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kortarsproza.exe
Van az a pénz, és van az az algoritmus. 

Hogyne lenne. Ha robotok tudnak reklámszö-
veget és verset írni, épp ideje, hogy a széppró-
zát is megtanulják. Ugyan nekünk is vannak 
íróink meg iskoláink, de azok vagy túl drágán 
és felületesen, vagy túl lassan és eredményte-
lenül működnek. Kell egy robot, amely biztos 
elkészül pályázati határidőre, és minimális 
szerkesztői beavatkozással korhűen prózasze-
rű prózát gyárt.

Adott egy releváns társadalmi probléma: le-
het ez személyes válság, hanyatló kapcsolatok, 
mentális egészség, erőszak, halál – robotunk 
ismeri mindezeket, hisz jól tudja, mit milyen 
reklámmal orvosoljon, eleget tanulmányozta 
az emberi viselkedésmintát. Mindenekelőtt 
azt kell megértetnünk vele, hogy bár az ember 
komplex lény, ezt nem kell feltétlenül tükröz-
nie a prózájának. Azt is tisztázzuk: öt-hét szó 
után illik kitenni valahová egy pontot, míves 
körmondataink ideje lejárt, elég némi iróniá-

val és jól porciózott fontoskodással feltölteni a 
szikár tőmondatokat. A narráció legyen hekti-
kus, mégis könnyen fogyasztható, a helyszín-
nel pedig nem érdemes bíbelődni, a magyaror-
szági exportcikkben Budapest, az erdélyiben 
Kolozsvár. Aki ezek jellegzetes kocsmáit és 
szokásait nem ismerné, magára vessen.

A prózanyelvnek sem kell identitás, felismer-
hető irodalmi jegyek vagy alapos mondatszer-
kesztés, csak sodrás, tét, erő és egyéb hangza-
tos kulcsszavak, amelyek egy könyvbemutatón 
felsorolhatók. Mindenképp jó, ha problémacent-
rikus a mű, hadd döntse le azokat a tabukat, 
amelyekről egy századdal ezelőtt még nem ír-
tak, és kerülje azokat, amelyekről akkor még 
lehetett írni. Amennyiben a mű politikailag 
semleges, az olvasó köteles kifizetni a befolyá-
solhatósági különbözetet, az  ingyenes verzió 
azonban szabadon módosítható. Igazi filológusi 
kaland lesz majd kibogozni, mire gondolhatott 
az író! Kétszáz gépelt oldal után robotunk ter-
mészetesen megállhat, és kezdheti a következő 
munkát. A nagyregény már rég nem kifizetődő.

Fontos, hogy háborúról azért mégse írjon. 
Robotunk nem érti sem a háborút, sem a bé-
két. És  egyébként se adjunk neki ötleteket. 
Elég, ha jelöljük pár irodalmi díjra.

Fémes kapcsolat (részlet)
Lapszámunk 1., 3–12., 14., 15. és 17. oldalát Orth István grafikus sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti 
Központban megrendezett kiállításának anyagával illusztráltuk.
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– 1985-ben egy székesfehérvári fiatal 
felvételizett az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem magyar nyelv és irodalom–törté-
nelem szakára. Kiknek és milyen hatá-
soknak köszönhető, hogy ezen két szak 
mellett döntöttél?

– Tizennégy éves koromig a matemati-
ka érdekelt. Gimnazista koromban szó-
lított meg a magyar irodalom. Petőfi 
Sándor, Arany János, Ady Endre, József 
Attila, Németh László és Esterházy Péter 
művei megrendítettek és elhívtak. Ezek 
a szerzők jelölték ki számomra azokat 
a tárgyakat, amelyekkel egész életem-
ben foglalkozni akartam: az  anyanyel-
vet, az embert a maga lelki és értelmi 
meghatározottságaival, és a nemzeti kö-
zösséget. Ezt tizenöt-tizenhat éves ko-
romra eldöntöttem magamban. Ez  az 
élmény teljesen ösztönös volt. Nem tuda-
tosult bennem, hogy mi köti össze e szer-
zők nyelvművészetét – jelesül a magyar 
nyelv hangzásának és ritmusának mély-
árama a természetes versbeszédben vagy 
a tökéletességig kiegyensúlyozott próza-
mondatban. És főleg nem láttam, hogy 
mennyire egy húron pendülnek az em-
berről és a közösségről való beszédmód-
jukban. Valamennyiüknél a racionális, 
felemelt mutatóujjal oktató, nevelő, kor-

holó, buzdító üzenet viaskodik az irraci-
onális, ösztönös erőkkel, amelyek a szö-
vegritmusban verik a tamtamot. Mielőtt 
megértettem volna, miről van szó, már 
egy életre elköteleződtem az efféle meg-
szólalásmód mellett, és buzgón gyako-
roltam már a gimnáziumban is, amikor 
csak kiállítottak a többiek elé. Ma sem 
tudok mást helyette, legfeljebb hallgatni, 
ha azt mondják, te most állj félre.

Ehhez a tervemhez találtam szövetsé-
gesekre két tanáromban, Halmos István-
ban és feleségében. Míg Halmos tanár úr 
adta alám a lovat magyarórán, Halmos 
tanárnő szelíd következetességgel kény-
szerített arra, hogy ebből az én képzelt 
nagy tudásomból valami kézzelfogha-
tót a történeti tesztek, esszékérdések és 
más hasonlók nyelvén is ki tudjak fejez-
ni, nehogy a felvételin érjen a kellemet-
len meglepetés.

Egyszóval a magyar–történelem szak 
magától adódott egyfelől, erre a József 
Attila Gimnázium kiváló színvonalon 
felkészített. Másfelől a vidéki városi kö-
zeg nem volt alkalmas arra, hogy vala-
ki a tekintetét a középiskolai tanárság-
nál feljebb emelje. Első írásom egy esszé 
volt Esterházy Péter Termelési-regényé-
ről, amellyel utolsó lettem egy helyi pá-
lyázaton. Húsz évvel később vallotta meg 

az egyik zsűritag: azért, mert meg vol-
tak győződve arról, hogy az anyukám ír-
ta. A harcot a kiemelkedésért külön meg 
kellett vívni Székesfehérvárral.

– 1987 nyarán két hónapot az Amerikai 
Egyesült Államokban töltöttél nyelvtanu-
lással, 1989–90-ben pedig a párizsi École 
Normale Supérieure-ön tanultál. Milyen 
volt közvetlenül a rendszerváltás előtt és 
alatt külföldön peregrinálni?

– Mindkét külföldi út kiváltsága az 
ELTE Eötvös József Collegiumának volt 
köszönhető, amelynek egyetemi hall-
gatóként tagja lettem. Otthonra talál-
tam a Collegium régi vágású narodnyik, 
harmadik utas, óvatos ellenzékiségében, 
a nyolcvanas években tiltott vagy mellő-
zött szellemi termékek között, amelyek 
a könyvtárában kézbe vehetők voltak: 
A minőség forradalma, a Három nemze-
dék, a Bibó-emlékkönyv, ilyenek. A Mé-
nesi út 11–13. ablakaiból küldetéstuda-
tunk fölényével néztünk le a szemben 
lévő Bibó István Szakkollégium jogá-
szaira.

Külföldről nézve az ország és még 
oly sorsdöntő történései is jelentékte-
len színben tűntek fel másokkal beszél-
getve vagy az újságokat olvasva. Ez volt 
az egyik sokkhatás. A  másik kulturá-
lis sokkot a szembesülés okozta a teljes 
könyvárakkal és a bölcsészettudományok 
nemzetközi szintű művelésével. Elmerül-
tem a nyelvek, a klasszikus antikvitás, 
a  filozófia, a  történelemelméletek vilá-
gában. Mélyen kizökkentett lelki egyen-
súlyomból a felismerés, hogy van tovább 
a Három nemzedéknél a történelmi meg-
ismerésben.

Küzdöttem a fenyegető szellemi ott-
hontalanság ellen. Úgy döntöttem, hogy 
a rendszerváltozás nyomán megnyíló 
külföldi lehetőségek helyett Magyaror-
szágot választom. „Miért?” – kérdezte 
tőlem a bevándorlási tiszt a Charles de 
Gaulle reptéren, amikor visszaadtam a 
tartózkodási engedélyem. „Teljesítettem 
a küldetésem, uram” – válaszoltam hu-
szonnégy évem naiv magabiztosságával.

Cincinnati és Párizs egymást erősí-
tő tapasztalata az volt, hogy az én ott-
honom Európa. Minden akarás dacára 
sem találtam többé kizárólagos szelle-
mi hajlékra a magyar nemzeti hagyo-
mányban. Kezdetét vette (sokáig ismét 
csak anélkül, hogy tudatosodott volna 
bennem, mibe keveredtem) egy intellek-
tuálisan nomadizáló életmód, vándorlás 
a tudományszakok, korszakok, nyelvek, 
kutatási irányok között. Egyedül vagyok 
úton, olykor időszakos szövetségesekkel, 
olykor kifejezetten magányosan. Erre a 
kényszeres mehetnékre kellett felépíteni 
egy munkahelyekben, beosztásokban és 
tudományos fokozatokban materializáló-
dó tudományos pályát. Néha megkérde-
zem magamtól, nem lett volna-e mégis 
jobb nem kilépni az Eötvös Könyvtárból 
a Ménesi úton.

– Közleményeidben Eötvös Józseffel, 
Gottfried Wilhelm Leibnizcel és Lukács 
Györggyel foglalkoztál részletesebben. Mi 
fogott meg a munkásságukból?

GÁNGÓ GÁBOR

Irodalomtörténész, filozófus. 1966-ban született Székesfehérváron. Szülővárosában 
érettségizett (1984), egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
végezte (1985–1991), 1997 óta az irodalomtudományok kandidátusa, 2002-ben habi-
litált, 2004-ben PhD fokozatot szerzett filozófiatudományból, a Magyar Tudományos 
Akadémia Doktora (2006). Az Akadémiai Ifjúsági Díj (1995), több külföldi kutatási 
ösztöndíj (Bécs, Varsó, Wolfenbüttel, Mainz) nyertese, több európai tanintézmény ven-
dégoktatója. Jelenleg az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Bölcsészettudo-
mányi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének tudományos tanácsadója, és társult mun-
katárs az Erfurti Egyetemhez tartozó Max Weber Kultúra- és Társadalomtudományi 
Kollégiumban. 

„Egyedül 
vagyok úton” 

Interjú 
Gángó Gábor 
irodalomtörténésszel, 
filozófussal
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– Mindhárman kiváló kísérőimnek bi-
zonyultak tudományok közötti utamon 
mindmáig. Báró Eötvös József regény-
íróként az irodalomtörténeti kutatások 
tárgya, míg elméleti művei a politikafi-
lozófia és a politikai eszmetörténet tu-
dományágaihoz tartoznak. Gyakorlati 
politikusi életműve a történettudomány 
illetékességi körébe tartozik elsősorban. 
Ugyanez mondható el az esztéta, iroda-
lomtörténész, filozófus és politikus Lu-
kács Györgyről és még inkább Leibnizről, 
az utolsó „össztudósok” (Universalgelehr-
ten) egyikéről. E szerzők esetében tehát 
előnnyé válik a többféle kompetencia, 
mert segíti a szövegértést és a történe-
ti problémamegoldást.

Báró Eötvös József életművének kuta-
tása összehasonlíthatatlanul a legfonto-
sabb szerepet tölti be kutatói profilom-
ban. Egy olyan témáról van szó, amely 
szakdolgozatomtól velem van értekezé-
seimen keresztül egészen a jelen nagy 
kutatási projektjéig, Eötvös József leve-
lezésének kiadásáig. Megtiszteltetésnek 
és elismerésnek tartom, hogy munkatár-
saimmal megindíthattam 2015 és 2019 
között ezt a vállalkozást a Bölcsészettu-
dományi Kutatóintézetben az Országos 
Tudományos Kutatási Alap és utódintéz-
ménye támogatásával, és részese lehetek 
a Cieger András vezette kutatócsoport-
nak, amely a munkát 2020-tól folytatja. 
Több mint négyezer levélről van szó: ha 
úgy tetszik, otthonom volt és marad ez 
a projekt pályám mostani szakaszában.

Van ugyanakkor egy további, tartalmi 
vonatkozás is, amely e szerzőket össze-
köti, bármi távol is álljanak sok szem-
pontból egymástól. Ha otthonom Európa, 
akkor a kedvenc zugom benne Közép-Eu-
rópa vagy Közép-Kelet-Európa. Ennek a 
térségnek a történeti és kulturális azo-
nosságát igyekszik megvilágítani más és 
más perspektívából az általad említett 
szerzőkkel való foglalkozásom. Kezdet-
től arra törekedtem, hogy Eötvös József 
életművét ne csak a történeti Magyar-
ország, hanem egyben az Osztrák Biro-
dalom (1867-től az Osztrák–Magyar Mo-
narchia) összefüggésében vizsgáljam. 
A 2000-es évek elején azt firtattam egy 
szélesebb irodalom- és kultúrtörténeti 
kérdésfeltevésben, mennyiben tekinthe-
tő az Osztrák–Magyar Monarchia emlé-
kezete a közép-európai térség kulturá-
lis kódjának és így egy elveszett polgári 
értékrend nosztalgikus-normatív átörö-
kítőjének olyan szerzők esetében (hogy 
csak magyarokat említsek), mint Jókai 
Mór, Krúdy Gyula, Márai Sándor, Ottlik 
Géza, Esterházy Péter és mások. Ezt kö-
vetően került érdeklődésem középpont-
jába e Nyugathoz képest „elmaradott” 
vagy „megkésett” régió emancipációs tö-
rekvéseinek egyik forgatókönyve, a kul-
turális voluntarizmus. Ezt vizsgáltam 
közép-európai szerzőknek, köztük első-
sorban a lengyel Stanisław Brzozows-
kinak és a magyar Lukács Györgynek 
a kulturális marxizmus közép-kelet-eu-
rópai változata megteremtésére irányu-
ló kísérletein keresztül. E kalandos vál-
lalkozás a lengyel és a spanyol nyelvig, 
Varsótól Buenos Airesig vitt el az intel-
lektuális szövetségesek keresése során. 

E kollégáim érdeklődése nyomán tágult 
ki Lukács-kérdéseim horizontja a wei-
mari Németország szellemi konstelláció-
jáig, Hannah Arendt, Siegfried Kracauer, 
Walter Benjamin és Lukács összehason-
lító vizsgálatáig.

Azután azt kérdeztem, vajon meddig 
nyúlnak vissza a Közép-Európa-képzet 
előzményei az időben. Ennek a kérdésnek 
nyomán lett a 17. századi hannoveri filo-
zófus, történész, matematikus és politikai 
tanácsadó Gottfried Wilhelm Leibniz a 
2010 utáni időszakom egyik legfontosabb 
figurája. Közismert, hogy ő beszélt először 
Németországról mint „Mitteleuropá”-ról. 
Az a tény viszont, hogy Leibniznek mint 
politikai gondolkodónak és tanácsadó-
nak a jelenlegi közép-kelet-európai tér-
ség (számára a Szent Német-Római Biro-
dalom, az Orosz Birodalom és az Oszmán 
Birodalom által közre zárt terület) hosz-
szú évtizedeken keresztül figyelme és po-
litikai tevékenysége homlokterében állt, 
szinte teljesen ismeretlen volt a kutatók 
előtt. Ez  a felismerés, illetve ennek ok-
adatolása az irdatlanul terjedelmes leib-
nizi életmű megfelelő szövegeivel nagy ér-
deklődést váltott ki, nem utolsósorban a 
2016-os Leibniz-tricentenárium konjunk-
túrájának is köszönhetően, több jelentős 
németországi Leibniz-kutatóhelyen, Wol-
fenbütteltől Mainzon és Hannoveren át 
Erfurtig és Gotháig.

– Sokat közöltél németül, Ausztriá-
ban és Németországban kutatóként, ok-
tatóként többször megfordultál, a türin-
giai Erfurtban egyetemi állásod is volt. 
A szakmai életedben a német nyelv és a 
germán világ adta magát? Melyek a bé-
csi és németországi kutatóútjaidhoz kötő-
dő legkellemesebb emlékeid?

– A német nyelv ismerete és az ausztri-
ai, közelebbről bécsi kapcsolat, ha nem is 
„adta magát” könnyen, Eötvös József te-

vékenységének bécsi forrásai és az Oszt-
rák Birodalom történeti szakirodalma 
miatt megszerzendő volt, és (elsősorban 
a bécsi Collegium Hungaricum akko-
ri vezetésének tartós bizalma és támo-
gatása révén) megszerezhetőnek is bizo-
nyult. Szeretem a hatalmas, átlátható és 
bejárható könyvtárakat, a gyűjtemények 
szélességét és mélységét, és a tudomány-
támogató struktúrák hatékonyságát. 
Szabad időmből az órahosszat tartó sé-
ták és biciklis kirándulások a legkedve-
sebb emlékeim: a Rajna mentén Mainz-
nál, vagy a gothai dombok között, vagy 
éppen Wolfenbüttel környékén, ahol egy-
szer arra gondoltam: ilyen lehetett volna 
Kertmagyarország.

– Egy erőteljesen digitalizálódó világ-
ban milyen jellegű kihívásokkal néz szem-
be a magyar nyelvű irodalomtörténet?

– Egyszerű felhasználóként inkább 
nagy lehetőséget látok a digitalizációban, 
amelynek segítségével az egész magyar 
nyelvterület irodalmi tudástestét köl-
csönösen elérhetővé lehet tenni. Ugyan-
ez vonatkozik számos más területre, 
mint a sajtótermékekre vagy a filozófi-
ai szövegek archívumára. Két forráscso-
port válhat a digitalizációs trendek ál-
dozatává. Az egyik a kéziratos források 
és az egyetlen vagy néhány példányban 
fennmaradt könyvek köre, amelyek egy-
re inkább a közgyűjtemények egyik fő 
létalapját jelentik, és ezért berzenked-
nek a digitalizációjuk ellen. Félő viszont, 
hogy a kattintgatásba egyre inkább be-
lekényelmesedő kutatók inkább a kuta-
tási kérdésük átfogalmazását választják 
az utazás helyett. A másik a nemzeti tör-
téneti hagyomány idegen nyelvű, elsősor-
ban latin nyelvű darabjai. Ha az ezekhez 
való hozzáférést a nyelvi korlátok mel-
lett a digitalizációból való kimaradásuk 
is nehezíti, egyes tudományágak, minde-
nekelőtt a magyar filozófiatörténet és po-
litikai eszmetörténet nagyelbeszélésének 
a hosszú ideje több mint időszerű megal-
kotása újabb akadályba fog ütközni.

– Mivel foglalkozol jelenleg és vannak-e 
a jövőre nézve terveid?

– Jelenleg (és ez még néhány évig így 
lesz) az időmet két kutatás között osztom 
meg. Az egyik az Eötvös-levelezés kiadá-
sa, fél szemmel egy nagy életrajzi monog-
ráfiára is tekintve, amellyel nem szeret-
nék adós maradni. A  másik egy újabb 
vállalkozás, amely Közép-Kelet-Európá-
hoz köthető, jelesül a modern természet-
jogi gondolkodás recepciója a régióban 
Lengyelországtól Csehországon, az oszt-
rák örökös tartományokon és a Magyar 
Királyságon át Erdélyig, kitekintéssel a 
latin kereszténységen kívüli területekre 
és kultúrákra is. Egy nemzetközi kuta-
tócsoporttal dolgozunk a témán, amely a 
térségbeli politikai gondolkodás, társa-
dalomelmélet, erkölcsfilozófia 17–18. szá-
zadi történetét a felekezeti oktatás néző-
pontjából alapvetően új szempontokkal 
bővíti.

HORVÁTH CSABA

Egyiptomi nő
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ADRIAN POPESCU

Az első jelek

Az első jelek, ha tétovák is, felbecsülhetetlenek,
a járni tanuló gyermek legelső lépései,
a megtorpanó láz s betegség első mutatói,
midőn érkezik a gyógyulást ígérő koratavasz
a szárba szökkenő szerelem moccanásaival,
és az ifjúság lángját lobbantó első lendület.

Érettséged első jele, mikor úgy kezdesz a régvolt
poétákra gondolni, mint távoli rokonokra,
fölkutatod az Atya házához vezető ösvényeket,
térképezed őket. Mosollyal, hogy bocsánatot nyerhetsz.
A legelső veszteségek gyakorta nyereségnek tekinthetők.

Egy másfajta kozmikus kezdet vakító fényeit
jelző csillogás és a bölcsek égi ösvényei;
a költészet igazát hirdető első ígéretek,
mikor nem tűröd tovább a meddő esztétikák fuvalmait,
sem a hiú gőgtől dagadó vallomások szennyét.

A halál legelső jóslói azok a törvények,
melyek szerint valami nemlétező a lélek,
akik ővele ülnek a Vacsoránál, nem mások, csak
holmi borivók egy hosszú asztal mellett.

Abda

1.

Abdánál megásták saját sírjukat. Igen.
A halott fülkagylójában fekete vér,
rímek a viharkabát zsebében,
az utolsó percekig gonddal egybeszőve,
lágerben vagy lépésritmusra, menet közben.

Dögsötétből kiemelt tiszta verssorok; őt meg
hajnalban agyonlövik. S mint idő hamuvedrében:
a könnyedén írt hexameterek, mintha az
éji barakok elégiáit írná sietség nélkül.
végignyúlva a priccsen, álmos lámpafényben.

A föld pedig akár a könyvlapok:
megőrzi a koporsóba zárt életet,
a beszakadt koponyába hatoló gyökérben,
de a magban is, mit író ember valaha elvetett,
nem bír minket védeni a költészet többé,
inkább növeli a veszélyt, nem hogy kikerülné.

Radnóti Miklóssal hiszem: a költészet
erőt vesz időn, s nem hull halálba,
s mi versszakokba rejtve – megmarad.
Minden sor Istenség és sors adománya.
Arany a földben, s a legszabadabb versek
hamis pénzek s babérok között hevernek.

2.

