándékolatlannak vagy 
kényszermegoldásnak tűnő -  pillanato
kat teremt, amelyek kibontása, felvállal- 
tabb használata újabb réteget adhatna 
az előadás befogadásának élményéhez.

Jelenet az előadásból. Fotó: Biró István

Ilyen például a tér kétharmadát gyak
ran sötétben tartó világítás, ami hatá
sosan érzékeltethetné (és olykor érzékel
teti is), hogy a teljes történet töredékeit 
látjuk csupán. És ilyen Annamari és Ve
ress elvtárs, a lezárt teret megnyitni hi
vatott tánca, amely során a színészek a 
zsúfolt lakás bútoraiba olykor beleütköz
ve majdhogynem tipegni kényszerülnek. 
Ez a tánc a teljes történet és előadás me
taforája is lehetne. Ahogy a zárt, zsúfolt 
tér akadályozza a színészeket, úgy kö
tik gúzsba a rendszer látható és láthatat
lan szálai a Kalucsni középpontjában ál
ló családot és magát a helyi főszekust is. 
Mindeközben a színházi alaphelyzetet, a 
néző és nézett, avagy a figyelő' és megfi
gyelt helyzetét exponáló, az előadás ide
jére megfoghatóvá váló, átlátszó negye
dik fal a színházi elem helyett elsősorban 
az eseményeket rögzítő kamera lencséjé
re emlékeztet.

A Kolozsvári Állami Magyar Színház 
a Kalucsni bemutatásával, és a bemutató 
kapcsán a sajtóban megjelent interjúk és 
cikkek segítségével fontos, vagy legalább
is fontosnak tűnő lépést tett a múltfel
dolgozás szükségességének tudatosításá
ra. Hogy valójában mennyire jelentős ez 
az előadás a nyolcvanas évek és a szoci
alista diktatúra örökségének feldolgozá
sa szempontjából, annak függvényében 
dől el, hogy milyen lépések, előadások, 
rendezvények követik majd -  ha követ4 
egyáltalán. Az előadás első jelenete 
bejátszott Piramis-, illetve Kispál é 
Borz-dal nyomán haladva, lezárásul 
jón itt egy Omega-dal első sorának para
frázisa abból az időből, amikor a Kárpá
tok géniusza meghirdette a sokoldalúan 
fejlett társadalom  kialakításának tervét: 
Tízezer lépés kéne még.

K o lo zsv á r i Á lla m i M a g y a r  S z ín 
h áz. Dragomán György: Kalucsni. R e n 
dező: Visky András. S zerep lők : Dimény 
Áron, Kézdi Imola, Sigmond Rita, Kali 
Andrea, Albert Csilla, Szűcs Ervin, Bal
ia Szabolcs, Buzási András, Árus Péter, 
Orbán Attila, Fogarasi Alpár. D ísz le t-  
terv ező : Miklósi Dénes; je lm ez terv e ző :  
Carmencita Brojboiu; a d ísz le t-  é s  j e l 
m e z te r v e z ő  a s sz isz te n se :  Lőrincz Ilo
na; m u n k a tá rs: Veres Emőke; ü gyelő :  
Bocsárdi Ákos.
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BODÓ MÁRTA

Képek mint 
füstkarikák
„Athullottam már mindenféle rostán, 
bepácoltak, megfűszereztek, 
ízlelgettek már gerinctelenek, 
kerékkötők és pedigrés kutyák.
.. .lehet, hogy én vagyok a tizenharmadik, 
a legszerencsétlenebb tévhit, házszám, 
amely mögött lépcsó'ház sincs, csak egy 

lezuhant, szobányi lift.” 
(Ajánlom magam)

Keszthelyi György harmadik verskö
tete a Lódenes embermadár. Címe elő
ző kötetei (két verseskötet: Bárány 
kalasnyikovval, 2010, Csendéletmezsgyén, 
2013, és a Lélekzárka, prózakötet, 2014) 
fényében nem tűnik különösnek, bár két
ségtelenül jelzi, hogy egy sajátos univer
zum kapujában áll az olvasó. Amúgy a kö
tet egységes világlátást, világérzékelést 
mutat, a szerző határozott vonalakkal raj
zolja meg a világot, az ő világát. Hogy mi
lyen ez, nehéz leírni, a szerző megjegyzi: 
„Van, aki pesszimistának tart, tudj’ Isten, 
mi vagyok”. A borítót tervező Matei Lász
ló képileg kiválóan ragadta meg Keszthe
lyi költői világának jellemzőit: elsősorban 
színeiben, a fekete-barna-okkerből kibom- 
ló, ezek ködébe ereszkedő, szinte halott 
táj, amelynek életre utaló részei a hátte
ret uraló lombkorona (de a fa törzse, gyö
kerei homályba vesznek) és az előtérben a 
hátrafelé, a háta mögé tekintő madár kon
túrja. „Csak úgy tűnik, vagy tényleg átri
kolt valamit/a kővázáról az a szürke talá
ros madár?” (Megválók ettől)

k
A címadó írásban a kötet verseire jel

lemző hangulat elemei mind jelen vannak: 
rozogaság, ócskapiac, aprópénz, használt 
világ, légüres semmi, a sohamár, a csend 
ura, a titok, a seb, a megsebzettség.

