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Toró Attila: Székely préri 
Lapszámunk 1., 5–12., 14. és 15. oldalát a Magyar Fotográfia Napja alkalmából Sepsiszentgyörgyön, az 
Erzsébet Park zenepavilonja előtti sétányon megrendezett kültéri fotókiállítás anyagával illusztráltuk.

MÁRTON EVELIN

Októberi álmok
A Nagyherceg a rácsos ablaknak dőlve aludt, 

abba a meggyőződésébe kapaszkodva, hogy éb-
ren van.

Országa partjainál látták az utolsó ámbrás-
cetet, ott, a Nagyhercegség vizeiben vakarta 
le magáról az adóvevőt, mert megunta, hogy 
folyton követik és méricskélik, mennyire me-
rült alá, hol bukott fel, mire vadászik, tényleg 
magányos vagy vannak társai, akik az ember 
számára láthatatlanok, míg be nem úsznak a 
radar hatósugarába. A szerkezet állandó visz-
ketést okozott, és sajnos nincs olyan élősködő, 
amely le tudná enni ezt a problémát. A cet szá-
molt azzal, hogy rosszul sülhet el a sziklához 
való dörgölőzés, de félelme alaptalannak bizo-
nyult, egy éles kő lekapta róla a kellemetlen-
séget, és ő boldogan úszott ki a köztudatból a 
szerelem felségvizeire.

A Nagyhercegséget korábban szárazföld vet-
te körül, de ez már történelem, az új hajósok 
megszülettek, készen álltak arra, hogy birto-
kukba vegyék a világóceánt, feltérképezzék az 
új medret, szigeteket fedezzenek fel, és csodá-
latos halakat fogjanak a Nagyherceg örömé-
re, aki szárazföldi korszakában is kedvtelve 
fogyasztotta a tenger gyümölcseit. Csak a po-
lipból készült étkekkel szemben érzett viszoly-

gást, hisz milyen ember az, aki intelligens lé-
nyeket zabál? A lábasfejűek fogyasztásának és 
befogásának tiltását az alattvalók annak elle-
nére megszegik, hogy hosszú börtönévek vár-
nak arra, akit in flagranti kapnak el.

A herceg nem feledkezett meg az ámbráscet-
ről. Gondolataiban ott úszott folyton, és sejtel-
mes ködbe burkolta a rövid nappalokat és hosz-
szú éjszakákat. A  legutóbbi kormányülésen, 
amelyre elnökölni hívták, felvetette egy ten-
ger alatti expedíció megszervezését, kerüljön 
bármennyibe, ha ez lenne az ára annak, hogy 
megtalálja azt, ami nyugodni nem hagyja, hát 
mondjanak csődöt a bankok, szegényedjen el az 
ország. Hogy a kormány végül mit határozott, 
a homályba vész. A Nagyherceg az ablakrács-
nak dőlve a háborgó tengert fürkészi. A tálban 
kihűlőfélben a sült, gyógyszerei borospohár al-
ján olvadoznak. Ápolói a folyosón cigarettáznak, 
de minden neszre érzékenyen figyelnek, ame-
lyek az uralkodói szobából szüremkednek ki.

A kormánypalotában a Nagyhercegné az ál-
lamminiszterrel karöltve vaskos szidalmakkal 
illeti a távol levő herceget, aki megbuggyaná-
sában már évek óta azt képzeli, országának 
hirtelen tengere, sőt óceánja lett, alattvalói 
hajósok és halászok, mélytengeri biológusok, 
akik ámbrásceteket figyelnek, az országot pe-
dig nem a Nagyhercegné és az államminiszter, 
hanem bölcs fejlábúak irányítják.

A Nagyherceg a rácsos ablaknak dőlve al-
szik, álmában hercegségi felségvizekben a cet 
kecses násztáncot jár.
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– Azt javaslom, induljunk ki a Veszedel-
mekről álmodom című legújabb, életrajzi jel-
legű könyvéből, mert úgy látom, valamiféle 
summája az életműnek – aki elolvassa, kö-
zelebb kerülhet a Ferenczes-versek világá-
hoz is. A könyv egyik legmegindítóbb része, 
amikor az édesapa sírjának a rendbetételé-
ről van szó: nagyon nehéz feladat ez a gyer-
mek számára, de azt mondja az édesanya, 
hogy fiam, a sírokat rendbe kell tenni. Úgy 
érzem, hogy ez a könyv ennek – a sírok rend-
betételének – a szimbolikus irodalmi megva-
lósítása.

– Így van. Ez a könyv jobbára apámról 
és nagybátyámról szól, tartoztam nekik 
annyival, hogy az emléküket megörökít-
sem. Az ő életük az enyémnél is fontosabb 
volt – és meghatározta az én életemet és 
gondolkodásomat is. Dokumentarista pró-
za, családtörténet, memoár, én sem tudom 
pontosan meghatározni, mi a műfaji beso-
rolása.

– Ez egy nagy volumenű, közel hétszáz ol-
dalas munka. Hogyan állt össze, mikor jött 
az ötlet, hogy ezt meg kéne írni?

– Úgy látom, hogy én eredendően pró-
zaíró lennék, vagy az kellett volna legyek, 
csak éppen nem volt időm prózát írni, és 
nem a fenekem hiányzott hozzá, hanem az 
idő. Állandóan másféle kihívásoknak, köz-
életi, családi és egyéb feladatoknak kellett 
eleget tennem. Azzal kezdődött az egész pá-
lyám, hogy az államvizsga előtt, 1967 feb-
ruárjában aránylag fiatalon meghalt apám, 

ezt a traumát mai napig nem tudtam feldol-
gozni. Akkortájt kezdtem írni, akkor dön-
töttem el, hogy pályát módosítok, és azontúl 
írással foglalkozom. Először újságíró lettem, 
amiről azt tartja a közvélekedés, hogy író-
embernek tanácsos egy idő után abbahagy-
ni. A Hargita napilaphoz kerültem, amit a 
megyésítés után hoztak létre. Már akkor 
éreztem, hogy legfennebb a valódit lehet el-
mondani, az igazat nem, de engem főként 
az emberek érdekeltek, tárcákat, portré-
kat írtam. Azzal volt szerencsém, hogy hét 
év után kirúgtak, ez akkor nagyon rosszul 
esett, mert nagyjából munka nélkül marad-
tam, utána viszont áldottam a sorsot, hogy 
így alakult. Persze a napi újságírást is lehet 
úgy csinálni, ahogy Krúdy vagy Márai mű-
velte. Krúdy hajnalban felkelt, kilenc körül 
bekocsizott tíz-tizenöt kézzel írott árkus-
papírral valamelyik szerkesztőségbe, s ott 
felvette a pénzt érte – így lehet, érdemes 
és szép is újságot írni. Később visszakerül-
tem a sajtóba, a Falvak Dolgozó Népéhez, 
de az hetilap volt, más munkatempót jelen-
tett, s az elvtársak se figyeltek nagyon rá. 
Bukarestben volt a szerkesztőség, én szé-
kelyföldi tudósítóként dolgoztam, a társa-
ság is jó volt.

– Erős felütéssel kezdődik a könyv: „Ál-
momban megjelent apám.”

– Nagyon szeretek aludni, azért, mert so-
kat álmodom. Időnként csodálatos álmaim 
voltak, máskor pedig hátborzongatóak, jó 
néhány ötletet pedig az álmokból merítet-
tem – azt szoktam mondani, engem az ál-

modás vitt a veszedelmekig. Apámmal is 
sokat álmodtam, de úgy, hogy lássam tető-
től talpig, egészében, úgy soha nem – addig. 
Akkor viszont teljes valójában megmutat-
kozott: ott állt a Nyírtetőn…

– Neki nem veszedelmes álmok, hanem ve-
szedelmes sors jutott.

– Igen, és nekünk is. Az  történt, hogy 
apám Csíkszeredában vezetett egy építke-
zést, munka után a mestereivel, segédeivel 
beültek egy kocsmába, és apám azt mond-
ta a kocsmárosnak, akiről pedig tudható 
volt, hogy besúgó: „Miért nem veszitek le a 
vén gazember képét a falról? Azt beszélik, 
hogy megdöglött!” Sztálin képéről volt szó, 
ezek szerint még kocsmákban is kirakták 
akkoriban. Másnap utána jött a fekete au-
tó, mi, édesanyámmal és anyai nagyapám-
mal éppen nyári tüzelőért voltunk az erdőn, 
estefelé indultunk haza, amikor szembeállt 
apám, s elmondta, hogy el akarják vinni. 
Akkor úgy eltűnt, hogy hosszú ideig nem 
láttuk. Elment a Regátba, Comănești-re, 
Moinești-re, ott bujkált egy ideig, egy haj-
dani bukaresti építésztársa, aki munkate-
lep-vezető volt, felvette és rejtegette, amíg 
kellett. Aztán egy idő után építőtelep-vezető 
lett és sztahanovista. Ez az epizód indítot-
ta el a folyamatot, ami végül a könyv meg-
írásához vezetett.

– Ennek is szerepe lehetett abban, hogy 
a könyv visszatérő motívuma a bujdosás, 
a menekülés – és nem csak az édesapa vo-
natkozásában, hanem történelmi vonatko-
zásban is. Gondoljunk a madéfalvi veszede-
lemre…

– Imreh István közzétette a madéfalvi ve-
szedelem utáni bűnfenyítő bizottság jegyző-
könyvét, amit azóta is folyamatosan tanul-
mányozok. Azt vallja az egyik tanú, hogy 
amikor a csíki és háromszéki székelyek a 
csikorgó télben összegyűltek a havas alján, 
elhatározták, hogy leereszkednek Csík-
pálfalvára és Delnére. Útközben rájöttek, 
hogy ezek hegy alatti falvak, nincsen sok 
szénájuk, tehát nincs amivel etetniük a há-
romszékiek ötszáz lovát, ezért inkább Ma-
défalvára mentek, mert nekik voltak dús 
legelőik, szénájuk bőséggel. Tehát lehetett 
volna csíkpálfalvi veszedelem is a madéfal-
viból. Ez szíven ütött: Csíkpálfalva a szülő-
falum. Ezért is próbáltam összeszőni a tör-
ténelmet a saját családtörténetemmel.

– Ez sikerült is: a könyv lapjain nemcsak 
a madéfalvi veszedelem és a szabadsághar-
cok története elevenedik meg, hanem példá-
ul a Bukarestbe szakadt székely cselédlá-
nyok, vendégmunkások sorsa is.

– Korábban kellett volna elkezdenem 
megírni ezt a könyvet, de nem lehetett, 
mert egy csomó dolgot nem tudtam. Azt 
tudtam, hogy apám szinte egy évtizedet 
Bukarestben dolgozott, de ő reggel elment 
otthonról, este hazajött, soha nem beszélt a 
bukaresti élményeiről. Elhatároztam, hogy 
kezdek valamit ezzel az időszakkal, úgy-
hogy írtam egy Bukarest-kartotékok című, 
szótárszerű fejezetet. Ebben leginkább az 
inspirált, hogy kezembe került egy hosz-
szú interjú Magyar Ferenccel, a hajdani  

FERENCZES ISTVÁN

1945-ben született Csíkpálfalván. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, a középiskolát pe-
dig a bánsági Lugoson. A főiskolát Kolozsváron végezte biológia szakon 1967-ben, utána egy 
évig szülőfalujában tanított. Első verseskötete Nyári vándorlások címmel 1972-ben jelent 
meg. Az 1968-as megyésítéskor a frissen alakult megyei napilap, a Hargita újságírójaként 
dolgozott, a laptól 1975-ben politikai okokból eltávolították. 1979-ben került vissza a sajtó-
ba, a bukaresti Falvak Dolgozó Népe hetilap székelyföldi tudósítójaként. 1989. december 23-
án egyik alapítója volt a csíki RMDSZ-nek, majd különböző tisztségeket töltött be a Hargita 
megyei tanácsnál, élt szabadúszóként is. 1997-től megalapította a Székelyföld kulturális fo-
lyóiratot, a Hargita Kiadóhivatalt, amelynek 2010-es nyugdíjazásáig főszerkesztője, illetve 
igazgatója volt. Eddig több mint húsz könyve jelent meg, főleg verseskönyvek, valamint pub-
licisztikai és riportkötetek. Legutóbbi könyve: Veszedelmekről álmodom (Kortárs, Budapest, 
2018). Munkásságát – több rangos kitüntetés mellett – 2019-ben Kossuth-díjjal jutalmazták.

„Használni 
azoknak, akikből 
vétettem”

Beszélgetés 
Ferenczes István 
költővel, íróval

Fotó: Szentes Zágon/Kolozsvári Magyar Napok 
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KALOT- igazgatóval – tudni kell, hogy épí-
tőmesterként édesapám volt a kivitelezője a 
csíksomlyói KALOT-háznak, amit Kós Ká-
roly tervezett –, és egy helyütt azt mondja, 
hogy nem nagyon volt pénz az építkezés-
re, de talált valami helybéli pallért. Nem 
a pallérral volt bajom, hanem azzal, hogy 
még a nevét sem említette édesapámnak. 
Ez nagyon feltüzelt, és akkor elhatároztam, 
hogy utánajárok apám szakmai múltjának. 
Kiderült, hogy Bukarest egyik legnagyobb 
építőjénél, egy Emil Prager nevű építésznél 
tanult mesterséget. Prager családja Mor-
vaországból telepedett ide, az anyja bán-
sági magyar volt, magyarul is tudott, apá-
mat szerencséjére ez az ember vette fel, 
elküldte hat hónapos műszakirajz-iskolá-
ba, s utána építőtelep-vezetőnek nevezte 
ki. Székely csoportjával olyan épületeken 
dolgozott, mint a királyi palota vagy a haj-
dani Központi Bizottság épülete, ahonnan 
fölrepült 1989 decemberében a helikopter. 
Bukarest rengeteget köszönhet Pragernek, 
de a kommunisták végül még a saját há-
zát is elvették.

– A kommunizmusnál maradva: úgy tu-
dom, az első Ferenczes-kötetből harminckét 
verset cenzúráztak ki. Ha belegondolunk, 
hogy manapság jelennek meg olyan verses-
kötetek, amelyekben összesen nincs ennyi 
vers, elég nagy érvágás lehetett.

– Csiki Laci, a könyv szerkesztője elém 
tette a cenzor által láttamozott kötetet. 
Amelyik vers közölhetőnek ítéltetett, azon 
pecsét volt, amelyiken pedig nem volt pe-
csét, az nem jelenhetett meg. Lacival meg-
számoltuk a pecsét nélküli verseket, har-
minckettőre emlékszem. Lehet, ha azokból 
néhány benne marad, akkor jobb lett vol-
na az első kötetem. Az a baj, hogy azokat 
a kicenzúrázott verseket utána sem közöl-
tem sehol, nem válogattam be a későbbi kö-
teteimbe.

– A költői indulása sem volt szokványos, 
hiszen eredetileg biológusnak készült. Mi 
okozta a pályamódosítást?

– Része volt ebben apám hirtelen halá-
lának, szerelmi bánatnak és közéleti élmé-
nyeknek is. 1967-ben végeztem el a biológia 
szakot, az egy nagyon érdekes év volt Ko-
lozsváron, gyakorlatilag akkor döbbentem 
rá végzetes kisebbségi sorsunkra. A „kis 
egyesülés” évfordulóján, január 24-én a 
Főtéren hóráztak, sokan pedig felmász-
tak a Mátyás-szoborra. Pokoli látvány volt, 
és a hangulat is ilyen volt az egész város-
ban. Kolozsvári létünk alatt először történt 
ilyen, elhangzott az „afară cu ungurii” („ki-
felé a magyarokkal” – a szerk.) rigmus is. 
Ezek döntő tényezők voltak: elhatároztam, 
író, újságíró akarok lenni, hátha használ-
hatok valamit azoknak, akikből vétettem. 
Tudom, ezek nagy szavaknak tűnnek, de 
ma is hiszek ebben.

– A rendszerváltás után sem változtak a 
kisebbségi sorsra vonatkozó felismerései?

– Nem. Forradalmárkodtam meg részt 
vettem az RMDSZ megalapításában, de az 
illúzióim január 4-ig tartottak, akkor ke-
rült a kezembe a Hargita megyei románok 

feljelentése, ebből lett aztán a hírhedt Har-
Kov jelentés a román parlamentben. Ká-
nyádi mondta akkoriban, hogy a közéleti 
költészet ideje lejárt, mert nem lesz miért 
harcolnunk – de én nem értettem egyet vele.

– A ’89-es eseményeknek Csíkszeredában 
fontos pillanata volt, amikor elszavalta egy 
versét a téren…

– A diktatúra közhelyei, ez volt a címe. 
Egy évvel előbb, 1988 nyarán írtam, né-
hány példányát szétosztottam a bizal-
masabb barátaim között. 1989. december 
22-én betettem egy csomag gyertyát a zse-
bembe, lementem a tapstérre, és elkezdtem 
meggyújtani a gyertyákat. Egyre nagyobb 
tömegben gyűltek össze az emberek, egy-
szer azon vettem észre magamat, hogy fel-
tesznek egy Trabant tetejére, és valaki a 
kezembe nyomja a verset, hogy olvassam fel. 
Akkor este háromszor kellett felolvasnom – 
volt egy petőfis pillanat az életemben.

– Pályájának megkerülhetetlen, fontos 
mozzanata a Székelyföld folyóirat megala-
pítása. Hogy kezdődött?

– Részt vettem az RMDSZ csíki szerve-
zetének megalapításában, győzködtek, hogy 
vállaljak ilyen-olyan funkciókat, például a 
parlamenti képviselőséget is, de elég hamar 
kiábrándultam a politikából, úgyhogy né-
hány évig munkanélküli, pontosabban sza-
badúszó lettem. Kolumbán Gábor, az akko-
ri Hargita megyei tanácselnök meghívott 
a kabinetjébe, kineveztek megyei kulturá-
lis főtanácsadónak, de ahhoz sem fűlött a 
fogam, másfél-két év után lemondtam. So-
sem akartam főnök lenni – a főszerkesztés 
persze más egy kicsit… Ekkortájt született 
az ötlet, hogy kellene alapítani egy periodi-
kát ennek a régiónak, mert Kolozsvár, Ma-
rosvásárhely és Sepsiszentgyörgy között va-
lahogy kimaradt a kulturális körforgásból. 
Ráadásul akkor érkezett a városba több fi-
atal szerző, Molnár Vilmos, György Attila 
és a többiek. Kolumbánt nem kellett sokáig 
győzködni, megértette, hogy ez fontos ügy. 
A közigazgatási törvény lehetővé tette, hogy 
a megyei tanács intézményeket hozzon lét-
re, így alapítottuk meg a Székelyföldet – 
rettenetes kolozsvári, vásárhelyi és buka-
resti ellenszélben. Sokan nem értették, mit 
akarunk mi itt, Csíkban, főleg a folyóirat 
nevén ütköztek meg. Én viszont, addigi ta-
pasztalataim alapján, úgy gondoltam, hogy 
ilyen névvel a leginkább eladható egy vidé-
ki folyóirat. 2000-ben kiadót is alapítottunk, 
a Hargita Kiadóhivatalt, amely könyvek és 
a Székelyföld mellett a Moldvai Magyarsá-
got is megjelenteti.

– 2010-ig volt a Székelyföld főszerkesztője. 
Miért hagyta abba?

– Nyugdíjba mentem. Marasztaltak, de 
azt mondtam, hogy itt vannak a fiatalok, 
csinálják tovább ők. És van még valami: 
ahogy telik az idő, az alkotást, írást, mű-
vek létrehozását egyre fontosabbnak tar-
tom. Most már világosabban látom, hogy 
ez kellett volna legyen az életem központi 
szervezőelve. Túl sok közfeladatot vállal-
tam – nem bánom, de ebből a szempontból 
végzetes hibának bizonyult.

– Ne kerüljük meg a Székely könyvtárat 
sem, amelynek szintén ötletgazdája volt.

– Úgy gondoltam, manapság már any-
nyi székely meg góbé termék van a piacon, 
hogy ha már bicska és szalonna kerül a szé-
kely ember asztalára, akkor nem ártana a 
könyv se. Így született meg a Székely könyv-
tár ötlete, eleinte a megyei tanács finanszí-
rozta, többletforrást biztosított rá, aztán 
szereztünk egy kiváló mecénást is, Kurkó 
Árpád, a csíkszentkirályi borvíztöltőde tu-
lajdonosának személyében. Így megjelenhe-
tett mind a tervezett száz kötet. Lehetne 
folytatni ezt a sorozatot, de szerintem nincs 
már értelme.

– Hogy döntötték el, melyik legyen az a 
száz kötet?

– Igyekeztünk úgy összeállítani a név-
sort – Lövétei Lázár Lászlóval, főszerkesz-
tő-utódommal együtt, aki nagyon alaposan, 
módszeresen építette fel a sorozatot –, hogy 
minél sokszínűbb legyen: tartalmazzon tör-
ténelmi, irodalmi műveket, klasszikus, kor-
társ szerzőket egyaránt. A kortársak közül 
olyanok kerültek be, mint Király László, 
Farkas Árpád, Vári Attila, Csiki László…

– Ferenczes István…

– Igen, én azt mondtam, hogy legalább 
várják meg, amíg meghalok, de Lövétei Lá-
zár Laci azt válaszolta, hogy ő a főnök.

– „Halott” költőkről jut eszembe Esteban 
Zazpi de Vascos ibér-baszk poéta, akinek 
a figurája a kétezres évek második felében 
tűnt fel a Ferenczes-életműben. Azzal, hogy 
egy baszk alteregót választott, egyfajta ki-
sebbségi sorspárhuzamot rajzol meg?

– Én se tudtam, mibe vágok bele. Egyfaj-
ta alkotói válság eredménye ennek az alte-
regó-figurának a „születése”, de hozzájárult 
a 2004. december 5-i népszavazás miat-
ti csalódottságérzés is. Úgy éreztem, vala-
mit ki kell találnom, hogy munkában tart-
sam magam, és mivel nagyon szeretem a 
spanyol, portugál költészetet, magától jött 
az ötlet. Annak pedig, hogy baszk lett, nyil-
vánvalóan köze van a kisebbségi léthelyzet-
hez: az ember nem bújhat ki a bőréből. Az-
tán mindenféle kalandokat találtam ki a 
hősöm számára, elvittem Dél-Amerikába, 
az indiánok és az őket megtérítő jezsuiták 
közé, szerelmeskedett, szenvedett: úgy mű-
ködött az egész, mint egy hólabda. De akár-
milyen távoli, egzotikus környezetet is te-
remtettem számára, ezek – ahogy egyszer 
Ferdinandy György is megjegyezte – na-
gyon is magyar versek.

