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Új Kriterion Galériában nyílt kiállításának anyagával illusztráltuk.

KARÁCSONYI ZSOLT

Fehér felhő, 
fekete doboz
Az átváltozásokban rejlenek a forradal

mak, abban, ahogy a forradalom újabb és 
újabb alakot ölt, abban, ahogy visszatér ön
magához, ahogy távolodik, és az egyik for
mája ágyú, a másik harang, az egyik kiáltás, 
a másik elmaradt gesztus egy középület lép
csőjén, el-nem-hangzott szavak ugyanazokon 
a lépcsőkön, ám az eső esik, a szárazság egy
re szikárabbá teszi a mondatokat, és árvizek, 
aszályok közepette: az el nem hangzott (csu
pán leírt) szavak egyre erősebben visszhang
zanak, mintha azt akarnák bizonyítani -  elég 
néhány mondat, betűsor, egyetlen szín, hang, 
rezgés ahhoz, hogy mindaz, amit csak ily mó

don lehet megoldani, válasszon új vehiculumot 
magának, induljon el, érjen célba; vagy ne ér
jen célba, csak jusson túl a céltalanság állapo
tán, mert csak így válhat befejezetté, levertté, 
felmagasztosulttá, becsméreltté, megtagadot- 
tá, áldottá, ha kell.

Valamiféle szükségletről beszélhetünk tehát, 
mélyen emberi jelenségről, ami rejtőzik éve
kig, évszázadokig akár, hogy aztán új és sa
játos módon ismét a felszínre törjön, a cselek
vés dimenzióiban is megmutassa magát, mert 
egyébként a rezgések, hangok, színek, jelek, 
betűsorok, szimfóniák, mondatok, könyvtárak 
és elsősorban az emberi elmék mélyén, min
dig is ott van az a doboz, tároló edény, egyet
len egységgel mégiscsak több információ, ami 
épp olyan veszélyes, mint Pandora szelencéje 
-  hiszen ragályok, katasztrófák, háborúk tá r
sulhatnak hozzá —, de: a remény, az újrakezdés 
tisztasága, fehér felhője veszi körül.

A többi már csak akarat, ahogy sugárzik 
mindezeken át.
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A félemelettől 
a Némaság 
Városáig

Interjú
Borsodi L. László 
költővel,
irodalomtörténésszel

-  Kötettel viszonylag korán jelentkeztél 
(Átmenetek című könyved 1998-ban, hu
szonkét éves korodban jelent meg), de jó 
ideig mintha nem kapcsolódtál volna be 
az irodalmi életbe, mintha kívülálló lettél 
volna. Jól érzékelem, hogy a fordulatot a 
Székelyföld folyóirat kiadójánál megjelent 
2007-es köteted, a Félemelet hozta el?

-  Az Átmenetek az 1990-es évek elején 
újraindított kolozsvári Szent Bonaventura 
Könyvkiadónál, tehát egyházi és nem 
szépirodalmi kiadónál jelent meg, a kö
vetkező' kettő, a Viszonylatok és az Ellen
pontok Csíkszeredában napvilágot látott 
magánkiadások. Ezek a kötetek epigram- 
matikus tömörségre törekvő verseket, 
verskísérleteket tartalmaznak. Biztatott 
is édesanyám, hogy írjál hosszabbat, fi
am, mert mire odafigyelnék, vége van. 
Minden tekintetben későn érő típus va
gyok, így volt ez az alkotóvá válás, a sa
ját hang megtalálása terén is. Lehet, tit
kon arra  vártam, hogy az irodalmi élet 
fedezzen fel, de mivel nem hevert a lá
bam elé, ezért amellett, hogy igyekeztem 
minél többet tanulni versről, versírás
ról, irodalomról (a 90-es évek végén vol
tam egyetemista Kolozsvárt), magam ko

pogtattam be verseimmel az indulásnál 
számomra nagyon fontos fórumot jelentő 
Vasárnap katolikus hetilap után irodal
mi folyóiratok szerkesztőségébe is. A He
likonnál, majd a Székelyföldnél Fekete 
Vince kezdte egyengetni pályámat, ízlése, 
véleménye meghatározó mind a mai na
pig. És igen: az ő szerkesztésében 2007- 
ben megjelent, az első három kötet leg
javát és új verseket tartalmazó Félemelet 
jelentett számomra valamiféle fordulatot 
és belépőt az irodalmi prérire.

-  Kritikusként gyakran lehet találkozni 
a neveddel, például a Székelyföld és a He
likon hasábjain. Milyen kötetek kerülnek 
„boncasztalodra”?

-  2003-tól írok kritikákat, a legtöbb 
valóban a Székelyföldben jelent meg, to
vábbá a Helikon, a Kortárs, a Korunk és 
a Bárka is közölt tőlem kritikát, recenzi
ót. Ha visszapillantok az elmúlt tizenhat 
év termésére, akkor erdélyi kortársak, fő
ként költők műveiben igyekeztem elmé
lyülni, és irodalomtörténeti tanulmányo
kat is írtam az elmúlt évtizedekben Baka 
István költészetéről, amelyeket az emlí
te tt folyóiratok mellett az Eirodalom.ro,
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a Forrás, a gyó'ri Műhely, az Iskolakultú
ra, a Jelenkor, a Kalligram, a Látó, a Ma
gyar Napló és a Tiszatáj közölt.

-  Apropó, Baka István lírájából dokto
ráltál, disszertációd aztán könyv formá
jában is megjelent Maszk és szerepjáték. 
Baka István költészetei címmel. Azon túl, 
hogy az irodalom egyetemessége evidencia, 
hogyan „talál rá” egy Csíkszeredái iroda
lomtörténész egy szekszárdi-szegedi szer
zőre?

-  Doktori disszertációm és költészeti 
monográfiám témája, Baka István köl
tészete egyetemista éveimből velem ta r
tó „szerelem”. Elsőéves voltam, amikor 
egyik tanárom behozott egy ismeret
len verset, amelynek fel voltak cserélve 
a szakaszai, nem volt megadva a címe és 
a szerzője sem. A feladat az volt, hogy a 
vers „utasításai” alapján állítsuk helyre 
az eredeti szakaszsorrendet. Az Ősz van 
az űrben című vers képi világa, ember és 
világ viszonyának tragikus-ironikus lát- 
tatása, a költemény létértelmező karak
tere indította el a további Baka-versek
kel való találkozásaimat. Az egyetemi 
szakdolgozatomat aztán a mindössze hat 
versből álló Gecsemáné című ciklusból ír
tam, ez is jelzi a poétika összetettségét 
és gazdag szakirodalmát. Tanárként az 
I. didaktikai fokozat megszerzésének fel
tételét jelentő dolgozatomban a metafo
rikus és szerepjátékos költészet középis
kolában való taníthatóságát próbáltam 
körvonalazni. 2010-ben kezdtem el dok
tori tanulmányaimat, és ebből az ötéves 
munkából született meg -  témavezetőm
nek, dr. Bombitz Attila egyetemi docens
nek, a Szegedi Egyetem oktatójának az 
irányításával — a disszertáció és a költé
szeti monográfia, amelyben metaforikus 
versbeszéd, szerepjátszás és ciklusképzés 
összefüggéseit vizsgálom Baka poétikájá
ban.

-  Költői pályád jelentős hányadát pró
zaverskötetek határozzák meg, három egy
mást követő könyvben ^Feljegyzések a 
földről, Parton, Utolér, szembejön) ak
náztad ki e műfaj előnyeit. Miért áll eny- 
nyire közel hozzád ez az átmeneti, elbeszé
lést képiséggel ötvöző műfaj?

-  Úgy gondoltam, hogy a Félemelet
tel lezárult egy pályaszakaszom, egy 
olyan verstípus jutott végpontra, amely
re a hallgatás és elhallgatás a jellemző, 
amelyben a felvezetés, a belső ív vagy a 
levezetés közül valamelyik mindig hi
ányzik, úgy ér véget, hogy betöltendő űrt 
hagy maga után, arra késztetve az olva
sót, hogy maga kezdjen valamit ezzel a 
hiánnyal. A Félemelet után tehát egy új 
költői világ kimunkálásának az időszaka 
következett: az volt a tét, hogy új nyelvet 
és e nyelv által alakított-alakítható for
mát, egyedi költői szólamot hozzak létre. 
Ezt a saját hangszerelésűvé tett prózavers 
műfajában találtam meg, amelyben a ké
pi megformáltság, az intertextualitás és 
az elvont fogalmiság teremt lírai világot 
annak ellenére, hogy a lírai én funkciója 
prózaivá válik. Sőt nemcsak a megkompo- 
náltságot, a nyelvi fegyelmezettséget fel
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tételező műfajra találtam rá, hanem idő
vel annak módjára is, hogy az ebben a 
formában születő szövegek miként szer
veződnek nagyobb kompozíciós egységek
be, ciklusokba.

-  Gyermekirodalmi regiszterben is ki
próbáltad a prózaverset. Lesz folytatása a 
Balázsolás nak?

-  A „felnőtt” prózaversek megformált- 
ságához képest a Balázsolásban háttérbe 
szorul a lírai jelleg, és a történetszerűség 
kerül előtérbe. Amiért mégsem tekinthe
tő hagyományos értelemben vett mese
könyvnek, az azzal magyarázható, hogy 
a történetszerűség felerősödik ugyan, de 
a gyermeki (ön)reflexió határozza meg a 
szövegvilágokat, és ez az alaphang be
vonja a Balázsolást az epikus, ezen belül 
a svéd gyerekvers műfaji hagyományába 
is, akárcsak a folytatása, a Szivárvány cí
mű gyermeklapban közölt, Regina című 
sorozat, amely egy tervezett kötetnek az 
anyaga.

-  Új köteted, a Szétszórt némaság to
vábblépés egy személyesebb hang és té
ma felé. Ezúttal is prózaversekről van szó? 
A narratív jelleg hangsúlyos, ugyanakkor a 
verszene, a képiség a Urai regisztert erősíti...

-  Nem szeretném eldönteni, hogy pró
zavers vagy rövidpróza a Szétszórt néma
ság. Egy valami biztos: más a hangolása, 
(nyelv)világa, mint az előző három köte
té. Meglátásom szerint a lét és a nemlét 
határaira reflektáló poétái attitűd szín
re vitele, valamint az ezt megkívánó képi 
és filozofikus versbeszéd végpontra jutása 
után ebben a könyvben megváltoz(tat)ott 
költői nyelvvel egyfelől a halál felőli létre 
tekintés lírai artikulációja körvonalazó
dik, másfelől az életnek a halál felé muta
tó karakterét láttató költői beszéd szólal 
meg.

Ez a poétikai diskurzus konkrétabb az 
előző három kötetnél. Bár látszólag sza
kít az én személyes halálfélelmét meg
szólaltató, a tapasztalaton túlit körvo
nalazó filozofikus, illetve képi-retorikus 
versbeszéddel, hiszen konkrét személyek 
életének és halálának a narrációjává vá
lik, valójában azonban marad az előző kö
tetekből ismert prózaversek képszerűsé
ge és gondolatisága. Marad, de másként: 
azáltal ugyanis, hogy minden egyes szö
veg alatt szerepel a távoli vagy a közel
múltban valóban létezett személy neve, 
többnyire születési és elhalálozási ada
taival (dátum, helységnév) együtt, a pró
zavers megnyitja határait más, irodalmi, 
félirodalmi vagy történeti műfajok, mint 
az egyperces novella, a lírai próza vagy a 
memoár felé.

-  Leegyszerűsítve úgy jellemezhetnénk 
a Szétszórt némaságot, hogy olyan könyv, 
amelybe csak holtan lehet bekerülni. Hon
nan jött az ösztönzés, hogy felmenőid, őse
id, mestereid, elhunyt barátaid alakját 
emlékkönyvbe gyújtsd? A kötet ötlete szü
letett meg először, s ahhoz dokumentálód- 
tál, vagy elsődlegesen a családtörténet ér
dekelt, aztán ennek legendáriuma írásra 
ösztönzött?

-  Már a Félemeletben írtam  anyai 
nagyapámról, akinek a világlátását á t
hatotta a humor, ugyanakkor nagy
anyám hirtelen elvesztése, az özvegysé
ge és szívszorító halála tragikussá tette 
a sorsát. Először az ő halottságát beszél
tem el (újra) ebben a lírai-prózai formá
ban, majd arra gondoltam, megpróbálom 
a többi nagyszülő élet- és haláltörténe
tét is megírni. így kezdtem kalandozni 
visszafelé az időben, de ham ar rájöttem, 
mennyire keveset tudok a családom tör
ténetéről. A déd-, ük- és szépszülőkről 
Bicsok Zoltán levéltáros barátom segítsé
gével és az édesapám által elbeszélt oral 
history révén jutottam  nevekhez, évszá
mokhoz, helység- és foglalkozásnevekhez, 
történettöredékekhez, atmoszférafoszlá
nyokhoz. A kötet darabjai tehát nemcsak 
alkotói, hanem kutatói munka eredmé
nyei.

A megidézett személyek (legyenek azok 
ősök, rokonok, mesterek vagy barátok) és 
a szövegekben megjelenő élethelyzetek 
egyrészt a valóban megtörténtség lát
szatát keltik, másrészt a valóban létezett 
személyek a róluk megjelent adatokkal 
együtt/azok ellenére fikcionálódnak, mint 
ahogy a halál is tesz az élettel. A memo
árral határos irodalmi narráció így lesz 
a(z) (lírai) elbeszélőé is, hiszen minden 
történet a beszélő én eltávolított történe
te is, és ahol egyes szám első személyben 
szól, ott nyilvánvalóan szerepjátékról van 
szó, miközben a könyv lírai család- és Er- 
dély-történet is.

A szűkebb család, ősök, rokonok, feren
ces szerzetesek és néhai barátaim törté
netének a megírása tehát egyszerre volt 
emberi és írói feladat. Az egykori éle
tekről és halálokról gyarapodó adatok, 
a könyv írása idején is bekövetkezett ha
lálesetek és az írás kölcsönösen inspirál
ták egymást, kialakítva a kötet végleges 
formáját. A 6+1 ciklusból álló kötetben az 
őseim paraszti és kispolgári, valamint a 
nagyon különböző gyökerekkel rendelke
ző ferencesek és néhai barátaim sorsát 
ábrázolva építettem saját világot.

-  Milyen irodalmi előképei vannak köte
tednek, kik szolgáltak ihletforrással? Hát 
egész eddigi pályád vonatkozásában: kit 
tartasz mestereidnek?

-  Engem mindig a létköltészetek von
zottak: József Attila, Szabó Lőrinc, Pi
linszky János, Nemes Nagy Ágnes, Szil
ágyi Domokos, Baka István, Petri György, 
Orbán Ottó, Gergely Ágnes költészete, 
de a sor még biztosan folytatható lenne. 
A Szétszórt némaság vonatkozásában Ed
gar Lee Masters amerikai költő A Spoon 
River-i holtak című művét, Tolnai Ottó 
vagy Oravecz Imre poétikáját, prózára 
hangszerelt lírájukat említeném...

-  Életed szorosan kapcsolódik a feren
ces szerzetesekhez, jelenleg is sajtóreferen
se vagy az erdélyi ferences rendtartomány
nak. Jól érzékelem, hogy pótcsaládtagjaid, 
lelki mestereid ők, ezért kaptak kiemelt 
szerepet e könyvben is?

-  Az én „ferences történetem” megha
ladná ennek az interjúnak a kereteit...

Apai nagyanyámnak és a szüleimnek kö
szönhetően ministráns gyerekként az 
1980-as években kerültem kapcsolatba a 
(csíksomlyói) ferencesekkel. Úgy gondo
lom, a család által biztosított szellemi-lel
ki háttérrel összhangban az öntudatoso
dásom, személyiségem későbbi alakulása 
nagymértékben a ferenceseknek köszön
hető. P. Pöhacker Balázs, P. Márk József, 
fr. Sztrátya Romuáld és mások olyan 
szellemi-lelki erőteret teremtettek, ami
ben a hit kegyelmére tettem szert, maga
tartást tanultam tőlük, kultúrával talál
koztam. A szövegértés első mozzanatai, 
az olvasás megszeretése hozzájuk is kap
csolódik, méltán van hát helyük a kötet
ben.

-  Nem használsz bibliai terminológiát. 
Ennek ellenére a Szétszórt némaság né
hány darabja mégis felfogható vallásos 
műnek? Korábbi köteteid esetében hogyan 
tevődik fel ez a kérdés?

-  Főként az első három kötetben di
rekt módon működik a bibliai regiszter, 
ez ma m ár nem így van. Jó lenne eljut
ni a költői nyelv tisztaságának arra a fo
kára, működésének arra a tökéletességé
re, ami úgy beszél istenkeresésről, hitről, 
hogy azt nem mondja ki, tehát ha az ál
talad említett „vallásos” jelleget nem a 
rám utatás, a megnevezés gesztusában, 
hanem a hogyanban, a nyelv működésé
ben lehetne tetten érni. Ha ez így mű
ködne, legalább részlegesen, a Szétszórt 
némaság opusaiban, én annak csak örül
ni tudnék.

-  A halottak társasága a halálvágy él
ményét váltotta ki belőled, mint Adynál, 
vagy a fizikai elmúlással dacoló hitet erő
sítette? Maradsz tovább a holtak társasá
gában: lesz folytatása a kötetnek, vagy új 
vizekre evezel?

-  Valakinek azt írtam dedikációként a 
könyvbe, hogy „háttal a Némaság Város
ának, az élők hitével”. Felemelő és szív
szorító volt köztük lenni, de ahogy egykor 
fizikailag elveszítettem őket, most a sza
vakból épített Némaság Városában kell 
hagynom, el kell veszítenem őket a sza
vakba falazva is. Most itt állok, egyedül. 
Keresem az utat -  vissza az élőkhöz.

-  Milyen erdélyi írónak lenni 2019-ben? 
Csíkszeredában élsz, de sokfelé tájékozódsz, 
próbálsz egyensúlyozni, középen állni, nem 
megosztani, inkább egységesíteni...

-  Erdélyi azért vagyok, mert itt szület
tem, és még tartósan nem éltem máshol. 
Ezért vagyok erdélyi író is. Csíkszeredá
ban élek férjként, apaként, tanárként, és 
alkotok költőként, kritikusként, iroda
lomtörténészként, szerkesztőként. Próbá
lok tájékozódni az irodalmi, a társadalmi, 
az egyházi életben, az oktatáspolitikában, 
a megnyugtató, közös pontokat, fogódzó
kat és egyensúlyt keresve. Nem könnyű. 
Az ember gyakran akadályokba ütközik, 
a tisztánlátást olykor köd uralja, akár a 
Csíki-medencét.

ZSIDÓ FERENC
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SERESTELY ZALAN

szin opszis

anyai nagyanyám Bocskai volt 
akit cselédgyereknek 
Bukarestbe vetett az élet 
persze túlzás ez 
hiszen nem vetette 
ott született
a fővárosban jó  híre volt
a székely szolgálóknak
egyetemre is ott járt
földrajzot is ott tanult
emlékszem ahogy Alzheimere békenapjaiban
a hegyvonulatokra még neveket aggatott
kézdivásárhelyi teraszunkról
aztán ahogy egy gyergyói öregotthonban
puszta testté lett
kopasz volt
és nem maradt neve
semminek

ha írnék egy regényt
az róla szólna
persze tú lzás ez
hiszen nem  róla
hanem a történelemről
a történelemről
ami nincs már
de akkor kicsit
mintha lett volna még
távozása előtt
fényesre porolta a neveket
mint dédnagyanyám
a nipp-őzek porcelánhorpaszát
a Victoria sugárút némely naposabb
franciás stílű apartmanjaiban
és a történelemről úgy is
mint valami relikviáról
ami a testeket pár száz évig
az időbe-térbe szokatlan
eufóriával rendezte bele
a történelemről
mint a szemiózis hatalmáról
a nevekben fölhalmozott jószágokról
érdemekről és privilégiumokról
melyeket méltán
és méltatlanul
sodortak el a kelet-európai diktatúrák 
aztán a bérmunka örökkévalósága 
a vágyak és a szükség 
féktelen újratermelése 
a Dallas 
az Orbit 
a polaroid 
és a Marlboro 
a kiüresedett képek

nagyapám nem nagyanyámra volt kíváncsi 
hanem egy Bocskai-sarjra 
akkor még volt ilyen 
hogy valaki
egy transzilván érzelmű szász 
csak úgy
egy Bocskai-sarjra 
s felkutatta nagyanyámat 
a Scánteia-ház labirintusában 
hogy kiderüljön nagyanyám 
szót sem ért már 
a Bocskaiak régi nyelvén 
ma legfeljebb egy diszkrét szexikonért 
vállalnánk thézeuszi bolyongásait 
de ez már másik történet

s túlzás is persze
hiszen mi minden egyébért még

arról írnék 
hogy a nevek
hogyan vonultak ki a történelemből 
persze túlzás ez is
hiszen nem a nevek vonultak ki a történelemből
hanem a történelem
hagyta el önmagát
kivonult a nevekből
egyszer csak elfogyott még ott
Bukarestben
az ötvenes évek derekán
üresen maradt nagyanyám neve
magára maradt ebben a halott
porcelánban: Bocskai Katalin
ha kimondta olyan volt
mint mikor vízicsigát szorítunk a fülünkhöz
hogy morajlani halljuk a tengert

az egyik fejezet arról szólna 
hogy Hermann nagyapám 
ez a transzilván érzelmű szász 
akinek felmenői
még a Fejedelemség virágkorában
a Habsburg Rudolf és I. Ahmed
közötti békét kikényszerítő
Bocskai-felkelés után vetették meg
a lábuk Erdélyben
az utolsó ember
aki nagyanyám nevében
kitapogatta a történelem elhaló érverését
rajongásával megsemmisítené a nevet
ez volna hát a dilemma tárgya
a könyvbéli hős drámaian tépelődne
s ha a szakítás lehetőségét el is vetné
hajlana rá hogy a házasságtól végleg eláll
ami akkor és ott
végtére ugyanaz
egy impozáns monológban
talán olyanszerűben mint Bruno Ganzé
a Berlin felett az ég zárójelenetében
Bocskai véres farsangjáról elmélkedne
hogy a történelem milyen
hamar napirendre tér mészárlások felett
s ha a szükség úgy kívánja
talán maguk az áldozatok is
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irodalmár lévén felidézné
Vico elképzelését a gondviselés dialektikájáról
ironikus hangvételben fontolkodna
egy metaforán miszerint
nászra kelni egy Bocskaival olyan
mint a történelem eleven
húsába hatolni
épp késó' ősz volna
november közepe talán
s a fákra száradt mélyvörös terméshús
lehetne olyan
akár mikroszkóp alatt
az elrákosodott szövetek
és a valóság lehetne az ami
nem fakadt ki de bennaszott a héjban
persze túlzás ez is hiszen
a valóságban nincs valóság