Félelem nélkül áll saját sírja szájánál, és
magával visz a földbe egy füzetet 30 verssel,
melyeket a szörnyű menet szüneteiben írt;
tudja, senki se fogja őt gyolcsba takarni,
mikor gödörbe löki egy őrmester csizmája,
és szemfedőjéről nem szakítnak fodrot emlékül.
Legutolsó verseit mintha egy fogsor marta volna
a sárgacsillag vásznára. Írja a rabság elégiáit,
éji rovarcsípések közt, elcsigázva.

Évek múltán áthaladsz a nyaralóváros Abdán,
hol nagy befőtteskannákban paprikák ragyognak,
sietős utazó, de a füleidben
hatalmas katasztrófák szélzúgásával.
Van egy hely mindig, már tudod, a közelben,
ott lőtték le kopár aszályos mezőn.
Az ifjak tán szednek néhány bogyót az eset bokrairól,
ám az íze marja a néma száj padlását,
és „olyan rég történt amúgy is!” – mondják egyesek.

Őt pedig, a gyökerekbe gabalyodottat majd megsegíti
Valaki.

KIRÁLY LÁSZLÓ fordításai

Adrian Popescu (1947, Kolozsvár) író, költő, esszéíró, 
műfordító. Közel harminc kötet szerzője, a kolozsvári 
Echinox folyóirat meghatározó alakja. Többek között 
német, magyar, makedón és francia nyelvre fordítva je-
lentek meg önálló kötetei. Kolozsváron él.

Méhek
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MAGYARY ÁGNES

A száműzött tábornok
(részlet a Madrid című regényes útirajzból)

„…todos tenemos los abuelos que tienen 
las manos sucias…”

(Arturo Pérez-Reverte)

A címben említett katonatiszt Félix Mu-
edra Miñon. A spanyol polgárháború után 
először halálra, majd harminc évre, aztán 
hatra és végül száműzetésre ítélték. A me-
diterrán tétovaság oka: polgárháborúban 
nehéz eldönteni, ki a barát vagy ki az el-
lenség. És mint rendes gyarmatosító bi-
rodalomból, hova máshova lehetne szám-
űzni a renitenseket, mint valami rozzant 
afrikai országba, amely ebben az esetben  
Egyenlítői-Guinea volt, ahol Félix Muedra 
egy ültetvény intézőjeként tengette életét. 
Mondanom sem kell, a leghalványabb sej-
telme sem volt a mezőgazdaságról. Egész 
addigi életében csak katonatiszti minősé-
gében forgolódott a világban. De a hozzá 
nem értés nem lehet akadály, és Egyen-
lítői-Guinea semmilyen körülmények kö-
zött sem rúghat labdába Szibéria mellett.

Én 2000-ben találkoztam először a tá-
bornok unokájával Belgiumban. Mindket-
ten erasmusos diákok voltunk, és egyfor-
mán rosszul beszéltünk franciául, ezért 
jó volt valakivel felszabadultan spanyolul 
csevegni, már csak azért is, mivel belga 
lakótársaink kimerítették a furcsa kate-
góriát. Ott volt például Anne-Sophie, akit 
csak ’cucu ça va’-nak szólítottunk egymás 
között, mivel ahogy meglátott valakit, rög-
tön több kilométeres műmosoly terült el 
az arcán és idegesítő fejhangon énekelte: 
Cucu! Ça va? Ez először ijesztő, majd ide-
gesítő, végül már csak vicces volt. A má-
sik Anne-Sophie-nak – akit egymás kö-
zött csak La Pelirojának neveztünk élénk, 
vörös haja miatt –, súlyos szocializációs 
problémái voltak, mivel soha semmiben 
nem volt saját véleménye, és mindenestül 
felolvadt a ’cucu ça va’-ban. Murielle és 
Éline a másik kettőhöz képest már szin-
te normálisan viselkedtek, kivéve, hogy 
ők is behódoltak a cucunak. Egy dolog-
ban viszont teljesen egyformák voltak: en-
gem következetesen Anának, Anát pedig 
Agnèsnek szólították.

Így – elvesztve identitásunkat és nyelvi 
zárványba kerülve a tábornok unokájával 
– véd- és dacszövetséget alkottunk, elvég-
re mindketten a végekről jöttünk, és ott 
mindig gyanús dolgokat művelnek. Húst 
esznek reggelire vagy bikákat kergetnek 
egy arénában – nehéz eldönteni, melyik a 
rosszabb.

Szóval, mint barbár népek valami is-
ten háta mögötti provinciából, ott ültünk 
a csekély nyelvtudásunkkal és zavartan 
bámultuk a belgákat, mert nem értettük 
őket, és ebben nem csak a nyelvi akadá-
lyok játszottak szerepet. A helyzetet én vi-
seltem rosszabbul, engem is utáltak job-
ban, de mivel úgyis azt hitték, hogy Ana 
én vagyok, nyugodtan kijelenthetjük: ő 
volt a renitens, nem én.

A rue de Bruyėres-en laktunk a hegy 
tetején. Anával úgy véltük – hiányos 
nyelvtudásunk az egyetlen mentségünk –, 
a bruyėre sűrű ködöt jelent. Volt benne rá-
ció, mert Louvain-la-Neuve-ben (spanyolul 
Luvaina, magyarul Löwen) soha nem süt 
a nap, állandóan szitál az eső, és olyan 
szürkeség lebeg az utcák felett, hogy két-
ségbeesetten csak az öngyilkosságon lehet 
merengeni. A szótár ezzel szemben azt ál-
lítja: a bruyėre az nem más, mint hanga. 
Micsoda marhaság! Nincs is ilyen növény, 
hogy hanga! Amúgy ez a hanga, amely a 
mi utcánkban is nőtt, tetszetős cserjesze-
rű, lila virágú növény, amit minden józan 
belátással csak izének lehetne nevezni és 
nem hangának, főleg nem bruyère-nek.

Louvain-la-Neuve pedig egy olyan kis-
város a mező közepén, amely annak kö-
szönheti létét, hogy Löwenben (flaman-
dul Leuven, franciául Lauvain), ahol már 
a középkor óta egyetem működik (1425), 
rossz viszonyba kerültek egymással a di-
ákok. A város a mai Belgium flamand ré-
szén található, ennek következtében ide-
jártak a flamand és a francia anyanyelvű 
– azaz vallon – tanulók. Régi belga szokás 
szerint ez a két népcsoport utálja egymást. 
Kiengesztelhetetlenül. Visszafordíthatat-
lanul. Sarkalatosan. Mert a népek általá-
ban nem szeretik azokat, akik más nyel-
ven beszélnek és különböznek tőlük. Lehet 
ezt múló szeszélyként kezelni, de ez olyan 
mélyen él az emberben, mint az ősi félelem 
az elmúlástól, amelyre amúgy pont a szá-
raz, szikkadt hispán vidéken találták ki a 
legjobb megoldást: a bikaviadalt. Tehát a 
másik nép megvetése egy ősi hagyomány, 
amelyhez hű mindenki. Mert felmenőink 
szokásait tisztelni kell.

Márai is ezt tapasztalta nyugat-euró-
pai utazgatásai során Brüsszelben (fran-
ciául Bruxelles, flamandul Brussel, spa-
nyolul Bruselas), amikor a Grand Place 
egyik előkelő szállodájában bérelt ki szo-
bát. Egy szomorkásan esős vasárnap reg-
gel arra ébredt, hogy a téren elmélyülten 
egymást pofozzák a flamandok és a val-
lonok. Azonnal lesietett, mert úgy vélte, 
mint írónak kötelessége közelről megvizs-
gálnia az esetet. Egy épp tétlenül álldo-
gáló flamand orvostól kérdezte meg, hogy 
miért kell egymást püfölni a két nemzet 
fiainak. A válasz módfelett egyszerű volt: 
mert a vallonokkal nem lehet együtt élni – 
mondta az orvos. Ez valamikor a harmin-
cas években történt.

A helyzet nem sokat változott, mert a 
hatvanas években ugyanúgy összevere-
kedtek a flamand és vallon diákok a lö-
weni egyetemen, mint Márai korában. 
És ahogy azt a flamand orvos elmagya-
rázta az arrafelé tébláboló magyar író-
nak, miszerint a vallonok kiállhatatlanok, 
az egyetemen is levonták a tudományos 
következtetést: ennek a két társaságnak 
egyidőben ugyanazon a helyen tartózkod-

nia ártalmas az egészségre. Így a semmi 
közepén megépítették az új egyetemet a 
vallonok számára, hogy ne kelljen tovább 
együtt szenvedniük, és rögtön elnevezték 
azt az új Löwennek. Az egyetem honlap-
ján fellengzősen amúgy az egyetem ala-
pításának éveként 1425 szerepel. Az  új 
egyetemi várost 1969-ben kezdték el fel-
építeni.

Mi ezen a Louvain-la-Neuven-ben ara-
szolgattunk lefelé a rue de Bruyères-en 
Anával – Muedra tábornok unokájával –, 
amikor egy magas ház szuterénjának az 
ablakából elénk ugrott María. María Ana 
egyetemi társa volt, és szintén pszicholó-
gus hallgatóként tengette életét Vallóni-
ában. Máskülönben atletizált, diszkosz-
vető volt. Ennek megfelelően férfiakat is 
megszégyenítő erővel rendelkezett, és eh-
hez illő vehemenciával viszonyult az élet-
hez. Ő volt a leghangosabb és olyan gyor-
san beszélt, hogy az első két hónapban egy 
szót sem értettem abból, amit mond.

Ana egy este elment otthonról, és hogy 
ne maradjak egyedül, megkérte Maríát, 
jöjjön át. Meg is érkezett egy francia nyel-
vű Cosmopolitannel és széles mosollyal. 
Az ebédlőben ültünk le. María beszélni 
kezdett, közben a magazint lapozgatta bő-
szen és mutogatta nekem. Lavinaként öm-
lött belőle a mondanivaló. A kósza szavak 
csinos mondatokba rendeződtek. Én ijed-
ten pislogtam. Nyelvi reménytelenségbe 
süppedten hallgattam. Érteni semmit sem 
értettem. Hiábavalóság lett volna kérdez-
ni, így inkább jelentőségteljesen hümmög-
tem. A hümmögés minden nyelven hüm-
mögés, és olyan jelentést társítunk hozzá, 
amit akarunk. Én úgy gondoltam: segít-
ség, tonnányi spanyol szó alatt roskado-
zom, amelyek a paso doble ritmusára po-
tyognak rám; María meg ezt: milyen jól 
cseverészünk mi itt.

Sosem derült ki, miről tartott kiselő-
adást. Lassan hozzászoktam, és később 
tudtunk már beszélgetni is. De Isten nem 
ver bottal, azaz nyelvvel, azaz szavakkal, 
azaz paso dobléval, mert pár hónappal 
később María diákszállására egy québeci 

>>>>> folytatás a 6. oldalon
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frankofón lány érkezett, aki valami miatt 
úgy vélte, mindenki francia anyanyelvű 
ezen a kerek világon, és amikor a széles 
gesztusokkal megtartott előadására a szo-
bában senki sem reagált, akkor megkér-
dezte: vannak-e egyáltalán itt frankofó-
nok. Nem voltak. Ez 2000-ben történt.

Fontos megjegyezni: a spanyol jelenlét 
azon a vidéken (Belgium) már hagyomá-
nyosnak mondható, bár nem áldott emléke-
zetűnek! Alba herceg ténykedéseit még ma 
is ökölbe szorított kézzel emlegetik. Ami-
kor ugyanis a Katolikus Királyok egyetlen 
fia, Juan az esküvője után nem sokkal hir-
telen elhalálozott – vannak, akik úgy vé-
lik, a Habsburg maffia keze van a dolog-
ban –, a Katolikus Királyoknak nem lévén 
több fiúgyermeke, lányuk, Őrült Johanna 
örökölte a trónt, amely öröklés miatt sem 
a saját apja (Katolikus Ferdinánd), sem a 
férje (Szép Fülöp à la Habsburg) nem volt 
túl boldog, ezért gondoskodtak róla, hogy 
ne is nagyon kerüljön a trón közelébe. Ka-
póra jött, hogy őrült. Minő szerencse! En-
nél alkalmatosabb időben jött megőrülést 
nem is lehetne elképzelni! És ki meri két 
ilyen tiszteletre méltó férfi állítását két-
ségbe vonni?! Ki akar őrült uralkodót?! 
Nyilván senki. Ezért jól bezárták Johan-
nát egy szélfútta, vastag falú várba – oda, 
ahol a madár sem jár.

Johanna férje, Szép Fülöp (à la Habs-
burg) hozta a házasságba Németalföldet, 
ami kezdetben áldásnak tűnt, később pe-
dig átokká vált a spanyolok számára. Szép 
Fülöp is ott született Brugge-ben, spanyo-
lul Brujas, flamandul meg nem lehet ki-
ejteni. Sőt, maga V. Károly is Gantében 
(franciául Gand, hollandul Gent). Állító-
lag Károly sosem tudta igazán megszokni 
Spanyolországot, és a szíve mindig Német-
alföldre húzta vissza. Érdekes ízlése volt, 
az már biztos! Mondjuk, az mindig gyanús, 
amikor egy országon belül ugyanannak a 
városnak legalább három nyelven van ne-
ve, és a történelem álmoskönyve szerint ez 
bajt, sorscsapást és felfordulást jelent. Lásd 
Klausenburg, Kolozsvár és Cluj. Szóval, 
amikor ez a Habsburg-örökség – amelyet 
Spanyol Németalföldként ismerünk – fel-
lázadt, a fess Alba herceg és annak széles 
fehér gallérja oldotta meg a helyzetet.

Ötszáz évvel korábban is a rossz időjá-
rás kedvetlenítette el a spanyol hadsere-
get: az állandó eső, a sűrű köd, és ami a 
legnagyobb gond volt: a nap hiánya. Pedig 
a délről érkezők el sem tudták képzelni az 
életet a napsugarak lelket melegítő jelen-
léte nélkül. Így közelebb állónak érezték 
magukhoz a Napistennek embert áldozó 
vad indiánokat, mint a halvérű népeket 
ott a Spanyol Németalföldön, akik fény-
sugarakat először csak a XVII. század-
ban Rembrandt festményein láttak, azaz a 
leghalványabb elképzelésük sem volt a vi-
dámságról, a fiestákról, az eszem-iszom-
ról és egyéb kellemetes foglalatosságokról. 
A flamandok spanyolul flamencos. A táj 
sem volt éppen a spanyol katonák ízlése 
szerint való. Hol voltak a széles, végtelen-
be nyúló kasztíliai arany mezők, amelyek 
szelíd fodrozással kapaszkodnak a bá-
rányfelhős kék égbe? Olyan volt, mintha 
beszorultak volna két szélmalom, három 

domb és négy nyamvadt folyó közé és ez 
nagyon rossz érzés volt, mivel a katonák 
a hatalmas terekhez és széles szántóföl-
dekhez voltak szokva. Ha mindez nem lett 
volna elég, II. Fülöp pénzügyei zuhanóre-
pülésbe kezdtek, más szóval kiürült az ál-
lamkassza, kilógott Spanyolország fene-
ke a csődből, és a királynak nem volt egy 
lyukas garasa sem. Így aztán egy meg-
veszekedett fityinget sem kaptak a ka-
tonák, akik ezek után – egyáltalán nem 
meglepő módon – a „segíts magadon és Is-
ten is megsegít” elv alapján – kirámoltak 
néhány gazdag flamand várost. Ennek 
az lett a következménye, hogy a flamand 
polgárok fellázadtak. Ekkor jött a jóvágá-
sú Alba herceg, és helyre tette őket. Azok 
pedig a helyükre kerültek. Mármint azok, 
akik az eljárás során nem haltak meg.

Van egy XVI. századi festmény, La furia 
española (Spanyol őrjöngés) címmel (isme-
retlen festő műve), ahol egy utcakép tárul 
elénk – az 1576-os antwerpeni spanyol ka-
tonai rendrakást bemutatva. A kép közép-
pontjában meztelen emberek hullahegye 
látható, akik körül mindenhol – az emele-
ten, az ablakban, a tornácon, a háztetőn, 
a végtelenbe futó utcákon – katonák öldö-
sik a polgárokat. Ez a kifejezés (La furia 
española) nemcsak számos korabeli kép cí-
me lett, hanem egyben fogalommá is vált, 
és beépült az úgynevezett leyenda negra
irodalmába is. Állítólag a holland anyu-
kák a mai napig Alba herceg érkezésével 
riogatják a rendetlenkedő gyermekeket.

A leyenda negra érzékeny pontja a spa-
nyol népléleknek, és sokak szerint Al-

ba herceg németalföldi áldásos tevékeny-
ségének köszönhetően született meg az 
a nemzetközi irodalom, amely szerint a 
spanyolok máglyán égetik az eretneke-
ket, az indiánokat halomra öldösik, gye-
rekeket esznek reggelire, majd az egészet 
szűz lányok vérével öblítik le. A reformá-
ció korában (Alba hercegék lázadásleve-
résének volt némi vallásos színezete is, 
hiszen a katolikus spanyolok éppen pro-
testáns polgárokat igazítottak helyre) 
könyvek tömkelege jelent meg, természe-
tesen főleg protestáns nyomdákból kerül-
tek ki, amelyekben hosszasan ecsetelték 
a spanyolok által elkövetett borzalmakat. 
Valahogy így:

MELLYEL A  MEGTESTESÜLT ÖR-
DEG, A  PÁPA  ANTIKRISZTUS HIS-
PÁNIÁBA  AZ EGYÜGYŰ JÁMBOR 
KERESZTYÉNEKET, AZ EVANGÉLI-
OMNAK KÖVETŐIT, HALHATLAN 
ÁLNAKSÁGOKKAL ÉS MESTERSÉ-
GÖKKEL MEGKÖRÜLI, KIKERESI, 
MEGFOGJA, ÉS MINDEN MARHÁ-
JOKAT ELVÉVÉN, KIMONDHATLAN 
KEGYETLEN KÉNYOKKAL MEGKÉ-
NYOZÁ, ÉS RETTENETES HALÁLOK-
KAL MEGÖLI, AZ Ő PILÉLES HÓHÉRI 
ÉS AZ Ő BOLOND SZOLGÁI, A MEG-
VAKÍTOTT FEJEDELMEK ÁLTAL.

Ez az idézet Heltai Gáspár Háló című 
művéből való, amely 1570-ben Kolozsvá-
ron jelent meg. A mű eredetije (Sanctae 
inquisitionis Hispanicae artes) 1567-ben 
Heidelbergben került kinyomtatásra isme-

Az univerzum belseje

>>>>> folytatás az 5. oldalról
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>>>>> folytatás a 8. oldalon

SZEIFERT NATÁLIA

Édes alma
Ezt szeretni fogják – Annuska néni a gö-

csörtös almafa felé mutatott, amelyről ak-
kor még nem tudtam, hogy almafa. A te-
raszon álltunk. Mi őt néztük, ő a fát. Nem 
akartuk zavarni. A  kocsiajtó csapódása 
zökkentette ki, barna kabátja zsebére csa-
pott, kihalászta belőle a ház kulcsait, és a 
kezembe nyomta. A  lánya egy fehér Ast-
ra kombinak dőlve várta a kapu előtt. Öt 
éve laknak együtt, mesélte, amikor a szer-
ződést kötöttük, hogy azóta próbálja rábe-
szélni az anyját, adja el a telket. Csak telek-
ként emlegette, mintha nem is volna rajta a 
ház. Neki ez egy jelentés nélküli földdarab, 
messze a várostól, de még egy tisztességes-
nek nevezhető úttól is, mondta, és igaza 
van, errefelé, ha két kocsi akarna elhalad-
ni egymás mellett, az egyiknek le kéne hú-
zódnia, mondjuk ide, a ház előtt kiképzett 
két négyzetméternyi sík felületre, ame-
lyet nagyvonalúan felhajtónak fogok hívni 
mostantól. De itt nemigen jön szembe sen-
ki. A lánya furikázta ki a telekre Annus-
ka nénit néhány hetenként tavasztól őszig, 
évente egyszer leszedték a gyümölcsöt, el-
lenőrizték, hogy minden el van-e zárva, és 
várták, hogy hátha egyszer valakinek még-
is kell, és most végre kellett. Nekünk.

Ősz elején érik, jövőre figyeljék csak 
meg! – mondta Annuska néni, már a ka-
puban. A lánya felénk intett, beült a ko-
csiba. – Szinte egyik napról a másikra, 
figyeljék majd meg! Egyik nap még kese-
rű, kemény, mint a kő, de szinte másnap 
mennyei finom. Onnan lehet tudni, hogy 
most már igazán vége van a nyárnak. Egy 
kis ajándék, tudják, hogy az ember ne szo-
morkodjon azon, hogy innentől a télre vár.

Bólogattunk, mosolyogtunk. Annuska 
nénihez képest fiatal kertészeknek tűn-
tünk. Nem értettünk a gyümölcsfákhoz, 
én legalábbis egyáltalán nem, sosem volt 
kertem, almát legtöbbször boltban vet-
tem, ritkábban piacon, kicsit meg is ijed-
tem, hogy egy ilyen komoly dolog rám van 
bízva mostantól, gyorsan megkérdeztem, 
hogy kell-e vele valamit csinálni. Azt vá-
laszolta, hogy ezzel már nem sokat, öreg 
fa, csak élvezni kell a gyümölcsét. Ha érik, 
mihamarabb szedjük le.

Hálásan és bárgyún vigyorogtam rá, 
valamit motyogtam, talán, hogy vigyázni 
fogunk rá. Nem tudtam szabadulni az ér-
zéstől, hogy elveszek tőle valamit. Majd-
nem egy év múlva jutott csak eszembe, 
hogy almaéréskor meghívhatnánk ma-
gunkhoz. Az  adásvételin megnéztem a 
lánya nevét, aki tanúként írt alá, és meg-
kerestem az interneten. Az üzenetemre 
néhány nappal később, szűkszavúan rea-
gált, annyit közölt velem, hogy az anyja 
kórházban van. A hátamon végigfutott a 
hideg, aztán a meleg, kérdezzek-e rá, vagy 
inkább csak fejezzem ki együttérzésemet 
és hagyjam békén, végül jobbulást kíván-
tam és elnézését kértem a tolakodásért. 
Nem válaszolt, én sem írtam neki többé.

