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Szélcsend, 
aztán mégsem
Megtörténhetne, hogy egymásra torlódó 

jégtáblákra talál az utazó, vagy éppen ellenke-
zőleg, hirtelen olvadni kezd a hó, az utak jár-
hatatlanok, a folyók vészesen megáradnak és 
a mozgás, a mozdulat ismét önmagába fordul. 
Még a szél is megáll egy pillanatra, bármely 
változat is erősebb.

Csak egy pillanatra, hogy ismét elinduljon, 
újra elcsendesedjen. Mondják, az efféle szél vi-
seli meg leginkább a hajósok idegrendszerét. 
Az írói műhelyek számára sem teljesen isme-
retlen az ilyen típusú mozgás – felszínre tör 
az ötlet, háta villan a víz felszínén, nincs is 
idő szigonyt szegezni, ha mégis, gyakorta kö-
tél szakad, villanyáram ingadozik, befutnak 
a szokásos „váratlan hírek”, a hétköznapi za-
jok, amelyek a hajózás, vadászat, írás céljá-
nak elérését megnehezítik, olykor lehetetlen-
né teszik.

A nehézség, a lehetetlen, a szélcsend mélyén 
rezdülő szél – mindezek olyan jelenségek, me-
lyek az irodalom létrehozásának, befogadásá-

nak régi ismerősei. Akik újból és újból beko-
pogtatnak, mint tették ezt az elmúlt egy évben 
is, amikor a könyv szerepe, jelentősége, a min-
denkori szerző testi jelenlétének fontosságával 
együtt ismét határvonalhoz ért, ahol a gondo-
latok egymásra torlódnak vagy éppen váratla-
nul olvadásnak indulnak, elszivárognak.

A művészetek éppen ilyenkor, amikor már 
mindenki azt hiszi, hogy szélcsend van, fog-
ják magukat és újabb területeket foglalnak el. 
Például a hetedik művészet. A film azzal indí-
totta diadalmas hadjáratát, hogy valaki előtt 
lepergett „élete filmje”, manapság pedig már 
nem csak a tudományokban, például a pszicho-
lógiában fontos szó a forgatókönyv, de az okta-
tástól az egészségügyig, a mezőgazdaságtól az 
iparig – az élet minden területén.

Ha annak idején Quintilianus még azt állí-
totta: minden tudomány a szónoklattanon belül 
foglal helyet, most nyugodtan kijelenthetnénk, 
hogy minden tudományainkat és valóságainkat 
a film, a forgatókönyv határozza meg, hogy a 
képek és a színek, a forgatókönyvek színei irá-
nyítanak bennünket, hogy immáron végérvé-
nyesen a képek markában vagyunk.

Némi optimizmusra éppen a forgatókönyv 
műfaja ad okot, hiszen leírja, milyen képek kö-
vetkezzenek el.

Szél, hiány, szél. Kép, írás, kép.
A szél, a kép is hat ránk.
A többi néha csend.

Ioana Sisea: Az ibolya voltaképpen ibolya (részlet)
Lapszámunk 1., 4., 6., 10–12., 15–18. oldalait a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti 
Kiállítótérben Future Perfect #1 címmel megrendezett csoportos tárlat képeivel illusztráltuk.
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– Iancu Laura kapcsán alapvetően két szem-
pont jut eszünkbe: a  magyarfalusi szárma-
zás-kötődés, útnak indulás, (én)keresés, va-
lamint az Istenhez kapcsolódó személyes és 
tudományos érdeklődés. Hogyan viszonyul 
ezekhez a közelítésekhez? Más a mai Iancu La-
ura története a korábbi elbeszélésekéhez képest?

– Azt hiszem, ez az a „rabság”, az a kötődés, 
amire szabadon mondtam ki az igent, tehát ha 
fordítunk, az érme másik oldalán a szabadság 
áll. Ebben a kötődésben azért van levegő, mert 
szabad vagyok benne. Szabad vagyok. Ez a kö-
tődés egy páros tánc. Nem mellékeltek hozzá 
koreográfiát. Történik. Valóban, egyszem em-
ber vagyok. Ugyanaz az ember egyszer a hit 
eszközeivel keresi Istent, máskor „kutatja” Is-
tent (utóbbi nem lehetséges, de ebbe most nem 
megyünk bele). Egy azonosíthatatlan pilla-
natban az ember azt találta mondani: megfo-
gom az eke szarvát (vö.: Lk 9, 62). Akkor még 
nem tudta, hogy szántás közben nem a szán-
tás dolgaira figyel, hanem azon ügyeskedik: 
hogyan tudná kijátszani a döntés következ-
ményeit, hogy tudna mégis hátrafele is nézni? 
Ez az ember nem sokban különbözik attól, aki 
az eke elején robotol, aki az igát húzza. De az 
ember nem csak ez. Hogy miért éppen ezekkel
a kérdésekkel szórakozom (ez így nem egészen 
pontos, de most lépjünk át ezen is): nem tudom. 
Azt tudom csak, hogy nincs vége a táncnak. 
A szántás javában tart. Ma is.

– Egész életét, létélményét meghatározza a 
döntés, hogy csíkszeredai tanulmányait köve-
tően Magyarországra jött tanulni. Hogy látja, 
jó döntést hozott akkor? Lehetséges – Kierke-
gaard-ra utalva – egyáltalán jól, helyesen vá-
lasztani?

– Az élet jól ki van találva. Amikor ilyen na-
gyon komoly, és gondoljuk bele: valóban élet-
re szóló döntéseket kellett meghozni, tehát ab-
ban az időben az égen rózsaszín felhők úsztak, 
a test kicsattant az egészségtől, versenyt fu-
tottunk csapdával, akadállyal, nem ismertünk 
lehetetlent. Kérdem Kierkegaard-tól: hát nem 

balgaság ebben a lendületben lejjebb adni a 
lehetetlennél? Egyáltalán: érdemes keveseb-
bért kimászni reggel az ágyból? Sem király-
fik, sem királyleányok nem voltunk, a  zse-
bünk, ha volt, nem feslett szét a gazdagságtól, 
műveltség és okosság dolgában mindenkinél 
szerencsétlenebbek voltunk. De egyvalamiben 
nem voltunk restek: farkasszemet nézni a le-
hetetlennel. Mindössze azzal dicsekedhettünk, 
hogy egészséges 18 évesek lettünk. Társaim-
ról nem nyilatkozhatok, de magamról elmond-
hatom: nem voltak céljaim, álmaim, ambíció-
im, hiszen ilyesfélékre nem volt esélyem. Ezt 
az ember 18 évesen is világosan látja. Láttam, 
hogy a világban az esélyek és az álmok pár-
ban járnak. Erre az útra én nem kaptam be-
hajtási engedélyt. Azt gondoltam, hogy nem 
erre vagy arra megyek, nem ez vagy az sze-
retnék lenni, mert mondom: reális esélyem, 18 
évesen mindössze arra volt, hogy a magyarfa-
lusi kukoricatáblán a kapálást ott folytassam, 
ahová hat évvel korábban a kapát leeresztet-
tem. Azt gondoltam, nem szeretnék én semmi 
mást, csak azt, hogy a kapa jöjjön el hozzám. 
Tehát nem valamiféle előttem álló útra mond-
tam igent, hanem a visszaútra mondtam ne-
met. Döntéseinknek van, lehet morális össze-
tevője, hogyne. De döntéseink nem nőhetnek 
a fejünkre. Nem az ember van a szombatért, 
a szombat van az emberért.

– Egyik interjúban a többi moldvai tanuló-
társáról, akikkel együtt tanult Csíkszeredában, 
azt mondta, hogy többen közülük szép életet él-
nek. Mit jelent ez az Ön számára?

– Milyen a szép élet? Miért mondom társaim 
életét szépnek? Biztosan nem azért, mert „sok-
ra” vitték. Talán nincs is már olyan értelmi-
ségi pálya, ahol ne találkoznék egy-egy mold-
vaival. De ez így kezd nevetséges lenni, hiszen 
az embert nem a pálya teszi emberré, értékes-
sé. Talán egyszerűbb, ha bevallom őszintén, 
hogy arról van szó, hogy büszke vagyok rá-
juk. Az én listámon ők győztesek. Ha a sport-
világnak volna olyan ága, mint amilyen nincs, 
pontosabban is meg tudnám mondani, milyen 

területen állnak a dobogón. Mert nálam ők do-
bogósok, a pályát lefutották.

– És  a saját életét hogyan látja kívülről? 
Többször nyilatkozta azt, hogy elégedetlen ön-
magával szemben.

– Magamról és dolgaimról nem vagyok jó vé-
leménnyel. Ez nem szerénység, és ez nem bűn, 
amint a morálteológia tartja azokról, akik ma-
gukat nem szeretik. Önmagamhoz való viszo-
nyom és működésem megítélése két egymástól 
különböző dolog. Nem vagyok elégedett ma-
gammal. Eljárásaimban tisztességkövető vol-
tam, sem a levegőt, sem a kenyeret, sem a mél-
tóságot nem vettem el egyetlen embertásamtól 
sem. Na de és akkor mi van? Ez még annyira 
az emberi mivolt alapja, hogy ez egész egysze-
rűen szóra sem érdemes. Amitől úgy érezném, 
hogy: na, jól van, tovább-tovább, az efölött a 
minimum fölött kezdődne.

– Írásaiban gyakran találkozunk a gyermeki 
perspektívával, korabeli emlékképekkel, megje-
lenik az Anyához fűződő viszonyrendszer. Meg 
tudja fogalmazni, mi hiányzik legjobban a 
gyermekévek tapasztalatából?

– Nem. És nem tudom, hiányok, félelemek, 
traumák vagy – mert ilyen is volt – boldog pil-
lanatok felderítése miatt lopakodom vissza a 
gyermekkoromba. Nem tudom, hogy amit ma 
ennek vagy annak nevezek és élek meg, az ak-
kor is az volt és úgy nevezték-e. Amikor egy-
szer, a Luna tehenünk lábára csavaradó kí-
gyót agyoncsaptam, a  családban hősként 
ünnepeltek, és magam is úgy tekintettem 
négy-öt éves önmagamra, mint aki nem isme-
ri a félelmet. Eltelt négy évtized, és nem tu-
dom, hányszor, de hányszor ugrottam fel ál-
mamban, hányszor kapok lábszáromhoz ma 
is, hogy a kígyót lecsapjam magamról. Egy ki-
csit mindig megbánom, amikor visszamegyek 
a gyermekkorba. Be kellene látnom, hogy ami 
a gyermekkorból jelen idejű, az éppen elég ve-
szélyes kígyó egy negyvenévesen is négyéves 
magamfajta embernek.

– De mi lehet ennek a legnagyobb veszélye?

– Nem mondom, hogy általános emberi kö-
telesség, de az én szempontomból nagyon fon-
tos azt megértenem egyszer s mindenkor-
ra, hogy a gyermekkor az élet része, de nem 
maga az élet. Megéltem sok jót és nagyon sok 
nehézséget – mint minden ember, aki az élet 
útját járja. És ha egy hosszú asztalra ki-ki ki-
tenné a maga baját, és lehetőség volna válo-
gatni a bajok között, biztos, hogy a saját bajo-
mért nyúlnék, másodszor sem kellene a másé. 
Amit nem tudok megszelídíteni, és amit ezért 
veszélyesnek gondolok, az a félelem. A félelem 
és a bizalom között olyan nagyon halvány a 
különbség, hogy néha el is tűnik. A gyermek-
korból hozott félelem egyszersmind az éber-
ségtudatom. Ennek a veszélye az, hogy ki-
merítő erejű. A kimerültség elleni orvosságot 
kell megtalálnom, ami lehet, hogy egy félka-
rú öl, egy ölelés. Nem tudom. De félek. Az biz-
tos. És ha élni akarok, legalább a „tüneti ke-
zelésre” nyitottnak kell lennem.

– Kutatómunkájából adódóan is gyakran jár 
haza. Egyféle szakrális találkozásként éli meg 
ezeket a pillanatokat?

– Ez így túl szépen hangzik. Ennél földibb 
és emberibb az otthonlét. Talán azért is, mert 
törekszem rá, hogy ne múlt, pláne ne miti-
kus múlt legyen a szülőfalum, a szülőföldem, 
hanem szigorúan az, ami: a jelen, a jelenem. 

IANCU LAURA
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Tény, hogy a megrendültség létállapotát élem 
meg sokszor. Például amikor 80, 90 éves em-
berekkel beszélgetek. Nekem ők a kortársa-
im. Egyik néni egyszer azt mondta: számá-
ra én vagyok Magyarfalu, Magyarfaluról én 
jutok az eszébe, mert a faluban maradt kor-
társaim globalizálódtak. Akár egy itteni, akár 
egy bukaresti, mindannyi. Így mondta. Ezek-
kel a szavakkal. De hát én húsz éve csak kú-
raszerűen járok haza – értetlenkedtem zava-
romban. De te megmaradtál annál, aki voltál. 
Innet nem teszi ki a lábát egy sem, mégis, ide-
genek lettünk egymás számára. Bejött a faluba 
a világ, elválasztott minket egymástól. Fentie-
ket ne tessék dicsekvésnek venni. Ez szimp-
lán egy profán dráma. Az élet szerves része.

– Milyen más utazások (térben vagy kultu-
rális értelemben) voltak nagy hatással Önre?

– Nem sok helyen fordultam meg, de vala-
mennyi közül – talán mert térben is, és a szi-
bériai népek esetében: kulturálisan is a leg-
távolibb volt – Oroszország érintett meg a 
legmélyebben. A kulturális sokkot is az orosz 
irodalom váltotta ki.

– Az otthontól való távolság ontológiai kér-
dések felé irányította a gondolkodását. Lehetsé-
ges, hogy az egyéni történet bizonyos értelemben 
közös emberi kérdéseket kódol, a mindenkori 
ember kételyeit?

– Nem tudom, hogy a szülőföldtől való fizi-
kai távollét egyenes következményének tartha-
tó-e az, hogy az ember, mintegy talajvesztett 
zuhanásában belekapaszkodik a létbe, mert 
más nem maradt számára. Nem tudom, hogy 
ezek között fenáll-e valamiféle ok-okozati ösz-
szefüggés. Azt hiszem, nem csak kenyérrel él 
az ember. A lét nem képes sokáig megtartani a 
zuhanó embert, és a szülőföld nem láncolja ma-
gához szülöttét. Igen, azt hiszem, az ontológiai 
kérdések az emberrel együtt jönnek a világra. 
És minden embernek meg kell alkotnia a saját 
válaszát ezekre a kérdésekre. Ha egy zsákfa-
luban élte le életét, azért, ha a római pápa tró-
nusán ül: azért. Fontos látnunk, hogy ezek a 
válaszok nem doktori értekezések formájában 
jelennek meg. Sokszor immanensek, sokszor 
nem verbalizálhatóak, sokszor a kerti virágok 
illatának a besszippantásában, az elveszett ka-
szakövek megkeresésében „nyilvánulnak meg”. 
Egy ember elmondta, egyik hajnalon, amikor a 
kaput nyitotta éppen, hallotta édesanyja kiál-
tását: Pali! Pali! Gyere be egy szóra! Nem tudok, 
édesanyám, futnom kell a kollektívba! – vála-
szolt vissza. Aztán édesanyját, este, a ravata-
lon találta. Ráborult, és zokogva faggatta: Mit 
akart mondani a reggel, édesanyám? Ez a fér-
fi nem szakadt el a földtől, de egész további éle-
tében filozófiai kérdésekkel emésztette magát.

– Ön már megtalálta ezekre a kérdésekre a 
választ, vagy meg lehet a keresésben is nyu-
godni?

– Ó, dehogyis találtam én meg! Ugye ezek 
azok a kérdések, amelyek visszakérdeznek… 
Amit talán érdemes belátnom, az az, hogy a 
szeretet „felette áll” a filozófiai kérdéseknek 
(tehát nem helyettesíti és nem teszi szükség-
telenné azokat), és valamiféle vigaszt nyújt az 
ember által csakugyan megválaszolhatatlan 
kérdésekre is. Egyáltalán nem tudom, mi a 
szeretet. Csak azt tudom, hogy eddigi tapasz-
talataim alapján nagyon úgy tűnik: nem va-
lami, hanem Valaki.

– Budapesten, Szegeden, majd Pécsen tanul, 
ott szerez PhD minősítést. Mennyire kötődik 
ezekhez a városokhoz?

– 1997 és 2014 között Budapesten éltem. 
A többi városba „lejártam”, és ha sok-sok, na-
gyon kedves emléket is őrzök az egyetemi 
évekből, tulajdonképpen csak alkalmi vendég, 
látogató voltam. Budapestet – nem tudom sem 
árnyaltabban, sem egyszerűbben mondani –: 
nagyon szeretem. Budapestről úgy tudtam 
eljönni, hogy a szellemi, szakmai infúziókról 
„nem köttettem le” magam. Persze: nem intéz-
ményekről, ideológiákról beszélek. Szigorúan 
csak emberi szavakkal leírhatatlan nagysze-
rű emberek közelségéről.

– Tudás melletti elköteleződése sok kötele-
zettséget is ad, aminek minden szempontból 
igyekszik eleget tenni (az MTA  ELKH BTK 
Néprajztudományi Intézetének munkatársa, 
az MMA rendes tagja). Életfeladatának tart-
ja kutatni az otthoni közösség múltját, kultú-
ráját?

– Hízelgő, de nem mondhatom azt, hogy a 
munkám: életfeladatom. Hadd legyek inkább 
nyersen őszinte: nagyon távol áll tőlem az a 
megközelítés, amely a „kisebbségi sorból” ér-
kező ember életét, tetteit aszerint méri, hogy 
azzal egyszersmind a közössége szolgálatában 
jeleskedett-é, avagy sem. A feladatot az em-
bernek akarnia kell, de a feladatnak is akar-
nia kell az embert. Az ember nem arra alkal-
mas, amit elvárnak tőle. Az ember egyedül 
arra alkalmas, amit szeretetből és szeretettel 
tud elvégezni. Az otthoni közösségemet azért 
kutatom, mert egyedül ehhez értek. Mert eh-
hez inkább értek, mint máshoz. Továbbme-
gyek: ez nem munka, ez maga az öröm. Amíg 
engedi az élet, hogy munkám kristálytisz-
ta örömködés legyen, addig nem tudja azt el-
hitetni velem senki, hogy nem a helyemen 
vagyok.

– Ha mégis eszerint alakulna a mérce, akkor 
ez az életút is dobogós lehetne. Hogyan formá-
lódott meg a néprajzi érdeklődése?

– Köszönöm. A  néprajzhoz két forrás ve-
zetett. Már a csíkszeredai iskolaévek alatt, 
a  hozzánk intézett nagyon egyszerű kérdé-
sek kapcsán kiderült: hogy benne élek, hor-
dozója vagyok egy olyan kultúrának, aminek 
nem ismerem a „narratíváját”. Nem tudtam 
elmondani, hogyan készül a martilapis galus-
ka, mert készítésekor a kezem járt, nem az 
eszem, ámbár már ötesztendős koromban ez-
zel a vacsorával vártam nem egyszer a csalá-
dot. Nem tudtam elmondani azt, amit tudtam. 
Rémületesen, elmondhatatlanul szégyelltem 
magam. Amikor pedig letöröltem a párát er-
ről az ablakról, és ránézhettem a „valóságra”, 
megával ragadott. Ez szerelem, ebben nincs 
ráció, hátsó szándék, érdek, egyebek. Még a 
halál is szép lesz. Mert az egymástól elszakí-
tott szerelmesek a síron túl is összefonódnak 
(vö.: Kádár Kata balladája).

– Sokrétűség jellemzi munkásságát, együtt 
van jelen az irodalom, a néprajz a teológiá-
val, korábban pedig a politológiával. Komoly 
és alázatos szellemi-alkotói munka ad keretet 
az életének. Mit jelent belülről nézve ez az in-
tellektuális életút?

– Belülről afféle nyughatatlanságról tud-
nék beszámolni. Volt, hogy hajtottam magam, 
gyerünk, ezt is, meg még ezt, aztán azt, és 
aztán ezt a tízet meg azt a negyvenet, és ak-
kor aztán ott leszek, ahonnan a többiek rajtol-
tak. De öregedő koromra megértettem, hogy 
a műveltség, a művelődés nagyon nemes szó-
rakozás, de ha öncélú, ha az izmaim edzését 
szolgálja, nem nekem való, mert én ebben nem 

lelek sem értelmet, sem örömet. Természete-
sen, az olvasás szellemi vérátömlesztés, Szent 
Pál mondatát parafrazálva nyugodtan mond-
hatjuk azt, hogy: aki nem olvas, az ne is ír-
jon. Ez nem vitás. De nekem ez kevés. Hiába 
habzsolom a könyveket, minden új informá-
ció csak fokozza bennem a szomjúságot és a 
nyugtalanságot. Mert nem tudomány: tudo-
mányok vannak. Nem világkép: világképek 
vannak. Állok a tudományok csillagzata alatt 
és nyugtalan vagyok. Mert nem tudom: kinek 
higgyek, merre induljak… Ebben a káosz-
ban nagy szükség van a szaglás képességére. 
Az ember csak abba az irányba mer elindulni, 
ahonnan – mégha nagyon távoli transz-csen-
dességben is – a Jóisten illatozik feléje.

– Hogyan viszonyul családja, férje és gyer-
mekei ehhez a pályához, szerepvállalásához?

– A Iancu família számára én a negyedik 
szülött vagyok, a kérdés pedig az, hogy van-e 
mit enni, van-e, aki leül mellém búsulni a ne-
héz időkben és hasonlók. A Iancu családom-
ban mondjuk úgy: „nem vagyok téma”. Hála 
Istennek. És hála Istennek a saját családom-
ban sem vagyok téma. Talán tabu. Az inkább. 
A gyerekeimnek nagy nehezen sikerült meg-
tanítani azt a szót, hogy: néprajzkutató. Egy 
alkalommal a gyerekek valahol láttak a tévé-
ben. A kisebbik fiam este elújságolta nekem: 
Édesanya, képzeld el, te ma voltál a tévébe, de 
igaziból ott voltál! Jaj, te! – mondja erre a na-
gyobbik: És akkor mi van? Látod, itthon van, 
kiengedték, nem zárták börtönbe! És lőn bol-
dogság. Addig jó, amíg a munka munka ma-
rad, a család pedig család.

– Munkásságát egy jól meghatározott mo-
tiváció mozgatja: hozzátenni valamit a léthez.
De ez a lét közvetlen kapcsolatban áll a semmi 
fogalmával, amire a Kinek a semmi a minde-
ne kötetének címe is utal. Honnan eredhet ez a 
művészi és életmódbeli tisztaság?