és egy másik fejezet
egy kevésbé patetikus
játszódhatna sötét és patyolat lakásokban
melyeket sosem járt át
a történelem klímája
persze túlzás ez is
hiszen nem játszódna
lélek sem volna itt
a lakás végül is
ezzel telne meg
ahogy lélek sem
dédnagyanyám még csak harminc
nem szimmetrikus
nem szimmetrikus a bordakosara
ezt mondaná neki az orvos
miután a tüdejét meghallgatja
azzal lehet élni? -  kérdezné
de már rohanna is
ki a rendelőből
ki a fűtetlen váróba
ahol nagyanyámat hagyta
ő még csak hét
már iskolás épp
nem merte bevinni
azt hitte torokgyík
nem akarta hogy hallja a szót
nem is tudja
mért nem akarta
elfelejtette hogy az orvos úgy is
románul mondja majd
difterie -  ezt fogja mondani
mennyivel barátságosabb ez így
akár egy trópusi lepkefaj
de még ez sem
hát kit érdekel hogy a bordakosara 
hogy nem szimmetrikus 
tanulás után az asztalról 
elpakolni mindent 
visszatenni a vázát
a nejlonnal letakart csipke közepére tenni vissza a vázát
felcsukni alvás után a recamier-t
a felcsukott recamier-re visszatenni a két goblenpárnát
a két goblenpárnát úgy tenni vissza a felcsukott recamier-re
hogy egymás tükörszimmetrikusai legyenek
a rögeszmés készülődés
hogy jobb lesz minden
a rögeszmés készülődés
hogy minden így marad
a rögeszmés készülődés
hogy valaki jöhet
jönnie kell
a rögeszmés készülődés 
hogy nem jön senki 
ne jöjjön senki
a petróleummal felsúrolt padló 
a hazugság hogy a csótány 
nem innen mászott 
az elsőre fel

ez a hivalkodóan puritán bérház
ez a morállá hazudott nincstelenség
hogy a nőnek csak a jóhíre van
hogy a nőnek csak a jóhíre nő
ez a lakatlan lakás
ezek a súlytalan lépések benne
a szimmetrikusra simított konyharongyok
a mosogató felett
a hajnalban szimmetrikusra simított konyharongyok
a mosogató felett
a csak ronggyal érintett bútorok
a csak ronggyal érintett rongyok
a csak ronggyal érintett érintések
hogy hiába
hogy akkor is
mindent összekarcol a szorongás
bemászik a nejlon alá
bemászik a csipke alá
összekarcolja a furnírt
csak a furnírt ne istenem
fehér karcolások lesznek szerte a furníron
fehér repedések lesznek a levegőben
véget kell vetni a szorongásnak
valaki vessen véget a szorongásnak

az utolsó fejezet színre vinné
ahogy a munkásosztály önmagára ismer
de nem ismeri fel magát a történelemben
transzgressziók -  lehetne ez a címe
szerelmi történetnek indulna melyben
dédnagyanyám megismerkedik egy férfival
hívhatnák Mihálynak
a párom hűtlen
dédnagyapjáról mintáznám
aki elhagyta asszonyát-fiát
hogy a fővárosban urak
szolgálatába szegődjék sofőrként
a munkásszakszervezet önképzőkörén találkoznának
bontakozó kapcsolatuknak
egy fénykép vethetne véget
a kép dédnagyanyám kabátzsebéből
türemkedne elő egy vacsora alkalmával
a regény bizonyára nem árulná el
de egy szóváltás arra engedne következtetni
hogy újszülött nagyanyámat ábrázolja
írhatná rajta hogy „Katika, 1928”
vagy talán kopasz volna
s névtelen még
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UGHY SZABINA

En vagyok
az a nő

-  Maga mióta vár? — kérdezem a mellet
tem ülőt. Karja sötétlila, könyökhajlatát egy 
piszkos vászondarabbal tekerte körbe. Dói 
belőle a piaszag. Mi még a szerencsésebbek 
közé tartozunk, mert van ülőhelyünk. A fo
lyosón vagy egy tucat ember áll, de jó páran 
vannak olyanok is, akik a földön ülnek. Egy 
húsz év körüli férfi félig már fekszik a li
nóleumon, kint van az egész dereka, sőt fe
nekéből is jóval több látszik, mint ameny- 
nyit látni szeretnék belőle. Nehéz eldönteni, 
hogy polgárpukkasztásból marad így, vagy 
valóban ennyire rosszul van. Mellette egy 
rendőr ácsorog rezzenéstelen arccal. Hama
rosan be is hívják őket, ekkor veszem csak 
észre, hogy egymáshoz vannak bilincselve, 
a fiú lába béklyóba kötve, a rendőr vezető
száron húzza maga után a félájult rabot.

-  Hat órája. -  Csönd.
-  Én már tíz — mondom, de azon nyom

ban el is szégyellem magam a hangomban 
bujkáló büszkeségtől. -  Tíz és fél -  nézek az 
órámra, s ezúttal sikerül jóval tragikusak
ban kiejtenem a szavakat. Azonban a fér
fi válaszra sem méltat. -  Még pisilni sem 
mertem elmenni, hátha pont akkor szólíta
nak — kuncogok. — Egy hölgy például, aki 
itt ült a maga székén, pont akkor ment el, 
mikor őt szólították, és aztán újabb három 
órát várhatott, mire behívták.

-  Kovács János? -  lép ki egy leharcolt 
külsejű orvos az egyik kórteremből. Kigom
bolt inge a fél mellkasát szabadon hagyja, 
nyakában a sűrű szőr között megcsillan 
egy aranykereszt. Valószínűleg nemcsak a 
folyosón nincs légkondi, hanem a rendelő
ben sem. Szerencsére a tíz és fél óra alatt 
teljesen megszokta az orrom az izzadok ne
urotikus szagát.

-  Én vagyok, szólal meg a mellettem ülő 
férfi, s ahogy hirtelen felugrik, azon nyom
ban vissza is huppan a székre. — Biztos a 
vérnyomásom -  mondja szabadkozva, és ez
úttal lassabban áll föl, majd a falnak tá
maszkodva becsoszog a vizsgálóba.

-  Na, a protekciós -  böki oldalba egy idős 
nő a mellette ülőt.

Egy jó fél órával később egy nővér ül le 
mellém.

-  Szombat este van, tudja, ilyenkor a fél 
város kiüti magát; drogosok, szerelmi ve
rekedések, túlzabálások, diszkóbalesetek, 
legénybúcsúk. Felvesszük az anamnézist. 
Nyugodjunk meg, minden rendben lesz. Ne
vünk? Lakcímünk?

Miért ez a nő van most itt? És miért be
szél hozzám többes szám első személyben? 
Hová tűntek a mentőseim, az én mentőse
im? László, aki rálehelt a fonendoszkópra, 
mielőtt a szívemre tette volna azt? És To
mi, akinek olyan izmos a karja?

Becsukom a szemem, a légzésem vég
re nyugodt. A fülemben örvénylő vér sur- 
rogása is megszűnik. Mély levegőt veszek, 
és újra látom magam előtt a tegnap estét. 
Ahogy megnyitom az üveg bort, bekapcso
lom a Luigi Tenco legszebb dalai válogatást, 
felhúzom lábamat a fotelben, és arról álmo

dozom, hogy Rómában vagyok, a Villa Bor
ghese egyik padján.

Talán az első két pohár után kezdődött, 
de az biztos, hogy Luigi a Vedrai, vedrai da
lát énekelte. „Non son finito sai, non so dirti 
come quando, ma vedrai che cambierá ...” — 
dehogy változik, dehogy. Dőlt rólam a verí
ték, mintha a gyógyvizes fürdőből léptem 
volna ki, de testem nem szívta magába sem 
a gőzből, sem a forró vízből a meleget. Szo
katlanul meleg október lévén még a fűtést 
sem kapcsoltam be, csak este, hogy a dolgo
zatok javításakor ne kelljen folyton dörzsöl- 
getni az ujjaimat. Elviselhetetlenül fáj ez 
a dal. Kikapcsoltam a lejátszót, bár legszí
vesebben kihajítottam volna az ablakon a 
hangfalakat. Ki innen, mindegy hova, csak 
ki ebből az egészből, ebből a dalból, ebből a 
nyelvből, ebből a szobából, ebből a nyomo
rult, szűk életemből.

Újabb pohár bort töltöttem, de a kezem 
annyira remegett, hogy vagy fél decit mel
léöntöttem. Dühömben lecsaptam az üve
get a konyhapultra. Kinyitottam az ablakot, 
és próbáltam mélyeket lélegezni. Eszembe 
jutott, hogy meg kéne mérni a vérnyomá
som, mert úgy érzem, mindjárt szétrobban 
a fejem. Rövid ideig gondolkodnom kellett, 
hogy hová tettem a műszert, mire végre be
villant: a fehérneműs fiókban lesz. 214/110, 
pulzus 137. Majdnem, mint hat évvel ez
előtt. ..

Felhúztam nadrágom szárát, a szőr olyan 
fél centi hosszúságú. Le kéne borotválni, 
gondoltam magamban. Fel, alá járkáltam. 
Vagy lehet, hogy csak magamra húztam a 
pokrócot, és arra vártam, hogy elmúljon ez 
az egész? Számoltam talán, igen, biztosan 
számoltam magamban, hogy kilépjek abból 
a pontból, ami lassan burjánzó csonthéjá
val szép lassan magába zárt. A halálféle
lemnek nincs se múlt, se jövő ideje. Csak a

most, csak az itt és most, vízszintes és füg
gőleges, metszéspontjukban én, én, apró kis 
ponttá tömörülve.

Meg fogok halni, kúszott fel ereimben az 
érzés, mindenképp meg fogok halni. Hiába 
rogyok le egy székre a nyitott ablak előtt, 
hiába próbálok egy pohár jeges vizet inni, 
nedves ruhával törölgetni magam. Hiába 
minden, minden.

És innentől kezdve elhagytak a szavak.
Életem nehéz vagy épp legszebb percei

ben szeretem magamat leírni, mintha egy 
regény vagy egy film szereplője volnék, aki 
egy megrendezett jelenetben van, pont úgy, 
ahogy a rendező vagy az író megálmodta őt. 
„Én vagyok az a nő, aki együltő helyében 
képes felzabálni négy doboz Pringles chip- 
set.” „Én vagyok az a nő, aki a reggeli fény
be tartja az arcát, miközben a villamost 
várja.” „Én vagyok az a nő, akinek formás 
bokáját megbámulják a férfiak.” De akkor 
elszállt minden szavam. Nemhogy valami
lyen nő, de még nő sem voltam. Se jelző, se 
főnév, de még ige is alig, alig.

Hogy mennyi idő telt el így, nem tudom. 
Aztán végül valahogy mégis megfogtam a 
telefont. A mentők száma nem jutott eszem
be, és ettől még jobban pánikba estem. 911? 
Már annyi filmben hallottam, hogy teljesen 
beégett. Mentol, írja át a prediktív szótár a 
hibásan bepötyögött mentők szót. Végre ki
adja: 104.

Két rövid búgás után egy nő szólt bele a 
telefonba. Tárgyilagossága megnyugtatott. 
Igen, rólam van szó, nem szedek gyógyszert, 
csak antidepresszánst, meg néha Frontint.

-  A kollégák fél óra múlva ott lesznek -  
mondta.

Kérdeztem volna tőle még pár dolgot, 
de már meg is szakította a beszélgetést. 
Az óramutató rándulásaira lettem figyel
mes, fél kilenc múlt pár perccel.
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Nem tudom, hogy a nő hangjától, a hír
től, hogy fél órán belül történni fog valami, 
de visszatért belém az erő.

-  Most pedig bemész a fürdőszobába, és le
borotválod a lábad -  mondtam magamnak 
így mégsem lehet emberek közé menni.

Mély levegőt vettem, de csak nagy nehe
zen bírtam beemelni lábam a csapba. „Én 
vagyok az a nő, akinek annyira remeg még 
mindig a keze, hogy kiesik belőle a borotva.” 
Ekkor néztem bele először a tükörbe.

-  Ki ez a nő? Ki vagy te? -  kérdeztem 
magamtól. -  Mi vagy, te csapzott hajú, iz- 
zadtan ziháló, karikás szemű izé?

Reflexből mosolyra görbítettem a szám, 
mintha fotóznának, a jövőnek pedig il
lik erőt és reményt sugároznunk. Vagy mi 
másért kéne mosolyogni? Vagy így üzenünk 
magunknak, így hazudjuk azt, hogy de jó 
volt itt és most? Minek ez a baromság? Ki
nek mosolyogsz? Nekem? Engem nem tudsz 
átverni ezzel az erőltetett izommozgással a 
képeden.

Még mindig az arcomat néztem, mintha 
először láttam volna. Már nem mosolyogtam.

-  Többet kellett volna beszélgetnünk — 
mondtam magamnak. -  Hol voltál eddig?

-  Például kihívtam a mentőket. Egyéb
ként nyugodj meg, a lábadat senki sem fog
ja látni, tedd csak el a borotvát.

-  Meg fogok halni? Meg fogok fulladni, 
szétrobban a szívem, az agyam, ilyen nyo
morultul? Hallgatsz, mi, most persze hall
gatsz. Jól van, tudtam én, hogy még arra 
sem vagy képes, hogy egy kicsivel hosszabb 
és boldogabb életet intézz nekem. Az isko
lában kitűzik a fekete zászlót, a diákok 
örülnek majd, hogy átmenetileg nem lesz 
olaszórájuk, mivel az biztos, hogy évköz
ben sehonnan sem fognak leakasztani egy 
új olasztanárt, ezért a fizetésért...

Megszólalt a kapucsengő, a Happy 
birthday dallamára. Három dallam váltja 
egymást: a Hull a pelyhes fehér hó, az A Csi- 
tári hegyek alatt és a már említett Happy 
birthday.

Két magas, jó erőben lévő férfi állt az aj
tómban.

-  Hogy van? -  kérdezte a fiatalabbik, va
lószínűleg az orvos.

-  Nagyon rosszul voltam, és még min
dig olyan, mintha szét akarna robbanni 
a szívem, a nyakam, a fejem. Tudja, mint 
amikor szaunában van, és nézi a homok
órát, ahogy a homok folyik lefelé. Pedig már 
nem bírja tovább, mégis marad, pedig én 
most már mennék innen, de nincs ajtó ezen 
a szaunán, érti? -  néztem rá, és a hangom 
elcsuklott.

Közelebb lépett hozzám, a másik férfi pe
dig előkotorta a nagy orvosi táskából a vér- 
nyomásmérőt.

-  Még mindig magas -  mondta aggódva, 
kollégája felé nézett, s valamit mondott ne
ki, de alig hallottam, mert a nevének kibe- 
tűzésével voltam elfoglalva. Dr. Joó László 
-  milyen szép név. Ujjhegye alig ért hozzám, 
finoman és gyengéden gombolta ki az in
gem. Nem is kellett mondania, hogy léle
gezzen mélyet. Behunyom a szemem, és ér
zem, hogy most már minden rendben lesz.

-  Mi van, Tomi -  kérdezte az időközben 
megérkezett mentősofőrtől.

-  Nem fér be a hordszék a liftbe.
-  Hogy érzi, le tudna jönni gyalog? -  né

zett mélyen a szemembe László.

-  Hát, nem is tudom. Talán nagyobb biz
tonságban érezném magam, ha vinnének -  
húzom el újra a szám.

-  Rendben, akkor Tomikám, hozzátok fel 
a széket, kézben fogjuk levinni a hölgyet.

Mint amikor gólya viszi a fiát játszot
tunk, gyerekkoromban. De a tolószék olyan 
volt, mint egy trónszék, úgy éreztem ma
gam a magasban, mint egy úrnő, akit két 
hű szolgája felemel a földről, magasra el a 
plebsztől, el a hétköznapoktól.

Kinézett a szomszéd az ajtón.
-  Jaj, Istenem, Katalin, hát baj van?
Némán, csupán egy karmozdulattal in

tettem felé, hogy most ne, most ne zavarjon, 
amikor épp András és Tomi visznek lefelé.

A mentőben még egy pokrócot is terítet
tek rám.

-  És akkor most szirénázni is fognak? -  
néztem körbe a vártnál kissé szegényesebb 
berendezésű mentőben.

-  Ha a hölgy szeretné, persze — nevette el 
magát a sofőr.

Zavarba jövöttem ettől a másodjára kiej
tett hölgy szótól.

-  Szeretném, igen, nagyon szeretném.
S amint felzúgott a sziréna, ömleni kezd

tek a könnyeim, a sírás megváltó erővel járt 
át. Jóleső forróság áradt szét az egész tes
temben, és mintha az ízületeimből, a gerin
cemből valami sűrű, olajos anyag oldódott 
volna ki. „Én vagyok az a nő, akivel a men
tő keresztül száguld az egész városon, és 
nincs senki, aki megállíthatna bennünket.”

Amikor megérkeztünk a kórházhoz, 
azonnal betoltak az ügyeletre, majd And
rás eltűnt pár percre az orvosi szobában.

-  Katalin, most magára kell hagynunk, 
de a doktor úr tud az érkezéséről. Hamaro
san be fogják hívni.

-  Értem, és nem lehetne, hogy megvárják 
velem, amíg behívnak?

László nem szólt semmit, csak megvere
gette a vállamat. A vállamat...

-  Mi a panaszunk? Hahó? Katalin?
Körbenéztem a folyosón, a várakozók tö

megén.
-  A mentők azt mondták, hogy valószí

nűleg pánikrohama volt. Volt már koráb
ban is rohama?

-  Hol van a kijárat?
-  Milyen kijárat?
-  Hol lehet innen kimenni?
-  Úgy érti, el az épületből? Haza akar 

menni?
-  Igen. Haza akarok menni.
-  Nézze, én megértem, ha kissé türel

metlen ennyi várakozás után, de most már 
tényleg mindjárt sorra kerülhet. Persze, ha 
úgy érzi, hogy jól van, saját felelősségre tá
vozhat. ..

-  Igen, saját felelősségemre — motyogom 
magam elé. Aláírok valami papírt, és már 
megyek is kifelé. A folyosón ülők rám se 
néznek. Jóleső érzéssel simul bele tenye
rembe a hatalmas rézkilincs. A kórház sú
lyos, félig már szétrohadt ajtaja hangosan 
nyikorogva kitárul előttem. Mélyet szívok 
a fémszagú, hideg levegőből. Köd ül a vá
roson, s a nap csak néhány helyen üt rést a 
sűrű felhőtakarón. Folyik a könnyem. Most 
mit bőg, gondolhatja, aki rám néz. „Én va
gyok az a nő, akinek a hidegtől mindig fo
lyik a könnye.” „Én vagyok az a nő, aki nem 
vár tovább.”

SIMONFY JÓZSEF 

Tej
A z idő  kifutott m int a tej 
Életünk odaégett

Szem em
Szemem örökké véraláfutásos mintha  
M indig naplemente lenne

Ma
Ma dallamos a kedvem
Fölállok leülök
Fő a paszuly a csülök
Ma végre nem jut eszembe semmi
Ezt kéne állandóvá tenni

Á lla t
Üldözött állat szalad végig 
A félelem az utcán 
Jaj lelövik eltapossák

Jó n a p ja
Jó napot köszönök mindenkinek 
Estére teljesen elkedvtelenedek 
Hogy jó napja nem lett senkinek

G yerm eket
A gyermeket a pincébe zárják 
A kutyát sétálni viszik a tó körül 
Nyárfák alatt teliholdnál

Fa
Az a fa a meredek szikla falán 
Le akarja vetni magát 
Annyira egyedül
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BORSODI L. LÁSZLÓ

A kulturgodir és galanter, 
a deszkurkörec
Ágoston Vilmos könyvének második ki

adása azt mutatja: amit és ahogyan a román 
kommunizmusról és diktatúráról, annak ter
mészetéről, valamint a bukása (1989) utáni, 
demokratikusnak csúfolt időszakról mond, 
húsz év múltán is időszerű. Az első kiadás 
után (Noran-Palatinus, Budapest, 1998) Er
délyben visszhangtalanul maradt mű (amely 
talán maga is -  remélhetően átmenetileg -  a 
G. Imre által nehezményezett nemzeti am
nézia áldozata lett?) hivatalos műfaji meg
nevezése regény, és akik közvetlenül vagy 
legalább szüleik sorsán keresztül nem ta
pasztalták meg az 1970-es, 1980-as évek 
történéseit, korhangulatát, meglehet kizá
rólag fikcióként, az abszurd irodalom egyik 
jelentős műveként tudják olvasni. Akik vi
szont testközelből tudnak valamit a jelzett 
időszakról, azoknak nem vagy nemcsak re
gény, hanem kordokumentum, nyomokban 
(ön)életrajz (is), egy kor, korszakok paródiája, 
filozofikus-esszéisztikus értelmezése.

