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KARÁCSONYI ZSOLT

Az állat m int tükör, vészjelzés
és remény

Idősebb Plinius: 
TERMÉSZETRAJZ /2

A nyelv peremvidékén bukkant fel a mon
dat, mely szerint állatian jól is érezhetjük ma
gunkat, mintha az állatiban volna valami jó, 
valami emberfeletti, de a fenti kijelentés ar
ra mindenképpen felhívja a figyelmet, hogy 
az állat nem ember alatti minó'ség, hiszen, 
ahogy Hamvas Béla is megfogalmazza, az em
ber, ha alásüllyed, nem az állatiba kerül, ha
nem a démoni szintjére jut, pokolra, seholba. 
Saját minősége pusztulása után csak a hűlt 
hely marad meg a számára, egyre messzebb 
az Édentól, ahol sokkal közvetlenebbül tudott 
társalogni madarakkal, oroszlánokkal, farka
sokkal, ahogy ez kivételes esetekben, jóval a 
kiűzetés után is előfordult.

Mert szép és okos állatokkal -  éppen a ki
űzetés miatt -  igazán közvetlen, baráti, fele
baráti kapcsolatba csak ritkán kerülhetünk, 
az emberi kultúra különböző tereiben számta
lan példát találni arra, hogy jobb híján meg
próbáljunk állatbőrbe bújni. Mert e mágikus 
praktikák talán lehetővé tehetik számunkra, 
hogy a hajdankor történeteivel, szebb, igazabb 
énünkkel is közelebbi kapcsolatba kerülhes
sünk.

A színház, az állatmesék, az irodalom, az 
alakoskodások és alakváltások különböző for
mái, ha állatmezbe bújva kívánják eljuttatni 
hozzánk üzenetüket, ezáltal is jelzik, hogy az 
ember -  azaz olyan lény, aki nem a másiknak 
farkasa, vámpírja, ártó szelleme -  csak az lehet, 
aki szembesül a benne rejlő rókával, farkassal, 
hollóval, szamárral, aki tudja, hogy a hangyák 
kiváló harci képességei nem véletlenül bukkan
nak fel az Iliászban, és azt is, hogy a rossz célra 
használt képességek mennyire átformálhatják 
az embert, ahogy ez az Odüsszeiából is kiderül.

Az állat mint előttünk álló, mozgásban lé
vő, „változó, és mégis egy”, arra hívja fel a fi
gyelmünket, hogy a nem emberi létmódokban 
nem az erőszak, csupán az erő határozza meg 
az életet, míg az ember, akit társas, eszköz- 
készítő vagy játszó lényként is számon szokás 
tartani, elsősorban „befejezetlen”, csiszolat
lan, érdes, nincs nála iszonyúbb, ahogy Szo- 
phoklész is írja.

Az ember helyzete mégsem reménytelen, és 
ezt gyakorta éppen az állati komoran víg, sze
líden elszánt pillantásából olvahatja ki az ér
tő tekintet.

György Attila: 
TRANSZILVÁLLATOK /7

Serestély Zalán:
KÉT VÁZLAT AZ ÁLLAT 
MÉLTÓSÁGÁHOZ /16
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IDŐSEBB PLINIUS

Term észetrajz
(História naturális)
XVIII, könyv, 1-2.

1. Már le kellett volna zárnom a föld és 
ég között születő mindennemű dolgok leírá
sát, csupán azt hagyván hátra, amit ma
gából a földből ásunk ki, ha a növényekből 
és cserjékből nyert orvosságok tárgyalása 
nem késztetett volna arra, hogy az orvosolt 
élőlényekből magukból nyert gyógyszerek 
szélesebb körével foglalkozzam. De vajon 
nekem, aki a növényeket és a virágok kü
lönböző fajtáit leírtam, olyan ritkaságok
kal egyetemben, melyeket nehezen talál
ni, nem kellene azokról az ember számára 
hasznos dolgokról is szólnom, amelyek ma
gában az emberben találhatók meg? Hall
gatnom kellene a gyógyszerek körülöttünk 
elő forrásairól -  tekintettel arra is, hogy 
maga az élet büntetés azoknak, akik nem 
mentesek a fájdalmaktól és a betegségek
től? Nyilván írnom kell tehát ezekről, és 
különös gondot fogok fordítani a feladat
ra, jóllehet tudatában vagyok a kockázat
nak, hogy megbotránkozást keltek. De 
feltett szándékom, hogy kevésbé legyek te
kintettel a saját népszerűségemre, mint ar
ra, hogy az emberi életnek hasznos legyek. 
Vizsgálódásaimat ki fogom terjeszteni ide
gen dolgokra és furcsa szokásokra, mert a 
hit ezen a téren csupán a tekintélyre hi
vatkozhat, jóllehet a részletek megválasz
tása során magam is igyekeztem csaknem 
egyetemesen elfogadott hiteket találni, és 
nagyobb hangsúlyt fektettem a figyelmes 
vizsgálódásra, mint az anyag bőségére. 
Egy dologra pedig felettébb szükséges fel
hívnom a figyelmet: miután immár leírtam 
az élőlények természetét és az egyes élő
lényeknek köszönhető felfedezéseket — hi
szen nem csekélyebb szolgálatot tesznek az 
orvosságok felfedezése, mint azok biztosí
tása által —, most arra fogok kitérni, hogy

milyen segédletre találhatunk magukban 
az élőlényekben. Nem hagytam ki tehát 
egészen ezt sem, és jóllehet az új téma el
térő, azért szorosan összefügg a régebbivel.

2. Azzal fogom kezdeni, ahogyan az em
ber önmagában keres a maga számára 
gyógyírt; és lám, már a legelején a legelké- 
pesztőbb rejtvényt találjuk itt. Az epilepszi
ások a gladiátorok vérét úgy isszák, mint
ha életelixír volna, pedig mi borzadálytól 
vacogva tekintünk rá, ha ugyanabban az 
arénában a vadállatok ugyanezt teszik. De 
az egekre! A betegek a leghatásosabbnak 
gondolják, hogy egy emberből meleg, élő 
vért szopjanak, és a sebre helyezve száju
kat, az életet kiszívják, pedig az emberek
nek nem szokásuk a sebre helyezni száju
kat még a vadállatok esetében sem. Mások 
igyekeznek félretenni az újszülöttek lá
bából és fejéből a velőt. Sőt, a görögök kö
zül nem kevesen beszéltek minden egyes 
szerv és végtag ízéről, a legapróbb részle
tekig menően, egészen a levágott körömig. 
Mintha egészségesnek lehetne tekinteni 
egy ember számára, hogy vadállattá vál
jék, és betegséget érdemeljen ki bünteté
sül éppen a gyógyulás folyamata során! Az 
egekre! Jól megérdemelt a kiábrándulás, 
ha ezek az orvosságok hatástalannak bizo
nyulnak. Bűn az emberi belekre ránézni — 
hát akkor megenni őket minek számít? Ki 
volt az első, Oszthanész, aki a te praktiká
idhoz hasonlókat kigondolt? Mert téged ter
hel a felelősség ezért, emberi törvények láb
bal tiprója, szörnyűségek munkása, hiszen 
te voltál mindezek kezdeményezője -  gondo
lom, azért, hogy megőrizzék emlékezetedet. 
Ki az, aki először gondolt arra, hogy embe
ri végtagokat rágcsáljunk egyenként? Mi

lyen jóslat vezérelte őt? Miféle eredete lehe
tett orvosi üzelmeinek? Ki készített ezeknél 
a gyógyszereknél ártalmatlanabb varázs
italokat? Tegyük fel, hogy az idegenek és 
a barbárok fedezték fel ezeket a rítusokat 
-  vajon a görögök is átvették a szóban for
gó a művészeteket? Fennmaradt egy érte
kezés Démokritosztól, mely szerint az egyik 
panaszra inkább a bűnöző koponyacsontjai, 
másikra pedig a barátéi vagy vendégéi a 
jók. Apollóniosz azt írta, hogy a fájó ínyre az 
a legjobb orvosság, ha egy erőszakos halált 
halt ember fogával kapargatjuk, Melétosz 
pedig, hogy az emberi epe meggyógyítja a 
hályogot. Artemón azt javasolta epilepszia 
ellen, hogy éjszaka vegyünk a forrásról vi
zet, és egy olyan ember koponyájából igyuk 
meg, akit megöltek, de nem égettek el. Az 
akasztott ember koponyájából Antaiosz pi
rulákat készített a veszett kutya harapása 
ellen. Még négylábúkat is gyógyítani lehe
tett emberből vett gyógyszerekkel. Az ök
rök bélszele ellen átszúrták a szarvaikat, és 
emberi csontokat illesztettek beléjük, a be
teg disznók gyógyítására pedig olyan búzát 
adtak, amelyet egy éjszakán át olyan he
lyen tartottak, ahol egy embert megöltek és 
elégettek. Távol legyenek tőlem és írásom
tól az ilyen borzalmak! Én nem bűnökről 
fogok beszélni, hanem segítségről. Például 
amikor a gyermekágyas nő teje, az emberi 
nyál vagy az emberi test érintése hatásos. 
Mi több, én magam nem is tekintem úgy, 
hogy az életet oly nagyra kellene értékel
ni, hogy bármilyen eszközzel meghosszab
bítsuk. Te pedig, aki ezt a véleményt vallód, 
bárki is vagy, mindenképpen meg fogsz hal
ni, ha mindenféle utálatosságoknak és bű
nöknek köszönhetően esetleg hosszabb ide
ig is éltél. Ezért is tekintse minden ember 
úgy, hogy a maga lelkének orvosságai közül 
a legelső nem más, mint hogy a természet 
által az embernek juttatott áldások legna
gyobbja az időben bekövetkezett halál, és 
ebben is a legjobb az, hogy minden egyes 
embernek hatalmában áll azt saját magá
nak megadni.

RIGÁN LÓRÁND fordítása

MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR

Tereprajz
Feleségemnek, Laurának

Félek. Hogy nem jön a medve. Ilyenkor 
nem is jön. Napok óta várok harminc mé
terrel a rejtekhelye előtt. A nyomaiból ítél
ve tudom, hogy ott van. Minden reggelre 
elfogy az élelem, amit a barlang szájához te
szek. Legalább az orrát kidugná, de még azt 
sem láthatom. Túl görcsösen akarom meg
látni. Fotógépem készenlétbe helyezve für
készem a nyílást, ahol meg kéne jelennie, 
de semmi mozgás. Pillanatok alatt szágul
danak el az órák, aztán beáll a sötét, és fel 
kell adnom. Másnap újrakezdem. Kukoricát 
vásárolok a boltban, megtankolom a terep
járóm, kiautózom a helyszínre, felcsavaro
zom a fotóállványra a gépet és reményke
dem. A napokat már nem számolom. Azért 
lélegzem, hogy szabad nagyvadat láthas
sak és fényképezhessek. Ugyanazt élem át,

mint a nőkkel, akiket elém hozott a sors, 
majd évek múlva kihűlt bennük a tűz. Bár
mennyire reménykedtem, hogy újragyúl az 
a sokak által megénekelt szenvedély, mind
annyian távoztak. Végleg. Miközben a fe
nyőtörzs alatti barlangszájat kémlelem, ar
ra gondolok: ezúttal minden másképp lesz. 
Megúszom a válást, mert újra tudom hódí
tani a feleségem. Igen vagy nem. De hát
ha mégis igen. Első alkalommal. Talán nem 
szakadt el végleg benne, ami összeköthet 
két embert egy életre. Talán. Felnézek. A 
nap már magasan jár, de igazából bárme
lyik napszakban elődughatja fejét a nagy
vad. Enyhe szél fúj — szerencsére pont velem 
szembe, így esélyes vagyok. Vajon a házas
ságom szele éppen merre fúj... Visszanyer- 
hetem-e a szerelmét annak, akinek örök hű
séget esküdtem, mostanában hibazsákká 
váltam számára? Abból próbálok kiindul
ni, hogy ő ember. Túl azon, hogy számom
ra a Nő, a feleségem. Akinek örömet és fáj
dalmat okozok. Mert vele élek. Ő nekem az 
otthon. Ha hibázik és megöregszik, akkor 
sem dobom el. Nem cserélem le, mint a mo

biltelefont. A hindu férfiak nem ismerik há
zasságkötés előtt a feleségüket. Többen azt 
sem láthatják, milyen a választott nő. A 
kérdésre, hogyan tudják így megszeretni, a 
válaszuk: lesz rá hatvan év. Alig tudja meg
mondani valaki ma, mennyit ér egy ember.

Újra és újra kezembe veszem a távcsövet. 
Hiába vagyok közel a helyhez, minél nagyobb 
méretben szeretném látni az állatot, ha még
is megjelenik. Lélegzetvisszafojtva kémlelem 
a terepet. Hirtelen megreccsen egy ág. Ösz- 
szerázkódom. A hang irányába nézek. Egy 
szajkó kutat az avarban. Látványa visszahe
lyezi agyam a jelenbe, de nem sokáig, mert 
újra azon vívódok magamban: meglátom-e 
végül a Kárpátok királyát, felébred-e még a 
feleségemben irántam a vágy. Nem tudom, 
mennyi idő telhet el. -  Nem látom, mit kell 
tennem. De kitartok. Órákig. Napokig. Éve
kig. Semmilyen körülmény között nem adom 
fel — suttogom magamnak. Ekkor megmoz
dul valami. A sötét mélyedésből elém emel
kedik egy hatalmas medvefej. Lábaimból 
kimegy az erő. Leguggolok, majd hasra fek
szem, és belemarkolok a fűbe. Félek.
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MOLNÁR VILMOS

K ilencedik fejezet,
amelyben különös dolgokról esik szó, Malacka pedig álmot lát

Egy napon, amikor jólesó'en nem 
akadt senkinek semmi dolga, és az ibo
lyák a szokottnál is élénkebben virítot
tak a réten, a nagy tölgyfa pedig, amely
ben Róbert Gida lakott, egészen különös, 
de nem kellemetlen dolgokat susogott 
a szélben, Bagoly a faág magasáról azt 
mondta:

— Olyan dolgok is vannak — tizenegy 
vagy tizenhat —, amikről a népek nem is 
sejtik, hogy léteznek. El sem tudják kép
zelni azokat. -  Kicsit várt, miközben ön
érzetesen tipegett az ágon, majd csak úgy 
mellékesen megjegyezte: — Engem és ta
lán Róbert Gidát kivéve.

Micimackó és Malacka meg Nyuszi 
ott heverésztek Róbert Gida fája körül, 
de egyikük sem vette szívére a súlyos ki
jelentést. Malacka épp egy harangvirá
got pöckölgetett elmélyültem Mért nem 
akar harangozni a kis megátalkodott, 
ha egyszer harangvirágnak hívják? 
Kétségkívül nagy dicsó'ség származna 
arra, akinek sikerülne harangozásra 
bírnia. Nyuszi úgy tett, mintha nem ta
lálná fontosnak Bagoly kijelentését, Mi
cimackó pedig tényleg nem találta fon
tosnak.

Bagoly szerette, ha nem mondanak ne
ki ellent, de nem ennyire.

-  Ott van mindjárt a Tranzisztor -  né
zett le kihívóan. -  Persze, sokan azt sem 
tudják, hogy fehér vagy sárga Tranzisz
torról van-e szó? Fel sem tudják fogni, 
mennyit számít a különbség!

Micimackó elgondolkozott, neki vajon 
mennyit számít? Egyrészt ha fehér, az je
lenthet Vajas Tranzisztort. De mi van ak
kor, ha a sárga meg Mézes Tranzisztort 
jelent?

— Sárgásfehér Tranzisztor nincs? — 
nézett fel nagyot nyelve Bagolyra, de az 
csak legyintett.

Nyuszi úgy döntött, tovább már nem 
rejti véka alá tudását.

— Akvamarin -  vetette oda könnyedén. 
Némi megfontolás után szakértő' módon 
még részletezte is: -  Fehér és sárga és 
zöld, valamint piros Akvamarin is.

Kétségkívül Nyuszinak is voltak isme
retei, amint erről újfent meggyőződtek. 
Bagoly, bár tollazata miatt nehéz volt 
észrevenni, kissé elsápadt. Vele akar ten
gelyt akasztani Nyuszi?

— Rio de Janeiro — kezdte Bagoly vész
jósló nyugalommal, majd kérlelhetetlenül 
folytatta: -  Motorháztető és Posztmodern 
-  majd emeltebb hangon: -  Trambulin és 
Reneszánsz -  s mikor már mindenki nya
kát behúzva lapított, akkor, mint végső 
adut, kivágta: -  Paralelopipedon! Minden 
színben mindenik!

Ez egy kicsit erős volt. Mindnyájan 
érezték, hogy Bagoly ezúttal túl mesz- 
sze ment. Malacka elszontyolodva nézett 
fel a harangvirágról. Honnan veszi Ba
goly és Nyuszi ezeket a neveket, melyek
hez minden bizonnyal különféle gyanús 
egyének is tartoznak? Minek rászoktatni 
a harangvirágot a harangozásra, ha bár
melyik pillanatban felbukkanhat egy Rio 
de Janeiro vagy egy Tranzisztor, csúnyán 
kiviselve magát.

— Mmmm... — hallatszott ekkor va
lahonnan felülről, de nem Bagoly volt 
az. Róbert Gida nézett ki az ablakon, és 
szemmel láthatólag mondani akart vala
mit, amiben erősen akadályozta, hogy te
le szájjal nem lehet jól beszélni. Micimac
kó megfigyelése szerint egy félbevágott

zsemlét rágcsált, de onnan alulról nem 
lehetett pontosan kivenni, töltve van-e a 
zsemle vagy nincs.

Udvarias csendben várakoztak, hogy 
Róbert Gida lenyelje a falatot, csak Nyu
szi próbálkozott újra, szúrós pillantást 
vetve Bagolyra:

— Termosztát — mondta provokatívan.
„Nyuszi nagyon művelt -  gondolta Mi

cimackó -, mondhatni: ravasz.” De han
gosan nem szólt semmit. Malacka még 
pöckölt néhányat a harangvirágon, aztán 
abbahagyta. „Kitartás kérdése -  motyog
ta mélán -, előbb-utóbb úgyis harango
zás lesz a vége.”

Róbert Gidának végre sikerült meg
birkóznia szájában a falattal, és látszott, 
erősen készül valamire. Csak kell még 
egy kis idő, míg rendesen eszébe jutnak 
a dolgok. Végül felderült az arca, mély lé
legzetet vett, s miközben derékig kihajolt 
az ablakon, azt mondta:

— Hokkaido, Honsú... továbbá pedig... 
ööö... Sikoku és Kjúsú!

Megilletődve hallgattak mindnyájan. 
Olyan volt, mint valami kinyilatkoz
tatás, bár nem értettek belőle semmit. 
Lehet, épp ezért volt olyan. Úgy hang
zott, mint ami ellen nincs és nem is lehet 
apelláta.

Bagoly elmélyülten biccentett, Nyuszi 
pedig szaporán bólogatott: ők ketten már 
szinte értik, miről van szó, annyira, hogy 
majdnem hozzá is tudnak szólni. Eset
leg más módon fejezhetik ki a véleményü
ket, kiművelt fők számára sok lehetőség 
kínálkozik. De nem adódott rá alkalom. 
A kinyilatkoztatás véget ért, Róbert Gi
da visszahúzódzkodott és becsukta az ab
lakot.

Aztán már elég hamar feloszlott a 
társaság. Bagoly és Nyuszi sértődöt
ten távoztak, különböző irányokba. Mi
cimackó úgy érezte, halaszthatatlan 
megbeszélnivalója akadt Róbert Gidá- 
val zsemle ügyben, és elszántan bekopo
gott hozzá. Malacka végleg békén hagy
ta a harangvirágot: nem és nem akar 
harangozni a kis konok. Nyakas egy jó
szág, nincs benne csepp belátás. O nem 
kínlódik vele többet, leveszi róla a ke
zét, ám lássa. Egyébként is megfájdult a 
feje, megy haza és lefekszik. Már nem is 
olyan szép ez a nap, mint amennyire kü
lönben szép.

