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LÁSZLÓ NOÉMI

Hol a fém
Jo h n  K eats, Percy Bysshe Shelley, K ányádi 

Sándor fehér ingben, V örösm arty  M ihály, Ady 
E n d re , K osztolányi Dezső fö ltek ert, vékony 
bogra  ig az íto tt, csokorra  v e tt  nyakkendővel, 
á llig  gom bolt C sokonai M ihály, A ran y  Ján o s, 
Kölcsey Ferenc, fodros K azinczy Ferenc, B a
tsá n y i Ján o s, a z tá n  K a r in th y  F rig y es, Ted 
H ughes, E s te rh á zy  P é te r  o rra l, N em es N agy 
Á gnes, Sylvia P la th , Szabó M agda  h a jv ise le t
tel, és Lászlóffy A lad á r ingben, nyakkendővel, 
ki-begom bolt zakóban , o rra l, h a jja l, és m ég is
csak: tek in te tte l, ta lp ig  szemöldökben.

O lvasunk, olvasunk, am ikor csak  lehet, ám  
v an  irodalm i em lékeze tünknek  ez a hom ályos 
k am rá ja , képzeletbeli c sa rn o k u n k , ahol szer
zők, b a rá to k , m este rek  kép e it ő rizzük , ahol 
szövegek ködéből k iem elkednek  arcélek , fők, 
kézfejek, ahová b e fu rak o d n ak  m enték , dolm á
nyok, fü rtö k  és kard o k , ahol fém es ko n tú ro k  
rajzo lódnak , m e r t le lk ü n k  m élyén k issé  pogá-

nyok is vagyunk , és a szépen farag o tt szövegek 
m ellé sze re tü n k  farag o tt képet is tenn i.

M ennyivel szerencsésebb helyzet ilyenkor, 
h a  kedves szerzőnk, m es te rü n k  nem csak  köny
vek, a lbum ok lap jairó l te k in t rá n k , han em  az 
Utunk fő téri szerkesztőségében , az á rk ád o k  
a la tt, a M ariánum  Ferenc József ú ti épületében, 
a piros lád a  m ellett, a  Helikon N agyszam os u t 
cai tá rsa lk o d ó ján ak  n ap sü tö tte  foteljeitől jobb
ra , a  sö té t cserépkályhától b a lra , azzal az értő, 
csöndes, á th a tó  tek in te tte l, am ely m inden  g u 
bancok között a gyökerekig hatol.

M égiscsak  szerencsések  v a g y u n k  m i, a k ik  
nem csak  o lvashatjuk , de lá t tu k  is őt, m íg  K i
rá ly  László h u n y o ríto tt, M ózes A ttila  h á tr a 
s im íto tta  a  ha já t, és Szilágyi Is tv á n  m aro k ra  
fog ta p ipájá t, lá t tu k  padok között sé tá ln i, p a 
pírok fölé m agasodni, h a llo ttu k  a  vandálokról 
vagy  a  csésze a lján  m a ra d t kávézaccról é r te 
kezni, és im igyen lá tju k  m ost is, o tt áll füstös 
kere tb en , ki-begom bolt zakóban , a  képen  ing, 
nyakkendő, orr, ha j, v ilá g ít n e k ü n k  az éjsza
k áb an  a  bölcsesség, am i a  tek in te t, m íg fölénk 
terebélyesedve ápol, óv és e lta k a r  a  szemöldök. 
I t t  a  bronz, ebből ön tjük  Ali bácsi szobrát.

Lászlóffy Aladárra 
emlékező oldalainkon 
Széles Klára, Kabdebó 
Lóránt, Demeter Zsuzsa, 
Király László, Karácsonyi 
Zsolt, Szakolczay Lajos 
és André Ferenc írásait 
olvashatják
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SZÉLES KLÁRA

Lászlóffy Aladár:
A végtelen készenlét
U tó sz ó  a  Kötetben meg nem jelen t versek1 c ím ű  v e rs g y ű jte m é n y é h e z

Lászlóffy Aladár (1937-2009) „élet
műve olyan szövegkorpusz vagy szöveg
folyam, amelynek minden műfaji meg
nyilatkozása — a jellegmeghatározó 
lírán kívül a regénytől a novelláig [...] 
publicisztikától a tanulmányig [...] eru- 
díció és nyelvteremtő ethosz bámulato
san szuverén egységében lélegzik” -  ol
vashatjuk egyik legutóbbi jellemzésében 
(Bertha Zoltán, 2014). Az „örök kultúra 
létteremtó' és létfenntartó lényegét su
gallja”. Ahonnan fakad, s amit teremt, 
az az „össztörténelmi és történelem fölöt
ti, természeti és természetmélyi, kultu
rális és kultúrateremtményi univerzum”. 
„Transzhisztorikus, transzkulturális lí
rai enciklopédizmus”— folytatódik a ki
tűnő összefoglalás.

Halála után gazdag hagyaték maradt 
hátra, köztük ötszáznál több vers, amely 
nem található életében megjelent kötete
iben. A kötet célja ezek közreadása. Fel
merült a kérdés, hogy mi legyen a publi
kálás alapelve. Bizonyára tetszőbb képet 
mutatna, ha csak a versanyag javát válo
gattuk volna ki. De a távolibb, alaposabb, 
irodalomtörténeti perspektívát tartot- 
tuk/tartottam 2 szem előtt. így arra töre
kedtünk, hogy legalább elvileg „minden 
papírcetli” olvashatóvá legyen.3 Ezért 
bőven akad az olvasnivaló között zsen
gébb, kevésbé sikerült darab is. Ez abból 
is adódik, hogy amit a kezünkben ta r t
hatunk, az nagyrészt — de nemcsak — a 
költő ezredfordulón, majd ez után szüle
tett lírája, élete utolsó napjáig. Előkerül
tek korábbi, sőt egészen korai versek is, 
amelyek szándékosan vagy szándékta- 
lanul kim aradtak az eddigi szemlékből. 
Ezzel a két pólussal nemcsak és nem első
sorban a költészet kezdeteiről és végéről 
tudunk meg újat, hanem arról is, ami ke
letkezésének, létezésének egyedi forrása 
és fenntartó ereje. így mintegy rivalda
fénybe állítható az, ami a legláthatatla
nabb, miközben legátütőbben lényeg
adó, sokszor rejtélyeket adó a versekben. 
Ilyen például a Lászlóffy Aladárnál jelen
lévő, „személyes madártávlat”. Az a me
rész szemszög, az a magaslat ez, ahon
nan néz, láttat. Legszembetűnőbb ez a 
történelem, antropológia, kultúrtörténet 
képeinél. Ebben a versegyüttesben fel
bukkan, előtérbe kerül maga az az élet
fordulat is, amikor a fiatal költő meg
rendültén megéli és megörökíti ennek az 
adománynak mint elhivatottságnak a 
megjelenését. A „szél” az, ami felkapja és 
viszi: „messzibbre vitt, mint amennyim/ 
jut a végtelenből./réges-régen kirepített/ 
már az életemből” (Szél, 1960). De ugyan
ennek a megrendülésnek folytatása, el
fogadása, beteljesülése az, hogy maga „a 
végtelen” élete, lénye részévé lesz: „been
gedtem magamhoz a végtelent”, „Elfoga
dott, rám lehelte üvegét”, „nagyravágyó,

óriás eszméletem/Félálomban ültet itt 
a végeken”, „Aki ember, végre itt a vég- 
telen/Fókuszában érzi magát jó helyen” 
(Visszhangok). Nem véletlen, hogy egy
más után szerepelteti ezt a két verset a 
pályameghatározó S zín h elyek  kötetében 
(1965). Előkerült és ebben az új kötet
ben új hangsúllyal kaphat helyet az idé
zett Szél (1960). Maga a költő veszi elő 
harminc év múltán, hogy Versek párhu
zama címen 1990-ben akkor friss pár
verssel egészítse ki, hangsúlyozza újra 
(E sti szél, 1990).4 Szintén a korábbi ver
sek közül itt található meg az Aki a költő 
(1986), ahol ez a „szél”-„költő” asszociáció 
metaforikusán közeli, mintegy azonosí
tás, azonosulás: „A szél a költő”.

A hagyatékban talált kéziratanyag vá
logatás nélküli publikálása azt is magá
val hozta, hogy homloktérbe kerülhet a 
Lászlóffy-költészetnek másik, szembetű
nő jellegzetessége is. Az, hogy nem riad 
vissza a meghökkentő elme- és képzelet
szökellésektől sem, a talányos, rébusz- 
szerű versektől. „Afrikám, finnugo
rok földje” -  szólítja meg hazáját (2001). 
„Az egybe lehet visszaesni/vagy kiindul
ni kell az egyből” — teszi fel máskor a 
kérdést (Akadémia, 2001). „Alföldi strucc 
nagyságú varjak/és kalahári kiskutyák” 
-  kerül egymás mellé két kép a Kommu
nikáció (2001) című versben. Az ilyenfaj
ta versek is helyt kaptak a jelenlegi gyűj
teményben.

Tehát sokféle és tág skálán helyezke
dik el az adott lírai sorozat. De átfogó 
megjelölésként kínálkozott az egyik, jel
lemző költemény címe: A végtelen készen
lét (2001). A korábbi gondolatok jegyében 
értelmezett „végtelenségre” nyitott poé- 
zis és személyiség képe bontakozik ki, 
eddig ismert mivoltában és ehhez új vo
nások, új mélységek járulnak, tárulnak 
fel. A gondolatilag, poétikailag egyaránt 
szerteágazó lírai anyag rendezésénél az 
vezérelt, hogy az egész életmű viszony
latában legyen áttekinthető a szemle. 
Ezért, itt, most szerepet kapott az idő
rend is. Lászlóffy Aladárnál szokatlan 
ez, mivel O maga, tapasztalhatóan, nem 
tarto tta  szem előtt a kronológiát. Egyes 
verseinél nem tün tetett fel dátumokat 
(szemben például Petőfivel), csak nagyon 
ritkán, néha adott meg napra pontosat, 
rikító kivételként. Kötetbe válogatásai
nál is ez figyelhető meg. Jó példa erre az 
időrend kezelésére az először 1988-ban 
megjelent Felhősödik a mondatokban, 
amely ciklusdarabként született (Benned 
az őszi erdő), majd tíz év múlva, 1998- 
ban, utolsó előtti kötetének címét adó 
darabjává lett. Hasonlóképpen, 1993- 
ban írta  Hó az időben, hó a hóban kom
pozícióját, amelynek ötödik részét vál
tozatlanul, önálló versként válogatta be 
kései, meghatározó A repülés a zuhanás

ban kötetébe (1997, Északi szél). A 2009- 
ig megírt, előkerült versekből kirajzoló
dó új képhez magának az itt összegyűlő 
lírának a belső természetéhez fordultam, 
azt kerestem. A karikírozó, kiemelkedő 
szellemi, képzeleti ihletforrások fő áram
latai szerint alakítottam  ki az egyes 
verscsoportokat. Mindegyiknél egy-egy 
jellegét adó, felmutató vers a központ és 
cikluscímadó. így jött létre az összesen 
tizenegy ciklus: I. A végtelen készenlét, 
II. A tűfok kapu 2000, III. Gutenberg-te- 
metők, IV. Poéta nascitur, V. A bőralat
ti én, VI. A vár közel, VII. Országimázs, 
VIII. A lépegető ember, IX. Ami átsegít a 
havon, X. Messze az ég, még nem is tud
ja, XI. Literator ludens. Az egyes ciklu
sokon belül viszont a lehetőleg kiderít
hető időrendet követtem. A többszörös 
olvasás során úgy véltem, hangsúlya le
het annak, hogy milyen szellemi, képze
leti utak, irányok kísérik el legkitartób
ban a költőt. Melyek dominálnak?

Az első négy csoport versei szervesen 
folytatják, tovább bővítik az eddig is
mert sajátos, egyszemélyes művészi világ 
alapvető élményköreit. Az I. és a II. cik
lusban a költő számot vet korával. „Világ
háborúk közti békeosztás/térképnyi szín
hely, nem marhavagon./Nem te váltál 
el,/bár semmit sem hoztál/csak eszméd 
más. A barikád rokon.” „Nem ezt akar
tuk. .../Ősz van a szürkeállományban. 
Dolgozz,/Szibériákhoz szokott agy velő” 
(Folyik a ragozás, 2000). Kétezer „tűfok- 
kapuján” bűnös terheket cipelő teve sik
lik át „özönlenek heródesek/s még le nem 
gyilkolt ezredek,/hogy elvegyülve odaát/ 
folytassák Isten ostromát” (A Tűfok ka
pu, 2000). „A semmi egyetemes ágán/ 
fényév lett mérhetetlen Ádám/és több
ször korszakos tudása/lesz végül Isten 
földi mása” (Fából vas, 2007). „Nagyobb 
baj is lehet, mint tűrni/más vélemény di
adalát./Mégis inkább így elmerülni/akar 
a megveszett világ?” (Nagyobb baj is le
het, 2002), „hóhérakadémiák/a költség- 
vetés keretében/tanulják: milyen a világ” 
(Szakembergárda, 2002). Feszült aggoda
lommal faggatja a jövőt: „mozdul, halad,/
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vagy csak elszalad minden velünk/s ve
lük, akiknek semmi nem volt elég” (Meg
hasadt kulisszák, 1990—1993). „...leszáll 
a vér alján a vegyszer./Felépülhet még 
minden egyszer./Talán Isten mégis akar
ja” (A nagykabát, 2004). De mi remélhe
tő akkor, amikor már a „művelt Nyugat” 
is „jó, tatáros/és tűzzel-vassal végrehaj
to tt” bombázásokkal városok múltjá
nak vet véget (Jó példa hull a repülők
ből, 2002), „Ebben a többé fel nem keló' 
napban/ki remélhet a nyugtató nyugat
ban?” (Euro-árfolyamok, 2008). „Én nem 
remélek örökbékét./Sérült vadak az em
berek. /Nyomunkban amputált a kék ég,/ 
és hadirokkant tengerek.” „Nem tud ez 
immár külön fájni./A Hirosimák gyöngy- 
sora/(tovább fűzheti majd akármi)/önma- 
ga élő rokona” (Hebron, é. n.). „Ne hidd, 
hogy vandálok és szolimánok/vadabbak 
lehettek, mint ma az álnok” (Ne húzd a 
lóbőrt!, 2004).

A III-IV. verscsoport szintén a már 
jól kirajzolódott Lászlóffy Aladár-kép- 
hez ad új példákat, színeket, árnyalato
kat. Mint az életmű egésze, de ha lehet, 
még fokozottabb hangsúllyal, az egyete
mes emberi kultúra örökségének, erőfor
rásainak megtartó jelenlétére figyelmez
tet. A „hipertechnika” háttérbe szorítja, 
elhalványítja a „Gutenberg-galaxis” nem 
szűnő jelentőségét. Az „eszmélet hány 
gályarabja/tolongott szolgálni alatta!”; 
„Ekkora bölcsesség-anyagnak, / ekko
ra tapintat-tömegnek, / ennyi felgyúj
tott szeretetnek, / ki parancsol e hadosz
tálynak?” — így szól a könyvek sorfaláról, 
„hű katonái”-ról. Agyam, „ez a nem mú
ló könyvtár”, „nem akar lemondani a re
ményről, / hogy nem ismétlődnek meg 
az évszázadokból sírva / lángoló Guten- 
berg-temetó'k” (A sorfal, 1994, A Guten- 
berg-temetők, é. n.). Vállalja a konzer
vativizmus vádját, Számítókép címen ír 
a számítógépről (1997), mint ami „al- 
szempontból születik halva/egy pótvilág: 
másodlagos”. De jóval többről, a gondo
latfolyamok jóval tágasabb köreiről van 
szó. A „könyvlapnyi örök” „tükör”, „kút”, 
„sors”, amelyből olvas a költő, olvashat az 
ember, egyike csupán „az áhítat vakab- 
lakai”-nak, „a biztos kezű mesterek/ne- 
künk kinyíló távlataidnak. Az ember 
alkotó képessége, akarata  mindig újra
születik. „...a teremtés/nem szünetelt ... 
egyetlen nagyon/romboló napon se”, „na
iv örömmel cifrázta /...a költő, a fazekas 
a keze közt forgó/fürge korongon hitvány 
anyagból.../ ...vázányi versét” (A képtár
ban, 1982, Opera omnia II., 2005). „Igen
is, mindig voltak elégedett pillanatok/ 
és boldog mesterek!” (A szótár színpada,
2003). A cserepek, az épületek, képtárak, 
szobrok, zenetermek éppúgy tanúskod
nak erről, mint a könyvtárak, nyomdák. 
Hány „titáni kor, amely mögött/ott kong 
az alkotó magány”, „...min merengve té- 
pelődsz,/nyilván ugyanaz hat reám:/a 
kultúra, mi összeköt/az örök eszmények 
jogán” (A képtárban).

A VII. és VIII. ciklus szintén szerve
sen folytatja a költészet eddig megismert 
útját. A címek elárulják, hogy az ország, 
a nemzet, a haza — illetve az egyes em
ber, az egyes élet, a mindennapok pilla
natai szemszögéből vetül itt fény az átélt

Szabó András: W9-F22 
Lapszámunk 3., 7., 8., 10-12., 15., 17. és 18. 
oldalát László Hajnalka, Szabó András és 
Szentes Zágon Trimaginarium címmel a ko
lozsvári City ArtSpace galériában nyílt közös 
tárlatának anyagával illusztráltuk.

korra, történelemre, s ettől elválasztha
tatlanul a beléötvöződő kulturális, fő
ként irodalmi örökségre. Magyarország, 
egy „Ország, mely körvonal és tok,/Lak
ták  szentek és boldogok”. „Az agyala
kú kőhaza./Csontok és könyvek halm a
za” (Az egyetemes herma, 2000). Mint az 
egyik címadó (VII.) országimázs-versben, 
egyaránt jelen van a szemlélet, az ítéle
tek jobb és bal oldala, a büszkeség és ön- 
ostorozás, tragikum, pátosz és önirónia, 
váltakozva és egymást átjárva. „Miért 
lehetne megbízhatóbb a múlt?/ Becsü
letszava s harangszója volt”; „Nem her
nyótalpak mennek rajtad át,/magad ve
zénylet, te magad hagyod:/hazugság lett 
kivégzőosztagod.” Másutt: „Égi Euró
pa arcán/legördülő könnycsepp nyoma?/ 
Az Úristen lelki harcán/hajózunk mi va
lahova?” (Nyári napnak..., 2000). Avagy: 
„Mi vagyunk az egykor homo félelmetes/ 
kentaur-nomádok, etelközi hetes?” „Gye
re káromkodjunk, aztán istenféljünk./ 
Gyere egyelőre s egyutánra éljünk!” 
(Gyere-tánc, 2002). S a példák hosszan 
gyarapíthatóak. Őseink, „elmenőink” 
„...egyre nagyobbak s mennek/arccal a 
végtelennek/megnézni a jövendőt,/mi
közben rajtunk látták/a Veronika-ken
dőt” (Bécsi magyar litánia, 2000). „Meg
ismersz?... Bizony én!... Második pádból./ 
Ottóból, gettóból. Még ötvenhatból./Eny- 
nyi még megmaradt...” (Zrínyi második 
fala, 2001). Történelmével, de irodal
ma, nyelve varázsával is telített az or
szág, a haza fogalma. „Jókai keresztelte 
ország,/Petőfi választotta néppel” (Ilyen 
is volt már, 1997).

Különös meglepetéseket hoztak azok a 
kisebb versek, amelyek a IX—X. csoport
ba kerültek. Eleve olyan, gondolatiságá
ban, hangvételében, megformálásában is 
annyira könnyed líra ez, hogy még azt

a kérdést is felvetheti: biztosan odatar
tozik-e a gondosan megőrizni érdemes 
hagyatékhoz? Több esetben határozot
tan  merül fel a „gyermekvers”, „zsenge” 
megjelölés jogossága. De ez, Lászlóffy 
Aladár költészete esetében megkülön
böztetni valóan érzékeny, kényes, jel
legzetes hajszálhatárok létezésére és e 
határok bizonyos elmosódásaira figyel
meztet. A IX., Ami átsegít a havon cik
lus címét adó kétszer négy sor is gyer
mekversnek tekinthető, de olvashatjuk 
a „gyermek” megszorítást figyelmen kí
vül hagyó apró remeklésként is. („An
gyalcipőm várom,/átsegít a sáron,/egyik 
ekkor, másik akkor,/harmadikkal há
rom.”) Az idetartozó versek közös jegye 
a gyermekkor, a gyermeki létezés, látás
mód közelsége. Ez átsugárzik a X. cso
portra is. Az állva alvó esők „sörényes 
fejük” lehajtva, „állva alusznak kedve
sen,” „fénylik a bőrük nedvesen”. Csak
hogy ez utóbbinál a nézelődő, évszakok
ra, kertre, égre figyelő ember pillantása 
áll a középpontban. Kétségtelennek lát
szik, hogy a költészet mellékágaival ta 
lálkozunk. De így, egymás mellé gyűjtve, 
kiviláglik, hogy egy életszakaszból sem 
hiányoznak ezek a rövidebb, egyszerű 
látványokat, dalszerű, lebegést hordozó 
költemények. Nem tapadnak a pályakez
déshez, hanem elkísérik az élet második 
felét is, végig. A X. ciklus címadó verse, 
Messze, az ég még nem is tudja 2009-ből 
való. Ugyanakkor, itt, az utolsó versek
nél tűnhet fel az is, hogy ez az egyszerű 
versfajta azonos forrásvidékű a legben
sőségesebb, legemelkedettebb, a transz
cendens kapcsolatot hordozó megszó
lalásokkal. Például Az én rigóm, az én 
kutam  (2008) már A vár közel verscso
porthoz tartozik (VI.). Az elmondotta
kat igazolja és újabb szempontból is alá
húzza egy különleges értékűnek látott 
lelet, a Hókiáltás. Nyilvánvaló, egysze
rű zsengeként olvashatnánk, ha nem ez 
a vers lenne, s nem 1966-ban írta  vol
na a költő. Akkor írja, amikor m ár leg
alább nyolc hónapja (1965. április 20-án) 
megjelent egész pályáját, személyiségét 
meghatározó, először felmutató máso
dik kötete, a Színhelyek. Mégis, a hóhul
lás friss örömét úgy örökíti meg, hogy ih
letében, formálásában még nem jelenik 
meg, teljes öntudatlansággal lappang a 
tény: majdani életműve csúcsainak kö
zelében jár. Olyan, leendő nagy versei
nek magva, vezérmotívum-sora bukkan 
itt elé, mint amilyen Az első hó éjszakája, 
majd a Fehér kakas a hóhullásban, Menni 
a havazással szembe stb. Az egész életmű 
„hó, havazás” motívumainak elemi jelen
tésköre jelenik meg itt, csak még igény
telen, egysíkú alakzatban. „A téli reggel 
ízeit/ahogy a gyermek őrzi meg,/úgy já r
jon minden emberi/és csendes emlék vé- 
letek!” A legegyedibb alkotáslélektani 
műhely, a költői sejtelmek legbelsőbb ré
tege mutatja fel önmagát.