Túlvoltunk az első telünkön itt, sok volt 
a sár és kevés a hó. Le kellett számolnunk 

néhány romantikus képpel. De végleg még 
nem tudtunk. A beköltözéskor kipucoltuk 
a kéményt, a  zománcos kályha helyére 
üvegajtós vaskandallót állítottunk, és azo-
kon az estéken, amikor kint a fekete téli 
semmi vesztegelt, mi odabent a tüzet néz-
tük, burkolóztunk plédekbe és egymás-
ba. Nyáron kellett volna költözni, mon-
dogattuk. Itt volt körülöttünk az összes 
ígéret, de a legrosszabbkor akartuk bir-
tokba venni, tavaszra már rabok voltunk 
a ház falai között, szürke fényekben és 
idegen szagokban. Aztán szélesre tártuk 
az ablakokat, a  falat kapartuk, de újra-
festettük. Mindazt, amit ősszel nem dob-
tunk ki, összegyűjtöttük és utánfutóval 
vittük a szeméttelepre. A szeméttelep fur-
csa hely, köbméterárban átveszik az em-
bertől az élet hulladékait, és összegyűjtik 
nagy halmokba. A Szeméttelep Embere 
a közöny szobra, ha holnap erre járnánk, 
nem ismerne meg.

Az udvarunkban tavasszal csak a felko-
pott törzsű nagy fenyő volt zöld, de aztán 
egyik nap sárgás rügyek pattantak, és fel-
tápászkodott a fű. Akkor kezdtük megint 
elhinni, hogy megérte. A tombolás meg-
kezdődött. A kerítés tövében vadvirágok 
nőttek, és az út felőli oldalon egy sor tu-
lipán dugta ki a zöldjét a földből, lám, itt 
ősszel még gondos kezek munkálkodtak. 
Én megint elszégyelltem magam, fogal-
mam sincs, hogyan kell gondoskodni ró-
luk. Megnéztem az interneten. A nyárral 
kitágult a világunk, szinte csak aludni 
jártunk a házba. A tóig egy kilométer az 
út, szinte semmi, a kertünk végéből vág-
tunk át a facsoporton, amit kiserdőnek hí-
vunk, persze nem erdő, mert az az út má-
sik oldalán kezdődik, és fölénk magasodik. 
Gyékényt és pokrócot csavartam össze, 
csomagoltam néhány szendvicset, vizet, 
azt játszottuk, hogy gyerekek vagyunk 
és kirándulni megyünk. Egy álló nyáron 
át nem untuk meg. A munkákat félváll-
ról, gyorsan kopogva végeztük, határidő 
előtt leadtuk, mert az idő az minden más-
ra kellett. Tudtuk, hogy megérte. Még a 
várakozás is megérte, akárhány év volt. 

retlen szerző latin nyelvű műveként. Azaz 
annak egy könnyed átirata, mivel Heltai a 
saját változatában máshova teszi a hang-
súlyt, mint az eredeti mű szerzője, ahol 
az inkvizíció mártírjainak a helytállása 
kap hangsúlyt, Heltainál pedig az Ördög 
üzelmei. Azóta persze a filológia már ki-
nyomozta, hogy ki lehet a szerző, és hogy 
az illető egyike azoknak a spanyoloknak, 
akiket megkísértett a protestantizmus, el-
sősorban a lutheri eszmék.

Ezek a spanyol eretnekek nem voltak 
sokan, körülbelül annyian, mint a Marti-
novics-féle összeesküvés résztvevői, de so-
ha jobbkor nem jött ez II. Fülöpnek, hiszen 
minden ügye csehül állt: az államkassza 
üres volt, a németalföldi polgárság lázon-
gott, és egyáltalán nem tűnt egyszerű-
nek a leverésük – van olyan történész, aki 
egyenesen spanyol Vietnamnak nevezi az 
ott folyó háborúzást. Ez a fegyveres csörte 
– amely éhes óriásként emésztette az em-
beri életet és a birodalom aranyát –, az ott 
szolgáló katonák népköltészetét is haté-
konyan inspirálta. Nem véletlenül volt a 
XVI. század legnépszerűbb rigmusa:

España mi natura,
Italia mi ventura,
Flandes mi sepultura!
Amely valami ilyesmi lenne magyarul:
Spanyolhon a természetem,
Itália a vakszerencse.
Flandria a sírban lévő fekvőhelyem!

Mindenki tudja, hogy a társadalmi fe-
szültséget látványosságokkal lehet leve-
zetni, és van-e látványosabb a halálnál. 
Így aztán az inkvizíció gondoskodott a 
cirkuszról. A gond csak az volt, hogy oly 
kevés ember kacérkodott a lutheri tanok-
kal Spanyolhonban, hogy más forrásokból 
kellett felduzzasztani az elvetemült össze-
esküvők létszámát. A kikötőkben begyűj-
töttek néhány részeg angol matrózt, mert 
mégiscsak nevetséges lett volna, ha auto-
dafét rendeznek tíz embernek.

2016-ban jelent meg María Elvira Ro-
ca Barea Imperiofobia y la leyenda negra
című könyve, amely szinte azonnal best-
seller lett Spanyolországban és 25 kiadást 
ért meg. A kiindulási pontja ennek a tör-
ténelmi esszének az, hogy minden biro-
dalom számos ellenséget szerez magá-
nak, akik aztán nem tétlenkednek ennek 
a birodalomnak a rosszhírét kelteni, ame-
lyet hívhatunk rossz sajtónak vagy pro-
pagandának. Ezt nevezi a szerző imperi-
ofóbiának. Majd természetesen a spanyol 
birodalom ellen született leyenda negrát 
elemzi hosszasan. Érdekes kérdést vet fel 
ennek a könyvnek a sikere: ezek szerint az 
egész társadalmat foglalkoztató kérdésről 
van szó, ha ennyi kiadást megért.

Tehát az 1580-es évektől kezdve virág-
zott fel a spanyolellenes pamfletirodalom, 
amely főleg a katolikus–protestáns ellen-
tétre, az inkvizíció rémtetteire, az Indiá-
kon történt eseményekre épített.

Amikor mi voltunk Anával a spanyol 
Németalföldön, senki sem akart kifoszta-
ni gazdag flamand városokat, legalábbis 
nem vettem magunkon észre semmi ilyes-
mit, viszont az időjárás akkor is pocsék 
volt, az ételek íztelenek, a belgák furcsák 
és pénzünk sem nagyon volt (…)

Virágárus lány II.
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Feküdtem a parton a gyékényen és ő fö-
lém hajolt és nevetett. Augusztusban ránk 
szakadt egy jégeső, bezúzta a fazsindelyt 
a tetőn. Mesterek jöttek, akik nem fogad-
tak el sört, de kávét igen, és gondosan ja-
vítgatták egy teljes napon át. Hagytak itt 
nekünk zsindelyt, lesz még szükség itt-ott 
javításra, mondták. De aztán néhány éven 
belül majd le kell cserélni az egészet, erre 
készüljünk. Boldogan bólogattunk. A mi 
tetőnk. Készülni fogunk.

Hosszú volt a nyár, mintha kizárólag ne-
künk. A levegő hűlt, de a nap ereje még so-
káig megmaradt. A hulló leveleket minden 
nap összegereblyéztem. Lám csak, hogy 
elszaladt. Semmit sem csináltunk egész 
nyáron, mondtam egyik nap gereblyézés 
közben, aztán nevettünk. Nem hívtunk 
barátokat, ahogy terveztük, nem tartot-
tunk kerti partit, a pecásokat sem kecseg-
tettük egy laza tóparti hétvégével, nem ér-
tünk rá. Nem szép tőlünk, de majd jövőre. 
Szép volt tőlünk, olyan szép, hogy a boru-
ló, esős napokon nem tudtam elhinni, hogy 
valóban megtörtént, hogy itt vagyunk, ki-
vártuk, és most is történik. Mennyi időbe 
telik felfogni a saját életünket?

Minden nap elmentem az almafa mellett, 
figyeltem a rügyezést, a zöldjét, a virága-
it, aztán a kis zöld gyümölcsöket, hittem is 
meg nem is, hogy ezekből ehető valami lesz, 
pedig napról napra nőttek, és a nyár végén 
egyet, amelyik sárgulni látszott, leszakítot-
tam, de szinte keserű volt, úgyhogy elha-
jítottam. Szép ívben szállt a fák felé, pör-
gött rajta a harapásom nyoma. Egy hete 
már alig sütött a nap, aztán egy reggel ar-
ra keltünk, hogy ragyog a szoba. Még nincs 
vége, gondoltam, kávét főztem, magamra 
húztam a szürke kardigánomat és kisétál-
tam a teraszra. Az almafán narancsvörös 
gyümölcsök. Ezt nézd meg, kiabáltam be-
felé. Eddigre megszoktam, hogy lehet ki-
abálni, nem hallja senki, nincs szomszé-
dunk, nincs akit zavarjon. A legközelebbi 
ház az út mentén háromszáz méterre van, 
de nem lakik benne senki. Ünnepélyes pil-
lanatnak gondoltam, a kiabálás nem illett 
hozzá, de már mindegy. A teraszon álltunk 
és bámultuk a fát, fekete ágain a gyümöl-
csöket. Megtartottuk a kóstolót. A számhoz 
emelve ezerszeres erősítésben csapott meg 
az illat, amely hetek óta ott lengett fino-
man a fa körül. Mintha a fülemen, szeme-
men át is áramlana belém, a pórusaimon 
keresztül is szívnám magamba. Beleharap-
tam. Szinte puhán adta meg magát, alma 
íze volt, de mégis valami más. Mint a méz. 
Rágtam, és kerestem valami ismerőst ben-
ne, de már csak az erős aromát és az édeset 
találtam. Néztük egymást, ő is ugyanazt 
gondolhatta. Hátrébb léptünk a fától, kör-
berágtuk az almáinkat, de csak úgy tes-
sék-lássék, a vaskos csutkákat a fák felé ha-
jítottuk. Szép íveket írtak le, az enyém nem 
jutott olyan messze. Hát akkor, kosarat, lá-
dát keríteni, szedjük le, csak az a kérdés, 
mit csináljunk vele. Délre megvoltunk, dél-
után körbetelefonáltuk a barátainkat, hogy 
meglepetésszerűen felajánljunk nekik egy-
egy kosár almát és egy villámlátogatást. 
Két napra almafuvarozókká váltunk, lehú-
zott ablakkal kocsikáztunk, hogy kivigye 
az illatot a szél. Az előszobáikban terjenge-

ni kezdett az almánk dús aromája, bizarr 
elegyben a lakásaik ismerős szagával, nem 
is húztuk soká a látogatásokat, mit is tud-
tunk volna mesélni, mert persze meséljetek, 
milyen az élet ott kint, kérdezte mind, pon-
tosan ugyanazzal a hangsúllyal, a kint-nek 
nekiszaladva, a végére elbizonytalanodva, 
hogy most akkor ki is van bent és egyálta-
lán hol, világos volt, hogy nemigen van er-
re mit felelni, ráadásul ott kígyózott ez az 
illat, ez a mézes kulimász jött velünk, úgy 
éreztük, mintha a küszöbre szartunk volna, 
szóval odébbálltunk.

A maradékból kompótot főztem, de nem 
volt elég citrom, hogy az íze megkapja azt a 
fanyar árnyalatot. Nyakunkon volt a tél, tű-
zifával raktuk tele a tárolót, tudtuk, mi jön, 
edzettünk rá, szobafogság, könyvmagány, 
kis fények és nagy, fekete éjszakák. A tűz 
nézése, ölelés, társasjáték, ismerőseink élete 
a monitoron, képek szagtalanul, de nagyon 
színesen. A tél egy kibekkelés. Hogy most 
már mindig így lesz, erre nem gondolunk. 
Kizárólag a tavaszra lehet gondolni, a tuli-
pánhagymákat időben kiültettem.

Soká bújtak elő, szeles hideg volt az ol-
vadás idén, a tavasz is később kezdődött, 
mint tavaly, de végül csak ideért, ahogy 

eljött a nyár is, hogy újra játsszunk. Jó ke-
nőcsöt találtam az interneten a szúnyogok 
ellen. Néha magammal vittem a laptopo-
mat a tópartra, hiszen dolgozni ott is le-
het. Eleinte nem ment, de pár hét alatt 
belejöttem. Pár hét, gondoltam, hiszen a 
nyár is alig több. Hogy is terveztük ta-
valy? És jött új jégeső, és amíg ő a tetőn 
kopácsolt, én a klaviatúrát püföltem a te-
raszon, vagy egyszerű ételt főztem, gyor-
san, hogy mire végez, kész legyen. Meg-
néztünk néhány naplementét a tónál, 
aztán megint egyre korábban sötétedett. 
Ma is ott jártunk, a hivatalos nyár elmúlt, 
de még tartja magát, vannak ilyen évek, 
amikor nem adja olyan könnyen.

Visszajöttünk a házba, kihűlt nagyon, 
mondtam. Tanakodtunk, hogy befűt-
sünk-e, végül arra jutottunk, hogy egyelő-
re elég lesz a villanyradiátor. Most háttal 
ülünk egymásnak, mindenki kopogtatja a 
saját billentyűzetét. Nagy szüneteket tar-
tunk, aztán belelendülünk néhány perc-
re. Az egyik ilyen szünetben hallom meg 
a suhogást és koppanást. Úgy teszünk, 
mintha nem történt volna semmi. Ülünk 
monitorra szegezett, komoly tekintettel. 
A kertben zuhognak a fáról az almák.

>>>>> folytatás a 7. oldalról

Füvesasszony
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SOÓS AMÁLIA

Születésnap

A világ lassan nyugovóra tér,
elhallgat a facebook,
email, pinterest,
gondom ívét hurcolja az est.

Tegnapok őszi vászna
ma éjjel télre fest.
Oda már bő fél
emberéletem,
vagy talán az egész is,
ha elsietem.

Emberi természet átka,
hogy nem becsüljük meg
az utolsó alkalmakat.
Utánuk fémszínű, sötét szárnyú,
fanyar mosolyokkal tollasodó, bárgyú
fájdalom marad.

Vörös nedű röpít,
bontogatja az űr távlatait.
Ha zuhanásba fognék,
már nem tudnék megállni.

A lélek csak hálni
talán, de hazajár,
jelentem, itt vagyok
még, egy ideig, ha már…

Tájrajz-emlékezet

Csak mint őszi álomhalászra,
úgy emlékszem rá: tavak kedvese,
kinek nyomaiban kizöldül a sárga,
sápadt ösvény alvó növényzete,

új élmények és örömök horgásza,
várat magára, amikor zsong a hal,
ilyenkor mindig más tavak horgára
akad a lelke, s mint egy diadal,

úgy távozik az őszi tó tükrében,
horgászbot nélkül, öröme a vállán
himbálózva ül, mint az idő benn:
könnyed és nehéz, ingaarcú ármány.

Mégis, ahol emlékeimben járt,
eltűnő léptei alatt a rőt avar
nedves, ropogós erdőaljjá vált.
Tovább aztán mindent homály takar.

Grigorsz és Sibylla. A búcsú
A természet az ördögé,
mert közömbössége feneketlen.

(Thomas Mann)

Grigorsz:
Nincs hátra más, anyám, a tenger az egyetlen kiút
annak, ki bűnös szerelemben talált az írra bút.
Ki, hogyha módja lenne, úgy százszor megtagadná
testét s lelkét, de mégis, szeretne, hogyha hagynád.

Nem firtatom, hogy merre keljek át,
legyőzni úgyse tudnám Eolus nagy hadát.

Nem kell se biztatás, se szánalom,
ó, hogy nem jöhetsz velem, fölöttébb fájlalom!
Letűnt világokat indulok megkeresni,
eltemetni a szégyent, ha el lehet temetni.

Sibylla:
Szerelem s szeretet ez, nem holmi szánalom,
hogy nem maradhatsz velem, megöl a fájdalom!
Melyik seb vérzik inkább? Az anya vagy a hitves
esett iszonyúbb bűnbe, mitől szíve ez éles
kard kínpadán se képes méltán elválasztani
tisztától a szennyest, ó, természete átkai!

Grigorsz:
E vak szerelemből irgalma, ha kihajt,
s vezeklésem az Úr méltónak tartja majd,
ha nem éget többé meghasonlás pokla,
talán viszontláthatsz szülői karodban.

Ekhó belső monológja
Széplaky Gerdának

Valaki velem szerződést kötött,
csak nem emlékszem, mikor és hogyan,
nem te voltál, de a tárgya az volt,
hogy általad kell megélnem magam.
Ó, én keserű, halvány érzetkép,
sziklák csupasz terébe zárt Ekhó!
Hogyha testemet száműzted már végképp,
egykori vágyak hangja mire jó?

A légiesség, mire ítéltettem,
másnak talán üdvösség gyanánt
jelenne meg, nekem viszont éltem
csak szűk zubbony, szabadságkarám. 
Miféle elmúlt vágyak fölött őrködik 
téged kísérő, ajkadról lepattanó
hangom? A testetlen mind testre vágyik,
mint örök télre a tavaszi lágy hó.

Kegyetlen büntetés ez, s milyen áron,
hogy éppen téged láttalak utoljára,
mielőtt végképp rám szakadt az átok,
s már nem tudok gondolni semmi másra.
Hogy vágyad visszhangozza akkor is.
mikor már rég elhalt vágyad iránta:
egyetlen polgárt számláló polisz
e kudarcélet, lépted kaptafája.

Virágárus lány I.
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127 – szerkeszti Horváth Benji

PAULJUCSÁK PÉTER

Mész
Kezdjük a gazos, sárgult dombnál,
ami már most múlt időben áll,
mögötte világítótorony is várhatna
az epilepsziás hab helyett.
Kimoshatatlan, savanyú málnaíze van 
az emberek közti magánynak,
mióta apám haldoklik, nyarakba,
perzselő nyarakba csomagolom a gyerekkor darabjait.
Egyre vörösebben égnek a naplementék,
a fák sávokká szeletelik a fényt,
mint egy kiló sertéslapockát.
Vért akarok látni, bárhonnan, talán a hegylánc felől,
ami majd felhasítja az idő gyomrát.
Tegnap egy idegenről álmodtam, aki apám arcát hordta,
és ujjával a mészhegyek felé mutatott.

Reflex
Szemben egy nő könyvet olvas, sivatag terül el a borítóján.
A mellettem ülő palackos vizet húz elő, szomját oltja.
Egy nyakkendős férfi hosszasan telefonál a készülő vacsoráról.
A vonatablak fekete szájába veszi kopaszodó fejét.
Nem messze hét év körüli fiú testét dobálja a kényszerű ringás.
Egy részeg rosszul lesz, kitámolyog a mosdóba.
Gyerekkoromban a családi fotókból anyám kivágta az arcát.
Fehér lyukak képződnek az agyban. Kezüket fogom mosolyogva.

Szupernóva
Mikor két év után először beszéltem szüleimmel,
az a hír fogadott, hogy apám haldoklik.
Azóta eltelt újabb két év, munkája lett,
teherautókat vezet az ország másik végébe,
közben anyám otthon fekszik, fájdalomtól remeg,
és úgy tűnik, hogy ő most valóban.

Előbb-utóbb szét kell robbanni a kémiai reakcióktól,
nem hiszem, hogy van más kimenetel,
de még tartom a formám, mint egy csillag.
Harminc éve ülök gyerekszobám kopott velúrkanapéján,
ezt a formát tartom, a percepció tárgyai
egy pedofil mozdulatlanságával néznek,

és én nem tudom kategorizálni őket,
mert minden élő és élettelen egyszerre.

Tömegvonzás
Galambok súrlódnak
burukkolva,
dróthoz húzódva.
Csőrükben az idegenség
szikkadt magvai.
Ki ez?
– kérdezi nagyapám.
Közelednek.
Higanycseppeket perget
Homlokomra
az ezüstös eresz.
A fiam.
Ketrecnek csapódnak,
kirobbannak
a madarak.
Fel bírnak emelni.
Hová visznek?
Bepillantás,
az összecsuklott udvar
eszméletvesztése.
Többé nem találkozunk.
Repülünk,
várjuk az ütődést.

Napimádók
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Panel
A paneltelepek porladó anyagból épülnek,
bőrre rakódik, belélegezzük.
Állandóan hajnal van, sötét és kemény, mint az ében.
Ha kérdezel valakit, nem válaszol, mert épp dolgozni indul.
Néha meghívnak egy-egy születésnapra, temetésre.
Csak ilyenkor szabad örülni, neki sikerült.
A paneltelepek csikorgó gépezetek,
soha nem érik el az üzemi hőmérsékletet.
Egyedül a játszóterek lángolnak a porózus falak előtt.
A benzin és a gyufa olcsó, gyerekeknek ingyenes.
Minden másért az életeddel fizetsz.

Skicc
Megölelnélek,
de minden üregeidből gyűjtött
puhaságot vadakká neveltél.
Lesből nézlek. Meg akarlak fejteni.
Egyszerű, mindennapi tevékenységeket végzel,
mint az emberek,
pedig a lélegző pagony, amiben éltél,
önmaga skiccévé merevül.
Tested vázlata geometriába tört terekben lépked,
ahogy a boltba mész bevásárolni,
mozdulataid karcok a naplemente rézlapján.
Szeretlek.
Csak valahol a vonalakon túl.
Ha már sejtenéd az elevenség káprázatát,
hogy a lombrajzok alól a holnap nem fog kijutni,
talán helyet keresnél magadnak a törlődő tájban.

Lék
Helyezd magad kényelembe az eszmélet mögött,
hajtsd rá a szétömlött tintatengerre szemhéjaid,
merülj el a terjedelem olvasztótégelyében,
hiszen már megkaptad, amit akartál,
olykor büszke volt rád az anyaarcú fény,
ami érdes erdőkön siklott keresztül veled,
hogy elvezessen a rezzenetlen csend víztiszta tükréhez,
ereszkedj mélyre, ússz távol, hogy napjaid beszakadt
jéglemezének lékjéhez véletlen se juthass vissza.