– Szándékosan hagytam a beszélgeté-
sünk végére egy olyan témát, ami a szívem-
nek nagyon kedves. A kettőnk életének van 
egy közös pontja: mindkettőnknek köze van 
Lugoshoz. Én ott születtem, ön ott járt közép-
iskolába. A Veszedelmekről álmodom utolsó, 
Lugosról szóló fejezetében olyan szívfájdító-
an ír a honvágyról, ami a székely fiúban ott 
feltámadt a szülőföldje után, hogy nekem is 
honvágyam támadt – a szülővárosom iránt…

>>>>> folytatás a 4. oldalon
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>>>>> folytatás a 3. oldalról FELLINGER KÁROLY

Hospice

Anyámat mindenkinél jobban szeretem.
A gyerekkori szomszédjával
van egy szobában.
Fekvő betegek ők, pelenkázzák őket.
Még a keresztnevük is azonos, Julianna;
én meg szomorú vagyok, mert mégse keverik
össze őket.
Szobatársa, bár túl van a nyolcvanon, 
egyáltalán nem feledékeny,
bár azt, hogy ágyhoz kötött,
vagy a korát, szívesen elfelejtené.

Anyám váratlanul azt mondja, készülődjünk,
elfáradtak a betegek, vége a látogatási időnek,
fájó szívvel fogja itt hagyni mindkettőjüket.
Többé nem tud eljönni,
bocsássanak meg neki,
mindenki dolgozik a gyerekei, unokái közül,
meg szédül is már, alig él.

Elszabadult jövő

Anyám a tüdőembólia után
nem kap levegőt,
kevés a vérében az oxigén,
alacsony a szaturáció.

Azt mondják az orvosai,
adjam szanatóriumba,
ott állandó az orvosi felügyelet.
De tudom,
hibáztatni fogom magamat,
ha megfullad.

Otthon a mellette lévő szobában alszom,
nyitva hagyom az ajtót,
hallgatózom, köhög-e,
lélegzik-e egyáltalán.
Pontosan úgy, mint amikor
még nem került szanatóriumba.

Várakozom,
éveknek tűnnek a percek.
Nagy sokára felismerem ismerős sóhaját,
szuszog szegény,
fájdalmai lehetnek.

Megnyugodom.

Boldogság

Apám mindig megkérdezte, hogy amit
a munkahelyemről hoztam haza,
gabonát, építkezési anyagot,
az mennyibe fáj nekem,
mennyit fizettem érte.
Erre azt válaszoltam, ingyen vagy féláron,
mert megbecsülnek, régóta
dolgozom már azon a helyen.
Ilyenkor nem velem, hanem
magával volt elégedett apám,
boldogság töltötte el a szívét.

Sógorom, aki átlátta a helyzetet,
előre eldicsekedett apámnak,
nem várta meg, hogy rákérdezzen,

bizonygatva, hogy ő sem akárki,
hogy a beton, amit hozott, jóval olcsóbb,
a fuvarért, mivel ő volt a sofőr,
nem kellett fizetnie.
Aztán végül kiderült, nem így van,
lánytestvérem sírva panaszolta el
anyámnak, hogy megjött a faktúra,
fizetni kell, de anyámnak nem volt szíve
apám tudtára adni,
nehogy még
csalódnia kelljen önmagában,
s egy világ dőljön össze benne.

Meghalni

Meghalni akartam, amikor
az első füzet megtelt
az írásaimmal,
áldozatot szerettem volna hozni,
mert azt gondoltam,
a költők a haláluk után lesznek híresek,
minek is egy füzetnél többet írni,
csapjunk a lecsóba,
még mielőtt becsapnám magamat,
hiszen eddig is úgy maradtam a testemben,
mint a meghibásodott lift két emelet között,
hiába, el kell találni, mennyi a sok
és mennyi a kevés,
amikor verset ír az ember.

Elítéljük a gyilkost, de nem
becsüljük magát az életet,
természetesnek vesszük magunkat,
hitünk megtűrt vadcserje, tüskebokor
egy dűlőút mellett,
amit már nem kaszál senki,
apám azt mondja,
már állatot sem érdemes tartani, nevelni.

Ragaszkodás

Nincs szívem, nincs szívem arra,
hogy meghallja a dobogást a mellkasában,
amikor a szíve alatt hordott,
Sziszüphosz köve voltam,
szabad és átlátszóbb
apám üveggolyójánál,
minden, de nem haszontalan.

Nincs szemem, nincs szemem
arra, hogy átlásson rajtam,
kiesik szememből a tű,
amit a szénakazalban keresek,
neki adom,
de előtte még átszúrom vele
a félreeső helyet.

Örökkévalóság

A mester befejezte a képet.
A műalkotáson
a fiatal lány
kezében
petróleumlámpa
világít.

Egyszer elfogy abból
a petróleum,
tudja ezt jól a festő.

– A történet úgy kezdődött, hogy gyerek-
koromban bennünket, alig kéthektárnyi 
földdel, kuláknak minősítettek. Amikor az 
ötvenes években Székelyföldön felvételiz-
tünk középiskolába, számítottak az osztály-
harcos szempontok, s mivel kulákok voltunk, 
engem nem vettek fel. A bánsági és dél-er-
délyi középiskolákban azonban nem volt elég 
jelentkező, felvettek úgymond osztályidegen 
elemeket is – így kerültem én Lugosra. Miu-
tán felvettek, augusztustól decemberig nem 
jártunk otthon. Hát azt a honvágyat! Még 
telefonon sem beszélhettünk a szüleinkkel, 
a  szülőfalumban csak egy kurblis telefon 
volt a néptanácsnál. Azt hiszem, ez a hon-
vágy döntötte el, hogy soha többé nem akar-
tam eljönni Székelyföldről, pedig többször 
kitelepedhettem volna Magyarországra.

– A könyvből kiderül, hogy – a honvágytól 
függetlenül – ezek meghatározó évek voltak. 
Ha jól tudom, mai napig vissza-visszajár Lu-
gosra, például érettségi találkozókra.

– Igen, talkálkozókra visszajárok, de kü-
lönben nem nagyon. Többen élünk már Szé-
kelyföldön az egykori osztályomból, mint 
akik Lugoson maradtak. Szomorú tapasz-
talat, hogy akik maradtak, azoknak a gye-
rekei már alig beszélnek magyarul. A sok 
keserűség mellett persze csodálatos volt az 
a nyolcadik osztály, a  magyar középisko-
la, fiatal tanárokkal, összetartó társaság-
gal, valahogy románul is megtanultunk, 
és mintha életrevalóbbakká váltunk volna. 
Annak, hogy 1959-ben egyesítették a Bo-
lyai egyetemet és a Babeșt, Lugoson is érző-
dött a hatása: amikor következő tanév elején 
visszamentünk, a magyar középiskolát ösz-
szevonták a német és az egyik román gim-
náziummal.

Van egy történet ebből az időszakból, amit 
érdemes elmondani. Volt egy osztálytárs-
nőnk, Oláh Julianna, akiről csak annyit 
tudtunk, hogy hárman vannak testvérek, 
három árva lány. Az ötvenéves találkozón 
kiderült, hogy Németországban él, megsze-
reztük a címét is, elkezdtem vele levelezni. 
Kértem, meséljen magáról, mondja el, miért 
voltak ők a „három árvák”. Először elzár-
kózott, aztán szép lassan kezdett megnyíl-
ni – kicsit olyan lehetett ez számára, mint 
egy terápia. Megtudtam, hogy Vingán szü-
lettek, ami egy nagy bolgár falu Arad és Te-
mesvár között, a gyergyóditróira hasonlító, 
hatalmas kéttornyú templomával. Juci elme-
sélte a következő történetet: egy kócos, bugyi 
nélküli, tetves kislány vasárnap a nagymi-
se csendjében kinyitja a templomajtót, beku-
kucskál, előremegy az oltárhoz, ott letérdel, 
aztán felugrik és kiszalad – ez ő volt. Előt-
te néhány héttel tartották az elsőáldozást, 
s mivel őt nem tudták tisztességesen felöl-
töztetni, nem elsőáldoztatták. Ki öltöztethet-
te volna fel, kérdezhetnénk. Hát a pap, pél-
dául. Az apja ugyanis nagybetegen, élet és 
halál között feküdt otthon, az anyja a har-
madik lány szülésekor meghalt. Az  anya 
majláthfalvi volt, nekem pedig nagybátyám 
egy ideig ott volt pap – ő is fontos szereplője 
a könyvemnek. Én is jártam ott sokat, lehet, 
hogy térdeltem is azon a helyen, ahol az az 
árva kislány. Ilyen apró dolgok kötnek össze 
sorsokat, életeket.

PAPP ATTILA ZSOLT
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Az Angyalhívó
Kőnig Levente órásmester javítási naplója 
alapján írta: Kőnig Levente és Debreceni Balázs
Annak idején, az 1890-ben épült Werl 

Ferencz vendéglő sarokháza Budafok talán 
leghírhedtebb közösségét alkotta. Az épü-
letben reggeltől estig tartott a mulatozás. 
A házmester, az öreg Lidi bácsi nehezen ér-
tett szót a földszinten lakó, jómódú, nemze-
ti beállítottságú fiatalurakkal. A földszin-
ten lakó nemzeti érzelmű fiatalok egész 
éjjel zajongtak. Dolgozni szinte sohasem 
dolgoztak, mégis volt pénzük bőven, sőt, 
német gyártmányú gépkocsival furikáztak. 
A házban mindenki gyalog járt, esetleg ke-
rékpárral, Lidi bácsi lovas kocsija volt az 
egyetlen jármű az utcában. A fiatalok na-
gyon kedvesek voltak, bár senki sem szíve-
sen barátkozott velük. Sok pezsgőt ittak, 
amit a környékbeli Törley Borászat raktá-
rából szereztek, hitelbe, a  kocsihoz való 
benzint is úgy mószerolták a Duna túlpart-
ján lévő csepeli – Weiss Manfréd Művek – 
olajfinomítójából. Naponta kétszer járt a 
komp, ez  hozta a benzint és a pakurát. 
Utóbbival locsolták fel fülledt nyári napo-
kon a Kossuth Lajos utcát, amit ekkor még 
nem fedett összefüggő kőburkolat. Lidi bá-
csi is hitelbe dolgozott nekik, télen még a 
szenet is behordta nekik a kályha mellé. 
Egyszer úgyis elszámolunk – mondták gú-
nyosan a házmesternek, aki gondosan fel-
jegyzett mindent a noteszébe. Egyszer az-
tán fura dolog történt, a fiatalurak hirtelen 
mindent összepakoltak, és úgy eltűntek, 
akár a kámfor. Valami sürgős dolguk 
akadt, menniük kellett, mégpedig azonnal. 
Lidi bácsi indulás előtt lehozta nekik a le-
porellót. A fiatalok csak nevettek rajta, és 
menet közben azt kiabálták, hogy nyugod-
jon meg, egyszer úgyis elszámolnak vele, 
mégpedig nemsokára, aztán faképnél 
hagyván elhajtottak. Talán még a tétényi 
katakombáknál sem járhattak, amikor va-
lami miatt visszatértek a házhoz, és meg-
álltak a bejárat előtt. Az egyik, kissé spic-
ces fiatalember elővette Luger pisztolyát, 
és egyetlen lövéssel lelőtte Lidi bácsi lovát, 
majd mint aki jól végezte dolgát, visszaült 
fekete gépkocsijába és elhajtott. Lidi bácsi 
a ló mellé feküdt – úgy feküdt ott, mint egy 
halott honfoglaló a sírban –, és hangosan 
zokogva ölelte át az elpusztult állat nyakát. 
A ló patkóját később eltette emlékbe, a csu-
takoló vödröt pedig felakasztotta a bejárat 
felé, amolyan „riadókolompként”. Minden 
házhoz tartozott ilyen vészharang, a szom-
széd házmester a vasútnál dolgozott, ott 
stílszerűen egy darab sín és egy kalapács 
látta el a riasztó funkcióját. Ezeket a ko-
lompokat akkor szólaltatták meg, amikor 
baj történt, vagy meghalt valaki. Borzal-
mas hangja volt mindegyiknek, de egyik 
sem vetekedett a Jókai Mór utcán álló tűz-
toronyra szerelt úgynevezett „Jerikó sziré-
nával”. A kurbli hajtású, kézzel működte-
tett készüléket a tűztorony gondnoka hozta 
működésbe, telefonhívásra. Asztalán he-
lyezkedett el egy – LÉGIRIADÓ – feliratú 
fekete telefonkészülék, amely csak vész 
esetén szólalt meg. Ilyenkor lóhalálában 

felszaladt a lépcsőn, sokszor pizsamában, 
és három percen át erejét megfeszítve te-
kerte a sziréna kurbliját. Csendes időben 
az egész budafoki dombság zengett a hang-
jától, amit főpróba alkalmával működésbe 
hoztak. Valami motoszkált az emberek fe-
jében, mert egyre többször tartottak sziré-
napróbát. Erről a lakosságot szórólapokon 
tájékoztatták. A  lapon elmagyarázták, 
hogy légitámadás esetén azonnal húzódja-
nak be a ház alatt elterülő pincesorba. Mi-
vel a Budafokon álló házak nagy része köz-
vetlenül a mészkőhegy lábához épült, sok 
lakáshoz tartozott egy-egy barlangszoba a 
hegy gyomrában, ez helyettesítette a pince 
fogalmát. Pletykaszinten mindenki próbál-
ta megfejteni, mire ez a készülődés egy 
ilyen békés környéken, ahol szinte egyetlen 
háborús incidens sem történt, leszámítva a 
távozó fiatalok akcióját, akik lelőtték a 
házmester lovát. Bár javában dúlt a máso-
dik világháború, itt mindenki a megszokott 
polgári életét élte. Szintén furának tartot-
ták, és igazából senki nem értette, mi okoz-
ta az „arany-ifjak” hirtelen távozását, akik 
sebtében hagytak ott csapot-papot. Még a 
teáskannát is a sparhelten hagyták, a nyi-
tott ajtón keresztül a ház közössége aprán-
ként mindent elhordott, ami mozdítható 
volt. Lidi bácsinak csupán egy bronz mo-
zsár maradt, és egy kiskaliberű pisztolyhoz 
tartozó lőszer, amivel előszeretettel és főleg 
vaktában lövöldöztek annak idején a fiata-
lok. Nemsokára mindenki megértette távo-
zásuknak okát, hisz a legmelegebb nyári 
napon megérkezett az égi istencsapás. 
A Jókai Mór utcán álló tűztorony szirénája 
egyszer csak megszólalt, és úgy törte meg 
a csendet, mint még soha! Mindenki kisza-
ladt az utcára, tudták jól, hogy nagy baj 
van, mert a bérházak vészkompjait, is 
ugyanezt a taktust ütötték. A kutyák ékte-
len vonyítással ugyanúgy „énekeltek”, mint 
manapság, amikor meghallják egy mentő 
vagy tűzoltóautó hangját. Ekként érttették 
meg az emberekkel, hogy ideje menekülni, 
mégpedig a pincébe. Hatalmas dübörgéssel, 
alacsonyan repülve Budaörs felől érkeztek 
meg azok a Liberátornak nevezett négymo-
toros bombázók, amelyek az amerikai légi-
erő kötelékében repültek, szintén amerikai 
Mustang vadászgépek gyűrűjében. Mint 
később kiderült, a Duna másik oldalán el-
terülő olajfinomítót vették célba, és már 
Budafok felett kinyitották bombavetőiket. 
A Weiss Manfréd Művekhez tartozó Shell 
olajtároló olyan iszonyú zajjal robbant széj-
jel, hogy az összes Budafokon álló ház ab-
laka betört. Mivel már az első körben érke-
ző repülőgépek bombái eltalálták a 
finomítót, és a lángba borult Weiss Man-
fréd Művek sűrű füstje éjszakai sötétséget 
hozott Csepelre, Budafokra és Albertfalvá-
ra, ezért a második rajhoz tartozó bombá-
zók már egy koromfekete átláthatatlan sö-
tétkamrába érkeztek meg, és valószínűleg 
fogalmuk sem volt róla, mit bombáznak. 
Ez  okozhatta azt a féktelen pusztítást, 

amit maguk mögött hagytak, mert sok 
bomba nem Csepelre, hanem a másik par-
ton elterülő budafoki városrészre és Al-
bertfalvára hullott. Ez a hadászati tévedés 
a sarokház lakóit már a pincében érte, fo-
galmuk sem volt az egészről, csak az égett 
pakura szagából érezték, hogy nagy baj 
van. Villanások jelezték, hogy még nem ért 
véget a bombázás, ami egyszer csak elcsi-
tult. Először Lidi bácsi merészkedett ki, 
majd könnyező szemekkel intett a többiek-
nek. Először mindenki azt hitte, hogy a 
füst miatt sír Lidi bácsi, de aztán döbbent 
arccal értették meg, hogy más miatt, 
ugyanis a sarokház azon szintje, ahol eddig 
laktak, eltűnt, csak a homlokzat maradt 
meg. Mindenki megértette, hogy innen 
menni kell, de sajnos nem mindenkinek 
volt hova. Némelyeknek lakott ismerőse a 
nagytétényi barlanglakásokban, ők össze-
költöztek. Sok ilyen elhagyott lakás ma-
radt üresen, amit nemsokára a megmaradt 
repülőgépgyár alkatrészbázisával töltöttek 
fel, így volt, aki lemaradt a beköltözésről. 
Számukra a honvédség által kiutalt légó-
pincékben találtak ideiglenes szállást, de a 
Törley Borpincészet által lakhatásra átala-
kított katakombákba is költöztek az össze-
dőlt sarokházból. Ám akadtak, akik erről 
is lemaradtak. Ilyen volt a korán megözve-
gyült Valtzné (született Hőgye Katalin) és 
lánya, Eszter. Nekik nem volt hova menni-
ük, egyetlen rokonuk sem élt Tétényben, 
ráadásul addigra minden környékbeli szál-
lást belaktak már. Nekik ott kellett marad-
niuk a romos házban, így beköltöztek a 
nemzeti érzelmű fiatalok által hátraha-
gyott földszinti lakásba, amit lakhatóvá 
nyilvánított a katonaság. A feldúcolt ház 
egyetlen épségben maradt lakása lett ide-
iglenes szállásuk, bár ablak nélkül, amit 
később bedeszkáztak. A  bérház lépcsője 
szintén megmaradt, ami mementóként az 
ég felé meredt, nem vezetett sehova. 
A pusztításra jellemző, hogy a kémény kür-
tője állva maradt, amelynek nyílását sré-
gen eltakarta az utcáról felrepült csatorna 
fedele. A bombázás szürreális emlékműve 

Marianna Paszjár: Gólya

>>>>> folytatás a 6. oldalon
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nem sokáig ágaskodott, mert másnap a 
tűzoltóság a lépcsőtorzóval együtt lebontot-
ta. Szinte csodával határos módon ekkor 
került felszínre egy különös szerkezet, egy 
Angyalhívó. A  romok átkutatása közben 
csillant meg sárgaréz alkatrészein a nap-
fény. Eme zeneszerkezet felépítése roppant 
egyszerű, működése évszázadok alatt mit 
sem változott. Egy tüskehenger forgás köz-
ben megpendíti a rezonancialapokat, ame-
lyek autentikus hangzással eljátsszák azt 
a melódiát, amely beléjük van programoz-
va. A Csendes éjt játszó dallamot eredetileg 
Josef Mohr osztrák orgonista írta 1818-
ban. Miután Francz Gruber zongorára is 
átkomponálta, roppant népszerűvé vált, 
a karácsony elmaradhatatlan hangulatát 
ébreszti azóta is az emberben. Egy Angyal-
hívó repertoárja 50–60 zeneszámmal is 
büszkélkedhetett, ezt a tüskék elhelyezésé-
vel lehetett változtatni. Mindenki olyat vá-
lasztott magának, amely közel állt szívé-
hez. Az 1920-as évek elején, amikor ez a 
zenegép készült, Sas Náci és pályatársai 
által játszott zeneszámok határozták meg 
az aktuális repertoárt. Rendkívül népsze-
rű dallamai vetekedtek a klasszikusokkal. 
Üzenet a frontra című nótája még a két vi-
lágháború között is rendkívül népszerű 
volt, nagyjából egymillió gramofonlemez, 
zenés képeslap és muzsikáló szerkezet ját-
szotta ezt a slágert. Maga az Angyalhívó 
egyébként, az ágaskodó tüskék látványa 
miatt, érdekes módon egy városka alapraj-
zára hasonlított, persze csak madártávlat-
ból – tehát nagyjából megfelelt annak, 
amit egy bombázó pilótafülkéjéből láthat-
tunk volna egy második világháborús be-
vetés során. Az  áttételi kerékrendszer a 
J&C jelzést hordozta magán, amely egy 
osztrák gyártó emblémája, aki már az 
1860-as évektől foglalkozott wurlitzerek 
gyártásával. Összeszerelés előtt egy muzi-
kális érzékkel megáldott zenei kontroller 
addig hangolta, amíg ki nem pengette a 
megfelelő szólamot. Ezt az ólomsúlyok le-
csípésével érte el, amely hatására változott 
a hangok magassága. Tömeggyártás ide 
vagy oda, ezt egy egyszerű gyári szalag-
munkás nem volt képes elvégezni, minden-
képpen vájtfülű, tanult szakember kellett 
hozzá. Az ember azt hinné, hogy az 1900-
as évek után létrejövő apokalipszis és az el-
ső világháború megpecsételte a zeneleját-
szókat gyártó cégek sorsát. Pedig nem így 
van, nagyon sok zeneszerkezet készült a 
frontra, de a megmaradt kapacitásuk se 
maradt kihasználatlanul. Számos gránát-
időzítő szerkezet hagyta el a gyár kapuit, 
amely tarolt a világháborúban. A betöltött 
lövedék detonációs ideje beállítható érték-
ként úgy működött, mint az exponálási idő. 
A gránát pontosan akkor robbant fel, ami-
kor elérte az ellenséges lövészárkot. Így a 
békeidőben zenedobozként működő szerke-
zet a világháború borzalmaiban inkább a 
pusztulást hozta a katonákra. Érdekes el-
lentmondás rejlik a Csendes éjt játszó An-
gyalhívók, illetőleg a belőlük fabrikált po-
kolgépek között.