Elszontyolodva baktatott haza, és ott
hon nyomban bevágott egy tál kukori
cát. Ám most -  ó, egek! -  valahogy még 
ez sem esett jól. Még hogy Rio de Janei
ro, még hogy Termosztát! Komolyan kez
dett neheztelni Bagolyra és Nyuszira. 
És, őszintén szólva, Róbert Gidától sem 
ezt várta volna. Kedvetlenül lézengett a 
szobájában, aztán lefeküdt, mert aludni 
mindig jó megoldás. De nyugtalan álma 
volt.

Pedig kezdetben olyan jól indult min
den. Azt álmodta, hogy csizmában, bri- 
csesznadrágban, hetykén szétvetett lá
bakkal áll szobája közepén, és kezében 
karikás ostorral az ablaküvegen képző
dő jégvirágokat dirigálja. A jégvirágok 
makacsul mindegyre harangvirág alakot 
akartak felvenni, de Malacka nagyokat

» » >  fo lyta tás a 4. oldalon
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cserdített az ostorral, mire a jégvirágok 
engedelmesen csöves kukorica formát öl
töttek.

Hanem aztán elromlottak a dolgok. Va
lahonnan sűrű köd ereszkedett a szobá
ra, s amikor Malacka oda akart botorkál
ni az ágyához, az egyetlen biztonságos 
helyhez ebben a bizonytalan világban, 
nem találta sehol. Úgy vette észre, már 
nincs is a szobájában, hanem valahol kint 
a vadonban (ó, egek!). Ahogy ment előre, 
a sűrű ködből furcsa alakú fák tűntek 
elő, göcsörtös ágaik csontvázkezekként 
nyúlkáltak utána. S mintha ez nem len
ne elég, mindenfelől gyanús motoszkálás, 
sunyi suttogás, néha kaján vihogás hal
latszott, hogy Malackának a hideg futko
sott a hátán. Majd közeledő' lábdobogás 
zaja ütötte meg a fülét, ő pedig álmában 
tudta, két erősen felbőszült Reneszánsz 
indult a keresésére, meggyámbászni őt.

Malacka zihálva rohant a ködben, és 
csak azért nem sikított, nehogy a két ne
kivadult Reneszánsz megneszelje, mer
re jár. Alattomosan kiálló gyökereken 
bukdácsolva, ellenséges bokrok tüskéi
től megtépve, utolsó szufláját fújva ért 
oda egy házikóhoz, aminek a végében bú
bos kemence állt. Az oldalára rá volt írva: 
UTOLSÓ MENEDÉK. Malacka kinyitot
ta a kemence ajtaját, s épp bújt volna be, 
mikor kétségbeesve látta, hogy a kemen
ce már foglalt: egy nagy, tohonya Rio de 
Janeiro ül benne, kitöltve egészen. Még 
külön elkeserítette, hogy Rio de Janeiro 
unott képpel pattogatott kukoricát maj
szol az ő kedvenc tálkájából (felismerte 
kék mintázatáról).

Ekkor egy bögre szappanos lével és egy 
csővel a kezében özvegy Termosztátné, 
a ház gazdasszonya jelent meg valahon
nan, és felszólította Malackát, fújna egy 
nagy buborékot. Malacka izgatottan pró
bálta elmagyarázni, hogy nincs most itt 
az ideje annak, és hogy jómaga per pilla
nat igen szorult helyzetben leledzik. Es- 
dekelve kérte, bújtatná el őt. De özvegy 
Termosztátné hallani sem akart erről, 
míg Malacka nem fúj neki buborékot. 
Előbb a buborék, minden út csak azon át 
vezet. És gömb alakú legyen az a bubo
rék, nehogy tojásra hasonlítson, méret
re pedig akkora, hogy beleférjen az egész 
Erdő. Ha nem fúj buborékot, nincs is mit 
tárgyaljanak.

Bár a rettegéstől azt sem tudta, él-e, 
hal-e, Malacka hozzálátott buborékot 
fújni. És csak fújta, fújta, az erőlködés
től már egészen kivörösödött, de a csőből 
nem akart kijönni semmi. Hirtelen kivá
gódott az ajtó, és a házba berontott a két 
felbőszült Reneszánsz. Rémes vigyorral 
közrefogták a minden ízében remegő Ma
lackát.

-  Nem tudtad, ügyi -  kérdezte kajá
nul az egyik Reneszánsz, miközben sóvá- 
ran bámulta Malacka lapockáját —, hogy 
itt egyetlen fogásból áll a menü: malac 
lapoc.

-  Nincs már semmi kifogás, itt te vagy 
a főfogás -  kántálta undokul a másik Re
neszánsz.

Ez igen rémesen hangzott, és Ma
lacka segélykérőén nézett özvegy 
Termosztátnéra, de az úgy tett, mint 
aki nem tud semmiről semmit. Szo
rult helyzetében Malackának váratla
nul jóemlékezetű nagyatyja, megboldo
gult Tilosaz Á jutott eszébe, aki kemény 
legény volt a maga idejében, és egyszerre 
elöntötte a düh: hát meddig mehet még ez 
így?! Meddig packázhatnak vele, marta
léknak nézve őt?!

— Hah, te ármányos műszemély! -  
rivallt rá álmában Malacka özvegy 
Termosztátnéra, mire az özvegy azonmód 
átváltozott Nyuszivá. A Reneszánszok is 
eltűntek valamerre. Malacka hidegen vé
gigmérte az átváltozott Nyuszit, aki ettől 
teljesen kétségbeesett.

— No de Mr. Holmes, az Isten szerelmé
re! -  rebegte Nyuszi kikerekedett szem
mel, ijedten.

Mitagadás, Malackát ez nagy elég
tétellel töltötte el. Lám, hogy meghu
nyászkodnak a packázok, ha kicsit ha
tározottabban lép fel a martalék. Az sem 
mellékes, hogy a martalék bátran magá
hoz ragadta a kezdeményezést.

— Dr. Watson! -  mondta Malacka szi
gorúan Nyuszinak. -  Ön végeredmény
ben derék ember, de azért hozza ide a pi
pámat. A báró már a kezünkben van, az 
ügyet nemsokára megoldom.

Nyuszi ettől lelkileg összeomlott, le
hajtott fővel, zilált önbecsüléssel elsom- 
fordált. Malacka egyrészt felszusszant, 
másrészt erősen csodálkozott, miféle ért
hetetlen, furcsa szavak hagyták el imént 
a száját. Gondolatban újra végigfuttatta, 
mit mondott. Úgy találta, szépen helyt
állt. Erélyesen, avatottan, kimunkáltan 
beszélt. Egyszer talán majd érteni fog
ja azt is, hogy miről. Gondolatban azért 
gratulált magának.

A köd viszont még mindig ott gomoly- 
gott Malacka körül. „Ez mégsem járja 
-  fakadt ki békétlenül Malacka -, mi
ért ragaszkodik hozzám ennyire a köd, 
mikor én egyáltalán nem ragaszkodom 
hozzá?”

De ez már valamivel világosabb köd 
volt, s mintha kicsit ritkult volna is. Ma
lacka rájött, az a titka mindennek, hogy 
nem szabad túlságosan megilletőd- 
ni semmitől. Ekkor egy jókora, behemót 
alak csoszogott elő a ködből, Malacka 
pedig minden igyekezete dacára erősen 
megilletődött tőle.

Ahogy elnézte a behemót furcsa alak
ját, arra tippelt, hogy egy Motorházte
tőnek öltözött Elefánt lehet, de nem volt 
biztos benne. Még sohasem látott Motor- 
háztetőt, Elefántot is csak majdnem. Le
het, hogy simán csak egy Szörnyűlmény, 
fordult meg a fejében, és igyekezett nem 
elveszíteni a fejét. Ha váratlanul fel
bukkanó Szörnyűlmények akarnak tő
lünk nemtommit, akkor helyesen tesz- 
szük, ha előírásszerűén bemutatkozunk. 
A Szörnyűlmény ettől zavarba jön és el- 
oldalog. De még ha marad is, egy zavar
ba jött Szörnyűlmény már nem is olyan 
szörnyű.

Ám ekkor szörnyű dolog történt: Ma
lacka álmában elfelejtette, kicsoda ő, és 
hogyan hívják. Jonathán, akarta monda

ni, de érezte, hogy nem talált... Frederik, 
ötlött fel benne, de tudta, hogy ez sem az 
igazi... Don Rodriguez, szaladt ki majd
nem a száján, s biztos volt benne, hogy 
közel jár az igazsághoz. De közel járni 
is annyi, mint nem ott lenni. Bárhogy is 
erőlködött, saját neve sehogyan sem ju
tott eszébe. Erősen bánta már, hogy an
nak idején nem csináltatott egypár név
jegykártyát Bagollyal, most igazán jól 
fogna. Az Elefánt pedig egyre komorab- 
ban méregette őt, és egyre türelmetle
nebbül dobolt ujjaival motorháztetős jel
mezén.

Ekkor egy vidám dalocskát dúdolva 
Paci bukkant elő a ködből, és csengő han
gon ráköszönt:

-  Szervusz, Malacka, hogy vagy min
dig?

Malacka tudta: meg van mentve. „Ma
lacka vagyok, Malacka vagyok!” -  kia
bált álmában Malacka, s a Motorházte
tőnek öltözött Elefánt vonakodva bár, de 
elcammogott. Csalódott zsummogása tá
volodóban még sokáig hallatszott a fák 
közül.

Malacka és Paci ezek után leteleped
tek egymás mellé egy fa alá, és Paci ak
kor sokáig dúdolt Malackának egy igen 
szép dalt, sőt, később a farzsebéből fu
volát vett elő és gyönyörűen játszott 
rajta. Malacka boldogan átölelte Pa
ci nyakát, és azt szerette volna, ha ez a 
pillanat örökké tart. Akkor, persze, fel
ébredt.

Még álomtól kába fejjel ült az ágya szé
lén, mikor -  amint ébredés után gyak
ran történni szokott — egyszerre megvi
lágosodott. Rájött, mitől más Paci, mint 
a többiek. Mert nemcsak abban különbö
zik, hogy ébren soha nem szól semmit, s 
persze, nem is fuvolázik.

Még ott érezte tenyerén Paci nyaká
nak melegét, ahogy álmában átölelte, és 
ez pont olyan érzés volt, mint amikor ké
zen fogva sétálni szoktak Róbert Gidával. 
Malacka gyanítani kezdte, hogy Pacit 
nem fűrészpor tölti ki belülről, sem pedig 
leostyán, hanem valami más, olyasmi, 
mint ami Róbert Gidában is van. De ez 
már túl nagy titok volt számára. Ha nem 
muszáj, Malacka még a kis titkokat sem 
szerette firtatni. A többieknek sem fogja 
elmondani, döntötte el, úgy szép egy ti
tok, ha titok is marad.

Azt azért sajnálta, hogy nem tud visz- 
szaemlékezni a gyönyörű dalra, amit ál
mában Paci dúdolt majd fuvolázott neki. 
Pedig igen csodálatos dal volt, addig még 
senki által nem hallott. Nagy költő és 
dalnok Micimackó, gondolta Malacka, de 
ilyent még ő sem tud szerezni. Bánhatják 
az Erdő lakói, hogy nem hallották. Bán
hatja mindenki.

* Ebben a fejezetben említés történik 
olyan dolgokról, eseményekről, nevek
ről, személyekről (bricsesznadrág, „ma
lac lapoc”, névjegykártya, leostyán, bu
borékgyártás, Jonathán, Frederic, Don 
Rodriguez — főként pedig Paci, a lovacs
ka), amelyek az előző fejezetekben jutot
tak szerephez, de ismeretük a Kilence
dik fejezet megértéséhez nem feltétlenül 
szükséges. (A szerző)
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SELYEM ZSUZSA

A felhők földi barátai
T an ia , a  m a ro sv á sá rh e ly i á l la tk e r tb e n  fogva
tartott elefánt repülőknek adott válaszaiból
Romániába ne menj, a románok rossz 

és szegény emberek — mondták a ve
lünk élő emberek a szüló'földemen. Ezt 
akkoriban kétszeresen is eleresztettem 
a fülem mellett, részint mert a mi né
pünk soha nem hitt efféle babonaságok- 
ban, részint mert magukat szintén sze
gényeknek és rosszaknak tartották. Ha 
szegény az, aki egész nap izzad, eró'l- 
ködik és örökké éhes, akkor ők tény
leg szegények voltak, ha meg rossz az, 
aki szert tesz valahogyan egy eszköz
re, amivel akár nála erősebbeket is kí
nozhat és ölhet, és kínoz és öl, akkor 
valóban rosszak is voltak. Ringatózom, 
hogy elfelejtsem, hogy mindenre emlé
kezem. Egész nap és egész éjjel ringató
zom. Ringatózom, és lököm a poros szé
nát a számba, a zizegés elkábít kicsit, 
legalább addig is nem hallom, mennyire 
egyedül vagyok ebben a cellában.

Hároméves voltam, amikor fura rez
gések kezdtek vibrálni a levegőben, 
mennydörgésszerű zaj támadt, csak sok
kal közelebbről és élesebben, emberek 
lépteit és kiáltásait hallottam, de nem 
menekültünk. Anyámat megölték, nagy
anyámat megölték, nénikémet megöl
ték, engem meg elfogtak azok a kicsi 
szegények az eszközeikkel. Noha még 
borjú voltam, addigra annyit már anyá- 
méktól megtanultam, hogy nincs miért 
elfutni előlük vagy eltaposni őket, a sze
gény emberek minket tisztelnek és sze
retnek: ha sokáig nem esik az eső, ne
künk örülnek, mert tapasztalták, hogy 
ha megjelenik a csapatunk, a felhők is 
megérkeznek. Évezredek óta képzelik, 
hogy a felhők földi barátai vagyunk. 
Alig is volt időnk meglepődni, amikor 
meghaltunk és elfogtak. Ringatózom, 
hogy elfelejtsem, hogy mindenre emlé
kezem. Egész nap és egész éjjel ringató
zom. Ringatózom, és lököm a poros szé
nát a számba, a zizegés elkábít kicsit, 
legalább addig is nem hallom, mennyire 
egyedül vagyok ebben a cellában.

Meglepődünk, meglepődünk, örökké 
meglepődünk, még a legbölcsebb anyák 
is meglepődnek, azt hisszük, minden
ki mással megtörténhet, de velünk, ve
lünk semmiképpen, hiszen a mi vilá
gunk nem olyan, a mi világunk ilyen, 
a mi világunkban együtt alszik a far
kas a báránnyal, vagy ha mégsem, ak
kor az egyik kint van, s a másik bent, és 
az emberek istenként tisztelnek minket, 
aranyt és bársonyt raknak ránk, illato
zó virágkoszorút, a legkedvesebb borju
kat ültetik a nyakunkba a dúsan hím
zett párnára. Ilyen a mi világunk, ilyen 
békés és biztonságos, még ha valahol a 
tudattalanunk mélyén ott is van Gané-

sa, az elefántfejű istenük története, aki 
dehogyis volt elefánt, ember volt, mint 
az emberek mindenik istene. Csak en
nek az érzéketlen apja, nem ismervén 
fel saját borját, levágta a fejét, majd az 
első állatnak, akivel találkozott (éppen
séggel egy elefánt volt, de lehetett vol
na zsiráf is) szintén levágta a fejét, amit 
aztán rá is ragasztott borja embertesté
re. O, az elefántfejű ember lett az üzlete
lés istene (más szóval: a kultúráé), ezért 
vagyok itt, és ezért vagytok itt ti is, de 
mindegy, nem akarok emlékezni arra, 
hogy egy olyan kelepcében élek, amely
nek alapja egy apa, aki nem ismeri fel 
a fiát, és kardjával levágja a fejét, majd 
úgy véli jóvátenni a dolgot, hogy az el
ső, útjába akadó ártatlan lénynek is le
vágja a fejét. Ringatózom, hogy elfelejt
sem, hogy mindenre emlékezem. Egész 
nap és egész éjjel ringatózom. Ringató
zom, és lököm a poros szénát a számba, 
a zizegés elkábít kicsit, legalább addig 
is nem hallom, mennyire egyedül va
gyok ebben a cellában.

Hároméves koromtól állatbörtönök
ben élek, az emberek úgy neveznek, 
Tania. Túl fájdalmas, ha eszembe jut 
az a dobbanó név, amit anyáméktól kap
tam. Néha előtörnek belőlem hangok, 
de senki nem hallja, senki nem érti, 
én sem, csak jön fel valahonnan mély
ről. Jobb lenne, ha nem tudnám, hogy 
ha szabadon élnék, négy-öt évente meg
remegne a testem, minden csontom bi
zseregne, és hívnám a páromat, akitől 
a legerősebb, legéletrevalóbb kisbor- 
jat szülném, és nem csak ringatóznék 
egész éjjel és egész nap, hanem megmu
tatnám neki a föld legjobb helyeit, ahol 
bőven van eleség és bőven van víz, in
nánk, amennyi csak jólesik, meg fröcs
kölnénk is a vizet egymásra, megtaní
tanám őt a determinisztikus káoszra, 
amiben nincs ismétlés, nincs folyamatos 
halál, hanem mozgás és öröm van, és ha 
eljön a nap, amikor véget ér a vándorlás, 
akkor tudná ő is, amit ha szabadon él
nék, én is tudnék, hogy hol búcsúzzunk 
el a világtól. Ringatózom, hogy elfelejt
sem, hogy mindenre emlékezem. Egész 
nap és egész éjjel ringatózom. Ringató
zom, és lököm a poros szénát a számba, 
a zizegés elkábít kicsit, legalább addig 
is nem hallom, mennyire egyedül va
gyok ebben a cellában.

Szegény Hellát azután hozták ebbe a 
börtönbe mellém, hogy felépítettek egy 
újabb, kicsit nagyobb és magasabb ket
recet, és már nem kellett azon a síma, 
hideg kövön ringatóznom. Jobb lenne 
azt az időszakot is elfelejteni, ahogy ott 
álldogáltam a betonon a bűzben, mert

K rzysztof Skarbek: Megvédi a barátait, 2015.

nem volt hova elmenjek a dolgomat vé
gezni, a kicsi ketrecben kellett csinál
nom. Álldogáltam egész nap és egész 
éjjel az utálatos löttyömben, jöttek a né
zők, és fintorogtak a pénzükért, én meg 
ringatóztam, mint most is, ebben a tá
gasabb ketrecben. Csak a rácsok válasz
tanak el szegény Hellától, és attól, hogy 
elkeseredésünkben szétszedjük egy
mást. Hellát egy jobb börtönből hozták 
ide, ahol tágasabb volt a cella, változato
sabb az eleség, és ahol voltak olyan em
berek, akik értették őt, és megpróbál
ták kisimogatni, kiduruzsolni belőle a 
cirkuszi éveket. Persze ezek a duruzsoló 
emberek semmit se tudtak tenni, hogy 
Hellát ne adják el pénzért ennek a bör
tönnek, mellém. Nagyon jól tudja, hogy 
én is csak egy szerencsétlen rab vagyok, 
és én is tudom, hogy az égvilágon sem
miért se hibás, ráadásul napról napra 
cserepesebb a bőre, roggyantabbak a lá
bai, öregebb a szaga, mégis, amikor nem 
volt köztünk a rács, lelkünk teljes tébo
lyával egymásnak estünk, hadd legyen 
már vége. Persze jöttek az emberek az 
eszközeikkel, ütöttek, löktek, szétvá
lasztottak, közöttünk rács, alig is szó
lunk egymáshoz, mit is mondhatnánk, 
Hella is tömi magába a poros szénát, én 
is, a zizegés elkábít kicsit, legalább ad
dig is nem halljuk, mennyire egyedül 
vagyunk ebben a cellában.