Ha a könyv poétikai megformáltsága 
alapján kérnénk számon a regény műfaji 
sajátosságait, akkor sem állíthatjuk, hogy 
hagyományos értelemben vett regényt ol
vasunk, mert a cselekménybonyolításnál, 
az epizodikus építkezésnél, a tér-időnek a 
cselekményben játszott és metaforikus je
lentésképző szerepénél vagy a szintén me
taforikus olvasatot kívánó motívumok vi
lágkonstruáló funkciójánál fontosabb a 
reflexió és önreflexió, a múlt és a jelen ér
telmezése, megítélése, az allegorikus be
széd, a példázatteremtő szándék (olykor túl 
is hajtva, a tudálékoskodó didaxisig elme- 
nően). Az epikai struktúra, az elbeszélés
mód nagyon egyszerű, ha úgy tetszik, nem 
emlékezetes: az egyes szám első személyű be
szélő az 1990-es években interjút szeretne 
készíteni a román kommunisták által meg
hurcolt G. (Godir) Imre tartalékos esztétá
val, aki a józsefvárosi Nemzeti Kaszinóban 
ül, és akiről „az a hír járta, hogy három de
ci olaszvörös mellett ilyenkor entellektüel.” 
Hogy a riportázs elkészül-e, nem is lényeges: 
a mű egészében hol G. Imre direkt szólamá
ban, hol szabad függő beszédben, ugyancsak 
az ő, a meghurcolt értelmiségi (egyben er
kölcsileg a szereplő mellett állást foglaló el
beszélő) nézőpontjából tárul fel egy rettene
tes, hol tragikus, hol groteszk-abszurd világ, 
amelyben a különböző borzalmas-nevetsé
ges szituációk jó része nem a képzelet szü
leménye. Az írói teljesítmény tehát nem a 
kitalálásukban, hanem a meg- és túlélt ta
pasztalat nyelvi, olvasmányélménnyé való 
szublimálásában, örökítésében van.

Milyen is Godir és Galanter világa, amely 
G. Imre visszaemlékezéséből feltárul? Már 
az sokat elárul róla, hogy a címben szereplő 
szavak egyszerre tekinthetők tulajdonnév
nek és főnévi értékű melléknévnek, nagy- 
és kisbetűvel írva. G. Imre Godir és godir, 
Dé József Galanter és galanter. Az esszé- és 
(mivel egy történelmi korszak ideológiájá
nak a cáfolata a mű, megkockáztatom) té
zisregény példázatos jellege már ebben, a tí
pusteremtő szándékban fellelhető, hiszen a 
két szereplő egy-egy magatartásformának a

megtestesítője, sőt egy világrend, a dikta
túra fenntarthatóságának az erői, és nem
csak. G. Imre a meghurcolt, a le- és kihallga
tott, megvallatott értelmiségi, akinek bűne 
az, hogy művelt, akit irodalmi körökön va
ló megnyilvánulása, az irodalomról, mitoló
giáról szóló, szándékoltan félremagyarázott 
tudása, vagyis koholt vádak alapján kirúg
nak az egyetemről, börtönbe zárnak. Fél tő
le a kisebbrendűségi komplexusban szenve
dő hatalom, mert tudja, G. Imre független, 
autonóm személyiség, aki képes megőrizni 
szorult, megalázott helyzetben is tisztánlá
tását, szellemi-lelki függetlenségét, átlátja a 
rendszer hibáit, alattomos szándékait, gyil
kos módszereit, aki szó szerint hülyét csinál 
a kihallgatótisztből, amikor Ceausescu szá
jába adja állítólag a tudományos szocialis
ta előadáson jegyzetelt gondolatot, amit va
lójában Hitler mondott. Tudja, hogy nem 
indulattal, hanem fapofával ironizálva és 
érvekkel lehet -  ha nem is meggyőzni a 
kihallgatótisztet, de — időt nyerni, és az ér
velés művelete méltó egy entellektüelhez: 
„ha végiggondoljuk, levezetjük, elméletileg 
alátámasztjuk és megmagyarázzuk, miért 
rohadékok a rendszerspecifikus rohadékok, 
akkor az már egészen más. Az már entellek
tüel feladat.” G. Imre a rendszer száműzöttje 
és célpontja, akinek „egyetlen menedék, ami 
megmarad, a szó. Megnevezem, és nem félek, 
elnevezem, és túlélem.”

Számára a műveltség, a kultúra nemcsak 
szellemi, hanem erkölcsi fölény, hit is. Ennek 
birtokában válik jellemes, gerinces felnőtté: 
„A diktatúra embere akkor lesz felnőtt, ami
kor gyanúsítják és kihallgatják. A kihallga
tásokon érzed, hogy tovatűnt a gyermekkor 
és egyedül vagy [...]. Csak magadra számít
hatsz. Minden tőled függ.” Olyan kultúrgodir, 
aki nemcsak a diktatórikus hatalom ember
telenségét ismeri fel, hanem azt is látnia kell, 
hogy hozzá, hozzájuk, godirokhoz képest, 
akár kint (a börtön falain kívül), akár bent, 
a kihallgatási szobában és a börtönben van
nak galantérok is. Az ő szóhasználatában ők 
a patkányok, a sunyik, a meghunyászkodók, 
a diktatúra hatalomellenesnek álcázott be
épített emberei, a szájhősök, akik provokál
nak, naivot csőbe húznak.

Dé József a galanter, a szélhámos, akinek 
a műveltségi szintjét is jelző, látszólag rend- 
szerellenes szlogenje: „Nem tűrhessük!” Va
lójában jól megél az élelmiszerraktárt veszé
lyeztető patkányok irtásából, pontosabban 
szabadon szájhősködhet a rendszer ellen, 
mert vélt vagy valós hatalma van a rend
szeremberek fölött. Az éhező, kenyérjegyes 
kommunista Romániában a patkányok ál
lítólagos inváziója miatt megsemmisített- 
nek mondott élelmiszerekből ugyanis Dének 
köszönhetően a szekusok jól élnek, aki rá
adásul „nacionális minoritáté”-ként is ki
használja helyzetét: Jótevőnek a börtönből 
kikerült és a patkányirtáshoz sofőrnek ma
ga mellé vett G. Imre, „a világkultúrás ma
gyar”, a magyar értelmiség megmentőjének 
tartja magát.

G. Imrének Dé József deszkurkörec ma
gatartásából és a saját életéből -  amelyben

ÁGOSTON VILMOS

ôdir és Galanter

a íw ro ;::N « T ilii
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hajlama ellenére több idő ment el a kihallga
tásokra, értelmetlen vitákra, mint olvasásra, 
zenehallgatásra, társalgásra — rezignált iró
niával levont következtetése pontos és drá
mai: „Minden nagy ügyhöz kettő kell. (...) 
Kell legalább egy Godir meg egy Galanter. 
A tiszta szemű, csillogó balek meg a szélhá
mos. (...) A szélhámos kitalálja, a balek hite
lesíti: így lesz mindenből nagy. Nemzeti. Hó
dító. Mint a millecsentó.” G. Imrének — „akit 
annak idején nacionalizmussal, Szent Ist- 
ván-Magyarország revízióval és mindenfé
le kisebbségi vádakkal akartak eltüntetni 
az erdélyi világból”, és akinek egyetlen ka
paszkodója a lelkében kiérlelt belső szabad
ság és a személyiségében megőrzött erkölcsi 
tartás a kommunista diktatúra idején — fáj
dalmas felismerése, hogy a világot, politikai 
rendszerektől függetlenül, képtelenek irányí
tani a godirok. Nem elég az ő idealizmusuk, 
szükséges a galantérok aljassága, haszonleső 
elvtelensége is. Sőt ami ennél is tragikusabb 
tapasztalata -  tragikusabb, mint az, hogy 
a diktatúrában át kellett értékelnie a haza, 
a szabadság, az igazság és a hazugság fogal
mát -, hogy 1989 óta kizárólag galantérok 
vezetik az országot, a közép-kelet-„ajrópai” 
régiót. Dé József az európai uniós új világ
ban is a furfangos túlélő, a menő, a góré, aki 
számíthat az általa megmentett kiszolgálta
tottakra, vagyis a múlt megzsaroltjaira, akik 
majd bizonyítják, az új rendszerben is helye 
van, belevaló ember. A múlt hazugságai te
hát hitelesítik a jelent: „Dé József odanyilat
kozott a budapesti újságokba, hogy ezután 
felhagy a természetgyógyászattal, kisebbsé
gi aidstoppal, mert irodalmár múltja, párta
lapító és delejes szónoki képessége ezután a 
politika területére szólítja: felcsap gazdasági 
vállalkozónak.” Mit tehetnek erre a godirok? 
Tudomásul veszik kiszolgáltatottságukat, és 
ethoszuk a hallgatás marad. És az ivás. Aho
gyan G. Imre teszi: „maga elé meredt, itta a 
bort, és hallgatott.”

Ágoston Vilmos: Godir és Galanter. 
Hargita Kiadóhivatal -  Székelyföld 
Alapítvány, Székely Könyvtár sorozat, 
Csíkszereda, 2018.
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FAZAKAS ATTILA

érj bárm ih ez
a nyár ténfergés éjjel a nyitott lakásban 
konyhából szobába, szobából fürdőbe s vissza -
álmatlanság, kitárt pórusok és zsírosán alvó vizespohár a kagylóban - 
nem sürgős semmi, ez a nyár 
csontfehér hold, velő, emlékezet, 
és csupa-csupa idő -

the cotton is high

elhallani, elszimatolni az erdőkig is ilyenkor akár 
s ami vad, ami civilizált átjár egymáshoz titokban 
s elvegyül

a nyár mindaz, ami könnyű: lábadnál hever minden fölösleg 
nemcsak a sör
az aszfalt, a kocsi is felfő ilyenkor és lakhatatlanná válik a beton
de az erdő susog, kitárja magát, boldog önkívületben táncol forróságnak, fénynek
levelenként tudva a novembereket

szeretem, ahogy önmagához visszatalál, ami él 
s ami gönc volt rajtunk, ilyenkor megtagadva szenved -  
hogy mennyi kellene, hogy mennyi kell csak 
ilyenkor világossá válik
a test magára marad; látja Isten, hogy állok a napon...

érj bármihez, látod: nehéz, sűrű húsú dinnyével kínál 
mert gazdag
fenntart, leveszi terheidet
s bicskával vési a cukros héjakra el nem fogyasztható, végtelen sóhaját:
VIVA LA VIDA, VIVA LA VIDA

H onfoglaló
Itt fogok maradni, itt, ezen a határmezsgyén.
Szabad?!
Csak néha napsütötte. Csak néha sáv. Túlfűtött tűfoknyi hely 
egyszer, máskor link, tágas határ. Eltűnök benne.
Ide-oda mozog, jár. Bejárhatatlan.
Akár a bátorság, akár a félelmek -  húzzák szét, szorítják.
Itt ülnék, lennék, le-, elmaradnék. S nem kegy osztóként.
Csak elmondhassam (bár betörik érte a szám): ez szar, 
ez meg jó, igen, ez tetszik. Nekem.
S ne érezze azonnal a degeszre dagasztott bankszámlám. 
Ugysincsszabaccság. Pont.
Hát még dagasztott lóvék, bevállalható számlák!

Kocogni az Úristen poros szamarán. Csak.
Leszállni róla.
Leszállni Róla...

Pár ilyen hely, ha még kerül.
Ahol is mintha magamat SZABADKÁN hallanám.
Ezért verekedtem ki.
A többit (csendek stb.): a Kasszánál...

S ezennel: lefoglalnám.

felté teles m ód
Imolának

ki kellene
menni
most
(s
mindörökkön)
és
nézni 
az eget

belebambulni 
félhülye mosollyal 
ebbe a nagy kék 
koponyafedőbe 
hol, így, délután 
felhők

cirkálnak 
tépett fátylakban 
vonszolódva 
vagy
gomolyognak
feltornyosulnak
mint
valami égi
vattacukorsziklák, háborgó várak -  
máskor
fagyott mozdulatlanságban állnak 
a
fényben -
elérhetetlen, unalmas, mennyei klasszikusok

a Mogyorósi tető 
(ősszel csiperkét 
szedni, hajlongani) 
de ilyenkor 
áprilisban 
a kegyetlenben 
erre jó 
az égbe
bambulni, az égtől 
vakulni 
hunyorogni -

ki tudja miért?!

az idő már 
mintha javult volna 
cseppet

sál, sapka jöhet -  
zártál ajtót?

még
vagyunk
és
van
ég

k a b á t
volt az
a kabátja neki
az a szabadság-szagú
talán abból áradt -

az a megkopott, agyonhasznált 
amit úgy szeretett -  
hogy semmije sincs 
s nem is tartozik 
ezért
senkihez -  
vagy a könnyedség 
ahogyan viselte
őszökben, telekben, havas tavaszokban

az tudatosította bennük 
hogy
ezzel nincs mit kezdeni -  
olyan anyagból volt

hogy nem érhetett hozzá bárki
szétmállott, szétfolyt
ha nem vigyáztál
de volt akit
öltöztetett s
melegített

akár a sála

de már akkor nagyon ráfáztál: 
mert begombolt 
összetartott

és
vitt
tartott
kitartott
szép
szabadsága
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C O S M I N  P E R T  Aj

A kavicsok hűvöse amint áthaladsz 
Első altatódal nemzedékemnek
(Racoarea pietrisului la trecerea ta
Primul cäntec de leagán pentru generatia mea)

1.
Sírsz, sírsz, hogy vegyek neked egy műanyag szívet, egy 
tiszta, ezüst bypass-t, egy miniatűr röntgengépet, 
egy miniatűr kobaltsugárzót, egy bontatlan szikét.

Sírsz, sírsz, a ház alapzatába rejtek neked egy halom 
fapasztillát, egy delfint, egy elefánt farkat, három fogolymadarat 
és egy gyémántludat.

Sírsz, sírsz, mert adok neked egy kis gázmaszkot, egy molotovkoktélt, 
egy menyétbó'rrel foltozott, ősz tigrisbundát, egy levágott

ujjat, egy gépfegyvert, egy húsos gyümölcsöt, 
egy elhordott pizsamát, egy hagymát, egy majomlábat,

egy rinocéroszfarkat,

egy fülbevalóra festett, apró Soutine-t, az első
szerencsétlenséget: pontosan.

Sírsz, sírsz, kölcsönbe adom magam mindenhová, veszek neked 
egy szép teveszőr parókát, egy vesét, egy májat, három orvost, akik 
megműtenek téged vastagbélpolippal.
Sírsz, sírsz, rákos leszel, eszel, ciánt, iszol, 
ciánt, lélegzel. ciánt, hánysz, ciánt, 
veszek jegyet a színházba,

rodeóra, balettre. Megyünk operába és moziba.
Meghasadsz, a szíved 
meghasad.
Sírsz, sírsz, egy millió koporsó elfér pontosan 162 könyvoldalon,

egymillió pont elfér az én elmémben, megveszem őket, 
megveszem őket neked.
Sírsz, sírsz, veszek neked egy elnököt, egy parlamentet,

egy iskolát, aszfaltot,

amire lépj, veszek zoknit, amivel az aszfaltra léphetsz, 
amivel orvoshoz mehetsz, amiben bűzleni fog a lábad, veszek

neked pázsitot, ami csak a tied, hogy vad repülőket 
termessz benne,

hogy megszelídítsd a halált, sírsz, sírsz, megveszem neked
a halált, hogy

felülj rá, hogy meglovagold, hogy nevet adj neki, hogy úgy hívd: 
Mirabela.

2 .
Ez Superman, ez a „gyönyör” szó, egészben,
egyenesen. Ez a történelem, ez az emlékezet, ez a hamisság
és a hamis használat.

Ezek vagyunk mi, ezek a többiek, 
ezek azok, akik ölnek.
Ez Franciaország, ott a Földközi-tenger, ott van Anglia,

Németország, USA és Oroszország, Kína és Eszak-Korea.

Ezek mind összeköttetésben állnak, beazonosítottak,
összekapcsolódnak, feszültségről beszélünk. 

Nézd figyelmesen és meglátod mindegyikük háta mögött: a halált. 
Ez egy főtt tojás, egy kesztyű, egy borostyán, egy halott nyelv,

egy kémia tankönyv, az inak, a kulcscsont, a sajtó, a szabad sajtó, 
az elfoglalt sajtó, a hússajtoló, a szőlősajtoló, a prés.
Nézz figyelmesen körül 
és meglátod: a halált.

Ezek a temetők, ezek azok, akik sírnak a temetőkben, ezek azok, 
akik elfoglalják a temetőket, ezek azok, akik

felszabadítják a temetőket. Állj! 
Ne mozdulj. Kezem a válladra tettem.
Nézd figyelmesen: M

3 .
Majdnem minden nap
olvasok egy hírt az Apokalipszisről,
földrengésekről, hurrikánokról, háborúkról, válságról,

gyerekbántalmazásokról.

Mégis, ez az egész színjáték
ez az egész nyüzsgő világ,
ami gyűlöletet és gennyet önt az agyamba,

nem csinál semmi mást, csak még jobban meggyőz arról, 
hogy megenni egy almát és feltámadni 
voltaképp egymáshoz közeli dolgok.

4 .
A szívvel és a megvilágosodással együtt.
Egyre aggasztóbb számomra 
a tény, hogy nem tudom megértetni magam

és nem is ragaszkodom hozzá teljes elhatározással. Leléphetnék, 
de maradok, miközben magához ragad a világ pusztulásától 
való félelem.

Egyre fárasztóbb és rémisztőbb 
az emelkedés.
Az ördög fejlődése a világban.

Az ördög már nem hazudja, hogy nem létezik, 
kell neki a marketing, a PR, a láthatóság, 
a facebook lájkok.

Az ördög. Többé nem használom ezt a szót.
Mondjuk: félhomály. A félhomályban nincs jó és gonosz, 
félhomályban élünk mind egy virtuális világban.
Félhomályban counter strike-ozunk boldogan.
Embereket gyilkolunk a félhomályban és ez nem elég.
Fehér pázsit.
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A félhomályban semmi sem valós, a félhomályban 
a kés nem tud kibelezni, a vér csak pixelek.
Játszunk a félhomályban, orgiázgatunk. Titokban1

A félhomály undorító, félek a félhomályban,
nem értelek meg titeket a félhomályban, nem ismerlek meg,
nem ismerek magamra. Ugyanolyan vagyok. Elzsibbadtam.

Meghaltam.

Amikor a félhomály kitárja hűvös sasszárnyait,
ki dönti el, hogy ki megy és ki maradi
Ki kezd el rettegni a félhomály fémes érintésétől1

Máris zuhanok, mi az igazi valósági 
Máris hibáztam és hibázni fogok továbbra is, 
amíg kiszárad minden, amit látok..

Nem értitek, a félhomályban 
megbűnhődsz azért, ami erkölcsös.
Nincs szépség, szabadság, becsület,

a hiúság trágyalé, természetesen csorog le a torkunkon, 
pótanyagokból élünk, agyi drogokból, résekbe szorult, 
ragályos, olcsó és hatalmas virtualitások között.
A boldogság valós, lehetséges és képes meghaladni 
állati természetünket. A világot ott kell hagyni, 
hogy meg lehessen nyerni.

Mind a különös utakat választjuk, mind holtan írunk,

még életünkben. Múmiák. Rosszindulat, egoizmus, egocentrizmus, 
dekadencia, avantgárd.

A z abszurd a társadalom új szabálya.
Az abszurd már nem okoz repedéseket, nem tör, nem 
rémít meg, nem távolít el, a valóság nem bontja szét,

az abszurd vonzó, pöpec, az abszurdot
megengedó'en és iróniával kezeljük. Kacérkodunk vele, mint
egy lepusztult asszonnyal, mint egy aranyos, kancsal kis kurvával.

Az abszurd lenyom, lenyel, felemészt, összezúz.
A normalitás egy referencia nélküli szó, 
megőrültünk. Minden bizonytalan.

Kifinomultak vagyunk, ironikusak, felsőbbrendűek, 
túl poszt-mindenek vagyunk minden iránt, ami etikus, 
az élet iránt, úgy általában.
Semmi sem lehet kedvünkre, semmi sem jó, egy növényi

szőnyeg vagyunk,

rohadunk, bűzlünk. A nyelvezet eltörött. Reccs!
Gyűlölöm, amit nem értek.
Nem-látás. A sötétség hiánya vákuum.
Nem-látás. A sötétség hiánya vákuum.
Nem látás.
Vákuum.

ANDRE FERENC fordítása

V L A D  M O L D O V A N  
A star flyes

Away we see

Nem stroboszkóp 
Nem a hajnalcsillag 
utolsó állásától 
benedvesedett hó.
Most engedd ki magad 
telt diagramjai mentén 
a körzetnek.
Tanuld meg átlátni
a támogatás elemeit
ne vesztődj el a tervrajzokban.
Sandán mész
szobáról szobára -
mész, az értelemtől
ostromlott fészer
az összeillesztett betonok
terelnek
széltől zsúfolt
fennsíkokhoz.
Szivacslegó 
szivacslegó hátán 
az utolsó 
törpehintaszékek 
a kerítésen túl 
-  egy másik mértéktelenül 
berendezett parcella.
Uralkodni fogsz mind felett -  
a birodalom titka ott van 
Akasában.
De anélkül hogy megérintenéd őket 
és valahogy adva is magadból 
el fogsz veszni 
túlméretezett életükben.
Ki fognak áradni 
aberráltan 
kereszteződni fognak 
pszichikus kijelzők

specifikus ritmusok 
a bérröppályák 
irányában.
Forrva.
Motyogva.
A véget nem érő 
lángolásban.

Kimérő
(Chimera)

Felgyújtott folyók 
elnyúló mezők 
micsoda élet 
micsoda hanyatlás.

A sínek alá 
beszúrva
az éjszakai tornádó 
által leigázott
fű
fekete csokrai.
A végekből 
kijön egy 
értelmetlen 
ének
értelmetlen rombolás 
értelmetlen hegyek alatt.

Lökjétek testvérek 
a kocsit hogy kijusson 
a tűz tavából 
a vizek felé 
s gyújtsatok rá 
egy énekre 
a szentebb 
fajtából 
a halálból 
rázzon
a jámbor bőgés.

WARSLUT
Egyenesen a frontról 
csak azt fogadja el 
ami megéri:
A novembertől 
elhagyott
lakk beszívhatatlan 
tüzes hamva 
lila delay

Részletek nélkül 
lo-fi
a nyomjelzők áthatolnak 
egy régi állványon a bozótban

Ki akar boltozatotl 
Ki akarja hogy a tér 
teletömje füsttell 
Ki lövi ki 
távolról 
még tovább 
sorozatban tárát 
automatikus kadenciát?