Különös kötet ez: szavak sorjáznak, 
mondatokká, verssé állnak össze; össze
függő sorok, mégis szétdaraboltságot su
gallnak. Egy darabjaira hullt/hulló világ 
jelenik meg a kötet lapjain, az értelmes 
szavak és mondatok mintha nem egybe 
tartoznának, nem egymásra mutatnának. 
Külön állnak, különböző irányokba tarta
nak, széttolják, szétfeszítik az értelmes 
nyelvet, a megszokott logikát. Az egész 
szétgurul(t), „nincs miről írni” (Darvak vo
nalán). Képekbe áll össze a világ, a kötet 
verseit olvasva leginkább képek és hangu
latok maradnak meg az olvasó emlékeze
tében. Ilyenek: „sárkányok ösztöne száll 
fel az égre,/asztalok allatt nyögnek az an
gyalok,/lehull a lepel, a rézgyűrű a tromf’ 
(Utazás)-, „lábamon áll az asztalom./Bal- 
sejtelmek ülnek átellenben,/álmatlansá
gomat doktorrá avatom” (Bolond telek és 
nyarak)-, „békából sekrestyés leszel,/az er
dő mélyén húzod a harangot” (Lebomlás); 
„szögeket növeszt a hús-vér anyag” (Bú

csúbeszéd)] „A birtokon, ahol nyáron hull 
a hó/nincs gyerekszoba -  sírnak a rongy
babák,/láncot tép, morog, kidobott cson
tot rág/egy veszett eb, de a vidám hintaló// 
szelíd verseket szaval egyre szebben.” (El
fogadott helyzet)

Nem egy kellemes, nem egy kényelmes 
világ a Keszthelyié: „kisajátított magánlá
tomás” (Szilánkokból tükör áll össze), „re
bellis, eretnek imaház” (Gyónás), „zsenik 
és hülyék otthona” (Zöld fedél alatt az élet), 
ahol „Az ismeretlen: őrült vesztegel/a labi
rintus kellős közepén” (A vers ismeretlen)] 
„Csak kérődzik a foghíjas jóság,/a rejtőzkö
dő, az örök szertelen” (Megvonja vállát az 
élet). Nem csoda, ha „ez a szívverés is... ta
lán épp olyan,/mint őrültek kulcsra zárt 
szeretkezése” (Lebomlás), és hogy ilyen 
asszociációk keletkeznek: „fekete öltönyök, 
fekete ösztönök” (Betévedek a rendszerbe)...

Ebben a rendszerben az sem világos, 
„hogy mikor szent és mikor krétapor” 
(Hogy mikor szent), hogy mi a szent és hol 
a helye, van-e (még) helye, hogy Isten je
len van-e (még) ebben a világban, és egy
általán, mi a viszonya a teremtéssel, a 
teremtménnyel: „Szöveget szerkesztek Is
tennek. Bánom/is én -  ismét koldusnak öl
tözött” (Alomlabirintus), „Az Úr ma vádol, 
holnap visszavon” (Lebomlás).

Ebben a világban az egyén nem tud ér
telemmel telített életet élni, üres, célta
lan, haszontalan, ha volt is sejtése a mi
értekről és arról, hogy mivégre, ez is 
szétgurult, szétbomlott, széttartó nya
lábbá alakult... „Sziklák közt születni és 
ott kóborolni,/ahol az ember talpában az 
élet/.../Nem tudom, honnan gyűjtöttem 
a semmit/és miért kerestem annyi ka
rácsonyt,/hogy mindent ott hagyjak egy 
fénytelen napon...” (Hogy mikor szent), 
„Ma üres árvaház vagyok./Jobb híján el- 
szállásolom/kérdőjelként magam” (El
szállásolom magam), „...mint a bujdosó,/ 
megszaggatott test,/ha elkártyázza vérét, 
küldetését” (Szülhetsz a siralomházban).

A kötet 108 verse nem rendeződik cik
lusokba, nem tagolódik fejezetekbe, mint
ha csak egy szuszra mondaná ki a szer
ző mindazt, amit évekig, évtizedekig csak 
nézett, érzékelt, magába gyűjtött, magá
ba fojtott. Mintegy kirobban belőle egy 
kész világ, az, ami benne felépült, amit 
benne az évek építettek. Robbanássze- 
rűek az egyes versek is: a retinára, a lé
lekbe égett képek lávaszerűen kitörnek, 
kialakítják, kikövetelik saját(os) formavi
lágukat. Keszthelyi szitanyomást tanult, 
sokáig ezzel foglalkozott, ma fest is, s ez 
összhangban van a móddal, ahogyan ír, 
bár néhány képét látva azoknak színvilá
ga melegebb, élettel telibb, azokhoz viszo
nyítva mintha a szavakkal festett világa 
sivárabb, lepusztultabb lenne. Ahogyan a 
kötet borítója előre jelzi: bár nem fekete- 
fehér, hanem okker-sötétbarna, mégis egy 
komor színvilág jellemző a versekre, élénk 
szín nemigen tűnik fel, hacsak a vérre 
nem gondolunk, ami azonban nem az élet, 
az életteliség jele, az is inkább az elmúlást 
jelzi, hiszen „a fegyelmezett vér-/folyam 
megáll egy parancsszóra” (Megválók et
től). A rózsa lehetne a szín, de Keszthelyi 
rózsái is az elmúlást jelzik: „az enyészet 
anyaméhe/rózsabokrokat szül” (Átmenet
ben), „Útközben leszakad egy vadrózsa a 
rácsról” (Fájdalomkisasszony telke). A szí
nek, ha megjelennek, távoli, lassan szét-

Keszthelyi György

foszló emlékek: „Két léggömb emeli ki lá- 
gyan/a részeg házak rendetlenségéből,/ 
távolodik, — a város színes kockavár,/a nő 
szeme égszínkék. Vajon hányan/rejtőznek 
benne? Hány tarka madár?” (Inkognito) 
Másutt pedig „hó zuhog, mintha éppen/ 
szerződést írtam volna alá/csak úgy látat- 
lanban/a máglyára dobott nyugalommal./ 
Valahol majd szépen elheverek/beleépü- 
lök a fehér vakolatba,/állandó terepszíne- 
met/magával viszi ez az átmenet.” (Feléd 
döcög egy személyvonat) A fehér valójában 
nem szín, maradnak a „rozsdás vasszek
rények,/húsz-harminc ágykeret, túlvilági 
rugók között” (Hogy merre látok), marad 
az okker, a barna: „erkölcsöm őre a szen
telt formalin” (Közeledni látszom), „Az én 
földem sötétedéskor/óvatos virrasztás, vi
gília” (Feléd döcög egy személyvonat), a 
csendes, de megfordíthatatlan leépülést 
jelzi a versek színvilága.