A kötet és a kísérő gondolatmenet kö
zepére, kiemelt helyre kívánkozik két, 
mondhatnám „ikerciklus”: az V. A bőralat
ti én, és a VI., A vár közel. Lírai helyeket 
találunk, ahol a költő megfogalmazza az

» » >  folytatás a 4. oldalon
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» » >  folytatás a 3. oldalról

egész életében titkos és kulcsszerepet já t
szó pillanatai, lelkiállapotai, „én”-je mé
lyének lényegét. „Én lakom egyedül ön
magámban,/de mégse mindegy, hogy a 
percet/egy hajdan neandervölgyi bamba/ 
lényem figyeli, vagy egy herceg” (Önis
meret, 1986). „Bizony zárvány vagyok,/ 
körülöttem alvadt/borostyán-ég ragyog,/ 
megölel és hallgat./Legbelül a lélek,/ 
odakinn a tárló,/irhámmal bepólyált,/ 
eszemmel rejthetett,/eddig mindenhol 
járt/érzékeny életet ./Lüktet egy hordo- 
zott/életem-előtti./Ó mennyi kor hozott,/s 
mindenem elönti” (A fogoly, 2002). A „ben
ső titkos szentély” kerül középpontba, 
ahol „az emlékből élő idegek”„álma” él 
(.Lehunyt szemmel, 1991). Az éterikus él
ményt borzongatóan nyers érzékletesség- 
gel varázsolja költői képpé. „Itt heverek — 
fogságba esten/e hálátlan fölöslegesben,/ 
ami a szürkeállományon/függő csont- 
mirigy-hús kabátom” (Circumdederunt, 
1997). Különös, egyedi letisztultsággal,
kikristályosodva nyer költői formákat 
ez a legbensőbb Isten—én kapcsolat. „Mi 
lehet más egy bőralatti én?/Isten-ökör- 
szem, minden közepén” (A bőralatti én, 
2005). „Bennem a gyermek mint halott/ 
feladta már az alakot/s túlélt hány ha
lálos sebet/kihordván ezt az öreget” (Te 
megígért nagy ébredés, 2004). Úgy vélem, 
hogy a kezünkbe került, eddig rendezet
len versanyagnak, de az életműnek is 
mélye és csúcsa egyben ez a két verscso
port. A költő önmagával és Istennel való 
számvetése. Ön- és Isten-megszólító ön- 
(én-) és Isten-vallomások, az elhivatott
ság megélésének transzcendens érintett
ségei. A kettő összefonódik egymással. 
Ne tagadd, ideállítottál, írja 2006-ban. 
„Kezdettől állandó esőidben/sokan a csa
tornáid voltunk” (Istenem, szólj, szavalj 
belőlem, Fogadj kegyesen holnapodba, 
2002). Korábban is felbukkan ez a lírai 
forrás, az idő előrehaladtával egyre bő
vebben. Élete utolsó verseskötetében, 
a Bársonyok és Borgiákban (2000) külön 
ciklust képez az Isten radarján címmel, 
de itt nem minden rész „istenes” (ilyen
nek nevezhetőt az egész kötetben elszór
va találhatunk). Ugyanakkor összesen 22 
verset számolhatunk meg, míg a hátra- 
hagyottak között 81 darab az, ami ide
tartozó. A határozott küldetéstudat szó
lal meg. „Dávid voltam, és pengettem 
neked/a kifeszített parittya-ideget” (Psal
mus, 2001). S ez együtt pendül a magyar
ságot képviselő költői elrendeltetéssel: 
„Én, lábon járó végvár/ma este én jelen
tek” (Esti harangszó, 2001). Ennek je
gyében tágul ki, épül tovább az a telje
sen sajátságos, Lászlóffy Aladár-i költői 
asszociációs szövedék is, amely például 
a „hópelyhek”, a „karácsony”, „Betlehem” 
és „Bethlen”, „háromkirályok” képeiben 
él. „Karácsony-nép”, „Karácsony, tört-ka
rácsony ország” -  így nevezi meg a hazát 
a Három tételben, annak az Imaszombat 
részében (2003); „hópelyheket szól, him
nuszt vérzik, övék Betlehem és Bethlen”. 
Lehet, jön majd egy karácsony (2003), ol
vashatjuk másik, ebben a szellemben 
született költeményét, s ebből a gondo
latkörből fogan A jel is (2006). Az utóbbi

többféle szempontból is figyelemre mél
tó. Már átvezet a hagyaték felgyűlt ver
seiben feltűnően megmutatkozó poétikai, 
verselési különcségekhez. Például ahhoz 
a jelenséghez, hogy az indulásától merész 
avantgarde költő gyakran és szívesen 
visszatér a legegyszerűbb, kötött, rímes 
formákhoz. S nála ez azt is jelenti, hogy 
sokszor a legelvontabb, legsűrítettebb jel
képek a legváratlanabb profán, sokszor 
humoros szinteken folytatódnak. Különc 
formabontás ez, fittyet hány minden el
várásnak. Mennyire rávall: „Szokrátész 
tanár úr üzeni Tirolból,/mikulás istenek 
szállnak ki diókból”. A költő „Lászlóffy 
Aladár módra” él (és él vissza?) megszo
kott tapasztalatainkhoz képest, a költői 
szabadsággal. Olyan istenigazában ru 
gaszkodik el történelemtől, földrajztól, 
logikától, ahogy arra  a gátakat nem is
merő, játszó gyermek, illetve: a már szin
te féktelenül játszó költő képes.

A nyelvi anyagból adódóan legelemen- 
tárisabban úgy bukkan ez fel, mint haj
lam arra: engedjen a szavak, rímek, rit
musok játéka csábításainak. Minden 
versfajtában, minden ciklusban megta
láljuk ezt. De külön csoporttá sokasodtak 
azok a versek, amelyeknél ez az ihlet
mozzanat dominál (XI. Literator ludens). 
Magáért beszél négy sor a címadóból: 
„A kígyó tekerg keblemen./Mint Ábra
hám, melengetem./Mégis: a mérge nem 
hat át./Meg se halok, mint Kleopátr.” 
Az ötlet, a szójáték, a nevettetés ural
kodik. „Humorva és mogorva/itt lakom 
egy bokorban./Szívemhez és nevemhöz/ 
közelebb volt Etelköz” (Hatra-vakra Cor- 
vin-köz, 2001). „Buda” és „Buddha”, há
zi áldás és „Kvázi-áldás”, „Frankfurt” 
és „frank fú rt”, fotocella és „futócéllá”, 
Montecarlo és „Tintacarlo” hangzása
ikkal egymást hívó szavak, jelentéseik 
érintkezése: groteszk ütközés, egy-egy 
sziporka. Attól sem riad vissza a költő, 
hogy — a szavak párjának megnevezé
se nélkül — teljes, még bizarrabb vers
sé kerekítsen egy-egy efféle szópárost. 
Színdarab -  „síndarab”, Batthyány tér 
-  „Batthyányi térd” (2003) (Ki írta ezt 
a síndarabot, 2004). Találkozunk „far
sangi-” és „Hanni-bálok”-kal, „Gondo
la-olvasó” költővel, „Árpád-s-ávós haj- 
nal”-lal. Rainer Maria Rilke nevének 
szélsőséges variációiból alkot kompozí
ciót (Velence, Scandallum, de földalat
ti, Hidak a Dunán). Ismerősek lehetnek 
az efféle nyelvi csavarok, de itt, most 
még végletesebben lép túl minden szo
kott logikai határon. Ugyanakkor meg
jelenik a rá jellemző, nagyvonalú kozmi
kus, „transzhisztorikus” (B. Z .) távlat 
is, ugyancsak különc gondolati fordu
latokkal: „stílbútorokból sarjadnak a 
fák,/hogy szűz vadonként éljenek to
vább,/bennük Mauglik cromagnoni lé
nye,/mint filozófiák új fejleménye” (Biz
tonság, 2004); „Sütöm a reggeli tojását,/ 
galaxis liliputi m ását” (Változatok a to
jásra, 1998).

A lírai hagyaték nemcsak mennyisé
gileg gyarapítja az eddig megjelent kö
tetekből ismerhető Lászlóffy Aladár- 
verseket. Megkülönböztető jelentősége, 
értéke fakad már abból is, hogy a köl
tő élete utolsó évtizedében, éveiben ír

ta az itt található sorok nagyobb részét, 
így akarva-akaratlan visszapillantó, 
összegező művészi, emberi testam en
tum áll a szavak mögött. Mindez a köl
tői világ mással össze nem téveszthető, 
„lászlóffyaladáros” jellegzetességeivel, 
karikírozottan mutatkozik meg. Rá vall 
az az elemi szélsőségesség, hogy legben
sőségesebb, legáhítatosabb megszólalá
sai váltakoznak, érintkeznek, sokszor 
szomszédosak a legjátékosabb (szent
ségtörő?) profanizálásokkal. „Ma Ba- 
bits-rím harangoz bennem./Elég, ha Is
ten ismer engem.” „Kitartó élőnek kell 
lennem,/mert halott poéta él bennem” 
(Pál, Péter, Áron, Dávid, 2002), „Majd 
zsákba: országomba varrva,/mint Monte- 
Cristo elleszek./Tengervízben vagy por- 
viharban/cápák lesnek vagy termeszek” 
(A rab arab, 2003). (Vö. A megálmodható, 
é. n., Próbatétel, 2003, Panoptikum, 2001, 
Az ablakos a háztetőn, 2002). Utólag fel
bukkant, elfelejtett, kötetekből kima
radt lírai darabok is kerülhettek a meg- 
mentettekhez, így „kései” költemények 
„korai” párhuzamokkal egészülhetnek 
ki. Az életmű panorámájának körvona
lait láthatjuk. S mindezeken belül jól kö
vethetővé válnak egyedi belső törvény- 
szerűségei.5

A végtelen készenlét gyűjteménye min
denekelőtt megőrzi a költő búcsúját. Jel
képesnek is érezhetjük, hogy élete utol
só évének verse a Szórvány (2009). (VII., 
„Hetven magyar és hét harang./Ennyi 
maradt, ahol ti álltok.”) Egybecseng ez 
azzal, hogy az önvallomások (V.) időben 
utolsó darabja a hű apródé (Pengeti sír
ván). „Fel-feldobva, visszahullva/síneken 
az énekem./Előtt, alatt, közbe-múlva/két 
apród az életem.” S a magánember, az oly 
komplex művészi világot alkotó én sír
felirata végtelenül, letisztultán egyszerű: 
„Könyvtárról könyvtárra haladva/rág- 
tam ki magamat a napra,/hogy elhagy
hassam ezt a bábot/s bepillonghassam a 
világot./Most rám került a dolgok sora:/ 
leszek mi voltam -  Adám pora” (Epitáfi- 
um, 2008).

Budapest, 2018. június 26.

Jegyzetek
1 A hagyatékban talált versek közt szerepel
nek azok is, amelyek a költő' halála után nap
világot látott válogatás utolsó részében olvas
hatóak (Séta két kor között. Válogatott versek. 
Válogatta és bevezetővel ellátta: Kántor Lajos, 
Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2013).
2 Minden kérdésben egyeztettünk Lászlóffy 
Gyöngyivel, a költő feleségével, özvegyével.
3 így is, már menet közben kiderült, hogy a 
teljesség törekvése csak viszonylagos lehet, 
utolsó percekben is kerültek elő váratlan kéz
iratleletek.
4 Ehhez hasonlóan derül itt fényre két másik 
vers párhuzama is. Ars poetica-érvényű mind 
a kettő: Pompeji költők a hercegi télben (1988), 
Jókai emlékezetére (2003). Lászlóffy Gyöngyi 
lankadatlan, szó szerinti, tárgyi kutatómun
kájának és értő figyelmének köszönhető, hogy 
előkerítette és jelentőségét meglátta ezeknek 
a versleleteknek.
5 Például itt bizonyos motívumok és hálóza
taik kiemelése tűnhet fel. „Hó”, „eső”, „ablak”. 
Vö. Széles Klára: „Mit látsz egy íróasztalon?” 
Lászlóffy Aladár világa. Napkút, Budapest, 
2007, 512-514, 534-536,553-564.
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I m a  a z  im á é r t
Se reggel nem, se este nem! 
Ajkamra szorul hét pecsét. 
Beszélgess velem, Istenem 
s higgyem, hogy hinni így elég.

Uram, parányi gép a lelkem, 
mint minden ember-szerkezet, 
melyet tudós hatalmad felken 
s valami célhoz elvezet.

Lásd korom kertjeiben ülve, 
annyit hazudtak, aki még 
hisz és remél -  megszégyenülve 
magába zárkózik: elég!

Nem szólnék már az emberekhez; 
szeretteim csak hallgatom, 
hogy sopánkodnak és remegnek 
tanácskozván egy-egy bajon.

Uram, ha veled sem beszélek, 
mit ér, hogy szól a rádió, 
hogy híre kél halálnak, szélnek, 
városok törnek, mint dió,

csontok és fegyverek ropognak 
s a világ hőmérséklete 
felváltva rosszabbnak és jobbnak 
fecsegésével van tele.

Uram, nappali zűrzavarban 
vagy éji csendben szólj, neked 
figyelő' füled van a zajban 
és beszélő' tekinteted.

Tűrd el, hogy sírva panaszoljak, 
hogy fekhelyem, e Föld kemény, 
sok romló semmiségró'l szóljak -  
Te tudod: mégis van remény

s add, hogy a te tudásod tudva, 
bírjon ki mindent még e gép 
s holnapra mindent kialudva 
higgye, hogy hinni így elég!

1992.X.27. kedd este

A z  u ta z á s
Egy költő' hányszorosan ott van, 
mint ki se nyíló útitervek, 
még át se látszó ablakokban 
soha se látni újabb verset.

Térdemre engedem a könyvet. 
Szünetel egyik utazásom. 
Eldönthető': meghalni könnyebb 
vagy itt lapulni a világon?

Menne a hintó, benne Goethe, 
már kétszáz év porhulló teste 
érkezne meg a fogadóba 
vagy új határra minden este...

Se boldogabban már, se fájón. 
Egy hajdan értelmes tekintet 
eltelt idején túli tájon 
még mit is nézzen, kinek inthet?

2006

A verseket Lászlóffy A ladárnak a 
M agyar Naplónál megjelenő', A vég
telen készenlét című, közöletlen verse
ket tartalmazó kötetébó'l válogattuk.

Ceruzavéggel, bármilyen papírra

É jfé li  g y o r s
Kopott hadak járnak velem. 
Utolért a történelem. 
Kétoldalt tépett futások, 
fenyó'erdó'köpeny, árok,

sziklává varázsolt lovam 
alá szorult idegroham, 
s menetközben is még vesztek 
csatát, gőzt és útkeresztet,

utolérnek, akik régen 
még nem voltak itt az éjben, 
még nem értek kétezerbe. 
Nincs is csata félbe-szerbe,

nincsen abbamaradt átok, 
nem én haragszom ma rátok, 
nincs pusztulás-amnesztia, 
ki nem volt a halál fia!...

Mozdony erőlködik velem. 
Kaptató a történelem, 
lavinák és látomások 
gyötrik bennem a világot.

2006

F a d r u s z
A fehér kőhíd, mely felett 
naptárlanak a fellegek, 
fellegzenek a rossz napok, 
a fehér kőhíd megkopott,

de azért áll a közepén, 
ott áll a komor csatamén, 
áll, álldogál az érclovas, 
őrzi a régi tornyokat.

akiben végül összeállt, 
hogy mi győzi le a halált... 
Az erős kőhíd, mely felett 
bronzlovakat felejtenek.

A  v a d á s z a tb ó l  v i s s z a té r ő  
S z i lá g y i  I s tv á n n a k
A zord hegyekből visszatérve 
minden az öreg vadász érve.
Én rád csak regős őszi ének 
eső-vizétől ennyit kérek: 
őrizze nyomodat az árva 
kiszáradt Európa-sárban!
Neked hiszek: a malmok, nyelvek 
patakvíz-lapozása elved.
Rólad tudom, hogy megtanultad 
s vállon hozod a lelőtt múltat, 
elejtett század homlokával 
magát az agancsot, mely rávall.
A  pergament és gubacstintát, 
mindent, ami egy Zilahon tűnt át, 
mindent, ami mohácsi vészbe 
ártotta szavunkat ha kérte, 
vagy Donkanyarnak, Jenyiszejnek 
sodorta szavunkból a selymet. 
Temesváron s a Tiszaháton 
látom szánkázni koponyádon 
az ördög obi-ugor ősét, 
sok mai gondunk felelősét.
Rólad egy életen tanultam, 
hogy csak erdő-avar a múltam, 
de levelenként felemelve 
mit olvasnál az üzenetbe!
A vadászatból visszatérve 
minden az öreg vadász érve.

K á n y á d i-n a p

Vas zászlai nem lengenek, 
Nem törte meg a vasnyereg, 
ha vasideje alakul, 
vas kísérete szét se hull.

Ma egész nap csak rád gondolhatok. 
Mi mindent gyűjt köréd a te napod! 
Szabályok, küllők, Kükülló'k, Szamos. 
Most Duna-partod tengerpartja mos.

Egy történelem óta ül. 
Mennyire fáradt egyedül, 
mennyire kell még Kolozsvár, 
annak ki párszáz éve vár,

Megvénülsz te is, márványtengeres 
szikár, szigorú leszel, mint Mikes, 
s lesznek vidékek, ahol összeáll 
egy szülőhelyet megáldó szabály.

nem tudja, aki arramegy 
a régi cinterem felett, 
akire mindent ráhagyott 
a pármillió réghalott.

Vannak vidékek, mint a te falud, 
hol madártan és szabály elaludt, 
a gólya nem, őt más szabály vigyázta 
és uszította minden székely házra.

Egyetlen szellem sejti még 
mit rejt e szimbólum-vidék. 
Egyetlen. Akkor. Akinek 
megszólaltak e jelkövek:

Ellopták tőled Kolozsvárt? Talán 
jóvátette a dolgok hajnalán 
a szülőföldre bízott nagy kaland, 
így költött kicsi kányát Nagygalamb.
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KABDEBÓ LÓRÁNT

A küldetéses ember labirintusa
L á sz ló ffy  A la d á r  v is s z a  é s  e lő r e  te k in tő  v é g r e n d e le te

De nagy kár, hogy nem tudom felemelni 
a telefont, és csak úgy átszólni: Ali, drá
ga, remekművet alkottál. Hogy örült va
laha, amikor egy portréban külön kiemel
tem 1969-es regényét, a Héphaisztoszt. 
Ott a perzsák áradatával szemben vé
di a Balkánt egy Tajgetoszt megúszó Ms 
nyomorult. De most térjek vissza posztu
musz regényére. A remekműre: Dühöng a 
déli szél. Megint a Balkán kapuján árad 
az európai világra egy újabb kontinens
nyi vész. És megint csak billeg az egyen
súly: morálisan torz emberek között az Is
ten sugalmas csodája egyensúlyoz. Lehet 
szabadulás? Ha Isten így akarja. A Könyv 
szavával: „Ne féljetek!” És a könyv vissz
hangozza: „Nyebojsza!”

Mert miként is lehet egy olyan törté
netből érdekfeszítő olvasmányt alakítani, 
amelyet az egész nemzet diákkorától is
mer. Tanulta történelemből, kívülről kel
lett felmondania irodalomból a regény cí
mét is sugalló balladát, és az erről szóló 
dalművet látja-hallja, aki operába megy. 
Sőt azt is tudja, hogy erre emlékezteti a 
keresztény világot a déli harangszó. Min
denhonnan visszaköszön a Hunyadiak 
története. Hazai és világismertségű ese
ménysorozat.

De ha elkezdted, kedves, könyvet még 
kezedbe vevő olvasó, ugye te sem tudod 
letenni, abbahagyni? Még csak felüle
tes módon átlapozni sem. Minden bekez
dést, minden egyes mondatát, sőt szavát 
is ennek a könyvnek akként kell követned, 
mintha egy verset olvasnál. Mert én, bár
melyik mondatot kezdtem átugrani, visz- 
sza kellett hozzá térnem, mert nem értet
tem a következőt. Aztán rájöttem, hogy 
akkor sem értem, ha visszamegyek, ke
resem benne a logikus előzményt. Mert 
nem én nem értem a folyamatos olvasás 
során ezt a könyvet, hanem éppen azáltal 
szerkesztődik ez a mű, miként példázata, 
a Könyv, azaz a Biblia. Nem az egymást 
követő mondatok magyarázzák egymást. 
Hanem a könyv egésze ad értelmet minden 
egyes mondatnak, szónak, névnek, hiva
tásnak. És persze viszont is: minden egyes 
mondatot magunkban kell hordoznunk 
magunkkal, hogy otthonosan érezhessük 
magunkat a könyv egészében. Amíg olvas
tam, folyamatosan benne éltem a mű egé
szének világában. Zsigmondtól Mátyásig. 
Pontosabban, a török vész korában. Az el
ső portyázók megjelenésétől a rodostói me
nekültekig. Amíg a magyarságra bízatott 
a keresztény világ egyensúlyának őrzése.

Könyv? Labirintus! Ismerjük a történe
lem minden pillanatának végeredményét, 
mégis ami benne mozog, az örökösen rej
télyként jelentkezik. Nemzeti nagylétünk 
minden egyes pillanatára alkalmazha
tó érvényességgel gondolkozik és egyben 
rejtvényt fejt Lászlóffy Aladár, amikor le
ír egy-egy mondatot. Amellyel rákérdez a 
nemzet létezésének és a keresztény világ 
egészének mindenkor érvényes esélyeire.

És úgy írja le ennek a könyvnek minden 
mondatát Lászlóffy Aladár, a különben 
nagy műveltségű-tudású író-költő, mint
ha nem is az ő agyában fortyogna ez, a Te
remtés értelmére rákérdező eseménysor. 
Hanem formál egy sajátos korabeli figu
rát, egy papi műveltségű történetrögzítő 
írástudót, akinek gondolkozása éppen ab
ban a pillanatban nyílik ki a világ megfi
gyelésére, amikor a Lászlóffy kiválasztot
ta történet elkezdődik. Pannóniái András 
agyában kezd huszita hatásra munkál
ni a Biblia, az Ószövetség és az Evangé
liumok gondolkodtató szövege. Kiderül 
ugyanis a könyvből, hogy aki rátalál er
re a szövegre, annak megszűnik a jelen
re koncentráló félelme. Az megérzi, hogy 
nem a huszadik volt a legszörnyűbb szá
zada az embert próbáló századoknak, és 
nem a huszonegyedikben kell majd szem
benéznie az embereknek a leglehetetle
nebb esélytelenségekkel. Minden kor rejt 
magában szörnyűségeket. Szemben velük 
a Teremtés egészének egyensúlyát, moz
gását fenn kell tartani. És ha erre egyszer 
nem teremtett hivatottat az Isten az em
berek közül? Hagyta, hogy Éia szálljon le 
az égből. Terjessze ki az egyensúly Köny
vét. Az Ige testté lón. És példázatot ad.

Mert „az igazság és a szeretet Örökké
valója időnként, egyfia megöletése óta is 
folyamatosan küldi a maga kisebb fiait, 
s rájuk bízza, hogy a saját szándéka sze
rinti rendbehozatalt egy-egy kiégett kor
ban képesek-e véghezvinni, végre tudják-e 
hajtani? Mert a szeretet és az igazság egy
szersmind csupán a mennyekből, és csak
is onnan, adagolhatatlan.” Isten minden 
időben próbára tette a mindenkori kivá
lasztottad:. Minden kor labirintus volt. 
Rejtélyesen fogta körül a maga embereit. 
Isten pedig mindig odateremtette a maga 
eleve elrendelt hivatást teljesítőit is, aki
ket addig és annyira segített, amíg koruk
ban szükség lehetett rájuk.

Mint ebben a könyvben Hunyadit. Aki 
két nagy egyensúlyt tartó uralkodó között 
egymaga kellett, hogy kigondolja életének 
mindegyik pillanatában (sőt mindegyik 
pillanat töredékében!), hogy mit kell ten
nie az elkövetkező percben. A könyv tör
ténete: Zsigmond halálától Mátyás trónra 
kerüléséig tart. „Ki nem rendül meg a bi
zonyosság tudatában: ez hát a befejezés... 
Befejezés? Az mi? Hogy megállhass és úgy 
érezhesd: azt se, ezt a semmiséget, ami jö
hetne még, azt se engedi már az Úr?”

És ez a széles látókörű, Istennel tá r
salgó Hunyadi sem tudta, még azt sem, 
hogy ő maga kicsoda. „Te vagy... te vagy 
az igazi. [...] a többi idő most már a tiéd 
lesz...” Ezt súgta neki utolsó titkos sza
vaival Zsigmond király. De a fekete halál 
fertőzöttje lázálmában sem tudta, mit je
lent igazinak lenni. A megfejtés fejtetlen 
maradt. A két Hunyadi János közül me
lyik Zsigmond fia? Küldetésére elmúlóban 
mégis ráébredt Hunyadi, önmagában tu

datosította egy eléje álmodott mondattal: 
„Magyarországot te ne hagyd el, semmi
képpen. Mert te vagy az igazi.. Ahogy a 
Biblia szavaiból kiolvasható mindig a kül
detés. A Teremtés akarata. Ami sikerült 
Hunyadinak. Megtartani a világ egyen
súlyát. Amiért az Isten idevezette. Éz a 
könyv ekként vezet vissza a Könyvhöz. 
A Bibliához. Hogyan kell a példázatot kö
vetni? „Hunyadinak szokása volt, hogy ha 
nappal elmerengett valamin, hosszan és 
megmerevedve, mozdulatlanná válva ült, 
állt vagy lovagolt. Olyankor nem lehetett 
megkérdezni azt se, hogy baj van, mi van? 
Úgyis hiába.” Hunyadi így töltekezett fel. 
Fogadta hivatását.