Egy fonat 
egy fénylő érintés 
körülrajzolja területünket 
rejtőzködésbe nyom

Az élet kiveti szikráit 
testeket/ világítást 
és csak a habarccsal 
körülvett reflexek 
a törmelék alatt, 
felülkerekedve.

HORVÁTH BENJI 
fordításai
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WEI5Z DORKA

Fecskefészek

1.
Egymás mellett fekszenek és cigaret

táznak az ágyban.
A szeretkezés utáni percek mindig 

olyan lusták, gondolja a lány, tetszik ne
ki ez a semmittevő heverészés egy kedd 
estén.

Mikor jön a srác, kérdezi a fiú, kusza 
kézmozdulatokat téve a lány hajában.

Csak annyit mondtam neki, hogy kilenc 
előtt jöjjön.

Te, babám, és a lány már tudja, hogy 
valami kéréssel fog előállni, mert mindig 
csak olyankor szólítja így, azt lehet, hogy 
nem jön be az ajtón ?

De miért?
Csak nem szeretném.
O egy régi barátom, nem fogom kizár

ni a lakásból, a lány felül, és egészen el
szomorodik. Az egy dolog, hogy a fiú so
sem vállalja fel, hogy a szeretője, de hogy 
még az ő ismerőse előtt is titkolni akarja, 
az több a soknál.

Addig lemegyek cigizni, vagy elbújok a 
fürdőszobában, vagy nem tudom.

Rendben.
Ne haragudj, a fiú a felhúzott combjá

hoz dörgölőzik, a lány hagyja.
Inkább nem kérdezek semmit.
Csak nem bírnám ki, ha más is lenne 

a szobádban.
A lány felvonja a szemöldökét.
Ezt most nem értem.
Tudod, amit mondtam. Hogy nekem ez 

egy biztonsági menedékhely. Nem bírnám 
elviselni, ha valaki megtörné a szoba zárt
ságát.

Safe space, mormolja a lány.
Mi?
Semmi, rázza a fejét, és elnyomja a ci

garettát, és hozzásimul. így már értem.

<ít_________________________

2 .
Egymás mellett fekszenek és cigaret

táznak az ágyban.
A fiú gondolataiba mélyedve fél karjá

val átöleli a lányt, közben híreket olvas, 
jólesik neki a meleg test érintése.

Keressünk valami jó játékot, szólal meg 
végül, és görgeti a telefonján az alkalma
zásokat.

Basszus, van Honfoglaló, visít fel a 
lány, honfoglalózzunk!

Mi legyen a felhasználónevünk, kérde
zi a fiú, de már el is kezdi beírni a saját 
nevét.

Miért pont a te neved lesz, fel sem me
rül, hogy én is benne legyek?

Ez az én telefonom, tesó, vigyorog a 
lányra.

Na jó. De nézd már, a te nevedet nem 
fogadja el.

Jó, akkor megpróbáljuk a tiéddel.
Túl sok játékost hívnak úgy, mint téged, 

vihog a lány, és boldogan nézi a saját ke
resztnevét.

Na figyelj, fészkelődik a fiú, és a szemé
vel lassan felfedezi a játékvárost, most az 
lesz, hogy ezt elszívom, és utána ledarjuk 
őket, jó?

Nincs is olyan szó, hogy ledarjuk. 
De azért tetszik.

Akkor jó. Nézd, lehet választani állan
dó megyét, és ösztönösen rábök Baranyá
ra.

De legyen inkább Vas megye, követeli a 
lány a jogait.

Rólad neveztük el a karaktert, a megye 
hadd legyen az enyém.

Jó, ebben igazad van.
Te lettél az ember, én leszek a hely, je 

lenti ki a fiú.
Rendben, hajtja a vállára a fejét a lány, 

és elnyomja a cigarettát. Nem úgy volt, 
hogy én vagyok a menedékhely, és ő az 
ember, aki meghúzódik benne, gondolja. 
És egyébként is milyen viszony ez, hogy 
ő helyként aposztrofál engem. Nem is sze
replő vagyok az életében, hanem helyszín. 
A saját lakásommá váltam. Magam va
gyok a Fecske utca 53.

De végül is tetszik neki a fecskeség 
gondolata. Ő is csak akkor repül el, ha 
már nagyon fázik.

3 .
Egymás mellett fekszenek és cigaret

táznak az ágyban.
Azon a fotón, a fiú az áliával a falon lé

vő fényképre mutat, te vagy, ugye?
Igen, mondtam.
És teljesen meztelen vagy rajta, nem?
Igen, a lány feltámasztja a fejét, most 

mindketten a fotót nézik. A képen egy el
mosódott, fekete női sziluettet ölel körbe 
az ellenfényes fehér háttér.

És úgy állsz, hogy a két kezedet a tar
kódra teszed... és előredöntöd a melled, 
a fiú hunyorogva próbálja kibogozni a 
képet, a csípődet pedig elcsavarod kicsit. 
És az egész oldalról van fotózva.

Pontosan.
Nézd meg, a fiú előrenyújtja a kezét, 

lassan végigvezeti mutatóujját a képen, 
szóval ott van a nyakad, alatta a mel
led, a lány behunyja a szemét, hallgatja, 
ahogy a fiú az egész testét végigsimogat
ja a fotón, és a kép szélén, ahol a könyö
ködet fölemeled... ott mögötte van az ár
nyékod jobbra.

A lány szeme kipattan, gyorsan meg
keresi a szóban forgó árnyékot.

Jé, tényleg... eddig észre se vettem, most 
mindketten a lány megkétszerezett for
máját nézik. így már két C-be hajló, pár
huzamos fekete nőalak látszik a képen. 
Ahol a lány árnyéka megjelenik, oldalt 
véget ér a fehér háttér, a karja és a fene
ke félig már kinyúlik a fehér felületből és 
átolvad a sötét keretbe.

És az tetszik a legjobban, folytatja a fiú, 
hogy látod azt a kis fehér foltot, ami jobb
oldalt bekúszik a képbe? Ahogy a te ár
nyékod kibontakozik a fekete szegélyből, és 
jobbra van egy fehér folt, ami elválasztja a 
sötétséget meg a derekadat.

Látom, a lány egyszerre fürkészi a ké
pet és a fiú arcát.

Az a kedvencem.

Percekig kuszálják a tekintetükkel a 
fehér foltot.

Nem adod nekem azt a képet, kérdezi a 
fiú, épp akkor, amikor a lány elnyomja a 
cigarettát.

Dehogynem, a lány mosolyog.

4 .
Egymás mellett fekszenek és cigaret

táznak az ágyban.
A fiú megint a Pink Floydot élvezi, ci

káznak a fejében a zenetörténeti legen
dák és a zeneelméleti monológok. Kap
kodva mérlegel, hogy melyiket volna 
érdemes először elmondani.

Tudod, hogy miről szól a Wish You 
Were Here, kérdezi végül.

Nem, te vagy a szakértő.
Na, akkor egy kis Pink Floyd-történe- 

lem következik, a fiú nyögve elhelyezke
dik a párnán, és a lány meztelen derekán 
nyugtatja a kezét. Szóval az volt, hogy 
1965-ben Syd Barrett megalapította a ze
nekart, ő volt a gitáros, és hát ő elég ke
mény arc volt, konkrétan napi egy LSD-n 
élt, ami nagyjából azt jelenti, hogy nem 
volt józan pillanata.

Eddig gyönyörű történet, jegyzi meg a 
lány.

Az hát, na de figyelj. Szóval volt olyan, 
hogy bevonult a Syd Barrett a stúdióba, 
és tíz percen keresztül pengetett egyetlen 
hangot a gitárján, tehát hogy ezt csinálta 
egy csomó ideig, hogy DINN DINN DINN 
DINN DINN...

Ssss, vannak szomszédaim is, szól rá 
a lány.

Bocs. Na, szóval hogy ő eléggé készen 
volt, és ott volt mellette Roger Waters. 
És mivel Syd Barrett volt a frontem
ber, ezért ő mindig csak második lehetett 
mellette, és mikor ennyire kikészült, ak
kor rájött, hogy most kell lépni és kitúr
ni Barrettet, ehhez meg nyilván szerezni 
kellett egy másik szólógitárost. És akkor 
megtalálta David Gilmourt, aki minden 
zenei képzettség nélkül, csak úgy érzésből 
olyat lenyomott nekik, hogy tudták, hogy 
ezentúl ő lesz a csapat lelke.

Ezeket a képzettség nélküli művészek
ről szóló sztorikat csak egy bölcsész tudja 
komolyan venni, gondolja közben a lány, 
de azért figyel.

Fel is vették David Gilmourt, és onnan
tól kezdve tényleg a Roger Waters lett a fő
nök, mert a legfontosabb embert ő hozta 
a csapatba. Syd Barrett egy idő után ki 
is szállt, és aztán az történt, hogy az évek 
alatt Roger Waters teljesen kiégett, nem 
volt semmi ihlete, nem tudott dalt írni. 
Aztán később kijött a Wish You Were He
re albuma a Pink Floydnak, és azon van 
ugye a Wish You Were Here, a szám, és ér
ted, arról mindenki azt hiszi, hogy egy nő
vel való kapcsolatról szól, holott ezt Syd 
Barretthez írta Roger Waters.

Ez mennyire édes, állapítja meg a lány, 
és elnyomja a cigarettát. Nem gondoltam 
volna, hogy egyszer még Roger Watershez 
fogom hasonlítani magam, ez já r a fejé
ben. A fiúra néz. A fiú egyébként még 
mindig beszél, de a lány most már nem 
figyel, arra gondol, hogy a fiú vajon kül
sőre hasonlít-e Syd Barretthez.
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5 .
Egymás mellett fekszenek és cigaret

táznak az ágyban.
Figyelj, szólal meg a fiú, és nem ve

szi le a szemét a fal sarkában kiszemelt 
pontról.

Mi az, kérdezi a lány, és ráemeli a te 
kintetét.

Te figyelj. Hogyha bármelyik korban, 
bármelyik országban élhetnél, kezdi a fiú, 
és itt már tudni lehet, hogy nemsokára 
halálosan belendül, és szükségtelen, de 
szórakoztató részletességgel teszi fel az 
eredeti kérdést, de tényleg bárhol, és bár
melyik társadalmi osztály tagja lehetnél, 
tehát például az ókori Rómában lehetsz 
patrícius is meg plebejus is, meg lehetsz 
férfi is, meg nő is, szóval akkor mit vá
lasztanál?

Én elsősorban spártai nő szeretnék len
ni, jelenti ki a lány habozás nélkül, vol
taképpen egy spártai nő határozottságá
val, és már el sem gondolkozik azon, hogy 
a fiúnak hogy jutnak eszébe ilyen indoko
latlan kérdések.

Hú, az király.
Ja, szerintem is.
De halálra vernének meg erőszakolná

nak.
Van ilyen.
Pillanatnyi csend áll be, a lánynak az 

já r a fejében, hogy milyen reprezenta
tív választ adott erre a váratlan kérdés
re, a fiú meg arra gondol, ahogy a lányt 
megerőszakolják.

Meg századfordulós orosz arisztokrata 
is lennék, teszi hozzá a lány.

Melyik század, a fiú felkönyököl, a ti
zenkilenc-huszadik ?

Persze. Szeretem Tolsztojt.
De figyelj, ez akkor érdekes.
Micsoda, és most már a lány is felkö

nyököl, és a lendületben összeér az orruk 
a hamutartó fölött.

Hogy én pont azt akartam monda
ni, hogy én meg századfordulós osztrák 
arisztokrata lennék. És hogy milyen érde
kes, hogy ha belegondolsz, akár találkoz
hattunk is volna.

Tényleg érdekes, bólogat a lány.
Ugyanazokban a körökben mozognánk. 

Simán össze is jöhettünk volna.
Hm, bólogat tovább a lány, és elnyomja 

a cigarettát, és gondolatban felveszi Kitty 
Scserbackaja ruháját. Pár év meg pár ki
lométer.

6 .
Egymás mellett fekszenek és cigaret

táznak az ágyban.
A szeretkezés utáni percek mindig 

olyan bizonytalanok, gondolja a lány, 
egymás szemébe néznek, komoly képet 
vágnak, simogatják egymást, fogalmuk 
sincs, mi jár a másik fejében.

Figyelj, és a lány a nevén szólítja a fiút, 
furcsa a neve a szájában, idegen és meg
közelíthetetlen ízű.

Mi az?
Ez így nem lesz jó.
Miért, a fiú hátrébb húzódik, nyugod

tan néz a lány arcába.
Mert amikor én azt mondom, hogy sze

retlek, az mást jelent, mint amikor te mon
dod.

Pár másodpercnyi csend. Kifújják a 
füstöt, az ágyneműhuzat mintáját bogoz
zák.

Ja, tudom, mondja a fiú végül egészen 
higgadtan.

Tudom, hogy tudod. Elég nyilvánvaló. 
Mi másért várnék rád másfél órát az éj
szaka közepén, harmincnyolc fokos lázzal.

Ne haragudj, hogy ilyen vagyok.
Én nem haragszom, és megint kimond

ja a nevét, de ez így nem lesz jó. Ez így 
megalázó, megint egy keresztnév, próbál
ja minél többször használni, jólesik újra 
és újra kiejteni ezt a nevet, jólesik egyre 
ismerősebbnek érezni, nekem ez a szerep 
nem kell, én nem egy hely vagyok.

Ne haragudj. Szeretlek.
Persze, hogy szeretsz. Megetetlek és 

megsimogatlak. A macskák is ezért szere
tik az embereket.

A lány elnyomja a cigarettát és inge
rülten feláll az ágyról, magára engedi

a hideg zuhanyt, már három napja nem 
megy lejjebb a láza.

E lzárja  a vizet, saját k ip iru lt a rcá t né
zi a tükörben.

Szóval ez történik, ha egy macska bejut 
a fecskefészekbe, mondja magának hango
san, és az ajkába harap.

7.
Egymással szemben ülnek és cigaret

táznak az asztalnál.
A lány kényelmetlenül helyezkedik a 

széken, fél szemmel az ágyra sandít, nem 
szabad, mantrázza, nem szabad.

Most meg ugye ezzel a népszavazási ké
relemmel vannak elfoglalva, zárja le a tíz 
perce megkezdett aktuálpolitikai mono
lógot a fiú.

Az jár a fejemben, kapja el a tekinte
té t az ágyról a lány, és belekapaszko
dik a beszélgetésbe, hogy milyen fura, 
hogy a politikának gyakran már semmi 
köze nincsen az eszmékhez. A konzerva
tív pártok például nem feltétlenül kon
zervatívak.

A fiú az a sz ta lra  h a jtja  a  fejét, a lány 
ideges tengerészcsom ókat köt a hajára.

Ja, bólogat a fiú, az álla súrolja az asz
tallapot, ezek a fogalmak a politikán ke
resztül sokat változnak.

Percekig hallgatnak, a lány tekintete 
a levegőben lóg, a fiú a zsibbadtan moz
gó ujjakat nézi a tincsek között, sztati
kus töltés, ez já r a fejében a szálló haj
szálak láttán.

Rájöttem, hogy nekem nem is a dohány
zás a függőségem, hanem ezek az esték, er
ről nem tudok leszokni, hogy veled beszél
gessek a konzervativizmus eszmeiségéről 
kedd este, a lány kifújja a füstöt, egyben 
szakadt ki belőle ez a váratlan mondat, 
ökölbe szorított kézzel mered az asztal 
sarkára.

A fiú lassan felemeli a fejét, mélyet szív 
a cigarettába.

Berakhatok másik zenét, kérdezi végül, 
a szék hátára támaszkodva feláll.

Persze, mosolyog a lány, próbálja elfe
lejteni az előbbi mondatát, felnéz a fiúra, 
az némán az arcába hajol, finoman fel
emeli az állát, hosszan és ölelés nélkül 
csókolja meg.

Mit szeretnél hallgatni, leül az asztal
hoz, görget.

A lány tágra nyílt szemmel ül, hogy ke
rültem ide már megint, ez pörög a fejé
ben, a lehulló hamu súrolja a kezét, hall
gassunk Tame Impalát, nyögi végül.

Melyiket, a fiú gépel.
Feels Like We Only Go Backwards, 

a lány hangja rekedt, elnyomja a cigaret
tát.
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gyar-német tanár szakos hallgatója. Versei korábban a Műút- 
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BOGDAN LÁSZLÓ

Olaf eltűnése
Részlet A ka tona  és a démon  című regényből

Tulajdonképpen meghalt egyáltalán 
Ödön von Boticselli -  kérdezi Carmen.

Nem tudom, erről Tóbiás nagybátyám 
se tudott semmi biztosat. Elmesélte, ami
kor 1968 augusztusában megjött a gyász- 
jelentés, sokat töprengett, elmenjen-e a te
metésre. Másik unokája, Frédi, akkor is 
valahol a Csendes óceánon hajózott, s Tó
biás úgy döntött, nem kockáztat. Nem tér 
vissza 1938-ban elhagyott hazájába. Déd
apám 1968 augusztusában tűnt el, nagy
anyámmal együtt. Akkor ketten éltek a 
felsó'tábori házban, napokig keresték őket, 
mert semmi jel nem utalt arra, hogy ön
gyilkosok lettek volna. Én akkor katona 
voltam. Megérkezett a gyászjelentés, kide
rült, hogy dédapám 90, nagymamám 70 
esztendős volt, de a prágai események mi
att nem kaptam eltávozást. Nagyanyám
mal együtt tűntek el, s noha holttestüket 
soha nem találták meg, augusztus 22-én 
sor került a temetésre. Antal atya, a falu 
plébánosa búcsúztatta őket, noha jól tud
ta, hogy a két koporsó üres. Én csak hóna
pokkal a temetés s a rejtélyes eltűnésük 
után térhettem haza, ha voltak is nyomok, 
kellett legyenek, addigra eltűntek. Bár 
ki tudja, ha rögtön megérkezem, ha va
lami csoda folytán eltávozást kapok, ta 
lálhattam volna-e valamit? Dédapámnak 
mindég is az volt az elve: csak nem hagy
ni nyomot! Bele kell nyugodni a jóvátehe
tetlenbe, mondotta szomorúan az öreg pap. 
Gyilkosság áldozatai lehettek, vélekedett 
Szikszai elvtárs, a falu egykori párttitká
ra. O is dédapám nagy tisztelői közé ta r
tozott, egy alkalommal gyermekkoromban 
egy majálison az öreg bűvész trükkökkel 
szórakoztatva falusfeleit Szikszai elvtárs 
zsebéből varázsolta elő a tökfilkót. Nomen 
ezt omen, mondta rezzenéstelen arccal, ezt 
ugyan csak Antal atya értette, de a falu
si emberek is érzékelhették a helyzet két
ségtelen komikumát. Ott állott előttük a 
rettegett Szikszai, tökfilkóval a kezében. 
Kirándulni mehettek, fiam, magyarázta 
nekem, valakik követhették, meggyilkol
ták, kirabolták és elkaparták ó'ket, B. tá
bornok elvtárs, a hadügyminiszter is itt 
volt, ő jó kapcsolatban állott, bármilyen 
furcsa is, dédapáddal, s egyszerűen nem 
hitte el, hogy valakik meggyilkolhatták. 
Puszta ránézéssel megbéníthatta volna 
őket. S ha hátulról ütötték le, a pénzé
ért? Neki a hátán is szeme volt, mondotta 
mély meggyőződéssel a hadügyminiszter, 
lebéníthatta volna támadóit. A bukares
ti bűnügyi rendőrség nyomozói is itt szi
matoltak néhány napig, de nem találtak 
semmi szándékos eltűnésre utaló nyomot, 
noha az egyik nyomozó feltételezte, hogy 
talán mégis megrendezhették az egészet, 
dédapám képességeiről akkor már legen
dák kerengtek, s eltűnhettek valahova. 
Ugyan már, intette le a hadügyér, miért 
tették volna, s egyáltalán hova lehet a mi 
hazánkban eltűnni? A Kárpátok hatal

mas erdőségeiben, de miért akartak vol
na elbujdosni?

Hallgattam Szikszait, s tényleg fogal
mam sem volt arról, hogy valójában mi 
történhetett? Mit tehettem volna? A vég
rendelet megvolt, rám hagyták a házat. 
Kínomban rendezni kezdtem a könyvtá
rát, megtaláltam bizonyos feljegyzéseit, 
de a titkos naplóját csak 1993 májusában, 
szökésünk előtt néhány hónappal, más 
dokumentumokkal együtt. Mániákusan 
mindent feljegyzett, megörökített, és a le
veleit is megtaláltam, az Olaffal és Gert- 
rúddal folytatott teljes levelezését, máso
latokat is készített saját leveleiről, azokat 
is. Mindent megőrzött. Dédapámat Nor
végiába való első menekülése előtt, a vi
harban a hajót várva kezdte izgatni az 
eltűnés! A tízes években érdeklődése elmé
lyült, az eltűnés és az eltüntetés, önmaga 
eltüntetésének problémája, már mindennél 
jobban érdekelte, a naplójában is sokat ír 
bizarr kísérleteiről. Először illuzionista 
trükkjei során jött rá, hogy létezik több, 
az ember számára érzékelhetetlen dimen
zió. Néhány tárgyat, egy széket, egy tük
röt, egy festményt, néhány élőlényt, nyu- 
lakat, galambokat sikerült átjuttatnia egy 
ilyen dimenzióba, de soha többé nem sike
rült vissza is hoznia őket. Eltűntek. A má
sik világ foglyai maradtak! Akkor abba
hagyta az ilyesfajta trükközést, többé 
nem kísérletezett ilyesmivel - , legalábbis 
tárgyak, madarak, nyulak eltüntetésével, 
— a közönség előtt. Meg akarta ismerni az 
egész folyamat mechanizmusát. Dédapám 
alapvetően racionalista alkat volt.