– Nagy lélekre vall, hogy ezt a tétóságot 
tisztaságnak nevezi… Ezt illik megköszön-
ni. Fogadja tisztelettel. Amikor olyanokat 
mondok, mint az idézett viszketegség, min-
den bizonnyal arról a küzdelemről akarok 
színt vallani, hogy valami nagyobbat szeret-
nék „mondani”, mint amire torkom adottsága-
iból képes volnék. Nem tudom, miért van ez. 
Eszmélésem óta rosszcsontnak látom magam. 
Elsőáldozásom ünnepén, amikor a helyi szo-
kás szerint menyasszonyruhában álltunk az 
oltár előtt, tehát azon a reggelen, édesanyám 
kezembe nyomta a zsebkendőt, fuss, fuss, ne-
hogy a beharangozásra érj oda! Kifutottam 
a kapun, megvártam, amíg bement a ház-
ba, visszamentem és a rekamiéről elvettem 
egy horgolt kisterítőt, mert az a csipke, az il-
lett a ruhámhoz. A zsebkendőt elejtettem az 
udvaron. Édesanya egész falu előtt felvette a 
szégyent értem, szégyenkezve jött a 120 kicsi 
menyasszony közé, és nyújtotta át a zsebken-
dőt. Ekkor én felmutattam a csipkét. Édes-
anya kitépte a kezemből és odadobta a zseb-
kendőt. Rosszcsont voltam. Mindig. A norma, 
a  rend, a  kötelesség mindig azt jelentette 
számomra, hogy valamit titkolnak előlem. 
A semmi a mindenem. Mert amim van, azt 
mind-mind kaptam, és nem szereztem. A lét-
hez hozzátenni valamit a 18 éves lány lendü-
lete. Mert minek lejjebb adni? Mi másért élni? 
Persze, az ember ebben a „hozzátételben” esz-
köz és nem teremtő erő, nem a Teremtő, aki-
nek ilyesmihez joga van. Pusztán csak eszköz 
szeretnék lenni. Szerszám. Mondjuk: kapa.

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
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FELLINGER KÁROLY

A tökéletesség

A tökéletesség kifordít magamból,
nem véd meg attól,
hogy zaccként leüljek
Isten kávéscsészéjében,
amit zárlatos
védőangyalom
felszolgál nekem.

A tökéletesség kifordít magamból,
mint emlékezés
a betont a talicskából,
s a múlt megint
a jövőmre építkezik.
Szállást készít
a Teremtőnek.

Bélyeg

Felfedem, feladom magam.
A régi karácsonyi képeslapra
gondolok,
amit kíváncsi,
olvasni éppen hogy tudó gyerekként
kiloptam az egyik utcabeli
postaládájából.
Azóta is, ha eszembe jut,
igazi karácsonyt érzek,
szívem minden melegével.
Nem tehetek róla.

Boncterem

Távoli hajók
közeli tengereken,
a remény úgy nő,
akárcsak a köröm,
a hit tetoválás,
maga a kegyelem,
kővé puhítja
a kérdező költő feje
fölött a választ.

Hagymává

Hagymává aprította
szemgolyómat,
hetek óta ezzel bíbelődik,
ezzel fukarkodik a tél,
a jövőt utánozza,
a remény falára festi.
Félbevágott labda,
dinnyemagokkal teli,
illata érzéketlen,
egyre marasztal,
miközben messze jár,
szövetkezik a széllel,
lábujjai gólyalábak,
én meg nézek,
mint a moziban,
könnyes a szemem,
a legjobb jelenetet
hűen lekésem.

Jönnek

Jönnek, mennek az évek,
nagyság szerint állnak már sorba,
vagy a súlyuk határozza meg
a tudatot,
túlsúlyosak vagy véznák
az ismétlődések,
ahogy az ember küzd,
múlhatatlan jövővel,
ahogy a feneketlen kútban
visszatükröződik
a felhőn csüngő hiány.
Tízévesen már túl korosnak
találtam a jövőt,
akárcsak harmincegynéhány
éves apámat,
megdöbbentem,
hogy eljárt felette az idő

IANCU LAURA

Kávéidő
S. Á.-val arról vitáztam
megrohad-e mint túllocsolt
búzavirág a befele indázó
szerelem és kinek ártok kitől féltem
rontott rám dühével én akkor
féltékenyen a nyargaló szelekbe bíztam
és legalább nyolc fogpiszkálót
darabjaira zúztam így végzed te is
hűvös szavain rágódom lehet hogy
földet cserélek vagy kertészt hívok
napok óta figyelem a kirakatok
papírból hajtott gesztenyefáit
mondanom kéne neked valamit

Időnként

megkérdezed marad-e idő magamra
közömbös ajakbiggyesztés –
első pillanatra aztán
arra gondolok mi más lehetnék
mint dolgaim összessége
szalmakazalban szalma írnám
de ez már régészeti megszólalás
s a hosszú hallgatás után
megilletődve állok hát csakugyan
eszedbe jutottam
ha nálad tél van hát elmondom
nekem a hideg az otthonom
és ezért félek és időnként
bűnösnek érzem magam

Mircea But: A méregfa
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MAGYARY ÁGNES

Egy férfi
Stilisztikai reváns 
Esterházy Péter Egy nő című művére.

(17)
Van egy férfi. Azt mondja, menjünk el 

Szentpétervárra. Kocsival. Négy nap oda 
az út. Esetleg öt. De  láthatjuk a Néva 
hídjait és az északi fényt. Mondom, nem 
megyek, mert nem bízom benne. Ott fog 
hagyni a tajga közepén a nyírfaerdőben, 
hogy a közeli falvakban szőke hajú bábus-
kákat keressen, akiknek magyarul csap-
hatja a szelet. Azt hazudja: az erdő köze-
pén fogja világgá üvölteni, engem szeret.

Üvöltözése – mondom – felveri a béké-
sen szunyókáló mohákat a végtelen feny-
vesben. Először az emeletes moha rezdül 
össze. Bár tohonya zöld kupacként tesped 
a fenyők törzsén, azt a benyomást kelt-
ve, mintha semmi sem érdekelné, még-
is ő az első, aki kényeskedve berzenkedik 
a szokatlan hang hallatán. Arrafele far-
kas, jávorszarvas szokott üvölteni. Az em-
ber ismeretlen jelenség. A pirosszárú mo-
ha ezzel szemben csak megrántja a vállát. 
Őt nem sok minden szokta megrendíte-
ni. Nagyjából semmi. Talán a tajga vég-
ső pusztulása zaklatná fel, de csak azért, 
mert megszűnne a lakóhelye. A seprűmo-
ha mindenben egyetért a pirosszárúval. 
Ő  is úgy véli, az emeletes kolléga kissé 
nyápic, egy tajgalakó nem lehet ilyen finy-
nyás. Ha furcsa új hangok lepik el a feny-
vest, akkor furcsa és új hangok lepik el, és 
kész. A strucctollmoha viszont meggyőző-
déssel vallja: a pirosszárú moha a tajga 
söpredéke. Nem hiányozna senkinek, ha 
nyomtalanul eltűnne és bosszantó egysze-
rűségével többet senkit sem zavarna.

– Az effélék szégyent hoznak mindany-
nyiunkra – affektál a strucctollmoha –, itt 
mi minden erőnkkel azon vagyunk, hogy 
jelenlétünkkel emeljük a hely fényét.

Egyszóval az erdő mélyén, a fenyők tör-
zsén terpeszkedve sem fenékig tejfel az 
élet, és akkor még nem említettük Napóle-
ont, aki valami miatt úgy gondolta, jó ötlet 
meghódítani a tajgát. Bizonyára Párizsban 
a Tuileriák palotájában könnyen jut ilyes-
fajta következtetésre az ember: üljünk lóra 
és menjünk Moszkvába, útközben meg csa-
toljuk a végtelen fenyvest Párizshoz, azaz 
Franciaországhoz, azaz a Tuileriák palotá-
hoz. Nem is az a kérdés, hogy meg lehet-e 
szállni a tajgát, hanem inkább az, van-e 
értelme. Az  érv, miszerint a népeknek 
szükségük van a szellemi megvilágoso-
dásra, igencsak gyenge lábakon áll, mert 
a mohák, farkasok érdeklődési köre megle-
hetősen szegényesnek mondható, és akkor 
még nem említettük a zuzmókat: olyanok 
a tajgán, mint ráják a tengerben.

A  játékszabályok világosak. Mindenki 
játssza a szerepét. Erről szól ez az egész. 
Csak nem kell komolyan venni. Fontos, 
hogy ne tulajdonítsunk túl nagy jelentő-
séget a szavaknak. Olyan csalfa könnyed-
séggel kábítanak, szédítenek. Mindenről a 

szemantika tehet. Úgy sejtem. Így marad 
a ripacskodás: túlfűtött igék heveskedése, 
melléknevek térdre ereszkedése, a  főne-
vek színpadias gesztikulálása, a  névmá-
sok bizalmaskodó duruzsolása. Mintha 
már Szentpéterváron lennénk, ahol a látó-
határ egy végtelenített rilkei metaforában 
feszül ki. „Ha átkelhetnék én a szent hadak 
hajóival, a vízen zsoltárt zengenék és már 
nem azt, hogy: jaj!” Amúgy ez nem is Rilke, 
hanem Walter von der Vogelweide. Elme-
het Rilke a metaforáival oda, ahova akar, 
én juszt sem tartok vele Szentpétervárra.

– Akkor én sem megyek – mondja.
– Kihullnak a napok a kezemből – vála-

szolom, hogy lássa, az életnek más iránya 
is van, mint a jobb és a bal.

(18)
Van egy férfi. A nagyapám. Ez nem biz-

tos. Csak ő állítja. Én – nem ismerem. Ő se 
nagyon engem, mert megkérdezi: én va-
gyok-e az unokatestvérem. Nem, nem va-
gyok az unokatestvérem. Határozottan 
nem. Fel vagyok háborodva, mit gondol ez 
az idegen, aki idejön hozzám, közli, hogy ő a 
nagyapám, majd másnak hisz, mint aki va-
gyok. Ez illetlen, udvariatlan, otromba, sőt 
neveletlen. De nem fogok jelenetet rendezni.

A  kertben állunk a gyümölcsfák kö-
zött. Egészen pontosan a bakbűz körtefa 
alatt. Ott pedig nem lehet botrányt okoz-
ni. Ugyanis ez a kedvencem. A külalak-
ja átlagos: tömzsi, zöld, amolyan vasgyúró 
parasztgyerek ádáz tekintettel. A kertben 
vannak sokkal arisztokratikusabb gyü-
mölcsök, mint például a pirosbélű körte, 
vagy különféle cseresznyék, de egyik sem 
olyan édes, mint az inkriminált bakbűz. 
Ilyen körülmények között csak megfelelő-
en lehet viselkedni.

Én jó nevelést kaptam! Hűvösen közlöm 
az idegennel, amit a mély hallgatásomból 
nyilván már így is sejt, nem az vagyok, aki-
nek gondol. Ha szemmel ölni lehetne, ak-
kor az a férfi már rég elvérzett volna ott a 
bakbűz körtefa alatt. De sajnos ez nem kö-
vetkezett be. Ott áll előttem. Eltökélt, hogy 
akkor ő most a nagyapám lesz. Csak nem 
tudja, hogy kell csinálni. Tíz év nagy idő! 
Én nem segítek neki. Főleg ekkora blamázs 
után. Rengeteg unokatestvérem van, de lá-
nyok csak hárman vagyunk. Az egyik ép-
pen a nyári almafa mögül nézi az idegen 
férfi vergődését. Remekül szórakozik. Tud-
ja, ha nem egy idősebb ember állna előt-
tem és rokonaink nem kószálnának a gyü-
mölcsöskertben mindenfelé, gátlástalanul 
megdobálnám ezt az impertinenst a zse-
bembe raktározott szilvával. Szerencsés-
nek mondhatja magát a „nagyapám”, mert 
az előző nap egy aprócska félreértés miatt, 
amely a patak közepén robbant ki, a ba-
rátnőmet sárral dobáltam meg. Ő sírva fa-
kadt, mert elkényeztetett kislány, akinek 
a legfőbb gondja, hogy a szép ruhácskája 
piszkos ne legyen. Ráadásul használhatat-
lan, hiszen ahelyett, hogy ő is méltóztatott 
volna lehajolni és kikaparni némi iszapot 
a patak medréből, inkább csak magate-
hetetlenül sírdogált, és tűrte, hogy dobál-
jam. Ezzel végérvényesen felbosszantott, 
mert az egy dolog, hogy képes szerelmes 
pillantásokkal követni az unokatestvérem 
minden mozdulatát, de az egy másik, hogy 

nem mutat ellenállást. Ezért azt találom ki, 
hogy a haját is bekenem. Arra olyan büsz-
ke! Kacéran lengeti szőke loboncát, amely a 
derekáig ér. Tényleg szép. Ezt el kell ismer-
nem, mert ami szép, az szép. Tehát két ma-
rékkal mertem ki az iszapot és helyeztem 
el az aranyszőkén hullámzó büszkeségére. 
Az ostoba pedig ahelyett, hogy ott nyomban 
belökött volna a patakba, csak állt, nézett 
bambán és potyogtak a könnyei.

Szóval tanulva az előző nap tapasztala-
taiból és joggal tartva a család heves til-
takozásától, mert amúgy rém konzervatív 
társaságról van szó: mereven ragaszkod-
nak minden apró-cseprő társadalmi elő-
íráshoz, és úgy vélik, a  jó szándékú em-
bernek diszkréten és feltűnést kerülve 
kell kiélnie őrültségeit. Így a szilvado-
bálást nem tolerálnák. Ezért döntök úgy, 
hogy maradok a szemmel verésnél. Van 
bennem egy kis félsz, nehogy nekem ez az 
alak itt elkezdjen bőgni. A díszes família 
egy szavamat sem hinné el arról, hogy ár-
tatlan vagyok. Rosszallóan csóválnák a fe-
jüket, mivel még a legnagyobb jóakarattal 
sem lehetne azt mondani, minden gya-
nú felett állok. Ezen még az a körülmény 
sem segít, hogy ez a tisztes öregúr egykor 
a család minden figyelmeztetése és javas-
lata ellenére hangos és indiszkrét módon 
mutatta meg a világnak önmagát, és az-
tán elhagyta őket. Ha megdobálnám szil-
vával és ennek hatására elpityeredne, ez a 
családi ítélőszék előtt majd megmérettetik 
és könnyűnek találtatik. Így inkább nem 
teszek semmit.

A  gyümölcsfák bólogatnak. Opportu-
nista társaság. Bárkinek bármilyen kö-
rülmények között igazat adnának. Nem 
túl okosak. Állítólag valamikor nagyon 
régen a nagyapám ültette be ezt a terüle-
tet a legkülönfélébb fákkal, még olyanok-
kal is, amelyeket ezen az éghajlaton a dér 
egy-kettőre megcsíp. Így a barackfák még 
a történelem előtti időkben kifagytak vagy 
kiszáradtak. Pont, mint a nagyapám.

Állok. Dacosan hallgatok. Az  úr, aki 
kezdetben olyan magabiztosan állította, 
hogy a rokonom, most mintha elbizony-
talanodott volna. Lehet, felmerült benne, 
hogy mégsem ugyanaz a vér csordogál az 
ereinkben. Ezt a meggyfák között setten-
kedő gyanút még az is táplálhatta, hogy 
nem hasonlítok azokra, akik ott sündörög-
nek a gyümölcsfák között, tettetve, hogy 
elmélyülten végzik a betakarítást, bele-
értve azt az unokatestvéremet, aki egy 
nyári almafa mögé bújva nevet. Szóval ott 
állunk és hallgatunk, mint a dércsípte ba-
rackfák: én nem akarok beszélni, ő nem 
tud mit mondani. Ennyi.

(19)
Van egy férfi. Tulajdonképpen nem egy, 

hanem több. Illetve mégiscsak egy. Nem 
Isten. Igaz, ő három, és csak az unitáriu-
sok gondolják egynek.

Amúgy Isten ezer százalék, hogy férfi. 
És nem csak azért, mert ő az Atya, hanem 
mert csak egy férfi lehet olyan felületes, 
hogy megteremti a világot, amelyet töké-
letesnek vél, de mégis benne felejt egy ap-
rócska hibát, amely miatt aztán beáll az 
örök tökéletlenség.

>>>>> folytatás a 6. oldalon
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>>>>> folytatás az 5. oldalról

Így aztán kereshetjük itt a választ az 
élet nagy kérdéseire, miközben Isten is 
csak a fejét vakargatva ücsörög a kedvenc 
sámliján a mennyország egyik kies sarká-
ban, azon elmélkedve: hogy keletkezhetett 
ez a felfordulás. Semmilyen elfogadha-
tó ötlete sincs a világ kezdete óta – időről 
vele kapcsolatban beszélni végzetes félre-
értés lenne –, és az egyetlen valamireva-
ló gondolata, ami eszébe jut: a narráció. 
Mesélni kell. Ezzel egérutat nyer. Amíg 
mindenféle izgalmasabbnál izgalmasabb 
eseményekről fecseg, amelyek csak arra 
szolgálnak, hogy eltereljék a figyelmet, 
addig csak eszébe jut még valami jobb is.

De ez nem teológiai értekezés, hanem 
ott tartottunk, hogy van egy férfi, aki nem 
egy, hanem több. És aki most azt hiszi, ez-
zel minden leegyszerűsödik, nagyon téved, 
mert nemhogy könnyebb lenne ettől bármi 
is, hanem inkább tovább bonyolódik. Mint 
ez a történet Ádámmal és Évával. Olyan 
rémségesen nagyszerűen indult minden. 
Klassz lakás, gondtalan élet, tökéletes 
társ. És itt is romlott el az egész. Isten a 
szavak csuszamlós banánhéján hasalt el. 
Pofára esett. Csúnyán melléfogott. Ráfa-
ragott. És akkor még finoman fejeztem ki 
magam. És mindezt miért? Hiszen oly ígé-
retesen indult a történet, jobban mondva a 
szöveg: remekbe vágott mondatok, szépen 
elhelyezett melléknevek, gondosan meg-
válogatott vesszők. Egyszóval stílbravúr! 
De aztán az elbeszélő túlontúl elbízta ma-
gát, és még mielőtt komolyabb irányt vett 
volna a mondandója és lazán maga mögött 
hagyta volna a finnyás szószerkezeteket 
és komolyan vette volna a feladatát, né-
mi alázatot tanúsítva a nagy misztérium 
iránt, amely fölött – minden jel szerint – 
még Ő sem rendelkezik: a történetmesé-
lés egész egyszerűen kibabrált vele. Kicsú-
szott a keze közül.

De nincs olyan rossz, ami után jó ne 
jönne, így némi egészséges vívódás után 
elküldi elkészült kéziratát egy kiadónak. 
A  következő választ kapja: ez  nem egy 
könyv, hanem több. A szerteágazó szöve-
gek között semmiféle kapcsolódási pon-
tot nem lehet felfedezni, és még rengete-
get kellene dolgozni rajta, hogy kiadható 
állapotba kerülhessen. Különben is, mi-
lyen cím az, hogy Isten?! Talán jobb len-
ne helyette a Könyvek. És az sem teljesen 
világos, hogy a szerző miért ragaszkodik 
ahhoz, hogy az írói álneve megegyezzen 
a könyv címével? Azzal a narrációs tévút-
tal is kezdeni kellene valamit, hogy az író 
odáig ragadtatja magát, hogy arról kép-
zeleg, ő tudja, mit gondol Isten. Ez akko-
ra képtelenség, hogy azonnal ki kell gyom-
lálni a szövegből. Akkor talán lehetne vele 
komolyabban is foglalkozni.

Istent nem lehet azzal vádolni, hogy ne 
lenne elég rugalmas, így elfogadja a címvál-
toztatási javaslatot, de a többi észrevételt 
ostobaságnak tartja, így tovább próbálko-
zik és végül csak sikerül kiadatnia Biblia 
címen a szedett-vedettnek vélt művét. A si-
ker leírhatatlan. Viszik, mint a cukrot. Ki-
adják egy vagy két kötetben, részletekben, 
nagy alakban, kis alakban, vastag vagy vé-
kony papíron, latin betűvel, cirill betűvel, 
angolul és szlovénul, régi és új fordításban.

Isten egyik kedvence egy 1847-ben Pes-
ten kiadott példány. Novi Zavjet. Ez van 
ráírva. Vastag fekete táblás. Cirill betűs. 
A nagyszerű Vuk Karadžić fordításában. 
Valaki hátul cirkalmas betűkkel berótta: 
ЛЉБOMUP. Látszik, kissé bizonytalan 
volt, nem állt rá a keze a szerbus manírra. 
Mögötte zárójelben azért odavetette – biz-
tos, ami biztos alapon –: Ljubomir. A lapok 
már megsárgultak. Nem sokat forgathatta 
a tulajdonosa, feltehetően nem értett belőle 
egy kukkot sem. Ezért inkább vett egy má-
sikat. Azt már magyarul. Csak a félreérté-
sek elkerülése végett. Ezt fehér selyempa-
pírba kötötte és azt írta rá: Szentírás. Hogy 
lássák a barátai, ő milyen művelt férfiú. 
A feketét ugyan néha átlapozta, de igazá-
ból a fehéret forgatta. Igaza volt. Ennek a 
lapjai selymesek és leheletvékonyak voltak. 
Szinte rásimultak a lapozó ujjakra, hogy 
utána hópehelyként pilinkéljenek.

„És látá Isten, hogy minden amit terem-
tett, vala, ímé igen jó.” És ezt rögtön egy 
több ezer oldalas könyv első oldalán! Cso-
da, ha gondok akadtak a narrációval? El-
akadt, mint a sorozatíró a történet ket-
tőszázhatvankilencedik részénél, amikor 
már nem lehet visszamenni az első pilla-
natokhoz, hanem abból kell tovább halad-
ni, ami van, és hát ilyenkor nem marad 
más, mint hogy valakit elrabolnak, vagy 
esetleg kiderül egy eltitkolt féltestvér léte-
zése; majd ezt a sok marhaságot, amelyet 
jobb híján fordulatnak hívunk, az elkövet-
kező kettőszázhatvankilenc részben kell 
helyrehozni. Ebből az a tanulság: sosem 
szabad saját művünkről elragadtatással 
beszélni, főleg nem az első bekezdésekben.

Ennek semmi köze ahhoz, hogy hány 
férfi van. Az viszont tény: sokan úgy vé-
lik, egész életünkben ugyanazt az egy 
történetet írjuk. Azaz akarom mondani, 
ugyanabba a férfiba szeretünk bele újra és 
újra. Lehet, hogy ezt nem is mondta senki, 
csak én gondolom így. A lényeg, ha céltu-
datosak akarunk lenni, leegyszerűsíteni a 
bonyolult képletet. Az egyszerűsítés min-
dig jó, kihúzni pár száz oldalt, az minden 

szöveg javára válik. Csak arra kell ügyel-
ni, nehogy a lényeg vesszen el. Tehát van 
egy férfi.

(22)
Van egy férfi. Életem legnagyobb és leg-

fontosabb liaisonja: bizonyos időközökben, 
ugyanazon környezetben látom, anélkül, 
hogy valaha is összeismerkedhetnék vele.

Először egy koncerten találkozunk, 
ahol pont előttem ül olyan terjedelemben, 
hogy csak a nyakát látom egész végig. 
Beethoven Op. 22. zongoraszonáta. Igyek-
szem a zenére figyelni. Behunyom a sze-
mem, de csak két dologra tudok gondolni: 
az előttem ülő tarkójára és Sz. ámokfu-
tó értelmezésére. Szerinte ez a zongora-
mű egy nő kálváriájáról szól, akit segítő-
kész és ambiciózus szülei egy gazdag és 
befolyásos vőlegényhez adnak hozzá. A jö-
vendőbeli mást szeret, semmi kedve nincs 
egy olyan feleséghez, aki iránt nem érez 
semmit. De ez a frigy nem az érzelmek-
ről szól, hanem az érdekekről. Így a meny-
asszonyt a gondos család felteszi az első 
gályára. A rabok, akik a hajó evezőjénél 
ülnek, a  brutalitástól és kegyetlen bá-
násmódtól elvadult emberek. A gálya vi-
harba keveredik. A legénység elveszti az 
uralmat a hajó felett, a rabok fellázadnak, 
megölik a kapitányt és a matrózokat. Csak 
a menyasszony marad életben. Sz. részle-
tesen meséli el, mi mindent tesznek ezek 
az elvadult emberek a nővel, aki valami 
csoda folytán mindennek ellenére életben 
marad. A barbárok egy idő után egymás 
ellen fordulnak, mert – Sz. szerint – mind 
beleszeretnek áldozatukba és halálosan 
féltékenyek a többiekre.