Pannóniái András, a Biblia-fordító hu
szita az Igét értelmezte, Hunyadi a Te
remtést figyelte. Ekként félszavakból is 
érthették egymást. Néhány mozdulat, né
hány fordításmagyarázat összeér ebben 
a könyvben. Az Ige és a Teremtés labi
rintusában ők kereshetik ebben a törté
netben azt, amit még ők sem tudhatnak. 
És eszerint cselekszik a hadvezér, és ezt 
magyarázza krónikása az író agyában. 
Ekként testesül meg ebben a könyvben 
a Könyv üzenete. Az író irányítja erre fi
gyelmünket. Ennek a könyvnek a fejezete
it is egyes szereplők nevével jelzi: I. János 
könyve, II. Erzsébet könyve, III. László 
könyve, IV. Mátyás könyve. Miként a Bib
liában és az Evangéliumokban.

És a Biblia-fordító valahai huszita And
rás lenne a könyv végén az öreg dervis a 
Márvány-tenger partján? Vagy az már Mi
kes Kelemen? A magyarságra mért török 
vész tudatosítói. Értelmezői? Krónikásai? 
A kezdete és a vége egy korszaknak. Való
jában az író, Lászlóffy Aladár segítői, hogy 
felmutathassa az Igét, illetőleg példázatá
nak emberi követőjét, amint közöttünk la
kozott. Hogy a magyarok hivatását segít
sen elmagyarázni a világ egyensúlyában. 
Vele és általa, az ő sugallatos jelenlétük
kel vigasztalhatta magát (és persze olvasó
it) maga az író egy újabb szétszóratásban? 
Egy biztos: e könyv Hunyadija a küldetést 
teljesítő ember felmutatása. Életre keltése. 
Sorsbemutatása. És létezése érvényességé
nek bizonyítása. Mikor? Amikor „dühöng 
a déli szél”. Amikor éppen a magyarságra 
osztódik a világ tengelyének egyensúlyban 
tartása. Ebben a regényben ott izzanak a 
magyar költészet sorsvállaló szavai. Lét
költészetté magasztosulva.

Egyetlen emlékezetes szövegbe épített 
jelenetet hadd idézzek fel, mindennek be
mutatására. Számomra a talán legemlé
kezetesebbet. A nagyhírű diadalmas „té
li hadjárat” lényegi fordulóját. „Ezek tele 
vannak babonával, mint mi tetűvel -  mor
mogta a lovász, s a körülállók harsány, fel
szabadult röhögése mintha feltépte volna 
a percek óta szövődő varázst. -  Az isten 
szerelmére, csak te ne csatlakozz hozzá
juk a titokzatos, szent dolgok kigúnyolá
sában, semmibevételében. Te ne! [...] Se 
nappalból, se éjszakából, se élő gondból, 
se álomból nem apadt viszont ki a rejtel
mes mondat, csak úgy odavetve, látszólag 
összefüggés híján valami szóvirágok kö
zé [...] Andrásnak jutott eszébe a különös 
hegyi koldus s a furcsán sejtelmes jóslat: 
»De aztán onnan forduljatok vissza, ahol 
a tábortüzek úgy feküsznek a földre, mint
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László Hajnalka: Through Her Eyes

a kimerült állatok csordái.« Rögtön elkez
dett vissza lapozni az irományaiban, ahol 
napról napra feljegyezte ennek a hadjá
ratnak az eseményeit. Megtalálta, meg
kereste az alkalmat, hogy eszébe idézze 
gazdájának. -  Nem szeretem az ilyesmit
-  ásítozott az éppen nyugovóra tért nagy
úr —, de mondja csak el kegyelmed még 
egyszer. Lassabban... na, vegyük csak 
szemügyre. Szép kép, poétikus. Túl poé- 
tikus ez katonáknak. -  Való igaz, hogy a 
poézis nem tábori dolog, de a természet és 
a poézis kart karba öltve járnak. Hátha a 
vén csavargó nem katonai tanáccsal akart 
szolgálni, hanem időjárási tapasztalatait 
akarta lelkére kötni uramnak. A Balkán 
bölcs, régi, örök törvényszerűségét, ami... 
ami.. . . . . .  Ami például a nagy szeleket s a
nagy, kibírhatatlan teleket, fagyokat illeti. 
Mit csinálnak a tábortüzek akkor... Ha
mar! -  kiáltotta Hunyadi s ledobva a med
vebőr takarót, ingben-gatyában kiálltak a 
sátor nyílásába. Megnézni a tábortüzet... 
[...] Hunyadi még aznap éjjel megkezdte a 
visszavonulást. [...] Este már újra irkáit 
a naplójába András. »A szultán a Szerbi
án hazavonuló királyunk után üzent, hogy 
vagy harminc évre szóló békét is kötne 
vele. És visszaadná Galambócot, Szend- 
rőt és a szerb földet az öreg despotának, 
Brankovicsnak. Fiait is szabadon bocsá- 
taná... Tehát éppen azokat a Magyaror
szágnak fontos területeket ajánlotta fel, 
melyek visszaszerzésére hadjáratban sor 
nem kerülhetett...« [...] Hunyadi odahúz
ta az alvó András Bibliáját és mécsesét, és 
kikereste a helyet Lukácsnál. -  Bocsásd 
meg gőgömet, Uram, hogy Szent Fiadhoz 
méretkeztem, de ebben igaza van ennek 
az őrült Andrásnak. [...] Túl sok a veszte
nivalód, uram! S a felelősséged. Nem hiá
ba bizonygatom neked, hogy őseid valaha 
királyok lehettek, és nem lehetetlen, hogy 
utódaid valamelyikének megint ölébe hull 
egy korona. [...] Téged vártalak [...] Ha
marabb is jöhettél volna. Itt mindenki er
re vár már jóideje. — Na és ki vagyok én?
-  Vagy, aki vagy! Még te sem tudod pon
tosan!...”

Valaha, a Miskolci Egyetem készülő böl
csészkarának dékánjaként meghívtam a 
várnai csata történetét, az esküszegést 
feltáró történészprofesszort, mondja el a 
történetet diákjainknak. Döbbenet ült 
ki az arcokra. Én a történelmi bűn pél
dájaként azóta is ezt az esküszegést em
legetem. Kulcsár Péter kétségbe ejtett 
mindnyájunkat. Amint a tudós tárgyila
gosságával elmesélte a keresztény hitsze- 
gés történetét. Mert miről is volt ekkor 
szó? A szultán a „téli hadjárat” után békét 
kért és adott. A keresztény világ elfogad
ta. Miközben már készült a megszegésé
re. Gyűjtötte az új hadakat újabb hadjá
ratra. Az akkori nuncius még a békekötés 
előtt feloldozást adott az egyezség megsze
gésére. Pedig ezt nem az egyensúly iste
ni szándéka sugallta. Magyarország és a 
keresztény világ érdeke más folytatást kí
vánt volna. Személyes egyéni érdekek in
tézkedtek. Hunyadi is ismerte a történet
be rejtekező gonoszt. A saját történetébe 
lopózkodó ördögöt is. Ahogy Erzsébet asz- 
szony és János is kimondja az „esküsze
gő” szót, és ahogy még a haldokló Hunya
di rémálmában is visszakísért, ezt csak a 
Lászlóffy moralizáló képviseleti szöveg- 
szerkesztésével lehet létet veszélyeztető 
sorsszöveggé alakítani. Ahol a Jézus kö
vetését vállaló könyvből kibújik a bűnt is 
megjelenítő rejtélyes regény. Poétikába 
rejtett ítélkezés.

A „téli hadjárat” maradt a csúcs, Vár
na lett a bukás. A becsület és a Balkán 
elvesztése. A „téli hadjárat” mondóit (az 
éhenhaló bolgár koldust, a Biblia-fordító 
Andrást, valamint a köztük vívódó had
vezért) és mondataikat, mint egy kale
idoszkóp rajzolatait összeforgathattam, 
mégis egymást tovább mondók maradtak. 
Kirajzolják a morálisan magasztos tör
ténetet. Annak magas pontját idézve fel. 
Vagy még többet: Hunyadi küldetésének 
metafizikáját. Ami ezt követi: a bűnbe
esés. Melynek Rigómező a megalázó bün
tetése, Nándorfehérvár diadala pedig már 
csak jóvátétele. Amely megkérdezteti: ki 
az, akiért a harang szól.

Vitapartnere-segítője, Pannóniái And
rás őrült búcsúztatói az ember sorsát je
lölik ki, újrázva Másik János mondását: 
„Tágas a kapu, és széles az út, mely a vég
leges halálba visz!” Másrészt magában 
már a nemzet emlékezetét idézi: „Köny- 
nyebb lenne elvontatni díszsírjáig magát 
a várat!” Az egész regény felett pedig ott 
lebeg a jobbágyok ajkáról iramló biztatás: 
„Nyebojsza!” Éz a biztatás pedig vissza
adhatja a regénynek a könyv hitvallását, 
amely a Könyvből vétetett: „Ne féljetek!”

* * *

Hiába ismeri mindenki a történet sze
replőit, hiába szenvedtük meg a hatalom 
cselszövényes gyakorlásának mindenko
ri mechanizmusát -  ennek a létezés fo
lyamatából kivágott szeletnek jó néhány 
szereplőjét sajátos figurális adottsággal 
formálja meg a nagy kultúrtörténeti is
meretanyag birtokában Lászlóffy Ala
dár. Egy-két mondattal, vagy csak töre
dék megjegyzéssel jellemezve azokat.

Az V. László címmel közismert balla
da szereplője például itt egy belül máris

férges, befolyásolható kövér kamaszként 
jelenik meg. „A király sajnos túl éretlen”
— hangzik, és az egész jelenséget helyre 
teszi a következő mondat: „A király kö
vér és fiatal.” Szemben vele a lengyel ki
rály, a másik László kecses lovag, szere- 
tetre méltó és féltékeny. De mindez az 
ismert tulajdonság a „téli hadjárat” idején 
háttérbe szorítottságát korrigálni akaró 
várnai közbelépését magyarázza. A győz
tesnek induló eseményeket egyetlen hebe
hurgya lépéssel maga ellen fordítja. Még
is, ebből az ütközetből Hunyadi a győztes 
sorsát hozhatja magával. Rigómezőnél 
azonban maga Hunyadi ül fel egy elhitt 
kémjelentésnek, pusztít és pusztul. Végül 
alkura kényszerül saját rangjabeli társá
val szemben. Brankovics itt nő meg. Pil
lanatra Hunyadi és Czillei fölé. Törpesé- 
gében. És innen kezdve Hunyadi is csak 
egy az oligarchák közül. De ő még javít
hat. Nándorfehérvárban, amikor legna
gyobb a zűrzavar, „Szilágyi Mihály dön
gette meg szeretett sógora hátát, s a 
fülébe ordibálta: -  Nem lehet olyan rossz 
lépés, hogy te a védelem javára ne fordítsd 
rögtön. Facsarintos egy elme vagy, János!” 
Hogy aztán a halál — mely nem rész-csatá
ban, nem nagy ütközetben sodorja el, ha
nem a fekete halál képében, járvány által
-  nemzeti gyászt kerekítsen köréje. Siker
telenségei a küldetést teljesítő Isten embe
re képét rögzítik róla. Ez rendeltetett.

És ebben kiegészítői a vele együtt a 
három Jánost alkotó Jánosok. Kapiszt- 
rán, a rémes hírű valahai inkvizítor, és 
Carvaljo bíboros, a pápai nuncius. Egy- 
egy mondat, és életre kelnek. A történel
met szolgálják, életüket teljesítik. Ok is a 
sors embereiként teszik-veszik magukat.

És Hunyadi családja? Másik Já
nos, Szilágyi Mihály, a szemünk láttára 
emberesedő László, a csodaszép feleség, 
Erzsébet, és a legkisebb, a hisztériásán 
szenvedő „rab” Mujkó. Ahogy első szavá
val a kicsi gyermek magát nevezte. És e 
név még a könyv végén, a rabság idején 
is feltűnik. De a fejezet elnevezése ek
kor már: „Mátyás könyve”. Ezt a Mujkót 
Lászlóffy teremtette.

Itt, ebben a könyvben mindenki, mindig 
változik. Helyezkedik. Miként Brankovics. 
Ők a túlélni akarók, az időbe beleszületett 
alkalmazkodók. Akik fölé az Isten föléjük 
rendeli Hunyadit. Aki az egészet összefog
ja sorsával. Melyet az Istentől kapott, és 
amelyet ő kért, az Istennel megbeszélve. 
Miként valaha Jób a Bibliában.

„Hunyadi állandó imája ez volt: Miköz
ben fáradt, öreg harcossá tettél, nem is te, 
Uram, hanem szolgád, az idő (aki azért 
elég sokat segítette is ügyeimet), engedd, 
hogy még ezt a csatát megvívjam diadal
masan...

Nem egészen alkalmi fohász volt ez. 
Menete még ifjú éveiben alakult szertar
tássá, egész készletét halmozván fel a 
mikorminek.

Afféle cserélhető hegyű lándzsa lett [...] 
engedd, hogy
ezt az ütközetet megnyerjem -  vagy 
ezt az utat megjárjam -  
ezt az érzést megismerjem — 
ezt a döntést bevárjam -

» » >  folytatás a 8. oldalon
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DEMETER ZSUZSA

Tintába csepegtetett nyomok
» > »  folytatás a 7. oldalról

ezt a veszélyt megússzam -  
ezt az örvényt átússzam -  
ezt az ajtót kinyissam — 
ezt a kaput berúgjam -  
ezt a várat bevegyem -  
ezt az ügyet megvédjem diadalmasan. 
A végére most ez maradt: engedd, hogy 

ezt az estét megérjem.
Csakhogy ez már úgy sikerült, hogy 

második felét abban az éjszakabeli nap
palban mondta el hangtalanul, gondolta 
el Hunyadi János, most már örökre ébren.”

Szabó András: BT-26

Mert erre készült ebben, a sorsának 
adott létben.

„Aki magát az élet tüskéi közt magas
ra küzdi, aki ötvenéves korában jut el oda, 
ahol az Újlakiakat a sors huszonöt éves 
korukban találja, annak lelkében csupa 
derűt keresni felettébb naiv gondolat. Ha 
az isteni küldő' szikra bátorrá és igazsá
gossá világosította, akkor az élet ravasz- 
szá és könyörtelenné kellett volna hogy 
kormozza. De se egyik, se másik nem volt, 
csak ahol s amikor kellett. Enélkül nem 
válik az idő és kor első hadvezérévé, s egy 
nagy ország kormányzójává. Emberisme
rete nagy volt, s az országos viszonyokban 
eligazodni csak ő tudott, mindamellett rit
ka tapintattal.”

És ez a könyv miről is szól? Bibliai ta 
nulsággal, a siralomvölgye egyensúlyának 
példázatos megtartásáról és megtartatá- 
sáról: „Magyarországnak kevés ideje volt, 
és megérezte, hogy Hunyadinak sem sok 
ideje lesz. Ezért hát tartották az iramot.”

Az egész könyv a sors és a lét 
oximoronjára épül. A torz történet szüli az 
idilli egyensúlyt. A Teremtés alapkérdé
sét: „Lehet mégis, hogy a változást ne me
rőben a veszélynek, hanem esélynek kel
lene felfogni.” Ez a labirintus egyenlege. 
Nem kérdőjellel, hanem a törvénymondás 
pontjával súlyosbítva.

Az író ezért imádkozik ezzel a kétsé
gekkel telített könyvvel.

„Lászlóffy Aladár a mindenségben ol
dódik föl és időnként onnan csepeg be
le az Utunkba” -  írja Bálint Tibor az 
1976-os Ütünk ben. Körömrajz a 39 éves 
Lászlóffyról, illetve a 45 éves Bálint Ti
borról -  természetesen Lászlóffy Aladár 
„csepegtetésében”. Mellette Cseh Gusz
táv illusztrációja a két köszöntő-köszön- 
töttről. Nekem, akinek nem vagy csak 
igen kevés idő adatott e két szellemóri
ás közelében töltenem, már csak ezek a 
tintába csepegtetett nyomok maradnak. 
Kéziratok, lektori véleményezések, leve
lek, könyvdedikációk: a meghatódottság 
foka, a baráti elérzékenyülés kifejezése 
egy különös barátság lenyomatait őrzik 
-  papíron. Mert talán szóban ezt így nem 
lehetett elmondani. „A papíron keresztül 
könnyebben kimondom én is neked, mint 
szemtől szembe, mert úgy csak évődni, 
komolytalankodni szoktunk rendszerint, 
mi vén majmok, így palástolva néha az 
elérzékenyülést”, írja levelében az ötven
éves Lászlóffy, megköszönve Bálint Tibor 
1987-es Korunk-beli kritikáját. „Csupa 
nosztalgia minden élet”, jut a következ
tetésre a költő verseit olvasgatva Bálint 
Tibor Ali csatái és békekötései című írá
sában: tízezer évet ölel át percenként, 
kozmikus terekben já r Lászlóffy, a sza
vak sűrűjében az állatok haragja, a virá
gok idegenkedése, a végtelenbe tágított 
időben tévetegen eligazodó ember láto
másai, kétségei, meghasonlásai. És örök 
megbocsátásai. Akinek költészetében 
„nemcsak a tudat finomulhat lélekké, de 
a lélek is tudattá válhat”. Ezért nem ér
zelem nélküli Lászlóffy költészete, állít
ja, de ezt csak az tudja, aki a sorok mö
gött kitapintja a szeretet és irgalmasság 
megnyilatkozásait „minden iránt, ami 
él, vajúdik, szenved”. A kritikából kiér
ződő meghatódott, érzelmes, a Lászlóffy- 
költészettől közel sem annyira idegen 
hangvétel az Útün/e-körömrajzból is, bur

koltabban bár, de visszaköszön. „De ő 
nemcsak a dolgokban feloldódó szellem 
[...], hanem beszerzőnk, szatyrunk, sőt 
jégszekrényünk is! Mégpedig olyan jég
szekrény, ami forróságot áraszt, felfőz 
mindent és ránk pirít. [...] Ezért a sok
oldalúságért szeretem a költőt. Aki csak 
önmagához hasonlít.”

„Ama ritka nagy költők közé tartozik 
-  írja a Lászlóffyt köszöntő soraiban Bá
lint Tibor - , akik el tudták viselni te 
hetségük súlyát.” Elgondolkodom, mi 
rejlik e túlfűtött sorok mögött. A meg
hatódottság foka nem csak az életmű 
értékének szól -  egy olyan barátság
nak is, amelynek nyomai m ár a hatva
nas évek elején tetten  érhetők. Példá
ul Lászlóffy első, Hangok a tereken című 
verseskötetének kettős dedikációjában. 
Megint csak tintanyomok, megint csak 
papíron. (Mert szóban talán...) „Bá
lint Tibornak, akit nagyon nagyon sze
retek, de még jobban is lehet szeretni, 
ő már olyan.” És persze az életmű ér
tékének kölcsönös tiszteletén is -  egy 
1967-es, a Kriterion-hagyatékban meg
őrzött Lászlóffy-véleményezés az Ön
kéntes rózsák Sodomában kéziratáról 
„költői-filozófusi” ritmussal jellemzi a 
bálinti prózát, amely a humánum foly
tonosságát hirdeti, az elérzéketlenedés 
fölötti győzelmét. Nincs ez olyan távol 
a Lászlóffy-féle ars poeticától, de az is 
lehet, Lászlóffyt a barát-pályatárs pró
zájában is az érdekelte, ami költészeté
nek sajátja: az értelem nevében győze
delmeskedő „etikai ideálok”, a természet 
logikájába kapaszkodó történet. Ebben 
az olvasatban szellem és erkölcs „kő
tömbjeinek” a helyükre rakása mindkét 
életmű, közeledés a világmindenséghez. 
„A hang, amellyel az eső hull a holdra,/ 
az itt a baj, ez ingerel m ár régen./Vala- 
ki tudja, s ki is kezdte véle/világra szóló 
nagy érzékenységem.”

Szilágyi István és Lászlóffy Aladár a Helikon Nagyszamos utcai szerkesztőségében
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KIRÁLY LÁSZLÓ

Hét lépés a ködben
(Lászlóffy Aladár emlékére)

1. Hány száz (ezer?) éve tanuljuk már — 
és sohasem tanuljuk meg -  hogy csak ak
kor és abba kell és érdemes meg- vagy be
lehalni, ami valóban halálos!

2. — Tanuljatok az elfelejtett történe
tekből, feljegyzésekből, amelyek gyakor
ta szemétbe szánt papírokon rejtőznek 
néhány sorban egy-két odavetett, „még ír- 
ni-olvasni” nem tudó strófában, még „ne
veletlenül, de lélekkel teli”.

3. -  Mit csinálsz, te szerencsétlen? ! Ne 
merd eldobni! -  hallom Lászlóffy Aladár 
legmagasabb hangjait. Ha mindig min
denki minden hasznavehetetlen papírla
pocskát elégetett, elhajított volna -  mert 
akkor s ott haszontalannak bizonyul
tak —, hol s miből lenne akkor a mai iro
dalom? Egyetlen szóban is ott rejtezhet 
egy vers, egy regény. Sose légy hanyag s 
fellengzős: írj és vezesd az olvasódat; köl
tőien és jelképesen szólva: életed árán is.

4. Sokszor vezetett ő Maga is -  az én 
nemzedékemet bizonyosan. Amikor kita
lálta a Vitorla-ének című versantológia 
tervét, a Rá jellemző tártkarú  harsány- 
sággal invitálta a közös csapatba a száz 
irányból érkező ifjú versforgatókat, nagy 
lélekkel és önzetlenül tárva szélesre a hi
vatalos irodalom leginkább zárva tartott, 
féltve őrzött kapuját. Holott ő már elis
mert, mi több, „nagyra tarto tt” költő volt, 
hagyhatta volna a fenébe (bocsánat: a ma
nóba!) az utána következő ifjoncok sorsát. 
De nem olyan fából faragták. Gyűjtött, 
szerkesztett, vitatkozott, nem hagyta ma
gát, míg az antológia meg nem jelent, ben
ne -  ha jól emlékszem -  huszonnyolc új po
éta műveivel. Minden antológia -  tudjuk 
-  távol áll a tökéletességtől; az irodalom
ban nincs abszolút mérce. „Az egész ma
gyar irodalomban nincsen ennyi közlésre 
érdemes fiatal költő” -  fintorgott a magas
röptű mindentudók némelyike. „Ali baba

és a negyven költő” — vigyorgott a gono- 
szabbja. De a könyv túlélte ezt s az azóta 
eltelt időket is.

5. Vagyishát vezetett akkoriban ben
nünket, biztatott és segített önzetlenül. 
De „vezetett” ő szó szerint is, anekdotá
ba illően, jelképértékű gesztussal: irodal
mi találkozóról jöttünk Kolozsvárra, talán 
éppen Szovátáról, téli esti szürkületben, 
és Tordát elhagyván, a Dobogón fölfelé 
indulva, szó szerint földigérő ködbe sza
ladtunk. Rákossy Tibor kocsijában kupo
rogtunk, tanácstalanul egy aludtejes fa
zék fenekén. Egy-két méternyire lehetett 
látni csupán. Ali bácsi pedig kiszállt és a 
kocsi előtt kezdett lépegetni, föl az emel
kedőn.

-  Ameddig én nem ütközöm össze sem
mivel, addig ti sem! -  biztatott, mint a 
Megváltó a prófétákat. -  Ne féljetek!

Hazaérkeztünk — és félnünk azóta sem 
illik...

A mindenhez volt leginkább köze -  mint 
igazi költőnek. Fodor úr szépen és szere
tettel írt erről az anekdotás könyvében -  
nem ismételjük. Ali bácsi mindenhez (is!) 
értett, mint ama nevezetes székely ember. 
És Erdélyben amúgy sem ritka az olyan 
alkotó, aki nem csupán egyetlen műfajhoz 
ragaszkodik. Nem vagyunk annyian, hogy 
megengedhetnénk magunknak az „Egy 
ember-egy út!” luxusát. Megrovóan szólt 
rám akkoriban egyik vezér-prózaírónk, 
bizonyos dicsőséges magasból: „- Maga 
mindenféle műfajba belekóstol, szétszór
ja magát. Egyetlen műfajban kell dolgoz
ni! Nem lesz ennek jó vége!” Rossz vége se 
lett. Eddig.