Amint megállt velem az a hatalmas, 
gurulva közlekedő, büdös, döglött, sa
kálszerű állat, és botjaikkal kibökdös- 
tek a gyomrából az emberek, teljesen vi
lágos volt előttem, hogy a legrosszabb 
helyre kerültem. A hideget, a nyákos 
őszt, a vigasztalan, meddő felhőket, me
lyek csak arra valók, hogy a napot elta
karják, már megszoktam, ők voltak fö
löttem Toulouse-ban is. De a levegő. 
Valami maró, keserű gáz hatolt az or-
» » >  fo ly ta tás a 6. oldalon
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mányomba, és hatol azóta is, hiába szu
szogok. Itt a levegó'ben alig is van leve
gő'. Behajtottak a cellába, elém lökték a 
poros szénát, egy betonmélyedésbe vizet 
löttyintettek, s azzal rámzárták a vas
rácsot. És elkezdó'dött megint. Ringatóz
tam és fájtak a csontjaim. Kisebesedett 
a lábam, de a fogvatartóimat ez nem ér
dekelte. Vizet is alig kaptam. Ringatóz
tam, és szomjaztam. Csak a szénát lök
ték be a rácson keresztül vasvilláikkal. 
Ganésa apákkal voltam körülvéve, nem 
tudtam nem emlékezni. Egész nap és 
egész éjjel ringatóztam. Ringatóztam, 
és löktem a poros szénát a számba, a zi- 
zegés elkábított kicsit, legalábbis elvette 
az eszemet mindez együtt, a ringatózás, 
a fájdalom, a poros széna, a zizegés, és 
egyik októberi éjszakán minden eró'met 
összpontosítva áttörtem a rácsot. Nem, 
nem volt öröm bennem, csak a hirte
len zaj meg a sötét meg a második, erő- 
sebb és magasabb rács körülöttem. Fá
jó lábammal végigvonszoltam magam a 
rács mentén, de sehol egy rés. Nekimen
tem hát mintegy találomra, de meg se 
moccant, meg se nyikkant, bennem pe
dig még egy összpontosításra már nem 
volt erő. Reggel, mikor megjöttek Gané
sa papjai, már nem is járkáltam a na
gyobb cellában, hanem csak álltam egy 
helyben és ringatóztam. Hallottam a 
vas sikítozását, vastagabb rácsokat rak
tak a kiscellámra. Botjaikkal visszaüt
legeltek bele, elémlökték a szénát, vi
zet löttyintettek a húgyszagú gödörbe, 
és magamra hagytak. Szabadsághar
com az örök regula szerint végzó'dött: 
bent a kiscsákó, kint a farkas, a letapso- 
lás csak egy nagyobb kopkába vezet, on
nan nincs hova dzsalózni, beborítanak 
és visszakúrnak, majd fölvarázsolnak 
nekem egy tágasabb kalitkát, köréje 
meg egy babás brodvéjt. Nekem speci
ei még egy társat is bespejzoltak, a csó
ró Hellát. Hella is tömi magába a poros 
szénát, én is, a zizegéstó'l meg-megfeled- 
kezünk arról, hogy a mi ketreceink min
dig túl kicsik.

Biztosan tudjátok, amilyen kulturál
tak vagytok, hogy mi, elefántok együtt 
élünk anyáinkkal, nővéreinkkel, né- 
nikéinkkel, egy ideig kisöcséinkkel, és 
jól megértjük egymást szagokból, han
gokból, érintésekből. És jól megértjük 
egymást más csapatokkal is, messziről 
halljuk, ha jönnek, megdumáljuk, hogy 
ha ti ezen az úton mentek, mi amazon, 
és mindenkinek jut elég fű, fakéreg, 
marakuja. Elég víz amit megigyunk, 
és elég víz, hogy fürödjünk. Vágjátok a 
logikus következtetést is, hogy ha egy 
elefántot magánzárkába zártok, akkor 
előbb-utóbb befordul. Nem ad ki hangot, 
nem érint, levegőt sincs kedve venni. 
Csak ringatózik és tömi magába a po
ros szénát. De ha az égből meghallja a 
nagy szárnyas motrait, azt a mély, kör
körösen terjedő hangot, gyomrából in
dul a válasz, míg fel nem ültetik őt is a 
felhőkre.

LOVÁSZ KRISZTINA

N yestes

1. A lámpanyest

A lámpatest egy nyest, 
ernyője a nyest nője, 
kinek kicsi Ernője 
a kapcsoló, valójában kapcsolat 
az ernyő alatt: tehát a 
nyestgyerekes nyestcsalád egy 
világító lámpaláz.

a zsöllye peremín 
s játékuk egy premiér: 
a színpadon sekrestyéznek*** 
nem látják a közönséget 
csak mikor már tapsolnak 
Ernőnek, a kapcsolónak - 
ki -mily bravúr - fényt fakaszt a 
dal helyett, anyja fejében 
lámpa gyűl: s megnyeri 
a játszm át, nahát.

***sekrestyézés: mély áhitattal és átélés
sel játszott kártyajáték

2. Nyestek a sekrestyében sekrestyéznek

Ministrál a kis Ernő, papája a nagymenő
lámpatest

büszke is rá, hogy fia égi jeleket fogó,
bonyolult kapcsoló; 

neje és ernyője csak szimpla búra., 
így kerültek az oltárra, füstölögve világítva...

6. Szufi nyestek kerengenék

balról jobbra jobbadán, 
hajlonganak, elrévülnek 
és még nincs is ramadán.

Szeretnek ők minden nyestet, 
kazah, örmény*** testvéreket,

szóval mindenkit, aki
3. A te ts zh a lo tt nyest h a lo tt Nyestallahban hisz.

Ravatala katamarán,
Kata fara lett hajdanán végzete, 
ki katalán nyest, prémes, édes. 
Mert addig harapta, nyeste 
leállt a kicsi szíve...a beste nő  
így lett lámpaernyő, 
s most testes férje nyakán zokog, 
ki ebben a temetésben 
oximoront orront: mert 
hiába tetszhalott a nyest, 
azért iszik egy felest: 
ez a pia-\xatalepszia.

4. A kazah nyestek mostanában

harcolnak egy harisnyában.
Ellenségük cowboyok: a nyugati cobolyok. 
Ezért minden kazah nyest nej 
neCCCombfixben jáP * és kel, 
mit kazah ura 
kilyuka
sztott, rágott, vágott küzdelemben 
szétszitázott, utána khazaugrott 
s nejével még cicázott...

Mielőtt értelmet keresnél, nézz meg 
egy combfix kombinátot**, ahol 
a comb im ádott idol, 
s nyersanyagnak ott a márvány 
művégtag bálvány, 
a kazah nyestek, harcban elesettek 
emlékére.

* költői szabadalom
**kombinát: (lat. orosz) több egymást kö
vető termelési folyamatot egyesítő, vagy 
azonos nyestanyagot különböző célokra 
feldolgozó ipari létesítmény

5. Pesti nyestek kergetőznek,

pajkos menyét, hermelin, 
nem tudják még, hogy 
színházban vannak,

*** a nyestek örmény ága a vers ritmusa 
kedvéért hitet váltott

7. A  nyenyec nyestek nyelvem léke

rénszarvasbőrbe nyesve-tépve, 
egy mondat volt csupán, mely ön- és

meghatározó,
a szú fiákhoz hasonlóan, csak révületben

mondható
ki
erdei vagy tundrái, de mindenképpen
szamojéd a család,
sok rénzsírral olajozzák magukat

és nyelvüket,
hogy végül idézni tudják nekünk 
első nyelvemléküket:

„Én egy nyenyec nyest vagyok!”

8. A költői nyestek

A költői nyestek a nagy világtojáson ülnek 
felváltva költenek különböző rímeket, 
ki-ki a maga tojásán megfejtéseket kreál, 
és csak egymás közt kommunikál; 
a nyestfelolvasóestek ezért zártkörűek.

Egy költői menyét elragadtadta e
gyszer magát,

írt véletlenül egy szonátát 
szonett helyett,
ezért a verses nyestek kiközösítték őt:
menjen s pengessen máshol húrokat,
világtojását elkobozták,
odadobták a kobzát:
játssza ezután ezen a művét
a költői menyét,
ki nevére sem érdemesül,
patak kövére menjen vissza köpenyestül
ahonnan jött, Morgenstern mesterül
megírt verséből.
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GYÖRGY ATTILA

Transzilvállatok  
(Bestiarium  siculorum )
A m icus m in u sc u lu s

Ne tudd meg, mi az. Magyarul ilyen 
nincs es, illetve, ha van, az nem az.

Székelyül: kicsi barát. Helyesebben: 
Kicsi barátom.

A kicsi barátom igen érdekes, rendkí
vül veszélyeztetett és igen gyakori állat
fajta a székely faunában. Kihalás nem fe
nyegeti, verés igen gyakran.

Mindenki ismeri, az is, aki tagadja. Ha 
Székelyföldén élsz, jársz, szuszogsz, egy 
idd után találkozol vele, főleg kocsmák, 
hokipályák, vasúti pályaudvarok, keresz
telők és egyáltalán: bármi környékén.

Ha nem ismered fel, és nem láttad, ak
kor rossz hírünk van: te vagy a „kicsi ba
rátom”.

Hívják még kicsi komámnak is, de ez 
erős bizalmaskodás kérdése. A lényegen 
azonban nem változtat.

A kicsi barátom onnan ismerhető fel, 
hogy mindenhol ott van, ahol alkoholt 
mérnek, osztanak, kínálnak: de ő nem 
ezért megy oda. O általában csak ott van. 
És ez baj, és ezért ő a kicsi barát.

Az állatvilágban teljesen unikum (a 
pálinkavilágban sem egyedi), mivel fajtá
ban, családban, törzsben behatárolhatat
lan. Leginkább megnevezési állatként le
hetne megfogalmazni.

Mert ha Csíkban azt mondják neked: 
„kicsi barátom”... Vagy Gyergyóban, Ud
varhelyen, ne’adjisten a Kászonokban 
vagy Gyimesben... Ne tudd meg.

Amíg az anyai felmenőid emlegetik 
egy átlagos szórakozóhelyen, megjegy
zéseket tesznek kétes erkölcseikről (v.ö.: 
kurva anyád), amíg csak a megjelenésed, 
habitusod, származásod a téma, nincsen 
baj. Addig még nem jelenik meg ez az ál
lat. Azt még el lehet rendezni egy sörrel.

Na jó, kettővel vagy hárommal.
De ha egyszer azt mondja valakinek a 

szépvízi, taplocai vagy sötétpataki úriem
ber, aki rendszerint a diszkóba is traktor
kulcsot forgatva jár: „Kicsi barátom...” És 
ilyenkor megölel...

Na, akkor megtudod, mi az.
Onnan jön a lefejelés, tökönrúgás, és 

annak a bizonyos tekenőnek a hiánya, 
amire pedig figyelmeztetik a jótét lelke
ket, a beleinek szüksége lehet rá.

A felvázolt borzalmak dacára, a ki
csi koma meglepően ellenálló fajta, kicsit 
olyan, mint a (cenzúrázva, de együtt élő 
fajta, nemzetiség), legközelebb, a hatnapos 
gyógyulás után lehet, alakváltozása lesz, 
s ő nevezi ki a következő kicsi barátot. Re- 
zisztens állat, ellenálló lenne, persze nem 
sorba kötve, hanem párhuzamosan.

Id őszak os lény, ez e g y  újabb k ategóriá ja  
a  szék ely  fa u n á n a k , k ev és  az a hom o hom o  
sec lericu s, a k i é le téb en  eg y szer  legalább  
n e lá to tt  v o ln a  k icsi b aráto t. A  tükörben .

Ezért vigyázni kell rá, sőt ügyelni. Ér
ti, aki érti. Ertetted-e, kicsi barátom?!

M u ste la  p u to r iu s  d u ru s
Ne tudd meg, mi az.
Magyarul: edzett görény.
Az edzett görény vérvonala a magyar

ság vérzivataros évezredeibe nyúlik visz- 
sza, s hogy végül egyfajta csúcsragado
zóvá, illetve született túlélővé avanzsált, 
ahhoz föltétlenül szükség volt legalább 
harminckét elveszített világháborúra, fél
száz levert forradalomra, s néhány tucat 
tatárjárás helyezte fel a tortára a habot.

Mindezek után az edzett görény ré
szint bármikor vidáman és dalolva haj
lamos újabb világháborúkba és forradal
makba vonulni, de ezek híján mindenkor 
készen áll egy jó kis kocsmai csetepatéra, 
illetve a konjugális viszályok sem állnak 
messze tőle. Az esetleges következménye
ket úgy rázza le magáról, mint kutya a 
vizet, többek között ezért edzett.

Hogy a görényfélék családjába tarto
zik, legalábbis ami túlélési képességeit, 
helyzetfelismerését és ragadozó hajlamát 
illeti, az kétségtelen: -  mindazonáltal 
legalább annyira különbözik a „sima” gö
rénytől, mint az ötödik sugárúti tőzsde
cápa a kiskunhalasi kucsébertől. Telje
sen más evolúciós lépcsőfok.

(A „sima” görényről még annyit meg- 
jegyzünk, hogy a székelyeknél ez az ál
latfajta meglehetősen közkedvelt és köz
ismert, valahol a részeges disznó és a 
szeszmacska között helyezkedik el, bár 
alapos rokonjegyeket mutat az albán sza
márral is.)

Az edzett görény többnyire urbá
nus fajta, bár elszórtan vidéken, falva
kon is előfordul, ilyenkor többnyire a 
fabizniszek környékén található meg, 
ahol egy-két hegyoldal meglepetéssze
rűen megkopaszodik, ott mindenesetre 
bizonysán előfordult már egy-két példá
nya. Az edzett görényt nem érdekli a glo
bális felmelegedés, nem fordít különösebb 
gondot környezete épségére, és egyálta
lán, annyira edzett, hogy némely tudós 
fejében már az is megfordult, tulajdon
képpen chucknorriensis-nek kellene ne
vezni.

Az edzett görényről leperegnek a vi
szontagságok, ezért számos rossz tulaj
donsága ellenére igen kellemes társaság 
lehet. Mivel errefele a túlélési képesség 
és a humorérzék kéz a kézben járnak, így 
az edzett görény rendszerint joviális, iró
nia és önirónia jellemzi, de ezt nem kell 
egészen komolyan venni, mert ez a bestia 
még humorban is ismeri a tréfát.

Szaporodása, annyi más honi fajtához 
hasonlatosan nem genetikai, hanem tár
sadalompolitikai kérdés: válságos idők
ben (vagyis úgy bő háromezer éve) egyre 
nagyobb számban van jelen, míg a jóléti 
társadalmakban fölöttébb ritka.

M in e k u tá n a  a jó lé ti tá rsa d a lo m  rém e
belátható időn belül a Székelyföldön nem
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fenyeget, az edzett görény élőhelye bizto
sított, és semmiféle veszély nem fenyegeti.

Ha fenyegetné, akkor se venne róla tu
domást.

C atu lu s  k a e tz e g ie n s is

Netuddmeg...
Székelyül kecegányfióka.
Egyike a székely- és csángóföldi klima- 

terikus állatoknak, ezért egyáltalán meg 
nem lepő módon többnyire Bodzafordu
lón, Gyergyóalfaluban, illetve a Gyime- 
sekben fordul elő tömegesen.

A kecegányfióka ugyanis általában 
mínusz huszonegynéhány fok körüli hő
mérsékleten szokta tiszteletét tenni, 
ezért csak az év nyolc vagy kilenc hónap
jában aktív, a fennmaradó időben egye
dül a bubo bubo cupropenis tudná meg
mondani, mit csinál.

Meglehetősen űzött vadnak számít, 
helyi kútfők és öregebbecske székelyek 
szerint ugyanis a fázó, vacogó ember 
„kergeti a kecegányfiókákat”. Egyes véle
mények szerint ez mindössze csak annyit 
jelent, hogy kecegnek az illető fogai, illet
ve az is lehet, a kabát, azaz kacagány hi
ánya vagy szűkös volta a ludas: mi azon
ban őszinte meggyőződéssel valljuk, a 
kecegányfiókák léteznek.

Felnőtt kecegányról még nem érkezett 
hitelt érdemlő beszámoló, meglehet, az 
ivarérettség beállta után valóban kaca- 
gánnyá változnak, valahogy úgy, mint a 
bábból a pillangó, illetve a székely minta
férjből a részeges disznyó.

Vannak, akik tudni vélik, a kecegány- 
fiókának piros szeme van, ezért például 
kitűnően el tudna rejtőzni ő is a meggy
fán, persze, ha télidőben lenne meggy a 
fán. De nincs, olyankor a meggy az ötlite
res borkányban van a kamrában, s rajta 
a jóféle szesz, ami a kecegányfiókák ker- 
getése után igen jó hatással van a széke
lyekre, sőt kellő fogyasztása esetén már 
nem is igen kergeti azokat.

Minekutána annyira rejtélyes állat, 
hogy még a google sem ismeri, nem is na
gyon van róla más mondanivaló. Ha na-
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gyón realisták akarnánk lenni, való
színűsítenénk, hogy a kecegányfióka a 
farkasfélék családjába tartozik, tekintet
tel arra, hogy eleink a kacagányt előszere
tettel készítették farkasbőrból. Mi azonban 
nem vagyunk realisták, és ha azok len
nénk, akkor is tudnánk, hogy a ’zembernek 
ezeken a vidékeken jobb dolga is van, mint 
farkasordító hidegben farkasokat kergetni, 
szóval ez a magyarázat nem állja a helyét.

Sőt, a magyarázat alatt keceg a léc.
Úgy hogy egy hiteles expedíció felállá

sáig, és a kecegányfióka személyes meg- 
kergettetéséig másfajta kijelentésektől 
tartózkodunk. Aki többet akar tudni, ke
resse meg a Székely Enciklopédia nem- 
zetes szülőatyját, Sántha Attilát, akinek 
minden bizonnyal lenne erre valamilyen 
magyarázata.

Mert neki mindenre van, ami eccer 
székely, s ami nem, arra több is.

C ico n ia  e m is sa r iu s  
h u n g a r ic u s
Ne tudd meg, mi az...
Mindig tudtuk, találékonyak vagyunk, 

a világ urai, a Szíriusz csillagképből ér
kezett ragadozók: de ez tényleg az evolú
ció csúcsa: a magyar kémgólya.

A magyar kémgólyáról annyit lehet tud
ni, borzalmatos nehéz, háborús, viszá- 
lyos, rettenetes időkben is berepült Egyip
tom fölé, s onnan a beléépített, szerketált, 
aplikált adóval rendszeresen tudósított az 
egyiptomi vezérkar internetes látogatása
iról, különös tekintettel a hustler.com-ra.

Mármost az egyiptomi légelhárítás va
lahogy csak felfedezte ezt a harci madarat 
(várjuk a magyar hadügyminiszter lemon
dását!!!), és leszerelte az égről. Azóta is ott 
áll, lógó csőrrel, valami egyiptomi börtön
ben, ahol legutóbb II. Endre királyunk járt 
az ötödik keresztes hadjáratnál.

Az Amnesty Internationallai történt 
egyeztetés után nincs kétség: szegény gó
lyát addig verték, amíg bevallotta: ő hoz
za a gyerekeket is.

Irredenta, magyar gyerekeket, ezekkel 
gyarmatosítjuk az ősi magyarabok földjét.

Nem mellékes adalék -  és ettől 
transzilvállat ez a kémgólya -, hogy hosz- 
szas pszichés és csőrtördelési ráhatás 
után a gólya bevallotta: őt bizony egy

részt Tusványoson, másrészt a borzonti 
EMI-táboron képezték ki, bizonyíték rá a 
rengeteg gólyafészek Gyergyó környékén.