Senki sem tudta akkor még, mi lehet 
rosszabb egy lebombázott házban töltött éj-
szakánál, ahol éjjelente recsegnek a falak 
és néha potyog a vakolat. Mint kiderült, Ke-

lenföldre beérkeztek a szovjet csapatok, és 
a tétényi fennsíkon szándékoznak kialakí-
tani egy kommunikációs harcálláspontot. 
A nagy lakást, amelyben Valtzné és lánya 
húzta meg magát, az oroszok azonnal ki-
szemelték maguknak, és az egyik nappali-
ba egyszer csak beköltözött két orosz kato-
na. Egy rádiós tisztből és annak segédjéből 
álló kompánia azért nézte ki magának a 
lebombázott sarokházat, mert a ház pin-
céjében volt elhelyezve az a transzformá-
tor, amely annak idején ellátta az utcát 
árammal. Az oroszok sebtében rendbe hoz-
ták a megsérült áramátalakítót, és adóve-
vőkkel aggatták teli a lakást. A két talp-
raesett katona értette a dolgát, délutánra 
már orosz rádióhangoktól recsegtek a fa-
lak. Katalin szívéről hatalmas kő esett le, 
amikor megtudta, hogy nem két írástudat-
lan ösztönlény foglalta el az otthonukat, de 
hallott már az oroszokról, így kiment az ut-
cára, ahol Csepel bombázása idején a hom-
lokzatra tapadt koromból és zsírból olyan 
kenőcsöt készített, amit minden este Esz-
ter arcára kent. Arra kérte, hogy mindig 
köhögjön – ha kell, ha nem –, mert a musz-
kák semmitől sem félnek, csak a tüdőbeteg-
ségtől. Ezzel a csenevész, koszos, tüdőbeteg 
maszkkal próbálta védeni lányát. Szeren-
csére mind a két katona nagyon kedves-
nek tűnt, de mivel néha spiccesek voltak a 
budafoki katakombából szerzett olcsó lőré-
től, senki sem barátkozott velük. Egyik es-
te mégis halkan kinyílt az ajtó, nagy ria-
dalmat okozva belépett a szobába az egyik 
orosz katona, és nesztelenül elcsente az éj-
jeliedényt. Mivel a házban nem volt hasz-
nálható mellékhelyiség, ebbe a romok kö-
zött talált míves bilibe végezték dolgukat 
Valtzék, amit reggel kiöntöttek a csatorná-
ba. Ezt csente el az orosz tiszt, mégpedig 
tudatlanságból, hisz még sosem látott ilyet. 
Másnap döbbent arccal tapasztalták, hogy 
ebben az elcsent éjjeliedényben szolgálták 
fel maguknak a levest. Az erős jellemű csa-
ládanya csak annyit mondott: Jézusom! – 
majd keresztet vetve visszaszaladt a szo-
bájába. Egész éjjel vacillált, elmondja-e a 
szovjeteknek, de aztán nem merte felhozni 
a témát, mert félt a retorziótól. Mivel az első 
nap nem mertek nekik szólni, hogy az nem 
levesestál, hanem éjjeliedény, folyamatos 
feszültségben éltek. Az oroszok úgy ebédel-

tek, hogy kitették pisztolyaikat az asztal-
ra, elegánsan megterítve jóízűen falatoztak 
a családi biliből. – Egyszer úgyis kiderül, 
és akkor nagy baj lesz, súgta az anyjának 
Eszter. – A végén még azt hiszik, gúnyt 
űzünk belőlük, kinevetjük tudatlanságu-
kat. Az oroszok hétvégére magyar rádiós 
tiszteket hívtak meg, akik viszont jól tud-
ták, mire való az edény, amiből majd meg-
kínálják őket. Ekkor fogant meg bennük 
elsőként a költözés gondolata. A magyarok 
beléptek az ajtón, leültek az asztalhoz, majd 
amikor megérkezett a leves, a porcelán bili-
ben, Katalin csak annyit mondott nekik re-
megő szájjal: ha most elmondják, hogy a le-
vesestál, amiből már bő egy hete esznek a 
mindig pityókás orosz katonák, egy éjjeli-
edény, mindketten meghalnak. A magyar 
tisztek megértették a helyzet súlyát, és bár 
undorral, de elfogyasztották a levest, aztán 
hamar távoztak. Mivel a helyzetet megma-
gyarázni már nem lehetett, és senki sem 
gondolta, hogy két ilyen jól képzett orosz ka-
tonának nincs annyi sütnivalója, hogy rá-
jöjjön, levesestálat sohasem tartunk az ágy 
alatt, Eszter és Katalin csendben összeké-
szítették maradék holmijukat, majd a leg-
első adandó alkalmat kihasználva fakép-
nél hagyták az oroszokat, és beköltöztek a 
honvédség által biztosított dohos, Park ut-
cai barlanglakásba, ahol vizesek voltak a 
falak. Ebben a dohos barlanglakásban érte 
őket 1944 karácsonya, ami a nélkülözésről 
szólt. Viszont nem kellett megosztani sen-
kivel sem, az oroszok már nem zaklathat-
ták őket, így viszonylagos nyugalomban telt 
a szenteste. Egy tuja szolgáltatta a kará-
csonyfát, amire diót aggattak. Csepel bom-
bázása előtt a környéket teleszórták fényes 
csillogó ónfólia csíkokkal, amely a radarok 
megtévesztését szolgálta. Ezek szolgáltat-
ták a díszeket, a  zenei hangulatot pedig 
a muzsikáló szerkezet biztosította, amely 
hangjára megjelentek az angyalok, és kör-
betáncolták a rendhagyó karácsonyfát. Éle-
tük legszegényebb, de egyben legszentebb 
karácsonya volt. Ekkor döbbentek rá, hogy 
a létezés csodája okozza a legnagyobb örö-
möt az életben, minden tárgyi ajándék csak 
felesleges luxus. – Egy porcelán éjjeliedény 
– súgta Eszter fülébe édesanyja –, mégpe-
dig színtiszta herendi porcelánból! Nevet-
tek tiszta szívből. 

Szabó Dániel: Árnyékaink

>>>>> folytatás az 5. oldalról
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Hosszú kávé, hosszú nyár
 Jáni Rhékának, Nap’okán

Mily hosszú, mintha örökös nyár van!
Szétárad minden szívkamrában,
s itt lent a hűvös pincemélyen
is érezni: lüktet a világ közepében.
Ma nem fázik bennem senki
és én sem fázom senkiben,
lopva megölelem magam,
ma a nincs, a nem is: igen.
Ma hosszú, fényes nyár: a van,
ma minden iramló nyárirány,
és vele megannyi nyári lány,
bennük hallgatni: nyárarany,
velük nevetni: nyárarány.
A kávét nyugodtan kavarva,
nézem, hogy kicsüng krémesbarna
hablétéből a kiskanál,
mint egy ezüstös, kis halál.
A többit ránk bízza, nem félti Ő sem.
A többiről hallgat, viseli bölcsen,

mint a macskaköves magányt,
mára mást készített elénk, alánk.
Hamvas lány arcának lángjaként kigyúl,
örökifjú lépte útra indul,
mint aki szívében szabad és erős,
máspercen meg életunt, esős,
olyan öreges-délutános,
máskor éjfélen sem álmos,
hol hajnali-morcos, hallgatag,
hol zajos, vagy éppen ráérős,
sétáló, hol loholó alak.
De el nem késik sehonnan mégse,
nem engedi a szívverése,
mégis az esti nyüzsgést várja,
ami bele se férne a versbe mára.
S amit egy pillanatra megláttam,
egyszerre ekkor lett világos
ebben a mintha örökös nyárban –
Kolozsvár: léttükörváros.

Megtestesülés
(öt vázlat)
 Soó-Zöld Margitnak,
 a Razelm-tó reggel festménye alá

1.
égi ecsetek sorakoznak –
madárénekbe mártott nyírfák

már kész van már reggelnek
feszített vászon az ég

a törlőrongyot már félrehajítják
kegyetlen készülődő kezek

mert már a kezdetek kezdetén
mint fényképet: előhívták

– vadkacsa árnyaként suhan át
az álmos víztükör szemén –

a színeket előre megkeverték
reménnyé fut össze sárgával a kék

felhőfoltok lebegnek a tó emlékezetén
amikor még semminek

neve sincsen

2.
messzebb még nem látni
de erdők némazöld óceánján

mint meglógott angyalok
imbolygósan járva

lopóznak vissza lassan a felhők:
tőről tépett tölgyek árnya

megsejtve vagy megérezve őt
– valami öregesen neszez

a nád közt – és baj lesz
ha soká hiányoznak

itthagyják a kéket: víznek égnek
szemnek vászonnak

hogy valaki a magasba mártva
– maradjon a napnak vagy az

irigyeknek a sárga –
saját hullámaiban

megmerítsen

3.
hajnal hull hajából
s mint takarót húzza fennebb

magára az eget kivillantva
majd kitárva a táj testét

távoli tükrét tenyerében tartva
és vállai közt a vásznat ott

jöhetnek felhők napokra esték
legyenek mind kirakva

létpiszkozataink: a vázlatok
amiket összegyűrtünk

amik összegyűrtek eddig
reggel születik

hogy rendre mindent
világoskészen

kiterítsen

4.
legszebb nádszálaival
a vízre rajzolta magát a tó

valaki nézte ezt egész éjszaka
látszik az álmos víztükör szemén

és kegyrekelt kezekkel
kiterítette gondosan egész napra

kisimította a színeket ha fáznak
alig fér ide alá írni hogy életre

hogy ne menjen még haza
még sok vásznat

kifeszítsen

5.
és tó-szemével
ránk pillant

hogy nevet adjon
hogy reggeli képeivel

keveredjen a kávéillat
hogy földerítsen

ma az Isten

Vargyasi Levente: Férfisors
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Séta
Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek,
Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!
 Batsányi János, Kassa, 1789

Csakhogy Vadmalac, az Ebadta, más-
nap reggel is ott üldögélt a Légyölő Galó-
ca mellett. És harmadnap is. Mindennap. 
Csipike már erősen csóválta a fejét.

 Fodor Sándor, Kolozsvár, 1966

Versnek tűnő szöveget írni mindenki 
tud, ha muszáj.

Jó verset írni csak kevesen tudnak.
Miért?
A  probléma, mint oly sok földi dolog, 

a szarvasbőgés és azzal rokon jelenségek 
pszichológiáját leszámítva, összetett.

Annak kinyilatkoztatásához, hogy mi a 
jó vers, el kell döntenünk: mi a vers, továb-
bá, mi a jó, végül, mi a jó vers.

A  legtöbb földi dolog kapcsán, a szar-
vasbőgés és azzal rokon jelenségek pszi-
chológiáját leszámítva, emberi közösségek 
szintjén többféle döntési lehetőség adódik.

A  döntést meghozhatja az ember a 
konyhában, hagymaaprítás közben.

A fürdőben, csempesikáláskor.
A kertben, két virágágyás, a műhelyben, 

a satupad és a forrasztópisztoly között.
Dönthetünk cukrászdában, zabtejes 

duplakávé mellett, az első és a második 
Rigó Jancsi között.

Ám attól függetlenül, amit mi konyhá-
ban, fürdőben, kertben, műhelyben vagy 
bárhol máshol eldöntünk, folyamatosan 
döntenek mások is, más konyhákban, für-
dőkben, kertekben, műhelyekben, más ká-
vék, ínyencségek fölött. És ez a sokféle kö-
rülmény mind kölcsönhatásra lép.

A személyes döntéseknek csak egészen 
kis esélyük van arra, hogy egybevágjanak. 
Kivéve, ha a szarvasbőgés és azzal rokon 
jelenségek pszichológiájáról esik szó.

Ne feledjük, hogy ez még egészen intim 
szint.

Mert olyasmiről, hogy mi a jó vers, elég 
sokan szeretnek dönteni.

Arról például, hogy milyen cipőbe bú-
junk, szeretjük azt gondolni, mi döntünk. 
Egyedül.

Súlyos tévedés!
Már születésünk pillanatában tőlünk 

független bolygóállások, művészek, szak-
értők, mesteremberek, történelmi esemé-
nyek, fogyasztási szokások, civilizációs és 
kulturális összefüggések egész hada nyo-
mul, hogy majdan minden egyes, cipőhú-
zással kapcsolatos döntésünket befolyá-
solja.

És nagyjából ez a helyzet a legtöbb, köz-
tük a jó vers mibenlétét érintő döntésünk-
kel, a szarvasbőgés és azzal rokon jelensé-
gek pszichológiáját leszámítva.

Az emberi döntések őszintesége azon-
ban az eldöntendő kérdés fontosságával 
arányosan fogyatkozik, összetettsége pe-
dig nő. Kit érdekel az érintetten kívül, 
gondolnánk, hogy az ember milyen ci-
pőt húz.

Súlyos tévedés!
Egészen meglepő, hogy adott esetben ki 

mindenkit érdekelhet NN cipőválasztása.
Vegyük például XIV. Lajost, akinek a 

magasított, bíborszínű cipősarok iránti 
hajlandósága még mindig sokakat érde-
kel, pedig a dolog, mondhatni, elég régen 
lecsengett.

Kíváncsi vagyok, mit szólna az erdé-
lyi magyar pedagógusközösség Románia 
északnyugati területein élő szekciója, ha 
idén ősszel Salamon Károly, a Napsugár 
és Szivárvány gyermeklapok kiváló ter-
jesztője magasított, bíborszínű cipősarok-
kal jelenne meg valamely érintett isko-
la udvarán. Pedig ezt a megjelenést XIV. 
Lajos, Franciaország ünnepelt királya elő-
szeretettel alkalmazta, és eme szeszélyé-
nek hosszú ideig jelentős, XY kromoszó-
májú tömegek hódoltak.

Ebből is láthatjuk, a kontextus mily ke-
véssé elhanyagolható.

Következésképp cseppet sem csodálkoz-
hatunk, amikor oly sok XX kromoszómá-
jú sorstársunk hosszasan szorong, mielőtt 
mindennapi cipőhúzási döntését meghoz-
za. És hol vagyunk még a jó verstől!

Sajnos hiába döntöm el én itt és most, 
mi a jó vers, ez tömören szólva a kutyát 
sem érdekli. Más kérdés, mondjuk, ha 
XIV. Lajos vagy éppenséggel Mátyás ki-
rály, hogy ennél időszerűbb asszociációkra 
ne is vetemedjek, volnék. De nem vagyok. 
Cipősarkam sem bíbor, babérkoszorúm 
sincs.

A jó versre visszatérve, nem lehet csak 
úgy egyszerűen, a levegőben lógva eldön-
teni, mi az. Az efféle döntések rendkívül 
kockázatosak, arról nem is szólva, meny-
nyire fontos ilyenkor elgondolnunk a hol, 
mikor, miért, kinek körülményeit.

Amennyiben pedig nem csak az fo-
rog kockán, hogy mit tart jó versnek NN 
hagymaaprítás, csempesikálás, gyomlá-
lás, gyalulás, egy női szeszély, két képvi-
selőfánk és három Rigó Jancsi között, ak-
kor hirtelen nagyon sokan érdekeltek a 
döntésben. Több olyan vonatkozásban is, 

amelyre álmunkban sem gondolnánk, és 
amelynek első ránézésre ahhoz a döntés-
hez semmi köze.

A  jó verssel kapcsolatosan, különö-
sen ha a döntéshozók szem előtt tartják, 
hogy eme szövegek gyermekek által hoz-
záférhetők, hagyományosan felötlik a szép, 
az igaz és az erkölcsileg helyes fogalma. 
Abban a pillanatban, amikor azt kell el-
dönteni, mi a jó.

A jó szép? A jó igaz? A jó helyes?
Szép és igaz? Nem szép, de igaz? Nem 

igaz, de szép?
Nem szép, nem igaz, de helyes? Annyi-

ra helyes, hogy már szinte szép?
Nem szép, nem helyes, de sajnos igaz?
Lehet a helyeset igazítani? Az  igazat 

szépíteni? A szépet helyesbíteni?
Kérdés, hogy pontosan mit értünk szé-

pen, igazon, helyesen, és kérdés, hogy mi-
lyen kontextusban. Mert ugyanaz a ma-
gasított, bíbor cipősarok tökéletesnek 
minősülhet Fándly Enikő tanítónő lábán 
és a legnagyobb jóindulattal ítélkezve is 
minimum problematikusnak Salamon 
Károly lábán, hiába állnak egyazon idő-
ben egyazon iskolaudvaron.

És ezt, hölgyeim és uraim, nincs mit 
szépíteni. Akár igaz, akár nem, úgy tű-
nik, a  döntéshelyzetben lévők többsége 
számára itt és most ez így jó. Szomorú-
an kell ezen a ponton bejelentenem, hogy 
Napkirályság ide vagy oda, XIV. Lajos ci-
pőhúzási döntése a saját kromoszómacso-
portján belül manapság nem példaértékű.

Arról, hogy mit adunk gyermekeink 
kezébe, sokkal kevésbé önállóan döntünk, 
mint a lábunkra húzott cipő esetén. És, 
amint láttuk, már az is egy meglehető-
sen homályos, sokrétű folyamat végered-
ménye, tőlünk elképesztően idegen, önké-
nyes erők eredője.

Maradjunk abban, hogy valakik, va-
lahol, valamiért eldöntik, legalábbis ab-
ban a hitben élnek, hogy eldönthetik, 
mindenkori gyermekeink számára mi 
a jó. Egészen pontosan, mik a jók, mert 
a szarvasbőgés és azzal rokon folyama-

Lőrincz Lajos: Erdő
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tok pszichológiáját leszámítva mindenre 
legalább két, de leginkább három megol-
dás adódik. Különösen nálunk, magya-
roknál. De nem kell búsulni, van ez így 
máshol is.

És  akkor még mindig semmit sem 
mondtunk arról, ami nélkül ez az egész 
üres fecsegés. Még mindig semmit sem 
mondtunk arról, mi a vers.

És miután megtudom vagy eldöntöm, 
mi a jó, és megtudom vagy eldöntöm, mi 
a vers, azután cseppet sem biztos, hogy 
„jó vers” egyenlő „jó” plusz „vers”. Úgy tű-
nik, ez a magasított, bíbor cipősaroknál 
némiképp bonyolultabb probléma. Ké-
rek egy zabtejes duplakávét, egy női sze-
szélyt, két képviselőfánkot és három Ri-
gó Jancsit!

Elárulom, hogy számomra nincs jó vers 
és rossz vers. Sokkal inkább van vers és 
nemvers. Szöveg, ami szerintem vers, és 
szöveg, ami szerintem nem vers. Azt a szö-
veget, ami szerintem nem vers, átfutom. 
Azt a szöveget, ami szerintem vers, sok-
szor elolvasom. Ahhoz újból és újból visz-
szatérek.

Ez  a vers lényege, hogy visszatérünk 
hozzá, és ennek köszönhetően idővel ő is 
visszatér hozzánk. Ezt hívjuk úgy, hogy 
kívülről tudjuk, pedig dehogyis kívülről, 
hiszen belülről tudjuk. Kívülről az tudja, 
aki csak átfutotta, vagyis nem tűnt fel ne-
ki, hogy az a szöveg vers.

Úgyhogy ezután, annak ellenére, hogy 
az imént bejelentettem: szerintem nincs 
jó vers és rossz vers, az érthetőség ked-
véért mégiscsak használnom a jó vers ki-
fejezést. Értsük úgy: jó vers az az álta-
lam versnek ítélt szöveg, amit többször 
elolvasok.

Ahhoz, hogy egy szöveg esetemben vers-
nek minősüljön, ritmusa kell, hogy legyen. 
Nem baj, ha az a ritmus szabálytalan, szo-
katlan, vagy épp csak a gondolat szintjén 
jelentkezik. A lényeg, hogy jelentkezzék. 
Aminek nincs ritmusa, az nem vers. Ami-
nek van, az sem mindig az, de ez megint 
más tészta. Nonpluszultra, dobostorta, 
vagy Csipike, a boldog óriás. Ami annak 
ellenére, hogy nem vers, nagyon sok nem-
versnél sokkal jobb vers.

Ha már ritmusa van neki, a vers-stá-
tusra pályázó szövegtől elvárom, hogy 
képei is legyenek. Éljen bátran, mi több, 
merészen a nyelvi képalkotás válogatott 
eszközeivel. A  vers egyik fő erénye an-
nak tömör sokrétűsége. És mindjárt az-
után, egészen felháborító módon: a jó vers 
rö-vid.

A  Toldi például egyéni rendszerem-
ben nem jó vers, akkor sem, ha ezért most 
mindjárt megvernek engem itt. Sőt. A Já-
nos Vitéz sem jó vers. E versezetek pom-
pás regények, csak a pályázók, akik a ne-
vezett műveket írták, túl jó költők voltak 
ahhoz, hogy a vers eszközeivel ne éljenek, 
és persze, a  pályázat sem regényt kért, 
mert nálunk akkor fennkölt körökben e 
furamanó, a regény, nem volt igazán nép-
szerű. Ez van, így jártunk, két remek re-
gényünk versben született. De nem kell 
búsulni, van ez így máshol is.

Engem a hosszú vers idegesít. Legin-
kább azért, mert kifullad. Azt a fajta iz-
zást, ami egy jó versnek sajátja kell, hogy 
legyen, nagy kihívás hat-hétszáz soron át 

tartani. Persze, hat-hétszáz soros éneket 
írni igen nagy kunszt, és Vörösmarty Mi-
hály is forog most nyughelyén, de a jó vers 
szerintem akkor is rövid, és kész.

Amikor sodró ritmusa van, remek ké-
pekkel rukkol elő és nem hivalkodik több-
száz sorával, akkor előállhat a jó vers, ha 
nagyon muszáj, bűbájos rímeivel. De ha 
gyerekversről beszélünk, akkor azok de-
rekas rímek vagy asszonáncok legyenek, 
semmiképp se félrímek, kínrímek, kecske-
rímek. Még ragrímek se igazán, bár ma-
gyarban ezt megkerülni egyszerűen lehe-
tetlen. Ha már egy költő arra vetemedik, 
hogy gyerekversben ragrímet használ, ak-
kor legalább jól távolítsa el őket egymás-
tól, vagy pakoljon belőlük nagyon sokat 
egymáshoz jó közel a versbe.

Ahogyan a gyermek zenei érzékeny-
ségét is egyszerű, egyértelmű, mély gyö-
kerű zenei darabokkal és nem atonális, 
poszt-tonális, kísérleti zenével élesztget-
jük, a zsenge korú közönség elcsábítására 
szánt versnek is a jónak tartott vers min-
den jellemzőjét sűrített, ugyanakkor egy-
szerű formában kell viselnie.

A falcs, izzadtságszagú, gügye, bárgyú, 
szájbarágó, okoskodó, középszerrel meg-
elégedő, nem kellőképp kikalapált, elfuse-
rált szövegek nem érdemesek a gyermek 
figyelmére. Pont azért nem, mert ő annyi-
ra fogékony és oly könnyen elcsábul. Bár 
én szeretném hinni, hogy nagyon is jó ér-
tékmérőt hord a mellkasában, ebbéli hi-
tem sajnos gyakran nem igazolódik be.

Versnek szánt szöveget használhatunk 
különféle okokból, mert például temati-
kusan illik a tananyagba, vagy mert a rí-
mes-ritmikus megfogalmazás segít meg-
jegyezni a szöveget, vagy mert anyák 
napjára nem volt már kedvünk alaposab-
ban utánanézni a dolognak, de azt, hogy 
miféle szövegek segítségével mutatjuk 
meg a gyermeknek, hogy szerintünk mi 
a vers, legalább olyan körültekintően és 
alapos ismeretekre támaszkodva kell ki-
választanunk, mint életünk párját vagy 
esküvői ruhánkat, hogy csak két egészen 
banális példát hozzak. Kinek mi nyom 
többet a latban. A mindennapi cipőről nem 
is szólva.