Egy róla szóló írás említi, hogy „Keszt
helyi teljes gőzerővel belefogott a jelen
kori és a múltbéli költők műveinek ta
nulmányozásába”, mivel későn kezdett el 
írni, úgy érezte, a mesterségre való terv
szerű készülést kihagyta, utólag pótolnia 
kell. Jelen kötet verseit olvasva mégsem 
érzem szükségét, hogy mestereit, kap
csolódási pontjait, esetleges irodalmi ro
konait keressem. Saját világot teremt, és 
még ha olykor kicsit idegen, rideg, lepusz
tult is ez a világ, alkotóját nem pesszi
mistának nevezném. Kétségtelenül nem 
derűs, napsugaras képsorok futnak itt, 
szerzőnk nem felhőtlenül álmodó és re
ménykedő, bár nem is teljesen reménye 
vesztett. Inkább egy nagyon erős és ka
rakteres körvonalakkal meghatározott, 
nagyon kemény faanyagból kifaragott, 
kicsit kesernyésre füstölt pipához hason
lítanám... Szinte látom a szerzőt: pöfékel 
a barnás félhomályban, szürke füstka
rikái a levegőben a legkülönfélébb alak
zatokba rendeződnek, ott születnek a 
sohamár képek: a szökött, a vak, a lóden- 
kabátos embermadár.

K eszth e ly i G yörgy: A lódenes em
bermadár. K riter io n , K olozsvár, 2015.
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KörültekintésA marikaság elviselhető  
könnyűsége
B otházi Mária: Boldog

ság juszt is a tiéd. K oinónia  
K önyvkiadó, Kolozsvár, 2016.

Tárcát írni nem könnyű fel
adat, tárcát olvasni viszont 
boldogság -  Botházi Mária 
tárcáitól (bár a szerzó' inkább 
publicisztikának nevezi írá
sait) mindenképp vidámab
bak leszünk, bár néha inkább 
sírnunk kellene. A Boldog
ság juszt is a tiéd című köny
vecskéből -  befér kabátzsebbe, 
női ridikülbe, férfi farzseb
be —, ahogy a kötet fülszöveg
írói, Tofán Koós Imola és De- 
mény Péter is megjegyzik, 
mindannyiunk Marikája és 
Maresze bontakozik ki: hami
sítatlan humora, elénk tárt 
görbe tükre révén olyan élet
helyzetekbe kalauzolja olvasó
it, amelyben igencsak magára 
ismerhet. Hiszen ki nem csap
kodta már dühösen a partvis
nyelet, miközben a család többi 
része jótékony semmittevés
ben leli örömét („A nő nem is a 
felmosóvödörtó'l vonyít egyéb
ként, hanem attól, ha egyedül 
marad a felmosóvödörrel. Ha 
a felmosóvödör lesz számára a 
világ” -  mondja a szerző egy 
nemrég megjelent interjúban), 
ki nem ismerné azt az erdélyi 
életérzést, hogy „a családban 
a pénz apa hatalma (...) apa 
nem ver, nem üvölt, nem né
zik, de neki valahogy mintha 
több jutna a kevésből is. (...). 
Anya eközben egyedül vonszol
ja maga után gyermekeit és a 
nagypiac idényterményeit (...). 
Anya mindig otthon ül és be
oszt, a semmiből főz...” (A pénz 
beszól).

Botházi Mária görbe tükrében 
mindannyiunk marikaságát, az 
erdélyi magyar kulturális ren
dezvényeinket, a daciás nyara
lásokat, sőt, akár mindenna
pi pompás buszozásainkat tárja 
elénk, ezek azonban épp a hu
mor révén válnak elviselhetővé. 
S bár a kötetben nagyobb szám
ban szerepelnek a női témák -  jó 
kis látleletet nyújt a szerző az er
délyi magyar társadalom szte
reotípiáiról, szokásrendszeré
rői, hogy mit kell és mit muszáj 
a lánynak/nőnek/anyának/fele- 
ségnek —, írásai nem a férfiak el
lenében születnek: „Én nem kí
vánnék egy percig sem velük 
szemben élni -  mondja a szer
ző egy interjúban —, én velük 
együtt szeretek. Úgy, hogy köz
ben Marinak érezbessem ma
gam.” És ez az, amit a Boldogság 
juszt is a tied biztosan kínál férfi 
és női olvasóinak egyaránt: meg
élni a mindannyiunkban ott rej
lő marikaságot, kingaságot, ja- 
niságot. Felmosóvederrel vagy 
anélkül.

DEMETER ZSUZSA

S z á lin g e r  B a lá zs: 360°, 
M a g v ető  K iad ó , B u d a p est, 
2016. Id ő m érték  S o ro za t

A kötet egy alapos körülte
kintés, téren és időn túlmuta
tó megfigyelése a történelem
nek, tudományos precizitással 
megalkotott képek közötti ide
genvezetés. Mégsem a táj le
írására, hanem annak szét- 
írására kerül sor a versekben, 
a szövegeket mindegyre át
itatja a közéleti jelleg. A haza 
mint földrajzilag behatárolha
tó egység, és a haza mint foga
lom, az otthon és otthontalan- 
ság közötti átjárás egyaránt 
beszivárog a sorok közé.

Megszólalásmódja többnyi
re a geográfiai, kartográfiai, 
szociológiai, antropológiai stb. 
szaknyelvi beszédmódot idézi, 
az első személyű megnyilatko
zások is leginkább informatív, 
beszámoló jellegűek. „Népme
séi szigor, ami itt van.”