Ha már lebuktunk, lebuktunk: most 
már férfiasán beismerjük, a magyar 
kémgólya a Grippenek utáni generáció, 
kémkedik, kelepel, s ha nagyon bevadul, 
még az ellenséget is leszarja a magasból. 
Kóvályogva, mint a gólyafos az egyiptomi 
légtérben.

Arról már nem is beszélünk, hogy jó 
százötven éve tervezzük ezt a merényle
tet, hiszen Arany János már akkor meg
írta A rab gólyát... Jellemző a magyar tit
kosszolgálat elvetemült ravaszságára: 
nem írta meg, ez Egyiptomban történik.

De semmi gond... Szegény gólya talán 
kibírja, bár a magyar külügy eddig nem 
hallatta hangját, a magyar ornitológusok 
is alig. Érkeznek majd a kémkócsagok, 
a búbos bankák s a gyimesi vércse is... 
Reszkessetek hát, egyiptomi testvéreink!

P.s: Állítólag Obama Szíria fölé né
hány könnyűbombázó felcsíki ölyvet ve
zényelt...

Rattus Rhesus 
Glaciális
Ne tudd meg, mi az.
Székelyül: patkán’ma’om.
Neve után ítélve, első pillantásra azt 

gondolnánk, bizonyára valamiféle cele- 
beszi, vagy új-guineai fajta, pedig nem. 
A patkán’ma’om teljesen autentikus erdé
lyi, székelyföldi állatfajta, amelynek két 
vállfája is megtalálható.

Egyikük, a rattus rhesus ordinaris, 
többnyire a lajbiszaggatókban és más 
kultúrintézményekben fordul elő, el
ső látásra teljesen olyan, mint az átla
gos secler sapiens, és csak a megveretése 
előtti utolsó pillanatokban derül ki róla, 
hogy ő egy mekkora patkán’ma’om.

De erről most ennyit: foglalkozzunk 
inkább sokkal érdekesebb rokonával, az 
igazi, hamisíthatatlan patkán’ma’ommal.

Külső megjelenése alapján igen köny- 
nyen beazonosítható: rendszerint fe
kete-fehér csíkos mezben, korcsolyá
val alsó végtagjain közlekedik, állandó 
habitátusa, azaz élőterülete a jégkorong
pályák belső tere, máshol gyakorlatilag

nem is fordul elő. Valószínűleg e megje
lenés miatt gyakran előfordul, hogy fe
lületesebb szurkolók összetévesztik a 
zebrával, s ezen téves felismerésüket: 
„hüüüülye zebra!!!” felkiáltással hozzák 
tudomásra.

Namármost, tekintettel arra, hogy a 
patkán’ma’om a jégpályán kívül telje
sen rejtőzködő életmódot folytat, ezen 
faj szinte teljes leírása a jégkorong-szur
kolók és jégkorongozók leírásain alapul, 
mint ahogyan eredetileg nevét is tőlük 
kapta.

A patkán’ma’om létezése önmagában 
rejtélyes, nyilvánvalóan valamiféle fur
csa szimbiózisban él a hokistákkal, akik 
megtűrik maguk mellett a pályán, ezért 
cserében a rattus rhesus mindent meg
tesz, hogy megkeserítse életüket.

Szaporodása úgyszintén a jégpá
lya belterületén történik, ez onnan 
is látszik, hogy a törzsszurkolók igen 
gyakran biztatják faj fenntartási te
vékenységre női felmenőivel, illetve 
a tájékozottabbak rektális közösülés
re szólítják fel a caballus nevű állat
tal (v.ö: zebra). Ezek a pikánsnak is tű
nő részletek egyáltalán nem ritkák a 
patkán’ma’om szokásainak tárgyalása
kor, táplálkozási szokásait illetően is 
gyakran hallható, amint bizonyos férfi- 
genitáliák elfogyasztására szólítják fel 
a vérmesebb szurkolók.

A patkán’ma’om egyszerre veszélyez
tetett és védett állat. Veszélyeztetett
sége rendszerint a hokimeccsek utol
só harmadában tetőződik, főként ha 
a hazai csapat vesztésre áll, ilyenkor 
még a játékosok sem átallják célba ven
ni egy-egy jól irányzott koronggal. Ilyen
kor a patkán’ma’om érdekében a mérkő
zés után karhatalmi erők, gyorsreagálási 
egységek és állatvédők gondoskodnak a 
fajta állagának megóvásáról.

A patkán’ma’om látása igen gyenge, 
ezért gyakran ajánlják számára okulá
ré viselését, de mivel hallása is gyenge, 
e tanácsot legtöbbször nem hallja, és nem 
fogadja meg. Szaglása kitűnő, általában 
már szezon elején megszimatolja a győz
tes klubcsapatot.

Familiáris állat, amelyet a szurko
lók bennsőségesen szólítanak meg, ezért 
ha elmegyünk egy csíki hokimeccsre, 
azonnal láthatjuk és hallhatjuk is, 
sőt felismerve magunk is ordíthatjuk: 
„TEEEEEE! PATKAN’MA’OM, TEEEE!”

BALÁZS IMRE JÓZSEF

Találkozás
Egy kőlépcsőn megyek lefelé, nedvesek a kövek, ahogy lefelé 

botorkálva hozzájuk érek, borzongató érzés. Aztán zöld, érdes 
tapintású ruhában lépdelek a fűben, hajnal van, még sötét, köd 
és hideg. A bakancsom vízhatlan, de kicsit túl tiszta, jobb volna 
egy erősebben kitaposott, elpiszkolódottabb bakancsban menni. 
Most ott vagyok a folyóparton, a beugrást keresem, ahonnan jól 
belátható a folyókanyarulat. A hátizsákomat leteszem egy ki
dőlt fatörzsre, ráülök. Várom, hogy világosodjon.

Érkezik a fény. A távcsőben előbb a buborékokat, fodrozódá
sokat látom a felszínen. Aztán az orr, a szem, a fej összetéveszt
hetetlen formája bukkan fel, egyedül jön a vidra. Sokat készül

tem erre, a szememmel, agyammal, a távcsőre tapadó ujjaimmal 
próbálom rögzíteni, nem nyúlok fényképezőgépért. Nem siet, né
ha váratlan félköröket ír le, ki-kiemelkedik a vízből, nem törődik 
senkivel. Körülötte minden szürke, ő a szürkeség csillogó változa
ta. Egy színes madár repül át a víz fölött, jégmadár, zajos kicsit. 
Mire visszanézek a higanyszerű szürkébe, a vidra már eltűnt, 
nincs ott a feje, csak valami hullámzás. Előveszem a fém csuprot 
a hátizsákból, nézem a mintákat rajta, benne, most úgy érzem, 
ezért vagyok itt. A csuporban néhány friss, csillogó ribizliszem, 
gyorsan tüntetem el őket, hozzáadódó minták a csupor alján.

*

Halmozdulatok az oldalamba érkező hullámban. Világos, sö
tét, világos lent a víz alatt. Közeli szag, közelebbi szag, távoli, 
ismeretlen illat, nem veszélyes. Verdeső árnyék, amint átsuhan 
fölöttem, éhség, hosszantartó csend az izmokban.
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BRÉDA FERENC

THEATRUM FABULAE
Arról, hogy miként lesz az álarcból kép, s róka komából farkas-barkas

A Krisztus eló'tt a VII. és a VI. század
ban között élt és tevékenykedő s a legen
dák homályába vesző' életrajzú, frígiai- 
lüdiai-trójai avagy épp trák eredetű 
Ezóposz-Ézópus( gör. Aíoconoc;) 43. Fabu
lájának a szövege a következő':

Egyszer egy róka beméne egy színész 
házába, majd figyelmesen szemügyre véve 
minden részletet a színész kelléktárából, 
talála egy művészi tökéllyel megmunkált 
álarcot, mely egy fejet mintázott. Ekkor a 
róka a mancsai közé vette fogván az álar
cot, azt mondá: «0, minő' szép fej!... Ámde 
nincs agya!...» (ford. B. F.f

Közel fél évezred múltán Caius Iulius 
Phaedrus avagy más nevén Phaeder (gör. 
<t>aíőpo<;, Phédrosz) (Kr. e. 14. körül — Kr.
u. 50. körül) a Phaedri Augusti Liberti 
Fabulae JEsopiae szerzője, Octavianus 
Augustus császár libertinusa eképp egy
szerűsíti le a fönt idézett, ezópuszi 43. 
Mítoszt (vö. lat. fabula!gör. müthosz, elbe
szélt történet, esemény) latin műve Első 
Könyvének hetedik darabjában (I, 7):

Egy róka egy szomorújátéki álorcát 
talála valahol. «Mily szépség! szólt. De az 
agya sehol!» (ford. B. F.)2

Róma gyakorlatias szellemében Phaed
rus a lényegre tör, s eképp az Ezópusznál 
különben lényeges narratívák részletei 
és többjelentéses összetevői (a Róka föl
derítő kém-expedíciója, besurranása, be
törésszámba menő, belopakodó, besom- 
polygó betolakodása a Színész lakásába, 
a művészi lélek fészkébe, a Színész me
nedékhelyére, Házába, a hivatásbeli mű
hely- és konyhatitkok kincstárába; a 
figyelmes, mindent fölmérő és eleve a ká
kán is csomót kereső, módszeres, vizsgá
lóbírói arroganciájú körültekintés a szí
nészi eszköz- és kelléktárban; a maszk 
mimetikus és esztétikai tökélye; az álarc 
érzéki szinten való megtapasztalása és 
leellenőrzése) elmaradnak.

Az üzenetet viszont -  a Színész és a 
Szemlélő, az Alakító és a Színikritikus, a 
Hippokritész (a Színművész) és a Néző, a 
Látványművész és az Elbíráló közötti ösz- 
szeütközést és az ekként pszichotechnika- 
ilag is drámai viszonyt, a gyakorta csak a 
meddő monológ egyoldalúságába torkolló 
alkotás- és befogadásesztétikai nézetelté
rések történelmileg visszatérő tárgykörét 
— nem iktatja ki Phaedrus, s a Tetralógus 
(vagyis az antik, tragikus trilógiákat kö
telező szatírjátékkal megfejelő tetralógiák 
Proto-Agonisztésze, Főszereplője) versus 
Teatrológus című szatirikus agón-kabaré 
és versenyjáték a Fabula ezennel versben 
is (Phaedrusnál jambikus senariusokban, 
azaz hat szótagú verssorokban) jelentkező 
létszínházának a színpadán sebesen újra 
lepereg a maga elegáns, célratörő és lako- 
nikus poénra hegyezettségében.

Az antik bírálat azonban demokratikus 
és ítéletei alól valójában nincs kivétel.

S a szatíra attikai sóban, azaz a hel
lén szellem száraz pácában s ugyanakkor 
az itáliai ecet nedvében, vagyis a római

maró gúnyban pácolt ostora úgy csattog, 
hogy valójában önmagát emeli négyzetre.

Tudniillik mind Ezópusznál, mind 
Phaedrusnál nemcsak a Róka, a ravasz 
s minden hájjal megkent Színikritikus 
bírálja zsigerileg az ábrándkalmár és il
lúziókeltő Színészt, miként gondolnánk 
azt első látásra a magunk amatőr ártat
lanságában, hanem a szatíra rejtett má
sodfokán Ezópus-Phaedrus jócskán el
veri a port az önmagát mindenttudónak 
hívő s tehát okvetetlenkedő, szőrszál
hasogató, kicsinyhitű, rosszmájú és 
korlátolt, s épp eme okokból kifolyólag 
minden-lében-kanál Rókán.

Sőt, a phaedrusi hozzátétel sodor még 
egyet a szatirikus fenyítőkorbácson, 
hisz a vígjátéki csattanóra kiélezett vég
ső helyzetet azzal az írói és retorikai for
téllyal fokozza, hogy a fabula-drámai 
kollíziót stratégiailag és a művészeti 
axiologia (értéktan) paraméterei szerint 
már eleve tragikus meghatározottságú
nak és színezetűnek állítja be, noha az 
ezópuszi alapszövegben szereplő Álarc, 
önnön, szövegbeli milyenségét illetőleg 
még egyszerűen csak általános s dráma- 
műfajilag osztályozatlan maszk vala.

Az ezenmód immár jobbadára dön
tetlenre álló mérkőzést (Róka vs Álarc; 
Teatrológus kontra Tetralógiái Főszereplő- 
Színész), amely ekképp már egyenesen a 
deus ex machina problémasemmítő kény
szermegoldását is igényelné akár, az er
délyi reneszánsz kultúrkülönbségeket ki- 
egyenlítő-kibékítő szelleme oldja meg 
véglegesen, miképp e tényt Caspar von 
Heltau, azaz Heltai Gáspár (1490 körül — 
1554) 27. Fabulája igazolja. ímé, a textus:

Egy farkas morálván a mezőn, igen szép 
képet talála az úton. És sokáig forgatván 
azt, látá, hogy mind élet s mind ész nélkül 
volna és monda: Szép vagy ugyan, de kár, 
hogy élet nélkül és ész nélkül vagy, mert 
semmire nem vagy jód

Heltai nem téved el az allegorikus sze
repcserék, a zoomorf metamorfózisok vagy 
a tárgyiasító és személytelenítő meta- 
forizálások Minotauroszian kanonizált la
birintusában, hanem merészen átvágja az 
állatmitológiai szentszövegek e teatrológiai 
töltésű csomóját, és egy meglepően új, s 
mondhatni forradalmi, pontosabban egy, a 
váratlan metamorfózisokra alapuló s a még 
a teratológiai (szömytani) Farkas-embert 
is talán horrorisztikusan megelőlegező sze
reposztást vezet be, aminek következtében 
a poruljárt, ezópuszi Róka ordas Farkas 
lesz, a térbeli Fejet ábrázoló Álarc sík Kép
pé változik, a Színész Háza Mezővé és Út
tá bűvölődik át, az ezópuszi-phaedrusi, bio
allegorikus Agy pedig fiziológiai Életté és 
filozófiai, megismerő! Ésszé szublimálódik 
és tágul Heltainál.

Hitelesen is jár el ez esetben Heltai, hisz 
a Kő-Kor barna háttérszínezetű s a barlan
gi m ed vével (vö. ném. B ä r, medve) k özösen  
tátogatott és lakott Barlang-színházaiban 
(Altamira, Lascaux, Chauvet, Pont-dArc,

Roc-aux-Sorciers, Cabreret-Pech Merle, 
Cougnac, Gargas, Combarelles, Niaux, 
Baume-Latronne, Grotte des Trois Fréres, 
stb), amelyekben a paleolitikum rende
zői és díszlettervezői a taumatropikus4 
technikai elemeket lépten-nyomon hasz
nálták, a proto-teatrológiai, az elő-szín- 
háztudományi alapvetéssel induló lát
ványművészet eredetileg dramatikus 
átalakulásokat bemutató teratológia, ál
lattani propedeutika (bevezetéstan), 
szókrátészi értelemben vett maieutika 
(szellemi megszülés- és beavatótudomány), 
valamint zsákmányejtésügyi és vadász
oktatói hermeneutika vala.

S erről a látszólag fura színháztörté
neti tényről nemcsak az egyiptomi szak
rális drámák, az Izisz-, Ozírisz- és Ápisz- 
misztériumok létszínházi, maszkviselő 
főszereplői, avagy a nemkülönben egyipto
mi lélekmérés, a halált követő, tanatológiai 
(haláltudományi) pszichometria sakálfejű 
Anubiszai, hanem a nyilván totemisztikus 
és samanisztikus jellegű bika-, krokodil-, 
sólyom- vagy ibiszálorcákat viselő, antik 
anti-pantheónok összes balsorshárító vagy 
-hozó, Baal-i bálványai is tanúskodnak.

Jegyzetek:
1 Esop. Babrios, Fabule. Traducere de Traian 
Lăzărescu şi Viorica Golinescu. Prefaţa, tabel 
cronologic şi note de Mihail Nasta. Ed. Miner
va kk., Bukarest, 1980, pp. 28-29. Vö. Franţois 
Bréda, Fiinţă şi Teatru. Colecţia Teatru. 
Coordonator: C. C. Buricea-Mlinarcic, Editura 
Dacia kk., Kolozsvár, p. 43.
2 Fedru. Avianus, Fabule. Traducere şi note 
de Aurel Tita şi Gheorghe Moraru. Prefaţa de 
Ghoerghe Ceauşescu. Ed. Minerva kk., Bukarest, 
1981,1, 7, p. 8. Vö. Franţois Bréda, i.m., p. 204.
3 Heltai Gáspár, Száz Fabula, melyeket Esopusból 
és egyebünnen egybegyűjtett és öszveszörzrett a Fa
buláknak értelmével egyetemben Heltai Gáspár. 
Cum S. R. M. H. Privilegio et. Kolosvárott, 1566. 
In: Heltai Gáspár, Válogatott művei. A kötetet 
összeállította, a bevezető tanulmányt és a jegy
zeteket írta Bernát Ágoston. A könyv fedőlapját 
Cseh Gusztáv készítette. Dacia kk., Kolozsvár, 
1979, p. 51.
4 thaumatroposz (gör. thauma, csoda; tropion, 
forgatni), optikai játék, a mozgófilm őse. A 
thaumatrópikus képsorok fölhasználásával a 
segítségével a mozgás illúzióját az egymásból 
kibontakozó képsorok egymásravetülésével és 
a forgóperspektívák alkalmazásával teremtik 
meg a kőkorszaki Barlang-Színházak méltán 
rendkívüli rendezői és szcenográfusai.
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BARCSAI LÁSZLÓ