Versválasztás tekintetében minden ta-
nító XIV. Lajos, és gyermekei olyan vers-
cipőben járnak majd, amilyet ő számuk-
ra kiválaszt. Úgyhogy figyeljünk, kérem, 
a  bíborszínű, emelt sarokra, mert az, 
mint most már sokan tudjuk, sosem megy 
ki divatból. Csak idővel az „erős” nem he-
lyett a „szép” nem hordja. Mindenki örö-
mére.

Gothárd Ferenc Alpár: A figyelő

SÁNTA MIRIÁM

Kivezetés az erdőből

 Urbán Bálintnak és 
 Eduardo Viveiros de Castrónak

Ne tagadd meg magadtól 
 a jaguár szemét.
Embernek lát téged és saját magát is,
mikor maniókasör szaga vonzza 
 a dögben,
de mi, dögök, megtagadtuk magunktól
a tiszta melankóliát, mely csak 
 pengeélen
egyensúlyoz. Gyűlölöm az embereket,
mondod, hát hogyan is férhetünk el
egy jaguár szemében, ahol a fa levele,
a tapír és a vér egyazon személyesség.

*
Amikor tiszta melankólia van,
nincs pengeél.
Amikor pengeél van,
nincs tiszta melankólia.
Amikor nincs tiszta melankólia,
kívüliség van akkor, jaguár hunyt szeme,
remegő corpus amygdaloideum,
vakok leszünk mind a lassú halálban.

SZONDY-ADORJÁN 
GYÖRGY

A kiválasztott

Szeretem a péntek délutánt.
Már nem vár el tőlem semmit, ahogy
én sem remélek nagy és feledhetetlen 
 dolgokat tőle.
Bármit is teszek, főzök,
takarítok vagy csak
vagyok, ahol vagyok,
úgy érzem, hintaszéken ringok,
s onnan nézem,
amint haladtában kicsit elcsitul a világ 
 a kirajzás
kurjantásai előtt.
Elhalványul a szív is dobbanásai között.
Elindulnak az ifjak
emlékezetes útjaikra, el- és kiválasztani,
hát én immár,
hát ő immár,
virágom, virágom, majd eljön az óra,
mi visszaűz az utcák páratlan oldalaira,
hol a mindennapival
mártjuk föl talpaink alól a járnivaló 
 vizeket
és lecsókoljuk a Napot
a kiválasztottak kezeiről –
a fölkelőt, a delelőt, a lenyugvót. 
 Ennyiről tudunk.
Van egyéb is, biztos. Ami nem kel föl,
nem delel, nem nyugszik. Csak van. 
 És kiválasztható.
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140 – szerkeszti Horváth Benji

CSAPÓ KRISZTA

Cicám,
orgazmus után magányos az ember
vagy még nem eléggé
egymás helyett
haragrímeket markolunk
egy ideje csak meztelenül
írom margókra
a neved
ennyi dukál

balatonban a lógó mellek
                                    nem találjuk már a helyünk
két borszagú fekete lyuk
                                    reggelre nyomunk sincs
leginkább az ad hoc félrebaszások, 
 hézagkitöltés két unalom között
                                    kár tagadni, drágám
                                    sosem, sosem elég.

bad trip
illegek-billegek egy csésze majonézzel
virágot kellene ültetnem belé

a metróban hagynám
csak sajnálom a csészéd
virágot kéne ültetni belém

fel kéne vennem valamit, de tényleg
eleget láttál, eleget láttatok
szemetekre lejárt kétforintos
ha ennyit ér a tyúkszaros kis élet
most már meghalhattok

majd locsolom a virágokat

logofília
szeretni
szavakat a hangzásuk miatt
                                                tépőzár
listát vezetni
a bűneimről
                                                szabadesés
a lelkemen miccszsír és Bunica mustár
szárad
                                                árnyéklakó
ha idegenül mondod nem is fáj annyira
                                                devastată
van amin már a szavak sem tudnak segíteni
                                                ?

Pálfi Zsolt: Messzeség
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>>>>> folytatás a 12. oldalon

ZONGOR ANDREA

Haláltánc

(első rész)

Egy hosszadalmas hónapig eltartó ter-
vezgetés után ejtettem meg a gyilkosságot. 
Az esemény helyszínéül a város szélét éke-
sítő, elhagyatott irodaházak mögötti ligetet 
választottam. A kíváncsi szemek elől elzárt, 
földi paradicsom minden kritériumomnak 
megfelelt. A hely állandó némaságba bur-
kolódzott, néha még a szél sem volt képes 
áttörni a fák lombjai között, emellett pedig 
az édenkertet körülölelő utcákon is csupán 
egy rezidenssel kellett számolnom: a ma-
gánnyal. Hanem tán legfőbb okom mégis 
az idilli képet koronázó rózsatenger lehe-
tett. Elvégre Édes asszony imádta a ró-
zsákat.

Ha őszinte akarok lenni, Édes asszony 
mindent imádott, amiből finomság sugár-
zott. Ötvenes éveit taposó, jókora terme-
tű hölgy létére természete egy fiatal lány 
temperamentumát tükrözte. Az öregedés-
sel járó komorság sohasem fertőzte meg a 
lelkét, a mindennapjaiban jelenlevő virá-
gok, színek és egyéb sziporkázó szépségek 
erről tanúskodtak. Mivel azonban sem az 
apám, sem a többi korabeli nem őrizte meg 
szívében az ifjúság tüzét, társtalanul kel-
lett hóbortjainak hódolnia.

Minden egyes nap legszínesebb öltözéké-
be bújva rótta a város szűk utcáit, hol ká-
véházakba, hol boltokba betérve. Gyűjtött 
ő mindent, amit esztétikusnak talált. Re-
zidenciánk szekrényei különböző ruhada-
rabokkal, a fiókok cifrább és cifrább keleti 
porcelánokkal, a polcok pedig könyvekkel 
teltek meg, mialatt az asztalainkat a szi-
várvány színeiben tündöklő virágok díszí-
tették. A furcsa jelenség eleinte sokak nyel-
vét megeresztette, melyekről aztán rútabb 
és rútabb pletykák pattantak le. Ám Édes 
asszony finom természete állta mindezt, 
nemtörődömsége pedig nemsokára tiszte-
letet vívott ki rosszakaróiból. Minekutá-
na a közvélemény elfogadta társadalmunk 
alapjaitól eltérő viselkedését, már sem az 
apám ridegsége, sem az én figyelemre intő 
szavaim nem tudták befolyásolni.

Ez volt az az oldala, amelynek minden-
napjaiba bárki betekinthetett. Én azonban 
némi, hosszú éjszakákba nyúló puhatoló-
zás után sikeresen feltártam a nő elméjét, 
ezáltal betekintést nyerve tudata sötétebb 
rejtekeibe. A felfedezés több mint lenyűgö-
ző, viszont nem bújt meg ott semmi olyas-
mi, amit lakótársaként nem deríthettem ki 
korábban. Az igazat megvallva, Édes asz-
szony szívesen játszott velem nyílt lapok-
kal. Apámnak a nász után egy hét kellett, 
míg szíve ismételten kihűlt, ezután idejét 
valódi hitvesének, Édes asszony jól menő 
cukrászdájának szentelte.

Annyit említsünk meg, a  cukrászdá-
ról természetesen lerítt, kicsoda a való-
di gazdája. Csicsás, giccses megjelenése, 
mely egyaránt keltett a vendégben undort 
és egyfajta bájos érzést, szimpla tükör-
ként szolgált a tulajdonosnő lelkének. Eb-
ben a lélekben pedig üzleti tapasztalatok 

nem voltak jelen. Mindkét házassága csu-
pán üzlettárskeresésről szólt, érzelmekről 
szó sem lehetett. Mivel benne legbelül egy 
valódi hajadon rejtőzködött, ezért nem cso-
da, ő maga fiatalemberek után vágyako-
zott. Ez hamar tudatosult bennem, mikor 
a frigy után egy héttel apám társasága he-
lyett az enyémet kereste.

Erkölcsök ide vagy oda, én sohasem uta-
sítottam el a közeledését. Bolondság is lett 
volna részemről, elvégre a nő naiv vonzódá-
sa irányomba csak segítette tervem, misze-
rint én leszek az, ki megöli Édes Borbálát. 
Városunk falai között számos férfiú akadt, 
aki erről szövögetett álmokat, viszont me-
rengéseik sosem szilárdultak meg a való-
ságban. Eleinte én is az ő soraikat erősítet-
tem, mígnem a szépséges célpont az özvegy 
apám körül nem kezdett kuncsorogni. Ha 
jobban belegondolok, meglehet, az öregfiú 
egyedül nekem köszönheti, hogy egy ily 
nagyszerű érdekházasságot nyélbe üthe-
tett. Én biztattam mindkét partit, én szer-
veztem meg mindent, mint cselszövésem 
hálójának első fonalát, ezáltal elősegítve 
saját tervemet. A  többi, hála az asszony 
szemérmetlen viselkedésének, jött magától.

Mégis, mindezek ellenére igyekeztem a 
kis ügyünket zárt hálószobaajtók mögött 
tartani. Eme igyekezeteimnek Édes asz-
szony folyamatosan keresztbe tett. Nem 
állhatta meg, hogy a vacsoraasztalnál ne 
küldjön felém egy-egy sokatmondó pillan-
tást. Ráncos, de puha kezei néha-néha el-
vándoroltak bizonyos helyekre az asztal 
alatt, nem is beszélve az itt-ott elejtett 
utalásairól. Ki tudja, vajon engem vagy az 
apámat akarta-e ingerelni? Esetleg mind-
össze szenvedélyének nem tudott megálljt 
parancsolni? Mindenesetre apám a legar-
cátlanabb közömbösséggel kezelte mind-
ezt. Az ő nyugalmi állapotát semmi sem 
háborgatta, az én idegeimet viszont foko-
zatosan kikezdték ezek a nevetséges jele-
netek, a kínszenvedéssel teli romantikus 
estéket nem is említve.

Eggyel több indok, eredeti indítékom 
mellé. Egykettőre Édes asszony bizalmá-
ba férkőztem, utána már nem találtam ér-
telmet az ügy halogatására. Egy vasárnap 

kellemes tavaszi idő telepedett városkánk-
ra, az irodaházak mögötti liget csak úgy 
fürdött a tömény rózsaillatban. A megfelelő 
nap. Nem sokan mozdultak ki, az apámat 
leszámítva, aki mintha megérezte volna 
a rendkívüli esemény közeledtét, önszán-
tából távozott a színpadról. Míg felutazott 
Budapestre üzleti ügyeit intézni, szeretett 
Édes asszonyunkat az én gondjaimra bízta. 
Én pedig, kapva az alkalmon, egyből egy 
találkára invitáltam.

Legelsőnek érkeztem a színtérre, egy-
részt illemből, másrészt, hogy előkészít-
sem a randevúra szükséges eszközöket. 
Nagy részüket a ligetet szegélyező bokrok 
levelei közé rejtettem, nehogy látványuk el-
borzassza az asszonyt. Minekutána az elő-
készületek megtörténtek, gondtalanul he-
veredtem le a fűbe. Idővel feltápászkodtam, 
az irodák között meghúzódó sikátoron ke-
resztül visszavándoroltam az utcára. Üre-
sen kongó lakások, boltok, kocsmák vet-
tek körül, áldozatomnak pedig nem leltem 
nyomát. Nem idegeskedtem a késése felől, 
a pontatlanság nem volt több hóbortos ter-
mészete egyik vonásánál.

Nem tértem vissza a kertecskébe, 
az egyik épület előtt ácsorogtam, hevesen 
dobogó szívvel. Tekintetem az egyik ab-
lakra tévedt, melyről képmásom pillantott 
vissza rám. Ő is elismerte, mennyire ízlé-
sesen felöltöztem az alkalomra. Voltakép-
pen egy Édes asszonyhoz hasonlatos höl-
gyeményt nem fogadhat akárhogyan az 
ember. Egy újonnan szabatott fekete bár-
sony frakkot viseltem, amely precízen ki-
emelte sudár alakomat, valamint tökélete-
sen passzolt aranycsatos, karmazsinpiros 
nyakkendőmhöz. Mindezt az összhangot 
egy ezüst karóra koronázta meg, melyet 
még anno Bécsből rendeltem.

Mialatt hiúságomnak engedve meg-
csodáltam magam, Édes asszony is mél-
tóztatott felbukkanni. Meg sem fordult a 
fejemben, esetleg az utolsó pillanatban ki-
kosaraz, a jelenléte mégis felborzolta a ke-
délyeimet. Ő állt előttem. A nő, kit meg fo-
gok ölni. Élete legvégső órájában sem tért 

Ambrus Árpád: Hajnal a felhők fölött
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el megszokott bohém kinézetétől. Egyedül 
a lilában tündöklő hosszú ruhát írtam vol-
na le szokatlannak. Édes Borbála utálta a 
lila színt.

E különös részlettel nem igazán foglal-
koztam izgalmamban. Szokásomhoz híven 
elárasztottam az asszonyt bókjaimmal, ki 
mindnyájukat vörös orcákkal fogadta. Eme 
formaságok lerendezése után ellenkezés 
nélkül követett az izolált helyre. Nem té-
vedtem, az ott virító rózsák tömkelege el-
ső pillantásra elkápráztatta. Annyira belé-
jük merült, lassacskán irigykedni kezdtem. 
Feltűnt ez neki, figyelmét újból csakis ne-
kem szentelte. Nem vittem messzire szerel-
meseitől, mi több, egy öreg tölgyfa és egy 
jókora rózsabokor közé vezettem, ahol az-
tán helyet foglaltunk.

Innentől… mondhatni homályosak a 
részletek. Agyamat elöntötte a helyzetből 
fakadó extázis, így sajnos a mozzanatok 
nem raktározódtak el emlékekként. Meg-
maradtak aprócska képek, melyek estén-
ként lelki szemeim előtt felvillantak. Édes 
asszony elkezdi játszani a megszokott slá-
gert, viszont nekem más terveim vannak. 
Bizonyosan dulakodásba fajul a dolog, a li-
getet egy sikoly rázza meg, majd visszatér 
a csend. Mire magamhoz tértem, a holttest 
ott feküdt a lábaim előtt.

Az  öltönyömön jókora szakadás táton-
gott, a cipőmről lekopott a lakk. Egyelőre 
nem foglalatoskodtam a kárral. Mindenek-
előtt megragadtam a testet, azután a köze-
li rózsabokorhoz vonszoltam. A virágok és 
levelek takarásába helyeztem a megboldo-
gult asszonyt. Óvatosságom ellenére a tö-
visek kellemetlenül a bőrömbe hasítottak, 
a korábbiak mellett most még a kézfejem-
ből ömlő vérrel is számolnom kellett.

A rosszkedv mégse vett hatalmába. El-
végre én, egymagam, elértem ezt az álmot, 
amelyre oly sokan vágytak. Megöltem Édes 
Borbálát! A hulla elrejtése után mindösz-
sze a gyilkos fegyverrel kellett számolnom. 
Látván, miként közeledik az éjszaka, azzal 
pedig koromfekete sötétség fogja magába 
szippantani a várost, a rajtam éktelenke-
dő jelekkel nem foglalatoskodva indultam 
hazafelé. Egy lélekkel sem futottam össze, 
ekképpen a fegyvertől is gond nélkül meg-
szabadulhattam.

Hazaérkezvén a többi bizonyíték sem 
maradhatott. A tönkrement ruhadarabok 
a kandallótűz lángjainak váltak vacsorá-
jává. A vágások sem díszelegtek a kézfe-
jemen sokáig. Miután a vért letörültem, 
a hegek alig láthatóan árulkodtak tettem-
ről. Mire éjfélt ütött a szalon falán logó fa-
lióra, egyáltalán nem hasonlítottam arra 
az emberre, ki Édes asszony életét ily ke-
gyetlenül ellopta tőle. Hajnali kettőig vár-
tam, hátha kísértet formájában látogatást 
tesz nálam, ám mivel ezt nem ejtette meg, 
aludni tértem.

Földöntúli nyugalom borult a mellka-
somra, hanem másnap reggelre az is elpá-
rolgott. Elégedett örömömben nem fértem 
a bőrömben. Az  otthon fullasztó bezárt-
ságát nem bírván elviselni, a  kimozdu-
lás mellett döntöttem. Hamar elintéztem 
a reggeli toalettet, ám felizgatott lelkiál-
lapotom ellenére is feltűnt nekem valami. 

Ahogy a tükör előtt szobroztam, elcsodál-
koztam azon, arcom mennyit veszített szí-
néből. Apám mindig is sápadtnak írt le, 
ám az a fehérség, mely ábrázatomat el-
öntötte akkor, semmiféleképp nem festett 
természetesnek.

Ámde, örömeim erősebbek lévén aggá-
lyaimnál, nem morfondíroztam rajta so-
kat, aztán pár percen belül már odakint 
találtam magam, amiként fülig érő ajkak-
kal a mozi felé csörtetek. A járókelők bor-
zadállyal húzódtak el az utamból, a szok-
ványos köszönéseket is félve ejtették ki. 
Mindezt bizarrnak véltem, de nem hagy-
tam, jókedvemet elrontsák. Meglehet, vá-
ratlanul érkezett derűs kedélyem zavarta 
őket vagy esetleg a tény, miszerint aznap 
Édes asszony rutinját követve, sorra lá-
togatást tettem kedvenc boltjaiban, sőt 
ugyanazon kirakatok üvegeit bámultam, 
a mögötte felsorakozó árucikkeket észre 
se véve.

Így töltöttem a napokat, a gyilkosság si-
kerének részegségében. A reggeli mosako-
dás zökkentett ki egyedül mámoros közér-
zetemből. Napról napra egyre sápadtabbá 
vált a fiatalember, ki visszatekintett rám a 
tükörből. Sokszor rámordultam, magyará-
zatot követelve, ő viszont nem tudta ezt ne-
kem megadni. Idővel jobbnak véltem elfo-
gadni új arculatomat.

Apám hazatérésének időpontja vésze-
sen közeledett, az utolsó napokat megszo-
kott személyiségem visszanyerésével töltöt-
tem. Valamint elő kellett állnom egy hihető 
mesével második felesége eltűnésével kap-
csolatban. Utat engedve kreativitásom-
nak, meg apám rideg hitvesi magatartá-
sát kihasználva, megszületett a hazugság, 
miszerint Édes Borbála elszökött egy má-
sik férfival. Egy szimpla történet, ámde az 
asszonyról eddig megismert tények szilárd 
alapot adtak neki a valóságban.

A következő vasárnap reggelén minden 
elkészült a ház urának fogadására. Leg-
alábbis elfogadhatónak minősült. Az asszo-
nyi jelenlét hiánya azért megmutatkozott 
szerény lakhelyünkön. A színek, az addigi 
életünk részét képező pompa puszta emlé-
kekké váltak. A léleknek, melyet Édes asz-

szony lehelt a ház falai közé, nem volt ma-
radása annak halála után.

Az  évek alatt felhalmozott, jelentékte-
len holmikból álló gyűjteményének nyoma 
veszett a portenger hullámai között. Nem 
szabadultam meg tőlük. Egy szökésben le-
vő ember nem cipel magával annyi értéket, 
emiatt senkiben nem ébresztették volna fel 
a gyanú lángját. Másrészt e kacatok min-
denike hordozott egy darabot az asszony 
szelleméből. Elpusztítani őket, az  utolsó 
maradványait létezésének… olyannyira én 
sem bizonyultam ádáznak.

Csupán a virágok maradását nem enge-
délyeztem. Satnya, fonnyadó tetemeikkel 
borús hangulatot árasztottak az amúgy is 
nyomasztó kinézetű szalonban. A tisztoga-
tás után a vázákat úgyszintén elpakolász-
tam, ne hirdessék a helyiség egykori, vidá-
mabb mivoltát. Rövid töprengés után egyet 
mégis kegyelemben részesítettem.

Egy vékony, lilában tündöklő vázát he-
lyeztem el az étkezőasztal közepén. Első-
rangú porcelánból alkották, kizárólag Édes 
asszony számára gyűlölt színe miatt jutott 
a szomorú sorsra, miszerint a ház egy el-
dugott zugába rejtették, bénító magányos-
ságba. Valószínűleg nem győzött hálálkod-
ni, amiért megadtam a neki járó tiszteletet, 
és végre kiszabadítottam az árnyak közül, 
hova ily csinos kerámia nem való. Úriem-
berhez méltóan egy vörös rózsát is ajándé-
koztam neki.

Később a vonatállomáson találkoztam 
apámmal. Közömbös magatartása semmit 
nem változott, ennek ellenére gyanúval át-
itatott tekintettel méregetett. A hogylétem 
felől érdeklődött, valószínűleg sápadt arco-
mat találta szokatlannak. Igyekeztem eme 
aggodalmait elcsitítani mialatt hazakísér-
tem, viszont továbbra is távolságtartó ma-
radt. Egy idő után Édes asszonyról kérdez-
getett. Nagyjából kitérő válaszokat adtam, 
közben a vigyoromat rejtegettem előle. Ha-
zaérvén átkísértem a cukrászdán, hova egy 
vendég se tette be a lábát a tulajdonosok tá-
vollétében, majd a mögötte húzódó ház elő-
szobájába beérve előadtam a hazugságomat.