Többször is felbukkan az 
apahiány motívuma, „egyre 
látványosabban nincs apa a 
tájban”.

fá é  ülszöveg
Az idő szétcsorog, a holocén 

kortól a jelenig hömpölyög, de 
folyásiránya meghatározha
tatlan. Néha kiönt a medré
ből, elmossa a történeti korok 
közti határvonalat, csak hogy 
újabb tájékozódási pontokat 
kínáljon az eltévedésbe.

Bár a versek többsége nem 
konkrét időmértékben íródott,

a ritmika sajátos hullámzása 
mindegyre becsorog a monda
tokba, feszült lebegést bizto
sít, mely kiszámíthatatlanul 
sodorja az olvasót magával.

A kötet négy ciklusra ta
gozódik, az elsőben létrehoz 
egy környezetet, melyben már 
megjelennek a baljóslatú jelek, 
a másodikban fokozódni kezd 
a feszültség, a veszélyérzet elől 
már vonulni kezdenek a fel
hők, a harmadikban rendre 
megjelennek a pusztulás nyo
mai, „szétnyomódik a nyár”, 
a negyedikben pedig áthelye
ződnek az ösvények, eltűnik 
az idő, és már csak a régésze
ti leletek árulkodnak az egy
kori élet nyomairól. „Az ismert 
világ végén megállunk / Nézd 
csak minálunk fordul a bodza 
/Itt járt az ördög de amit elvitt 
/ Valaki fogta és visszahozta.”

Alapjában véve az egész kö
tet olyan tanmese, amely bár 
nem moralizál, a végén még
sem lehet csak úgy elszaladni 
a következmények elől.

ANDRÉ FERENC

TE M O ST KOMOLYAN
BOROTVÁT v e t t é l  n e k e m ? ? ?

HÁT M O STM Á R  
IGAZÁN RÁD FÉRNE 

EGY RENDES 
b o r o t v á l k o z á s .

NA. KIC SO M A G O LTA D  
M Á R ? T E T S Z IK ?

A SZÍNE
t e tszik ,

DE MÉG NEM 
ÉRTEM, HOGY 

MI EZ...

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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MÁRCIUS
ZERDA Albin, Levente
SÜTÖRTÖK Lujza, Magor
ENTEK Kornélia
ZOMBAT Adorján, Kázm ér
ASÁRNAP Olivér

ÉTFŐ Frigyes
EDD Tam ás
ZERDA Apolka, Zoltán
SÜTÖRTÖK Fanni, F ranciska
ENTEK Ildikó, Olimpia
ZOMBAT Bors, Szilárd
ASÁRNAP Gergely

ÉTFŐ Ajtony, K risztián
EDD M atild, Pólika
ZERDA K ristóf, L ukrécia
SÜTÖRTÖK H enrietta , Heni,

ÉNTEK
Lujza
G ertrúd, P a trik

ZOMBAT Ede, Sándor
A SÁRNA P Jozefina, József

ÉTFŐ K laudia, Koppány, 
Mór

EDD Bence, Benedek
ZERDA B eáta, Lea
SÜTÖRTÖK Botond, Emó'ke
ÉNTEK Gábor
ZOMBAT M ária
A SÁRNA P Em ánuel, Evelin, 

L ara, Manó

ÉTFŐ Alpár, H ajnalka
EDD Gedeon, Gida
ZERDA Jónás
SÜTÖRTÖK Amadé, Zalán
ENTEK Á rpád, Benő'

ÁPRILIS
1 SZOMBAT üugó
2 VASARNAP Áron

3 HÉTFŐ
4 KEDD

Keresztély 
Am brus, Csaba

5 SZERDA Honoráta, 
Kocsárd .

6 CSÜTÖRTÖK Bíborka, Edua
7 PÉNTEK Ármin, Orsolya
8 SZOMBAT Dénes, Lídia
9 VASARNAP V irá g v a s á rn a p

Dömötör

10 HÉTFŐ Ezékiel, Zsolt
11 KEDD Gemma
12 SZERDA
13 CSÜTÖRTÖK

Gyula
Ida

14 PENTEK N a g y p é n te k  
Tibor, Tiborc

15 SZOMBAT Emese
16 VASARNAP H ú sv é t 1. n .

Bánk, Gyó'zó'

17 HÉTFŐ H ú sv é t 2. n . 
Rudolf

18 KEDD H ú sv é t 3. n . 
A ndrea, Ilm a

19 SZERDA Em m a
20 CSÜTÖRTÖK Tivadar
21 PENTEK Zsombor
22 SZOMBAT

23 VASÁRNAP

Csilla, Noé, 
Noémi, Tábita 
Béla

24 HÉTFŐ György, Györgyi, 
Debóra

25 KEDD Ajnácska, 
Csongor, M árk

26 SZERDA E rvin
27 CSÜTÖRTÖK Tas, Zita
28 PENTEK Valéria
29 SZOMBAT Tiham ér
30 VASARNAP M ariann

MÁJUS
1 HÉTFŐ Fülöp, Jakab,

Tétény
2 KEDD Zsigmond
3 SZERDA Irm a, Tím ea
4 CSÜTÖRTÖK Csaba, Flórián,

Mónika
5 PÉNTEK G othárd, Irén,

Kocsárd
6 SZOMBAT Eliz, F rida , Ivett,

T am ara
7 VASÁRNAP D alm a, Gizella

8 HÉTFŐ Gejza
9 KEDD Gergely, Gergő,

K atinka
10 SZERDA Antónia, Jób, Míra
11 CSÜTÖRTÖK Imola
12 PENTEK Pongrác
13 SZOMBAT Szervác
14 VASÁRNAP Bonifác

15 HÉTFŐ Izsák, Zsófia
16 KEDD Botond, Mózes
17 SZERDA Andor
18 CSÜTÖRTÖK E rik, E rika
19 PENTEK Buda, M ilán, Sára
20 SZOMBAT B ernát, H anna
21 VASÁRNAP K onstantin

22 HÉTFŐ Jú lia
23 KEDD Dezső
24 SZERDA Eliza, E szter
25 CSÜTÖRTÖK O rbán
26 PENTEK Evelin, Gyöngyvér
27 SZOMBAT Nándor
28 VASÁRNAP Csanád, Emil

29 HÉTFŐ Magdolna
30 KEDD Jan k a , Johanna
31 SZERDA Angyalka, M arietta

JÚNIUS
1 CSÜTÖRTÖK Tünde
2 PÉN TEK  A nita, Etele
3 SZOMBAT Klotild
4 VASARNAP P ü n k ö s d  1. n .

