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Ez a  h a jó  m ire fö lér

Ez a hajó mire fölér a szénnel 
Visegrádiig, föl a Vaskaputól, 
Kisfiam, a szerelmi alapú 
Tengerészet nagyban megváltozik.

Festői lesz, kiköt és letelepszik,
Mit érdekel, milyen volna anyáddal, 
Kitett lesz, és kertjeiben növény, 
Növény növények illatoznak.

11111
Szükségrajzolatok a kéknárciszostól 
Délre, szebbek, m int amik helyett lettek, 
Isteniszapjára jön Istenszép jelzése,
S  ezekre maga Isten és a tenger.

A  forradás együtt nő  a fiúkkal,
E ttől fiúk, ettől vagy te fiam ,
S  ez a hajó mire fölér a szénnel,
Fiam, te megnősz, és leléphetsz engem.
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Az emlékezés 
kormányosa

Interjú
D o b a i  P é t e r r e l

- A  tenger visszatérő és örök motívuma. 
Mit jelent Ön számára a Tenger?

— A tenger szavak nélküli üzenet, mély
sége: hívás és búcsúvétel minden partok
tól, egy hullám hősi önkívületében örök
re ott vagy! Az őslatin Provence partján, 
Sete halászfalujában, a tenger mellvédje 
fölött pihen a tengerparti temető. Az egyik 
virágos sírkő alatt, matrózok, kormányo
sok, kapitányok sírjai között: a költő, Paul 
Valéry álmodik emlékező messzeségeket... 
Ő tudta: „A tenger tesz azzá az ember
ré, aki lenni akarok.” Hadd idézzek meg 
itt egy másik latin géniuszt, Pier Paolo 
Pasolinit: „Ott leszek én majd, mint aki 
saját elkárhozását álmodja, kint, tenger
partokon, ahol újrakezdődik az élet. Egye
dül vagy majdnem, a régi széleken, régi 
kultúrák romjainál, Ravenna, Ostia vagy 
Bombay — egál — .. Túl a temetőn a ten
ger dúlja önmagát, végzetes, ajzott hul
lámsorok: az egyik hullám már a másik. 
Gyönyörködöm a horgonyláncon hintázó 
hajókban. A tengertér s a hajók: vissza
néznek, befejezik és újrakezdik álmaimat, 
emlékeimet. Figyelem, ahogy a tenger-tö
meg megvalósul, megvalósítja önmagát, 
ahogy épül és megépül, ahogy távolodik 
tőlem, aztán hirtelen lobbannak acélkék
jei közel, a szívemig. Első könyvemből va
lók e sorok.

-  Miért kellett várni ennek a kiadására, 
miközben m ár a 60-as évek végén, a 70-es

Fotó: konyvhet.hu

évek elején nyelvezetével, egyéni szóalkotás
módjával magára vonta a figyelmet? Mikor 
íródott valójában?

-  Egyetemi éveim során írtam, elké
szült, mire befejeztem az univerzitást 
(1970). A könyv csak 1973-ban jelent meg, 
akkor én már régen Kubában, Havanná
ban voltam. E három év alatt nyilván cen
zori szemek vigyázták verseim várhatóan 
agresszív „politikai beavatkozását”, abba a 
pártállamilag preferált „lexikonba”, ame
lyet példás és „útmutató” antológiák hor
doztak és hirdettek „tiszta szigorúsággal”. 
Tamás Menyhért minősítése igen magas
ra értékelte első verskötetemet, mondván: 
„Akkor, amikor már évekkel ’56 után min
denki igyekezett »befelé«, a megfelelő, me
legen ajánlott, támogatott és dicséretes, 
»konszolidált« középpont felé, akkor jössz 
te egy könyvvel és egyedül szembe mégy 
az elvárásokkal, már a kihívó címmel is: 
Kilovaglás egy őszi erődből... Azokban az 
években kesztyűt dobni a hatalom cirkusz
porondjára, nyíltan egyet jelentett a 100 
százalékos szilenciummal, a »szocialista 
realizmus« (szoc.-szür.-reál.) kánonjainak 
kihívó tagadásával, sőt, kulturális létjogo
sultságának nyílt kétségbevonásával.” Ta
lán ezért kénytelenült a könyvemet védel
mező kiadó várni három évet?

-  A z indulást és a későbbi éveket meny
nyiben határozta meg az, hogy évekig já r 
ta a tengert?

-  Újabb „égi beavatkozás” segített raj
tam: kubai ösztöndíjam áldott, üdvös idő
szaka, akárcsak az érettségi után (1963) 
a tengerészet, szolgálat az M /S  „Hazám” 
és az M /S  „Duna” magyar tengerjáró ha
jókon, kezdetben hajóinasként (deckboy), 
majd fedélzeti matrózként és végül ha
jókormányosként. Ezzel az utóbbi rang
gal szereltem le a Duna-tengerhajózási 
Részvénytársaságtól (DETERT). 1963- 
tól 1965-ig voltam hajósember. Azt köve
tően felvételiztem az Eötvös Lóránd Tu
dományegyetem filozófia és olasz nyelv és 
irodalom szakára, sikerrel. Eleddig tizen
öt verskötetem jelent meg, valamennyiben 
jelen vannak a rajongásig, honvágyig tisz
ta tenger-versek, a hajók, a kikötők, me
rész kifejezéssel élve: megjelenik a ten
gerek, óceánok, öblök, szorosok, szigetek 
„személyisége”.

-  M ilyen személyisége, élete van a v i
zeknek?

-  A vizek, a tengerek, a folyamok kom
munikálnak, üzennek, emlékeznek, ál
modnak, riadnak, harcolnak, megbé- 
külnek... és akinek megadatott a boldog 
sors, hogy hajózzon, az soha el nem fe
lejtheti a tengerek „nyelvét”, „egyete
mét”, a vissza már soha nem térő embe
rek, hajók és kikötők előtti, régen telt 
időket, amikor még gőzerővel, dízelolaj
jal s már atomenergiával üzemelő hatal
mas teherbírású hajók előtt a szélnek fe
szített delta- és háromszög vitorlák és 
tengeri áramlatok röpítették a partok, 
a kikötők iránt a gályákat, karavellákat, 
koggékat, galeonokat, briggeket, szkúne
reket, klippereket... fedélzetükön a sok
szor ismeretlen, végtelen vizek, föld
részek, szigetek meghódítására indult 
merész legénységgel. A tenger: minden
nek a bölcsője! A tenger ölel és öl.

-  Miért ment el tengerésznek? Milyen ten
gerjárókon szolgált, merrefelé hajózott?

-  Tengeri, hajós sorsomat a kiemelke
dően magas színvonalú Eötvös gimná
zium (Reáltanoda) azon nemes hagyo
mányának köszönhetem, hogy az éppen 
érettségiző osztályokba az előző eszten
dőben érettségizett diákok mindig eljöt
tek s beszámoltak arról, hogy „kiből mi 
lett...” A mi osztályunkba -  vak véletlen 
szerencsémre -  két olyan tavalyi Eötvös- 
diák jött sorsáról beszámolni, akik hajó
gépészként dolgoztak a DETERT Duna- 
tengerjáró hajóin. Elhatároztam, hogy 
szerencsét próbálok: megfeleltem a szi
gorú orvosi alkalmassági vizsgálatokon, 
a kötelező, felmérő teszteken, átestem a 
csepeli Szabad Kikötőben (Punto Franco) 
lebonyolított alapfokú kiképzésen, a fe
délzeti munkák minden fajtájára vonat
kozóan: kötelek kezelése, csigák, csomók 
készítése, rozsdaverés, festés, raktárak 
takarítása, a hajókormányzással és az 
iránytűvel, a zászlójelzésekkel összefüg
gő alapműveletek elsajátítása és még sok 
egyéb, erőt és kézügyességet megkövete
lő készség beidegzésére volt szükség, hogy 
mint kezdő tengerész végre munkaruhát, 
alkalmanként kimenő, ünnepi uniformist 
ölthessek. Ezt követően behajóztam az
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M /S  „Hazám” 1500 tonnás teherhajóra, 
és ezzel a magyar építésű, gyönyörű ha
jóval bejártam a Fekete-tengert, a Már
vány-tengert, az Adriát, az Egei-, a Jóni-, 
a Tirrén-, a Ligur-tengereket... Hat-hét 
hónapot hajóztam e fenséges mediterrán 
vizeken, majd átvezényeltek az M /S  „Du
na” nevű, folyami és tengeri teherszállí
tásra egyaránt alkalmas hajóra, amellyel 
a Gibraltár szoroson át kihajóztunk az 
Atlanti-óceánra, és északnak fordultunk, 
francia, holland, brit kikötők felé, át a Ki- 
eli-csatornán, elértük Hamburgot, Lübec- 
ket, a Balti(Keleti)-tengert, majd a Botte- 
ni-tengert, hogy azután sorra hajózzunk 
dán, svéd, lengyel, finn, litván, észt, lett 
kikötó'k között, a legkülönfélébb árukkal. 
Igen, észak is szép, de szívemben mindig 
éreztem egy mélysodrú honvágyat a medi
terrán tengerek irán t... Verseimet, ame
lyeket sok évvel később a tengerekről ír
tam, azokat, úgy lehet, maguk a tengerek 
írták, lévén, hogy egész valómmal: a ten
ger emléke voltam.

-  Mit lehet tanulni a tengertől?

— A tenger lélekjelenlétre, éberségre, 
bátorságra tanítja hajósait. A hajók föltét- 
len, m indenkori parancskövetésre taníta
nak. Mindazok, akik a tengereken, akár 
viharzó vizeken, akár nehéz, megerőlte
tő éjjel-nappali munkában megállják he
lyüket, teljesítik kiszabott kötelességü
ket, azok az élet minden más kihívásával 
is nagy eséllyel állnak majd szembe, nem 
lesznek a sors vesztesei, szerencsétlenjei.

-  Irodalmi és film es (rendezői, forgató
könyvírói) indulása egybeesik, képi gon
dolkodása vonzza az emlékképek megvaló
sulásai, a mozgókép és a fotó felé. Filmes 
eszközökkel él a verseiben is. A  filmnyelv is
merete hogyan segíti az írót, a költőt?

— Egyetemi éveim elvégzése után nagy 
előnyömre vált, hogy bekapcsolódtam 
a Balázs Béla Filmstúdió, majd pedig a 
MAFILM-HUNNIA Stúdió számomra fel
fedezéssel, egy újabb „egyetem” elvégzé
sével felérő szellemi életébe, a filmírásba, 
a filmforgatásokba, színészi munkákba és 
általában a mozgóképpel összefüggő szá
mos igényes és építő, személyiségemet ala
kító, gazdagító munkafolyamatába: a képi, 
a „fiimi nyelv” mély és termékenyítő ráha
tással bírt mind a költői, mind a prózaírói 
teljesítményemre. Olyan intellektuális és 
szenzuális készségek birtokába jutottam 
fiimi ismereteim (kamera-beállítás, áttű- 
nés, vágás, flashback, idősíkok váltakoz- 
tatása, a képi ábrázolást tovább artikulál
va, hivatásos színészek, amatőr előadók, 
statiszták kiválogatása, megismerése, 
a képi mozgások lassítása vagy gyorsítása 
vagy éppen „kimerevítése”, hang- és szín
hatások manipulálása stb. stb.) bővülése 
révén, mintha tökéletesen megtanultam 
volna írni-olvasni-beszélni egy új, idegen 
nyelven, amely kétségtelen másságával 
értékes és folyamatos visszahatást gya
korolt irodalmi tevékenységemre. Mint
egy húsz játékfilm-forgatókönyvet írtam, 
amelyekből számos országos, sőt világhí
rű film lett, leginkább annak köszönhető
en, hogy kiemelkedő tehetségű filmrende

zőkkel dolgozhattam együtt, éspedig az ő 
kifejezett felkérésükre. Mondhatnám, és 
nem lenne túlzás, hogy az irodalmi és a 
fiimi tevékenység egymást nemesítő-ter- 
mékenyítő együtthatásában éltem és en
nek dolgos-delejes erejével éltettem m áso
kat is!

-  A z 1980-as éveket nemzetközi h írű  fil
mek forgatókönyvei (is) fémjelzik: Csont- 
váry, Mephisto, Redl ezredes, Hanussen, 
Radetzky-induló... Milyen volt a közös 
munka Szabó Istvánnal? Mekkora szabad
ságot, beleszólást kapott az írás során?

-  Különös szerencsémnek tartom, hogy 
Szabó István, egy magas mércékkel dol
gozó, nagyformátumú filmrendező számá
ra írhattam három olyan forgatókönyvet, 
amelyet ő, rendezői kvalitásai révén, nagy
hírű, minősítő filmfesztiválok első díjainak 
szintjén realizált, és ami nagyon fontos: 
a film írásában nekem teljes szabadságot 
adott, jóllehet a könyv elkészültekor ő ma
ga is kivette részét egyes jelenetek vagy 
dialógusok beleírásából vagy átírásából 
vagy éppenséggel kihúzásából, ahogy ez 
járja a filmművészetben.

-  Jó néhány regényét, novelláját meg
filmesítették, ami pedig kim aradt egy iro
dalm i forgatókönyvből, megírta regényben 
(A birodalom ezredese, 1985). Nemegyszer 
megvalósulatlan vagy betiltott filmje ösztö
nözte egy-egy könyvének megszületését. Me
lyeket emelné ki?

-  Sok rendezővel dolgoztam a MAFILM 
műhelyeiben, és megadatott -  nem is rit
kán -  a lehetőség, hogy tanuljak tőlük, 
akár tisztán irodalmi munkáim viszony
latában is. Például az első forgatóköny
vem, a Büntetőexpedíció (rendező: Magyar 
Dezső) olyan inspirációs erőtérbe lendített, 
hogy magam is több filmet rendeztem a 
Balázs Béla Stúdióban, illetve a tévében, 
melyeknek „sorselemzésébe” itt most mel
lőzném a belemerülést, elég annyi, hogy

hatásosan, sőt kiválóan dolgoztam: vala
mennyi filmemet betiltották kisstílű poli
tikai okkal, de akár később már ok nélkül 
is... Vagyis ilyenkor engem, a személye
met tiltották be, további „rendszerellenes- 
ség” előfeltételezett gyanúja okán. (Pl. A r
chaikus torzó, Együtthatók, Anyám, Hétfők 
és konyhák.)

-  A z  újavantgárd hullám  hatása után  
végül az új akadémizm us felé fordult.

— Akár irodalmi, akár filmes munkái
mat idézem föl — gyönyörködve bennük —, 
láthatóan, érezhetően és igen-igen jótéko
nyan és bátran: együtt hat, hullámzik, he
lyet és művészi üzenetet vált az avantgárd, 
a neoavantgárd, a modern és a posztmo
dern, sőt: a rejtélyes, nárcisztikus akadé
mizmus is.

-  Már a kubai ösztöndíj (1973-74) ideje 
alatt önmaga felé fordul verseiben. A  rend
szerváltozás után költészete emlékezetlíra
ként jellemezhető  (Vitorlák emléke, 1979— 
1993; Emlék az ember, 20111, az emlékek 
és a horizont, a végtelen, a hullámok örök 
mozgása szervesen összefonódnak verseiben. 
A  szerelem, tenger, búcsú, emlékezés, elvá
gyódás állandó témái. „Ha lehetne a sors
sal alkut kötni, az akkori hangomat szí
vesen visszakapnám” -  mondja egyhelyütt. 
A  Belvedere (2014) mintha már visszatalál
na hozzá. Kubához és a tengerélményhez is.

— És itt is, a filmművészettel, a mozgó- 
kép-„gyártással”, filmírással „telített” éle
temben, csakúgy, mint az Eötvös-reálta- 
noda után eljött a tengerészet, a hajózás 
nagy életfordulata: 1963; 1973-ban író
szövetségi ösztöndíjjal másfél évre ki
utazhattam Kubába, mely országról és 
népről szólt akkor az egész világ, olykor 
létfontosságú politikai „mellvédek” om
lottak össze, szélén már-már egy atom
háborúnak. De ha nehezen is, győzött a 
TISZTA ÉSZ. (Talán.) Én békében éltem 
és abban gyönyörködhettem, hogy milyen 
szépek, ős-szépek a kubai lányok és asszo
nyok, milyen csodálatosak a kubai táncok, 
a dalok, a Karib-tengeri, trópusi éjszakák 
mily könnyen és mily hamar tesznek min
dent meztelenné, elérhetővé, elveszthető- 
vé, aztán ismét szembejönnek az emberrel 
a csodák, egy leány vagy tíz leány gitárral, 
dallal, és hátrálni előlük lehetetlen. Kört 
írt körém -  bekerített -  kihívó szépségük, 
nevetésük és végre megértettem, milyen 
nagy tudás a test! Mindőjükre mindörök
re emlékezem, viszontlátásukhoz nem kell 
találkozás!

S ha most valaki megkérdezné tőlem, 
feledve fáradtságomat, életem sok szépsé
ges évét, hogy: Merre fog tovább vitorláz
ni? Emlékező bánattal gondolok Osztály
részemre: „Partra szállottam. Levonom 
vitorlám. / A szelek mérgét nemesen ki
álltam. / Sok Charybdis közt, Sok ezer 
veszélyben / Izzada orcám. // Béke már 
részem: lekötöm hajómat, / Semmi tündér
kép soha fel nem oldja. / Oh te, elzárt hely, 
te fogadd öledbe / A heves Ifjút!” (Berzse
nyi Dániel)

NAGY BORBÁLA RÉKA
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LÁSZLÓ NOÉMI

Tenger

hullám, sziporka, szél és éjszaka, 
a láthatáron egy-két néma fa, 
mintha Isten unná a homokot: 
mikor teremtett, nem kockáztatott, 
a műve klasszikus, fegyelmezett, 
és megalkotta mégis a vizet, 
így ami él, az csupa szomjúság, 
út és torok és árok minden ág, 
és ami keringeni kezd, az édes, 
de sósán jut az örvény gyökeréhez, 
a föld gyomrából sóval marja ki, 
hogy létezik, s nem tud felejteni, 
hogy mindenáron mozdulnia kell. 
és tűz tüzet és sár sarat ölel.

hullám, sziporka, szél és éjszaka: 
fordítanád fejed, de nincs hova. 
fordítanád, nem hír moccanni sem: 
egyetlen ponthoz szegezte a szem. 
mögötte síkos, lejtős alagút, 
falában nem találsz sehol kaput, 
csak csúszol benne, m intha kezed-lábad 
nem emelt volna kősziklára házat, 
m intha vész lennél, összevisszaság, 
amit magából kivet a világ, 
csak távolodsz, egyre apróbb leszel, 
nem akad közös pályád semmivel, 
mintha magadnak nem volnál ura. 
a láthatáron egy-két néma fa.

a láthatáron egy-két néma fa: 
egyiknek sem vagy tulajdonosa, 
úgy forgolódsz a sötétség ölén, 
m intha nem volna anyagod a fény, 
úgy bukdácsolsz az egyenetlen tájban, 
m intha tested nem járná  át az áram. 
az éj bepólyált fosztó félelemmel, 
pedig bármerre indulsz, ott a tenger, 
bármerre nézel, ott zubog az ég, 
a fehér nappal terhes messzeség, 
a gyújtópontban kibomlásra vár 
medúza, hal, vadállat és madár, 
kapar és karcol, úgy hagy majd nyomot, 
m intha Isten unná a homokot.

m intha Isten unná a homokot: 
közé keverte ihatatlan véred, 
gondoltad volna, hogy ezt is megéred? 
hogy kiontotta, m it kionthatott, 
gyűrt homlokodon átsejlik a jel: 
élőhalott vagy -  és nem érdekel, 
emlékek-mozgatta múltbéli báb, 
szabályaid szerint m űködsz tovább, 
araszolsz percről percre, pedig végre 
süvíteni és emelkedni kéne, 
az idő  mélyén meggyűlt éjszakát 
forogva, búgva hasítani át, 
ez lényeged, ha ősalakzatod 
mikor teremtett, nem kockáztatott.

mikor teremtett, nem kockáztatott: 
villám szilánkkal mindent megjelölt, 
habzott a víz és forrongott a föld  
és egyikben sem ringott még halott, 
a lét magányos, tiszta tüze égett 
mikor magából kiszakított téged, 
mikor kettővé bicsaklott az egy 
s feladatoddá vált, hogy ne feledj, 
hanem csak törj, hasadj és sokasodj 
a kettő  eggyé ne váljon sehogy,

csak úgy, hogy ami lesz belőle: nincs, 
halandóságod mélyére tekints, 
vedd csak szemügyre, mi keletkezett, 
a műve klasszikus, fegyelmezett.

a műve klasszikus, fegyelmezett, 
koszorú rajta hús-vér jelmezed, 
melynek külön erénye az, hogy érez, 
ragaszkodik bonyolult végzetéhez, 
mi több, maga is alkot, képzeleg, 
álmodik arról: cseppet sem beteg, 
cseppet sem szédeleg, cseppet sem ül 
sziklaszilánkok csúcsán egyedül, 
nem rázza félelem, nem gyötri láz, 
a csillagok útjáról magyaráz, 
érteni véli, am it bennük olvas: 
távoli tűz vagyunk, hogy ki ne olthass, 
magadra vess, ha m indezt elhiszed, 
és megalkotta mégis a vizet.

és megalkotta mégis a vizet, 
sorsoddal zúg és sorsoddal morajlik, 
bárhová süllyedsz, sosem ju tsz  az aljig, 
egy áramlat m ind mélyebbre vihet, 
m ind magasabbra, mert a víz a Más: 
a kezdet és a vég. a változás, 
az önmagát kioltó szenvedély, 
amiben a magasság csupa mély, 
a mélység csupa szédületes távlat, 
folyton mozog, folyton apad és árad, 
hiába fúlsz, pusztulsz, vakulsz bele: 
mozogsz, apadsz, áradsz te is vele. 
a dermedés elevenedbe vág, 
így ami él, az csupa szomjúság.

így ami él, az csupa szomjúság, 
keres, kutat, hajlik alább s alább, 
zizeg, nyüzsög, tobzódik, szétterül, 
felforr, lobog, lenyugszik és kihűl, 
törik, lefagy, elolvad, elkopik, 
felcsap a vad, halálos ormokig, 
mielőtt magát elveszítené, 
leás a görcsös gyökerek közé. 
mire azt hinnéd: sosem lesz szabad, 
megcélozza az ingó lombokat, 
és egyszer majd a dús avarba hull, 
de addig szirmot hajtani tanul, 
lesz bogyónyi helyen egész világ, 
út és torok és árok minden ág.

út és torok és árok minden ág. 
indulsz, és zúgnak büszke harsonák, 
indulsz, és pezsdül torkodban az ég. 
és megnyílik a földnélküliség, 
hozzád hasonlít, am it megmutat, 
bolygók emelik foltos arcukat, 
ködök és párák úsznak át és el. 
az űr mindent egyformán megvisel, 
atom, elem majd számolatlanul 
egy mélyedésben egymáshoz lapul, 
izzani kezd, hogy aztán végre égve 
új élő részletet lopjon a létbe, 
ami kering, míg el nem ér a véghez, 
és ami keringeni kezd, az édes.