Hogy ma ki ő, azt egyáltalán nem tu
dom? De, egyelőre a fiatal Ödön von 
Boticselli lelkialkatáról beszélek, aki nap
lója tanúsága szerint, akkor, s utána is 
évekig, egészen a húszas évek közepé
ig, hitte, hogy mindenre van reális ma
gyarázat! Mindent pontosan le lehet írni, 
meg lehet magyarázni, hiszen a valóság
ban létezik ok-okozati viszony, s noha a vé
letlent a filozófiának máig nem sikerült 
megnyugtatóan meghatároznia, a véletlen 
jelenségeket is meg lehet, bizonyos érte
lemben, magyarázni. Ez az egész, a világ, 
a jelenségek racionális magyarázatának 
hite, 1925. június elsejéig tartott.

Akkor, annak a sorsfordító napnak a 
délutánján, egészen pontosan fél négy 
után hét perccel, Genfben, történt vala
mi, s ez teljesen átalakította. Megváltoz
ta tta  hitét, elsősorban önnön csalhatat- 
lanságában, másodsorban abban, hogy a 
világ valami módon, racionálisan, még
iscsak megmagyarázható és le is írható? 
Erről később. Most még nem tartunk itt, 
még a kezdeteknél tartunk, de enélkül 
érthetetlen az egész.

1911 szeptemberében megint elutazott 
Norvégiába. A századfordulón, a tízes-hú
szas években, az előtt és az után is sokat 
időzött ott, a norvég tengerparton. Va

lami vonzotta oda, ott érezte igazán ele
mében magát. Akkor, 1911. augusztus 
18-án, egy néptelen partszakaszon tábo
rozott le. Nyár volt, a legközelebbi falu
tól meglehetősen távol eső helyen, ahol 
nem zavarhatta meg senki. Sátra tizenöt
húsz méterre lehetett a tengertől, hallot
ta az erősödő-gyengülő morajlást, a mo
noton, de soha nem egyforma dübörgést, 
ahogy a hullámok neki-nekicsapódnak a 
part köveinek, és ez furcsa módon meg
nyugtatta, mindég is nyugtatóan hatott 
rá a tenger! Beburkolózott hálózsákjába 
és elaludt. Pihenni akart, a nagy kísérlet 
előtt. Furcsa álmot látott, ezt részletesen 
leírja naplójában, kifejti azt is, hogy addig 
nagyon keveset álmodott. Szinte egyálta
lán nem voltak összefüggő álmai, az álom 
problematikája akkor még nem is izgatta. 
Most megpróbálom felidézni ezt az álmát. 
Többször elolvastam, talán sikerül. Egy 
óriási cirkuszi porondon hajlongott, feke
te frakkban, cilinderrel a fején, mellette, 
szintén fekete frakkban, norvég barát
ja, Olaf állott, akivel az előtt is, az után 
is sokat léptek fel együtt, s akit magával 
egyenrangúnak tartott, s a maga mód
ján szerette is, a barátjának hitte, és ő 
volt az egyetlen, akiben vakon megbízott. 
Nos, akkor a reflektorok villogó fényében, 
a tömeg morajlása közepette megpróbálta 
eltüntetni barátját. Érces hangon jelen
tette be ezt, az eddig soha senkinek nem 
sikerült Nagy Mutatványt! Hirtelen meg- 
pördültek a dobok, őt elvakította a reflek
torok fénye, nem látta a közönséget sem, 
a zenekart sem. Nem látott semmit, lila, 
bordó, vörös és kobaltkék körök vibráltak 
sajgó szeme előtt! Csend lett, szembe for
dultak egymással, koncentrált. A barátja 
elmosolyodott, a szemébe nézett, felemel
te jobb kezét, mintha búcsúzott volna, és 
egészen egyszerűen eltűnt, mintha so
ha nem is lett volna ott. Mindez telje
sen váratlan és megmagyarázhatatlan 
volt. Utána percekkel, hosszan koncent
rált, de nem tudta vissza is hozni. A cir
kusz is eltűnt. Változott a szín, mint egy 
rossz drámában. Ez álom, írja feljegyzé
sében, nem biztos, hogy érdemes benne 
keresni logikát. Egy mezőn állott, egye
dül, jeges szélben. Nem tudta, hol van? 
Megpróbálta hívni a barátját, de hiába 
összpontosított, Olaf nem jelent meg. Ve
rítékben úszva ébredt, páni félelem tört 
rá. Reggel volt, a hullámok közül már ki
emelkedett a nap. Levetkőzött, bement a 
tengerbe, a hideg víz kissé magához térí
tette. Összecsomagolt, begyalogolt a falu
ba, kocsit bérelt és elutazott abba a távo
li kisvárosba, ahol Olaf ez idő tájt lakott. 
Amikor éppen nem lépett fel, ide, az is
ten háta mögötti házába húzódott visz- 
sza, s ő is kísérletezett, de kísérleteiről 
neki, addig még soha nem beszélt. Sejtet
te, hogy barátját is az eltűnés, az eltün
tetés, a rejtett dimenziók titkainak fel
derítése foglalkoztatja. Szerencséje volt, 
otthon találta. A város szélén volt a ház, 
egy hatalmas kert közepén. Olaf, mint 
mindig, kedvesen fogadta. Ami közöttük 
volt, próbálja tétován, rá igazán nem jel
lemző bizonytalansággal meghatározni, 
több volt, mint barátság, vagy szerelem, 
több volt, mint az ikertestvérek közötti 
különös, misztikus vonzalom, mintha ön-
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magát látta volna, másik alakban. Olaf is 
így lehetett vele, akkor is örült neki, es
te volt már, felmentek a toronyba, vizs
gálták teleszkópokkal a csillagokat, bort 
ittak. Részletesen elmesélte álmát. Ba
rátja sápadtan nézte. Nem szabad, mond
ta  szinte teljesen összefüggéstelenül és 
eltorzult az arca, reszketni kezdett, per
cekig meg sem tudott szólalni, majd bort 
töltött, ivott és folytatta, átléptél egy ha
tárt, Ödön. Veszélyes útra tévedtél, ezt a 
ha tárt nem szabad átlépni. Ember vagy, 
képességeid korlátozottak. Ne kísértsed 
a lehetetlent! Te vagy a legtehetségesebb 
illuzionista, azok közül, akiket ismerek, 
és tudod, a szakmában mindenkit isme
rek, de van, amit lehet, és van, amit nem! 
A bölcsek köve, az alkimisták örök álma 
nem létezik! Hidd el. S ne kísértsed a le
hetetlent, ismételte meg, lemondóan le- 
gyintve, mert nagyon könnyen valami jó
vátehetetlen történik, hiszen elindítasz 
folyamatokat, amelyeket nem ellenó'rzöl, 
nem is sejted, mi lesz, mi lehet a vége! 
Nem válaszolt, ivott ő is egy pohár bort, 
ültek és nézték tovább a csillagokat. Ke
ress egy nőt, javasolta később, szomorú
an Olaf. Egy nőt? — bámult rá. Igen, egy 
nőt, legyintett a barátja, és indulj el vele 
világkörüli útra. Egy nő, aki szeret, talán 
megoldás lehet. Másnap reggel elutazott 
Hamburgba, s akkor találkozott, ugyan
abban a hamburgi étteremben Gertrúd- 
dal, az énekesnővel, élete nagy szerel
mével, tíz esztendővel a táncosnővel való 
végzetes kalandja után, emlékeztek, erről 
már meséltem, amikor felidéztem jelené
seit a Hagia Szophiában.

Évekig eltolta maga elől az eltűnés, 
az eltüntetés, az érzékelhetetlen, de lé
tező dimenziók problémáját. Hitte, hogy 
igenis meg tudja oldani a feladatot, de ha

logatta, ő maga sem értette, naplója tanú
sága szerint, hogy miért? Közben Szaraje
vóban elcsattant a pisztolylövés, kitört a 
háború, hajóval Norvégiából Amerikába 
utazott, megint találkozott Olaffal, sokat 
léptek fel együtt, de illuzionista trükkök
kel már nem próbálkoztak, bűvészként 
viszont elbűvölték a közönséget, nagy si
kerük volt, sokat kerestek. Évekig kö
zös lakást béreltek a puritán Providence- 
ben, ebben a rejtélyes és ódon házakkal 
teli Rhode Island-i kisvárosban, nevetsé
gesen olcsón, szinte ingyen, ugyanis a ba
bonás városlakók kísértetek tanyájának 
hitték a régóta lakatlan, elhagyatott, két
emeletes házat, amelynek ablakaiban éj
szaka rejtelmes, lila manósapkákra em
lékeztető lidércfények viliódznak, de ők 
nem féltek, annak pedig kifejezetten örül
tek, hogy a rettegő szomszédok legalább 
nem zavarják meg őket, nyugodtan kísér
letezhetnek! De az álmára és a kísérlete
ikre többé nem tértek vissza. Kerülték a 
témát, noha ő sejtette, hogy Olaf sem ad
ta fel. Akkor, legalábbis bevallása szerint, 
a hasonmások izgatták, a német roman
tikus irodalom doppelgángerei. Foglal
kozott az ikrekkel is, kereste a látszólag 
képtelen, felfoghatatlan és elképesztő ha
sonlóságok magyarázatát, érdekelte a kö
zöttük kialakuló megbonthatatlan, misz
tikus kapcsolat. Akkor kezdtek, ketten, 
egyesítve akaraterejüket, szuggesztiók- 
kal foglalkozni. A naplóból a húszas évek 
elején sajnos több év kimaradt. Nem vi
lágos, akkor vezetett-e naplót, s ezeknek 
az 1921 és 1925 közötti éveknek a króni
kája megvan-e valahol? Mindenesetre a 
napló 1925. június elsején folytatódik. Ép
pen Genfben van. Élete nagy szerelmével, 
a Gertrúd nevű német énekesnővel ta r
tózkodik Svájcban. Délután kisétálnak

a tópartra, s fél négy után hét perccel, 
mint egy jelenés, a víz fölött lebegve, fel
tűnik Olaf. Hazudtam akkor, mondja ta
goltan, meg akartalak óvni a kudarcok
tól, de nem igaz, hogy nem szabad átlépni 
a határt! Át kell lépni, Ödön. S ha valaki
nek, hát neked sikerülni fog. Mondottam 
már, hogy te vagy a legtehetségesebb kö
zülünk, s ezt máig hiszem, most is, ami
kor már ideát tartózkodom, de nem tudok 
visszatérni. Arra eszmél, hogy Gertrúd 
idegesen rángatja a karját. Mi van? — kér
dezi kétségbeesetten, lehajol a vízhez, s 
zsebkendőjét megvizezve törülgeti az ő 
sápadt arcát. Rosszul vagy? Olaf foszfo- 
reszkáló teste -, olybá tűnt, írja, mint egy 
vetített kép —, közben, éppen olyan várat
lanul és megmagyarázhatatlanul, mint 
ahogyan megjelent, eltűnik, és ő dermed- 
ten nézi a tavat. Látta a barátját, s ak
kor tudta meg, hogy neki sikerült, de nem 
teljesen, nem tud visszajönni, egy másik 
dimenzió, egy másik világ foglya maradt. 
Kétségbeesett, és amikor Gertrúddal visz- 
szamentek a szállodai szobájukba, más
nap reggelig szeretkeztek. Akkor már 
közösen tanulmányozták a hindu szer
zők, a titkos tantrikus rítusról fennma
radt feljegyzéseit, hitték, igenis elérhető 
a mithuna, a „mennyei boldogságban való 
pihenés” áhított állapota. Egyesülhetnek 
az énjeik. Amikor magukhoz tértek, elő
ször láthatták az öt misztikus fényt, a vö
rös, kék, bordó, sárga és fehér tűzgombo- 
lyagokat, és dédapám mindent elmesélt 
az először megrémülő, majd hitetlenkedő, 
végül elszánt nőnek. Másnap elutaztak 
Norvégiába. Barátja háza üresen állt, de 
a kertésznél ott volt a kulcs, és egy neki, 
Ödön von Boticsellinek szóló levél. Tudta, 
hogy keresni fogja! Önre hagyta a házát, 
Boticselli úr, közli a kertész. Először azt 
hiszi, viccel, de nem, rendben vannak a 
papírok, őt teszi meg egyetlen örökösének. 
Elintézik a formaságokat, beköltöznek a 
házba, és nem is mozdulnak ki nyolc hó
napig. Az öreg kertész vásárol be nekik, 
az énekesnő főz, és tanulmányozzák Olaf 
angol nyelvű, a kutatásairól, kísérleteiről 
szóló feljegyzéseit.

Fázisról fázisra haladnak, és hason
lítják össze az ő jelentéseivel. Kísérteti
es, hogy mindketten ugyanarra a felisme
résre jutottatok, jegyzi meg Gertrúd, és 
szétnéz a félhomályos szobában. Az asz
talon lévő feljegyzéseket megvilágítja az 
asztali lámpa fénye, de a szobában a ho
mály árnyai köröznek, és az énekesnő fél
ni kezd. Itt jelen van még rajtunk kívül 
valaki. Hidd el. De ki lehet? Olaf? Onnan 
túlról figyelhet bennünket? Ugyanaddig 
a pontig jutottatok el, magyarázza Gert
rúd rajongva, párhuzamosan, egymástól 
függetlenül, mindketten! El tudtok tün
tetni valamit, tárgyat, élőlényt, személyt, 
de nem tudjátok vissza is hozni! Az el
tüntetett tárgyak ott maradnak a rejtel
mes, másik dimenzióban, s mindörökre 
nyomuk vész. Igen, én itt torpantam meg, 
vallja be dédapám. Egy széket, egy fest
ményt, nyulat, galambokat tüntettem el, 
de nem tudtam vissza is hozni őket. Nem 
is értem, hogy ő -  fordul szembe az éne
kesnővel - , aki le akart beszélni egyszer,

» » >  folytatás a 16. oldalon
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tizennégy éve, ugyanitt, a toronyszobá
ban, a kísérletekről, azt mondta, van egy 
határ, amit nem szabad átlépni, hiszen 
olyan folyamatokat indítunk el, amelye
ket egyáltalán nem tudunk ellenőrizni, 
miben bízott? Miért tüntette el magát, ha 
tudta, hogy nem fog tudni visszatérni? El
meséli a megrettent Gertrúdnak tenger
parti álmát, amikor egy hatalmas cirkusz 
porondján állottak ketten, és ö a dobok 
pergése közepette bejelentette, hogy el
tünteti társát. A reflektorok elvakították, 
nem is látta a közönséget, csak érzékelte 
a nagy tömeg jelenlétét, koncentrált, és 
Olaf egyszerre, megmagyarázhatatlan 
módon eltűnt. Változott a szín, egy be
láthatatlan mező közepén állott, egyedül. 
Felriadt, bement a tengerbe, a hideg víz 
kissé helyrehozta, magához térítette, ösz- 
szecsomagolt és elutazott Olafhoz, elme
sélte neki az álmát és a kísérleteit, de ba
rátja megpróbálta lebeszélni őt. Az utolsó 
határt soha nem szabad átlépni, mondta, 
de most néhány hete, amikor a genfi tó 
fölött, foszforeszkálva, mint egy fantom
kép, megjelent, azt mondta, hazudott ak
kor, van utolsó határ, de nem hogy nem 
szabad, át is kell lépni. Egy olyan pon
tig érkeztek, mindketten, egymástól füg
getlenül, ahonnan már nem lehet vissza
fordulni, ahonnan már nincsen visszaút. 
Akkor viszont évekig nem kísérletezett 
tárgyak, élőlények eltüntetésével, később 
kitört a háború, újra találkoztak, együtt 
mentek Amerikába, egy lakást is béreltek 
a Boston melletti Providence-ben, akkor 
a hasonmások problémájával foglalkoz
tak, az ikrekkel, majd a szuggesztiókkal. 
De az eltűnés témáját kerülték.

Azok a feljegyzései, fordul szembe ve
le az énekesnő (aki változatlanul retteg, 
szellemek jelenlétét érzékeli a házban) a 
hasonmásokról, az ikrekről megvannak? 
Nem tudom, mondja dédapám. Másnap 
szisztematikusan átkutatják az íróasztalt, 
a könyvtárat, rejtekhelyek után kutat
nak, de nem kerül elő semmi. Pedig déd
apám emlékezik arra, hogy Providence- 
ben, a rejtélyes és a babonás szomszédok 
által boszorkányháznak, kísértettanyá
nak tarto tt épület második emeleti szo
bájában, a hasonmásokkal foglalkozva, 
Olaf rendszeresen jegyzetelt, de kutatása
iról nem beszélt, kijelentette, hogy amed
dig nem tud valami biztosat, addig kár 
megzavarnia dédapámat! A szuggesztió- 
val viszont ketten, együtt foglalkoztak, és 
a napló szerint „fantasztikus eredménye
ket” értek el, olyan nagy csoportokat, ta
lán egész településeket, városokat is meg
ejtő, összefüggő és teljesen valóságosnak 
tűnő látomásokat tudtak előidézni, ame
lyeket rajtuk kívül soha senki! Ezek mi
benlétét sajnos nem részletezi, óvatosan 
fogalmaz, mintha titkos naplója előtt is 
titokban akarná tartani a szuggesztióval 
kapcsolatos kutatásaik eredményeit. Bi
zonyos utalásokból arra lehet következ
tetni -  sajnos a Providence-ben, a kísér- 
tetházban készült feljegyzések, már ha 
egyáltalán voltak, még lappanganak, rej
tőzködnek valahol —, Gertrúdnak is be
szél erről, hiszen fokozatosan beavatottá 
válik; hogy Olaf rendszerint hasonmáso

kat, misztikus szellemi kapcsolatban ál
ló, egymástól függő ikreket idézett meg. 
És a szuggesztiók során, melyek sikeré
hez együttes szellemi erőjükre is szükség 
volt, és iszonyúan kimerítette őket, hason
másokat, doppelgánger-variációkat idéz
tek meg, tettek láthatóvá. Kiderült, hogy 
számtalan alakban léteznek az asszociá
ciók sötéten derengő mezőin, és bármikor 
elő tudják hívni, valóságossá tudják ten
ni a hasonmásaikat. Kihangsúlyozta vi
szont, hogy közönség elé szuggesztiókkal 
soha nem léptek. Nem nehéz rájönni ar
ra, hogy a hasonmásokkal való kísérleteit 
dédapám később tökéletesítette. De visz- 
sza még dédapám és szerelme, szellemi 
partnere, munkatársa, médiuma, Gert- 
rúd, az Olaf házában végzett kutatásai
hoz. Bemutatta, a megdöbbent és pánik
ba eső Gertrúdnak, hogy koncentrációval 
hogyan tüntet el tárgyakat, melyeket vi
szont a másik dimenzióból képtelen visz- 
sza is hozni. Ha Olaf is erre a következte
tésre jutott, márpedig ezt feljegyzései is 
bizonyítják, egyszerűen miért kísérlete
zett önmaga eltüntetésével? -  kérdezi hi

tetlenkedve Gertrúd. Hiszen tudta, hogy 
ha a tárgyakat, élőlényeket képtelen visz- 
szahozni, ő sem fog tudni visszatérni soha, 
a másik, rejtett dimenzió, vagy számunk
ra láthatatlan, másik világ foglya marad.

Amikor idáig jut, s mielőtt dédapám 
válaszolhatna, a szoba mélyéből nevetés 
hallatszik. Arra fordítják az éles fényű 
asztali lámpát, természetesen nem lát
nak senkit. A felvillanó hatalmas velen
cei tükörben viszont megjelenik Olaf de
rengő árnyképe. Egy adott pontig logikus 
a levezetés, hallják Olaf rekedt hangját. 
De csak egy adott pontig. Arra nem gon
doltatok, hogy itt esetleg folytathatom to
vább is a kísérleteimet, sőt, előbb-utóbb, 
s ebben is erősen reménykedem, segítők
re is találok? Nektek pedig, drága asszo
nyom, kedves barátom, változatlanul azt 
tanácsolom, menjetek el egy világkörüli 
hajóútra, és szálljatok ki, hosszabb időre, 
Polinéziában, tanulmányozzátok a poliné
ziai sámánizmust, ezzel kapcsolatos fel
jegyzéseimet az íróasztalom második fi
ókjának rejtett rekeszében találjátok meg, 
használjátok bizalommal.
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ANDREI DÓSA

Az ízlelés konkvisztádora
(Un conch istador a l gustu lu i)

Anyámmal kellene kezdenem, ő készí
tette, és istennek hála, készíti ma is a leg
kevésbé tipikus fogásokat, melyeket vala
ha is ettem. Vele indítok, mert az ember 
ízlése otthon alakul ki. Amikor világgá 
megyünk, batyunkban ott lapul az a pár 
tucatnyi étel, amit gyerekkorunkban kós
tolhattunk. Gasztronómiai értelemben az 
ember akkor nó' fel, amikor elkezd magá
ra főzni, illetve a lusták vagy kevésbé te
hetségesek esetében akkor, amikor olyan 
hozzáértőbb párja kerül, akit konyhai dol
gokban sikerrel manipulálhat. Ebbe az íz
lelőbimbókkal, egészen pontosan az ízle
lőbimbókban kelt érzetek emlékeivel telt 
hólyagba minden belefér, amit a Szent Tri
ász tagjai, az ember anyja és nagymamái 
főztek, amit az egymással versengő nagy
nénik, távoli rokonok vagy osztálytársak 
mamái készítettek, amennyiben az ember 
volt olyannyira szerencsés, hogy baráti 
meghívásra osztálytársa családi ebédjébe, 
vacsorájához csöppent, beleférnek továb
bá a mieinkkel vendéglőben rendelt étkek, 
az ünnepi lakomák menüi, és belefér min
denek legalja, a gyorsbüfék termése is.

Szőkébb családomra fordítva a szót, 
anyám teljesen másként főzött, mint nagy
mamáim, mint nénikéim, mint bárki más. 
Ez valószínűleg részben annak volt betud
ható, hogy kezdettől fogva emésztési gon
dokkal küszködött, így már gasztronómiai 
értelemben vett felnőtté válása idején ar
ra törekedett, hogy a természetes konyha 
elvei mentén az anyja, vagyis nagyanyám 
konyhájának nehezen emészthető ételeitől 
bizonyos távolságot tartson. Innen kisza
badulva nyilván örömmel kalandoztam a 
rántások és sültek tágas mezején, és alig 
vártam a vasárnapi szilvásgombócevő ver
senyt, unokatestvéreimmel.