Bulcsú, Ildikó

5 HÉTFŐ P ü n k ö sd  2. n.
Angéla, Fatim e, 
Kund

6 KEDD P ü n k ö s d  3. n .
N orbert, Szabolcs

7 SZERDA A rianna, Róbert
8 CSÜTÖRTÖK M edárd
9 PÉN TEK  Félix

10 SZOMBAT M argit
11 VASARNAP B arna, B arnabás

12 HÉTFŐ Józsa, Sebő, Villő
13 KEDD A netta, A ntal,

Tóbiás
14 SZERDA Elizeus, H erta,

Vazul
15 CSÜTÖRTÖK Jolán, Vid, Zója
16 PÉNTEK  Arany, Ju sz tin a
17 SZOMBAT L aura
18 VASÁRNAP Arnold, M árkus

19 HÉTFŐ G yárfás
20 KEDD Keve, Rafael
21 SZERDA Alajos, Leila
22 CSÜTÖRTÖK K riszta, Paulina
23 PÉNTEK  Zolna, Zoltán
24 SZOMBAT Iván
25 VASARNAP Vilmos

26 HÉTFŐ János, Pál
27 KEDD László
28 SZERDA Iringó, Leó,

Levente
29 CSÜTÖRTÖK Péter, Pál
30 PÉNTEK  Bese, T iham ér

NOVEMBER
SZERDA Ita la , M arianna
CSÜTÖRTÖK Ilka, Ingrid
PENTEK Győző
SZOMBAT K arola, K arolina,

VASÁRNAP
Károly
Im re

HÉTFŐ Énók, Lénárd
KEDD Rezső
SZERDA Zsombor
CSÜTÖRTÖK N átánael, T ivadar
PÉNTEK Délinké, Réka
SZOMBAT M árton
VASÁRNAP Aba, Em ília, 

R enáta

HÉTFŐ Bulcsú, Szilvia
KEDD Aliz, K lem entina
SZERDA A lbert, Lipót
CSÜTÖRTÖK Ödön
PENTEK Gerő, H ortenzia, 

Salomé
SZOMBAT Jenő
VASÁRNAP Erzsébet

HÉTFŐ Edmond, Jolán
KEDD Olivér
SZERDA Cecília, Csilla
CSÜTÖRTÖK Kelemen
PENTEK Emm a, Flóra
SZOMBAT K ata, K atalin
VASÁRNAP Virág

HÉTFŐ Elemér, Leonárd
KEDD Stefánia
SZERDA K am illa, Taksony
CSÜTÖRTÖK A ndrás

DECEMBER
1 PÉNTEK Elza, N atália
2 SZOMBAT A ranka
3 VASÁRNAP Ferenc

4 HÉTFŐ Borbála, Boróka
5 KEDD Ünige, Vilma
6 SZERDA Miklós
7 CSÜTÖRTÖK Am brus, Ányos
8 PÉNTEK  M ária, M árta
9 SZOMBAT Gyöngyi, Leona

10 VASÁRNAP Jud it

11 HÉTFŐ Lehel
12 KEDD G abriella
13 SZERDA Luca, Lúcia
14 CSÜTÖRTÖK Huba, Zdenkó
15 PÉNTEK  Albina, Detre,

Valér
16 SZOMBAT A letta, E telka
17 VASÁRNAP L ázár

18 HÉTFŐ A uguszta,
Töhötöm

19 KEDD Nemere, Viola
20 SZERDA Domonkos, O tília
21 CSÜTÖRTÖK Tam ás
22 PÉNTEK  Anikó, Zénó
23 SZOMBAT V iktória
24 VASÁRNAP Ádám, Éva

25 HÉTFŐ K a rá c so n y  1. n .
26 KEDD K a rá c so n y  2. n .

István
27 SZERDA K a rá c so n y  3. n .

János
28 CSÜTÖRTÖK Apor, Ráhel
29 PÉNTEK  Tam ás
30 SZOMBAT Dávid, Zoárd
31 VASÁRNAP Szilveszter Kós Károly (1883-1977)





Don Giovanni és a „korabeli konvenciók”
Negyvenegy esztendőnek kellett eltelnie, 

hogy a Don Giovanni, Mozart operai reme
keinek egyik legjelentó'sebbje idén novem
berben ismét erdélyi színpadra kerülhes
sen. Az új kolozsvári változatot Selmeczi 
György rendezte, akinek ez a harmadik 
Don Giovannija (Miskolc, 1981 és Buda
pest, 1999). Legyen mégoly avatott és elis
mert művészintézmény, társulat és zene
kar, a Don Giovanni eló'készítése-előadása 
mindig és mindenhol igazi szellemi/szak- 
mai vállalkozás. Sokak erőpróbája, amin 
nagyot lehet diadalmaskodni vagy bukni.

(De a legrosszabb: a langyos-csöndes, pusz
tán tudomásul vevő recepció.)