és ami keringeni kezd, az édes. 
a valóság szinte mindenre képes, 
például átölel, meleget ad. 
elvágja torkod, holtra riogat, 
mielőtt karjából kirántanád  
magad, káprázatot bocsát reád, 
és elhiszed, hogy csak terád figyel, 
hogy értheted, mert benne létezel, 
m iattad létezik fa, föld, tűz, víz és fém, 
te állsz az élet kellős közepén, 
körötted ring a világegyetem,

az idő  harmonikus, lágy ütem, 
édesen indul és finom an fékez, 
de sósán ju t  az örvény gyökeréhez.

de sósán ju t  az örvény gyökeréhez, 
hol üvöltéssé nő  a gyönge, kék nesz, 
haragos-zöld paripák rőt sörénye 
bőszen lobog a fellegek fölébe, 
hiába zúdul fentróí száz vihar: 
a tenger árja mindent eltakar, 
a föld magába majd hiába zár: 
a tenger hullám a m indent kitár, 
gyűlöletünkön, rettegéseinken 
átcsap a szürke, moszatszerű minden, 
esetleg azon kapjuk majd magunk: 
kidomborodik halvány homlokunk, 
megtudjuk: talán voltunk valaki -  
a föld gyomrából sóval marja ki.

a föld gyomrából sóval marja ki, 
hogy nincs m it adni, nincs m it érteni, 
egyetlen elv: ha fent ragyog a nap, 
rövid időn belül földbe harap, 
ha lentről óv, ápol, vigyáz és éltet, 
hamarosan fölülről gyilkol, éget, 
szárít, vakít, sziszeg, szúr és kínoz, 
ha kint vagy, bevisz, ha bent vagy, kihoz, 
ha lent vagy, fölemel, fönt vagy, leejt, 
megvilágosíthatna: elfelejt, 
mert egyedül te mutatod neki, 
hogy létezik s nem tud  felejteni.

hogy létezik s nem tud  felejteni, 
az élő nem lehet csak az, ami, 
sosem egész, a sok volt pillanat 
állandóan jelenéhez tapad, 
ha végre egyszer érintetlen lenne, 
őshüllők másznak, kergetőznek benne, 
ha kifehéredne végül a kép, 
esőerdőt növeszt a sík vidék, 
ha elcsitulna minden suttogás, 
fülsüketítőn megzizzen a sás, 
ha érverése lassulna netán, 
rohanna újabb káprázat után, 
mert létezik s beéri ennyivel: 
hogy mindenáron mozdulnia kell.

hogy mindenáron mozdulnia kell, 
a tenger kérdez, mozdul és felel, 
lélegzetedben lüktet, andalog: 
hát tengeredhez indulj el gyalog, 
mert lélegzet még, van hát tengered, 
indulj gyalog és menj, míg eltemet, 
csak menj, míg el nem használod erőd. 
a tenger lesz hódító levegőd, 
és lélegezz, amíg hiszed, hogy élsz. 
tenger leszel, tengerben elalélsz. 
fény és titok, szerencse és salak, 
tengeri szörnyek közt egy árnyalak, 
és tenger voltál és tenger leszel, 
és tűz tüzet és sár sarat ölel.

és tűz tüzet és sár sarat ölel, 
mert mindenáron mozdulnia kell, 
mert létezik, s nem tud felejteni, 
a föld gyomrából sóval marja ki, 
de sósán jut az örvény gyökeréhez, 
és ami keringeni kezd, az édes. 
út és torok és árok minden ág, 
így ami él, az csupa szomjúság, 
és megalkotta mégis a vizet, 
a műve klasszikus, fegyelmezett, 
mikor teremtett, nem kockáztatott, 
mintha Isten unná a homokot: 
a láthatáron egy-két néma fa, 
hullám, sziporka, szél és éjszaka.

4 HELIKON —



BOGDÁN LÁSZLÓ

A tenger és 
az álmok
Legyél jó, mindhalálig, okított nagy

anyám, elsó', máig egyetlen tanítómeste
rem, de ha ezt nem lehet, legalább ne legyél 
rossz. Tegyél jót mindenkivel, de tudjad, so
ha, senki meg nem hálálja! Frusztrációikat, 
sértettségeiket leplezendő ott tesznek majd 
keresztbe neked, a jótevőjüknek, ahol csak 
tudnak. Nagymama tizenharmadik paran
csolata 1972 késő nyarán dőlt meg, amikor 
a konstancai utcán váratlanul szembeta
lálkoztam Zsánnal. Fehér ruhában feszí
tett és felrikoltott örömében. Bembere, te 
vagy? — álmélkodott s egy teraszon, az el
ső sör után hívott meg hajókázni a tenger
re. Van egy vitorlásom, mondotta szerényen. 
Másnap reggel futottunk ki, egy magas, at- 
létatrikós, szakállas férfi kezelte a vitorlá
kat, én állottam Zsán mellett a fedélzeten 
és néztem a kiismerhetetlen tengert. A part 
megbízhatóan távolodott. Feltámadt a szél, 
Zsán is a társa mellé lépett a vitorlák da
gadtak, és mi száguldottunk előre, akkor if
júkori gőgömben úgy képzeltem, a kiismer
hetetlen jövő felé.

Zsánnal, aki újra mellém lép, hideg sört 
nyomva kezembe, 1968 szeptemberében 
ismerkedtem meg. Katona voltam éppen, 
Luciu Giurgeniben, ahol hétezer köztörvé
nyes bűnöző építette a hidat. Híd a Dunán. 
A milicisták a rabokra ügyeltek fel, bajtár
saim az őrtornyokban a szögesdrótkerítés
sel körbekerített tábort védték... süvöltö
zött a szél, az ukrán puszták démonai által 
felhergelt Krivec. (Nálunk, Háromszéken 
Nemere.) Aki még nem érezte ezt a szelet, 
az nem is tudja, mi a szél. Én éppen a rak
tárban vételeztem az élelmiszereket a fi
úknak, a raktár közös volt, az étrend nem! 
A milicisták nem azt ették, amit a bakák, 
a rabok étrendje is más volt. Kisegítőm egy 
szőke srác volt, Zsán, mutatkozott be meg
nyerő mosollyal, a három évéből akkorra 
már kettőt letöltött, s a dumájával minden
kit elvarázsolt, ezért lett a kisegítőm, s vi
gyorogva figyelte, amint a kistermetű, bi- 
bircsókos Barabas ősmesterrel vitatkozom, 
aki mindenkit át akart verni. Zsán, amíg a 
kocsit tolta, bevallotta: strici a fővárosban, 
gyönyörű lányokat futtat, de egyikük pusz
ta bosszúból átverte, azt mondotta a bíró
ságon, hogy ő kizsákmányolta a lányokat, 
s őt, ezt a szende szőkét, aki különben ra
vasz, kitanult dög, minden este meg is erő
szakolta. Ebből persze egy szó sem volt igaz, 
legyintett Zsán, kellett is ide erőszak, min
dig is azt a lányt vágta gerincre, amelyiket 
akarta, de az volt a helyzet, hogy a banda- 
főnök, a lányokat futtató stricik hálózatá
nak feje megorrolt rá. így kapott három 
évet, de kikerül ő még innen, nézett rám, 
s harangvirágkék szemében vörös lángok 
sziporkáztak. S akkor minden más lesz, ha 
nem is ugyanolyan, mint régen. De bosszút 
áll a sérelmeiért, gondoljam végig, mégis
csak, három évet loptak el az életéből.

Különben alkalmazkodott sanyarú kö
rülményeihez, pihen és elvonatkoztatva 
helyzetétől, kívülről figyeli magát, egy do

log hiányzik nagyon, a pia, mindenki iszik, 
mi, a katonák is, a parasztok is, a milicisták 
is, csak ők, a rabok nem ihatnak. Mindég 
is átéreztem a megalázottak és megszomo- 
rítottak búját-baját, a magam eszközeivel 
harcoltam is a diszkrimináció ellen, ezért 
szilveszter estéjén beloptam Zsánnak egy 
liter rumot és egy tejesüvegben sört. A Va
dul Oii elhíresült kocsmájában üveges sört 
még nem láttak. Akkor se hittem, eleveníti 
fel Zsán az élményt atlétatrikós társának, 
amikor már ihattam. Nem is gondoltam vé
gig, mi lesz, ha lelepleznek, szólok közbe én, 
megborzongva a melegben. Jöttem volna 
melléd, vagy, ami még rosszabb, bevágnak 
egy büntetőszázadba. Ahol kifogsz egy élet
unt, komor kapitányt, variálta Zsán, aki
nek szintén élénk volt a fantáziája, akit ép
pen elhagyott a szerelme, s ezért az egész 
világon bosszút szeretne állni, de mivel ezt 
nem lehet, azokat szekálja, akik ki vannak 
szolgáltatva neki. De nem kaptak el, meg
úsztam.

Mivel foglalkozik a barátod? -  nézett át 
rajtam a másik. Költő, mondotta Zsán büsz
kén. Mindannyian azok vagyunk, röhögött 
a férfi, miért, mi nem költjük, ha kell, ha 
nem, a pénzt? 0  verseket is költ. Igyekez
vén megmenteni becsületem, váratlan for
dulattal a feketén háborgó habokra mu
tattam. Ott várnak a felfedezőkre a régen 
elsüllyedt gályák. Radu, mutatkozott be a 
srác, s rájöttem, ezzel kellett volna kezde
nem. Itt hajókáztak már az argonauták is, 
mentek az aranygyapjú után. Ok kik voltak, 
érdeklődött Radu. Görög kalózok? Mondjuk, 
de ha hajójuk, az Argó elsüllyedt, lenn le
het a mélyben. Egy vagyont érhet az arany
gyapjú, lelkesedett Radu. De nemcsak az, 
a hajó is.

A Fekete-tenger évezredekkel ezelőtt 
egy édesvízi tó volt, magyaráztam körül
ményesen, a jégkorszak után, amikor emel
kedett az óceánok és a tengerek vízszintje, 
a Boszporuszon át ömlött be a tóba a tenger, 
a sós- és az édesvíz keveredett s ez bizonyos, 
csak a mi tengerünkre jellemző anomáliá
kat idézett elő, 180 méter mélyen van a lát
hatatlan határ. Ez alatt a mélységben nem 
él meg semmi, következésképpen a hajófér
gek sem, azok a kagylók, amelyek (akik?) 
rágják a fát, ami azt jelenti, hogy minden 
megvan, nem porlad el, nem esik szét, a víz

tartósítja zsákmányát. Gondoljátok el, mit 
jelent ez, felfedezhetünk, mondjuk, egy több 
ezer éves görög vagy egy ezerötszáz eszten
dős bizánci gályát. Ilyeneket még senki sem 
látott. Úszhatok -  néztem Zsánra, hagytam, 
emésszék meg a hallottakat. Igen, de csak 
kötéllel a derekadon. Radu rám erősítette 
a kötelet, harmincméteres körben úszkál
hatsz, cimbora, mondotta, de kötél nélkül 
elsodorhatnak a sunyi áramlatok. És mi fe
lelősek vagyunk érted, kacsintott, a miénk 
vagy. Jólesett, hogy bozgor létedre így mon
dottad, a mi tengerünk! Mindannyian az ál
lamé vagyunk, mi is, a tenger is, de ha ez 
így van, egymásé is, nem? A Fekete-tenger 
tehát a miénk is, a mi tengerünk is! Beug
rottam és úsztam, akkor először életemben 
a nyílt tengeren. Igaz, kötéllel a dereka
mon, de ettől hamar el tudtam vonatkoz
tatni, átélve a szabadság mámorát. Ez még 
évtizedek múlva a kék tengeren, az Adrián 
is megtörtént, de ne vágjunk a dolgok elébe.

Két tengert már csak azért sem lehet 
összehasonlítani, mert amikor az egyik
ben vagy, a másikat csak elképzeled, nem 
lehetsz egyszerre mind a kettőben. Egy 
fél óra múlva húztak ki. Boldogan liheg
ve értem vissza az Argóra. Állítólag a hajó
orr beszélt is, Zeusz híres dodonai tölgyei
ből építették, látta a jövőt, mindent tudott, 
értékes utasításokat adott a tengerészek
nek. Ez mitológia, röhögött Zsán a növe
kedő hullámokat figyelve. Mindegy az, le
gyintett Radu, a kincs azé, aki lemegy érte. 
Mennyi idő után érnénk Sztambulba, kér
deztem váratlan érdeklődéssel. Zsán leült 
s noteszébe a következőket írta, erről ne is 
álmodjál, komám, ezek figyelnek, ha túl
lépjük a határt, helikopterrel lövik szét a 
seggünket, vagy utánunk küldik a motoros 
őrhajót, s megint bevágnak a lerbe, másod
szor már nem bírnám ki. De az elsüllyedt 
gályák, ábrándozott Radu és én önfeledten 
kezdettem el hazudozni az argonautákról 
s az elsüllyedt hajókról, mert, emeltem fel 
az ujjam, minden tenger hajótemető. Nem 
tudtam, hogy évtizedekkel korunk előtt já
rok, 2001-ben fedeztek fel, az ukrán par
toktól nem is olyan távol, egy teljesen épen 
maradt gályát. (Mindez látható a videó- és 
észelosztó YouTube-on. A  Fekete-tenger tit
ka című dokumentumfilm beszámol az ex
pedíciókról és arról, hogy miket is fedeztek 
fel. Előttem három látogatója volt az oldal
nak. Erről ennyit.) Van egy barátom, jöt
tem lendületbe, hagyva a kísértethajókat, 
ő Konstantinápolyban volt rab, de megszö
kött. Hogyan, kérdezték. Amikor befagyott 
a Fekete-tenger, a seggén csúszva! Nadrág
ját WC-papírral bélelte ki, hogy fel ne se
bezze a jég. Csúszott, csúszott, míg el nem 
ütötte a konstancai kaszinót, ha az nem 
lett volna, még ma is csúszna. Fintorogtak. 
A Fekete-tenger sajnos soha nem fagy be, 
józanítatott ki Radu, s ott nem volt ilyen pa
pír, a törökök mossák a seggüket. A vitor
lákhoz lépett. Ideje visszafordulni, ingatta 
nagy fejét, jön a vihar, s nem lenne jó meg
várni.

Elfeketedett az ég, az Adrián, a bóra 
érkeztével, váratlanul jön, mint a rossz hí
rek, fehér lesz minden, hófehér. De még 
annál is fehérebb! Jézus Krisztus arca le
hetett ilyen a kereszten, mondotta mély

> » »  folytatás a 6. oldalon

—  2018/16. SZÁM -  AUGUSZTUS 25. 5



meggyőződéssel egy illír halász, noha az 
illírek állítólag már kihaltak, ő mégis élt, 
és halotthoz egyáltalán nem méltó mohó
sággal itta a pálinkáját. Ahány tenger, any- 
nyi színű vihar. S akkor még csak a szí
néről beszélünk, nem a tulajdonságairól! 
Annak a megőrzött noteszlapnak a másik 
felére írtam, este, a Zsán villájának tera
szán, Búcsú a trópusoktól címmel egy ver
set. Színészbarátomnak, Técsy Sándornak 
ajánlottam.

Hogy láthassuk jövőnket, elugrottunk
Olimpra,

és a hullámok táncát követtük fennhéjázva, 
de mégis önfeledten, ahogy egymásból

nőttek,
felmagasodtak, éltek, habozva összetörtek. 
Hihettük még, hogy sorsunk

nem hullámmódra végzi, 
hihettük, lesz még Isten, ki szavunkat

megérti.
Hogy eljöttünk Szatmárból, sok

felsőbbrendű rumtól 
reméltük, jó  lesz minden. Életünk

jobbra fordul,
de bementünk Bányára s felpuffadván

a sertől,
éreztük, vége immár. A z élet mással flörtöl. 
Kivágtattunk a síkra. Reményeink feledtük. 
Feldúltuk Vásárhelyt is. Mulassunk végre

együtt.
De tudtuk, nincsen kiút ebből a látomásból. 
Eget földtől, másoktól minket ez elhatárol. 
Hát úton voltunk megint és hallgattak

a társak.
És hallgatott az Isten. A  fogadók bezártak. 
De azért én reméltem, eljő értünk egy hajnal, 
botjával vállon üt és elvarázsol az angyal. 
Eltakar és földerít, megvigasztal és ápol. 
Kijutunk, majd meglátod, e romló

sárhazából.

Ó egészen New Yorkig, a világ főváro
sáig jutott, én maradtam, de ezt még nem 
tudtam akkor, amikor ezt a verset ír
tam. Zsán egy üveg borral ült le mellém, 
Radut megbolondítottád, épp búvárha
rangokra alkudozik görög csempészekkel. 
Fel akarja fedezni az elsüllyedt kísértet- 
hajókat. Ez aligha fog neki sikerülni, rö
högtem. Mégis mivel foglalkozik? A parti 
őrség kapitánya. S te tudod, hogy hol rej
tőznek azok az elsüllyedt hajók. Elsodor
hatták azóta a mélytengeri áramlatok. 
Csakhogy ezt Radu soha nem hiszi el, azt 
hiszi, hogy át akarod verni, hogy magad
nak akarod a kincseket, vigyázz vele, ve
szélyes, tűnj el innen. Kimentünk a te
raszra, néztük a holdsütésben csillámló, 
titkokat, kísértethajókat, kincseket, sziré
neket rejtegető csalárd tengert. De mielőtt 
eltűnhettem volna a konstancai éjszaká
ban, megjött Radu. Holnap indulunk, je
lentette be és kivett egy üveg bort a tás
kájából. Le fogunk merülni, lehet, hogy a 
roncsokat elsodorták az áramlatok, de ha 
egyáltalán voltak, előbb-utóbb csak megta
láljuk őket. így ismerkedhettem volna meg 
a Fekete-tenger mélyvilágával. De meg
ijedtem és felültem az első hajnali vonat
ra. Ha lehunytam a szemem, csikóhala
kat láttam és tengeri kígyókat. Feléledtek 
a Fekete-tenger mélységeiben nem is léte
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ző kagylók és rágták a hajótestek fáit. Egy 
év múlva, amikor visszatértem, Zsán már 
nem volt sehol, a villájában idegenek lak
tak, s nem tudtak semmit róla. Nem talál
tam Radut sem. Mélyen beúsztam a ten
gerbe, s arról képzelegtem, hogy mégiscsak 
találhattak valamit, pénzzé tették és meg
léptek, most egy génuai kocsmában nézik 
a lányokat és boldogok.

A tenger feketén tajtékozva ringatott, s 
egy hangot hallottam, s kinyitva szemem 
megláttam a mentőcsónakot. Túl mélyen 
beúszott, uram, kiabálta egy kövér fér
fi, ez veszélyes, azonnal forduljon vissza. 
A hang baljós sejtelmeket ébresztett ben
nem. Ha ez most megismer, leszámol ve
lem. De nem ez történt. Behúzott a csónak
ba, megölelt, elmesélte, hogyan váltották 
le. A buzgómócsing helyettese nyomozott 
utána, besúgta, be akarták vágni a lerbe, 
az volt a vád, hogy a nép vagyonát akarta 
ellopni, amikor megtalálta azt az épen ma
radt hajót. Hát szereztél búvárharangot? 
Igen, de híre ment. Megtudták a gyanakvó 
elvtársak is, és megvádoltak. Ahhoz, hogy 
ellophassam, védekeztem, felszínre kellett 
volna hozni, de nem sikerült, ott rejtőzik 
teljesen épen a mélyben. Ne mind hazudoz- 
zál, elkorhadt az már. Azonnali hatállyal 
kirúgtak és szalvamár lettem, élni kell va
lamiből. És Zsán? Meglépett egy török ha
jón, tudod, utána jöttek a riválisai, és ki 
akarták nyírni. Neki se lehetett könnyű.

De kinek az, kérdeztem magamtól 23 
esztendő múlva Trau (ma Trogir) kikötőjé
ben, nézve a kék tengert. Nem hittem, hogy 
örök álmom, a hajókázás az Adrián valóra 
válhat. Pedig a hajó már ott várt a kikötő
ben. Lovor, díszelgett neve az oldalán, ami 
babért jelent. Ezt is megértem, annyi té
velygés után. Mindig is irigyeltem Herczeg 
Ferencet. Na, nem a sikereiért, hanem a 
hajójáért. A Sirályon évtizedekig hajókáz- 
hatott az Adrián. Igen, az írófejedelem tu
dott élni, s hajóját Trianon után sem vették 
el, jugoszláviai hatóságok külön engedélyé
vel hajókázhatott tovább -  a nagyságnak, 
lám, lám, nemcsak átkai, előnyei is van
nak. Nem mindennapi élményeit A szelek 
szárnyán című könyvében örökítette meg. 
De azt, hogy én is hajókázhatok az Adrián, 
s nézhetem hátamon fekve a kék tenger
ben ringatózó hajóról az égboltot, a csilla
gokat, igen, amelyeket annyian nézhettek 
már előttem Marcus Aureliustól Herczeg 
Ferencig, soha nem hittem komolyan. Ál
mom beteljesülését túl sok minden akadá

lyozta, legelsőül a hírhedett balkáni há
ború. A szerbek mindent akartak, túl sok 
mindent veszítettek, például az Adriát is, 
amely tengerre már nincsen kijárásuk. Mi, 
erdélyi (romániai) magyarok vagyunk az 
egyetlenek az ötágú síp fúvói közül, akik
nek még van tengerük. Feketének fekete, 
de a miénk. Nemsokára másik vágyam is 
teljesült, az ember azért él, hogy álmodoz
zon, s utána beteljesítse álmait.

Kötéllel a derekamon negyven méteres 
körben lebeghettem a kék, igen azúrkék 
vízben. Ez az érzés, ez a szabad lebegés az 
áramlatok, hullámok között a fecsegő fel
színen, a mély csendjét hallgatva leírha
tatlan. Van-e vajon az Adriának Atlanti
sza vagy Vinetája? -  tettem fel a kérdést, 
magadnak, uram, ha szolgád nincs, s arra 
gondoltam, na, ez az álmom is teljesült s 
még élek. Hogyan legyen tovább? Ez a kér
dés, később, a hvari spanyol erőd tetején is 
felmerült bennem, miközben néztem a ve
lencei armada egykori szálláshelyét, a hír
hedett hvari öbölt. Az erőd hatalmas, ki
terjesztett szárnyú sasra emlékeztető 
árnyékát a vízen. Úszni szerettem volna, 
a setéten derengő vízben, kiúszni az ár
nyékból a fényre, de nem lehettem egyszer
re két helyen jelen. Ma is ott állok az erőd 
tetején, hátrább turisták egy kisebb cso
portja áhítatos arccal hallgatja a világhí
rű operaénekesnőt, Vivaldit énekel, Nulla 
il mundo pax sincera, szárnyal a világ ál
tal csodált szopránhang, mindent betölt és 
én továbbra is azon töprengek: hogyan to
vább? Várnak-e újabb álmok? Később, ami
kor a szőke szépség hódolóival elvonult, s 
barátom a kabócákat kereste, hangjukat 
hallotta, de nem mutatkoztak, le szerette 
volna fotózni őket, írtam egy verset a na
pon, felfüggesztve kétségeimet. (Azóta is 
gyötörnek.) Zárjuk, átmenetileg ezzel, hi
szen másik helyen, másik időben fejez
tem be, Jószon, a szegények szigetén. (Itt 
van Homérosz föltételezett hét sírja közül 
az egyik. Helyén egy szikla áll. Nehéz fel
jutni, de megéri, a kilátás páratlan, alat
tunk fáradhatatlanul hazudozik a nyug
hatatlan Égei-tenger.) A jószi fennsíkon, 
a velencei vár romjai mögött, de még a ti
zenhárom szélmalom előtt fürkésztem a 
jószi öböl vizét, a végén ott fehérlett az öreg 
görög templom, s nem tudtam, mit rejteget 
a jövő, ez a csalárd szépasszony? Ez megint 
egy másik tenger volt, az Égéi, s másik föld. 
A cseles Odüsszeusz földje és tengere. Meg
történhetett volna bármi.
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áb rá k  egy idegen o rszág  
ten g erp a rtjá n a k  fövenyén

nagyon fehérek itt a házfalak 
és az ég nagyon valószerűtlen 
vihar lesz -  a sok hajó itt maradt 
mondtam neked miközben leültem  
hogy szemügyre vegyem az ismeretlen tájat: 
ott fürdó'zó'k anyaszült meztelen 
nyugodtan és teljesen fesztelen 
belaktak egy partszakaszt amit kitaláltak 
hogy legyen valami emlékük önmagukról 
mielőtt isten kinyitja a lélekólakat

cápáktól itt sosem kell tartani 
és barátságosan fogja felszínre hajtani 
az úszó testeket egy képzelt fókahad

*

a vasúti híd alatt ha átkelsz: ott a tenger 
és ott leszel egy ismeretlen parton 
am it kitaláltam  előre elégszer 
hogy olyan legyen amilyennek tartom  
a homokszemek a víz színe a lányok 
-  minden épp olyan amilyenre vártam  
te csak ámulsz -  mennyi ismert ismeretlen: 
egy partszakasz m it épp jól kitaláltam

*
és az ábrák ott a tengerpart fövenyén: 
feljegyzések megannyi test mozgásáról 
nincs iránya itt a lábnyomoknak 
aki lép csak ellép önmagától

másképp könnyebben járnak itt a népek 
nem olyan mély a lábnyomuk ha lépnek 
s koszt dobál a tenger mégis tiszta

a jeleket itt senki meg nem fejti 
és önmagát egy percre elfelejti 
egy gondterhelt északi turista

*
a képzelet a parton megreked 
nemóként a vízbe nem hatolhat 
a víztükör a széltől megremeg 
de örök csöndjét őrzi lenn a mély 
csak állandóság -  semmi szenvedély 
bár távolabb víz s ég egybeolvad

(és tudható: hiába minden ábra 
m it itt hagyott a parton annyi élet 
elmossa a tenger -  tabula rasa)

VARGA LÁSZLÓ EDGÁR

LÁNG ORSOLYA 

k isodródás

„Rebbennek sötét árnyak 
A partszegélyeken; 
a tengerészek, 
mint roppant álmok 
Hevernek a tengeren.”