Érckirály
A könyörtelen király ércből van.
Feszül körülötted.
Fémtörmelékkel dobál.
Az űrből karmol, amikor
űr lennél.

Mit keresel
ebben a reszelős tapintásban?
Hová vezetnek a has
lökéshullámai?

Szétáradsz, megtalál.
Felakaszt, miután
átreszelte a gyomrot.
Olyan szelet fúj, ami lenyúl
szívedben a koszorúkig.

Kert
Roppanás, 
a bronzhó romlatlan kérge.
A pasztellek odvaikban alszanak.
Egy fekete kalapács üti a tarkót, lüktet, 
követel.
El kell némítani azokat, akik a kövekből sikoltanak.
Itt laksz. 
Itt laktak, akik hagyták, hogy itt lakj.
Majdnem sötét.
Húzod magad után a kihantolt, hideg tündöklést.

Ez
Ez a toporzékoló lovasság,
amit körútra tévedt embereknek hívsz,
homokkal és viharral dacolt,
szirteken és hómezőkön hágott át,
hogy itt legyen a kopott tömbök között.
Ez van a kimerült arcokra írva.
Ezek a kopott, szegregált tömbök,
amiket egy ország fővárosának hívsz,
reménytelenül keresik helyüket
a reggel aranyfüsttel befújt keretében.
Ez van az elveszett falakra írva.
Ez a világos, törvényszerű keret,
amit sugárzó hatalomnak hívsz,
egy hidrogéncsillag plazmájának
nukleáris energiája,
ami rendre menetelő lovasságot táplál.
Ez van az élettelen fényre írva.

Ablak
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DOBÓ DOROTTYA

Játék

Egy péntek este találkoztunk. A szo-
kott helyünkre ültünk be, az Astorián. 
Nagyon emlékszem erre az estére, mert 
először láttam őt mosolyogni a válása 
óta. Korábban mindig négyesben jár-
tunk el, a  lányok is jóban voltak, de a 
válás után nem tűnt helyénvalónak, hogy 
Sárit is magammal vigyem. Azt mond-
tam, hogy most olyan „fiús estét” lenne jó 
tartani, de valójában csak sajnáltam őt, 
hogy azt kell látnia, milyen boldogok va-
gyunk együtt. Meg, őszintén szólva, va-
lahol egy kicsit féltem is. Vannak azok 
a ritka barátságok, amikor a másikkal 
szinte már testvérek, sőt, szinte egy sze-
mély vagytok. Mi mindig is ilyenek vol-
tunk. A külsőnk alapján gyakran gondol-
tak minket rokonoknak, erre bevallom, 
sokszor rá is játszottunk, de a gondolko-
dásunk, a humorunk, az értékrendünk 
mind-mind egyforma volt, és mindig egy-
formán, egyidőben változott. Egyszer a 
cége áthelyezte őt Németországba, és 
két évig nem beszéltünk. A hazaérkezé-
se után nem sokkal felkeresett, és ak-
kor derült ki, hogy a külön töltött időben 
nagyjából egyszerre hagytuk ott a mun-
kahelyünket, ő azért, hogy a fotózásból 
éljen, én pedig akkor iratkoztam be az 
operatőr képzésre. Itt már együtt voltam 
Sárival, épp az eljegyzésre készültem, és 
nagyot nevettünk, mikor elmondta, hogy 
az ő menyasszonyát is Sárinak hívják.

Ezért ijedtem meg. A válás sosem volt 
létező alternatíva a számomra, bármeny-
nyire is összekaptunk. Mert persze, vol-
tak ilyen időszakok a kapcsolatunkban, 
de kinek nincsenek? Azért én mindig úgy 
gondoltam, hogy ezeknek nem kell nagy 
feneket keríteni, szeretjük egymást, te-
hát örökre együtt is maradunk, bármi 
történjen. Most viszont komolyan meg-
csapott a válás szele. Nem abban az ér-
telemben, hogy fontolgattam volna, Isten 
ments. De felmerült bennem, hogy most 
talán én következem, és amilyen várat-
lanul ő magára maradt, pont úgy fogok 
én is. Végül is köztük sem volt jele so-
ha látható konfliktusnak, nyilván a fel-
szín alatt lappangott valami az ő Sárijá-
ban, ami miatt úgy döntött, hogy meglép. 
Nem is értem. Mert András egyébként jó 
férj volt, sokszor vitt neki ajándékokat, 
és nem apróságokra gondolok, hanem 
igazi, drága ajándékokat. Ha betért a vi-
rágboltba, a legnagyobb csokrot kérte az 
eladótól, de nem sajnálta a pénzt a drága 
ékszerekre vagy éppen dizájner ruhákra 
sem, mondván, hogy az ő feleségének ki-
rálynői elbánás jár. Meg aztán Sári pont 
az a fajta lány volt, akit ilyesféle gesztu-
sokkal le is lehetett venni a lábáról. Ta-
lán azért, mert óvodai dajkaként dolgo-
zott, és a munkahelyén nem kapott túl 
sok megbecsülést. Őszintén szólva, nem 
volt egy kifejezetten intellektuális típus, 
és ez a különbség mindig is érezhető volt 
köztük. Én a magam részéről imádtam 
a feleségemben, hogy a drága és felszí-

nes ajándékok helyett egy érdekes meg-
lepetést is igazán tudott értékelni, mint 
mondjuk egy egyedi kiadású Rubik-koc-
kát vagy egy különleges sakk-készletet, 
de egyszer még egy gyerekeknek szóló 
fizikai játlaborral is megleptem, mikor 
épp szörnyen elege volt a szerkesztőségi 
munkájából. Emlékszem, milyen nagyo-
kat nevettünk, mikor azzal játszottunk. 
András ezzel szemben pont azt szeret-
te, hogy egy valóságos dámát ugrálhat 
körbe nap mint nap, de úgy gondoltam, 
ez így van rendjén. Igazából még az sem 
okozott soha gondot, hogy ugyanaz volt 
a lányok neve. Mindig tudtam, kire gon-
dol András, amikor kiejtette a Sári ne-
vet, mert más volt, ahogy az övét mondta. 
Nem tudom megfogalmazni, hogy miért, 
egyszerűen más, olyan lágy, olyan bár-
sonyos és rajongással teli volt közben a 
hangja. Tényleg, őszintén hiszem, hogy 
nagyon szerette őt és elmondhatatlan 
módon összetört, amikor egyedül maradt. 
Olyan lett, akár egy emberi roncs, vagy 
nem is tudom, mihez hasonlíthatnám. 
Egyszerűen megszűnt emberként létezni.

Ezért is volt egyszerre meglepő és cso-
dálatos, hogy azon az estén mosolyog-
va várt rám az asztalnál. Egész este 
sziporkázott. Sztorizgattunk, nevetgél-
tünk, pont mint régen, az egyetlen fur-
csa az volt benne, hogy örökösen a tele-
fonját leste, mint aki egy fontos üzenetet 
vár vagy randira készül. Az este vége fe-
lé muszáj volt megkérdeznem, mi történt 
vele, amitől egyszerre a semmiből vissza-
tért az élők közé.

– Egy játékot játszom – felelte. – Tu-
dod, mennyire szétcsúsztam a válás 
után, hisz te tudod a legjobban. De va-
lamelyik nap, nagyjából egy hete, mikor 
kint ültem a rakparton, eszembe jutott, 
hogy pár éve pontosan ugyanott üldögél-
ve vártam Sárit, hogy hazautazzon. Ak-
kor volt az anyja olyan beteg, és három 
hétig ápolnia kellett, nem emlékszel? 
És beugrott, hogy most is lehetne ugyan-
az. Sári ugyanígy nem lenne itt, de nem 
fájna ennyire. Úgyhogy eljátszottam a 
gondolattal, hogy most is csak hazauta-
zott Debrecenbe ügyeket intézni, meg a 

szüleinek segíteni. Sok időre ment, ezért 
vitt el sok holmit, a  szőnyeg, amit úgy 
szeret, az pedig tisztítóban van. És tu-
dod, ha ezt elhiszem, úgy minden sok-
kal-sokkal könnyebb.

– Örülök, hogy jobban vagy – mond-
tam, bár nem tudtam, hogy valóban 
örülök-e. De  megpróbáltam. Mikor ha-
zaértem, nem is bírtam elmesélni a tör-
ténteket, csak annyit mondtam Sári-
nak, hogy András kezd magához térni, 
de arról hallgattam, hogy hogyan. Ő en-
nek annyira megörült, hogy neki is vett 
egy jegyet a koncertre, amire a következő 
héten mentünk, mondván, hogy ott lesz-
nek facér lányok, meg hangos zene és al-
kohol, szóval nyilván ez kell most neki 
a továbblépéshez. András boldogan elfo-
gadta a meghívást, sőt olyan lelkes lett, 
hogy a koncert napján elém jött a mun-
kahelyemhez és együtt vártunk Sárira 
a Móriczon.

– Emlékszel, mikor arra a fotókiállí-
tásra mentünk tavaly nyáron? – kérdez-
te. – Ugyanígy várakoztunk az én Sá-
rimra.

– Igen – bólintottam lesütött szemmel.
– Mit szólnál, ha azt játszanánk, hogy 

most is őrá várunk?
Nem feleltem, csak szemöldökráncol-

va néztem rá.
– Na, csak amíg ide nem ér! Tudod, 

hogy végül úgyis a te feleséged fog ide-
jönni. Neked ez nem kerül semmibe, ne-
kem viszont annyira sokat jelentene.

Belementem. És úgy volt, ahogy mond-
ta, az én feleségem érkezett meg, és az én 
feleségem volt az, akit ő ragyogó szemek-
kel üdvözölt és boldogan ölelt magához.

A rákövetkező héten moziba mentünk. 
Ekkor már meg sem kellett kérdeznie, 
pontosan tudtam, hogy a másik Sárit 
várja a mosdó előtt és a másik Sári mi-
att áll be a sorba a büfében.

– Kérhetek tőled egy szívességet? – for-
dult felém, mikor ismét ketten marad-
tunk pár percre. – Megtennéd, hogy kife-
le menet Sári jobb oldalán sétálsz majd? 
Akkor én tudnék a balján. Tudod, mi ré-
gen úgy csináltuk és kicsit úgy érezhet-
ném, hogy még mindig tart.

Nemet mondtam. Egy darabig erős-
ködött, hogy mi ilyenekre úgysem figye-
lünk, mert ő már megfigyelte, hogy mi 
mindig máshogy állunk egymás mellett, 
így én észre sem venném a különbséget. 
De nem mentem bele.

– Nem érted, hogy nekem ez mennyit 
jelentene. Neked ez csak egy játék, ne-
kem viszont minden – válaszolta sér-
tődötten. De  egyvalamiben igaza volt. 
Mert kifelé menet tényleg nem figyeltem 
rá, hogyan állunk fel és indulunk ki a 
moziból, így csak a kocsinál vettem észre, 
hogy András sétált Sári bal oldalán, míg 
én a jobbján. Hogy véletlen volt-e, nem 
tudom, mert ott elköszöntünk, viszont 
arra a pillanatra életem végéig emlékez-
ni fogok, mert akkor hallottam meg elő-
ször, hogy úgy mondta ki a nevét.

– Örülök, hogy láttalak, Sári.
Ekkor döntöttem el, hogy nem találko-

zunk többet hármasban, de itt már késő 
volt. Másnap este 7 körül átjött hozzánk, 
hozott nekem egy üveg bort köszönetként 
a törődésemért, holott tudta, hogy aznap 

Arkangyalok
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MAKÁRY 
SEBESTYÉN

A Szamos felső 
folyásánál
(részletek)

Magyarországról hozott szivarkára 
gyújtok. Ahogy leszívom, átjár a megér-
kezés. A téli vakáció után a havas Kolozs-
vár. Végig a Horea úton, el az egyetem 
mellett, a Szamosig. A Szamos korlátjá-
nak támaszkodva végigszívom a szivar-
kát. Nézem a gőzölgő zúgót, a vizet a hal-
lépcsőben. Szemben, a Szamos túloldalán 
egy nyolcemelet magas épület tetején mo-
numentális Banca Transilvania felirat. 
Fényétől a kéményből kiömlő füst is vilá-
gít. Éjjel három. A közel nyolcórás vonatút 
mintha csak négy óra lett volna. A vasbe-
ton korlát tetején, melyből a beton kihul-
lásával néhol már csak a vashuzalok ma-
radtak, a  hóban egy sirály lábnyomai. 
A korláton innen cipőnyomok, ahogy me-
gyek a Szamos mentén felfelé, egyre ke-
vesebb. A bokrok között hugyozok. Macs-
kanyomok vezetnek tovább. A gyaloghíd 
előtt egy villanyoszlopnál a felriadó ka-
csákat nézem. Hápogásuk az öröm kitöré-
se. Felettem, a villanyoszlop fényében ro-
mán zászló lobog.

*
Állunk a La Țevi kocsma teraszán, 

rocker hely, ez van legtovább nyitva, ci-
gizünk, hajnali négy-fél öt, meg vagyunk 
fáradva, egy ötvenes román faszi cigit kér, 
tekerek neki, meg van fáradva, szavalni 
kezd, lassan, tisztán, minden szót komo-
lyan véve, Lucian Blaga, a többiek néha 
fordítják, mit mond, de nem is érdekel a 
fordítás, nem akarom tudni, miről szól a 
vers, őt akarom hallgatni, ahogy lassan, 
tisztán, minden szó előtt meghajolva haj-
nal négy–fél öt fele Lucian Blagát szaval, 

nem akarom, hogy vége legyen, nem is tu-
dom, hogyan lett vége, mintha még min-
dig mondaná, mondja a gyönyörű román 
szavakat, magukban, jelentés nélkül csil-
lognak a száján, a többiek néha fordítják, 
nem figyelek rájuk, őt hallgassátok, nem 
is tudom, hogyan lett vége, cigit tekerek 
neki, Blaga szavai csillognak a száján, las-
san, tisztán, minden szó előtt meghajolva.

*Másnapos rosszullétemben a szomjúság 
ma idő előtt, még sötétben felébresztett. 
Nem tudtam visszaaludni. Arra gondol-
tam, ma megváltott a kicsapongásból az 
Isten. Kávét főztem, és dolgozni kezdtem. 
A szentkép előtt keresztet vetek, megcsó-
kolom. Jézus keresztelkedése. Hogy meg-
csókoljam a lábát, a vízbe kell merülnöm. 
Akárha a téli Szamosba. Ahogy kiemelke-
dem belőle, áthűlt mellkasomba csak las-
san áramlik a templomi levegő. Áldd meg 
Romániát. A templomból kilépve a temp-
lom előtt álló Avram Iancu-szobor bokái 
között áttűz a nap. Nem látni, hogy a ta-
lapzaton állna.

A szoborhoz közel, a villanyoszlophoz kö-
tözött biciklim, amíg bent voltam, eldőlt 
a jegesre fagyott havon. Fölállítom, elol-
dom. Megnézzük szemből is az Avram Ian-
cu-szobrot (innét nézve a bokái normális-
nak tűnnek), és elindulunk a bentlakás felé.

*
Piros, az  elmúlt fél évben pejszínűre 

rozsdásodott, de még ereje teljében lévő bi-
ciklimmel átvágtatok a Dávid Ferenc ut-
cából a Mihai Viteazul (Széchenyi) térre, 
a tér kiszélesedő végéből egy S kanyart 
leírva nagy lendülettel az épp lovasroha-
mot vezető Mihai Viteazult kerülöm jobb 
felől, mint fiatal, csatarendből kilépő, vak-
merő vitéze, a pillanat súlyát pej biciklim 
is átérzi, és a kanyarba harap, hallani az 
útburkolat harsogását, a nagy fejedelem, 
hogy fékezze kirúgásomat a hámból, ha-
talmas galambsereget vezényel elém a 
jobb szárnyra, feldúltan prüszkölő bicik-
lim elől unottan lépkednek el szürke és fe-
hér daliái, de kitartó lendületünk végül 
megbontja a galambsereg rendjét, új terü-
let nyílik a vágtára, a háromszögletű tér 

hegyes csúcsa felé a bal oldalra vágunk 
át, és innét már könnyedén kerüljük jobb 
kézre véve az In memoriam öröktüzét, ami 
mellett – fújtatva – meg is állunk, a meg-
zavart galambsereg sűrű gomolyagként 
veszi körül szemközt Mihai Viteazult, még 
sipkáját és győztes szemöldökét is alig lá-
tom, majd a galambok hirtelen szétrepül-
nek, és ő ott áll hatalmasan, lovával las-
san léptetve felém.

*
Egy Stejart iszom az Insomniában. Ol-

csó és erős sör. Ahogy lezúdulnak a bu-
borékok a torkomon. A Stejar azt jelenti, 
tölgyfa. Utolsó napom Kolozsváron. Még 
találkozom barátokkal. Erre a Stejarra 
költöm megmaradt pénzemet. Nem fér-
nek belém ezek a tölgyek. Másnap mindig 
fáj tőlük a fejem.

Még tegnap, a  tavaszias napsütésben 
kitekertem Făget fölé Berszán hársfájá-
hoz. Sokat emlegette ezt a fát az egyete-
men. Hogy annak, aki felmászik rá, hány-
féleképpen adja magát, hogy olvasson rajta. 
Meg a hegyektől is el kellett búcsúzzak, és 
a biciklimet is meg kellett járassam még 
egyszer. Az  Insomnia meg, ha nem is a 
legjobb hely, mégiscsak valamiképpen Ko-
lozsvár közepe. Mire kiértem a fához, már 
kúszott fel a törzsén a szemközti domb ár-
nyéka. Mellette állok. Az  árnyék a nya-
kamig ér. Kimegyünk a teraszra, rágyúj-
tunk. Zubognak bennem a tölgyek.

Pauljucsák Péter 1983-ban született Sárospatakon, jelenleg 
Veresegyházon él. Pszichológusként dolgozik. Verseket 2012 óta 
publikál többek közt a 2000, Alföld, Bárka, Hévíz, Kalligram, 
Műút, Prae, Tempevölgy folyóiratokban.

Dobó Dorottya 1993-ban született Budapesten, majd a Pécsi 
Tudományegyetemen és az ELTE-n tanult magyar és gyógype-
dagógia szakokon, jelenleg a BME Kognitív tudományi tanszé-

kén doktorandusz. Gyermekeknek szóló első regénye a Napkút 
Kiadó gondozásában jelent meg 2021-ben.

Makáry Sebestyén (1992, Budapest) Vácon él, az ELTE törté-
nelem–magyar tanárszak végzős hallgatója. 2019 őszén–telén 
Kolozsváron tanult Erasmus ösztöndíjjal. Delta címmel 2021 ta-
vaszán jelenik meg első verseskötete a FISZ-nél.

A szerző fotója

10-ig dolgozom. Engem már csak az üres 
üveg és a borgőzös nevetgélés fogadott, 
meg egy nagy csokor virág a vázában, 
amit pedig Sárinak vitt ugyanezzel az 
ürüggyel. Azt mondtam, nagy csokor vi-
rág? A legnagyobb, amit kapni lehet.

Sári néhány hét múlva kiköltözött. 
Egy barátnőjénél húzta meg magát, amíg 
nem talál saját lakást, de tudtam, hogy 
sosem lenne pénze egyedül fenntarta-
ni egy albérletet. Kábé egy hónap múl-
va mégis megjelent egy drága új ruhá-

ban, hogy elvigye a maradék holmiját is 
az új lakhelyére.

– Hozzá költözöl? – kérdeztem.
Szégyenkezve bólintott.
– Nem kell ám mindent egyszerre el-

vinned – mondtam –, engem nem zavar, 
hogy itt a holmid. Bizonyos módon meg 
is nyugtat.

– Jobb, ha elviszem – felelte.
Mire mindent összepakolt, beestele-

dett. Én épp vacsorához készülődtem, 
mikor leemelte a kabátját a fogasról.

– Nem akarsz maradni? – kérdeztem.
– Mennem kell.
– Csak egy estére, kérlek. Te nem 

akarnál úgy tenni, mintha még együtt 
lennénk, mintha minden olyan lenne, 
mint régen? Nekem olyan sokat jelen-
tene, ha ezt eljátszhatnánk. Csak egy 
estére.

– Látod, ez a különbség köztetek! Hogy 
András sosem kérne tőlem ilyet. Számá-
ra igazi királynő vagyok, neked viszont 
csak egy játék – mondta, és elment.
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Járhat-e az olvasó az író útján?
Ha tehetném, egyfolytában csak a Jó-

zsef és testvéreit olvasnám. De mért ne te-
hetném meg? Az  ember nem azt olvas-
sa, amit akar? Hát nem. Pilinszky volt az 
utolsó, aki folyton a Karamazovokat olvas-
ta, Nemes Nagy Ágnes meg is szólta mi-
atta. Tehát Nemes Nagy Ágnestől félnék? 
De a félelem mégse irányíthatja olvasási 
szokásainkat. Nem is. Csakhogy az ember, 
ha író, akkor nemcsak abból él, hogy ír, 
hanem abból is, hogy olvas. És egy egyete-
mi oktatónak is folyton olvasnia kell. Eme 
munkáim miatt másfél emberre való ol-
vasáskényszernek vagyok alávetve. Ami 
a legcsodálatosabb kényszer, csakis jót 
kell olvasnom, de mindig mást, heti tem-
póban, versenyt futva a diákokkal és ver-
senyt futva a vállalásokkal.

