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KARÁCSONYI ZSOLT

A titkos
forradalom
Manapság nem könnyű forradalminak len

ni. Mert hagyománya van napjainkra a for
radalminak, az újszerűnek is. Már ez a szó 
is: forradalmi — nincs olyan területe hétköz
napjainknak, kultúránknak, tudományos
ságunknak, hogy ne szembesüljünk napon
ta (óránként, percenként?) valami forradalmi 
felfedezéssel, eddigi életünket, értékrendün
ket „gyökeresen megváltoztató”, tehát ugyan
csak forradalmi eseménnyel, a mosóporreklá
moktól az irodalomig és vissza.

Ha költőként elkezdenénk a verseink mel
lett fegyvert vagy tiltott szereket forgalmazni, 
azonnal jeleznék a jelzóemberek: nincs ebben 
semmi újszerű, és nem találhatnánk semmi
lyen felsőbb hatalmat, ami ötletünket meg
menthetné a spanyolviasz irodalmi berkekben 
igencsak áthatóvá váló illatától. Posztmodern, 
újérzékenység -  a legszlemtelenebbek is belát
nák, hogy lejárt lemez, ha egyáltalán illik még

a lemez szót használni, ha egyáltalán emlék
szik még valaki arra, miként is forgott hajda
nán a sötéten fénylő bakelit... Ha már fekete: 
az is megtörtént, hogy fekete öltönyben fehér 
ingben kezdtek el járni fiatal alkotók, ezzel je
lezve a megszokottól teljesen eltérő, forradal
mi lendületüket...

A helyzet nem lehetett túl rózsás a Pilvax
ban sem, március idusa a nemzetközi me
zőny szintjén foglalt volt már akkor is...

Nemigen akad olyan forradalom, lett lé
gyen az társadalmi vagy esztétikai, amely
nek ne lelhetnénk fel valamilyen előzményét. 
1956-ban az 1848-as jelszavak is előkerül
nek, 1989 fölött ’56 lyukas zászlói is ott lo
bognak. Miközben az esztétikai sávban rég 
kipukkant minden arra való, pukkasztásra 
méltón visszafogott, az újító idők szavát befo
gadni képtelen polgár.

Ha minden egész összetört és minden régi 
újra összeállt, talán nem marad más dolgunk, 
mint felkutatni, valahol, a hétköznapok hul
lámai alatt, egy mindezidáig tökéletesen rej
tőző, titkos forradalmat, amelyre még senki 
sem utalt, amely még nem volt előképe egyet
len korábbi lázadásnak sem. De mindenkép
pen a hullámok alatt keressük, hiszen mint 
köztudott: „azért a víz az úr”.

„Nem akartam gúzsba 
kötve táncolni” -  
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-  Géczi János több mint 50 kötetet je 
gyez. Folyamatosan mozgásban van, fo
lyamatosan alkot. írói pályáján visszaté
rő' metrumként felbukkan a Vadnarancsok, 
újra és újra felkavarva maga körül a le
vegői. Bár ezernyi dolgot csinál, még
is a köztudat leginkább ezt a munkát tár
sítja a nevéhez. Hogyan lehet egy ilyen 
ismertséghez alkotóként viszonyulni? Ho
gyan lehet kilépni ezeknek a könyveknek az 
elváráshorizontjából?

-  Ugyan a hazai népesség — szerintem 
-  nem társít semmit a nevemhez, valóban 
vannak néhányan, többnyire értelmisé
giek, akik a Vadnarancsok at ismerik. Az 
író sosem él a köztudatban, arra nincs ide
je. Megelégszik a dolgozószobájával, rosz- 
szabb esetben alkalmi asztalával és a 
székével. Én szerencsésnek mondhatom 
magam, mindig akadt egy általam kiala
kított hely, ahol dolgozhattam. A felem
legetett övén kötet (a fele talán másod- és 
harmadkiadás) bizonyítja ezt. Hogy a Vad
narancsok nagy érdekló'dést váltott ki, azt 
hiszem, nem az irodalom iránti érdeklődés- 
nek, nem közéleti aktivitásomnak köszön
hető, még csak nem is a tenyészírókat te
remtő kánonnak, hanem annak, hogy akad 
egy-egy pillanat, amikor kiderül, mivel 
nem foglalkozik a magyar irodalom. Hogy 
a szociografikus művet fogadó érdeklődés 
a nagy, vagy a többi mű iránti érdektelen-

„Nem akartam 
gúzsba kötve 
táncolni”

Beszélgetés 
Géczi Jánossal

ség, nem tudom. Dolgozom, mert ebben le
lem kedvem. S valóban nem törődtem azzal 
sosem, hogy bármilyen elvárásnak megfe
lelve formálódjanak a munkáim, könyveim. 
Akár így, akár úgy, saját magam lehettem 
a legerősebb formáló erő. Ez az, ami meg
nyugvással tölt el. Az író személyének tár
sadalmi használata, műveiből következő 
népszerűsége nem izgat. Az írás(om) ma
gánügy. Az, hogy a létrejött szöveg miként 
lel föl magának egy-egy társadalmi szere
pet (Vadnarancsok, A Bunkerrajzoló) vagy 
miként hull a semmibe (versköteteim, regé
nyeim, esszéim), az időnként leköti a figyel
memet, de többnyire az sem.

-  A Vadnarancsok anyagát a pesthideg
kúti pszichiátrián vette fel. A hat hónapos 
ottlét alatt belélegezte azokat a sorsokat, 
amelyekkel találkozott. Vállaltan kívül került 
abból a társadalomból, amelynek stigmáit a 
pszichiátria betegei magukon viselték. A két 
világ köztes figurájaként beavatottá vált, az 
intézet falai közt élt. Meddig hurcolta magá
ban ezt az élményt? Meddig érezte a bőrén? 
Voltak pszichés utórezgései?

-  A Vadnarancsok öt könyve -  amely 
második részének születési körülményei
ről kérdez — alaposan befolyásolta az éle
temet. Végtére is közel egy évtizeden át 
készültek. Ezekben igyekeztem megra
gadni a nemzedéki meghatározódásai
mat, közösségi elköteleződéseimet, sze
mélyes sajátosságaimat. A teremtés nem 
pusztán intellektuális probléma. Biológi
ai, antropológiai, humánökológiai meg
határozottságok működésén túl társadal
mi, pszichológiai jellemzők — s mi minden

még! -  közös működése és az azokra való 
(ön)reflexió eredménye, megformálása stb. 
A világ s benne magam lényének és lété
nek birtokba vétele érdekel, amelynek so
rán természetesen magamról is lesznek 
nem várt tapasztalataim. Folyamatosan 
tudatosítom magamban, hogy mily meg
kerülhetetlen szerepe van az anyaghasz
nálatnak, a módszernek és a világképnek. 
Az, hogy milyen módon vagyok empatikus, 
s az azonosulás miféle alakzatokban segí
ti a kutatási tárgyam szövegként történő 
megjelenítését, nem csak döntési kérdé
sek halmaza, hanem a kulturális közegbe 
beépített antropológiai sajátságoké is. Ezt 
a könyvciklust éppen ezért első — és leg
fontosabb -  tanulási folyamatként éltem 
át. A Vadnarancsok nélkül nem lennék az, 
aki ma vagyok, nem lennék olyan alkotó, 
aki a művészetet nem végcélnak, hanem a 
létezéshez szükséges életmódnak tekinti.

-  Később medializálódott ez? A hasítás, 
tépés, roncstechnikák, a bizarr képzettársí
tásokban fellelt alkotói szabadság hordoz 
valamit ezeknek a történeteknek az élmé
nyéből?

-  Nem véletlenül beszéltem előbb ant
ropológiai kérdésekről. Mások ezt filozófi
ai megközelítésnek mondják, ezzel némi
leg eliminálják a dolog humán tartalmát, 
s fölerősítik saját állításaik érvényességét. 
Én biológusként, akinek tapasztalata és 
tudása is van az evolúcióról, azt tartom va
lószínűnek, hogy a folyamatokat jól le lehet 
írni, és a leírás során az események értel
mezése adja a fejlemények történetét. Jó, 
ha tudunk azokról a műveletekről is, ame
lyek jócskán befolyásolják a fellelt eredmé
nyeket. A módszertan kutatása vezetett el 
az elképzeléseimet hordozó művek létreho
zásához szükséges medializációs választá
sokhoz. A magam tapasztalatai, ismeretei 
és döntései szerint a kollázs referál legin
kább a biológiai és kulturális élményeim
ről. Leginkább ennek a természete, terem
tő szerepe foglalkoztat.

-  Mi a viszonya ma ezekhez a szövegek
hez? Tud egy ilyen szöveg -  akárha rész
ben irodalmi alkotásnak is szánta -  valaha 
„pusztán” szövegként feltűnni az alkotója 
előtt?

-  A szöveg, tetszik vagy sem, pozicio- 
náltság függvénye. A szöveg, az evolúció. 
Éppenséggel az emberi evolúció legna
gyobb eredménye és a közösségteremtés 
alkalma. A szövegben nem csak a szöveg 
csupasz anyaga, jelentése, struktúrája je
lentkezik, hanem megkonstruálódik álta
la a vele kapcsolatba kerülő intellektus jó 
néhány sajátossága is. Akár egy széltől, 
járókelőktől fölhasogatott, tönkrement 
plakát megpillantása és értelmezése. Ha 
már észrevettem, legalább annyit elmond 
rólam, mint az őt létrehozó körülmények
ről, de közöl a körülmények és az érzékelő 
közt fonódó viszonyról is.

-  Az Ön számára inkább talált tárgyak 
osztálya ez a világ, vagy a mindennapos új
rateremtés univerzuma?

-  Egyik sem. A talált tárgyak vizsgála
ta révén a szöveg alatti világba lehet leme
rülni, ahol, ha valami módon föl tudunk

GÉCZI JÁNOS
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fedezni valamiféle rendet, akkor ezt a ren
det a megemlítés révén, alakzatként lehet 
érthetővé, láthatóvá, olvashatóvá tenni. S 
az, amit (ha jól) elmond róluk az ember, 
nem tekinthető sem esetlegesnek, sem bi- 
zarrnak, sem újrateremtettnek.

-  Művei parallel világok, kísérleti terek. 
Egyszerre vázlatok és elkészült alkotások. 
Ott vannak egymás mellett és egymáson. 
Avantgárd és neoavantgárd jegyeket mutat
nak. Ön hogy látja, miért nem tudott meg
kapaszkodni Magyarországon az avant
gárd? Lehet erre antropológiai szempontból 
válaszolni?

-  Mindenképpen tisztázzuk azt, hogy az 
avantgárd egy történeti kategória. Most 
már neoavantgárd van. Én neoavantgárd 
alkotó vagyok. A neoavantgárd legfonto
sabb sajátossága az, hogy rendkívül tu
datosan figyel a társadalomra. Vagyis a 
művészetet a társadalom átalakítójának 
tekinti. Ilyen szempontból nagyon friss, na
gyon aktív, s nem hisz sem az örök életben, 
sem pedig a halál utáni megdicsőülésben. 
Az avantgárd gyakorlatilag jelen idejű. 
Úgy gondolom, hogy azok a társadalmak, 
amelyek éppen átalakulóban vannak, azok 
mindig el tudják fogadni az avantgárd által 
felajánlott segítséget. Azok a társadalmak, 
amelyek bezárulnak, ahol nagyon pontos 
múlttudat és jövőkép van, azok megretten
nek az avantgárdtól. A magyar avantgárd 
ellen, érdekes módon, valójában a rendszer- 
váltás után kezdődött el a felégetés. Gon
doljon bele, hogy az avantgárd alkotók egy 
része politikai pályára lépett, és kvázi nem 
látjuk őket. Azok az alkotók pedig, akik 
addig a művészetükből éltek meg, válasz
tások elé kerültek. Vagy párhuzamos mó
don kellett művészetet csinálni, tehát több 
szinten dolgozni, vagy pedig folyamatosan 
módosítani kellett a saját életpályájukat. 
Megint az a kérdés, hogy milyen világképű 
az alkotó. Milyen műveltségképpel, milyen 
emberképpel rendelkezik. És ennyiben va
lóban pontos a kérdése, mert az avantgárd 
egy határozott antropológiával, emberkép
pel rendelkezik, míg a klasszikusabb mű
vészeteknek kultúraképük van, inkább ci
vilizációról gondolkoznak. Nyilvánvalóan 
a választás előttem is ott állt. Az avant
gárd által inspirált társadalmi aktivitás
ról sem a magánéletben, sem művészként 
nem mondok le. Nagyon sokan lemondtak. 
Másik oldalról, hogyha azt kérdezné, hogy 
én továbbra is tisztán neoavantgárd alko
tónak tekintem-e magam, azt mondanám, 
nem. Harminc éve nem. Nem akartam 
gúzsba kötve táncolni.

-  Alkotásai lekövetik az életét. A folya
matos alkotásban-lét, úgy tűnik, az életet 
mindig továbbtolja a műveibe. Volt olyan 
időszak, amikor kifordult az alkotásból, 
voltak egyáltalán törések?

-  Persze. Hatalmas törés volt például a 
Vadnarancsok utáni tíz év. Akkor szem
besültem azzal, hogy egy irodalminak el
képzelt mű nem irodalmi alkotásként tel
jesedik ki. Marginalizálódást hozott, 
megbélyegzettséget. Másik oldalról vi
szont egy alternatív térben elért népszerű
ség et, am ely  ter m é sze te  sz er in t b ek eb elez
ni és nem megérteni, hanem felhasználni, 
kisajátítani akart. Vagyis ennek a többté-

nyezó's folyamatnak a kiismerése, műkö
désének megértése, feldolgozása nagyon 
hosszú időt vett igénybe. Ez nem változta
tott meg, de egy furcsa meditatívabb vilá
got alakított ki bennem. A másik törés a 
rendszerváltás utáni tizedik év környékén 
következett be nálam. Úgy látom, hogy a 
neoavantgárd pályatársaimnak ugyan
ez volt a sorsa. Azt vettük észre, hogy egy 
társadalom kicsúszott az alkotók alól. Er
ről a társadalomról az derült ki, hogy bi
zonyos politikai technikákkal szemben 
védtelen. A politikai elit a rendszerváltást 
kezdte úgy átépíteni, hogy az embernek, 
aki benne volt nyakig, aki meg akarta vál
toztatni a világot, azt kellett mondania, 
hogy én nem ezt akartam, én nem ezt csi
náltam. Azzal találtuk szembe magunkat, 
hogy a neoavantgárd magatartás hamissá 
is tud válni. Ehhez tegyük hozzá, hogy én 
azt szoktam mondani a tanítványaimnak, 
hogy 8-10 évenként sorsot kell váltani. Az 
az ember tudja a kreativitását megőrizni, 
aki minden szinten megváltozik. Engem 
a körülményeim vittek erre, de ez később 
felismeréssé is vált. Valószínűleg emiatt 
nem félek akár alkotóként, akár alkotást 
élvezni tudó emberként az újtól. Ez engem 
inkább kiteljesít.

-  Néhány elejtett mondatra kaptam fel a 
fejem korábbi interjúit olvasva. Azt figyel
tem meg, hogy rengeteg érdekes (bal)eset 
történt a kézirataival. Az első például...

-  Az elégett.

-  Aztán volt egy, ami elkeveredett.

-  Az nem egy, hanem egy tucat. Több 
kötet.

-  Aztán ott vannak a cenzúrázott és be
zúzott szövegek. Ezeket hogy élte meg? Hogy 
viseli az alkotó, amikor megsemmisül, eltű
nik a produktum?

-  Ez nem ennyire egyszerű. Ezek a dol
gok azt jelentik, hogy az élet él. Én azt gon
dolom, hogy az események, a világ nem az 
alkotásban testesül meg, hanem az alko
tás sorsában. Vagyis egy folyamatként léte
zünk, ezért szabad bármit csinálni. Vagyis 
én nem hiszek abban, hogy énelőttem mint 
valami páncél ott áll a műalkotás. Nem 
gondolom, hogy ezeknek a műveknek saját 
sorsuk van. Ez az én sorsom. Mintha a kér
désében az is benne lett volna, hogy mi van 
akkor, ha ezek a termékek megsérülnek? 
Ezek nem sérülnek meg, ezek így élnek. 
Ahány kiadása van a Vadnarancsoknak, 
annyi olvasata is. Kiderült, hogy mind
egyik máshogy hat. Most láttam, hogy 
a Vadnarancsok kapcsán készül valami 
mozgolódás vagy botrány. Egészen várat
lan, hogy emberjogi kérdések merülnek fel 
negyven évvel a mű megszületése után. Az, 
hogy ezek a reakciók felszínre kerülnek, az 
a korunkat jellemzi. Az én feladatom, hogy 
legyek elég ügyes ahhoz, hogy meg tudjam 
tapasztalni, ezek a korunkból születő ellen- 
reakciók mire utalnak.

-  Pár válasszal ezelőtt említette, hogy a 
kollázs közvetíti leginkább a világban-léte- 
zésének élményeit. Plakátroncsait nézeget- 
ve mindig az ju t eszembe, hogy vajon mi
képpen szerzi be az „alapanyagot”. Legális

ez egyáltalán? Dokumentálja az elválasztás 
helyét is?

-  Ezek nem teljesen legális technikák. 
Tavaly volt Miskolcon egy kiállításom. Ott 
pont azt szerettem volna, hogy Miskolcot 
járva kivágok az ottani óriásplakátokból 
néhány darabot, amit aztán beviszek a ki
állítótérbe. Ekképpen a lyukak és az onnan 
kiemelt művek egy közös kulturális térben 
éltek volna két vagy három hétig. Az utolsó 
este kiderült, hogy nem nyúlhatok a pla
kátokhoz. Egy éjszaka alatt kellett kitalál
nom, hogy mi mást csináljak. Szerencsém
re olyan helyen laktam, ahol az udvarban 
ott volt Kondor Béla prése. A tudat, hogy 
én azzal a géppel dolgozhatok, aminek a 
tulajdonosa egy általam rendkívül tisz
telt alkotótárs volt, mindenen túllendített. 
Előhívott egy olyan kollázsvilágot, amely 
saját alkotói életemben is továbblépés lett. 
Ez a miskolci projekt abban különbözik 
minden eddigitől, hogy itt már mindent 
én csináltam. A papírdarabok roncsolásá
nak összes lépését én játszattam végig az 
anyaggal. Korábban ezt a közeg végezte el 
helyettem. Ez persze megint csak megfon
tolás kérdése. Az ember, aki túlontúl büsz
ke arra, hogy van egy nyelve, van egy fo
galmi világa, azt még mindig nem igazán 
érzékeli, hogy bizony van egy nyelv alatti 
megismerési rendszerünk is. Én ezeket a 
roncsokat, szemeteket, hulladékokat, amik 
a civilizáció (mellék)termékei, a múlt olyan 
dokumentumainak tekintem, amelyekben 
valami fontos rejtőzik. Mintázatot keresek 
bennük. A szélnek a mintázatát, az időjá
rásnak a mintázatát, a helyi kultúrának 
az értékeit és romlásait. Nem csak felépí
tésében, megkonstruálásában, hanem az 
anyagszerű romlásában is rendet hiszek. 
Nagyon sokszor elég rápillantani valami
re, hogy tudjam, itt van előttem az, amit 
én nem tudtam volna soha nyelvileg meg
ragadni. Ezeket én fényképezem. Azt, amit 
le lehet szedni, leszedem. Amihez, úgy ér
zem, az én személyem is kell, azokba be
lenyúlok. Vannak olyan dolgok, amik már 
úgyis ott tartanak, hogy elköszönnek a 
faltól, elköszönnek Rómától. Olyan rom
lott állapotba kerülnek, mint a kő, ami ott
hagyja a befoglaló gyűrűt. Akkor az ember 
azt mondja, neked ne legyen külön sorsod, 
hanem csatlakozzál hozzám. És akkor én 
elkezdem használni.

-  Tavalyelőtt Ön is kiszakadt addigi lak
helyéről, elköltözött Veszprémből. Milyen 
kulcsok vannak a zsebében? Hol van most 
az ihletnek tér?

-  Igen, elköltöztem. Éppen abban az 
időben, amikor erdélyi vendégeim voltak, 
akiket a Pannon Egyetemen rendezett Er
délyi Napok keretében hívtunk meg. Ok 
talán az utolsók, akik láttak valamit -  
már amennyit éjszaka látni lehetett -  a 
veszprémi kertből. Aztán a vásárlóim ha
marosan átépítették a házat, betemették a 
tavat, feltúrták a hegyoldal alsó teraszát, 
a legtöbb növény elpusztult... Szó, ami 
szó, Veszprém egyik házához sincs kul
csom. Átköltöztem a mediterrán partokra, 
ahol van füge és fénykéreg vonja be a kö
veket akkor is, ha porosak. Prózaiabban: 
oda, ahol nagyobb  csen d b en  tud ok  len n i.

PINTÉR VIKTÓRIA
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ÁRMOS LÓRÁND

Újabb m eghívót

Nem tanulom meg az utcák nevét, 
nem tudom, mit csinál a szomszéd. 
Várom a hírt, hogy indulni kell: 
addig már nem csomagolok szét.

Megfigyelem a dolgok szövetét, 
mint alvó ügynök a civileket.
Ha kérdezik, a fedó'történet: 
tanulok, írok, kertészkedek.

Nem ültetek évelő' növényt.
Talán csak néhány hónapra jöttem. 
Eldúdolok a kórustagok közt, 
nézeló'dök a vásári ködben.

Nem gyűjtök könyvtárat, ismerősöket. 
Kötődni itt bármihez? Hiába.
Ha az élet újabb meghívót küld, 
csak jegyzetelek a hátoldalára.

A tyú kól m ögött

Kiemelték. Még gőzölgött a teste, 
mint bensőség a nagy nap reggelén. 
Felnyitották. Forró benzinpára, 
égett gumiszag csapódott felém.

A tyúkól mögött rakták szét. Kiömlő  
olaját felfogta az edény.
Elnéztem csillanó hajlatait: 
fekete volt, fényes és kemény.

Úgy álltam percekig fölötte, 
mint nyápic gyerek ha űrhajót talált: 
Nyitott szájjal, táguló szemekkel 
Kémleltem sötét univerzumát.

Mennem kellett. Tán anyám hívott, 
otthagytam a fűben a csodát.
Ez hajtja! Ez hát a motor, 
gondoltam, s már nem érdekelt tovább.

Csak. Egy. Szerep. Volt.

Van egy mondat. Érlelődik bennem: 
előbb-utóbb el kell mondanom. 
Egyszerűbben jön fel, mint a sírás, 
és átmegy a összezárt fogsoron.
És mondani, mondani, mondani kell, 
mígnem az a mondás lesz az élet.
A szabadságnak malmai vannak, 
azok forgatják a legszebbik meséket.

*

Fehér lámpák, ahogy bezümmögnek épp, 
piros lámpák, mik elzümmögtek már.
A hajnali álmok útvonalán 
buszunk dünnyögő szentjánosbogár.

*

Feketeréz, 2010

Chapelizodban úgy találjon az este, 
hogy a legszebb álmod legyen belefestve. 
Úgy legyen festve, hogy valóra váljon: 
a szabadság csókoljon ma este szájon.

%

Nem szállhatsz ki, mert egy az utunk: 
nem vagyok, nem vagy, csak együtt va
gyunk.
Ma éjjel végleg itthagyjuk ezeket: 
röhögött büdös szájjal az őrület.

*

A kartondíszletet penész lepi be, 
a ragasztás a sarkoknál leválik.
Az utolsó álarc is lehull ma rólad, 
ragaszkodj bár hozzá zsibbadásig.
Ha sírnál miatta, senki nem lát. 
Elfelejteni hát a legkönnyebb, 
hisz nincs, és nem is volt soha.
Ne is kérj róla jegyzőkönyvet.

*

Mostmár nélkülem is elég nagyok: 
csillám darabjaim, forduljatok! 
Forduljátok ki nekem a szebb jövőt, 
hadd szalutáljam körbe-körbe őt!

*

Összefolynak az óvatos fények 
Amíg a huszonötös megjelenik. 
Csilingelünk, majd álmodunk tovább: 
a megálló színes képekkel telik.