(folytatása következő lapszámunkban)

>>>>> folytatás a 11. oldalról

Debreci Zoltán: Székelyudvarhely hajnali órában
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CLAUDIU KOMARTIN

Album
 Cosminnak

Sorra fotózkodunk
haldoklókkal és újszülöttekkel
megpróbáljuk megvédeni a napot a gyarmatosítás
veszélyétől a felemésztés és kivonulás általi
fajmegmentők militáns hordáival
az erős italoktól
körülöttünk egyre gyakrabban
köröznek kiéhezett kis vadak
várják hogy valami nekik is jusson
az összes szeretetlenek lakomájából
előre megfontoljuk az álommal való találkozást
megzörgetjük kicsit
egyszerű hangszereinket
a szabadsággal és gammasugarakkal
tömött fák árnyékában

már nem vagyunk szépek
már nem vagyunk álmodozók
elkezdhetnénk
végre élni írni vagy
tökéletes páciensei lenni egy
ősznek ahol meg fog halni még
egy jégesőtől megvert rigó
és születni fog délen egy tevekölyök is
amiről majd megpróbálunk gondoskodni felnevelni
hogy később áthúzhassuk a tű fokán
amikor a tű elközeleg
és hallani fogjuk zörgető és dédelgető hangját
ahogy nevünkön nevez
ahogy hívogatja csontjainkat
valamivel közelebb

2018. július 24.
(24 iulie 2018)

nyár, puffadt és változó
nyár, esővel teli, szelíd halottakkal, ahogy masszív
támadásra készülnek a pompa ellen
amit mégsem érhet el egyikünk sem, bármilyen hevesen is
dolgoznánk a sötétben ezen
nyár, tüzekkel teli, túlzsúfolt mészárszékekkel
intubált apákkal, hegedűk fiaival és képekkel, amiket az elméd mutat
és vigyázó hangon rádparancsol: „Nyelj!”
nyár, mint egy öreg, rossz költőnő
aki még szeretne faszt, de szégyellne
ellentmondani a tankönyveknek –
nem vinnélek el újra

o d a a d l a k b á r m i é r t

Pszicicus és a csodálatos kő
(Psihicel şi lespedea minunată)

Mi hallszik ki a mész alól,
eleven gyerekek?
– Az én négy országban ismert,
gyönyörű elmém.
Mi hallszik ki, mint jég alól,
e mész alól?
– Az én elmém, mely veletek akar
nevetni és énekelni,
Gyöngélkedő polip köszönt
a tenger aljából.
Palló akarna lenni újra,
Közte és a világ között, most, hogy mindent
szenvedés és zűrzavar takar.
Ki visít hiába
a mész alól?

noche madrileña
gyere végezzünk el egy egyszerű gyakorlatot
és gondoljuk azt egy pillanatra hogy
bármennyire valódinak tűnnének is
mindezek a filmek velünk
csak folyékony álmok mind
(nehéz embernek lenni tanít meg rá
egy helyi misztikus miközben
valami gőzt fúj az
óvatlan hold fölé)
mindegyik szemben egy homokóra
amelyre gondolhatunk
mágikusan
vagy csak ha tiszteletben tartjuk a bennszülöttek
elismert elméleteit
az átjárásról
és a felszabadító korlátokról

vannak fák amelyek pont most
csak belül nőnek csak
az eltakaró foszforeszcenciában
végükön nedvességgel
és magvak amikből új szemhéjak nőnek
nem tudnak ők semmit
arról hogy mit torzítottam el
a mai napig tudatlanságból
vannak fák amelyeknek még
gyökerük sincs láttam egyik éjjel
miközben a barátommal egy fekete
bőrkanapét cipeltünk
egyik odúból a másikba
aztán lihegve leültünk
pihentünk kicsit
kibontva a fényben amit
folyton megtört a nővér arca

és újrakezdtük a mászást
úsztunk a fű hullámai közt
az eltakaró foszforeszcenciában

HORVÁTH BENJI fordításai

Csapó Kriszta Zilahon született, jelenleg Budapesten él és az 
ELTE magyar szakán tanul. Néha ír, többször fordít és fél a 
macskáktól. A Helikon Amit nem lát a webkamera címmel meg-
hirdetett pályázatának különdíjasa.

Zongor Andrea 2002-ben született Székelyudvarhelyen. Idén 
fejezte be középiskolai tanulmányait a székelyudvarhelyi Tamá-
si Áron Gimnáziumban. A Helikon Amit nem lát a webkamera 
címmel meghirdetett pályázatának különdíjasa.

Claudiu Komartin 1983-ban született Bukarestben. Költő, mű-
fordító, a Poesis Internațional folyóirat főszerkesztője, több fontos 
díj kitüntetettje, hét verseskötet szerzője, kötetei jelentek meg 
német, szerb, török és bolgár fordításban is. Itt közölt versei a 
2021-ben Autoportret in flama de sudură címmel megjelent kö-
tetből valók.
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VÖRÖS ISTVÁN

Az olvasó 
szabadsága
Lehet, hogy Baudelaire minden idők 

legnagyobb költője. Még ha József Atti-
la nagyobb nála, akkor is. Az  irodalom 
persze nem verseny. És a versírás főleg 
nem. Egyszerűen keresett valakit a leg-
nagyobbság a 19. század közepén, aki ír-
na olyan verseket, ahol ő megfészkelhet. 
Ez a csodálatosan okos, de életképtelen, 
világosan, máskor meg zavarosan gon-
dolkodó bohém talán észre se vette, ami-
kor megtörtént. De attól kezdve olyan éle-
sen látta a körülötte levő dolgokat, mint 
Balzac. Csak épp nem prózát írt. Ja igen, 
a választottnak mindenképp franciának 
kellett lennie. Mert bár a francia kultúra 
éppen búcsúzni kezdett egyértelmű veze-
tő szerepétől, de egyelőre nem volt alter-
natívája. Máig sincs. Ja igen, a 19. szá-
zadban az orosz irodalom biztos nagyobb 
volt, mint a francia, de ez se számít. Bár 
némelyik írójuk, mint pl. Tolsztoj, a fél 
szövegét eleve franciául írta, de még az 
se volt elég. A francia nyelv minden idők 
legirodalmibb nyelve. A világ közepe ki-
csit mindig Párizsban marad. Baudelaire 
pontosan érezte ezt, nem is szívesen tet-
te ki a lábát a városból. Mikor fiatal ko-
rában herdáló életmódja miatt anyja és 
mostohaapja világ körüli útra küldte, 
az  Indiai-óceánról, valahonnan félútról 
visszafordult. De már látta az albatroszt, 
találkozott a malabár nővel.

Nem Baudelaire az első, aki a költé-
szetnek van kiszolgáltatva teljes mérték-
ben. Ilyen volt Hölderlin, ilyen volt Tasso, 
ők az őrületbe menekültek, Baudelaire a 
bohémságba, műfordításba, művészeti 
cikkek írásába, vérbajba. Ő már készült 
arra a professzionális hozzáállásra, amit 
mondjuk a hosszú életű és Nobel-díjas Eli-
ot meg tudott valósítani, de még átpördült 
a mérték fölött. A hivatás és a lázadás 
egyidőben való fölvállalása ellentmondá-
sossá tette létét, tevékenységét, de nem 
nevetségessé. Lehet, hogy az albatrosz 
egy átlagos költőre jó hasonlat, ő más. In-
kább olyan, mint a bányába levitt kanári, 
akinek bele kell halnia, hogy a veszélyt 
jelezze.

Bár mindegy, mert A  romlás virágai 
nem önmeghatározó kötet és költészet. 
Vagy mondjuk inkább A rossz virágainak? 
Ez a helyesebb fordítás. Aktuális volna a 
nagy nyugatosok örökségét kitágítani, és 
egy olyan Rossz virágait összerakni, ahol 
Babits, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc klasz-
szicizálódott fordításai mellett ott szere-
pelnének pl. Tornai Józseféi, aki az egész 
könyvet lefordította, a  90-es években a 
Tevannál meg is jelent munkája, de nem 
keltett a dolog jelentőségéhez méltó vissz-

hangot. Be kéne venni Franyó Zoltán re-
mek Baudelaire-fordításait, Juhász Gyula 
és Kosztolányi munkáit. És kéne újakat 
is csinálni. De mért kéne?

Nem azért, hogy érvénytelenítsük a 
bevált fordításokat, azok csak nagyon ke-
véssé avultak el. Hanem, hogy megmu-
tassuk, Baudelaire nem nyugatos költő. 
Sokkal tárgyszerűbb, bár ugyanannyira 
virtuóz. Babits és Tóth A romlás virágai 
árnyalatnyi hangsúlyeltolódásokkal ter-
helt fordítása közben a saját hangjukat 
is erősítették, tökéletesítették. Szabó Lő-
rinc, mivel tovább élt náluk, később át-
dolgozta a maga fordításait, maibbá tette, 
bár eleve ő a legdísztelenebb hangú hár-
muk közül. (A kötetet olvasva szinte min-
dig föl lehet ismerni, kicsoda a fordító.)

Ma már persze ki tud franciául a ma-
gyar költők közül? Korántsem minden-
ki, mint Babitsék idejében. És ma már 
persze ki tud ennyire bonyolult formá-
kat megcsinálni? Korántsem annyian, 
mint Babitsék idejében. A mai irodalom-
nak a kortás világköltészetről se sikerült 
olyan jól beszámolnia, mint sikerült Ba-
bitsék idejében. Igaz, nagyobb, szétesőbb 
a világirodalom, a világköltészet. Talán 
nincs is világirodalom már. A globalizá-
ció tágulása szükségszerű széteséshez 
vezethet. Ahogy a magyar irodalomnak 
sincs már története, csak történetei van-
nak, úgy a világirodalom helyett csak 
világirodalmak léteznek. Vagyis világ 
sincs, csak világok? A több nyilván keve-
sebb. Képtelen egyetlen belső hierarchia 
egyben tartani. Ahol világok vannak, ott 
nincs világ.

Baudelaire csak Párizs költője akart 
lenni, de az persze az egész frankofón 
világot jelentette, ami pedig a jelző nél-
küli világot. A hierarchia középpontján 
mert korszakos zseni lenni, és a korsza-
kot máris ő formálta. Persze épp azért le-
hetett zseni, mert francia volt, a francia 
költészet és irodalom kifinomult eszköz-
készletét ráengedte arra a léthelyzetre, 

amiben élt. És  nem igyekezett szépíte-
ni rajta. Legfeljebb csúnyított néha, de 
azt se nagyon. A francia nyelv és iroda-
lom kezesen szolgált neki, ő mert élni a 
lehetőségekkel, és megvolt a világ végé-
re tartó utazás (a kötetzáró vers szól er-
ről), amit végülis belül tett, még Párizs 
is csak arra volt jó, hogy onnan vigye 
az örvény befelé, egyre szűkebb terek-
be. Baudelaire-nek nem kellett új nyelvet 
teremtenie, mint Petőfinek, nem kellett 
annyi formát átvennie más irodalmakból, 
mint Aranynak, ő készen kapta a fran-
ciasággal. Persze egy forma sosincs kész, 
egy nyelv sosem áll készen a versben va-
ló bevetésre. Baudelaire-nek ráadásul ott 
volt Victor Hugo monstruózus költészete 
is, emelkedett, mint egy asztal, neki csak 
be kellett bújnia alá. Baudelaire-nek nem 
kellett mutatkoznia a költészetében, nem 
kellett politizálnia, nem kellett a nemzet 
nagy költőjének kínos szerepét magára öl-
tenie. Egyszerűen, ha már nem volt ho-
vá menekülnie a világ hülyesége elől, vers 
mögé rejtőzött. Ahogy a saját, világhoz vi-
szonyított hülyesége elől is.

És  szétválasztotta a világost a sötét-
től, a verset a tanító célzattól. A versben 
nem hitvallást tett, nem etikát hirdetett, 
hanem csak leírt. Az irodalom az ő kez-
deményezésére mondott le nevelő, irányt 
mutató szerepéről. Arany is ugyanezt kí-
sérelte meg ugyanekkor, de közben úgy 
kellett tennie, mintha mégis mutatna va-
lami célt, értékeket. Aranyé volt a nehe-
zebb feladat. Baudelaire csak leszűkítette 
az esztétikai mezőre ténykedésének ha-
tókörét, Arany, miközben ugyanezt tet-
te, még álcáznia is kellett magát. Vagy 
csak eltűrnie, hogy jótékonyan félreért-
sék? Arany személyessége és szemérme 
nem ritkán hallgatásba torkollt, balla-
dákba menekült, melyek sokkal rétegzet-
tebbek, mint a jóval korábbi nyugat-euró-
pai előképek, de ezek az árnyalatok sose 
lesznek átadhatók mondjuk fordításban, 
a lemaradás látszatát a centrumban levők 

Márton Ildikó Antónia: Kifutó
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GERBER ERIKA

Én itt vagyok
– Pilóta vagyok, tudtad? Van egy gépem.
– Nem úgy nézel ki, mint aki tud repü-

lőt vezetni. Öreg vagy már és beteg. A pi-
lóták fiatalok és van egyenruhájuk. Neked 
csak pizsamád van és járókereted. Az is le-
het, hogy nemsokára te is meg fogsz halni.

– Igen, de ez csak a földbéli alakom. Pár 
napig itt laktam ebben a kórteremben, 
az apukáddal szomszédos ágyon. Ne ne-
vess ki, de elárulom neked, hogy ahhoz a 
repülőhöz, amit én vezetek, nem kellenek 
kezek, se lábak, csak lelki felkészültség 
kell, és nekem nagyon jó tanáraim voltak. 
Ha látnád őket, azt mondanád, angyalok. 
És még igazad is lenne. Nem szoktam én 
erről beszélni senkinek, ne áruld el, kér-
lek, a titkomat. Én a mennyország fuva-
rosa vagyok. Naponta kapom a listát, ki-
ket vegyek fel a megállóban. Végállomás 
a mennyország. Persze, csak jó embereket 
szállíthatok, olyanokat, akik szép emléke-
ket hagynak azokra, akik szerették őket. 
Te, ugye, nagyon szeretted az apukádat?

Jól, van, jól van, látom én, nem is kell 
mondanod semmit. Tudod mit? Megnézem, 
rajta van-e a listámon? Hogy is hívják az 
apukádat? Márton. Nézzük csak, nézzük 
csak, Márton, Kele Márton?

– Igen, ő az. Megtaláltad a nevét?
– Meg bizony. Ott vár rám, abban a 

megállóban. Látod azt a fényes csillagot? 
Onnan indulunk.

– Van fagyi a gépeden? Az apukám a 
vaníliát szereti a legjobban. Vaníliafagyit 
tejszínhabbal.

– Ah, micsoda szerencse! Az van csak 
igazán. Én is a vaníliát szeretem, tejszín-
habbal a tetején. Még valami kívánság?

– Keresztrejtvény. Ha utazunk, mindig 
rejtvényt fejt, hogy ne unatkozzon. Mondd 
csak, sokáig tart majd az út?

– Hát, ahogy vesszük. De van egy va-
rázsige, amivel megszépítheted az utazását, 
csak azt kell mondanod magadban, miköz-
ben integetsz utána, hogy: horap pa hopp.

Na, gyerünk! Próbáld ki!
– Horap pa hopp.
– Ez az, kislány. Remek. Akarod tudni, 

mit jelentenek földi nyelven ezek a szavak?
– Igen, akarom.
Na jó, neked elárulhatom, azt jelenti: 

menj utadra békében.
Álltam a parti sziklákon és lelkesen in-

tegettem. A peremre verődő hullámok lö-
késén át éreztem a tenger szívverését. Ho-
rap pa hopp!

Ha nagy leszek, pilóta leszek!
Kórboncnok lettem, egy lepusztult kór-

ház alagsorában. A hétvégéim szabadok 
voltak, ilyenkor kimentem a napra. Volt 
egy padom a városban, a tengerre nézett. 
Szerettem ott ücsörögni, napoztattam az 
arcomat, fagyit nyalogattam, hallgattam 
a hullámokat.

– Kisasszony, megengedi? Szepesi János 
vagyok. Pilóta. Csak egy percre zavarnám, 
nemsokára felszállok. Szeretném elvinni 
magammal ezt a képet, a tengert, a szik-
lákat és a maga kedves arcát. Mondták 
már, hogy kegyed nagyon szép?

Mondták, de az rég volt, jutott eszembe 
apám – mióta ő meghalt, nem mondta sen-
ki, hogy szép vagyok, és már akkor tud-
tam, hogy mindenemet oda fogom adni en-
nek az embernek, aki megszólított.

– Ne vegye tolakodásnak, kisasszony, de 
megengedi, hogy lefotózzam? Az a kis tej-
színhab a szája szélén igazán eredeti.

Hét évig éltünk együtt, körberepültük 
a világot. Láttuk fentről a félig lebontott 
hegyeket, a vulkánok száján kifolyó lávát, 
láttuk felülről a hóesést és a gyárkémé-
nyek körül kikopott eget. Láttuk a tájban 
villódzó acélrengeteget, vizet kereső ele-
fántcsordát – kitartás, kitartás, mondtuk, 
de nem láttuk a forrást. Városokat is lát-
tunk a magasból. Láttuk az éjszakai tév-
utcák csalogató fényeit és fények közt a 
felhőkarcolókat – zavarukban elfordítot-
ták arcukat a felülről érkező tekintetek 
elől, pedig mi csak gyufaszálakat láttunk 
a terek kietlen téglalapjain.

Csütörtök volt. Én a gyerek uzsonnáját 
csomagoltam éppen. Ő felvette reggel az 
egyenruháját és elment. Fiatal volt, erős, 
jóképű.

Horap pa hopp.
Attól kezdve ketten álltunk a sziklánál. 

A fiam és én.
– Ha nagy leszek, pilóta leszek.
– Tudom, fiam, tudom, mondtam, és 

megveregettem a vállát.
Itt vagyok. A megállóban. Nem tudom, 

mióta, nem ismerem már az időt. Sok 
mindent elfelejtettem azóta, hogy elhagy-
tam a földet. De vannak itt ismerősök so-
kan. Kommunikálunk egymással. Nem 
tudom megmondani, hogyan, mert ezek-
re a jelekre nem ismerek szavakat. Egy 
külső erő visz bennünket körbe-körbe, lé-
legeznünk sem kell, mi vagyunk a levegő, 
csak van bennünk egy anyagtalan sűrű-
ség, amitől mi vagyunk, MI. Ezek a sű-
rűségek különböznek egymástól, mégis 
egyformán tartozunk egymáshoz. Egyre 
kevesebb bennem az ÉN. Mindössze egy 
kezet tudok felidézni, valami nagy víz fe-
lett lengedez felém egy dallamra, ami be-
lőlem szól: horap pa hopp, eljött értem a 
pilóta. Pont olyan, mint amilyennek el-
képzeltem.Kovács Lászlo Attila: A cicával

készséggel veszik készpénznek. De ahogy 
a Švejkben elhangzik, senki se tehet ar-
ról, hogy magyar. Senki se tehet arról 
se, hogy francia. Baudelaire-nek köny-
nyebb volt a dolga, mondhatnánk, de ez 
nem igaz. Mikor az ember a maximális 
nehézségekkel küzd, nem gondolkodhat 
azon, mennyivel nehezebb volna egy má-
sik kor, másik régió problémáival küzde-
ni. Nem összevethető a szenvedés, a mun-
ka nehézsége, mindössze az eredmény, és 
annak akaratlanul szerzett pozíciói szá-
mítanak. Baudelaire kihátrál a költészet 
szépségének rendkívül kártékony illúzió-
jából, és a csúfat, a rosszat kénytelen föl-
vállalni. Fordít egyet Keats szentenciáján: 
A Rossz: igaz, s az Igaz: rossz. Vagy in-
kább: A Szép: rossz, s a rossz: szép? A szép, 
az igaz és a jó közé nem lehet egyenlőség-
jelet tenni. Ő a rossz, a rút, a hamis szép-
ségben játszott szerepét vizsgálja. Ő veze-
ti be, hogy nem szép, hanem jó verset kell 
írni, bár a szépség régi formáit alkalmaz-
za erre a célra. Egyszerűen, mert nem for-
radalmár volt, hanem költő. Nem maradt 
más útja, mint a költészet eszközeivel a 
költőietlen nyomába eredni. Nem romlás 
ez, hanem épp javulás, előretörés, ponto-
sítás. A rossz bizonyos helyzetekben lehet 
jó, nagyon gyakran igaz, és ennek követ-
kezményei miatt a negédes szépségen túl, 
azon kívül másféle szépségek is elérhetők. 
A rossz virágai virágok. Nem a rossz ro-
hadt almáiról vagy hagymáiról van szó. 
Bár a rossz kutyahullájáról igen. Vagy az 
épp a jó kutyahullája? Ez a kötet a jó ro-
hadó almája. Nem azért, mert romlott, és 
a rosszat akarja behozni az életünkbe, hi-
szen a rossz, a romlottság mindig is ott 
volt. A költő nem maradhat mindig az ár-
tatlanság terrénumában, utána kell men-
nie az emberek nagy részének, lássuk, mi 
van az ártatlanság elvesztésén túl. Nem-
egyszer megtették már ezt az utat köl-
tők. Nemcsak úgy, hogy hőseiket próbál-
ták ezen a túlvilágon kalauzolni, mert az 
még semmit sem jelent, hanem átlendül-
tek a pragmatizmus vagy az önsorsron-
tás oldalára. Horatius a hatalmat dicséri 
(igaz, Augustusét), Catullus a nemi kicsa-
pongást.

Miközben a költő nem követhet el mo-
rális árulást a munkája károsodása nél-
kül, a jót nem egyenesben mondja, hanem 
a megítélés kínos helyzetébe rángatja be-
le az olvasóját. Akik elítélték Baudelaire-t 
erkölcstelenségért, csak azt vallották be, 
hogy nem képesek saját maguk helyes er-
kölcsi döntéseket hozni. Így tett a tiltást 
és büntetést kiszabó bíró is, aki parag-
rafusokra hivatkozott, el se tudta kép-
zelni az esztétikai jogrendet, ahol nin-
csenek a hatalmi ágak szétválasztva, és 
neked kell a törvényt hozni és betartat-
ni. Az ilyen mozgó törvények mögött per-
sze fundamentális törvények állnak, me-
ta-törvények, melyeket az egyszerűség 
kedvéért szoktam a tízparancsolattal azo-
nosnak tekinteni. Holott ez sem pontos, 
hiszen Baudelaire a tízparancsolat szá-
mos megkötését is nyilvánvalóan meg-
lazítja, ugyanakkor, ha munkái mélyére 
nézünk, ezek a fundamentális törvények 
igenis megvannak bennük, nem válnak 
cenzúrázó erejűvé soha. Így nem is korlá-
tozzák az olvasó szabadságát sem.
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ION STRATAN

Pentameron

Vitaindító
(Argument)

Tűnjék Önöknek úgy, de lírám nem dalol hiába.
Fejemen csalánkorona, melytől kel a zseni, sietős a lába,
De inflációban éppúgy hervad a zsenik kiválósága.
Munkásember vagyok. Számomra szerszám
A lélek. Azért írok Önöknek és könyörgöm ezerszám,
Engedjék át – jó diák – Popescu urat a vizsgán!

Körbefognak minket. Barátok, szeretet, melegség,
Más természetű érzelmek és jó szerencsék,
Körbefognak minket. Emberek – újak –, légmolekulák,
Hús, új emberek, kiken pár fájdalmas dallam fut át,
Keserűség és mi magunk, a citrusmagvak, combok,
Mi, az ágyékok és mi, a tömjénszagú holtak – na erre varrj gombot!

Leengedték mögöttünk a kőfüggönyt, a bronzfüggönyt,
A vasfüggönyt. Egy rabnéző pódiumon ül fönt, s vastapssal ujjong.
A fonodából szerteágazó háttérszálak piaci árulásai
Madárként az égbe szállnak. A szorgos bűntudat
Rendületlenül kutat. Vissza a természethez, nem,
Nem akarok. Én azt akarom, értsék bennem a csömört, a haragot.
Akarom, hogy értsd az okoskodó mókust, aki veszettül csörtet,
És undorával forgatja a Földet. Egykor semmi sem volt megírva.
Embert szülni, idegeibe tompa rángást, lám, hogy bírja! Izgága alak.
Gránátzápor, puskahús csikorgó tank alatt.
Kezdetben volt a Szó. Az Ige. Aminek nevet adott,
Régészek kutatják, de szél fedi be. Amiről szólt, és ami ő volt.
Tenyerem nélkül, amin tátog megannyi gennyező folt.
Addig szerettem önfeledten felebarátaim, míg végül – hiába fáj –
Már csak önmagam bírom szeretni. Nézd. Megkent a háj.