(Egyed Péter: 23 buborék)

felhők püffedt légzsákjai 
hevernek a horpadt karosszérián

a felforrt hűtővíz beszivárog

üveget képez a homokkal elegyedő 
visszamaradt vegyület

lehorgonyozva, kampós végtagokkal 
várni, hogy kimenekítsenek 
a szélvédőn kicsapódnak a türelem sóvirágai

az összetett és széttartó elem 
szorításában fennmarad a test 
lebegteti a hidraulikus tartószerkezet

a mólódeszkán vasalódó hullámok 

átállás

a nyár rövid technikai szünet után
folytatódik

olajfoltok lebegnek az aszfalt fölött 
a hőségtől beinduló szirénák 
tikk-takk szöcskenyájak

laza papucsok
bomladozó gyékény
egyetlen élő: a halottnak hitt légy

szemcséken gördülő antropomorf formák 
egy homokozószett széthagyott elemei

ez a kanyar ismerős

tetőcserepeken végigpattogó csigaház 
lakóját kiszívta a nap

alattomosan és észrevétlenül
húz lefelé a zsebben felejtett konglomerátum

a detonációtól repedt tetőn

K IRÁLY FARKAS

jú liu s  12.
K-nak, poste restante

felhőket cibál az ébredő vihar, 
k., itt a legszebb is félelmetes, 
itt elköszönni már nem szokás, 
(szeretni nehéz, innen nehezebb.)

porladnak a hullámtörők a parton, 
uszadék süllyed-emelkedik, 
fa, szemét, dögök, kisebb hajóroncsok, 
(átölelni kellene valaki élőt.)

a hajó -  ígéret, a hajó -  remény, 
a hajó a megmentő csoda, 
ám a vak varázslónk így énekel: 
el barco no vendrá por nosotros*

pálmák, páfrányok, jeltelen sírok közt 
napról napra elfogy az, aki voltam, 
vérmes vadak hurcolják darabjaim, 
felfalnak fiaik titkos fészkeikben.

k., egyszer ezer csillogó csőrű 
m adár vesz körbe, egyik karodra száll, 
szemedbe néz, és kiöklendezi 
mindazt, ami belőlem maradt.

Puerto Maldito, 2018

* a hajó nem jön el értünk

Meleg tengerek
Valami egészen máson dolgoztam, ami

kor rámcsörrent a vonalasnak nevezett 
tárcsás telefon. Hogy írnék a tengerről! -  
szólított fel egy szárazföldi hang.

Méghozzá nem is akármit: esszét, érte
kezést. A terjedelme pedig kettő' usque há
rom flekk legyen. Ezzel meg is szakadt a 
nemzetközi kapcsolat. Nem volt időm el
mondani, hogy vénember vagyok, és már 
harmadik hónapja egy üzeneten dolgozom. 
Levél fiaimhoz lesz a címe, éppen belevág
tam. Éppen összeszedtem hozzá az anya
got.

„Tiszavirág életem / tengereken tenge
tem.” Volt egy ilyen kamaszkori rigmu
som. Nyilván ez ihlette meg a rámcsörrenő 
jóbarátokat.

Amit most írok, fél évszázaddal az idé
zett csalafinta klapancia után lát napvilá
got. Fiaim tízezer kilométerekre élnek, én 
pedig egyre gyengébbnek érzem magam. 
El kell mondanom, amit tudok. Még idejé
ben. Mielőtt elpatkolok.

És most itt van ez a szunámi. A ten
ger. Amikor úszni tanítottam őket! -  jut 
eszembe. Hogy is volt? Megkérdezem az 
élettársamat.

— Hogy úszni? — szól ki a fürdőszobából. 
Hát az biztos, hogy te nem!

Ideje rátérnem az óceánra. A tartalom
nál mindig fontosabb a terjedelem.

*

Egy apró szigeten éltem le az életemet. 
Akármerre indultam útnak, leértem a 
partra félóra alatt. Északon a hűvös At
lanti, délen a langyos Karibi habok.

A trópuson izzad az ember. És a szobá
kon nincsenek zárható ajtók-ablakok. Sze
relmeskedni lejár a vízbe az ember.

Belesétálnak a tengerbe a párok. A fi
úk a mélyvízbe csábítják a lányokat. Aki
nek nem ér le a lába, kiszolgáltatott. Van, 
aki fejest ugrik: a parton ücsörgők meg
csodálhatják a fényes márvány-combokat. 
Ez azonban csak egy pillanat: úszni nem 
tudnak a trópusiak.

A szerelmesek átölelik egymást, a nők a 
fiúk derekára kulcsolják a lábukat. De ezt 
már nem látja senki. Én is csak tapaszta
latból tudom.

így ringanak, mint a nenüfárok. A ta
virózsák. Csak a tágranyílt szemekből le
het sejteni, hogy merre tartanak. Mert 
itt, a meleg tengerekben, ismeretlen a ko
rai magömlés. Az ejaculatio praecox. Mozi 
után a kislányok nevetgélve mesélik, hogy 
a hősök még ki sem gombolták a nadrág
jukat, és a szerelemnek máris vége van.

Mi itt addig szeretjük egymást, amíg 
kedvünk tartja. Amíg csak ránkeseteledik. 
Nekem is így fogant meg valamennyi fiam. 
A meleg tengerek habjaiban.

Ezzel be is fejezem. Visszatérek az üze
nethez, amin harmadik hónapja dolgozom. 
Mindezt persze a fiaimnak is megírom.
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Szabadulás 
a Krímből
E scape from  C rim ea
igaz  tö rté n e t a la p já n  -  e lső  rész

Vörösen izzó nap ereszkedik a dobrudzsai 
síkra, a szabad nyugati világra, és kis ide
ig hevíti még a napraforgókat. Mögöttem 
a Fekete-tenger, az hozott ide a Krímből, 
az mentett ki a kényuralomból, a diktatú
ra rettenetéből. A rettenet emléke azonban 
tovább él, vörösen, mint a láthatáron izzó 
csillag. Azelőtti és azutáni életem emlék
képei összefonódnak. A nagy síkon felállí
tott szélforgatta turbinák ezreiből áll össze 
a jelen. Minden fordulat, a lapátok minden 
egyes moccanása azt súgja: miért? miért? 
miért? Keletre fordulok, a Fekete-tenger sö
tét vizén túl húzódó láthatárt kémlelem. Ar
ra van a Krím. Az otthonom.

Tánya vagyok, szevasztopoli ukrán nő. 
Irdatlan műtrágyagyárban voltam vegyész- 
mérnök. A gyár Oroszországból az európai 
ár duplájáért érkező földgázzal működött. 
2014 előtt szerény fizetésemből is elég jól 
éltem. 29 éves vagyok, még nem mentem 
férjhez. Falun születtem, Lemberg mel
lett. A szüleim most is ott élnek, ott lakik 
a nővérem is, a férjével. Szolgálati lakás
ban laktam Mása kolléganőmmel, aki a ka
zahsztáni Nazarbajev-rendszer elől mene
kült Ukrajnába. Atomenergetikai mérnök 
volt.

Nem vagyok nacionalista, a politika sem 
érdekelt különösebben soha. Vezetőinktől 
azért elvártam az alapvető becsületességet. 
A tudomány volt a szenvedélyem. Arról ál
modoztam, hogy majd kémiából doktorálok 
a Szevasztopoli Állami Egyetemen.

Amikor az ukránok ellenálltak korrupt 
elnökünknek, Janukovicsnak és az őt kö
rülvevő bűnözőknek, életünkben a csodá
val határos változás állt be. Közénk lőttek 
Kijevben, a Majdan téren, Berkut roham
rendőri alakulatok ütlegeltek bennünket, 
végül mégis győztünk. Janukovics megbu
kott és Moszkvába menekült, hiszen hosszú 
ideje amúgy is onnan irányították. Karnyúj
tásnyira volt a szabadság, a remény, egy új, 
önálló élet ígérete. Az út végén ott állt Eu
rópa, az Unió. Kiszabadultunk Putyin bék
lyóiból, a birodalmi alakoskodás csatáiból. 
Vagy legalábbis ez történt Ukrajna java ré
szében. De nem a Krímben.

2014 márciusában, a Krímben az Orosz
országhoz való csatlakozásról szóló nép
szavazást írtak ki. Ukrajnában ez alkot
mányellenes, de a Krímben ekkor már 
hemzsegtek az orosz különleges alakulatok, 
katonai jellegű egységek, titkosrendőrök, 
fegyveres csoportok és kommandók. Akik

már parancsnokot, kormányzót, rendőrfő
kapitányt is kineveztek.

A Kreml utasítására kihirdették a nép
szavazás időpontját.

A népszavazás napján a gyárudvarra te
reltek bennünket. Aliig felfegyverzett, csep
pet sem katonai egyenruhás férfiak jelentek 
meg. Magas, erős, középkorú férfi vezette 
őket, azt mondta, a neve Csesznyakov. Mint 
később megtudtuk, az orosz különleges ala
kulatok ezredese, nyolcvanas szovjet-afgán 
háborús veterán.

-  Jól gondolják meg, hogyan szavaznak 
holnap! Ugatta parancsoló hangnemben 
Csesznyakov. -  Ne feledjék, a Krím orosz 
volt, és az is marad! A nemmel szavazók 
egykönnyen elveszíthetik állásukat, még a 
tetőt is a fejük fölül!

Néma csendben álltunk. Ősz halántékú, 
jóravaló igazgatónk az udvar végében egy 
árva szót sem mert szólni.

Mire szavazni mentünk, a szavazóegy
ségeket bekerítették a Krím új, oroszbarát 
rendőri alakulatai. Mindenhol tankok, AK- 
47-esek, gépfegyverek, egyéb fegyverek, ka
tonák, tisztek.

Az iskolában, ahol szavaznom kel
lett, ukrán fiúk tüntettek békésen a Krím 
Oroszországhoz való csatlakozása ellen. 
Egyszercsak fegyveresek támadtak rájuk. 
Katonák, gengszterek, rohamrendőrök. Né- 
hányukat agyonverték, és mint valami dög
lött kutyákat, halomba dobálták őket. Má
sok vérbe fagyva hevertek a járdán. Megint 
másokat szinte élettelen állapotban valami
féle katonai teherautókra pakoltak.

A csatlakozás ellen szavaztam. A legtöb
ben ellene szavaztak. Az esti eredményhir
detésnél mégis az derült ki, hogy a krími 
lakosság 93 százaléka az Oroszországhoz 
való csatlakozás mellett szavazott. És ez volt 
különbejáratú poklom kapuja.

A polgároknak szegzett kalasnyikovok- 
kal megrendezett úgynevezett népszavazás 
után egy héttel leváltották régi igazgatón
kat, és a gyárban dolgozó ukránokat rend
re elbocsátották.

Tüntetést rendeztünk a gyár előtt. 
Plakátaink is voltak. „Ne dobják ki az uk
ránokat!” „Le az orosz energia-monopólium
mal!” „Élelmet a családtagoknak!”

Lakótársammal, Másával és még vagy tíz 
kollégával óriási feliratot hordoztunk körbe:

LE A KRÍMI MEGSZÁLLÁSSAL!
A semmiből hirtelen két kommandós 

egység és néhány civil fegyveres alakulat 
ugrott elő. Botokkal, pálcákkal támadtak 
ránk. Az embereket a földön cibálták, a fe
jüket ütlegelték.

Megragadták Ivancsukot, a vezetőnket, 
hogy a szemünk előtt móresre tanítsák. 
Csesznyakov ezredes odasétált hozzá. Ek
kor már a krími rendőrség feje volt.

-  Figyelmeztettem magukat! -  ordított 
Csesznyakov. -  Mit képzelnek? Kik maguk? 
Aljas, lázongó banderás csőcselék! Tökfejek 
gyülekezete! Agyatlan sültparasztok! Meg
mondtam, hogy a Krím a miénk! Szemét 
banda!

Svet di Nahum  (1970, Szófia) bolgár író. A Dél-Illinois Egyetemen végzett filo
zófia szakon, New York, Szófia, Bécs és Frankfurt között ingázik. Több novellás- 
kötetet, regényt és egy színdarabot írt. Műveit angol, német, orosz, szerb, francia, 
spanyol nyelvre fordították. Svet di Nahum a bolgár PEN központ sajtótitká
ra. Főbb művei: The Unicom in Captivity, RAPTU S, The Doctrinaire, Mozart in 
Prague (A rab unikornis, RAPTU S, A  doktriner, Mozart Prágában).

Csesznyakov pisztolyt rántott és Ivan- 
csuk feje mögé lőtt. Áz halálfélelmében 
a földre rogyott. Föllélegeztünk, amikor 
láttuk, hogy nem sérült meg. Csakhogy 
Csesznyakov gallérjánál fogva megragadta, 
fölemelte a porból, a pisztoly száját Ivancsuk 
tarkójához szorította, majd meghúzta a ra
vaszt. Rettenetes látvány volt. Vér és agy
velő spriccolt felénk, ráfröccsent az elöl ál
lókra. Néztem, ahogy Ivancsuk a vég előtt 
még görcsbe rándul a földön. Először múlt 
ki a szemem láttára valaki. Hátat fordítva 
öklendeztem. Körös-körül asszonyok, férfi
ak hánytak, átkozódtak, könyörögtek, üvöl
töttek és sírtak.

Csesznyakov röhögve állt előttünk.
-  Protestálnak még, patkányok? Nos? Ki 

menne Ivancsuk után?
Reszkettünk némán.
A kommandósok letartóztatták tizen

két szakszervezeti aktivistánkat, pán
célos terepjárókba gyömöszölték őket és 
Csesznyakovval az élen elviharzottak.

Szemhunyásnyit sem aludtam akkor éj
jel. Szegény Ivancsuk szétlőtt feje lebegett 
a szemem előtt. Mögüle Csesznyakov ordí
tott eltorzult arccal: a Fekete-tenger halai 
rágják le a húsodat! Régi félelmek, trau
mák bújtak elő, azok sem hagytak aludni. 
Fölrémlett első állásom, zöldfülű mérnök 
koromból, amikor egy földgázmérő állo
máson dolgoztam az orosz-ukrán hatá
ron. Az átfolyó földgázt figyeltem és min
tákat vettem, a mennyiséget és minőséget 
ellenőrizendő. Kiderült, hogy az éjszakai 
váltás idején Oroszország kevesebb és a 
megegyezettnél jóval silányabb minőségű 
gázt szállít. A csillagászati ár mellett Uk
rajnát még jól át is verték. Szorgalmasan 
jegyeztem az adatokat. Nem is sejtettem, 
hogy az állomás vezetője Moszkva embe
re. Megsemmisítette a feljegyzéseim, és 
egyszer, amikor éjszakás voltam, megje
lent, nekinyomott az ellenőrző műszerfal
nak, összevissza fogdosott. Ellöktem, po
fon vágtam, belerohantam az éjszakába. 
Hat kilométert gyalogoltam a decemberi 
fagyban, amíg a szállásra értem. Örültem, 
hogy nem jutottam a határ mentén portyá- 
zó kóbor kutyák fogára.

Reggel a kialvatlanságtól duzzadt arc
cal és piros szemmel indultam munkába, 
agyamban az előző nap szörnyűségeinek 
kitörölhetetlen képével. Kollegáim sem fes
tettek különbül: gyűröttek, elcsigázottak, 
zavartak, csüggedtek voltak. Egyenként 
hívtak be bennünket az új igazgató irodá
jába. Egy óra sem telt el, rám került a sor.

Reszkettem a rémülettől, amikor az aj
tón beléptem.

Az igazgató egy óriási, azokból a szovjet
uniós időkből átmentett íróasztal mögött 
ült, amikor a gyár még Leonyid Brezsnyev 
nevét viselte. Feje fölött most Vlagyimir Pu
tyin tekintélyes méretű arcképe lógott.

A gonoszul vigyorgó igazgató egy szóval 
sem mondta, hogy foglaljak helyet. Az ajtó
ban álltam. Szemével szinte odaszegezett, 
mielőtt megszólalt.

-  Munkaszerződését azonnali hatállyal 
felbontom. Minthogy a lakás szolgálati la
kás, maga meg Mása estig távozzanak!

-  De hát... utcára kerülünk... Milyen ala
pon bocsátanak el?

-  Hozzá nem értés és a munkakörnyezet
re gyakorolt kártékony hatás. Ennyi. Ma 
este nyolcig ürítsék ki a lakást, a kulcsot 
hagyják a kapusnál. Elmehet.
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Megfordultam, megragadtam a kilincset, 
lenyomtam, hogy kinyissam az ajtót. Aztán 
visszafordultam.

-  Gazemberek! -  súgtam az igazgatónak.
Önelégülten nevetett és füléhez emelte

a telefonkagylót, utasítva a titkárnőt, hogy 
beküldheti a következő' elbocsátásra kisze
melt lázadót. Undorral mért végig, fojtott 
hangon, szinte sziszegve mondta:

-  Hordja el magát, mocskos banderás.
Késő délután Másával összeszedtük a ke

veset, amink volt, kiürítettük a lakást, le
adtuk a kulcsokat. Munka nélkül és hon
talanul sétáltunk ki az utcára. Mása azt 
tervezte, Kijevben élő bátyjához költözik.

Beültünk egy búcsúitalra a tengerparti 
Admirálisba. Nem csak lakótársak, barát
nők is voltunk. Együtt tüntettünk, együtt 
veszítettük el munkahelyünket.

A hitetlen csőcselék ellen bosszúra emel
kedő, orvul megsebzett óriás hangján zúg
tak a partnak ütődő hullámok.

Tulajdonképpen akkor tudatosult ben
nünk, hogy annak, amit Másával hazánk
nak neveztünk, vége.

Mindketten kávét rendeltünk, az
tán valahogy hirtelen veszélyérzetünk tá
madt. Amikor félénken körülnéztünk, 
rémülten láttuk, hogy nem is túl mesz- 
sze tőlünk Csesznyakov ezredes ül. 
Ott trónolt egy előkelő vendégek számá
ra fenntartott szeparéban, egy üres, 2000 
dolláros XIII. Lajos konyakosüveggel az 
asztalon, és szivarért ordítozott. Rossz
kedvű volt és részeg. A szolgamód hajlon
gó pincérek két fadobozzal rukkoltak elő. 
Csesznyakov hatalmas kubai szivart ha
lászott ki az egyik dobozból, a főpincér pe
dig ott termett, hogy egy egyszerű gyújtóval 
tüzet adjon neki. A szánalmas fajankó iste
nes pofonnal gazdagodott, ha félre nem ug
rik, Csesznyakov meg is rugdossa. A csapos 
nagy doboz hosszú szivargyufával rohant a 
helyzetet menteni.

A dobozt szó nélkül az asztalra tette. 
Az ezredes meggyújtott egy gyufát és kéje
sen forgatta a szivarat, míg végigsétáltat
ta rajta a lángot. Aztán újabb szál gyufával 
megismételte a dolgot. Ezt követte egy har
madik gyufaszál. Majd még egy negyedik és 
ötödik. Végül rágyújtott a szivarra, bólin
tott és elégedetten hátradőlt.

Megcsörrent a telefonja.
-  Zdravsztvuj, Szergej! Csesznyakov kom

mandós hangjától visszhangzott a hely. Fi
gyelmesen hallgatta hívója mondandóját, 
aztán kiadta utasításait:

-  Hárásó! Vedd meg a genovai finomítót! 
Utalj át két milliárdot a Lausanne-i irodá
ból. Berlusconit majd én elintézem, jövő hét
főn találkozom vele!

A hívó rosszat mondhatott, mert 
Csesznyakovnak összeszaladt a szemöldö
ke és felcsattant:

-  Semmi közöd hozzá, hogy hol! Tedd, 
amit mondok, aztán nyomás haza! Ennyi! 
Majd én kereslek! Ha bármit is elszúrsz, 
gondolj Majakovszkijra! Tudod, ugye, mit 
mondott, mielőtt „öngyilkos lett”? Ne lője
tek, elvtársak! Végeztem!

A szomszéd szeparéban ülő vendég föl- 
csattant:

-  Miféle neandertháli tempó ez, hé? Itt 
már egy italt sem lehet nyugodtan lehajta
ni?

Csesznyakov még csak oda sem fordult. 
Bal keze pengét formázó ujjaival enyhén 
meglegyezte nyaka bal oldalát.

Négy elit kommandós ugrott föl egy sa
rokasztal mellől, megragadták az elége
detlenkedőt, fejbe vágták és kihurcolták. 
A rakparton kis ideig rugdosták, aztán a 
hullámtörők közé dobták. A másnapi újság
hírek szerint az illető részegen a tengerbe 
fulladt.

De Csesznyakov borús részegségét még 
ez a szívének oly kedvesen véres esemény 
sem tudta fólvidítani.

A méregdrága kubai szivar minden füst
karikája a moszkvai hatalom emberét di
csérte. A hatalom embere kiselőadást tar
tott az asztalához sereglő láthatatlan 
tömegnek:

-  A rend emberei kerültek hatalomra. 
Acélizmok, vasfegyelem! Ilyen hatalmasok 
neveltek engem is, azok, akik a Kreml hajó
ját kormányozzák, a nagyszerű, új Admirá
lissal az élen! Ti viszont az átkozottak, a ku
darcra ítéltek oldalára, az Oroszországot 
eláruló liberálisok mellé szegődtetek! Hát 
ez a fizetség, idióták! Jól van, vagy tíz évig 
dőzsöltetek az alatt a troli Jelcin alatt, iga
zán megható! Loptatok. Raboltatok. Elad
tátok az országot kilóra az amerikaiaknak! 
Ennek most vége! Eltaposlak benneteket!