*

Eljön az ideje a megtisztulásnak: 
Ugyanaz az arcod kerül a könyvre, 
önéletrajzba, esküvői képre, 
tündöklő erővel, vagy összetörve.

Ugyanaz az arc. Ha festenéd magad, 
a krém, a por egy rétegben leválik. 
Ugyanaz az az arc. Ha játszani próbálsz, 
az aggódás úgyis átvilágít.

*

Táskádban piros csomagot viszel:
Volt egy szép, hétvégi álom!
Kedd reggel van, munkába mész.
Esik, és várod, hogy valóra váljon.

*

Van egy eldugott játszótér a fejbe’ 
fekete körhinta forog benne körbe. 
Sápadó gyerekek ülnek minden székben: 
szótlanul forognak körbe az éjben.

*

Szabadság, drágám, indulhatunk!
A z út, amit veled bejárok 
- vége a mellébeszélésnek -  
izgatóbb, mint a változások.

*

Egymás leheletében állunk reggel, 
mint csomóba összehúzódó juhok, 
reszketve álmok és zajok között.
Arcunkon esővíz csorog.

*

Édes Istenem, én úgy féltem ettől:
Elegem lett újra egy szerepből.
Hazug volt a tétje, és sikere hamis;
Mert újrakezdeni: egy szerep volt az is.

Csalás volt, igen, a legnagyobb része, 
s én a világ leghitványabb színésze.
Mert bármilyen nevet adhatok neki:
Csak. Egy. Szerep. Volt. Újrakezdeni.

HELIKON



BARLOG KÁROLY

Ljubav ne
zaboravlja
a d  notam  P artibrejkers

Már az első nap után gyanakodhat
tál volna, hogy bár egyedüli bérlője vagy, 
más is él rajtad kívül abban a lakásban.

Szombaton írtad alá a bérleti szerző
dést, vasárnap délutánra sikerült min
den cuccodat áthordani a régi kecóból. Bu
dai polgárból pesti proli lettél -  jegyezted 
meg nevetve, amikor az új albérletben elő
ször hajtottad álomra a fejed. Már az el
ső pillanatban beleszerettél a lakásba és a 
kis belső kertbe, amelyet -  akkori elkép
zelésed szerint -  az ott élők szorgos ke
zei tehettek a végletekig meghitté, csa
ládiassá. Amikor az erkélyről figyelted a 
kertben futkározó gyerekeket, arra gon
doltál, hogy te is szeretnél egy lenni közü
lük, rohanni, a fűben henteregni, duzzog
ni, amikor az anyád a negyedikről leüvölt: 
vacsora! És bár világéletedben mélysége
sen ellenezted, rendben volt az amerikai 
konyha is, nem zavart a hagymás-sza- 
lonnás tojásrántotta nappaliban terjen
gő szaga. Annyira egyben volt ott minden, 
hogy egyetlen percre sem fordult meg a fe
jedben, hogy panaszkodj, elégedetlenkedj.

Másnap a munkahelyeden egész idő 
alatt arra vártál, hogy végre hazame
hess. Hiányzott a kis kőbányai lakás, a 
kerti gyerekzsivaj, sőt még a ház előtt 
elhaladó autók tülkölése, suhogása is. 
Ebéd után nem bírtad tovább, beléptél a 
Freemail postafiókodba, és megnézted a 
lakásról készített fényképeket, amelye
ket néhány nappal korábban töltöttél le 
az albérletkereső portálról, és küldted el 
a szüleidnek, hogy mondjanak ők is vala
mit, mielőtt a szerződés megköttetik. Ko
rábbi, alapos dokumentáló munkádnak 
köszönhetően a munkahelyedről is be
járhattad virtuálisan az új lakás minden 
bájos zegzugát, megnézhetted a százhat- 
vanszor kétszáz centiméteres, kényelmes 
Ikea-ágyat, amely a képekről is kérlelt, 
hogy belé feküdj. Aztán nagy nehezen el
jött a munkaidő vége is, a tülkölő autók 
között átvágva rohantál a kilences busz
ra, és szinte beleszédültél a gondolatba, 
hogy alig háromszáz méterre a munka
helyedtől egy olyan buszra szállhatsz fel, 
ami szinte a lakásod előtt tesz majd le.

A buszról leszállva hatalmas léptekkel 
vágtál át a téren, hosszúnak tűnő másod
percekig toporogtál a lift előtt, majd vé
gül a lépcsőzést választva hármasával 
vetted a fokokat. Négyszer huszonegy 
lépcső a negyedik emeletig -  tehát hu
szonnyolc lépést kellett megtenned a be
teljesüléshez. A fehér sötétítőfüggönyökön 
átszűrődő késődélutáni napfény kellemes 
pasztellsárga árnyalatot kölcsönzött a 
nappalinak. A kora reggel magukra ha
gyott tárgyak és bútorok furcsa fúzió
ba léptek egymással, kontúrjaik alig vol
tak elkülöníthetőek, a lakásban minden 
egy nagy egésszé állt össze, úgy érezted, 
mindennek megvan a pontos helye ebben

a rendszerben. Egy tojás belsejében lehet 
pont ilyen fény, ilyen mérhetetlen nyuga
lom és biztonság, gondoltad. Aztán a für
dőszobában, a mosdókagylóban egy hosz- 
szabb vörös szőrszálra lettél figyelmes. 
Felnéztél a tükörbe és vöröslő szakállad- 
ba túrtál, mintha a kagylóban árválkodó 
szőrszál helyét keresnéd. Más talán nem 
tulajdonított volna különösebb jelentősé
get az esetnek, te mégis idegennek érez
ted azt a szőrszálat. Úgy gondoltad, vala
ki szándékosan helyezte oda, ezzel jelezve 
a jelenlétét.

Napokig lested azután a mosdókagy
lót, várva, hogy majd megjelenik egy 
újabb vörös szőrszál, igazolva gyanakvá
sod helyénvalóságát, de semmi. Be kel
lett ismerned végül, hogy csak a fantázi
ád játszott veled, hogy talán az évek óta 
tartó fáradtságérzet az újdonságok okoz
ta szokatlan szenzibilitással párosulva 
hozta létre a paranoia gyengébb koktél
ját, és mindent helyrehoz majd egy ki
adós alvás.

Másnap meglehetősen üdén ébredtél. 
Miután elfogyasztottad a frissen facsart 
narancsleved, lementéi futni a Népliget
be. Közel tizenöt éve kezdtél el rendszere
sen futni, egyetemi tanulmányaid kezde
tén. Tisztán emlékszel az első alkalomra, 
villamossal zötyögtél a Margit-szigetig. 
Az első kilométer után azt hitted, kikö
pöd a tüdőd, a negyedik után egyszerűen 
nem tudtál leállni, pedig már fájdalma
san feszültek az inak a lábadban, az ol
dalad szúrt, a talpad pedig égett az ere
detileg nem futásra szánt cipőben. De 
vitt valami előre mégis, bele az ismeret
lenbe, minden lépés egy-egy felfedezés
nek tűnt, a sziget megismerésének lehe
tősége. Most is azt érzed minden reggel, 
amit akkor, hogy a futás mindent át
mozgat benned, nemcsak a vért, nem
csak a csontokat, a húst, de a gondolata
id is, hogy éberebbé, jobbá válsz, mint az 
a tegnapi ember, aki ugyancsak te vol
tál. Többé nem gondoltál a szőrszálra, 
nem emésztett már a gyanakvás, egysze
rűen róttad a köröket, számoltad a lépé
seket, ahogyan mindig, mígnem várat
lanul, úgy a hetedik kilométer után, rád 
jött a szükség. Rohantál hát haza, immá
ron nem céltalanul. A legnagyobb szeren
csédre épp időben sikerült megérkezned, 
és a székelés olyan kellemesre sikeredett, 
hogy Dali sem tudott szebbet megírni 
az Egy zseni naplójában. Csak eztán let
tél figyelmes arra, hogy a gurigán nincs 
több papír. Pedig meg mertél volna es
küdni, hogy háromnegyed órával azelőtt, 
amikor elindultál a ligetbe, még volt. 
A vérnyomásod az egekig szökött, a szí
ved olyan ütemben vert, mintha zsinór
ban kétszer lefutottad volna a maratoni. 
Valaki bejár ebbe az istenverte lakásba — 
mondtad magad elé, és ettől még idege- 
sítőbbé vált a gondolat. S ha valami még 
ennél is idegesítőbb volt, akkor az az, 
hogy ott ültél a vécén, szaros seggel, véd
telenül, kiszolgáltatottan valaki kénye- 
kedvének, a saját lakásodban, ahol való
jában a legnagyobb biztonságban kellett 
volna érezni magad.

Az elkövetkező napok ismét éber meg
figyeléssel teltek. Egyenként memorizál
tad a lakásban található tárgyak helyét

és pontos pozícióját. Lemérted, hogy mi
lyen távolságban található a távirányí
tó az asztal szélétől, és azzal milyen szö
get zár be, folyton ellenőrizted a só és a 
kristálycukor mennyiségét, naponta le
olvastad a fogyasztásmérőket rendelle
nes értékek után kutatva. Úgy helyeztél 
el mindent, hogy cseppet sem érződjék a 
szobában a (meg)rendezettség, de ugyan
akkor minden mérhető, valamihez viszo
nyítható, ellenőrizhető legyen. Persze, 
minél inkább figyelted a dolgokat magad 
körül, azok annál inkább változatlan
nak, érintetlennek tűntek. A munkából 
hazaérkezve, a lakásajtó előtt állva a fé
nyes kilincset nézegetted, találsz-e rajta 
a tiédtől eltérő ujjlenyomatot. Természe
tesen nem találtál.

A hosszas kutatások, tényfeltáró akci
ók után ismét be kellett látnod, hogy túl
reagáltad a helyzetet. Hirtelen beugrott 
egy emlék arról is, hogy az inkriminált 
futás előtt te magad tekerted le az utolsó 
pár lapnyi toalettpapírt, tehát kizártnak 
tekinthető, hogy bárki járhatott a laká
sodban. Arra nem gondoltál, az emlékek 
egy idő után idomulnak ahhoz, amire va
lójában emlékezni szeretnénk. Megszé
pülnek, ahogyan mondani szokás, igazzá 
válnak, elhisszük azt is, ami teljességgel 
hihetetlen, ellenben nekünk tetsző, szép. 
Mikor egyik nap, hazaérve a munkahe
lyedről nem a megszokott pasztellsárga 
árnyalatok fogadtak, már csak legyin
tettéi. Biztosan reggel húztad félre a fe
hér sötétítőfüggönyt, amikor kinéztél az 
ablakon, hogy esik-e az eső -  könyvel
ted el magadban a változást. A cipőidet 
az előszobában pedig minden bizonnyal 
félálomban rendezted sorba. A tükrödön 
éktelenkedő tenyérnyom is — annak elle
nére, hogy mérete láthatóan eltér a tiéd
től -  csak a sajátod lehet.

Egyik délután azonban olyan dolog 
történt, amelyre nem tudtál a korábbiak
hoz hasonlóan magyarázatot találni. Mi
után kabátod a fogasra akasztottad és 
táskád hanyagul az egyik konyhaszékre 
hajítottad, a hálószobába lépve különös 
látvány tárult eléd: ágyadban egy vörös
re sírt szemű, vörös hajú lány aludt bé
késen. A jelek szerint nem sokkal előt
te aludhatott el, mégis látszott az arcán, 
hogy az álom legmélyebb tartományai
ban jár. Nem tehettél mást tehát, mint
hogy halkan behúztad az ajtót, és hagy
tad őt, had’ aludjék.

Kilenc óra lehetett, amikor először mo
tozást hallottál a hálószobából. Aztán 
hosszas csend következett. A lány bizo
nyára nem mert kijönni, ezért úgy dön
tött, kivár.

— Nem foglak bántani, nyugodtan ki
jöhetsz — mondtad hangosabban. S mivel 
nem érkezett semmilyen válasz, még hoz
zátetted: csináltam neked vacsorát.

Óvatosan lenyomódott a kilincs, és las
san kinyílt az ajtó. A szeme környéke 
most is vörös volt, ahogy rád emelte te
kintetét, a szemei olyanok voltak, mint 
két csillogó ezüstpénz.

— Én nem akartam... — kezdte vol
na a mondatot, de a sírástól elcsuklott a 
hangja.

> » »  fo ly ta tá s  a  6. o ld a lo n
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-  Semmi baj — mondtad. Akkor vetted 
csak észre, hogy nincs vele szemben sem
mi fölényesség-érzeted, és nem érzel dü
höt sem azért, amiért betört a lakásodba. 
-  Hogy sikerült bejutnod hozzám?

-  A kulcsommal -  válaszolta. Majd 
megérezve a válasz szerénységét, még 
hozzátette: Előtted a volt barátom bérel
te a lakást. Ahogy ezt kimondta, újra sír
ni kezdett.

-  És mi történt a volt barátoddal? -  
kérdezted, de mindjárt azután meg is 
bántad, hogy elhagyta a szádat a kérdés. 
A szégyenérzettől lángba borult az arcod.

-  Meghalt -  zokogta. Majd felpattant, 
és a bejárati ajtó felé vette az irányt. 
Megmarkolva a kilincset egy pillanatra 
megtorpant, a kabátzsebeiben matatott 
hosszan, majd a bélésből nagy nehezen 
előhúzta a kulcsokat. Visszaadom, és ígé
rem, nem foglak zaklatni többé — csillan
totta feléd a két ezüstös szemét.

-  Azt szeretném, ha megtartanád — 
mondtad, inkább magad elé, mint neki.

A kulcscsomót visszacsúsztatta a zse
bébe, mely azután továbbsiklott a tömő
anyag melegébe. Óvatosan betette maga 
mögött az ajtót, és hallottad, amint elin
dul vele a lift földszint felé. Az ablakból 
láttad, ahogyan felszáll a kilences busz
ra. A közeli kisüzlet ablakában hunyorog
ni kezdett, majd végleg kialudt a CLOSE 
felirat első betűje.

» » >  folytatás az 5. oldalról

Last Kiss
a d  notam  J. Frank Wilson
an d the Cavaliers

Az utcátok elején, nem messze tóletek, 
két vályogtéglából épült parasztház kö
zött húzódott az ösvény. Ritkán járt ar
ra valaki, a semmicske földsávot jobbról 
is, balról is embermagasságú gaz övezte. 
Az ösvényen túli világot úgy neveztétek, 
a Senkiföldje. Törvényei mások voltak az 
utcátokénál. Már persze, ha voltak egyál
talán törvényei. Aki általvágott a növény
rengetegen, lépten-nyomon napszítta haj- 
festékes flakonokba, csorba pálinkás- és 
sörösüvegekbe botlott. Na és színes nejlo
nokba — ott integettek a fákon, a bokrok 
kifürkészhetetlen koronájában. Noha lát
szólag élettelen volt a táj, mégis minden 
apró elemével, elszórt szemetével az em
ber jelenlétét hirdette.

Rudival, a tőled alig két évvel idősebb 
szomszéd fiúval itt építettétek meg az el
ső igazi bunkereteket (amelyet a későbbi
ekben akár számos másik is követhetett 
volna, ha a dolgok nem alakulnak más
képp). Ó már az elejétől otthonosan moz
gott ebben a kaotikus univerzumban. 
Tudta, minek hol a helye, mit mire lehet 
használni. Persze, ha ideges volt, néha 
ő is érthetetlen dolgokat csinált. Össze
gyűjtötte a barna sörös- és zöld pálinkás
üvegeket, sorban egymás mellé fektette 
őket, majd egy jókora téglával mindet ri- 
pityára zúzta. (Az egyetlen bizonyosság

arra, hogy rajtunk kívül más is ismerte 
a Senkiföldjét az az, hogy ezek az üvegek 
időről időre „újratermelődtek”.) Általában 
az apja miatt volt ideges, ahogyan te a sa
játod miatt. Mindketten tűrhetetlennek 
tartottátok, hogy a szüléitek beleszóltak 
az életetekbe. Olyankor Rudi tört-zúzott, 
te pedig torokhangon üvöltöttél bele az 
ismeretlen világba.

Jócskán a bunker megépítése után jöt
tetek rá arra, hogy a Senkiföldjétől alig öt 
perc járóföldre egy szurokkal lekent, fá
ból épített raktár áll. Rudi szerint a falu
ban csak úgy emlegették, a Fekete Kas
tély, bár te azelőtt sohasem hallottál róla, 
tehát elképzelhető, hogy nem volt a min
dennapi közbeszéd része. A szüléidtől sem 
mertél rákérdezni, hisz’ ahhoz beszél
ned kellett volna a szupertitkos bunker
ről, amelyről ők — egy, a Rudival kötött 
vérszerződés értelmében -  semmilyen kö
rülmények között nem szerezhettek tudo
mást. El kellett tehát fogadnod, hogy a be
tontalapzatra emelt, fából épített csarnok 
a Fekete Kastély, a falud sötét története
inek része, ahonnét minden éjszaka útra 
kel a gonosz felkeresni áldozatait. Ez utób
bi adalékról szintén Ruditól tudtál, mert 
a gonosszal azelőtt sosem találkoztál, el 
sem tudtad képzelni még akkor, hogy a jó 
szándékon kívül létezhet más is a világon.

Kezdetekben a Fekete Kastély tehát 
egyenlő volt számotokra a rosszal, a ha
lállal, de később felfedeztétek kincseit is. 
A Kastély ajándékozott meg titeket a féle
lem, az izgalom, később pedig a bátorság 
érzésével, de ez egy hosszú történet.

Ami most ennél sokkalta érdekesebb, 
az Erika.

Erika Rudi féltestvére volt, és heten
te egyszer, általában hétvégenként meg
jelent az utcátokban. Rudi mindenhová 
magával vitte, a széltől is óvta őt. Tö
kéletes báty volt, az egyik szemét foly
ton a húgán tartotta. Tudta, hogy mit

kell cselekednie, ha Erikát netán táma
dás éri, vagy a hozzád hasonló utcabe
li tacskók rámozdulnak. Ha valaki bán
tó megjegyzést tett a húgára, már lendült 
is keze, úgy csattantak a pofonok, mint 
Bud Spencer és Terence Hill filmjeiben. 
Olyankor Erikával a falnak lapulva fi
gyeltétek Rudit, ahogyan igazságot tesz. 
Elég az hozzá, hogy egy idő után az utcá
ból egyetlen fiú sem mert Erikához szól
ni. Te voltál az egyetlen, aki büntetlenül 
a közelében lehetett.

Bár a vérszerződésben benne foglalta
tott az is, hogy a bunkerbe lányok nem 
tehetik be a lábukat, Rudi mégis min
den alkalommal magával hozta a húgát a 
hétvégi hadimegbeszélésekre. Erika nem 
lány, hanem a húgom — mondta mosolyog
va, amikor felhívtad a figyelmét a szerve
zeti szabályzat harmadik bekezdésének 
második cikkelyére. Bólintással jelezted, 
hogy elfogadod az érvelését. Erika még
iscsak Erika, Rudi féltestvére, akinek jo
gában áll ott tartózkodnia -  győzködted 
magad, nem is sejtve azt, hogy majd csak 
ezután következik az igazi szabálysértés.

Az egyik szombaton, nem sokkal ebéd 
után Erikát egyedül találtad a bunkerben. 
Rudit befogta az apánk dolgozni -  magya
rázta a lány. -  Tizenöt éves, nem lazsálhat 
már kedvére úgy, mint azelőtt. Ettől egy 
kicsit pánikba estél. Arra gondoltál, hogy 
nemsoká te is tizenöt éves leszel, és vélhe
tően neked is segítened kell majd otthon a 
házimunkában. Akkor aztán isten veled 
bunker, isten veled szabadság...

Tetszik a szemed, amikor gondolkodsz, 
és csak úgy a távolba meredsz — mondta 
a lány. Azelőtt sohasem dicsérték meg a 
szemed, így fogalmad sem volt, hogy mit 
kellene erre mondanod. Kösz -  vágtad rá 
hosszú másodpercekkel később. Erika ka- 
céran mosolygott. Persze, akkor még nem 
tudtál a mosolyok között különbséget ten
ni. Nem tudtad, hogy mit jelent, ha egy
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lány úgy mosolyog rád, mint akkor Erika. 
Nem tudtad, hogy a mosolyok mögött sok
szor komoly és kifürkészhetetlen szándé
kok lapulnak, hogy egy mosolyban teljes 
történetek vannak, amelyek a megfelelő 
„látással” kiolvashatók. És azt sem tud
tad, hogy egy mosolynak története van, és 
ez a történet örökre belénk vésődik, hiába 
is próbálnánk elfelejteni.

Megmutassam neked a Fekete Kas
télyt? -  kérdezted a lánytól. Mhm -  
mondta csillogó szemekkel. Hason kúsz
tatok át a kerítés alatt, kicsit távolabb 
farkaskutya ugatott, hangosan csilingelt 
a lánca a kopott betonon, vagy legalább
is ti szentül meg voltatok győződve arról, 
hogy a kutyaláncnak volt olyan szabály
talan, mégis zenei csilingelése. A faépü
let oldalán egy kisebb méretű nyílást 
találtatok, amelyet egy rögtönzött aj
tó takart el. Zsanérjait a kelleténél hosz- 
szabb facsavarokkal rögzítették, hegyeik

a túloldalon fényesen meredeztek a sem
mibe. Előtte egyszer sem láttad a Feke
te Kastélyt belülről, így beérve Erikával 
együtt téged is meglepetésként ért a szin
te a mennyezetig tornyosuló morzsolt ku
koricahalmok látványa.

A lány örömében megcsókolt, olyan ve
hemenciával, hogy a szád percekkel ké
sőbb is zsibogott. Lehet, hogy ez a csók 
akadályozott meg abban, hogy vissza
tartsd őt attól, hogy nem sokra rá elme
rüljön az egyik kukorica-halomba? Min
denesetre szólnod kellett volna valamit, 
felhívni a figyelmét arra, hogy a Fekete 
Kastély állandó vendége a gonosz, hogy 
egy ahhoz hasonló fürdőzésnek belátha
tatlan következményei lehetnek. Mire 
vársz, pupák? Gyere utánam, ha mersz! 
-  szólt hozzád nevetve, majd újra és új
ra elmerült a szemek között. Már indul
tál volna, de a következő pillanatban egy 
zár kattanására lettél figyelmes. Mielőtt

kimásztál volna az épület oldalnyílásán, 
intettél az éppen előbukkanó Erikának, 
hogy rejtőzzön el. Nem féltetted őt, bíz
tál abban, hogy az őr nem talál rá. Szin
te egészen a bunkerig hason kúsztál visz- 
sza, úgy tervezted, hogy ott várod meg 
őt. Hogy majd jókat nevettek ezen a tör
téneten, ha végre Rudi is megérkezett. 
De Erika órákkal később sem tért vissza.

Vasárnap reggel Erika édesanyjának 
sírására ébredtél. A szüleid a konyhá
ban vigasztalták őt. A Fekete Kastélyban 
találtak rá, az egyik kukoricakúp alatt. 
Nyitva volt a szeme, belőle órákkal ké
sőbb is kiolvasható volt az utolsó pillana
tok kétségbeesése, mondták. Próbáltad 
felidézni azokat a szemeket, Erika riadt 
tekintetét, de csak arra a szombat kora
délutáni kacér mosolyra emlékeztél, és 
a csókra, amelyet a Fekete Kastélyban a 
szádra nyomott.

Eletetek első csókja volt.

RAJVINDER SINGH 

Szenvedés

az a madár mely félve 
rikolt a magányos udvari fa 
sorvadó lombjában 
hisz társtalanul kell 
megtennie a vég nélküli 
utolsó repülést

mily valós, amint elképzeljük

A fá jd a lo m  ek sz tá z isa

Ezek a meghitt pillanatok -  bár egy ideje már 
csupa transz, fájdalom és akadály.
Mégis, ez a reggel gyönyörű hangon
kopog ajtómon, hogy ismert dallammmal oldja lelkem.
És felébredvén állítom magamnak, az öröm akkor is öröm, 
ha kissé szerény és magával nem ragad el.