A 18. század utolsó harmadára, amikorra 
Mozart operaszerzó'i munkásságának leg- 
fajsúlyosabb darabjai datálódnak, a zenés 
színház — legalábbis német földön — a stag
nálás szakaszába ért, és ez a jobbára pro
duktív, de nem túl kreatív, olykor lejtme- 
neteket is mutató periódus jószerével a 19. 
század közepéig eltartott. Ami a Mozart-re- 
mekműveket illeti, a három nagy zenés ko
média, a Figaro házassága (1785/86), a Don 
Giovanni (1787) és a Cosi fan tutte (1789/90) 
— mindhárom Lorenzo Da Ponte librettói
ra —, valamint a német operák, amelyek az 
előbbieket mintegy körülölelik, a Szöktetés 
a Szerájból és A varázsfuvola, aligha tekint
hetők az operai reformok előkészítőinek. 
Amint Bernard Kunze véli, ezek a ma is 
nagyra értékelt zenés-színházi művek nem

alapozták meg az operajátszás új formáját, 
sőt épp a meglévő „műfajok” keretén belül 
maradtak. Az opera buffa -  Mozart korában 
a zenés színház uralkodó és legfontosabb tí
pusa — és a komédia felé elmozduló német 
Singspiel nyomta rá szerkezeti, dramaturgi
ai, sőt stiláris bélyegeit a nagy Mozart-ope- 
rákra, még ha ezeknek az operatípusoknak 
korántsem vegytiszta, sokkal inkább defor
málódott, differenciálódott változataival ro- 
koníthatók is a Mozart-opuszok. A Don Gio
vanni esetében ráadásul a tragikus elem 
túlnyomó súlyú, az opera buffa jegyeit legin
kább Leporello alakja testesíti meg -  és né
hány komikus távlatokat felvillantó jelenet.

De nem csupán ebben különbözik a Don 
Giovanni az egészen közönséges és szokvá
nyos „Da Ponte-trilógia” mozartian emel
kedett sorozatának többi darabjaitól. A 19. 
században megérlelődő zenés-színházi el
várásokhoz szinte megelőlegezően közel ke
rült Don Giovanni nemcsak a tragédiái al
katrészek seregszemléjét kínálja, hanem 
felvillantja az igazi színpadi tragédiához ve
zető utat is, amelyet később számos olasz 
meg német opera(szerző) bejárt. Szinte rábi
zonyít erre az úttörő — és bizonnyal emiatt 
értetlenségbe ütköző -  erényre a 19. száza
di Mozart-interpretáció. „Csalhatatlan jele a 
mű lényegét tekintve romantikus átértelme
zésnek az a meg nem értés, amellyel a Don 
Juan pusztulását követő, komédia jellegű 
befejezéshez közeledtek — írja a már említett 
Bemard Kunze. -  A (komédiaszerű elemek
kel tűzdelt) vélt szomorújátéknak katasztró
fával kellett végződnie. Meghonosodott az a 
gyakorlat, hogy a színházi előadásokon el
hagyták az utolsó jelenetet, s azt Mozart

baklövésének tartották, ami nem magya
rázható mással, mint azzal, hogy tekintettel 
volt a korabeli konvenciókra.”

Hát persze, a „korabeli konvenciók”. 
A komponistái laboratóriumból kikerült 
„termék”, amelyet ma nyilvánvalóan zárt
nak, egésznek, amolyan zenetörténeti mo
nolitnak tekintünk, a legritkább esetekben 
találkozik olyan konkrét színpadi megvaló
sítással, amely igazán értően fordul a (kom
ponistái nézőpontból értett) kísérleti nyi
tottságok, a soklehetőségű, akár ludikus 
rugalmasság felé. A rendezők megilletődnek 
Mozart színe előtt, számolnak a különfé
le érák „korabeli konvencióival”, és a rende
zések egyéni vonásai -  olykor a szürreális, 
„agyrém típusú”, farmeres és egyéb extra
vagáns színpadi körülmények megteremté
se — sem lépik túl a rendezői egyénieskedés, 
feltűnősködés, újszerűség-kényszerből adó
dó nagyotmondás szintjét. Másfelől meg a 
Don Giovanni ban levő (és nem rejlő!) drama
turgiai buktatók, például az ötödik kép már 
említett utolsó jelenete -  ebben a pokol láng
jainak apokaliptikus kitörése — olyan víziót 
és megvalósítást követelnek meg a minden
kori rendezőtől, előadóktól és technikától, 
amelyet pusztán jelzésszerűen kivitelezni... 
maga a kicsinyesség beismerése. Az egyte- 
rűség, a minimalista díszletezés szabad utat 
nyithat ugyan az igényes zenei realizáció ér
tése és értékelése előtt, de szárnyát is szeg
heti annak a nagyívű eleganciának, amely- 
lyel Mozart ezt az „örökérvényű” témát, az 
amorális, trófeagyűjtő hódító mélységbe-zu- 
hanását nagyoperává teszi.

JAKABFFY TAMÁS

Kié Brâncuşi?1
A Föld Bölcsessége szobor megvásárlását célzó közadakozá

si kampány2 részeként a bukaresti Kormány épületét hatal
mas molinó takarja. Összekapcsolva művészt és országot, a 
szobrot itt a nemzeti trikolór öleli körül. El sem tudnék kép
zelni találóbb illusztrációt arra, ahogyan a nemzeti büszkeség 
átszínezi azt, ahogy Romániában Brâncuşi-ra tekinteni szokás. 
Talán nem véletlen, hogy jelen kiállítás egy magyar többségű 
városban nyílt meg. Egy kanadai művész fiktív útinaplójából3 
jut eszembe egy kép: Attila, a hunok királya, és Brâncuşi ül
nek szemtől szemben egy pádon, és a Facsésze fölött vitatkoznak 
(utalás egy Bráncu§i-műegyüttesre, ahol a Végtelen oszlop egyik 
első vázlatára helyezve egy ilyenszerű tárgy látható). Elveszett 
kincs, ami mindkettőjüké, s ami a szerző meglátása szerint ar
ról a szerénységről beszél, mely mindkettőjüknek egyként saját
ja volt. Történelmi dokumentumok szerint Attila nem csak, hogy 
fakupából ivott, de egyszerű, dísztelen ruhákat viselt, és ahogy 
Brâncuşi-nak, neki is volt totemállata.