Annak azonban, hogy anyám külön kis 
szigetként lebegett a hasonlóképpen főző 
háziasszonyok tengerében, megvoltak a 
maga előnyei. Ha négy-öt éves korom tá
ján forradalmi döntéssel nem válik vege
táriánussá, ma aligha értékelném az első 
látásra bizarrnak tűnő, kísérleti fogáso
kat, ízkombinációkat. Elképzelhető, hogy 
nem volnék oda a közel-keleti konyháért, 
amelynek ízvilágához rokonítható az álta
la főzött ételek egy része. Egyszóval: távol
ról sem volnék ilyen nyitott. Ne hallgas
suk el azonban az apai ág hozzájárulását 
sem a dologhoz, ugyanis apám és dédapám

nagyevők voltak. Apám mostanában visz- 
szavett a tempóból, látszólag legalábbis, 
nehogy anyámat tepertős, kolbászos, pe- 
csenyés portyáival magára haragítsa.

A közel-keleti konyhához visszakanya
rodva, anyám muszakájához foghatót Gö
rögországban, Törökországban, de Havas- 
alföldön sem ettem. A titok abban rejlik, 
ahogyan a csomborral, bazsalikommal 
és tahinival ízesített paradicsommártás 
az egymásba olvadó főzőtököt és padli
zsánt gyámolítja. Anyám ösztönösen rá
jött, hogy a tahini remekül hangsúlyozza a 
padlizsán ízét, a szájpadláson mintegy szi- 
nesztéziásan fölelevenítve annak mélylila 
árnyalatait, mint valami észak-afrikai, 
porba fulladt alkonyatot. Feleségem any
ja ehhez képest egészen hagyományos 
műszakát készít, melynek hatalmas elő
nye a hozzáadott őrölt disznóhús. Egyéb 
előny a burgonya, ami a sütőben magá
ba szívja az anyósom által visszafogottan, 
mégis hatékonyan fűszerezett hús levét. 
További előny, valljuk be férfiasán (anya, 
remélem, nem olvasod, vagy ha igen, ne 
haragudj rám érte) az étek kiadós mivolta. 
Belátom, a könnyen emészthetőség terén 
anyósom muszakája a sor végén kullog, na, 
és akkor mi van? Egy ilyen (kétméteres, 
kilencven kilós) férfinak mégiscsak olyan 
étel kell, ami a gyomrot egy ideig lefoglalja.

Maradjunk még a különféle hatások me
zején, mert a töltött káposztát meg nem 
kerülhetem. Anyám hús nélkül készíti. 
A káposztalevelet csomborral és kevés sze- 
zámkrémmel fűszerezett, zöldséges, diós 
rizzsel tölti. Néha a tölteléket szőlőlevélbe 
csomagolja, de a piacról beszerzett zsenge 
szőlőlevél közé valahogy mindig odakeve
redik egy-egy vénebb, szálkásabb példány. 
Nem a legfelemelőbb érzés ezt a végül fás 
masszává tömörülő, növényi valamit rágo- 
gatni. Kiskoromban kipiszkáltam a finom 
tölteléket, a ronda levelet pedig kiköptem. 
Amikor anyám népes családjában egy-egy 
vendéglői rokoni esküvőn töltött szőlőleve
let szolgáltak fel, a szokásos gyanakvással 
közelítettem hozzá. Fölösleges volt óvatos
kodni. A szőlőlevél puhán, olajosán simult. 
Az íze is más volt, savanyúbb, mint ami
hez szoktam, és ez a savanyú íz a töltelé
ket is áthatotta. A rizs puha volt, húsízű. 
Inkább gabonának álcázott növényi zsír
nak tetszett. A töltelékek tökéletesen fes
tettek, mintha töltőgéppel készültek vol

na. Aztán később megtudtam, miért nem 
szálkás a vendéglői szőlőlevél. Azért nem, 
mert elöljáróban sóval savanyítják.

Nagyanyám klasszikus töltött káposz
tá t főzött: savanyú káposzta, disznóhús, 
rizs. Újabb versengés az unokatestvérek
kel. Fontos volt a töltött káposzta, az elő
ételként fellépő boeuf-saláta is fontos volt. 
A kocsonya, a pecsenye szintén. Nem csu
pán azért, mert anyám konyhájából hiá
nyoztak ezek a fogások, hanem amiatt is, 
mert ott lebegett fölöttük a nagy családi 
alkalmak aurája. Számomra ezek az emlé
kek örökre egybeolvadtak anyai nagyszü
leiemnél, otthonuk hangulatával. Nagy
apám makacsul ragaszkodott a közösen 
megült ünnepekhez, születésnapokhoz. 
Máig emlékszem nagybátyám visszhang
zó, buszmotorszerűen kitörő, a motorhang
nál azonban szívmelengetőbb nevetésére. 
Szinte pezsgett, azóta sem hallottam hoz
zá foghatót. Nagybátyám kacajába mindig 
belefonódott keresztanyám, anyám unoka- 
testvérének nevetése. Az övé kerekdedebb 
volt, gesztenyék gurultak, pattogtak pa
rázson. Unokatestvéreimmel állandó ne
vetésben, vidám zsivajban cseperedtünk 
föl. Családi összejöveteleinken rendszerint 
nagybátyám kezelte a hússütő rostélyt. 
E kivételes esetet leszámítva, családom
ban, mint ahogyan a családok többségé
ben, a férfiak nem vetemedtek főzésre.

Nagyapa halála után ezek a családi ösz- 
szejövetelek sajnos igencsak megritkul
tak, megcsappant a bőség, pedig nyolc- 
vanvalahány éves nagyanyám továbbra is 
törte magát, hogy az ünnepi menü klasz- 
szikus darabjai ne hiányozzanak, és to
vábbra is ott volt asztalán a feledhetetlen 
kalács. Húsvétkor megjelent a töltött to
jás, a hímes tojás, a bárányaprólék (drob), 
amit képtelen voltam megkedvelni, ezért 
inkább hallgatok róla. Meglehetősen rész
rehajló a gyomrom, enyhén szeszélyes, örö
mest savat termelő gyerek. Kedvenc játé
ka, amikor megtelik, majd ürül.

Anyósom töltött káposztája szinte meg
szólalásig olyan, mint a nagyanyámé, kár, 
hogy ők ketten mindössze egy alkalom
mal látták egymást, amikor nagymamá
nak már csak hónapjai voltak hátra. Kár, 
hogy nagymama erőtlen volt már, nem is 
igazán hallott. Hat-hét évvel korábban 
kellett volna találkozniuk, hogy összeba
rátkozhassanak, időt tölthessenek egymás 
táraságában, és meghányják-vessék a töl
tött káposzta receptjének ügyét.

Nagyanyám és anyósom töltött káposz
táját az különbözteti meg egymástól, hogy 
nagyanyám álmában sem szolgált volna 
föl köretet a töltelék mellé, míg anyósom 
gyakran megteszi ezt. Töltött káposzta 
tejfölös puliszkával. ízes batyumban elő
kelő helyen ül a puliszka, talán amiatt is, 
mert elképesztő, mi mindennel társítható. 
Anyám friss tehéntúrót, sós lében tartósí
tott túrót (telemea) és tejfölt használ. Ezt 
összekeveri, majd csomborral, bazsalikom
mal, borssal ízesíti, beleszór pár finomra 
aprított fokhagymagerezdet, kis olívaolaj
jal megbolondítja és a puliszkafészek köze
pébe tölti. Apám abszolút kedvence a tejes 
puliszka. Valahányszor megneszeli, hogy 
ebédre vagy vacsorára puliszka készül, le-
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szalad a közeli boltba tejért. A nyolcvanas 
években sztaniolkupakos literes üvegben 
jött a tej, a kilencvenes években zacskós tej 
érkezett, újabban a tej TetraPak dobozban 
lakik. Apám nagy adagokat kanalaz tá
nyérjára a forró puliszkából, azt tejjel nya
kon önti, így alakul ki a fehér óceánban 
úszó, sárga szigetcsoport. A látványból 
csendes derű árad. A japán karesansuit, 
sziklakertet juttatja eszembe, ami hason
latnak elég kockázatos, de hadd túlozzon 
az ember, amikor szívének kedves dolgok
ról beszél.

Állagát tekintve, anyám és anyósom 
puliszkája alapvetó'en különbözik. Anyám 
megvárja, hogy a bőven adagolt kukorica
dara jól megszívja magát, és tálalás előtt 
kissé hűlni hagyja, míg anyósom a tűz
helyről levéve egyenesen a tányérba tölti. 
Falun, feleségem nagyszüleinél, a pulisz
kát üstben főzték. Miután kiürült, az üst 
oldalán enyhén égett puliszkakéreg ma
radt. A tejben forralt puliszkakéreg, a te
jes gabonapehely falusi kiadása, feleségem 
nagy gyermekkori kedvenceinek egyi
ke. Nosztalgiával mesélt nekem a hamu
ról, erről a letűnt konyhai fogásról. A dolog 
pofonegyszerű. A kiürült puliszkás üstbe 
tejet töltenek, majd visszateszik a tűzre. 
A puliszkakéreg megpuhul, és leválik az 
üst oldaláról. Sosem ettem hamut, aho
gyan a feleségem nevezi, de egyre gyak
rabban ábrándozom róla.

Tíz perccel elkészülte előtt a feleségem 
vajat tesz a puliszkába. Ettől a színe sö- 
tétebb lesz, mint az aranyló, érett búzáé. 
A vajjal készült puliszka selymesebb. Ám 
ha az ember hidegen fogyasztható pulisz
kakockát szeretne, akkor elfelejtheti a va
jat. A puliszkát gyúrótáblára borítjuk, 
majd amikor teljesen kihűlt, cérnával mér
tani pontosságú darabokra szeljük.

A bulz vagy pásztorpuliszka teljesen 
más történet, de szintén puliszkaszárma
zék, és mint olyan ételt, amihez otthon nem 
jutunk hozzá, apám is, én is előszeretet
tel próbáltuk ki máshol. Apámmal mind
kettőnknek megvannak a magunk gaszt
ronómiai anekdotái, mindegyik a „Pfoáj!” 
indulatszóval nyit, majd a bevett „Mit et
tem!” fordulattal gördül tovább. Az egyik 
ilyen anekdota főszereplője a moécsi bulz, 
amit a haverokkal ettünk egy road-trip al
kalmával. A vendéglőről mindenki tudott, 
rajtam kívül. A hely hagyományos román 
konyhájáról híres, és arról, hogy az épü
let egy patak fölé épült. A pásztorpulisz- 
ka kemencében sül kis agyagedényekben. 
Tetejére tükörtojást ütnek, belsejében kol
bász és csípős túró (tömlőtúró, burduf) íny
csiklandozó keveréke. Rendkívül fontos, 
hogy a túró ne legyen se túl erős, se túl 
enyhe, mert fő feladata, hogy a némiképp 
csípős kolbász ízét megdobja és ne nyom
ja el. A kolbászt megfelelő méretű kocká
ra vágják ahhoz, hogy sütés közben ki ne 
száradjon. A moécsi bulznál ízletesebb, ki
egyensúlyozottabb pásztorpuliszkát nem 
is ettem. A kemencében sült bulz egyedüli 
hátránya, hogy emberfeletti türelmet igé
nyel, mert iszonyatos lassan hűl, az éhes 
vendég pedig rájár, mint macska a forró 
tejre.

Hadd említsem még külön kategóriában 
azt a pásztorpuliszkát, amit gimnáziumi 
haverommal, Lacival ettünk Törcsváron

egy május elsején. Utolsó közös kalandja
ink egyike volt. Kiábrándító, mint bármely 
barátság vége. Otthon halálra untuk ma
gunk, és túl hideg volt ahhoz, hogy bevett 
május elsejei szokásunk szerint a fekete
halmi strandon csobbanjunk. A Rukkor- 
Törcsvár autós kirándulásnál nem tá
madt jobb ötletünk. Visszafele megálltunk 
a törcsvári vár alatt egy beépítetlen tel
ken rendezett fesztiválfélén. A széleken 
hagyományos étkeket is árusító deszka
bódékat húztak föl, a középre állított szín
padon feledhető folkzenészek erőlködtek. 
Esős, hideg idő volt. Miután belefárad
tunk a színpad előtt lelkes csápolást mí
melő helybéliek fikázásába, egy-egy bulzot 
vettünk. A tárgy pusztán darabos tömlő
túróval töltött gomolya volt. Friss, meleg 
ételre számítottam, de a puliszka hideg 
volt és alig tartották a parázson, a belse
jében szomorkodó túrónak nem volt ideje 
megolvadni. Kormoztuk még kicsit a fös
vénységükről és turistavakító praktikáik
ról hírhedt törcsváriakat, aztán beültünk 
barátom kék 1310-es Daciájába, és elhúz
tunk Brassó felé.

Ahogyan azt már említettem, apám az 
ízlelés konkvisztádora. Izlelőbajnok, min
dig is az volt, a kísérleti ízlelésre való haj
lamát pedig, úgy tűnik, örököltem. Amikor 
Jászvásárra ment egyetemre, azzal búcsú
zott anyjától, az én nagyanyámtól, hogy 
végre csorbát eszik majd. Szavai hallatán 
nagyanyám, aki csak levest főzött, meg
sértődött. Apám lelkesedése nagyanyám 
több évtizedes konyhai ténykedése mel
lett az általános erdélyi magyar konyhai 
hagyományt is érvénytelenítette. Apám 
mesélte, hogy jászvásári évei felszabadí
tották a hazai konyha rabsága alól. Még 
ha legtöbbször csak az egyetemi menzán 
evett is, valósággal lenyűgözték az új fogá
sok, a húsgombócos csorba, a füstölthúsos 
babcsorba, a pacalcsorba, a csülkös bab. 
E csorbák vonzerejéhez nagyban hozzá
járult, hogy kazánban főttek. A hússal, 
csonttal, zöldséggel órákig gyöngyöző lé 
íze összetévesztbetetlen. Nem rajongok 
a pacalcsorbáért, két kezemen megszá
molhatnám, hogy hányszor ettem ebből 
a furcsa, gusztustalan főzetből, egyszer 
azonban a felszolgált csorbában vékony

ra vágott, nagy hozzáértéssel előkészített 
pacaldarabkák úsztak, olyannyira, hogy 
megfeledkeztem arról: egy állat gyom
rának enyhén hullaízű darabkáit eszem, 
mert hirtelensült tésztafélére emlékezte
tett. Nem tudom, mi volt a titka, de ezért 
a csorbáért örökké hálás leszek a szakács
nak vagy szakácsnőnek, aki elkészítette.

Kedvenc csorbám a borjúcsorba. Elég
gé rosszul érint, hogy ezt a fogást sem 
anyám, sem nagyanyám nem kockáztat
ta meg soha. Anyósom ilyen irányú kísér
lete fél-borjú-csorbának nevezhető. Nem 
szeretek akadékoskodni, de soha nem si
kerül elég borsot (korpacibere) tennie bele, 
a csorba sosem lesz kellőképpen savanyú. 
A borjúcsorba borosai, káposztalével, ecet
tel vagy citrommal savanyítható. Nekem a 
korpaciberével savanyított csorba ízlik leg
inkább. Étteremben mindig borjúcsorbát 
rendelek. Tejföllel, feltétlenül csípős pap
rikával. A gulyásleves után a borjúcsorba 
a legnagyobb kedvencem.

De nem állhatom meg, hogy a román 
konyhát kissé le ne szóljam. A péksüte
mények dolgában bőven van pótolni való. 
A románok nem értenek a réteshez. Né
hány éve Bukarestben lakom, jó párszor 
ettem már itt túrós vagy almás rétest. 
Az a gond ezekkel a rétesekkel, hogy a le
veles tészta vastag, a töltelék pedig elvész 
a túladagolt tésztarétegek között. Az em
ber csak küzd a fullasztó, tölteléket szin
te csak nyomokban tartalmazó tésztá
val. A román rétes másik fő hiányossága, 
hogy a románok a mákot csak perechin
tésre használják. Vagy ki tudja, tán az én 
gondom ez. Merthogy kedvenc rétesem a 
mákos. Anyám sem tud klasszikus rétest 
sütni, csak valami ahhoz hasonlót, lepény
tésztából. Nincs türelme a rétestésztához, 
de sokat mesélt nagynénjeiről, akik haj
danán órákig nyújtották és hajtogatták a 
lepedőnyi rétestésztát. Anyám vékonyra 
nyújtja a tésztát, beleigazgatja a tepsibe 
és legalább két-három centiméter vastag
ságban megtölti őrölt mák, gríz, birsalma
vagy meggylekvár és cukor keverékével. 
Kedvenc lepényem!

Az egyedüli ellenállhatatlan román 
péksütemény a túrós táska (merdenea/ 
merdenele). Ilyen Brassóban nincs. Amikor 
Bukarestbe költöztem, egy ideig viccelőd
tem ezzel az elnevezéssel. Saját szórako
zásomra mindenféle fiktív etimológiákat 
kiötlöttem, mint például hogy a név erede
te a francia „merde” szóra vezethető visz- 
sza. Ám nincs jobb a hideg kefirrel vagy 
aludttejjel leöblített forró, sós túrós táská
nál (merdenele cu telemea). A túrós táska 
megjelenésében még az is tetszik nekem, 
hogy a töltelékre hajtogatott tészta kifeje
zetten iratmappára emlékeztet.

És mint felfedezésre, kísérletezésre 
mindig kapható ínyenc, aki gasztronómi
ai batyuját folyton csak bővíteni vágyik, 
elmondhatom: alig várom, hogy Mára- 
marosba, az Avasba, Bukovinába eljus
sak egyszer, hogy a hagymatokányos 
puliszkát, a kályhalapon sült burgonya
szeleteket (serijele), a radóci csorbát (ciorbá 
rädäuteanä), a bukovinai vargányato- 
kányt első kézből kóstolhassam. Remélem, 
követik példámat.

LÁSZLÓ NOÉMI fordítása
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A filmes, aki
öt-hat időt élt 
meg egyszerre
Minden, kicsit is igényes beszámoló az

zal kezdi (vagy folytatja), ha Huszárik Zol
tán filmrendezőről esik szó: csupán két 
nagyjátékfilmmel és öt szerzői rövidfilm
mel beírta magát a magyar és az egyete
mes filmtörténetbe. Minden filmbarát (és 
mozgóképes slágerlista) odajut, ha kedvenc 
és fontos magyar filmek kerülnek szóba: 
hát, a Szindbád. És aki a rövidfilmek tá
jékán is otthonosan mozog, hozzáteszi: Elé
gia. Ez így hétből öt. Nagyon szép arány.

Ennek megfelelően a filmes szakiroda- 
lom igen nagy becsben tartja  Huszárik 
életét, művét, történetét, emlékét. Szám
talan szöveg született munkásságáról, na
gyítóval elemezték az összes filmjét, újra 
meg újra felfedezik a filmrendezőben la
kó „rajzoló szerződését” (tavaly a buda
pesti Műcsarnokban rendeztek nagy ki
állítást Huszárik rajzaiból), a színészt, 
az írót, a színházi embert. Filmes pályá
zatot és alapítványt neveztek el róla, van 
neki emlékköve, mellszobra, emléktáblá
ja, szóval az emlékezéskultúra rendesen 
kitett magáért.

INEMATOGRÁF

A Magyar Művészeti Akadémia magyar 
filmtörténeti sorozatának legújabb darab
ja, a Talán mindenütt voltam ki tudja, há
nyadik Huszárik-könyv. Fel is teszik a 
szerkesztők a kérdést a míves kötet hát
só borítóján: ha már ennyit foglalkoztak 
vele, akkor minek megint. Persze, ügyes 
rétori fogásnak is lehet tekinteni, mert a 
válasszal egyrészt kivágják a rezet, más
részt megmagyarázzák, hogy miért kel
lett erre pénz. Ám ha a kíváncsi olvasó 
átlép ezeken a stratégiai trükkökön és 
kinyitja a könyvet, valóban olyasmit ta 
lál, amit talán a korábbi idevágó művek
ben nem. Az első ránézésre is szemet szú
ró tagolás nagyon frappáns, még ha nem 
is korszakalkotó újítás: a könyv első ré
szében Huszárik Zoltánról szól a beszéd, 
a másodikban pedig a szerkesztők gálán
sán átadják a szót a halottnak: a művész 
átveszi a szót. Ettől a pillanattól kezdve 
az olvasó kezében van a döntés. Ha fejest 
ugrana a veretes szakmai tanulmányba, 
megteheti: Gelencsér Gábor neve abszolút 
garanciát jelent arra, hogy a szöveg mi
nőségén ne lehessen fogást találni. Aki
nek viszont nem fűlik a foga a szakmázás- 
hoz, könnyedén átugorhat százhuszonegy 
oldalt, és kezdheti a rendező saját írása
ival (levelekkel, cikkekkel, vallomással), 
aztán folytathatja néhány kiváló Huszá- 
rik-interjúval, majd zárhatja Csoóri Sán
dor Huszárik-versével.

Valójában mindegy, melyik kapun sétá
lunk be a Huszárik-univerzumba, hiszen 
minden ösvény elvezet a talán sok rajon
gót foglalkoztató problémához: hogy lehet, 
hogy ez az ember, akinek a filmjei első rá
nézésre nemigen érthetőek, csípőből (nem 
teljes mértékben helyesen) rájuk süthető 
az avantgárd kísérletezés billoga, szóval 
hogy lehet, hogy ez az ember ugyanakkor 
mélyen gyökerezett azokban a hagyomá
nyokban, amelyeket az avantgárd megta
gadott, leköpött, felszántott és a helyüket 
beszórta sóval? Most akkor miféle művész 
ez a Huszárik? Korát meghaladó? Hagyo
mányőrző? Avantgárd? Retrográd? For
mabontó kísérleti filmes? Szintetizáló 
kánonista? Realista? Esztétizáló?