Halk szavakat visszhangzó líra szól, rapszódiák 
ereken át táncolnak fel a szívbe, mint az eksztatikusán 
tomboló, de még reménykeltő hajnali szél.

Saját hangom, dalolásom visszhangozza a liget, az erdő, 
és várom, táncolhassam illataival, a széllel.

C send

kortyolgatva a lélek mély, nyugodt vizéből 
mint szókavicsok csendes köröket vonnak a 
gondolatok, s háborogatják a felszínt egy-egy pillanatra

Rajvinder Singh (sz. 1956, Kapurthala, India) 1980 óta 
Berlinben élő, többnyire németül, de angol, pundzsábi, ur
du, dogri és hindi nyelveken is író költő. A Német írószö
vetség és a Németországi Pen, valamint a Bátorság az 
idegengyűlölet ellen mozgalom tagja. Egy tucat verses
kötete jelent meg, számos irodalmi díjban részesült (pl. a 
Worpswede Irodalmi díj, melyet a német irodalmi nyelv 
újításáért kapott). Itt közölt versei eredetileg angolul je
lentek meg az Indiai Irodalmi Akadémia Indian Literature 
(Indiai Irodalom) c. folyóiratában.

elnyomva az épp zajló beszédet 
úgy tűnik a minden nem teremti meg 
az értelem örökkévalóságát

időtlen idő öleli körül helyeket változtató hiedelmeink 
hisz csak részben van ott, ami vagyok, részben már távozott 
hogy egyezkedjen, félig tied, félig az enyém vagyok-e

H árom szög

Rátekintve, biztoságban érzem magam, 
benne, háromszögben haladva 
lényétől, rajtam át, felénk

mint pillangó, a szárnybontogatáson 
messze túl, egyre csak igézőbb 
formákat ölt

szemének arany áttetsző izzása 
körém fonódik, látomássá válik 
világító káprázatos lánggal

sugárzó mosolya szép, mint virág, sóhaja
néma mint fennséges fény,
míg örömmel fogadja ujjaim érintését
s kéri hogy ajkaim kívánva csókolják minden pórusát

melegtől kiszáradó óceán, vágyakozón cseppjeiért 
úgy érzem szótlan rabjává váltam 
csodálatos nyílt tekintete fürkészésének

A várakozó  versrő l

irodámban ülve gondolok is nem is
körülvevő világom gúnyos szeszélyére
oly szomorú, oly kitaszított vagyok
verseim által, melyeket egy életen át
szegénység és ínség ellen írtam,
hogy nekünk, nincsteleneknek
biztos horgonyként szolgáljanak;
nem az enyém, mi elveszett, verseim sem,
s hogy alábbhagyjak az írással egy szusszanásra
a hűtőhöz megyek, kinyitom könnyedén
és lám ott vár rám a következő...

DOMOKOS JOHANNA fordításai
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SZÁZ PAL

A patolatnyár 
m eséje
phytolegenda

Amikor má Szentanna meg Jovákim 
öleget imátkoztak, vínsígükre meghágat- 
ta Atyámteremtőm a imájjikot, és égy 
gyerekké ajándíkozta meg ikét. De 
némám akárkivé, hanem a legtisztább 
lilékké, Évanyánk legkisebb lányává. 
Mer a Szentanna még a Jovákim vó- 
tak a legtisztábbok a níp között, öreg
asszony, öregember, ezeket tette még 
Krisztusurunk Szűzannya, a Márjácsko 
szüleinek, mer azok vótak a legjámbo- 
robbak. De a Jovákim évesztétte a hitit, 
hogy nékik még gyerék születhet. Ami
kor Szentanna megmondta néki, hogy 
nemsokáro születnyi fog a Márjácsko, 
hitetlenkedett, oszt vígű évadt tűle. Úgy 
éborút, epesztétte a bánót, éhanyagótt 
vót, aszott is, szakállos is. Nem tutta a 
szívibe a jámborságot. Égy nap kint ara
tott a határbo. Nem mént néki sénki 
markot szénnyi, mer é vót vadúva a níptű 
is. Égyedű csinát mindént. Szentanna 
otthon sírdogát, má ékíszítétte a kon- 
dért, savanyúleves még a finom lapí
tott, csak nem merte kivinnyi néki. Ami
kor má igén tűzött a nap, mer nagy vót 
a aszály abba a esztendőbe, behúzódott 
Jovákim a sénkifőggye szilibe a hüssre 
égy terebílés fa alá. Nyárfa vót ez, pa
tyolatnyár, az a legterbíléssebb, de ak
kor még nem vót patyolat. Ahogy ott a 
hüssön a Jovákim bóbiskót, éccércsak 
akkora fínyéssíg támott, hogy a napot 
hetvenhéccér túlragyogta, pedig assé 
semmi, mer tűzött istenessen! Megjelent 
néki Gábriélangyal, aszonta, hogy ézénné 
tudatom, parancsba van adva, hogy a 
Szentanna öreganyám gyerékét fogan 
a Szentlílek erejibű! Ehűll éré Jovákim 
há ammég má hugyan léhet, aszongyya 
néki, hisz a asszonnyá má nem is, izé, 
notuggyamit, írinkézünk. Máro ki
lenc hójáro és megszüli a Márjácskát, 
asszüli világmegváltóját, ammény. Jová- 
kimot éré megkísírtétte a Sátány. Mer 
ais ott ólákodott, a hoppmestérivé, 
Luciferkóvá. Há akkor ki a gyerék ap
ja, mer hogy én nem, ais biztos! Tartóz
tasd magad te Jovákim, mer meg van 
írva, hogy Atyámeremtóm szülte a vilá
gát, világo szülte mennyit, mennye szül
te fődjit, födje szülte fáját, fájjo szül
te ágát, ágo szülte virágját, virágjo 
szülte Szentannát, Szentanna szülte 
Márjácskájját, Márjácsko szülte Jézus- 
kájját, Jézuska a megváltás világát. Mer 
Krisztusurunk a istenfija Méssijás, a ílet 
fájjánok gyümőcse, aki évészi a világ bű
neit, ammény. De a Jovákimnak nem ha
gyott bíkkin a ördöge, úgy émírgűt. No 
de asz mommeg, de rögtön, hogy kitű 
fogamzott meg a Szentanna! Kitű-ki- 
tű, mit értetlenkécc, hát a Szentlílek 
kégyelmitű. Mondja néki Gábriélangyal. 
Mégis te vagy a gyerék apja, szerelemnek 
példakípe. Ezér ne légyé hitetleny, térj

meg, meg kisírt a ördög. Szűzmárjo lel
ke pedig olyan tiszta, mind a patyo
lat, nem fékőzhet ahho makula. Szí
vibe nincs a bűn fullánkjo, ő léssz a 
ménnyek királynéja, Evanyánk megvál
tója, szűzmárija istenannya! De Jovákim 
csak réplikázott. Még ha igaz is vóna, 
öregék vagyunk mind a ketten, má a 
Szentanna is öregasszony. Szerintem te 
túl sokat ittá Atyámteremtőm borábú. No 
hát ha nem hiszéd, lásd a saját szénieddé. 
Ekkor nagy fínyéssíg támodott, eló'vétte 
Gábriélangyal a Márjácsko lelkit a 
tarsolyábú. Olyan ragyogó vót, hogy a 
napra lehetett níznyi, de rá nem. Ruhájjo 
ragyogott, szípsíge sugárzott. Ott át a 
Hódkarélyon, lábáná a kígyó fekütt, 
hófehír szívibű lángok törtek fő, evvót a 
szerelőm forráso. Olyan tisztán ragyo
gott, hogy Jovákim menten megvakút 
tűle. Mivé hitetleny vótá, légyé olyan, 
mind a hitetlenyék. Kilenc hónnap múva 
meglátod a kégyelém fínyit. No így is 
maratt vakon, míg meg nem született 
a Márjácsko. Azalatt megbántó bű- 
nit, bojtot, imátkozott. így lett esztán 
Szenjovákim. Meglett a Szűzmárjo, meg 
létt Jovákim széme fínye. Követkéző esz
tendőbe mégy ki a határbo Szenjovákim 
aratnyi, mégin le tálát pihennyi a 
sénkifőggye szilibe, ahun megkísírtétte 
a Sátány még megjelent Gábriélangyal. 
Hát ahogy bemégy a fa alá, lásso, hogy 
főníz, tiszta fehírek a falevelek. Nagy 
csudajel nyoma maratt itt nékünk a 
világbo, a patyolatnyár csudájjo. Látto 
Szenjovákim, hogy kívűrű mindén le
vél míregződ, belűrű meg patyolatfehír. 
így van ez a patyolatnyár levelivé má
ig. Föllű ződ, alú fehír. Mer a Szűzmárjo 
lelkinek ragyogáso kifehírítétte a patyo
latnyár leveleit, hogy semmi makula né 
légyén abba. Ez jegyzi a kétszinűsígét, 
Szenjovákim csudájját, mer ais szín
re imátkozott, színre hitt, színre jám
bor vót, de a szívibe hitetleny maratt. 
Amikor osztán megtért, kimosta a lel
kit szíp fehírre. Látto Szenjovákim, hogy 
nagy kégyelém van a patyolatnyárbo. Aki 
patyolatnyárbú faragott teknyőbe fürdik, 
annak húsábo nem esik a romlás. Aki 
a patyolatnyár fájávó füstöli, attú úgy 
elijennek a sátányok, éménekűnek, még 
orra sé esnek!

Szengyörgy  
m ég Szem ihál
phytoaforizm a

A Szengyörgy még a Szemmihál a 
pásztorok vídőszentyei. Szengyörgykor 
teréllik ki a nyájjot, Szemmihálkor be
viszik a téli karámbo. Ezék őrzik a esz
tendő idejinek forgását, éggyik jegy
zi a esztendő világos, másik a sétít felit. 
Szemmihájkor mindén hádoklik, nem 
hijábo, hogy a temetőkertét őrzi, a lovaji 
még viszik a embért a másvilágro. Rajta 
égy angyalka a kalauzbácsi! Szengyörgy 
még legyőzi a tél fagyos sárkánkígyójját, 
nos minnyá kivirúll mindén. Mer nem
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ám pásztorbot van a kezibe, hanem a 
idők kargya. Mer ha hetének a idők, má 
a Sibillakirályné megmonta, főgyün a po
kolbéli kígyó a fődre, föl akar ménnyi a 
ménnyekbe, de a Szemmihál lekaszabójja 
a kargyávó a utósó háborúba. No, nyáron 
még összeverekszik a Szemmihál még a 
Szengyörgy, gyün két borulat, tátus nagy 
felleg, égymásnok esenek, verekénnek. 
Améllik győzedelmeskedik, azé léssz 
a termís. Égymásnok ménnek, röpüli 
mindéggyik a maga sárkánkígyóján, 
éggyik fekete, másik vérés. Monta a 
Öregtátus. No hát az nem a Szentijjés, az 
lövődözi a ördögököt a neve napján! Monta 
Öregapád. Én aszmá nemtom, aszongya 
ammég, de hogy nattudományos pásztor 
vót a Szemmihál is, még a Szengyörgyis, 
abbiztos. Úgy vetekénnek most is, hogy 
begyűjjenek a jóidők, jó légyén a eszten
dő, teremjen a határ, fijadzanak a mar
hák, de mámo má nem tuggya a níp. 
Ha a fekete győz, nemsok mindén jó
ra léhet számíttanyi. Megájjotok, ott 
áll Szemmihál a idők össze folyásáná, 
a ő kargya éle mutassa a világ vígit, 
kezdettyit a örökkí valóságnok. Mer ami
kor vígé akar lénnyi a világnok, főgyün 
a pokol a fődre, a Ancikrisztus szídítti 
a nípet, bűnbe ill a embér, a hitetlenyék 
hajszójják a jámborokot. Gyerék a Öregét 
nem böcsűlli, a szentékét nem tisztőlli. 
Amikor máj ősz hajjá gyünnek e világro 
a gyerekek, mindénnek ékezdődik, hogy 
vígé légyén. Monta a Lébus. Akkor a 
Sátány begyün a faluba, megtámoggya 
a ménnyek országát, kiereszti a 
sárkánkígyójját, hogy leégye a égrű a 
angyalokot. Terjesztenyi fog mindén 
göthössígét, nyavalákot. Az izgót észik, 
parazsat fúj, de adddigra úgy éterjeszti 
a Ancikrisztus a dohánt még a pájinkát, 
éggyet tüsszent csak, főgyúll a égisz vi
lág. De a Szemmihál legyőzi a sátánkí
gyót. Eszmá a Sibilla is megmonta. így 
osztán vígezetbe nem lösz más válosztáso
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a Luciferkónak, meg kő térnyije annak 
is, hogy úgy legyen minden, mind kezdet
be. Monta Öregapád.

Hóttág
phytoenigma

Olyan a időknek folyáso, mind a 
hóttág. Mer nincs abba semmi, kiszárott 
még mielőd Öregapád megszülethetett 
vóna, azóta csak a idő csordogáll ben
ne. Abba folyott rígén a Vág, mámo má 
illő víznek nyoma se. Mocsaras vidík 
lehetett rígén ez a maradi vidík. Legyütt 
a Vág a hégyekbű, itt bolgott össze-visz- 
sza, míg utat nem tálát a Dunábo. Meg 
míg meg nem gyütt a parancs, mer 
osztán megszabályozták. Főszárították 
a mocsolát, köllött a termő főd. Nagy 
vót a sénkifőggye a rígi világbo, hun 
Mocsola vót, hun Puszta, hun még mind 
a Kéllécs, homokdűllő. Akkor osztán 
rendbehoszták, lehetett szántonyi, vetnyi, 
aratnyi. Mekcsináták a kanálisokot, 
akkor még fődkanálisok vótak, ott 
ásto Öregapád Öregapja is a níppé a 
Ferencjóskánok. A Vág tőttísit még biz
tos a Márjotérézija intízte, mer a törö
kök biztos nem. A eső háború alatt ásták 
a kanálist a Sebesbe. Osztán a elftársok 
megcsináták a bétonkanálisokot. Meg 
lett régulázvo a Vág, é lettek vezet
ve a árodások, termétt a főd, léhetétt 
öntöznyi, tavasszá nem gyütt fő a ta
lajvíz. A Mocsolát még a Vermekét 
beípítéttík a hatvanas évekbe. A hóttágbo 
még má a tavaszi vizek se gyünnek fő. 
De még azér ott van, láccik sok helén. 
Ott kanyarognak a jegényesorok a 
Rohattszugla felé. Oszt ahun beszán
tották, ott is ottmaratt. Látnyi mái na
pig, úgy kanyarog a határbo, mind a 
ökörhuggyozás! A falut is háromszor 
fordújja, minha maradra gyünne, é se 
akarna menni. Níz meg a intérnétbe, ott 
van abba is. Imitt-amott visszamarat
tak, de azok sé tavak má mámo, mind 
éccér. Ott folyott valamikor a temp
lom mögött, a papkert alatt. A Imreatya 
tehenyeit onnaj lopták é. Ehajtotta a 
hitetlenníp. De még ha mindenhol é is 
tűnik a nyoma előbb-utóbb, akkor is ott 
fog folynyi a Hótvág, víz nékű, lent a főd
be. Hát a neve is mongya. A idők folynak 
a hótt Vágbo. Hótt idők folynak a ágbo. 
Mer láccik a idő a égisz vidíkén. Mosmá 
terem a főd, mégsincs senki embérfija a 
határbo. Olyan, minha a sénkifőggyit 
járnád! Mosmá van kanális, mégsé ön
töz senki. A hidrantok má nem is 
ménnek, rígén súgtak, spriccőtík a vizet. 
A csérpacskákot is szítverík. A fordulat 
után, hogy kiméntek a elftársok, mindén 
szít létt verve. Mer nem tanúll a embér 
a termíszettyibű. Bezzeg a növínyék! 
Azok egymásbú sarjannak, égymásbo 
fonyónnak, egymásro terémnek. Ősz 
hijábo mindén, mégis terém a határ, 
de hogy kitű-mitű. Nagy csuda ez a főd 
csudájjo, de nem lásso a níp, mer hitetleny. 
Eszmá én annak a Fickónak is megmon
danám, ha meglátogatna. De accsak

A lföldi ház, 1972

a parlaméntbe hirdeti a Szemmarksz 
évangéljomát a elftársoknak! Mér majd 
éccér megunnya terémnyi a főd, má 
énehezűll a rút bűnöktű, bánotábo kiszá
rod. Nem léssz akkor víz séhun, sé illő, sé 
hótt. De a Hótvág akkor is ott léssz, ha si
vatag léssz a határ. Akkor má más nem 
is léssz csak a Hótvág a főd alatt. Ott fog 
a hótt idők folyáso csurdogányi.

A rohadásbú  
a fínybe
phytoaforizma

Olyan a embér a Atyámteremtőm 
kertyinek kívű, mind a burján, nem gon
dozza sénki sé. É van vadúva a embérisíg, 
égymás hátán innék égymásnok káráro. 
Éggyike sarjú a másikát lelepi. Éfogja 
a fínt, fölüli a esővizet. így van ez a 
rígi világbo, így van mámo, így van 
ténnap is. így a ősök éhónak, de a fősők 
is elöregésznek, gyünnek a még fősők, 
akik mámo még a ténnapra várokoznak, 
gyünnek, és hónapra meghának. így 
mégy mindén a fínybű a rohadásbo. 
Öregapád sírját is élepte a burján. No 
még esztánn, olyan ez a sénkifőggye, 
mind égy nagy temető. A sarjak a ro
hadásbú nyőnek a fínre. Öregisten 
kertyibe nincs rohadás, nincsenek dö
gök. Mer Öregapád Öregapja még így 
hítta Atyámteremtőmöt. Minden virítt 
örökkí valón. Ugyanégy tövön van rügy, 
bimbó, virág, mag. Ugyanéccér van mag
ba, sarjúba, hajtásbo, virágbo, termísbe, 
burjánbo, romlásbo. Öregapád kertyirű 
akárki példát véhet. Háto nem hajlik, 
gyomot mégis kiszédi. Igényésénnyi nem 
tud, mégis megmecci a fákot idejibe. 
Megásso a fődet a maga idejin, beve
ti a maga idejin. Mer olyan a embér 
Atyámteremtőm kertye kívű, mind a bur
ján. Csak a kikelet a ura. Mer akkor má 
a rohadásbú megy a fínybe mindén. Mer 
égyün a idő, hogy terém a főd, mind a vi
lág, mind a burján a utósó napig. Akkor 
begyünnek a rossz idők. Kituggya hány 
kikelet vót, mennyi léssz. Kituggya mi
kor száncsák be ezt a sénkifőggyit. Mer

ékűdi Atyámteremtőm a fiját a áréndáér. 
Vagy aszongya néki. Ereggy ídés fijam, 
száncsd be ott azt a darab burjánt a 
hóttág tövibe, művéjjük azt is, hagy 
terémje a főd nékünk, mer igén é van 
vadúva. Egymás kárán ínek, né légyén 
ez így tovább. Akkor osztán hajtás sar
jad Oregapád sírjábú, jessze ződ vesszeje, 
a kis mag illő vízhajtást fakaszt, levelet 
bont, ténnapra kivirágzik, hónap utánro 
szíp csérésnyefa lész belülié olyan pi
ros csérésnyét terém majd, mind a Öreg
anyád szájjo, mind leészik majd harmad
napra a gézéngúz kölkök. Azt a Öregisten 
mindönkit!

A főd
évangélj oma
ph ytoen igm a

Öregapád nattudományos embér vót, 
a növínyékbű óvasta a főd évangéljomát. 
Mer olyanok a növínyék, mind a szavak, 
mindéggyikbe megterém a ige. A őszi 
avarbú ki léhet óvasnyi a rügyfaka- 
dás évangéljomát, a virágzásbú a utósó 
időköt. A szémékbű még a jövendő világ 
burjánzását. Mer a Szentlílek írja a fődbe 
a idők létánijájját. Ahugyan a tavaszi vi
zek főszáronnak, terém a főd, a aszálybo 
érepegéll. Éccér, a nyári időkbe olyan 
aszály gyütt Maradra, hogy é sé akart 
ménnyi. Kiszikkatt mindén, még a fák is 
édopták a leveleikét. Olyan puszta vót a 
főd, akkora repedísék hasattak bele, hogy 
a embérnek gond vót áttugornyi! Égy ku
tya belecsúszott a hasadíkba, meg sé át a 
pokol tüziig. Mert Krisztusurunk monta, 
megájj, kutya, pokolra kerűsz, amér a 
mammont szógállod! Látták a embérék, 
hogy a kutya má csak éggy újjávó kapasz
kodott, de mire odaszalattak vóna, ényéte 
a tűz. Megájj kutya, ott máj könyörögni, 
hogy éggy újjad is kiméncsík a tűzbű! 
Hát osztán ezér vót olyan nagy kániku
la, mer még a főd is okátto a melegét. Ha 
érepett a főd valahun a határbo, a falu
ba hallanyi léhetétt a méndörgíst a főd 
alú. Mind amikor télén hallanyi léhet, ha 
robbancsák a jeget a Vágón. Még a poha
rak is megcsörrentek, a leves meg hul
lámot vetétt a tányírba, úgy rengétt. 
Mire begyüttek a rossz idők, addigra ki
aszott mindén. Ilyenkor kezdőnnek a őszi 
esőzísék, gyünnek a árvizek. De hijábo 
oldódik meg a főd, a repedísék hijábo 
omlanak be, húzónnak össze, hijábo 
nedveskédik átt a talaj, hijábo száncsák 
be, hijábo nem lelnyi nyomukot sé ha
lottak napjáro, a főd mindén hasadásro 
emlíkézik. Emlíkézik az mindén kidőtt 
fánok mindén ződülísire, mindén alvó 
sszém eredetire, de a jövendő íletire is a 
sarjútú a új szémékig. Ezt a Szentlílek 
mind számontarcsa, mert az számvető, 
Krisztusurunk még, a világ áréndáso. 
Minden számon van tartva, még a hajatok 
szálo is. Monta. A fődnek, koponyádnok 
szálo, a fődnek, főszininek száro van. Ez 
mind mindén a Szentlílek munkájo. Öreg
apád ezt mind ki tutta óvasnyi a fődbű.
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SÁ R A  GERGELY

Egy város rendszere
mint kint felejtett száradó ruhák

áztam ezekben a képtelenné tett 
városrészekben és néztem ahogy az épületek 
fényei újra és újra tócsákba lépnek

rendszerbe gyűltek körém a mintái 
a bomló anyagba a gyász csendje befejtett 
névtelenül jártam  mintha lehetnék bárki 
és tudtam hogy csak felejteni felejtek

én vagyok én és a többi minden más 
de itt minden sarkon egy jövő  kihal 
és a városrészeket már nem ismerem fel

a ruhákat pedig elviszi a vihar
Matei Ţigăreanu munkája

otthonos:
tágul a fény, baktat a padlón,

s távoli hang csak a felhő.
Áztatom
önmagam ebben a csendben.

Zúgást látok a fekvő
házakon.

Ébred a kertünk. Díszei zengnek.
Szerte hevernek

az árnyak.
Már csak a szél puha dallama-ritmusa

dörgöli meg-meg
a fákat.
Ébredek. Állsz. E lakatlan létből jöttem

menteni:
s itt vagyok.
Otthon a két karod. Ébred a fűben

a pára: a reggeli
illatod.

K ö rb ezá r t
Egyszer m ár
először bennem láttad a megrepedt 
égitesteket eltűnni hajnalban 
látens pusztulását valami halhatatlan
nak és onnan tudod hogy megmentelek

hogy látod ezt az analóg exitálást 
az idő  horizontján a kéklő hamut 
fényt a folyón tükröt megszitálást 
és hogy a parton kavicsként remeg a múlt

mert látni fogod ahogy szűkülnek az évek 
hogy mennyi ég van egyetlen ujjamban 
amivel először ebbe a folyóba lépek 
mibe veled egyszer már belefulladtam

fekete nadrágomra nyomtad a kezed 
mikor talán épp látszani kezdett 
felülről egy-egy kihűlő négyzet

elképzelt fodrok egy láthatatlan tóban 
hogy minden ami van csak átfutóban 
mint kék felsődön a gyűrődések

Otthon
Házam lett, és illata éppen olyan,

mint reggel
a tiéd.
Alszik a kertben a körtefa.