Túl a fikción, bízom benne, hogy abban a kontextusban, amit 
Sepsiszentgyörgy kínál, lehetőségünk lesz a nemzeti érzelmektől 
átitatott retorikán túllépve megérteni Brâncuşi-t, az itt kiállí
tott munkákra pedig nem szentségtörésként tekint a látogató, 
hanem egy, a kritikai gondolkodáshoz elengedhetetlenül szüksé
ges pimaszság gesztusainként érti meg azokat.

Romániában a Brâncuş-i példát a művészettörténeti panteon 
legfelsőbb szintjére helyezve sulykolta belénk a magasztaló dis
kurzus, ami szükségszerűen szülte meg bennünk a dekonstruk- 
ció igényét. Jelen kiállítás címét is egy ilyen -  egyfajta lokális 
értékű „művészeti patriarchátust” sugalló — kiadvány ihlette4. 
Gyerekekként eleve szófogadatlanok vagyunk. A „polgári enge
detlenség” pedig megkerülhetetlen kötelességünk.

Az, hogy Brâncuşi-ra egyfajta nemzeti hősként tekintünk, 
már a két világháború között a nemzetközi legitimáció egyik fon

tos eszköze volt. Ugyanígy a hatvanas-hetvenes években a szo
cializmus építette be az alkotó munkásságát saját eszmekörébe, 
és ez teljesedett ki a hetvenes-nyolcvanas években mindenre 
kiterjedő protokronizmusban is. Ez az alapállás köszön vissza a 
versengő nemzetek mai kontextusában is: globalizáció és európai 
identitáspolitikák mentén Brâncuşi az országimázs egyik fontos 
alappillérévé válik, legyen szó kereskedelmi vagy kormánystra
tégiákról, popkultúráról, nacionalista diskurzusokról vagy akár 
olyan mozgalmakról, mint a jóga vagy a szabadkőművesség.

Az itt kiállított munkák olyan alkotások, melyeknek közép
pontjában Brâncuşi-nak a kulturális elit és a popkultúra 
körében való szenttéavatása áll, hangsúlyozva, hogy a Brâncuşi 
műveihez való tisztán esztétikai közelítés a mai romániai kon
textusban szinte teljességgel lehetetlen.

ALEXANDRA CROITORU

Jegyzetek
1 A sepsiszentgyörgyi pulzA rté  Kortárs Összművészeti Fesztivál kere
tében a Magma Kortárs Művészeti Térben megnyílt Brâncuşi fia i és lá 
nyai. Egy családi intrika  című tárla t nyitószövegének szerkesztett, rö
vidített változata: Alexandra Croitoru: Kié is Brâncuşi, és legfőképpen: 
kell ő  legyen valakiéi Fordította Pieldner Martin. Az eredeti szöveg itt 
olvasható: http://magma.maybe.ro/archive.php?id=234
2 Brâncuşi az enyém a címe annak az idén májusban a Románia Kor
mánya és Kulturális Minisztériuma által indított kampánynak, mely 
hozzájárulhat Constantin Brâncuşi A  Föld Bölcsessége című szobrának 
m egvásárlásához.
3 Robin Peck, S C U L P T U R E . A  Journey to the C ircumference o f  the 
E arth , F rederic ton , C anada : B J  P re ss  2004
4 P au l R ezeanu , B râncuşi. Ta tă l nostru , C raiova, R om ánia: A u to g ra f 
MJM 2012.
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Januári évfordulók
1 — 250 éve sz ü le te tt M ary  E dgew orth  í r  írónő

195 éve s z ü le te tt  K erényi F rig y es m ag y a r költő  
100 éve h a l t  m eg T itu  M aiorescu  ro m án  k r itik u s  
130 éve s z ü le te tt  Szom bati Szabó Is tv á n  ro m án ia i 
m a g y a r költő

2 -  430 éve született Anders Christensen Arrebo dán költő
95 éve született Blaga Dimitrova bolgár költő 
90 éve született Kovács Ferenc magyar műfordító

3 -  280 éve sz ü le te tt H . W. von G ersten b erg  n ém et író
80 éve h a l t  m eg R om ját A lad á r m ag y a r költő  
95 éve s z ü le te tt  N em es N agy Á gnes m a g y a r költő

4 -  260 éve sz ü le te tt T ito  B rezovacki h o rv á t író
140 éve született Sextil Puşcariu román nyelvész

5 -  40 éve halt meg Horváth István magyar költő
6 -  95 éve s z ü le te tt  D om ahidy M iklós svájci m a g y a r író  

195 éve sz ü le te tt H e in rich  S ch liem an n  ném et tö r tén ész  
120 éve sz ü le te tt V eres P é te r  m ag y a r író

7 -  80 éve h a l t  m eg Somlyó Z oltán  m ag y a r költő  
120 éve sz ü le te tt Ionel T eodoreanu  ro m án  író

8 -  90 éve sz ü le te tt C h arles  T om linson angol költő
9 -  260 éve halt meg Bem ard de Fontenelle francia író

10 -  130 éve született Robinson Jeffers amerikai költő
60 éve h a l t  m eg G ab rie la  M is tra l chilei költőnő

11 — 60 éve h a l t  m eg Ion U. Şoricu  rom án  költő
45 éve h a l t  m eg E u g en iu  S p e ra n ţia  ro m án  filozófus

12 — 95 éve h a l t  m eg K a ri B o rin sk i ném et irodalom történész
13 — 160 éve sz ü le te tt D ózsa E n d re  m ag y a r író
14 — 130 éve h a l t  m eg F ra n  E rjavec szlovén író
15 -  120 éve született Kerényi Károly magyar filológus

110 éve született Kolozsvári Grandperre Emil magyar író

—
395 éve született Moliére francia drámaíró

16 -  170 éve született Mikszáth Kálmán magyar író
17 -  70 éve halt meg Czóbel Minka magyar költő

120 éve született Vajda János magyar költő
18 — 470 éve halt meg Pietro Bembo olasz költő
19 — 280 éve született Bernandin de Saint-Pierre francia író