Mondanom sem kell, hogy Csesznyakov 
maga egy birodalomszámba menő kőolaj- 
konszern magasrangú vezetőinek sorát gaz
dagította. Orosz előkelőség, aki csak orosz 
előkelőségekkel keveredett. Még az utca túl
oldalán álló szálloda is az övé volt, csak úgy, 
koronagyöngynek.

Csesznyakov azt motyogta maga elé:
-  Alekszej nagypapa, a szevasztopoli ve

terán. Igen!
Felnézett, és ijesztő, recsegő hangon dal

ra fakadt:

Elindultunk páran, deli legények,
Minden sortűz mögött tíz tengerész.
A  tenger nimfái csalogattak minket,
De bennünket Szent András oltalmazott!

-  A tengernek küldöm ezt a dalt! Üvöltött 
Csesznyakov. -  A Fekete-tengernek, Usakov 
admirális dalát!

Javarészt részeg kommandósaihoz for
dult, félig feléjük, félig a pincérek és a pul
tos irányába vezényelt:

-  Csak semmi gyávaság! Énekeljetek ve
lem, fiúk!

Sötét, recsegő kórus harsant, mint részeg 
matrózok vagy inkább kalózok kara:

Előttünk maga a Szultán állott,
És halálnál feketébb szerecsenjei.
Szívünk a győzelemért dobogott,
És bennünket Szent András oltalmazott.

-  Mindenért az aljas amerikaiak hibá
sak! -  üvöltött Csesznyakov. -  És szánal
mas ügynökük, az áruló Gorbacsov! Soha 
nem bocsátók meg neki! Én, a kabuli csata 
veteránja! Végül is ki hagy el kit? A nővér 
a húgát? És még a húg nézi le? Elképesztő! 
Ukrajna a húgocska, és a mienk, a mienk, 
a mienk! A Krím máris a miénk! Éljenek 
Szevasztopol hősei!

Csesznyakov zavaros pillantása ránk 
esett, Mására és rám. Hátunkon felállt a 
szőr.

-  Nicsak, a banderás kurvák! A vegyi 
üzemnél tüntetők, mi? Ismerlek én benne
teket! Most majd szépen megtáncoltatlak. 
Tessék csak ügyesen levetkőzni. Ruhákat 
le, de azonnal!

Csesznyakov kommandósai felránci- 
gáltak az asztal mellől, egyikük gépfegy
vert fogott ránk, mások ütlegeltek, leci- 
bálták rólunk a ruhát, és kényszerítettek, 
hogy Csesznyakov asztala előtt hastán
cot járjunk. Megint eszembe jutott egyko
ri orosz főnököm, aki éjszaka támadt rám a 
határmenti földgázállomáson. Bár ami most 
történt velünk, az annál sokkal szörnyűbb 
volt. Játékszerként használtak bennünket, 
részegen röhögtek, és tovább üvöltött a dü
löngélő kórus:

Egyre többen és többen, a tengerből jövénk -  
Rettenthetetlen lelkek, hajtott a büszke vér -  
Bőszen özönlöttünk a nagy hullámverésben, 
És fönt az árbocon Szent Andrásunk hite!

Csesznyakov pattintott ujjával, asztalára 
új üveg érkezett. Megragadta, zömök poha
rát színültig töltötte.

-  Fenékig, ezredes! -  koccintott önma
gával. Aztán behúzott még egy pohárral. 
És azután még eggyel.

-  A becsületre! — üvöltötte eszelős han
gon. -  Sortüzet Csesznyakov ezredesért! Aki 
Oroszországhoz hű volt és örökké hű marad! 
A becsület lovagjára, Pável Csesznyakovra! 
Arra, hogy emelt fővel megy a halálba 
is, ha kell, büszkén, mert van bocsánat! 
Csesznyakov ezredesre, aki az Admirális 
szavára figyel! Az igazi elnöki szóra! Éljen 
soká az Elnök!

Kalasnyikovjának teljes tárát a meny- 
nyezetbe lőtte. Fentről ezüstszextánsok szi
lánkjai permeteztek.

Aztán hozzánk fordult:
-  És most kifelé, ukrán szukák! Tűnje

tek el a föld színéről! Ellenem tüntettek, 
mi? Bennünket neveztek megszállóknak, 
a Krím gazdáit? Legjobb lesz, ha a Holdon 
kerestek menedéket, mert Ukrajnában elő
lem nem menekülhettek! Mindenhol van
nak embereim! Mindent tudok rólatok. 
Mása, téged majd a kijevi bátyádnál haj
talak fel, Tánya, téged meg idehozlak, a fi
úk nagy örömére. Kiszedlek abból a Lem
berg melletti falucskából, ahol anyád meg 
apád meg a nővéred él a férjével, te leszel 
itt mindenki rongya, mocskos banderás 
cafka. Kifelé, taknyos ukránok! Banderás 
ribancok, kifelé!

(folytatása következő lapszámunkban)

LÁSZLÓ NOÉMI fordítása

2018/16. SZÁM -  AUGUSZTUS 25. 9



JUHÁSZ MÁRIÓ
Az apadás látványa
„szimat nevű kiskutyám at viszi a víz” 
(Újzenekar: Atlantiszi lány)

A  megszámolhatókkal kezdünk, 
írják és jegyezzék a veszteségeket, 
mérni akarjuk a süllyedést.
A  kiözönlöttek súlya, évszaktól függően, 
növeli vagy csökkenti a város össztömegét. 
Kisebb lépték nem ismert.
Négy-öt megállónyi párolgás, 
és még nem vagyunk feddhetetlenek.
A  területen számbavehető látomások 
egyre fogynak, miközben a jelenetet 
csak időnként színesítik 
a folyó felől érkező szagnyomok, 
kitalált pad, ketyegés.
Illemből lassú a tömeg,
az apadás látványa kímélje a szemeket,
a tengerszint alól mindent újra értünk

egyszer.

Álom
a négyeshatos annyit já r  
hogy a körúton végig láng izzik 
az egyik oldala ott van a másikban 
túlfolyik a csatorna ahol ébredés előtt az iz
mok működnek, nem az agy, és 
a város a fejedben változatlan, nappalid a 
város, ajtótól ajtóig tartanak a távok, lopni 
csak a levegőt szabad, 
ezért rendezed át ritkán a szobád 
ezért nem örülsz az építkezéseknek sem a 
bontásoknak

Kikötő
messziről tenger közelről pocsolya 

távolról nagylavór 

és butított bergman

KISS LÓRÁNT
Lovak, versenypályák
Ha van két ló, mert két ló biztos van, 
és van két lóversenypálya.
És szaladnak a lovak rendületlen, 
megállás nélkül e pályákon, 
köröket rónak, akkor látni már 
egyikben a másik magányát is, 
az izmok hullámait, a test tengerét, 
körülötte a lélek éjszakáját, 
és elkanyarodóban az arc 
napfogyatkozásait, és utánuk nézve 
fodrozódni lábuk, faruk, 
az utolsó, tudatlan kis gerjedelmet, 
melyet a felülről beléhulló, 
tengerrel im m ár eggyé olvadt 
vízcsepp kelt maga mögött a felszínen. 
És ez a két ló, és ez a két lóversenypálya, 
e két szakadatlan körbe-körbekeringő 
fuldokló éjszaka nem tud egymásról, 
és mégis, ugyanúgy hullám zik testük, 
ugyanúgy terjed bennük a nyelv, 
és mállik el, korhad, rohad a fény.
Mert megszűri az éjjel szitája, 
rostáján már csak kis tűhegyen 
fér át az Isten, az örök Másik teljessége, 
a szépség, te, két ló, két lóversenypályán, 
az égbolt kürtői egymásba, és tudom, 
körülöttük csend lenne, üres lelátó, 
mert senki sem kíváncsi nyargalásuk 
mantrájára, hogy ha van két ló,

mert két ló biztos van, 
és van két lóversenypálya...

Akkor ők ketten, hullámzó tengerek, 
ők ketten, körbefulladó éjszakák, 
a lelátótér üres kráterében 
egymás magányát érzik, 
így hagyja le őket újra és újra 
a lóversenypályán a sajátjuk.

Egy év eső nélkül
Ahogy egyre növekszik szomjam, 
elképzelem, hova folyhat el belül 
a víz, am it így pótolni kell.
Egy krátert látok, valahol
a test mélyén, éjszakájába
a nedvek patakokban hordják magukkal
a lélektől lopott csillagokat,
tűhegynyi látványmorzsákat
terítve szét, torz, szirtes,
barázdált eget a sziklákra.
Száraz, érdes homokként
pörög ott szét minden
kedv, ami addig virágba borított,
minden kívánás, amiért nőni
volt érdemes,
és minden tettbe torkolló,
vagy végül elapadó szándék.
Üres edényét szomjúságomnak 
az ég felé tartom, most, hogy 
eltelt megint egy év eső nélkül.

hurkaszürke okádék az ég 

pont m int otthon 

piacköddel
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SÁNTA MIRIÁM 
Váltás
Boeing 737
amikor megtudtam, hogy repülővel fogok utazni 
első reakcióm az volt hogy repülőőőveeeel de hát miért aztán mégis 
valami olyan érzés kerített hatalmába amelyet azt hiszem óvodás korom óta 
nem éreztem
a kíváncsisággal megspékelt türelmetlenséget m ár olyan régóta nem ismertem  
hiszen helyét átvette a nyugtalanság és a kíváncsiság is képmutatássá alakult át 
főként ha szakm ai feladataimnak kellett eleget tennem azt mímelve hogy mindenhez értek 
bár azt szokták mondani semmi nem vész el csak átalakul m int a közhelyek

utálok az éjszaka közepén felkelni
az arra való hogy az ember akkor feküdjék le
természetesen fölkeltem mert szükséges hamarabb ott lenni
hogy a bejelentkezés pillanatától engedelmeskedhessünk egy száraz
légkondicionált tranzitzóna saját törvényeinek ahol az utóbbi két év történéseinek
hatására meg amúgy is az általános bizalmatlanság m iatt két géppuskás alak
nagyon frissen és barátságosan lézengett az ajtók előtt nem kis undort keltve Z. barátomban
nem szabad félnünk a fegyverektől ha csupán három órát aludtunk és m ínusz tizenkét fok van

a repülőtér büféjénél kisebb vagyonba kerül a kávé ugyanakkor a folyadékok mégiscsak kétszeres 
tranzitzónában vannak a repülőtéren és a beleinkben 
a kijárat és a repülőgép közötti távolság leküzdésére
autóbuszokat küldenek az utasok számára nehogy már mindenki a kifutópályákon lézengjen
még véletlenül eltalálja egy barátságos géppuskás hiszen csakis azért jöhetett
a kolozsvári repülőtérre hogy gyanús sétálásokat hajtson végre a kifutókon
esetleg gyanús tárgyakat csempésszen föl a repülőgép utasterébe
nem volt tudomásom arról sem hogy a repülők lépcsője egy külön kis autószerűség
ilyesmiket képzelhettek a francia szürrealisták a húszas években

Z. barátom előre figyelmeztetett hogy a felszálláskor lesz a legfurcsább és 
nehéz elmagyarázni m it érez olyankor az ember de sikeresen elmesélte
körülbelül olyan m intha a gyomrod és egyéb belső szerveid belülről hozzátapadnának a hátadhoz 
és a fenekedhez nekem roppantul nehéz volt elképzelni hogy milyen lehet a belső fenekem  
kétségtelenül újabb élményanyaggá válhat egy megírásra váró vershez

a repülőgép eleinte úgy kerengett az óriási területen m int egy kiérdemesült autóbusz 
aztán pillanatokon belül elöntött az az érzés amire türelmetlenül vártam  
majd néhány másodperc múlva
valaki belém nyúlt és megfogta a szívemet Z. barátom mellettem elfintorodott 
finom an nyögött egyet majd megköszörülte a torkát 
a szívemet tovább szorította valami elementáris erő 
odalenn más értelmet nyertek a domborzati formák
Z. barátomnak hirtelen lázas mutogatásba kezdtem amikor a felszakadozó felhők alól 
előbukkantak a fogarasi havasok tetejükön jó  vastag márciusi hóval s míg otthon tél volt 
a negoiu és moldoveanu csúcsaira sütött a nap

Airbus A320
a visszafele tartó úton immár magabiztos utasként vizionáltam a felszállást
a troposzféra és a sztratoszféra m inden képmutatásomat és nyugtalanságomat
eltörli hiszen minden felszállásban ott a tudat hogy tízezer méteren bármikor lezuhanhatsz
eszembe ju to tt az is amikor A.-nak magyaráztam
hogy ha tudnám  hogy holnap meghalok akkor volna kipipálni való
a listámon amit még életemben megtennék de ettől függetlenül nem sajnálnám
mert kétezertizennyolcban az ipszilon generáció hiába áll
speciális hópelyhekből ha nem lesz belőlük hóvihar
a felszálláskor besötétedett és a repülőgép szárnyán villogó fény bele-belevilágított 
a csapadékba
felvillanó lehetőségek egy elsötétült világban
a fogarasi havasok nem látszottak de láttam am int alattunk kitisztul
leszálláskor a légikísérők mechanikus hangja figyelmeztetett
hogy turbulenciára szám íthatunk
köszönöm a földön is folyton ezt érzem
nem tudtam  eldönteni félnem kellene vagy élvezni
hogy száguldók a sötét semmiben
az introspekció is tranzitzóna drága kávé gépfegyver és hideg 
ha holnap meghalnék valószínűleg hazaérve 
foglalnék magamnak egy repülőjegyet

» » » » »
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Háromezresek
mindig is tudtam hogy velem van a baj 
megmagyaráznám magamnak m it miért magyarázok meg

magamnak
tehát ülünk egy fekete peugeot-ban ez még nem is lenne baj 
ülünk három romániai magyar és egy piemonti olasz 
ketten tudnak olaszul a másik kettő csak érteget viszont bólogatni 

és latin hasonlóság alapján a románból következtetni lehet 
olasz sofőrünk egy igen híres tó partján vezet 
amely két nyugat-európai ország területén fekszik 
a tó felső része maga az imaginárius 
az ipszilon alakú elérhetetlenség az orrom előtt lebegő

mézesmadzag
amely akkor kerül legközelebb az orrom alatti finom

pihebajszokhoz
amikor az arona és stresa közötti kanyarban megpillantom

a háromezreseket
június elseji hófoltokkal szabdalt távoli cirkuszvölgyeik messziről

kitűnnek
a híres tó melletti zöldövezetek közül de talán mégis egyetlen

pixelben tömörítik egy másik ország
egész történetét 
megtanult látványát
és a tudatalattim  cirkuszvölgyeit ahol abban a pillanatban

megindult a lavina
mindig is tudtam hogy velem van a baj
magyarázom gondolatban verem agyon magam
az önostorozásért de hát ki a fene nevelt arra hogy élvezzem

a pillanatot a tinimagazinok vagy a tévé

esetleg úgy kéne fogalmaznom hogy nem a pillanatot kellene
élvezni hanem

meg kell elégednem azzal amim van és örüljek neki sose gondoljak
nagyobbra

ne kívánjak magamnak többet ne legyenek vágyaim hiszen úgysem
teljesülnek

itt a végeken
az arona és stresa közötti kanyarban vannak a háromezresek

csúcsai
egy olyan országban ahova sosem jutok el 
a vágyaim és a cirkuszvölgyek között mindig negyven kilométer

lesz amelyet átszel a kék hullámzás

SZABÓ R. ADAM

Ha kérdeznek, 
válaszolj
-  Válaszolj, ha kérdeznek, hülyegyerek! 

— ordította apám, amikor a vacsoránál az 
aznap esti harmadik kérdésére csak egy 
bólintással válaszoltam. Én addigra már 
elég kamasz voltam ahhoz, hogy ne akar
jak részletesen beszámolni a szüleimnek 
minden áldott nap az iskolai élményeimről. 
Nagyon untam a jobb esetben piszkálódó, 
rosszabbakban kifejezetten támadó hang
vételű kérdéseiket, ezért a szűkszavúság 
menedékébe menekültem. (Pedig, ha bele
láttak volna a fejembe...)

-  Na, ma hány óráról lógtál el?
-  Egyről sem. (Háromról -  a vallásórák 

szimplán csak untattak, úgyhogy már fél 
éve nem jártam  be egyre sem. Szerencsé
re a tanárnő, aki úgy nézett ki barna, vas
tagkeretes okuláréiban és zsákszerű, min
den évszakban remekül szolgáló, mintás 
gyapjúpulóvereiben, mint egy nyolcvanas 
évekből ittfelejtett, kötést mímelő fotómo
dell, annyira nem bírt mit kezdeni az egy- 
egy bibliai szövegnél fennhangon feltett 
kérdéseimmel, hogy kifejezetten értékel
te, ha nem nehezítettem meg azzal a dol
gát, hogy ottmaradtam az óráján. A torna
órákról legtöbbször rosszullétet hamisítva 
léptem le, legtöbbször az első öt perc után. 
A napközben is piától bűzlő tornatanár emi
att már régen elkönyvelt „kis pöcsnek”, aki 
nem bírja a fizikai megterhelés legenyhébb

formáját sem, „Van egy kis miccsmaradék 
a fogaim között. Add csak kölcsön a lábad!”, 
mondta néha, és harsogva röhögött saját 
viccén, amíg én kifelé iszkoltam a tornate
remből, ami már az osztálytársaim szoprán 
kacagásától is visszhangzott, a tornatanár 
basszusával megtámogatva. A harmadik a 
latin volt, Drakula tanár úr, ahogy minden
ki nevezte — a nevet némiképp magaménak 
éreztem, bár ebben sosem lehetett biztos az 
ember, de úgy emlékeztem, én anélkül ne
veztem így egyszer valamelyik haverom
nak, hogy mástól hallottam volna -, naplót 
sem olvasott, harminc éve ugyanúgy adta 
le az anyagot, a legtöbb órán fel sem néz
ve diktálta le a deklinációkat, ragozásokat, 
a gaudeámuszt, rendszerváltásokat megélt 
jegyzetfüzetéből. Általában egész óra alatt 
a ritmikusan ingázó, giccses kis aranyfe
születét bámultam, ahogy mozogott előre- 
hátra a nyomtatott sorokat követve -  olyan 
rossz volt a szeme, hogy még a tenyérvas
tagságú szemüvegével is arasznyira közel
ről olvasott, minden ókort túlélt félmonda
tot egy-egy fejfordítással jutalmazva, épp 
csak hangot nem adott ki, mint az írógép, 
amikor visszatért a sor elejére. Év végén 
vagy kettest, vagy tízest adott az emberek
nek. „Vagy tudod a válaszokat, vagy nem”, 
jellemezte egy mondatban a legutóbbi fél
évi jegyeinket. Én egyszer kaptam kettest, 
aztán szerencsére engedett javítani. „Gon
doljon arra, fiatalember, hogy most feltá
madt a jegye poraiból.” Hát ezért neveztem 
én Drakula tanár úrnak. Épp csak a feszü
let nem talált a képbe.)

— Aham, na majd megkérdezzük anyád
dal Kövesdit jövő héten. Apropó, még min
dig buzi?

-  Nem tudom. (Meleg volt, igen, igazá
ból nem is értettem, hogy került a suliba 
ez a nyugaton tanult, és ott láthatóan bol
dogulni képes, művelt, hat nyelvet beszélő 
töritanár, és főleg, hogy adtak osztályt ne
ki azok, akik a háta mögött apám hangján 
suttogtak. Ezen néha méláztunk a többiek
kel, mindenkinek megvolt az elmélete er
ről, a biztos pedofii-októl kezdve a hallot
tam, hogy a diri második unokatestvéredig 
az összes lehetséges, regénybeillő teória fel
merült, de választ sosem kaptunk rá, egy 
év után elhelyezték egy másik suliba, mi 
voltunk az utolsó osztálya. Rá tíz évre tud
tam meg egyik volt tanáromtól, hogy szere
lemért jött haza, de nehezen birkózott meg 
azzal, hogy ideérve tanárból buzi lett, úgy
hogy miután tőlünk elment, Svédországba 
költözött.)

-  Biztos az. Ezek mind azok, semmi kér
dés. Libsik, bazmeg, tele van velük a világ. 
Ma is láttam a pályán egy rózsaszín kabri- 
ót, és két pasi ült benne. Felfordult a gyom
rom, bazmeg. (Történetesen tudtam, kiről 
beszél, az egyik osztálytársam a külföldön 
élő nővére kocsijával járt, és mindig elfu
varozta a haverját is a suliba, akivel tizen
nyolc éve egy háztömbben laktak. Ha en
gem is bevitt volna apám néha kocsival, 
talán elmondtam volna neki.)

-  Te buzi vagy?
Enyhén övön alul ért apám kérdése, köz

ben, úgy tűnt, pár percig nem figyeltem a 
hadoválására a prájdról meg a nehéz kérdé
seket feltevő gyerekekről, sokkomban csak 
bólintottam egyet. Rögtön a rákövetkező 
másodpercben éreztem, hogy ezt nem kel
lett volna, és hogy itt többre lesz szükség 
egy tómondatos válasznál.
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NYÍRI KATALIN

Kvízember
-  Duna, Tisza, Dráva, Maros, Körös, Be

rettyó, Fekete-Körös, Hármas-körös, Bod
rog, Sajó, Hernád, Zagyva, Ipoly, Rába, Za
la, Sió és Kapos. De nehezebbet kérdezz 
-  mondta a férfi lassan, tagoltan.

Kellemes, kora tavaszi idó' volt, a fele
ség felhúzta a nadrágja szárát, hogy érje 
a nap a lábát, majd lapozott a jegyzetfüzet
ben, lassan végigfutotta a kézzel írt soro
kat. Ez volt a programjuk minden délután, 
kiültek a teraszra és gyakoroltak.

-  Hány walesi bárd ment dalolva a láng
sírba, Arany János balladájában? — kérdez
te az asszony.

-  Ötszáz. Nehezebbet.
Mindent tud, még mindig, gondolta a nő. 

Megjegyzi az összes haszontalan informáci
ót, amire soha nem lesz szüksége.

A férje rajongott a kvízműsorokért, kí
vülről fújta az utóbbi évek adásainak ösz- 
szes kérdését.

Egyetlen témával sem lehetett zavarba 
hozni, otthon volt a történelemben, a föld
rajzban, a tudományokban, a politikában 
és az életrajzokban. Régebben hatalmas 
enciklopédiákat böngészve ült a kávé felett 
reggelente, az internet térhódítása után a 
Wikipédia lett a kedvence, azon órákig tu
dott nézelődni, egyik oldal vitte a másik
ra. Ha egy történelmi személyt keresett, vé
gignézte a családfáját is, ott mindig akadt 
érdekesség, ha egy kémiai elem jellemző
it akarta átnézni, elolvasta a felfedezőjének 
gyerekkoráról szóló cikket is.

Sosem hagyott volna ki egyetlen adást 
sem a kvízműsorokból. Mire elkezdődtek, 
mindig haza kellett érni, a vendégeket el
küldeni, a gyerekeknek, később az unokák
nak csendben maradni. Abban az egy órá
ban tilos volt hozzá szólni, csak ő kiáltott ki 
néha a konyhába, hogy látod, ezt is tudtam, 
a legutolsót, a legnehezebbet.