Langurvizeltető
Amar pórázon vezette be Haroont a 

Delhi előkelő negyedében található gyö
nyörű kertbe, ami most a béke szigeté
nek tűnt, de tegnap még a sikolyok és 
rikoltozás hangjai törték meg a szökő
kút csobogását. A kövezeten még ott sö
tétlett a felmosatlan ember és majom
vér keveréke. Rúpi asszony járult eléjük, 
csapzottan, szétszálazott hajjal, a sírás
tól és kialvatlanságtól fekete táskákkal 
a szeme alatt. Hogy van a férje, felszí
nesen érdeklődött Amar, csak úgy illem
ből, nem először járt már olyan helyen, 
ahol a rhesusmajmok megtámadtak va
lakit. A férfinak még szerencséje is volt, 
csak a karját és lábait harapdálták ösz- 
sze, látott már olyat, ahol egy kislány 
arcát tépték szét az elszemtelenedett ál
latok. Evek óta hatalmas gondot jelen
tettek a városnak a csapatokban portyá- 
zó rhesusmajmok. Otthonokba törtek be, 
turistákat raboltak ki, elloptak minden 
kint hagyott ételt, feltúrták a kerteket 
és megvédték magukat az ellenállókkal 
szemben, harapásukkal pedig betegsé
geket terjesztettek. O maga ugyan ha
szonélvezője ennek az egész őrületnek, a 
hivatásos languridomárok egyik legjob
bika. A szerencsétlen eset után, mikor 
az alpolgármester egy majomtámadás 
alatt halálát lelve kizuhant az erkélyről, 
ő volt az első, akit személyesen a védelmi 
miniszter bízott meg a feladattal. A hi
vatali idő lejárta előtt húsz perccel Amar 
és segédei 40 langur társaságában meg
jelentek a minisztérium épületénél és 
biztosították a dolgozók távozását. A na
gyobb majmok vizelete akár egy hétig is 
távol tartja a rhesusoskat, ám ezt a szol
gáltatást csak a tehetősek fizethetik 
meg maguknak, a szegények továbbra 
is ki vannak téve a támadásoknak. Per
sze volt példa arra, hogy némelyik se
gédje lopott némi vizeletet és azzal ke
reskedett a tudta nélkül, volt olyan is, 
hogy megléptek egy-egy majommal és 
saját vállalkozásba kezdtek. Az ilyen ap
ró kellemetlenségeket a magafajta üz

letember természetesen a saját mód
szerei szerint, elegánsan megoldotta. 
Nagyobb bajt okoztak azonban az állat
védők, akik az ellenzéki pártokkal szö
vetkezve a langurvizeltetők betiltását 
követelték, védett állat lévén ugyanis 
nem lehetne fogságban tartani őket, plá
ne nem annyit, amit a szolgáltatás irán
ti kereslet megkövetel. Amar langurjai 
kimondottan luxusban éltek, már csak 
ha azt vesszük figyelembe, hogy ezek 
az állatok azzal kerestek pénzt gazdá
juknak, hogy a gazdagok kertjeiben leg
elészték a fák leveleit és emellett a há
ziak Hanumánnak tisztelegve ellátták 
őket jobbnál jobb gyümölcsökkel és éle
lemmel, amit magukba tömni se bírtak 
az állatok. Az ellenzékiek először hivatá
sos majombefogókat alkalmaztak, egy
re többet ígérve egy befogott példányért. 
Ez aztán mind az állatvédők, mind a 
vallásos emberek haragját zúdította rá
juk. Sok sérült állatot vittek a város dé
li részén fekvő menedékhelyre, ahon
nan egyébként is könnyedén ki tudtak 
szökni és visszatérni a belső negyedek
be. Az ügyetlen majombefogók lassan 
kikoptak a történetből, de néhány pro
fiból álló csapat még mindig tevékenyke
dik a városban. Amar feleségének báty
ja, Maahir is ebben találta meg a biztos 
jövedelem forrását. Az egész üzlet gya
korlatilag a vallásra épül. A majmok a 
nagy tiszteletben tartott hindu isten, 
Hanumán élő képviselői, és a hindu ha
gyományok szerint kedden és szombaton 
etetni kell őket. Ám az állatok a köztes 
napokon is visszatérnek a könnyű éle
lem reményében, és ha nem kapnak, hát 
elveszik, félniük nincs mitől, nem bánt
ják őket vallási megfontolásból, bár min
den ellenállás igazán veszélyes lehet, az 
éles fogakkal és a gyorsasággal szemben 
nincs esélye az embernek. Ä próbálko
zók úgy járnak, mint Rúpi asszony férje, 
aki a gazdasági minisztériumban dolgo
zik. Szegénykémnek összemarcangolták 
a vádliját, lábra sem tud állni, leharap
ták két ujját és harminc öltéssel kellett 
összevarrni az alkarját, sírdogálta az 
asszony. Még szerencse, hogy a gyere
kek nem voltak a kertben, nyugtatgatta 
Amar. Most már ne féljen, Haroon majd 
elintézi a dolgot, csak arra kérem, ne

menjenek közel hozzá, már erős ütésé
vel odébb repítheti a gyerekeket, egyéb
iránt nagyon szelíd jószág, messziről 
gyümölccsel lekenyerezhetik. Köszönjük 
szépen, itt a 250 dollár, adott át hálásan 
a nő egy borítékot. Rendben, köszönöm, 
most itt hagyom kikötve ehhez a fához, 
reggel visszajövök ellenőrizni minden 
rendben van-e. Vigyázz rájuk, Haroon, 
add a neved, adj reményt nekik, köszönt 
el a majomtól.

Maahir már a Shantarams teraszán 
szürcsölgette a feketét, amikor Amar 
megérkezett. Kértem neked is, mindjárt 
hozzák, gondolom, előbb foglalj helyet, 
kedélyeskedett Maahir. Nem végzed jól 
a dolgod Maahir, ült le komoran az asz
talhoz, szerencsétlen embernek majdnem 
letépték a karját a majmaid. Szeren
csétlen? O? Az egyik majomnak szétha
sadt a fején a bőr, az egy vadállat, gyil
kos, védekezett Maahir. Igen, fejbe dobta 
az egyiket egy teáskannával, miután ki
téptek egy darabot a vádlijából, mit cso
dálkozol. Hanumán büntesse meg érte, 
mormolták együtt. Remélem, nem lát
ta senki, ahogy beengedted őket a kert
be! Nem, dehogy is, tudod, hogy láthatat
lanok vagyunk. Ajánlom is! A következő 
feladat..., köszönöm, tegye csak le, sza
kította félbe a pincér. Szóval a városfej
lesztés vezetője nagyon biztonságban ér
zi magát! Komolyan, ezt hogy találta 
ki? Mit tudtál meg a dologról? Már har
minc fiút toboroztak, negyvenes létszá
mot akar, a Parlament épületénél pró
bálják ki őket először. A langur fiúk, így 
nevezik őket a hivatalban, fehérre festik 
a bőrüket, az arcukat feketére, fehér kör- 
szakállat és egy hosszú műfarkat kap
nak. Az egyik emberem látott a hivatal
ban belőlük párat, még nem végleges az 
öltözet, de a rhesusokat megtéveszti, ez 
biztos, letesztelték. Gondolom, nekünk 
szólnak majd utoljára, az én zsebem
ből nem fogja ki venni a pénzt, ahogy 
az alpolgármesternek sem sikerült, neki 
sem fog, dühöngött Amar. Akkor mi le
gyen, érdeklődött a társa. Kaptam egy 
fülest. Holnap vacsorát ad a tetőkertjén, 
azt szeretném, hogy a legéhesebb, legag- 
resszívabb majmaidat elengednéd a kör
nyéken, egyszerre több kocsival menje
tek, több ponton a háza körül, a zaj és a 
fények odacsalják őket. Ha elintéztük, 
másnap átviszem Haroont a gyászoló fe
leségéhez és gyerekeihez, hogy így fejez
zem ki részvétem. Aztán foglalkozunk a 
lemur fiúkkal is! Megvan még a kutya
befogó ismerősünk?

Barcsai László: 1988-ban született Miskolcon, jelenleg is ott él, kulturális és 
irodalmi szervezőként dolgozik. 2008 óta publikál, az Orka Csoport és a Siam 
Poetry Miskolc alapítója.
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körültekintés
látom, ahogy megül rajtatok a rémület, 
amikor rájöttök, innen nincs tovább: 
lenyelted a dinnyemagot, 
lenyelted, így a gyomrodba 
ülepszik meg fekete szemével, és 
ettől kezdve látni fog onnan mindent.

csak nehogy szóhoz jusson, 
csak azt ne.

úgyhogy most el innen, valahova, ahol 
kikaparhatják belőled a látványt, 
tépjék csak ki belőled, nehogy közöd legyen 
az egészhez.

akárhová is mennétek, mindenütt 
vonatokat izzad a táj és zakatol 
minden felleg, így nem tájékozódhattok, 
csak rohantok, vaktában, síneken át, 
völgyeken át, felpiszkálva a tavak iszapos 
vizeit, úgy siettek valahová, csak nehogy 
elkezdjenek a hasadban nőni 
a kimondhatatlanok, mert akkor

nincs visszaút.

Deák Z suzsa  m unkája

látom, ahogy fokozatosan kopni 
kezdenek patáitok, 
vágtáitokból kihallatszik még a 
feszültség és nyugalom közötti átmenet, 
de ha ezt el tudnátok mondani, 
akkor megszűnne a közötök egymáshoz, 
nem volna több, mint a látvány, 
és erről nem akarok tudni, 
tényleg nem.

úgy próbáltok meghúzódni az ágak között, 
mint akinek csak annyi maradt már, 
hogy felnézzen a vécékagylóból, 
mielőtt még elsötétül minden, 
és csak a körvonalakra kell hagyatkoznia.

haza kéne mennetek, de a vakondok 
már megint feltúrták a város minden 
járdáját és kerülgetik csak a tócsákat, 
de így nem szabadulhatsz meg 
a belek görcsölésétóí, melyek csak 
ficánkolnak odabenn a zsigerekben, 
és csatakos már minden, mint a dinnyebél.

szóval most valahonnan utoljára néztek
kifele,

de még megfogadod, hogy a magokat
többé

nem nyelitek le, erre gondosan ügyelsz, 
mert te ismered azokat, akik

teher vonatokat
izzadnak és az ablakaikon megül

a derengés,
és tudod, hogy ma még senkibe

nem döfnek kést.

szóval most csak a nézés van, ahogy 
a kiosztatlan kártyák közt lapultok, 
a kiismerhetetlenségben, de mégis 
folyton számba véve, mint a statiszták, 
akikre kamera sohasem fókuszál.

nem baj, pont ebben van a biztonság, 
így talán nem elkerülhetetlen a halálotok, 
a feledés átruházásában, mint amikor 
külvárosi lépcsőházak fordulóiban ismertek 
fel valami otthonosat, talán a 
macskapisi szagban van ez, vagy 
valami konstansabb: 
a beton kitartó szivárgása.

látom, ahogy
szeretőset játszotok, mintha értenétek 
az ilyesmihez, pedig nyerni sem éri meg. 
kopott hűtőmágnesek a mindened, 
és kitekintesz innen, mint a csont a sebből, 
de mégsem láthatsz engem, 
mert rajtam nem törik meg a fény.

már egy hete csak a pornócsatornát nézitek,
mert egyikőtök sem hajlandó
megkeresni a távirányítót,
de így már semmi értelme az egésznek:
annyi, mint ráteríteni
a frissen nyúzott bőrt egy zongorára.

lekapcsolod a fűtést, nehogy felismerjem 
a hőjeleket, de így csak hús lesztek

a hűtőszekrényben, 
amiben gombák nőnek lassan, 
és látom, ahogy riadt szemetekben 
görbülnek a fák kérgei, és látom,

ahogy kopnak
a paták, és látom, ahogy várjátok, 
mikor gyúl ki a villany, hogy pörköljön meg 
az éjszaka, és hagyma lesz majd 
a lámpafény, ahogyan a hús lassan 
színt vált, aztán lényeget, 
csak így lehet egy átlagos halottból 
kétszemélyes vacsora.

gőzölög az orrotok, mint friss 
nyomok az avarban, de az erdőt 
már képekről sem ismernétek fel.

és ahogyan elkeveredik 
a tálban a vér, mint a dinnyelé, 
beszakad ez az évszak a fogaitok közé 
és a vakolat is bepereg, így válik eggyé 
a házzal, így lesz tartósítva, 
ahogy a szagok beleisszák magukat

Deák Z suzsa  m unkája

a falakba, és majd a következő 
lakók gyanútlanul is tudni fogják, 
hogy m iattad kellett befolynotok 
szépen a padló repedéseibe, 
hogy megkeressétek az apádtól 
kapott hűtőmágneseket, 
látni fogják az ujjlenyomataitok

a vakolaton,
és attól kezdve elkezdenek figyelni, 
mint szeretők, hogy mikor nyílik az ajtó, 
és végig kell néznem azt is, 
ahogy fokozatosan megtanulják, 
hogy ahányszor reccsen a padló, 
annyiszor hagyja el 
egy szarvas az agancsát.

omit nem lehet
kiköpni
elkezd az ég lötyögni, rád zuhan megint 
egy túl meredek hétfő, síkos a föld a 
lábak alatt, leülsz egy kökénybokor 
mellé a padra és közben arra gondolsz, 
hogy a szotyihéj mit mesélne rólad, 
mennyire behatóan ismeri a szád, 
és tudja, mennyiféleképpen vagy képes 
hallgatni, kiveszed táskádból 
a kispárnád, feltéped puha prémjét, 
tömködöd a szádba a tollakat, majd 
tenyereddel kezded vizsgálni a pad  
léceinek egyenetlenségét, 
addig simogatod, amíg kezed 
megtelik ficánkoló szálkákkal, 
ahogy beletáncolnak a bőr szövetébe, 
fölötted tülekednek szürke 
és fehér krokodilok az égen, állkapcsuk 
kimért záródása és nyílódása türelmes 
mozdulatokkal közeledik feléd, mint 
egy bivalyhoz, szemükben látod az összes 
tenyeredbe fúródott szálkát, 
a tollakat már nem tudod 
kiköpni, innen tudod, hogy hétfő van, 
annak van ilyen 
végérvényes szájszaga.
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SOLYMÁR ANDRAS

Beavatás
A sóbálvány körül öregemberek tán

coltak, a fiatalok mind beavatáson vol
tak az Oroszlán barlangjában. Száz meg 
száz kisállat csontvázán lépkedve vonul
tak befele, mert a recsegés lehetetlenné 
tette a lopakodást. így hát, egymást bá
torítva, tüzes, kattogó népdalokat énekel
ve robogtak befele, szívük basszusára. Az 
oroszlán alszik ma éjjel.

Mieló'tt eljöttek volna a Szent Beava
tásra, minden legény megfogta azt a 
lányt, amelyik a legjobban tetszett neki, 
és amelyik a kasztjának megfelelt. Elő
ször is sétálni mentek, közösen, az egész 
falu fiatalsága, még azok is, kik lány nél
kül maradtak, vagy kiket nem válasz
tott senki. A lemenő nap fényében gyer
mekjátékokkal múlatták el az időt, fára 
másztak, vaddisznót és rókamangusztát 
kergettek, hacsak meg nem fordult a 
helyzet, és nem őket kergették haza. 
A barna bőrökön csurgóit a verejték, 
ugyanúgy, ahogy a fehéreken és a sárgá
kon. A társaság úgy nézett ki, mint egy 
színes mozaik, melyet a régi, összeom
lott civilizáció festett üveglapjaiból rak
tak volna ki, nem elrejtve a pusztulást, 
hanem büszkeséggel vállalva. Az orosz
lán alszik ma éjjel.

Mire a sötétség lehűtötte volna gyön
gyöző homlokukat, már az asztalnál ül
tek mindannyian. Nem volt rajta sem
mi más, csak száraz ágak, szivacsosak, 
amiknek olyan ízük volt, mint a legke
serűbb epének. Elnyomva undorukat et
ték, fiúk, lányok és öregek egyaránt, 
kiszolgáltatva magukat és elméjüket is
tenek szeszélyeinek, védtelenül hagy
va a falut. Mert minden egészséges em
ber le kell szálljon a pokolra, hogy aztán 
a mennyek országában pihenhessen meg. 
Ahogy fent, úgy lent, írták a bölcsességet 
ősi agyagtáblákra, s éppen ezért fordítva 
csinálták.

Döngették a mennyország kapuját a 
faluban egész éjjel, nyitogatták a fellege- 
ket. A kopogtatók egyre gyorsabban ver
ték a nyikorogva kicsapódó ajtókat, s ha 
valakinek nem jutott kopogtató, vagy 
döngetni való ajtó, hát bekéredzkedett 
legjobb barátjához, vagy akárkihez, aki 
megszánta. Az öregek, kiknek gyakorla
tuk volt már ebben, hisz minden három 
évben részt vettek a beavatáson, az utol
só alkalom óta kifundált ritmusokat ver
ték, sokszor szégyenben hagyva a fia
talabbakat. Másnap majd küldöttséget 
küldenek a szomszéd faluba, s megkér
dezik: „Hallatszott a fellegajtó-nyitoga- 
tó?”. Ennek a főnöke erre azt válaszolja: 
„Olyannyira hangosan, hogy asszonyaink 
felrázták embereik és kérdék: Hallod?! 
Hallod?! Te pediglen engem szégyenben 
hagysz? Becsületünk pedig mindannyian 
megvédtük.“ Erre a küldöttség széles mo

sollyal kell válaszolja: „Tudjuk. Hallot
tuk.” Mindig mindenki hallott mindent, 
még akkor is, ha nem. Mert akkora szé
gyen nem sújthatja ember fiát, hogy va
laki nem hallotta egy ilyen éjszakán. Az 
oroszlán alszik ma éjjel.

Mielőtt az asszonyok és az újasszonyok 
felkelhettek volna, minden ifjú úton volt 
a híres Véráldozó Oroszlán barlangja fe
le. így hát, egymást bátorítva, tüzes, kat
togó népdalokat énekelve robogtak befe
le, szívük basszusára. Az oroszlán alszik 
ma éjjel.

Hármasával toppantak be a csarnok
ba, melyre a folyosó nyílt. Szerre kiáltot
tak fel csodálkozásukban, ahogy eléjük 
tárult a látvány, amit egyikük sem várt. 
Ott feküdt az oroszlán, generációk bátor
ságának szemtanúja, csupa csont és bőr. 
Csak csont és rothadó bőr. Az ifjak ha
mar magukhoz tértek. Mindenki odalé
pett, kurjantva csapott egyet botjával az 
ággal kitámasztott lapockára, vigyázva, 
hogy össze ne dőljön az egész, mert akkor 
neki kell felállítania. Az egyik nyomorul
tat, akit a legkevésbé kedveltek, agyon
ütötték. Holttestét odafektették az orosz
lán többi áldozatának csontváza mellé.

Az asszonyok és újasszonyok pazar reg
gelivel várták haza a férfiakat, az új vité
zeket, kik megkapják apjuk lándzsáját és 
pajzsát, az öregnek pedig újat kell készí
tenie magának. Arról, kit a fenevad szét
tépett, soha senki nem beszélhet többet, 
s nem is fog. Örökre a feledés homályá
ba merül. Ettől a naptól kezdve minden 
visszatért a megszokott, hétköznapi ke
rékvágásba, s abban is fog maradni, míg 
a három év le nem telik, és a következő 
generáció oda nem érik. Hisz az oroszlán 
alszik ma éjjel.

A bőszült Oroszlán két lábra emel
kedett, és csonka mancsát nyalta, amin 
már csak egyetlen, de borotvaéles karom 
volt. A Toronyőr, ki maga a kulcs egy el
zárt világba, melynek pincéje a padlásá
ba torkollik, most tudni nem akaró, vén 
Kecskeként mekegett és nem szándéko
zott levedleni ezt a húsöltönyt. Az Orosz
lán morgott, morgott, s egy hatalmasat 
bődült. A Kecske bőgött, bőgött, és cse
csemő nyüszítésére emlékeztetve sírt.

A falak forogni kezdtek, mint a dervi
sek, hosszú szoknyáik azzal fenyegetőz
tek, hogy kiverik a széket a vén Kecs
ke lába alól, és megfeszül nyaka körül 
a kötél, ami még ott sem volt. A bam
ba növényevőnek fogalma sem volt, mi 
történik. Macskaházzá lett kis szobá
ja, hol kétlábú vadállatok rajzolnak 
pentagrammákat a földre. Volt egy fő
macska, ki mint egy óriás házi kandúr 
tetszelgett, de arca volt a fara helyén, és 
az összes többi macska, ki egércsontok
ból faragott, és csokorba kötött egérfarok 
végű seprűkön érkezett, letérdelt, hogy

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

Deák Zsuzsa munkája

megcsókolja a Főmacska második arcát, 
nyelvüket mélyen annak szájába nyomja, 
nyelves csókkal.

A Fekete Farkas beleit hozták, meg
töltve saját húsával. Mint a jó disznó, be
lefért saját beleibe. Nem nyúzták meg mi
előtt ledarálták volna, sörtés, ében szőre 
néhány helyen kiszúrta a vékony hártyát, 
itt bugyogott kifele a véres hús, néha még 
vonyított is egy fájdalmasat. A macskák 
mind egy szálig asztalhoz ültek, és lak- 
mározni kezdtek a Nagy Vadász testéből, 
melléje egér tejet ittak, és hangos nyávo
gás közben párosodtak egymással. Egy 
tucatnyi macska a Kecskét is meghágta 
elölről és hátulról, tüskés dorongjuk fel
sértette a végbelét és a szájüregét. A töb
bi társuk csak vihogott, mindenik saját 
párjával üzekedett és lakmározott to
vább. Volt, aki kihányta a nehéz Feke
te húst, ilyenkor egyik jóindulatú társa 
megette a hányadékot, hogy senki se ma
radjon szégyenben. Tücsökraj viharzott 
be az ablakon, és szimfóniát játszottak a 
termeszeknek, akik elkezdték elrágni a 
széket, az áldott széket, az egyetlen bú
tordarabot, ami még nem vicsorgott, ordí
tott, táncolt vagy sírt.