A József és testvéreit eddig kétszer olvas-
tam, és nem valószínű, hogy még egyszer 
lesz rá időm. Először 1988 tavaszán, mikor 
az egész félévet Prágában töltöttem, és éle-
tem első, azóta se kiadott, de még mindig 
munkában levő regényét írtam. Egy nagy 
kolostor gyümölcsöskertje mellett levő kol-
légiumban laktam, és a parkba jártam ki 
olvasni. Még igazi tavaszok jártak, ezért 
a 88-as számomra 2-3 héttel később jött, 
mint itthon, mivel Prága északabbra van. 
Ott egy kőkemény diktatúra élte végnapja-
it, minden bomlott, bár a felszín mozdulat-
lan volt. Odahaza már pezsgett az élet, én 
meg ültem a fagyasztóban. Miközben cseh-
szlovák állampolgárságú társaim tudomá-
nyos kommunizmus órára kellett menjenek, 
én az idealizmus felhőivel teli könyvbe me-
rültem. Azon voltam, hogy Pesten maradt 
kedvesemet meggyőzzem Isten létéről. Nem 
is. Hogy elhitessem vele, érvényesen és kor-
szerűen lehet úgy is beszélni, hogy kilépsz 
az ateizmus kényelmes világmagyaráza-
tából. Közben az ő példánya volt, amit ol-
vastam. A regény, ami egy vallás funda-
mentumainak letételéről szól. Különösen a 
Jákob történetei c. első kötet. Arról, amit 
magam is gondoltam, és épp a segítségével 
gondolni megtanultam, hogy racionálisan 
gondolkodva is el lehet jutni a világ irraci-
onális pontjaiig. Az oda vezető út fényes és 
tiszta. És bent az irracionalizmusban sem 
káosz, sötét és rendetlenség kavarog, ha-
nem ugyanaz a rend, fény, felvilágosultság. 
Hogy Mann regényét lehet-e a felvilágosult 
irracionalizmus kategóriája alá vonni? Én 
mindenesetre kibontottam a fejem fölött 
ezt az égboltnyi ernyőt, és a könyv prímán 
működött e világ útikönyveként.

Végleg eldöntöttem, nem vagyok haj-
landó az irodalmat ellentétpárokban néz-
ni, hogy vagy Kafkára esküszöm föl, vagy 
Mannra, ahogy Lukács Mannt, Pilinszky 
pedig Kafkát választotta. Én képtelen va-
gyok ilyen választásra. És nem is szüksé-
ges. Mannt korábban megvetettem, nem 
szerettem a Krögerből és a Halál Velen-

cébenből áradó pökhendiséget. De  ilyes-
minek itt nyoma sem volt. Racionálisan 
magyarázta a legirracionálisabb dolgokat. 
Isten itt kézzelfogható valóság volt. Megle-
het, hogy metaforának használta a szerző, 
de mi van, ha valóban nem is más, mint 
metafora. Isten egy metafora, de aki mö-
götte áll, az még istenebb, még teremtőbb, 
még mindenhatóbb, csak eltakarja az ar-
cát előlünk Istennel, ahogy Isten is elbúj-
na Jézus mögé, ha nem volna a Szent-
háromság tana és nem volnánk ennek a 
hármasságnak tudatában. Valami mö-
göttes háromság harmóniája csapott meg. 
Nyugalom. Rá kellett ébrednem, hogy 
nemcsak felzaklatóan katartikus művek 
vannak, hanem megnyugtatóak is. Amo-
lyan relaxációs próza a József, áradnak a 
mondatok, és szépek, okosak, virtuózak. 
Nem akarom abbahagyni az olvasást, de 
nem is kell sietni vele. Egész napokat töl-
töttem a kertben a könyvvel, elhanyagol-
va az akkor azért nem a legjobb formáját 
futó Károly Egyetem látogatását.

Azután eltelt húsz év. Ezúttal a körfo-
lyosónkon lakó szomszédtól kaptam köl-
csön a regényt, ugyanazt a kiadást, de 
persze más példányt. Azt határoztam, ab-
ban a sorrendben fogom elolvasni, ahogy 
írta, megjelentette a szerző. Egy regény-
nél nem szokatlan eljárás. Ámde Mann 
műve annak idején négy regényként je-

lent meg, és a harmadik rész után beik-
tatta a Lotte Weimarban megírását. A kö-
zelgő Goethe-centenárium késztette erre a 
vállalásra. Most meg tud állni, gondolhat-
ta, talán még jót is tesz egy kis pihenés, és 
felkérésre fölvázolja ezt a sziporkázó Goe-
the-szkeccset. Az egyébként is elfoglalni 
szánt centrális szerep annektálását ilyen 
elegáns módon vélte bejelenteni. Vagy mit 
tudom én. Nem látok annál jobban Tho-
mas Mann fejébe, mint amennyire a mű-
veivel azt láthatóvá teszi. Persze nem 
azért olvasunk, hogy a szerző fejébe lás-
sunk, legalábbis ezt tanultam az egyete-
men, néha magam is tanítok valami ilyes-
mit, de nem mindig gondolom így. Belátni 
a művek révén a szerzők fejébe, de a szö-
vegük nem gyakran olvasható egyenesen, 
áttételek nélkül. Hogy az írók mindig ha-
zudnának, főleg, ha önmagukról beszél-
nek, azt ugyanúgy nem merném gondolni, 
mint az ellenkezőjét. Az olvasás tudomá-
nya erről is szól. A szöveg minket is olvas, 
a mi fejünkbe lát bele, az olvasót önmagá-
nak mutatja be, a szerző mindebben csak 
médium vagy kivitelező. De a médium is 
megmutatkozik, csak nem az én az én a 
beszédében, nem a te a te, nem az ő az 
ő. És fordítva, lehet bármelyik, nem előírt 
rend szerint. Mann Goethe levetett ruhá-
ira számot tartott már régóta. Alighanem 
ennek a regényének a segítségével próbál-
ta föl, találta dohosnak, hordhatatlannak, 
és lökte el sürgősen önmagától őket.

Mindenesetre megállt a József írásában, 
hogy a Lottét megírja. Elegáns, bátor és 
nagyon optimista hozzáállás. Feltételezte, 
hogy van rá ideje. Mi mást is feltételezhe-

Napfelkelte
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Mi terve volt

Összetartunk a levegőtlenségben,
egy organizmus annyi millióból,
ki férjezett, ki nős, ki nőtlen,
jogfosztottságból mind jeles.
Átüt a kór bőrön, szemüvegen,
sűrű a köd, akár a kezdetekkor.

Elnézem, ahogy csak úgy ledekkolt,
fura egy cézár, mondhatom,
törpe testében óriás Herkules,
minden lépése hasadó atom,
addig szelektált háborodottan,
míg rádöbbent, minden lekezelhető.

És jön a busz, mögötte három mentő,
Isten kezében a kalapács,
aligha lesz jogorvoslata
ennek a hatalomátvételnek,
nincs az az ügyvéd, aki kifaggatná,
mi terve volt, miért is épít annyi árvaházat.

Játszani kell

Reggel játszani hívtalak,
karomhoz nőttél, fűzfaág,
borúsabb vagyok mostanság,
hogy nő a tenger és falak
nőnek, zúg a hullámverés,
csekély vagyok és oly kevés
az, ami takaród, párnád
helyén gubbaszt, a feledést
kordában tartó gyógyszerek
között, üres tubusokban
rejtőző fásult, vén gyerek
vagyok – magammal vittelek.

Bíz ám, magammal vittelek,
elbaktattunk a templomig,
pár szót is váltottunk, amíg
javíthatatlan, bősz szelek
nem jöttek, nem vittek el.
Égre kiált a zöld kakas,
leszólítja a főurat,
az viszont hallgat, nem felel,
azt hiszem, csak egy változat
a mélybe ásott, meztelen
fétisek között, áttolat
állomásokon, emberen.

Este majd megszólítalak
újra, és a harangokig
szállunk, üvöltő álmokba
ömlik a tenger, a falak
vergődő ábrándot szőnek,
üres tubusok szelleme
kísért, az agg ébredőnek
gödröt ás, fejfát szegecsel,
intervallumok bélyegét
hozza magával, hagyja el,
egyik éltem üres veder,
a másikban játszani kell.

Napló

Kegyetlenül hallgat a város
épülő fele, állítólag
tavasz lesz, talán nyár, mire
teljesen megköt a vakolat,
és olyan otthonosan
tespednek el benne a téglák,
hogy még földrengést gyanítva sem
szilárdítanánk meg egy-két feleséggel
a vézna falakat.

Nem illik aludni a reflektorfényben,
sztár úgysem leszel, esetleg
hideg vízzel, vacak fizuval
kárpótol valamelyik góré,
oda se neki, a kolosszeumban
jóval kevesebbet
fizettek néhány emberéletért.
Befűtök, kigombolkozom,
magyarul, erdélyül körmölöm

ezt a beszámolót, rég észrevettem,
minden ösztönből kidobott szakasz
páratlan sorokból áll,
vagyis az utolsó, mondjuk,
választ nem kaphat, ezért
nem kérdezősködik,
elharapja, majd elnyeli
a többi, egymás hegyén-hátán
nyüzsgő, izgága bérlőt.

Csendóra lenne, az éjszaka mégis
csörömpölni tud,
ha legalább kopogna, mint a
dió, amikor tériszonyát
nem tudván legyőzni, a mélybe
veti magát, aztán lesz, ami…
fű vagy beton, de nem –
olvad a jégkastély, harsányan
repedezik a kristályeresz.

tett volna a József írása közben? Hiszen az 
épp arról szól, hogy van idő. Hogy renge-
teg idő van, hogy egy életbe egy egész nép 
történetét belezsúfolhatjuk, magánidőbe a 
közidőt, isten idejét, a hit idejét, a megér-
tés idejét, mindent. Kertész Imre, ha jól 
emlékszem, a Gályanaplóban írja le, hogy 
föltesz egy kávét, és közben lemegy cigiért. 
Nem győz szörnyülködni, honnan vette 
magának ezt a bátorságot: arra számíta-
ni, hogy lesz módja visszatérni! Tíz perc-
ben sem biztos Kertész, Mann viszont több 
évben is az. Pedig ő az idősebb, hatvan fe-
lé közelít, amikor várni hagyja a nagyre-
gényt. Kertész pedig mennyi lehet akkor? 
Negyven? Nem tudom, hogy a József lét-
rejöhetett volna-e a második világháború 
után, de hogy ez az évnyi léptékű várako-
zás nem lett volna elképzelhető, az biztos.

Nem bizonyult termékeny ötletnek egy 
másik regény közbeiktatása az olvasásba, 
még akkor sem, ha a szerző maga ugyan-
ezt tette írás közben. Most aztán megta-
pasztalhattam, mennyire más utat jár be 
egy író, mint az olvasó. Mann aligha tü-
relmetlenkedhetett a Lotte írása közben. 
Én viszont annál inkább az olvasása köz-
ben. Mannak dolga volt a goethei figurá-
val, nekem nem sok. Nem akartam meg-
győzni magam, hogy nem nekem való a 
szerepe. Egyébként a Lottét is másodszor 
olvastam, és első olvasásra egy mini-re-
mekműnek éreztem. Nem terjedelme, de 
kompozíciója és szellemi hatóköre okán. 
Volt benne valami kámeaszerűen lenyű-
göző. Ezt a nagyra nőtt miniatűrizmust 
azonban nehezen viseltem, amikor a vi-
lág sorsáról szóló tanköltemény olvasásá-
nak folytatására vártam. És nem tudtam 
az olvasást se siettetni, pedig már a szom-
széd is érdeklődött a kölcsönkönyvről. Nem 
haladtam, mert kitérőként a saját tulajdo-
nú másik Mann-regényt voltam kénytelen 
olvasni. Mann számára mindkét kihívás 
egyként súlyos lehetett. Goethe érdekelt, 
az akkori celebek (Lotte) is jobban, mint a 
maiak, de nem volt gondom azzal, milyen 
egy nép első számú írójának lenni. Goethe 
zseniális magára ébredésének nagy gon-
dolatfolyama most nem rázott meg különö-
sebben. De az én hibám volt, egy regényt 
csak független szövegként szabad olvas-
ni, sosem valami más, rajta kívüli dolog 
függvényeként. A Mann-életműben jelen-
tős helye van a Lotténak is, ám a világ-
irodalom legnagyobb regényei közé nem 
sorolható. Így is szép, hogy Mann még 3 
regényét tudta oda föllőni (A Buddenbrook 
ház, A varázshegy, Doktor Faustus). Az ol-
vasás sosem az írás munkájának rekonst-
rukciója, az író eltakarít minden fölösle-
gest, és arra terelget, amerre talán ő nem 
is szívesen menne. Míg ugyanolyan öröm-
mel jár különböző súlyú művei világában. 
Ugyanannak a szerzőnek két remekműve 
sem keveredhet az olvasói tudatban. Az ol-
vasás másképp munka, mint az írás. Ami 
az író számára egyensúlyban van, az olva-
só felborulhat vele. Baleset éri.

Én azért befejezve a Lottét, vissza tud-
tam térni a József, a kenyéradó kötethez, 
és sajnos már rég annak az olvasásával is 
végeztem. Saját példányt pedig most már 
minek szereznék belőle? Talán jó is, ha a 
kedvenc könyve nincs meg az embernek. 
A többinek jobban kell a hely.

Három Angyal
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Körültekintés idebent
Filozófiai levél az erdélyi barátoknak

„Már évekkel ezelőtt fölfigyeltem arra, 
hogy kora ifjúságomtól fogva milyen sok 
hamis nézetet fogadtam el igaznak, s hogy 
mennyire kétséges mindaz, amit később 
ezekre építettem. Ennek hatására belát-
tam azt is, hogy egyszer az életben gyöke-
restül föl kell forgatnom, s az első alapok-
tól kiindulva újra kell kezdenem mindent, 
ha arra törekszem, hogy egyszer még vala-
mi szilárdat és maradandót hozzak létre a 
tudományok területén.”

(René Descartes)

„…Annak, aki komolyan rászánja ma-
gát arra, hogy filozófus legyen, ’életében 
egyszer’ vissza kell vonulnia önmagába, és 
meg kell kísérelnie minden, eladdig szá-
mára érvényes tudomány lerontását és új-
jáépítését. (…) Ha rászántam magamat 
a döntésre, hogy életemet ennek a célnak 
szentelem, tehát arra a döntésre, mely nél-
kül nem vagyok képes filozófussá válni, ak-
kor a kezdőpontra jellemző abszolút isme-
reti szegénységet választottam.”

(Edmund Husserl)

Husserl a descartes-i Elmélkedések új-
rafölfedezését látja az „egyetlen valóban 
gyümölcsöző bölcseleti reneszánsz” zálo-
gának. Husserl fölveti ugyan, hogy Des-
cartes elmélete itt-ott reparálásra szorul, 
de ő is az abszolút tudományeszmény meg-
alapozását tekinti végső céljának, amit – 
ideiglenes erkölcstan helyett – ideiglenes 
vezéreszmeként fogad el. Ezek után az el-
ső lépést abban látja, hogy elgondolkodjon 
rajta, miképpen tehetne szert a „valódi tu-
dáshoz” vezető módszerre.

Istenem! Belátni, hogy nem tudunk 
semmit, és az e belátással letakarított te-
repen elfoglalni az új kezdet, az új élet po-
zícióját, hogy majdan minden lehessünk: 
milyen ősi toposz! Minden tan azzal kez-
di, hogy leendő adeptusával beláttatja: ő 
nem tud semmit. A megadás talaján az-
tán elveti a magot, amelyből az égig érő 
paszulyfa nőhet ki. Ennek tetejére mász-
va a tan hű követője szétnéz, és meglát-
ja a végtelen idősíkon emelkedő elefánt-
csonttornyokat. Az egyikben Szókratész 
lakik, a másikban Augustinus, a harma-
dikban Descartes, a negyedikben Husserl, 
és így tovább. Vannak aztán kisebb, rozo-
gább, kontárabb építésű tornyok. Az egyik 
ilyenből Lenin bámészkodik kifelé.

A toposz halhatatlansága érthető. Pla-
tón barlangjának képe nagyon szuggesz-
tív. A barlang mint az emberlét tere ele-
ve erős metafora, hiszen a törzsfejlődés 
során ez volt első lakhelyünk, posztnatá-
lis anyaméhünk, ahol emberállatként biz-
tonságban éreztük magunkat, mert csak 
időnként kellett arra ébrednünk, hogy a 
barlangi medve reggelije vagyunk. (Van-
nak persze újabb hírek arról, hogy a tu-
dósok szerint mackónk őse nem is volt 
annyira ragadozó állat, de egy jól fejlett 

toposz – főleg egy olyan, amely az ember 
szívében rettegésként lakozik – a tények-
re rá se hederít.)

„Na és a medvék járnak?” – kérdezi az 
elviselhetetlenül korán elment Szőcs Géza 
versében a szegény erdei rokontól a cson-
kamagyar. A  szegény erdei rokon fő tu-
lajdonsága, hogy archaikusan tud nézni, 
és ezzel kiválóan képes szolgálni muze-
ális vágyainkat: „legyen úgy, mint régen 
volt”. Lám, vannak még itt olyan magya-
rok, akik nem korcsosultak el, mert őrzik 
szemükben azt a tiszta fényt, szavaikban 
azt az archaikus ízt, amit mi már régen 
elvesztettünk. Ezzel idáig nincs is semmi 
baj. A baj ott kezdődik, ha nem vagyunk 
képesek rá, hogy kilépjünk a múzeumból. 
Ha nem vesszük észre, hogy ők is élő em-
berek. Ha rájuk zárjuk a barlangot, ne-
hogy kiderüljön, hogy nekik is saját (nap)
világuk van.

Na de nagyon elkanyarodtunk kollek-
tív terek felé. Vissza az elefántcsontto-
ronyba! A szellem teljes kitakarításának 
vágya, a gondolkodás nulla fokának kép-
zete hermeneutikailag tarthatatlan. En-
nek több oka van. A világ előzetes megér-
tésének nem lehet mögé kerülni egy ilyen 
huszárkanyarral. Nincs olyan, hogy nul-
la fok. Olyan utoljára a megszületésünk 
pillanatában volt. De ha volna is, már ki-
épült gondolkodásunknak nem mehet elé-
be a módszer, ami maga is gondolkodá-
sunk terméke. De  ha elébe is mehetne, 
nem olyan tisztázatlan vezérfogalmak-
kal, mint amilyen a descartes-i ego vagy 
a husserli a priori. Persze okoskodhatok 
én, ahogy akarok, szajkózva nálam sokkal 
nagyobb gondolkodók ellenérveit, amiket 
jól-rosszul megtanultam, de a kép, hogy az 
ember félrevonul, és – mint Rembrandt hí-
res festményén a filozófus – szobája mé-
lyén, lelki csigalépcsője végpontján, ön-
magába burkolózva veszi föl a kapcsolatot 
a mindenség erőivel, mégis baromi szug-
gesztív.

A  karteziánus imperatívusz szavá-
ra hallgató ember félrevonul abba a bar-
langsötétbe, ahol megpillanthatja a Képet. 
A csakis a magány levegőjében életre kel-
hető kép az elvonult embert, őt magát áb-
rázolja. Persze nem kívülről. Belső kép ez, 
annak ábrázolása, amivé képezni magun-
kat titkos, de annál kérlelhetetlenebb lel-
ki parancs.

A barlang a föld méhe. Az ember kijön a 
barlangból: ez a kép – ahogy fentebb már 
megpendítettük – Platón óta a megvilágo-
sodás, a szellemi újjászületés metaforikus 
képe. A gondolkodás bábeli zűrzavarának 
idején azonban a barlang az elcsöndesedés, 
a lelki vagy szellemi letisztulás helye. Ha 
a túl nagy fény bántó, sötét helyet kell ke-
resni, hogy a képet – például életünk ké-
pét – megpillantsuk. Ha a kép megképző-
dik, akkor képzettek leszünk rá, hogy új 

emberként haladjunk tovább, elnyerve az 
ataraxia, a zavartalanság állapotát.

A  Bildung fogalmának – amely-
nek tükörfordítása a magyar képzés szó 
– Hans-Georg Gadamer adott herme-
neutikai távlatot. Célja az volt, hogy a 
szellemtudományokat kiszabadítsa a ter-
mészettudomány módszeruralma alól. Eh-
hez a humanista hagyományt hívja segít-
ségül. A humanista vezérfogalmak közül 
pedig elsőként a képzés fogalmát. A XIX. 
században a képzés, amely azelőtt a test-
részek kiképzésével vagy a természe-
ti képződményekkel kapcsolatban került 
szóba, „immár a legszorosabban össze-
tartozik a kultúra fogalmával, s elsősor-
ban azt a sajátos módot jelenti, ahogyan 
az ember a maga természetes adottsága-
it és képességeit kiképzi”. Gadamer a mai 
képzésfogalom kialakulását Kant és He-
gel közé teszi. Hegel már önmagunk iránti 
kötelességről beszél, amikor képzést em-
lít. Gadamer itt idézi Humboldtot: „…ami-
kor mi a mi nyelvünkön képzést mondunk, 
akkor valami magasabbra és ugyanakkor 
belsőre gondolunk, tudniillik arra az ér-
zékre, mely a teljes szellemi és erkölcsi tö-
rekvés ismeretéből és érzéséből árad ki 
harmonikusan az érzésmódra és a jellem-
re”. Itt már nem a kultúráról, nem a ké-
pességek kiképzéséről van szó, mondja 
Gadamer, hanem valamiféle, a misztikus 
tradícióhoz illeszkedő képzetről.

Hegel, akinek a filozófiájában az ál-
talános magasabb rendű az egyedinél, 
a  képzésben a vágy megfékezését látja. 
Az ember alárendeli magát egy általános 
akaratnak, s  alázatos önképzése, vala-
mint közben nem szűnő, visszafojtott lé-
lekizzása révén végül önérzetre tesz szert. 
Ha hegeliánusok akarunk lenni, akkor 
felfoghatjuk a dolgot úgy is, hogy a fen-
tebb – Descartes és Husserl nyomán – ja-
vasolt félrevonulás barlangi sötétsége egy-
részt az idők megfékezése – hiszen ez a 
„barlanghasonlat” a lélek ősi állapotára is 
utalhat –, másrészt az önérvényesítésében 
expanzív vágyakat dédelgető lélek megfé-
kezése, egészen addig, míg „önérzetünk” 
meg nem születik.