Szundít a zaj puha szemmel.

I.

(mint akit akaratlanul 
ott hagytak valahol.)

máshogy már nem. csak így vagyok
maguNKban.
mint a lyukban
a fény játéka, az eltitkolt csillagok.

nélküled eddig reszketve aludtam
mint itt hagyott
illatod
szelíd remegése a pamutban.

II.

Kikötők
csak a kikötők akartak látszani 
a szélvédőn az az égő folpakk 
a másik kezeddel a kormányt fogtad 
se benzin se akarat nem volt már annyi

én a vizet akartam látni te 
a partot mindketten más-más fényeket 
de a kikötőknél nincs képlékenyebb 
éreztük jó  lenne kapaszkodni bármibe

A kiélt
éjszaka reszket a vasban.

Tompul a fénytelen, zagyva
állapot.
Itt nyugalom van. (Itt van nyugalom.)

Rád vagyok hagyva,
várhatok.

Két kar a házam, s mindegyik
első alkalom, pillanat

itt honos.
Rácsok az ujjak. Egy ablak rácsai,

mikben a pirkadat

mert te voltál a sötét, mibe léptem, 
már hiszek a rendnek, 
hallgat és renget, 
minden rejtett a nyújtózó éjben.

csak árnyékok maradnak, a tárgyak mennek.
vagyok és mégsem,
mint a kis résben
ajkaink között a percnyi csendek.

(mint akire véletlenül 
rátalálnak bárhol.)

ö

Sára Gergely: 1993-ban született Budapesten. A Pázmány Péter Katolikus Egyete- oo ’é r  G)
men tanul magyar—média tanári szakon. Az írás mellett rappel, zenél, és slammel. 3
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KERBER B A LÁ ZS  

Conquest III
(S tra tég ia i verspróza)

(Részlet)

Változó döntések az egykedvű pályarendszerben.
Ha meghúzod a kart, másik sínre kerülsz, de ugyanúgy
kísért a narancssárga szignál: ATTENZIONE! COSTRUZIONE!
PROSSIMA FERMATA. Négy-öt jára t kígyója, és
semmi más. Szaladnak a feliratok. Elisabeth keze
hosszú csíkot húz; a horizont, mint egy folyton izzó sáv.
Két csillag, három csillag, négy csillag. Mozgó Tejút.
Pelyhek áramlanak az égbó'l, folyik a hab.
Turk csillogó pamacs. Fürdés, alvás. Puffadt hab-has. 
Reklámban a krémpuding. Domboldalak csorognak alá; 
illékony csokoládé. Tejszínű sziklafodor. Karcsú faág.
Elisabeth háta bamba fák alatt, szépséges hát; ülsz, 
szorít, szorul a torkod, tátod a szád. Elisabeth karcsú 
faág, egy gránátalmafa ága. Pepita-party minden éjszaka. 
Kockaszerenád. Lu asszony gránátalmafaága. A kockás 
padló, mint a könny egy holdas éjszaka. Függönyök 
a császári szobákban, már nem látszanak a messzi kertek.
Az udvaroncok a lépcsőket járják, világítanak a kristálypoharak. 
Kockadalba kezd a költő a pepita padlón, a holdról énekel 
és a holnapi ég nehéz felhőfoszlásáról, amikor mind felkelünk, 
de a mosdóig sem tudunk menni, annyi a fejünkben a pára. 
Elisabeth a csillagok gyökere; minden civilizáció alapja 
a galaktikus kristály palota. Kristálypálya. Csak ezt formálja 
jellé az írás. Feltorlódott kisbolygók egy fekete lyuk peremén. 
Bekap a spirál, ha nem vigyázol, meghajlik a horizont, 
mint a kusza napirend. Jönnek a mongolok. A  party azonban 
tovább tombol az erdő mélyén. Túl a teraszon és a belső 
épületeken, szerte a tisztásokon üldögélnek a korhelyek 
kis, lila párnáikon. A z Erdő Királya ügyel a biztonságukra, 
kiküldi kis bogarait, hogy híven őrizzék a dús határsövényt 
és a sziget partjait. Az Erdő Királya tud a mongolok előre
nyomulásáról, és szentjánosbogarakkal pásztázza a tengereket.
A tenger masszája kitépett könyvlapok főzeléke. Két tanszék 
és három enciklopédia olvad egybe. Maszatos asztal, 
maszatos vízfal, buboréklámpák, termek a morajlásban.
Egy professzor szava bugyborékol. Csomós szavak mállanak. 
Árutermelés, szállítmányok. Miltiadész aggódva figyeli 
az erődítménymonstrum épülését. Szókratész tanácsokkal 
látja el a munkásokat, néha a kőfalakon üldögél. Miltiadész 
feljegyzi a számadatokat kis noteszébe, itt-ott a helyére 
illeszt egy-egy követ. Churchill felépít egy bázist Babilon 
közelében, és ideiglenesen sikerül feltartani a mongolokat.
A sziget erdejében még hevesebb party kezdődik. A korhelyek 
táncot lejtenek a tisztásokon, dalolnak a szemcsés füvön.
A tisztás óriási bónuszpálya, a virágok plusz életerőt és 
tapasztalatot adnak. Ahogy a részegek bukfenceznek, 
folyton szinteket lépnek. Ha összetalálkoznak a nagy 
futkosásban, a „Hi”, a „Hello” és a „Welcome” szavakkal 
üdvözlik egymást. A dombok hajlatában új barátok 
várnak. Közben buborékok esnek az égből, mókás 
színvilágban, el kell találni őket. A korhelyek nagyokat 
spriccelnek az égbe, egészen karneváli a hangulat.
A fűben mindenütt vízipisztolyokat találni, és sok 
újabb játékos érkezik, hogy részt vegyen a mulatságban.

Kerber Balázs: 1990-ben született Budapesten, jelenleg 
is ott él. Az ELTE BTK és az Eötvös Collegium hallga
tója. Klasszika-filológiából diplomázott 2013-ban, jelenleg 
olasz irodalmat tanul. Elsó' kötete: Alszom rendszertelenül 
(JAK-füzetek, Budapest, 2015).

VARGA
BO RBÁLA

ballada télvégről
addig nő a fekete üstök 
míg fehérbe fordul a haj 
addig kutatod jövő  éved 
kinő belőled a tavaly 
addig mászol részegségbe 
míg a mámor kijózanít 
levelek hullnak újra nőnek 
minden tél kitavaszodik

addig lépkedsz csupasz
kövekre

tápláló édességet ad  
addig bámulsz puszta földre 
mást sem látsz csak virágokat 
addig jársz gyalog amíg már 
ingyér sem fogadnál kocsit 
hó fedi el a közel távolt 
minden tél kitavaszodik

addig izgulsz vágy-zenére 
minden hangja monoton 
addig képzelődsz messzeségbe 
itt maradsz a betonon 
addig őrzői távolságot 
egyre-egyre közelibb 
jégen fagyban a rügyet látod 
minden tél kitavaszodik

herceg! bölcshöz vedd a dórét 
gyönyörűhöz a köznapit 
ha semmi se mozdul előrébb 
minden tél kitavaszodik

m ielőtt m ég
mire elfogy a sor előttem 
a raktártej is elfogyott 
mire feltalálják a műszert 
kifakulnak a századok 
új gyógyszernek új betegség 
tünetnek tünet szab határt 
elvesztették mire keresnék 
míg megérkezne már lejárt

elhervad mire kirakják 
tányér szélén petrezselyem 
százfelőlről bizonygatják 
és kiderül csak képzelem 
mire tavaszi séta lenne 
novemberi sárra vált 
megöregszik mire szeretne 
míg megérkezne már lejárt

mire bölccsé tanul a boldog 
csontja izma megkopott 
mire kimondhatná a bókot 
megváltoztak a hormonok 
visszafordulok az utcán 
ajtó csukva a bolt bezárt 
megvirrad mire átaludnám  
míg megérkezne már lejárt

herceg! tám aszd kezed
a falnak

dalolj vígan a hold alatt 
fel nem fogható a harmat 
nincs belakható pillanat 
ha látsz halat vesd ki a hálót 
fogd ki ami fogásra várt 
kinek kell mire megtalálod? 
míg megérkezne már lejárt

Varga Borbála: 1986-ban született Kolozsváron. A ko
lozsvári Művészeti Egyetemen végzett festészetet 2010- 
ben. Kötete: Seurat és az áriák (2008).
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SOLYMÁR ANDRAS

Karácsony
Adri és én általában a szobában vé

szeltük át a karácsonyt. Most is, elnyúlva 
a sűrű és ólomsúlyú étkezések K.O.-itól, 
néztem ki az ablakon, míg a párom a tv-t 
kattogtatta. Én, próbálva kizárni a fe
jemből a hangzavart, ami kintről és a ké
szülékből áradva pontosan a fejem fölött 
csapott össze, a hatalmas, zöld, kommu
nista hombárra szegeztem tekintetem. 
Úgy magasodott az utca másik oldalán, 
mint egy türelmes birodalmi mozgóerőd, 
ami csak arra várt, hogy eltiporjon lánc
talpaival. Köd volt. Lámpái egyre fátyo
losabban jelezték a rozsdás hengereket, 
mígnem teljesen elvesztek a közelségben.

A tacskók el voltak engedve. Egy egész 
napot töltöttem a kerítés foltozgatásával, 
mégis átjártak a szomszédba. A megadás 
gesztusa volt ez. Mindig odakucorodtak 
a lábtörlőre, ahol a föld sem volt annyi
ra hideg, s az ajtó alatti résen is kiszivár
gott egy cseppnyi meleg. A közös ellenség, 
a hideg, még a macskákkal is megbékí
tette őket, nemegyszer kaptuk őket ösz- 
szebújva.

Lassan telt az idő, talán meg is állt 
egy-egy pillanatra gyönyörködni a moz
dulatlanságban. Bár lehet, hogy csak az 
épp kiborulni készülő epém hitette el ezt 
velem. Lényegtelen, rosszul voltam és 
semmi kedvem nem volt az áramszünet
hez.

-  Cirmos! A biztosíték! -  kiáltotta Klá
ra, Adri édesanyja.

-  A kurva isten fasza! -  jött a válasz, 
és nehézkes mozgás zaja. A párja, Cirmos.

Én mozdulatlan maradtam, még ör
vendtem is, hogy nem süvít a szemembe 
a lámpa erős fénye, s nem dübörög a fe
jemben a televízió recsegős moslékja. A 
tunyaság és kedvtelenség tapintható volt. 
Adri se mozdult, ült tovább elfolyva, nagy 
valószínűséggel ugyanabba a pontba bá
mulva, mint amikor a tv-t nézte.

-  Ez megsült, basszam meg! Az egész 
szekrény! — üvöltötte Cirmos a garázsból 
olyan hangosan, hogy még mi is hallot
tuk.

Mintha egy hullát kellett volna ledob
nom magamról, olyan nehezen kászá
lódtam fel. Az asztalon tapogatózva ke
restem a gyertyát és a gyufát. Tudtam, 
hol voltak, tegnap olvastam a fényénél. 
A gyufa foszforja hangos sercegéssel lob
bant fel, erős fényt árasztva a tartós sö
tétségben. A gyertyaláng vidáman életre 
kelt, megrázta magát, kinyújtózott, majd 
kényelmesen elhelyezkedett. A szoba ra
gyogott a fényében.

-  Cirmos, megcsinálod?
-  Hogy az isten faszába?!
Egyikünknek se volt kedve ilyen han

gulatú beszélgetésekhez, úgyhogy inkább 
a szobában maradtunk. Mondhatnám, 
hogy volt egy rossz előérzetem, de igazá
ból csak nyűgös voltam, nyomott és kedv- 
telen. Minden állt, fagyott volt és terhes.

Odakintről vitatkozás szűrődött be, 
vagyis egész pontosan rontott be. Klára 
zsörtölődött, mert megállt a villanysütő,

Cirmos pedig dühösen ordibált, mert ő 
volt Cirmos. Karácsony volt, se üzlet, se 
az elektromos művek nem voltak nyitva.

— Nincs térerő. — szólalt meg Adri.
Leellenőriztem. Az én telefonomon

sem volt. Kinéztem az ablakon. Nem lát
tam utcalámpákat. Igaz, olyan sűrű volt 
a köd, mint a tej, nem tudtam, hogy nem 
működnek, vagy csak nem látszanak. 
Hamar levettem róla a gondom. Központi 
áramszünet, ezt tartottam valószínűnek. 
Nem nagy szám.

Nyílt az ajtó és bejött Klára. Haját te
kergette és mosolygott, mint mindig, ami
kor a sírás kerülgette. Leült és beszél
getni kezdett, csacsogott, mint mindig, 
amikor vadállat élettársa kikészítette. 
Egy darabig bekapcsolódtam a mentőak
cióba, aztán megundorodtam tőle. Nem 
szerettem azokat, kik tűrnek. Túlságo
san is magamra ismertem ezekben az 
emberekben. Felcsaptam az épp olvasás 
alatt levő könyvet, és túl sok energiát pa
zarolva arra, hogy kizárjam a külvilá
got, megpróbáltam elmélyülni világában. 
Nem ment. Továbbra is magam elé bá
multam, elfoglaltságot színlelve, hogy 
ne kelljen bekapcsolódjak a semmitmon
dó, átlátszó beszélgetésbe. A gyertyalán
got néztem. Először azt hittem, káprázik 
a szemem. Mintha a fény kiszivárogna a 
szobából, egyre sötétebb lett. Megráztam 
a fejem, de a tünemény nem tágított. A 
láng zsugorodott. Mintha csak megfojta
ná a lég, a nehéz, az ólmos, egyre összébb 
húzta magát. Küzdött az életben mara
dásért, de mint a hős, kit lassan sarok
ba szorítottak, térdre rogyott és lihegett, 
majd kiadta a lelkét.

— Miért fújtad ki a gyertyát? -  kérdez
te Adri.

— Én nem fújtam, kialudt magától. 
Várj, meggyújtom.

Kezembe vettem a gyufát és tüzet csi
holtam. Hangos sercegés, fellobbanó 
láng, de a fába nem kapott bele. Újra pró
bálkoztam, de ugyanaz történt.

— Mi a...
— Mit művelsz?
— Nem gyullad a gyufa!
— Add ide!
De Adrinak se sikerült. Értetlenül pis

logtunk a sötétben. Ez alatt Klári kiment 
a konyhába egy gyújtóért. Hallottuk a 
kattogást s a fogadkozást. Sorra próbált 
minden gyújtót, egyik sem működött.

— Hát, hogy minden most mond csütör
tököt!

Elmosolyodtam. Olyan sötétség volt, 
hogy fel lehetett volna akasztani rá a fej
szét. A rajzfilmekben látott jelenetekre 
emlékeztetett, amikor a teljes képernyő 
fekete, csak néhány zavarodott szempár 
pislog egymásra.

Megnyomtam a telefonom kioldó gomb
ját. Semmi. Dühösen nyomogattam, egy
másután, hosszan, de nem használt. Ki
vettem az akkumulátort, visszatettem, 
de ez sem segített.

— Nem megy a telefonom! — jelentette 
ki Adri.

— Nem mondod... -  motyogtam a baj
szom alatt.

— Klári, mi a fasz van? Nem megy a te
lefonom! — üvöltötte Cirmos a szomszéd 
szobából.

A helyzet rémtörténetbe illő, gondol
tam, de még akkor sem vettem komolyan. 
Nyugtalan voltam, igaz, de veszedelme
sen racionális agyam még így is magya
rázatokat keresett. Szokatlanul erős nap
vihar, kisütött minden elektromosságot. 
Ennyi az egész. De hát... éjjel? Még nap
világ történt, csak most ért ide. A fény
nek mindössze nyolc perc kell, de talán 
más sugárzásnak több...

így agyaltam, s közben ismét próbál
koztam a gyufával. Na jó. Meg se gyúl? 
Ez már több a soknál. Kibotorkáltam a 
szobából és bementem a fürdőbe. Kinyi
tottam a kazán ajtaját, s értetlenül néz
tem be a sötétségbe. Éreztem a kiáradó 
meleget a még pattogó, elszenesedett ha
sábokból, de egy körömfeketényi parázs 
nem sok, annyi sem pislákolt odabent.

Hallottam Cirmos nehéz lépteit, han
gos, szakadozó lélegzetét.

— Nincs tűz. -  vágtam elébe a kérdés
nek.

— Hogy a baszásba?
— Tudja a bánat, de ilyet még nem lát

tam. Semmi sem akar működni, ami egy 
kis fényt adhatna.

A mama stafírungjából származó régi 
kakukkos óra ketyegett, s ez valamilyen 
sovány, de kellemes megnyugvást adott. 
Mindenki szerre meg kellett győződjön, 
hogy nem működik semmi. Kattogtak a 
gyújtók, sercegtek a gyufák, recsegtek az 
olcsó, kínai zseblámpák.

— Hát ilyet nem baszott Európa! -  ordí
totta Cirmos.

Lehet, hogy nem ordította, de annak 
hatott. El tudtam képzelni, ahogy ott 
áll, rázkódik a hasa, forgatja vizenyős 
szemét, és azt keresi, kibe kössön bele. 
A szokásos.

— Átmegyek ahhoz a fasz Besenyőhöz, 
megnézem, mi van. — morogta.

Remek, két legyet egy csapásra. Alig 
lépett ki az ajtón, Klári megszólalt.

— Olyan hideg van idebent és nyirkos.
Mintha parancsot teljesítene, úgy nyi

lallt belénk a nedves levegő dermesztő le
heleté. Az a nyákos, borzasztó hideg, ami 
a latyakos telekre jellemző, s mindegy, 
mennyire öltözik fel az ember, beissza 
magát a csontokba, és ott tompa dider
gést, sajgást tenyészt. Inkább hallgatott 
volna... Hisz mennyivel könnyebb lenne 
az élet, ha embertársaink nem hívnák fel 
a problémákra a figyelmet. Addig nem is 
léteznek. A kotnyelesek és kíváncsisko
dók szülik őket.

Teltek a percek. A kakukkos óra jelez
te. Egyre csak öltöttük magunkra a réte
geket, egyiket a másik után és beszélget
tünk, hogy nyugtassuk idegeink. Olyan 
sötét volt, mint a bányában, hiába csuk
tuk be a szemünk, nem változott semmi. 
Ez eléggé idegesítő volt. Cirmos nem jött. 
Eleinte ráfogtuk, hogy biztos megálltak 
beszélgetni. De múlt az idő, könyörtele
nül és csak nem tért vissza.

— Arnold, menj utána. Történhetett va
lami?

A hátam közepére se kívántam ezt az 
utat, de mit tehettem? Beleléptem csiz
mámba, kabátot öltöttem, és kitapogat
tam a kilincset. Haboztam egy pilla
natig. Egy halvány sejtelem fogta meg 
könyököm, mintha csak egy kislány ráz-
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ná a fejét, és próbálna figyelmeztetni. De 
nem hittem a sejtelmekben.

Mintha csak erre várt volna, a két 
tacskó nekem ugrott, és hegyes fogaikat 
a lábszáramba mélyesztették. Sosem hit
tem volna, hogy ilyen apró jószágok ilyen 
eró'sen tudnak harapni. Ráadásul nem a 
nagykutyákra jellemző' harap és tart for
gatókönyvet követték, hanem csócsáltak, 
marcangoltak, cibáltak, veszett hörgés 
kíséretében.

Kiáltani se tudtam a meglepetéstől. 
Megtántorodtam és elestem. A két dú- 
vad csak erre várt, egyik a bal csuklóm
nak esett, a másik a nyakamat kereste. 
Adri kirohant a dulakodásra és megbot
lott az egyik tacskóban. Éleset sikítva 
vágódott hasra, egyenesen a másikra, 
amelyik a csuklómat csócsálta. Zűrza
var volt. Éles kutyanyüszítések keve
redtek az én üvöltésemmel és Adri nyö
szörgésével. A felszabadult kezemmel 
elkaptam a kis dögöt, amelyik az orrom
ba mart és kitekertem a nyakát. Elkés
tem, mert éreztem, hogy felszántotta az 
arcomat és számat körmeivel és fogai
val, de az sem kizárt, hogy kiharapott 
belőle egy darabot. Az adrenalinnal lo
csolt, tompa sajgásból nem tudtam meg
állapítani.

Halk nyüszítés hatolt be dübörgő' 
agyamba. Az egyik kutya még élt. Való
színűleg eltörött valamije, ahogy Adri rá
esett. Kitapogattam a fejét. Már nem ha
rapott. Remegett, mint egy nyárfalevél. 
Nyalni kezdte a tenyerem, ahogy általá
ban szokta, szeretetteljesen, alázatosan. 
Megfájdult a szívem. A sírógörcs kerülge
tett, ahogy egy erős rántással az ő nya
kát is eltörtem.

— Mi történt? Jól vagy? — nyöszörögte 
Adri és köpött. Furán beszélt.

-  Túlélem. Megtámadtak a kutyák, 
nem tudom, mi ütött beléjük. Te jól vagy?

— Kitörtem a fogam. Vagy fogaim. És a 
csuklóm.

Klári is majdnem átesett rajtunk, ahogy 
beszéltünk. Feltápászkodtam és becsuk
tam az ajtót. Tudtam, hogy már mindegy. 
A levegő vérfagyasztó volt, nyálkás és tö
mény. Végigtapogattam magam. Megállt 
bennem az ütő, ahogy a mély, húsos lyu
kakba nyúltam a csuklómon és az arco
mon. Istenem, ezek megcsonkítottak...

-  Klári, kérlek, hozz kötszert.
-  Megsérültél?
— Igen, vérzem, de semmi komoly, ne 

aggódj. Csak hozd.
Azt hiszem, ez volt az a pont, amikor el

kezdtem rettegni. Vacogtam, fájt minde
nem, és égni kezdtek a sebeim. Halálfé
lelmem volt. Nem tudom, hogy a sötétség 
tette, a támadás, vagy az események meg
magyarázhatatlan láncolata, de ríttam a 
bennem dorbézoló páni félelemtől. Szinte 
örvendtem a csípő fertőtlenítőszer okozta 
fájdalomnak, mert egy rövid időre levet
te vállamról a gondolkodás terhét. A csuk
lóm kezdett dagadni és alig mozgott. Ezt 
jó erősen betekertem. A lábam nem sérült 
komolyan, az arcom pedig... azzal nem 
tudtam mit kezdeni. Próbáltam elviccelni 
a dolgot, hogy most már háborús történe
tekkel tudom szédíteni a csajokat, de csak 
felidegesítettem magam gyerekes léhasá
gommal. Tennem kellett valamit. Bármit.

-  Hol a széfkulcsa? Csak azt ne mondd, 
hogy Cirmosnál volt.

— Nem. Itt kell lennie.
Klári biztos kézzel nyúlt a kulcscsomó 

után, és rossz tenyerembe nyomta. Fel
szisszentem és elejtettem. Összefejeltünk, 
ahogy mindketten utána nyúltunk. Ne
kem akkorát koccantak a fogaim, hogy 
belenyilallt a koponyafedőmbe. Sehogy 
sem boldogultunk a fogyatékunkkal.

Hosszas tapogatás után rátaláltunk. 
Mint a rabok, kiknek szemét vették, egy
más vállát fogva mentünk be a raktár
szobába, ahol Cirmos vadászpuskája volt 
egy ócska, zöld fémszekrénybe zárva. 
Imádkoztam, hogy ne legyen szétszed
ve, mert akkor befellegzett az egésznek. 
Nem értettem a fegyverekhez, egyszer 
láttam, ahogy tisztította. Szerencsére a 
lustaság győzött, egyben volt a fegyver. 
Kiborítottam egy doboz lőszert, miköz
ben kerestem a hüvelyeket. Fogalmam 
sem volt, hogy sörétes vagy acélgolyós 
muníció került a csőbe, de igazából nem 
is számított. Tisztában voltam vele, hogy 
nem tudom, miért töltöttem meg a fegy
vert. Fogalmam sem volt se a használa
táról, se az ellenségem természetéről. 
Csak a félelmem felől voltam bizonyos, és 
a biztonság iránti vágyamról.