Egy
(Unu)

És hosszan elnéztem cipőt és követ.
Mindkettő hatalmas és gömbölyű. Kerek,
Egész kerek. Homlokomon kő. Agyamban pereg
A cipő és a kő. Minden egész kerek.
A horizont mögött cipőbe lép egy alak,
És rúgja, addig rúgja, míg recsegve meghasad.
Végignéztem ezt, amíg a nap rám cipőt kötött.
Végignéztem és ott álltam
A legelevenebb élők között.

Köpönyegem bőr és kavics.
E kettő folyton váltakozik.
Selyem bújt a zafírból, dolomitból kelt a
Gránit, s levezényeli ezt mind a szkíta kelta.

A hunyorgó csillagok
Helyett rosszakat adott.
A csikorgó kövekért
Kemencéket kicserél.

Rokonokkal szomjoltani az ötödik fanyarforrás
Köré települtem én. Égi rovargyűjtemény.

Mondtam Kolompölőnek, hogy irtsa ki a rokonságot.
Megölte mind. Majd jött és Első Királlyá koronázott.

Fekete macskákat vertem a falnak.
Fel sem pisszentek, azonnal meghaltak.

Szóltam a Pokol Lábának, legyen résen.
Lépjen a cipőbe. Most állok készen.

Koccintottam nyílméreggel, s ha nehéz volt az ebéd,
Utána, hogy leöblítsem, ittam az ördög epét.

A menhirt vassal ötvöztem,
Szála erősödjön közben.

Mondtam férjnek: asszonyodban
Apró magzat szíve dobban. De elküldtek:
Gyújtsd fel! Szüld meg!

Az égbolt a cipő,
amibe az ördög
Könnyen belebújhat.

Az ezüstöt rézzel ötvözd,
S húzd jobb kezedre, díszítse
Tengernagy ujjad.

Kettő
(Doi)

A „fény” szó vakítón fénylett.
„Épp születésem napja van!”
Gondoltam szeretve, én, részeg,
Pajzstársak közt pajzstalan.

Az Ő húsa jelent meg felettem,
Akár egy ikon. Tenném oda – kérte –, oltáraikon
Imádatban úszna végre. S én elfeledtem.

Körme oly puha, akár a
Nyálkás csigafül – mesélte
Ion, aki névrokonommá nemesült.

És mondta: tekintetedben fogja magát feltárni a
Rejtett epifánia.

Ezt hirdesd, s őrizd türelmedet.
De irtózd a tétova tetteket.

Én csak néztem, fel se tűnt: belémfeledkezem.
Észrevétlen fonódott körém a két kezem.
Ültem magam szorítva, épp úgy, akárha Buddha.
Polipölelésem lazulni úgyse tudna.

Akkor rám szólt a fény – amikor még én
Disznóetető voltam, egy falu végén –,
Szülném én őt meg erre a világra,
S akasztanám díszül egy karácsonyfára!

„Disznóetetővé teszlek,
Ó, mekkora boldogság!
Hányásba is öltöztetlek,
És moslékot hordok rád!”

Másik helyben
Elfeledtem.

Eljött és
Elragadt engem.

Akkor magunk közé én tigrist költöttem:
Gyűrűkarikámon könnyedén átröppen.

Költöttem haraggal és költöttem lángok között,
Hogy megóvjam őt. Gyomrom a számba szökött.
Ecettel kínáltam és hagytam heverni fűben.
Megcsókolt. És megengedte nekem, hogy megüljem.

Nem is értem. Nem is értem.
Értük koporsóba tértem. Pedig éltem.
Mindketten
Istent vesztettük el éppen.
Ő koponyám keringését fürkészte
Egy álmélkodó léken.

Szobrot nem farag kezem, ecsetet nem tart.
Én csupán szerettem.
Elfeledett. Belém halt.

Ion Stratan (1955–2005), költő, a román irodalom 80-as generációjá-
nak kiemelkedő alakja. 1981-ben fejezte be tanulmányait a bukaresti 
bölcsészkaron. Főszerkesztője volt a Contrapunct folyóiratnak, könyv-
tárosként is tevékenykedett. Munkásságát jelentős romániai és külföl-
di díjakkal jutalmazták, számos európai nyelvre fordították le verseit.
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Három
(Trei)

Itt kuszálódnak össze a dolgok. Az emlékezet emlékezete
Elémbe halmot hordott. Vasvillájáról ezernyi kósza bélyeg
Szitál: egy minden szóra. Csupán jelenetek és képek,
Antennák csúcsára szúrva lobogó, szaggatott festmények.
Elbeszélni képtelenség. Csak leírni van képlet, mert ez
Egy az ezerhez.
Fönt az istenek szemünk előtt kockáznak el balsorsot és kegyet.
Nyereményem: adósság. Hogy élők között éljek.
Fojtsam meg a kígyót. Az ikrekkel szembenézzek. Ó, hogy nyújtsak 
 segítséget,
Magam ellen, az emberiségnek. Házamhoz kaput kaptam, hogy rendesen
Léphessen be rajta hozzám hitvesem. S ágyam mellett a padlóra
Dőljek vakon, megbéklyózva. Hogy a hágó tetejére én a sziklát
Felgörgessem. Dalolásszak, kiabáljak, halált haljak: le ne essen.
Az is lehet: szorítsam el hidra nyakát egy házfalnál.
Az istenek faggatóznak: mondd csak, halott, meghalt már?
A legény egy balga barbár. Szórja ránk a szidalmakat.
Csodás, hölgyem. Minő igaz, hölgyem. Micsoda harag!!!
Ajándékot a tivornyáknak! Hogy ránk hallgassanak, adjunk rájuk 
 védőruhákat!
Úri kelmét, díszítse a gyáva elmét! Kinevezzük kiskatonának.
Kiképzésen, lámsza, hogy szalad, amerre kivégzőosztag halad!
Vessük csak börtönbe! Akasszunk a gyönge, vacak csontjaira vasgolyót!
Szavazhat így, ahogy tetszik, titkos lesz a szavazat!
Gondolatban merre jártam? Tudom is én!
Hol fáj az ág a madárban? Letörsz egy ágat:
Néhány gally kinek baj? Hol fájnak a fának?
Ave moriturus. Imperatores te salutant.
Bár egyedül halnék! Megérni még a délutánt,
A holnapot, aztán egyedül, ostobán. Nem, mint kutya az út porán.
Hülyeséget csináltam. Fülem mint mikrofonkábel
Szószékről szószékre szállt fel.
És dolgoztam. Adósságom súlya alatt már megint
Eldagadtak izmaim. Felfújtam egy zeppelint.
Bőröm kopott, mint a tégla, arcom vörös, mint a cékla,
Elhagy minden nótás kakas: ne legyek hajléka!
Itt, ahová eljutottunk, a legjobbnál is jobb ez még!
Egyenlők a hülyeségben. Ez itt a vég.

Négy
(Patru)

Ezt az ódát, bár sajnálom nagyon, de most Önöknek
Csak az utcáról mondhatom. Otthon összegömbölyödtek álmukban
Ágyamon a kiscicák. Halkan beszélek, hátha nem hallatszik át…
Rohantam és rohadtam. Ó, iszonyú erő és derék
Igazság: méz körül legyeskedő izgága herék.
Csupán egyszer vettem lélegzetet. A Póruskirály
Udvarában cárként lézenghetek.
Bölcsebbé tenni elmémet: rám várt. De megelőzött
A német császár. Züllésbe torzult álmom:
Széttárult a deréköv a szultánon.
Hadsereget vágytam. A dicsőség felém bökött,
S intett nekem zuhany alatt, a matt üveg mögött.
Elindultam felé. Csak öltem, hajszoltam halálba,
Míg ostorral fel nem vert álmomból a bába.
Vakon tanultam. Csengőszóra füleltem fel.
A dajkámat akarom! Lejárt az óra.
De ez csak Bonaparte hazatérte
Szibériai lovas fogaton.
Más korszak álmában megültem
A lószemű kimérát az űrben. Emeltem
Piramisokat, én félkegyelmű! Ha tudod,
Hol a bejárat, onnan tiszta és egyértelmű.
„Te napvilág a part felett!” – így becéztek ezen a tájon. A talaj
Fordította a románom. – Mi a baj? Ne lapíts! – You, son of a bitch!
Fekete fénykaróba húztam, szöget vertem karjaiba.
Önmagam most nem én vagyok – mondam. Nagy hiba.
Karóba húztam én az összes öreget, a szüzeket,
Talpnyalókat, pojácákat, bárkit, aki hiteget, pucér nőket
És csonkákat, kancákat, virágokat és az összes sereget.

Fűtött a korom és a hazaszeretet. Ismerős és idegen
Lélegzete egy legyen ezen a királyi szigeten.
Jó és rossz közt álljon végleg balanszba a mérleg.
Te tényleg!
Karóba húztam a karót, aztán indulatból
Felgyújtottam erdőt, mezőt, fűtakarót.
Győzött az igazság és a jog. Igaz, jogom van dalolni:
Kis dolog. Vágyam csak annyi volt – kérlek, ne vess meg –, 
 hogy énekelhessek
És érezhessek. De diadalmaskodott az igazság és a jog.
És gyűlölök és hallgatok. Akár azt is mondhatod:
Igazságos és bölcs vagyok.

Tőlem, ki ennyi hasznot hajtok, bárki undorral elfordul.
Én tartom kézben a mérleget. És gyermekagy az ellensúly.

Öt
(Cinci)

Minden sarkon egy zseni:
Az évtized tud nemzeni!

Mind egy család: nagy csapás.
Szemük is pont úgy csipás!

Minek a költészet, a szavak
Porzó, nagy korszakokban?
Kihez mérheted magad?

Önmagadért indulsz hadba:
Fegyvered toll, süveg, szablya,
Akár Herkules s a Hidra.

Hahó! Sokasodjatok és savanyodjatok,
Lakájaim! A gondolatok, miket kőbe véstek,
Mára csupán szanszkrit nyelvemlékek.

„Csakis érted, drága asszony,
Ástam, hagytam, hő tikkasszon,
Csatornában égett arcom,
a Duna, hogy tengert láthasson!”

Üszkös nyelvek. Nyúlszívek. Szerkesztőségi
Szőnyegek. Száj nincs. Felelni nem lehet.

Kuszák és ravaszok. Benyelnek bármit kapkodva,
Csak szerre szállítsa el őket egy más állapotba.

Mint hulla körül hideg űr,
Oly rettenthetetlenül

Racionalisták. Mikroszkopikus szeretők sejtnyi titkát
Felnagyítják.

Be kell vallanom. Én, ez a lékekkel
Lyuggatott lélek, szerelmes vagyok belétek nagyon.

Minket a Szépség
Lomhán, epésen – ne keresd az okát –
Kiokád.
Tartórúd vagyunk éppen
A Nap kerekében.

Üvegház, amit a hideg ráz.

Rámosolyogni tisztán a Gorgóra
Csak a rút tud, kinek csámpásan lóg orra.

Mindig gyönyörű az ég,
Ha felhőtlen vagy haragban ég!

Csontig rágtam le a napot,
Ha kell, harapok.

Be kell vallanom. Borgőzben és bordélyokban
Született minden dalom. Belemben görcs ég.
Néztem a komédiát és felzokogtam.
Tiszta mocsok. Tikkasztó hőség.

ANDRÉ FERENC fordítása
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BESZÁMOLÓ A 21. FILMTETTFESZTRŐL

A „majdnem elvesztés” 
öröméről
Első ránézésre talán fantáziátlan 

axiómának tűnik, hogy a Filmtett-
feszt – Erdélyi Magyar Filmszemle az 
elmúlt 20 esztendő alatt magától érte-
tődő kulturális eseménnyé vált. Az idei 
kiadás viszont éppen azzal ért el mági-
kus hatást, hogy rávilágított arra, va-
lójában mennyire nem magától értető-
dő az, hogy Kolozsvár a magyar film 
Mekkájává változik egy-egy hét erejéig. 
A fesztivál megbízhatósága és belülről 
jövő igénye, hogy évről évre újradefiniál-
ja önmagát – fokozatosan több helyszínt 
hódítva meg, több típusú programmal 
jelentkezve  –, elkényeztetett minket. 
A tavalyi alkalom, amit a koronavírus 
váratlanul félbeharapott, keserű seb-
ként él tovább, azonban 2021-ben, a jár-
ványhelyzetnek való kiszolgáltatottság 
következtében teljesen más összbenyo-
más alakulhatott ki.

Hiszen a fesztivált megelőző napok-
ban még kérdéses volt, hogy lesz-e egyál-
talán Kolozsváron Filmtettfeszt. A pan-
démia által dominált közhangulat már 
el is temette volna az esemény kolozsvá-
ri részét, amikor kiderült: mégis útnak 
indulhat az idei programsorozat. Höl-
gyeim és uraim, ez lenne a „majdnem 
elvesztés” katartikus öröme. Megérezni 
az elvesztés súlyát anélkül, hogy való-

ban elvesztenénk valamit: ebben rejlik a 
„majdnem elvesztés” univerzális varázsa.

Ez  az alapállás a Filmtettfeszt ese-
tében olyan különleges hangulatot te-
remtett, ami a fesztivál teljes ideje alatt 
éreztette hatását. A fesztivállátogatók 
megérezhették, mit veszíthetnének egy-
egy esemény elmaradásával, és válasz-
ként habzsolni kezdték a fesztivál kíná-
latát. Ebben a képletben az sem véletlen, 
hogy az idei kiadást a teltházas vetíté-
sek és a pótvetítések jellemezték. Zá-
rójelben megjegyzendő, hogy a korona-
vírus korában a „majdnem elvesztés” 
gyakorlata idővel még PR-fogássá is ki-
nőheti magát, mert minden bizonnyal 
hatással van kereslet és kínálat töré-
keny viszonyára. E különös fogalom lo-
gikájának mentén e cikk pedig arra vál-
lalkozik, hogy – a teljesség igénye nélkül 
– képet adjon a fesztivál idei tendenciá-
iról, kihívásairól és természetesen sajá-
tos hangulatáról, amiben minden egyes 
találkozást (legyen az közönség és al-
kotó vagy film és nézője között) rend-
hagyó szakralizáció itatott át. Mintha 
minden egyes esemény – megerősödve 
attól, hogy végül nem hiúsította meg a 
járvány – valamiféle áldásnak vagy égi 
szerencsének sejlett volna fel nézőkben 
és szervezőkben egyformán.

A  program ismételten bizonyította, 
hogy a fesztivál mögött álló Filmtett 
Egyesület egyértelműen többdimenziós 
filmes intézményként jelenik meg Er-
délyben. Alapvetően a friss magyar fil-
mek importálásával hangsúlyosan gya-
korolta forgalmazói mivoltát. Továbbá 

Kántor László átveszi a Sárga Csikó Díjat

CSONTOS MÁRTA

Kérelem új világnap 
kijelölésére
A gondolkodás világnapját
kijelölték-e már vajon,
felmérték-e a mélységeket,
ahol a posványos üledékben
már nem működik az algoritmus?
Ahol csak hevernek amorf
nyelv és szótörmelékek,
amiket újra összerakni,
használhatóvá tenni nem lehet.
A koponyaűrben is hiába forralják
a vizet, a megzavarodott emberszabásúak
kioltották az Igéből a világosságot hozó tüzet.

A fásult homo sapiens nevében kérem,
a megromlott, füstölgő emlékroncsok
közül kiáltva; jelöljük ki a gondolkodás
világnapját, ne guberáljunk az
értéknyelő semmiben hiába.

Hallgat a csend
Hallgat a csend odakint,
az ég sötét párna,
a vastagodó alkonyatban
belehal a madárdal
a harangok torkába.

Ördögi körben pörög az idő,
becserkészte a holnapot; itt
ülök a könyvek rengetegében,
már nem zavar elérhetetlenséged,
őrzöm a megörökölt emlékmagot.

Kezem nyitott árok,
lemeztelenített dombhát,
csak egy fehér mécsvirág
táncol a megvadult szélben,
mindenét odaadta semmiért.

Lazul a biztonság képlete,
az erény értéke átment mínuszba,
gyengül a csend szívverése, növekvő
gyűlölet áradata sodor
romlott szagú pocsolyába.

Létköz
Tudatlanságod közepén
ül ő, a disznófejű nagyúr,
azt hinnéd, már ott vagy
a félistenek között egy
magasabb szinten –
kígyó és madár képében,
éhes szellemek és
pokollakók közt utazol,
szédülsz az örök
körforgásban, keveredik
benned a fent és a lent,
megállsz a szenvedés
szent helyein, a felismerés
kezedbe adja az élet virágát,
vágyódsz a rózsakeresztesek
templomának bizarr
homályába, tagja vagy az
Arany Hajnal rendjének,
a fényekből kirajzolódik
a születés körvonala, s
érzed, közel van az Eljövetel.
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ínyencség gyanánt több filmes szak-
könyvet is bemutattak, köztük egy – az 
Iskola Alapítvánnyal közösen vállalt – 
saját kiadású munkát, A mozisátortól a 
tévétoronyig. Fejezetek a romániai ma-
gyar filmezés, televíziózás és mozizás tör-
ténetéből címmel (a könyvről a Helikon 
augusztus 25-i lapszámában közöltünk 
ismertetőt – szerk. megj.).

A  fesztiválkínálat ugyanakkor nem-
csak a filmes érdeklődésű akadémiai kö-
zösséget tervezte megszólítani, hanem a 
filmkészítőket, akik számára a gyakor-
lati perspektívák talán mérvadó(bb)ak. 
A magyar filmipar a járvány idején című 
esemény ennek az iránynak lett volna 
zászlóshajója Káel Csaba filmügyi kor-
mánybiztossal az élen. Noha az esemény 
objektív okokból elmaradt, a szándék a 
helyén volt és kifejezetten jó kezdemé-
nyezésnek ígérkezett. Az  említett ese-
mények hátterében ugyan feltételezhe-
tő egy-egy szűk célközönség, a Filmtett 
„fesztiválpolitikájában” éppen az a meg-
kapó, hogy a valóságban nem beszélhe-
tünk izolált, elkülönülő eseményekről. 
Buzogány Klára Filmtett-szerkesztő és 
fesztiválszervező nyitóbeszédében ki-
emelte, hogy ezen események bárki szá-
mára látogathatók. Ez az elv, a nyitott-
ság elve az egyik olyan „Filmtett-érték”, 
aminek köszönhetően az erdélyi filmes 
szféra évről évre egyre pezsgőbbé válik 
a fesztivál ideje alatt.

És a fesztivál csakugyan elérte a ko-
lozsvári lakosságot (sajnos kevesen 
használják ki, de román anyanyelvű-
ek számára is látogatható minden ese-
mény a feliratoknak és tolmácsoknak 
köszönhetően), az  így kialakult közeg 
családias hangulata markánsan meg-
jelenik abban, hogy ez a család nyitott 
az új tagok érkezésére. A kolozsvári fil-
mes hallgatók önkéntesként kerülhettek 
bele a kolozsvári filmes vérkeringésbe, 
a pályakezdő alkotók pedig ismét lehe-
tőséget kaptak arra, hogy a Filmtett al-

kotótáborában készült filmjeiket mozi-
vásznon lássák viszont. Utóbbi hosszú 
évek óta jelöli, hogy a Filmtett gyártó-
ként és fiatal tehetségek gondozójaként 
egyaránt jelen van az erdélyi film térké-
pén. Elsősorban az utóbbiak munkájá-
nak elismerését szolgálja a Filmgalopp 
nevű versenyszekció, amely idén doku-
mentumfilmes fókusszal jelentkezett: 
a díjátadóról László Barna fődíjjal, Simó 
Boglárka közönségdíjjal, Medve Ferenc 
pedig különdíjjal térhetett haza. Továb-
bá átadták a nemrég elhunyt sepsiszent-
györgyi filmesztétáról, kritikusról elne-
vezett Fám Erika Díjat, amit Pernecker 
Dávid kritikus, a Filmtett szerzője ka-
pott meg, valamint a Sárga Csikó névre 
keresztelt életműdíjat, ami Kántor Lász-
ló erdélyi producernél találta meg mél-
tó helyét.

Mindeközben a filmes kínálat számos 
meglepetést okozott, ami a műfaji sok-
színűséget és a filmvetítések látogatott-
ságát illeti. A bázist a magyar klasszi-
kusok és a friss magyar filmek vetítése 
jelentette. Az idei filmtermés zömét leg-
inkább filmdrámák és romantikus víg-
játékok tették ki, de a szervezők kivált-
képpen jó időzítéssel Bergendy Péter 
Post Mortem című horrorfilmjét is el-
hozták a fesztiválra, amit éppen a Film-
tettfeszt nyitónapján nevezett Magyar-
ország az Oscar-díjra.

A  filmvetítések látogatottságát te-
kintve kellemes meglepetésnek szá-
mított, hogy még az olyan alternatív 
gyöngyszemekre is elkeltek a jegyek, 
mint a Habfürdő című animációs film 
és musical, ami egyébként nem tekint-
hető közönségfilmnek, pláne nem friss 
filmnek, lévén, hogy nemrég ünnepel-
te 40. születésnapját. A  fesztivál egy-
értelmű „sztárja” végül Enyedi Ildikó 
Cannes-ból hazatért magnum opusza 
lett, A feleségem története című Füst Mi-
lán-adaptáció. És ehhez kapcsolódóan 
külön dicséretet érdemel, hogy a szer-

vezőcsapat – látva az Enyedi-film iránt 
táplált hatalmas érdeklődést – gyor-
san adaptálódott a nézők igényeihez, és 
egy pótvetítést is beékelt a programba. 
Ugyan a teltházas vetítések létrejötté-
hez az 50 százalékos kihasználtság sza-
bálya szintén hozzájárult, a  Filmtett-
fesztnek – kissé szárazon szólva – nem 
volt félnivalója saját „kihasználtságát” 
illetően.

A fesztivált övező hangulatot ízlelget-
ve, a „majdnem elvesztés” öröme pedig 
apránként finom megbecsüléssé szelí-
dült. Leltárba véve az elmúlt évek ve-
títés utáni beszélgetéseit, úgy rémlik, 
hogy egyszer sem érkezett ennyi pozitív 
visszajelzés a szervezőkhöz, mint az idei 
kiadás alatt. A járványhelyzet különös 
„metareferencialitást” adhatott nézőnek 
és meghívottnak egyaránt, hiszen nem 
telt el közönségtalálkozó anélkül, hogy 
egyik vagy másik fél meg ne jegyezte 
volna a fesztivál kitartását a vírushely-
zettel szemben. A pandémia okozta ki-
hívások ezúttal jobban rávilágítottak a 
fesztiválszervezés háttérmunkálataira, 
mint eddig bármikor – melyek, járvány-
nyal vagy járvány nélkül, sosem számí-
tottak egyszerű műveleteknek. A vírus 
hétköznapi valóságát persze a fesztivál 
sem tudta minden esetben kiszorítani 
(egyes közönségtalálkozók és események 
elmaradtak), de az volt az összbenyomás, 
hogy a 2021-es Filmtettfeszt nem pusz-
tán jól védekezett a járvánnyal szem-
ben, hanem saját eseményei megtartá-
sával mintegy le is győzte azt egy-egy 
óra erejéig.