S ne feledjük: Ali is írt verset, novellát, 
regényt, esszét -  és nem is akármilyene
ket. Emellett könnyed és dolgos műfordí
tó is volt. Példaértékű.

6. -  Nem vagy egyedül, Zsiga, nemso
kára jövünk mi is utánad -  búcsúztatta 
Palocsayt a Házsongárdban.

— Beszélj te csak a saját nevedben! — mo
rogtuk oda neki Mózes Attilával. A nem
sokára amúgy is megfoghatatlan, belát
hatatlan időszelet. A tíz év azonban, mióta 
ő nincs közöttünk, bárhogyan is nézzük: 
hiányos szövésű, sérült időháló, folyton a 
hiányra emlékeztet.

Nem erős szokásunk manapság elra
gadtatással szólni az elődökről, példáju
kat fennen emlegetni... Ám az az álomsze
rű kép, jelenés, ahogy A Költő araszolva 
lépked a színezüst ködben, hogy az utána 
igyekezők hazaérhessenek -  az a kép nem 
tűnik el, amíg élek. Vagy élünk.

7. És nem ejtettünk szót még -  hogy az 
érem egy másik oldalára is jusson vala
mi fényecske -  feledhetetlen, mondhat
ni ablakszemrepesztő szóvicceiről, szófa- 
csarásairól. Ezek udvarias és türelmes 
végighallgatása(i) után -  mindahányszor 
nagyvonalúan meg kellett bocsátanunk 
Aladárnak. Meg is tettük, dicséretünk
re legyen mondva. Ajánlom e tényt (is) 
minden ezutáni Lászlóffy Aladár-mono- 
gráfia írójának figyelmébe, kiváló tisz
telettel.

Sóváradon, 2019. március 27-én

KA RÁ CSO N YI ZSOLT  

Longobárd, hosszú é jsza k a
Lászlóffy Aladár szíves figyelmébe

Az idő, lásd, magába roskad. Daliás, időtlen az éj, 
döcög, döcög az órakopja a láthatatlan peremén. 
Vágtatnak elmúlásaink a tovatűnő perc felett, 
a másidők máshölgyivel enyelgő másodhercegek.

Most ősz van és tavaszodik, nem lesznek többé évszakok, 
a tűnő telekontinens felett csak gépremény ragyog. 
Emlékké emeli magát, verset sem ír, ki longobár’, 
feje fölött még ott köröz egy fénylő, nikkelszagú lány,

míg odabenn a rothadás megnevez, újra megnevez, 
címet, címkét, jelzőket oszt, vagy elburjánzó sejteket;

egy sejtést arról, hogy az űr telítve lassan mivelünk, 
a távolibb bolygókat is zavarja, amit művelünk -  
mert kinek jó a sivatag felett az agyagtáblaszárny? 
kinek kell könyvtár, forgatag, kinek a horda és a nyáj?

Valaki megint lovagol, homálytalan, üres lovas, 
hordja a térélménye még a másodperc ege alatt, 
pajzsán a Hölgy a hűlt remény ölébe hajtja tincseit, 
a meztelen való felől íratlan mondat közelít.

Esztelenséget észlelünk. A szív beszív és elragad. 
Elménk kamrája ég, elég, egyetlen villanás alatt.
A semmi fehér kakasa kopog a vers padozatán.
A fej nagy ívben elrepül, a többi -  megmarad talán.
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E 5 Z E N Y I  F A N N I
B o g á r t e m e t ő
Idegen testek izzadságába fulladó,
pici, fekete bogarak -  így képzelem a szavaid.

Bogártemetővé változott arcú lányok mesélnek, 
olyan történeteket, amiket már régóta tudok. 
Azért hallgatok.
Ha megérkeznek, körözöttel kínálom őket 
és karamella teával.
De ők csak gombostűt kérnek a cigaretta mellé, 
elhelyezkednek a méregzöld fotelben, 
és tűket csipegetnek a párnából.
Azt hiszik, ha belülről szúrnak, 
ki tudják kaparni magukból 
a bőrükbe ragadt holttesteket.
De a gyomrukban megrekednek, 
majd felgyűlnek a tűk, 
és képtelenek felbüfögni őket.

Asszony o Káíóczy téren
Az erős asszony 52-ben született.
Azóta igazi szenteltvíz-gyűjteményt halmozott fel.
A délutánjait a Kálóczy téri parkban tölti, 
ha az időjárás engedi.
Történeteket mesél a járókelőknek
arról, hogy valóban léteznek gyógyító angyalok.
Ilyenkor az emberek istenre gondolnak 
meg freskókra, amiket templomokban láttak.
Az erős asszonyt ez gyakran mulattatja,
így elalvás előtt a családja után, értük is mond egy imát.
Öt még nem látták sírni.
Sem az ura temetésén, sem a kisebbik fia esküvőjén 
nem könnyezett.
Csak a Tebenned bíztunk eleitől fogva éneke közben 
remegett meg kicsit,
mint a macskák teste, ha egy őszi délutánon 
egy autóra eső gesztenye hangját, 
eldurranó légpuskaként észlelik.

A  b ó j á n  t ú l
Sosem tanultál meg úszni.
Pedig ott kezdted el most te is, ahol én hat évesen. 
Negyven felett már máshogy mennek a dolgok -  
magyarázkodsz, 
pedig nem kértelek számon.

Sosem tanultál meg úszni.
De tizenhárom évesen egyedül repültél Mongóliába 
a nagymamáék után.

Ók pálinkát árultak, 
te meg megtanultad, 
hogyan mondják oroszul, hogy 
ne menj az örvények közelébe.
ue npuÖJiuoKaümecb k eodoeopomaM

Emlékszem, ahogy a gyó'ri fürdőben 
nevetve úszók a forgó víz felé, 
aztán csak kis idő múlva észlelem: 
a többi gyerek már rég kiszállt a partra.
Azt hiszem, akkor éreztem először magányt.

Azóta mikor együtt utazunk, stratégiákat gyártok: 
ha vízre zuhan a gépünk, 
hogyan mentelek ki téged először.
Rám cáfolsz, azt mondod, 
ahhoz túl nagy lenne a pánik.
És bárhogy próbáljuk,
nem tudjuk kitapintani az ülés alatti mentőmellényeket.

Sosem tanultál meg úszni,
pedig a sekély vízben sok a kisgyerek,
a kosz is zavaró
és ha leteszed a lábad,
meztelen csigákra emlékeztet az iszap.
Apámmal nem bírjuk sokáig, 
pár perc után beljebb úszunk.
A bóján túlról visszatekintve 
a legkönnyebb definiálni a magányt:

egy alak,
aki a partról nézi,

hogyan mossa a hullám
egyre messzebb

a két embert,
akit a legjobban.

László Hajnalka: Standby
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VA55 NORBERT

Sár
Bajban volt a Turbék nagyon. Elfelej

tette a Manó bácsi fasírozottját az alu
fóliába meg a hűtőtáskába visszatenni, 
a rra  meg nem gondolt, hogy amíg ő ki
pisili magát a kerítésnél, mennek addig 
egy kört a pályán a melegítő motorosok, 
és sárral takarják be a Manó bácsi mara
dék uzsonnáját. De úgy, hogy nem lehet 
arról a fasírozottról majd megmondani, 
hogy mi a prézli rajta, meg mi a sár, amit 
a Stefan Everts, a Donny Schmit vagy a 
Pedro Tragter fötretett rá, amikor meg
húzta az ugrató előtt a gázt. Akkor.

Annyiba került a vécé a krosszon, mint 
a vattacukor, úgyhogy a kerítéshez já r
tunk, ha pisilnünk kellett, és meg is 
m utattuk a helyet a Turbóknak egyből, 
mert nem volt ő még ezelőtt Cserénfán 
sose. Elpusztult a Turbékék macskája 
kedden, azért volt a Jancsi most rossz
kedvű meg szétszórt. Ezért mondtuk ne
ki, hogy jöjjön, meg azt is, hogy hajó idő 
van, akkor fellocsolják a pályát a futa
mok előtt mindig. Olyan por lenne külön
ben, mondta a Varga Zolti, hogy nem lát
szana a versenyből semmi, egy hatalmas, 
zümmögő felhő csak, de még a hangos- 
beszélős se tudná, hogy a Tortelli vezet 
vagy a Marnicq Bervoets, de a motoro
sok se látnának a bukójuknál tovább, ak
kor meg jól néznénk ki, ha a siratófal he
lyett a zanócásba húzatná nagy fröccsel 
a Bobby Moore, a Strijbos meg a célegye
nes végén a főttkukoricásra ugratna rá 
a Hondájával. Abból lett volna azért föl
fordulás tényleg. És a fölfordulás helyett 
volt inkább a sár.

Sáros lett a krosszon a napernyőnk és 
sárosak a kempingszékeink. Fröccsent 
ilyenkor a kólásüvegre is valahogy min
dig, úgyhogy, ha csavartuk le a kupakját, 
szorult általában meg roszogott. Sáros 
lett itt a sapkánk sültje és sáros a Ma
nó bácsi bajusza is, aki mondta most a 
Turbóknak, hogy lehet, hogy sáros még 
a maradék fasírozott is. Akkor, Jancsi
kám, mondta a Turbóknak, azon a re
kedtes hangján, és átölelte közben, sár
hányó, az hány van a te bringádon? Ezzel 
hülyített a Manó bácsi minden gyereket, 
akik először jöttek ki a krosszra, a sárhá- 
nyóval, és mutattam volna a Turbóknak, 
hogy kettőt mondjon, de annyira szégyell- 
te szegény magát, hogy lefelé nézett, a te
hénszaros dorcójára meg a sáros fűre, és 
olyan halkan mondta, hogy egy se, hogy 
alig lehetett meghallani. A Manó bácsi 
viszont fülelt nagyon, és kibuggyant a pó
lója alól a pocakja, úgy felnevetett. Nincs, 
kérdezte a Turbóktól megint, az meg, 
hogy neki BMX-e van, és azon egy sincs, 
tényleg, hogy tudjon vele ugratni. Ne
vetett a Manó bácsi tovább, és mondta, 
hogy jó hülye egy gyerek ez a Turbék ak
kor, mert azt se tudja, hogy a sarat, azt a 
kerék hányja, és hogy a sárvédőre gondol 
talán, ami tényleg nem szokott a BMX- 
eken lenni sose. És akkor mondta azt, 
hogy akkor, Jancsikám, meg kéne akkor 
kóstolni talán azt az elöl hagyott fasírtot,

László Hajnalka: Superheroine

hogy milyen hozzá a paprika meg milyen 
rajta a sár, ami ráment, és akkor bocsá
natot kért a Turbék halkan, de hogy mit 
csináljon, azt már nem tudta, tényleg.

Azért volt a Turbék dorcója szaros kü
lönben, mert áthajtották a cserénfai te 
heneket a krossz előtt egy héttel Szent- 
balázsra mindig, és lekaszálták a pálya 
melletti legelőt, hogy ott tudjon majd par
kolni mindenki, aki a krosszra jön, de 
a szart, azt nem vitték a tehenek után, 
úgyhogy akik nem figyeltek, beleléptek 
hamar, de nem volt ez olyan nagy gond 
azért, mert ahogy elkezdődött a futam, 
nem lehetett érezni már a tehénszar sza
gát, a kipufogógázt csak, hallani meg a 
berregést.

Amikor a verseny ment, egymást se le
hetett érteni, de a Manó bácsinak nagy 
volt a hangja, és ismert is itt, a krosszon, 
mindenkit. Tavalyelőtt a Kamrás Ká
roly, meg a Závodni Pista bácsi köszönt 
oda neki, hogy Manókám, heló, akik 
nagy krosszosok voltak régen, de kijár
tak  most is, a Puzart nézni, hogy megy, 
meg a Chiodit. Most meg a Németh Kor
nél ment a hangosbeszélős felé, aki a Bé
ke és Barátság Kupán is nyert valami
kor, és kiabált a Manó bácsi neki, hogy 
Kornél, hallottál te már olyat, hogy a 
Turbék Jancsi BMX-én nincs, baszd meg, 
sárhányó? Azt kiabálta a Németh Kornél 
a Manó bácsinak messziről vissza, hogy 
befordul, Manókám, az ágyúgolyó a sar
kon, ami azt jelentette, hogy látott ő már 
sokmindenfélét, és intett.

Nem bőgette most a pályán senki. 
Sár volt és szarszag, a Turbóknak meg 
csempült már a szája lefele, de a Manó 
bácsi kivárta, amíg a fasírozott felé nyúl 
a Jancsi lassan, akkor mondta neki, hogy 
hülyéskedett ám vele csak, és hogy fogja 
most ezt a húszast, vegyen magának raj
ta  vattacukrot, vagy lőni is elmehet fe
lőle, csak csomagolja majd legközelebb a 
fasírozottat vagy a bármit vissza, mert 
látja, hogy mekkora itt a sár.

A vattacukrot a Turbék nem szereti, lő
ni meg nem tud, úgyhogy utánafutottam, 
amikor a céllövölde felé indult, lógó orral 
mégis. Turbék, mondom neki, a Manó bá- 
val, azzal te ne foglalkozzál, a sárhányó- 
sat mondja ezer éve mindenkinek, de hi
ába mondtam neki, ment csak, és mondta, 
hogy ennél a szar krossznál még a lég
puska is jobb, úgyhogy ellődözi ő most 
a Manó bácsi húszasát szépen, kinézett 
úgyis befele egy csontvázas kulcstartót, 
ami egy pálca csak.

Hármat lehetett egy húszasért lőni, 
de elsőre semmit se talált el a Turbék, 
és hiába célozta a csontvázas kulcstar
tót, az másodikra se lett meg. Meglőtt vi
szont valamit, amiből kellett volna egy 
másik pálca még. Az meg mi, kérdezte a 
céllövöldést a Turbék, amit meglőttem az 
előbb? Tok, mondta neki a néni, amibe az 
ellenőrzőt vagy az útlevelet lehet tenni, 
a Szűz Mária van rajta, és hogy betölti 
ő akkor a harmadik golyót is, háthogyha 
meglesz, de a Turbék mondta, hogy el
lenőrzője az neki nincs még, se útlevele, 
üzenőfüzete csak, de az más alakú, a r
ra meg ez akkor nem jó, úgyhogy a csont
vázra céloz ő inkább megint. Az eget 
lőtte harm adikra a Turbék a Mária mö
gött szét, a néni meg bosszankodott, meg 
szentségeit, hogy ezt a tokot akkor nem 
fogja már senki se lőni többet, mert ki
lyukadt rajta a felhő, és hogy odaadja in
kább a Turbéknak most, így, ahogy van. 
Akkor. Elvette a céllövöldéstől a Máriát 
a Jancsi, és köszönte, és mondtuk, hogy 
csókolom, és jöttünk.

Te Turbék, mondom neki, te aztán 
tudsz lőni, ő meg, hogy mit csináljon ez
zel a lukas tokkal most, amikor a csont
váz kellett volna igazából neki. Eszembe 
jutott, hogy a pásztorjátékon a Hege
dűs Bazsi nővére szokott a Mária len
ni mindig, és hogy neki oda lehetne a 
tokot esetleg adni, örülne is biztos, fő
leg, ha alá is íratja előtte a Turbék a 
Strijbossal. Akkor mosolyodott el a 
Turbék először, aznap, és kérdezte, hogy 
tényleg alá lehet-e itt a krosszosokkal 
íratni. Persze, mondtam neki, mert mi 
már harm adszorra voltunk akkor apá- 
ékkal a krosszon, és tudtam, hogy ha 
beengednek bennünket a fönti depóba, 
a krosszosok aláírják ott nekünk a mű
sorfüzetünket, a pólónkat meg a sap
kánk sültjét, vagy ha van náluk a kami
onban abból az alkoholos, fekete filcből, 
ami jó vastagon fog, aláírják akkor azzal 
szerintem a Manó bácsi fasírozottas alu
fóliáját is. A szerelők meg színes m atri
cákat adnak néha, amikre a motor vagy 
az olaj, vagy pedig a bukósisak m árká
ja van írva, és, ha süt rájuk a nap, akkor 
csillognak nagyon.

Csillogott a Turbék szeme is. A cél- 
lövöldés tokot szorongatta, és a légpus
kagolyóval átlőtt felhőben m atatott az 
ujjával, a Mária válla fölött, és meg se 
akarta a futamot várni, ment volna alá
írásért, a depóba, egyből. Nincs nálunk 
se toll, se sapka, de papír se, a krossz 
meg kezdődik mindjárt. Hát mit íratunk 
így alá, kérdeztem a Turbékot. Men
jünk inkább, mondtam, a cuccokhoz visz-

> » »  folytatás a 12. oldalon
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Szabó András: Hungarian robot
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sza, igyunk egy kortyot a szörpből, néz
zük végig a krosszot, és kérdezzük meg 
a Zoliit is, jönne-e. Jó, mondta a Turbók, 
addig meghajlítja legalább a sapkasült
jét ő is.

Meg volt tűrve a sült minden motoros 
sapkáján, és megpróbáltuk ilyenkor mi is, 
a miénket meghajlítani. A térdünkre te t
tük a sültöt, vagy a kétliteres kólásüveg- 
re, és gyurmókáltuk a kezünkkel sokáig, 
hogy úgy maradjon, de legtöbbször visz- 
szaállt sajnos vagy eltört. Elővette a há
tizsákjából a sapkáját a Turbék, és ilyet 
én nem láttam  még sose. Pandák voltak 
azon, bambuszt eszegető pandamacik, 
pont mint a biológiaalbumban, csak ezek 
rajzolva. De nem ettől volt a Turbék sap
kája furcsa, hanem amiatt, hogy a tete
jén egy nagy napelem volt, és egy kis pro
pellert hajtott az, ami a Turbék arcára 
fújta a hűvös levegőt, ha ment. A sültön 
volt egy kis lyuk neki vágva. Csoda volt 
az, csak néztem.

Aztán a rajt jött. Beborult addigra 
az ég kicsit, és egyszerre bőgött föl hu- 
szonvalahány motor, mintha dörögne, és 
ahogy lecsapódtak a rajtrácsok, elindul
tak a krosszosok az emelkedőn, helyez
kedtek és húzták a gázt. Nem bukott, 
szerencsére, senki. Volt, aki távcsővel 
nézte, ahogy köröznek a cserénfai pályán, 
valaki meg fotózni is próbált. A Manó bá
csi a kempingszékéből figyelt, és végig 
kiabált, a Zolti odament az apjával a pá
lya szélére, a szalagokig, a Németh Kor
nél a hangosbeszélős mellett volt, fönt, 
és közvetített, én az ugrató mellől néz
tem apával, mekkorákat röpülnek a mo
torok, a Turbék meg a sáros fűben ült, és 
a térdén tarto tta a sapkáját még mindig, 
hogy mire a futamnak vége, meghajoljon 
a sültje. Jó sok sár fröcsögött a Turbókra, 
de nem foglalkozott vele. Az Everts nyert, 
és azt kiabálta a Németh Kornél a han
gosba, hogy ilyen ügyes gyereket nem lá
tott ő még, és hogy gratulál.

Elindultunk akkor a Zoliival meg a 
Turbókkal a depóhoz. Mondtuk a nap- 
szemüveges embernek, aki ott állt, hogy 
a Manó bácsi üdvözli, és hogy bemehe- 
tünk-e esetleg aláírásokat kérni, meg 
matricákat, ha adnak. Gyertek, persze, 
gyerekek, mondta, és odaszólt a tá rsá
nak, hogy ta rtsa  itt egy ideig a frontot, 
megkeresi addig ő a Manót, mert már jó 
régen látta. Nagy-nagy kamionok álltak 
egymás mellett a depóban, tartalékmo
torok meg mindenféle alkatrész volt ben
nük, meg szerszámok hozzájuk, jó sok. 
A versenyzők ilyenkor kisbuszokban vagy 
lakókocsikban pihentek, ki voltak mele
gedve nagyon, a szerelők meg mosták le 
a motorokról a sok-sok sarat. Szivárvány 
látszott, ahogy a sárvédőt verették, mert 
kisütött a nap megint.

A Turbék a Strijbos kamionja előtt 
ácsorgott a napelemes, pandás sapkában, 
szorongatta a szűzmáriás tokot, és nézte, 
hogy mossák a Strijbos Hondáját azzal az 
erős slaggal. Ki voltak a kamion mellé a 
Strijbos térd-, könyök-, meg gerincvédői 
téve, a Strijbos meg bent pihent a lakó
kocsiban, biztos. Kíváncsi lettem volna, 
hogy egy ilyen hosszú futam után milyen

szörpöt isznak a krosszosok, de mielőtt 
a Zoliitól megkérdezhettem volna, füstöl
ni kezdett a Turbék fején a sapka. Olyan 
volt, mintha a bambuszrudak gyulladtak 
volna meg, az lehetett inkább pedig, hogy 
annyira meghajlította a Turbék a sültjét, 
hogy nem tudott az a kis propeller rende
sen pörögni már, beakadt a sültbe folyton, 
és leéghetett a motorja. Észrevette a füs
töt a Strijbos szerelője is, és megijedt, és 
a Turbék sapkájára irányította a slagot, 
egyből. Szikrázott a propeller még párat, 
aztán kifújt, a Turbék meg ott állt, csu
rom vizesen, leégett, pandás sapkában, 
kezében a Máriával meg az átlőtt éggel, 
és még annyira se tudta, hogy mi legyen, 
mint a fasírozottal a futam előtt. Lejött 
róla az összes sár is, a dorcójáról meg 
a tehénszar, úgyhogy tiszta volt most a 
Turbék, csak nem bánta volna szerintem, 
ha meg tud kicsit törölközni valahol. Bo
csánatot kért tőle a szerelő, és a lakóko
csi felé hívta, hogy komm! Meg se tud
tunk egész idő alatt szólalni, mert olyan 
gyorsan történt minden, ahogy a Geboers

előzte meg a Bobby Moore-t az utolsó 
előtti kanyarban.

Nem mentünk tovább, vártuk a 
Turbékot, hogy jöjjön, közben meg néz
tünk csak, hogy mekkora mázlis, mert 
mégiscsak a Strijbos lakókocsijában tö
rölközhetett. Jött is a Turbék pár perc 
múlva és mosolygott nagyon. Hondás póló 
volt rajta, de akkora, hogy a combjáig le
ért. A kezében a csuromvíz pólóját fogta, 
a leégett, pandás sapkáját, a fején meg 
valami másik volt, ami nagy volt ugyan 
rá nagyon, de meg volt a sültje hajtva, 
ahogy az összes menő krosszosnak. Mu
tatta, hogy a Strijbos aláírta  neki a pó
ló hátát, meg a Szűz Máriás tokot is, de 
hogy nem fogja ő azt a Hegedűs Bazsi 
nővérének adni, az biztos, hanem kivár
ja, hogy fölsőbe menjünk, és akkor abba 
fogja minden évben az ellenőrzőjét kötni, 
ha meg külföldre mennek, az útlevelét is, 
addig meg a macskájukról tesz bele majd 
pár képet. Jó kedvű volt a Turbék végre, 
a fejében motorok búgtak, és, azt hiszem, 
a következő krosszot várta máris.
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Brédo színháza
„a koponya titkos koporsója”

(Francois Bréda)

A zt mondta, vegyél egy szép inget, egy gyűrűt,
ettől máris jobban érzed magad. Röviden káromkodott -
nagy, kék szemek, ámuló & jószándékú ráncok.
Álló delfin, hatvanas. Rafale vadászgépre várt,
hogy szitává lője blokkját. A  lányára várt, akit m ár nem
látott -  valójában soha. A  Flora téren kilesték
a kínai cigarettacsempészek. Papucs, hanorák. Tréning
vagy térdnadrág: áthajol, bal oldalamon, a három és féléves
Eszter babakocsija fölött. Nézd, hogy hasonlít rád! Fantasztikus!
Nézd, hogy szeret! A  kicsi nevet, forgatja vénuszi ujjait.
Bréda: egy mediterrán delfin, látványosabb, m int a 
valenciai ocenáriumé. A  helyedben már holnap 
Bukarestbe költöznék, mondta. Kolozsvár kicsi lett neked -  trikó, 
am it kinőttél. Fontolgatta, hogy ő  is Bukarestbe költözik.

Rókavadászat
Fognyomok a csirkenyakon, 
fojtott levegő a kotorékban, 
törött villacsont rövidebb ága. 
Felhúzott ínyek a rókalyuknál, 
a bőr gazdát cserélhet, 
veszettség mágiája. 
Naftalinszagú öregasszony 
rühfoltok stigmájával -  
reinkarnáció a gardróbban. 
Sörét, puska, ravasz.
Agyelőn várnak 
patyolat tisztulást.