Ostoba és a férfiak fantáziájára jellem-
ző beteges képzelgésnek tartom az egé-
szet. Szerintem Beethoven szonátája nem 
más, mint egy kellemes őszi séta a park-
ban. A  levelek sárgán és barnán vitor-
láznak, majd hangtalanul érnek földet. 
Puha, meleg takaróként fedik be a park 
gyepét. A léptek alatt vidáman zizeg az 

Ioana Sisea: Az ibolya voltaképpen ibolya (részlet)
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avar, az őszi bágyadt napsütés játékosan 
keresi az utat a fák között és jópofa fény-
pamacsokat rajzol a több színben pompázó 
lehullott levéltakaróra. A kutya boldogan 
kergeti ezeket az ugráló, aranyszínű lab-
dacsokat, majd beleveti magát a kupacba 
gyűjtött száraz levelek közé és úszni kezd 
benne, mintha csak a Dunában lenne. Na-
gyon elégedett és pillanatok alatt rombol-
ja szét a gondosan egybe gyűjtött avart. 
De hiába! Bármilyen varázslatosan is csil-
logjon az ősz a parkban és örüljön a kutya 
az életnek a képzeletemben, a zenén ke-
resztül beúszik Sz. gályája az agyamba és 
nem tudom kiverni onnan.

Másodszor az utcán futunk össze. Ő el-
gondolkodva halad az Astoria felé, ahol 
éppen egy japánnak tűnő turistacsoport 
vonul el, jobban mondva, csoszog el bá-
mészkodva. Az ázsiai turisták imádnak 
csoszogni. Ez valamilyen kötelező civili-
zációs elem, a lábakat még véletlenül sem 
elemelni a földtől – drága anyaföld –, ha-
nem rajta csúsztatni. Mintha attól félné-
nek, ha felemelik az egyik végtagjukat, 
akkor egyszerűen kirepülnek a világűr-
be. Tehát elgondolkodva vonul az Astoria 
felé. Nem lát, nem hall, de semmiképpen 
sem csoszog. Inkább határozott léptekkel 
megy előre. Ha nem lenne akkora zaj, ak-
kor még léptei döndüléseit is hallani le-
hetne. Így aztán csak elsodorja a fele cso-
portot. A kabátgombja véletlenül beleakad 
egy kamera zsinórjába, amelynek a másik 
végén egy aprócska nő igyekszik felvenni 
mindent, amit a környéken lát, és megle-
pett arcot vág, amikor érzi: lebeg. A ka-
merába kapaszkodik, nem érti, mi tör-
tént. A lebegő nő magával ránt még két 
távol-keleti turistát, az egyiket a felesé-
ge karolja – így aztán ő is ott fityeg a le-
begőkkel –, a másik pedig ijedtében meg-
fogja két utazótársa kezét, akik szintén 
elemelkednek a földtől. Távolról olyan lát-
ványt nyújtanak, mintha valaki színes 
léggömböket kötött volna össze. Az isme-
retlen férfi ekkora súlyt vonszolva magá-
val ráeszmél: valami történt. Akkor veszi 
észre a balesetet, és előzékenyen talpra ál-
lítja először a kamerás hölgyet, utána az 
egész lebegő társaságot. Azok hajlongva 
köszönik az előzékenységét és hálás sze-
mekkel merednek rá.

Legközelebb az állatkertben futunk ösz-
sze. Én utálom az ilyen helyeket. Nem ér-
tem, miért jó bezárt állatokat nézegetni. 
Abszurd az egész. Kiragadni a vadakat 
természetes élőhelyükről, hogy körbeke-
rítsük őket egy olyan éghajlaton, amely 
vagy túl hideg, vagy túl meleg számuk-
ra, csak az embernek juthatott eszébe. 
A hangyák – jól szervezett társadalmuk 
van – bizonyára nem zárnák be sehova a 
homo sapienst, csak azért, hogy utána né-
zegessék. Így aztán az, hogy az állatkert-
ben sétálgatok, felér a lét kínzó agóniájá-
val. A katekizmus felteszi a kérdést: mi 
végre teremtette Isten a világot. Az embe-
rért – hangzik a válasz. Mi végre terem-
tette Isten a világot – kérdezik a hangyák. 
A hangyákért – adják meg a választ.

Tehát ott állok a wombat előtt elkesere-
detten, és azon gondolkodom, mi értelme 
van szőrös kupacként egész nap pislogni a 
világra értetlenül. Wombat bizonyára nem 
elmélkedik a katekizmus kérdésein, főleg 

nem fárasztja elméjét olyan hiábavaló két-
kedésekkel, mint mi végre. Nem nagyon 
érdekli ez, sem más. Ez irigylésre méltó. 
Wombat csak mély lélegzetet vesz és egy 
kényelmesebb pozícióba helyezkedik el. 
Ekkor jön meg az ismeretlen férfi. Kezét 
egy ötéves gyerek szorongatja. Látszólag 
őket feldobja a wombat céltalan élete, és 
lelkendezve közelednek a szőrös állat em-
ber által alkotott lakhelyéhez. Milyen ál-
lat ez a szőrmók? Hány éves? Mit eszik? 
Van testvére? Hány órát alszik? Eszik ege-
ret? Szereti a spenótot? – kérdezi a kis-
gyerek.

Borzongató érzés, hogy akár meg is is-
merkedhetnénk, de még inkább izgalmas 
az a lehetőség: soha nem lesz semmi kö-
zünk egymáshoz, és így esélyünk sem lesz 
úgy elválni, hogy bármit is egymás szemé-
re kellene vetnünk. Ez a szabadság. A tu-
dat: nincsenek félreértések, sértődések, 
kompromisszumok, kimondott és ki nem 
mondott szavak, félelmek. És legfőképpen 
nincs önostorozó megbánás.

(25)
Van egy férfi. Azt mondja, szólítsam Ze-

usznak. Amúgy Bélának hívják. Engem 
Aphroditénak fog nevezni. Finoman meg-
jegyzem, a főisten apja volt a szerelem is-
tennőjének.

– Okoskodni akarsz, vagy jól érezni ma-
gad? – kérdezi.

Ez nem kérdés, nyugtatom meg. Úgy si-
mogatja meg az arcomat, ahogyan a gaz-
di teszi, mikor kiskutyája odahozza neki a 
labdát a parkban.

– Ügyes Aphrodité – mondja.
Én meg dorombolok. Mert az élet olyan 

zavaros, mint egy Bulgakov-regény el-
ső oldala: az  ördög Moszkva utcáin kó-
szál málnaszörpöt szürcsölve, majd csat-
lakozik hozzá egy kedves barátja, aki egy 
fekete macska, és később egy fej gurul a 
villamossíneken. Káosz a köbön, de ettől 
szórakoztató. Szóval én is nyugodtan le-
hetek Aphrodité. Nem olyan nagy baj az. 
Ennél sokkal rosszabb dolog is történhet-
ne velem. Mondjuk, ha Szókratésznak szó-
lítana. Vagy Zrínyi Miklósnak. De a Zrí-
nyi Ilona sem lenne sokkal jobb. Illetve 
a Mata Harinak sem örülnék túlságo-
san. Szóval végeredményben az Aphrodi-
ténél nincs jobb. Az embernek rugalmas-
nak kell lennie. Mert mindenkinek mindig 
más kell. Ez nem tisztességes, de ez van. 
A légy önmagad meg az ehhez hasonló ké-
retlen jó tanácsok csak arra jók, hogy lel-
kiismeret-furdalást okozzanak. Még sze-
rencse, hogy a villamossíneken guruló 
fejek hamar feledtetik az ilyen ostoba, hi-
ábavaló, önmarcangolásba kergető gon-
dolatokat. Így aztán alakoskodhatunk a 
megcsömörlésig.

Pedig mekkora szükség van az istenek-
re! Még akkor is, ha csak baj van velük. 
Ugyanis elérhetetlenek. Mint Aphrodi-
té. A napsütés és a rengeteg sárgabarack 
megfeküdte a görögök gyomrát, és ennek 
következtében minden, a mezőn téblá-
boló kecskepásztorlányba beleszerettek. 
Ez  olyan méreteket öltött, hogy teljes 
gazdasági pangás állt be, mivel senki 
sem dolgozott, hanem vagy egy gránát-
almafa árnyékában ölelgette kedvesét, 

vagy pedig egy sziklaszirten üldögélve 
bámulta a tengert, miközben hexamete-
rekben zengedezett szeretője szépségéről. 
A helyzet tarthatatlanná vált, mivel az 
elmaradott ókorban még nem voltak köz-
gazdászok, akik tájékoztathatták volna a 
bugrisokat: növekedés nélkül nincs bol-
dogság. Viszont arra azért ők is rájöttek, 
a végtelen hedonizmust keretek közé kell 
szorítani, és így megoldásként a szakrá-
lis térbe terelték a mindennapok bohém 
kilengéseit. Így született meg Aphrodité, 
aki igencsak messze áll a Willendorfi Vé-
nusz ideáljától. A kövér nők amúgy is az 
éhező társadalmak eszményképei. Ahol 
nincs mit enni, nemcsak puszta kihívás 
a vastag hájrétegek felépítése, hanem el-
érhetetlen álom.

A görögöknél szó sem volt éhezésről, így 
Aphrodité úgy emelkedik ki a tengerből, 
ahogy azt Botticelli megálmodta. A hullá-
mok tarajosan fodrozódnak, az istennő pe-
dig szemérmesen takarja el karcsú mezte-
lenségét leomló hajfürtjeivel.

Ha őszinte akarok lenni, nekem sem 
tetszik a Béla. El sem tudom képzelni, 
hogy lehet valakinek ilyen neve. Anyám-
tól tudom, engem is így hívtak volna, ha 
nem lánynak születek. Elhatározom, hogy 
sosem kezdek Bélákkal. Ő  kivétel. Bár 
nem tudom, miért tettem kivételt, és va-
lahol érzem, baj lesz belőle. Ő sincs telje-
sen megelégedve velem, szerinte túl idős 
vagyok hozzá.

Tehát itt állunk, és próbáljuk meggyőz-
ni magunkat és a másikat, hogy azok va-
gyunk, akire a másik vágyik. Mindig így 
megy ez. Másra vágyunk, és végül azt 
kapjuk, amit megérdemlünk. A hangsúly 
viszont a máson, a  sejtelmesen titokza-
toson, a fantáziaborzolón van. A valóság 
meg az: ott áll előttünk Zeusz, aki valójá-
ban Béla. És ez hervasztó.

Azt hiszem, mégsem tudok túllépni 
ezen a Béla-dolgon. Pedig minden erőm-
mel azon vagyok, hogy Zeuszra koncent-
ráljak. Zeusz, te isten vagy – gondolom 
vagy mondom, már nem tudom.

Eszembe jut Tóth Árpád.

Előttünk már hamvassá vált az út,
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá s csenddé szűrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.

Aztán az, hogy újra kellene festetni már 
a szobát, a plafon rémes. Egy vagyonba fog 
kerülni. Akkor ugrott a nyaralás. Esetleg 
mégsem olyan sürgős. Kibír még egy évet. 
A hűtőt is ki kellene cserélni. Vagy ezt, 
vagy azt. Mindent nem lehet. Választa-
ni kell. Plafon, hűtő, nyaralás vagy Bánk 
bán. Az egyik tanárom az egyetemen ha-
tározottan állította: Gertrúd ártatlan. Mit 
tehet ő arról, hogy az öccse nem bír magá-
val? Micsoda ostoba érvelés! De ennek a 
Gertrúdnak nem valami Béla volt a férje? 
Nem, András. Biztos, hogy András. A fe-
nébe a Bélákkal! Most kezdhetek mindent 
elölről.

Végül aztán mégis ő az, aki nem bírja 
elviselni, amilyen vagyok.
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Hadifoglyok 
mesélik
Mikor dokumentumértékű, történelmi-

forrás-értékű írásokat tanulmányozunk, 
túl információs és irodalmi (ha van) érté-
kükön túl, mindig fontos szempontnak szá-
mít keletkezésük és ennek körülményei is. 
Utóbbiak ugyanis rányomják bélyegüket a 
megfogalmazás minőségére, a szöveg motí-
vumaira, a stílusra, a szerző által kieme-
lésre fontosnak gondolt események ismer-
tetésére. Ugyanakkor, amennyiben nem a 
szerző adatja ki saját munkáját, a megje-
lenést lehetővé tevő szerkesztő szerepe is 
jelentős. Ugyanis ő az, aki a szöveg forrás-
kritikai olvasatát elvégzi, esetleg rövidít 
(jelen esetben ez nem áll fenn), magyará-
zó jegyzetekkel ellátja a szöveget, és adott 
esetben pontosít vagy cáfol. E kötet eseté-
ben ezt a munkát Benkő Levente végez-
te el. Külön értékelendő, hogy bevezetőjé-
ben kimondottan a lényegre szorítkozott, 
a forrásokat helyezvén előtérbe. A beveze-
tőt elolvasva már kialakul az általános ké-
pünk arról, ki az a két szerző, akiknek el-
ső világháborús szerepéről és oroszországi 
fogságáról a kötet következő lapjain egyes 
szám első személyben olvashatunk.

Az  első világháborúban hadifogság-
ba került magyar katonákról szóló írá-
sok közül számomra Bonhardt Attila írá-
sa az – amely egyébként a Romsics Ignác 
által szerkesztett Magyarország az el-
ső világháborúban című kötetben jelent 
meg –, amelyet kiemelnék, amelyben kü-
lön alfejezet szól az orosz, román, szerb, 
olasz, francia, angol és amerikai fogság-
ba esett magyar katonák általános sorsá-
nak meghatározó tényezőiről. A kollektív 
emlékezetben az oroszországi hadifoglyok 
sorsa maradt meg a leginkább, ennek mi-
értjére két magyarázatot tudok felhozni. 
Az első az, hogy az első és a második vi-
lágháború következményei ezen a fronton 
komoly átfedésekkel járnak az emlékezet-
ben, így valamilyen módon már az első 
világháborús hadifogolysorsban felfedez-
ni véljük azoknak a sorstragédiáknak a 
magját, amelyek a második világháborút 
követően következtek be, hiszen habár a 
történelmi idő más, a kontextus majdnem 
ugyanaz – illetve a második világháború 
totalitárius ideológiai poklában azért sok 
esetben nagymértékben mégiscsak rosz-
szabb. A  második pedig az, hogy az el-
ső világháborús orosz összeomlás egyenes 
következménye volt az a bolsevik forrada-
lom, amelynek első számú vezetője, V. I. 
Lenin gondolatai szerint a leggyengébb 
láncszem esetében kell, hogy bekövetkez-
zen. A bolsevik forradalommal vette kez-
detét az a gigantikus politikai-társadal-
mi kísérlet, amelynek következményeit 
Közép-Kelet-Európában mind a mai na-
pig érezzük, és ami egyes országokban 
ma is tart, sőt, a nyugati világban szel-
lemi-eszmei reneszánszát éli; kicsit meg-
változott formában, szinte ugyanazoknak 
a gondolkodóknak a műveit felhasználva. 

A két visszaemlékezés természetesen er-
re is reflektál.

Habár a két írást érdemes lenne egy-
mással összehasonlítva ismertetni, rövid 
gondolkodást követően mégis úgy éreztem, 
hogy lineárisan, egymást követő sorrend-
ben érdemes bemutatni a két különböző 
szerző visszaemlékezését.

A szilágysági Szőke Zoltán Bolond világ 
volt… 1914–1922 életútjának nyolc megha-
tározó évét mutatja be. Saját szavai szerint 
„Én Apámnak hetedik, legkisebb gyerme-
ke voltam. Páncélcsehen születtem, ahol 
Apám ált. isk. igazgató-tanító volt. Mind 
a hét gyermekét taníttatta, én is 1913-ban 
végeztem a kolozsvári állami tanítóképzőt. 
A következő év tavaszán önként sorozás-
ra állottam, mert az volt a tervem, hogy a 
tiszti vizsga letétele után a tényleges állo-
mányban maradok, és áttétetem magam a 
csendőrséghez.” (16.) De mivel ember ter-
vez, Isten végez, ezt a tervet a Nagy Hábo-
rú keresztülhúzta.

A történet maga végső soron a szokásos 
hadifogolysors: besorozás, kiképzés, front-
ra indulás, a kezdeti sikereket követően 
fogságba esés, a fogság túlélése, a körül-
ményekhez alkalmazkodva, kalandos ha-
zaút és a kor nehézségei közepette történő 
új beilleszkedés. Ami stilisztikai szem-
pontból kiemelendő, a keserűség és a pesz-
szimizmus hiánya, azzal együtt, hogy fog-
ságba esni nem volt túl vidám esemény 
ennek elszenvedői számára. A  fogságba 
esett tisztek igyekeztek megtalálni az el-
foglaltságot a túléléshez, és Szőke beszá-
molója szerint ez legtöbbjüknek nagyrészt 
sikerült is. Itt kell megjegyeznünk, hogy 
a fogságba esett tisztek számára más bá-
násmód járt, mint a közkatonáknak, és ez 
a lehetőségekhez képest az oroszok részé-
ről az összeomlásig meg is volt. Mintha egy 
eltűnt világ lovagiassági szabályai iránti 
nosztalgia is kiérződne ennek kapcsán a 
szövegből. Tudjuk, hogy a második világ-
háborúban már teljesen más volt a hadi-
foglyokkal szembeni eljárás – nemcsak a 
náci Németország, hanem a Szovjetunió 
is élen járt ebben az egyértelműen negatív 
változásban –, a napjaink brutális hábo-
rúiról vagy még inkább az informális erők 
által megvívott fegyveres összecsapások 
kegyetlenségeiről ne is beszéljünk.

A bolsevik forradalom kapcsán észreve-
hető, hogy a szerző távolról sem áll hozzá 
olyan negatívan, mint legtöbb olyan kor-
társa, aki ugyancsak nem vált kommunis-
tává. Különösen értékes a történelmi kép 
szempontjából, ahogy leírja a különböző 
nemzetiségű hadifoglyok hozzáállását a 
vörös forradalomhoz. Végül kalandos úton, 
németországi kitérővel sikerült hazajutnia, 
ahol rövid időn belül találkozott a románi-
ai realitások egyik meghatározó tényező-
jével, a következőképpen, Szatmárnémeti-
ben, az egészségügyi karantén kapcsán:

„Sehogy sem ízlett az elszállásolás a pa-
vilonban. Érdeklődtünk, hogyan lehetne 
megrövidíteni a vesztegzár idejét… Az el-
intézéshez legelőször is pénz kellett, ami 
nekünk nem volt. …Másnap meg is kaptuk 
a pénzt, és átadtuk a kantinosnak, hogy 
intézze az ügyünket, mert amint ő mon-
dotta, baksis nélkül semmit sem lehet in-
tézni. Itt ismerkedtünk meg először ennek 
a szónak a jelentésével, amely kb. annyit 

jelentett, mint a mesebeli varázsige.” (124.). 
Természetesen a baksis megtette a hatá-
sát, és a visszaemlékező hazatérhetett a 
megváltozott körülmények közé, gyakor-
latilag új életet kezdeni.

Székely Gyula visszaemlékezése (Képek 
a szibériai hadifoglyok életéből) már meg-
jelent a két világháború között, 1929-ben. 
Valószínűleg túl azon, hogy saját emléke-
ire reflektált, céljaként tűzhette ki azt is, 
hogy az orosz világot is bemutassa, saját 
szemén keresztül közelebb hozza, érthe-
tőbbé tegye korának közvéleménye szá-
mára. A szocializmus évtizedei alatt nem 
véletlen, hogy nem került be a köztudat-
ba, pedig komplex, értékes munkáról van 
szó, ugyanis részletesen leírja a szibéri-
ai vörös csapatok emberi és harci minősé-
gét, jobban mondva ezek hiányát. A szerző 
maga, habár tiszti fokozattal rendelke-
zett, a közlegények között töltötte fogsá-
gának első két évét. Írói stílusa kapcsán 
kiemelendő a kritikus szemlélet, mely se-
gítségével gyakran a visszaemlékezésen 
túlmutató, értékes és tanulságos össze-
hasonlításokat végez, mint például a né-
met és az osztrák–magyar hadseregekben 
fennálló mentalitásbéli különbség kapcsán 
a következőképpen:

„Különben a két hadseregben uralkodó 
szellem nagyban különbözött egymástól. 
A Monarchia hadseregében a katonákkal 
való bánásmód durva volt. Áthidalhatatlan 
űr tátongott a tiszt és a közkatona közt. 
Nem fejlődhetett ki a közös bajtársi érzés, 
amely a nagy cél elérésében egyesíthette 
volna őket. Voltak olyan századparancsno-
kok, akiknek egyetlen ambíciójuk az volt, 
hogy a legénység rettegjen tőlük. A német 
hadsereg egészen más alapokon nyugodott. 
A német katonát a beléje nevelt, az uralko-
dó és a haza iránti szeretet s az önfegye-
lem tette erőssé és hajlíthatatlanná. De a 
német katonából nem ölték ki az önérzetet, 
s nem sértegették állandóan emberi mél-
tóságában… A két hadseregnél uralkodó s 
egymástól nagyban különböző szellemnek 
tulajdonítható, hogy a Monarchia hadsere-
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ge messze mögötte maradt a német hadse-
reg teljesítőképességének.” (167. o.)

Nagy kár, hogy a magyar hadsereg dön-
téshozói e sorokból nem tanultak – hasonló 
keserűséggel vannak tele a második világ-
háborús veteránok és hadifoglyok vissza-
emlékezései is, gondolok itt például Kolozsi 
Gergely István visszaemlékezésére. Talán 
akaratlanul is, de Székely Gyula itt olyan 
fontos, társadalomtörténeti szempontból 
nézve meghatározó társadalmi torzulásra 
mutat rá, ami fontos eleme volt az össze-
omlást követő társadalmi felfordulásnak, 
annak a politikai zűrzavarnak és magyar 
társadalmon belül felszínre került törés-
vonalaknak, amelyek végső soron Trianon 
tragikumához is vezettek.

Szőke Zoltán visszaemlékezésével össze-
hasonlítva Székely Gyula írásán érződik, 
hogy még élete során megjelenésre szán-
hatta, ennek megfelelően is strukturált. 
Részletes leírásokkal, rengeteg informáci-
óval szolgál, többek között a kötet fülszö-
vegében megemlített azon információval 
is, hogy az 1848–49-es szabadságharc le-
verését követően Oroszországba került és 
ott maradt egykori hadifogollyal is talál-
kozott. Miután nagyrészt sikeresen – ha-
bár egyáltalán nem könnyen – kimaradt 
a szibériai vörös–fehér polgárháborúból (a 
fehér oldal itt lényegében Kolcsák tenger-
nagy hadseregét jelentette), több sorstár-
sával együtt tengeri úton, Ázsiát megke-
rülve, végül a Földközi-tengeren keresztül 
érkeztek haza. Külön kiemelendő a saigo-
ni tartózkodás leírása. A visszaemlékezés 
zárszava többek között a megjelenés évé-
nek és az ennek keretet adó kor közhan-
gulatának kifejeződése:

„Bizonyos, hogy Oroszországban a bol-
sevista uralom el fog tűnni, s a kommu-
nizmus eltakarítása után lesz csak látható 
és felbecsülhető az a tékozlás és rombo-
lás, mely ezen esztelen uralom alatt vég-
bement. Hosszú évtizedekre lesz szükség, 
míg Oroszország kiheveri a szovjet gazdál-
kodását. A kommunizmus őrületének re-
akciójaképpen Oroszországban izzó sovi-
niszta, nemzeti irányzat fog következni, 
amelynek megerősödése után ismét teljes 
egészében feléled, megújul a pánszláviz-
mus, a mindent elnyeléssel fenyegető szláv 
veszedelem” (309.)