Nem tudom, percek vagy órák teltek 
el, mire megérkeztek a suttogások. Ad
ri és Klári úgy markoltak belém félel
mükben, hogy nem kételkedtem benne, 
ők is hallják. A hangok olyanok voltak, 
mint a levegő, amelyben lakoztak: nyir
kosak, nyálkásak és tömények. Nem tu
dom semmihez sem hasonlítani, nem is 
akarom. Sírni kezdtünk, egyszerre. A lá
nyok nyöszörögve, én némán. Bár ennyi 
férfiúi becsület maradt bennem. Nem ta
gadom, megfordult a fejemben, hogy be
faljam a puska csövét. Nem a védelmező 
ösztön tartott életben, otthagytam volna 
a nyomorultakat seperc alatt. A gyávaság 
és rettegés tartott vissza.

Reccsent egyet a ház. Nagy valószí
nűséggel nem lehetett több egyszerű 
hőtágulásnál, de ott, a néma sötétségben 
akkorát csattant, mint az égiháború leg

hangosabb döreje. A lányok felsikoltot- 
tak. Én bepisiltem. Erős szaga volt, em
lékszem, meleg ammóniafelhő szállt fel, 
hogy még dermesztőbb hideget hagyjon 
maga után. Úgy meg voltam meredve, 
mintha szoborrá dermedten álltam vol
na órákat. Nem tartom kizártnak, hogy 
valóban ez történt. Megrándult a lábam, 
majd a másik, a törzsem megremegett, és 
ujjaim rezdültek. A puska mégsem sült 
el. Ujjam nem a ravaszon volt. Remegőn 
javítottam a hibát.

Hullafáradt voltam és kínzóan fájt 
mindenem, ahogy ott álltam, párom és 
anyósom néma szorításában, de mégsem 
mertem mozdulni. Egyikünk sem mert. 
Az ember talán azt hiszi, hogy egy érze
lem nem tarthat sokáig, hogy nem lehet 
órákig folyamatos eufóriában lubickolni 
vagy rettegésben tocsogni. Pedig lehet. 
Minden másodperc olyan volt, mintha 
az első és utolsó pillanata lenne ennek a 
rémálomnak, mintha a bestia feneketlen 
torkán bámulnánk lefele, és csak az áll
kapocs csattanása választ el a haláltól.

Nem tudom, hogyan történt. Egy recse
gő csattanás szakadt ránk, aztán a pus
ka hasító döreje. A csőből kilövellő lángok 
fényénél rájöttem, mi történt. Már akkor 
tudtam, hogy az a recsegő csattanás nem 
volt más, mint egy köhögés. Cirmos feje 
teljesen szétloccsant. Hallottam a cafatok 
lucskos ütődését a falon, a padlón.

A sötétség, mintha elvégezte volna a 
dolgát, továbbállt. Nem kerültem börtön
be. A városban aznap este hatvankilenc 
öngyilkosság történt. Egyesek a fejüket 
lőtték szét, mások péppé zúzták kopo
nyájuk a járdaszegélyen, vagy épp hasba 
szúrták önmaguk harmincvalahányszor. 
Köztük volt a rendőr fia is, talán erre fel 
ez a hatalmas együttérzés.

Egy kicsit összecsaptam a végét, de már 
egy ideje kialudt a gyertyám. Remélem, 
olvashatóak azért a sorok. Morzsát bezár
tam a fürdőszobába, de nagy kutya, át
rágja magát az ajtón. Nem érdekel, ki mit 
gondol, ki mit hisz. Akartam, hogy tudják 
az igazat. Nem tudom, hogy értem jött-e. 
De még egyszer nem kebelez be a Köd.

Solymár András: 1992-ben született Székelyudvarhelyen, Szovátán nőtt fel. Je
lenleg a kolozsvári BBTE klinikai pszichológia és pszichoterápia szakára jár.
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SZŐCS ISTVÁN

R ozsdásszem ű
Páskándiné Sebők Anna: 
Emlékezőregény, dokumentumokkal
Leginkább „indali” vagy „öndalló” re

génynek nevezném, mert noha annyi 
„életanyagot” leírást, egyáltalán infor
mációt tartalmaz, hogy két nagy Tolsz
toj-regényre is elegendő' volna, egé
szében nem nevezhető regénynek; de 
határozottan vannak benne „regényze- 
néjű” fejezetek; mintegy fele a szöveg
nek; elég olvasmányos a többi is, „fogva 
tartja a figyelmet”, főleg a nőolvasó
két, és persze, az irodalmárokét is. Se
bők Anna, többször is, nyomatékosan fi
gyelmeztet: ez igenis az ő élete regénye, 
és nem a férjéé, azonban Páskándi Géza 
költő és drámaíró megjelenései nemcsak 
epizódsorozatot, hanem fő irányvona
lat és súlypontokat alkotnak a könyv
ben, és éppen emiatt vagyok kénytelen 
rádöbbenni, hogy a Rozsdásszem űről én 
nem írhatok kritikát, mivel Páskándi 
Géza életművének valójában csak a tö
redékét ismerem, azokat az írásokat, 
amelyek a Magyarországra való kiköltö
zése előtt jelentek meg.

Negyvenkét drámájából színpadon 
csak kettőt láttam, filmre vitt vagy te
levízióra alkalmazott művét egyet se! 
Szóba se jöhet kritika írása, mindössze 
a figyelmét szeretném felhívni a kötet
re régi ismerősöknek; és van két-három 
észrevételem, amelyeket a remélhetőleg 
egyszer csak megjelenendő második ki
adásnál a szerkesztő figyelembe vehet
ne.

Jellegzetes hazai hiba, hogy a kultu
rális sovinizmus tárgyalásánál a ma
rosvásárhelyi Közművelődési Palota 
tervező-művészeként Kós Károlyt jelö
li meg. Valójában Jakab Dezső és Komor 
Marcell.1 Ennél több figyelmet érde
melne Bözödi György esete. Bözödi an
nak idején bírálatot írt a Vendégségről, 
s ezért Sebők Anna „Bözödi úrnak” ne
vezi. Bözödi ezt a leurazást semmikép
pen sem érdemli meg. Nemcsak azért, 
mert ő maga az első magyar író volt itt 
Erdélyben, akit a szocializmus kitörése 
után bebörtönöztek,2 hanem azért sem, 
mert bírálata nem rosszhiszeműség
ből fakadt, hanem félreértésből. Időn
ként elindulnak úgynevezett „deheroi- 
záló”, hőstelenítő, mítoszrombolásnak 
nevezett, valójában irigység, vagy kicsi
nyesség szülte áramlatok. Gondoljunk 
csak arra, egyes szerzők milyen kéjeleg- 
ve szokták közreadni például Mozart si- 
hederkori malackodó leveleinek passzu
sait!

Bözödi Gyurka bátyánk fő-fő unitá
rius volt. (Azért is írt ilyeneket, hogy 
„nem esem szent kétségbe, sem szent há
romságba”) Félreértette Páskándi mű
vét Dávid Ferencről, az unitárius vallás 
megalapítójáról, azt hitte, egy deheroi- 
záló, lealacsonyító célzatú hadjárat-indí
tó művelet a vallásalapító ellen. Holott

Páskándi alapállása az: egy nagy törté
nelmi személyiség is lehet „civilben” egy
szerűen csak ember, és így ki van téve 
az embermivolttal járó gyarlóság okoz
ta veszélyeknek. Később többször beszél
gettem Bözödivel erről, és belátta, hogy 
— túlzott! De nem akarta bírálatát visz- 
szavonni: „oh, annyi mindent be kellett 
már nekem vallanom az életben, felejtsé
tek ezt el!”

Sokáig foglalkoztatott Páskándinak 
egy valóban groteszk, „abszurdoid” kis 
darabja, a Bumeráng.

Majtényi Erik olykor-olykor nemcsak 
tiszteletdíj kedvéért írt és fordított, ha
nem szórakozásból is, mondjam úgy: él- 
vetegségből! Egyszer felfedezett egy régi, 
Ringelnatz nevű hírlapi humoristát, és 
néhány tréfás versikéjét fordításban lekö
zölte. Páskándi Gézának nagyon megtet
szett a Bumeráng című:

Bumeráng! Elrepült!
Többé vissza sem került.
De még órákhosszat várt a
közönség a bumerángra.

Páskándi darabjának két szereplő
je volt: egy szónok, emelvényen, és kö
rülötte egy kis tömeg. A szónok nagy 
lendülettel elhajította a bumerángot, 
aztán lelkes előadásba kezdett, és biz
tatta a tömeget, hogy várja meg a bu
meráng dicsőséges visszatérését, amely 
óriási diadalt jelent majd mindenki szá
mára! A bumeráng azonban nem akart 
sehogysem visszatérni, és a szónok 
kénytelen újabb és újabb cikornyás frá
zisokkal lekötni és helyben tartani a tö
meget. Egyszer csak aztán egy jelen
téktelen puffanás, és az emberek elé 
leszottyan egy görbe, redves, időrágta 
faág. Az emberek megdermednek: ez 
volna az? -  kérdezik elképpedve.

A szónok egy pillanatra maga is meg
döbben, de aztán keményen kivágja:

— Ugyan, csak nem képzelitek? Ez nem 
az igazi! Várni kell még, várni, várni, és 
meg fog érkezni!

Es beszél és várnak és beszél és vár
nak, várnak...

Talán Szatmáron vagy valahol elő
adták egy ízben műkedvelők; ha igen? 
Kérdeztem egyszer Páskándit, hogy mi 
lett a Bumeránggal? Elkomorult, rázta 
a fejét: Hagyjuk most, hagyjuk!... Utó
lag jöttem rá, hogy ő vagy valaki meg
rettenve rájött, hogy e kis darab fé
lelmetes, megsemmisítő paródiája „a 
szocializmus diadalmas jövőjébe vetett 
szilárd hitnek!” Ezért óvatosan eldugta. 
Nem hiányzott neki még egy leleplezés, 
éppen akkor.

Egyébként érdekes, az ugyancsak 
a társadalom mélyéről jövő írókollé
gái nem kedvelték: Nagy István, Hor

K risztina , 1962

váth István, Asztalos István... (Toţi trei 
Izsván, ahogy a románok emlegették 
őket.) A még mélyebbről jövők, a már
kás illegalisták még kevésbé viselték el 
Gézát.

Kolozsváron, az Irodalmi, az Ifjúsá
gi Könyvkiadó, az Előre fiókszerkesztő
sége egy régi polgári lakás helyiségei
ben tanyázott, s ott laktunk mi is egy 
kamraélében. Nem sokkal a letartózta
tása előtt történt, hogy Páskándi bent 
volt az Ifjúságinál s éppen egy szerző
dést fogalmaztunk gyermekversei kö
tetére. Hátam mögött nyílik az ajtó, és 
belép K. egy ős-ős illegalista. Pár pil
lanat múlva kimegy, becsapja az ajtót. 
Ez eszembe juttatja, hogy valami nyom
tatványért át kell mennem az Irodalmi
hoz. És ott K. — háttal állt az ajtónak és 
nem vett észre -  vonítva ordítozott Föl
des Lászlónak: És tessék! Túl a másik 
szobában, az egyik csiszlik szerződést 
köt a másik csiszlikkel! ... Szegény Föl
des mindent megpróbált, hogy legalább 
arcjátékkal elhatárolódjék tőle!

Sebők könyvében főbeverő jelenet: 
televízióban nézik a véresre vert Sütő 
Andrást; ama bizonyos 1991-es maros
vásárhelyi tüntetés után. Páskándi, aki 
nem volt jó viszonyban Sütővel, megren
dülve kiáltott fel: Most felmentem Sütő 
Andrást! Minden vád alól felmentem!

Nem tudta azonban a következőket: 
Sütő tragikus megsebesülése nem volt 
szükségszerű! Az újonnan megalakult 
magyar nemzetiségi szervezet vezető
inek a csoportjából senki sem sebesült 
meg, Sütő is csak azért, mert pánik
ba esett, össze-vissza szaladgált, és a 
„munkaeszközeikkel tüntető” görgényi 
hegyilakók közé rohant; élete egy kato
na lélekjelenlétén múlott, aki megragad
ta és fölrántotta a teherautóra maguk 
közé — és a tömegből kimentett nők kö
zé. Mindig is kíváncsi voltam, vajon meg
hálálta-e valamivel ezt annak a katoná
nak? De restelltem megkérdezni.3

Érdekes, hogy Sebők Anna, aki olyan 
szuggesztív leírásokat ad családja nő
tagjairól több nemzedékre visszame
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nőleg, férjéről csak nagyon vázlatos 
képeket rajzolt s inkább csak öregko
rából. Ezzel kapcsolatban volt egy kü
lönös élményem, amolyan „idegensze
rű”, unheimlich, ahogy a német mondja. 
Imádta a szófacsarásokat, szójátéko
kat, nagyon tetszett neki pl. a Sodorna 
és Gomora egybevetése a Szó'deme(ter) 
és Gömör nevekkel. Egyszer a vallások
ról csevegve azon lovagolt, hogy ő refor
mátus és „lóformátus” és ez egybevág; 
és hogy ő különösen jó református, mi
vel az arca nagyon lószerű; „hipomorf”. 
-  Figyeld meg a felső fogsorom és a sze
meim állását! -  Igen, feleltem, de tu
dod, hogy az ősturáni hagyományok 
szerint a lovak eleinte ördögök voltak? 
Ám egyszer, tanácskozva az istenek, 
úgy vélték, feleslegesen sok ördög van, 
és nagyrészüket lóvá változtatták... Az 
ördögöknek azóta lólábuk van és min
den kísérteties dologból kiveszik a lo
vak is a részüket és...

Ne folytasd, fenyegetően nézett rám, 
majd felkiáltott: Megyek, mert vár egy 
Mancika...

így aztán soha sem tárgyaltuk meg, 
hogyan kell azt érteni, hogy „Nem jó lak
ni itten, / Magyar Ittabében. / Mert itten 
az embert megszokták patkolni”. És azt 
sem: „Micsoda erdő ez, / De nagy zaj van 
benne, / Tán az én kedvesem, / lovakat 
hajt benne”.

El kellene mélyednünk a Sütővel való 
viszonyában is egy kicsit: ez nemzedé
kek törésvonalának a középpontja. Az 
a fajta kulturális világkép, sőt mond
hatnánk, lelkűiét, amelyet leginkább 
Kodály Zoltán, majd Németh László, 
Kodolányi, Tamási Áron neveivel jelöl
hetnénk, éppen Páskándiék után, vég
zetesen megszakadt! Egyik főtünete, 
hogy a népdalt teljesen kiszorítja az a 
nemzetközi könnyűzenei irányzat, ame
lyet, ha pontatlanul is, hol dzsessz- 
nek, hol rocknak, hol csak egyszerűen 
bizniszzenének neveznek; az egész világ 
fiatalsága (ma a hatvanöt éven aluliak), 
ugyanúgy dugattyuzik karjával, ugyan
úgy rángatja vállát és hátsó felét, elsö
pörve a népi kultúrák maradványait.

Páskándi még igyekezett alkalmaz
kodni, kereste a kompromisszumot, de 
felesége s annak nemzedéke nem is érti, 
hogy miről lehet itt szó?

Minálunk, Erdélyben, Sütő lehetett 
volna egy új szintézis alapköve, de végte
len egyéni becsvágya (és betegsége) meg
akadályozta, hogy katalizátorszerepben 
lépjen fel. Páskándi pedig többszintű „át- 
településeivel” nem tudta végbevinni az 
igazi szintézist. Ezért aztán Sebők Anna 
regényében az igazi romantikus szemé
lyiségek csak saját családjának felme
női, és zarándoklataik révén a Keleti
tengertől Taskentig, Dnyepropetroszkig, 
ők az elbűvölő romantikus figurák; míg 
Páskándi és a hozzá hasonlóak csak ár
ván, komoran, legfennebb úrimurisan 
túlélik saját magukat! Vissza kellene rá
juk még többször térni, és a Sebők An
na által szintén kiadott „különös sorsú” 
Kolozsvári Perek 1956 című kötetre is.
Remélem, a kolozsvári irodalomtörténé
szek hada teljes vértezetben már dolgo
zik is!

Tilolók, 1963

Jegyzetek
1 Sokan estek hasonló tévedésekbe, én is. 
Azonban mindenkit felülmúlt Méliusz Jó
zsef, „a Jóska”. Habzó szájjal szidta egy 
jegyzetében a leechneri „cafrangos ma- 
gyarkodó” szecessziót, amellyel le-kell- 
számolni! Amikor szembeszálltam ve
le egy ellencikkecskében, mondván: az, 
hogy tetszik-e vagy nem valakinek a tu
lipános szecesszió, ízlés dolga; ám Ja
kab Dezső és Komor Marcell, a vásárhe
lyi szecessziós paloták tervezői, valóban 
nagy művészek voltak, azonkívül a fasiz
mus üldözöttéi is, beszélhetne ezért róluk 
egy kis tapintattal. És következett erre a 
jajveszéklő szánom-bánom!
2 Bözödi öreg korában sokat mesélt börtön
élményeiről: „Volt nálunk egy főhadnagy, 
aki mindig azt harsogta: kétféle ember 
van: Az egyik: amelyik volt már bezárva. 
A másik: aki ezután lesz bezárva! ... Ám 
még utolsó éveiben is voltak kalandjai a 
szervekkel: Tudod, felkotortuk az egész 
lakást, kerestük a lehallgató mikrofon
ját; de csak későn jöttünk rá, a szomszéd 
lakásban van, a vékony falhoz tapasztva, 
pont a diványom fejénél. Attól kezdve csu
pa pozitív dolgokról társalogtunk, de ez 
nem számított, csak amit azelőtt mond
tunk... Tudod, milyen rémes, mikor ott 
benn hallgatod, hogy miket mondtál?”
3 Mint a haldoklásánál asszisztáló orvo
sok mesélték, Sütő agydaganata nem a 
vásárhelyi sebesülése után keletkezett, 
hanem legalább jó tizenöt évvel azelőtt, 
ez lehetett oka indulatos türelmetlensé
gének is. Mikor utoljára meglátogattam 
Marosvásárhelyen a Kisállomás mellett, 
főleg új könyvekről beszélgettünk. Ak
koriban jelent meg Püski Sándor könyve 
a Könyvvessors (2002), s benne egy fény
kép: A Sütő-házaspár és Kányádi Sándor 
1973-ban, Miamiban. Éppen nyaralnak. 
(Úgy illett tudnunk, hogy akkoriban a 
rendszer üldözöttjei voltak). Kifele menet 
az ajtóban eszembe jutott: A Püski köny
vét láttad? Arca elszürkült, szeme elkes
kenyedett és az előszoba ajtót teljes erejé
ből rámcsapta.

MARCSÁK GERGELY

K a la n d
jáde-hold ül pihenni a hegyre 
álmok borzolnak vizek menti nádat 
szellemek járnak a szentélyben és egyre 
mormolnak régi sintó imákat

madár az ágra hintázni já r  
víztükörben lapul a csillagos ég 
papírfalakon ki ajtót talál 
nem szeretne elszunnyadni még

a járdaköveken új életre kel 
a sötétben hullott szakura-bogyó 
libbenve mentás illatot lehel 
egy selyemtestű piros kimonó

ráncából lesz a padló legszebb éke 
ha két árny hajnaltájt titkon összenő' 
a szétbomló konty vánkosra dói végre 
s a látványtól elpirul az éppen felkelő'

FELLINGER KÁROLY

A
kitöltött jövő' egy úszómedence, 
megfürödhetünk benne, de csupáncsak 
ruhástól, a többi lehetőséget 
régen eljátszottuk, mint a papiros, 
amire már verset sose körmölünk, 
inkább beleírjuk mindjárt a gépbe, 
a tökéletesség azóta a hős 
múltbeli én, mindent felad a postán, 
sorsjegyet kapar, állandó számokkal 
lottózik éppen hatvanhárom hete, 
a számokat először a masina 
véletlenszerűen adta kezébe.

A szám ok is
Lehet húsz éve már, mindegyik szün
napomon, nagyapa lefényképezi 
a születésemkor elültetett vad
almafát, a képet azért magánál 
tartja, egyik évben a szőnyeg alatt, 
másik évben valamelyik könyvében 
felejti, azt mondom, az évek során 
beleette magát az almába, hogy 
száműzött rab a földgolyó a lába 
alatt, hogy szerencsés, mert mindene meg
van, ami elfogultság nélkül nincsen 
a birtokában, hogy meg van számolva.

R etró

János a gyerek, ellopta szomszédjuk 
karóráját, nem tudott vele boldog 
lenni, nem bírta eldönteni, hova 
dugja el, a pincébe, a padlásra, 
aztán egy diótörő kalapáccsal 
ráütött a karórára, jó  mélyen 
elföldelte, mint a döglött tyúkokat, 
a szélpuskával lelőtt madarakat, 
melyeknek megjelölte sírját, s hogy ne 
legyen feltűnő, a karórának is 
keresztet tákolt össze deszkalécből.
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POMOGÁTS BÉLA

Cselekvő népszolgálat
Szabédi László az 
irodalom hivatásáról
A magyar irodalom, ahogy azt példa

mutató költőinek és elbeszélőink élete és 
munkássága tanúsítja, minden időben a 
cselekvő népszolgálat eszméinek elkötele
zett képviselője volt. Nem pusztán a „szép 
szó” varázslatát kereste, hanem az olykor 
bizony nem könnyen megemészthető tör
ténelmi és társadalmi igazságot, ami nem 
egyszer súlyos szellemi küzdelmekkel járt 
együtt, ilyen küzdelmeket eredményezett. 
Mindez érvényesült az erdélyi magyar iro
dalomban is, amelynek most már jóformán 
egy évszázad óta kell megküzdenie az ott 
élő magyarság nem egyszer kedvezőtlen 
tapasztalataival. A cselekvés és egyálta
lán a történelmi haladás reményét mégis 
az tette lehetővé, hogy a harmincas évek
ben színre lépő erdélyi magyar értelmi
ségi nemzedék eleve elhatározóbb lépése
ket tett a társadalmi és nemzeti kérdések 
megoldása felé. A „második” erdélyi író
nemzedék erős szociális érdeklődéssel in
dult, antológiái és folyóiratai a társadalom 
kutatására vállalkoztak, köreik a mun
kásság és parasztság tömegeivel kíván
tak kapcsolatot teremteni. Erőfeszítéseik 
eredménye volt az 1937-es Vásárhelyi Ta
lálkozó, amely mintegy az erdélyi magyar 
fiatalság parlamentjeként dolgozta ki a 
politikai cselekvés antifasiszta, ahogy ak
koriban mondották: népfrontos szellemű 
elveit.

A történelem  
kihívásai
Szabédi László is az események sűrű

jébe került, fájdalmas kihívásokra kellett 
bátor választ adnia. Magányos évei után 
társakra talált, részt vett a fiatalok vál
lalkozásaiban. Függetlenségéről azonban 
nem tudott lemondani: a marxista és a né
pi baloldallal egyaránt rokonszenvezett, 
ám egyiknek sem kötelezte el magát. Kü
lönösen idegenkedett a harsány szólamok
tól, a nemzetmegváltás alkalmi prófétái
tól, akik mindig szinte ellepték a magyar 
közéletet. Gyanakvással tekintett arra a 
túltermelésre, amit a kor és a magyar élet 
mozgalmakban és ideológiákban produ
kált. Józansága nem engedte, hogy elra
gadtassa magát — az érzelmek viharaival, 
az „érzelmi politizálással” mindig szembe
szállt. Néhány évvel indulása után Ész és 
bűbáj című tanulmánykötetének bevezető
jében így beszélt: „A nemzete sorsán aggó
dó magyart ma minden oldalról bűbájosok 
kísértik. Ezeket a kísérteteket arról ismer
heted meg, hogy követelőznek és fenyege
tőznek, nem azt szeretnék tudni, hogy mit 
akarsz, hanem azt hozzák tudomásodra, 
hogy helyetted mit akarnak ők. Nem vilá
got gyújtanak számodra, hogy láss, hanem 
behunyatják a szemed, hogy vakon nyúlj a 
kezük után. Lehet, hogy jót akarnak, le
het, hogy az édenkertbe akarnak vezet

ni; egészen bizonyos, hogy tévednek, mert 
nem a valóságra akarnak építeni, hanem 
az Isten munkájába kontárkodva valósá
gokat akarnak bűvölni semmiből.”