Egy kockás füzetben vezette, hány jó vá
laszt adott aznap, péntek esténként pedig 
összesítette a heti eredményt, és összeve
tette a játékosok által elért pontokkal. Ál
talában ő volt a jobb. A család, a barátok 
mind biztatták, hogy induljon ő is, renge
teg pénzt nyerhetne. Erre mindig csak le
gyintett, dehogy megy, sosem szerepelne a 
tévében, az majomkodás. Hidegen hagyta 
a szereplés, és a fődíj, csak az adatok érde
kelték, a szokatlan információk, és a büsz
keség, hogy ő ezeket tudja, más pedig nem.

Az asszony sosem gondolta volna, hogy 
a férje fejében valaha bármi gond lehet, hi
szen a legokosabb ember volt, akit ismert. 
Eleinte el is viccelték a tüneteket, nevet
tek rajta, hogy amint öregedett, úgy ez a

hatalmas tudásanyag mintha kiszorította 
volna az agyából a friss emlékeket, a csa
ládi történeteket, dátumokat, még az uno
kák nevét is. Akkor vitte orvoshoz, ami
kor már mindent elhagyott, a távirányító, 
a kocsikulcs soha nem volt a helyén, a min
dennapi használati tárgyak nevei sem jöt
tek a szájára, csak mutogatott a kezével, és 
tehetetlenségében kiabált, hogy azt az izét 
kéri.

Az orvos felállította a diagnózist, a baj 
komoly, visszafordíthatatlan. Készüljenek 
fel lelkileg, lassan idegenné válnak majd az 
ismerősök, aztán elmosódnak a jelentések, 
az összefüggések. Előfordulhat, hogy idővel 
a családot sem ismeri meg.

Nézte az asszony a megsárgult füzetlapo
kat, a férje egykori kézírását, milyen szép, 
kerek betűi voltak. Még mindig több órát 
jegyzetelt naponta, de azokat az oldalakat 
ő minden este kitépte, és a szemétbe dobta, 
mert az írás már olvashatatlan, a gondolat- 
menet pedig követhetetlen lett.

— No, gyerünk -  sürgette a férfi.
— Mi a Dél-afrikai Köztársaság hivatalos 

fizetőeszköze?
-  Rand -  vágta rá. -  Nehezebbet.
Ezt is tudja, rázta a fejét a nő. Sosem téved.
Becsukta a füzetet, lehunyta a szemét 

és a nap felé fordította az arcát, jól esett, 
ahogy melegítette. Megfogta a férje kezét.

-  Mikor van a születésnapom? -  kérdezte.
Nem jött válasz, csak a madárcsicsergés

és a másik egyre sűrűsödő lélegzetvétele 
hallatszott.

A labda
A kuncsaftoknak azt mondta, Margaré

tának hívják, valójában Margit volt a neve. 
A másik lány Melinda, őpedig Melisszaként 
szokott bemutatkozni. Úgy használták eze
ket, mint valami művésznevet. Reggelente 
új személyiséget húztak magukra, aztán 
mintha négyen mentek volna kétfelé, Me
linda és Margit rendes helyre indult pénzt 
keresni, egy gyárba, abba, amelyikről ott
hon azt hazudták, hogy érettségi után fel
vette őket, és nagyon jól fizet.

A kis erdő szélére, nem messze a tüdő
szanatóriumtól, Margaréta és Melissza járt 
dolgozni, sétálgatni a fenék kerekségét is 
látni engedő rövidnadrágban, mélyen de- 
koltált, élénkrózsaszín topban, vastagon 
kisminkelve.

Azon az útvonalon ritkán járt a menet
rend szerinti busz is, de amikor délutánon
ként megállt, a lányok mindig arrébb men
tek, mert a sofőr folyton kikiabált nekik az 
ablakon, hogy takarodjanak, különben rá
juk hívja a rendőrséget.

Aznap egy család szállt le a buszról, apa, 
anya és egy két év körüli, szőke kisfiú.

A szülők egyforma túrabakancsot viseltek 
és nagy, nehéz hátizsákot cipeltek. A gye
reknél egy piros gumilabda volt, de ahogy 
leszállt, néhány lépés után el is ejtette, el
gurult a labda, a fák közé, Margaréta lábá
hoz. O felvette, a kisfiú felé tartotta, de az 
az anyjához szaladt, a fejét a combjába fúr
ta, és a nadrágja szárát rángatva azt mon
dogatta, labda, labda.

-  Jól van már! -  felelte a nő, de nem moz
dult. Az apa elindult Margaréta felé, de a 
felesége utána kiáltott:

-  Hagyjad!
A férj megfordult, a fejét kisé oldalra 

döntötte.
-  Ne hülyéskedj már.
A feleség felvette a síró gyereket.
-  Majd veszünk másikat — mondta idege

sen — Menjünk.
A férfi széttárta a karját, mint aki min

dent megpróbált, bocsánatkérően biccen
tett a lányok felé, és visszaindult a feleségé
hez. A nő nem tette le a gyereket, pedig már 
üvöltött, a labda felé mutogatott, le akart 
szállni, bele is harapott az anyja karjába, 
de az nem engedett. Elindultak az ellen
kező irányba, siettek, gyorsabb tempóban 
lépkedtek, mint amennyire a súlyos háti
zsákokkal és a kapálózó kisfiúval kényel
mes lehetett. Margaréta figyelte a hátukat, 
amíg el nem tűntek a turistaúton, aztán le
dobta a labdát, nem is figyelte, merre gu
rul. Melisszára nézett, az megrántotta a 
vállát, mintha azt üzenné, engem nem ér
dekel, bunkók, te se foglalkozz velük. Mar
garéta hátra fordult, a kopott padra dobott 
kabátjához, cigarettát keresett a zsebében. 
Arra a napra gondolt, amikor Melindával 
feljöttek Pestre és eldöntötték, hogy bele
vágnak. Megbeszélték, hogy ez csak átme
neti dolog lesz, két év, legfeljebb három. Ad
digra összegyűjtenek annyi pénzt, amiből 
már el lehet kezdeni a felnőtt életet, lakást 
vesznek, beiratkoznak a főiskolára. Ennek 
öt éve, és se lakás, se iskola.

Egyszer csak ütést érzett a bokájánál, le
hajolt, a labda volt az. Melissza nevetett, er
re Margaréta is elnevette magát. Letette a 
kabátot, visszarúgta a labdát. Melissza tá
volabb ment, egy-egy fehér követ tett a jobb 
és a bal oldalára, az lett a kapu. Levették a 
magas sarkú, combig érő csizmákat, a ha
jukat felcopfozták, úgy próbáltak gólt rúgni.

Utána kidobóst játszottak, amikor azt is 
megunták, csak dobálták egymásnak a pi
ros gumilabdát.

Mire besötétedett, tele voltak horzsolá
sokkal, a hajuk csapzottan, izzadtan tapadt 
az arcukhoz, a szempillaspirál mindkettő
jükön elkenődött, és fekete darabokban 
pergett le.

Margit és Melinda, mint két gyerek, fel
váltva, a hónuk alatt vitték haza a labdát. 
Otthon kuncogva tették a ruhásszekrény
be, a vendégágynemű mögé.
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ANDRÉ FERENC 

d a r th  va d er  felesége
a vagon lejárt tonhalkonzerv szereted 
a vonatokat de azért ez mégis sok 
rozsda & test & tojásos szendvics & tenger 
aggódsz te vagy a legbüdösebb a vagonban 
valamiért megy a fűtés a 18 órás úton +/- 2 óra

mint vécéajtót becsukod szemeid arra gondolsz 
milyen lehet úszni egy bálna szívében

de nem merted elmondani anyádnak mert
mindig elsírta magát amikor miattad csorbult a büszkesége

te + azt képzelted h ilyenkor a tenger folyik ki belőle 
h összeköttetésben áll a nagy vizekkel & bálnák 
úsznak az ő szívében & a kezei medúzák 
még mindig viszket érintéseinek nyoma

nézed darth vader feleségének sötét szemeit arra gondolsz 
h talán mégsem hasonlít annyira anyádra 
mert anyád vizeinek biztosan 
nem lehet lelátni az aljára

csattan az ajtó felriadsz bejön az idős pár 
a férfi ötvenes lehet érzed a szagán h cukros 
akit kihúznak a vízből az örökre 
magában hordja a puffadást

felesége kísértetiesen hasonlít anyádra 
biztos neki is tengervíz folyik ereiben 
a férfi beszélni kezd hangja mint 
darth vader sípol a gégeműtét miatt

elárulja a tökéletes pacal titkát + h 
kamionsofőr volt csak ugye az egészsége & a lánya 
hollandiában dolgozik valami pincérnő & onnan 
küldi haza a pénzt a műtétet is ő fizette

felesége a majdnem anyád hallgat látod 
néha megszorítja a faszi kezét h fogja be 
de az nem érti a célzást & árad belőle a szó 
hangja haldokló sirály sajnálni akarod de nem megy

valami viccet mesél hány menekült fér el egy csónakban 
a csattanóra nem figyelsz még 3 óra az út 
arra gondolsz ha majd bemész a vízbe hány delfin 
veti partra magát miattad + eszedbe jut a tanítónőd 
aki beverte a fejed a táblába & napokig szédültél

H O R V Á T H  B E N J I P A P P  A T T I L A  Z S O L T

M ind egym ásból vagyunk A v ih a r szem ében

Alapos megfigyelés alatt tartottam ezt a vízalatti 
kontinenset A  tüdőm ahogy sóvárogta a kegyelmet 
Gyűlöletet Félelmet & reszketést Tagadást & dicsőséget 
Féltem az egyedülléttől Elfeledve a tengerparton 
Család és barátok m ind hazamentek Egy távoli sirály 
m ind magasabbra siklik Nevet ad a dolgoknak

Láttam  megnőni Süvíteni a levegőt a lyukakon át 
A  gravitációt ahogy időt kér hogy kinyílhasson 
m int egy virág a föld kőbölcsőiben És láttam  az aknákat 
szétszórva a Béke útján Egy végtelenig újrajátszott dal 
Egy fekete zenegép Egy őrült holló Egy radioaktív 
óceán Daidalosz könnyei Odi et amo Magasan és mélyen

Dolgok am iktől benedvesednek a növények
és megszilárdítják a föld testét A z  ismeretlen istenek
szobortalapzata A  jóakarat & hiúság áldozata
kerget jóakaratot kerget hiúságot kerget
egy ürügyet a megbocsáthatatlan bocsánatára Végül is
m indannyian csak X-ek vagyunk a falakon ugye

Mindegy is Ha nem akarsz megváltozni 
ajkkor ne próbálj megváltoztatni engem 
És ha azt akarod hogy megváltoztassalak 
akkor hadd hogy én is megváltozzak általad  
Mondja az X a gyermek vadállat féreg víz 
kő  por Ülve a parton sziklákon fákon 
A  tűzben minden idők előtt

A  mediterrán népek behúzódnak 
házaikba. A ki érezte a Dél 
napsütését, tudja, miért csukódnak 
az ablakszárnyak a sikátorokban.
A  tengerekbe útvesztők torkollnak, 
és regényhősök bolyonganak bennük 
éjjelente, ezen bolyongok én is, 
a spaletták közötti zegzugokban, 
a tenger szabad prédájaként. Várok, 
a tányércsörgést és a kiszűrődő  
családi zajokat hallgatom bentróí, 
ahol hűvös szobákban sziesztáznak 
a képzelt, titkos énjeink, szeretők 
éneklik a Bésame muchóí, míg én 
odakint gazdagítom a lagúna 
élővilágát, kitéve napfénynek,
Délnek, ájulásnak, a lopakodó 
vihar szemében mégis. Valahol egy 
vitorla fehérük, jelez a tenger, 
hogy itt a közelben. Érinthetetlen 
voltam, és nem tudom, mikor ér véget 
az elemek furcsa védelme. Egyszer 
szétnyílnak a falak, kilépek gyorsan: 
száradó ruhák a campón, vitorlák 
csattognak a szélben, alattuk ott 
áll az ember, aki sohase voltam.
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K A R Á C S O N Y I  Z S O L T

M esterséges á ra m la to k
A vér az napnyugatra tart, 
a szellem napkeletre.
A mesterséges áramlat ideje közel.

Három napja nem láttam  a tengert, 
három napja nem láttam  a szívem, 
pedig malomkövön szoktam  
hordozni minden délutánon.
A  fejemet m ár rég elvitte ezüst tálcán

egy valaki.
A  mesterséges áramlatok előhírnöke.

Dohány, dohány, dohány. Ivás, ivás, ivás. 
Naponta két csomag, naponta két liter.
A  mesterséges áramlatok ideje közel.

Tündérek táncolnak a tengeriben. 
Püspökladány Püspökladány állomás.
A  vágány mellett kérem pipázzanak.

A  szép magyar tenger mondja ezt.
A  mesterséges áramlat mondja ezt.
A  felejtés hulláma mondja, 
a perzselőn perverz habok Vénusz combja

között.
A  meglékelt fejek mondják a jö vő  combjai

között,
ahogy csak egy Atlantoszaurusz beszélhet, 
közvetlenül a végső elmerülés előtt.

Pont ezért nem beszél a tenger, 
mert ezt elmondani O nem akarja.
A z istennő nem beszél, 
az istennő hallgat, 
az istennőjelez.

M ágikus m andalák masíroznak benne. 
Feszes fakírok masíroznak benne. 
Megrágott misék masíroznak benne.
Szent szörnyszülöttek vagánykodnak benne.

És nem akar kettéválni.

Pedig vörös, és tenger, és tudja magáról.

MÁRTON EVELIN

El Bahar
Mottó: Mit teszel, amikor már 
nincs mit tenni?

Ismeretlen szerző

1.
Mondhatnám, hogy szerencsés voltam, 

verést is csak párszor kaptam, igaz, azokat 
jól megjegyeztem. Egyszer hazafele menet 
elvesztődtem, de Isten rámtalált napfényes 
délelőtt, miközben éppen lefele haladtam, 
a föld gyomrában már csak egy kósza sugár 
világított, és én akkor is, hogy ne féljek az 
egyre súlyosabban rámzuhanó sötétségtől, 
énekeltem arról, hogy biztosan jön az Úr, és 
rámtalál, angyalok kórusából szökik meg, 
hogy értem jöhessen. Ott lent, a föld gyom
rában meglel engem, kézenfog és hazavezet. 
Maga úgy énekel, mondja majd Isten, mint 
akinek tiszta a lelke, hát ezért jöttem ide le 
magáért, a föld gyomrába, ahol már csak 
egy kósza sugár világít. Jöjjön, felviszem, 
odafent, tudja, délelőtt van, megihatnánk 
egy délelőtti italt, aztán maga úszni men
ne, én pedig ott maradnék a parton, és ha
marosan szem elől tévesztenénk egymást. 
Mit szól hozzá? Jó kis terv, ugye?

Isten magányos pont a láthatáron, alat
tam sötétlő hideg mélység. Körülöttem csak 
éhes gyomor csobbanása, mely beszív, majd 
újra kivet magából. A magasban köröző si
rályok, játszanak az istenadták, hintáznak 
kósza fuvallatokon. A partra osont közben a 
kamasz sötétség, minden csupa derengő ho
mály, impresszionista festmény, a művész 
kései alkotása, nem látott jól, hát én sem lá
tok, és Isten minden bizonnyal szórakozot
tan zsebre vágta a szemüvegemet, amikor 
távozott. De talán ki tudok még úszni, és 
odakint tapogatózva, kúszva-mászva meg
találhatom a saját lábam nyomát.

Kiúsztam. És a parton csoda történt, 
íme itt vagyok, élek, nem vesztem el. Nem 
vesztem meg. Habár, ki tudja azt. Te tudod?

2 .
Ideim során próbáltam méltányos lenni, 

no de mi is a méltányosság? A méltányos
ság folymatos mérlegelés, illetve a megér
zések csodálatos ötvözete, ám ugyanakkor 
igen öncélú dolog is, hiszen az ember ösztö
nösen igyekszik jól kijönni bizonyos helyze
tekből, erre a gyengeségre külön is próbál
tam figyelni, de persze nem sikerült mindig 
sértetlenül megúszni, péppé őrölt néhány 
dolog, nem mondom, de meglepetés is van, 
miszerint a lélek, ó, a lélek, idomítható öl
eb, vicsorgó oroszlán. Megpihenhet a lélek? 
Van erre lehetősége? Vagy ez is csak egy a 
kegyes hazugságok közül, malaszttal tel
jes, áldott Ő.

A kegyetlenkedés, úgy gondoltam, nem 
jellemző rám, mégis oly sokszor kellett hal
lanom, hogy az volnék, méghozzá a javából. 
Kegyetlen. Ki érti ezt?

Takarítónő szeretne lenni egy tenger
parti szállodában? Sebesség, kérem, fegye
lem és pontosság, meg rengeteg homok. ítt, 
errefelé minden homokos és persze sós is. 
Készüljenek fel arra, hogy ennél rosszab
bat sehol sem láttak, kérem. Kicsiny or

szágunk nagy tengerének látogatói igazi 
vademberek, mindenfelé mezítláb járnak, 
mégis azt igényelik, hogy süppedős sző- 
nyegű drága szállodában lakjanak. Mi
csoda banda! Honolulu! Hol vagyunk mi 
attól, hölgyeim, tudják azt maguk? A veze
tőséget semmiképpen sem tudtam rávenni, 
hogy a kötelező viseletre vonatkozó szabá
lyokat vezessünk be. Azt mondták, annyira 
jól azért még nem állunk, hogy megválogat
hassuk vendégeinket, majd ha meggazda
godunk, akkor gondolkodhatunk ilyesmi
ről is. No de a filozófián túl, mi az, ami a 
legfőbb a tengerparti szálloda takarítónő
jének? Természetesen a tisztaság, no meg 
a kikezdhetetlen egészség, melynek nem 
árthat semmi, szívós alkat, kitartó, konok, 
gondokkal küzd, nincs más lehetősége. Ha 
valaki önök közül, hölgyeim, úgy gondolja, 
hogy a fentiek nem riasztják el a feladat
tól, az kiképzésre jelentkezzen -  hát ilyene
ket írok mostanában, mondta Alois és fel
nézett Nérukára.

Ez egy vagy kettő? -  kérdezte Néruka 
és jelentőségteljesen rádólt Alois hordójá
ra, mely szent íróasztala neki, melyhez ide
geneknek nyúlni szigorúan tilos. De lehet-e 
idegen Néruka eme bútordarabnak, minek
utána ő maga szerezte? Ez itt a kérdés. Mit 
is kérdezett Néruka? -  kérdezte Alois és 
gyöngéden odébb tolta Néruka könyökét.

Hogy amit eddig felolvasott, az egy törté
net, vagy kettő?

Még nem tudom, azt hiszem, egy -  mor
mogta Alois üstökét vakarva, mely üstök, 
akárcsak közönséges varjúfészek, s benne 
a viszketés éhes madárfiókák dühödt csi
pogása.

Akkor miért számozta meg?
Maga leskelődik, Néruka? Azért számoz

tam meg, mert, mit tudom én, hogy miért! 
Mert még nem jöttem rá, hogy mi lenne a 
híd, ami átvezetheti Isten gyámolítottját 
egy tengerparti szálloda alagsorába, ahol 
éppen takarítónők kiképzése folyik.

Mi a címe? -  kérdezte Néruka, mert már 
arról is tudott valamiket, hogy egyes he
lyeken a történeteknek címet adnak, me
lyiknek milyent, van, amelyik érthető, van, 
amelyik nem.

El Bahar -  súgta Alois jelentőségtelje
sen.

Bahar, mint bahari? Tenger? -  kérdezte 
Néruka meglepődve. És miért pont ez?

Mert hullámzik, Néruka, azért.
Hullámzik! -  állapította meg szent döb

benettel ő.
Szerintem igen. Miért, maga szerint 

nem?

3.
Hogy Néruka mit gondol a hullámzásról, 

azt nem tudom, de kétségkívül akkor rom
lottak el a dolgok, amikor visszaköltöztünk 
a Mocsárba. De nem hinném, hogy a Mo
csár miatt. Inkább amiatt történhetett ez, 
hogy Néruka jobban megismert engem, és 
az én elnyűhetetelen, pocsék természete
met, és megundorodott. Az undor makacs, 
ha társadul szegődik, nehezen szabadulsz 
tőle. Nem szabad elhinned, hogy leküzdhe
tetlen, hogy hogyan ne hidd ezt, abban nem 
tudok segíteni, magad kell kitaláld -  mond
ta Alois az alvást színlelő Nérukának. O az

» » >  folytatás a 16. oldalon
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álom, az édes, annyi bajból kivezető". Alois 
visszakuporodott a hordójához, és vaskos, 
szutykos fedelű füzetébe írta dülöngélő 
szúnyogok kádenciáit. Az emlékek könnyű 
mokaszinban egy tengerparti kocsma desz
kaasztalához vitték, hátulról csak a légy
piszkos körte világít sárgán, a szél homokot, 
sós vízpermetet kavargat, és valahol, nem 
túl messze sötét tömeg morajlik, és csatto- 
gatja állakapcsát, de Alois nem fél a fene
vadtól, cigarettázik, rumot iszik, és még 
igen ifjú.

Most, öreg és sovány, vaskos naplója ho
mályos bejegyzésektől terhes, nem tud
ni, mi mikorról, kikről szól, az idő örvény
lő massza itt csupán, a szereplők cukortól 
megvastagodott lekvárban fulladoznak.

Esténként már nem csak én ittam, ha
nem Néruka is -  írja Alois. Zavaros volt 
az agyunk folyamatosan, rettegtem attól, 
hogy soha sem fogunk kijönni belőle. Akkor 
találtam ki, hogy dolgozni megyek. Addig 
is nem iszom. Vagy nem csak. Számítása
im, nemlétezésük okán bejöttek. Semmifé
le elvárásom nem volt, így könnyű volt en
gem elkápráztatni. Rájöttem, hogy szeretek 
dolgozni, és ettől annyira megnyugodtam, 
hogy szinte hangyának éreztem magam, 
vagy egyenesen tengeri sünnek, mely mi
niatűr vízi fúrógép, sőt valódi harci gépe
zet. Életre keltem időnként, és azzal áltat
tam magam, hogy látom a valóságot, ám a 
Mocsár oly látomásszerű, tudhatja-e ember 
eldönteni azt, hogy amit itt lát, lehet-e va
lóság. A valóság, ó, az mindig olyan szomo
rú, olyan iszonytatóan bánatos, mint apály
kor a part, mely mégis oly gyönyörűséges.

Athanasziosz önkívületben talált en
gem itt a Mocsárban, legalábbis ő ragasz
kodik ehhez a verzióhoz, megmentőm akar 
ő lenni, ha nem más. Vörös palástja barná
ra szelídült, sarka keménysége, mint lovak 
patája, új szerepe zavarba hozta, de aztán 
beletörődött abba, hogy éppen akkor ve
tett újra elé valami csúfondáros erő, ami
kor ő azt gondolta, végre megnyugodott, és 
nemes célnak szentelheti megmaradt ide
jét. Ám rájött, a cél sokkal visszafogottabb, 
mint gondolta volna, ám rém kényelmetlen 
is. Azt vizionálta ugyanis, hogy nem a rá
szorulókat gyámolítja majd, ahogyan ter
vezte, hanem Alois végeérhetetlen gyónását 
hallgathatja az idők végezetéig. A gyónás 
persze inkább csak olyan fecsegés, csicser
gés, mormogás. Szegény Alois, aki titok
ban arra vágyik, hogy a következő életében 
szent szajha legyen, akit mindenki szeret, 
és ő azt szeret, akit akar, mindenféle törté
netet és rémtörténetet mesél, szerencsére 
megtartotta ama régi jó szokását, hogy idő
közönként hetekre, hónapokra eltünedezik.