Rövid távon tudjuk, hogy ez a következ-
tetés távolról sem következett be: a szov-
jet rendszer nem omlott össze, sőt, a má-
sodik világháborúból szuperhatalomként 
erősödve került ki, és a pánszlávizmus az 
egykori jelentőségében mind a mai napig 
nem éledt újra. Ugyanakkor az összeom-
lás végül évtizedek múlva bekövetkezett, 
ennek hatásait mostanáig érezzük, és az 
orosz geopolitika napjainkban fénykorát 
éli. Ennek tükrében is érdemes reflektál-
nunk Székely Gyula szavaira.

A két visszaemlékezés értékes és érde-
kes olvasmányélményt nyújt mindazok-
nak, akik az első világháborús magyar ha-
difogolysors, az oroszországi körülmények, 
a szocialista forradalom okozta változások 
felől érdeklődnek, de akár csak tartalmas 
és minőségi olvasói élményre vágynak.

Szőke Zoltán – Székely Gyula: Ma-
gyar hadifoglyok Szibériában. Kolozs-
vár, Polis Könyvkiadó, 2019.

BORSODI L. LÁSZLÓ

Miként a bőr, 
reped
Nádas Péter négy esszé(töredék)ből (Ész-

revételek; Hírek; Álomháztartás; A szabad-
ság tréningjei) álló könyvében az író-nar-
rátor úgy szemléli önmagát, a világot, úgy 
teremt szoros kapcsolatot e kettő, illetve e 
kettő és az alkotás–emlékezés folyamata 
között, hogy közben – az ő kifejezését pa-
rafrazálva – éntelenít, éntelenül. Egészen 
pontosan: „Csinálok valamit, valamilyen 
helyzetben nagyon intenzíven jelen vagyok, 
s akkor éppen az énem és a tevékenységem 
tárgya közé áll be a kép. Az énemhez van 
köze, s mintha azért került volna a helyzet-
be kerékkötőnek, hogy megszakítsa a tevé-
kenységemet. Illetve még ez sem igaz.

Csupán annyi, hogy lazít a koncentráci-
ón, mintegy jelzi, nem ez az egyetlen tevé-
kenység van a világon, hanem még annyi 
más. Vagy emlékeztet egy másik éntelen 
állapotra.” 

A  bevezető mondat megállapításá-
nak, illetve az idézeten belüli okfejtés-
nek a pontosítása a Nádas nyelvfelfogásá-
ból következő szükségszerűség. A szerző 
ugyanis mindig a megfogalmazhatónak a 
határán jár, a kimondhatóság-megnevez-
hetőség és a nyelven túli, kívüli, a nyel-
vi struktúrák által nehezen vagy egy-
általán nem artikulálható dimenziók 
átmenetiségében mozog. Szó nincs tehát a 
szó köznapi értelmében vett szabadságról, 
a kifejezés klisészerű jelentése szerinti al-
kotói szabadságról. Sokkal inkább azok-
ról a szabadsággyakorlatokról, ahogyan 
az egyes, különböző időben (1974, 1976, 
1991, 1999) keletkezett szövegek felfogha-
tók, amelyekben egyfelől a szerző-narrá-
tor a nyelv által, másfelől a nyelv a szer-
ző-narrátor által arra tesz kísérletet, hogy 
pontosítsa és rögzítse azokat az állandó 
elmozdulásaiban érzékelhető folyamato-
kat, amiket emlékezésben, álomban, kép-
zeletben, a kultúra, a civilizáció változá-
saiban és e változások következményének 
minősülő átértékelődésekben („A  máso-
dik világháború végleg törölte Goethét az 
élő költők sorából. Viszont feltámasztotta 
Kavafiszt, Pessoát”), a kultúra, a civilizá-
ció történetében megragadható elfojtások-
ban érzékel („Szabadságban az emberek 
semlegesítik önmagukat a saját benyomá-
saikkal szemben. Mielőtt valami rettene-
tes sértést vágnának egymás fejéhez, azt 
mondják, ne vedd személyesen. Mást nem 
tehetnek, rossz és jó között a liberális de-
mokrácia jogi rítusai szerint tilos különb-
séget tenniük.”).

A szabadságot nem a kimondás, kibe-
szélés könnyűsége adja, esetleg az attól 
várt pozitív terápiás eredmények szépítik 
meg, ellenkezőleg: a szellem szabadságá-
ról van szó, ami magában a nyelvben ra-
gadható meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
szabadság nem adott, és nem is végső, el-
érendő, statikus állapot, hanem küzde-
lem, tréningezések (vagyis alkotás!), folya-
mat, ami egyszerre tudatosítja a nyelvnek, 

a gondolkodásnak, végső soron magának 
a szabadságnak a korlátait, a törékenysé-
gét („Meghalt Ottlik. Féljen a szabadság” – 
bár nem biztos, hogy egyértelmű ok-okoza-
ti összefüggés van a két mondat között) és 
e korlátok ellenére a kimondhatóság hatá-
rainak áttörési lehetőségeit. Fejezze ezt ki 
egy nádasi hasonlat: „A vakolat, miként a 
bőr, reped.” Ezért a repedésért, a nyelv ré-
seiben feltárulóért, a feltárulás lehetősé-
géért folyik a küzdelem, az alkotás, ami 
egyben annak értelme is. Nem csoda, hogy 
ezzel függ össze a kimondás egyszeriségé-
re és pontosságára való törekvés.

A  nyelvnek, a  mondatnak olyannak 
kell lennie, ami egyszeri, mert magának 
a megismételhetetlennek a kimondása a 
tét: „A mondatoknak arról kéne szólniuk, 
ami nem ismételhető meg.” Mert egysze-
ri a nyelv, egyszeri az ember és a világa, 
amely őt körülveszi, egyszerinek kell len-
nie nyelvvilágának, amely által a szerző, 
az ember van, él, mozog, gondolkodik, al-
kot. Mint ahogy egyszeri és megismételhe-
tetlen az az életmű is, amelyet ilyen művek 
alkotnak, mint az Egy családregény vége, 
Emlékiratok könyve, Párhuzamos történe-
tek, Saját halál, Világló részletek stb. (a fel-
sorolás is töredékes, mint maga a nyelv), 
és amelyeknek holdudvarában ott vannak 
ezek az esszétöredékek, rámutatva, hogy 
miként és miből nőttek ki amazok, mint 
az írói műhelymunka eredményei, mint a 
szellem tréningjeinek jutalmai. Úgy teszi 
mindezt láthatóvá Nádas, hogy magának 
a genezisnek a folyamatáról szóló szövege-
ket is mesterművekké avatta, vállalva itt 
is a teljesség szem előtt tartásával a töre-
dékességet, hiszen a nyelv maga működik 
úgy, hogy a szellem teljessége, szabadsá-
ga megélésének pillanatait a nyelv törés-
vonalaiban villantja fel.

Nádas Péter: A szabadság tréning-
jei. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2019.



HELIKON10

123 – szerkeszti Horváth Benji

DEMETER ARNOLD

Félhold
A teraszon láttalak meg, arcod egyik
fele él, másik pedig elveszett a félhold
poklában. Havonta egyszer lehetsz
egészen valód. Mindig későn érkezel,
de onnan számítva hamar is mész.
Magad után kalandokat hagysz, egy
firkát a wc-ben és hamut,
székek, kanapék melegségét,
kortyok intenzív ízét.
Az ajtó nem üdvözöl és nem
köszön el. Mindegy, hogy nélküled
virrad vagy miattad.

Huncut szinguláris
Merev testek, csendes szoba.
Hozzád érek, te hozzám nem,
mondd csak, a vágyat honnan
hozzam el.
Így csak test maradsz nekem, vér,
alvó por és szerv-özön, s hogy csak fekszel,
az számomra közöny és nem romantika.
Simogass, higgy a lágy gesztusokban,
de tudd, hogy itt a harcban az elbukók közé jutsz.
Hamis lator, kinek egy sem akad,
persze, hol kopogni nem szabad,
ott kaparászni is csak árnyjáték.
Most mi legyen, drágám, alvás vagy hajcihő?
Na, nézd, alszik már…
Én, szegény, értem, hogy néha az álom serény,
én meg bamba. De most magamban
maradtam huncut szinguláris, ez az
én sóhajom, holnap szabad az út,
vagy ismét telehold lesz vajon?

Egy fáradt ember ásításai
Dél van, megébredtem. Gondolom, te is.
Föl-alá járkálsz fejemben. Megkérdezem,
hogy aludtál. Helyetted is ásítok egyet.
A szoba ajtajában még visszanézek, mintha
rád várnék. Gyere reggelizni.
Az asztalnál szemben ülünk.
A kockás abrosz segítségével
a rácsok között utat keresnék tekinteted felé.
Kócos vagy, mint aki álmaiban
Xénává változik, és kalandokat él át.
A paplanok urának neveztél el, hisz annyira
ékes volt koronám, mintha valamiféle

rangot hordanék fejemen. Reggeli után
kávéval kínállak. Megiszom a te részed is,
itt már kezdem érezni, hogy nem vagy itt.
Visszamegyek a szobába. Ásítok.
Csak elképzeltelek.

Esteledik
Ahogy belépsz a házba, köszön egy festmény:
jó estét. Színeiben szürkés, mégis mint
egy megromlott paradicsomszósz, úgy folyik
szét a falon, lebontja a keretet is maga körül,
pontosan úgy, ahogy a nap végére
te a ruháid. A bugyidat szoktad
csak magadon hagyni, de idővel a kilincsen
landol. Te pedig teljesen szabad leszel.
Ilyenkor cefre-almaillatod van.
Persze te még csak ága akarsz lenni a termésnek.
Megszöksz a fény elől, lekapcsolod a lámpát.
Ott ciripelnek rémálmaid az ágyad alatt.

David Farcaş: Morning Fog
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HORVÁTH FLORENCIA

Nem
Akarod, persze, akarod. Minek
kiált, aki úgyis fél, ha
odamennek. Aki nem meséli
el a hegyeket. Vonaton sírni.
Nézd, belógnak
az útvonalba a fák. Ha az Isten úgy
akarja, úgyis. Megkopik bennem
a szél. Hajtsd magad alá a fűszálakat,
azért nőnek. Újra. A hang nem
az enyém, amit mond, nem
lehet sajátod. A hang senkié. Amúgy
is, kinek kellene. Tükröt tart. Apa
mesél róla. Holnap
kimegyünk, nem lesz baj.

tart
ez a nyár. napjaink izzó óceánja.
harmatosra izzadja magát reggelre a rét.
mondd meg az esőnek, meg kell várnia,
míg magához tér a nyíló auróra.

oda vidd, ahonnan mindenhova lát,
mutasd meg neki a nappalok kékjét.
kiálts, hogy ő az, csak ne nevezd meg,
ne áruld el, amit suttog.
a ruhára kerülő homokszemcséket
egyenként kell leszedegetni, 
különben felkarcolják a bőrt. 
most repülnek ki a fészeklakók, lehetsz
az ég. törd össze a felhők roppanó ágait.

adj oda mindent, amit az öle bír, 
csak azt kérd cserébe, ne ő legyen a nap.

fényrezonancia
nem szabad figyelni a légzésre.
kipárolog a tenger,
kel a nap, ég a szalma.
krémszínű otthon, apró csipke
felöltő, lázadó ég.
engedd, betakar. 
ha nincsenek erek, mi tartja a vért?
öklendezd ki, ami
megmaradt belőled.
csak halkan nyiss ablakot, ne lássák,
hogy idebent alszik a fény.

Bázel
Gyűszű helyett csak kinyúlt pulóverujj jut.
Hogy tűszúrásoktól mentes a karod.
Összevarrnának a rabszolgákkal.
Védd, ameddig lehet, különben
estére te leszel, akit feláldoznak.
Kinyalogathatod a tálak alját,
de az étellel sosem laksz jól.
Mondd, hogy ne temessenek el!
Mondd, hogy te nem leszel féreg! 
Takaród sosem volt, ágyad, ahol 
éppen elalszol. Cérnából fonsz
szebb álmokat magadnak. Nálad 
van az olló, éjjel tépik majd ki a kezedből,
de ébren csonkítanak meg.

Kormányozz észak felé! Az utolsó
akaratod legyen, hogy a darabjaidat
a madarak hordják szét!

szín
és akkor apám újra megépítette
a kicsi színt, pontosan olyat.
az udvar legvégén, a nagy farakásnál.
gondosan törte az ágakat
egy évtizeddel később.
és akkor apám megépítette a gyerekkorom.
pitypang levéllel fedte, a tartóoszlopokon
némán sírdogált a kutyatej.
elrejtett emlékekről fújta le
a védőrétegként szolgáló port.
a bővítést már csak hozzáképzeltük.

Nem történt tragédia
Az öcsém madár, én félelem vagyok,
az istenek halak.
Valaki esténként beleül
a sarkamba és sebeket tépked.
Olyankor ruhástól a zuhanytálcába 

guggolok,
nézem, hogy mosakszik párában a tükör.
Éjjelre a fal csempéi közt húzom meg magam,
a fúga kavicsszemcséi nyomják oldalamat.
A reggel csak hiányzó szerveimnek tűnik fel,
amiket elkapkodtak a láthatatlan banditák. 
Kutyák pusztulnak el minden
szökőév második hajnalán,
a csöpögő csap húz gyenge vart.
Az öcsém reszket néha miattam,
hogy végleg veszni hagytuk a semmit.
Hallom, ahogy anyánk tollával kitömött 

párnájába suttogja:
Uram, mondd, szeretsz-e, hogyha 

élni hagysz?

Mottó

Mindent elviszünk magunkkal.
A fák virágzását,
a téli pelyheket.
A munkatáborok csöndjeiben terek,
a terekben reszkető rabok.
A rabok emberek.
Ha kirohad az élet,
ha a test a földnek alászáll,
én tartom fölé a mennyet.

kár
nem tudja értékelni, mi maradt abból,
amit az utolsónak hátra hagytak.
megtanít majd vasból fonni rongybabát,
úgyis boldog lesz más helyette.
a félelmekre lassan húz cipőt,
eltapossa, mielőtt felvenné.
bennszülöttek fájásai törik meg
a lánctalpak csiszolta hullámzást,
nem tudja, meddig ér, de szép lassan
elhagyja az érkezési oldalt.

lehet csak úgy
üres kikötőben áll a fehér.
most már ne vidd el az éjszakát.
majd elfelejti, ha kell, ilyen a 
tudatos álmatlanság.
a hideg levegő apró burkai,
ki nyitja ki a szemét, ha
minden bezárul? holnap 
viszik haza a telet, ne maradj
itt, ha nem muszáj.
felszántani az eget, mikor
úgyis lebomlanak a madártetemek.
fűszálnyi kard, ha kivirágzik.

Mircea But: A méregfa



HELIKON12

SZIJJ MÁRTON

A Bel Air Coup’
A Cherry Flavoured Apocalypse metaesz-

tétikai jelentőségű alkotás. Zene még soha 
nem hangzott egészen úgy, ahogy a Bel Air 
Coup’ legújabb albumán – kezdi vendégkri-
tikáját Maxine Shaldenyacki a Ditchforkon, 
az internet legszőrösebb szívű zenekritikai 
oldalán. Az album megkapta Shaldenyacki-
tól a szűkmarkúan osztogatott, tízpontos ér-
tékelést, illetve a kifejezetten erre az alka-
lomra életre hívott Best Album You’re ever 
Gonna Hear-díjat. A  Ditchfork ennek ap-
ropóján úgy döntött, leközöl egy hosszabb 
portrét is a banda agyával, Kevin Archer-
rel, aki többek szerint egymaga áll a pro-
jekt mögött.

Archer 1987-ben született Sydney-ben, 
ahol egész gyermekkorát is töltötte. Édes-
anyjáról semmit sem tudunk, de apjáról is-
mert, hogy kamionsofőrként járta az or-
szágot, kevés időt töltve odahaza. Amikor 
otthon volt, minden nap elővette elektro-
mos gitárját és pengette a tévé előtt – ahogy 
az ifjabb Archer fogalmaz egy interjúban. 
Apám állandóan a keze ügyében tartott va-
lamilyen hangszert – folytatja –, tudott do-
bolni is, a dobszerkó mindig ott állt a szoba 
sarkában. Ő vette a Baby Bach szintetizátort, 
amin az első hangjaimat ütögettem.

Archer papa magának való típus volt, soha 
nem játszott bandában, csak otthon zenélge-
tett, amikor ideje telt rá. Kevin azonban ösz-
szejárt a helyi kertvárosi srácokkal, akikkel 
tizennégy évesen szörfrock zenekart alapí-
tott, miután megtanult dobolni, gitározni és 
zongorázni is. Honnan a Bel Air Coup’ neve? – 
teszik fel neki a kérdést egy másik beszélge-
tésben. Nem tudom – feleli –, csak nézegettem 
egyszer a gyerekkori autós kártyáimat, tudod? 
És megtetszett a Chevrolet Bel Air Coupe ne-
ve, de gondoltam, az az „e” nem kell a végé-
re, mert úgy sokkal menőbb. Néhányan azt is 
gondolhatják, hogy van valami mélyebb jelen-
tése is. Pedig nincsen.

Az első, még inkább csak demónak mond-
ható album, a The Yes of No 2006-ban látott 
napvilágot, mikor Archer még csak tizenki-
lenc éves volt. A tehetség már itt is bőven 
megmutatkozott – a Myspace-korszak vége 
felé ugyan a Bel Air Coup’-nak várnia kel-
lett a nemzetközi hírnévre még néhány évet, 
de így is Ausztrália legnagyobb reményű ze-
nekarai közé került.

Közel öt év telt el, mire 2011 derekán 
megjelent a várva várt folytatás, az  Un-
pleasant Euphoria. Az  első stúdióalbum 
ötvenhat perc hosszú (kétszerese az előző-
nek) és 8,6-os, kiemelkedő értékelést kapott 
a Ditchforktól, illetve nyolcvanhét százalé-
kos összértéket a Metacritic oldalán. Itt már 
tetten érhető az elmozdulás a pszichedeli-
kus rock és néhol a blues felé, bár a számok 
döntő többségén még érezhető a korai Pink 
Floyd vagy a nem túl kései Beatles hatása. 
(A videóblogger Anthony Staccatio évekkel 
később vallotta be, hogy a zenekart egészen 
a harmadik lemezig csak olcsó, hihetetlenül 
olcsó Beatles-utánzatnak tartotta, ezért 
nem is foglalkozott vele különösebben.)

Ekkor már minden készen állt ahhoz, 
hogy megiramodjanak a nemzetközi siker 
felé, de az áttörést mégsem egy harmadik 
próbálkozás, hanem a YouTube akkori ki-
rályával, Lil’ Pornnal való közreműködés 

hozta el. A Ruby on her Neck a rapper Hen-
ry Kaltenberg II EP lemezén kapott helyet, 
és habár lírikailag nem tűnik ki a zenepia-
cot elárasztó trapslágerek közül, de Archer, 
aki nemcsak a zenei alapot, hanem a refrént 
is szolgáltatta a felvételhez, annyira sikere-
sen ötvözte az éppen divatossá váló mum-
ble rap-et saját szintetizátoros pszichedé-
liájával, hogy ezzel egymaga megalkotta a 
később önálló zsánerré váló pszichedelikus 
blues rapet, ami olyan előadóknak jelent az-
óta is komoly inspirációt, mint Lil’ Bigbooty, 
Young Savage vagy Arigenia Grandet.

Ekkor egyre többen kezdtek tartani at-
tól, hogy Archer és a zenekar a népszerű-
ség hatására feladta gyökereit és amint ez 
oly gyakran megesik, zeneileg befellegzett. 
A pesszimisták szerint nem volt más hátra 
számukra, mint néhány felejthető album és 
közepes popsláger, a Coup’ pedig majd szép 
lassan tovatűnik. De nem így lett.

Archer 2012 tavaszán, a Lil’ Pornnal va-
ló munkát követően eltűnt, és a következő 
két és fél év során nem is került elő. Nem 
adott interjút, nem lépett fel, és visszauta-
sított több közreműködésre való felkérést 
is. Akkori ügynökének, Rick Moriartynak, 
az időszakot summázó megfogalmazása sze-
rint elege lett az egészből. Nem az, hogy nem 
élvezte, csak tele lett kissé a töke azzal, hogy 
napról napra kevésbé bír ember módjára élni. 
Ráadásul ekkoriban ismerkedett össze Dus-
tin Vernonnal, aki nagy hatást tett Kevinre. 
És akkor Kev kitalálta, hogy ő is fogja magát 
és lelép kicsit valami faházba egyedül lenni. 
Vett egy kuckót a San Inferno melletti erdő-
ben, és odaköltöztette az egész stúdióját, hogy 
tekergesse a szintetizátorait két éven keresz-
tül. Abből lett ez az album.

Ez  az album pedig, ahogy mára közis-
mert, az Enigmatic Openness. Amikor 2014 
végén már mindenki azt hitte, több meglepe-
tést nem tartogat az év, Archer szó szerint a 
semmiből berobbanva szakította meg hiátu-
sát. A lemez első száma, a Make It Happen a 
kritika szerint halálos hasítás a némán ál-
ló levegőbe, míg a korong maga hiánytala-
nul betölti azt az ürességet, amelyet éreztetni 
is kizárólag saját maga képes.

A Bel Air Coup’ nemhogy eleget tett az elő-
ző lemezek által keltett elvárásoknak, de egé-
szen új mércét alkotott. Ugyan az Enigmatic 
Openness, ahogy a kritika fogalmaz, inkább 
mondható pszichedelikusnak, mint rocknak; 
és habár komolyabb, jelentősebb és nehezebb, 
mint felmenői, mégis megőrzött valamiféle já-

tékosságot és egészséges mértékű önkritikát, 
amely megakadályozza a saját maga jelentő-
ségteljességébe való tragikus belefúlást.

A  legelső, több mint nyolc és fél perces 
track a másodperc tört része alatt, lábainál 
elkapva rántja le hallgatóját a legmélyebb ten-
gerfenékre. A Make It Happen kortárs mester-
mű, valódi spirituális rockballada, amely hi-
dat ver a lét és nemlét, meg minden ilyesmi 
között. Természetesen a közel egyórás opus-
nak más csúcspontjai is akadnak, például az 
ellenállhatatlanul dallamos Dreams About 
Waking Up vagy a Spotify-on egymilliárd le-
játszás felé igyekvő Leave Me Alone.

Ez a zene egy hiteles spirituális utazás hű 
dokumentációja az erdő mélyéből, a termé-
szetfeletti csendből kiáradva, de maga Ar-
cher mégsem filozófus vagy misztikus, ha-
nem egyszerű városi srác, aki csak a maga 
útját keresi, és igyekszik feldolgozni és ki-
bogozni családi örökségét, kitalálni, mihez 
kezdjen az életben, meg hogy egyáltalán, mi 
a szar is ez az egész.