Az elveket és gyakorlati útmutatást kí
náló mozgalmak közül leginkább mégis a 
népieké vonzotta, a mozgalom erkölcsi ko
molysága, szociális követeléseinek radika
lizmusa és néhány írójának, mint Illyés 
Gyulának, Németh Lászlónak az igazság
kereső bátorsága és írói eredetisége tett rá 
hatást. Egyszersmind idegenkedett a moz
galom körében időnként feltűnő irracio
nalizmustól, a magyarságot Európától el
szakító elméletektől. Logikus érveléssel 
mutatott rá azoknak a gondolatoknak a 
gyengéire, amelyek a két világháború kö
zötti évtizedekben egyféle primitív ázsiai 
modellre kívánták volna redukálni a ma
gyar kultúrát. Ez a redukció természete
sen idegen volt a népi mozgalom más, je
lentékeny egyéniségeitől: Illyés Gyulától, 
Németh Lászlótól, Kodolányi Jánostól, 
Gulyás Páltól, sőt a népi mozgalom klasz- 
szikus mesterétől: Szabó Dezsőtől is. „Til
takozunk az ellen a módszer ellen -  írta 
Módszer és népiség című tanulmányában 
-, amely a fejlődésnek a megcsököttségé- 
ben látja az eredetiség egyetlen biztosíté
kát, s amely az így értelmezett eredetisé
get emeli bálványul... a magyar ifjúság 
elé.” A romantikus Szabédi lelkesen vál
lalta a népi mozgalom igazságait, a raci
onalista azonban visszariadt a mozgalom 
ideológiájának olykor tapasztalt mitolo
gikus-irracionális elemeitől, ez az irraci
onalizmus persze nem csak a „népi ideo
lógián”, más gondolatkörökön is nyomot 
hagyott. Szabédi ezért a népi irányzat egy 
felettébb tartalmas változatát képviselte: 
osztozott a mozgalom radikalizmusában, 
vállalta ennek szociális programját, ennek 
ideológiáját viszont a ráció és az európai
ság elveivel egészítette ki. Bizonyára nem 
véletlen, hogy a fiatal erdélyi költőre ép
pen Illyés Gyula figyelt fel, a társat: a ma
gyar népi és egyetemes európai alapokra 
egyaránt építkező költőt fedezve fel ben
ne. „Szabédi székely -  hangoztatta Illyés 
Gyula, a költőtárs, Alkotó szegénység című 
kötetének 1941-ben írott tanulmányában 
-  annak az ifjú erdélyi írónemzedéknek 
tagja, amely a regionalizmust is úgy szó
laltatja meg, ahogy kell: európai színvona
lon, s amelynek a regionalizmus csak jel
zője, s nem értelmezője.”

A népi mozgalom arra tanította 
Szabédit, hogy a cselekvésnek, a szellemi 
és politikai vállalkozásnak értelme van. 
Egyszersmind arra, hogy személyiségét 
akkor valósíthatja meg igazán, ha megta
lálja helyét a nemzeti-népi közösségben, és 
vállalja a nemzeti kultúra hagyományait. 
Szabédi ifjúkora ugyanis az otthontalanul 
maradt, magányos lélek vergődése volt. 
Kiszakadt egy közösségből, rossz közér
zettel figyelte az erdélyi magyar értelmi
ség életét, és környezetétől elidegenedve 
húzódott filozófiai problémái közé. A népi 
mozgalom hivatást és ugyanakkor közös
séget, otthont adott neki. Egyszerre köte
lezte el a dolgozó parasztság ügye mellé, és

helyezte vissza a népi közösség védelmező 
és erkölcsi erőt adó közegébe. Szabédi ha
zatalált. Ennek a hazára találásnak nagy
szerű vallomása, dokumentuma A szabédi 
nagyréten című vers.

A szabédi nagyréten
E vers a „tékozló fiú” megtérésének szó

lamára épül: a költő vándorlását, bolyon
gását és a hazatérés örömét mondja el. Az 
ifjúság vergődését, nyugtalanságát egy
szerre érzékelteti a vándorlás iramának és 
a lélek zaklatottságának leírása: „Senyve- 
dek, sanyargok, / s nyergelek, s nyargalok, 
/ maradásom nincs sehol, / alattam üres
ség, / felettem üres ég, / se mennyország, 
se pokol, / réveteg álmokon / rémeket ál
modom -  / a vonatom zakatol.” A mene
külésszerű vándorlás azonban inkább lel
kiállapot, mint valóságos utazás: a költő 
nyugtalanságának szimbóluma volt. Ezt a 
belső zaklatottságot oldja fel és a menekü
lés lázát csillapítja az emlékekben őrzött 
és a valóságban ismét megtalált otthon, 
a szülőföld. A költő lelkesült felkiáltások
kal fejezi ki a nagy találkozást: „Rét! Rét! 
Ez a Nagyrét! / Fény! Fény! Ez a napfény! 
/ Megérkeztem már haza.” A megérkezés, 
a szülőfaluval való találkozás képe ugyan
úgy szimbolikus, mint előbb az utazá
sé. A megnyugvást, az otthonra találást, 
a belső békét fejezi ki, ahogy a költemény 
kezdő és befejező szakaszában olvasható: 
„Boldog vagyok kicsit, / mert kínjaim ki
csik, / fut a nagyja előlem; / múltam múló 
agyrém, / a szabédi Nagyrét / kapat már új 
erőre. / Életemet onnan / kezdem el, ahon
nan / kiszülettem belőle.”

De nemcsak a vers szövege, hanem köl
tők struktúrája is erről a hazatalálásról 
beszél. A verset indító két sor a Balassi
nak tulajdonított, valójában a 18. század
ban keletkezett Őszi harmat után című 
népdal egyik szövegváltozatának antinó
miája („Boldogtalan vagyok, Mert kínjaim 
nagyok, Mint holt eleven járok”). A népdal
szöveg a bujdosásba kergetett kuruc fáj
dalmát szólaltatja meg, Szabédi verse, el
lenkezőleg, a hazatalált költő örömét. Az 
egész vers -  a stílus régies ízei, a virtu
óz módon kezelt Balassi-strófa, az üteme
zés és a modern rímtechnikába belopako
dó archaikus megoldások — a régi magyar 
költészet hagyományait idézik. Annak je
leként, hogy a hazatalálás nem pusztán 
geográfiai, hanem kulturális értelmű.
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Szabédi nemcsak szülőfalujának családias 
melegében, gyermekkort idéző' látványai
ban és meghittebb paraszti emberségében 
találta meg otthonát, hanem elsó'sorban 
a „régi magyarságban”, a nemzeti kultú
ra örökségében. A múlt — mint nyelvészt 
és irodalomtörténészt — mindig is vonzot
ta, költó'ként is gyakran ébresztgette a ha
gyományt: a régi magyar vers formáit, re
torikai alakzatait. Csillogj Margitka című 
verse például egyenesen az Ómagyar Má
ria siralom sorait idézi emlékezetünkbe: 
„Világolj hát világom, / világolj életemben, 
/ fényednél a világon / a rendet megterem
tem.” Ugyanígy újítja fel a népmeséi poéti
kát a Sárkányöloben, a balladát A szabad
téri Zsoltárban vagy a népi rigmusok friss 
dallamosságát a Halál házasít óh an.

Népi hagyomány és 
modern költészet
A népköltészet és a régi magyar köl

tészet poétikai és formai hagyományai
nak felújítása a népi mozgalom költői tö
rekvései között helyezi el Szabédi László 
érett verseit. A népi mozgalom teoretiku
sai következetesen hangoztatták a „ré
gi magyarság”, a népi hagyomány eliga
zító s vezérlő szerepét. „A régi magyarság 
— írta Németh László — éppolyan nagy tar
tály, mint a magyar nép, s a kettőből tulaj
donképpen egy vödörrel merhetsz.” A „né
pi” lírikusok pedig -  Erdélyi József, Sinka 
István és Gulyás Pál -  esetenként odáig 
mentek, hogy a népi és régi poétikát mint
egy szembeállították az európai költészet 
elveivel. Maga Németh László is két poéti
kát ismert, de az ő közös gyökerük felku
tatását és módszerük bartóki szintézisbe 
szervezését kívánta. „Tulajdonképpen két
féle poétika van -  fejtette ki -: nem népi és 
mű, hanem barbár és görög. A legszebb fel
adatok egyike: e két poétika, pl. szláv nép- 
költészet és Homeros mögött a közös ősö
ket megkeresni.”

A „népi” líra irányzata mégsem e „kö
zös ősöket” kereste, vagy a „bartóki szin
tézist” építgette, hanem egyértelműen a 
barbár modellre szavazott: az archaikus 
költői örökség mitikus szemléletét, balla- 
dás kompozícióját újította fel. Szabédi előtt 
is nyitva állott ez a lehetőség, ő is feléleszt
hette volna a költészet archaikus mítosza
it. Nyelvtörténeti és folklorisztikai ismere
tei révén éppolyan apostola lehetett volna 
a „barbár” mitológiának, mint Gulyás Pál. 
A kolozsvári költő azonban nem vonzódott 
a mítoszokhoz, a népi hagyomány racioná
lisabb átlényegítésére törekedett. Erdélyi 
József petőfis élményverset formált a nép
dalból, Sinka István pogány ráolvasássá 
alakította a balladát. Szabédi mással kí
sérletezett: az európai költészet korszerű 
törekvéseihez igazodott, intellektuális le
hetőségeket keresett. A népdal természet- 
élményéből poétikus lírai metaforát, ará
nyos struktúrájából Eluard-ra emlékeztető 
áttetsző dalszerkezetet hozott létre, példá
ul Virág című versére gondolok: „Virág a 
régen / illatozik / Isten kezében. / Ha cifra 
szirma / váratlanul / kacagna, sirna! / Vi
rág a réten / se lát, se hall, / csak van ke- 
vélyen.”

Többnyire m ég is  a m odern v ers má
sik pólusán kereste az eredményt; mint 
mondotta, a dalszerűséget kívánta vol

na „megtörni egy gondolatibb líra érdeké
ben.” A népköltészet természeti képekben 
kifejezett szimbolizmusával, dallamos
ságával ezért kellett szakítania. Versei
ben az érvelő, kérdező, gondolatokat meg
fogalmazó fordulatok váltak uralkodóvá; 
vagyis a retorikai elemek. Balladás vagy 
zsoltáros hangja aforisztikusan tömör ér
veléssé alakult. Az egészet akartam, a Nil 
humani a me alienum puto vagy a Külön 
kerék a belső vita lázában, érvek és ellen
érvek egymásnak feszülő dialektikájá
ban fogant. A vers így az önelemzés eszkö
ze lett: „mint orvosi kés, boncol az objektív 
emlékezés” -  mondta maga a költő is a fo
galmazásról (Csillogj, Margitka). Ehhez a 
töprengő-gondolkodó, érvelő-cáfoló lírához 
igazodik a versidom is. Szabédi azt a kom
pozíciót alakította ki, amelynek ismertebb 
változatai Szabó Lőrinc vagy Illyés Gyula 
kezén váltak technikává: a dalszerű szer
kezetet a gondolatok menetét, váltásait ki
fejező struktúrával váltotta fel, ezzel vala
miféle drámaiságot adott verseinek.

Előbb idézett írásában beszélt arról, 
hogy miképpen lehetne „alkalmassá tenni 
»a magyar nemzeti versidom«-ot egy gon
dolatibb líra számára”. „Elsősorban kínál
kozott -  mondja -  a verssorok szorosabb 
egymásbafonódására az enjambement. 
De amilyen természetes az enjambement 
a jambus esetében, ahol a sorok már rit- 
mikailag is egybeolvadnak, éppoly termé
szetellenes a szabályos mértékű magyar 
verssor esetében. Mindenek előtt tehát 
magát ezt a verssort kell lazább szerkeze
tűvé tenni.” Szabédi próbálkozott is ezzel 
a megoldással: A szabédi nagyréten élénk 
és kihívó ritmusát példul enjambement-ok 
közbeiktatásával fékezte meg, illetve iga
zította a gondolatmenet váltásaihoz, for
dulóihoz. Igazán azonban csak az 1940 kö
rül írott verseiben sikerült ezt az újfajta 
tagolást megvalósítania.

A „lazább szerkezet” igénye természete
sen új ritmusfogalomhoz vezetett. Szabédi 
Ady Endre korszakos újítására épített: a 
„tagoló” vers elméletét és gyakorlatát dol
gozta ki. Ez a versidom a gondolatme
netéhez, hajtásaihoz igazítja a ritmust, 
megszünteti a magyaros ütemezés mecha- 
nizáló jellegét, és ezzel az ellentétekben 
szerkesztő módszerhez, a gondolkodás bel
ső dialektikájához tudja alkalmazni a for
mát. Gondolat és ritmus, érvelő dialektika 
és versidom összhangba hozása minden
képpen Szabédi László költészetének nagy 
poétikai és technikai érdeme. Ez a gyakor
lat nemcsak a magyar verselés új megoldá
sait (pl. korunkban Nagy László techniká
ját) készítette elő, hanem érvényes indítást 
adott az elméletnek is. Szabédi korszakos 
jelentőségű verstanát: az 1945 után írott 
A magyar ritmus formáit a költői techni
kának ezek a kísérletei készítették elő.

Szabédi
„baloldalisága”
Tanulmányomban elsősorban Szabédi 

László „ars poeticájával és versalkotási 
módszerével kívántam foglalkozni. Persze 
beszélhettem volna teoretikus munkás
ságáról, irodalomtörténeti tanulmánya
iról, n y elv e lm éle ti é s  -tö r tén e ti m ű veirő l, 
vagy éppen emberi sorsának tragikus for
dulatairól és végső tragédiájáról. Ismere

tes, hogy kezdetben, még a világháború 
befejezése előtt, határozott „baloldali” for
dulatot tett, ennek következtében vállalt 
szerepet az erdélyi kommunista mozga
lomban. Ennek a szerepvállalásnak a hát
terében persze az is ott volt, hogy védel
mezni akarta az erdélyi magyarságot, az 
erdélyi magyar kultúrát, amely egy balol
dali irányváltás nélkül teljes mértékben 
ki lett volna szolgáltatva az 1940-es „bécsi 
döntés” által Magyarországnak visszajut
tatott erdélyi területen 1944 végén ismét 
berendezkedő (és bosszúszomjas) román 
hatalomnak. Az erdélyi írók „balolda
li” fordulata vagy elhelyezkedése (hiszen 
Gaál Gábor, Balogh Edgár, Nagy István, 
Méliusz József korábban is a „baloldal” 
képviselője volt, Szabédi mellett Horváth 
István, Kiss Jenő, később Sütő András, 
Lászlóffy Aladár és mások ekkor csatla
koztak a „baloldalhoz”) valójában nemzet
védő pozíciót jelentett.

A „baloldaliság” mostanában a politi
kai, mi több, pártpolitikai elkötelezettsé
gek és elfogultságok mentén igen erősen 
(és szerencsétlen módon) tagolt magyar 
közéletben és kulturális életben, főként a 
nagy befolyást szerző „hivatalos” nézetek 
körében nem egyszer gyanakvással és el
lenérzéssel találkozik. Holott ugyanolyan 
legitim történelmi és eszmei alkotóré
sze a magyar gondolkodásnak és közélet
nek, mint a jobboldaliság. Valójában nem a 
„baloldal” és a Jobboldal” jelent veszedel
met a magyar társadalomra és kultúrára, 
hanem ezek radikális és szélsőséges válto
zatai, amelyek nem az európai demokrati
kus eszmények és politikai morál jegyében 
kívánják alakítani a közéletet, a hatalmi 
viszonyokat. Szabédi László (másokhoz, 
például a magyar népi mozgalom jelenté
keny részéhez vagy a magyar szociálde
mokráciához hasonlóan) sohasem mondott 
le a maga demokratikus meggyőződésé
ről és politikai erkölcsiségéről. „Baloldali
sága” ilyen módon teljesen legitim értéke 
a magyar közgondolkodásnak és politikai 
életnek. Ez a „baloldaliság” nem pusztán 
eltűrést, hanem elismerést kíván.

Szabédi László „baloldaliságának”, ame
lyet a kommunista párt vezetőitől nagyon 
eltérő módon ő demokratikus eszmeiség
nek szeretett volna látni, végül is tragikus 
következménye lett. Az ötvenes évek végén, 
midőn sorra szüntették meg a korábban 
nagy szerepet betöltő kisebbségi kulturális 
intézményeket, Szabédi ellen is hajszát in
dított az erdélyi magyarság intézményeire 
támadó bukaresti politika. Ez akkorra már 
feladta azt a „látszat” jogegyenlőségi poli
tikát, amelyet korábban a magyarok által 
is támogatott Petru Groza kormányelnök 
képviselt. Szabédi körül is megritkult a le
vegő, különösen azután, hogy néhány ta
nártársával együtt tiltakozott a kolozsvá
ri Bolyai Tudományegyetem felszámolása 
ellen. Gyorsan szűkülni kezdett körülötte 
a kör, egyre sokasodó vádakkal és rágal
makkal kellett szembenéznie. A kímélet
len és igaztalan támadásokat nem sokáig 
bírta, 1959 tavaszán Kolozsvár közelében a 
vonat elé vetette magát. De mint minden 
igaz tragédiának, az övének is van katarzi
sa: az erdélyi magyar értelmiség fiatalabb 
nemzedékét az ő sorsa tanította közéleti fe
lelősségre és emberi helytállásra. Vértanú- 
halálával is egy nemzedék nevelője és mes
tere lett.
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GYENGE ZSOLT

Törvényen kívül
Beszámoló a 66. Berlini Film fesztiválról
Vérfertőzés, kivégzés, forradalom, 

bosszú -  az írott és íra tlan  törvények 
ingoványos határvidékein való kalan
dozások megörökítése a film hálás té 
mája volt mindenkor, az idei feszti
vál alkotásai azonban meglepően vál
tozatos és különleges formában te t
ték ezt. Az elmúlt tíz év legerősebb 
Berlinaléjának örülhettünk idén.

INEMATOGRÁF

Illegitim  -  címében is a törvényen 
kívüliségre utal az idei Berlinalé 
egyetlen román játékfilmje, amely bár 
a „fiatal” filmnek fenntartott mellék
szekcióban indult, az egész fesztivál 
egyik legelgondolkodtatóbb alkotása 
volt. A negyedik filmjénél járó Adrian 
Sitaru a szélsőséges családi élethely
zet ábrázolásakor elsősorban — az új 
román film oly sok alkotójához hason
lóan -  a mindennapiság életszerű meg
jelenítésében jeleskedik. Miközben a 
kam aradrám a-szerűen kis térben for
gatott, rengeteg párbeszéddel telezsú
folt filmet nézzük, újra és újra kényte
lenek vagyunk rácsodálkozni az embe
ri természetnek a rra  a mély ismereté
re, amelyről ezek a román filmesek fo
lyamatosan tanúbizonyságot tesznek. 
Ráadásul -  és az Illegitim  ebben ki
emelkedő — itt nem egyszerű pszicholo- 
gizálásról van szó, hanem annak meg
értéséről és átérzéséről, hogy a köz
beszéd, a társadalm i előítéletek és az 
ideológiák miképpen szivárognak le az 
egyén szóhasználatába, gesztusaiba, 
viselkedésébe és tovább a nagyon pri
vát viszonyokba.

Az anyát másfél éve elvesztett 
„nagy” családban vagyunk, ahol a h a t
van év körüli nőgyógyász családfőt 
kommunizmusban folytatott tevékeny
sége m iatt vonja kérdőre négy, húszas 
éveiben járó gyermeke. Azt kérik raj
ta  számon, hogy -  miként az bizonyos 
félnyilvános kutatásokból kiderült - , 
m iért jelentette fel annak idején a ná
la abortuszra jelentkező nőket. Az élet 
szentségéről, a test önrendelkezéséről 
folytatott eleinte általános jellegű vi
ta  percek alatt személyeskedésbe for
dul, a film pedig szenvedélyes, zavaros 
és szinte törvénytelen viszonyok közt 
folytatódik. A szinte végig egyenletes 
feszültséget ta rta n i képes film utol

só, mesterien komponált jelenete oly
annyira komplex, és annyi értelmezé
si lehetőséget vet fel, hogy Berlinben a 
kollégákkal még napokon keresztül vi
tatkoztunk róla.

Nem kell a törvényen kívüliséget 
sokáig magyarázni az Arany Med
vét nyert dokumentumfilm, az olasz 
Fuocoammare (Tűz a tengeren) ese
tében. A menekültek által évtizedek 
óta első európai partraszállás hely
színeként használt Lampedusa szige
té t vizsgálta az a Gianfranco Rosi, aki 
pontosan ugyanazt az iróniával, hu
morral és együttérzéssel teli hum a
nista hozzáállást alkalm azta filmjé
ben, am it korábbi munkáiban, példá
ul a Velencében Arany Oroszlánt nyert 
Róm a körűiben  m ár lá thattunk  tő
le. Azt gondolom, a jelenlegi németor
szági politikai helyzetben, valam int 
a Berlinalé ehhez való viszonyulásá
nak kontextusában (az összes helyszí
nen menekülteknek gyűjtő ládákat he
lyeztek el) nem lehetett olyan forgató- 
könyvet elképzelni, amelyben nem ez a 
film nyeri a fődíjat. Bár azt hihetnénk, 
ebben a tém ában nem lehet újat mon
dani, a Fuocoammare két tényező mi
a tt érdemes a figyelmünkre. Egyrészt 
a menekülteket olyan természetesség
gel illeszti be a helyiek mindennapjai 
közé, ahogyan azok őket (el)fogadják. 
Másrészt, és ta lán  ez a brutálisabb ré 
sze a filmnek, olyan távolságtartó visz- 
szafogottsággal (és ezáltal magától ér- 
tetődőséggel) m utatja be a menekül
tek befogásának és adminisztrációjá
nak műveleteit, hogy attól egy adott

Jan g  Csao: Ellenáramlat

pillanatban megfagy a vér az ereink
ben. A hatékony munkaszervezés ola- 
jozottsága éles kontrasztban áll az élet 
és halál ha tárán  billegő helyzet iszo
nyatos drámaiságával.

A hivatalos törvény helyett a szemé
lyes meggyőződések és az önismeret 
szélső határainak  a megközelítéséről, 
majd az átlépéséről szól a Berlinalé 
legbensőségesebb filmje. A veterán 
francia rendező, André Téchiné kis he
gyi városkába és környékére helyez
te a történetet, amely két nagyon kü
lönböző miliőből származó fiú rögös 
egymáshoz közeledéséről szól. Mind
két félből félelmetes dühöt, indula
tot vált ki az egymás iránti vélt von
zalom vagy csupán érdeklődés felfe
dezése, és ezzel Téchiné a szenvedély
re mint minden érzelem közös magjá
ra  irányítja a figyelmet. A Quand on 
a 17 ans (Tizenhét évesen) azért lenyű
göző, mert a nyers testiség és az érzel
mek között olyan egyensúlyt hoz lét
re a remek színészvezetés révén, hogy 
szinte egyetlen jelenetben sem tudjuk 
kiszámítani, milyen irányt vesznek 
a gesztusok, a szavak, az események. 
Erősen testi, fizikai és mégis éteri ez 
a film, amelyben önálló, szinte a tö rté
netet irányítani tudó szereplővé emel
kedik az időjárás és annak ábrázolá
sa. Felemelő, erős élmény volt, mikor a 
fesztivál negyedik napján, sok közép
szerű film után érkezve e vetítésre, a 
főcím első másodperceitől látni, testi
leg érezni lehetett, hogy olyan alkotó
val állunk szemben, aki tud a mozgó
kép nyelvén beszélni.