Láttuk is magunkat:
peripatétizálva a Magyar Központ és a Londophone -  
a bukaresti Bulgakov -  között, alámerülve szükségszerűen.
Sör és bor után kajtatva házaink felé.
A z Aranyszájúról és a tobozmirigyről disputáivá, 
az egyiptomi istenekről (jel, hogy a halálfélelem rögzült, 
m int a nehézfémek, a csontban) vagy a cigányprostikról, 
a szexről (megint jel: készen áll rá, hogy goiánként haljon meg). 
Megálmodtam, a Sabbath színháza olvasása közben.
Brédára gondoltam, a szexre (amibe nem tudott belekóstolni, 
csakis a promiszkuitásban). A z  ő  színházára gondoltam: 
statikus, provokatív, ötletközpontú, szabados.
A  garzonban, m int a Holt Tenger barlangjaiban, 
ottm aradt kéziratokra. Látom őt a téli délutánban.
Ugyanaz a hamuszürke majó (mint Halfordé a Judas Priestből). 
Sört iszik sör után, jegyzetel füzetébe kedvenc asztalánál 
az Insomniában. Most homlokát kezén pihenteti, 
m int egy delfinpofa, ahogy a kockacukrot halássza 
Ám on Ré tenyeréből.

HORVÁTH BENJI fordítása

Inerciarendszerek
Ismerkedünk.
Szoba, lakás, város.
Méregetjük egymást.
Ország, kontinens, bolygó.
Csaba királyfit a Voyager-2 váltja. 
Naprendszer, galaxis, szuperhalmaz.
A z istent a Földre száműzzük.

Nem itt a legerősebb a tömegvonzás, 
belehúz a sárba.
Lajka a fellövés után megfőtt a kabinban. 
Megannyi Napóleon Szent Ilonája.
A  sírgödör eseményhorizontján 
a fényénél nagyobb a szökési sebesség.
A  majmok is megelőzték az embert.

Betűtészta
Origami pillangó bújik ki a bábruhából, 
öltöztetésnél hagyott grim aszt visel a gyermek, 
babzsákban szakad a dezoxiribonuklein-lánc, 
könnyen lerajzolható jelek rendeznek tulajdonjogi vitát.
A z  óvónő felemelt mutatóujjal skáláz, 
nem emlékszik Brunszvik Teréz nevére a főiskoláról, 
tányérokból merítenek álmot kinyitható ágyakra, 
a sűrítményből készített paradicsomleves diszlexiás. 
Cipőfűzőkben m aradt balesetek szorulnak ellátásra, 
bérelt matchboxok sofőrjei cserélnek betétlapot, 
a dada tüsszentését gyerekorvoshoz hordják, 
kivágott hópihe kristályszerkezetét olvasztja egy női táska.

Eszenyi Fanni 1997-ben szü le te tt G yőr
ben, jelenleg B udapesten  él. Az ELTE a n 
gol-m agyar ta n á r i  szakos hallgató ja . Ver
set, slam et és p rózát ír.

Vass Norbert 1985-ben szü le te tt K apos
váron. Hallgat cím ű esszékötete  2016-ban 
k e rü lt a  könyvesboltokba. Indiáncseresz
nye cím ű novelláskötete az A pokrif Köny

vek és a  FISZ közös k iad v án y ak én t 2019- 
ben je len ik  meg.

Kapui Ferenc 1983-ban sz ü le te tt  C sor
n án . 2001 ó ta  B u d ap esten  él. K özgaz
d ászk én t végzett m ark e tin g  szak irányon  
a  B u d ap esti C orv inus E gyetem en , diplo
m aszerzése ó ta  m ark e tin g esk én t dolgozik. 
F ia ta lk o ra  ó ta  ír  verseket.

Stefan Manasia (Pite§ti, 1977) költő, iro 
d a lom kritikus, lapszerkesztő , több kö tet 
szerzője. 2003-tól a  Kolozsváron m egjele
nő Tribuna  cím ű rom án  nyelvű irodalm i
m űvészeti folyóirat szerkesztője. 2008-tól 
Bréda Ferenccel és Szántai Jánossal együtt 
a  Nepotu’ lui Thoreau (Thoreau unokaöcs- 
cse) nevű, kolozsvári, rom án  nyelven m ű
ködő irodalm i kör alapítója.
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Szardínia
Szárm azási hely: Atlanti-óceán. 
Dobozcímkére nőtt gyökerek.
Mit keresel egy olyan országban, 
amelynek tengere sincs?
Még csak nem is horgásztam soha.

A növényi olaj felpuhította gerinced. 
Kisvillával húzlak partra, 
felénk nem szokás hárm at kívánni. 
Fénytelen retinádba égett hálót falok, 
a szabadúszás kellékei eltörtek.



SZAKOLCZAY LAJOS

Ali
Tíz éve halott barátom emlékére

Hihetetlen, immár tíz éve, hogy a Magyar 
írószövetség nevében Lászlóffy Aladárt a Há- 
zsongárdi temetőben búcsúztattam. Nem ment 
könnyen. Elsőbben azért nem, mert csaknem 
minden mondat közben a sírás fojtogatott. Meg- 
facsarodott a szívem, holott -  ha normálisan fi
gyelek -  a személyét kísérő kacajos derűnek 
kellett volna belém költöznie. Egész lénye, jól
lehet sosem volt bohóc, azt sugallta, hogy a derű 
a szabadságnak az a foka, amelyben az angyal
ének az 1848-as hősök — az égig nyújtózó fiata
lok -  véghetlen szabadságvágyával ötvöződik.

Ali, reálpolitikusként -  megkövetelte a szak
ma, a barátok, az induló fiatalok -  olyasféle 
nyűgöket is magára vett, amely járását, lég
zését nehezítette, de sosem hajtott fejet, pedig 
az igát a hatalom igencsak rá akarta erőltet
ni, az igaztalan dolgok előtt. Mosollyal, jókedv
vel túllépett rajtuk. Valahol itt élt közöttünk 
-  Kolozsvárt, Budapesten és a világ számos 
városában (például Bécsben) -  és mégis a fel
hők fölött. Miért? Mert ezt a magasságot, ahol 
a tisztán szólás bölcselme irányította minden 
szavát, nem lehetett még a karddal hadakozók- 
nak sem elérni.

Hogy mikor ismertem meg személyesen, 
magam sem tudom -  valószínűleg 1967-ben, 
a Palocsay Zsiga születésnapján rendezett bu
liban -, de egy biztos, amikor először találkoz
tunk és szót váltottunk, olyan közel volt hoz
zám, mintha ezer éve ismertük volna egymást. 
Ismertük is, hiszen Ali felhajtóerőként, dacos 
szélként nemzedékem költőinek, a Vitorlaének
nek vitorláját feszítette.

Sokoldalú személyisége -  költő volt, novellis
ta és regényíró volt, grafikus volt -  lenyűgözött. 
Nyelvjátékai, szófacsarásai, gyerekes csínyte
vései (úgy tudott vég nélkül beszélni, mintha 
hallgatott volna) feledhetetlenek. Egy erős buk
fenccel -  a szakma talán ezt nevezi fejlődésnek 
-  az avantgárdból a Dsida Jenő-i líra közelében 
landolt. Klasszicizálódott, igénye volt a rímmu
zsikára, a zenére? Ha csupán egyik nagy ver
sét (létversét), a Fehér kakas a hóhullásban című 
remeket említem, már látni, hogy minő kozmo- 
szi fény terítette be többek között a valóságos, 
az erdélyi menekülésből-kivándorlásból is soro
kat kapó drámát.

Jó párszor a kolozsvári padlásszobában is 
találkoztunk, később nem kevésszer budapes
ti otthonában. És nálunk is többször járt, sőt 
2005 szilveszterén az Üllői úti új lakásunkat 
verssel üdvözölte. Bravúros dalszöveget írt fe
leségem, Faragó Laura CD-jére (Töretlen bor
dalok). Először egyik versét kínálta megzenésí
tésre, nem fogadtam el. „Mi vagy te, minőségi 
ellenőr?” „Nem verset kértem, hanem dalszö
veget.” Egy-két nap múlva hozta. Költői igé
nyességgel — „kékfrankossal, homokival / ki
zárt, hogy a magyar kihal” —, történelmi bájjal 
és derűvel röpülte körül történelmünket. Úgy, 
hogy benne még Doberdó sem riasztott.

Amikor a kolozsvári házat, amelyben lakása 
(padlásszobája) volt, tatarozták, édesanyjánál 
húzódott meg. Egyik látogatásomkor, épp ebéd 
idején, megkérdezte: „eszel-e töltött káposztát?” 
„Igen.” „Hány gombócot hozzak?” „Százat.” El
tűnt, és egy rövid idő múlva egy vödörben hoz
ta a száz gombócot. Valóságszeretetében, no 
meg a vendégnek kedvezni is akart, nem is
mert tréfát.

Alikám, mennyben kvaterkázó barátom (ta
lán épp Nagy Gazsival fürdetitek a szót, aki 
szintén vendége volt ama nevezetes szilvesz
ternek), emlékszel-e arra a régi karácsonyra? 
Gyöngyivel fáradtan megérkeztetek Pestre,

telefonon jelezted az ittlétet, és mi épp akkor 
akartunk köszöntésetekre fölugrani hozzátok. 
„Majd máskor gyertek!” Mi fogtuk magunkat, 
s mégis betoppantunk. Laura, le sem vetkőz
ve, elénekelt egy tizenöt perces népi Betlehemet. 
És sarkon fordultunk. Fáradtság ide vagy oda, 
te sírtál.

Ezt őrzöm magamban azóta is: a jeruzsále- 
mi csöndet, amelyben csak a jászol szénájának 
a zizegése -  dallamos zizegése — hallatszott. 
Utolsó találkozásunk ugyancsak emlékezetes 
számomra. Elég rosszul voltál, a nap sem sü
tött, sokáig nem mozdultál ki a Baross utcai 
lakásból. Viszont egyszer csak hirtelen jó idő 
lett, s te bebattyogtál az írószövetség választ
mányának az ülésére. Megöleltük egymást, ám 
te nem a megszokott asztalunknál foglaltál he
lyet, hanem odahúzván székedet, a falnak tá
maszkodtál. Órákig lehunyt szemmel — min
denki azt gondolta, hogy alszol -  hallgattad a 
purparlét. S épp valamiféle tagfelvételi zűrről 
volt szó, te hangosan bekiáltottál: „Dávid Ibo
lyát, a nemzeti p...t vegyétek fel!” És tovább 
„szundikáltál”.

Először nem akartad, hogy hazakísérjelek, 
később mégis beleegyeztél. Lassan poroszkál- 
tunk, minden lépés nehéz volt, a trolimegállóig 
a Városligeti fasoron, s közben te lemondóan 
felém szóltál. „Lajoskám, elkutyásodtunk, las
san megesznek a farkasok.” Vigasztalni próbál
talak, de te már más úton jártál. Átszállás a 
hatos/kilences villamosra, onnan a Harminc- 
kettesek terén a hatos/kilences buszra, s már
is hazaérkeztünk. Hívtál, hogy menjek föl az 
emeleti lakásotokba, én nemet mondtam. Gon
doltam, majd máskor találkozunk.

Nincs, nem volt, sohasem lesz máskor. Min
dig a könyvtárszobámban lévő bekeretezett, 
ceruzával írott versedre nézek (Virágének; 
„Előbb éltél, azután / általad is lett hazám”), 
és látom, bármilyen hihetetlenül is hangzik -  
élsz.

A N D R É  F E R E N C  
n em  r e s ta u r á c ió

„Kardvasak csengése a távoli kutyaugatásban. 
Európa. A többi világrész hangulata néma.”

(Lászlóffy Aladár: Az éjszaka utolsó órája)

a hajnal szecessziós ornamentikái 
visszafordítják a fényt a szemhéjak mögé 
sirályok visítják szét a fellegeket 
megint gyakorlatoznak a légriadóval 
mint szilveszterkor rövid pórázra fogott tacskók 
összerezzen a reggeli város
fáradt öregasszonyok kezébóí kiesik a reklámszatyor 
szívükben megcsörren a folyton késve érkező' nyugdíj 
megrázzák magukat a belső' évszakok 
és felcsikordul az első villamoskerék
*
országom partra vetett makréla
kopoltyújában gyűl a nedves homok
vergődéseit mi vezényeljük mi irányítjuk uszonyainak
kényszerű rándulásait azt mondjuk ez koordináció
azt mondjuk ez ritmika azt mondjuk ez bejáratott lendület
azt mondjuk ez kevély összetartás mert kapkodó tüdőnk
nem tud mit kezdeni a nyomáskülönbséggel

*

európa te vörös képű bajszos taxisofőr 
országom egy másnapos zsíros hajú lány 
megszédül mikor beül a hátsó ülésre 
te mindegyre beszélgetni akarsz heló hová megyünk 
nem figyelsz az útra folyton hátrafordulsz 
amikor felnevetsz a saját vicceden 
csípni kezd már téged is a szájszagod

*

európa tudom hogy szeretsz
hogy naponta ott vársz rám a szökőkútnál ötkor

kezedben egy csokor fonnyadozó populizmus 
szemed rózsaablakából naiv gótika sugárzik 
közben a háttérben lángnyelvek nyaldossák 
a notre dame csonka tornyait

az elfutó kutyák lihegnek úgyis foguk között 
ernyedten lóg a történelem a múltbanézés 
kényszerű hibája többszáz tonna vizet locsol szét 
a lángoló tetőszerkezet kiszáradt bordázata közé

*

kilakoltatni egy arcot nem restauráció
kilakoltatni egy országot mögüle úgyszintén nem az
besózni minden földjét befűszerezni
hogy a tehenek majd felnyalogassák
a szégyen elheverő tehetetlenségét
érdes nyelvük elsimogassa a karcolásokat
és azt mondjuk majd csillog tehát szép
akár a vízbefúltak kitartó tekintete

*

dokumentumfilmeket nézünk Csernobil virágzó állatairól
azt mondjuk szép mert elég messze van
betakarózunk összebújunk lélegzetünk
visszatartjuk és részvétet színlelünk
mert tudjuk ha áttörik a képernyőt a farkasok
akkor kiesik a kezünkből a zakuszkás kenyér

*

összehúzzuk magunk néhányan a rothadó panelben 
ha ránk terülnek férgesedő századok 
fürdünk lubickolunk az állott rókatejben 
hogy fenntartsuk még a kopott látszatot

nem vagyunk magunk ha űz a céltalanság 
kóborlanunk muszáj kivásott éjszakába 
arcunkat homályos tükrök megtagadják 
bőrünket éhes nappalok szétharapják 
és vámpírfogak feszítenek vigyort a szánkra
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ALEXANDRU MUHINA

Oké
(O.K.)

M inden okés. „Oké, bébi?”„Oké!” „Oké.”
Eleven vagyok. „Oké, bébi?”„Oké!”„Oké.”
Eleget tettem  és m ég elég tennivaló van.
Egyesek szeretnek. M ások irigyelnek. Sokaknak
bosszantó vagyok. A  legtöbben viszont
nem  is hallo ttak rólam. E z okés. Sok könyvet olvastam.
Úgy tartják, okos vagyok, sőt, nagyon is. De ez,
jó l tudjátok, sem m in nem  segít, ha úgy alakul.
P am utzoknit hordok, sötétkék, pam utnadrágot,
sötétkék, uniszex inget és kockás zakót.
Okés. Eleven vagyok. „Oké, bébi?”„Oké!”„Oké.”
M inden okés. Rettenetesen unatkozom . A m ikor nem, 
akkor félek. M áskor alszom. A lszom . E z jó.
E z okés. M egm ondták az orvosok, a fehér 
köpenyesek, hogy ha nem  veszíted el álmod, 
m inden okés. „Oké, bébi?”„Oké!”„Oké.”

Nekünk nincs
(Női nu)

N ekünk m ár nincs jogunk szeretni, 
m ert tudjuk: sebesen m úló a láz, 
az ám ulat, a fájdalom , a szégyen...
Végtelen, végtelen a fáradtság.

A  szerelem utáni. A m iben  feledsz s felednek.
A hol m ár nem  egyéb, pára  vagy csupán, 
lassan szertefoszló.

Sem m inek nyoma légben, asztalon, szőnyegen, bőrön. 
Sem m i nyom nincs a frissen  mosott lepedőkön.
Csak a fáradtság. A  vég nélküli kimerültség.

Domboldal, virágzó almafák
(U n d e a l cu  m e ri ín f lo r iti)

Barátom  kézfején barnás foltok jelentek meg.
Arca felpuffadt. Meg fog halni.

De én nem  m ondok sem m it. Nevetek. És töltök 
még a borospohárba. Keze remeg. Ujjai

Szentes Zágon: A lét elviselhetetlen könnyűsége

m egduzzadtak, tíz virsli 
fehér, m in d  fehérebb körmökkel.

Meg fog halni. Szem e zsírban úszik. Mosolyog.
É n  is azt teszem. A  poharak közömbösen koccannak  
össze, hang juk belerobban agyamba, májam ba.

A z  ő  m ája egyre nagyobb, egyre vizenyősebb.
N em  akarom, hogy ezt olvassa ki tekintetem ből -  
virágzó a lm afákka l teli dom boldalra gondolok.

O tt fogjuk viszontlátni egymást.
Valamikor. Egyszer. B iztosan találkozunk.

Csendes vers
(Poem  lin is tit)

M indig  csend van.
A  fü l nem  tu d  hallani, a szem  nem  lá that 
a szépen fodrozott függöny, a fa l mögé.

M indig  csend van. A  vörösvér sejtek, belépve 
a tétován rém ült szívbe, azt m ondják neki: „Semm i 
gond. Rendben m inden. N yom jad tovább!” M ajd, kifelé menet: 
„Csak bátran! Jó  lesz. Bájbáj!”

M indig  csend van.
A  szobában. A  dobozban,
ahol élni m egtanultunk. A hol lazán
érezzük m agunkat, otthon. De melyik is
lakhelyünk: a  barlang, a nádkunyhó, a piram is?
Ezek a csodásán ellátott ketrecek?

A le x a n d ru  M u§ ina  (1954 -  2013) köl
tő, író, esszéíró, egyetemi tanár, szá
mos vers- és esszékötet szerzője, a XX. 
századi rom án költészet meghatározó 
alakja.
Az itt közölt versek a szerző Regele 
d im inetii (A reggel királya -  Tracus 
Arte, Bukarest, 2009) című kötetéből 
származnak. A magyar változatok elké
szítése során a fordító a Nemzeti Kultu
rális Alap Szépirodalom Kollégiumának 
Franyó Zoltán alkotói támogatásában 
részesült.

Vagy lehet, a Kertek, ta lán a Kert, 
a vizek és az ég és a fö ld  között fekvő, 
az egyetlen, igazán szerető ház, 
ahol, m ondják, egykor m indnyájan laktunk.

SZONDA SZABOLCS ford ítása i
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VINCZE FERENC

Ajtó mögött csótány oson
Ott állt a járda szélén, és arra  várt, 

hogy zöldre váltson a lámpa. Kevés autó 
já rt arra, de csak állt ott, és várta a zöl
det. Rágyújtott. Miközben mélyen leszív
ta a füstöt, az út túloldalán lévő panel 
vasajtaját nézte. A lámpa váltott, mellet
te egy fiatal fiú futott át az úton. Mire 
felnézett, ismét piros volt a lámpa. Egy 
troli fordult be a következő' sarkon, és új
ra csönd lett.

Ekkor jelzett a telefonja, üzenete jött. 
Útközben vegyél egy cigit, kék Camelt, 
koszi. Felnézett, s mikor ismét zöldre vál
tott a lámpa, elindult a tér felé. Úgy em
lékezett, van ott egy dohánybolt, ami még 
ilyenkor is nyitva van. Ránézett az órájá
ra, fél tizenegy múlt öt perccel.

Az üzletben sor állt. Az eladó las
sú mozdulatokkal szolgált ki, odalé
pett a polchoz, leemelte a cigit, majd 
beszkennelte a vonalkódját, elvette a 
pénzt vagy a kártyát, átadta a cigit, és 
kezdte elölről. Ajándékbögrék sorakoz
tak  a pulton, feketék, pirosak, fehérek, 
kékek, szürkék. Zöld nem volt közöttük, 
pedig amikor megpillantotta őket, eszébe 
jutott a költözés után nem sokkal széttört 
bögréje. Zöld volt, sötétzöld, belül vajfe
hér, vagy inkább barna a rárakódott ká
véfoltoktól. Ritkán mosta el, mindig ott 
állt az íróasztala szélén, reggel csak meg
ragadta, és már töltötte is bele a kávét. 
Aztán ott maradt az asztal sarkán a kö
vetkező reggelig. Egyszerű sötétzöld bög
re volt, minden különös ismertetőjegy 
nélkül. A költözés után egyik reggel, mi
kor kiszlalomozott a szobájából a földön 
szanaszét heverő banános ládák között, 
megmarkolta a bögrét, és a következő 
pillanatban megcsúszott egy földön ha
gyott könyvön. A bögre felröpült a levegő
be, majd hangos csattanással öt vagy hat 
darabra tört. Állt fölötte egy ideig, nézte 
álmos szemmel a darabokat, és azt fon
tolgatta, hogy talán még meg lehetne ra
gasztani. Miután felszedegette a földről a 
maradványait, leült, és maga elé helyezte 
a részeket. Első pillantásra minden da
rab megvolt. A fiókjából pillanatragasz
tót vett elő, és próbálta összeragasztani 
őket. Nem illettek össze, holott az előbb 
még ott állt az asztalán a sötétzöld bög
re. Most hiába próbálta összeragaszta
ni, valami mindig hiányzott. Hol az aljá
ról egy darabka, hol oldalt pillantott meg 
egy apró rést az illesztés mentén. Nézte 
a részeket, ahogy hevertek szanaszét az 
asztalán. Zöld, vajfehér, kávébarna bög
remaradványok.

Kilépett a bolt elé, a Camelt zsebre 
vágta, majd kiügyeskedett a másik zse
béből egy szál cigarettát, és ismét rá
gyújtott. Egyik kezében a borral, másik
ban a cigivel elindult visszafelé. Enyhe 
fuvallat kapta szembe, mikor a térről in
duló útról befordult a kis utcába, ahol a 
nő lakott. Ember nem já rt az utcán, las
san tizenegy felé já rt az idő, és tudta, egy 
percen belül megérkezik a panel ajtaja 
elé. Ösztönösen lassította lépteit, és így

sikerült még két percig bandukolnia a 
kihalt utcán.

-  Tudod, a harmadik -  szólalt meg a nő 
hangja a kaputelefonban.

-  Ühüm -  mormolta maga elé, majd kö
nyökével benyomta az ajtót, és a háta mö
gé pöccintette a csikket.

Várni kellett a liftre, a hatodikról 
ereszkedett lefelé. Lassú volt, perce
kig tarto tt, míg megtette a földszintről 
a harmadikig az utat. Hátát a lift falá
nak vetette, és a mennyezetén vibráló ne
oncsövet figyelte. Egyet-egyet pislantott, 
m intha végképp ki akarna aludni, de a 
következő pillanatban ismét felvillant. 
A lift falán lévő tükörben megpillantot
ta magát, ahogy ott állt, ahogy támasz
totta az oldalfalat, ahogy keze tarto tta a 
bort, ahogy remegett a szemhéja. Elnéz
te kiszakadt nadrágzsebét, gyűrött ingét, 
szürkévé fakult haját, ráncos homlokát. 
A harmadik és negyedik ránc közti árkot 
vékony csík választotta ketté, éppen úgy, 
ahogy az apja homlokán futó csík ketté
szelte a második és harmadik ránc árkát. 
Erre a gondolatra összerezzent, lehuny
ta a szemét, és többé nem volt hajlandó a 
tükörbe nézni.

Amikor a lift zökkenve megállt, végig
simított homlokán, m intha a ráncokat 
akarta volna elrendezni, aztán kilökte az 
ajtót. Csirkepaprikás tejfeles szaga tele
pedett rá a folyosói sötétre, és az átható 
szagtól szinte azonnal öklendeznie kel
lett. Egy pillanatra megtorpant, elfojtot
ta az ingert, és odalépett az ajtóhoz.

Halkan kopogott. Hallotta bentről a 
mozgást, amint eltolnak valamit, újabb 
neszezést, végül a kulcs elfordította a zár 
nyelvét, és kinyílt az ajtó.