Ugyanúgy találhatók a korongon la-
zább popslágerek (Me, You and I), depresz-
sziós, nihilbe hajló balladák (Unhappening) 
és még leginkább kísérletként felfogható, jó-
részt rövidebb darabok is (Plethora of // Co-
nondrum). Amiben valóban különlegeset 
és maradandót alkot, és újat hoz be a mo-
dern zenébe, az a feltalált vagy megtalált 
hangzások megfelelő összekapcsolása. Egy 
olyan maximalistáról van szó, aki nem csu-
pán a tökéletes hangot és hangzást kutatja, 
de transzcendens élményt akar átadni. Ar-
cher nem dalokban vagy lemezekben gon-
dolkodik, hanem azon, hogy hogyan ragadja 
meg az időnkívüliséget és tegye közszemlére 
az időbeliség keretei között olyan formában, 
amely maga is időtlen. A Bel Air Coup’ zené-
je arról szól, hogy olyan állandóságot teremt-
sen, ami minden alkalommal megváltoztat 
valamit abban, aki hallgatja.

Eztán, ahogy mondani szokás, min-
den visszatért a megszokott kerékvágásba. 
A banda rendszeresen fellépett, közreműkö-
dött, és kiadott egy-egy jó, kiváló vagy köze-
pes számot. (A Paranoid című pszeudogiccs 
popsláger borítóján barátnőjével, a szintén 
énekes-dalszerző Aviana Egdahllal látható 
[akivel azóta már össze is házasodtak], il-
letve egy szokatlanul nagy pohár vörösbor-
ral, ami mára Archer egyik fő attribútumá-
nak számít.)

És valahogy így jutunk vissza a Cherry 
Flavoured Apocalypse-hez.

Camilia Filipov: Time Sculpture
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ANDREI DÓSA

A reklámszünet jótékony fényében 
lebegtem
(pluteam în lumina benefică a pauzei publicitare)
amikor közeledni akartam hozzá
a legjelentéktelenebb incidensek
is megváltoztattak mindent
ha a méz lecsöpögött
a kenyérlyukakon át
és a tányéron tócsát csinált
mielőtt beleharaptam volna
akkor már ki se mentem a házból
féltem nehogy találkozzak vele
féltem nehogy kitalálja
mit akarok tőle

hogy közelebb kerüljek hozzá
kiizzadtam a közeledési gesztusait
a balgáknak a filmekből
karjaimban tartottam a levegőt
ami formát ad a felfújható nőnek
ringatva őt
anima l’anima mia
dove vai

és ő valóban az volt
egy intenzíven forgalmazott szaglásmárka
egy délibáb a kétdimenziós kép háromdimenzióba
hajtásának folyamatában
egy alig sejtett lustasága a húsnak
és a pixeles redők alatt
megbújt valami jelentés

.rar
nem tudtam hova tenni a kezeimet
a végletekbe száműzött
szexuális feszültség
levágott a testi valóságról
ájulás állapotává kezdett fejlődni

elképzeltem ahogy este a lányok
hánykolódnak a szőnyegen
lábuk közé szorított kezekkel

holnap már nem lesz ilyen testtudatuk
és én megpróbálok majd
egybeolvadni ezzel az öntudatlansággal

végső soron és ellentétben a logikai folyamattal
arra gondoltam mikor fognak eltűnni ők
az életemből

a jövő változtasson át
adatcsomagokká – tapasztalat és felejtés
minden nyomást engedjen ki
az emberi határok ünnepélyes földrajzán túl

a melegről voltaképpen
(despre căldură de fapt)
arról hogy köd van szél víz
arról hogy messze van
hideg van
vészjelzők
nem az élvezet miatt
az agy kémiai zseléje
remeg
a kezdet energiája
dadogva alszik ki

de nem
arról hogy minden ami itt van eltűnik
amikor hangjának melege
eléri ugyanazt az intenzitást
amit az önkéntes hangja
aki olajszurtos
pingvineket ment meg

kizárólag férfias
(exclusiv masculin)
alapvetően erre van szükségem
naponta hagyjon ott az ikarus busz a mezőn
és onnan húsz kilométer tekerés
egy törött ülésen
ellenszél
az úton csak egy ellenőrizetlen vizű kút
a végén egy falu ahol nem találkozom soha senkivel
egy sportcsarnok fűtetlen szürkére
festett fémszerkezet
az izzadságszag és a kizárólag férfias zihálás
hogy ne gondoljak többet a szexre

Strange attractor
A világ egyik végétől a másikig:
egy információ, egy dal, egy kis érzelem,
más információ, más dal, még több érzelem,
gurul a gyapjúgolyó.

Azt akarom hogy az áldozat echoláliában szenvedjen,
hogy azonnal reagáljon legrejtettebb
vágyaimra, megerősítve őket,
Afrika vöröses földjébe szúrt elefántagyar.

A kabinablakon át fentebb két tetszőleges törzs
közti csata naiv ábrázolása látható,
nyilak a levegőben, fantasztikus állatokon lovagló harcosok,
az ő egükön is átkelt a gyapjúgolyó.

Megtalálni az ifjúságban elkövetett,
visszatérő hibák tervét: out of the mist,
how could i miss you with your drugs?
Plakátok, hálózati órák, pornómagazinok.

Maradj nyugton, suttogják az orgiába gyúrt végtagok.
Gyere velünk, és minden úgy lesz, ahogy ígértük.
Nyújsd ki a kezed: egy információ, egy dal, egy kis érzelem,
gurul a gyapjúgolyó.

HORVÁTH BENJI fordításai

Demeter Arnold 1998-ban született Csíkszeredában, Csík-
szentkirályon nőtt fel. Jelenleg mesterszakos hallgató a kolozs-
vári BBTE  Politika, Közigazgatás és Kommunikáció Karán, 
kommunikáció és közkapcsolatok szakon.

Horváth Florencia 2002-ben született Celldömölkön. Az EL-
TE magyar alapszakos hallgatója. Verseket, slam poetry-szöve-
geket és prózát ír. Publicisztikai munkájáért Aranytoll-kitünte-
tésben részesült. Számos írótáborban és pályázaton vett részt és 
nyert díjat, írásait számos folyóirat közölte.

Szijj Márton 1995-ben született Szombathelyen. Jelenleg a Ká-
roli Gáspár Református Egyetemen tanul vallástudományt és 
nemzetközi kommunikációt. Főleg prózát és verset ír.

Andrei Dósa 1985-ben született Brassóban, jelenleg családjá-
val ott él. Több fontos díj kitüntettetje, öt verseskötet és egy re-
gény szerzője, magyar és angol irodalmat fordít román nyelvre. 
Legutóbbi kötete: Expectativa luminoasă (OMG Publishing, Ko-
lozsvár, 2020).
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LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ

Hogyan 
olvassunk?
– Tolsztoj, Mikes Kelemen, 
Vörösmarty és a többiek –

Egyik kedvenc román költőm, Doina Io-
anid írja Sündisznó-szelídítő ritmusok cí-
mű poémájában:

„Újabban nagyon divatba jöttek a bol-
dogságról szóló tanulmányok. Mindent 
megtudhatsz, ami érdekel. Vége a ké-
telkedésnek. Ezek a tanulmányok még 
a fémkereső szerkezeteket is lepipál-
ják. Pontosság és hatékonyság. De  va-
jon mennyi a te boldogságod együttható-
ja az éjszaka közepén, amikor megjelenik 
a sündisznó, befurakodik az ágyadba, és 
megtelepedik a hasadon? Miféle modern 
tanulmány tudná mérni hangos rágcsá-
lását, hogy aztán százalékká alakítsa át?”
Nagyon egyet tudok érteni Doina Ioanid-

dal abban, hogy a „Hogyan legyünk boldo-
gok?” típusú könyvek semmit se érnek az 
éjszaka közepén, amikor megjelenik a sün-
disznó (hogy ez a „sündisznó” mit akar je-
lenteni, azt mindenkinek a fantáziájára 
bízom). Pedig tényleg szakad le a könyves-
boltok polca a kedélyjavító, bestseller-gya-
nús könyvektől! Hadd idézzek ide két ilyen, 
egészen friss „csináld magad”-kötetet a 
családi könyvtárunkból: 13 éves Vica lá-
nyom megnézte A vezércsel című sorozatot 
a Netflixen, meg is vette rögtön Polgár Ju-
dit Legyél te is bajnok! című könyvét. Lesz-e 
sakkvilágbajnok Vicából? Nem tudom. Az-
tán: még karácsony előtt megérkezett a tisz-
teletpéldányom Lackfi János Hogyan írjunk 
verset? című kötetéből.1 A feleségem el is ol-
vasta gyorsan, szerinte egészen „mai” könyv 
– bár az anapesztusokat továbbra sem hallja 
a versekben. Nyilván, a feleségem nem vers-
írást akart tanulni, hanem – egy oktatási 
központ ügyvezetőjeként – a módszer érde-
kelte őt, az tudniillik, ahogy Lackfi megpró-
bálja közel hozni a verset a mai fiatalokhoz.

Túlzás-e részemről, ha Polgár Judit és 
Lackfi könyvét is besorolom a boldogság-
ról szóló „füveskönyvek” közé? Nem beszél-
ve arról, hogy én is a nagyképű Hogyan ol-
vassunk? címet írtam az olvasónaplóm fölé. 
Honnét van nekem bátorságom ilyesmi-
hez? Az addig rendben van, hogy felkérés-
re íródik ez az olvasónapló, de van-e nekem 
egyedül üdvözítő módszerem az olvasáshoz? 
Természetesen nincs; retirálok is gyorsan, 
kijavítván a Hogyan olvassunk?-ot Így olva-
sok én!-re… illetve rákanyarodva végre az 
olvasmányokra.

Nos, a próféta-Tolsztoj Három aggastyán
című, erkölcsnemesítő novelláját olvastam 
éppen, amikor – „az éjszaka közepén” – 
megjelent a sündisznó. A Tolsztoj-novella 
sztorija amúgy (mint kiderült) közismert 
vándortörténet: aggastyánék a tengeren 

hajóznak, kikötnek egy szigeten, ahol egy 
remetét hallanak rosszul imádkozni („Ál-
dott legyen az Isten” helyett „Átkozott le-
gyen az Isten”-t mond). Megtanítják neki 
az ima helyes szövegét, tovább is hajóznak, 
a remete viszont elfelejti a jó szöveget. Ijed-
tében elkezd szaladni – a víz tetején! – a 
hajó után, hogy tanítanák meg neki ismét 
a jó szöveget. Látván a csodát, aggastyá-
néknak leesik a tantusz, hogy Istennek 
nem a száj, hanem a szív imája számít.

De hiszen én olvastam már ezt a történe-
tet, Mikesnél is, Vörösmartynál is! – mond-
tam magamban. A pontos szöveghelyekre 
persze nem emlékeztem, de így legalább al-
kalmam volt újraolvasni Mikest is, Vörös-
martyt is! Ha nincs Tolsztojnak ez a no-
vellája, ki tudja, mikor vettem volna elő 
ismét őket?! És tényleg ott van a történet 
Mikes 1757. december 29-i, utolsó előtti le-
velében. Szakad meg a szíve az embernek, 
mikor azt olvassa, hogy „Már mi csak ket-
ten maradtunk Zai úrfival, mi vagyunk az 
legutolsók, mert utoljára hagyott minket 
az Isten”. De hálát kell adni ezért is Isten-
nek – mondja Mikes –, és kérni, „hogy ne 
hagyja el ezután is a szegény bujdosókat”. 
„De ne szájjal kérjük, mert az emberek a 
szájat hallgatják meg, de az Isten a szívet 
tekénti, valamint történt egy szent reme-
tével.” És leírja röviden a történetet, „zan-
zásítva”, ahogy manapság egy-egy regény 
tartalmát foglalja össze az internet (megkí-
mélendő a fiatalokat az olvasástól). Zanzá-
sítva, mondom, de micsoda nyelven! Másutt 
egyszer már leírtam, hogy a Törökországi 
leveleknél szebben nem is kezdődhetett vol-
na a magyar széppróza – nekem legalábbis 
utolérhetetlenül szép Mikes nyelve, hiszen 
gyermekkoromban nagyapámék – túlzás 
nélkül mondhatom – gyakorlatilag ezt a 
nyelvet beszélték Lövétén. Hadd álljon itt 
a remete történetének Mikes-féle foglalata, 
hátha valaki kedvet kap ehhez a nyelvhez:

„Egy püspök a tengeren utozván, a  ha-
jósok egy sziget mellé a hajót megkötik, 
a püspök maga mulatságára a szárazra 
kimegyen. Amint alá s fel járna, egy kis 
gunyhócskát láta a fák között, hogy ta-
lám valamely ember laknék ott. Egy kis 
ablakocskához közelítvén csak csendesen, 
emberszót halla, és mintha valaki imád-
koznék. De mint elcsudálkozék, hogy az, 
aki bent volna, eszerént imádkozék: átko-
zott legyen az Isten. Ezeket a szókot pe-
dig szüntelen mondja vala. A püspök nem 
állhatván, bémene az emberhez, és mon-

dá néki: atyámfia, ne azt mondjad, hogy 
átkozott az Isten, hanem áldott az Isten. 
A remete úgy kezdé mondani. A püspök 
hogy erre megtanította volna, visszátére 
a hajóhoz, és megindula a hajó. A reme-
te pedig azalatt elfelejté, amit tanult volt, 
és észrevévén, nagy sebességgel kezde a 
püspök után futni. A hajó távul vala már 
a parttól, de a remete nem vigyázva ar-
ra, ha a földön vagy a vízen futott-é, né-
ki csak az imádság volt az esziben. A püs-
pök és akik a hajóban valának, nagy 
csudálkozással láták, hogy a remete a 
tengeren futna utánok. Aki is a hajót bé-
érvén, kiáltá a püspöknek, hogy elfelejtet-
te volna az imádságot. A püspök látván a 
nagy csudát, mondá néki: atyámfia, csak 
úgy imádkozzál, amint eddig imádkoztál.”
Hát igen. S mi minden van még a …leve-

lekben! „töltjük, húzzuk, vonjuk az időt…” S 
ahogy már a …levelek elején is folyton biz-
tatja magát, hogy nem kell kétségbeesni… 
Nem ártana külön is „mikesezni” egyet…

Ahogy Vörösmarty A  szent embere is 
megérne egy külön misét. Ugyanaz a szto-
ri, háromrészes versben elbeszélve. Megsóz-
va-borsozva Vörösmarty mániáival, úgymint 
család… haza… „És a hála / Értök szálla / Év-
ről-évre a nagy éghez, / A nagy égnek iste-
néhez.” Mert a haza már szabad (1845-ben!), 
„vére ifjú koszorúja is felzsendüle”, szóval a re-
mete is megnyugodhat: „Amit vár, nem földi 
jó; / Lelke túl jár a világon, / Ajkiról szent ima-
szó / Száll az égbe hálaszárnyon”. Szent ima-
szó, csak éppen rosszul mondva: „És imája 
vad, kegyetlen, / Gondolatban tiszta, szent bár” 
stb. – a történet vége ugyazan, mint Tolsztoj-
nál és Mikesnél: „Mondd tovább is bátran 
szent imádat, / És ne rettegj semmi földi vá-
dat”. Szegény Vörösmarty! Vajon miről akar-
ta meggyőzni magát A szent emberrel? Hiszen 
alig egy évre rá jött Az emberek: „Az ember 
fáj a földnek”; „Az emberfaj sárkányfog-vete-
mény: / Nincsen remény! nincsen remény!”…

Hogyan olvassunk tehát? Fogalmam 
sincs. Mint a fentiekből is kiderül, én elég-
gé összevissza, rendszertelenül olvasok, 
szörnyen összefirkálva minden egyes köny-
vet. De Mikesékhez biztosan vissza fogok 
még térni. A Törökországi levelek belső bo-
rítójára például egészen szép „reménytelen-
ségi görbét” rajzoltam…

Jegyzet
1 Lövétei egyik verse példaszövegként szere-
pel Lackfi kötetében, ezért járt neki tisztelet-
példány. (A szerk.)
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ADORJÁNI ANNA

Die fetten Jahre 
sind vorbei
Lőn pedig az Úr 2010-dik esztendejében 

Ausztriában, hogy Herr Mustermann, a Ur-
banFit fitnesslánc ügyvezető elnöke álmot 
látott, s áll vala a Duna vize mellett. És ímé, 
a folyóból tíz kigyúrt csávó úszik vala ki, s a 
lacikonyhán sört és virslit rendelnek vala. 
S ímé, azok után tíz kehes csávó úszik ki a 
vízből, alig húzzák vala belüket, s a virsli és 
sör szagát sem érzik vala. Akkor a tíz kehes 
csávó odamegy vala a kigyúrtakhoz, és sö-
röstől-virslistől elnyeli vala őket.

És felserkene Mustermann és szerveze 
vala egy pitch versenyt, mert nincs, aki 
megmagyarázza álmát. Akkor ruhát vál-
ta és megborotválkozék a Karl Gustav 
Sigmund reklámügynökség kreatív igaz-
gatója, összeállíta egy prezentációt és így 
szóla: A tíz kigyúrt csávó a sörrel tíz esz-
tendőt jelez. A tíz bő esztendőben a fitness 
stúdió bevétele, felhasználóinak száma 
exponenciálisan növekendik és új stúdi-
ók nyílandanak. Akkor a kreatív igazga-
tó slide-ot váltott vala, s az új slide-on a 
„Vége a kövér esztendőknek” szlogen álla.

Megtetszik vala a szlogen Musterman-
nak, ki a túlsúlyos fiatalokban potenciális 
ügyfelet lát vala. Kiszemele egy értelmes, 
bölcs férfit és megtette vala a kommuni-
kációs kampány főnökévé. És fut vala a 
szlogen szerte Ausztriában. És ímé a szlo-
gen a bő esztendők alatt tele marokkal on-
tá az ügyfeleket, kik kötbéres éves bérle-
tet váltottak vala.

Hozá vala a szövetségi minisztérium 
az Úr 2020-dik esztendejében az ő 544-es 
rendeletét, mely az ország összes fitness 
stúdiójának bezárását elrendelé. És a ke-
hesség mind az egész földön vala és bezá-
randanak a fitness stúdiók szerte Auszt-
riában, de a stúdió a havi részletet levoná 
vala az éves bérletből ügyfeleinek bank-
számláiról. És  monda Mustermann: én 
vagyok Ausztria vezető fitness láncola-
tának ügyvezető elnöke és nálam nélkül 
senki se kezét, se lábát fel ne emelhesse 
egész Ausztria földén. És a fitness termek 
üresen álltak vala, de nem álla vala üre-
sen az ügyvezető elnök számlája.

Ikon
Vagyon azért száz juha az újzélandi 

Bendigo Station tenyésztelepnek Krisz-
tus Urunk 1998. eszetendejében, hon-
nan a Shrek nevű merinó ürünek nyoma 
veszett. Útra kelt hát a Bendigo Station 
pásztora, és hat esztendőkön át kereste az 
egy elveszett Shreket, mígnem megtalálta.

Hogy megtalálta, vállára vette volna, 
hogy hazasiessen vele, ám a hat eszten-
dők alatt Shrek gyapja 27 kilogrammokra 
gyarapodott. Hívott hát egy szakembert a 
Bendigo Station pásztora, ki megnyírta, 
s a gyapjúból húsz férföltönyöket készíte.

Összehívta pedig a Bendigo Station 
pásztora barátait, szomszédait, az ország 
miniszterelnökét és a nemzeti televíziót: 
Örüljetek ti is – mondta –, mert megta-
láltam elveszett bárányomat! Shrek pedig 

élete során több mint 150 ezer dolláros jó-
tékonysági bevételekre tett szert.

Sensus communis
Egy felmérés szerint a kínaiak átlago-

san három percet, egészen pontosan, 2 perc 
40 másodpercet szeretkeznek. Kína cent-
ralizált állam, tehát Kínában nyilván kon-
szenzus van arra nézve, mivel kezdődik és 
mivel zárul a szexuális együttlét, hol az 
eleje, hol a vége, mi az a szó, tett, mozdu-
lat, amely szükséges és elégséges feltétele 
annak, hogy a szexuális együttlét kezdetét 
vegye, illetve sikeresen lezáruljon – követ-
kezésképpen, melyek azok az alkotóelemek, 
amelyek a kínaiak szexuális együttlétét 
konstituálják. Mostanára már bizonyá-
ra felvetődött minden komoly olvasóban a 
kérdés, hogy vajon milyen módszerrel, illet-
ve milyen mintán készülhetett az említett 
felmérés, milyen volt a felmérésben részt-
vevők korcsoport és nemek szerinti aránya, 
milyen mértékben képviseltették magukat 
egynemű párok, telefon- és cyberszexelők, 
nemi erőszak elkövetői és áldozatai.

Tekintetbe véve mindemellett Kína de-
mográfiai és népességpolitikai tendenciá-
it 1979 óta, az egykézés és nemválasztás 
eredményeit és nem kívánt mellékhatá-
sait, vajon jutott-e minden, a felmérésben 
részt venni vágyó kínai férfinak kínai nő? 
És nem utolsósorban, ha a földön 7 milliárd 
ember él, miszerint minden ötödik férfi kí-
nai, a fentieket szem előtt tartva, a tíz sze-
retőm közül vajon ki volt az a kettő?

VARGA BORBÁLA

ballada
meddig megyünk?

lány az ajtóban
    csak arra vár
    csak arra vár
hogy nem kell aggódnia
           nem kell aggódnia
valaki mondja már

sikeres tetőn
  mindent elért
  csak arra vár
hogy lehet pihennie
          lehet pihennie
valaki mondja már

annyiszor rákiáltottak
   csak arra vár
  csak arra vár
hogy nem kell szégyellnie
         nem kell szégyellnie
valaki mondja már

megpróbálja újra
    még jobban még szebben
    csak arra vár
hogy lehet tévednie
           lehet tévednie
valaki mondja már

rápakolták a szatyrot
papírt kulcsot ruhát
    csak arra vár
hogy nem kell viselnie
          nem kell viselnie
valaki mondja már

fiú prés alatt
keményszik mint a kő
    csak arra vár
hogy lehet éreznie
         lehet enyhülnie
valaki mondja már

amit szülei mondtak
ismételte százszor
     mégsem jobb mint máskor
    csak arra vár
abbahagyhatja végre?
elég volt! néz az égre
                     ELÉG
valaki mondja már

Medium Cœli
mire kell a pénz? és mennyi kell??
24/7-es karrier 
                              ha kórházakra fogom 
költeni
s másik részét eszik a fináncok –
ennél a sírnál nem jobb az erdő?
ahol még éhségem is etet

ha igazi és nem elméleti

a halálkiáltásokat leírni nem lehet
s úgysem hiszik el ha mondom
de közben a mélység alatt és fölött
beömlenek vidám részletek
ha a nap a vogézeknél 
                              bukni készül a horizonton
!
Borjú és Likőr a hormonok szerint
ha meglátnak egymásnak mennek megint:
sztár vagyok két kecskének a dombon

Camilia Filipov: Rajzok 2D és 3D között
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VÁRI CSABA

Fölmentés
Kádár Gábornak

Minden színhely a szívben dől el,
és vakít vagy sötéten ragyog.
Állunk majd pucéran, barátom,
ahogyan végül az angyalok,
nem húsvérként, se fényesen,
de ahogy kell: testvérként,
feketén-fehéren, mint a hozzánk
öregedett fényképeken.