4.
Este munka után megvárt, kézenfogva 

mentünk haza -  mesélte Alois, kezében 
koktélospohár, vagy inkább veder, mely 
eredetileg bor hűtésére szolgálna, de hát 
kit érdekel ez. Athanasziosz fémkupát tart 
kezében, szép ötvösmunka, bor sajnos nin
csen. Hogy Alois történetében ki a má
sik, az sohasem derül ki, sejtetés az egész, 
Athanasziosz belebetegszik ebbe a rettene
tes gyónásba, legszívesebben kérdésekkel 
ostromolná Aloist, ám túl kényelmes eh

» > »  folytatás a 15. oldalról

hez, a kényelem pedig oly szelíddé tesz, né
ha el is altat.

Minden nap. Akkor is, amikor nem kel
lett menni dolgozni, mi kisétáltunk a ke- 
resztútig, ki előbb, ki később jött, néha pon
tosan érkeztünk, aztán hazamentünk egy 
házba, melyet kicsit már a mienknek érez
tünk -  folytatta Alois révetegen.

Reggel mindenki útra kelt, és járt a ma
ga dolgai után. Volt úgy, hogy szomszédos 
parcellákra kerültünk. Lopva néztük egy
mást, máskor órákra megfeledkeztünk egy
másról. Az éjszakákat azonban majdnem 
mindig megosztottuk, az éjszaka szentsé
gét igyekeztünk megtartani, de nem min
dig sikerült, mert oly esendő az ember, oly 
kíváncsi, nyughatatlan, nem fér a bőrébe 
sohasem.

Az esti találkozások néha a kölcsönös 
manipuláció jegyében zajlottak, igyekez
tünk javakat kicsikarni egymásból, és 
azokat egy képzelt vagy valós, közös cél 
érdekében akartuk felhasználni. Az ener
giahasznosításunk majdnem egyensúlyban 
volt, bár voltak kilengések, egyesek ébresz
tő jellegűek, mások álomba ringatóak. Volt 
egy szekerünk is, de azt szinte sohasem 
használtuk, csak a nagy begyűjtések idején, 
mikor mi is hazacsempésztünk egy szekér- 
deréknyi valamit, mint mindenki más. Ám 
a legjobban szekér nélkül fut a ló, ezt min
den kisgyermek tudja, feltéve, hogy látott 
szekeret és lovat, mi láttunk eleget, ma is 
látunk, sőt, fel is ülünk rá, ha úgy hozza a 
sors, és élvezzük is, mi tagadás, hisz mi va
gyunk a lengés világbajnokai, kilengés, be- 
lengés, szekéren való döcögős. Jajgatás és 
kacaj poros szekérútja nyár végi aszályok 
idején, vagy tengerbe futó homokút és víz
ben hancúrozó lovak.

Nem viszket a bőrük ezeknek a sótól? -  
kérdezte volt Athanasziosz, aki akkor még 
nem volt Athanasziosz egy távoli kis or
szág nagy tengerének partján. Alois vállat 
vont, egy vadló csak tudja, mi jó neki, ha 
fürdik, bát szeret fürdeni, bánja is ő, hogy 
sós, sőt, valószínűleg szereti. Vadló is meg
nyalná, sőt -  vihogja Athanasziosz gyer
metegen. Boldogan kuncog, tincsei, mint 
egy görög szobornak, piperkőc alakzatba 
rendeződtek, orra hámlott, szája, mint ro
ham után az eszelősöké. Végtelenül bájos, 
gondolta Alois, aki megrémült a saját arcá
tól, amikor végre olyan zuhanyzóba került, 
ahol volt tükör is, víz is, és még az ajtót is 
be lehetett akasztani valami kallantyúval. 
A víz stílszerűen egy lyukba folyt, melybe 
kis ügyességgel üríteni is lehetett, itt való
ban résen kellett lenni, ellenkező esetben

kellemetlen balesetekbe torkollhat az ak
ció, és igazán kár lenne értünk. A bódé ol
dalát eszelősen rázta a szél, de a vascsőből 
perzselő víz csörgött, Alois hamar megta
nulta, hogy hajnalban lehet igazi meleg 
fürdőt venni, égesse a bőrét az, aki siet, 
Athanasziosz például egyáltalán nem sie
tett fürdeni, bőrét és mindennemű szőrze
tét vékony sómáz vonta be. Mégsem vaka
rózott eszelősen, mint Alois, az állítólagos 
tengerimádó, aki azzal mentegette magát, 
hogy nem a rászáradt só, hanem önnön iz
zadtsága idegesíti. Athanasziosz, aki ak
koriban még egyáltalán nem tudott arról, 
hogy valamikor Athanasziosz néven fog a 
világban élni, de már akkor mirtuszbokor
nak képzelte magát, fel nem tudta fogni, mi 
a baja ennek a nőnek.

És most: íme itt fekszik szegény 
Athanasziosz, álmát duruzsolás édesíti, 
ringatja, egy hang régmúlt időkről mesél. 
Hogy állítólag volt egyszer egy ember, akit 
Eszlárinak hívtak. Es az aztán örökre el
ment. Ki az ördög borja immár ez az Eszlári 
is -  horkan fel Athanasziosz, a derűlátó.

Volt egyszer egy ember, szakálla volt ken
der, fűzfa tarisznyája, cserefa pipája, előtte 
a tenger, beleesett fejjel -  kornyikálja Alois. 
Az az Eszlári nevű ember kisgyermek korá
ban szívesen rágta a szilvafák kérgére kitü- 
remkedő macskamézet. Hogy kicsoda volt 
ez az Eszlári? Meséljen róla anyuka? -  du
ruzsolja Alois Athanasziosz fülébe, és sze
gény a csikiandozásra felébredt.

Miért kínozol folyton? — kérdezte az álom
tól még zavarodott Athanasziosz, aki nem 
volt oly éber, mint Néruka, aki csak nagyon 
ritkán árulta el, mit gondol valójában. Alois 
feldühödött ettől a felismeréstől, elvágta
tott Athanasziosz sátrából, és meg sem állt 
Ukamé, a Szívós Múmia házáig, hogy kissé 
megnyugodjon. Ha rögtön hazamenne En- 
di Boo házába, melyet most Nérukával kö
zösen birtokolnak, megint szerelmet valla- 
na, márpedig ez a melodramatikus jelenet 
fölsleges. A Múmia vesékbe látott, és a fo
gakba is, meg bárhová testben és lélekben, 
azonnal tudta, mivel kell gyógyítania az ő 
gyermekét, Aloist, a mocsár liliomát, aki
nek a nézését meg a járását mindenki is
meri errefelé. A viselt dolgairól is tudnak, 
de amolyan szent tehénként elviselik, leg
alábbis ő így gondolja. Néruka váltig állít
ja ugyan, hogy a Mocsárban sem szent, sem 
másmilyen tehenek nincsenek, de Alois 
megingathatatlan az ő hitében. Ukamé 
kezelésétől kellőképpen felajzva és meg is 
nyugodva Alois hazatér Nérukához, ám 
Néruka éppen nincsen otthon, és még né
hány napig nem is jön haza. Alois, elunva 
a várakozást, útra kel a Generátorház fe
lé, Ruz Baba portájára, hogy kissé felpör
gesse magát, és felszedjen valaki ismerőst. 
A jó Alois imád strichelni, a vérében van 
neki ennek tálentuma. Aztán visszasompo
lyog szegény Athanasziosz sátrába, s míg 
az kis fehér korongjait sajtolgatja, melyek
kel reggel táplálni fogja a Mocsár népét, to
vább folytatja eszelős meséit a lét hiábava
ló szépségeiről. Endi Boo házában Nérukát 
hasonló módszerekkel fárasztja, meg azzal, 
hogy mennyire vágyik arra, hogy valahol a 
homokban ülve be-bedugja lábujjait a fene
vad szájába.

(folytatása következő lapszámunkban)
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A 90 éves Dávid Gyula köszöntése
Amikor megkérdeztem Dávid Gyulát, 

egy nagyobb ívű in terjú  keretében, hogy 
milyen köteteket emelne ki a  Kriterion- 
évekből saját munkásságából, akkor vá
laszát a következő két m ondattal kezdte: 
„Számomra feltétlenül eló'ny volt, hogy egy
részt ott egy nagyon jó társaság  volt, m ás
részt olyan m unka, am it én nagyon szíve
sen csináltam. Valahogy úgy voltam mindig, 
hogy azt mondtam: mintsem én terheljem a 
közönséget egy saját könyvvel, inkább meg
szerkesztek azalatt hárm at, amelyekről tu 
dom, hogy tényleg hasznosak, így aztán  az 
én dolgaim hátram aradtak.”

Ezekben a  szavakban Dávid Gyula ön
zetlen, póztalan segítőkészsége, a m unka 
irán ti szerete és feltétlen alázata ha llha
tó, olyan (tájainkon kifogyóban lévó') embe
ri viszonyulásmód mutatkozik meg, amely
ben a  hasznos szolgálat ethosza m unkál, 
és léteznek valóságosan fontosabb értékek, 
m int az ó személye. Ezért is magától érte
tődő az a mitikus aura, ami személyét mint 
a könyvkiadás elméletének és gyakorlatá
nak avatott ismerőjét, v itathatatlan  szakte
kintélyét övezi, és egyfajta csodálat tárgya 
a városi értelm iség és a bölcsészhallgató 
egyetemisták újabb nemzedékei szemében: 
kortalan fürgesége, elm aradhatatlan ak ta
táskájában könyveket vivő-hozó, újabb tu 
dományos m unkák m egírását szolgáló len
dülete.

Kiadói m unkássága 1951-re nyúlik visz- 
sza, s olyan történetként látható, amelyben 
a kiadók és a kiadói m unka folytonosságá
ra  tevődik a  hangsúly. A Kriterion Könyv
kiadó m int a kommunista d ik tatúra idősza
kának  egyedülálló és kivételes kulturális 
megvalósítása, Egyed Péter szóhasznála
tával „nemzetiségi megaintézménye” az

előzmények (sorozatok, elképzelések, iro
dalompolitikai helyzetek, s ezek hozta en
gedmények és tabuk) viszonylatában ke
rülnek terítékre. Szerkesztői műhelye a 
Rom ániai M agyar írók sorozat gondozója
ként, a  rom ániai m agyar irodalom köny
ves eredményeinek és terveinek a sorjázá- 
sa, melyben a szerkesztői m unkával való 
teljes azonosulás jellemző, a non stop m un
ka, ahol a szabadidő is a Kriterionnal fonó
dik össze. S miközben a Kriterion-időszak 
önm agban is egy életutat kiteljesítő gaz
dag és termékeny korszakának tekinthető, 
a  kivételes Dávid Gyula-i életmű az 1989- 
es fordulat u tán  is a Polis Kiadó közegé
ben egy olyan könyvműhelyt terem t, ahol 
a koncepciózusán k ita lá lt sorozatok mel
lett neki köszönhetően a romániai m agyar 
irodalom több jelentős életműve, m int pél
dául a Bánffy Miklósé, Reményik Sándoré, 
Molter Károlyé stb. megbízható szövegki
adásokban, monografikus, tem atikus kö
tetekben ölt testet. S a vállalt értelm iségi 
hivatás kötelezettségei mellett a közelmúlt 
feltárása higgadt, tárgyszerű, jelentős ku
ta tási eredményeket hoz; tanulm ányai 
megannyi bizonyítékai annak , hogyan 
kell egyszerűen, világosan, lényegre törő
en, megbízható forrásokra alapozva tanu l
m ányt írn i (pl. Domokos Géza és a románi
ai magyar irodalom „kettős kötődése”; Ahogy 
a Szekuritáté l á t t a . A  Láncránjan-könyv 
hazai magyar visszhangja). És nem feledhe- 
tők az utóbbi években megvalósított, az ’56- 
os erdélyi politikai eseményeket tárgyaló 
könyvei, amelyet nemcsak tudósi hozzáál
lás, hanem  a politikai fogság különböző ro
m ániai form áiban megélt kegyetlen évek 
tapasztalata  hitelesít.

2009-ben a Szabédi emlékházban. 
Ács Zsolt fotója

A könyv köré épül fel Dávid Gyula élete 
és m unkássága. Olyan életforma ez, amely
ben a jó szerkesztői hozzáállás egyben a 
minőségi könyv céljaival való azonosulást 
jelenti: a könyv fizikai, eszmei-tartalmi sú
lya, borítója, szedése, grafikai kivitelezése, 
korrektúrája, példányszáma, elképzelt ide
ális olvasója, kelendősége mind a könyvcsi
náló ethosz tartozéka, ahol a szerzői szöveg 
és szerkesztői változata párbeszédében mi
nőségi könyv születik.

Úgy emlékszem, m intha Dávid Gyulát 
először könyvhalmok és iratok között pil
lantottam  volna meg a Lázár utcai Szabédi- 
házban, 2003-ban. Az őközvetítése nyomán 
gyarapodott az Em lékház több rom ániai 
m agyar írói hagyatékkal, illetve az ő mentő 
szándékának és gondoskodásának köszön
hető az, hogy itt  ta lá lható  és ku tatható  a 
Kriterion Könyvkiadó kolozsvári szerkesz
tőségének ira ttá ri anyaga is. De az időpont 
helyessége aligha áll. Előtte tanárom  volt, 
m esteri hallgatóként, ő h ívta fel a figyel
mem Orbán László Adalékok a brassói m a
gyar színészet történetéhez 1848-ig c. írásá
ra, és egyetem ista koromban is lá ttam  őt 
a Polis Kiadó székhelyén. Az volt az érzé
sem, nem jelenhetett meg semmi 1918 után 
m agyar nyelven, amiről ő nem tudott volna. 
A Szabédi Emlékház irodalmi gyűjtemény- 
nyé, illetve múzeum má való a lak ításának  
koncepciója az övé, és itt a lak íthatta  meg a 
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon m un
kaközösségének kutatói műhelyét is. Az ezt 
követő Szabédi Emlékház-beíi kutatások 
legfőbb szellemi támogatója. Köszönet ér
te, Dávid Gyula! És köszönet azért, hogy 
bárm ikor szakmai kérdéseimmel is bizton 
hozzá fordulhattam  vagy fordulhat bárki, 
akit valamilyen okból valamelyik XX. szá
zadi romániai m agyar írói hagyaték sorsa, 
ne tán  lelőhelye érdekel, m ert abban is ő a 
megbízható eligazító; m int ahogy az általa 
írott, valam int gondozott és kiadott művek 
kiemelkedő tudós-filológus precizitása az 
u tán a  jövő irodalmi-könyves szakm a nem
zedékeinek követendő színvonalát képvise
lik és testesítik meg.

Köszöntőm az erdélyi m agyar szellemi
ség történetében kiemelkedő erkölcsi és 
szellemi rangot képviselő könyves embert, 
szabadlelkű írót 90-edik születésnapján! Is
ten éltesse, Gyula bácsi!
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SZÁNTAI JANOS

Tenger a
vászonhatáron
Miként az összes többiben, a hetedik mű

vészetben is fel-feltűnnek a nagy természe
ti szimbólumok. Például az eső. Az ég. A si
vatag. A fellobbanó láng. Tulajdonképpen a 
négy ó'selem: víz, levegő, föld, tűz. Pontosab
ban: ezek különböző' megnyilvánulási for
mái. Egyszerűek (persze, nem mindig egy
szerűen lencsevégre kaphatók), látványosak, 
aránylag könnyen „olvashatók”, archetipiku- 
sak, és még lehetne sorolni a tulajdonságai
kat. Nem csoda hát, hogy a filmtörténet so
rán újra meg újra használják őket, vagy, ha 
tetszik, hozzájuk fordulnak. Megjelenhetnek 
környezeti vagy hangulati elemként, több
kevesebb dram aturgiai funkcióval, de olyan 
is van, hogy (fő)szereplővé avanzsálnak akár 
egy pár perc, egy kulcsjelenet alatt. Elég, ha 
csak Francois Truffaut Négyszáz csapására 
gondolunk, ahol az utolsó jelenetben a kis 
Antoine nekiszalad a tengernek, amely sze
mélytelenül ott volt, ott van és ott is lesz, ám 
ebben a helyzetben a fiú vágyott szabadságát 
korlátozó óriás börtönőrré válik.

Tenger sok filmrendező' „foglalkoztat
ja” az elemeket, sziszüphoszi munka lenne 
hát e mozgóképes óceán akár vázlatos fel- 
térképezése. Ám, ha m ár a téma, a tenger, 
adott volt, úgy döntöttem, kihalászok há
rom olyan, általam  fontosnak tarto tt filmet, 
amelyben a tenger kitüntetett szerephez jut. 
Egyrészt teljesen öntörvényű módon éppen 
azokat, amelyekről alább szó lesz, másrészt 
azért igyekeztem úgy összeboronálni őket, 
hogy legyen köztük némi kapcsolat: víz, em
ber és halak  (oké, az ámbrás cet meg a del
fin nem hal, de azért úgy néz ki). És akkor, 
tengerre fel!

w  INEMATOGRÁF

Az első film John Sturges Az öreg halász 
és a tenger című, 1958-as alkotása. A film 
Ernest Hemingway, a nagy horgász, iszákos, 
bikaviadal-rajongó és író 1952-es, azonos cí
mű kisregénye alapján készült. A kisregény
ről tudjuk, hogy megszerezte írójának a No
belt, hogy Ottlik Géza fordította magyarra, 
hogy máig húzódó vita folyik a címe körül (az 
öreg nem halász, mert horgász, és egyébként 
is, Hemingway öregembert írt, nem egye
bet). A filmről tudjuk, hogy kapott egy Os- 
cart (jó a zenéje, valóban), két Oscar-jelölést, 
hogy Spencer Tracy remek alakítást nyújt 
(noha Hemingway szerint nem halászra ha
sonlít, hanem egy gazdag színészre, aki öreg 
halászt játszik), hogy eredetileg maga az író 
akarta kifogni azt a mariint (tehát nem kard
halat, ahogy gyakran nevezik a nagy halat), 
amely a film egyik főszereplője lett volna, de 
a horgászok istene nem tarto tt vele, ezért vé
gül a producerek úgy döntöttek, egy gumiha
lat használnak, hogy az öreg halászt istenítő 
fiú szerepét a kubai nemzeti bank igazgató
jának fia játssza, bájos esetlenséggel, hogy a 
film végén maga Hemingway is beugrik egy 
cameóra, a kocsmai zárójelenetben, és azt te
szi, amit minden ember egy ilyen helyen.

És azt is tudjuk, hogy: „Ha a tenger
re gondolt, mindig csak la m ar-nak nevez
te magában, mert aki szereti, az mindig így 
hívja...” Vagyis helytelenül. (A helyes válto
zat: el mar.) Az öreg halász úgy tiszteli a ten
gert, mint egy nőt, úgy szereti, mint egy nőt, 
és igen, olykor úgy is perel vele, mint egy nő
vel. A film tulajdonképpen egy hatalmas sze
relem történeteként is felfogható. Annak el
lenére, hogy az irodalmi szövegben eléggé 
világosan ez áll: Az embert el lehet pusztíta
ni, de nem lehet legyőzni. És ez az olvasat a 
filmben is benne van. Ami m iatt én mégis a 
másik mellett tenném le az obulust: Spen
cer Tracy arca. Ahogy a tengert nézi, an
nak minden teremtményével együtt. Van 
egy olyan érzésem, hogy Hemingway ezért 
ócsárolta Tracyt. Nem elég kemény, nem elég 
harcos, nem elég legyőzhetetlen. De hát, aki
nek maga a tenger a szerelmese, hogyan is 
lehetne?

A második film szintén adaptáció. Ezúttal 
azonban nem egy világos, könnyen olvasható 
és emészthető kisregényé. Herman Melville 
1851-es, Moby Dick című regénye egyrészt 
roppant méretű (mint a fehér bálna maga), 
m ásrészt iszonyatosan bonyolult szerkeze
tű, na és maga a jelentések útvesztője. John 
Huston, a film rendezője ennyi erővel akár 
John Milton Elveszett paradicsomát is meg
kísérelhette volna filmre vinni. A film forga
tókönyvírója, Ray Bradbury (aki maga sem 
éppen kismiska, ha szövegekről van szó) 
mérgesen kifakadt, amikor a rendező felke
reste az ötlettel: „Sose tudtam  végigolvas
ni azt a nyavalyás könyvet.” Tanúsíthatom: 
az 1956-os filmet végignézni valóban köny- 
nyebb. Még akkor is, ha az Ahab kapitányt 
alakító (akkor még túl fiatal) Gregory Peck 
gyakran nem éri fel a karak ter könyökét 
sem. Hiszen a felszínen egy sima bosszútör
ténet forr, mint a tenger. A tenger szörnyszü
löttje, a leviatán, a fehér bálna elvitte Ahab 
kapitány egyik lábát. Ahab tehát afféle bosz- 
szú angyalaként végighajózza a világ tenge
reit, mindenütt a szörny nyomában. Igen ám, 
de aztán előjönnek a melville-i rétegek: a jó 
biblikus küzdelme a gonosz ellen, a bűn és 
bűnhődés párharca, az ember küzdelme az 
emberfelettivel. A tenger eleinte környezet
ként, illetve hangulati elemként van jelen a 
történetben, ám amint az üldözés a végéhez 
közeledik, amint Ahab kapitány elméje egy
re inkább elborul, és fanatikus bosszúvágya

következtében fokozatosan elveszti emberi 
nagyságát, a tenger anyává változik, amely 
méhében rejti el szörnyként megbélyegzett 
magzatát. És egy adott ponton adja magát 
az olvasat: Ahab a gonosz, aki megostromolja 
a visszájára fordult eget, a tengert, hogy el
ragadja tőle gyermekét. És az anya nem en
gedi. Megvédi a bálnát. És győz. Sötét film 
a Moby Dick. Ja, igen. Az öreg halász viszo
nyulásából kiindulva: a tenger az egyetlen 
igazi női szereplő a filmben. Más nő mellék- 
szereplőként sem bukkan fel a vásznon.

A harm adik film (ezúttal nem adaptáció) 
talán  kicsit ellenpontozza az első kettő ko
morságát. Ráadásul, míg az első két film 
esetében különböző érzelmi töltettel bíró, de 
nagyon határozott szembenállás van ember 
és tenger között, Luc Besson 1988-as szerzői 
kultfilmjét, A  nagy kékséget nézve a tenger 
felemelő (bár látszatra magába szippantó, 
lehúzó) „testközelébe” kerülhetünk. Mind
egy, hogy a 168 perces rendezői változatot, 
a butácska végű amerikai változatot, vagy 
épp a jócskán lebutított rövid változatot néz
zük. Ám ha tehetjük, nézzük azért a hosz- 
szút. Mert ebben a változatban érzi az em
ber, hogy a nagyon lassan araszoló történet 
úgy hömpölyög a képek szelíd (tehát nem el
lenséges, még akkor sem, ha időnként szo
morú, sőt halálos) hullámain, mint a tenger 
ringatta sirálytoll. A két szabadtüdős (vagy
is oxigénpalack nélkül merülő) búvár meg
ható barátságának, életen-halálon túlnyúló 
sorsközösségének helyszíne a tenger. Ponto- 
sítok: a tenger otthon, ország, haza. A szára
zon egyikük harsány mackó, a m ásikuk le
vegő után  kapkodó delfin. Amint a víz alá 
kerülnek, hogy például megigyanak egy 
üveg pezsgőt, rögtön átváltoznak, szabályos 
metamorfózison mennek keresztül. Olya
nok, m int aki hazatér. Csakhogy: egyikük 
fél lábbal a földi dolgok néha hiteles, néha 
hamis fogantyúival teletűzdelt parton ma
rad, m ásikuk viszont fokozatosan elengedi 
a kapaszkodókat, még a legerősebbet, a sze
relmet is, és valóban delfinné válik. Vissza
csobban oda, ahová lényegében való. A ten
gerbe. Nem tudok szebb tengerfilmet A nagy 
kékségnél. Meg a többieknél. Mindegyikben 
ott rejlik az a sokféleképp magyarázott, ám 
szerencsére megmagyarázhatatlan hívó szó, 
amely számtalan szárazföldi patkányt kész
tetett arra, hogy elhagyja a rög biztonságát, 
és belemerüljön a nagy kékségbe.
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GEORGE VOLCEANOV

Shakespeare: az elárult áruló
(S h a k esp ea re :  trädat si trädätor)

„A megcsalottnak fáj az áru lás, 
Kinosb a dolga mégis a csalónak.” 