Talán minden fenti attribútum megvan 
benne, nyilván különböző arányokban. 
Vannak attribútumok, amelyek inkább a 
Huszárik-formára jellemzőek (avantgárd, 
kísérleti, esztétizáló), és vannak, amelyek 
a rendező gondolatvilágát határozzák meg 
(szintetizálás, kánon, realizmus, hagyo
mányok). Egy interjúban ezt nyilatkoz
ta: „Jó lenne újra kanonikus érvényű mű
veket csinálni.” Aztán ki is fejtette: „Azt 
hiszem, ez a kor hivatott erre. Hogy vég
re ne csak szétszabdaljuk, hanem össze 
is rakjuk a fogalmakat. Minden avant
gárd, minden izmus lényege, hogy a ma
ga speciális nézőpontjából ad abszurdu
mig vitte a kiválasztott problémát. Most 
talán már a szintézis megalkotására vol
na szükség...” Rettenetesen bátor gondo
latmenet lehetett ez akkoriban, amikor a 
magyar filmben éppen nem a kanonikus 
művek robbantottak bankot. Huszárik 
Zoltán viszont -  annak ellenére, hogy na
gyon is ott volt a hatvanas-hetvenes évek 
magyar filmvilágának közepén -  a ma
ga módján különc figura volt. Talán élet
útjának is köze volt ehhez, némileg. Mint 
ahogy a magyar irodalomban például Haj
nóczy Péter (akinek Jézus menyasszonya 
című kötetét Huszárik illusztrálta, és aki 
„haláltársa” is a rendezőnek: mindketten 
1981-ben hunytak el), Huszárik Zoltán a 
magyar film afféle elátkozott garabonciá
sa (sajnos, nem az egyedüli). Valahonnan 
a falu végéről (a tárgyilagosság kedvé
ért: Domony, Pest megye, ahol Petőfi Sán
dor szülei is éltek egy ideig) vágott neki 
a nagyvilágnak az 1931-es születésű fi
atalember: három egyetemre is jelentke
zett (orvosi, képzőművészeti, filmművé
szeti), mindhárom egyetemre felvették, 
hősünk pedig a filmet választotta. Igen 
ám, csak jöttek a perverz ötvenes évek, és 
1953-ban Huszárikot kivágták az egye
temről, mert hogy felmenőit kuláknak ki
áltotta ki a rendszer. És innen átadjuk a 
szót a rendezőnek: „Akkor látszólag ku
darc ért, de utána mégsem tengtem-leng- 
tem, hanem azt követően jöttek az én gor- 
kiji egyetemi éveim, végigjártam az élet 
iskoláját. Voltam olajbányász, vasúti pá
lyamunkás, biztosítási ügynök, szobafestő, 
részt vettem a Vajdahunyad vára restau
rálásában, odahaza meg földet művel
tem.” Persze, visszatekintve könnyű azt 
mondani, hogy biza, minden valamire va
ló művésznek kell legyen szenvedéstörté
nete. És arról sem nebéz elmélkedni, hogy 
ha nem lett volna ilyen hányattatott sor
sa, mire lett volna még képes ez az ember.

Mert voltak tervei, bőven. Például Füst 
Milán Feleségem története című regényé
nek filmváltozata vagy a Mészöly Miklós
sal közösen írt Uton-útközben. Sőt, több
ször is állította, hogy filmjeinek java része 
nem valósult meg. Hogy miért? Tény, hogy 
nem a rendszer akadályozta, ugyanis a 
„dumája” nem volt rendszerellenes. És itt 
van egy érdekes elem. Huszárikot többek 
közt azért is érte kritika, hogy szociálisan 
nem eléggé érzékeny. Vagyis nem reagál 
lakmuszpapírként kora aktuálpolitikai, 
-társadalmi és egyéb problémáira. És ez 
szóról szóra igaz. Amennyire formabontó, 
kísérletező volt, ami a filmnyelvet illeti 
(lásd a szerialitásra, vagyis a narratív je
leneteket megszakító rövid montázsszek
venciákból álló képsorozatrendszerre ala
pozó módszerét), annyira idegen volt tőle a 
bármiféle újhullámra jellemző társadalmi 
lakmuszpapír-szerep. A Szindbádot, min
den kvalitása ellenére, éppen ezért nem 
szerette egyetlen A kategóriás filmfesz
tivál sem. Aminek Huszárik, érthető mó
don, nem tudott örülni. Kompromisszum
ra viszont nem volt hajlandó. Ment előre 
a maga útján. Lassan dolgozott, rengeteg 
vívódás közepette, de ha másról nem is be
szélünk, csak arról a bizonyos mesterhe
tesről (soroljuk fel a címeket: Szindbád, 
Csontváry -  nagyjátékfilmek; Elégia, Cap
riccio, Amerigo Tot, Tisztelet az öregasszo
nyoknak, A piacere — szerzői rövidfilmek), 
levonhatjuk a következtetést: e filmek nél
kül mérhetetlenül szegényebb lenne a ma
gyar és az egyetemes filmművészet.

Többek közt ezért is van értelme új
ra meg újra megvizsgálni a Huszárik- 
életművet, életpályát, ezért van értelme 
(köz)pénzt kiadni egy-egy újabb míves 
kiadványra, mint amilyen a jelen szö
veg tárgya is. Mivel filmes könyvről van 
szó, a kötethez DVD-melléklet is jár: Mo
hi Sándor 2018-as filmjét (In memóriám 
Huszárik Zoltán) nézheti meg a könyvtu
lajdonos, ha éppen belefáradt az olvasásba.

Talán m indenütt voltam -  Huszá
rik Zoltán. Szerk.: Pintér Judit. DVD- 
m elléklettel (Mohi Sándor: In memó
riám  Huszárik Zoltán). MMA Kiadó, 
Budapest, 2018.
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FISCHER BOTOND

Felboncolni 
a valóságot
Botond Nagy (következetesen így, „nem

zetközi” sorrendben h asználja  a  nevet az 
alkotó) az a  fajta rendező', ak inek  m arkáns, 
könnyen felismerhető, saját világa van. Van 
egy h an g u la t, sőt konkrét techn ikai védje
gyek, audiovizuális közeg, a ttitű d , am i jel
lemző' rá . Szinte  állandó alkotói csapatta l 
dolgozik. Nekem  úgy tű n ik , hogy b randet 
épít, és lehet, hogy nem  tudatosan , de m in
denképp következetesen. Nem  feltétlenül 
m ark e tin g k a teg ó riá ra  gondolok, hanem  
egy popkultu rális  önidentifikációra, aho
gyan egy zenekar, egy s tree t a rtis t, egy DJ, 
egy a rtis ta tá rsu la t, egy könyv vagy egy szá
m ítógépes já té k  m űalko tás is, és b rand  is 
(és ez nem  jelen ti azt, hogy feltétlenül te r 
m ék volna, b á r  legtöbbször sajnos az is ...). 
A kolozsvári Nóra teh á t Botond Nagy világa, 
erőteljes, az érzékszerveket 150 bpm-mel tá 
madó trip.

De van  legalább két olyan dolog, am i biz
tosítja  ennek az u tazá sn ak  a különlegessé
gét. Az egyik Ibsen története, a  m ásik  pedig 
a  színpadi látvány. A Nórát most, a  m i jele
n ü n k b en  nem  lehetne olyan semleges kép
m u ta tá ssa l m egrendezni, m in t ahogy még 
nem  is olyan rég  evidens volt, a  d rám aszö
veg egyetlen nem  an ak ro n isztik u s olvasa
ta  szerin tem  a  fem inista  olvasat. Botond 
N agynak, h a  komolyan a k a rta  venni m agát, 
m ás vá lasztása  nem lehetett. Rancz A ndrás 
látványtervező pedig valam i elképesztő mó
don tág ítja  ki a  színpadi v izualitás kereteit 
a  v e títe tt díszlettel.

Valószínűleg sokan az t fogják m ondani, 
hogy az előadás tú l propagandisztikus, tú l 
szájbarágós. Ám  itt  az eszté tika  m egbírja 
ezt az e tika i terhet. M ert Nóra végső mono
lógja valóban egy m anifesztum . Ibsen idején 
forradalm i volt, de polgárpukkasztó, az tán  
a  következő korok inkább  groteszk módon 
elpszichologizálták. É s ez az elpszichologi- 
zálás az, am i m ia tt el lehetne sik lani ennek 
a  tex tu sn a k  a  m ára  vonatkoztato tt érvé
nyessége fölött, h a  nem  m anifesztum  lenne.

P  EÁTRUM

M ásrészt az előadás végén vagyunk , és 
ez az előadás m egvisel, szem besít, szük
ség van  az elidegenítésre, hogy — valahol a 
brechti logika alap ján  — racionálisan  is ref
lek táln i tudjunk, elsősorban m agunkban  és 
m agunknak . A kérdés inkább az, hogy egy 
férfirendező m ennyire tud  au ten tikussá  vál
ni, am ikor egy (gyakorlatilag adott) fem inis
ta  perspektívából dolgozik. Nem tudom, de 
színházról van  szó, alkotócsapatról van  szó, 
és K áli Ágnes d ram atu rg  például nem  egy
szerűen az elhangzó szövegtest m egalkotá
sáért felelős, a szöveg sokszor díszletté válik, 
m ondjuk egy, N óra lánya á lta l felm utatott 
táblácskává: We a re  th e  g rand-daugh ters 
of th e  w itches you couldn’t  burn . (Nagyjá
ból: A zoknak a  boszorkányoknak az unokái

vagyunk, ak ike t nem  sikerü lt elégetnetek.) 
Ötvös K inga például a produkció színpadi 
m ozgásáért felelős alkotóként is jelen  van  
a  csapatban, és ta lá n  van  a n n a k  jelentősé
ge, hogy am ilyen módon feláldozza m agát 
a színpadon, az m ennyire au ten tikus a  té r 
ben mozgó te s tek  kon tex tusában . Tényleg 
nem tudom.

Az előadás szövegteste egészen izgalmas, 
h a  nem  is olyan látványos (vagy h arsán y ...), 
m in t a  többi komponens. A m űsorfüzetben 
van  egy beszélgetésrészlet, Botond Nagy és 
Káli Ágnes reflek tá lnak  a  m unkafolyam at
ra . I t t  tű n n ek  fel olyan félm ondatok, hogy 
„a szavak folyton e lb uknak” és „most is ez 
tö rtén ik , i tt  bukdácsolunk a  szavak között”. 
A k im ondhatatlan  kim ondása m ár közhely, 
am ikor költészetről beszélünk, de i tt  ú jra  
tétje  lesz.

M ert h a  ez az előadás m egm aradna  a 
nyelvileg elm ondhatónál, a k á r  csak  a  szö
veg szintjén is, az csak  kudarc  lehetne. 
De egyrészt itt  van  a szöveg díszletté válá
sa, m ásrész t (bár a  d ram a tu rg  a  tö rtén e t 
ívéhez nem nyúl) zenei partitú rához  hason
ló pontossággal m űködik, szervesen k a p 
csolódva a  h an gzás (a produkció zenéje- 
hangrétege) dram aturgiájához. Az arányok 
vá ln ak  fontossá.

A té r  teljesen újraértelm ezi a lá th a ta tlan  
fal fogalmát a színházban. I tt tényleg három  
lá th a ta tlan , pontosabban átlátszó fal h a tá 
rozza meg a  já ték teret, olyan átlátszó anyag, 
am ire  azonban vetíteni lehet. A három szö- 
gesített já ték té r  inkább bezártságot sugall, 
e rre  többször r á  is erősítenek a  v e títe tt r á 
csok. A promóciós anyagokban visszatérő  
tém a a  kóma m in t értelm ezési kulcs, így ad
ja  m agát az önm agába való bezártság  hely
zete. A vetíte tt g rafikus díszlet a fényekkel 
együ tt olyan erős vizuális ingert jelentenek, 
melyben a színészek hús-vér valósága tény
leg pszichedelikus élményhez hasonlóan ol
vad össze a m esterségesen létrehozott ré te 
gekkel (a nagyon izgalm as és előtérben lévő 
hangvilággal is). A pszichedelián tú l az an i
mációs film ek logikája és képi v ilága ju to tt 
m ég eszembe, de i tt  is az válik  izgalm assá, 
ahogyan ez a  színházi jelenvalósággal kon- 
tam inálódik . A digitális és p rim ér valóság

ilyen koherens eggyéolvadása közvetlenül 
torzítja, sőt ú jra s tru k tu rá lja  az érzékelést, 
és ez nem  metafora.

A valóság ka tegóriá ja  oldódik i tt  fel, de 
teljesen m áshogy, m in t a  posztm odern
ben  szokás volt. M ert az a  pa rad ig m a 
re la tiv izá lta  e ka tegóriá t, m eg tu d ta  m u
ta tn i  racionálisan  és logikusan, hogy m i
é rt nincs; de ez, m ikor a hatalom ról, m ikor 
trau m ák ró l v an  szó, inkább  po fá tlan n ak  
h a tna .

I tt  az érzékszerveink á lta l „állíto tt” va
lóság oldódik fel, e rre  pedig szükség van, 
m ikor a  p a tria rch a litá s  evidenciáit kell le
építeni. M ert a  legnagyobb hatalom  ez a  va
lóság, amibe bezár m inket a szocializáció és 
végső soron a tes tü n k . A té t, am it a kolozs
v á ri Nóra bevállal, nagyon nagy: ennek  a  
m egbontása.

Van történet, de a tö rténet nem  azt mond
ja  el, am it az előadás, nem  kevesebbet, de 
egy kicsit m ást. Botond Nagy az érzékszer
vek felől tölti k i azokat a  helyeket, am iket a 
tö rtén e t m eghagy, és hagy  bőven ilyen h e
lyeket. A kegyetlenül, kiszolgáltatott módon 
felm utatott te s t felől, a zene felől, az elhall
gatás felől. Megdolgoz, érzelm ileg és érzék- 
szervileg is m egcsavar ez az utazás.

A Vakok, N agy előző sé ta té ri rendezé
se egy őrü lt rem ix volt. Akinek az nem jö tt 
be, az lehet, hogy ezt sem  fogja szeretni, 
m ert a  műfaj nem  változott. De ezú ttal nem 
remixel, hanem  áthangszereli Ibsent, és az 
m ár m ás minőség.

Kolozsvári Állami Magyar Színház.
H en rik  Ibsen: Nóra. Rendező: Botond 
Nagy. Szereplők: Ötvös K inga, Á rus P é
ter, A lbert Csilla, V áta Loránd, Viola Gá
bor, K ántor Melinda, Tőtszegi Zsuzsa, Platz 
János. Szövegadaptáció: K áli Ágnes, Bo
tond Nagy. Látványtervező: Rancz A nd
rás. Tér: C arm encita Brojboiu, Rancz And
rás. Jelmeztervező: C arm encita Brojboiu. 
Dramaturg: K áli Ágnes. Zene és hang
terv: Kónya-Ütő Bence. Digitális grafi
ka: Szederjesi Szidónia. Színpadi mozgás: 
Ötvös K inga. Rendezőasszisztens: Veres 
Emőke. Fényterv: Romeo Groza. Ügyelő: 
Zongor Réka.
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B O D Ó  M Á R T A

Szerepjáték, palackposta
Palackpostaként ért partot Borsodi L. 

Lászlónál az 1990-es években Baka Ist
ván egy verse, vallja a költó'i életműről 
írt monográfia szerzője. Egy 300 oldalas 
munkáról van szó, amely nem mellesleg 
a szerzó' doktori disszertációja is egyben, 
s amelyet közvetlenül megszületése után 
mint rég várt összegzését a költó'i mű
nek, ki is adtak. Egy olyan életműről van 
szó, amely viszonylag rövid idő, két évti
zed alatt született, növekedett és érett be, 
amely egyértelműen értékes, mégsem egy
értelmű a befogadása, kánonba való be
helyezése. Éppen ezért Baka István neve, 
versei, versciklusai, kötetei még az iroda
lomkedvelők számára is viszonylag isme
retlenek. A monográfia szerzője is szinte 
véletlenül találkozott vele, egy szövegta
ni feladat során, de felcserélt szakaszok
kal is olyannyira lenyűgözte, hogy hosszú 
távú elkötelezettség, együtt élés született. 
Baka költészetének tehát ereje van, meg
fog, megragad, ha sikerül kapcsolatba ke
rülni vele. (Pardoxon, hogy éppen a kom
munikációs gátak lehullásának érájában 
kerülnek el minket akár egész életművek, 
komoly értékek, miközben a világhálón és 
a képernyőn százféle hullócsillag minden 
jelentéktelen lépéséről értesülünk.)

ritika
A monográfia 30 fejezetben közelíti és 

próbálja megfejteni Baka István költé
szetét, valójában egyetlen, a költő által 
halála előtt megszerkesztett kötet alap
ján. „Recepcióesztétikai interpretációm 
-  amely arra törekszik, hogy összetett
ségének, különböző megközelítési módo
kat megengedő sajátosságának megfele
lően láttassa Baka István költészetét -  a 
költő halála előtt megszerkesztett, a szer
zői kanonizációs gesztus révén az élet
művet lezártnak és véglegesnek felmuta
tó, tehát költői testamentumnak tekintett 
Tájkép fohásszal című kötet kritikai hori
zontban történő olvasata és újraolvasása 
kíván lenni” — vallja Borsodi. A Baka-mo
nográfia tehát a szerző elképzelése szerint 
„a különböző egymásra reflektáló, egymás 
között inter- és intratextuális utalások ré
vén átjárásokat teremtő szövegvilágok or
ganikus egységként való értelmezését úgy 
szeretné elvégezni, hogy közben párbeszé
det folytat a művek recepcióját meghatá
rozó, abban mérvadónak számító kritikai 
szólamokkal. Ez a diskurzus a költó'i élet
mű egészét recepcióesztétikai irodalom- 
történeti kontextusba helyezi, hozzájárul
va ezzel az újabb, eddigieknél árnyaltabb 
kanonizációs stratégiák végiggondolásá
hoz.” Árnyalt, sokoldalú megközelítést 
ígér és valósít meg a legmodernebb esz
közök és irodalomelméleti szempontok 
szerint. Hogy ez a precíz feltárás segít-e 
ismertebbé és olvasottabbá tenni az elem

zett szerzőt, az nem az értelmezőn múlik. 
Borsodi aprólékosan és sok szempontot fi
gyelembe véve veszi górcső alá és tárja fel 
Baka költészetének erényeit.

Baka István műve több okból is zavar
ba ejtő. Jelentkezésekor a szerepjáték, 
maszkhasználat korántsem volt annyira 
természetes, mint mondjuk Kovács And
rás Ferenc idejében, és talán nem is volt 
annyira nyilvánvaló, hogy Baka verse
iben nem önéletrajzot, nem saját közéle
ti-politikai nézeteit, netán családi-érzel
mi történéseit írja. Orosz ihletettsége is 
valószínűleg a „rosszkor rossz helyen” fá
tuma szerint határozta meg elismertsé
gét, befogadottságát. Létértelmező, ösz- 
szegező hajlama túl fiatalon jellemezte, 
ezzel sem igen tudtak mit kezdeni értel
mezői, legfennebb korai betegsége és ha
lála kontextusából tűnt úgy, hogy értel
met nyer. Miközben Baka alkatilag és 
nem az életrajz tényei miatt írt így és er
ről. Egy korábbi értelmezője fogalmaz
ta meg a Baka-befogadás másik problé
máját: hogy jeles és vállalt elődei közt ott 
van Vörösmarty és József Attila, a közös
ségi tematika a maga úgymond aktuál- 
politikai vonulatával, de ugyanakkor eb
ből az örökségből inkább a feladatvállalás 
súlya marad, és nála az úgynevezett vég
ső kérdések kerülnek középpontba. Köl
tői eszközei, a mívesség, bonyolult, játé
kos és mégis tragikus hang és eszköztár 
ismét máshová helyezik őt az elődök örö
kének továbbvivésében. Baka, miközben a 
költészetben duplázza meg saját létét, va
lójában csalódott a költészet erejében és 
hatalmában. Ezzel együtt végig k itart a 
szólétben, és gyakorolja a költészet terem
tő gesztusait. Nehézkes recepciója egyik 
oka nem utolsósorban a fordításkötetnek 
álcázott Sztyepan Pehotnij testamentu
ma zavarba ejtő játéka lehetett, holott a 
név, ha lefordítjuk, azonnal lerántja a lep
let a valóságról és nyilvánvalóvá teszi a 
maszkot. Itt válik igazán nyilvánvalóvá a 
szerepjátékosi mivolt és az orosz líra ha
gyományainak beépítése. -  Nehéz dió volt 
hát Baka István a kortársaknak -  alko
tói módja, stílusa miatt. Nem utolsósorban 
azonban a magyar kánon jellemzője még 
mindig a Budapest-központúság, vidéken 
nemcsak hogy nem születhet jelentős ér
ték, de ha mégis születik, nem figyelnek 
fel rá, nem kerül a körforgásba oly módon, 
mint a központban élőké.

Borsodi, miközben értelmezi, kiteszi a 
hangsúlyokat és behelyezi a Baka-költé
szetet az őt megillető helyre, illetve ezt a 
helyet keresgéli és próbálja kijelölni, na
gyon figyelmesen áttekinti a nem túl 
számos, de mélységében mégis jelentős 
kritikai irodalmat, ami érzékelte és érzé
keltette az eddigi recepció szintjén a Ba
ka-költészet jellegzetességeit. „A nyelv te
remti meg a szöveg énjét. A nyelv tehát 
nem alárendelt az énnek, hanem fordítva: 
az én a nyelv produktuma.” Későmodern 
nyelv- és identitásfelfogás jellemzi Bakát, 
így, ennek az alkotáseszménynek köszön-

MASZK Borsodi L. László

i és szerepjáték

B A K A  I S T V Á N  k ö l t é s z e t e i

hetően jelenik meg a teljes hagyomány- 
rendszer, ami nála kultúraértelmezés. 
„Isten mint metafora és a különböző masz
kok mint a hagyományértelmezés lehető
ségének alakzatai.” Isten minduntalan 
jelen van, az istenhiány megfogalmazásá
ban, mert még az önmagával való szembe
nézés során sem küszöbölhető ki. „Az al
kotóként megszólaló én döntése, hogy nem 
írja le a nyelvben létező Istent mint az al
kotás értelmének metaforáját, az alkotás 
kudarcát jelenti: az én nem uralja a nyel
vet, az isteni nyelvbe való belépés hozzá
férhetetlen.”