S ha meghallod, mert meghallod,
meghalljuk mi is, azt hiszem:
„balom a jobbod, jobbom a balod”,
ahogy megsejtette most a szívem, –
akkor, ama tű hegyén, a mérlegen,
valahol ott a szív helyén,
te tudd, a hely: szín,
a való: fény.

Levegőtlen
Rotariu Péternek

Hej, barátom! Micsoda cudar idők,
fázások, falazások, és jövés-menések!

Micsoda ropogtatások, hogy csont se bírja,
hogy fütyülnek az időprések!

Akár a kő, olyanná lettem,
kopva, szokva a dolgok malmát,

az élet se jut eszembe, úgy megöregedtem.
De már sejtem a felejtés hatalmát,

mert emlékezni is fáj már,
hogy voltak jobb idők vagy szebbek!

Rá kellene inni valamit, barátom,
hátha lassacskán felengednek

az izmok, az inak, az erek e léthálóban,
hol rúgkapál, ráng a láng, és fél a lélek!

Kékülő nyomok szöknek a hóban,
ahogy folyók testén a lékek.

Egyre még emlékszem:
be-lélek – ki-léleg’.

Találkozás

Hej, Nap-sávos, Hold-címeres,
Tejúton, Göncölszekér rúdján tilosló,
pásztorok bolygásaira bízott,
nomád nevek nótáriusa, nevetten
fák hajába akadó szelek szeretője,
lobbanó lobogóm: Lelkem!

Mondd, látszanak-e a létfalon túlról,
a lőréseken, a pórusokon át
sebeink, a halhatatlanok,
szerelmeink, a lármafák?
Valaki újra simogatott?
Sírtál, vagy mondd meg,
mitől nyirkosak az angyalok?

Királynő

F. E.-nek

1.
Kérdeztelek a kőben,
minden mozdulatlan állott.

Hallgattalak a fában,
állta szótlanságod,

és visszhangzott a szívem
egyik elhagyott pitvarában

elhaló lépted, messzien,
titokban járod, éjszakásan.

Nem sietsz és nem is késel,
ugyanúgy távozol, pontos szívveréssel.

2.
Az éj héja megreped.
Kilépsz, Királynő!

A teret és időt átrendezed,
akár egy látomás,

hatalmad rám nő,
mi könnyű és több tonnás.

3.
Régről hallom a közeledted,
mióta megszülettél, tudok rólad,

mióta megszülettem, szeretlek,
és érinthetetlen közel vagy.

Az életem közepébe lépsz
és napjaim szívközében

bárhova állok, lépek, nézek,
ott állsz, ragyogva, középen.

Fehérséged elönt, mint a sírás,
bár furcsa fényű a te neved.

A te magosságod: magányosságod.
Mit kezdjek magammal, veled?

4.
Kegyes hozzám az Úr, hogy láttalak.
Kegyetlen hozzám az Úr, hogy láttalak.

Kegyes, és kegyetlen, Királynő!
Szívemben szárny, iszonyú madár nő!

5.
Vedd hódolatom, Királynő,
ahogy magadra ruhát, éket,

ahogy csak te tudod,
bár nincsen rá szükséged.

Így vagy, aki vagy, kegyetlen
gyönyörű, ahogy csak

a nemlátók szíve vakít,
vagy siketekben a szavak.

6.
És fölmutatod a szívem:
mától az enyém!

Én megadom magam, lépj, Királynő,
gyere közelebb, jöjj felém.

Félelmetesen nyugodt vagyok,
mint az őrültek vagy a boldogok.

7.
Boldogok, akik érted sírnak,
áldott, aki titkodra rájő.

Boldog és boldogtalan,
Királynő!

Lucia Ghegu: Cage I–V
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VICENTE FERREIRA DA SILVA

A rácsodálkozás dialógusa
Mário és George, miután egész nap 

az idegen városban sétáltak, megpihen-
nek egy étterem kilátóján. Kicsivel ar-
rébb a tenger a sziklákat ostromolja, de 
hangja feloldódik a táncoló párok számá-
ra szóló szokványos zenében. Lassan már 
közeleg az illatos nyári éjszaka.

George: Addig fogok inni, amíg el 
nem érem egy – gondolatainak ünnepe 
közepette – szabad és élénk szimpoziar-
ka lelkiállapotát.

Mário: Akkor addig kell innod, amíg 
ez a brandys üveg ki nem ürül, hiszen 
tudom, hogy jól bírod az italt. Csak támo-
gatni tudom ezen elhatározásod; ki tud-
ja, talán sikerül világosabban megfogal-
maznod azt, ami egész délután a nyelved 
hegyén volt.

George: Úgy van. Ideje hagynom, 
hogy dacos gondolataim végre szabadon 
szóhoz jussanak, és szabadjára kell en-
gednem azt a zavaros megérzést, amely 
egész nap ostromolt.

Mário: Igyál, csak igyál, de emlékezz, 
hogy Platón, aki jártas volt ezen dionü-
szoszi dolgokban, a  bor által szabadjá-
ra engedett frenézist1 a  szép beszédek 
elmondása számára legkedvezőbb lelki-
állapot elérése céljának rendelte alá.

George: Engedelmeskedve Platónnak, 
nem pedig Szókratésznek – aki képes volt 
hajnalig egyfolytában inni és beszélni, 
anélkül, hogy szavai egy kicsit is zava-
rossá váltak volna –, abban az ütemben 
iszom majd, hogy a mámor ellenére, vé-
gig teljes mértékben tudatomnál legyek.

Mário: Éljen hát! Ma este mindent 
szabad, csak épp a folyamatos filozófiai 
kérődzésünket mellőzük!

George: Szeretni és élni mindig lehet-
séges! Nézd ezeket az egymáshoz simuló 
párokat, hát nem tűnik mindez közhely-
szerűnek? Abban, ahogy napjainkban 
megélik a szerelmet, semmi váratlant 
vagy meglepőt nem találni.

Mário: Úgy tűnik, kezdesz az élet el-
lenségévé válni!

George: Szeretem mindazt, ami a lé-
tezésben váratlan vagy ijesztő, ami ka-
landdá teszi az életet. Amikor nem lelek 
rá a szerelemben a kalandra, inkább to-
vább állok, a csoda ízét nyújtó élmények 
után kutatva.

Mário: Nézzük hát, miféle élmény fog 
ma téged magával ragadni?

George: Alapvetően egy olyan, a filo-
zófiai könyvekben már leírt érzésről van 
szó, mely a dolgokkal kapcsolatos rácso-
dálkozásunkból jön: a látszólag legbaná-
lisabb jelenségben megragadunk valami 
megrendítőt vagy felzaklatót.

Mário: A gondolkodók Platóntól kezd-
ve egyetértenek abban, hogy a létezővel 
kapcsolatos ezen megrendülés a filozó-
fia kiindulópontja. A létezők arculatával 
és sajátosságaival kapcsolatos rácsodál-
kozás indítja el a gondolkodás keresését, 
azon kérdéssel kapcsolatban, hogy mi-
ért épp ezen a módon léteznek a dolgok, 
s nem másként.

George: Egyértelműen ez a kérdés jár 
reggel óta a fejemben: annak furcsasá-
ga, hogy lábunk, kezünk, szemünk, or-
runk van; hogy éppen ezekből a formák-
ból épül fel testünk. Mi a különbség az 
én emberi létezésem, valamint egy por-
szemé vagy valamely szörnyé között. Úgy 
érzem, mintha hamis és torz alakzatként 
mozognék az utcákon, vagy mélytenge-
ri lény lennék a világ áttetsző akváriu-
mában.

Mário: Nem tudom enyhíteni ezt a 
szorongásod, olyan, mintha porszem len-
nék, akinek egy másik porszemet kellene 
porszem létével kapcsolatban megvigasz-
talnia. De  biztosíthatlak, hogy Doszto-
jevszkij, Kafka és Sartre is efféle élmé-
nyekről ír. Sartre igen sajátos módon élte 
át ezen szorongató apokaliptikus látomá-
sokat, amikor a világ az undor és a szo-
rongás szemüvegén keresztül jelent meg 
a számára.

George: Épp ezért, biztosan nem sze-
retnéd, hogy belemélyedjek ebbe a témá-
ba. Az  általad említett nevekhez még 
hozzátenném Kierkegaardot és Hei-
deggert.

Mário: Nem áll szándékomban gá-
tat szabni gondolataid folyamának, csu-
pán figyelmeztetlek, hogy nehéz lesz „ka-
landdá” alakítanod ezt a filozófusok által 
alaposan vizsgált témakört.

George: Felugrik székéből, és táncol-
ni kezd, mindig ugyanabba az irányba 
mozogva, elragadtatott mozdulatokkal, 
mintha csak valami egy adott irányba 
kényszerítené. Miközben mozog – min-
dig bal felé –, így szól a meglepett Mári-
óhoz: Így – ahogyan minden más dolog 
is – mindig ugyanabba az irányba moz-
gunk, aszimmetrikus módon. Aszimmet-
rikusak vagyunk, önmagunk tudattalan 
torzulásai.

Mário: Gratulálok, George, tetszik 
a filozófiai koreográfiád. Úgy mondják, 
az ókoriak elénekelték és eltáncolták fi-
lozofémáikat, s íme, neked épp most si-
került felelevenítened a filozófiai speku-
láció ezen tiszteletre méltó formáját.

George: (Leülvén) Minden arra szol-
gál, hogy aláhúzzuk az élet valamely rej-
télyét. Erről jutott eszembe Epikurosz-
nak a clinamennel, tehát a valóságot 

alkotó atomok mozgásaival, különböző 
dolgokká való véletlenszerű összeállásá-
val kapcsolatos elgondolása. Én viszont 
tagadom, hogy létezne efféle atom, s a 
dolgok képződését a létező kinyilatkoz-
tató erejére mint véletlenszerű elvre, sze-
szélyre, önkényes választásra, sőt rend-
nélküliségre vezetem vissza.

Mário: Valójában minden meghatáro-
zottság tagadás; bármiféle meghatáro-
zottság, illetve annak állítása, hogy ez 
vagy az a dolog így meg úgy van, clina-
men, szeszély, önkényes választás, sőt 
rendnélküliség.

George: Erről Kierkegaardtól Az  is-
métlés2 egyik szöveghelye jut eszembe, 
mely rámutat a világban-való-lét minden 
formájának korlátozó és behatároló jelle-
gére. Ha nem csal az emlékezetem, a kier-
kegaardi monológ nagyjából így hangzik: 
„Hol vagyok? Mit is akar mondani ez a 
szó – világ? Mit jelent? Ki követte el azt a 
tréfát, hogy ide helyezett, aztán magam-
ra hagyott? Ki vagyok? Hogyan léptem 
be ebbe a világba? Miért nem kérték ki a 
véleményem előtte, miért csábítottak me-
netoszlopba mint könnyelmű regrutát? S 
mi okból vagyok én érdekelt ebben a va-
lóságnak nevezett vállalkozásban? Miért 
kell érdekeltnek lennem benne? Nem sza-
bad választás kérdése ez? S ha szabad va-
gyok, hát hol van a felelős személy, akinél 
panaszt tehetek? Nincs ilyen? Akkor hát 
kinél reklamálhatok? A világ vita tárgya; 
kérhetném tehát, hogy az én véleményem 
is vegyék figyelembe?”

Mário: A  világ megtörténése Kier-
kegaard felfogásában meglepetés, vala-
mi, ami becserkész bennünket, váratla-
nul ront ránk. Ezt az élményt, a létező 
ezen teratológiáját3 viszont csak azzal a 
megkötéssel tartom érvényesnek, hogy a 

>>>>> folytatás a 18. oldalon

Vicente Ferreira da Silva (1916–1963), brazil matematikus, egzisztencialista filozó-
fus. Számos filozófiai és logikai tematikájú mű szerzője. Filozófiai munkásságát Hei-
degger és Schelling határozta meg.

Adela Giurgiu: Női arckép
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létező el van merülve a Semmiben, illet-
ve létét megkérdőjelezi a Semmi torzító 
ereje.

George: Értem: végeredményben azt 
állítod, hogy megérezni vagy megsejte-
ni bárminek a nyugtalanító és abszurd 
természetét, a  dolgok torz és korcs lé-
tezését, azt jelenti, úgy szemlélni őket, 
mint amik Isten kegyelmén kívül van-
nak, vagyis eltávolítani őket abból a ke-
retből, melyben azelőtt meghatározott 
céllal el voltak rendezve.

Mário: Igen, olyan valóság képe ez, 
melyet magára hagyott a lét, vagy még 
inkább, melyben a lét kizárólag semmi-
sítő arcát mutatja. A dolgok jelen vannak 
még, sőt jelentőségük megnő, értelmet 
nyernek, viszont védtelenek, s kezdenek 
rámutatni az abszurditás sarkalatos 
pontjaira. A lét egy új, általunk megsej-
tett irányultsága okozza, hogy a tovatű-
nő élet – ismétlésre késztető és terato-
lógikus mechanizmusaiban – üresként 
és abszurdként nyilatkozik meg. A világ 
üressége az élet teljességének elapadá-
sát jelenti, az Isten vagy istenek eltávo-
zását. Rilke ezt a gondolatot A hetedik 
elégiában fejti ki:

„Hogyha komor korforduló jön, mindig 
akadnak

ily kitagadtak: már nem övék a teg-
nap s még

nem a holnap.”4

Látjuk, ahogy a világ forgása, az új ki-
vetülés szárba szökkenése és szétterje-
dése a Szerelem központi vonatkozását 
adja, meghatározván az Élet múlékony 
formáit.

George: Nem teljesen értek egyet ér-
telmezéseddel, mivel az feltételezi, hogy 
a dolgok szóban forgó „démoni” kinyilat-
koztatásai csak a történelem töréspont-
jainál történnek meg, vagyis amikor a 
világról alkotott kép megváltozik. Bár-
melyik pillanatban, a  történelem bár-
mely korszakában – legyen az akár a 
virágzásé, akár a dekadenciáé – lehetsé-
ges, hogy a tudatot a szorongás, az undor 
vagy az unalom uralja.

Mário: George, ha a Szeretet nem vol-
na mindig potenciálisan jelen, s nem nyi-
latkozna meg alkalmanként, az unalom-
ban és a szorongásban nem maradhatna 
fenn az a másik fajta makroszkopikus 
szorongás, mely elsősorban a komor kor-
fordulók során jelenik meg. A korfordu-
lókkal együtt járó makroszkopikus szo-
rongás arra mutat rá, hogy a tudat és a 
világ közötti törés általános jelenség.

George: Immár kezdem világosab-
ban érteni a pszichés-metafizikai krízist, 
melyet átéltem. Érdekes módon, a létező 
megkérdőjeleződése nem kívülről – külső 
negációként – jön, hanem belülről – bel-
ső nyavalyaként –, elválasztván a lélek 
torzulását annak dolgaitól. Hierony-
mus Bosch egyik festményén nagyszerű-
en visszaadja ezen rettegést, a pokollal 
– mint privatio bonival – kapcsolatos lá-
tomások forrását.

Mário: Kedves George, ma való-
ban alámerültél a Semmi sötét vizeibe. 

A semmi a Világ; de egy felbomlásban lé-
vő világ, traité de décomposition.

George: Most viszont, csodálatos mó-
don úgy érzem, megmenekültem, mivel 
beszélgetésünk lehetővé tette a rosszal 
való szövetkezést, vagyis az ellenség be-
határolását és meghaladását. Nem tu-
dom, Kierkegaard hogy gondolhatja, 
hogy a szorongás a legjobb dolog, ami az 
emberrel történhet.

Mário: Világos, hogy amikor az em-
ber porszemnek érzi magát, nem szeret-
heti sem a világot, sem az életet. Ez volt 
az, ami után Kierkegaard sóvárgott: ösz-
szeférhetetlenné válni a profán világ ke-
reteivel.

George: Nem egyéb ez, mint a keresz-
tény élet egyik formája, az élet egy na-
gyon sajátos módon való átélése: remény-
telenség, szorongás ettől a szorongástól, 
félelem ettől a félelemtől.

Mário: Belemerültünk ezen gondola-
tokba, eltávolodván attól a  minket kö-
rülvevő tértől, a meleg, magával ragadó 
estétől, a Föld vérének, éltető erejének 
hívásától.

George: A  Föld bölcsességének va-
ló engedelmességgel kapcsolatos saját 
krédónk megátalkodott árulói vagyunk. 
Védelmünkbe vesszük a hitetlenséget, 
az Életnek való engedetlenség gondola-
tát, kitartóan és szenvedélyesen kérő-
dzünk a reménytelenségek reménytelen-
ségével kapcsolatos problémakörről.

Mário: De éppen ez az, ami új össz-
hangot, új harmóniát készít elő bennünk, 
a lét megújulására való tekintettel. Akár 
az óceán vizei, visszahúzódunk, hogy ké-
sőbb újult erővel ostromoljuk újra az Élet 
napsütötte partjait.

George: Az egzisztencia megvalósítá-
sának új eljövetele más lesz, mint az ed-
digiek?

Mário: Igen, akkor már nem a belső 
tudat felől, egy elhagyatott én stratégi-
ái szerint, illetve a test történéseit ve-
zérlő szellem perspektívájából fogunk él-

ni. Nem önmagunkból kiindulva, hanem 
az életünkbe belépő istenek bölcsessége 
szerint.

George: Nem világos számomra ezen 
kegyelemmel teli élet értelme, mely átve-
szi majd helyünket.

Mário: Hölderlin általa kiötlött kife-
jezéssel az új kultúrát aorgikusnak ne-
vezi. Ez  a terminus azt fejezi ki, hogy 
valami nem emberi csinálmány, hanem 
isteni örökség, az istenek által felkínált 
lehetőségekből jön. Ha a mi kultúránk, 
melynek középpontjában a tudat, a sza-
badság, illetve valamilyen nagy emberi 
vállalkozás áll, a gondolkodás ön-állítá-
sa, akkor az új kultúra a végtelen befo-
gadásé, az isteni iránti vonzalomból fa-
kadó vállalásoké. Még a mi létünkben 
is – melyet a nyugati, illetve keresztény 
gondolkodás antropomorf kategóriái ha-
tároznak meg – az akaraton kívüli, il-
letve az akarat feletti jelentős szereppel 
bír. Amikor például álmodunk, nem sa-
ját magunk vagyunk, nem szabadság-
ként létezünk, nem mi magunk alkotjuk 
álmainkat. Inkább úgy mondhatnánk: 
minket álmodnak. S mindaz, amit ösztö-
nösnek, lüktetőnek, tudatalattinak tar-
tunk, valamilyen módon önmagunkkal 
ellentétes. Lelkünk, sőt még a testünk 
is felettünk álló hatalmak adományai.

SZAKÁCS PÉTER fordítása

(Folytatása következő számunkban)
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3 A torzszülöttekkel foglalkozó diszciplína.
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RITTER GYÖRGY

Hullámhossz
Próbáltam úgy nézni Mundruczó Kornél 

legújabb rendezését, mintha egyenletesen 
fejlődő életműve nem létezne. Mintha szín-
háza és mozija eddig nem húsbavágó stílu-
sáról lett volna nevezetes. És mintha mun-
káiban nem jelent volna meg a mitológia és 
a megrázó erőszak, amelyekben sem szépel-
gésnek, de legfőképpen az adott korszak kis-
sé ködös ideáinak nem volt helye. Mintha új 
filmjének alapja sem egy színházi darab lett 
volna. Próbáltam, de nem sikerült. Mert ha 
így néztem volna, akkor valóban egy tisz-
tességes, kortárs netflixes drámát láttam 
volna.

Lehet, hogy sokan igazságtalannak vélik 
majd írásomat, mert a Mundruczó Kornél – 
Wéber Kata páros pszichofilmje valóban 
megrendítő, és kereken ábrázolja egy mik-
roközösség gyászát vagy annak hiányát. Ám 
legfőképpen amellett szeretnék érvelni, hogy 
a többrétegű alap ellenére az ábrázolás nem 
sokban lép túl egy kortárs amerikai kama-
radráma keretein, és sok egyedi érzékeny-
ség sem szorult bele.

Monumentálisan az égbe törő, ám még 
csonka, épülő hídpillér képével nyit az al-
kotópáros önéletrajzi elemekből építkező da-
rabja, amelyben egy fiatal nő, Martha (Va-
nessa Kirby) újszülöttjének elvesztése miatti 
gyászát mutatja be. A valójában a Sztüxön 
átívelő jelkép a film végére válik teljessé, 
s talán nem árulok el nagy titkot, hogy a 
felszabadító feldolgozásélményben is enig-
matikus szerepe lesz. Ebből a szempontból 
közelebb kerülünk egy lélektani állapot jel-
lemzéséhez, ám az alkotók autentikus (ön-
életrajzi) tapasztalata nemhogy nem jön át 
a film képkockáin, de sokkal inkább annak 
lehetünk tanúi, hogy mibe és hogyan cso-
magolta el az alkotópáros saját tragédiáját.

A felütésben dátumot is kapunk az orrunk 
alá, hogy sejteni lehessen, a pszichológiai 
emésztés, a  fordulatok még kőkeménynek 
ható kronologikus rendjét, az idő felszabadí-
tónak tűnő jellegét is sulykolni fogja. Ám le-
gyen. A furgonjából kiszálló építkezésvezető, 
Sean (Shia LeBoeuf) fél perc alatt osztja ki a 
beosztottjait és „jelzi” számunkra, hogy bár 
bárdolatlan, de markáns, céltudatos, pörgős, 
s tán precíz jellem ő. A kamera is alig képes 
lekövetni őt, s Benjamin Loeb steadicamje 
inkább körbetáncolja a figurát. A rejtett vá-
gásokkal operáló egysnittes szcénákban egy 
autóvásárlás ürügyén kerül elénk még a be-
vezetőben a film egyik fő konfliktusforrása: 
az érzékeny női karakter, Martha és a tola-
kodó anya, Elizabeth (Ellen Burstyn) figu-
rája között, aki szinte kényszeresen akarja 
irányítani családját. Valójában az ő női ket-
tősükről is szól a film. Alig helyezzük el ma-
gunkban a figurákat, meg is kezdődik a pár 
által választott otthonszülés. Ám a bizalmu-
kat élvező bába helyett egy ismeretlen segí-
tő érkezik. S ugyan nem ez okozza a tragé-
diát, hanem a sors kegyetlensége, mégis a 
film fő dramaturgiai elemét alkotja a beug-
ró bába karaktere.

A  Mundruczó–Wéber páros ugyanis jól 
bevált tengerentúli eszközökkel operálva 
dolgozik. Elismerem, nem várható el egy 
angol nyelvű, kanadai–amerikai gyártású 
filmtől, hogy valamilyen szinten ne az ot-
tani ízlésvilágot közvetítse, de ekkora ref-
lexióhiányra azért nem számítottam. Kár, 
hogy a Magyar Nemzeti Filmalap elutasí-
totta az eredetileg Lengyelországban be-
mutatott színdarabból készült szinopszist. 
Mundruczó saját formáit és szerzői kézje-
gyeit ugyanis feláldozta a Netflix kisképer-
nyős oltárán, s ez már a születés-szcénában 
is látszik. A jelenet ugyanis nagyon szépen 
érzékelteti rejtett vágásokkal, a körbeforgó 
kamerával, ahogy az élet forgatagának iz-
galmából haláltánc kerekedik. De a fájda-
lommal járó izzadságot nem érzékeljük; nem 
kell megijedni, nem kapunk az orrunkba 
Mészáros Márta-féle realizmust (pl. Kilenc 
hónap, 1976 zárósora) és a bizonytalan pil-
lanatokat, a húsbavágó momentumokat is a 
Sigur Rós zenéjének zongoraszólamai tom-
pítják – sajnos, az egész filmre jellemző ez.