Ha Téchiné beszélni tud a film nyel
vén, akkor a kínai Jang  Csao énekel
ni, költeni... teremteni. Volt ugyanis 
egy film a Berlinalén, az E llenáram 
lat, amelyben egy zűrös hajórakomány 
a történetet meghatározó illegalitás
nak, területen kívüliségnek csak fel-
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színi rétege. A Jangcén felfele hajózó 
Csun kapitány nemrég elhunyt apjá
tól örökölte a rozoga hajót, a szedett - 
vedett minimális „legénységet” és a 
nem kívánt feladatot. Indulás előtt 
azonban egy előzó' hajós által ír t ver
seskötetet talál, amely pont ugyan
ennek az ú tnak  az állomásait és köz
ben egy nővel való találkozásokat örö
kíti meg. Csun ettől kezdve félig a sa
já t, félig pedig a versek által terem tett 
ú tját járja , amely során a versekben 
leírtak megtörténése és a sorok olva
sása összeér, egyidejűvé és egylénye- 
gűvé válik. így válik a jangcei utazás 
egy valóság és fikció törvényein kívü
li, h a tá rta lan  történetté. Mindezt pe
dig olyan elképesztő, ily egyszerű kró
nikás által szavakká nem formálha
tó vizualitás jeleníti meg, amely mesz- 
sze túlmegy a képi ábrázolás és a foto- 
grafikus megragadás határain . M ark 
Ping Bing-Lee operatőr Ezüst Medvét 
érő munkája lélegzetelállító képkölté
szet a javából, egy olyan moziélmény, 
amilyenben nagyon ritkán  van ré
szünk.

Berlinben azonban volt hasonló, 
még ha más értelemben is. A Láv Di- 
áz Fülöp-szigeteki rendezőről szó
ló beszámolók mindig filmjeinek ma
ratoni időtartam ával kezdődnek, pe
dig, m int ő maga mondja, ezek a mű
vek annyi ideig ta rtan ak , ameddig el 
lehet mesélni őket. Az A ltatódal egy 
szomorú titoknak ak ár az „egy nemzet 
születése” címet is viselhetné, hiszen 
a maga költői módján a spanyol gyar
m ati uralom ra reagáló tagalog nem
zeti identitás megerősödéséről szól. 
A 19. század végi történet a spanyolok 
elleni forradalm at (megint csak tö r
vényszegés) használja ürügyként a r
ra, hogy egy bizalm atlansággal vég
letekig á tita to tt történetet meséljen el 
olyan formában, hogy annak  m agunk

is részévé válunk. A gyönyörű fekete
fehér képekben megszólaló történet -  
akárhogy csűrjük-csavarjuk — ta r ta 
mával, nyolc órát kissé meghaladó ve
títési idejével nyűgöz, tarol le. Az ese
mények m egtörténését (és nem pusz
tán  elbeszélését) lehetővé tevő ritm us, 
a szereplők változó sorsával és az ős
erdőben való bolyongással való együtt 
lélegzés nem tud rövidebb idő a la tt 
megvalósulni. Türelem, figyelem kell 
Láv Diáz művéhez, de végül -  m int ez 
Berlinben tö rtén t -  felemelő, közös
ségi élménnyé változik a filmnézés: a 
megnézés eseménye a néző odafigye
lésével egybeforrva több lesz, m int 
maga a mű.

New York, illetve különösen Brook
lyn atmoszférájának utánozhatat
lan „festője” Ira  Sachs, aki közvetlen, 
pusztán az emberi viszonyokból kifej
lődő élethelyzetekre építő, egyszerű
en emberi filmjeivel van jelen az am e
rikai függetlenfilmes szcénában. Leg
újabb filmje a Little Men címet viseli, 
azonban m agyarra fordításával baj
ban lennék, m ert a Kis emberek és a 
Kisemberek egyaránt megfelelne, de 
m indkettő kihagyna valamely fontos 
aspektust. Brooklyni házat örököl ap
jától a középkorú férfi, ezért m anhat
tan i kis lakásukból családjával együtt 
ide költözik, fia pedig rögvest összeba
rátkozik a földszinti bolthelységet bér
lő tulajdonosnő vele egykorú fiával. 
A gondtalan beilleszkedést és a felhőt
len barátságot azonban beárnyékol
ják  a piszkos anyagiak: a kis forgal
mú, szerény bolt bérleti díja évek óta 
nem változott, az új tulajok viszont -  a 
kapitalizmus törvényei szerint -  piaci 
á ra t szeretnének. A Little Men gyönyö
rű  látképe annak, ahogy az emberi ér
zésekből fakadó viszonyokat megvál
toztatják, átita tják  külsődleges körül
mények. Az egyik fiú színitanodába

jár: ha m ásért nem, azért a jelenetért 
mindenképpen érdemes ezt a filmet 
megnézni, amely során az egyik gya
korlat keretében a gyakorlatvezetővel 
keveredik fergeteges, Berlinben nyílt
színi tapsot kiváltó improvizatív p ár
beszédbe a főhős.

A fő helyszíneknél és szekciók
nál jóval kevéssé látogatott, mégis a 
maga közegében rendkívül fontos a 
2006-ban alapított Forum Expanded 
szekció, amely a kísérleti filmet és 
a videóművészetet viszi be a feszti
vál vérkeringésébe. Idén a Potsdamer 
Platztól kissé távolabb eső Művésze
ti Akadémia épületében szervezték a 
kiállítást, amely moziban manapság 
m ár nem látható stílusú és formátu
mú experimentális és videómunkákat 
helyezett el a galéria terébe. Safe 
Disassembly (Biztonságos szétszere
lés) a címe a két jelentős film közül az 
egyiknek. Andreas Bunte 38 perces vi
deójában minden kommentár és szó 
nélkül rögzíti egy olyan Berlin környé
ki gyár m unkásainak és gépeinek m in
dennapos tevékenységét, amelynek az 
a feladata, hogy a különböző helyeken 
és helyzetekben lefoglalt, elkobozott 
vagy leszerelt fegyvereket szétszedje. 
Monotonitásában hatékony gépi mun
ka ritmusából felépített filmet m ár lá t
tunk, azonban ennek a műnek az ad
ja a különlegességét, hogy -  a céltalan 
cél révén -  a céltudatosság által vezé
relt emberi tevékenységen kívül vagy 
annak perifériáján helyezi el a szituá
ciót.

A kiállítás másik emlékezetes da
rabja a Terra Nullius, az előbbinél ha
gyományosabb am erikai dokumen
tumfilm volt. James T. Hong filmjé
ben valahol a dél-kínai tengeren há
rom nemzet nacionalistái próbálnak 
egy olyan sziget vizeire jutni, amely
nek státuszát és hovatartozását há
rom ország (Kína, Tajvan és Japán) vi
tatja. A leginkább halászoknak álcá
zott aktivisták zászlókat, léggömböket 
és transzparenseket visznek maguk
kal, hogy ha sikerül kijátszaniuk a ha
tárőrök éberségét, néhány pillanatig 
szimbolikusan m agukénak tudhassák 
a piciny, jelentéktelen területet. É rtel
metlennek tűnő, és mégis mindegyi
kük szám ára jelentőségteli erőfeszíté
sük arra, hogy saját törvényeik befo
lyása alá hajtsanak egy törvényen kí
vüli területet, azáltal, hogy reptérre 
indulás előtt utolsóként láttam , gyö
nyörű lezárásává vált egy valahogy 
végig e körül forgó fesztiválnak. Egy 
olyan Berlinalénak, amelynek felhoza
talában — merész téma- és formátum
választásai révén — végre több olyan 
film volt, amelyekről évek múlva is be
szélni fogunk.
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FISCHER BOTOND

Relationship: 
it’s complicated
Nagyon szeretném megdicsérni a Nagy

váradi Szigligeti Színház társulatát. Iga
zából dicsértem, dicsérem is őket, mert 
az utóbbi időben egyértelműen felfelé ível 
a „teljesítménymutatójuk” (ha van ilyen), 
ami a színészi játékot és általában a minő
séget illeti. De valahogy az általam látott 
előadásokat sosem sikerül úgy kifognom, 
hogy őszintén dicsérhessek.

Christopher Hampton Choderlos de 
Laclos tizennyolcadik századi regényéből 
írt színdarabot 1985-ben a Royal Shakes
peare Company számára, aztán szintén 
az ő közreműködésével forgatták a híres 
1988-as filmváltozatot John Malkovich- 
csal és Urna Thurmannal. Ezt a szöveget 
vette elő Hargitai Iván rendező, hogy 2016- 
ban Nagyváradon eló'dást rendezzen. A 
sztori tehát meglehetősen jól ismert. A szi
nopszis és más marketinganyagok alapján 
úgy tűnik, a koncepció az lehetett, hogy a 
történetet az X-generáció recepciós teré
be helyezzék, a digitális faluba, facebook- 
bejegyzések, sms-ek, bepötyögött üzenetek, 
okostelefonok és alkalmazások hálójába. 
Nos, számomra ebből annyi jött le, hogy a 
díszletben valóban hangsúlyosan megjele
nik a digitalitás, a kellékek között több mo
biltelefon is akad, a térrel való játék egyik 
fontos eszköze pedig egy kamera, valamint 
a kamera által vett kép. De ezeken a digi
tális kellékeken-kulisszákon túl nem lát
tam, hogy mitől lenne bármiben is más a 
történet, a viszonyrendszer, egyáltalán, 
bármi ezekben a veszedelmes viszonyok
ban. Odabiggyesztett tárgyak maradtak, 
amelyek nem tettek hozzá semmit a drá
mához. Bár igaz, hogy az előadást három
negyed nézőtérnyi középiskolással együtt 
láttam, és határozottan úgy tűnt, élvezik, 
ami a színpadon történik, leköti őket, és fo
gékonyak rá. Szóval lehet, hogy van ennek 
értelme így is. De nem biztos, hogy emi
att. (Az én generációm számára lásd még: 
Cruel Intentions — ja, és itt meg is valósul a 
szándék, hogy a kortárs kontextus vissza
hasson magára a szüzsére.)

EÁTRUM
A játéktér használata tipikus példája 

annak, mikor a játék terei, a színpad te
hát nem egyezik meg a reprezentált, „va
lós” terekkel. A színpad részei a színészi 
játék fizikai terei, a megjelenítendő terek, 
a történet terei pedig a játék által terem
tődnek meg. Kézenfekvő megoldás ez egy 
ilyen „filmes logika” szerint megírt szöveg 
esetében. A konvenció pedig működik. De 
erőssége a rendezésnek, hogy kezd valamit 
ezzel a helyzettel. Egyrészt szépen, követ
kezetesen viszi végig, nem erőlködik egyik 
jelenetben sem, hogy színpadra hozzon va
lamiféle realista térelemet. Másrészt az 
így felszabadult színpadot valóban felhasz
nálja másra: játékteret épít. A leghang
súlyosabb térelem a középen elhelyezett

Je len e t az  előadásból. Fotó: D u d ás L evente

ágy, mellette a kamera, fölötte a képernyő, 
amin azt látjuk, amit a kamera éppen rög
zít. Az ágyon történő cselekvések így meg
duplázódnak, de a duplikátum nem azonos 
az eredetivel, más perspektívából látjuk a 
történéseket, fekete-fehérben elidegenítve. 
A tér lezárásaként hátul vászon, erre időn
ként kivetítenek egy-egy képsort. Nem 
lesz ez a tér meghosszabítása, és szeren
csére nem hoz be valódi külső vagy belső 
helyszíneket, a vetítések díszletként funk
cionálnak, jól.

Középen az ágy tehát. Mert kezd az elő
adás valamit, több mindent a szexualitás
sal, nyilván, kezdenie is kell a szöveg alap
ján. Nem szégyenlősködik, szerencsére. De 
nem is megy le a mélybe. Mintha azt lát
nám, hogy szex helyett az erotikát akar
ja megjeleníteni, és ez néhol sikerül is. Né
hol viszont prüdériát érzékelek: nehogy 
kivillanjon egy mellbimbó a nagyon is sze
xi melltartó alól. A hangzó közeg is eroti
kus, főként trip-hop, downtempo stílusú 
zenék csendülnek fel, az előadás kezdetén 
például Portishead szól, mikor bevonulunk 
(az All Mine című szám, jó választás: „don’t 
resist, we shall exist until the day I die, all 
mine... you have to be”).

Az alakítások jók. Három pillér tart
ja az előadást, három karakter. Tóth Tün
de Merteuil márkinéja nem tipikus. Ki
finomultságnak nyoma sincs benne, ez a 
márkiné szemtelenül opportunista, nem 
igazán játssza meg magát, aki hisz neki, az 
saját hülyeségének áldozata. Ebben az elő
adásban tényleg ő az igazi csúcsragadozó. 
Szabó Eduárd Valmont szerepében előbb 
inkább csak a jól ismert macsó karaktert 
hozza. Aztán ahogy haladunk előre, fino
mul valamelyest a figura, de igazából ez 
a Valmont ugyanúgy macsóként hal meg, 
a szerelem nem sokat puhít rajta. Ami si
keres az alakításban, az az, hogy a mikor- 
játszom-szerepet-mikor-nem ingázás nem 
sematikus benne, átmenetek és valósan 
megélt helyzetek vannak, mégis jól lekövet
hető, hogy Valmont most mit miért is mond, 
csinál. Tourvelnét Pitz Melinda játssza. Az
nap este ő volt a legjobb a színpadon. (Szá
momra, nyilván.) A többi színésznél azt

éreztem, hogy keresik a helyüket a Szigli
geti stúdiójában. Néha túljátszották a te
ret, mintha nagyszínpadon lennének, néha 
viszont egyszerűen nem hallottam, mit be
szélnek. Pitz viszont eltalálta a mértéket. 
Hihető volt a frigid nő, hihető volt, ahogyan 
ez a frigiditás átalakult vággyá és aztán a 
vágy őrületté. És ezt az utat finom eszkö
zökkel járja végig, miközben a feszültséget 
(legyen az szexuális vagy csak a fájdalom) 
érezni a nézőtéren.

Magamnak kell összeraknom, hogy mi 
történt, mert a tapsrend után még nem 
egyértelmű számomra. Kiüresedett vilá
got láttam, ahol, igen, digitális kütyük erő
terében gátlástalan, gazdag emberek ját
szanak mocskos játékokat, és ahol ezek a 
mocskos játékok akár etikusnak is tűnhet
nek: a szex csak szex. Egy szerelem ham
vába hal a szex miatt, egy másik szerelem 
viszont megtörténik, igazán, erotikává ne
mesítve a közösülést, tragédiává nemesítve 
a drámát. De a végén mintha mi sem tör
tént volna, marad mindenki ugyanaz, gaz
dag, gátlástalan, cinikus, frigid, hülye stb. 
Még a halottak is.

Újra azzal az érzéssel maradtam Nagy
váradon, mint legutóbb. Láttam egy elő
adást, amelyik egyáltalán nem rossz, de 
mintha félne önmagától. Mintha félne a 
szélsőségek felé való elsodródástól. félne 
az erős, intenzív pillanatoktól, félne a har- 
sányságtól, mintha egyensúlyozni akarna, 
nehogy lebillenjen az arany középútról. Mi
közben az alkotóknak ott van a kezében 
minden eszköz, miközben az előadásban 
benne lenne a potenciál, hogy igenis billen
jen valahova, ahol megtörténik valami.

Az előadás megtörtént. Lépjünk tovább.

Nagyváradi Szigligeti Színház. Cho
derlos de Laclos -  Christopher Hampton: 
Veszedelmes viszonyok. Rendező: Hargitai 
Iván. Szereplők: Tóth Tünde, Firtos Edit, 
Jerovszky Tímea, Szabó Eduárd, Kiss Csa
ba, Fábián Enikő, Pitz Melinda, Kerekes 
Dalma, Szabó Enikő Ágnes, Gaál Attila 
Csaba. Díszlettervező: Cziegler Balázs, 
jelmeztervező: Kárpáti Enikő, ügyelő: 
Joó Emilia, súgó: Körner Anna.
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MOLNÁR ZSÓFIA

Szemes, szemtelen életlövedékek
Az, hogy Magyari Tivadar Megszokás el

ső látásra című kötetét a Transindex inter
netes portál a 2014-es év „legjei” közé válo
gatta, több dolgot is jelez. Például azt, hogy 
a szociológus, egyetemi oktató, politikus 
szerző nem ismeretlen ezen a fórumon (ko
rábban jelen könyv anyagának egy része is 
itt került első látásra a publikum elé; humo- 
reszkjeit-szatíráit mai napig rendszeresen 
közli a portál). De jelzi például azt is, hogy 
egy jó könyvről beszélünk.

Meg-lát: a maga eszközeivel az írások 
valóságfelfed(ez)ő jellegét emeli ki mind a 
borítótervet és illusztráló-kíséró'-hangoló fo
tókat készítő Szentes Zágon, mind a kötet
hez „fülszövegelő” komikus. Észrevenni szá
mos olyan apróságot és (képzelt) nagyságot, 
aki-ami rántásillatú szoba-konyháinkban és 
simítóműhelyeinkben, társadalmi életünk
ben, magyaróráinkon, sőt hálószobáinkban 
visszás; kacagásra, felhorkanásra, megadó 
bólogatásra, sóhajtozásra késztet: ez a tétje 
a könyvnek. De nem csak: értelmezni és — 
erre esett a választás: könnyedén, jó ritmus
ban, frappánsan -  bemutatni tudni is kell. 
„Tudtam ilyeneket mondani vagy gondolni, 
mert piszikológia-angol szakos voltam” -  ál
lítja Tihamér.

k
„Tihamér, te/maga tanult ember (vagy) 

— most meg mi van má’ megint? Nincs egy 
ortodox naptára? Nézzen utána valahol: 
Batman repül vagy járkál? Csengesse meg az 
Eremdéeszt, a polgármestert és Orbán Vik
tort.” Az értelmiségi, bennfentes, „két fontos 
munkaeszközével”: a laptopjával és nyakken
dőjével operáló legrendszeresebb, egyes szám 
első személyű elbeszélő a kötetnyitó Tihamér 
és Jóska című szövegben mint a „külvárosi 
óvodások” ellenpólusa mutatkozik. A különb
ségeket sokatmondó apróságok hordozzák: 
„agyagból csinált” tányérok a falon, köny
vek, rántás nélkül elkészített párolt zöld
ség, „aztat” és „szeressük” (kijelentő mód). 
Ezek, főleg kiegészülve a vászon tornacipő, 
tréninggatya, tojás-kolbász, „betetted már 
nekije a malacodat?” -  vs. lakkcipó', élére va
salt pantalló, „szépen udvajojni a lánoknak” 
habitusával, Esti Kornél mint Doppelgänger 
és a névtelen elbeszélő párosát idézik meg. 
A „nem-azonosság” itt nyilván a kintben rög
zített (nem a személyen belül). A nyelvben -  a 
regionális köznyelv elemei, román kifejezések 
tükörfordításai (prototípus: „És te máskülön
ben hogy még vagy?”), redundáns tárgyrag, 
hangsúlyeltolódások, rövidülések — markán
sanjelölt, de világlátásban, a horizont széles
ségében is megmutatkozik. Ez a széttartás a 
szövegek jelentős részében értelemformáló.

Egyfajta kívülállás teszi lehetővé, hogy 
az elbeszélő, a szokás hatalmán felülemel
kedve, „átlátva”, a szövegvilágok lakóiból 
különböző kategóriákat alakíthasson ki. 
Ilyen: a Kis János-i Kovács-Szabó János Ist
ván, a hivatásos szomszédasszony, a ma
gán időjárásjelentő, titkos magyar idegen- 
vezető, templomi padtárs vagy „azok a fiúk, 
akiket az apjuk otthon úgy nevelt, hogy ne 
hagyják magukat, csapjanak oda”. A gúnyt 
szerencsésen iróniába billentik saját cím

kék: „rávágtam, hogy mostanában már al
fahím vagyok.” Vállalt ugyanis a közösség 
is: „Mindig így mondtuk: »megadják a fű
tést« (...) Egyszerre adták és vették az egész 
blokkban, az egész városban [Kolozsváron 
— ezt írja is, tudjuk is], szóval összefügg
tünk.” Ennek lehetnek jelölői a ragadvány
nevek vagy díszítő, egyértelmű azonosítást 
szavatoló jelzők. Bodori árnyalattal: „Czetli 
Iriná”, tamásisan: „Surgyelán doktor, a kör
zeti rendőr”. A koronként visszatérő szerep
lők, például „bolond Sándor” és „Szekeres 
Mari, akinek a veje román”, a szövegek la
za összetartozását is erősítik rendszeres, iz
gága feltűnésükkel. Bennfentessé tesznek 
azok a [fiktív] szólások is, melyeket csak a 
Kerekdomb, Pata és Unió utcák vagy a „ro
mán színház” és „magyar opera” környékén 
ismernek: „hogy aztán nekem itten fossál, 
mint a Kilin lova pünkösdkor a Pillangó ut
cában”. Látható, a kategóriák nem élnek ad
dig, hogy kellően (?) komolyan lehessen őket 
venni: „nehogy bejöjjenek a cigányok, a haj
léktalanok, a részegek, a bolondok, valamint 
a románok és a magyarok pisilni”.

Ahogy az is látható, az elbeszélő nem kí
mél visszafogott ízlést, kortársakat és a 
kánont, népeket és történelmet (hogyan 
befolyásolja például a hermeneutikát a Ká
dár-korszaki „Szerintem valamit akart ne
künk üzenni az Igazságban a sorok között 
az az újságíró, amikor aztat írta, hogy a 
szarka fészket rakott beléje. Bátor ember! 
Miért éppen szarka? Gondolkozz, Árpi, gon
dolkozz!”), mesét, gyerekszobát, szociális 
vagy politikai törekvéseket. Leleplezi nem
csak azt, hogy „nálunk mindig »pont most«” 
van, hanem azt is, hogy „akkoriban még volt 
asztalfő” (implikáció: most már nincs). Hogy 
mindaz, ami a „bennszülötteknek, az iro
dalmi kávéház lakóinak, az irodalmárok
nak” tetszik, az (na most) bizonyos szem
szögből „szamárságnak” és „marhaságnak” 
mutatkozik. Hogy a Halotti beszéd és könyör
gés részeg, mert magyar nyelvtanulásukat 
illetően kétségbeesett XIII. századi német 
hittérítők nyelvállapotát rögzíti, vagy hogy 
„ha ezeket az embereket most összeadom 
mind, az eddig már összesen annyi, mint: 
kétezer-húsz euró.” Mindezt valahogy így 
lehetne indokolni: „engem nem zavar, de itt 
vannak a nénik, ráadásul itt vannak a ro
mánok.” Ami pedig van, ahhoz valahogyan 
viszonyulni kell. Például úgy is lehet, hogy 
az ember kitalál valami olyat, ami (még/ 
már) nincs, vagy nem pont úgy van.

A szövegek invenciozitása nem csak nyel
vezetükben érhető tetten, bár a szavak kisza
badítása megszokott börtönkontextusukból 
(már magában a kötet címében is: „első lá
tásra” beleszerelmesedni, nem megszok
ni szokás) vagy az újak elvonása (őstermel, 
városnaposok; „agyondolgoztatással ádázul 
megölte”) izgalmasan hat. A nyelvi anyag 
kapcsán az is szembetűnő, Magyari Tiva
dar jó mondatokat ír. Ezek finom árnyalato
kat érvényesítenek (Eco hasonlatát kölcsön- 
véve), érzik, mikor kell a gázpedált, mikor 
a féket nyomni, érzéssel iramodnak meg 
és vesznek vissza a lendületből, vagy tud
ják, mikor lehet értelmesen ismételni. Meg
éri idézni: „Szarvasné egy kasszagép és egy 
pult mögött húzódik meg, és onnan csinál
ja ezt”; „Kilin néni illatos lestyánt árul a pi
acon; medvehagymát, napsugaras tárkonyt,

mézeskalácshoz való mézet, kalácsot.” A Há
zinénik náluk lakó diákokról (figyelem a le
leményes címekre is!) a maga minimalizmu- 
sával ritmikus prózaként kiváló: „- Hoznak? 
/ -  Csirkét. / -  Csirkét? / -  Galambot. / -  Ga
lambot? / -  Sülve! / -  Jesszus! / -  S pityókát! 
/ -  Krumplit? / -  Azt is. / -  Nekem is. / -  Ne
ked is? / — Zuhanyoznak! / — Ezek is. / — Ren
geteget! / -  Nálam is. / -  Reggel? / — Este is. 
/ -  Az drága! / -  Fizetik. / -  Akkor is. Ugye?”