„Hogy a szellemtudományokat mi te-
szi tudománnyá, az nem a modern tudo-
mány módszereszményéből, hanem a kép-
zés fogalmának hagyományából érthető 
meg. A  humanista tradíció az, amihez 
vissza kell nyúlnunk.” A humanizmus a 
maga korában visszatérés volt a földi élet-
hez. A kihűlt iskolafilozófia uralma ellen 
lázadó gondolkodók a megismerést igye-
keztek visszavezetni az élethez. Gadamer 
igazi Heidegger-tanítvány: a maga mód-
ján ő is arra törekszik, hogy a tudást a 
léthez visszavezesse, amelytől elszakadt. 
Ennek érdekében a humanizmus szemé-
lyiségformáló gyakorlatát hermeneuti-
kailag radikalizálja. Közben – egy rövid 
futam erejéig – játékba hívja a felejtés fe-
noménjét. A felejtés a szellem életfeltétele, 
mondja Nietzschéhez kapcsolódva. A pár-
huzam nyilvánvaló. A képzés során a szel-
lem elidegenedik önmagától, hogy amitől 
a szolgálás önzetlenségében megfosztatott, 
végül újra elnyerje. A képzés során, az ide-
gen anyagot elsajátítva a szellem vissza-
tér önmagához. A felejtés is ilyen elidege-
nedés. A szellem felejtőn kivetül a felejtés 
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lehetőségteli semmijébe. Onnan visszatér-
ve, immár mélyebben ismerheti föl az el-
feledettet.

Az embernek legalább egyszer az élet-
ben vissza kell vonulnia, hogy elfelejtsen 
mindent. A felejtés célja az emlékezés. Egy 
olyan emlékezés, amely – továbbra is tám-
pontokra szorulva bár, de – teóriamente-
sebb körülmények között teszi lehetővé a 
körültekintést. Nem véletlen, hogy Gada-
mer Arisztotelész Nikomakhoszi etikáját 
hívja segítségül. Hiszen Arisztotelész sze-
rint az etikai tudás nem pusztán elméle-
ti tudás: amit e tudás révén megismerünk, 
az bennünket közvetlenül érint. Ariszto-
telész elkülöníti egymástól a tudás fajtá-
it. Tipológiájában az episztémével mint 
tudományos, elméleti tudással, valamint 
tekhnével mint gyakorlati, mesterség-
beli tudással szemben áll a phronészisz, 
az erkölcsi tudás, a körültekintő gondol-
kodás. Ezt a tudásfajtát az egyedi és ál-
talános sajátos együttműködése jellemzi. 
A körültekintés annak belátásához szük-
séges, hogy az általánosan tudott hogyan 
ítél bennem az egyedi szituáció függvényé-
ben. Ez a tudás egész applikációs horizon-
tunkat igénybe veszi: mindig az adott szi-

tuáció közvetlenségében használjuk föl 
eleve adott tudásunkat.

A phronészisz a phroneó igéhez tarto-
zó főnév. A phroneó jelentésfelhője (a tel-
jesség igénye nélkül): (helyesen) gondolko-
dik/ítél, belátása van, eszes, bölcs, eszénél 
van, életben van, meggondol, érez, tervez, 
törekszik. Ahogyan Arisztotelész az er-
kölcsi tudás mibenlétét körüljárja, az „a 
hermeneutikai feladatban rejlő problémák 
egyfajta modelljének bizonyul”. Az erköl-
csi tudásban a tiszta tudás és annak al-
kalmazása együtt, egyszerre jelenik meg. 
A  megértés applikációs horizontja nem 
kívülről határolja magát a megértést, te-
hát nem határ – még csak nem is a gö-
rög peirar körülölelő, szinte óvó értelmé-
ben –, hanem már eleve behívja az életbe. 
Egy ókori szövegből a mai olvasó azt érti 
meg, amit a saját életére alkalmazni tud. 
Ez a megértés akkor válhat újra-megér-
téssé, ha az ember már a saját életét is 
másképpen látja. Ehhez felejteni kell. Leg-
alább egyszer az életben az embernek visz-
sza kell vonulnia, hogy felejtsen. Mert a 
felejtés – ahogy Nietzsche nyomán Ga-
damer megjegyzi – a szellem létfeltétele. 
Platón nyomán teret nyert az elképzelés, 

hogy minden tanulás visszaemlékezés, és 
bár Platón is tudta, hogy a felejtés gyógy-
szer is lehet, csak a hermeneutika világít-
hat rá arra, hogy visszaemlékezés és fe-
lejtés nem ellenfogalmak, hanem egymást 
óvón segítő mozzanatok. Meg kell merül-
nünk a sötétben, és amit ott láttunk, at-
tól felejtőn kell távolodnunk. Nem szabad 
hátrafordulni.

A  karteziánus visszavonulás: phroné-
szisz, sötétben. Ebben a körültekintő 
megértésben önmagunk hagyományát le-
rombolva értjük meg azt. Az  eljövendőt 
egészen újfajta módon megalapozó, min-
den gondolatunkat új alapokra helyező, 
előzetes megértéseinktől mentes gondol-
kodás, steril önmegértés persze nem léte-
zik. De az előzetes megértéseinket átvi-
lágító, értelmező gondolkodói magatartás 
igen. Ez az attitűd azonban nem egy ki-
tüntetett, demonstratív aktus keretében 
jut szóhoz, hanem mindig, amikor való-
ban gondolkodunk. A barlangmozi folya-
matosan, észrevétlenül működik bennünk. 
Előítéleteinkhez nem tapadhatunk, mert 
akkor nincs gondolkodás, de azokat ki sem 
irthatjuk, mert megértésünket vezérlik.

Itt véget is érhetne ez az írás, ha meg-
elégednénk azzal, hogy a heideggeri lec-
két nagyjából felmondtuk. De a heidegge-
ri nyelv újramondása, a csakis heideggeri 
terminusokban való filozófiai beszéd ga-
rancia arra, hogy ne gondolkodjunk. Hei-
degger a „történetileg terhelt” szavaktól 
való tartózkodással azt a veszélyt kíván-
ta elhárítani, amit úgy nevezhetnénk: 
a gondolkodás létidegen formákba mere-
vedése. Hogy a szavak történeti terhüktől 
megszabadíthatók-e, az erősen kétséges. 
Amikor a heideggeri nyelvalkotás megpró-
bálja a gondolkodást fedőhagyományaitól 
megszabadítani, olyan szavakat hoz létre, 
amelyekről úgy érzi, egy eredendőbb gon-
dolkodás talaján fogantak. Hogy a szavak 
saját fejlődéstörténetükről leválasztha-
tók-e, az kérdéses, de ha így volna, akkor 
is fölmerül a kérdés: vajon a heideggeri 
ontológia erős nyelve, ahogy ma bennünk 
kimondódik, nem áll útjában a gondolko-
dásnak? Vajon a heideggeri hagyomány 
önmaga miféle lerombolására hív fel ben-
nünket, gondolkodni vágyó hagyomány-
tisztelőket?

Hogyan és hová vonuljunk vissza, hogy 
a karteziánus imperatívusz útmutatása 
célba érjen, hogy ne csak „foglalkozzunk 
magunkkal félrevonultan”, hanem való-
ban gondolkodjunk önmagunkról? Miképp 
foglalható el az a nézőpont, ahonnét iga-
zabb rálátásunk nyílik magunkra? Már-
is terhelt, tisztázatlan fogalmak övezik a 
feladatot: elfoglalni a nézőpontot, ahon-
nét igazabb rálátás nyílik önmagunkra. 
Megpróbálhatnánk tisztázni mindőjüket, 
csakhogy ehhez újabb tisztázatlan fogal-
makat kellene hadba szólítanunk, míg rá 
nem döbbennénk, hogy nem magaslaton, 
szirttetőn állunk, mint önnön létünk ata-
raxiával telt hadvezére, hanem a végtelen 
regresszió varázsszőnyegén suhanunk, fe-
ne tudja, merre. A helyzet, úgy tűnik, re-
ménytelen. Vagyunk, akik vagyunk. Le-
het, hogy nem is a megismerésről kellene 
beszélnünk, hanem a szeretetről. Lehetne 
ez a szív phronészisze. Amíg el nem felej-
tünk beszélni, itten.

Tavasz
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Amerika, a végtelen börtön

A pimaszul fiatal kínai–amerikai fil-
mes Chloé Zhao mondhatni a semmiből 
robbant be a nemzetközi független/mű-
vészfilmes köztudatba pár éve A rodeós-
sal (The Rider), most A nomádok földjé-
vel ugyanazt a filmnyelvet és hozzáállást 
meglovagolva akár az Oscarig is elvágtat-
hat (már egy velencei Arany Oroszlánnal 
a hóna alatt), egyáltalán nem érdemte-
lenül.

Hogyan lehet egy dokumentumre-
gényt (ez esetben Jessica Bruder könyvét, 
a 2017-es Nomadland: Surviving Ameri-
ca in the Twenty-First Centuryt) lírai, fik-
ciós filmmé adaptálni úgy, hogy az alap-
anyag se csorbuljon, de a végeredmény se 
patetikus, urambocsá’ beszélőfejes poli-
tikai pamflet legyen? Úgy, hogy vesszük 
az alapműben „szereplő” hús-vér embe-
reket, és közéjük rakjuk a kortárs Holly-
wood egyik leghitelesebb arcát, azon ke-
vés színésznők egyikét, akik méltósággal, 
sőt büszkén, ráncfelvarrás és botox nélkül 
vállalják fel, hogy testük-arcuk már nem 
olyan rugalmas, mint egykoron, első Os-
carjuk idején. A hús-vér emberek: a vég-
telen amerikai táj „sátoros cigányai”, mo-
dern nomádok, tehergépkocsikban lakó 
kvázi-hajléktalanok, egy szedett-vedett 
közösség tagjai. A  színésznő: Frances 
McDormand. A végeredmény: különleges 
erejű filmélmény, ami nem reked meg a 
dokumentarizmus és a lírai fikció közötti 
senkiföldjén, hanem valami egészen egye-
di képfolyammá transzcendál.

Fern (jelentése: páfrány) a józan eszén 
és az élni akarásán kívül nagyjából min-

dent elveszített a gazdasági válságban, 
ideértve a férjét is. Olyannyira, hogy a 
település, ahol laktak, 88 év után konk-
rétan megszűnt létezni (mennyi ilyen 
falvat lehet látni a Bánságban…). Egy 
lepukkant, szűk lakássá alakítgatott 
autóban (figyelem: nem ultrakényelmes 
és tágas lakókocsikról van szó, hanem 
kis „dubákról”) járja a kortalan – egy-
szerre ultramodern és posztapokalipti-
kus – amerikai nyugati partot, alkalmi 
munkákból tartja fenn magát. Mint egy 
vándormadár: a karácsony előtti hajrá-
ban az Amazonnak dolgozik, de amint 
hűvösebbre fordul az idő, úgy vonul egy-
re délebbre. Útközben „fajtársaival” is 
találkozik – többek közt az említett, Bob 
Wells nevével fémjelzett nomádmozgalom 
tagjaival –, és amennyire lehet ilyen kö-
rülmények között, egyikükhöz-másikuk-
hoz valamennyire közel is kerül, mond-
hatnám, hogy összebarátkozik, ha nem 
kongana oly üresen ez a szó a film kon-
textusában.

Mielőtt valaki azt gondolná, hogy ezek 
a modern nomádok valamiféle úri huncut-
ságból, ökoterrorizmusból vagy bármilyen 
ideológia által hajtva választották ezt az 
életmódot: nem. Szinte mindegyikük el-
veszített valami/valaki nagyon fontosat, 
netán mindenét. Egy-két kakukktojást le-
számítva egyik sem fiatal, bohó, szakadt 
farmeres hippi, aki kalandvágyból hagyta 
volna ott valamelyik nagyváros szójalat-
té-illatú fojtogató légkörét. Cserzett arcú, 
viharvert emberek ezek, akiket meg-
viselt az élet és a munka, és nem azért 
nem találják „odabenn” a helyüket, mert 
nem keresnék, hanem egyszerűen kidob-
ta magából őket a kapitalizmus. De nem 
hisztiznek, nem toporzékolnak: rezig-
nált, bölcs emberek mind, akik mintegy 
sorsukba beletörődve rajzanak ki a létbi-
zonytalanságba.

Nem csodálkoznék, ha ez az alkotás 
nyerné az idén a legjobb filmnek járó Os-
cart (jelölve van még a rendező és a fő-
szereplő is többek között): simán belefér-
ne ennek a nyomorult évnek az iróniái 
közé, hogy egy végtelen, de nem biztos, 
hogy önként vállalt szabadságról, folya-
matos mozgásban levésről szóló filmet dí-
jazzanak, miközben a nézők egy végtelen, 
de nem biztos, hogy önként vállalt rab-
ságban, folyamatos bezártságban vannak 
a pandémia miatt. (Még eme, nyilvánva-
lóan mozivászonra szánt alkotást is nagy-
részt otthon, streamingszolgáltatón fogja 
megnézni az érdeklődők zöme.) De mielőtt 
romantizálnánk ezt a hatalmas szabad-
ságot: a film érzékenyen jelzi azt is, hogy 
ugyanolyan börtön lehet, mint a nagyvá-
rosi ketrecek. A társadalomból, de főleg a 
múltad elől nem menekülhetsz a végtelen-
ségig.

Ezt a keserédes filozófiát kevés pár-
beszéddel, sok totállal, ráérős tempóval 
adagolja Zhao, és a legtöbbször magabiz-
tosan bízza magát a nagyszerű Frances 
McDormandre, aki tényleg átlényegül a 
film száz perce alatt, és soha, egy jelenet-
ben sem érződik semmiféle kontraszt vagy 
diszkrepancia közte és az amatőr szerep-
lők között (rajta kívül egyetlen hivatásos/
ismertebb színésze van még a filmnek: 
a mindig megbízható David Strathairn). 
Ráadásul mindezt szinte észrevétlenül, 
apróságokkal, félpillantásokkal, alig ki-
emelt hangsúlyokkal teszi. Tényleg nomád 
lesz belőle, és ez nem merül ki annyiban, 
hogy nem hord sminket és nem törődik a 
frizurájával.

Ha valamit ki kellene emelni a film 
gyengeségeként, akkor ennek a rende-
zői magabiztosságnak a megrendülése a 
film utolsó negyede alatt: ugyan Ludovico 
Einaudi relaxáló, szinte ambientes zongo-
rafutamai gyönyörűek, a végére már túl 
sok lesz belőlük. Főleg egy ilyen filmnél, 
ahol ennyire fontos a dokumentarizmus 
és a minimalizmus, problémás lehet a ze-
ne szájbarágós jellege. Így, eme negédes-
séggel még a történet végkifejlete is kis-
sé hamiskásnak, ismerősnek tűnik – ha 
a klasszikus értelemben vett cselekmény
szót nincs is túl sok értelme használni egy 
ilyesfajta alkotás kapcsán.

Egy road movie esetében az utazás ál-
talában valamiféle személyiségfejlődés-
re rímel – Fern esetében nehéz ezt a fej-
lődést kitapintani, hiszen olybá tűnik, 
hogy mindig is ott volt, mindössze el kel-
lett fogadnia, vagy ami még fontosabb, 
elfogadtatnia másokkal a sorsát. S még 
kevesebb értelme van műfaji filmsémák 
szerinti személyiségfejlődést számon kér-
ni rajta, amikor végre bevalljuk: ez nem 
egy utazás filmje, hanem az úton levésé, 
a körkörösségé. Mi lehet ennél nagyobb 
börtön?

A nomádok földje (Nomadland), szí-
nes amerikai film, 108 perc, 2020. Rende-
ző és forgatókönyvíró: Chloé Zhao. Író: 
Jessica Bruder. Zene: Ludovico Einau-
di. Operatőr: Joshua James Richards. 
Vágó: Chloé Zhao. Szereplők: Frances 
McDormand, David Strathairn, Linda 
May, Charlene Swankie, Bob Wells, Peter 
Spears.
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Világnap 
jövőbe mutató 
kérdőjelekkel
Erőteljesen és nyomatékosan felmerül a 

kérdés, hogy amennyiben az online színház 
gyakorlatilag nem is minősül igazi színhá-
zi aktusnak, bárhonnan nézi ezt a színházi 
alkotó – amint az az Etnikumközi Kapcso-
latok Hivatala által készített, videoüzene-
tekben megfogalmazott online felmérésből 
kiderült –, akkor az erről bármilyen mű-
fajban megfogalmazott értékelő gondolatok 
(színikritikák, előadás-elemzések, színhá-
zi esszék) ezzel együtt foszlanak-e pótcse-
lekvéssé ugyanannak a Teátrális Virtuáli-
ának a képernyős, kietlen partjain?

Ha a színház világnapján, ugyancsak 
online térben erről nyilatkozó tizenkilenc 
hazai kisebbségi színházigazgató, társu-
latvezető vagy társulati tag által megfogal-
mazott gondolatok logikai sorát követjük, 
a kérdésre akár egyszavas válasz is adha-
tó. De ne fussunk ennyire előre, nézzük itt 
inkább, hogy színházesztétikai szempont-
ból mi kerekedik ki közös nevezőként az 
imént említett rendhagyó felmérésből, ab-
ból, amit a „színházcsinálók” mondtak az 
utóbbi egy évről, hiszen azóta szorult zö-
mében online-ba a színházművészet. Első-
ként talán azt állapíthatjuk meg, hogy a 
színházi alkotófolyamattal kapcsolatos ag-
gályok tekintetében mellékes az, hogy az 
illető színházi intézmény minisztériumi, 
városi vagy megyei alárendeltségű. Ez a 
szempont az intézményen belüli tevékeny-
ségek megvalósíthatósága, az anyagi biz-
tonság tekintetében válik mérvadóvá, hi-
szen a projektalapú, illetve közintézményi 
háttérrel rendelkező társulatok közötti el-
térések jobbára közismertek.

Visszatérve az esztétikai szempontok-
hoz: az „online színház” műfajról való vé-
lekedés közösen lefektetett alapja az, hogy 
ez „áthidaló”, „átmeneti”, illetve „pótcse-
lekvés”, „túlélés”, „kísérlet” címkét kap-
hat csupán, amennyiben a színház mini-
máldefiníciója a színházvezetők szerint 
a járványidőszakban sem változott meg: 
ez továbbra is alkotó és néző közvetlen ta-
lálkozásában, azonos térben és időben va-
ló létezésében jön létre. Erre más alter-
natíva nincs – hangsúlyozták még azok 
is, akik az online kísérletezéssel külön-
böző sikereket is magukénak tudhatnak, 
így például a Nagyváradi Szigligeti Szín-
ház, amely cybermusicalt mutatott be 
ez idő alatt, a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház, amelynek eddig 1 millió nézője 
volt online-ban, a szatmárnémeti Harag 
György Társulat, amelynek széles kínála-
ta volt a színházi „társtevékenységek” te-
kintetében – a felolvasószínháztól egészen 
a rádiószínházig.

Hogyan mutatkozott meg a járvány 
a színházban? Minden téren és minden 
formában jelen volt: Marosvásárhelyen 
és Gyergyószentmiklóson a járványidő-
szak erőteljesen kapcsolódik egy-egy Si-
rály-rendezéshez. Keresztes Attila, a Tom-
pa Miklós Társulat művészeti igazgatója 
említi – de amúgy empirikus tapasztala-
tom is, hiszen ez a produkció volt a valaha 
online előadásról írt első színházi esszém 
tárgya –, hogy elsőként (bizonyára erdélyi 
online színházi premierként is) az általa 
rendezett Sirályt közvetítették, tavaly már-
cius 12-én (élő előadást, üres nézőtérrel és 
két kamerával), innen tudják annyira pon-
tosan, hogy „mikortól nem engedték be a 
nézőket a színházba”. Annak az előadás-
nak 75 ezer nézője volt – teszi hozzá Ke-
resztes. Más tekintetben volt viszont emlé-
kezetes ugyanannak a Csehov-drámának 
a gyergyószentmiklósi színrevitele, amely-
ről így fogalmaz Albu István rendező, a Fi-
gura Stúdió Színház igazgatója: „Egy má-
sik érdekes helyzet a Sirálynak a helyzete. 
A tavalyi év elején kezdtük el próbálni, és 
csak ősszel tudtuk bemutatni, valamikor 
szeptember végén vagy október elején, ha 
jól emlékszem, és talán ezen az előadáson 
érződik leginkább a koronavírus, mintha 
ezt fertőzte volna meg a leginkább. Az első 
és a második része nagyon-nagyon külön-
bözik egymástól, hiszen az első részt még 
a járványhelyzet előtt próbáltuk, a  má-
sodikat pedig a járvány kellős közepén – 
ha lehet így fogalmazni –, és így, utólag is 
mintha posztcovidos tünetei lennének az 
előadásnak: néha elfárad, néha nehezen lé-
legzik, de ugyanakkor vannak részei, ame-
lyek kicsattannak az egészségtől.”

„A jövőtől való félelem beárnyékolja az op-
timizmusunkat” – vélekedik Bocsárdi Lász-
ló, aki érezhetően rendezőként is, nem csak 
a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 
igazgatójaként fogalmazta meg ezt az álta-
lánosnak nevezhető színházi aggályt, hoz-
zátéve azt, hogy Sepsiszentgyörgyön már-
cius 21-én vezettek színházbezáráshoz a 
helyhatósági rendelkezések. Mindeközben 
Kolozsvárról a múlt és jelen együttes és erő-
teljes kritikáját fogalmazta meg Tompa Gá-
bor: „Abszurd helyzetben találjuk magun-
kat, amelyben mindenféle számadatokkal 
üzérkednek. Aberráció az, hogy miközben a 
nagy bevásárlóközpontok tele vannak em-
berekkel, a színházak az ezer főhöz viszo-
nyított két megbetegedés esetén működ-
hetnek egy bizonyos nézőszámmal, három 
megbetegedés esetén viszont már be kell 
zárniuk. Természetesen, mi ebben az idő-
szakban folytattuk a próbákat, és három új, 
teljesen kész előadást is be tudunk mutatni, 
amikor majd beengedik a nézőket a szín-
házterembe” – vázolta a kolozsvári járvány-
ügyhöz igazodó színházi munkát Tompa.