A  forgatókönyv sem egyedibb egy tisz-
tes, fogyasztásra alkalmas teledrámánál. 
A  film férfi főszereplőjének maszkulin be-
lépője után szinte szétszedi a karakert és 
már-már egysíkú bukástörténetet vázol szá-
mára. Az egykori alkoholista, mára abszti-
nens Sean ugyanis csak erőszakos kiro-
hanásokba, vádaskodásba, kokainozásba, 
ivásba, megcsalásba tud menekülni, míg 
végül pénzért el is árulja párját. Bármeny-
nyire is szorul némi árnyalás Sean karakte-
rébe, a szerzők szándéka az volt, hogy álta-
la leszámoljanak a férfi ideáltípussal. Shia 
LeBeoufnek jószerivel nem is kellett meg-
erőltetnie magát, alakítása hozza koráb-
bi karaktereinek durva (pl. Lars von Tri-
er: A nimfomániás I-II. 2013; Alma Har’el: 
Honey Boy, 2019) vonulatát. A Sean–Mar-
tha páros szétesését és kiüresedését egy-
szeri melodrámai ívvel áthidalja a szkript 
– külön beemelve Martha unokatestvérét, 
Suzanne-t, akit a tipikus amerikai manírok-
kal eljátszó Sarah Snook formál meg, s aki 
nemcsak ügyvédként „segíti” a családot, de 
szeretőként is befurakodik. A  Martha ér-
zéseit tökéletesen félreértelmező rokonság 
bosszúszomja és egoizmusa a szeretői csá-
bítástól a történelmi traumáig terjed. Sean, 
miközben Martha unokatestvérének ölében 
keres kielégülést, szép hasonlatban monolo-
gizálja el azt, hogy egy híd (kapcsolata ne-
jével) akkor tartós, ha a külső és belső hul-
lámhossza és rezonanciája összhangban van. 
Ám ez náluk nincs meg. Hasonló az anya ka-
raterének, Elizabethnek a kirohanása a ho-

lokauszt-traumába csomagolt küzdelemről, 
amely egy csapásra a filmet a gyászfeldol-
gozásból a generációs traumák továbbörök-
lődése felé tolná el, de ez valahogy elsikkad 
az utolsó harmadra.

Martha ugyanis nem akarja az igazság-
szolgáltatás elé vinni gyermekének halál-
esetét. Ezt a családja nem érti meg, ugyan-
is nem jönnek rá, hogy a tragikus szülés 
gyermekének képével együtt kitörlődött a 
nő emlékei közül, s csak érzelemfoszlányok-
ban maradt fönn. Martha ürességet és ma-
gányt érez, munkáját maga mögött hagyja, 
és igyekszik felszámolni a magában zajló fo-
lyamatokat: megszünteti a tervezett gyerek-
szobát, megpróbál szórakozni, vágyat érez-
ni. Ennek lehetetlenségét a film egyértelmű 
szimbólumokkal jelzi: az elszáradó virágok, 
a kidurrantott (méh) labda motívumaival, 
Vermeer festményeit idéző magányportrék-
kal. Ám egy érzéstől nem tud szabadulni, 
az érett alma illatától. Hogy miért, arra a 
film utolsó harmada is választ ad. A csalá-
di (egyszerű bosszúállás) és személyes (lelki) 
feldolgozás végül egy újabb tipikus amerikai 
filmműfajban, a bírósági dráma formájában 
interpretálódik. Akár egy bűneset, az emlé-
kezés felszakad, a híd összeér, az almama-
gok csírái kikelnek, és belecsúszunk a kissé 
kényelmetlen „happy endbe”. Csak mere-
dünk a streamingszolgáltató képernyőjé-
re, és azon gondolkodunk, hogy hova tűntek 
azok a „szép napok”. Pedig az emlékezés fel-
szakadásának fotókémiai enigmája, anak-
ronizmusa ellenére is, a film legmélyebb és 
legjobb pillanatai közé tartozik, mikképpen 
Vanessa Kirby meglepően jó alakítása is.

A Mundruczó–Wéber alkotópáros fáradt 
szimbolizmusba oltja a fogyasztóbarát íz-
léshez igazodó, többrétegű tragédiát. E fel-
színesség nemcsak azért bosszantó, mert az 
alkotók filmjük során többször megvillant-
ják tehetségüket, hanem azért is, mert pont 
Magyarország az, amely a tipikus ábrázolási 
módokkal való szakításával többször került 
az utóbbi időszakban az Oscar közelébe, és 
nyert is szobrocskát. Jó lett volna, ha a Pie-
ces of a Woman folytatja ezt a szemléleti so-
rozatot – de Mundruczó inkább más hullám-
hosszra hangolta magát.

Pieces of a Woman, színes kanadai–ma-
gyar–amerikai film, 126 perc, 2020. Ren-
dező: Mundruczó Kornél. Forgatókönyv-
író: Wéber Kata. Operatőr: Benjamin Loeb. 
Vágó: Jancsó Dávid. Szereplők: Vanessa 
Kirby, Shia LaBoeuf, Ellen Burstyn, Sa-
rah Snook, Molly Parker, Iliza Schlesinger, 
Benny Safdie.
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BARTHA RÉKA

Beszélnek 
a színészek. 
Zavarba ejtő…
Nem közhely az, hogy néha a pofonegysze-

rű dolgok tudnak annyira képen vágni, hogy 
csak üldögélünk és számolgatjuk az előíté-
leteinket, amint hullnak az ölünkbe (kicsit 
sem képletesen), mintha a fogsorunk hagy-
ta volna el hirtelen az ínyünket. Nos, én pon-
tosan így jártam a Tamási Áron Színház 
A műsor című online előadásának első ré-
szével, ami tulajdonképpen nem műsor (de 
lesz folytatása), nem is annyira online (mert 
műsorfelvétel ugyan, de moziszerűen meg le-
het nézni vásznon, a színházban), és nem is 
előadás (hanem színészportrésorozat, amely-
nek mégis van egy kitapintható dramatur-
giája). Úgyhogy én most ünnepélyesen elne-
vezem hatásos színházi jelenségnek, amely 
egészen nyilvánvalóan ennek a kulturálisan 
is bizonytalan járványhelyzetnek a „vadhaj-
tása”, és amely erőteljesen felzárkózik ah-
hoz – az egyébként művelői által is osztott – 
krédóhoz, miszerint „az online nem színház, 
mást kell kezdeni ezzel a drámai helyzettel, 
amely kinyomja a szuszt is a kultúrából”.

És bár magam is tökéletesen megértem 
(bizonyos vonatkozásokban osztom is) ezt az 
elvet, az első dolog, ami zavarba hoz – mi-
közben nézem ezt a műsort, amelyben Kó-
nya-Ütő Bence, Mátray László és Gajzágó 
Zsuzsa beszél viselt dolgairól, válaszol Ko-
rodi Janka kérdéseire: vajon tényleg egyér-
telműen rossz az, hogy kialakult ez a hely-
zet? Ezt azért kérdezem, mert A műsor úgy 
hoz be igazán fontos színházi-társadal-
mi kérdéseket, felvetéseket a látószögünk-
be, hogy közben tudjuk: ha a „normális” éle-
tünk pörögne, talán soha nem kerítenénk 
sort ezekre. Mert persze, hogy békeidőben 
olvasgatunk színészekkel készült portréin-
terjúkat, nézünk az életükről és pályafutá-
sukról készült tévériportokat, azonban ez 
idáig én ilyen mérvű hitelességet csupán a 
színházi büfében lefolytatott, teljesen belter-
jes beszélgetésekben tapasztaltam, amikor a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban dol-
goztam, közel kilenc évvel ezelőtt.

Nos, ugyanez a marosvásárhelyi „büfés 
tête-à-tête” köszönt vissza a sepsiszentgyör-
gyi A műsor hangulatában, annyi különbség-
gel, hogy most szerkesztett formában kaptam 
meg tulajdonképpen a saját tapasztalatomat, 
amitől azért esett le az állam (egyáltalán 
nem képletesen), mert rá kellett jönnöm, hogy 
színházban dolgozó napszámosi gyakorlattal 
rendelkező avatott nézőként némiképp előíté-
letes vagyok. Olyan fakó, fenntarthatatlan és 
alá nem támasztható társadalmi címkék és 
előítéletek égtek bele a retinámba és torzít-
ják az optikámat akkor, amikor a színészről, 
mint „theatrical animal”-ről kerül szó, hogy 
még én magam is meglepődöm ezeken. Mert 
igaz ugyan, hogy A műsor egy szerkesztett 
színházi termék, azonban zavarba ejtő hite-
lességgel ábrázol egy olyan gondolkodásmó-

dot, amelyet nekem eddig még nem sikerült 
ennyire pontosan összeraknom, mint ahogy 
itt láttam, holott benne éltem.

Az  adásszerű előadás helyzete, kerete 
adott és ismert: van egy riporter-műsorve-
zető (az első műsoré Korodi Janka színész), 
aki üdvözli, kérdezi, moderálja a „sztárven-
dégeit” (az első műsorban Kónya-Ütő Bencét, 
Mátray Lászlót és Gajzágó Zsuzsát), a téma 
pedig nem más, mint az interjúalanyok ma-
gánélete, amelyről kisvártatva megtudjuk 
– ez már a második beszélgetésben egyér-
telművé válik –, hogy nem más, mint a szak-
mai életük. Mondjuk, ezt korábbról is tud-
tam, hogy a színész életére az jellemző, hogy 
sehogy sem tud annyira privát lenni, hogy 
a szakma egyfeszt ne lógjon bele. Bármeny-
nyire az lenne a társadalmi rendelés, hogy 
„amikor lelép a színpadról, legyen magán-
ember, az orvos sem viszi haza a munkát”. 
Hát épp ez az, hogy kivitelezhetetlen elvárás, 
mert a színpadra trénelt psziché képtelen ar-
ra, hogy a „munkahelyet” nyolcórás műszak-
ban képzelje el. És akkor itt jön be az a büfés 
beszélgetés, ami tulajdonképpen a szakmai 
élet folytatása, de más formában.

A  Kónya-Ütő Bencével készült első „in-
terjú” témáiból is körülbelül ez körvonala-
zódik. Na meg az, hogy egy zenész-színész-
nek micsoda kínszenvedés volt a karantén. 
De előbb, még a beszélgetés kezdetekor Ne-
mes Levente, a Tamási Áron Színház rang-
idős művészének hangja mennydörög egy 
filmes bejátszásról, amolyan Zeuszként el-
mondja, hogyan vélekedik az ifjabb kol-
légájáról (ugyanezt teszi a további két 
beszélgetés elején is). És kezdődhet is a stú-
dióbeszélgetés nagyon sok poénnal, amely-
ről nem tudni, mi az előre kőbe vésett, me-
lyik improvizációs termék. Mindenesetre 
mindkettő üdén hat és élvezhető.

A Mátray Lászlóval készült, második be-
szélgetésben – mindamellett, hogy sok min-
dent megtudunk a budapesti vendégsze-
repléseiről, és arról, hogyan fér meg ez a 
sepsiszentgyörgyi élete mellett – ugyanaz 
a folyamatos alkotói útkeresés köszön visz-
sza, de egy másik formában, mint az első 
purparléból. És ettől érdekfeszítőek ezek az 
oda-visszák Korodi Janka és „sztárvendégei” 
között, hogy némiképp a befejezetlenség és fo-
lyamatos újrakezdhetőség benyomását keltik.

Nem kivétel ez alól a Gajzágó Zsuzsával 
készült beszélgetés sem, amelyből sajátos 
életpálya, bűbájosan előadott „rossz szoká-
sok” és plasztikus szakmai „tépelődés” kör-
vonalazódik – ezekből aztán a néző össze-

rakhat magának egy olyan képet, amilyet 
éppen akar az „színházigazgató-feleségről” 
(hiszen egy kisvárosban ez a címke foroghat 
leginkább közszájon). Mindeközben Gajzágó 
Zsuzsa rengeteg nagyon színes színpadi sze-
rep megformálója, és ez a képünk körvona-
lazottabb róla, mint a „dirifeleség” társadal-
milag „lefigyelt” szerepköre.

A műsor végén még vicces, mulatságos 
dalt is előad Gajzágó Zsuzsa és Kónya-Ütő 
Bence, amolyan fricska ez a beszélgetőshow 
műfajának, amelyben ez a momentum ki-
hagyhatatlan elem.

No de ehhez, a  „járványszínházi” jelen-
séghez, ami itt szemügyre vehető, a magam 
teljesen személyre szabott karanténtapasz-
talatát is hozzá tudom tenni (hiszen itt eny-
nyire személyesre vehető a fazon): éppen ezt 
a játékos „inkonzisztenciát” találtam meg él-
hető életformaként, amit itt a Tamási Áron 
Színház három művésze bemutatott. Ha úgy 
tetszik, pontosan ennek a „színészi” gondol-
kodásnak a jótékony hatásaira és hasznave-
hetőségére jutottam el hosszas – szinte négy 
hónapig tartó, intenzív – gondolkodás után 
(fekete napszemüveges emotikon). Pontosab-
ban arra, hogy az általános bizonytalanság 
közepette soha ne vegyem magam annyira 
komolyan, hogy a meggyőződéseim homlok-
egyenest ellenkezője, illetve a folyamatos vál-
tozásra való fogékonyság ne férne bele, ha a 
helyzet éppen ezt követeli meg. Ezt a szem-
léletmódot rengeteg előítélet ostorozza, azt 
is szokás rá mondani, hogy „gerinctelenség”. 
Nos, ez a járványhelyzet rámutatott: igazából, 
ha ép ésszel szeretnénk ezt az egészet meg-
úszni, akkor jobb, ha mindannyian „színé-
szekké”, módfelett játékosakká válunk.

A műsor első része ezért is élvezetes szak-
mai-személyes kaland volt számomra, és kö-
vetkezik majd a többi rész is, ami által akár 
új trendet is lehetne teremteni mind a szí-
nészportrék, mind pedig a bulvár tévémű-
sorok műfajában.

Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Szín-
ház. A műsor. Színházi bemutató időpontja: 
2021. január 18., online bemutató időpontja: 
2021. február 3. Szereplők: Gajzágó Zsu-
zsa, Kónya-Ütő Bence, Korodi Janka, Mátray 
László, Nemes Levente. Zenészek: Jazzpar 
Trió + Perkucigó: Fekete Lovas Zsolt, Gáspár 
Álmos, Gáspár Csaba, Vitályos Lehel. Filmes 
stáb: Rendező: Bán József, Fő operatőr: 
Lőrincz Loránd, Operatőr: Erős László, Mik-
lós Albert, Molnár Ferenc, Toma Sorin. Csa-
pó: Kósa Méda. Alkotó: Kónya-Ütő Bence. 
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TAMÁS DÉNES

„A tálalhatóvá 
hűtött anyag”
Az  elmúlt évben nem sokat utaztunk. 

A világ legtöbbször egy képernyőre szűkült 
előttünk. Látni és hallani innen is tanul-
hattunk, kevésbé érzékelni, belemélyedni a 
dolgokba. Egy képernyő (interface) ugyan-
is legalább ugyanannyi mindent visszatart 
előlünk, mint amennyit hagy megmutat-
kozni, feltárulni. Ezért érdekes, hogy szin-
te ezt kompenzálandó, az elmúlt évben több 
szépirodalmi igénnyel megírt utazási könyv 
is megjelent magyar nyelvterületen, most 
gondolok Bánki Éva Telihold Velencében
vagy Szálinger Balázs Al-dunai álom című 
könyvére, amelyek közül az utóbbi a Vaska-
pu-szoroshoz vezet el bennünket. Ebbe a sor-
ba illeszkedik, ugyanakkor ki is válik kö-
zülük Láng Orsolya Pályamatricák* című 
kötete, amely nem egy konkrét tájegység-
hez kapcsolódóan tárja elénk a helyeknek 
az utazó érzékelés- és tapasztalásmódjába 
ízesülő természetét, hanem a sokféleséget 
teszi tárgyává. Fontos már itt megjegyezni: 
itt nincs útiterv, sem bakancslista. A szerző 
utazni szokott. Leginkább szakmai kötele-
zettségeinek eleget téve, de van, hogy csak a 
kíváncsiság hajtja vagy a véletlenek szeren-
csés egymásra következése irányítja, időz-
ni is keveset szokott egy helyen, van, hogy 
csak néhány órát, napot, egy egész hónapot 
csak egyetlen esetben, s a legtöbbször egye-
dül – így mérődik ki a világ, dehogy a vi-
lág, néhány hely csupán, de azok intenzí-
ven, pontosan, részletgazdagon. Mert azt 
már itt elárulhatom, számomra elsődlege-
sen nem a világban való bolyongásról, a he-
lyek feltárulásáról szól ez a kötet, ehelyett 
egy látásmódot és egy érzékelésmódot ta-
nultam meg követni a könyvben, az önmeg-
mutatás visszafogottságát, szemérmességét, 
a személyes és a személytelen különös össze-
fonódását, ahol eldönthetetlen, a több túlzás 
felesleg vagy éppen pozitívum lenne.

De először még a helyekről szólnék. Mert 
hiába a kötet esetlegessége, mégis van egy 
szerkesztettsége, de lehet, pontosabb, ha azt 
mondom, belső ízesülése, magába rendező-
dése a könyvnek.

Először a szétszórt tarkaság: Szatmár, 
Marosvásárhely, Almás, Konstanca, Buka-
rest, Portó, Koszovó, Brač, Isztambul, Ma-
kaó, Göttingen – ezek azok a helyek, ahol 
megfordult és amelyekről írt Láng Orsolya. 
Az otthonosból, az ismerősből indul a kötet, 
amibe a múlt, a gyerekkor is beletartozik 
(Szatmár, Marosvásárhely, Almás, Konstan-
ca, Bukarest), innen lépünk át az egzotikus-
ba, a különösbe (Portó, Koszovó, Brač, Isz-
tambul, Makaó), ahhoz, hogy a távoliba, de 
a belakhatóba érkezzünk meg, Göttingenbe, 
ahol a legtöbbet időzik a szerző. Ehhez mér-
ten változik a hőfoka a kötetnek, a melegség, 
bensőségesség vált át az intenzitás, a zson-
gás, ahogy a szerző mondja: az „életigenlő 
fesztelenség” tapasztalatává, ahhoz, hogy a 

végére kimértté, kérdezővé váljon a könyv, 
sőt némi kisvárosi áporodottság is bekérez-
kedjen a lapjaira.

Számos hely, megannyi látnivaló, ta-
pasztalat. Sok tenger, hullámzás van a kö-
tetben. Nem érezzük, hogy van kitüntetett 
pont ezek között. Nincs centrum és periféria. 
Nincs ítélkezés. Egy tömbház ablaka vagy 
egy székelyföldi kisfalu legalább ugyan-
annyi élményszerűséget magába tud zár-
ni, mint valamikor a két világ határán ál-
ló tizenötmilliós nagyváros, vagy netán egy 
kínai fennhatóság alá tartozó terület. Tet-
szik a világnak ez a demokratikus felosz-
tottsága. Tetszik a lepattantságban, a rom-
lásban megbúvó meghittség, a szűkösségből 
felfejthető tágasság – ezeknek az élményei-
vel is megajándékoz a könyv. Annak ígéreté-
vel, hogy bármilyen hely otthonossá tud vál-
ni számunkra, ehhez csak annyi kell, hogy 
eredendően idegennek érezzük magunkat a 
világban.

Idegenségről beszélek, pedig folyamato-
san szó van otthonról, családról. A köteten 
végigvonul egy vállalt, de sohasem túldra-
matizált, sehol sem felhabzó erdélyiség. Hi-
szen itt rejtőzik a szerző, ahogy ő mondja, 
„aranyfedezete” (26.), a nagytaták, nagyné-
nik világlátásában, erre a tájékra jellemző 
nyugtató slendriánságban, amelyek vissza-
tükröződésére bárhol rá lehet akadni a vi-
lágban. Ez is egy módja lehet az otthonosság 
megélésének. Különben az idegenség-ott-
honosság kérdése végig játékba van hozva. 
Mondom, játékba, mert nem drámai ez a lát-
szólagos ellentét, a  legpontosabb, ha kiaz-
matikusnak nevezem a viszonyt, legalábbis 
erre tanítanak a szövegek, az idegenség ott-
honosságára, az otthonosság idegenségére, 
ahol egy álomhoz hasonlóan, minden, ami 
történik, a tudat műve, s ennyiben semmi 
sem idegen. (42.)

Most pedig arról, miben érnek össze a 
szövegek.

A látásmódban – fogalmaztam meg fen-
tebb. Mert azt azért szem előtt kell tartani, 
hogy nem egy kedélyes utazási könyvet tar-
tunk a kezünkben, amelyhez elsősorban in-
formálódni, tájékozódni fordulunk. De nem 
is az a célja a kötetnek, hogy idegen vilá-
gokat ismertessen meg, hogy közel hozzon, 
bensőségessé tegyen tájakat, életformákat. 
Nincsenek erős érzelmek, vallomások benne, 
ahogy a mesélés, az anekdotázás is hiány-
zik. Egyszóval, nem turistáknak íródott a 
könyv. Ehelyett látni tanít, észrevenni, meg-
figyelni és viszonyulni. Pontos megfigyelé-
sek, részletező felsorolások, az érintettségek 
szigora teszi ki a szövegek nagy részét. Me-
taforák helyett metonimikusság. Hasonlóan 
egy fenomenológiai leíráshoz, az érzékelés-
ben épül fel a dolog, a hely. Ehhez nem fokoz, 
hevít a szerző, már csak a lehűtött anyagon 
dolgozik. Mindezt nagy szöveg- és műgond-
dal teszi. A  direkt módon megmutatkozó-
ra, az azonnalira tapad rá a figyelem, rit-
kán lép át a történelmibe, a kulturálisba. 
De amikor megtörténik, akkor sem kiokta-
tóan történik ez, hanem mindig egy konk-
rétum, egy látnivaló felől, abba belekom-
ponálva jelennek meg a tűpontos reflexiók. 
„A festett csempék ablakot nyitnak a histo-
rizáló építészet egyenes arcélén, felsebzik 
a klerikális európaiságot egy kis mór élet-
örömmel.” (59.) Ilyen és ehhez hasonló mon-
datok jelzik, hogy itt azért több van, mint 
regisztrálás, fenomenológiai szigor, a meg-
figyelés érzéki, de ugyanakkor kulturális 
tartalmakkal is fel tud dúsulni. Sőt, humor-

ral is, amely sohasem direkt, hanem a kötet 
magas intellektuális színvonalának megfe-
lelően legtöbbször utalásokban, sejtetések-
ben rejtőzik.

És  nemcsak láttat a kötet, hanem meg 
is mutat. Mindezt a szó szoros értelmében. 
Ugyanis a szövegek mellett Láng Orsolya fe-
kete–fehér fotói is tagolják a könyvet. Nem 
csupán illusztrálásról van itt szó. Ahhoz túl 
nagyok, túl hangsúlyosak az egészoldalas 
képek. Mediális demokratikusság. A képek a 
szövegek rangjára emelődnek, de nem a mé-
retüknek köszönhetően. Tartalmukban az 
utcai fotográfia munkáihoz hasonlíthatóak. 
Azonban míg az utcafotók esetében elsősor-
ban az elkapott pillanatra, a nagyvárosi lük-
tetés, izgalmasság megragadására helyeződik 
a hangsúly, addig a kötet fotóira sok esetben 
egy klasszikus belső komponáltság, tagolt-
ság, sőt azt kell mondjam, időtállóság jellem-
ző. De az egész könyv egy igényes műtárgy, 
a formátum, a tördelés, a képek és a szöve-
gek összeillesztésének precíz összképe, ami a 
kiadó és a könyvtervező munkáját is dicséri.