Túl hamar köszönte meg, mert a fa na
gyot reccsent alatta és egy szálkás júdás- 
székben találta magát.

Mindezt az Oroszlán vigyorogva, bőg
ve, bömbölve és ítélkezve figyelte, ke
resztbefont karokkal. A fellegekből, amik 
letépték a lakás tetejét, és mennyköves 
viharfelhőkkel helyettesítették, szavak 
dörgöttek : „Bűnös!”, „Gyilkos!”, „Áruló!”, 
„Lator!”, „Halál!”, „Gonosz!” Úgy dörgöt
tek a szavak, mintha egy soha ki nem fo
gyó hatlövetű golyói lennének a forgótár
ban.
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Bűnös! villám csapott bele, és érezte, 
ahogy az erdőben eldobott összes csikk
je súlyosabb ítéletet von maga után, mint 
amekkora jutalommal kecsegtet egy em
berélet megmentése.

Gyilkos! volt már ő fejben és lélekben, 
ezért az égi testamentum hatalmas, bőr
kötéses példánya közé térdeltetik, hogy 
halálra lapítsák, mint egy legyet, ki rá
száll a bibliára. Mert a gondolat is tisztá
talan, nemcsak a cselekedet.

Árulója volt ő mindennek, mi szent és 
sérthetetlen egy világban, mit elhagyott 
a szentség. Árulója volt önmagának, ami
kor elhagyta a nőt, ki gyermekeinek any
ja volt, azért, akit szeretett, miután ki
dobta az, akinek pénze volt.

Latoríként élte eddigi életét, mert bi
torolt ő minden erényt, s ezt is elveszik 
tőle. Ha már nincs mivel bebizonyíta
ni a bíró igazát, talán jobb, ha tönkre 
fekteti és lovaglópálcát tuszkol be a kis 
lyukon, míg meg nem unja a sziszifuszi 
munkát, és rá nem ver a balta tompáb
bik felével.

Halál! fia ő is, más is, mindenki. Hisz 
mivel jobb kilenc élet után lemondani a 
tizedikről, mint első után a másodikról? 
Ki elsőre elcseszi, tán negyedjére jól csi
nálja. Vagy ez is csak ok a további nya- 
valygásra, hisz nem habzsolhattuk be az 
élvezetek teljes lehetséges halmazát?

Gonosz! heten, mint a gonoszok, hisz 
hétszázhetvenhét isten száma, mert ő a 
tökéletes. Miután megadóztatták, nem 
marad már, csak hatszáznegyvenkilenc, 
ez pedig még az ördögnek sem elég, de 
mit tehet az ember, ha zsiványként em
lékszik rá az utókor, holott csak haramia
ként akasztották?

Az Oroszlán felemelte csonka mancsát, 
és morogva belevájt a húsába. A szájába 
dagadó kelt tésztától nem tudott lélegez
ni, de valószínűnek tartotta, hogy ez így 
megfelelő. Újabb vágás nyílt az előző mel
lé, és ez eltalálta a mellbimbóját, talán le 
is hasította. A harmadik karmolás már a 
bordák csonthártyáját is végigszántotta, 
de ez a fájdalom semmi sem volt a film
hez képest, ami Életem története címen le
pergett a szeme előtt, mögött, előtt, mö
gött, előtt, mögött. Az Oroszlán lihegett,

és élvezetteljesen elbődült, de a vén Kecs
ke már megfiatalodott, és a kenyértész
ta is felment az agyára. Élesztő íze töltöt
te meg a száját, és szeme bevérmesedett, 
ahogy az utolsó kenet nélküli, perverz 
halálnak halálával lakói most minden jó
ért és rosszért, amit tett; vagyis életéért.

De nem lehetett ennyire egyszerű, és 
nem is volt. Bár állkapcsa kiakadva fi
tyegett, mert a folyamatosan kelő tészta 
szétfeszítette, tüdeje pedig macskatejjel 
volt tele, mégsem fulladt meg. Karmo- 
lásaiból vér helyett bor folyt, és érezte 
az ízét, áporodott, keserű, sörszerű utó
ízzel. Ilyen, ha az ember nem mossa ki 
az edényt. Kifordult a mája, és minden 
egyes folt dühösen ráordított, pofon verte 
és megalázta, ahogy a lánya tette annyi 
éven át, hisz a nagyanyjától megtanulta. 
Legalább a fia nem tanult semmit Sanyi 
bátyjától. Az öreg megúszta mindazt a 
mocskot, amit vele elkövetett, mert ideje
korán meghalt. Gondoskodott róla, hogy 
így legyen. Ági ángyó azért jó nő volt, vé
gig is ment rajta az egész falu, csak ő ma
radt ki a buliból. Neki csak Sanyi bátyja 
jutott, meg a keserűség, hogy túl gyor
san pusztult el a fagyállós bortól. A vén 
Kecske tisztában volt vele, hogy ezt a mai 
Ördögbugyrot, ami a világból lett, csak 
a pénz, meg a pina irányítja, de most, a 
folyamatosan csavarodó lépcsőház egyik 
sötét végéből átpillantva a másikba rá
jött, hogy régen sem volt másként. K i
csiny falum, ott születtem én, énekelné, de 
senki se mond imát egy leégett kuplerá
jért, hisz miért tenné? A mosdatlan téns- 
asszonyok is pont úgy dobták fel a szok
nyájuk egy-egy nagyobb gazdának, kik 
percek alatt elvégezték dolguk a széna
boglya tövében, ahogy az a cigánylány is 
nyerített a fülébe, körbeölelve őt forrón, 
könyörögve, hogy Ereszd belim! Ereszd 
belim mind!, amíg el kellett venni felesé
gül. Jobb volt az előző vén kurva, kinek 
savanyú, húgyszagú peckét kellett nyalja 
naphosszat, azért a kevés pénzért, amit 
kétkezi munkával is megkereshetett vol
na. De árulója volt ő önmagának és a vi
lágnak, hisz úgy döntött, hogy életét 
hullámok által a szikláknak csapdosott 
árbocdarabként éli le horgony helyett. Mi

jutott neki néhány bús picsán kívül? Az 
ital, ami eltompította, és még keserűbbé 
tette amúgy is keserű életét, miközben 
saját hányásában fetrengve a régi szerel
mek után sírt.

Beleiből kiömlött a sár, és hólyagjá
ból kiszivárgott a nedv a hangrobbanás
tól, ami kiszaladt a szemgödrein, ahogy 
az Oroszlán hatalmas hátulsó mancsá
val az aszott golyóira lépett. Mintha csak 
szivarcsikket taposna, még jól megmor
zsolta a szék ülőkéjén. A padlóra csöpögő 
Sárga Folyó hangos kopogással festette 
alá a rotyogó, forró sárfolyamot, kipár
názva a kemény fát, ami amúgy is feltör
te a seggét.

Az Oroszlán orra lerobbant a helyé
ről, és a vén Kecske kárörvendően viho
gott. Az előbb orgiázó macskák most far
kuknál fogva mind egy szálig a plafonról 
lógtak, kivéreztetve, mint a disznók. Be
leikből nyüvek potyogtak alá, és a pad
lón nyüzsgő szőnyeg egyre vastagabb 
és elevenebb lett. A kígyók, mik a szék
hez szíjazták őt, belemartak, és mérgük 
kék neonfényként futott szét ereiben. 
Úgy hitte, ha most sikerülne megharap
nia az Oroszlánt, eleget vehetne a csúf
ságért. De nem tudta. Messze volt tőle a 
gyáva, és mit tehet egy vén, törött orrú 
kecske, amikor a Dzsungel Királya sem 
meri felvenni a kesztyűt ellene. Röhögni 
kezdett, mert a sörénye helyett rózsaszín 
tüllszoknya ékesítette a nyakát. Fuldok
lóit a röhögéstől, és ezen az sem változ
tatott, hogy a hatalmas mancstól akkora 
pofot kapott, hogy kirepült egy foga. Mit 
számít? Eggyel kevesebb fáj!

A Fekete Farkas előmászott a macs
kák beleiből, és erőt adott neki. Nekife
szült a kígyóknak, és érezte, ahogy csi
golyáik eltávolodnak egymástól, és egy 
nagy reccsenéssel el is pattantak a por
cok. Az Oroszlán ijedten hőkölt hátra, és 
megdermedt. O röhögött tovább. Letépte 
az élettelen kígyótestet a kezéről, kiköp
te a lófinggombát a szájából, és megfia
talodott ízületeinek hála, villámgyors se
bességgel az ablakhoz lépett. Úgy ugrott, 
ahogy a műugrókat látta a Tévében. Tö
kéletes ugrás volt, fejjel érkezett a kris
tálytiszta vízfelszínre.

HORVÁTH BENJI

Modorok. A goliárdok krónikásához

Egy régi korban magányos madár voltam, 
titánok csempésze, távlatok tudója, szárnyas 
farkas, mérnök, aki nem vágyott nagyra.
Buzdított a vér szaga, folyók folyása tetovált 
földek testében, nem voltam soha nagy úr, 
és soha nem voltam szolga. Ez volt a vesztem, 
tapasztalatlan kellett lennem önmagam ura, 
szolgája, ami, mint tudjuk, Lehetetlen.

Mert közös a Forma, a Forrás, úrban, 
szolgában ott a Formula, a köd keze, 
a Füst, a Feltétel Nélküli Feltétel, Fű-,
Fa-, Földfelölelő Fergeteg, a Fenséges 
Felesleg, önmagában szétáradó Fatima.

Az új rendben földönfutó lettem, szegett 
szárnyam kövek alá temettem, és a térképek 
titkait el kellett felednem. Nyílt bennem 
egy szem. A disznóólban kezdtem, hogy 
az alantas dimenziókat a büdös magtól 
kiismerjem. És a mágneses vérben mindig 
ott dobogott a totem. És térképtávlatok 
emlékei a fejben, hogy idomítsanak.

Mert felborul az egyensúly és felébred a harag, 
és a távolságtól nem látom a közeli dolgokat, 
és elmozdul a föld és halad a vonat, és a nyoma 
rajta marad. És hogy a térközt kijavítsam, 
a közelit távlatra váltva, feltaláltam a szavakat.

Azóta évmilliók teltek el. És voltam bölcs, 
és voltam sarlatán, udvari bolond, aki 
mondtam igazat, és mondtam igazát 
a rám szegeződó' akaratnak. Kiismerem 
a vér szagáról a dobogást, és az emlékeket.
És mégis mozog ugyanúgy bennem, 
és szédít Ó, örökkévaló Lehetetlen, 
hogy benne járjak és kívülről is felöleljem.
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PAP ZSOLT

Vannak-e az ellenállásnak 
közhelyei?
Egy Anwar nevet viselő harmincas 

éveiben járó nő énelbeszélését olvashat
juk Márton Evelin legfrissebb köteté
ben, a Szalamandrák éjszakáiban. A nem 
kronologikus történetmesélésből és bel
ső monológokból egy személyes életút 
épül ki, főszereplője érezhetően egy ge
neráció, egy geopolitikai közösség rep
rezentánsaként is fel kíván lépni. A Ko
lozsváron született Anwar félig magyar, 
félig perzsa, hasonlóan kevert etniku
mú barátaival közös életük néhány évét 
meséli el. Az események pedig elsősor
ban mint az identitás építésének kompo
nensei válnak fontossá. A kötet végső so
ron egy énkeresést, egy identitásválságot 
tematizál.

*5 a’ lathatatlan,
collegiom’ criticairovata^rtis

A regény végig fenntartja egy nagyon 
közvetlen olvasói viszonyulásnak a le
hetőségét, az élőbeszédszerűség, a belső 
monológok egyfajta baráti, őszinte szto- 
rizgatásként hatnak. Ezzel összecseng a 
narrációs technika, az asszociatív törté
netmesélés, amelyben nincsenek konkrét, 
jelentéssel bíró cezúrák, sokkal inkább 
egy epizodikus, teljességre nem törekvő, 
de koherens gondolatfolyammá áll össze 
a szöveg. A prózapoétikai eljárás egyszer
smind azt is implikálja, hogy a regény 
nem lép fel egyfajta totális narratívaként, 
csupán egy jól meghatározott nézőpont ál
tal befogható valóság prezentálására vál
lalkozik. Ugyanakkor az a közeg, amiben 
az elbeszélő mozog, aminek a nyelvi meg
ragadásával próbálkozik, számára is egy 
kibogozhatatlan, nyugvópont nélküli ká
oszként tűnik fel. Mindezzel együtt sem 
elégszik meg a saját történet megragadá
sával, hanem egy tágabb csoport általá
nos tapasztalataival analógként gondolja 
el mindazt, amit megél, illetve megír.

A tágabb közösség — amely nem csak a 
baráti körébe tartozó szereplőkre vonat
kozik — a címben kiemelt szalamandralét
tel írható le. Azzal a fajta kétéltűséggel, 
amelyet egy romániai etnikai kisebbség, 
egy rendszerváltást éppen megélő nemze
dék, egy folytonos mozgásban lévő, egy, a 
bevett szabályszerűségek és a saját sza
bályok metszéspontján elhelyezkedő kö
zösség megélhet. Ez a szalamandralét az, 
ami a kötetet mozgatja, az identitás ezek 
között a feltételek között konstruálódik 
meg, egyebek mellett ezek azok a ténye
zők, amelyek befolyásolják, determinál
ják az alakulását. Anwarnak — elmon
dása szerint -  annak ellenére, hogy van 
szülőhelye és lakhelye, nincs otthona. Ez 
az otthonkeresés egyfajta allegóriájává 
válik az egész regénynek.

Az otthontalanság, a többotthonú- 
ság, az idegenségérzés egyszerre függ 
össze azokkal a konfliktusokkal, ame
lyek a többségi és kisebbségi nemzetek 
egyes tagjai között kialakulnak, vala
mint azokkal az ellentétekkel, amelyek 
egy korábbi, a rendszerváltás előtt felnőtt 
nemzedék által kodifikált konvenciókkal 
szemben mutatkoznak. A Szalamandrák 
éjszakái ezen a ponton lép fel igazán ge
nerációs regényként, és talán ez az, ami
ből a könyv legnagyobb hiányosságai is 
következnek.

Nagyon súlyos kérdéseket vet fel, ame
lyeket nem minden esetben válaszol meg. 
A válaszai vagy a reakciók egyszerre ta
núskodnak éleslátásról, nagyon átfo
gó tendenciákat, nyelvi paneleket ra
gad meg, és egyszerre válnak tipizálóvá, 
sőt, leegyszerűsítővé. Azt a közösséget, 
amely ebben a sajátos geopolitikai, törté
nelmi közegben létezik, és amelynek ré
szint reprezentánsa az elbeszélő, alapve
tően a paradigmával való szembekerülés, 
ellenállás vagy egyszerűen kívül tartóz
kodás jellemzi. A paradigma itt egy kon
zervatívabb, kevésbé nyitott gondolat- 
világ, amellyel szemben lázadni lehet. 
Megjegyzendő, hogy a főszereplők viszo
nyulásai sem moshatók egészében egy
be, de az alapvető attitűdjük hasonlít az 
Anwaréhoz.

A kis csapat, a szalamandrák életfilo
zófiája beatutánérzésre hasonlít legin
kább, a folyamatos élvezetek hajhászásá- 
val, drogok, a szex túldimenzionálásával. 
Ez a fajta lázadás annyiban nehézkes a 
kötetben, hogy egy dichotomikus oppo- 
zíciót feltételez, nem képes kilépni ab
ból a fogalmi rendszerből, amellyel szem
ben fellép. Nem bontja meg a diskurzust, 
csak tagadja annak állításait. Ilyen ér
telemben túlságosan egyszerűen tevődik 
fel a szülőkkel azonosítható világlátás 
és a szalamandracsapat közti generációs 
különbség, de az etnikai konfliktusok ke
zelése is igen konvencionális.

Az olvasóban tehát főképpen az a di
lemma merül fel, hogy egy alapvetően a 
tagadás, illetve a keresés szellemét tükrö
ző regényben a bevett paradigmán kívüli
ség, az a merev, kodifikált világ mennyire 
hitelesen tagadható annak fogalmaival. 
Mindez nem vezet-e ahhoz, ahogy a taga
dás is kitermeli a maga közhelyeit?

Ugyanennek az olvasói tapasztalatnak 
ugyanakkor lehetséges pozitív értelmezé
se is. A szereplők automatizmusként je
lentkező szabatossága kiválóan mutatja, 
hogy az Anwar által belakhatatlan közeg 
determinálja a kilépés lehetőségeit is. A 
Charles Bukowski Nők című kötetére em
lékeztető rutin (szex, alkohol), még ha he
lyenként egysíkúvá is válik, éppen mono
tonitása révén példázza azt az abszurd 
közeget, amelyben végbemegy.

Az otthonossá nem tehető környeze
ten kívüliséggel párhuzamosan van egy

igen érzékeny rétege a szövegnek, ami 
abból fakad, hogy a főszereplő betegsé
ge következtében eltávolított méhe mi
att nem szülhet gyereket. Az anyává vá
lás lehetetlensége önmagában kívül esik 
a regénybeli Románia értékrendjén, más
részt ennél sokkal erősebb következmé
nyekkel jár az identitásra nézve az, hogy 
saját maga továbbörökítése, ily módon 
lehetetlenné válik. Anwar ezáltal elve
szít egy lehetséges célt, életpályamodellt, 
amelyet a társadalom, amelyben szociali
zálódott, felkínál neki. Ebből az irányból 
jóval érthetőbb az ő szabatossága -  még 
akkor is, ha nem csak a műtét után kez
dődik.

Egy helyen a szöveg utalást tesz 
a lányregények műfajára, akár anti- 
lányregényként is olvashatnánk a Sza
lamandrák éjszakáit, amely ilyen ellen
műfajként hiteles tud lenni, ugyanis 
egyrészt figyelmen kívül hagyja azokat 
a női szerepeket, amelyek a műfaj előfel
tételei, másrészt a szerelem problémá
ját radikálisan másként veti fel. Ugyan 
a sokféle szerelemkép között megjele
nik egy neoplatonikus, eszményítő, tá- 
volító vonzalom is, de amiben újszerű 
és izgalmas, az egyfajta demokratizáló, 
anarchikus mozzanatként fogható meg. 
Anwar párhuzamos kapcsolatai ugyan
is a folyamatos „hűtlenségek” ellenére 
rendkívül őszinték és zsigeriek, szerete- 
ten alapulnak. A hűtlenség azonban eb
ben a viszonyulásformába nem merülhet 
fel ilyen módon, legalábbis az ő közössé
gükben, ez pedig talán egy olyan mozza
nat, amikor a tagadás nem egyszerűen a 
meglévő fogalmak ellenkezőjének állítá
sa, hanem a meglévő fogalmak funkcio
nalitásának megkérdőjelezése, kibillen
tése. Látni kell tehát, hogy amit fentebb 
hiányként fogalmaztam meg, bizonyos te
kintetben igenis jelen van.

Ugyanezt példázza Afrika szerepe is a 
kötetben. A másik kontinensre való átlé
pés, önmagában, szintén lehetne leegy
szerűsítő, az egzotikus kíváncsiság, az 
ismeretlen idealizálása által, csakhogy 
ebben a regényben sokkal inkább egy 
másik társadalmi identitás vállalásáról 
van szó, annak jellemzőinek túlzott meg
szépítése nélkül. így egy egész civilizáci
óval, annak kódjaival történő szakításra 
látunk kísérletet.

Az, hogy az ilyen kiválóságokkal ren
delkező regényen fentebb mégis a polari- 
zálást, leegyszerűsítést kértem számon, 
talán nyelvéből fakad elsősorban, amely 
gyakran hajlamos maximákat, általá
nos igazságokat, didaktikus, tudálékos 
kijelentéseket megfogalmazni. Annak 
ellenére, hogy az énelbeszélés, illetve 
az élőbeszédszerűség számlájára írha- 
tóak, az ilyen állítások és a túlságosan 
kézenfekvő, konvencionális, esetenként 
közhelyes képi megoldások megnehezí
tik az olvasást, főleg úgy, hogy nem any- 
nyira hangsúlyozottak vagy tudatosak, 
hogy a főhős beszédének sajátosságai
ként, ironikus gesztusokként értelmez
hessük őket.