Ilyen értelemben a Filmtettfeszt – Er-
délyi Magyar Filmszemle idei kiadása 
a filmeken túl – a járványhelyzet kaoti-
kus játékain keresztül – hangsúlyosan 
önmagáról tudott szólni. Arról, hogy je-
lenléte az erdélyi kultúrában mennyit 
is jelent. Az  öngyógyító és önfejlesztő 
könyvek jól bejáratott, ajánlott gyakor-
lata szokott az lenni, hogy jegyezzük fel 
a nap folyamán velünk történt „jó dol-
gokat”. Hiszen emberi természetünkből 
adódóan folyamatosan problémákra és 
„nincsekre” fókuszálunk, ahelyett, hogy 
arra reflektálnánk, ami működik a je-
lenünkben. Úgy tűnik, mintha a Film-
tettfeszt egy ehhez hasonló, tudatalat-
ti csoportos kísérletet tett volna arra, 
hogy mi, kolozsvári filmkedvelők ráéb-
redjünk: ez  a fesztivál nem valamifé-
le magától értetődő természeti jelenség, 
ami az ölünkbe pottyan. Akkor sem, ha 
20 év távlatából természetesnek érezzük 
azt, hogy friss magyar filmeket, örök-
zöld klasszikusokat vagy pályakezdő fi-
atalok munkáit láthatjuk a nagyvász-
non. A  Filmtettfeszt – ahogy maga a 
Filmtett Egyesület is – egy mestersége-
sen, rengeteg munkával létrehozott ütő-
ér, ami nélkül Erdély filmes vérkerin-
gése bizony nagy bajban lenne, és ezért 
fontos, hogy vigyázzunk rá és az általa 
kínált értékekre.

FARKAS BOGLÁRKA ANGÉLA

Fókuszban a magyar klasszikusok: Dárday István – Szalai Györgyi: Jutalomutazás (1975)
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BARTHA RÉKA

Bagatellizáló emlékezet: 
drámaírói work in progress
Rettentő felháborodásomban még január 

közepén telefonáltam nagyváradi zsidó ba-
rátnőmnek, hogy tőle kérdezzem meg, a té-
ma iránti érzékenység biztos forrásából: mi 
a véleménye arról a helyi közéleti cirkuszról, 
ami imádott városa Sucevei utcájának Zsi-
dó deportáltak utcájára való „átkeresztelése” 
kapcsán robbant ki, és amelynek nem túl di-
csőséges hullámait magam is szemrevéte-
lezhettem a sajtóban… Az enyémnél sokkal 
mérsékeltebb hozzáállása csupán azért nem 
lepett meg, mert mindig is ilyen kiegyensú-
lyozottnak ismertem őt, azonban nem tud-
tam visszafogni ellenérzéseimet, ami az 
észak-erdélyi zsidódeportálás történelmi té-
nyei és a „jaj, de rossz nekünk egy ilyen ne-
vű utcában lakni” jelenkori vélekedés, hoz-
záállás enyhén skizoid keresztmetszetében 
keletkeztek bennem. Mondtam neki ama be-
szélgetésünk végén, hogy szerintem a köz-
véleményt valamilyen módon érzékennyé 
kellene tenni egy körültekintőbb hozzáállás 
érdekében, ő meg mondta, hogy azzal nem 
lehet, ha a „célszemélyeknek” az összes hi-
vatalos okiratukat újra kell cserélniük a tör-
ténelmi tény előtti tisztelgés miatt…

Ettől a telefonbeszélgetéstől kilenc hó-
nap távolságra, a „közös emlékezet” témá-
jú, székelyudvarhelyi 12. dráMA  Kortárs 
színházi találkozó utolsó napjának felolva-
sószínházi előadása/hangjátéka, amelyet a 
Tomcsa Sándor Színház társulata adott elő, 
éppen ezt a témát taglalta érzékenyen, kri-
tikusan és az alaphelyzet valamennyi pró-
zai részletével, kulturális-történeti-politi-
kai-társadalmi háttérinformációival. Igen 
érdekes színpadi műnek ígérkezik – állapít-
hattam meg.

És azért csupán „ígérkezik”, mert Lovas-
sy Cseh Tamás Bizalom utca című drámai 
szövege egy éppen készülő, tulajdonkép-
pen most íródó munka (work in progress), 
amelynek amolyan teaser-féle első darabká-
jába kóstolhattunk bele Székelyudvarhelyen. 
Társadalmi szükségszerűsége azonban már 
így is egyértelmű, ezt saját tapasztalatom-
mal is példázni tudom.

„Borzasztó kellemetlen érzést kelt az em-
berekben ez az utcanév pusztán már a hang-
zása miatt is. Ráadásul ezek után mintha 
folyamatosan bűnösnek kellene éreznünk ma-
gunkat, mert egy olyan utcán lakunk, ahon-
nan embereket deportáltak, és amiatt is, hogy 
esetleg én is olyasvalakinek a lakásában la-
kom, akihez nekem ugyan semmi közöm sincs, 
de akit valamikor deportáltak. Ezeket a dol-
gokat jó lenne finomabban és diszkrétebben 
kezelni, hogy azok, akik itt élnek, ne érez-
zék rosszul magukat” – fogalmazott a tanár-
nő, majd így folytatta: „Természetesen semmi 
bajom azzal, hogy a zsidó közösségnek emlé-
ket állítson a város, de ne ilyen agresszíven”. 
Ez áll a sajtódokumentumban, amelyből a 

színpadi történet alapvetően kiindul, és ami 
bennem is előidézte a már említett felhábo-
rodást, de amely pontosan példázza azt, hogy 
77 évvel a deportálások után mi is az utókor 
alapvető megközelítése. És akkor ehhez hoz-
zá kell még képzelnünk azokat a „finom” és 
„diszkrét” közhelyekkel teletűzdelt beszéde-
ket, amelyeket különböző közéleti személyi-
ségek szoktak elmondani holokausztévfor-
dulókon, és amelyek hozzájárulnak ehhez a 
torz és félrevezető múltidézéshez, amelyben 
milliók szenvedése „borzasztóan kellemetlen” 
és „agresszív” jelleget ölt a jelenkor számára.

Lovassy Cseh Tamás színpadi szövege el-
ső részének dokumentarista színházat idé-
ző intrójában szembeszökő a kultúrkörünk 
divatos múltidézésének egy másik sajátos-
sága: az emlékezés (itt negatív előjelű) szél-
sőségessége. Magyarán: arra emlékezünk 
„nagy tragédiaként”, ami a magunk szem-
pontjából az, és ennek nagyjából nem sok 
köze van a történelmi tényekhez, inkább 
ahhoz van, amit ma gondolunk róluk. A re-
lativizálás és bagatellizálás akkor kapcsol 
be, amikor „mások” történetének tragédiái-
hoz kell viszonyulnunk. Ez mutatkozik meg 
abban is, hogy a „Zsidó deportáltak” utca-
elnevezés inkább kiüti a közvélemény biz-
tosítékát, mint a „Zsidó mártírok” megfo-
galmazás, mert „mártírnak” lenni sokkal 
kedvezőbb, mint „deportáltnak”, holott a té-
nyeket mindenki ismeri. És az alig harminc 
oldalt kitevő első rész végén rá kell jönnünk 
arra, hogy – az emberközeliség és az egy-
időben, egyazon térben leélt életek dacára 
is – a zsidóság a „másik”, a „más”, az a kö-
zösség, amely a bibliai magaslatokban „ki-
választott”, a prózai jelenvalóságban pedig 
„különös”.

A dinamikus drámarészlet többnyire tö-
megszereplőt mozgató, felkiáltásokkal és 
verdiktumokkal tele, a kirekesztés ma is is-
merős szólamait idéző szövegében mindkét 
jelleg egyszerre van benne: a „kiválasztott” 
másság és a „különös” másság is.

És ebben a fura, hangamalgámként fo-
gyasztott kórusműben körvonalazódik egy 
gyerektörténet, amelyben felbukkan Évike 
– vélhetően Nagyvárad Anne Frankja, Hey-
man Éva, aki Auschwitzban halt meg 13 
évesen 1944-ben – és az ő közvetlen környe-
zete, amelyben a deportálásokat megelőző-
en már ott volt a majdani tragédia magva: 
a zsidóellenes törvények, oktatási kirekesz-
tés és a mindennapi élet kis szeletkéiben 
megnyilvánuló diszkrimináció. A Lovassy 
Cseh Tamás által választott megközelítési 
mód teljesen hiteles abban, hogy a tömeg-
szereplőket idéző kórusműből időközönként 
egyénítődnek, kimagaslanak hangok, hi-
szen ez egyszerre jelzi azt, hogy itt tulaj-
donképpen a többetnikumú, többvallású kö-
zösség a főszereplő, másfelől pedig a közös 
emlékezetben ezek az egyénülő hangok im-
már ugyanahhoz a memóriaszövethez tar-
toznak.

Ami a székelyudvarhelyi felolvasáson 
egyértelművé vált: ez a szöveg színpadért 
kiált, a replikákhoz nagyon kell a színpadi 

mozgás, de a rendezői elképzelés egyéb ele-
mei is, amelyek egyfelől oldják, másfelől meg 
nagyon is alhúzzák, alátámasztják ezeket 
a dialógusokat. A cselekmény ritmusa még 
puszta hangjáték formájában is szédületes 
szimfóniát idéz, amelyben rengeteg a törté-
nelmi utalás, kulturális referencia, és a ki-
rekesztés nyelvemlékeinek tömkelege is hát-
borzongató.

Bár itt még egyáltalán nem beszélhetünk 
kész műről, nem tudtam észre nem venni 
azt, hogy milyen magas labdát adott fel ön-
magának a szerző, hiszen ezt a grandiózus-
nak mutatkozó vállalkozást a továbbiakban 
kibontakoztatni és a kerekded, mégis nyug-
talanító végkifejlet felé görgetni – elképze-
léseim szerint – nem lesz nagyon egyszerű. 
Ami a bemutatott szövegrészből felsejlik, 
az az, hogy a szerző minél részletesebben 
át szeretné fogni a kirekesztés természet-
rajzát, mechanizmusait, illetve társadalmi 
és egyéni motivációit. És a megismertekből 
már az is kiviláglik, hogy amit a jelenkori 
emlékezet simán csak „borzasztó kellemet-
len érzés”-ként fogalmaz meg, az tulajdon-
képpen egy teljes kultúra lépésről lépésre 
történt megsemmisülésbe taszítása. Ami vi-
szont itt felettébb nyugtalanító, az az, hogy 
a nyelv mindmáig megőrizte azokat a meg-
fogalmazásokat és szófordulatokat, ame-
lyekből a veszélybe sodródottak akkoriban 
nem „olvasták ki”, mi vár rájuk: a végső ki-
taszítást, a deportálás egyre konkrétabbá 
váló lehetőségét. Mert a mindennapi élet 
kavalkádjában, kialakult és bejáratott gya-
korlatában, amelyben jó és rossz egyformán 
jelen van – és ezt szépen példázza ez a rö-
vid részlet is –, nincs rálátás az összképre, 
amelyből a helyes helyzetfelmérés és a ve-
szély jelenvalósága is kirajzolódhat. Nyilván, 
Lovassy Cseh Tamásnak erről az ismert je-
lenségről, amelyet a társadalomfilozófusok 
és történelemkutatók azóta is elemeznek, és 
amelyet az irodalmi alkotások és a film is 
feldolgozott már különféle formákban, mást, 
újat és frisset kell mondania ahhoz, hogy ne 
csak „egy újabb holokausztdráma” legyen a 
végeredmény.

Mindazonáltal és a folytatás ismereté-
nek hiányában – s még úgy is, hogy a szer-
ző amolyan jegyzetként és kiindulópontként, 
nem pedig egy kész, önálló és élő anyagként 
tekint rá – külön élmény számomra erről a 
színpadi szövegrészletről írnom, gondolkod-
nom, amit mondhatni „megrendeltem” ma-
gamnak társadalmilag kilenc hónappal ko-
rábban.

Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház. Lovassy Cseh Tamás: Bizalom 
utca. A felolvasószínházi előadás időpontja: 
2021. szeptember 25. Szereplők: Albert Or-
solya, Bekő Fóri Zenkő, Jakab Tamás, Lász-
ló Kata, Nagy Xénia Abigél, Szűcs-Olcsváry 
Gellért.
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Kritikák kötetben, csíkos 
csomagolásban
Az  irodalomkritika rendszerint folyó-

iratokban vagy valamilyen online platfor-
mon jelenik meg, de kötetbe gyűjtve (itt az 
egyszerzős köteteket értem) már ritkábban 
fordul elő. A 10. Kolozsvári Ünnepi Könyv-
héten tartott kötetbemutatón a szerzőkkel 
beszélgető Demeter Zsuzsa is megjegyzi, 
hogy bár sokan nevezik napjainkban kri-
tikusnak magukat, kötetté mégis kevesen 
szervezik írásaikat.1 Egy kötet kilépteti 
a szövegeket megszokott kontextusaikból, 
ám ezzel egyidőben a kritikák az új szö-
vegkörnyezetben át is értelmeződhetnek, új 
funkciókat nyerhetnek, de még a kritikus 
is újrapozicionálódik szerzői státuszában.

A Lector Kiadó Kritika-sorozatának ré-
szeként jelent meg Tamás Dénes (2020) és 
Zsidó Ferenc (2021) új kötete. A korábbi kö-
tetekben: Darabos Enikő az emberi testet 
tartotta fókuszban (Testmetaforák a kortárs 
magyar irodalomban, 2017), Balázs Imre 
József száz darab tíz mondatból álló kriti-
kát válogatott be (Ezeregy mondat. Kritikák 
a kortárs irodalomról, 2017), majd  Kaáli 
Nagy Botond színikritikákat közölt egy kö-
tetben (Arcok a fényből. Színikritikai írá-
sok, 2019). A újonnan megjelent két könyv 
a szerzők korábban, különböző periodikák-
ban megjelent irodalomkritikáit szemelgeti.

A  székelykeresztúri Zsidó Ferenc első 
kritikakötete (a 2000 és 2015 között publi-
kált szövegeiből) 2016-ban jelent meg Csak 
egyenesen! címmel az Erdélyi Híradó Ki-
adó gondozásában. Így míg Tamás Dénes 
a 2004 és 2020 közötti időszakból, 12 kü-
lönböző évben megjelent kritikáit gyűjti 
egybe, addig Zsidó Ferenc szövegei 2014 és 
2021 közöttiek, de inkább az elmúlt négy 
év szövegei vannak túlsúlyban. Az  ilyen 
kvantitatív adatok a kritikák közti eltéré-
seket is kiélezik, hiszen Zsidó újabb szöve-
gei egy egységesebb, kiforrottabb kritikusi 
hangot, szempontrendszert és beszédmódot 
mutatnak, de ezzel szemben Tamás Dénes 
korábbi és újabb szövegeinek egymás mel-
lé rendezése egy jól érzékelhető alakulási 
vonalat rajzol meg a kritikus értelmezői és 
közlési stílusában.

A  kritikák kötetbeli elrendezése mind-
két esetben megfontolt szerkesztési elve-
ken alapszik. A kötetté szervezés kapcsán 
Tamás Dénes emelte ki: úgy érzékelte, van 
már egy kötetnyi anyaga, azonban ezek 
egységesítési elvére csupán utólag derült 
fény a szerkesztőnek köszönhetően. Zsidó 
Ferenc esetében a kötet kialakítását a szö-
vegeiben megfigyelt visszatérő motívumok 
indokolták.2 A válogatás már eleve egyfaj-
ta tudatos reprezentativitást feltételez, és 
a beválogatott szövegek a belső elrendezés 
alapján direkt vagy indirekt módon is vi-
szonyba kerülnek egymással. Zsidó Ferenc 
kötetében a rövid előszót követően a 36 kri-

tika négy tematikus blokkba (fejezetbe) 
rendeződik: Varietas delectat cím alatt cso-
portosulnak a nem-szépirodalmi szövegek 
(irodalomtörténeti könyvek stb.); a Szem-
besített prózakánonok cím jelöli az – egyéb-
ként legtöbb művet felvonultató – prózát 
recenzáló kritikák blokkját; a Lírai hullám-
gyűrűk verseskötetekről közöl; végül a Kite-
kintő, ami felhívó jelleggel is bír: népszerű-
síteni igyekszik a kortárs román irodalom 
néhány alkotását, illetve hangsúlyozza a ki-
tekintés fontosságát, érdemlegességét. Ta-
más Dénes 32 kritikájánál a fő rendezőelv 
egyfajta tematikus felosztás, azonban itt (a 
sajátos belső logikán alapulva) nem műfaj-
specifikusak a fejezetek, melyeket beszédes 
címek jelölnek: A láthatatlan megmutatko-
zás; (Műfaji) határátlépések; A történelem 
alulnézetből; Új „terek” felé. Ezt a leltárt to-
vábbá két szöveg keretezi: az előszóban egy, 
a kritikaírásról értekező szubjektív beveze-
tő, s az utószó szerepében egy, a kánonokat 
taglaló rövid tanulmány.

A  Könyvjelzők kritikusának esszéista 
elemzési és írásmódja dominánsan jelen 
van kritikáiban is, s ez legfőképp akkor vá-
lik előnyére a szövegeknek, mikor a szerző 
a recenzált műveket irodalom-, politika- és 
társadalomtörténeti, de még -elméleti kon-
textusokba is helyezi, s így értelmezi azo-
kat. Az esszéista hangnem, az elvontabb 
fogalmazás- és értelmezésmód a későbbi 
szövegekben már finomodik, kiegyensú-
lyozottabbá válik, mégis úgy érzem, ezek 
a kritikák inkább szólnak a szakmának, 
az íróknak és filológusoknak, mintsem az 
„emészthetőbb” ajánlókat vagy elemzéseket 
(el)váró szélesebb olvasórétegnek. A szöve-
gek irodalomelméleti, metafizikai kérdése-
ket boncolgatnak, s közben a művek nyi-
tottságát, a kortárs irodalom jelenbeliségét 
szem előtt tartva kínálnak lehetséges olva-
satokat. A recenziókból mégis kihallatszik 
a határozott, önmagát vállalni merő, szub-
jektív kritikusi hang, ami, ha kell (jogosan) 
méltat, de bátran és érvekkel tűzdelve mu-
tat rá a hiányosságokra is. A „könyvjelzők-
ben” nem ritka a metakritikai beszéd sem 
(pl. a kritikusi olvasásmódról, a  negatív 
kritika megfogalmazásának szükségessé-
géről, lehetőségeiről), így ezek nem csupán 
eleget tesznek a szerző határozottan meg-
fogalmazott kritikusi ars poeticájának, de 
értekeznek is róla. Ugyanakkor a metakri-
tikai állásfoglalásról szóló beszéd is az erős 
szakmaiságra játszik rá. Bár a kritikák 
egy elég tág időintervallumban helyezhe-
tők el, s a kritikus stílusa is jól érzékelhe-
tően formálódott, szövegértelmezői és ér-
tekezői nézeteinek tekintetében a szövegek 
legnagyobbrészt egységességet mutatnak.

Zsidó Ferenc kritikaírói jártassága ta-
gadhatatlan. A kilenc különböző folyóirat-
ban vagy online platformon publikált szö-
vegek átláthatóságot és egyenességet (ami 
egyébként is elve a szerzőnek) tükröznek. 
A kritikák kellőképpen szakszerűek, alapo-
san kontextualizálnak az irodalom- és tár-
sadalomtörténet, illetve az adott író/költő 

munkásságának szempontjából is, mégis 
stílusukban és nyelvezetükben is közérthe-
tőbbek. A szövegek ajánló vagy éppen (ke-
vesebb esetben) elmarasztaló jellege foly-
ton megmutatkozik, s a recenzált művek 
különböző olvasatainak lehetősége is végig 
megmarad. A szövegek nagyobbik hánya-
da gördülékenyen olvasható, ami köszön-
hető a könnyedén értelmezhető asszocia-
tív jellegű belső logikának (pl. egyes prózai 
alkotásokról szóló kritikák esetében az ér-
tekezés fő vezérfonalát a tartalom men-
tén történő szövegértelmezés hozza lét-
re). Mindezek alapján a kritikák a szakma 
képviselői mellett tudatos módon szólítják 
meg az „átlagolvasókat” is, s a kortárs (fő-
leg erdélyi, de nem csak) irodalomban va-
ló eligazodáshoz, tájékozódáshoz kívánnak 
támpontokat nyújtani, közben mégsem vál-
nak túlzottan didaktikussá, nem fullasztó-
an túlmagyarázóak, hiteles értelmezési le-
hetőségeket kínálnak.

Míg a különböző felületeken publikált 
kritikák csak részben, addig a kötetbe be-
válogatott szövegek szinte teljes egészében 
a kritikus érdeklődési köreire, olvasási és 
írási szokásaira, beállítottságára, s  nem 
utolsósorban prioritásaira reflektálnak. 
Az elrendezés mindkét kötet esetében vi-
szonyba állítja, új kontextusokba emeli, já-
tékba hozza egymással a szövegeket, ami 
egyrészt hozzájárul az értelmezéshez, más-
részt pedig épp, hogy új lehetőségeket tár 
fel, sőt újabb jelentésrétegeket termel. Nem 
állítom, hogy a két kritikus minden szöve-
ge a műfaj mintapéldája lenne, azonban a 
szövegek együttese mindkettejük eseté-
ben magas szintű szakmai jártasságról és 
tudatosságról tanúskodik. A kötetbe ren-
dezett kritikák képesek átláthatóbb (de 
nem átfogó) képet nyújtani az elmúlt szin-
te másfél évtized főleg erdélyi magyar, de 
magyarországi és román kortárs irodalmá-
ról is. Egy kritikakötetnek számos pozitív 
hozadéka lehet az erdélyi kritikáról szóló 
(szűk) diskurzus vagy egyáltalán a kritika 
műfajáról szóló bármilyen beszéd perspek-
tívájából nézve, így fontos és hasznos mun-
kának tartom a sorozat mindkét új köte-
tét (ahogy persze az ezeket megelőzőket is).

Tamás Dénes: Könyvjelzők. Írások az 
éppen történő irodalomról. Lector Ki-
adó, Marosvásárhely, 2020.

Zsidó Ferenc: Trendek és elhajlások. 
Irodalomkritikák. Lector Kiadó, Ma-
rosvásárhely, 2021.

Jegyzetek
1 Tóth Emese: Van-e irányvonala a kritiká-
nak Erdélyben? Forrás: https://www.helikon.ro/
van-e-iranyvonala-a-kritikanak-erdelyben/
2 Uo. 
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Ferencz Mónika: Búvár-

kodás haladóknak. Scolar 
Live, Budapest, 2021.