A ciklusteremtő törekvés a magyar 
irodalomban sem ismeretlen, Baka sa
ját elképzelése szerinti, nem szerkesztő
re bízott ciklusrendezése nagyobb fokú 
tudatosságot jelez, elsősorban a nyelvben 
élő, megteremtődő és továbbélő költó'i én, 
szándék pontos körvonalazása terén. „Ba
ka költészete azokhoz a költészeti törek
vésekhez áll közel, amelyek a műalkotást 
nyelvi konstrukciónak tételezik, azt a köl
tó'i m agatartást és szerepet gondolva ér
vényesnek, amely az önálló költó'i világok 
kialakítására és belakására törekszik” -  
összegzi Borsodi L. László. Munkája ala
pos, korszerű eligazítás. Igaz, hogy első 
soraitól jelzi, nemcsak hogy koncepciójá
ba nem fér, nem talál a költó'i életmű élet
rajzzal való összekötése, a kötet végén, 
ahol a jól összeállított, eligazító szakiro
dalom található, mégiscsak szívesen vet
tem volna egy legalább száraz adatokban 
a költő életének eseményeit, alapvető élet
rajzi adatokat sorjázó, oldalnyi eligazítást, 
azért, mert sajnos Baka István kevéssé is
mert. Elsősorban mégis olvasni kellene 
magát Bakát, szerencsére a virtuális va
lóságban megtalálhatóak munkái, mert -  
s ez talán szimptomatikus — papír alapú 
kiadása e recenzió szerzőjének például so
sem járt a kezében.

Borsodi L. László: Maszk és sze
repjáték. Baka István költészetei. 
Kalligram, Budapest 2017.
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M egírni a megíratlan időt
Cseke Péter: A teljesség só

várgása. Irodalomtörténeti 
tanulmányok. Nap Kiadó, Bu
dapest, 2019.

„Egy korszak attól lesz múlt, 
hogy megírják” -  idézi Ily- 
lyés Gyulát irodalomtörténe
ti tanulmányokat felvonulta
tó kötetének már első' lapjain 
Cseke Péter, hogy egyfajta in
telemként az illyési mondat új
ra- és újrafelbukkanjon az egyes 
tanulmányokban. Az erdélyi iro
dalom közelmúltját írja Cseke 
Péter, írásainak irányt a másik 
választott mester, Németh Lász
ló szavai szabnak („A Dunát nem 
kezdeti vízbősége teszi nagy fo- 
lyóvá, hanem az iránya. Ez az 
irányszabó, iránytartó képesség 
éppúgy tehetség, mint a szellem 
nyers ereje”).

ülszöveg
A megíratlan idő ködszerű tá

ján (maradva az illyési hason
latnál) Cseke Péter utat vág, 
rendszerez, mikrofilológiai kuta
tásokat szívós kitartással elvé
gez, feltár, összegez, „mindenna
pos élményévé” téve az irodalmi 
közelmúltat. Hiteles ismereteket 
közöl, mondja a szerző, a megírat
lan múlt mélyrétegeit tárja föl a 
két világháború és az azt követő 
időszak irodalmáról. Nem műve
ket sorjáztat, hanem asztalfiók
ban rekedt kéziratokat, irodalmi 
hagyatékokat, levelezéseket bön
gész, különböző korszakok iro
dalmi vitáira reflektál, a Korunk 
és az Utunk archívumaiban ku
takodik -  „omló partok gátkötője” 
a kötet, ahogy a Borongás ég alatt 
című, sajtótörténeti tanulmány

CSEKE PÉTER 
A teljesség sóvárgása

Irodafaintőrténeit lainilinánmk

N ap Kiadó

gyűjteménye, e könyv ikerkötete 
is. A megíratlan múlt ezúttal két 
nagyobb korszakot ölel át, az első, 
a kompaktabb, Jancsó Béla hold
udvarát járja körül, Jancsó bar
tóki irodalomeszményétől Dsida 
irodalomkritikai programjáig -  
hogy a második nagyobb egység
ben (A teljesség sóvárgása) már a 
Korunk és az Utunk irodalmi vi
táin keresztül szemlélje a két vi
lágháború közötti irodalom re
cepcióját. Cseke „szellemarcai” 
nem szorulnak egy írói pályakép 
koordinátái közé, kapcsolattörté
neti kutatásai révén József Attila 
vagy Móricz erdélyi kapcsolatai
ra is fény derül -  a „Budapesten 
élő, székely származású költő”, 
azaz József Attila erdélyi recep
ciótörténete, a Jancsó fivérek Jó
zsef Attilához fűződő viszonya 
„nyomjelek” mentén rajzolódik 
elénk. A tanulmányok, recenziók 
mögött felsejlő „szellemarc” ko
rántsem csak a tudós-egyetemi 
tanáré: Nagy Gáspár verseskö
tetéhez fűzött széljegyzete nem 
csak a Nagy Gáspár-i életmű for
dulópontjait olvassa másként, de 
egyben memorialisztika és vallo
más is. „A velünk élő történelem” 
amnéziái ellen is íródik. Mint lé
nyegében az egész kötet.

DEMETER ZSUZSA

Az orosz bárka, amely 
óceánjáróvá álmodta magát
Muszatics Péter: Orosz 

történetek. Osiris, Budapest, 
2018.

John Lukacs írja, hogy a 
Nyugatnak nem kommuniz
mus-problémája volt a hideghá
ború éveiben, hanem Oroszor- 
szág-problémája; vagyis az, amit 
kommunistaveszélynek véltek, 
valójában az orosz nagyhatal
mi ambíciók ideológiai köntös
be öltöztetett megnyilatkozása 
volt. Ha nem is ennyire sarko
san, de érezhetően Muszatics Pé
ter is hasonló következtetésre jut 
Orosz történetek című könyvében. 
Az épp Lukacs előszavával meg
jelent Utazás Európa mélyére cí
mű könyvét követő Bécs, Buda
pest, Hollywood után a szerző 
visszatért az esszéisztikus úti
rajz műfajához, és ezúttal szinte 
lehetetlenre vállalkozott: megír
ni Oroszország, az örök oroszság 
titokzatos lényegét.

A szerző vállaltan töredékes 
formában közelíti meg témáját: 
egy-egy nagyobb szubjektív tab
lót „villant fel” az általa bejárt, 
ikonikus helyszínek -  Kijev, Vla
gyimir, Moszkva, Szentpétárvár, 
Jasznaja Poljana -  történelem
be ágyazott világáról. És ez va
lóban jó megoldásnak bizonyul 
arra, hogy megrajzolja az év
századok során kis fejedelem
ségből világbirodalommá váló 
országot feszítő ellentmondáso
kat; azt a világot, amelyben kü
lönös, kaotikus rendben fér
nek meg egymás mellett a cári 
múlt és a szovjet majdnem-je- 
len relikviái; amely mindig nyu
gat felé tekintett, de mentalitá
sa keleti alapjait sosem feledte. 
Ebben a vízióban az orosz törté-

Ml N/.U11N l’UIK

OROSZTÖRTÉNETEK

nelem „pszeudomorfózisok” soro
zata: a kijevi/vlagyimiri/moszk- 
vai Rusz az új Bizánc álarcában 
lépett az ősellenség Arany Hor
da örökébe, Nagy Péter cár vas
kezű nyugatosítását pedig törté
nelmi léptékben Leninék szintén 
nyugatról importált eszmeiségű, 
de minden korábbinál kegyetle
nebb és „keletibb” rendszere vál
totta fel -  majd a ma sajátos kul
turális-politikai amalgámja.

Muszatics veretes, költői vér- 
tezetű mondatokban -  nyelveze
tén érződik a metafizikus-miszti
kus szemlélet lenyomata -  vázolja 
fel a külső és belső megismerés 
útját, amely az Aranykapu(k)tól 
Bulgakov kísérteties dolgozószo
báján át a boldog-boldogtalan 
Tolsztoj gróf kertjéig vezet. Ki
csit olyan ez a könyv, mint Alek- 
szandr Szokurov filmnyelvi bra
vúrja, Az orosz bárka, amely a 
szentpétervári Ermitázs terme
in át vezet végig bennünket az 
orosz történelem sorsfordító pil
lanatain. A bárka időközben óce
ánjáróvá vált, a titok azonban 
titok maradt. Tolsztojnál marad
va, ahogy Woody Allen mondta: 
„Elolvastam a Háború és békét. 
Az oroszokról szól.”

PAPP ATTILA ZSOLT

IGEN?!
AZT HITTEM, AZOK 

MÁR KIHALTAK. MINT 
A DINOSZAURUSZOK...

HISZ MAR HÚSZ EVE IS ITT 
BORZOLTÁK A KEDÉLYEKET

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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A régiek felfedezésének örökkön 
szükséges voltáról
Fénylő arcok, múlt percekbe vissza- 

révedő, örülő szemek vettek körül pár 
nappal ezelőtt a kolozsvári Zeneakadé
mián, amikor a Paul Richter életmű
véből nyújtott kam arazenei kóstolóról 
bak tattunk  le a stúdióterem lépcsőjén. 
Egészen biztos vagyok benne, hogy a 
házikoncert közönségének zöme Paul 
Richterről alig valam it tudva ült be a 
terembe. Nos, az „alig valamit tudva” és 
az „örülő szemek” között történt Rich- 
ter-ismertető -  Gebe-Fügi Renáta, Hor
váth Edit, Béres Melinda, Dénes Anna, 
Kardos Margit és Kurt Philippi jóvoltá
ból — zenei leikéhez közel engedve idé
zett meg nekünk egy brassói muzsikust, 
akinek életművébe nem kevesebb mint 
hat szimfónia, zenekari szvitek, fantá
ziák, szimfonikus költemények, nyitá
nyok, kam arazenei opuszok, hangsze
res versenyművek, vokális alkotások 
egyaránt belefértek.

Richter (1875-1950) nemcsak kor
társa  volt Richard Straussnak, de nagy 
tisztelője is. Míg Strauss a világ legje
lentősebb koncertszínpadait hódítot
ta, addig Richter élete egész folyamán 
hűséges m aradt Brassóhoz. Strauss 
és Richter persze nem tartoztak  egy
azon súlycsoportba, de a zenéhez és a 
zene méltóságához, szakmai becsüle
téhez egyformán igényesen, m axima
lista elkötelezettséggel viszonyultak. 
Paul Richter nagy tisztelettel és k i
tartó  munkával érte el, hogy Richard 
Strauss vagy G. Enescu csakúgy kon- 
certkörutakra szerződjenek a legfonto
sabb -  kivált szász hagyományú -  erdé
lyi városokba, mint Felix Weingartner, 
az osztrák újrom antikus zongorista,

zeneszerző és író. Másképp megköze
lítve: a lokálpatrióta Richter, amellett, 
hogy karm esterként, pianistaként, or
gonistaként és zenepedagógusként egy
arán t sokat teljesített, elkötelezett kul
túraszervező is volt. Pedig ifjú éveiben 
(még a Honterus főgimnázium serdü
lő diákjaként) inkább az orvosi hivatás 
felé sandított — legalábbis a lipcsei Ze
nekonzervatóriumba való bekerülése 
előtti esztendőkben. Németországi ta 
nulmányai végeztével, huszonöt évesen 
té rt vissza Brassóba, hogy attól kezd
ve a fentebb sorolt vállalásait gyümöl
csözően kibontakoztassa, s emellett a 
brassói férfi dalegyletet irányítsa, majd 
a „koronás város” kapellmeistereként 
(1904) és a filharmóniai társaság veze
tőjeként (1918) állandó pezsgésben ta r t 
sa a város zenei-társasági életét. Nyu
godt szívvel mondhatjuk, hogy a maga 
korában Richter a brassói zenei igények 
teljes spektrum át szolgáló szeretettel 
és vitán felüli performanciával tudta 
kielégíteni. (Egyetlen rövid szünet állt 
csak be brassói jelenlétében: egy egy
éves szebeni intermezzo, amikor Richter 
a Herm ania Zenei Egyesület igazgatói 
tisztét töltötte be. Voltaképpen ez volt a 
korszak legmagasabb és leginkább vá
gyott erdélyi zenei pozíciója. Kár, hogy 
Richter betegsége vetett véget neki.)

Karmesteri, de főleg főzeneigazgatói 
(1928) ténykedésének kétségtelen véd
jegye, hogy Wagner A bolygó hollandi
ba. vagy Bruckner 8. szimfóniába -  ame
lyek, lássuk be, nemcsak nagy zenekari 
apparátust, de autonóm és határozott 
zenei koncepciót is igényelnek a d iri
genstől kezdve az összes hangszeres ze

nészig — Brassóban a 20. század elején a 
zenefogyasztó közönség elé került.

Szíve mélyén Richter a szimfónia tú l
áradó szerelmese volt. Amikor csak te 
hette, nagyzenekari koncertekben gon
dolkodott, és szerzőként is leginkább 
a hangszerek sokszínűségében, kime
ríthetetlen polifon világában. A ké
sőromantikában érezte jól magát, de 
különös módon olykor a pentatónia 
hangzásvilágába te tt elfogult és tobzó
dó kirándulásokat. A körmönfont, „fine
szes” ellenpont megoldásai örvényként 
szippantották magukba, forma és össz- 
hangzat szövevénye egészen kimagasló 
alkotóvá tette  a hazai tájakon. Különös 
ugyanakkor, hogy a rom antikus módi
val némileg szakítva énekes-zenei al
kotásaiban, kórusműveiben, liedjeiben 
a szerelmi tem atika m intha perifériá
ra  szorult volna. Előszeretettel válasz
tott olyan szövegeket, amelyek a mélázó, 
intellektuális ború, a szépségsóvárgás, 
az indulás, úton levés -  de sokkal kevés
bé a megérkezés — lelki alapérzései je 
gyében születtek. Éjjeli utcák, beszédes 
csendek, álmodott birodalmak, a term é
szet örökérvényű drapériája előtt kibon
takozó benső helykeresés...

Minthogy nem tartozik  a közismert 
szerzők sorába, nem a legkönnyebb vál
lalkozás a Paul Richter-művek keresése. 
Mégis, ha tehetik, próbáljanak a köze
lébe férkőzni. Könnyen meglehet, hogy 
csakham ar beleszeretnek.

JAKABFFY TAMÁS

Festői ritmusok
A marosvásárhelyi szárm azású Herman Leventének, 

a Várfok Galéria állandó művészének, az Elesdi művészte
lep egyik alapító tagjának legújabb sorozatából nyílt kiál
lítás február 20-án a Csíkszeredái Új Kriterion Galériában. 
A kéreg ritmusa monumentális hatású festői sorozat, szür
reális környezetben szinte fotorealisztikusan megfestett 
részletekkel, különböző magasságokban elhelyezett képki
vágásokkal. Egy olyan térbe keveredünk, ahol a vonalkód- 
szérűén, hol sűrűbb, hol lazábbb rendbe szerkesztett fa
hasábok azt az érzést keltik, m intha egy végeláthatatlan 
erdőben bolyonganánk, és ahol csupán a fakérgek barázdái 
lennének fogódzóink, ahol a kérgek mintázata, töredezett
sége, változó színei tájékozódási pontokként működnének, 
ugyanakkor ezek a barázdák olyan történetek hordozói, 
melyekről ily módon ugyan csak sejtésünk lehet, mégis eb
ből a töredezettségből, a kéregdarabokból/kérgek mögül ki- 
világló jelentésekből rajzolódik ki egy-egy fa, egy-egy erdő 
karaktere, egyénisége, festői személyessége. Természet és 
ember nyomait hordozzák ezek a képek által kiemelt füg
gőleges hasábok, lebegő gyökerek, koronázatlan fatörzsek. 
Időnként úgy tűnik, m intha valós tájakon bolyonganánk 
a kiállítás terében, máskor ez a benyomás teljesen szerte

foszlik, amikor a képkeretekbe metszett fatörzsrészletek 
nem a kérgek mögül felsejlő mélységekkel, hanem furcsa 
kivágásaikkal, ködbe oldódó vonalaikkal vagy élesen met
szett határoltságukkal hívják fel m agukra a figyelmet.

A term észet és ember d ik tálta  ritmusok teljesen nem 
szétválaszthatok, időnként egyik vagy másik válik hang
súlyosabbá a festői terekben. A tözsek hasonlósága, az ap
ró részletekben menyilvánuló különbözősége nagyon ér
zékeny festői ritm usokat eredményez, ahol a látszólagos 
egyfomaság, a légies tereket hol erőteljesen metsző, hol 
titokzatosan, finoman körvonalait vesztő fatörzsek nem 
válnak egyhangúvá. Sűrűségük lelassít, visszacsalogat, 
a résziekben való újbóli elmélyülésre késztet. A részletek 
nem ismétlődnek, mindig más koordináták mentén rajzo
lódnak ki, így teremtve egyszeri, megismételhetetlen r it
musokat.

TÚRÓS ESZTER
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*Áprilisi évfordulók
1 —210 éve született Nyikolaj Vasziljevics Gogol orosz író

150 éve született Vikár Béla műfordító
2 -200 éve született Dimitrie Bolintineanu román költő

110 éve született Erdó'dy János író
3 -150 éve halt meg Emich Gusztáv könyvkiadó
4 -  245 éve halt meg Oliver Goldsmith angol író

40 éve halt meg Mesterházi Lajos író 
5 —90 éve született Czine Mihály irodalomtörténész 

600 éve halt meg San Vincent Ferrer katalán író
6 -445 éve halt meg Paulus Mantius olasz humanista

740 éve született Ahmed an-Nuvairi arab történész
7 -130 éve született Gabriela Mistral chilei költő
8 -160 éve született Edmund Husserl német filozófus
9 —195 éve született Raphiel Erisztávi grúz költó'

95 éve született Francisc Munteanu román író
10 -  280 éve született Baróti Szabó Dávid költő

45 éve halt meg Marcel Pagnol francia író
110 éve halt meg Algernon Charles Swinburne angol költő

11 -  95 éve született Csetri Elek történész
12 — 45 éve halt meg Kahána Mózes író

120 éve született Tudor Teodorescu-Braniste román író
13 -290  éve született Thomas Percy angol költő

270 éve született Ráth Mátyás publicista
14 -  170 éve halt meg Ján Holy szlovák költő

15 -  360 éve halt meg Simon Dach német költő
90 éve született Huszár Sándor író
300 éve halt meg Madame de Maintenon francia író

16 -  450 éve született John Davies angol költő
370 éve született Jan Luyken holand költő 

17-110 éve született Ember Győző történész
18 -  60 éve halt meg Szabédi László költő -
19 -195 éve halt meg George Gordon Byron angol költő

200 éve született Mentovich Ferenc költő
20 —140 éve született Robert Lynd ír író,
2 1 -9 0  éve halt meg Cholnoky László író

220 éve született Táncsics Mihály író
22 -295 éve született Immanuel Kant német filozófus

130 éve született Ludwig Renn német író
23 —160 éve született Lazár §áineanu román folklorista
24 —190 éve született Barta Antal filológus

300 éve született Giuseppe Baretti olasz író 
25-110 éve született Aurél Marin román költő

160 éve született Jegor Jefimovics Necsajev orosz költő
26 -320 éve halt meg Jean Racine francia drámaíró
27 — 260 éve született Mary Wollstonecraft angol írónő
28 —100 éve született Karl Kraus osztrák költő

135 éve született Kovács József történész
160 éve született Antonio de Oliveira brazil költő

2 9 -  295 éve született Pedro Antonio Carcao portugál költő
3 0 -  210 éve született Ludwik Sztyrmer lengyel író

Britten
VÍZSZINTES: 1. Benjamin 
Britten (1913-1976), angol ze
neszerző operája. 12. A nyuga- 
ti-gótok királya volt. 13. Kettőz
ve: tengeri algákból nyert zselatin.
14. Költői sóhaj. 16. Becézett Áron.
17. Hangos tréfa! 19. A máj vála
déka. 20. Az Állati elmék című re
gény írója (Robert). 22. Szép Er
nő műve. 24. Középen fogy! 25. Ki 
nem állhat. 26. Népies terítő. 28. 
Szintén nem. 29. Régi tömegmér
ték. 30. Mely helyen? 32. Az ábé
cé utolsó betűje. 33. Japán budd
hizmus. 34. Erős szeszes ital. 35. ... 
gros; nagybani kereskedés. 36. Ló
betegség. 37. Közterület. 38. Me
zopotámiai főisten. 39. Iskolai te 
vékenység. 41. Latin szerelem. 42. 
Ismételt tiltás. 43. Mókus, régiesen. 
44. Kék búzavirág. 45. Erzsébet és 
Zsigmond beceneve. 47. Gazdasági 
épület. 48. ...-Kaleh; al-dunai szi
get volt. 49. Az alumínium vegyjele.
50. Ilyenné. 52. Rétegként beborító.

FÜGGŐLEGES: 1. Sunyi. 2. A bá
rium vegyjele. 3. Nem esik tovább. 
4. Ritka, angolul. 5. Orosz hármas.
6. Kezdeti hiba! 7. Havat útról gép
pel eltoló. 8. A rádium vegyjele. 9. 
Cselekvést, történést kifejező szó
faj. 10. Verőfényes. 11. Becézett 
Gregory. 15. Szolgálatos az iskolá
ban. 18. Idegen Artúr! 21. Szemé
lyemre. 22. A másikat. 23. Elemi 
parány. 26. ... Remo; olasz „fesz
tiválváros”. 27. Oda-vissza igekö- 
tő. 29. Adut kijátszó. 31. Felülkere- 
kedés indulatainkon. 33. Muzsika. 
34. Nyílás, hasadék. 35. ... Gay; 
„atomtöltetű” repülőgép. 36. Kicsi
nyítő képző. 37. Szájat kinyit. 38. 
Régi szappanmárka. 39. Képesség
próba. 40. Fosztóképző. 41. Brazil 
szövetségi terület. 42. Benjamin 
Britten operája. 44. Folyó évből 
való. 46. Izabella egyik beceneve. 
48. Vasúti talpfa. 51. Esztendő. 53. 
Dinnye nedve. 54. Bedőlő!

R. T.

A Helikon 2019/5-ös számá
ban közölt Elet című rejt
vény megfejtése: csak visz- 
szafelé lehet megérteni.
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