A végén még szólnék a könyv személyes-
ségéről. Pontosabban arról, hogyan kerüli 
el a túlzott személyesség csapdáját a kötet. 
Mert leginkább ez fenyegeti az ilyen jellegű 
könyveket. Nehéz úgy utazási könyveket ír-
ni, hogy ne telepedjen rá az élményanyagra 
az utazó belterjes létezésmódja, lelkivilága. 
Itt szó sincs ilyesmiről. A tapasztalt világ 
horizontját ritkán lépi át a szerző. Ahol ön-
magáról beszél, ott csak azért teszi azt, hogy 
azáltal is pontosabban, lényegibben beszél-
tesse a világot. A kötet utolsó fotóján trük-
kös módon a szerző is feltűnik. Nem vehető 
ki teljesen, ugyanis sziluettjén, a testén át-
ütnek a háttér alakzatai, formái. Nem aka-
rom itt redundáns módon értelmezni a ké-
pet. Úgy érzem, a  könyv szellemiségével 
mennék szembe, ha megtenném. Csak ha-
gyom magától beszélni.

Itt minden kimért, és mégis eleven.
Mert a szövegekben a könyv végére szé-

pen kierősödik a manapság kényszeresen el-
nyomott, elfojtott bizonyosságunk. A világ 
nem csak látványokból, hanem ugyanannyi-
ra időből, villanásokból, zamatokból is áll. 
És ami a leginkább hiányzik: érintésekből.

Láng Orsolya: Pályamatricák. Lector 
Kiadó, Marosvásárhely, 2020.

Jegyzet
* Láng Orsolya Pályamatricák rovatcím alatt ere-
detileg a Helikon hasábjain jelentette meg a kö-
tetben összegyűjtött írásait. (A szerk. megj.)
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Halálra valósítjuk önmagunk
Byung-Chul Han: A  ki-

égés társadalma. Ford. 
Miklódy Dóra – Simon-Sza-
bó Ágnes. Typotex, Buda-
pest, 2019.

„Valósítsd meg a benned rej-
lő potenciált! Optimalizáld az 
egészséged és az idődet, hogy 
minél aktívabb és produktí-
vabb lehess!” – Zavaróan is-
merős mondatok, hiszen állan-
dóan ilyen és ezekhez hasonló 
ígéretekkel bombáznak min-
denféle önjelölt coach-ok, bam-
buszguruk, fitneszmilliomosok 
és insta-influenszerek. Mégis, 
miközben elvileg ott lubicko-
lunk a szabadság nagy tenge-
rében, egyre többeket ránta-
nak magukkal a kiégés vagy 
a mély depresszió tapadóko-
rongjai. A tökéletes polgár tu-
datos, egészséges, jól kereső, 
munkamániás. Aki nem mo-
netizálja a hobbiját, aki nem 
haszonelvűen tölti szabadide-
jét, akinek nem elég tudatos 
az étrendje, az  gyanús. Meg-
számlálhatatlan lehetőség kö-
zött kapkodunk, miközben a 

megvalósítási hajszában ha-
lálra valósítjuk magunkat.

Byung-Chul Han dél-kore-
ai származású német filozófus 
erre a jelenségre próbál ma-
gyarázatot és fogalmi kerete-
ket szolgáltatni. A  munkamá-
nia, a  hiperaktivitás – és az 
emiatt kialakuló figyelemza-
var – elhomályosítja a munka 
és a szabadidő közötti határvo-

nalat. Megszűnik az unatkozás, 
az elmélkedés, az ünnep ideje – 
azaz azok az állapotok, amikor 
az ember nem céltudatosan cse-
lekszik, hanem átengedi magát 
a szemlélődésnek, az átélésnek.

Mivel haszonelv tagolja az 
időt, minden egyes pillanatot 
agyonnyom a produktivitás 
kényszere. Az  ember ideális 
termelőgéppé alakul a neoli-
berális kapitalizmus számára. 
Már nincs szükség diktatóri-
kus, elnyomó hatalomra, hogy 
az embert munkára kénysze-
rítse. Ehelyett a termékeny-
ség mókuskerekében rohan-
gálva hajtjuk a kapitalizmus 
malmára a profitot. „Az  ön-
magunk általi kizsákmányo-
lás hatékonyabb a mások ál-
tali kizsákmányolásnál, mert 
együtt jár a szabadság érzésé-
vel. A kiégés első jele paradox 
módon az eufória. Euforikusan 
állunk neki dolgozni. A végén 
pedig összeomlunk.”

A  kiégés társadalma nem 
könnyed olvasmány, viszont 
pontos diagnózisa a túlpörge-
tett társadalom szimptómáinak.

Ahová nem ér fel a tériszony
Biró Krisztián: eldorádó 

ostroma. Jelenkor, Buda-
pest, 2020.

Biró Krisztián halk szavú, de 
tűpontos alkotó. Verseivel rit-
kán lehet találkozni folyóiratok 
hasábjain, pályáját mégis meg-
lepően sokan követték és vár-
ták kíváncsian első kötetének 
megjelenését. Mert Biró verse-
inek közérzete sokak számára 
zavaróan ismerős. Az eldorádó 
ostroma az újkomolyság meg-
szólalásmódját építi tovább: me-
rész logikai társítások, ingázás 
a személyesség és elidegenedés 
pólusai közt, kibillenő elbeszé-
lői pozíció. Precízen szelektál az 
eszköztárából, a kevesebb több 
elvét követi. Gördülékeny mon-
datai hamar magukkal sodor-
nak, viszont bőkezűen bánik a 
meghökkentő képzettársítások-
kal és a kreatív perspektívajá-
tékokkal is.

Számot vet a múltjával, 
a  szülőfalujával, a  nagyvá-
rossal, az örökölt és tanult fé-
lelmekkel. Próbál nevet adni 
nekik, hogy könnyebben ma-
gához szelídítse őket. Azért 
van erre szüksége, hogy a pá-
nikbetegség szemébe nézzen 
és leszámoljon vele. Kitapint-
ható a formálódó identitás és 
a beilleszkedési kényszer, il-
letve a szégyen és a szorongás 
közé ékelődő feszültség. Ennek 
a nyelvét dolgozza ki, hogy tá-
jékozódni tudjon az idegesítő 
otthonosság és az elidegenített 
környezet útvesztőiben, ahol 
„ki akarnak rabolni a zárt vá-
roskapuk” (Lecke).

Mintha valami furcsa kény-
szer taszigálná a versbeszélőt 

a nyugtalanságba, azonban 
nem tiszta, hogy a nyomás 
kintről vagy bentről tapad 
a mellkashoz. Az  „orosz fa-
kopáncs” monoton kattogá-
sa csak a fejünkben dübörög 
vagy valóban az orosz raké-
tavédelmi radarok rádióhul-
lámait érzékeljük? Kérdés, 
hogy melyik esetben nagyobb 
az esély arra, hogy megsza-
baduljunk tőle? Hogy lehet-e 
elég messze menekülni a bi-
zonytalanságtól?

Mindannyian keressük El-
dorádót: a színarany országot, 
ahol többé nem tölt el az ag-
godalom a hétköznapok csetlő 
dolgai miatt. De ha véletlenül 
mégis rábukkanunk, akkor 
sem vagyunk hajlandók elhin-
ni, hogy megérkeztünk, mert 
újabb és újabb eldorádók de-
rengenek fel majd a messze-
ségben. „De  hát mi is így ta-
nultuk: darabonként/hagyni el 
azt, ami eltört, táskánkat/szo-
rongatva utazni mindig/a rossz 
irányba” (eldorádó ostroma).

ANDRÉ FERENC

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István

A
 s

ze
rk

es
zt

ő 
ál

om
or

sz
ág

ba
n

MÉG MA 
VÉGEZNEM 
KELL VELE, 

MERT AZTÁN 
ITT A TÖBBI…

MIÉRT VAN 
ITT EKKORA 

CSÖND?

ÓH, HÁLA AZ 
ÉGNEK, HOGY 

SIKERÜLT 
FELÉBREDNI. 

VELÜNK MÉG 
MINDIG NEM 
VÉGEZTÉL!
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Milyen zenét szeret Isten?
Kercsed Aranyos-menti viszonylatban 

is kicsi falu Tordától 15 kilométernyire 
délre. Hivatalosan 180 körüli a lakosság 
száma, valójában kevesebb. Nyolcvan fő 
helyben lakó és a gyülekezet támogatá-
sában aktív tizenöt máshol élő reformá-
tusa mellett néhány ortodox család és 
egy adventista család alkotja a falu la-
kosságát, sőt van két hölgy, akik az új-
protestáns kereszténység anabaptista 
ágának nazarénus hitközösségébe tar-
toznak. Oláh Mátyás lelkipásztor nyolca-
dik éve szolgálja a református gyüleke-
zetet. De korántsem csak a helybelieket 
szólítja meg. Zenészként sok más vidék-
re küld – virtuális pódiumokon játszva 
– fül és lélek számára fogyasztható üze-
neteket. Egykor párhuzamosan végez-
te a teológiai és a zeneakadémiai tanul-
mányokat, családi „kezdőcsomagjában” 
(nagy-, sőt dédszülei nemzedékéig visz-
szamenőleg) hagyományként kombinál-
va található a lelkészi és a zenészi adott-
ság meg persze a pálya. Ő maga csellón 
játszik, a középső testvér hegedűt tanult 
– bár most mérnökként keresi a kenye-
rét –, a húguk pedig a doktori fokozat 
küszöbén álló zongorista.

A  16. századi reformáció egyik szel-
lemi alappillére a Könyvek könyvéhez 
mint hitforráshoz való visszafordulás 
volt. Jószerével minden református is-
meri a sola Scriptura alapelvet, amely 
ezt a biblikus irányultságot jeleníti meg. 
A  Bibliához való visszafordulást ango-
lul úgy mondják: back to the Bible. (Van 
is egy ilyen nevű mozgalom, amelyet az 
Egyesült Államokban, Nebraska állam-
ban alapított 1939-ben Theodor Epp.) 

Akadémiai szinten képzett zenész és 
Bach-rajongó lévén Oláh Mátyás lelki-
pásztor megengedte magának azt a szó-
játékot, hogy a YouTube csatornán köz-
zétett videósorozata címeként a back to 
the Bible szlogent így hangszerelje át: 
Bach to the Bible.

A projekt elsősorban Johann Sebasti-
an Bach hat csellószvitjét (BWV 1007–
1012) öleli fel – ez önmagában is mintegy 
negyven produkciót jelent, hiszen Oláh 
az egyes tételeket külön-külön rögzíti –, 
de egyéb, csellón előadható, akár több-
szólamú Bach-művek is helyet kapnak a 
sorozatban.

Minthogy Oláh Mátyás csellista lelké-
szi minőségében (is) egy-egy bibliai véte-
tésű címmel, idézettel, továbbgondolható 
eszmeszikrával is ellátja szvit-tételnyi 
videóit – és persze a felvételek zöme a 
kercsedi templom belterében készül  –, 
rögtön adódik a kérdés: mennyiben ké-
pes „egy gyékényen árulni” a pászto-
ri (spitiruális) üzenet a tánczenével. 
Az előadó vélhetőleg nem pusztán apolo-
gikus célzattal vallja – lásd egy nemrég 
készült portréfilmben (Isten és a cselló, 
TVR)  –, hogy bizonyos zenék hajlamo-
sak megtérni. Ami persze nem utolsó-
sorban azzal a zeneértelmezési kerettel, 
a  modernitás rugalmas befogadói kul-
csával függ össze, amely lehetővé teszi, 
hogy manapság még az argentin tangó 
egykor vérlázítóan mondén hangzatait 
is tolerálják, sőt, ha legalább piazzolai 
minőségben hangzik fel, akár kedveljék 
is szakrális közegben. Márpedig mond-
juk a courante-ot (correntét) vagy a sa-
rabande-ot egykor épp úgy az ördög mű-

vének tekintették az egyházban, mint 
később a tangót – mondja Oláh Mátyás 
Bolyki Lászlóra is támaszkodva, aki teo-
lógusként jegyezte a Milyen zenét szeret 
Isten? című, 2005-ben megjelent köny-
vét. Meg aztán: ha bibliai alapról indu-
lunk, ki mondhatná, hogy táncellenes 
volna ez a fundamentum, amely végső 
soron az isteni kijelentés/kinyilatkozta-
tás mellett oly bőségesen szól az ember-
ről, az emberi életről is! A református 
egyház (és sejthetőleg Isten népe) nyi-
tásképességére, tágkeblűségére is lehet 
hivatkozni, amely korántsem von átjár-
hatatlan műszaki határzárat egyházze-
nei állománya köré, és a genfi zsoltárok 
meg a dicsőítő énekek mellé az újvilág, 
sőt akár még a jiddis dallamhagyomány 
elemeit is engedi beszüremkedni, fok-
ról fokra megkísérelve elfogadtatni más 
kultúráknak, más közösségeknek a mi-
énknél semmivel sem kevésbé érvényes 
értékeit.

Persze köztudomásúlag az evés a pu-
ding próbája. Ki-ki megízlelheti, meny-
nyire érintik meg meditációs alapanyag-
ként Bach csellószvitjeinek tételei. Oláh 
Mátyás értelmező és technikailag biztos 
lábakon álló játéka, a táncjelleg megóvá-
sa és az egyéni kifejezni tudás kettőssé-
ge egyensúlyossá, méllyé vagy épp sze-
menszedetten derűssé teszi a Bach to the 
Bible darabjait. Ennek ellenőrzésére bíz-
vást merészelek bárkit felbujtani.

JAKABFFY TAMÁS

Köztes állapotok
A székhelyét vesztett Ecsetgyár Future Perfect című, kihe-

lyezett kiállítás-sorozatának első helyszíne a sepsiszengyörgyi 
MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér volt.

Ciprian Mureșan és Șerban Savu kurátorok külön-külön 
történt válogatása úgy szerveződik eggyé a kiállítás terében, 
hogy nem nagyon tudjuk eldönteni, hogy itt generációs jelleg-
zetességekből adódó vagy a szelekciós elvek eredményezte ösz-
szefüggésekkel szembesülünk. Valószínűleg mindkettővel.

A Future Perfect #1 tárlat meghívottai ugyanahhoz a fiatal 
generációhoz tartoznak, mindannyian Kolozsváron végezték 
tanulmányaikat.

Az alkotások mind műfajilag, technikailag, mind a felvetett 
kérdések tekintetében köztes állapotokat juttatnak kifejezés-
re. Ki-ki saját alkotói habitusának megfelelően úgy reflexív, 
hogy folyamatosan megpróbál kimozdulni abból a jól ismert 
környezetből, amelyben komfortosan mozog, és művészettör-
téneti perspektívákat nyitva, képzőművészeti előzményeket 
helyzetbe hozva könnyedén lép át és tesz képlékennyé műfaji 
határokat. Ezek a határátlépések időnként központi problemá-
vá válnak, máskor pedig szinte észrevétlenül meghúzódnak a 
háttérben. Ez a fajta kimozdulás a rutin veszélyével fenyegető, 
ugyanakkor a kényelmes ismerősség feladása olyan folyama-
tokat eredményez, melyek maguk is műalkotássá minősülnek. 
A bizonytalanságban való tapogatózás, a kísérletezés, az al-
kalmazott kutatás, a vázlat, a részlet, a műterembe vezető út: 
alkotás. A kiállításra kerülő dokumentum/műtárgy ideje be-

fejezett jövő. Ebben az összefüggésben pedig megkérdőjele-
ződhet emelkedettsége, hierarchizált helyzete a műtárgy ál-
tal rögzített folyamatokkal szemben.

A jelen meghatározottságából történő kimozulás egyfajta já-
téktérré alakítja a kiállítást. A fenntartott reflexió kikezdi a 
műfaji határokat, a művészettörténeti távlatokat. A régmúlt 
művészetéből mellékes részletek kerülnek középpontba, a szín-
ópia eljárás ihlette munka során ismeretlen rétegek kerülnek 
felszínre, a költészet beszivárog a repedéseken, a régmúlt mű-
vészetéből olyan megoldások, kérdések válnak érdekessé, me-
lyek korábban elkerülték a figyelmet. Oda-vissza ható játék.

A rajz szoborrá válik, a kő képlékennyé, a festmény rajz-
zá, a vers festménnyé, a hiba lényeggé, a teli üressé, az üres 
telivé, a profán szentté, a hétköznapi monumentálissá, a bo-
nyolult egyszerűvé, az egyetemes személyessé, az intim nyil-
vánossá, a veszély lehetőséggé, a közvécé a szabadság terévé.

Művészek: Mircea But, David Farcaș, Camilia Filipov, Lucia 
Ghegu, Adela Giurgiu, Lucian Popăilă, Ioana Sisea, Paul Stoie.

A kiállítás virtuálisan visszanézhető az Ecsetgyár közös-
ségi oldalán.

TÚROS ESZTER



Alter-Tanterv címmel új kulturális so-
rozat indult az Erdélyi Magyar Televí-
zióban, az  Erdélyi Magyar Írók Ligája, 
a  Kolozsvári Állami Magyar Színház és 
a Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségének szervezésében. A tizenhárom 
részből álló sorozat célja a magyar iro-
dalom középiskolai tantervének tágabb, 
új perspektívákból történő megközelíté-
se. A sorozat első részében Markó Béla és 
Tompa Gábor beszélgetését kísérhették 
figyelemmel az érdeklődők.

Magyarország Kolozsvári Főkonzu-
látusa az Erdélyi Magyar Írók Ligájá-
val együttműködve Dufart címmel online 
rovatot indított, amelyben a XX. száza-
di román–magyar kulturális átjárások 
kérdésével, a  két kultúra közti metszés-
pontokkal foglalkoznak. A  sorozat első 
három része megtekinthető a Főkonzulá-
tus YouTube-csatornáján.

Január 12-én közvetítette a Kolozsvár 
Társaság Oroszlányok barlangjában című 
adását, amelyben Flóra-Orosz Katalin és 
Maier-Orosz Judith sportolókkal Buch-
wald Péter,  a Kolozsvár Társaság elnöke 
beszélgetett.

Január 19-én, kedden, délután öt órától 
a Színház, civil társadalom és politikum. 
Írások, tanulmányok Kötő József emléké-
re című könyv (EMKE – EME Könyvki-
adó, 2021) online bemutatójára került sor 
a Györkös Mányi Albert Emlékházban. 
A  meghívott Bodó A. Ottóval, Dáné Ti-
bor Kálmánnal, Egyed Emesével és Gaal 
Györggyel a kötet szerkesztője, Bartha 
Katalin Ágnes beszélgetett.

A magyar kultúra napja alkalmá-
ból január 22-én 17 órakor ünnepi esttel 
készült az Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
amelyen több diák és színművész közre-
működésében Kölcsey Panasz című verse, 
Mészöly-esszék és -mesék, Nemes Nagy 
Ágnes Napóleon című esszéje hangzott 
el. Előadást Komáromi Tünde néprajzku-
tató tartott „Sokat böjtöltem életemben, 
amikor bajba jutottam”: a  böjt mint kö-
nyörgés Mezőségen címmel.

Kihirdették az Erdélyi Magyar Kor-
társ Kultúráért Díjban részesülők 

névsorát: irodalom szekcióban idén Lász-
ló Noémi, a Napsugár és a Szivárvány fő-
szerkesztője, a Helikon egykori szerkesz-
tője részesült a szövetség elismerésében, 
képzőművészetben Zoltán Bélát tüntet-
ték ki, filmművészet és színház kategóri-
ában pedig Felméri Cecília munkásságát 
jutalmazták.

Kántoresque címmel indítottak projek-
tet a Láthatatlan Kollégium és a Spec-
tator Média Kollégium filológia-, illetve 
médiaszakos diákjai és vezető tanárai. 
A  vállalkozás célja Kántor Lajos iroda-
lomtörténész, kritikus kiemelkedően 
gazdag hagyatékának feltérképezése és 
előkészítése a további kutatásokra vonat-
kozóan.

Az  Erdélyi Magyar Írók Ligája idén 
is folytatja A  hét szerzője című soroza-
tát, amelynek soron következő meghívott-
ja Borsodi L. László költő, a  Székelyföld
kulturális havilap egykori főszerkesztő-
je volt. A hét szerzőjével Demeter Zsuzsa 
irodalomtörténész beszélgetett. A  soro-
zatot január 27-én és 28-án, szerda-csü-
törtök délután hét órától közvetítették az 
E-MIL Facebook- és YouTube-oldalán.

A  Helikon 2021/02-es lap-
számában közölt Életek cí-
mű rejtvény megfejtése: 
A  gondolat nélküli élet go-
nosz élet.

Watteau
VÍZSZINTES: 1. Antoine Wat-
teau (1684–1721), francia fes-
tő műve. 12. Parázstól kilyukad. 
13. Becézett Ibolya. 14. Ritka, Lon-
donban! 15. Kelmefestő eljárás. 17. 
Gyomnövény. 18. Minden eledelt 
az állatoknak ad, népies szóval. 19. 
Ritka női név. 20. Alexi …; ameri-
kai válogatott labdarúgó. 22. Lát-
hatóan elhízott. 23. -kod, -…, -köd. 
24. Van, németül. 26. A sertés latin 
neve. 27. Matrózital. 28. Tapasztal-
ható. 30. Vonat fut rajta. 32. Olaj-
folt! 33. Erre a helyre falat épít. 35. 
A tantál vegyjele. 36. Néma vétó! 
37. Görög sportjel. 38. Hegyes ci-
pészszerszám. 40. Francia erede-
tű, ritka női név. 43. Spanyol barát! 
45. Nem használ fésűt. 46. Készül 
a vizsgára. 49. Edénybevonat. 50. 
Orosz folyó. 52. Rossz a retek. 53. …
Vid; Zrínyi hőse. 54. Cicero nyelve. 
55. Kisebb vízfolyás.

FÜGGŐLEGES: 1. Tornyáról hí-
res bibliai város. 2. Transzformáló-
dik. 3. Az élethez nélkülözhetetlen 
közeg. 4. Viselkedésével felbáto-
rít. 5. Kezdődik a zivatar! 6. Dur-
va posztó. 7. A bizmut vegyjele. 8. 
Edényeket javító házaló. 9. … szél-
törvény; szél és légnyomás viszonya. 
10. Fűszerez, ízesít. 11. Nobilis. 16. 
Kenneth Loach filmje. 17. Régi tö-
megmérték. 21. Watteau egy má-
sik festménye. 24. …-forog; nyü-
zsög. 25. … is money; az idő pénz 
(angol). 27. Keményen dolgozik. 28. 
Félédes! 29. A -ka képzőpárja. 31. 
Barnítja a bőrét. 33. Helyben. 34. 
Íme. 36. Egyéni jelleg. 39. A brazi-
lok által végleg elhódított focikupa. 
41. Gabonaőrlemény. 42. A múlt idő 
egyik jele. 43. Rangjelző előtag. 44. 
Díszes záróműsor. 47. Zaftos rész! 
48. Busaszelet! 51. Római 51-es. 53. 
Igen, oroszul.

R. T.
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Készült a Magyar Kormány
Támogatásával

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