A színház járványnézőpontból való defi-
niálásakor valamennyi színházvezetőn az 
átszellemültség volt tetten érhető (a videoü-
zenetekben ez „átjött”). Idézem is néhányu-
kat: „Eddig is tudtuk, de most új hangsúlyt 
kapott, újra megfogalmazódott bennünk, 
hogy nézők nélkül a színház nem tud az len-
ni, aminek lennie kell.” (Bartalis Gabriel-
la, csíkszeredai Csíki Játékszín) „Az elmúlt 
időszak nem megváltoztatta a színházról 
való gondolkodást, hanem inkább megerő-
sítette azt, hogy a színháznak a jelenvaló-

ság az ismérve és legnagyobb ereje.” (Cse-
pei Zsolt, kolozsvári Váróterem Projekt) „Az, 
hogy a nézők és az alkotók most egy ideig 
nem találkozhatnak közvetlenül, nem lehet 
testi kontaktus, az egyértelműen fokozza 
azt a vágyat, hogy végre lehessen színház-
ba menni. Ez egy nagyon pozitív dolog tu-
lajdonképpen, vagy lehet erről pozitívan is 
gondolkodni.” (Györgyjakab Enikő, kolozs-
vári Shoshin Színházi Egyesület). „Ez az 
elzártság nemhogy megváltoztatta, ha-
nem éppenséggel megerősítette az élő szín-
ház iránti igényt. A túl sok technika, a sok 
kütyü kezdi átvenni az irányítást az éle-
tünk fölött, úgyhogy éppen itt az ideje an-
nak, hogy a könyv és a színház segítségével 
visszataláljunk önmagunkhoz.” (Nagy Pál, 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház)

Összességében a színházak az egyfor-
mán óvatos reménykedés, illetve talaj- és 
reményvesztettség között megrajzolható 
palettán helyezkednek el (ez utóbbi zömé-
ben a független színházakra – a sepsiszent-
györgyi Osonóra, a kolozsvári Váróterem 
Projektre és Shoshin Színházi Egyesületre, 
a marosvásárhelyi Yorick Stúdióra, illetve 
a bukaresti független Giuvlipen Roma Fe-
minista Színházra volt leginkább jellemző).

A felmérés alapján a kezdeményező in-
tézmény jelentést is összeállít, amelyet 
eljuttat a színházak fenntartóihoz és a 
kulturális finanszírozásokat bonyolító kü-
lönböző intézményekhez a hazai kisebb-
ségi színházművészet tevékenységeinek 
további támogatására – jelentette be szín-
házi világnapi üzenetében Laczikó Enikő 
államtitkár. A rendhagyó közvélemény-ku-
tatásban a magyar színházi intézmények 
mellett részt vett további négy kisebbsé-
gi közösség színházintézményének képvi-
selője: a  jiddis nyelvű színház szempont-
jait Maia Morgentsern, a bukaresti Zsidó 
Színház igazgatója, a roma színházét Zi-
ta Moldován, a bukaresti Giuvlipen Roma 
Feminista Színház társalapítója, a szerb 
nyelvűét Marko Adžić, a temesvári Merlin 
Gyermek- és Ifjúsági Színház színésze, mi-
közben a német nyelvűét Lucian Vărșăn-
dan, a temesvári Állami Német Színház 
igazgatója mutatta be.
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Más helyett
Sajátosan értelmeződhetnek a nyilvá-

nos–privát spektrum kortárs konfigurá-
ciójában keletkezett és kiadott irodalmi 
önéletrajzi elbeszélések, ezt a vonatkozó 
szakirodalom egyre jobban hangsúlyozza. 
Balajthy Ágnes a 2010-es évek magyar pró-
záját áttekintő tanulmányában összefoglal-
ja, hogy „[e]gy olyan mediális környezetben, 
ahol az intimitás korábban sosem érinthe-
tő mélyrétegeibe hatolhatunk be, ugyan-
akkor a hétköznapiság és a bensőségesség 
színtereire már eleve mozgatható-alakít-
ható kulisszaként látunk rá, másképp he-
lyezi el magát egy önéletrajzi elbeszélés, 
mint abban a közegben, melyben az író ar-
ca egy fekete-fehér fotó volt a fülszöveg fe-
lett.”1 Ennek a „másképp”-nek a mibenlé-
te még talán nem teljesen behatárolható, 
Térey János Boldogh-ház, Kétmalom utcá-
ja azonban különösen szép példája annak, 
ahogyan a szöveg az identitás performá-
lását és az én narratívája fölötti kontrollt 
egyszerre gyakorolja egyfajta különleges-
ségtudat és elkülönböződési vágy, illetve 
az ént térben és időben körülvevő világ-
szövettől való elválaszthatatlanság hatá-
sára. Ilyeténképpen pedig olvasható az ön-
életírás hagyományos felfogásai felől (egy 
kiemelkedő személyiség – író – önéletraj-
zaként, aminek kultikus vonzatához tar-
tozik, hogy az előzékekre Térey és szülei 
személyes, illetve a családi ház néhány fo-
tója került), s ez akár a művészeti munkás-
ság megértéséhez is forrásként szolgálhat. 
Szerkezetének, motívumainak és változa-
tos beszédmódjainak, ezek révén pedig a 
szöveg leplezetlen megalkotottságának kö-
szönhetően a saját identitással való konf-
rontálódás univerzálisabb mintázatai is 
azonosíthatók benne, de vélhetőleg meg-
engedi azt a fajta kortárs megközelítést 
is, amely a privát történetek megjelenésé-
nek emancipatorikus lehetőségét emeli ki,2

például egy elsőgenerációs értelmiséginek; 
egy tabusított, komoly mentális betegség-
gel küzdő szülő gyerekének; egy, a földmű-
velői hagyománnyal szakító utódnak a tör-
téneteként stb.

A kötethez írt szerkesztői utószóból kide-
rül, hogy bár a szerző korai halála megaka-
dályozta a befejezését, a könyv szerkeze-
ti váza öt nagy fejezetével mégis vélhetőleg 
teljesnek tekinthető. A könyv rögtön a nuk-
leáris család legelső tragédiájának – az el-
sőszülött Anikó pár hónapos korában be-
következő halálának – következményeire 
való emlékezéssel és retrospektív néző-
pontú értelmezésével indul. „Az  ő életé-
nek záróköve az én alapkövem” (30.) – így 
summáz Térey János, mivel az első gye-
rek halála teszi ebben a családban „szük-
ségessé” a második nemzését. Ennek a fájó 
felismeréséhez hozzáadódik a helyettesí-

tés funkciója, amire ráerősít, hogy példá-
ul nemigen lehet különbséget tenni János 
és Anikó között a gyerekkori képeken, és a 
szülők kimondott elvárása, hogy fiuk igye-
kezzék megfelelni a halott nővér elképzelt 
mintaszerű viselkedésének. Érthető módon 
a felnőtt Térey János is rendkívül érzéke-
nyen reagál majd a családfa kutatásakor 
arra a felfedezésre, hogy a saját ősei is kö-
vették azt a szokást, miszerint a soron kö-
vetkező gyereknek az elhunyt idősebb test-
vér nevét adták. A név, a felcserélhetőség 
(„A felcserélhetőséged a kioltásod”, 145.) és 
a helyett-lét markáns motívumaivá válnak 
az önéletírásnak, és az én saját, megalko-
tott, illetve „hozott” elemeinek szétszála-
zásakor fontos motivációs tényezőként lép-
nek fel. A szöveg során kiviláglik azonban, 
hogy ezt a szétszálazást sosem lehet meg-
nyugtatóan elvégezni, hisz még az „elkü-
lönböződés vágya [is], amelyet a névváltoz-
tatásom fog fémjelezni, az apai házból való” 
(86.). A Boldogh-ház, Kétmalom utca így 
az író életének kb. első 20 évére koncent-
rál, amikor a szűkebb családi kör, vagyis 
mindaz, amibe beleszületett, lesz az egyik 
legmeghatározóbb közeg az egyén szemé-
lyiségfejlődése szempontjából, hiszen „[h]a 
valamiről nem tehet az ember, akkor az a 
saját gyermekkora” (295.). Ennek a „mind-
aznak” az eredőjét keresi Térey időben a 
gazdálkodó múltra visszatekintő, majd ki-
semmizett, végül kulákká nyilvánított 
Macsi Tóthok családfájának aprólékos és a 
kívülálló számára meglehetősen zavaros ki-
terítésével, térben pedig a családi tulajdon-
ban lévő birtokok (házak, földek, kertek) és 
a tágabb helyszín, Debrecen építészeti em-
lékezetének megkonstruálása révén.

A hatalmas lexikális tudás, művészet-, 
város- és családtörténeti adalékok mozgó-
sításával együtt vagy ellenére a legmegke-
rülhetetlenebb az apa egyszerre szemér-
mesen és őszintén vázolt figurája. Az apa 
szeszélyei, hidegsége, keserűsége és meg-
törtsége a gyermekkori kibontakozás fő 
korlátozója, sötét felhő a család létezésé-
ben. A mű szerkezetét tekintve is az lehet 
az érzésünk, hogy a családtörténeti nyo-
mozások tkp. kerülők („Sebek a seb helyett, 
mások sebzettsége a magamé helyett”, 28. – 
ahogy a fikcióba való gyerekkori menekülé-
sére mondja), az apához kapcsolódó érzések 
alakulásával való szembesülést késlelte-
tik vagy éppenséggel áttételesen közvetí-
tik. Ez egyszerre jeleníti meg a szembené-
zés iszonyúan nehéz feladatát és az olvasó 
szimpátiájára apelláló mindenféle hatá-
sosság elkerülését – ha jól figyeltem, pél-
dául az apa skizofréniája mint diagnózis 
csak a kötet közepe táján említődik először. 
Mint ahogy a kötet végére kerül, termé-
szetesen elsősorban az események krono-
lógiája okán, az anya betegsége és halála, 
az anyáé, aki békítő, egyensúlyra törekvő 
áldozat a fia szemében, s aki irányában Té-
rey talán a legnagyobb empátiát tanúsítja, 
de akinek gondoskodása nem tudja ellen-
súlyozni az apa elnyomó jelenlétét, és ez a 
szülőkről szóló részek arányában és kidol-
gozottságában is meglátszik (bár ismétel-
ten figyelembe veendő a kézirat befejezet-
lenségének ténye). „Anyám a haza” (410.) 
– sok az ilyen mondat, amely kiragadva el-
giccsesedhet, de a szövegkörnyezetükben 
nagyon erős kisugárzással és pontos jelen-

tésekkel bírnak (lásd még a szinte minden 
recenzió által – nem véletlenül – kiemelt 
utolsó mondatot). És mindezek fölött ott le-
beg az apával való hasonlóságok felfedezé-
se és ismét a fölcserélhetőség rémisztő le-
hetősége, amikor első repülőútjára azzal 
bocsájtja el a fiát, hogy most apja helyett 
is utazik, amitől az elbeszélő még szimbo-
likusságában is irtózik.

A szocializáció egyéb intézményes tere-
pein (óvoda, iskola) tapasztaltak szintén 
belekerülnek a memoárba, legtöbbször a 
szorongások, gátlások, hiúság, figyelemza-
var, melankóliára való hajlam és életide-
genség kialakulásának kulcsfontosságú 
pillanataiként, gyakran pedig a saját íz-
lés és szemlélet alakulásának közegeiként, 
ami kifejezést nyer például a gyerekként 
ismert dalok, színházi, film- és olvasmány-
élmények nívójának tüntető kommentálá-
sában. Később pedig a kamasz- és fiatal 
felnőttkori kedvencek elemzése is sorra ke-
rül, s mindenek tükrében a Depeche Mo-
de zenéjének kedvelése egyáltalán nem lesz 
meglepő fordulat. Az első „választott tár-
saságra”, barátokra Térey az úttörőtábor-
ban tesz szert, ami többek között az adott 
körülmények ellenében való reakcióként 
is értelmeződik, a  determináltsággal va-
ló szembeszállásnak. Az elkülönböződések 
és az azonosságok felismerésének folyama-
taiban a „saját” (identitás, név, mesterség, 
életmód stb.) megtalálásához a körülöt-
te lévők számba vétele, a szűkösség meg-
tapasztalása tűnik szükségesnek. De  ki-
békíthetetlennek bizonyul az életút fölötti 
kontroll és a közösséghez való tartozás: mi-
kor Térey rájön, hogy „néha én is szabha-
tok irányt az eseményeknek…” (392), ezt a 
környezete különcködésként fogja fel sze-
rinte. „Életet kaptam, használati utasítást 
hozzá nem” (341.) – hangzik el talán két-
szer egy másik divatosnak látszó, jól idéz-
hető mondat, amely a memoár kontextusá-
ban sok ellentmondást sűrít magába. Térey 
minduntalan a családi, ősi hagyományok-
ba botlik kutatásai során, és ugye a hagyo-
mány valahol mégis használati utasítás az 
élethez, de ezek a tradíciók sokszor meg is 
törnek, többnyire erőszakosan – pl. 1950-
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ben a kollektivizálással a Tóthok gazdál-
kodó életformája, de Térey vezetéknév-vál-
toztatásával a Tóthok sora is megszakad. 
A hagyományhoz és az életét determiná-
ló tényezőkhöz kritikusan viszonyuló író 
nagyon jól tudja, hogy nem minden ha-
gyomány vállalható, illetve hogy a válla-
lás vagy megtagadás sem egy magától ér-
tetődő, hanem sokkal inkább egy keserves 
munkát igénylő küzdelem.

Az identitás és a létmód építőkövei kö-
zött leválaszthatatlanul ott van tehát a tá-
gabb környezet, az ősök és az általuk vala-
ha belakott helyek, fókuszban Debrecen a 
Kétmalom utcabeli Boldogh-házzal és a vá-
mospércsi földek. Adott a kötet alcímében 
is kiemelt debreceni cívis öntudat, amely-
hez Térey – mint minden egyébhez – már-
már hiperreflektáltan viszonyul, precízen 
és tárgyszerűen, nem simítva el a felme-
rülő ellentmondásos érzéseit. Balajthy Ág-
nes idézett tanulmányában arra utal, hogy 
az ősök felkutatása kompenzatorikus te-
vékenységként jelentkezik, a  cívisség pe-
dig mint „tudatosan összerakott (pót)iden-
titás”,3 amit csak annyiban pontosítanék, 
hogy itt egy előbb szétszedett, történeti-
ségében is megértett, majd az aktuális én 

számára újra összerakott-felvállalt identi-
tásról van szó. A  tér becserkészése a sa-
ját debreceni tapasztalatok felől kezdődik, 
az  1970-es évek társbérletesítései folya-
mán kialakuló lakhatási viszonyok meg-
élésétől az óvodás és kisiskolás kori város-
járásokig (új beruházások meglátogatása, 
mozi- és vármegyeháza-enteriőr, lakótele-
pek látványa). Térey (illetve most már me-
moárja) úgy lesz a város emlékezete, hogy 
a tereket időbeliségükben is érzékeli, és 
ugyanazt a fájó helyettesítő-logikát fede-
zi fel bennük (vagy vetíti rájuk), mint sa-
ját létezése esetében: „Debrecen épületei-
nek jelentős hányada nem arról nevezetes, 
hogy létezik, hanem hogy valami másnak a 
helyén áll.” (192.) Ugyanígy a Boldogh-ház 
is, amely középkori temetőre épült, lerom-
bolásakor pedig csontvázak kerülnek elő – 
mindennek jelképessége akkor is mellbe-
vágó, ha egyáltalán nem tolakodóan van 
íróilag kihasználva. A Macsi Tóth család 
lakhelyeinek, földjeinek iratokból és visz-
szaemlékezésekből való visszakövetése sok 
további kuriózumot rejt, például hogy Cso-
konaiék kertjével szinte érintkezett vala-
melyik ős udvara. Máskor meg Térey be-
lehelyezkedő perspektívából képzeli el a 

sötét epizódokat, hogy hogyan élhették 
meg felmenői a gyakori debreceni tűzvésze-
ket, a sorozatos csecsemőhalálokat, a zsi-
dók deportálását. Már ebből a felsorolásból 
is kitűnik, hogy „[a] mi dokumentumaink 
mégis a veszteségeket őrzik hűségesebben” 
(213.), akárcsak e memoár – tehetjük hozzá.

Aki a művésszé, íróvá válás konkrét fo-
lyamatára volna kíváncsi Térey János ese-
tében, az nem fog sok erre utaló explicit 
mozzanatot találni a Boldogh-ház, Két-
malom utcában. Fontos viszont számá-
ra a családfán az értelmiségi „kihajtások” 
keresése, s  bár például egy bizonyos Es-
küdt Tóth Mihály könyvkötőről végül ki-
derül, hogy nem az ő őse, mégis jó volt „egy 
másik mítoszt élni, a mesterségemben va-
ló megerősítés morzsáit keresgélni ben-
ne” (154.). Előfordul Térey egy-egy későb-
bi versének a csíráját adó életesemény vagy 
helyzet említése, valamint utalás az írás 
kezdeteire. Impliciten viszont mindent át-
hat a művészi, tisztázó igényű kidolgozott-
ság és érzékenység a feldolgozott, mégis 
folyamatosan kavargó életanyagot illető-
en, aminek plaszticizálódása tetten érhető 
az utolsó fejezetekben, ahol – amint a kö-
tetet szerkesztő Nagy Boglárka az utószó-
ban hangsúlyozza, és amint a Térey-élet-
művet behatóan ismerő olvasó észreveheti 
– „korábban megjelent versekből, prózákból 
vett szó szerinti Térey-idézetek olvashatók” 
(472.). Mindez azt a hatást kelti, hogy a fik-
ció felől történik meg az önéletrajz valósá-
gának elbeszélhetősége. És ha forszírozott 
volna ars poeticának nevezni, az alábbi idé-
zet mégiscsak az írás értelmére, szerepé-
re való reflexió, amelyet erre a romlással 
és rombolással, de mégis az építéssel is oly 
sokat foglalkozó memoárra szintén ráolvas-
hatunk: „Annyiszor írtam a pusztulásról, 
ez  óhatatlanul eszembe jut. Nem meddő 
kultúrpesszimizmusból vagy katasztrofiz-
musból, mint ahogy írni szokták rólam, ha-
nem azt fürkészve, mire képes az ember el-
len az ember, és ki az, mi az, aki vagy ami 
így is túlélőnek bizonyul.” (444.)

Hogy azt olvassuk-e ebben a kötetben, 
amit Térey valóban mind el szeretett vol-
na mondani önmagáról, vagy jelentős vál-
toztatásokat végzett volna még a szövegen 
– sosem fogjuk megnyugtatóan eldönteni. 
Ezzel a nyugtalansággal együtt az írónak 
egy, a széles olvasóközönség által korábban 
nem tapasztalt személyességgel megszer-
kesztett, mégis emocionálisan távolságtar-
tó vallomása tárul elénk, és e „torzómemo-
árral” (Pál Sándor Attila találó kifejezése)4

való találkozás egyszerre megható és fel-
szabadító esemény. Minden valami koráb-
ban létezőnek a helyén van, de felcserélhe-
tetlenül.

Térey János: Boldogh-ház, Kétma-
lom utca. Egy cívis vallomásai. Jelen-
kor, Budapest, 2020.

Jegyzetek
1 Balajthy Ágnes: Apokalipszis most. A magyar 
próza az elmúlt tíz évben. Alföld, 2020/12, 59. 
(58–67).
2 Utóbbihoz vö. Gács Anna: A vágy, hogy meg-
hatódjunk. Tanulmányok a kortárs önéletrajz-
kultúráról. Magvető, Budapest, 2020.
3 Balajthy: i. m. 60.
4 Pál Sándor Attila: Fenséges rom. Élet és Iro-
dalom, 2020. szeptember 18.
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Így is történhetett volna
Jeszenszky Géza: Az elveszett 

presztízs. Magyarország megíté-
lésének megváltozása Nagy-Bri-
tanniában (1894–1918). Fekete 
Sas Kiadó, Budapest, 2020.

Jeszenszky Géza történészi mun-
kásságának – ha lehet ilyet monda-
ni – főműve ez a könyv, mely immár 
a harmadik kiadását érte meg. Ér-
tem ezt elsősorban a szerző tudomá-
nyos karrierje szempontjából, hiszen 
kandidátusi dolgozatként védte meg 
az első változatát a Magyar Tudo-
mányos Akadémián 1980-ban, majd 
1986-ban sor került az első kiadásra 
– egy olyan korban, mikor a kádári 
szocializmus társadalmának végnap-
jait érzékelő magyarországi értelmi-
ségi közeg új, Nyugat-orientált uta-
kat keresett. A jelenlegi, harmadik 
kiadásban az előzőekhez képest új 
fejezet is bekerült Így is történhe-
tett volna címmel, melyben a nyuga-
ti történetírásban napjainkra egyre 
népszerűbb kontrafaktuális történe-
lemelemzési módszereivel vázol fel 
alternatív realitást arra vonatkozó-
an, hogyan alakulhatott volna a Mo-
narchia és benne Magyarország sor-
sa másképpen. A főszöveg központi 
kérdése mégis az: hogyan történhe-
tett, hogy az 1848-as szabadsághar-
cot követő magyar presztízs, mely az 
angol területen megvolt, egyre in-
kább megkopott, majd a brit elit és 
közvélemény kifejezetten ellenséges-
sé is vált a magyarság ügyével szem-
ben, ami nagymértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy a trianoni békeszerző-
dés olyan legyen, amilyen. A nyolca-
dik fejezetben összegzi a szerző azt 
a három okot, melyek miatt szerinte 
ez bekövetkezhetett: addig viszont jól 
dokumentált, lineáris narratíva sze-
rinti esemény- és ténysorozat rögzíté-
sével mutatja be magát a folyamatot.