Mielőtt a forma elragadna, a találékony 
tartalomról annyit, az írások a valóságot 
szövik tovább (egy másik recenzens szófor
dulatával) „pihent agyú” ötletekkel. Mi len
ne, ha a nyugdíj a munkás évek előtt kö
vetkezne; ha reggelre mind eltűnnének a 
románok Erdélyből; ha Batman feltűnne Ko
lozsváron, és elkezdené a kisebbségi jogokat 
védelmezni. „Nem tudom, ha bírod követni, 
amiket mondok.” A különleges az, amikor az 
olvasó a képtelen, vicces, de fintoros gondo
latokban hirtelen a valóságra ismer. Igenis 
játssza az elemiben Nemecseket Toldi-alka- 
tú kisfiú, Toldit meg lány, ha a hatalmi har
cok úgy kívánják. Hogy a császármetszés 
legyen a normális, az már a szép új (és válto
zatlanul ijesztő) világot idézi meg. Akárcsak 
a „föld alól” jövő „csórók” esete: érkezésükről 
olvasni ma félelmetes aktualitás.

A Megszokás első látásra gyakran igen
csak feketén, akasztófahumorral mutat
ja mindazt, amit a nyitott szemű elbeszélő 
már csak „emlékezetből hallgat”. Klasszi
kus emberi gyarlóságokat, hiányokat és au
tomatizmusokat, kiüresedett hangsorokat 
(lásd Bergson komikumdefinícióját): 
Hogy lehet, hogy a román rendőrség helyett 
egy idegen állatnak kell cselekednie a szo
bor védelmében? (...) — Nem tudom -  felelte 
a szóvivő”; „A román fél ezután majd kieme
li, hogy hangsúlyozni kívánja abbéli törek
vését, hogy ő is rendszeresen és egyaránt 
ad hangot abbéli reményének, hogy valóban 
egyaránt.” így éltek ti. Van, akinek a bravú
ros lövedékek: az egészség érdekében felfe
lé fordítandó „kis pucuka”, az össznépi meg
mozdulás a kiskutyák megmentéséért vagy 
a „csak gyáva népnek lehet nagyfülű dene
vér a szószólója” akár túl is lőnek.

Szóljon, aki egészen tisztán látja a célt. 
Közben még olvasunk Magyari Tivadart.

Magyari Tivadar: Megszokás első  lá 
tásra . Koinónia, Kolozsvár, 2014.
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Homogén színesAz elszabadult regényhős és 
más történetek
Fehér Béla: Tengeralattjá

ró Révfülöpön. Helikon, Bu
dapest, 2015.

„A hazánk légkörét elérő vul
káni hamufelhő Európa nagy 
részét már beborította, s holnap 
várhatóan a mi időjárásunkat is 
megtréfálja. Sándor, József, Be
nedek zsákban hozzák a mele
get, annyira, hogy az Alföldön 
megdőlhet a melegrekord, akár 
plusz hatszáz fokig is felkúsz
hat a hőmérő higanyszála. Ked
den az egyiptomi tíz csapásból 
négy a hajnali órákban, a mara
dék hat a késő délutáni órákban 
következik be.” Lehet-e nem sze
retni egy olyan könyvet, amely a 
fentebbi mondatokkal kezdődik? 
Majd később így folytatódik: „A 
hét végén más komolyabb válto
zásra nem számítunk. De az élet 
azért nem áll meg.”

ülszöveg
Fehér Béla tulajdonképpen 

nem tett mást a Tengeralattjá
ró Révfülöpön című rövidpró- 
za-kötetében, mint hogy felvet
te azt a bizonyos — tőle amúgy 
sem túl távol álló -  Örkényi alap
állást: terpeszállás, előrehajlás, 
visszatekintés a két láb között, 
és a világ máris a feje tetejére 
állt. Érthető és korrekt gesztus 
tehát, hogy a könyvet Örkény 
István emlékének ajánlja, de 
ez cseppet sem jelenti azt, hogy 
ezek az „egypercesek” ne saját 
jogon állnák meg a helyüket és 
helyezkednének el egy saját „sa
rokban” Fehér Béla öntörvényű

univerzumában. Azért említem 
éppen a sarkot, mert az egész 
kötet kicsit olyan, mintha egy
fajta felszabadult, megérdemelt 
pihenő lenne két nagyobb „uta
zás” (értsd: regény) között. Ezt 
a helyet olyan figurák népesí
tik be, mint az irodalmi „beto
lakodó”, aki egy Rejtő-regény
ben (majd más művekben is) 
garázdálkodik, hogy „maradan
dó károsodást okozzon a cselek
ményben”; az egyetemi tanár, 
aki eltűnik a kád lefolyójában; a 
rendelettel fekete bőrű asszony- 
nyá nyilvánított fehér férfi; az 
űrben megsokszorozódott Sőtér 
bácsi; és sorolhatnánk.

És mondhatnánk azt a köz
helyet, hogy „a szerző görbe 
tükröt tart a társadalom elé”, 
és ez igaz is lenne; de Fehér Bé
lában az a jó -  nemcsak ebben a 
kötetében, hanem általában -, 
hogy ezt a szatirikus tükrözte- 
tést is rezignált jókedvvel teszi, 
mély megértéssel, sőt — óvato
san írom le — szeretettel boga
ras karakterei iránt. így lesz a 
Tengeralattjáró Révfülöpön iga
zi jam: irodalmi örömzene.

PAPP ATTILA ZSOLT

Sugárút. Szatmári Műhely. 
Negyedéves kulturális és tár
sadalmi folyóirat. Kétezer
tizenöt -  tél, I. évfolyam, 1. 
szám.

„Olyan teremtő energiák hal
mozódtak fel és olyan alkotó am
bíciók munkálkodnak ismét itt a 
szatmári régióban, amelyek ne
gyedéves nyomtatott fórumot 
tudnak létrehozni és működtet
ni.” -  olvashatjuk a vadiúj Su
gárút folyóirat vezércikkében. 
És valóban, a Szatmári Műhely
nek sikerült egy színvonalas, fel
építésében és hangulatában is 
többnyire homogén folyóiratot 
létrehoznia. Már a hátlapon fel
tüntetett szerzőgárda is önma
gában igen sokat ígér (a teljesség 
igénye nélkül: Láng Zsolt, Papp 
Sándor Zsigmond, Bogdán Lász
ló, Antal Balázs, Vida Gábor, 
Markó Béla, Kántor Lajos, Ber
tha Zoltán), de a tartalmi struk
túra is könnyedén áttekinthető 
(rovatok: Szépirodalom; Tanul
mány, recenzió, kritika; Társ
művészetek; Évforduló; Esemé
nyek), bárki eligazodhat benne 
érdekeltség szerint.

Mindenütt igen különböző 
hangok, nyelvek szólalnak meg, 
és egészítik ki egymást, a szép- 
irodalmi rovatban kapunk ön
életrajzi írást Vida Gábortól, 
esszészerű prózát Láng Zsolttól, 
Vaszilij Bogdanovot követhet
jük versutazásaiban a rémek kö
zött, Papp Sándor Zsigmond re
gényrészletében ismerkedhetünk 
Marci nevű főhősével együtt 
a gyűlölet elvetett magjaival. 
Ugyanilyen színes paletta foltjai 
továbbá Józsa T. István mély
reható értekezése Tarkovsz- 
kij realizmusáról, Muhi Sándor 
képzőművészeti elemzései, a tör

ténelmi tanulmányok Szatmár
németiről és Szatmár megyé
ről, a Jászi Oszkárra emlékező, 
őt és munkásságát, levelezé
sét bemutató és elemző blokk és 
az érmindszenti irodalmi talál
kozó kapcsán született írások. 
A lapszámot egy Ady-vers zárja 
(A sorsom ellopója), mellette Mu
hi Sándor tollrajza a költőről.

Ám bármilyen színes is a pa
letta, bármily eltérő hangokkal, 
meglátásokkal találkozunk, a 
Sugárút folyóirat első száma lap
jain mindvégig hitelesen tükrözi 
a vezércikkben összefoglaltakat, 
miszerint értelmezni szeretné 
kora és régiója jelenségeit, törté
néseit az „egyetemes életérzés és 
gondolat jegyében”, illetve azt a 
hangulatot, amit a szatmári lét 
áraszt, amelyben talán ereje és 
tragédiája is megmutatkozik, az 
„átmeneti szellemi létforma”, a 
küzdelem az érvényesülésért, a 
meditáció, a „gyötrő önvizsgálat” 
„szélsőségek magasfeszültségé
ben” „a megismeréstől a felisme
résig” — ilyes dolgokban talán ér
demes volna odafigyelni e régió 
hangjára, történelmi és szemé
lyes tapasztalataira.

HORVÁTH ELŐD 
BENJAMIN

Szöveg: Vineze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Magasabb, azaz mélyebb világba
„Tóth Viktor felírta magát a világklasz- 

szisok listájára -  számol be egyik leg
újabb, megtisztelő koncertmeghívásá
ról a fidelio.hu. — Legalábbis erre utal az 
a tény, hogy nemrégiben felkérést kap
tak a Tóth Viktor Árura Trióval a neves 
NDR Rádióba, Hamburgba, egy olyan so
rozat részeként, amit anno még Dizzy 
Gillespie nyitott meg.” (A nevezetes Rolf- 
Liebermann-Stúdióban léptek fel. A két 
koncert első felét az Árura játszotta, a má
sodik set-ben Joachim Kühn zenélt.)

„A puszta Charlie Parkerje”, ahogy az 
NDR szerkesztője Tóthot nevezi, egyálta
lán nem ismeretlen Erdélyben. Sőt számos 
szállal kapcsolódik a dzsessz-szaxofonisták 
egyik legívelőbb pályát futó fiatalja e vidé
kekhez. A szentgyörgyi dzsessztábor részt
vevői évek óta örülnek szakmai és emberi 
tanúvallomásainak, valahol a Gyimesek- 
ben pedig ott áll Anna néni háza, amely
hez Tóth -  amikor csak fojtogatni kezdi 
a zaj, a torlódó munka, a társadalmi kör
nyezet szemétuszadéka — egyféle titkos 
mentális hídon át meg-megtér csendesül
ni, visszafogadni a béke dimenzióját. 2005 
novemberében „régi” zenekarával, a Tóth 
Viktor Tercettel (Orbán György bőgőssel 
és Hodek Dávid dobossal) egyhetes turnéja 
volt a Székelyföldön, Szebenben és Buka
restben -  ami után immár a Piotr Wojtasik 
Quintet tagjaként tüstént európai koncert- 
körútra indult Hollandia néhány számot
tevő dzsesszközpontjába (egyebek mellett 
Amszterdamba és Groningenbe), több kon
certet adott Lengyelországban (Wroclaw,

Baniewice, Zielona Gora), majd Németor
szág két fesztiválján játszottak és tartot
tak workshopokat (Saarland, St. Ingbert).

Sokféle elismerés érte Tóth Viktort és 
zenészeit az utóbbi évtizedben, aki azon
ban játszani hallja — majd el is beszélget
het vele —, kellemes meglepetésként vi
szi magával azt a derűs nyugalmat, amely 
Tóthból árad. Egyféle folyamatos „életve
zetési bölcsességet” emanál, mintha leg
alábbis gondolataival (és ennek szinonimá
jaként: zenéjével) modelleket konstruálna 
a pillanat megvalósításáról, a lépcsőzetes
ségről, a tapasztalatok újra-tanulásának 
spiralitásáról, az örömről, az önértékről, 
vagyis az érdek nélküli értékről, mindar
ról tehát, ami egy önreflexív szellem szá
mára nem csupán elmesport, hiszen elsőb
ben is — szívből van.

És épp ez a szemlélődő, már-már a ke
leti misztikákat idéző magatartás hatja át 
legutóbbi albumát is, amelynek számait a 
cimbalmos Lukács Miklóssal és a bőgős 
Orbán Györggyel játszotta, s amellyel Tóth 
valósággal tarolt a díjakban (Az Év Jazzle- 
meze díj 2014-ben és 2015-ben, Az Év Alt
szaxofonosa díj és Az Év Jazz-zeneszer- 
zője díj 2014-ben). A Szemed kincse / The 
Present (2014) című felvételsor hangzásvi
lága és „szívverése” rendkívül egységes.

De nem csupán ezek teszik tömbszerűvé 
az albumot, hanem a dallamok és hangu
latok szerzőségét vállaló Tóth Viktor élet- 
ből-író habitusa is. Mindegyik számnak 
személyes indoka, forrása, ihletűje van, le
gyen az egy tragikus balesetben meghalt 
zenész-társ emléke vagy egy 19. századba 
merülő, lányszöktető ükapa (Barta Berta
lan) balladai emlékmondása szaxofonban- 
cimbalomban-bőgőben.

E három hangszer konszonanciája vol
taképpen Tóth Viktorék triójában (vagy 
ahogy ők mondják: tercettjében) nyert iga
zán polgárjogot a magyar dzsesszvilág- 
ban. De a hangszerek funkcióváltásai, 
elő-, majd háttérbe lépései, „mondásaik” 
és hozzátoldásaik, hallgatásuk vagy össz
hangzásuk mind valamiféle mélázó-bo- 
rongós, ám egyáltalán nem kedélytelen, 
őszi hétköznap-délutáni hangulat felé vi
szik magukkal a hallgatót, egy olyan tu
dat- és érzésállapotba léptetnek be, amely 
jószerével minden konvencionálist, min
den panelszerű alkatrészt kizár. Tóth 
Viktoréknak valóban sikerül új, élmény
képes nyomvonalra állítaniuk a Szemed 
kincse — e weöressándori utalásban köny- 
nyet és fényt zenében összesítő Nagy Szi- 
nesztézia — hallgatóit. Dobtalanságában e 
dzsessz különben is a líra területén fejlik 
ki leginkább, amely természetes eleganci
ával és szégyenkezés nélkül rajzolja címer
pajzsába a szépséget.

E lapszám megjelenésekor Tóth Viktor 
már túlvan a Bart Maris Ensemble-lal ját
szott leuveni (Belgium) koncerten, és újra 
a Piotr Wojtasik Quintettel készül párizsi 
hallgatóságuk meghódítására.

JAKABFFY TAMÁS

Gaál András 80
A Csíki Székely Múzeumban április 17-ig látogatható az 

a kiállítás, amely a március 9-én 80. születésnapját ünneplő 
gyergyóditrói születésű festőművész, Gaál András munkás
ságából válogat. Az öt múzeumi nagytermet elfoglaló tárlat 
több mint száz alkotást sorakoztat fel, egyenrangúan kezel
ve a különböző technikákat. Gaál András eddig közel 1500 
képet festett, most többnyire a saját tulajdonában levő, a 
Pro Ditró Egyesületnél található, illetve a gyergyószárhegyi 
gyűjteményből válogatott. Egy olyan Gaál Andrást látha
tunk, aki bravúrosan bánik az olajjal, akrillal, mesteri akva- 
relleket, pácképeket és paszetelleket készít. Erdélyi és pan
nonhalmi tájai uralják a kiállítást, a vászonra nyomott és ott 
kikevert olajjal, akrillal rögzített benyomásai, élénk színsá
vokban kirajzolódó expresszív látomásai, ahol a valamikor lá
tottak gyakran leválnak a vászonról, hogy átadják helyüket 
a festői történéseknek. Időnként csak egy-egy részlet vagy 
képcím emlékeztet a képre vitt táj konkrétságára.

Gaál András, a természetet tartva legfőbb tanítómesteré
nek, mindig szívesen alkotott vízfestékkel is. Ha volt jó fes
téke és Whatman-papírja, akvarellezni kezdett. Bár ezzel a 
technikával készített képein is gyakran jelen van a sajátosan 
gaálandrásos, egymástól határozottan elkülönülő, színsávok
ra tagolt látvány, monumentális akvarelljeit mégis inkább a fi
nom átmenetek teszik izgalmassá, a határozott körvonalak, és 
a határaikat vesztő színfoltok kiszámíthatatlan, mégis egyen
súlyban tartható játéka. Ugyanakkor az is érdekes, ahogy egy- 
egy akvarellje mintha ellentmondana a vízfestés alapvető tu
lajdonságainak. Éles, szálkás, rajzos festmények ezek.

Bár tájképfestőként emlegetik elősorban, gyakran portré
zik. Akár olajjal, akár vízfestékkel vagy pasztellel dolgozik, 
mindig nagyon gyorsan készíti el portréit.

Mintha életének minden jelentős figuráját meg kívánná 
örökíteni, rögzíteni róluk egy képet, a történelmi, a helyi 
személyiségektől a barátokig, családtagokig. Ezek közül ta
lán azok a leglátványosabb portrék, ahol a tájképek szín- 
sávjai a megjelenített alak köré rendeződnek, betöltve az 
üres képfelületeket. Mintha a portrék komplementerei len
nének, általuk válik teljessé a kép, teremthető meg a har
mónia.

A kiállításon egy egész termet csak a pasztellek töltenek 
meg, melyekkel, rajzosságuk ellenére, időnként éppoly festői 
látvány teremthető, mint az olajjal, ugyanakkor az akvarell- 
re jellemző, egymásba mosódó színhatások létrehozására is 
alkalmasnak bizonyulnak.

Bár nincsenek külön tagolva, a tárlatot szemlélve még
is különválnak az alkotó Szárhegy-képei, az egykori tábor
alapító mementói. Külön képpel emlékezik a nemrég elhunyt 
Zöld Lajosra, illetve külön, monumentális hatású képen festi 
egymás mellé a szárhegyi szoborpark mára már helyükről el
mozdított darabjait.

A születésnap alkalmából egy művészalbum is készült a 
Csíkszereda Kiadóhivatalnál, amely 80 színes reprodukció 
mellett egy terjedelmes, fotókkal dokumentált interjút is tar
talmaz, melyet Székedi Ferenc készített az alkotóval.
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A

Á prilisi évfordulók
1 -95  éve született André Stil francia író 
2 -5 0  éve halt meg Szpirosz Melasz görög író
3 -160 éve született Marczali Henrik történész

110 éve született Szemlér Ferenc költő
4 -370 éve született Antoine Galland francia műfordító

170 éve született Lautréamont francia költő
5 -  70 éve halt meg Ilarie Voronca román költő
6 -  110 éve halt meg Alexander Kielland norvég író 

345 éve született Jean-Baptiste Rousseau 
francia költő

7 -180 éve halt meg Vasile Bob Fabian román költő 
8 -8 0  éve halt meg Bruno Seabra brazil költő 
9 -390 éve halt meg Francis Bacon angol filozófus 

195 éve született Charles Baudelaire francia költő 
100 éve született Hegyi Endre költő

1 0 -  100 éve született Friedrich Heer osztrák kritikus
1 1 -  210 éve született Anastasius Grün német költő 
12 —150 éve halt meg Mikael Nalbandjan örmény író 
13—110 éve született Samuel Beckett ír író

100 éve halt meg Eötvös Károly író
14 -130 éve született Tóth Árpád költő
15 -180 éve halt meg Dukai Takách Judit költőnő

95 éve született Ferenczi István romániai magyar 
történész

16 -120  éve született Tristan Tzara francia költő
17 -120  éve halt meg Traian Demetrescu román költő
18 -320 éve halt meg Madame de Sévigné francia írónő

100 éve született Tűz Tamás költő
19 -5 0  éve halt meg id. Kántor Lajos romániai magyar

kritikus
20 —190 éve született Dinah Maria Mulock angol írónő
21 -200  éve született Charlotte Bronté angol írónő

120 éve született Henri de Montherlant francia író
22 -6 0  éve halt meg Berend Miklósné írónő

250 éve született Germaine de Staél francia írónő
23 -400 éve halt meg Miguel de Cervantes Saavedra

spanyol író
30 éve halt meg Mircea Eliade Párizsban élő román író 

400 éve halt meg William Shakespeare angol 
drámaíró
120 éve született Zalka Máté író

24 —170 éve született Marcus Clarke ausztráliai író
25 —450 éve halt meg Louise Lábé francia költőnő
26 —170 éve született Giovanni Faldella olasz író
27 -140 éve született Claude Farrére francia író
28 -170 éve halt meg Josef Jaroslav Langer cseh költő 
30 -30  éve halt meg Grandpierre Lajos író

Angol
közmondás
VÍZSZINTES 1. Angol közmon

dás első része. 11. Kályha sütője.
12. Drágakő. 13. Ijed, retten. 14. 
Szibériai terület. 16. Holló, ango
lul. 19. Nagybritanniai folyó. 20. 
Sugárhajtású repülőgép. 21. Határ
rag. 23. Görög betű. 26. Tddasod- 
ni kezdő (madárfióka). 28. És, lati
nul. 30. Már jó előre. 32. Tiltószó. 
33. Hálóban a labda. 35. A harma
dik személlyel. 37. Sebhely, forra
dás. 39. Előadó, röviden. 41. Hanga.
43. Egyhangú ruha! 44. Görbe Nó
ra filmszerepe. 47. ... a páva, mint 
a pulyka (mondóka). Továbbá, va
lamint. 50. Világos angol sör. 52. 
így is becézik Erikát. 54. A Jupiter 
bolygó egyik holdja. 56. Gyakori női 
név. 58. Tartósító folyadék. 60. Spa
nyol eredetű, ritka női név. 62. ... 
Croce; firenzei dóm.

FÜGGŐLEGES Szólam a női 
kórusban. 2. Alul állónak nyújt.
3. Bor lesz a mustból. 4. Szőlőfaj
ta. 5. USA-beli hírügynökség. 6. 
Termelőegység. 7. Folyékony fűtő
anyag. 8. Franciaországi népcso
port tagja. 9. Borókaízű rövidital.
10. Azonos betűk. 15. Énekesma
dár. 17. Dob, hajít. 19. Angol férfi
név. 21. Én, olaszul. 22. Angol köz
mondás második, befejező' része. 24. 
Lélegző. 25. Érem alőlapja. 27. Ló
betegség. 29. Állóvíz. 31. Ritka női 
név. 34. Ipari rostnövény. 36. Szán
tóeszköz. 38. Az erbium vegyjele.
40. Hozzávaló. 42. Rangos nemzet
közi matematikai díj. 45. Szintén, 
ugyancsak. 46. Légióegység. 48. 
Díszes női melltű. 51. Vörös ...; vi
king felfedező. 53. ... meridiem; dél
előtt, latinul. 54. Elnöki, röviden. 
55. Szamár, franciául. 56. A szavak 
dzsókere. 57. Angolna, németül. 59. 
Adóügy lényege! 61. Elektronvolt, 
röviden.

R. T.

A Helikon 2016/5. számá
ban közölt Világmindenség 
című rejtvény megfejtése: 
Nyugodj meg, száz és múlva 
minden eggyé válik veled. 3 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5 1 3

TÁMOGATÓINK:
R o m án ia i í ró k  Szövetsége
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Nemzeti Kulturális Alap

Bethlen Jj Ábor
Alap

O?
RMDSZ 2S3S5K?

TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

Proiect rea lizat cu sprijinul P rim ărie i şi Consiliului local 
Cluj-Napoca. K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri 
H ivatala  és Városi Tanácsa is tám ogatja.
Proiectul susţine  cand idatu ra  oraşu lu i Cluj-Napoca la 
titlu l de C apitală  C u ltu ra lă  E uropeană 2021 
L apunk tám ogatja Kolozsvár Európa K u ltu rá lis  Fővá
rosa 2021 cím re benyújto tt p ályáza tá t 
K iadványunk a Román Kulturális Minisztérium 
tám ogatásával je len ik  meg

Visít cluj
The Heart o f Transylvania
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