-  Jó, hogy itt vagy -  mondta a nő, és 
nem mozdult az ajtóból. Csak álltak 
ott, és mikor már zavaróvá vált volna a 
csönd, a férfi előrelépett egyet, és meg
ölelte. Meleg, megfeszült teste volt, ki
csit széles háta, édeskés illata. A k in t
ről beszivárgó csirkepaprikás és az illat 
összemosódtak. A nő karjai élettelenül 
lógtak a hátán. Szerette volna megsi
mogatni a nő vállát, de aztán nem tette. 
Inkább kimozdult, nem várta  meg, míg 
eltolják, hanem hátralépett, és átnyúj
totta a bort.

-  Villányi? Nem is rossz -  mondta a nő 
az üveg címkéjét nézegetve, és ekkor vég
re hátrébb lépett az ajtóból, hogy a férfi 
be tudjon lépni az előszobába. — A kony
hába nem mehetsz be, nem mosogattam 
— tette hozzá szemérmesen, és becsukta a 
félig nyitott konyhaajtót.

A férfi először értetlenül nézett rá. 
Nem igazán értette, mi a baj a koszos 
edényekkel. Nem az edények miatt jött, 
meg egyáltalán. De nem szólt semmit, 
csak lehajolt, kifűzte a cipőjét és levet
te. Amíg a nő a nappali asztalára tette 
a bort, addig felhúzta a lábát és megsza
golta. Örült, hogy tiszta zoknit vett, leg
alább nem volt lábszaga. Aztán tekintete 
visszatévedt a konyhaajtóra. Ellenállha

tatlan késztetést érzett, hogy benyisson, 
és megnézze a mosogatót, a felhalmozott 
edényeket, és beleszagoljon a megkocso
nyásodott ételszagba.

-  Gyere, ülj le -  hívta a nappaliba a nő, 
miközben két öblös pohárba bort töltött. 
Keveset, éppen csak egy félujjnyit öntött 
a férfi poharába, majd az asztalon álló 
borosüvegekre mutatott. -  Kóstold meg 
előbb ezt, majd töltök a másikból. Kíván
csi vagyok, melyik ízlik jobban.

A férfi már éppen mondani akar
ta, hogy nem ért ő a borokhoz, de aztán 
nem mondott semmit. Fogta a poharat, 
és úgy tett, mint aki beleszagol, majd 
lassú, visszafogott mozdulattal felhaj
totta az italt.

A nő töltött a másikból, felhajtotta azt 
is. Különbséget nem igazán érzett, vagy 
nem is igen akart, sosem érdekelte a bor
kóstolás, és bort is csak az utóbbi időben 
kezdett inni, mivel rájött, attól nem fáj 
másnap a feje. Sőt, voltaképpen fröccsöt 
szokott inni, nagyfröccsöt, száraz fehér
ből, és egyetértett egyik kollégájával, aki 
szerint nincs az a bor, amit ne lehetne 
egy kis szódával feljavítani.

-  Mindkettő testes, erős, a másodikon 
jobban érezni a gyümölcsöt, és az első 
mintha kicsit savanykás volna. -  Mint
ha, nézett körül a szobában. Rend volt. 
Az ablak elé állított íróasztalon szinte 
példás rendben sorakozott néhány könyv, 
pár jegyzet, éppen csak annyira rende
zetlenül, hogy kellemes volt rájuk pil
lantani. Az ágy be volt vetve, barna á r
nyalatú takaró fedte az ágyneműt, és a 
sarokban álló kanapén egy szintén barna 
díszpárna hevert. Nyugtató színek, álla
pította meg.

-  Pontosan -  mosolyodott el a nő. -  Pe
dig az első drágább volt, sokkal drágább, 
és ráadásul Olaszországból hoztam. Na, 
nem baj, majd azt isszuk meg később.

Még mindig nem ült le. A nő ott állt 
a könyvespolc mellett, az ágy és a kana
pé között. Szeme végigfutott merev tes
tén, majd a könyveken, számba vette az 
ismerős gerinceket, majd különös érdek
lődéssel fordult az ismeretlenek és a polc
ra állítva már nem férő, a többi tetejére 
fektetett kötetek felé. Címeket nem jegy
zett meg, nem is voltak érdekesek, csu
pán a módszerre volt kíváncsi, más is úgy 
csinálja-e, ahogy ő szokta. Egymásra fek
tetett könyvek a többi tetején. Semmi kü
lönös.

-  Ha gondolod, leülhetünk — mondta 
a nő fura mosollyal, és amikor ránézett, 
látta, amaz most ismételhette el másod
szor a mondatot, már-már felszólításként, 
értetlenkedve. A nő odalépett a kanapé
hoz, és leült.

Nincs más hátra, le kell ülni. Körbené
zett a szobában, az íróasztal, a bevetett 
ágy és a kanapé a barna díszpárnával. 
Kellemesen ismerősnek tűnt. A kanapén 
keresztbe tett lábbal üldögélő nő arca is 
ismerősnek tűnt.

-  Gondolom, itt bent nem lehet rágyúj
tani? -  nézett az ismerős arcú nőre.

-  Itt bent nem -  hangzott a válasz, kis
sé gyorsabban, mint ahogy számított 
rá - , de ha kimegyünk a folyosóra, ott le
het -  folytatódott. -  Gyere -  mondta a nő, 
felállt, és elindult a bejárati ajtó felé.
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Ahogy m en tek  á t az előszobán, ú jra  o tt 
volt a  konyha. A férfi a k o n y h aa jtó ra  t e t 
te  a  kezét, m íg a nő' k ik u lcso lta  a b e já ra 
ti  a jtó t. C sak  le ke llene  nyom ni, eg y e t
len  m ozdu la t, és m á r is  fe l tá ru ln á n a k  a 
m o sa tlan  edények, m egcsapná  a m osat- 
lan  savanykás szaga, a  felvillanó fényben 
ta lá n  m ég egy csó tány  is elosonna a  k a m 
ra  felé. H a  v a n  k a m ra . H a  n incs, a k k o r  
is o so n h a tn a  a csótány, fü rg én , k issé  r é 
m ü lten  h ú zn a  be a m osogató vagy a hű tő- 
szek rény  a lá . M osogató és h ű tő szek rén y  
bizonyosan van . A m o sa tlan  savanyú  sza
g á b a n  csó tány  oson a  h ű tő szek rén y  a lá . 
E zen  elm osolyodott. M eg kéne n ézn i a z t 
a  csó tány t.

-  Jössz?
-  H ogy m ondod? — p illa n to tt  m á r  a fo

lyosón álló  nőre a férfi.
-  A zt kérdezem , jössz-e. -  A nő  a rc a  

nem  lá ts z o tt m á r  o d a k in t, c sak  a  n a p 
palibó l k iszű rő d ő  fényben  le h e te tt  se jte 
n i a la k já t ,  széles v á llá t  és h á tá t .  E bben  
a  p i lla n a tb a n  fe lkapcso lta  o d a k in t a  v il
lan y t. A m in d en t e lön tő  neonfény feléb
re sz te tte , és k ilé p e tt a  folyosóra.

-  Á lljunk  oda az ab lakhoz, v an  o tt egy 
h a m u ta r tó  is.

-  M ind ig  i t t  szo k tá l cig izni? — k érd ez 
te  a  férfi odalépve a  nő  m ellé. É s  b á r  a 
táv o lság  fél m é te rre  csö k k en t k ö zö ttü k , 
a m ásik  nem  h á trá lt .

R ág y ú jto ttak .
A tejfeles cs irk ep ap rik ás  szaga  tovább

ra  is o tt tek e rg ő zö tt a  folyosón, és h iáb a  
n y ito tta  k i a  nő az ab lako t, a  fü s t á tv e tte

a p a p rik á s  c s irk eh ú s i lla tá t,  ingerlőn  és 
h á n y in g e rk e ltő n  fu ra k o d o tt közéjük  im 
m ár. T ú l sok p a p rik á t te h e t te k  a r á n tá s 
ba, k ic s it t a lá n  m eg is é g e tték , sz ip p an 
to tt  m élyet a  levegőből a  férfi, és m iu tán  
újból e lfo jto tta  a  rá tö rő  h á n y in g e rt, ízlel
g e tn i kezd te  az o rrá b a  egyre  m élyebben 
beszivárgó  szagot. H ag y m a, lisz t, p a p ri
k a , c s irk eh ú s, és ta lá n  m ég egy k is  fok
h ag y m a  is. M eg kellene kóstolni.

-  Te c s in á ltá l c s irk ep ap rik ás t?
-  M icsoda? M iből gondolod? -  v á lt m eg

lep e tté  a nő  ism erős arca .
-  Nem  gondolom, csak  kérdezem .
-  N em , nem  én  c s in á lta m  -  v á laszo l

ta , és egy hev esn ek  tű n ő  m o zd u la tta l e l
nyom ta  a  c ig it, m ajd  e lin d u lt a  b e já ra ti  
a jtó  felé, m elyet előzőleg egy papuccsa l 
tá m a s z to tt  ki.

A kkor nem  lehet m egkóstolni, vonta  le 
a  k ö v e tk ez te té st a  férfi, e lnyom ta a cig i
jé t, és a nő  u tá n  in d u lt. M arad  a csótány, 
a z t  m ég m eg leh e tn e  n ézn i. C sak  le k e l
lene nyom ni a z t a  k ilin cse t, a z tá n  m áris  
f e l tá ru ln a  a  konyha , m o sa tla n n a l, szag 
gal, a  lá b a it szap o rán  szedő csó tán n y a l. 
E zen  elm osolyodott, de a  folyosón elo ltó 
dó lám p á n a k  köszönhetően  ezt m á r  nem  
leh e te tt  lá tn i.

A la k á sb a n  ú jra  lev e te tte  a cipőjét, b e 
te t te  m aga  m ögött az ajtó t, és ö n k én te le 
nül is e lfo rd íto tta  a kulcsot. T ú l otthonos, 
gondolta h ir te le n , de a z tá n  e lh esseg e tte  
a  gondolatot, és felnézett. A nő  m á r  nem  
volt az  e lőszobában , c sak  a  k o n y h áb an  
vagy  a  n a p p a lib an  leh e te tt.

-  Menj be a  n a p p a lib a  -  h a llo tta  m eg 
ek k o r a  h a n g já t  v a la h o n n a n  távo lró l - ,  
így nem  tudok  p isiln i.

E dd ig  fel sem  figyelt a  konyhaajtó  m el
le t t i  m á s ik  a jtó ra , m ely sz ín é t te k in tv e  
te lje sen  be leo lvadt a  fa lba . E lőször nem  
m ozdult, fe lső te s te  közelebb h a jo lt a 
h a n g o t re jtő  ajtóhoz, de sem m i. Tényleg 
nem  tu d  p isiln i, és e lin d u lt a n ap p a li fe
lé. A m int á tlép te  a  szoba küszöbét, szin te  
azonnal m eg h a llo tta  a  v izelet egyenletes, 
zubogó h an g já t. K is v ízeséskén t robajlo tt 
bele a  vécékagylóba, és ahogy eg y re  bel
jebb  h a la d t  a  n a p p a lib an , ú gy  h a lk u lt,  
m ígnem  a könyvespolchoz érve m á r  egy
á lta lá n  nem  h a llo tta . A könyvek továbbra 
is u g y an ú g y  so ra k o z tak  a  polcon, a  b a r 
n a  d ísz p á rn a  a  k a n a p é n , a  jeg y ze tek  az 
aszta lon .

-  N em  ü lsz  le végre?  íg y  o lyan  á tm e 
n e ti h a n g u la to t  k e lte sz  -  z ö k k e n te tte  ki 
a h an g , és m egfo rdu lt. Az ism erős a rcú  
nő  ek k o r m á r  a k a n a p é n  ü lt. E g y ik  lá 
b á t m ag a  a lá  h ú z ta , a  m ás ik  lelógott, sö
té tzö ld  zokn i volt r a j ta .  H aso n ló  á rn y a 
la ta  volt, m in t h a jd a n i bögréjének . Mély, 
b a rá ts á g o s  sz ín e  n y u g ta tó a n  h a to t t  az 
em b e rre . F ő k é n t reg g e l, ily en k o r é re z 
te , v an  v a lam i fo ly ta tó lagos az  éle tében . 
A te g n a p  is zöld volt, m a  is  zöld. V an, 
am ih ez  kapcso lódn i. V an, am ivel e lk ez 
d en i a  n ap o t. V a lam i, am ib e  leh e t k a 
p aszkodn i.

-  Ig a z á n  jó  veled  b eszé lg e tn i -  m ond
ta  a nő, m iu tán  a férfi nem  m ozdult el a 
könyvespolc elöl. — L eg a láb b  hozd ide a 
borom at -  fo ly ta tta .

A férfi o d a lép e tt az a sz ta lh o z , m eg
fog ta  m in d k é t p o h a ra t , és o d am en t ve
lü k  a  k an ap éh o z . A táv o lság  ism é t fél 
m é te rn y ire  csökken t. M ost le kellene ü l
n i, gondolta , á ta d ta  a  p o h a ra t , és leü lt. 
A sö té tzö ld  sz ín  m e g n y u g ta tta , h á t r a 
dő lt, és közben v is s z a ta r th a ta t la n  kész
te té s t  é rz e tt , hogy hozzáérjen . M egle
pődve v e tte  tu d o m ásu l, hogy ta p in tá s a  
bársonyos, k icsit bolyhos, meleg. Nem  eh 
hez szokott. A zt v á r ta ,  s im a  lesz, k icsit 
szögletes, hűvös. A hogy m ásodszor is vé
g ig fu t ta t ta  u jja it  a  bolyhokon, m ég m e
legebbnek tű n t, és, á lla p íto tta  meg, m ár 
kevésbé volt bolyhos, in k áb b  p ihés, m in t 
egy n aposcsibe  h á ta .  A n n a k  a  n ap o scsi
bének a h á ta , m elyet a  nagyap ja  kérésére  
o d ah a jíto tt a  k u ty án a k . H a jn a lb an  é rk e 
ze tt a  furgon , lapos, m ásk o r sü tem ények  
s z á l l í tá s á ra  h a s z n á lt  tíz  cen tis  p e rem 
m el ren d e lk ező  tá lc á k o n  h o z ta  be a  so
főr a  csibéket, egy tá lc á n  közel ötven csi
be nyüzsgö tt, és te rm észe tesen  előfordult, 
m in t a z t  a  n ag y ap ja  k ife jte tte , hogy n é 
m elyeket a többiek agyon taposnak . Ez is 
benne  v an  az á rb a n , nem  kell csodálkoz
n i, m o n d ta  az  öreg, m iközben  v ég ig fu t
t a t t a  ten y e ré t a  tá lc ák o n  nyüzsgő  csibé
ken. E g y sze r c sak  m eg á llt a  keze, m ajd  
o d an y ú jto tt nek i egy lógófejű csibét, és a 
k u ty á ra  m u ta to tt. A p ihés h á tú , m ég m e
leg á lla to t  a k u ty a  eg y e tlen  h a ra p á s s a l  
tü n te t te  el, és m á r  ré g  v issza fek ü d t az 
a lm afa  a lá , m ikor az u jja in  m ég m ind ig  
érez te  a p ih ék  m elegségét.

-  Igen? — h a llo tta  h ir te le n , és am ik o r 
fe lp illan to tt, n a g y a p ja  rá n c a i sehol sem
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voltak, csupán a nő meglepett arcát lát
ta maga előtt.

Nem értette először, aztán arca után 
saját kezét is észrevette, amint az a sö
tétzöld zoknit tapogatta. A nő zavartan 
nézett rá, de nem húzta el a lábát, sőt, 
a férfinek úgy tűnt, mintha a nő talpa 
beljebb fészkelte volna magát a tenyerébe.

-  Szép a zoknid -  mondta, és elhúzta 
a kezét.

-  A zoknim? -  és a nő arca még zavar- 
tabb lett. — Mi szép rajta? Egy zokni.

Ezt nem fogom elmagyarázni, és a férfi 
belátta, jobb, ha ismét végigfuttatja kezét 
a sötétzöld zoknin. Az valami. Ujjai újra 
megérezték a bolyhos pihéket, melegsé
gük jólesőn simogatta tenyerét. A döglött 
állat még szivárgó melege megnyugtatta 
remegő ujjait. A simára borotvált lábszár 
tapintása inkább hideg volt, mint ismerős. 
Hideg, természetellenes simaságát csak 
néhol törte meg egy-egy elmaradt sörte. 
A tenyér futása meg-megakadt, kés kéne 
ide, kaparókés, hogy éles pengéjével szál
iránnyal ellentétesen megkaparja, s azzal 
nemcsak a sörték, de a maradék zsírré
teg is lejön, aztán azonnal lehet is sózni. 
Szerette a sós bőrkét, a kiterített, frissen 
perzselt bőrt, melyet szabályos négyze
tekre szokott szeletelni, majd felgöngyölt, 
és beletunkolta a sótartóba, hogy aztán 
egy erőteljes harapással leszakítson egy 
darabot, és rágni kezdje. Az viszont nem 
szokott megremegni, inkább kellemesen 
meleg volt, és ha a böllér rendes munkát 
végzett, a sörtéket sem érezte a nyelvén. 
Most viszont a hűs simaságot ágaskodó 
sörték törték meg, még ha csak imitt-am- 
ott is, mégis ott voltak. Nem szerette a 
sörtéket, ahogyan a szálkát sem, amint 
megérezte bármelyiket is, elment az ét
vágya, és befejezte az evést.

Ekkor felpillantott és megdermedt. 
A nő izmos vádlija ott volt az ölében, ke
ze a vádiin, mozdulatlanul ült, és valaho
gyan ki akarta  kaparni a fogai közé be- 
csusszanó sörtéket.

-  Baj van? -  kérdezte a nő, miközben 
elhúzta a lábát, és feltűrt nadrágját bo
kájáig visszahúzta.

-  Nem, nincs, csak kiszáradt a szám.
-  Gyere, igyunk még egy kis bort -  biz

ta tta  a nő, majd felállt, és magához vet
te az egyik könyvespolcra letett poharat. 
-  Ez mindjárt el fog fogyni, meg tudjuk 
kóstolni a másikat.

-  Meg -  állt fel ő is, és egyetlen korty
ra kiitta maradék borát.

-  Kinyitod akkor?
A hangsúly furán esett a mondat

ban. Fel is kapta a fejét. Nem is kérdés 
volt, inkább felszólítás, vagy ki tudja mi. 
Az öntudatos nő kérdése. A bort a férfi 
nyitja ki. A férfinak kell kinyitnia. En
nek tisztázása. Sőt, jelzése. Majd kicsit, 
kortynyit kell tölteni, meglögybölni, meg
szaglászni, meginni, majd tölteni a nő
nek, feltéve, hajó a bor.

A dugó halk pukkanással csúszott ki 
az üvegből, és a férfi mindkét poharat te- 
letöltötte.

-  Egészségedre — mondta, poharát ne
kikoccintotta a nő poharának, és egyet
len hajtással kiitta.

— Egészségedre -  bámult rá tágra nyílt 
szemekkel a nő, aki kortyolt egyet a bor
ból, és egy lépést hátrálva figyelte, amint 
a férfi újra teletölti az üres poharat.

A borospohár öblös testében feketéllett 
a folyadék. Egy pillanatig elnézte a pohár 
falán sötétlila foltokat hagyó bort, majd 
ismét felhajtotta.

— Pisilnem kell — mondta, és elindult 
a fürdőszoba felé. Mikor visszajött, a nő 
a polc előtt állt és egy könyvet ta rto tt a 
kezében.

— Ezt láttad már? — kérdezte anélkül, 
hogy megfordult volna.

— Nem -  lépett oda mögéje, és hátulról 
átölelte. Ahogy megérintette, az megre
megett, nem nagyon, éppen csak annyira, 
hogy érezni lehessen, majd a remegés múl
tával teste megfeszült. De nem mozdult, 
csak kemény, merev lett, a férfinak olyan 
érzése támadt, hogy ha nagyon akarná, 
akkor felemelhetné, így egyben, függőlege
sen. Engedett az ölelés szorításán. A test 
feszülése, merevsége semmit sem változott, 
szinte nem is lélegzett. Ahogy a férfi keze 
végigfutott a csípőjén, felgyűrődött a póló, 
és a kéz hozzáért a ruganyos, hideg bőrhöz. 
Újabb halvány remegés, ha lehet, ez még 
rövidebb ideig tartott, mint az első. A has 
renyhe volt, a zsírréteg hűvösen türemke- 
dett ki az ujjak között, mint mikor nem
rég felolvasztott darálthúsba próbál ázta
tott zsemlét gyúrni az ember.

— Ne -  mondta a nő, és ellépett. Magá
hoz vette a poharát, és belekortyolt.

A férfi hátrá lt pár lépést, kissé meg
szédült. Szerette meggyúrni a darálthúst,

nézni, ahogy a zsemle átázott fehérsége 
elvegyül a húsban, ahogy a tojássárga 
szétterül, majd a szinte láthatatlan ré
seken beszivárog a darabosra darált la
pocka zsíros kockái közé. Szerette néz
ni. Erről eszébe jutott, rég nem csinált 
fasírtot. Miközben cipőjét húzta, felrém- 
lett benne, hogy fokhagymát is szokott 
tenni a fasírtba, fokhagymát, hagymát, 
feketeborst, egy csipetnyi sót, sőt, néha 
még köményt is.

A nő az előszoba falának támaszkod
va nézte, amint felveszi a kabátját. A fér
fi megtapogatta a zsebeit, s miután elé
gedetten állapította meg, hogy mindene 
megvan, felnézett.

A nő merevsége enyhült. A falat tá 
masztva valamiért egészen hajlékony
nak tűnt. Hajlékonynak, frissnek, szinte 
már melegnek. Lépett egyet feléje, de az
tán megtorpant.

-  Jó, hogy eljöttél -  mondta a nő.
-  Jó. Jó volt a bor.
Álltak az előszobában, a földet bámul

ták. Valamit mondani kéne, gondolta a 
férfi, és pillantása a csukott konyhaajtó
ra tévedt. Ráadásul a mosatlant sem néz
te meg. És a csótányt. Bizonyára ott lapul 
a konyhaasztal lába mellett, már ameny- 
nyiben van asztal. Ezt sem tudta. És azt 
sem, hogy ha benyit, vajon merre iszkolt 
volna a csótány. Nem lehet kicsi, ezek 
többnyire jól táplált, nagyra nőtt rovarok, 
magányos vadászok, szeretik a mosat
lant. Az ilyen helyeken jól tartják  őket. 
Ezen kicsit elmosolyodott, majd megfor
dult és betette maga mögött az ajtót.
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Rámaterápia
Fellini A nők városa (1980) című 

karikaturisztikus képorgiáját egy vonato
zás keretezi. Csak a feminin eposz végén 
tudjuk meg, hogy a film férfihőse egy tüné
keny álomnak volt „elszenvedője.” A vonat 
andalító zakatolása és a film valóságszerű
sége sokszor egymásra találó motívumok a 
mozgókép világában, s a filmkép a valóságot 
reprezentáló jellemzője ellenére pont az il
lúzió fényfestésének legjobb táptalaja. Több 
helyen írták már, hogy a 19. század köze
pén vonatra ülő ember egy zárt térbe kény
szerült, s a tájat soha nem látott interpre
tációban tudta csak befogadni. Félelemmel 
vegyes csodálattal bízza rá magát a techni
kára és annak víziójára. Az utazó tapasz
talata meghasadt, elvesztette fogódzóit a 
világgal, amely elmosódott. Pár évtizeddel 
később a moziszékben ülni nemkülönben 
ilyen béklyó lett, ám a vízió itt nem elmos
ta, hanem kristálytisztává tette a látványt.

A Ruben Brandt, a gyűjtő című animációs 
filmnek is ez az egyik kerete: valóságos ví
ziót keres. Olyan szabad képfolyamot, amely 
művészileg performatív, de befogadható
sága populáris. Az alkotók úgy gondolták, 
hogy a thriller zsánere ilyen kapaszkodó 
lehet egy szürreális akcióperformanszhoz, 
amelyhez, ha kimért kalandot társítanak, 
akkor működni fog. Tegyük hozzá, a film
ben jégkockaként megidézett Hitchcock pár 
évtizede kísérletezett már ezzel a filmjei
ben. Nem csoda, ha eszünkbe ötlik Az ide
genek a vonaton (1951) áthallása.