(Cymbeline)1

„gonosz kor ez, midón 
tudtán kívül az ember áruló” 

(Macbeth)2

Az áruló utókor...
Az áru lás (annak összes formája: a te s t

vérgyilkosság, a királygyilkosság, a trón
bitorlás, a szeretett no elrablása, az ellen
táborhoz való csatlakozás) Shakespeare 
egyik kedvenc tém ája, az Erzsébet-kori 
d rám aíró  és költő' egyik szövegéből sem 
hiányzik, le tt légyen szó tragédiáról, ko
m édiáról, róm ai vagy helyi tem atikájú  
történelm i drám áról, ovidiusi költemény
ről vagy szonettciklusról. A sors iróniája, 
hogy Shakespeare m űveinek teljes utóéle
te az árulások hosszú láncolata, am i egé
szen napjainkig ér el.

A m aga idejében, a Stratfordból London
ba színészmesterséget, majd utólag drám a
írást is tanuln i érkező ifjú (az utóbbi évek
ben m egszaporodtak azok a  bizonyítékok, 
amelyek Shakespeare és Marlowe együtt
működését tám asztják alá, akitől előbbi „a 
mesterséget lopta”, egészen utóbbi korai el
távozásáig) egy pillanatig sem álmodhatta, 
hogy egy szép napon, az am erikai Yale je 
les oktatója, ak it sokan a szakterület leg
főbb au toritásának  tarto ttak , őt nevezi ki 
minden idők legjelesebb írójának; sem azt, 
hogy ő, Will, négyszáz év múlva állandóan 
ott lesz az összes kontinens színházi pla
kátjain , s hogy írása i (más nagy írók m ű
veinek átiratai), a m aguk során ugyancsak, 
ráadásu l egyre nehezebben szám szerűsít
hető (irodalmi, zenei, filmművészeti, vizu
ális stb.) alkotások ihletői lesznek.

P  EÁTRUM
Ahogy a showbiz és az en terta inm ent- 

ipar a kapitalizm us hajnalán , m in t m a
napság, a gyors m eggazdagodás forrá
sát jelen tette  (a legjobb példa rá  Edw ard 
Alleyn, a marlowe-i -  igen, marlowe-i, 
nem  shakespeare-i — szerepeket megfor
máló jeles színész, ak i 35 évesen vissza
vonult az „üzletből”, halálakor pedig, vég- 
rendeleti hagyatkozással, m egalapíto tta  
a londoni Dulwich Kollégiumot), a fia tal 
Will azért érkezett Londonba, hogy meg
élje a „londoni álm ot” (akkoriban az „ame
rikai álm ot” még nem ta lá lták  fel) — és az 
álom valósággá vált.

0  is visszavonult, a m aga idején, „az üz
letből”, 49 évesen egy kisebb ingatlanbi
rodalom tulajdonosa volt S tratfordban és 
Londonban, forgótőkéje pedig lehetővé 
te tte , hogy olyan spekulációkba kezdjen,

amelyek gyakorta lépték tú l a törvényes
ség ha tá ra it. Nem csupán a jólét, amelyre 
tehetsége okán te tt szert, a box-office-ban 
is m egm utatkozó sikerdarabokkal (egye
sek sorozatokká, sőt franchise-zá váltak , 
m int azok, amelyekben Falstaff, H al her
ceg vagy Gloucester / III. Richárd jelenik 
meg), nem csupán ez késztette  visszavo
nulásra; utolsó „alkotói” éveiben, többször 
is látványosan félresiklott, és -  valószínű
leg a színészek nyom ására -  utolsó három  
darabját (VIII. Henrik, A  két nemes rokon, 
Cardenio) kénytelen volt azzal a fiatalabb 
John F letcherrel együtt m egírni, ak inek  
a  tragikom édiái sokkal jobban elnyerték 
a Jakab-kori közönség tetszését.

M iután a saját csapata e láru lta  és holt
vágányra rak ta  1613-ban, Will (a későbbi 
Nagy Will) Stratfordba vonult vissza, hét 
évvel halála u tán  pedig két egykori tá rsu 
lati kollégája (Heminge és Condell), a  k i
rályság két főnemesének tám ogatásával 
(Pembroke grófja és Montgomery vikomtja), 
igyekeztek m egm enteni a felejtéstől őt, 
egybegyűjtve a m ű legnagyobb részét (soká
ig azt hitték, hogy annak  egészét, de a dol
gok ennél sokkal bonyolultabbak), a (má
ra) híressé lett 1623-as in-folio kiadással. 
És mégis, közel másfél évszázadig, a fe
lejtés pora mégis belepte a shakespeare-i 
írásokat. A Restauráció korában, 1660-tól 
kezdve a londoni színházak nem játszották 
csak adaptációit azon daraboknak, amelye
ket ízetlennek, stupidnak, nevetségesnek, 
egy barbár szellem szövegeinek ta r to t
tak , aki nem törődött sem Arisztotelésszel, 
sem a francia neoklasszicizmus szabálya
ival. Az adaptációk divatja pedig e ltarto tt 
nagyjából 1760-ig, még a nagy színész és 
ku lturális  menedzser David G arrick is, 
aki fennen hirdette, hogy ő állítja helyre 
az igazi Shakespeare-t, az eredeti szövegek 
színrevitelével, még ő is m asszívan a lkal
m azta a színpadi adaptációt, a rra  használ
va a Bárd életre keltett presztízsét, hogy... 
pénzt nyerjen vele, a nem zeti költővé és 
Nagy Willé emelt Erzsébet-kori Will jó ha
gyományai szerint.

A színházi em berek Shakespeare-t 
nem csupán az esztétikai elu tasítás szin t
jén  á ru ltá k  el (első adap tá to ra i között 
volt az angol d rám aírás  amolyan B rutu- 
sa, W illiam  D avenant, nem m ás, m in t... 
a Stratfordi Will keresztfia!), hanem  -  és 
elsősorban — politikai értelem ben; szöve
geit (adaptálva, term észetesen) különbö
ző XVII-XVIII. századi politikai klikkek 
szolgálatába állítva, a londoni színházter
meket nyilvános demonstrációk és a p á r t
propaganda nyílt tereivé formálva.

A fordítók áru lása i
1. A szükségesség elve
De az á ru lá s  állandósult a  shakes

peare-i életm ű európai recepciója folya
m án is. A franciák úgy fordították, ahogy 
akarták: a jam bikus pen tam etert az Ér-

zsébet-kori színházi nyelv legfőbb hordo
zója, prózává lett La Place, Le Tourneur és 
Ducis változataiban. Szokássá vált egyes 
jelenetek és szereplők kivágása, mások be
helyezése, a klasszicizm us szabályai és a 
francia közönség elváráshorizontja a lap 
ján . A francia pedig, a m aga kiem elkedő 
ku ltu rá lis  presztízsével -  továbbadta ezt 
modellt más, kisebb, elm aradottabb orszá
goknak is, am elyekben a nem zeti identi
tás a fejlettebb civilizációk u tánzásán  a la
pult. A francia h a tá s  pedig nem  tű n t el 
teljesen még a harm adik  évezredben sem. 
Éppen ezért, nem lepődtem meg nagyon, 
am ikor egy kiem elkedő rom án színhá
zi rendező a rra  kért, hogy hozzam létre 
szám ára „A makrancos hölgy című komé
dia rom án változatát, egy francia fordítás 
a lapján”. És egyálta lán  nem csodálkoz
tam  m ár, am ikor egy rendezőnő, ak it t a 
valy3 kértek  fel, hogy a jászvásári Vasile 
A lecsandri Nem zeti Színházban rendez
ze meg A  vihart, az t követelte, hogy a szí
nészek ne egy angolból rom ánra fordított 
szöveget játsszanak , hanem  egy németből 
tö rténő  á tü lte tést, mely változatot 2014- 
ben hozta létre Jens Roselt, egy berli
ni tá rsu la t irodalm i titk á ra . Akkor sem, 
am ikor a  bukaresti Nem zetiben a Lear 
királyt úgy á llíto tták  színpadra, hogy fel
használták  Boris P aste rnak  orosz fordítá
sát is...

így tehát, 2016-ban a rom án színpado
kon még m indig dívott az ind irek t fordí
tás  (szinte azt mondtam: indirekt árulás) 
gyakorlata, amelyet először a XIX. század 
elején alkalm azo tt a brassói loan  Barac, 
a m aga Am iét, a Dániából való herceg, 
tragődia öt függönyben című m unkájával, 
Friedrich Ludwig Schröder osztrák válto
zata nyomán.

P.P. C arp volt az első rom án, ak i an 
golból fordíto tta Shakespeare-t (Mac
beth, 1864), akinél a jam bikus penta-
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m eterek teljesen szabályos, cezúrával is 
e llá to tt alexandrinusokká váltak . A pen- 
tam eterek  e lá ru lása  tovább ta r to tt  a 
D im itrie és Scarlat Ion Ghica testvérek  
fordításaiban is, a XIX. század utolsó év
tizedeiben. És Monica M átéi-Chesnoiu 
is e láru lja  anglofón olvasóit a m aga fo
kos antológiájával: Shakespeare in the 
Rom anian Cultural Memory (Fairleigh 
Dickinson U niversity Press, 2006), am i
kor kijelenti, hogy a Scarlat testvérek vol
ta k  az elsők, ak ik  pentam eterben ü lte t
ték  á t rom ánra  Shakespeare-t... Az első 
ilyen jellegű próbálkozás Adolph S tern  ér
deme (Hamlet, 1877), de az eredeti prozó- 
d ia irá n ti tisz te let nem  honosodott meg 
a rom án k u ltú rában , csak St. O. Iosif 
és Dragos Protopopescu m unkáit köve
tően, ezért, kevés kivételtől eltekintve 
(V. A nestin  prózafordításai, vagy újab
ban  D an L ázárescu u tála tos fordításai 
rím es disztichonokban, és Ioana Ieronim 
szabadverses fordításai), ez az a szabály- 
rendszer, amely az elm últ száz év fordítá
saiban érvényesült.

1954-ben, am ikor tizenhét rom án en- 
te llek tüel, M ihnea G heorghiuval és T u
dor V ianuval az élen, üléseket szervezett 
az első teljes rom án nyelvű Shakespeare- 
k iad ás  m egvalósításáért (E.S.P.L.A K i
adó, 1955-1963), a fordítók között csak 
négy angolos szerepelt (Gheorghiu, 
Levitchi, D utescu  és D án Grigorescu). 
U tóbbiak a jam bikus pentam eterben  tö r
ténő  fordítás m ellett kardoskodtak  — egy 
olyan prozódiai egység m ellett, am ely 
m egadja a k iejtés term észetességét; és 
egy jó dikcióval rendelkező, a k á r  rím es 
p rózakén t is elő tud ja  adni, a hé tközna
pi beszédhez közelítve azt. Leon Levitchi 
ekkor javasolt egy javító célzatú szabályt 
-  mely elképzelés szerin t 100 angol pen
tam e te r változó szám ú verssorban k e rü l
jön fo rd ításra , de a 107 sort ne halad ja  
meg, tu d a tá b an  lévén ann ak , hogy meg
h a lad ja  egy rom án  fordító képességeit, 
hogy sorról so rra  fordítson le egy nagy
m értékben  m onoszilabikus szókincset a 
mi poliszilabikus rom ánunkra. Levitchi, 
Dutescu, Gheorghiu és Grigorescu voltak 
az egyedüliek, ak ik  nagy  vonalakban  -  
egyetlen, kiem elendő kivétellel, amelyet 
az a lábbiakban  ism ertetek  -  érvényt sze
rez tek  a szükségesség honosított p rinc í
p iu m án ak  (am elyet eredetileg  Tieck és 
Schlegel fogalm azott meg a XIX. szá
zad elején). Tudor Vianu, N. Argintescu- 
Am za és D án Bota azok közé sorolható, 
ak ik  m egszegték ezt a m egállapodást, 
a Iu liu s Caesar, az A nton ius és Kleopát
ra, a Coriolanus, a Szeget szeggel és a J á 
nos király  olyan vá lto za ta it hozva létre, 
am elyek m egközelítőleg 25 százalékkal 
hosszabbak az eredeti szövegeknél.

Ion V inea is e lá ru lta  a fenti szabályt, 
am ikor a Ham let színház a színházban 
jelenetének rím es sorait b lank  verse-ben 
fordította (a sorok szám a jóval m eghalad
ja  az eredetijét).

A fentebb em líte tt kivételt, meglepő 
módon, M ihnea Gheorghiu, tá ja ink  egyik 
legjobb Shakespeare-fordítója szolgáltat
ja  a szám unkra, II. Richárd  fordításával, 
mely darabo t az egzegéták egyöntetűen 
a leglíraibb darabnak  tek in tenek  a Bárd 
kanonizált művei közül. A darab  poéti-

kus, elégikus hangvételéhez az is hozzá
já ru l, hogy teljes egészében verssorokból 
áll, és ezek közül 546 (az egésznek m in t
egy egyötöde) rímel: 534 párrím  (tehát 267 
disztichon, vagy, ahogy az angolok mon
danák: rím es kettősök, rhyming couplets) 
és 12 sornyi keresztrím , tulajdonképpen 
három  négysoros szakasz a hagyományos 
angol szonett stílu sában ... Gheorghiu vál
tozata  268 rím es sort őriz meg (az erede
tinek  kevesebb m in t felét), ezekből: 218 
párrím , és 50 (de m iért? nem tudom!) ke
resztrím m é alaku l át. Gheorghiu enge
délyezte m agának , hogy a rím es sorokat 
b lank  verse-ben fordítsa, és az t is, hogy 
folyamatosan keresztrím m é alak ítsa  á t a 
párrím eket, és helyenként (egészen bizarr 
módon!) a b lank  verse-t keresztrím ekre 
cserélte, „túllírizálva” ott, ahol nem lett 
volna oka rá.

2. Egyéb árulások: performabilitás 
és az eredetivel szembeni hűség

M ár ne is beszéljünk az eredetivel 
szembeni hűség elvéről, am it rengeteg- 
szer h á g ta k  át m indazok, ak ik  részt vet
tek  az 1950-es években kezdem ényezett 
tervezetben. Máshol m ár jeleztem , hogy 
Argintescu-A m za egy, az eredetivel te l
jesen  párhuzam os szöveget ta lá l ki, am i
kor „fordítja” (elárulja) a Szeget szeggelt 
és a Cymbeline-1 , az ő szövegei csak 25- 
30 százalékban közelítenek az eredeti je 
lentéséhez. Volt rá  egy mentsége: nem 
tudo tt angolul. Nehézkes fordítása pe
dig elejétől a végéig a ném et nyelv szin
tak sz isán ak  keretei között mozog, az á l
lítm ány szinte m inden esetben a m ondat 
végére kerül, a m ondatokat a megfordí
tások  és a beékelések jellem zik -  ezeket 
ta r to ttá k  m ás korokban a költői nyelv pél

dáinak; amelyek tulajdonképpen a tu d a t
lanság  példái, amelyek nem csupán az 
eredeti jelentéseit á ru lják  el, de, teszem  
hozzá, a perform abilitás elvét is, azzal, 
hogy indulásból figyelmen kívül hagy
ják: Shakespeare a színpad szám ára  írt, 
tisz ta , a vegyes közönség bárm ely tag 
ja  szám ára is befogadható nyelven, mely 
közönség többsége tanu la tlan  volt és anal
fabéta; teh á t semmiképp se írha to tt a pa
p írnak , olyan olvasóknak, ak ik  koponyá
ju k a t kaparászva próbálják kibogozni egy 
dilettáns zavarodott szintaxisát.

A kifejezés tisz tasága  és a  köznapi 
nyelv követése e ltűn ik  teh á t a m ásodik 
világháború u tán  jelentkező első Shakes- 
peare-fordító generáció változataiból. Új
raolvasva e szövegeket, gyakorta tám adt 
olyan érzésem, hogy tulajdonképpen a for
dítók nárciszizm usát helyezi előtérbe és 
teljesen figyelmen kívül hagyja a lehetsé
ges haszonélvezőket — a színészeket. Leg
alábbis ezt az érzést hagyják m aguk után  
egyes, valósággal k im ondhatatlan  és elő- 
adha ta tlan  mondatok. Egy egész antológi
át lehetne összeállítani a kakofóniákból és 
a szándékolatlan nyelvi hum or példáiból, 
amelyek esetleg néhány stand-up comedy 
anyagát képezhetnék.

KARÁCSONYI ZSOLT fordítása

(folytatása következő számunkban)

J e g y z e te k :
1 Rákosi Jenő fordítása.
2 Szász Károly fordítása
3 George Volceanov tanulmánya tavaly jelent 
meg az In f in ite z im a l című besztercei folyóirat 
9., a műfordítás kérdéskörére összpontosító 
számában.
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HAKLIK NORBERT

Élethazugságok könyve
Bár művei némi késéssel jutottak 

el hozzánk, ma alighanem Ljudmila 
Ulickaja a legnépszerűbb kortárs 
orosz szerző Magyarországon. Ag
gatták már rá a „kisrealista” és a 
„neoszentimentalista” jelzőket is -  fi
gyeljünk: mindkettő könnyedén alkal
mazható bírálatként és dicséretként is 
ám valószínűleg a „mezei” olvasók érté
keléseit egybegyűjtő portál azon bejegy
zésének lehet leginkább igaza az író
nő sikerének titká t illetően, amelynek 
szerzője eképp fogalmaz: „Ulickaja sze
retni tan ít”. Am még mielőtt a Coelho- 
féle álérzékeny, álkeresztény álirodalom 
rémképe kezdené kísérteni e recenzió 
olvasóját, tegyük hozzá: az Ulickaja- 
sikerhez nyilván az is hozzátartozik, 
amilyen eszközökkel az írónő ezt a „sze
retni tan ítást” műveli. És ezek minden 
szempontból távol állnak az ék egyszerű
ségű történetvezetéstől s a szájbarágott 
életbölcsességektől, amelyek a mostan
ság legkelendőbb brazil szerzőt teszik 
oly népszerűvé -  azok körében legalább
is, akik másokat aligha olvasnak.

Ulickaja ugyanis nem jelképesnek 
szánt, ám sablonosságba fulladó semati
kus történetekkel dolgozik, hanem ren
desen belecsap az élet sűrűjébe. És nem 
derogál neki az sem, ha nem feltétlenül 
tünteti fel minden bölcsesség tudójának 
magát. Olyannyira nem, hogy például az 
É letm űvésznők  című kötet elbeszélései
ben még a fejezeteket alkotó történetek 
hitele is folyton megkérdőjeleződik.

ritika
Az Életm űvésznők  az élethazugságok 

könyve. Legalábbis az elbeszélések visz- 
szatérő szereplője, Zsenya lépten-nyo- 
mon azzal szembesül, hogy a történetek, 
amelyekkel különböző életszakaszokban 
más és más mellékszereplők traktálják, 
nem feltétlenül igazak. A kötet egyik 
kulcsjelenete, amikor a krími nyaralás 
során Zsenya, nehogy felébressze kisfi
át, Szását, az asztali lámpára borított 
kendő alatt olvassa az A nna  K areninát, 
„hogy összevesse saját széthulló szemé
lyes-családi életének néhány eseményét 
egy igazi nő igazi drámájával: akinek a 
hajtincsei fehér nyakába omlanak, aki
nek nőies válla és fodros peignoirja van, 
és aki hófehér kacsójában piros horgolt 
retikült ta rt...” Nos, míg Zsenya a Tolsz- 
toj-klasszikusban találja meg a saját éle
téből hiányolt regényességet, addig az 
útját az É letm űvésznők  fejezeteiben ke
resztező nőtársai inkább saját képzele
tüket hívják segítségül, hogy drámai 
mélységeket és művészi magasságokat 
hazudjanak önmaguk sorsába. A kö

tetnyitó elbeszélés, a D iana  főszereplő
je például halott gyermekeket hazudik 
magának — rögtön négyet is —, egyetlen 
fia mellé. Ebben a novellában is kiváló
an működik az az Ulickaja-fogás, ame
lyet az írónő a kötet egészén át használ: 
az ugyanis, hogy nincs lezárva a tö rté
net, annyit megtudunk, hogy a halott 
gyerekek, beleértve a címadó D ianát 
is, csakis Irene képzeletében léteztek, 
de hogy abortuszok kínzó emléke, vagy 
éppen kudarcos régi szerelmek elsza
lasztott esélyei táplálják-e az asszony 
konfabulációját, az mindvégig megvála
szolatlan kérdés marad. A novella pedig 
továbbíródhat az olvasóban.

A Zsenya életében felbukkanó, és sa
já t félig vagy teljesen fiktív történetü
ket elibé táró mellékszereplők m intha 
mind valamiféle „művészi lét” délibábját 
hajszolnák, attól a vágytól hajtva, hogy 
kiemelkedjenek a tömegből: „Az egye
tem isták és főként az egyetemista lá
nyok által istenített professzornő, An
na Venyjaminovna ezeket a költőket 
nem hallomásból ismerte, hanem sze
mélyesen: majdhogynem barátnője volt 
Ahmatovának, együtt teázott Maja
kovszkijjal és Lilja Brikkel, hallgat
ta  Mandelstam felolvasásait, és em
lékezett magára Kuzminra... Anna 
Venyjaminovna mellett Zsenya is jelen
tős ismeretségekre te tt szert, ott for
golódott ő is a humán értelmiségi kö
rökben, és esélye volt rá, hogy idővel ő 
maga is jelentős személyiséggé váljon.” 
Az idézett szövegrészben emlegetett An
na Venyjaminovna a kötet egyik későbbi 
darabjában, a Természeti jelenség  című 
szövegben is visszatér, ahol is remekbe 
szabott, tragikomikus példáját szolgál
tatja a művészéletre vágyásnak, de leg
alábbis a „jelentős személyiséggé válás” 
óhajának, amely a könyv egészén végig
vonul. Venyjaminova ugyanis klasszikus 
orosz költők idézeteit próbálja saját mű
veiként feltüntetni.