Ferencz Mónika Búvárkodás 
haladóknak című könyve bátor, 
méltó második kötet. Valódi 
búvári alapossággal fedezi fel 
a tudat legmélyebb félelmeit, 
álmait, képzeletbeli és leírha-
tatlan fogalmait, soha-nem-lé-
tezőit. Mélyvízi kitekintőiben 
nem csupán a közöny kolosto-
rát vagy a könnyelműség ka-
tedrálisát járja be, az  emlék- 
és álomvilág ugyanis ezeknél 
is bejárhatatlanabb romokat 
takar.

Kifejezetten jól használ a 
verseknek az önmegszólító 
versforma: amit sokszor modo-
rosnak vagy elcsépeltnek érez-
nénk, itt fontos dramaturgiai 
céllal bír, a legutolsó, a hóföd-
te hullámok alatt című vers pe-
dig nagyszerűen keretezi ezt: 
„És te, aki ezt a zárlatos nyel-
vet beszéled […] és nem mered 
felnyitni a szemed/most búvár-
ruhát öltesz, és alámerülsz”. 
Az alámerülés, magunkba me-
rülés kusza, beláthatatlan ké-
peit gyűjti egybe a Búvárkodás, 
az  „ön-elviselés” (ahogy me-
rülsz) folyamatát, tájékozódást 
pikkelyes arcú családtagok, ár-
nyékot vető uszonyok és „a köl-
tészet látóidegének medúza-
lámpásai” között. Képileg erős 
(helyenként erőlködő) kötet-

tel van dolgunk; a képi túlka-
pásokat azonban jól egyensú-
lyozza a laza koncepciózusság, 
a  szövegek eleganciája, válto-
zatossága. Olvasunk germán 
rúnákban (rúnajelek közé), ke-
resőmotorokban (a lényeges 
szavakat keresve), nem létező 
szótári cikkekben (képzeletbe-
li szavakról álmodik), dráma-
részletben (és párbeszédek kö-
zött), amelyben újra feltűnnek 
a képzeletbeli szavak; és még a 
tartalomjegyzék összeolvasása 
is izgalmas értelmezési tám-
pontot nyújt a kötet egészét te-
kintve. Ahogy egyre messzebb 
kerülünk a felszíntől, nem csu-
pán a levegő, de a szavaink is 
fogyni kezdenek: Ferencz Mó-
nika ugyanis nem csupán az 
emberi pszichét, de a nyelvet 
vagy a költészetet is elemi ré-
szecskéire bontja, hogy végül 
már csak az igazán lényeges 
szavak maradjanak fenn.

Sokszorosan összetett, mély-
ségesen komoly, egyszerre mi-
nimalista és bravúros kötet a 
Búvárkodás haladóknak. For-
mai-képi újításai mellett azon-
ban mindenképp fontos az, 
amit Tóth Krisztina is kiemel 
a kötet fülszövegében, és ami 
egyre kevesebb kortárs verses-
kötetre igaz: nem csak aláme-
rülni segít; feljönni is.

Nyílt sebre sót szórni
Ayhan Gökhan: Sókirály-

ság. Scolar Live, Budapest, 
2021.

Lehet-e kegyetlenebb monda-
tot leírni? – veti fel a kérdést a 
Sókirályság fülszövegének szer-
zője, és mintha kihívás elé állí-
tanák, Ayhan Gökhan újra és 
újra arra ébreszt rá: lehet. A Só-
királyságban ugyanis nem az a 
legszörnyűbb kijelentés, hogy a 
szülő bűneiért a gyerek is felelős 
(Szülő), a szeretet elhangolt ütő-
hangszerekre emlékeztet (Sze-
retet), vagy az, hogy még a pat-
kányok is kitartóbb gondviselők 
az embernél (Patkányok). Ezek 
a rövid, szentenciózus kijelenté-
sek önmagukban nem is lenné-
nek annyira erősek, ha nem a 
kötet verseinek abszurd zanzá-
iként működnének. Ayhan Gök-
han lírája nem távolítja el ma-
gától az erőszakot vagy annak 
nyelvét, nem kezeli eltávolított 
spektákulumként, így nem is 
érezni álszentséget vagy önfel-
mentő poétikai pátoszt versein. 
Nem felelőst keres. Csupán fel-
szabadulást.

A Sókirályság legmeghatáro-
zóbb verseit a kevésbé szeren-
csésen elnevezett Kíngimnasz-
tika-ciklusában találjuk, amely 
elsősorban az erőszakot temati-
zálja (nem kizárólagosan a hi-
ányt vagy idegenséget, ahogy 
a Fotelapa debütkötetből vagy 
a borítóról sejtenénk). Különös 
nyitány ilyen szempontból a Be-
vezetés, amely jól körvonalazza 
mindazt, amiről a kötet beszá-
mol, mert igenis lesznek gye-
rekek, madarak, olajozott tol-
lak, és lesz az a bizarr ritmus, 
amelyre jól rímel majd a „ma-
gáz az ütés, de a tenyér letegez” 
refrén. Hasonlóan könnyed rit-

mika és erős képi világ működ-
teti a Karkötő, nyaklánc, gyűrűt 
(amely metareflexíven feltű-
nik a Zárójelentésben is) vagy 
a Liliomszedés brutális zárla-
tát. Ugyanakkor a kórházi ver-
sek (Gyerekkórház, Kórházplüss) 
is fontos vonalát képezik a kötet-
nek, így új szemszögből látszik 
az a kiszolgáltatottság, amit ko-
rábban Tóth Kinga Holdvilágké-
pűek kötetében, vagy a széteső 
családkonstrukció, amit Szter-
cey Szabolcs Plüssbolygójában 
olvastam. Kortársaihoz való vi-
szonyában az is érdekes egybe-
esés, hogy bár verseit többnyire 
(férfi) pályatársaihoz címzi (er-
délyiek közül Visky András és 
Markó Béla tűnik fel), mindhá-
rom mottó női szerzőtől szárma-
zik, a Poszeidón-kórterem versei 
(különösen a Finom olaj) pedig 
nagyon izgalmasan kapcsolód-
nak a mottóként kiemelt Hervay 
Gizella költészetéhez.

Gökhan lírája valóban kímé-
letlen, „elismerten” az, mégis 
mélyen emberi, hiteles, hátbor-
zongató. Legjobban a szerző Po-
kolkontinens című versének sora 
szemlélteti azt, amire a Sóki-
rályságban számíthatunk: „kö-
zelsége megérint, de nem sok 
jót ígér”. Egyébként sem maradt 
már sok jó, amit ígérni lehet.

MĂRCUȚIU-RÁCZ DÓRA
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A kétszer született Bretan
A kolozsvári Sétatér szerény szoborport-

ré-galériájának legfiatalabb tagja, Ana Rus 
2013-ban leleplezett munkája nem túl inspi-
rált alkotás. A deréktól fölfelé megjelenített 
emberalak olyan mozdulatot tesz, mint aki 
magyarázat közben erősen feledni szeretné, 
hogy a lábát feltörte a cipő. S aki Nicolae 
Bretan (Bretán Miklós) több fényképportré-
ját látta, az a szoborképmás arcán sem azt 
az igazi Bretant fedezi fel. De mindegy is, 
nem a szobor a mi dolgunk, hanem egy kü-
lönös, némileg felemás módon számon tar-
tott zenei alkotó pályája és besorolása.

Bretan kétszer született, mondhatnánk 
Hartmut Gagelmann nyomán. Első, bioló-
giai születése 1887-ben történt. A  máso-
dik, a szélesebb körű (szakmai) elismert-
séget hozó újjászületése 1968-ban, a földi 
halálát követő hónapokban. Énekes, rende-
ző, színidirektor volt, ma azonban elsősor-
ban zeneszerzői tevékenysége miatt emlé-
keznek rá. A történelmi hányattatásokból 
neki is alaposan kijutott. Élete utolsó évti-
zedeiben elhallgatták – jószerével el is hall-
gattatták –, ideológiai indexen volt és ma-
radt, míg meg nem halt.

Ha jól meggondoljuk, a  dolog érthető: 
görög katolikus volt, Kolozsváron jogász-
nak tanult, de párhuzamosan a Farkas 
Ödön vezette, konzervatóriumi szintű ze-
neiskolába is járt. 1908-ban ösztöndíjjal 
egy évig a bécsi zeneakadémián, 1909-től 
a budapesti Magyar Királyi Zeneakadémi-

án tanult. A zsidó családban született Os-
vát Nórát vette feleségül, akinek családjá-
ból később mintegy tucatnyian haltak bele 
Auschwitzba. Gyermek- és ifjúkorára nem 
a nagyon román nemzeti elköteleződés (a 
„bun român” szellemiség), sokkal inkább 
a kultúra higgadt és pártatlan internaci-
onalizmusa nyomott bélyeget. Akik igazán 
szerették, a harmincas-negyvenes években 
jobbára bretánmikizve emlékeztek meg ró-
la. Szép város Kolozsvár című memoárjá-
ban George Sbârcea is kedélyesen elanek-
dotázott arról, miként próbálta Bretán 
Miklós – nem túl fényes sikerrel – az ép-
kézláb román fordítást megkeresni egy iga-
zi telitalálatként megfogalmazott magyar 
mondatához a századelő francia festészeté-
vel és Picassóval kapcsolatban (ugyancsak 
a harmincas-negyvenes évek fordulóján). 
Bretán 1912-ben operaénekesi diplomát 
szerzett. 1913 és ’17 között Sopronban, Po-
zsonyban és Nagyváradon működött. 1917-
ben szerződött a Kolozsvári Nemzeti Szín-
házhoz. Aztán fordult egyet a világ, Bretan 
pedig 1922-ben a kolozsvári román opera 
énekese lett. Vezető rendezőként 1922-től 
1940-ig mintegy harminc operát rendezett. 
1944/45-ben a Kolozsvári Városi Színház 
román társulatának igazgatója volt.

Nagyzenekari, illetve szimfonikus művet 
nem sokat írt a komponistaként egyébként 
autodidakta Bretan, de több mint kétszáz 
dal fűződik a nevéhez magyar, német és ro-
mán költők verseire, továbbá néhány opera: 
Az esticsillag (Eminescu Luceafărul verse 
után, 1921), a Gólem (Kaczér Illés nyomán, 
1924), a Harmadik levél (Eminescu alapján, 
1934), a Rovine hősei (1935), a Horea (1937) 

és az Arald (1939). De írt vallásos tartal-
mú korális műveket is, requiemet, zsoltár-
feldolgozásokat, sőt egy pészach-ünnepi 
misztériumjátékot is a Hagódó szövegére, 
a Különös Széder- estet (ennek ősbemutató-
ja 1974-ben volt az Egyesült Államok- beli 
Bradley Hills presbiteriánus templomában).

A  már említett Hartmut Gagelmann 
könyve (Nicolae Bretan dalai, operái, éle-
te) még a múlt évezredben, 1998-ban jelent 
meg magyarul Balázs István fordításában. 
Az eredeti német kötetnek persze angol és 
román nyelvű fordítása is lett, a szépem-
lékű zeneszerző lányának, Judit Bretan 
Le Bovit fáradhatatlanságának köszön-
hetően.

Bretant, mint mondtuk, a második világ-
háború után – a sztálinista-bolsevik víziók 
mentén berendezkedő román állam kultúr-
politikájának „szellemében” – jószerével ki-
szorították. Annál látványosabb volt azon-
ban a második születéseként említett post 
mortem újrafelfedezése, amelynek mentén 
Bretan zenetörténeti pozicionálását – egy-
előre legalábbis – a szellemi értelemben 
egykor száműzött szerző kompenzációs mél-
tatása nehezíti. (Gagelmann jó okkal eme-
li ki ismételten, hogy Bretanban, bár mód-
ja lett volna rá, soha nem merült fel, hogy 
elhagyja az országot.) Főleg az Egyesült Ál-
lamokban sikerült ezt a „feltámasztást” na-
gyobb sebességre kapcsolni – nyilván Ju-
dit asszony hathatós szervező és propagáló 
ténykedése nyomán. Az azonban bizonyos, 
hogy érdemes volna itthon is gyakrabban 
Bretan-műveket játszani, hallgatni. Végső 
soron csak ezen az áron sikerülhet szerzőnk 
jelentőségének vagy feledhetőségének kér-
désére szolid, időtálló választ adni.

JAKABFFY TAMÁS

Részvétel egymás életében
Idén rendezték meg tizedik alkalommal Sepsiszentgyörgyön a 

Magyar Fotográfia Napja alkalmából már megszokottá vált kül-
téri kiállítást. Bár a tárlat története 10 évnél régebbre nyúlik 
vissza, kimondottan izgalmasnak találom az Erzsébet park zene-
pavilonja előtti sétányon megrendezendő kültéri kiállításnak az 
ötletét, hiszen több ez, mint kiállítás: közösségépítő rendezvény.

Miért is annyira jeles nap augusztus 29. a fotótörténet szem-
pontjából? „Minden fotótörténeti forrásmunka egybehangzóan 
állítja, hogy 1840-ben, ezen a napon a Magyar Tudós Társaság 
ülésén Vállas Antal bemutatta, miként lehet képet alkotni a fény-
sugarak segítségével fényérzékeny nyersanyagon, vagyis ezen a 
napon készült Magyarországon először nyilvános rendezvényen 
fénykép (dagerrotípia). A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok 
Országos Szövetsége (MAFOSZ) 108 szakmai, társadalmi szer-
vezet (a fotográfiai közélet kétezer aktív szereplője) választotta 
ki a magyar fotográfia történetéből ezt a napot, amely 2003 óta 
minden esztendőben a fotókulturális nemzeti örökség és a kor-
társ fotóművészet értékeire irányítja a társadalom figyelmét” – 
állítja Toró Attila fotográfus, a kiállítás szervezője.

A kiállítók között a független alkotók mellett rengeteg fotó-
klub és alkotócsoport képviselteti magát: Spektrum Fotó (Szé-
kelyudvarhely), Grádics Alkotócsoport (Sepsiszentgyörgy, Szé-
kelyudvarhely, Nagykároly, Székelyszentlélek), Transnatura 
Fotóklub, Mohos Fotóklub (Sepsiszentgyörgy), Székelyföldi Ma-
gyar Újságírók Egyesülete – Fotószakosztály (Sepsiszentgyörgy), 
KépVIDÉK Alkotócsoport (Sepsiszentgyörgy).

A fotóklubok kiállítóterének hiányából – amely a mai napig 
sem oldódott meg – adódóan született meg 10 évvel ezelőtt a 
szervező, Toró Attila ötlete, hogy szabadtéri tárlat formájában 
ismertesse meg a sepsiszentgyörgyi közönséggel a székelyföldi 

fotósok munkáit. Az elmúlt 10 év bebizonyította, hogy az ötlet 
hiánypótló volt, hiszen a park sétánya évről évre egyre nagyobb 
számú közönséget vonz. Kortól, nemtől, etnikai hovatartozástól 
függetlenül olyan emberek tekintik meg a munkákat, akik a ha-
gyományos, beltéri kiállítótereknek nem aktív látogatói.

A szervezők már a kezdetektől tisztában voltak azzal, hogy 
közönség nélkül értelmetlenné válhat ez a kezdeményezés, éppen 
ezért fontosnak tartották azt, hogy olyan kiállítást szervezzenek 
meg, amely a közönség számára hozzáférhetővé válik úgy, hogy 
akár háttérinformáció hiányában (amely sajnos bőven megvan a 
közoktatás, vizuális kultúra terjesztése hiányosságaiból kifolyó-
lag) is megnézze és lereagálja a tárlat anyagát – őszintén. Az el-
múlt 10 év bebizonyította, hogy valójában a látogatók őszinte re-
akciója az, ami nagy elégtételt ad mind a szervezőknek, mint a 
kiállító fotográfusoknak: közösen elbeszélgetni, válaszolni egy-
más kérdéseire, látni és hallani egymás őszinte reakcióját.

Különös társadalmi részvétel ez, hiszen a fogalom jelentésé-
ből adódóan kölcsönös megértési kört feltételez, ahol a kiállítás 
részt vesz a hétköznapi ember életében, ezáltal beengedi a kö-
zönséget a saját életébe is. Senki nem megy haza úgy, hogy ne 
találjon egy magának tetsző fotót.

Ebben (is) rejlik a Magyar Fotográfia Napja kültéri kiállí-
tásainak nagyszerűsége. Egyszer egy évben, egy napig Sepsi-
szentgyörgy lakossága már tudja, hogy ha kisétál a város park-
jának sétányára, egyedi élményben lesz része.

KÁNYÁDI IRÉNE



A  Helikon 2021/19-es lap-
számában közölt Változás 
című rejtvény megfejtése: 
látni szeretnénk a világban.

Újság és könyv
Minden újságíróban ott rejtőzik 
egy regény, …
A fősorok Russel Lynes (1910–1991) 
fenti gondolatának folytatását rejtik.

VÍZSZINTES: 1. Káté! 3. A foly-
tatás első része. 8. Hasfal! 10. 
Norvég váltópénz. 12. … ovo; eleve. 
13. Helyrag, a -re párja. 14. Sport-
trikó. 15. Autós csillagtúra. 16. Nor-
vég poptrió. 18. Munka, bizalmas 
szóval. 19. Csak, németül. 20. Erdé-
lyi képzőművész, illusztrátor (Lász-
ló). 22. Németország sportjele. 23. 
… Sumac; néhai énekesnő, „a perui 
csalogány”. 24. Amerikai nevelésta-
ni szakíró (Laurent A.). 25. Tűzföl-
di indián. 26. 10 dolláros aranypénz 
(a szó jelentése: sas). 28. Szemesta-
karmány. 30. Szervezet, sportcsapat 
legfontosabb tagja. 33. Vég, angolul. 
35. Szudáni népcsoport. 36. Oldal-
szám, röviden. 38. Teofil az oviban. 
40. Felforgattat, elpusztíttat. 42. Vá-
rad határai! 43. Délutánt kerti mun-
kával tölt. 46. Ebben a 24 órában. 

47. Esztendei. 49. Bőrbetegség. 50. 
Fél tucat. 51. Ovi. 53. Bern folyójá-
nak névváltozata. 54. Brazil szövet-
ségi terület. 55. Eredeti, romlatlan 
energia. 56. Budapesti sportklub.

FÜGGŐLEGES: 1. A természe-
tért aktívan aggódó személy. 2. Lel-
ki megrázkódtatás. 4. Idegen rt.! 5. 
Az  USA  korábbi elnöke (Barack). 
6. Eljárás, spanyolul. 7. Német he-
lyeslés. 8. Az Ilona női név idegen 
alakja. 9. Kikapcsolódásra irányu-
ló előadás, műsor. 11. Angyali, cso-
dálatos. 14. Sértődik. 17. A folyta-
tás második, befejező része. 20. 
A  kezembe nyomató. 21. Liberali-
zált ellenérték (2 szó). 27. Azonos 
római számok. 29. A házba. 31. Gö-
rög betű. 32. Munkaközösség, rövi-
den. 34. Vizes, nyirkos. 37. Lada-tí-
pus. 39. Kipling egyik kígyója. 41. 
Vadnyúl farka! 44. Baranyai község. 
45. Felső végtag. 48. Erre a hely-
re. 50. Pocak. 52. Órakezdet! 54. 
A protaktínium vegyjele.

R. T.

Novemberi évfordulók
 1 – 100 éve született Ilse Aichinger osztrák író
  60 éve halt meg Aron Cotruş román költő
 2 – 295 éve született Tobias Philipp Gebler osztrák író
  240 éve halt meg Francesco José de Isla spanyol író
  210 éve született Frankenburg Adolf író
 3 – 220 éve született Karl Baedeker német kiadó
  150 éve született Bán Aladár műfordító
  150 éve született Hans Heinz Ewers német író
  120 éve született André Malraux francia író
  85 éve hunyt el Kosztolányi Dezső
 5 – 70 éve halt meg Ion C. Vissarion román író
 6 – 80 éve halt meg Maurice Leblanc francia író
 7 – 130 éve született Dmitrij Andrejevics Furmanov orosz író
  100 éve halt meg Pavol Hviezdoslav szlovák költő
 8 – 530 éve született Girolamo Folengo olasz költő
 9 – 300 éve született Mark Akenside angol költő
  110 éve született Lakatos Demeter népdalköltő
  120 éve született Liviu Rusu román esztéta
 10 – 140 éve született Falu Tamás költő
  130 éve halt meg Arthur Rimbaud francia költő
 11 – 200 éve született Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij orosz író
  120 éve született José Gorostiza mexikói költő
  95 éve született Kallós Miklós erdélyi filozófus
  230 éve született Katona József drámaíró
  270 éve halt meg Julien La Mettrie francia filozófus
  1195 éve halt meg Sztudita Szent Theodórosz görög költő
 12 – 50 éve halt meg Jancsó Elemér erdélyi irodalomtőrténész

 13 – 100 éve halt meg Goldziher Ignác tudós
  190 éve halt meg Georg Wilhelm Friedrich Hegel német fi-

lozófus
  510 éve született Johannes Secundus holland költő
 15 – 280 éve született Johann Kaspar Lavater svájci író
  245 éve született Per Henrik Ling svéd író
  145 éve született Anne de Noailles francia író
 16 – 50 éve halt meg Bruno Gicognani olasz író
  190 éve halt meg Carl Clausewitz német katonai író
  160 éve született Arvid Jarnefelt finn író
  160 éve halt meg Sárosi Gyula költő
 18 – 80 éve halt meg Emile Nelligan kanadai költő
 19 – 310 éve született Mihail Vasziljevics Lomonoszov orosz író, 

költő, polihisztor
  100 éve született Dinu Pillat román kritikus
 20 – 95 éve halt meg Bánóczi József irodalomtörténész
 21 – 150 éve született Ilarie Chendi román kritikus
  105 éve született Csorba Győző költő, műfordító
  210 éve halt meg Heinrich von Kleist német író
 22 – 140 éve született Révay József író
  120 éve halt meg Vasile A. Urechia román író
 24 – 195 éve született Carlo Collodi olasz író
 25 – 290 éve született Gusztaf Fredrik Gyllenberg svéd költő
 27 – 100 éve született Pilinszky János költő
 28 – 140 éve született Stefan Zweig német író
  160 éve halt meg Manuel Antônio de Almeida brazil író
 29 – 40 éve halt meg Molter Károly erdélyi író
 30 – 130 éve halt meg Hunfalvy Pál tudós
  190 éve született Ippolito Nievo olasz író

Szerkesztőség: 400024 Cluj-Napoca, str. Drăgălina 73–75. Postafiók 245, telefon: (004) 0264 431690, telefon/fax: (004) 0264 431 577, villámposta: kvari.helikon@gmail.com
A lap megjelenését a Helikon Kulturális Egyesület támogatja – kiadja a ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ISSN 1220–6288 Honlap: www.helikon.ro

TÁMOGATÓINK:
Romániai Írók Szövetsége

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Készült a Magyar Kormány
Támogatásával

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

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

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

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

Főmunkatárs:
EGYED EMESE
KIRÁLY LÁSZLÓ

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