INEMATOGRÁF

A Ruben Brandt... tehát ilyen film. 
A „képlopós” akció vázát temérdek festői, 
zenei és filmes utalás, valamint szürreális 
rajzok tarkítják. Nehéz és fárasztó pompá
val kecsegtető fantázia ez, de nem kell meg
ijedni, inkább könnyed és szórakoztató. Ám 
buktatói is vannak. Milorad Kristie szlo
vén képzőművész a valóságosnak tűnő láz
álmot, a mozgókép/álomkép kettős tükrét 
használta fel. Számára a művészeti élvezet 
egy mély, öntudatlan álmodás, amelynek 
segítségével saját magunkhoz juthatunk 
el leginkább. Terápiának ható felüdülés ez. 
A most 67 éves Kristie munkáiban ez rend
szeresen visszatükröződik. Például 2002- 
ben ő készítette a Nemzeti Színház első elő
adásának, a Szikora János rendezésében 
bemutatott, szintén álomközpontú Az em
ber tragédiája díszleteit. De 2011-ben Ru
ben Brandt témájában is csinált kiállítást 
a Műcsarnokban.

Az, ami tetszik nekünk, igazából „mi 
vagyunk”, sugallhatná a film. De vigyáz
nunk kell, mert a propaganda bárhonnan 
eluralhatja az elménket. Aktuális áthallás 
ez. Ahogy Fellininél, a ringató vonatút itt 
is csak álca. Valójában alászállásról van itt 
szó a félelmek és lelki titkok, az én-démo
nok birodalmába. Fellini talán túl is lőtt lá
tomásában, Kristie viszont inkább a műfaji 
kerettel nem tudott mit kezdeni.

A címszereplő egy művészterapeuta. Iga
zi tolvaj nehézfiúkat kezel a dizájnos és 
egzotikus tengerparti rendelőjében, oly
kor szerepjátékkal, olykor festői örömök
kel. Egyik nap beállít hozzá Mimi, a kiug
rott, profi tolvajjá lett artista, aki egy-egy 
értékes és veszélyes munkáját szinte kény
szeredetten sutba dobja — kivívva ezzel a 
maffia haragját is -  pár „szép” értéktár
gyért. Hiába van csillogó ékszerek ellopá
sával megbízva, ő mégis Kleopátra legyező
jét cseni el. Számára a szépség mit sem ér, 
ha rács mögött pompázik. Furcsa figyelem- 
zavar is ez egyben. Nyomában jár a Bau- 
haus-épületben lakó, washingtoni sztárde- 
tektív, Kowalksi, aki nemcsak a filmek (és 
kések, beretvák) elhivatott gyűjtője, de nyo
mozóként eltitkolt édesapja után is kutat. 
Mondani sem kell, hogy csak hármójuknak 
— bár szintén elnagyoltan — van valódi ar
cuk. A Ruben Brandt... világában ugyanis 
a karakterek szürreálisán torzak és több- 
szeműek.

A film hatásmechanizmusa is ebben áll: 
szikár, robusztus háttérkeret, elnagyolt 
festői humánvilág az előtérben. Ha vala
kinek Wiene Dr. Caligarija (1920) jut eszé
be, az már csak azért sem a véletlen műve, 
mert a film jó pár expresszionista alkotás 
plakátját is megjeleníti. Jól demonstrál
ja ezt a kettős élt a filmben elhangzó Kis 
kece lányom gyermekdal, Ripoff Raszkol- 
nyikov akcentusos előadásában. Nem kell a 
szomszédba menni a megoldásért, a poszt
modern hasadásélmény referenciális ki
fejezése ez, a sok-sok festészeti, filmmű
vészeti és zenei irányzatra való utalással. 
Vagyis a főszereplő kettévágott valóságér
zetének kivetüléseit látjuk, a film felütésé
ben is idézett Karinthy-ötlet („Azt álmod
tam, hogy két macska voltam és játszottam 
egymással”) manifesztálódott önjátékát. 
Hál’ istennek ez nem barokkosán, tolako- 
dóan, de zsúfolva történik. A filmben a ski
zofréniában (Ruben), kleptomániában (Mi
mi) vagy éppen családi titkaik súlya alatt 
szenvedők (Kowalksi) látszanak teljesnek. 
De csak azért, mert ők tudják kimondani 
a nagy szentenciát: „ha birtoklód a prob
lémát, akkor leküzdheted”. Ennek -  és az 
eredményes terápiának -  jegyében Ruben 
démonjainak leküzdése áll a film fókuszá
ban. A terapeuta ráveszi bandáját, hogy az 
álmában megelevenedő és kísértő festmé
nyeket gyűjtsék be. De ez csak újabb sze
repjáték? A cél birtokolni és uralni, hogy

mindegyikük megszabaduljon a maga ter
hétől. így pikareszkszerűen beutazzák a 
világot és Párizstól Tokióig, különféle cso
dás megoldásokkal szabadítják meg rámá
iktól a Brandtot álmaiban terrorizáló Ma
net Olimpiaját, Botticelli Vénuszát és Andy 
Warhol Elvisé t.

A film műfaji szempontból viszont elég
gé összedobált. Kristie forgatókönyvében 
összeszedte a létező összes filmes, zenei 
és képzőművészeti utalást, hogy egy gro
teszk képorgiába beleöntse. Első blikkre 
nem olyan bántó ez, hiszen emiatt újra és 
újra megnézhető a filmje. Csak éppen ki
ütközik a szkript furcsának ható, mér
nöki pontosággal felvázolt slampossága. 
Mert ugyan kimérve, szinte negyedórán
ként ismétlődnek a dramaturgiai fordula
tok, a film egész sok történeti szállal marad 
adós, arról nem is beszélve, hogy összecsa
pott karakterekkel operál. Hol a címsze
replőre, hol Mimire, hol pedig Kowalskira 
helyezi a hangsúlyt, majd egyszerűen elen
gedi a figurákat. Persze mondhatnánk azt, 
hogy ez is a zsáner szürreális kilengéséhez 
tartozik, ám a pontosan időzített tetőpontok 
miatt ez nehezen hihető.

Mégis erénye a filmnek, hogy nem ön
célú festményfilm. Gyengeségei ellenére 
pont azért rokonszenves, mert kibicsaklott 
krimizsánere egyáltalán nem bosszantó, 
viszont ügyesen adagolja a kollázsszerűen 
„összehegesztett” utalások AHA-élményét 
az akciók ALARM-élményével, miköz
ben jó pszichológiai lenyomatot is ad. Per
sze át is veri a nézőt ezzel, hiszen azzal ke
csegteti, hogy intellektuális teljesítményt 
látott a vásznon, közben csak jól összera
kott „biztonsági játékot” nézett. Vélhetően 
ezért is kapott támogatást a Magyar Nem
zeti Filmalaptól. Ne essünk abba a hibá
ba, hogy Kovásznai György „utódját” lás
suk Kristicben. Ugyanis a Ruben Brandt... 
ízig-vérig angol nyelvre hangolt, nemzetkö
zi stílusú mozi, amely az animációs tren
dekbe tökéletesen beleillik: frappánsan ki
talált, kreatív és izgalmas, szórakoztató 
posztmodern karikatúra. Váltóállító mozi 
ez a magyar animációban, reméljük nem 
vakvágányra.

Ruben Brandt, a gyűjtő, színes magyar 
animációs film, 96 perc, 2018. Rendező és 
forgatókönyvíró: Milorad Kristie. Zene: 
Cári Tibor. Szereplők (hangja): Kamarás 
Iván, Makranczi Zalán, Hámori Gabriella.
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BARTHA RÉKA

Sam felkészülne. De mire is?
Samban, a tizenhárom éves lengyel fi

úban bármelyik kelet-európai tinédzser 
magára ismerhet. Már csak azért is, mert 
egy globalizált világban az emberek, és 
főként a kamaszok problémái is jobbára 
globalizáltak. Nem nemzetspecifikus pél
dául az, ahogy egy tini szenved az „ősegy- 
ségből” való kihuppanása, szülei válása 
miatt. Az ilyesmi általános emberien fáj...

Ugyanígy az sem furcsa, hogy a sep
siszentgyörgyi Tamási Áron Színház és 
a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
közös produkciójának szereplői olykor 
lengyelül énekelnek bele a színpadi tör
ténetbe. Hiszen az a társadalmi keret, 
amelyben a sztorit bemutatják a huszon
egyedik századi Sepsiszentgyörgyön ép
pen elég tág ahhoz, hogy egy ilyen mo
mentum ne elidegenítésként, hanem 
éppenséggel világunk legtermészetesebb 
vonzataként hasson.

A Maria Wojtyszko által írt és Bocsárdi 
László által színre vitt Sam, avagy felké
szülés a családi életre című groteszk bo
hózat főszereplője ebben a kontextusban 
úgy készül fel a családi életre, hogy tu
lajdonképpen általánosan és egyetemesen 
sincs, amire felkészülnie. Minden, ami itt 
a „család” fogalomhoz társítható ugyan
is, csupán üres frázis, amit a felnőttek 
ürügyként találtak ki gyakorta méretes 
hibáik eltussolására. Ebben is legalább 
annyira idevalósi a történet, mint ameny- 
nyire lengyel. Az értéktorzuláson pedig 
gyakran nevetnünk kell, még ha fogcsi
korgatva is.

u  EÁTRUM

Bocsárdi László rendezői értelmezése 
talán emiatt sem engedi hozzánk túlságo
san közel a világ satnya voltára ráébredni 
kényszerülő tizenhárom éves Sam törté
netét. Mert azt szeretné, ha a néző kívül
ről, mintegy távoli szemlélőként látná ezt 
a színházi formába öntött „képes társada
lomkritikát”. E távolságtartó szemléletet 
egyformán megtámasztja a szereposztás, 
a karikírozó színészi játék, a szemléletes, 
velejéig jelenkori zene, de a hatalmas fény
képezőgép objektíveként ábrázolt színpadi 
tér is. Ez utóbbinak négy egymáshoz ra
gasztott szintjén zajlanak az események. 
A fényképezőgép lencséjén túl pedig egy 
vélt valóság sokszorosan átszűrt, többszö
rösen tükröződő tényszerűségeit láthat
juk. Egyben azt is demonstrálja ez a tér: 
ennyire távolra is kerülhetünk a realitás
tól, miközben azt még mindig valóságként 
tudjuk szemlélni.

Maria Wojtyszko közel harminc képből 
összeálló színpadi szövege bátorítja ezt a 
karikírozó értelmezést, hiszen benne a 
világ akciók és reakciók, szélsőségek lán
colatából áll össze, amelyben a szereplők 
játszi könnyedséggel lendülnek át egyik 
végletből a másikba. Nincs szubsztancia,

nincs gerinc, nincsenek állandó értékek. 
Csak külsőségek.

A főszereplőnek ebben a világban kell 
feltalálnia magát. Sam (Erdei Gábor), 
a szülei közéleti állásfoglalásai kereszttü
zében éldegélő tini azonban egy szép na
pon arra ébred rá, hogy még az az idillinek 
korántsem mondható családi burok sem 
védi, amit ő jobb híján tekintett „ősegy
ségnek”. Értelmiségi szülei (Pálffy Tibor 
és Czirják Beatrix e.h), akiket a különbö
ző tiltakozóakciók iránti közös szenvedé
lyük kötött össze csupán, bejelentik, hogy 
válnak. És ezzel elkezdődik a gyermeken, 
az együtt eltöltött időn, a földi javakon va
ló osztozkodás végeérhetetlen drámája, 
amely — mondhatni egészen várhatóan — 
az „újjáépített” boldogságban, az újrahá- 
zasodás látszat-happy endjében kulminál.

Mit tehet ilyen körülmények között 
Sam, aki immár semmiféle támpontot 
nem talál az életében, jövőjét illetően pe
dig csupa illékony, bizonytalan fogódzó
kat? Szerelmében, a hívő család sarjaként 
nevelkedő Violában próbálja felfedezni azt 
az ideális távlatot, amely felé egyáltalán 
érdemes elindulnia. Azonban a történet 
végén még így is ott lappang a kérdés: vé
gül sikerül-e neki az eléggé valószerűtlen 
szerelemben kiteljesednie, vagy csupán a 
produkcióvégi emelkedettséghez áll össze 
kényszerűen egyfajta idill, amely után is
mételten és végeláthatatlanul elkezdődik 
ugyanaz a történet?

És minden okunk megvan az idill va
lószerűségében kételkedni. Hiszen Ma
ria Wojtyszko színpadi szövegében téte
lesen is ott van a boldogtalanság örökös 
időzített bombája: a vallási bigottság. Ko
rántsem tekinthető véletlennek az, hogy 
Sam iskolai létéből csupán a vallásórát 
és a vallásos erkölcsöknek homlokegye
nest ellentmondó vallástanárnőt mutat
ja be a drámaíró. Ez egyben több nemze
dék kudarcos életének gyökerére mutat rá. 
Többek között azáltal is, ahogy ez a „tan
tárgy” elutasít mindenféle olyan tevékeny
séget, amely egyáltalán hasonlít az önálló 
gondolkodásra. Generációkat leszoktatni 
a gondolkodásról, mindannyian tudjuk, 
hová vezet...

Külön érdekessége a történetnek vi
szont az, hogy ennek a fanatizmusnak 
mindkét oldalával találkozunk: azzal a 
vallásossággal is, amely ideig-óráig még 
akár kiegyensúlyozottságot is hozhat az 
egyén életében ott, ahol már nem talál 
fogódzót, illetve az extrém képmutatás
sal, amely a hívő embert a sötét nyomorú
ságba dönti akkor, amikor kiderül, hogy 
mindez csak a rózsaszín máz. Sem a csa
lád, sem a hit, de még az ember sem ér
ték, pusztán külcsín, amivel egy társa
dalom próbál egy omladozó értékrendet 
összetartani.

A sepsiszentgyörgyi produkciónak már 
a szereposztása is próbára teszi a nézőt, 
hiszen a színészek korától vagy testalkat
ra vonatkozó sajátosságaitól szinte azon
nal el kell tekintenünk ahhoz, hogy az

előadás bemutatta társadalmi drámát a 
maga elvi tisztaságában szemlélhessük. 
Sam megformálója, de amúgy mindenik 
szereplő játékában tesz azért, hogy a fel
nőttek világában játszódó szomorú tini
kalandot mesedrámaként fogadhassuk 
be, amelyben szinte nem is hús-vér figu
rák, hanem szimbólumok csapnak össze. 
Persze, itt felmerül az a kérdés is, hogy a 
történethez való távolságtartó viszonyu
lásunk nem csiszol-e le abból a hatásból, 
amelyet libabőrös effektusként szoktunk 
megtapasztalni, és amely a rációnknál 
mélyebbre vési az előadás mondandóját? 
Nyilván, ezt a kérdést egyénenként kell 
megválaszolni...

Ettől eltekintve, a produkció egyaránt 
szól ifjaknak és korosabb nézőknek -  kis
sé cinikusabb megközelítésben: azoknak, 
akik már elkövethették, illetve azok
nak, akik még csak elkövetni készülnek 
a színpadon bemutatott „bűnlajstromot”. 
Mindez azért történhet így, azért minő
sülhet bűnnek mindaz, amit a produkci
óban látunk, mert a világot itt senki sem 
folyamatként szemléli -  összefonódások 
és szétválások természetes hullámzása
ként - , hanem az állandóság béklyójából, 
így pedig a kudarc szinte borítékolható, 
az élettörténetek pedig tragikusak, job
bik esetben groteszkek. És az, hogy neve
tünk ezeken, korántsem felszabadító.

Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színház -  Marosvásárhelyi Művésze
ti Egyetem. Maria Wojtyszko: Sam, avagy 
felkészülés a családi életre. Rendező: 
Bocsárdi László. Szereplők: Erdei Gábor, 
Czirják Beatrix e.h., Pálffy Tibor, Fekete 
Lovas Zsolt, Korodi Janka, Pál Ferenczi 
Gyöngyi, Daragus Anna e.h., Tóth Eszter 
Nikolett e.h., Kónya-Ütő Bence, Bocsárdi 
Magor, Pignitzky Gellért e.h., fordító: 
Pászt Patrícia, díszlettervező: Bartha 
József, jelmeztervező: Kiss Zsuzsanna, 
zene: Bocsárdi Magor, Kónya-Ütő Bence, 
világítástervező: Bányai Tamás, koreo
gráfus: Bezsán Noémi, rendezőasszisz
tens: László Beáta Lídia.
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KOVÁCS PÉTER ZOLTÁN

One Way
Ticket to...
Know, Where?
Jegyzet Serestély Zalán jegyzeteiről. 
A nonhumánhoz.

Serestély Zalán legújabb kötete aggo
dalmat kelt. Nem áll össze. Nem esik szét. 
Aggasztóan igaz mindkét állítás. Ami pe
dig a legvérpezsdítőbb ebben az egészben, 
hogy az előbb említett aggodalom az egyik 
lehető legjobb fajtából való, amit szövegek 
kapcsán meg tud tapasztalni az ember. 
Próbáljuk hát megfogni, mi is az, amit 
most a Korunk -  Komp-Press Kiadó jó
voltából a kezünkben tarthatunk.

Kezdjük talán azzal, hogy a kötet jó
részt korábban — főként a Helikonban és 
a szemen — megjelent írásokat gyűjt egy
be. Ötletes alcíme jelzi a műfaji homogeni- 
zálhatatlanságot: elfér benne tanulmány 
Borgesről és Nemes Nagyról, értekezés a 
kontingencia fogalmáról, esszé Kelet-Eu- 
rópáról, jegyzet Lajka kutyáról, sőt, sze
mélyes történet is madarakról, egy mezei 
nyúlról és egy Opel Astráról, persze a vé
gén kis csavarral. Kifelé.

Ez a kifelé pedig épp az, ami a vér pezs- 
dülését, azt a fajta borzongó aggodalmat 
adja, amitől az olvasó ötpercenként félre 
kell tolja maga elől a betűhalmazt, hogy 
tisztán meredhessen a semmibe. Tisztán, 
vagyis megszabadítva. Megszabadítva ka
tegóriáktól, az egymást kizáró partikula
ritások önzőségétől, mindentől, amitől 
az adott témában meg lehet szabadulni. 
A téma pedig pontosan annyira szabad és 
csapongó, hogy attól a kötet nem áll ösz- 
sze (süppedősen sűrű, fojtogató masszává), 
és nem esik szét (egymással diskurzusba 
nem keveredő darabokra). De hát miről is 
szól tulajdonképpen e kötet?

ritika
Említettem, hogy az alcím ötletes, 

ugyanakkor cselhez is folyamodik. Azt ál
lítja ugyanis, hogy jegyzetekkel lesz dol
gunk, amik majd a nonhumánról szólnak. 
Hogy a jegyzet mi mindent takart, azt már 
elsoroltuk, de hogy a nonhumán a nem
emberin kívül még mire vonatkozhat, ar
ra csak a kötet végigolvasása adja meg a 
választ. Ez a nonhumán ugyanis nem any- 
nyira az írások tárgyát minősíti, inkább a 
látva-írva-olvasva kutakodó ember visel
kedését, szemléletmódját: a jegyzetek a 
nonhumán, vagyis nem humán látásmód
hoz szólnak. Nem olyan állati, növényi, 
sőt, élettelen entitásokról beszélnek, amik 
az emberivel szembehelyezkedve nem hu
mánok, azaz nonhumánok, sokkal inkább 
mindenről szólnak, ami nonhumán szem
üvegen át szemügyre vehető. Mindenről, 
amit meg tudunk látni akkor (is), ami

kor nem emberként tekintünk ki önma
gunkból. Amikor feladjuk a humánumot, 
hogy képessé váljunk látni. Amikor felad
juk annak a vágyát, hogy meghatározzuk, 
mi az ember és mi nem az. Meghatároz
zuk, azaz határt vonjunk. Ezen kitekintés 
lehetőségére a legszembetűnőbben akkor 
ad példát a könyv, mikor listázza, hány- és 
hányféleképpen tudunk lezárt kategória
ként (emberként, zoon politikonként, auto- 
riter erőként) tekinteni egy másik, ugyan
csak lezárt kategóriára (amelyet éppen 
mi zártunk le, lett légyen az nő, állat, ci
gány, zsidó, hajléktalan, vagy maga a ter
mészet). Kegyetlen listát kapunk olyan 
paradigmákról, amelyek meghatározták 
emberi gondolkodásunkat: a görög város
államok bűnbakállításának depolitizáló 
gesztusáról és rációalapú politikai felosz
tásáról, a zsidó-keresztény hagyomány 
felsőbbrendűségre aposztrofáló lélekkép- 
zetéről, a kartéziánus filozófia test-lélek 
dualizmusáról, a nyugati kultúra vadőr- 
és kertészszerepeiről mint a környezetre 
felügyelő és azt alakító prediszpozíciókról, 
és így tovább.

De ugyanakkor „tudósít” a könyv a kap
csolatteremtés tereiben megnyilvánuló 
explicit előíró paradigmák hiányának fel
szabadító voltáról is. Az erotikus, azaz zsi
gerien érzéki érintkezés ősszabadságáról, 
sőt, „szexuális megértésről” is. Avagy kö
zépkori bestiáriumok mágikus gondolkodá
sáról, amely nem választja szét a jelentést 
és a jelölőt, az értelmet és a testet, nem en
gedvén kizsákmányolni, használni, haszno
sítani azt. Ilyesmikről is szól e kötet.

Ha mégis vezérfonalat kéne keresni a 
műben, amire felfűzhessük a szövegeket -  
hiszen mégis csak kötetről beszélünk, kell, 
hogy legyen valamiféle kézzelfogható ve
zérfonál! - , akkor a Nemes Nagy szövegei
nek vizsgálata során előkerülő Földényi F. 
László-parafrázisra lehetne asszociálnunk, 
Serestély ugyanis egyetért Földényivel ab
ban, hogy „a természettel kapcsolatos de
finícióknak a preszókratikus filozófia óta 
egészen más a tárgya, mint maga a ter
mészet, a különböző századok különböző 
természetfilozófiáiban tulajdonképpen az 
embernek a saját sorsához fűződő viszo
nya az, ami kifejezésre jut.” A kötet ezen 
észrevételt folyamatosan szem előtt ta r t
ja. Annak a kiindulópontjáról van itt szó, 
hogy miért is akarjuk ledobni a fent emlí
tett ember-szemüveget. A kapott válasz az, 
hogy tudniillik azért, mert soha nem néz
tünk még szét nélküle. Nem arról van szó a 
nonhumán kapcsán, hogy miért látjuk fo
lyamatosan az emberhez képest viszony
lagosnak, hanem arról, hogy miért nem 
tudjuk másnak látni. Nem döntés kérdé
se, hogy ne annak lássuk. A helyzet sokkal 
aggasztóbb: a „választás” egyik serpenyő
jében ott a depolitizált, tárgyiasított, hasz
nált, kihasznált, megformált, megnyesett, 
kizsigerelt, kategóriákba beszorított és 
politeiákból kiszorított nonhumán, amely
re az Ember embersége tükrében néz. 
A másik serpenyőben ott a semmi. Ponto
sabban annak a felismerése, hogy nincs 
alternatíva. Félreértés ne essék, nem ar
ról van szó, hogy nem lehet, nem létezhet 
alternatíva, csupáncsak arról, hogy épp 
most nincsen. Aggodalomra ad okot ez a 
felismerés, de ez az aggodalom korántsem

kétségbeejtő, sokkal inkább borzongató, 
a keresés izgalmát meglebegtető, és nem 
utolsósorban felelősségteljes aggodalom.

Pontosítsunk: az alternatíva létezgeí. 
Kezd alakulni, összeállni és szétbomla- 
ni, hogy összeálljon újra. Az alternatí
va benne van a szövegek végén felmerülő 
kérdésekben. Abban, hogy mennyire gép 
az állat, és mennyire gép az ember? Hogy 
volt-e az állatoknak Bábele? Hogy megil
let-e mindenkit valamennyi jog? Sőt, el le- 
het-e vitatni a joghoz való jogot? Nyolcvan 
éve el lehetett-e a zsidóktól? És most bár
milyen lénytársunktól? Hogy hogyan ke
rül ki valaki/valami az érzékelhető von
zásköréből? Hogy idegen-e az állattól a 
politika? A társadalmiság? Mi az élet a 
nonhumán számára: a körülmények szo
rítása, vagy a lét lehetősége? Esetlegesség 
vagy szükségszerűség? És egyáltalán: fel
áldozta-e magát Lajka kutya az űrben az 
emberiségért? Sőt, jogos-e feltenni a kér
dést, hiszen Lajka számára a világ nem 
volt felosztható áldozatokra és nyertesek
re, „telítettségre és ürességre, hódoltságra 
és hódolatlanságra, sötétségre és világos
ságra, megsirathatóra és megsirathatat- 
lanra, anyagra és formára”. Ahogy kijjebb 
és kijjebb lépdelünk az egymást kizáró 
partikularitások kategóriáiból, úgy lesz 
egyre több a sőt, az egyáltalán, a de, az el
végre, a mégis, sőt, a nahát.