A  kötet fontosságát a szerzőtől 
vett két idézettel lehet a legjobban il-
lusztrálni: „Napjainkban nem divat 
a történelemtől közvetlen tanulságo-
kat, »leckéket« várni. A múlt század 
eleji magyar politika egykorú brit 
bírálatának hazai fogadtatása azon-

ban kínál néhány általánosabb érvé-
nyű tanulságot”, illetve „Ez a mai is 
annyira időszerű »termékeny harmó-
nia« Magyarországon belül és a kül-
világgal szemben, és általában az 
illúzióktól, az indokolatlan önvádak-
tól és a külfölddel szembeni ugyan-
csak indokolatlan haragtól mentes 
nemzeti tudat kialakulásának fon-
tossága indokolja a 20. század eleji 
magyarországi belső viszonyok brit 
(és többi bel- és külföldi) bírálójának 
előítélet-mentes tanulmányozását, 
ismételt szemügyre vételét”. Ennek 
megfelelően a könyv csak részben 
politika- és diplomácia-, inkább kul-
túra- és imázstörténeti munka, így 
például külön említi Jókai Mór re-
gényeinek hatását is az angol kultu-
rális közegben. A szerző jól ismeri a 
kor és a későbbi időszakok magyar–
angol kapcsolatainak szakirodal-
mát, a tárgyalt kor sajtóanyagát és 
a releváns levéltári gyűjteményeket. 
Külön kiemeli a szerző két tudósí-
tó, Wickham Steed és Seton-Watson 
(Scotus Viator) – ez utóbbit Herczeg 
Ferenc úgy jellemezte, hogy „akarat-
ereje nagy, az ítélőképessége semmi 
volt” – szerepét, de nem csak. A ma-
gyar kulturális és politikai élet meg-
határozó szereplői, a kor fontos ese-
ményei is megelevenednek a kötet 
lapjain. A kötet üzenete a mai napig 
is megfontolandó: a jó imázsnak fel-
tétele a jó politikai-kulturális mar-
keting, és ennek hiánya katasztrofá-
lis következményekkel járhat.

LAKATOS ARTUR

Magyar foci a szocializmusban
Borsi-Kálmán Béla: Az 

Aranycsapat és ami utána kö-
vetkezik. Adalékok a Ráko-
si-korszak és a Kádár-rendszer 
történetéhez a futball tükrében.
Kortárs Kiadó, Budapest, 2019.

„Az  írás személyes vonatkozá-
sú részei és betétei semmiképpen 
nem kívánnak többek lenni egy-
szerű magánmitológiánál – ám a 
szokványos históriának mégis le-
hetnek érdekes elemei és váratlan 
fordulatai. Adhat némely fogódzót 
eljövendő, szerencsésebb korok mű-
velődés- és társadalomtörténészei-
nek, szociológusainak” – írja e kö-
tet bevezetőjében Borsi-Kálmán 
Béla. A szerző, aki egy időben tör-
ténész, író, nyugdíjas diplomata és 
egykori tehetséges labdarúgó, en-
nek megfelelően is választotta meg 
e terjedelmes könyv témáját. Pus-
kás Ferencről jelent meg már köny-
ve, ugyanakkor e legutolsó munká-
ja is sok új információt tartalmaz.

Ennek megfelelően e könyve 
sem csak kimondottan Puskásról 
szól, habár sok az életrajzi adat 
mind az egykori legendás balösz-
szekötőre, mind pedig az Arany-
csapat tagjaira, valamint a későb-
bi futballistagenerációk markáns 
egyéniségeire, mint például Albert 
Flóriánra vagy Varga Zoltánra vo-
natkozóan is. A kötet nem egysze-
rű sporttörténelmi munka, sokkal 
inkább egyfajta keresztmetszete a 
szocializmus kori és kisebb mér-
tékben a rendszerváltást követő 
magyarországi társadalmi-kultu-
rális trendeknek, valamint egyfaj-
ta reflexió arra vonatkozóan, ho-
gyan lehetett és lehet érvényesülni 
bizonyos közegekben. A kötet alcí-
me fejezi ki talán a legjobban ezt a 

tendenciát, ugyanis a futballvilág 
nagyítóján keresztül a szocialista 
Magyarország hatalmi viszonyaira, 
berendezkedésére is rálátást nyújt.

A gazdag dokumentáció kapcsán 
figyelemre méltóak a levéltári for-
rások, elsősorban az Állambizton-
sági Szolgálatok Történeti Levéltá-
rában felellhető belügyi hírszerzési 
dossziék. Ezek alapján a szerző re-
konstruálja azt a hírszerző-kémel-
hárító közeget, mely a szocializmus 
magyar labdarúgását körülvette, 
olykor segítette, máskor pedig gá-
tolta azt. Már csak ez is érdemes-
sé teszi a könyv olvasását, mivel 
e téren sok új, olykor meglepő in-
formációt is magába foglal, jó pár 
köztiszteletben álló személyiség 
ügynökmúltja tárul az olvasó sze-
me elé (többek között kiderül, hogy 
kik rejtőztek a Galambos, Vasutas, 
Eperjesi és egyéb informátori fedő-
nevek mögött). Aki csak a futbal-
listaanekdoták iránt érdeklődik, 
az is megtalálja benne maga szá-
mára az olvasnivalót, ugyanakkor 
számolnia kell azzal, hogy Bor-
si-Kálmán Béla szövege jóval ma-
gasabb színvonalú a sportújságok 
nosztalgiarovatainak sztorizgató, 
humorizáló stílusánál. Mindenkép-
pen árnyalt és a maga mozaiksze-
rűségében viszonylag teljes képet 
nyújt arról a közegről, melyben a 
magyar foci gyors felemelkedése, 
majd ezt követően hosszas hanyat-
lása lehetővé vált.

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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MEGYEK EGY KÖRT.

MÁR MEGINT CSAK A 
FUTÓK ÉS A KUTYÁSOK!FUTÓK ÉS A KUTYÁSOK!

NA, MEGINT ITT 
VAN, ANNYIT BESZÉL 

A KUTYÁJÁHOZ, 
HOGY AZ LASSAN 

MEGSZÓLAL.

A FRANCBA, MÁR 
CSAK ÖT PERC 

A KIJÁRÁSI 
TILALOMIG.

ÉS HA HOLNAP KICSIT 
HAMARABB JÖVÖK KI, AKKOR 

PLUSZ KÉT KÖRT IS MEHETEK.

NYUGI, REXI, 
NYUGI, TUDOD, Ő 
CSAK MAGÁBAN 

BESZÉL.
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Cigaretta
A  pár tíz éve születettek számára bi-

zonyára abszurd képnek tűnik a politikai 
csúcstalálkozók tárgyalóasztalán vagy a 
televíziós bemondó melletti hamutartóban 
füstölgő szivarka. Mint ahogy a mai elme 
számára szinte felfoghatatlan, hogy pár 
évtizede még a repülőn is bárki bármikor 
rágyújthatott, ha épp jólesett neki. A nyil-
vános dohányzás EU-szabályozott lejtme-
nete – amelyet még a dohányosok körében 
is általában egyetértéssel nyugtáznak! – 
a zeneirodalomban jórészt érzékelhetetlen. 
Az azonban vitán felül áll, hogy a 20. szá-
zad első felében a dohányzás – és kivált a 
cigaretta – igenis téma volt a zeneiparban. 

A cigarettázás akkor még az élet egy-
féle stíluseleme volt. Az  persze, hogy a 
maga rendjén fű-fa „szivarazott” (és jól 
tudjuk: a kevésbé elit környezetekben leg-
gyakrabban finánclábaktól hemzsegő, ka-
padohánnyal töltött, olcsó, szűrőtlen ci-
garettákat szívtak), mit sem von le ama 
sztereotípia érvényességéből, hogy „jó tár-
saságban” egy elegáns úr vagy egy mon-
dén hölgy cigarettázástalanul jószerével 
elképzelhetetlen volt. Márpedig ha a ci-
garetta stíluselem, akkor a dalszövegek-
ben is akként merül fel!

A magyar slágerirodalom is jól tükrözi 
mindezt. A cigaretta (és a füst) azonban 
nyilván konnotációk egész sorát gerjeszti 
e szövegekben. Leggyakrabban az életút, 
a tapasztalat, a hanyatlás, az önsajnálat, 

a rezignáció füstös-borongós hangulatpa-
kettje kapcsolódik a parázsló cigarettához. 
Martos Ferenc, Huszka Jenő Lili bárónő
című operettjének szövegírója például a ci-
garetta és a végesség párhuzamát aknáz-
za ki, ömlengő idealizálás közepette. „Egy 
kis cigaretta, valódi finom, / Oly illatos, 
enyhe, mint rózsaszirom, / Szippantani jó, 
de a vége, ha mar, / Csacsi mind, aki töb-
bet akar. // Oly édes az élet, oly szép a vi-
lág, / Míg szállnak a légben a füstkarikák. 
/ Ha gyorsan is illan, szívedre ne vedd / 
Cigarett, csak cigarett!”

Ugyanezt a szenvelgő élethossz–cigaret-
ta(csikk/füst) párhuzamot lovagolja meg 
egy viszonylag kevéssé ismert katonanó-
ta is, amely egy harctéren megcsonkult – 
jobb kezét vesztett – „hadnagyocska” búját 
inkarnálja, midőn otthon maradt szerel-
me megtagadja a nyomorékkal vállalan-
dó életközösséget. A hadnagy az ordenáré 
kocsmában „felszedi a szivarvéget, / amit 
más már eldobott, / és egy pohár ital mel-
lett / búsan így dúdolgat, hogy: // Aranyvé-
gü cigaretta, / te utolsó, hű barát, / hogyha 
bánat száll szívemre, / szívd magadba illa-
tát. // Füstje lágyan körülszálldos, / lelked 
szebb világban jár. / Cigarettafüst az élet, 
/ S mint egy álom, tovaszáll.”

A  remek budapesti humorista, Kellér 
Dezső viszont (Csanak Béla komponis-
ta szerzőtársával) a dohányzásszenvedély 
és a szerelmi gyengédség összeférhetet-
lenségéről dalintott maradandót. Az Egy 
kis hiba című sanzonban az énekes – érte-
lemszerűen hölgy (legismertebb változatá-
ban Mezei Mária) – partnere szemére veti, 
„mért kell mindjárt a csók után egy perc-
cel / egy cigarettára rágyújtani?” Majd 
felvillantja az alternatívákat: „Mit tudom 
én, a hajam simogassad, / vagy ölelj át és 
gyengéden becézz. / A nevem párszor hal-

kan mondogassad, / ezt kérem tőled, eny-
nyi az egész! / Mert hogy tudjak a csókban 
felolvadni / és ájultan karodba hullani… / 
ha érzem én azt rajtad, hogy te néha / már 
közben rá szeretnél gyújtani!”

A cigarettás slágerek élén természete-
sen a Karády Katalin által halhatatlan-
ná tett Hamvadó cigarettavég tornyosul. 
Ő volt a magyar kultúra történetében az 
első igazán céltudatosan és módszeresen 
felépített sztár. (Az ennek megfelelő allű-
rökkel. Szenvedélyes gyűjtőként még ha-
mutartóból is több mint hatvan maradt a 
hagyatékában.) A Hamvadó cigarettavég
– az alig harmincéves újságíró, Hegedűs 
Tamás szerzeménye – az 1942-es év nagy 
slágere volt Magyarországon. Ami azt il-
leti, a szöveg teljesen sematikus, egyes ké-
pei olykor a képzavar határán billegnek. 
Nyilvánvaló, hogy a megközelíthetetlen-
ségben maradó végzet asszonyának búgó 
hangja sokkal többet nyomott a latban, 
mint a sláger szövegi üzenete. „Hittem né-
ked, s ezernyi csókban égett a nyár, / Ég-
ben, szívben azóta ősz van, már késő jár, 
az én időm lejár. / Hamvadó kis fehér pa-
rázs, megremeg az éjben, úgy veri a láz, / 
nyugszik a tálca hamus peremén. Az  ő 
sorsa pontosan enyém.”

(Karády a nyolcvanas évek elején lett 
ismét legenda: amikor 1979-ben Hamva-
dó cigarettavég címmel a Hanglemezgyár-
tó Vállalat válogatást adott ki a dalaiból, 
özönleni kezdtek a megrendelések. 300 
ezer példányban fogyott el a korong – míg 
például az Abba lemezeit csak 130000 pél-
dányban dobták piacra. Sorok kígyóztak 
az újra műsorra tűzött Halálos tavasz je-
gyeiért a budapesti Filmmúzeumban, egy 
évig ment teltházzal.)

JAKABFFY TAMÁS

Felszabadító feszültségek
Orth István Nagyszebenben élő képzőművésznek nagysza-

bású tárlata volt látható Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művé-
szeti Központban január 22. és február 19. között. A kiállítás 
széles rálátást biztosított a művész alkotásaira. Az alapos vá-
logatás a gyakran monumentális hatású olajfestmények mel-
lett kitér Orth István grafikai munkásságára is. A rézkarcok, 
linómetszetek, litográfiák, tusrajzok, valamint a vegyes tech-
nikákkal készült grafikák nemcsak egy sokoldalú, nagy tech-
nikai tudású alkotót mutatnak, hanem a különböző műfajok, 
technikák, kifejezésmódok közti átjárásokat, fordításokat is 
érzékelhetővé teszik.

A kiállítás ugyanakkor látni engedi a legtöbb olyan témát, 
motívumot is, melyek Orth művészetében meghatározóak. Bár 
a művészetében kevéssé jártas szemlélő számára az a komp-
lex jelképrendszer, az ikonográfiai előzmények és megfelelések 
nem feltétlenül lepleződnek le, jellegzetes megoldásai, a kéz-
jegyét jelentő színhasználata, formái egy olyan légkört terem-
tenek, melyek sejteni engedik ennek a nagyon megmunkált, 
koncentrált, ezzel egyidőben elegánsan dekoratív világnak a 
fennköltségét, emelkedettségét, szimbolikus jellegét.

A bibliai, mitológiai, történelmi motívumok, alakok vala-
mint saját környezetének tudatosan kiemelt tárgyai alapvető 
hozzátartozói Orth István művészetének. Úgy állít emléket a 
múltnak, alkotásait úgy gyökerezteti valamiféle közös kultu-
rális hagyományba, hogy vizuálisan erőteljesen át is formálja 

azt. Izgalmas feszültséget sikerül így létrehoznia, fenntarta-
nia. Restaurátori pontosságával, szakmai precizitásával úgy 
teremt valami egészen újat, hogy a legapróbb részletekig ra-
gaszkodik valami régihez. Úgy hoz jelenbe számára és mind-
annyiunk számára is jelentős alakokat, szenteket, mitológi-
ai szereplőket, történelmünk nagyjait, úgy ruházza fel őket 
a művészet történetéből ismert attribútumaikkal, hogy köz-
ben el is távolodik tőlük, bizonyos értelemben személyteleníti 
őket arctalanságukkal, a gyakran sematikus ábrázolásmód-
dal. A múlt, a kulturális környezet kötőanyaga művészetének 
– talán ezzel magyarázható műveinek ünnepélyes emelkedett-
sége, amely azonban nem zárja ki a játékosságot vagy a hét-
köznapi tartalmak megjelenítését.

Szent és profán tartalmak úgy egészítik ki egymást Orth 
István alkotásaiban, hogy mindvégig sikerül megtartania 
azok egyensúlyát. A kompozíciók feszességét, a részletek ki-
dolgozottságát színeivel, lendületes vonalaival lazítja, súlyos 
tartalmait a letisztultan tömör kifejezésmód teszi emészthe-
tővé, a pátoszt a játékos formai megoldások oldják. Könnye-
dén jár-kel tartalmai (és technikái) között, könnyedén teremt 
egyensúlyt a legváratlanabb helyzetekben is.

TÚROS ESZTER



A  Helikon Kulturális Egyesület és a 
Helikon folyóirat több mint harmincéves 
műhelyhagyományának folytatásaként 
pályázatot hirdet erdélyi pályakezdő fi-
atalok számára Amit nem lát a webka-
mera címmel, melynek célja szakmai ta-
nácsadást és megjelenést biztosítani az 
irodalmi tehetségeknek. Pályázni vers 
vagy próza kategóriában lehet április 20-
ig. A pályamunka összterjedelme nem ha-
ladhatja meg a 30000 leütést, szóközökkel 
együtt. A pályázat kizárólag erdélyi (ro-
mániai magyar) származású pályakezdő 
szerzőknek szól, akik még nem rendelkez-
nek önálló kötettel, illetve akik 2021 ja-
nuárjában még nem töltötték be 22. élet-
évüket. A pályaműveket .doc vagy .docx 
dokumentum formájában, csatolt fájl-
ként a helikonpalyazatok@gmail.com cím-
re várják a Helikon szerkesztői csapatából 
kikerülő zsűritagok 2021. április 20-ig. A 
beküldött email tárgyában jelezni kell a 
pályázat kategóriáját (vers vagy próza). A 
zsűri mindkét kategóriát külön-külön dí-
jazza. További részletek a helikon.ro-n.

Március 8-án új könyvei és új lapja be-
mutatójával búcsúzott a Szigligeti Stú-
diótól a Holnap Kulturális Egyesület. 

Délután öt órától Péter I. Zoltán Régi ké-
peslapok, régi történetek – Nagyvárad cí-
mű sorozatzáró kötetét, Dánielisz End-
re Galíciától a Garda-tóig című, a szerző 
édesapjának első világháborús naplóját 
tartalmazó művét, illetve Fám Erika Hal-
ló, Juli! című kisregényét mutatták be, va-
lamint az olvasók ekkor vehették kézbe el-
ső alkalommal az Újvárad folyóiratot.

Kétszáz éves a kolozsvári színház-
épület, ennek évfordulójára két online 
beszélgetéssel készült az Erdélyi Múze-
um-Egyesület az érdeklődő színházked-
velők számára. Március 12-én Szilágyi 
Palkó Csaba színésztanárral Egyed Eme-
se költő, irodalmár, színháztörténész be-
szélgetett. Március 13-án Nagy Csenge 
magyartanár volt a rendezvénysorozat 
vendége, aki bemutatta A siker konjunk-
túrája. Kao Hszing-csien A  buszmegál-
ló című darabja a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színházban (1989) című, 2018-ban 
készült egyetemi szakdolgozatát.

Március 15-én Magyarország köztár-
sasági elnöke a nemzeti ünnep alkalmá-
ból kitüntetéseket adományozott: Egyed 
Emese költő, irodalomtörténész a Ma-
gyar Érdemrend lovagkeresztje polgári 
tagozata kitüntetésben részesült. Ugyan-
csak március 15-én osztották ki a József 
Attila-díjakat és Herczeg Ferenc-díjakat. 
Előbbiben Magyary Ágnes, Farkas Well-
mann Éva, Muszka Sándor, Varga Melin-
da, Madár János, Medvigy Endre, Bata 
János és Arday Géza részesültek, utóbbi-
val Havasi Jánost és Orbán János Dénest 
tüntették ki.

A Magyar Újságírók Szövetsége már-
cius 15-én ismertette a szervezet szak-
mai díjazottjainak névsorát: A  MÚOSZ 
életműdíjában, az  Aranytoll-díjban töb-
bek közt Markó Béla költő, esszéista és 
újságíró részesült.

Március 15-én mutatta be legújabb 
lapszámát a Székelyföld kulturális fo-
lyóirat. Az  online lapszámbemutató 
meghívottja Lövétei Lázár László köl-
tő, műfordító, esszéista volt, akivel Zsi-
dó Ferenc, a  Székelyföld főszerkesztője 
beszélgetett.

A  Helikon 2021/05-ös lap-
számában közölt Werbőczi 
című rejtvény megfejtése: 
Hármaskönyv, Tripartitum.

Naivitás
VÍZSZINTES: 1. Thornton Ni-
ven Wilder (1897–1975), ameri-
kai regény- és drámaíró műve. 
11. A  rádium vegyjele. 12. Spa-
nyol folyó! 13. Póka …; basszusgi-
táros. 14. Becézett Attila. 16. Szol-
gaiság. 17. Városfalak! 18. Magas 
folyószél. 20. Század, röviden. 21. 
Orosz folyó. 22. Római 49-es. 23. 
Zaftos részlet! 25. Magas szikla. 
27. Hiszekegy. 29. Régészeti fel-
tárást irányító. 30. Kártyabemon-
dás. 31. Ógörög piactér. 32. Egész 
része. 33. Kék búzavirág, női név 
is. 35. Szellőrózsa. 37. A stannum 
vegyjele. 38. A -ke képzőpárja. 39. 
Apró, csekély. 40. Éneklő szócs-
ka. 42. Amely helyen. 44. Az oz-
mium vegyjele. 45. Tibeti palota. 
47. Az aljához. 48. Látta az esetet. 
49. Agráreszköz. 51. Puha fém. 
52. Thornton Niven Wilder re-
génye.

FÜGGŐLEGES: 1. Athos és 
Porthos társa. 2. Dél-afrikai tarto-
mány. 3. Vagy, angolul. 4. Becézett 
Júlia. 5. Coca-…; szénsavas üdítő-
ital. 6. Kosztolányi …; jeles írónk. 
7. Mátyás király jelzője. 8. Tyúk-
hang. 9. Nomen nescio, röviden. 10. 
Népies kabát anyaga. 15. Az irídi-
um vegyjele. 17. Szárazelem már-
kája. 19. Időhossz. 21. Pápai hár-
mas korona. 24. Kissé ütődött. 25. 
Kóró fele! 26. Kerámiájáról hí-
res település. 27. Kutat. 28. Ró-
mai 501-es. 30. Román pénzda-
rab. 31. Az amerícium vegyjele. 32. 
Sziú indián. 33. Kiel központja! 34. 
Enigma. 36. Természetes. 38. Ket-
tőspont. 41. Sept-…; kanadai kikö-
tőváros. 43. Amennyiben. 45. Stan 
és …; komikuspár. 46. Amely sze-
mély. 48. A tantál vegyjele. 50. Tá-
volodva.

R. T.
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Készült a Magyar Kormány
Támogatásával

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