Márton Evelin: S zalam an drák  é j
szakái. + Miien könyve. Bookart Ki
adó, Csíkszereda, 2015.
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PATRICIA LOCKWOOD

Megerőszakolás vicc
(Rape joke)
Megerőszakolás vicc, hogy 19 éves voltál.
Megerőszakolás vicc, hogy együtt jártatok.
A megerőszakolás vicc kecskeszakállt viselt. Kecskeszakállt.
Képzeld el, amint a megerőszakolás vicc tükör előtt illegeti magát, 
teljes pompájában felvillan benne, de tovább csinosítgatja magát, 
hogy minél inkább hasonlítson a megerőszakolás viccre.
„Hm” morfondírozik. „Ez igen. Kecskeszakállam van.”
Már megbocsássatok.
Megerőszakolás vicc, hogy hét évvel volt idősebb nálad. Megerősza
kolás vicc, hogy évek óta ismerted, de mivel fiatal fruska voltál még, 
rád se bagózott. Bagózott, ízlelgetted a szót, milyen jól hangzik, 
mintha tudásanyag lettél volna, amit mohón magába akart töm
ni, megemészteni, majd visszaöklendezni kecskeszakállal keretezett 
száján keresztül.
Aztán egyik percről a másikra felnőttél, bár távolról sem voltál fel
nőtt.
Megerőszakolás vicc, hogy borcoolert ittatok. Borcoolert! Ki iszik 
manapság borcoolert? A megerőszakolás vicc szerint azok, akiket ké
sőbb megerőszakolnak.
Megerőszakolás vicc, hogy kidobó volt, ebből élt meg, hogy embere
ket lökdösött ki a bejáraton.
Téged viszont beengedett!
Megerőszakolás vicc, hogy volt egy kése, amit folyton mutogatott ne
ked, és lazán forgatta a kezében, mintha csak egy könyvet lapozgatna.
Egyáltalán nem fenyegető szándékkal, szó se róla. Csak odavolt a ké
séért.
Megerőszakolás vicc, hogy egyszer szinte megölt egy csávót, keresz
tülhajította az ablaküvegen. Másnap elmesélte neked, s egész testé
ben remegett, te meg a gyöngédség jelének vélted.
A tudásanyagot nem lehet átverni, ugye? Merthogy téged átvertek, 
az kétségtelen.
Megerőszakolás vicc, hogy olykor randizni hívott, de mindig Pucá
nál, a legjobb barátjánál kötöttetek ki, ahol pankrációt kellett néz
ned, miközben ők szétszívták az agyukat.
Megeró'szakolós vicc, hogy a legjobb barátját Pucának hívták.
Na jó, megerőszakolás vicc, hogy imádta A Sziklát.
A csávó egyenesen szerelmes volt A Sziklába. Elképesztőnek találta, 
hogy mikre nem képes a szemöldökével.
Megerőszakolás vicc, hogy szerinte a pankráció „férfiaknak való 
szappanopera”. A férfiaknak is van lelkűk, világosított fel. 
Megerőszakolás vicc, hogy az egész könyvtára kizárólag sorozatgyil
kosokról szóló puhafedelesekből állt. Te meg azt hitted, hogy érdekli 
a történelem, s e tévhittől vezérelve megvásároltad neki Az én évszá
zadomat, Günterr Grasstól, de soha ki sem nyitotta.
Csak most kezd érdekes lenni.
Megerőszakolás vicc, hogy megtaláltad a naplóját. Vajon ezt is bele
írta, hogy megerőszakolt?
Megerőszakolás vicc, hogy beleolvastál, s felbukkant benne egy má
sik lány. Földrajz kisasszonynak nevezte, és biztosított, hogy mióta 
megismert téged, „nincsenek már azok a sürgető vágyai”. Ezt meg- 
úsztad, Földrajz kisasszony!
Megerőszakolás vicc, hogy apád diákja volt a liciben -  apád Vallás- 
történetet tanított. Tanév végén segítettél neki rendet tenni az osztály
teremben, cserében hazavihettél néhány elrongyolódott tankönyvet.

Patricia Lockwood amerikai költó'nó' 1982. Április 7-én szü
letett Fort Wayne-ben, Indiana államban. Két verseskötet szer
zője. A Twitter ismeretségi hálózaton és mikroblogon közölt 
„szextettjei”, valamint a Megerőszakolás vicc című prózavers 
megjelenése óta széles körű ismertségnek örvend főleg az Egye
sült Államokban. Verseit többek közt a New Yorker, a London 
Review of Books, a Tin House és a Poetry közölték.

Megerőszakolás vicc, hogy 12 éves korod óta ismert. Egyszer segített 
nektek, mikor két állammal odébb költöztetek, és Cincinattitól St. 
Lousig egyedül utaztál vele, és ő  kedves volt hozzád, és az úton vé
gig dumáltatok. Egész idő alatt bagót rágcsált, s mikor megjegyzést 
tettél, milyen gusztustalan tud lenni, csak kacagott, s a dohánylevet 
a kecskeszakállán keresztül egy Mountain Dew-s üvegbe sercintette.
Megerőszakolás vicc, hogy ugyan már, minden jel arra utalt. A meg
erőszakolás vicc voltaképpen önmagát írta.
Megeró'szakolós vicc, hogy hason feküdtél. Megerőszakolás vicc, 
hogy azt a csinos zöld nyakláncot viselted, melyet a húgod készített 
neked. A nyakláncot később széttépted. A matracnak sajátos tapin
tása volt, s félig nyitott szád is sajátosan tapadt hozzá, mintha mon
dani akartál volna valamit, de aztán mégse tetted. Mintha a szád 
mához tíz évre is tátogna, s a Megeró'szakolós vicc című verset sza
valná.
Megeró'szakolós vicc, hogy az idő ilyenkor másmilyenné lesz, egyre kö
nyörtelenebb, de egyúttal lakályos is, és felkínálkozik neked, hogy be- 
lésüllyedj.
Akárcsak az emberi test, mely annyi mindenre képes, bár számodra 
mindeddig csak a formája volt érdekes.
Ha nem tudtad volna, az időnek is igencsak ruganyos a teste, bár
mit elművelhetsz vele, és ráadásul gyorsan gyógyul.
Megeró'szakolós vicc, hogy hazamentéi, mintha mi sem történt vol
na, és csak nevettél rajta másnap, s a rá következő nap is, és nevetve 
mesélted el az ismerőseidnek, hiszen megeró'szakolós vicc volt.
Csak rá egy évre merted elmondani a szüleidnek, mivel úgy szeret
ték, mintha a saját fiuk lett volna. Megeró'szakolós vicc, hogy amikor 
apádnak elmesélted, keresztet vetett rád, és a következőket mondta: 
„Feloldozlak minden bűnöd alól, az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne
vében”, és bár utáltad, hogy ennyire önfejű tud lenni, azért mégis jó 
lesett.
Megeró'szakolós vicc, hogy az elkövetkező öt évben holdkórosként ke
ringtél az életben, városokat és államhatárokat hagytál magad mö
gött, és napok tucatjait húztad le a vécén, azon tépelődve, miért épp 
veled történt meg. Mint amikor tűvé teszed a házad tájékát, és egy
szerre sehol nem találod, leásol a Föld középpontjáig, de ott is ezt a 
gálaeseményt közvetítik újra meg újra.
Megeró'szakolós vicc, hogy aztán egy idő után összeszedted magad, 
de te ezt megúsztad, Földrajz kisasszony.
Megeró'szakolós vicc, hogy az elkövetkező öt évben szinte semmi egye
bet nem csináltál, csak írtál, de soha magadról, hanem minden 
egyébről, almafaágakról, szigetekről, halott költőkről és a nyüvekróí, 
melyek keresztül-kasul fúrták őket, és kihűlt tetemekről írtál, a test
melegről soha.
Megeró'szakolós vicc, hogy végül is pofonegyszerű az egész. Megerő
szakolás vicc, hogy nem tudod egyszerűen megírni.
Megeró'szakolós vicc, hogy ha írsz egy Megeró'szakolós vicc című verset, 
elkerülhetetlen, hogy az emberek ne állandóan evvel hozzanak összefüg
gésbe.
Megeró'szakolós vicc, hogy megkérdezted, miért csinálta. Megerő
szakolás vicc, hogy azt mondta, fogalma nincs, de mi mást mond
hatna egy megeró'szakolós vicc. A megeró'szakolós vicc azt mondta, 
hogy végül is TE voltál berúgva, és a megeró'szakolós vicc azt mond
ta, hogy rosszul emlékszel az egészre, mire te felnyerítettél egy tized- 
másodperc erejéig. Nem Bartles&James borcoolert ittunk, de sokkal 
jobban sült volna el a megeró'szakolós vicc, ha így lett volna. Valami 
Szenvedélyes Mangó vagy Zúzott Eper-szerű pinalé volt, amit szótla
nul és gyanútlanul kortyolgattál Cincinatti Ohio közepén.
Egyáltalán, lehet kacagni a megeró'szakolós vicceken, erre lennék kí
váncsi.
A megeró'szakolós vicc melyik része a legviccesebb? Amikor vége van -  
hahaha, csak vicceltem! Aztán évekig álmodtál arról, hogy felkoncolod 
a megeró'szakolós viccet, teljesen kivérezteted, hátha így könnyebb lesz 
elmondani.
Megeró'szakolós vicc, hogy tényleg így történt.
Megerőszakolás vicc, hogy a rá következő napon elhozta neked a 
Pet Sounds albumot. Ha hiszitek, ha nem. A Pét Sounds-ot. Mond
ta, hogy nagyon sajnálja a történteket, és ideadta a Pét Sounds-ot. 
Ugye, hogy azért egy kicsit vicces?
Lásd be, hogy az.

GÁLL ATTILA fordítása
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SERESTÉLY ZALÁN

Két vázlat az állat
m éltóságához
Engesztelhetetlen hangon felütni egy 

esszét nem vall eleganciára. Nem elha
tárolódni az engesztelhetetlenségtől, az 
még kevésbé. Hogy mégis így teszek, an
nak oka van: ahol az állat méltósága, fel
szabadítása, valamilyen szociális vagy 
teológiai gondolatba fogadása-foglalá- 
sa a tét, ott a kultúrának, a nyelvnek, az 
irodalomnak elsősorban nem valami ön
magán kívülivel, hanem éppen az önma
gáról alkotott definíciókkal, saját inhe- 
rens erőszakosságával, arroganciájával 
és apadtságával kell szembenéznie. Sze
retném hinni, hogy a kultúrák meg bír
ják harcolni ezt a harcot, szeretném hin
ni, hogy meg bírom harcolni ezt a harcot. 
Remélni és hinni gyakran nem elegáns. 
Engesztelhetetlenül hinni, még annyira 
sem.

Az euroamerikai irodalom, amennyit 
ismerek belőle, mészárszék vagy dögkút. 
Sok jóindulattal is legfeljebb állatemető. 
Amíg az emberies ott kezdődik, ahol az 
állati véget ér, az írás ott, ahol a nyüszí
tés, a csaholás abbamarad, egyáltalán, 
ahol még kultúrának számít a cirkusz, az 
állatkert, a vadászat, a prém, a disznóvá
gás, a fajizmus (speciesism), hogy a ter
mékké lefokozott lénytársaimmal töm
hetem kétpofára magam, ott nem is lehet 
egyéb. Hozzá szabad és kell tenni: a ma
ga kegyes hóhéraival, sírásóival és mé
szárosaival -  nagyszerű, tiszteletre méltó 
gyilkosokkal, akik sok egyéb kérdésben 
tisztán láttak a maguk gyakran kataszt
rofális történeti, szociokulturális, politi
kai lehetőségei közepette.

Ezópusz, La Fontaine, Andersen, Kip
ling persze nagy. Éppenséggel Orwell 
vagy Milne sem kicsi. De azt hiszem, nem 
azért, amit az állatért tettek. A dzsun
gel könyve, az Állatfarm  vagy a Rút kis
kacsa szép fabula vagy allegória ugyan, 
kétségtelenül hozzájárul ahhoz, hogy a 
világ pluralizálódjon, ne csak identikus 
legyen önmagával, hanem hasonlatos is 
önmagához, hozzájárul ahhoz, hogy em
berek elnyomott csoportjaival jobban 
együtt bírjunk érezni, egyáltalán, hogy 
megjelenhessenek az érzékelhető tarto
mányában, hogy megjelenhessen egy új
fajta érzékelés, hogy az olvasó igényt tá
maszthasson egy eró'szakmentesebb, 
reszponzívabb politheia iránt -  mégis, ezt 
azon az áron (is) teszik, hogy az állatot 
lefokozzák beszédképtelen emberré, aki
nek egy csoda folytán, ami az irodalom, 
most nagyvonalúan szólnia adatott. Úgy 
adnak, hogy ezzel el is vesznek: az állat 
alteritását, méltóságát. Az állatnak sza
badjon szólnia, de akkor szabadjon, ha 
előbb emberré vált.

Az állat helyett szólni, emberi szintag
mákat, emberi gondolatokat vagy érzel
meket gyömöszölni a szájába, úgy tenni, 
mintha az állati kogníció világérzékelés, 
-tapasztalás, tudat ugyanúgy strukturá
lódna, akár az emberi, azzal a lehelletnyi

különbséggel, hogy az állat, valamilyen 
igazságtalanság folytán, megfosztatott 
volna a saját nevében történő fölszóla- 
lás lehetőségétől, tapodtat sem vezet kö
zelebb az állat méltóságához, mint az, 
ha némasága mögé lelki-intellektuális 
nyomort, szegénységet, kiüresedettséget 
képzelünk.

Nem érhetjük be azzal sem, hogy törté
neteket mondunk az állatról — mivel vol
nánk így jobbak a vadásznál, aki pompás 
prédája bátorságáról, robosztus alkatáról 
konfabulál, hogy saját erényeit fényezze?

Ha mindezt nem, és nyilvánvalóan 
nem, akkor mit jelent az állathoz, az álla
tért, az állat nevében szólni? „Szóra bír
ható-e az alárendelt?” Mit jelent szóra 
bírni azt, aki a saját nevében nem szólal
hat fel? Mit szabad jelentenie az irodalmi 
nyelv számára?

Két válaszkísérletet vázolok, jóllehet, 
nem az irodalmi gondolkodás sajátjai, de 
nem is idegenek attól.

Az elsőt ökocentrikus perspektívának 
lehetne nevezni, korántsem új, van egé
szen korai és harsány irodalmi felbuk
kanása például az arab világban. Egy 
Baszrában, majd később Bagdadban mű
ködő titkos csoport, a Tisztaság Testvérei 
(Ikhwán As-Safa’) egy, az állatvilág kép
viselői által kezdeményezett per ürügyén 
politikiai, illetve jogalannyá, méghozzá 
felperessé teszi az állatot. A dzsinnek ki
rálya elé járulva az állatok rendre előad
ják a maguk lesújtó álláspontját az em
ber és oikosz kapcsolatáról.

,,[a tengeri kígyó] pedig nem tart sem
mitől, kivéve egy kicsi állattól, ami ha
sonló egy kis féreghez vagy egy pará
nyi szúnyoghoz. (...) Miután megcsípte őt, 
a mérge szétterjed a testében és elpusz
tul. Ekkor köréje gyülekeznek a tenge
ri állatok, és felfalják őt, s napokig pom
pás lakomául szolgál nekik a teteme (...). 
így fest a helyzet a ragadozó madarakkal
is. (...) így viselkednek Ádám fiai is. Ők 
is megeszik ugyanis a kecskegidák, a bá
rányok, a kecskék, a marhák, a madarak 
és más állatok húsát. Amikor aztán meg
halnak, akkor felfalják őket a sírjukban 
és a koporsólyukban a férgek, a hangyák 
és a legyek. Ékképpen kebelezik be a kis 
élőlények a nagyokat, máskor pedig a na
gyok falják fel a kicsiket. (...) ezek az em
berek azt állítják, miszerint ők a mi ura
ink lennének és mi [vízi állatok], a többi 
állattal együtt az ő rabszolgáik lennénk. 
Vajon nem gondolkodnak el azon, amit a 
többi élőlény váltakozó állapotairól lefes
tettem? Van valami különbség köztük és 
a többiek között? Időnkint ők azok, akik 
esznek, máskor pedig ők azok, akiket 
megesznek.”1

Az iszlám világ korabeli társadal
mi ökonómiája, establishmentje szerint, 
itt is vanak méltóságok, hatalmasságok, 
és vannak alattvalók, alárendeltek. Úgy 
is lehetne mondani, hogy politikája van

Pio tr Saul: Morcos macska, 2016.

az élővilágnak, függetlenül attól, hogy 
ez humán vagy non-humán. De érde
mes látni, hogy az élők itt mindannyian 
egy bennfoglalt homeosztatikus elv men
tén kapcsolódnak össze; a legkoncent
ráltabb erőt, a legfőbb hatalmasságot a 
legparányibb, a legerőtlenebb fenyege
ti, majd bontja le, az erő nem lineárisan 
oszlik meg, hanem körkörösen, nem válik 
ki a rendszerből, amelyben megnyilvá
nul vagy kifejti hatását. Az erő nem vala
milyen fölöttes metafizikai hatalom felől 
áramlik a rendszerbe (még akkor sem, ha 
e homeosztatikus rend az irgalmas Allah 
nevét dicséri), hanem benne van öröktől 
fogva, maga termeli újra. A rendszer te
hát kiegyensúlyozott, homeosztatikus, 
autopoietikus — nincs helye benne az ön
jelölt úrhatnámságnak.

Az állat politikai, illetve jogalanyisága 
bizonyos tekintetben illuzórikus. Ameny- 
nyiben legalábbis a jog kizárólag azokról/ 
azokhoz szól, akik a szó és a szándék ere
jével képesek számonkérni, érvényesíteni 
a jogaikat, nem sok értelme van állati jo
gokról, az állat politikai státusáról beszél
ni. A politikának és a jognak azonban van 
egyéb jelentősége is. Akit nem teszünk 
jogalannyá, politikai (f)aktorrá, függetle
nül attól, hogy képes-e ő ezt számonkérni 
vagy sem, az számunkra, a mi világaink
ban nem létezik, azt meg lehet kínozni, 
meg lehet enni, meg lehet alázni, verni, 
szolgává tenni. Mert ő nincs, nem érzékel
jük őt. A nincssel a nyugati világban na
gyon csúful szabad bánni -  szinte újabb 
esszében volna érdemes szólni erről. A po
litika és a jog arról is szól, hogy egyálta
lán kit tartunk láthatónak, kivel fogunk 
számolni, amikor társadalmi tervezésről 
van szó, kik azok, akiknek a problémáit 
érzékelhetővé lehet/szabad/érdemes ten
ni a nyilvános térben, és kik azok, akiké
it nem. Valójában talán, akárcsak a zsi
dó genocídiumok esetében teszik többen, 
itt is a jogokhoz való jogról, illetve az at
tól való megfosztottságról volna érdemes 
beszélni.

A másik szemlélet, egyszersmind a ké
nyesebb, nehezebben nyelviesíthető és jel
lemzően nagyobb ellenszélbe ütköző, az
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individualista. Eszerint az állat, bármely 
állat (a tenyésztett vágóhídi marhától a 
papucsállatkáig) attól függetlenül szorul 
oltalomra, élete attól függetlenül érde
mes az életre, hogy milyen a rendszeren 
belül elfoglalt pozíciója, milyen funkci
ókkal bír, milyen (biopolitikai) igény hív
ta életre, mennyire helyettesíthető' vagy 
sem -  létezése nem szorul igazolásra 
sem a hasznosság, sem az esztétika, sem 
a komplexitás elvén. Az állat, bármely ál
lati egyed alanyiság, semmi egyébre visz- 
sza nem vezethető tapasztalás, érzéke
lés, elpusztításával a világ érzékelésének 
valamely hasonlíthatatlanul egyedülál
ló módja veszik ki végképp, ami végté
re nem kevesebb, mint hogy maga a vi
lág indul bomlásnak, banalizálódásnak, 
egyneműsödésnek.