Végső soron ebben áll Serestély Zalán 
kötetének ereje: úgy beszélni etikáról, po
litikáról, társadalomról, létfilozófiáról az 
állat, a nonhumán kapcsán, hogy a kér
dések vigyenek előre, ne pedig valamiféle 
célelvű megtalálásvágy. Amit találni le
het a jegyzetekben, azt csak /é/találni le
het, megtalálni nem. Nem volt ott. A kér
dezésünk teszi jelenlévővé. A kérdezésünk 
teszi a szovjet, kísérleti Lajka kutyát egy
szerűen csak... Lajkává.

Serestély Zalán: One Way Ticket -  
Jegyzetek a nonhumánhoz. Korunk -  
Komp-Press Kiadó , Kolozsvár, 2018.
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Az átlag(nem)emberi Torony és omladék
Sztercey Szabolcs: A nyelv

tani közép. Erdélyi Híradó 
Kiadó -  Fiatal írók Szövet
sége, Kolozsvár -  Budapest, 
2017.

Sztercey Szabolcs debütköte- 
tének címfelütésében két olyan 
fogalom került egymás mellé, 
amelynek értelmezéséhez magya
rázatra van szükségünk. A nyelv
tani közép c. mű megannyi előze
tes elvárást kelthet az olvasókban, 
fó'ként, hogy a szerző épp az á t
lagtól eltérő és paradoxonokra 
épülő újfajta világkép kialakítá
sára vállalkozott. A kötetben ki
bontakozó események/történések 
egyszerre nevezhetőek apoka
liptikus eredettörténeteknek és 
szubverzív disztópiáknak, ame
lyekben a különböző szürreális 
karakterek, hibrid figurák (Ván
dorlók, Kutatók, írnokok, Hen
tes, Hóhér, Gyógyító stb.) élet
módjáról, „mindennapjairól” és 
kapcsolatáról szerzünk tudomást. 
A kötet még ennél is komplexeb
bé válik, ahogy fokozatosan egyre 
mélyebbre kerülünk a sorszámo
zott szövegekbeli „nyelv legrejtet
tebb zugaiba” (9: Az Alvó beleásta 
magát). A nyelv jelen esetben va
lamiféle megérinthetetlen térszer
kezetként funkcionál, ahol „maga 
a tárgy a szó” (9: A z Alvó beleás
ta magát), és a kommunikációra 
„nem betűket használtak, hanem 
/ falba mélyített térformákat” (12: 
A z írnokokat még csecsemőkoruk
ban), így pedig nem a nyelv által 
valósul meg a térfelépítés, hanem 
a nyelv maga válik világgá.

ülszöveg
A történetbeli „lényeknek” az 

ismeretek megszerzésére, eszköz
ként a konstruálás és a dekonstru-

Horváth István: Váloga
to tt versek. Hargita Kiadó- 
hivatal, Csíkszereda, 2015.

Az élményvilága alapján Sinka 
István, gondolkodói attitűdje okán 
Veres Péter költői világával rokon
ságot mutató Horváth István versei 
ma is nehezen emészthető olvasmá
nyok, akárcsak a kommunizmus ide
jén. Akkor a paraszti sorból nagyvá
rosivá és munkásköltó'vé vált alkotó 
ideológiai elkötelezettsége tette szö
vegeit a regnáló hatalom, a szocia
lizmus szócsövévé, ma pedig a né
pi és az urbánus címkék, a Horváth 
által ars vivendinek vallott szocia
lizmus anakronizmusa, valamint a 
tiszta esztétikumot az ideológiának 
alárendelő, tehát másodlagosnak te
kintő hibás alkotói döntés következ
ményei, poétái, poétikai gyarlóságai 
gyengítik e költészet élvezhető olva
sásának az esélyeit.

Nem lehetett könnyű dolga Fe
kete Vince szerkesztőnek, amikor a 
Székely Könyvtár sorozat 38. kötetét 
kellett összeállítania. El lehet kép
zelni vagy a válogatásból kimaradt 
szövegek (mazochista) elolvasásá
val meg lehet bizonyosodni, milye
nek lehetnek azok az opusok, ame
lyek nem kerültek be a könyvbe. 
A Válogatott versek darabjai között 
ugyanis alig van esztétikai szem
pontból hibátlan vagy kevés hibá
val működő vers. Ezeket cím szerint 
is fel lehet sorolni: ilyen az iskolai 
rendezvényeken orrvérzésig szavalt 
sztárvers, a Tornyot raktam, a rím
ről lemondó, a szabad vers lükteté
sét érvényesítő szereplíra darabja, 
a Kirké eló'tt, a belső feszültséget a 
vers befejezéséig megőrző Eurüdi
ké, a képi-retorikai egységet a köl
temény egészében megvalósító lírai 
számvetés, az Öreg paraszt embe
ri sóhaja, a képileg ugyan egységes, 
de szórendjével itt-ott idegenül ha
tó Rigóm, aranylóm, az egyszerűsé
ge folytán hatásos, tömör létösszegző 
négysoros, az Ennyi maradtam vagy 
a kötetzáró Leválthatatlan őrszem, 
amely koherens allegorikus vers

álás szolgál, amellyel egyúttal 
egymást és környezetüket for
málják. „A Szerelmesek, hogy job
ban megismerjék egymást, / las
san darabjaira szedik a másikat” 
(21: A Szerelmesek hogy jobban 
megismerjék). Ennek következté
ben a humán és a nonhumán kö
zötti viszonyok is megvilágításba 
kerülnek ott, „ahol a fény nem tö
rik: meghajol” (24: A fény hegedű 
fogai). És azt is megtudjuk, hogy 
e kapcsolat korántsem szimbionta, 
hanem a parazitáéhoz hason
ló életmódot követi, és határai a 
kötet szerint a test(ek)ig terjed
nek ki, „nincsenek országhatárok, 
az egyetlen határ ez / a hatalmas 
test, minden amijük van, kényel
mesen elfér egy testben” (4: A vá
ros egy óriási szörnyben volt).

Az ontológiai témákat körüljá
ró antihigénikus és patologikus 
narráció vizualizálásában se
gíthetnek a szövegek mellékle
teként megjelenő illusztrációk, 
amelyek még intenzívebben ki
hangsúlyozzák, hogy a versek 
valójában egy összetett történet 
feldarabolt részletei. Sztercey 
Szabolcs formaújító és -bontó kö
tete érdekes nyomot hagy maga 
után az olvasók emlékezetében 
az expliciten érzékeltetett k riti
kák miatt is.

SZABÓ CSENGE

nyelvével teremti meg az őr, a vigyá- 
zó-virrasztó költő szerepét.

Egyébként meg didaxis, képza
var, közhelyes fogalmazás, tautoló
gia, nyelvi giccs, ragrím, követke
zetlen rím- és ritmuskezelés, a vers 
belső ívének hiánya stigmatizálják 
Horváth István verseit. Olyan hi
bák, amelyeket ellenpéldákként le
hetne felhozni költőiskolákban arra, 
hogy melyek azok az alkotói vétsé
gek, amelyeket nem szabad elkö
vetni a jó vers megírása érdekében. 
Ezek a gyarlóságok pedig túlszcení- 
rozottá teszik a táj- és faluverseket, 
súlytalanná a lírai én helykeresését 
és nem találását, dráma nélkülivé a 
hősi szándékot és az úrellenességet, 
anakronisztikussá a küldetéses köl
tő szerepét, erőltetetté a példázatos
ságot.

Hogy Horváth István kötete be
kerülhetett a Székely Könyvtár so
rozatba, minden bizonnyal a költő 
magyarózdi származásának, mint
sem versei esztétikai értékének kö
szönhető. Egy valamiért viszont 
érdemes volt megjelentetni: hite
les dokumentuma egyrészt annak, 
hogy mivé lesz egy potenciális köl
tőtehetség, ha enged vagy kényte
len engedni annak, hogy ne költé
szeti, hanem ideológiai szempontok 
irányítsák a tollát, másrészt annak, 
ha valaki sorsa, származása, társa
dalmi-politikai körülményei folytán 
nem tud rátalálni alkotói szerepére, 
identitására.

BORSODI L. LÁSZLÓ

TUDJA M IT MARIKA 
NÉNI, EZ A MAGÁÉ...
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Passió és Mária-siralom Kiskapuson
Egy kortárs dramaturg alkalmasint bom

basztikusnak mondaná azt az evangéliumi 
képet, amely szerint a föld megrendült, hir
telen kősziklák repedtek szét, sírok nyíltak 
meg, a jeruzsálemi szentély óriási drapériá
ja is egész hosszában hasadt ketté, és -  ami 
a legijesztőbb! -  „sok elhunyt szentnek feltá
madt a teste, előjöttek a sírokból, bementek 
a szent városba és többeknek megjelentek”. 
Mi tagadás, ezek a ma rikítóan patetikus- 
nak vagy színpadiasnak tűnő események 
(különösen a templomi függöny kettéhasa- 
dása) vélhetőleg épp hogy hitelessé tették és 
kellő nyomatékkai erősítették meg az evan
géliumi elbeszélés szűk kétezer évvel ezelőtt 
élt címzettjei előtt az ó- és az újtestamentu- 
mi korok átfordulásának egyetlen pillanat- 
ba-sűrűsödését: a Jézus tranzitusában be
következett világ-rendszerváltást.

Ezt a pillanatot megélni, értelmezni, tu
dattal tanúsítani — ez évről évre felkínált 
alkalom és áldás mindazok számára, akik a 
passiót („Passió Domini nostri Jesu Christi”) 
ilyen-olyan formában végigkövetik, akár ar
chaikus énekben, akár közösségi felolvasás
ban, akár dramatikus, olykor „vásári” meg
oldásokkal is élő szabadtéri passiójátékban 
nagyobb városaink terein.

Nem sokkal ezelőtt a Medgyes melletti 
Kiskapuson voltam tanúja, amint négy ot
tani evangélikus egyháztag, László Margit, 
Varga Lajos, Czika István és az oltszakadáti 
lelkész, Horváth Csaba gyakorolta-csiszolta 
a Kapuson évszázadok óta énekelt passiót. 
Az evangélikus gyülekezetek között egye
dülálló hagyomány ez. Legjobb tudomásom 
szerint nincs más hely, ahol evangélikusok 
késő-középkori gregorián módi szerint reci
tálnák (vagyis énekelve-mondanák) Jézus 
szenvedéstörténetét. A kapusi Jelenség” so

káig fel sem tűnt a szakirodalomban, csak 
2002 után, amikor is egy lelkészi összejöve
telen az akkor még csak egyetemi hallga
tó Benkő Tímea -  ma a kolozsvári Protes
táns Teológiai Intézet tanársegéde -  titkon 
méltatlankodva hallgatta az akkori kapu
si lelkész visszafogott panaszát, mert ímhol 
itt a nagyhét, és -  úgymond’ — nagycsütör
tökön és nagypénteken délután újfent vé
gig kell szenvedni azt az unalmas, vonta
tott passiózást... -  amelyről kiderült, hogy 
egy, a 18. század végén több kiadást megért 
graduálkönyv nyomán végzik a gyülekezet
ben, szájról szájra, memóriáról memóriára 
örökítve (és persze roncsolva is!) a dallamot... 
a szöveg azonban le van írva. Nos, az Uj zen- 
gedező mennyei kar, azaz régi és újonnan sze
reztetett, válogatott Isteni Ditséreteket és Lel
ki Énekeket magában foglaló, szép rendbe 
vétetett Gradual egy 1789-es újrakiadását 
használták a kapusi evangélikusok, amely 
a Máté-féle evangéliumban található szen
vedéstörténetet közli „Jeremiás Prófétának 
Siralmival és Imádságával és Jerusálem ve
szedelmének históriájával együtt”.

Az Uj zengedező mennyei kar és a ka
pusi hagyomány szerint a nagycsütörtö
ki és nagypénteki passió a mai katolikus 
egyházban is csak elvétve énekelt Kyrie 
puerorummal (A gyermekek Kyriéjével) kez
dődik, egy Mária-siralommal végződik, és a 
közöttük hosszadalmasan -  mert csakugyan 
vontatott tempóban! -  énekelt evangéliu
mi szenvedéstörténetet énekversek, vagyis 
strófikusan szerkesztett extrabiblikus szö
vegek egészítik ki, mintegy a kései kor ke
resztényeit önreflexióra, a megváltó szenve
déssel és halállal való szembesülés nyomán 
lelkiismeretvizsgálatra és megtérésre kész
tetve.

Avatott fül ma már könnyen felismeri, 
hogy a klasszikus recitálótónusok szabály- 
szerűségeit a mai kapusi passióénekesek 
lépten-nyomon megszegik. Nyilván a nem
zedékváltások láncolata és a történelem jó
tékony radírja is teszi, hogy az ilyen élő és 
használt zenei anyagok alakulnak (bővül
nek vagy roncsolódnak, szinte egyre megy!). 
Az azonban kétségkívül megragadja az em
bert, ahogyan a záró Mária-siralom som
mázza a Jézus-gyászolást (alább az 1636-os 
Öreg Graduál oltszakadáti példányába kéz
zel beírt Mária-siralom részletét idézzük):

„Jaj!, édes méhemnek drága-édes 
gyümöltse, / Én szegény árva fejemnek tsak 
egy reménysége. // Jaj, jaj, ki nem szánna lát
ván ily estedet, / könyves szemmel ki nem 
sirna látván szent testedet! // Jaj mind el 
hagyának, szolgáid el futának, / Mint mező
ben egy virágszál, szintén úgy hagyának. // 
Oh drága szülöttem! ártatlan édes Jézus, / Mi 
bűnt tettél, hogy fán függesz, szelid kegyes 
Krisztus! // Most édes italod méreg-etzettel 
teljes, / Minden tagod sok kinokkal, látom 
igen terhes. // Koronád most tövis, szent ke
zedben clávis, / Szent nyakadon ütés-csapás 
vagyon, de nem Cláris. // Az bűnös Adám- 
nak és Évának vétkéért / Hurtzultattál 
tsapdostattál, végre áldoztattál. // Kálvá
ria hegyre mezitelen vitettél, / Az kegyet
len hóhéroktól ott fel-feszitettél. // Te szent 
oldalodból bőven tsöpög piros-vér, / Ez világon 
szerte-széllyel futott szomoru-hír. // Siratnak 
barlangban lévő mérges Sárkányok, / Sirán
koznak minden helyben lévő Vad állatok. [...]”

JAKABFFY TAMÁS

Trimaginarium
Három különböző karakterű művész állított ki a kolozsvári 

DoubleTree by Hiltonban helyet kapó City ArtSpace galériában. 
Az egy generációhoz tartozó fiatal alkotók négy-négy, tematiku
sán és technikailag is eltérő munkával szerepeltek a tárlaton, 
mégis felfedezhető egy tágabb összefüggésrendszer, amelyben az 
alkotások értelmezhetők.

László Hajnalka saját arcát modellként használó digitális port
réin a letisztultság a meghatározó, ahol minden vonalnak, formá
nak és színárnyalatnak rendeltetése van. Mindig személyes tör
ténet a kiindulópont, de a személyesség által olyan kérdéseket 
vet fel, mint az arc ábrázolásának és ábrázolhatóságának kérdé
se, arc és maszk, exhibicionizmus és rejtőzködés viszonya, ma
gány, kiszolgáltatottság és kényszerítő női szerepek. A címadás
sal is ezekre hívja fel a figyelmet: Through Her Eyes, The Prey, 
Superheroine, Standby. A nőiség mint egyfajta maszkviselés jele
nik meg nála, visszatérő motívuma az arcot eltakaró, helyettesí
tő maszk vagy lufi.

A centrális kompozíciók Szabó András legújabb munkáin is 
meghatározóak. Teljesen egynemű, sötét háttérből emelkednek 
ki a kis méretük ellenére is monumentálisnak ható robotportréi, 
ezzel is a rendkívüli pontossággal kidolgozott részletekre irányít
va a tekintetet. László Hajnalkának a reklámgrafika hatását is 
mutató digitalizált portréi után itt szinte elveszünk a felületek 
gazdag kiképzésében. Szabó András számára kiemelten fontos az 
anyagszerűség, a kézműves jelleg, aprólékos, időigényes techni
kát alkalmazva, műanyaglemezre karcolja kompozícióit.

Kú-kú Bolygó Hercege, más néven w9-F22 nem egy fenyege
tő gépmonstrum, inkább egy kissé kopott, de hercegi tartással 
rendelkező figura. Kedves, emberi vonásokat viselő robotjai fö
lött eljárt az idő, mintha saját mementójukként, emlékművük

ként jelennének meg. Éjfél Párizsban 2118 című munkája szintén 
egy távoli világba kalauzol bennünket, legelésző őzeket látunk 
posztapokaliptikus díszlet előtt. Lehetne ez a tájképműfaj ironi
kus átirata is, de egészen más irányba visz a cím: Woody Allen 
Éjfélkor Párizsban című időutazós filmjét idézi meg, mely a ’20-as 
évek bohém Párizsába vezet, itt viszont a nem túl fényes jövőbe 
pillanthatunk be. A leharcolt antropomorf robotok és a gépmonst
rumok nem fenyegetőek, mind magukon viselik az emberi mun
ka nyomát és inkább nosztalgiát ébresztenek a nézőben. Kompo
zíciót a posztapokaliptikus táj vagy a semleges sötét háttér előtti 
lestrapált, elhasznált robotjainak csendje tölti be.

„Hangosabbak” a Szentes Zágon alkotásai, vibráló színei egész 
másképp provokálják a nézőt. Részletgazdag és rengeteg vizuá
lis poénnal tűzdelt festményeinek egyik visszatérő motívuma a 
bolygó. Érdekes bolygóközi utazásra hívnak a képek, egy felbo
rult világrend jelenik itt meg, a karneváli hangulatban eltolódtak 
az arányok, a fent és lent felcserélődik, a csábos Rókatündér és 
a villámokat szóró Kezesbárány mindenek fölé nőnek és egyikük 
sem tűnik már kezesnek. Egykori tanára, Dorel Gäinä búvárhoz 
hasonlította Szentes Zágont, aki leereszkedik, s néha feljön, hogy 
levegőt vegyen, de nem lehet tudni, hogy az általa feltárt titkok a 
világ mélyéről vagy felszínéről származnak-e.

Könnyen felismerhető stílusjegyekkel mutatja be mindhárom 
művész imaginárius világait, a közös talán az, hogy bár eltérő 
eszközökkel, de mindhárman maszkok, szerepek mögé bújva me
sélnek, és értelmezik magukat és a világot.

ZAKARIÁS ÁGOTA

2019/8. SZÁM -  ÁPRILIS 25. 23



Májusi évfordulók
1 -160 éve született Alexandru I. Philippide román költő
2 -160 éve született Jerome K. Jerome angol író

500 éve halt meg Leonardo da Vinci 
3 —60 éve halt meg Csendes Zoltán statisztikus 

90 éve született Mester Zsolt író 
4 -140 éve született Cvetko Golar szlovén író 
5 -8 0  éve született Nagy Kálmán műfordító 

110 éve született Radnóti Miklós 
390 éve halt meg Szymon Szymonowic lengyel költő

6 —120 éve született Benamy Sándor író
160 éve halt meg Alexander von Humboldt német tudós 
70 éve halt meg Maurice Maeterlinck belga költő

7 -140 éve halt meg Charles De Coster belga író
100 éve született Borisz Abramovics Szluckij orosz költő

8 — 280 éve született Stanislaw Trembecki lengyel költő
9 —320 éve született Gregorio Mayans y Siscar spanyol író 

10 — 90 éve született Kányádi Sándor költő
370 éve született Pápai Páriz Ferenc tudós 

11-110 éve született Herceg János író
12 -160 éve halt meg Szergej Tyimofejevics Akszakov író

180 éve született Reinis Naudzite lett író
13 —210 éve született Giuseppe Giusti olasz költő

45 éve halt meg Szinetár György író

14 -  130 éve halt meg Enrich Winterhaider román költő
15 -170 éve született Zofia Urbanowska lengyel írónő
17 -  70 éve halt meg Balázs Béla író
18 -  130 éve született Gunnar Gunnarson izlandi író

110 éve halt meg George Meredith angol író
19 — 220 éve halt meg Pierre Beaumarchais francia drámaíró
20 -  220 éve született Honoré de Balzac francia író
21 -  380 éve halt meg Tommaso Campanella olasz filozófus

80 éve született Lászlóffy Csaba költő, író 
70 éve halt meg Klaus Mann német író

22 —160 éve született Arthur Conan Doyle angol író
50 éve halt meg id. Indig Ottó író 
80 éve halt meg Ernst Toller német költő

23 -220 éve született Thomas Hood skót költő
24 -140 éve halt meg Jozef Balzy szlovák költő
25 -160 éve született Kanyaró Ferenc irodalomtörténész
26 —170 éve halt meg Anne Bronté angol író

100 éve halt meg Gozsdu Elek író
90 éve született Nicolae Hóiban román író

27 -  595 éve halt meg Giovanni Sercambi olasz író 
28-230 éve született Bernhard Severin Ingemann dán költő
29 -145 éve született Gilbert Keith Chesterton angol író
30 —50 éve halt meg Benedek Marcell író
30 —90 éve halt meg Harsányi Kálmán költő

200 éve született Walt Whitman amerikai költő

Egk
VÍZSZINTES: 1. Helység pol
gára. 6. Függőzár. 11. Verseny
szakasz. 12. Rovarok testrésze.
14. Francia zeneszerző (Edouard).
15. Majomhang. 16. Gazdag pa
raszt. 18. Feljön a Nap, népiesen. 
19. Kisebb bolt. 21. Belgrád he
gye. 23. Baj, csapás, viszontag
ság. 26. Zuhogni kezd! 28. Vá
szonfajta. 29. Kiütés a ringben.
30. Incorporated, röviden. 32. Ri
jeka másik neve. 33. A Sárvíz mel
lékvize. 34. Pépes étel. 36. Rövidí
tés cégtáblán. 37. Villanykörte. 38. 
Becézett Salamon. 40. Személy
rag van ilyen. 42. Nyomatékosító 
szó. 43. Alkotórész. 45. ... Ekberg; 
filmszínésznő. 48. Olasz karm es
ter (Alberto). 50. Tréfa, angolul. 
51. ... an der Thaya; osztrák vá
roska. 53. Érett gabonát betakarít. 
54. Werner Egk (1901-1983), né
met zeneszerző operája.

FÜGGŐLEGES: 1. Fáról kú
szik. 2. ...-Gull; Sue műve. 3. ... 
Marci; Tersánszky Józsi Jenő hő
se. 4. Opus, röviden. 5. Werner 
Egk operája. 7. Az alumínium 
vegyjele. 8. A szemétdomb ura! 
9. Eszméletét veszti. 10. Erősza
kosan viselkedő. 12. Te, latinul. 
13. A tetejére. 16. Szereplő Puc
cini Turandot című operájában.
17. Angol női név. 20. Makacs el
lenszegülés. 22. Pest megyei vá
ros. 24. Amely dolgot. 25. Ritka 
női név. 27. Megelégelés. 29. Ma
nuális. 31. Csaba az oviban. 33. 
Egykori politikus (Bertalan). 35. 
Másképp, latinul. 37. Verbum tol- 
daléka. 39. A Tisza mellékvize. 40. 
Sziget, franciául. 41. Indián nép.
44. írásjel. 46. Őszi hónap, rö
vidítve. 47. Méhlakás. 49. Papa, 
angolul. 51. Néma Liza! 52. Köl
tői sóhaj.

R. T.

A Helikon 2019/7-es szá
mában közölt Bibliofil című 
rejtvény megfejtése: aki so
hasem olvassa el a könyveit.
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Proiect realizat cu sprijinul Primáriei §i 
Consiliului local Cluj-Napoca.
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri 
Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja. 
Revistá finan^atá cu sprijinul Ministerului 
Culturii §i Identitási Nationale.
Kiadványunk a Kulturális és Nemzeti Identitás 
Minisztériumának támogatásával jelenik meg.
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