Az Eletm űvésznők  darabjai a maguk 
módján mind az identitás kérdését járják 
körül. A kötetbe szerkesztett hat elbeszé
lés közül az első öt ugyanis olyan szerep
lőket lá tta t Zsenya szemszögéből, akik 
mind élethazugságokat konfabulálnak 
maguknak, hogy másként tűnhessenek 
fel, mint akik valójában. Mindez azt su
gallja, hogy az identitás valójában nagy
részt személyes döntések és választá
sok kérdése is. Ez az élethazugság néha 
a méltatlan, kellemetlen múltat hiva
to tt elviselhetőbbé álmodni, mint pél
dául a svájci prostituált története: „Ta
m arát voltaképpen Zinának hívták, és 
valóban kijutott neki. Még csak nem is 
Harkovból jött, hanem a harkovi kör
zetből, egy Rubezsnoje nevű ipari tele
pülésről, a vegyi üzemből, ahol az any
ja  gép mellett dolgozott, és nem igazi

L J U D M I L A  U L I C K A J A

kincs volt, hanem egy magányos alkoho
lista; a fehér egyenruhás apa is a képze
let szülötte volt csakúgy, mint az erősza
kot tévő mostoha -  de Zsenya mindezt 
csak két nap múlva tudta meg, amikor 
Tamarával a Limmat partján sétálga
tott.” A személyes döntések következ
ményeképpen felépülő identitások skálá
ján a minőségi ellenpontot talán Galina 
Ivanovna példája jelképezhetné, ha a si
keres identitásvál(asz)tást afféle neofita 
hévtől hajtva nem tolná túl a szereplő: 
„Chava valamikor Galina Ivanovna volt, 
aki három évvel ezelőtt teljesen beleha
barodott a judaizmusba, és lelkesedve 
propagálta a Tórát mint az egyetlen igaz 
tanítást mindazok körében, akik hajlan
dók voltak meghallgatni. Eleinte óriási 
reményt táplált Zsenya iránt is, de bele
ütközött az ateizmus és a vallástalanság 
kőfalába, amin aztán megtört a friss ju 
daizmus lelkesedésének forró hulláma.”

Az É letm űvésznők  azonban messzebb 
vezet annál, mintsem hogy az életha
zugságok, valamint az önnön hiteltelen- 
ségükbe belebicsakló identitáskísérle
tek tárháza legyen. Amikor ugyanis a 
legutolsó fejezetben Zsenya főszereplő
vé avanzsál, akkor kétségkívül az a ta 
pasztalat segíti hozzá ahhoz, hogy kilá
baljon kilátástalannak tűnő helyzetéből, 
hogy annakelőtte beleélhette magát az 
előző novellákban felbukkanó nőtársai 
által elbeszélt helyzetekbe — még akkor 
is, ha ezek többsége részben vagy teljes 
mértékben hazugságok voltak csupán.

És éppen erre a beleélésélményre 
nyitnak esélyt Ulickaja könyvei az olva
só számára is.

Lehet, hogy Zsenya talpra állásának 
titka és az orosz írónő sikere ugyanar
ról a tőről fakad?

L judm ila U lickaja: E le tm ű vészn ők . 
F o rd íto tta : G o re tity  J ó z se f . M a g v e
tő , 2018.
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Legyen jó szándékú veled a tenger! Tengerszemek
M orten A. Str0ksnes: ten

gerkönyv. Sós történet b a rá t
ságról, ka lan dró l és a  felszín  
a la tt  nyüzsgő  éle trő l. Fordí
totta: Szöllősi A drienne. J e 
lenkor Kiadó, Budapest, 2018.

A címbeli mondattal zárja, 
mintegy üzenetképp megszüle
tendő gyermekének a norvég új
ságíró, történész, fotográfus, író 
tengerkönyv című művét, amely 
immár a kilencedik a sorban, s 
amely, a fülszöveg tanúsága sze
rint, meghozta a szerzőnek a vi
lágsikert. A tengerkönyvet ne
héz regénynek nevezni -  még ha 
erre is számítottam -, inkább 
egyfajta útinaplónak, amelyhez 
A z öreg halász és a tenger szü- 
zséje is szolgálhatott keretként, 
bár Strpksnes könyvében a grön
landi cápavadászat csak ürügy, 
hogy egyfajta óceán- és tenger
portrét is kínáljon. Az észak- 
norvégiai Lofoten-szigetcsoport 
melletti Vestfjordenen hagyomá
nyos módszerekkel, gumicsóna
kon grönlandi cápavadászatra 
induló hősünk és barátja, Hu
gó cápavadászatát, ha szigorú
an a történetre koncentrálnánk, 
itt le is zárhatnánk, kevésbé a 
grönlandi cápáét — Ströksnes 
könyve egyfajta olvasmányos 
minienciklopédia, sűrített köl
tészet-, mitológia-, történelem-, 
ökológia- és biológia-, művelő
dés- és kultúrtörténet stb., mely
ből a helyi, Norvégiához köthető 
tudáshalmaz mellett a Föld ten
ger- és óceánvilágából is eligazí
tást kapunk. Ám a tengerkönyv 
mégis több, mint egyfajta sze
mélyre szabott enciklopédia, s 
ennek a kulcsa Strpksnes néző
pontja: nem az ember, hanem az

élővilág, a tengerek és óceánok 
mélye a főszereplő, megannyi eg
zotikus, sci-fibe illő lénnyel és a 
rájuk vonatkozó aprólékos leírá
sokkal, melyekhez mindig társul 
valami emberi: történelem, mito
lógia, irodalom. Amelyből meg
tudhatjuk, milyen is lehet 1200 
kg, félig vak, 7—8 méteres grön
landi cápának lenni, egyidősnek 
Luther Mártonnal (a grönlan
di cápa a Föld leghosszabb ideig 
élő nagyméretű állata). Amely
ből megtudhatjuk, milyen pará
nyi és törékeny is az ember, aki 
mindössze „10 méter hosszú táp
csatorna”, s minden egyéb, „ami
re az evolúció során szert tet
tünk (...), nem más, mint »extra 
felszerelés«”. Egyszerre szól hát 
a világűrnél kevésbé ismert ten
germélyről, illetve a tengerről 
magáról és az azt megismerni 
akaró emberről. Az előbbiről ob
jektív, ám csodálatát nem nélkü
löző nyelven, az utóbbiról az em
beri természet sötét mélységeit 
sem elhallgatva. Mert a tenge
ren mindenki egy kicsit filozó
fussá válik. Legyen hát velünk 
jó szándékú a tenger!

DEMETER ZSUZSA

S z e le s  Jud it: S ze x tá n s . 
JA K -M agvető , B u d a p est, 
2018.

Lehorgonyozni a türelem vi
zeiben. Vasmacskákat rajzol
ni a szunnyadó halál homlo
kára. Szerelmesnek lenni egy 
szállítóhajóba. Behunyt szem
mel is érezni az árboc magas
ságát. Belátni, hogy nem csak 
a madarak ismerik jól az eget, 
a tengerészek folyton a víz és 
a levegő közötti vékony sávba 
ékelődve húzzák magukhoz a 
horizontot. És veszettül félnek 
a szélcsendtől.

ülszöveg
Szeles Judit kötetében ér

demes sorra olvasni a verse
ket, mert rétegesen rakódnak 
egymásra a részletek, egyre 
pontosabbak és átláthatóbbak 
lesznek az elsőre homályosnak 
tűnő utalások, mintha a ten
gerész szeretője a kikötőből fi
gyelné a lassan közeledő hajót, 
ahogy megtelik minden részle
te jelentéssel és élettel. A hu
szadik század második felében 
hajózunk végig egy kiörege
dett matróz élettörténetében, 
ahol tetoválásokkal, szigorú 
testbeszéddel kommunikálnak 
egymás közt, és szilárd talajról 
álmodnak. Ott oszcillálnak a 
hullámok, az alkohol és a kur
vák háromszögében. Mert egy 
tengerész élete voltaképp a ha
jók neve, melyeken szolgált.

Bár a versek beszélője jól is
meri a megszólítottat, mégis

elképesztően rideg, tárgyias a 
megszólaló, valaki halála, egy 
hajó elsüllyedése éppen ak
kora értékű információ, mint 
hogy milyen volt egy adott na
pon a hőmérséklet, hogy meny
nyit keresett az egyik útján 
vagy hogy egyszer épp gonorr- 
hoeát kapott. Voltaképpen fel
sorakoztatja a világ tenger
parti országainak történelmét, 
ahogy a mozambiki polgárhá
ború alatti kijárási tilalom mi
att örömlányokat vittek a fe
délzetre. De még a szexualitást 
is a bőr kizárólagos tárgyias- 
sága felől írja le.

Szeletenként tudunk meg 
apró információkat a megszó
lítottról, közben különböző csa
ládtörténeteket mutat be, me
lyekben közös pont a tragédia 
és a kilátástalanság. „A tenge
ribetegség olyan, mint a hon
vágy,/ az embernek a gyomra 
is felkavarodik, ha csak rágon
dol.” (49.) De folyton ott lebeg 
az égető kérdés: hol van az ott
hon, ahová egy tengerész visz- 
szavágyhat?

ANDRÉ FERENC

KÉREK MINDENKIT JÓL 
KAPASZKODJON AZ ÚT ALATT ELÉG 

HULLÁMOS MA A TENGER.

MEGLÁSD MILYEN JÓ LESZ. 
CSAK ÚGY REPÜLÜNK MAJD.

SZOKOM A 
TENGERT

M EG  INKÁBB 
SZOKOM 

A TENGERT

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Lille MUKO
A legkevésbé sincs okunk csodálkozni 

azon, hogy a kolozsvári Apáczai Csere Já
nos Elméleti Líceum újabb musical-előadá
sa, a Mozart! (Lévay Szilveszter és Micha
el Kunze műve) közösségi jellegénél fogva 
a város magyar lakosainak -  és persze ön
tudatos kultúrelitjének -  tekintélyes ré
szét megmozdította június egy meteoroló- 
giailag áprilist idéző' estéjén. Mégis voltak, 
akik a Magyar Operában zajló helyi érde
kű produkcióval szemben egy másik kon
certet részeltettek előnyben: a nemzetkö
zileg is jegyzett koppenhágai Lille MUKO 
Egyetemi Kórus hangversenyét az egykor 
jezsuiták által építtetett Piarista temp
lomban.

Európai és tengeren túli fellépések szá
zai, mintegy harmincöt album és termé
szetesen a magas és megbízható minőség 
teszi felejthetetlenné — nem csupán anto
lógiák és monografikus igényű tanulmá
nyok szerzői számára — az 1967-ben ala
pított, ma mintegy 35-ös létszámú LM 
kórust, amelynek énekesei mind felsőfokú 
végzettségű zenészek (kisebbrészt egye
temi hallgatók, nagyobbrészt a dán zenei 
élet „felnőttjei”). Igazi prominens klasz- 
szikus együttes, amelynek védjegyét két, 
következetesen érvényesített tényező ha
tározza meg: egyfelől a dán énekkultú
ra, mindenekelőtt a tradicionális egyházi 
himnológia képviselete, másfelől a kop
penhágai egyetemhez való szoros kötődés. 
A kulturális-műfaji meghatározottságot 
persze tovább színezi a romantikus korális 
zene és a kortárs kórusművészet iránti szi
multán érdeklődés, az LM kórus ekként 
mintegy missziós tudattal hordja szét a

világba a 19. század dán és skandináv ze
neszerzőinek munkáit csakúgy, mint a 20. 
századi modernitás alkotóiéit és a legszo
rosabban értelmezett kortársakéit.

Kolozsvári koncertjük programjának is 
túlsúlyban a dán (kisebbrészt norvég) zene 
határozta meg a profilját, de megható szín
pöttyként -  és talán udvariassági gesztus
ként is -  feltűnt a „menüben” a kolozsvári 
születésű Gyöngyösi Levente egy kompo
zíciója is, az O m agnum  mysterium. (S ha 
már itt tartunk, talán azt is érdemes meg
jegyezni, hogy fennállása több mint fél év
százada alatt négy karnagy váltotta egy
mást az LM élén, s közülük a második 
szintén magyar volt: Vető Tamás.)

Ha a Lille MUKO Egyetemi Kórusról el
ső közelítésben szeretnénk valami jellem
zőt mondani, mindenekelőtt az előadásra 
kiválasztott művek pontos ismeretét kell 
megállapítanunk. Ez természetesen a kó
rus élén 1985 óta fungens karnagy, Jesper 
Grove Jorgensen alapos preparáló munká
jának köszönhető. (Jorgensen a koppen
hágai egyetem muzikológusa és a helyi 
Királyi Zeneakadémia minősített karna
gya. 1975-ben debütált a Tivoli Szimfoni
kus Zenekar élén, és az évtizedek során 
tapasztalt, igényes és sok zenekar által 
igényelt karmesterré érett. Norvégiában, 
Svédországban, Hollandiában és Angli
ában dolgozott, és a számos szimfonikus 
produkció mellett kiterjedt opera-karmes
teri repertoárra is szert tett.) A Kolozs
váron énekelt korális munkák -  Niels W. 
Gade, Niels la Cour, P. E. Lange-Müller, 
Sven-David Sandstöm, Matti Borg, Svend 
Schultz, Oluf Ring, az itáliai Ildebrando

Pizzetti, az amerikai Morten Lauridsen 
és az említett Gyöngyösi Levente kompo
zíciói -  az átgondoltság, a szólamfunkcio
nalitás, a játék és a hatásvadászat nélkü
li effektuszene tudatos mérnököltségével, 
ugyanakkor a legbensőségesebb átéltség- 
ben szólaltak meg.

De a magabiztos és tűpontos intonáci
ók is feltűnhettek az LM kórus hallgatói
nak, meg persze az is, mennyire távol tart 
magától az énekegyüttes mindenféle mes
terséges artisztikumot, erőltetett és álsá
gos művészkedést. A hangok egyszerűek 
és természetesek, a szépséget a derűs pon
tosság szavatolja. Meg hát ami látszik...: 
a tizennyolc nő és tizennégy férfi arcán a 
koncentráció mellett a bizalom, a nyíltság -  
meg persze az északnyugat-európai népek 
kulturális és egzisztenciális biztonság
nyugalma -  tükröződik. Az énekszakmai 
megbízhatóság és a művek szolid előkészí
tettsége valóságos ünneppé tett egy-egy 
darabot. Ráadásul az előadott tizenöt mű 
változatosságával is meglepett. A modern 
motettaszerkezet és a harmóniailag vari
ált versszakos ének, a Bizony Jézus elér
kezik kezdetű norvég adventi ének finom 
harmonizáltságban oldódó rusztikuma, 
Lauridsen dúr és moll között oszcilláló, hó
dító darabja, a Quando son piú, vagy Niels 
la Cour „esti dala” magával ragadta és egy 
pillanatra sem eresztette el az Egyetem 
utcai templomba koncertre gyűlteket.

JAKABFFY TAMÁS

Elveszett paradicsom? (3)
A teremtés és a kiűzetés gondolatától, a felvilágosodás és a 

romantika szellemtörténeti pályáin keresztül bomlik ki és vá
lik legújabb kori öntapasztalásunk plasztikus jelszavává az „Al
kosd meg saját egyediséged!” frázis. Az emberi önteremtés ka
rizmatikus -  a fennálló rendet megtörni vágyó -  aktusának 
valósága modern énképünk esszenciális sajátossága. Persze a 
körülményektől (legalább részben) függetlenedni képes, saját 
magát és a világot szabadon művelő, és művével eltöltekező em
ber látványa nem pusztán a nyugati gondolkodás alakzatainak 
idealista árnyképe, hanem a nyugat sajátos racionalitásában 
megvalósuló — jóléti — intézmények és társadalmi rendszerek 
terméke is.

A szabadság rendjének és a rend szabadságának 21. századi 
szintézise, amely a különböző történelmileg alakuló intézmé
nyek és eszmék dialektikájában bontakozott ki, még vágykép
ként sem jelenhet meg a világ minden táján. Mohau Modisakeng 
Átkelés című munkája plasztikusan világít rá arra a kontraszt
ra, amely a „fejlett nyugat (és Ázsia)”, illetve a harmadik világ 
(Afrika) országainak történeti -  gyarmati és posztkoloniális -  
múltja, illetve jelenkori valósága közt húzódik meg. Míg a jóléti 
államok polgárai saját egyediségük megvalósításán és elismer
tetésén munkálkodhatnak, addig „odaát” -  a posztindusztriális 
édentől délre -  az életben maradás és az alapvető létszükségle
tek kielégítése, az emberhez méltó élet és halál a tét.

Bár Modisakeng több csatornás videóinstallációjának közép
pontjában -  történelmi távlatba emelve -  ezek a társadalmi fe
szültségek állnak, a művek metaforikus képi világa mellőz min
den felesleges pátoszt. A szenvedés szépségének rideg valósága 
halálos precizitással jelenik meg a filmeken. A három egymással

összetartozó, de mégis külön-külön is „olvasható”, a kiállítótér 
falára vetített képsorok között világossá válik, hogy bár az Á t
kelés „hősei” -  egy nő sólyommal a karján, egy férfi puhakalap
ban és egy nő basotho népi kendőben -  mind önálló, egyedi tör
ténettel rendelkező individuumok, azonban a Styx folyóját idéző 
fekete habok közt vesztegelve, a körülmények kényszerítő ere
je által az általános kiszolgáltatottság alanyaivá válnak. Az el- 
tárgyiasulás „igazi” valóságában, melyben az ember többé nem 
alakítója saját életének, megszűnnek azok az alapvető differen
ciák, amelyek az embert a természet körforgásából kiemelnék.

Az önmaga esszenciális lényegét elvesztő ember látványa egy
szerre idézi fel bennünk a rabszolga-kereskedelem embertelen 
múltját és a jelenkori migrációs helyzet valóságát is, melyben 
a világ és önmaga uralására teremtett ember, a globális világ 
egyenlőtlen viszonyai közt az uralás egyre rafináltabb eszkö
zei révén saját nembeliségét is kockára teszi. Modisakeng „el- 
borzasztó szépségű” művein a habok közt elmerülő alakokra 
az édenkert helyett Kharón ladikja vár, hogy „az alvilág hajósa 
átvigye őket azon a vízen, mely felejtést ad mindenre, lemossa a 
lázat és görcsöt, mely itt fönn gyötör bennünket, és aztán egyen
lővé tesz mindnyájunkat.” A néző és a kritikus fejében, akiket 
nem oldoz fel a felejtés, a profán valóság lágy ridegsége egy régi 
kérdést idéz fel: „Létem, ha végleg lemerült, / ki rettenti a kese
lyűt! I S  ki viszi át fogában tartva / a Szerelmet a túlsó partra!”

KOLLÁR DÁVID

23—  2018/16. SZÁM -  AUGUSZTUS 25.



Szeptemberi évfordulók
1 -  495 éve halt meg Ulrich von Hutten német humanista
2 -230 éve született Jichák Baer Levinson héber költő
3 -120 éve született Sádi Sándor író
4 — 170 éve született Beöthy Zsolt irodalomtörténész

100 éve született Urbán Ernő' író
5 —450 éve született Tommaso Campanella olasz filozófus

160 éve született Alexandru Vlahutá román költő
6 -  290 éve született Christian Braunmann Tullin norvég

költő
7 -8 0  éve halt meg Cecilio Apostol Fülöp-szigeti költő 
8 — 240 éve született Clemens Brentano német író 

145 éve született Alfred Jarry francia író 
9 -7 0  éve halt meg Bíró Lajos magyar író

110 éve született Gábor István romániai magyar író 
120 éve halt meg Stéphane Mallarmé francia költő 
110 éve született Cesare Pavese olasz író 
190 éve született Lev Nyikolajevics Tolsztoj orosz író

10 -  95 éve halt meg Badomero Lillo chilei író
11 -295 éve született J.B. Basedow német pedagógus

295 éve született Pray György irodalomtörténész
12 -130 éve született Tersánszky Józsi Jenő
13-110 éve született Edgar Papu román irodalomtörténész 

90 éve halt meg Italo Svevo olasz író 
14 — 250 éve született Francois-René de Chateaubriand író

15 -  95 éve született Fejes Endre író
95 éve halt meg Rákosi Viktor író

16 -  130 éve született Frans Eemil Sillanpáá finn író
17 -  195 éve halt meg Gheorghe Lazár román pedagógus

70 éve halt meg Emil Ludwig német író 
18-100 éve született Jens Rehn német író
19 —110 éve született Mika Waltari finn író
20 —130 éve született Beczássy Judit író

120 éve halt meg Theodor Fontane német író 
140 éve született Upton Sinclair amerikai író

21 -180 éve született Charles Mair kanadai író
22 -  80 éve született Augustin Buzura román író 
23-110 éve halt meg Deotyma (Jadwiga Luszczewska) író

45 éve halt meg Pablo Neruda chilei költő
24 -520 éve halt meg Cristoforo Landino olasz humanista

140 éve született Charles-Ferdinand Ramuz svájci író
25 -95  éve született Engel Károly irodalomtörténész

110 éve halt meg Muracan örmény író
26 -130 éve született Thomas Stearns Eliot angol költő
27 -  180 éve halt meg Ludwik Osinski lengyel író
28 -145 éve halt meg Emile Gaboriau francia író
29 -45  éve halt meg Wystan Hugh Auden amerikai költő

160 éve született Miguel Echegaray spanyol drámaíró
450 éve halt meg Gnapheus holland író
130 éve született Iorgu Iordan román nyelvész

30 —290 éve halt meg Fülke Greville angol író 
250 éve halt meg Inocentiu Micu-Klein román író

Tömegek
V ÍZ SZ IN T E S 1. A u g u stin u s  
gondolata; e lső  rész . 13. Szerel
vényeket mozdonnyal rendező. 14. 
Vidáman nótázó. 15. Amely sze
mélyre. 17. Vacog a hidegtől. 18. 
Becézett Ákos. 19. Érc, latinul. 
21. -nak, -... 22. Koreai autómár
ka. 23. Cinlemez. 25. Tagadószó.
27. Az ezüst vegyjele. 28. Újság
cikken végigfut. 30. Súlyarány, rö
viden. 31. Klasszikus kötőszó. 32. 
Helység Kisbér közelében. 33. Ze
nei nyitány! 35. Nyilvántartásba 
vesz. 37. Rostmályva. 39. ...-san; 
hegység Kínában. 40. Üdv, római!
42. Somogyi városka lakója. 43. 
Indulatszó. 44. Gyakran lukacsos 
vulkáni kőzet. 47. Kezdeti izga
lom! 48. Alapszámunk. 50. Alma 
...; az iskola, latinul. 51. Becézett 
Agenor. 52. Focilabdát magasan 
rúg. 54. Tinta, angolul. 55. Ülő
bútor. 56. Szavazat. 57. Kék búza
virág.

FÜGGŐLEGES 1. Albán hírügy
nökség. 2. Hosszú időn át. 3. Olivér 
az oviban. 4. Becézett Károly. 5. Ato
mi tömegegység, röviden. 6. Ásvány 
az ebédlőasztalon. 7. A gadolinium 
vegyjele. 8. Váltott evezőlapát. 9. 
Fosztóképző. 10. ... est omen; a név 
intő jel (latin). 11. Balázsfalvához kö
zeli település. 12. Og-...; zsörtölődik. 
16. A u gustinus gondolata; m áso
d ik , befejező rész. 19. Celebeszi 
vadtulok. 20 . .. .-borsa; étel fűszeres 
íze. 22. Jótékonysági, emberbaráti. 
23. Pajta, istálló. 24. A protaktínium 
vegyjele. 26. Modern tudományág.
28. Ősi akkád eposz. 29. Teniszjátsz
ma. 31. Czuczor Gergely írói álneve. 
34. Spanyol exkirályné. 36. Az ud
varra kérető. 38. Szabó Magda regé
nye. 40. Vajdasági város lakója. 41. 
A közelebbiek. 45. Névmás, röviden.
46. Az irídium vegyjele. 49. Német 
betű. 51. A leggyakoribb színezék
csoport. 53. A lutécium vegyjele. 55. 
A szamárium vegyjele.

R. T.

A Helikon 2018/15-ös szá
mában közölt Boldogság cí
mű rejtvény megfejtése: nem 
pedig az izgalomban.
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