30 éve halt meg Pándi Pál magyar kritikus
20 -  260 éve született Ion Cantacuzino román költő

90 éve halt meg Miguel Echegaray spanyol drámaíró
21 -  145 éve halt meg Franz Grillparzer orsztrák drámaíró

100 éve született Sőni Pál magyar kritikus, író 
470 éve halt meg Henry Howard Surrey angol költő

22 -  120 éve született Gáspár Endre magyar műfordító
140 éve született Ştefan Petica román költő

23 -  110 éve született Ray Coryton Hutchinson angol író
24 -  730 éve született Richard de Bury angol filológus

40 éve halt meg Ion Istrati román író
25 -  140 éve született Büchler Pál magyar filológus

130 éve született Diego Valeri olasz költő
26 -  550 éve született Guillaume Búdé francia hum anista

110 éve született Selye János kanadai magyar tudós
27 — 130 éve született Harsányi Zsolt magyar író

95 éve halt meg Giovanni Verga olasz író
28 -  45 éve halt meg Dino Buzzati olasz író

140 éve született Csergő Hugó magyar író
130 éve született Császár Károly magyar kritikus
120 éve született Valentyin Petrovics Katajev orosz író

29 — 150 éve sz ü le te tt V incen te  B lasco-Ibanez spanyol író
280 éve sz ü le te tt T hom as P a in e  a m e r ik a i író

30 — 160 éve halt meg Grigore Pleşoianu román író
31 -  50 éve halt meg Bónyi Adorján magyar író

145 éve született Zane Grey amerikai író 
180 éve született Tolnai Lajos magyar író

Kiválóság
A k ivá ló sá g o t b árm ely  terü le ten  

csak  is  egy életen  k ere sz tü l ta r tó  
fá ra d o zá ssa l é rh e ti e l a z  em ber...

A  fó'sorok S a m u e l J o h n so n  fe n ti g o n 
d o la tá n a k  a fo ly ta tá sá t rejtik.

VÍZSZINTES 1. Salem határai! 3. 
A folytatás kezdete. 10. Távoli előd. 
12. Ó rahang egyik fele. 14. Ázsiai fél
sziget. 15. Nagy testű  papagáj. 16. Ta
rol. 18. Filmrendező (Béla). 19. Francia 
író (Claude). 20. Dél-afrikai tartom ány. 
22. Téli sport. 23. Balatoni település. 
24. Empirikus. 28. Keleti pálinka. 29. 
Beszéd tárgya. 31. A frika csücske! 33. 
Hátraadó! 34. Személyed. 36. Lásd ott!, 
röviden. 37. ... Derek; am erikai színész
nő. 38. Növény föld a la tti része lehet. 
40. Nagyszülő megszólítása. 42. Jó, ha 
dobog! 44.... diavolo; Auber operája. 45. 
Franciaországi város. 47. Harag, la ti
nul. 48. Bent kiad! 49. Szír rítu sú  ka
tolikus. 51. Az arzén vegyjele. 52. Da- 
tivus, röviden. 53. Biztató szócska. 54. 
Bécsi nagyszülő! 56. Kissé részeg. 59.
L assanként fogy. 91..... -Bogaz; a Kasz-
pi-tenger öble. 62. Ázsiai súlymérték. 
65. Brazil tagállam . 66. A folyatás be
fejezése.

FÜGGŐLEGES 1. Pan tá rsa  a 
filmvásznon. 2. Felületet savval tisz
tít. 4. Európa-Kupa, röviden. 5. Szó, 
franciául. 6. Népi hosszm érték. 7. 
Ülepít. 8. Korsó, angolul. 9. P á ra tlan  
ária! 10. Vadon élő nyúlfajta. 11. Dobó 
...; színésznő. 13. Doha a fővárosa. 15. 
... Ekberg; filmszínésznő. 17. Raga
dó. 19. Los am erikai „atomváros”. 
21. Házbérlő. 23. Eszm életét vesz
ti. 25. Igen, olaszul. 26. Autonóm te 
rü let, röviden. 27. Elemi részecskéket 
kutató  tudom ányág. 30. Téli közleke
dési eszköz. 32. Szokatlan. 34. Félre
te t t  kártyalapok. 35. A kkád mitoló
giai eposz. 37. ítélkező személy. 39. 
Éjfélig. 40. Kopasz, lom btalan. 41. Ró
m ai hárm as. 43. Kettőzve: ropogós 
édesség. 45. Ókori róm ai állam férfi. 
46. Állj! 49. Sertés kicsinye. 50. B ra
zil szövetségi te rü le t. 52. D urva ga
bonaőrlemény. 55. A babiloni p an te 
onban a harc  és a vadászat istene. 57. 
Ex-világbajnok le tt sakkozó (Mihail). 
58. Száz, oroszul. 59. A Rajna mellék
folyója. 60. Idegen előtag: hegy-, hegy
ség-. 63. A kárm i, bárm i — angolul. 64. 
Előadó, röviden.

R.T.

A  H elik o n  16/23-ik  szá 
m á b a n  közölt S o r r e n d  
című rejtvény megfejté
se: aztán győztél.
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TÁMOGATÓINK:
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A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

P ro iec t r e a l iz a t  cu  sp rijin u l P r im ă r ie i  ş i C onsiliu lu i local 
C lu j-N apoca. K ia d v á n y u n k a t K olozsvár P o lg á rm e s te r i 
H iv a ta la  és  V árosi T a n á c sa  is  tá m o g a tja .
Proiectul su sţine  c and idatu ra  oraşu lu i Cluj-Napoca la 
titlu l de C ap itală  C u ltu ra lă  E uropeană 2021 
Lapunk tám ogatja  Kolozsvár Európa K ultu rá lis  Fővá
rosa 2021 cím re b enyújto tt pályáza tá t 
K iadványunk a R om án K u ltu rá lis  M in isztériu m  
tám ogatásával je len ik  meg
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