Mit jelenthet hangot találni az alanyi
ságként, alteritásként fölfogott állatnak, 
ha az ő hangja éppen attól az övé, hogy 
senki másé? Hogy nem-hang, hogy nem
nyelv, hogy nem-írás.

Jacques Derrida úgy határozza meg a 
kolonializált szubjektum képviseletét, 
mint az „egészen más”-hoz (a megszilár
duló másikkal szemben a „tout-autre”- 
hoz) intézett „felhívást” vagy „felszólí
tást”, hogy „delirálja azt a belső hangot, 
amely a másik hangja bennünk”.

Ennek a delirált hangnak a színre lé
pése nem példa nélküli az euroamerikai 
irodalmi hagyományban, irreálisan ké
sei fejlemény viszont az, hogy ez az ál
lat hangján történő megszólalás volna 
(leszámítva azt a lírahagyományt, aho
vá például Arany János A malac búcsú
zása című alkalmi verse is betagozódik, 
ez utóbbiak ugyanis, noha valóban ál
lati hangon szólnak, de elsősorban nem 
azért, hogy az állat alteritása mellett te
gyenek tanúságot, hanem azzal a célzat

tal, hogy az embert egy egészen szokat
lan perspektívából dehumanizálják).

Egyetlen vonatkozó munkát emelek 
ki, a Krasznahorkai László -  Max Neu
mann szerzőpáros AllatVanBent című 
kötetét:

„(...) nem talállak, pedig kereslek na
gyon, mert te vagy a kicsi gazdám, és 
nem találom a tálacskámat, pedig itt 
van, itt van, itt van a vacsoraidő, és ké
ne már a tálacskám nagyon, mert ké
ne már benne a vacsorám nagyon, csak 
azért mondom, mert vacsoraidő van, kü
lönben nem szólnék, különben nem kéne 
annyira a tálacskám, és különben nem 
kéne annyira a vacsorám se, de hát va
csoraidő van, és vacsoraidőben vacsoráz
ni kell, nem bóklászni a sötétben utá
nad, azt se tudom különben, hogy miért 
van itt ennyire sötét, ebben a sötétben 
hogy találom meg majd a tálacskámat, 
és hogy fogok így vacsorázni, én nem ér
tek semmit, de hát hol vagy tényleg, ki
csi gazdám, miért nem talállak, miért 
nem látok semmit, idelent teljes a sötét, 
és ebben a sötétben tényleg nem tudom, 
merre keresselek, kicsi gazdám, add ide 
a tálacskámat, add ide a vacsorámat, és 
szépen kérlek, ne csinálj ilyet velem töb
bé, és minden este, amikor vacsoraidő 
van, add ide a tálacskámat, és tedd be
le, szépen kérlek, a vacsorámat, mert va- 
csorálnom kell minden vacsoraidőben, és 
minden nap minden vacsoraidejében va- 
csorálnom kell, és ennek így kell lennie 
minden nap és minden héten és minden 
hónapban és minden évben, egészen ad
dig, amíg fel nem növök (,..).”2

Az állat nyelve — Számomra Krasz
nahorkai és Neumann jó ráérzéssel mu
tatja — valójában nem szorul fölépítésre, 
kidolgozásra, hanem ki kell szabadíta
ni már meglévő nyelvekből, fel kell pisz

kálni a rákódolódott konformizmus alól, 
megtalálni elnyomott nők, afáziás bete
gek, fekete rapperek nyelvében, a gyer
meknyelvben vagy az ószövetségi textu
sokban — az állat nyelve mindazok nyelve, 
akiket állatként, az állatra történő hivat
kozással nyomtak/nyomnak el máig.

Deleuze—Guattarinál olvasom: „Min
den nyelv (...) deterritorializálja a szá
jat, a nyelvet és a fogakat. A száj, a nyelv 
és a fogak a táplálékban lelnek ereden
dő territóriumukra. A hangképzési fel
adatok révén a száj, a nyelv és a fogak 
deterritorializálódnak. Az evés elkü
lönül (...) a beszédtől, de még inkább, 
minden látszat ellenére, az írástól: (...) 
az írás fokozottabban alakítja a szava
kat olyan dolgokká, amelyek rivalizál
nak az élelemmel. Tartalom és kifeje
zés elválnak egymástól. Beszélni, vagy 
még inkább írni annyit tesz, mint böj
tölni. Kafkánál a táplálék állandó rög
eszméjével találkozunk, a pár excellen
ce élelem rögeszméjével, amilyen az állat 
vagy a hús, és ott van még a mészáros is, 
és a fogak, a nagy, koszos fogak vagy az 
aranyfogak.”3

Szeretném hinni, hogy az irodalom 
egyszer méltó lesz Kafkához és őt igazol
ja majd. Hogy az írás idővel böjtté és a 
lénytársak iránt viselt alázattá is válik. 
Hogy maradt még időnk. Elég.

Jegyzetek:
1A T isztaság Testvérei: Az állatok és az embe
rek pere a dzsinnek királya előtt. Arab ökológi
ai mese a 10. századból. (Simon Róbert ford.). 
Corvina, Budapest, 2010, 126-127.
2 K rasznahorkai László -  M ax Neumann: 
A lla tVanB ent. Magvető, Budapest, 2010, 26.
3 Gilles Deleuze — Félix Guattari: Kafka. A ki
sebbségi irodalomért. (Karácsonyi Judit ford.). 
Qadmon, Budapest, 2009, 40 -41 .

VARGA MELINDA

Á lla tsz ív

Szél borzolja ezüstbundád, puha füled hátracsapva, 
sebesen szaladsz, nyakadban nincs póráz, 
apró tappancsaid alig érik a földet, 
vakkantasz -  gyakran látogat meg ez az álom —, 
amikor felébredek,
keresem magam mellett a vackod helyén kicsi körtefejed,
belém mar a felismerés: te már egy másik szaladás része vagy,
egy olyan kutyafuttatón trappolsz,
ahová embereket nem engednek be,
álmomban is csak kívülről figyelhetlek,
innen, a kerítésen túli létből.
Az állandó örömbe költöztél be, amely csontmintás,

piros labdáktól
színes, csirkecomboktól és húsízű kekszektől illatos.
Esőnek, hónak, kánikulának, aszfaltozott kutyafuttatóknak, 
állatorvosnak, kutyafürdésnek, szombati porszívózásnak, 
nyári égiháborúnak, újévi földi dörgetegnek, és az elutazást 
vészjelző kerekes bőröndnek, amelybe oly sokszor belebújtál, 
hátha nem veszlek észre, a ruhákkal együtt belecsuklak téged is -  
nyoma nincs.
Az emberi szemnek idilli mályvazöld mezőn 
kergeted a verebeket, és néha vissza-vissza nézel rám, 
követlek-e, vigyázom-e a hajszád.

Pici mancsoddal megkaparod az ajtóm, 
angyal szemed, mint az éjszakai nyári ég, 
bársonya, lenge takarója hull rám. 
Emléked megszelídült, 
amióta -  tizenhárom hónapja pontosan -  
az örökléthez tartozol.
Jósággá és szelídséggé oldódtál bennem. 
Allatszívem lett.

>
Piotr C. Kowalski: A  tök és az egerek (az ízes és íztelen képek sorozatból), 2015—2016.
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SZŐCS ISTVÁN

Juszt se leszek  a magáé!
-  avagy kell-e a színháznak: propaganda? -
Noha írtam már valaha e „leletemről”, 

többször is, ám eltelt azóta vagy negy
venöt esztendő, ha olvasta is valaki, vagy 
meghalt, vagy úgysem emlékszik, előad
hatom még egyszer...

A marosvásárhelyi református kollé
gium nagykönyvtárának a folyosóján, -  
amikor még nem egyesítették anyagát 
a Teleki Tékáéval s más egyébbel — egy 
üveges szekrény aljában találtam egy 
asztallap nagyságú színházi plakátot; 
színlapnak is nevezhetném, a XIX. szá
zad első negyedéből; egy vándorszíntár
sulat pesti előadását hirdette; — az ottani 
nemzeti színház akkor még először sem 
épült fel —, és ha nem is emlékszem pon
tosan rá, bizonyára olvasható volt rajta 
legfelül, hogy: A Felsőbbek engedelmével. 
Ám most nem erről akarok bölcselked- 
ni, hanem arról, hogy a plakáton, legfe
lül, arasznyi betűkkel, a primadonna ne
ve uralkodott!

Valahonnanszky-Spatzkammer Mimi
kisasszony jutalomjátéka. Alatta a hely
szín és időpont, új sorban a cím, de jóval 
kisebb betűkkel; majd lejjebb még kiseb
bel a szerző, sok-sok más szereplő, legalul, 
egy, a plakátot mintegy lezáró erélyes vo
nal, és még ezalatt, apró betűkkel, Zene 
pediglen Beethoven Lajos úr á lta l}

Akkoriban sokan úgy fogták fel, azért 
közöltem újra e színlapot, hogy kigúnyol
jam: milyen bugrisok voltak még a szer
kesztők Pesten és Budán. Azonban erről 
szó sincs!

Beethovennek — eltekintve most már a 
formalista illendőségtől, nem is volt szük
sége arasznyi betűkre: anélkül is ismerte 
és tisztelte akkoriban mindenki. Ma ne
héz elképzelni, hogy a napóleoni és a rá 
következő években benne éltünk Európá
ban! Hogy előtte, már a századfordulón, 
egy fiatal tanár Debrecenben egy kortárs 
nyugati zeneszerző operájának szövegét — 
házi feladat gyanánt fordíttatja le diákja
ival.2 No, de meg is kapta ezért a magá
ét egy „mai hazai” zenekritikustól! -  És 
hogy ez az eset egyáltalán nem volt olyan 
szédületesen különleges valami. A Va
rázsfuvolát keletkezése első fél évszáza
dában százötvenszer mutatták be, főleg 
műkedvelők Magyarországon. (Persze, a 
viszonyoknak megfelelő, csökkentett ap
parátussal.)

Viszont e „nagyok” között előadó
nak lenni, ahhoz már kellett némi vak
merőség, sőt -  hősiesség is! Mimi 
kisasszonyéknak jutalomjáték alkalmá
ból valóban lelkes bátorításra volt szük
ségük. És ezt ama kor megértette és 
igyekezett megadni nekik!

Ma azonban? Naponta olvassuk a hír
lapokban a színházi hirdetéseket: Szerző 
neve, címe, rendező'. Az átlag néző számá
ra sajnos többnyire ismeretlen, hogy tu
lajdonképpen hogyan dolgozik a rendező. 
Viszont ha már gyakrabban járt azelőtt 
is színházba, kíváncsi lenne a főszerep
lőkre, meg -  a humoristára is! Vagy az

új színészekre, és inkább a szépséges szí
nésznőkre!... Mindezt azonban az előadás 
előtt nem tudja meg, mint ahogy az ope
rakedvelő sem, hogy ki fog ma énekelni, 
és még ki? O is csak a rendező és a kar
mester nevéről értesül!

Ám nemcsak a néző iránt udvariatlan
ság az előadók nevének kihagyása a hir
detményekből: a színészekkel szemben is 
a közöny jele. Ez van benne: mit akarsz? 
Örvendj egyáltalán, hogy még színpadra 
engedünk! A néző „szeretni akarja” ked
venc színészeit, tudni róluk ezt-azt, még 
a pletyákat is. Ez idegesíti a rendezőt, a 
teremfelelőst és a könyvelőt; és azt állít
ják, nem lehet nagyon ünnepelni a szí
nészeket, mert a többi „akkor” megsértő
dik! Ez -  ostobaság! A lényeg az, hogy a 
„többi” se lengjen-tengjen kihasználatla
nul évekig!

A legjobb színházigazgató, akit e föl
di világon személyesen ismertem, egy ci
pészmester -  igaz, annak is tökéletes 
-  volt. Például: igazgatósága idején a szí
nésznőknek tornaórára és kozmetikus
hoz kellett járniok, „neglizsében” még a 
trafikba sem szaladhattak ki. A színé
szeknek minden délelőtt fél tizenkettő
kor meg kellett jelenniük a Gong nevű 
kávézóban, és egy-egy villanásnyi, bizal
mas félmosollyal nyugtázni a belső asz
taloknál ülők kíváncsi és elragadott bá- 
mészkodását. Persze, ezt a Molnár János 
nevű ragyogó színigazgatót meg kellett 
fúrni! Először is azért, mert elkövette 
azt a ballépést, hogy elég hamar előadat
ta saját színdarabját is, és az több mint 
százszor ment, mert a nagyközönség vé
letlenül élvezte is: túl nehéz létbölcselmi 
kérdésekkel nem feküdte meg a gyom
rát; másodszor, mert az összes zugdrá
maíró vérszemet kapott, akkor nekünk is 
kell a közönség, és két-három magát „eu
ropéernek”, de legalábbis mondénnak lát
tatni akaró újságíró összefogott a helyi 
kultúrcsőcselékkel: „no de, hogy egy susz
ter mondja meg nekünk, hogy mi a művé
szet?” ... Persze, új nevelésűként nem is
merték a hajdani nagy mesterdalnokról 
Goethe sorait:3

Hans Sachs egy cip-ész
volt de költőnek láng-ész.

Szóval csodálni illenék a szegény, ne- 
vetlenségbe és tétlenségbe fegyelmezett 
színészeinket is, és rajongó mosolyok
kal bevilágítani a szép kis színésznő
ket körülvevő homályba; még ha nem is 
iszunk pezsgőt a cipőikből s nem taszít
juk kocsijaikat futólépésben a sétatéren!

Ah, nem, ah: nem a „szabadosságot” 
akarjuk, amitől annyira óvtak zord lelki 
atyák már a budai és kassai zsinatok óta, 
több mint háromnegyed évezred hosszan! 
De valamit azért jól, nagyon jól észbe kel
lene vennünk.

A vásártereken és a piacokon ugye
bár árulnak a répa, retek, mogyoró mel

lett rózsát, kardvirágot, szekfűt is, de 
— nem azért, hogy netán megfőzzük és 
felfaljuk őket! Ki vásárolna bazsarózsát 
azért, hogy főzeléket kotyvasszon belőle 
ebhurka mellé?

Nincs avval elintézve a színház, az 
opera, hogy minden bemutató után elböl- 
cselkedünk valamit a dramaturgia diva
tos kérdéseiről...

A színház a társadalom „beszédkény- 
szeréből” született, pontosabban „val
lási” kényszerből, de nem teológiai 
értelemben: a „vallás” itt bevallást, meg- 
vallást, a lélek kivallatását jelenti! Ezért 
elválaszthatatlan és elkerülhetetlen a 
színházról sokat beszélni! És mindenek
előtt a színészről, még akkor is, ha a szí
nészt „betanítják”, ha a színész nem a 
saját gondolatait adja elő, hanem a köl
tőét...

Voltak városok valaha, hogy saját szín
házuk ugyan nem volt, de színházi lap
juk igen! Ha nekünk például itt, Romá
niában magyar nyelvű színházi lapunk 
ma nincs, vagy csak rejtőzködve van, az 
általános lapokba lehetne majd minden 
számban, még ha nem is az „értekezés”, 
de akár a csevegés szintjén, egy-két fél ol
dal, ahol rendező, színész, kritikus, netán 
szerző is tréfásan, ugratva, vagy vérre 
menően gyötörve szólna a színházi élet
ről. És a stúdiótermekben, ha már a ven
déglátó iparral csődbe mennek a közös- 
ködések, hetente-havonta lenne egy-egy 
este, belépődíj nélkül, ahol egy-két szí
nész felolvasna egy-két verset — esetleg 
egy féléven át ugyanazt, de mindig más 
valaki;- és egyáltalán! És csodálnák a 
régi és az új színésznők viadalait? Igen, 
a Színésznő'}

Kékkel-sárgával burkolja magát, 
félarca maszk, a másik meztelen, 
valamitől állandóan részeg 
s kancsít.

A könnye glicerin, 
fiatal mellén hét tőrdöfés, 
méreg az ajkán.
Minden este meghal, 
aztán vacsorázik.

Miért sikoltoz?
Miért rántja le a csillagokat?
Miért gyújtja fel a szobát?
Miért hazudja azt, ami nincsen?

Lángot evett 
s ábrándokkal vajúdik.
Tombolva, kacagva 
vérben szüli meg a sorsod, a sorsom 
Szent kettősség titkos csodája. 
Szeretőnk, anyánk.

Szakadatlanul beszélnünk kell a szín
házról, hadd legyen kedve s ereje neki 
is szólani rólunk. Még ha „az egész egy 
álom álma csak”, ahol semmi sem valódi, 
de minden igaz...

Jegyzetek:
1 Beethoven: István király.
2 Csokonai, Mozart: Varázsfuvola.
3 H ans Sachs war ein Schuhmacher und Poet 
dazu.
4 Kosztolányi.
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FERENCZI SZILARD

Farkas, okkal 
kitáncoló
Az ember olyan állat, aki magaviseleti 

kódokkal ruházza fel a többi állatot, mind
ezt nyilván önmagához viszonyítottan. 
Társadalmi szerepvállalásai és cseleke
detei során egyes kódokkal azonosul, má
sokat vetélytársaira aggat, és vannak kó
dok, amelyek a felsőbbrendűség érzetének 
leszögezéséhez szükségesek. A kódok jel
zős kapcsolásában az előjelek az alkalom
nak és célnak megfelelően akár fel is cse- 
rélhetőek. Ha van idő és helyzet, amikor, 
teszem azt, a farkas magányossága, céltu
datossága, ereje és kitartása jellemnégy
szögén belül szükséges meghatároznom 
magam egy bizonyos feladatkör elvégzé
sében, akkor tehát a nemes farkashoz il
lően dolgozom, egyedül, eredményesen, 
jól. Ha viszont a vetélytársak csapatmun
kával, szabályszegéssel, hátulról, alatto
mosan kerülnek fölénybe, akkor ugyebár 
falkában, ordas módon gyűrnek le, mint 
valami toportyánok. A szabályszegés más 
esetben viszont erény, amiképp csökönyös
ségnek fogjuk fel alkalomadtán a törtető 
társtalan munkavégzést is.

Hadd szemléltessem a fentieket egy 
hollywoodi filmes referenciával: Kiképzés 
(2001, r. Antoine Fuqua). A két főhős pár
beszédeit át- és áthatja az „are you a wolf, 
or are you a sheep?” kérdése. Itt nyilván 
a keménytökű utcai zsaru analógiájában 
a farkas pozitív kapcsolás. Amikor azon
ban ugyanezek a zsaruk csapatban kira
bolják a védtelen drogdílert, hasonló mó
don farkasokként viselkednek, ezúttal 
negatív konnotációban.

INEMATOGRÁF

A farkas esetében létezik még egy kód, 
amelynek emberi jelzőként való használa
ta visszaüthet. Önmagában véve az állat
faj legnemesebb tulajdonsága lenne, amely 
a világtörténelem során számos hőst jel
lemzett, a mai társadalomban viszont atti
tűd gyanánt elkerülhetetlenül gyanús. Ez 
a szabadság csökönyös szeretete, a meg- 
szelídíthetetlenség, és a farkas egyetlen 
olyan jellemvonása, amely most ismét ki
zárólag az övé, éppen azért, mert határo
zottan velünk szemben nyilvánul meg. A 
farkas szóba eleve bele van kódolva a vad 
szabadság érzete (hiszen ki hallott már 
házifarkasról?). És ott van még a számta
lan szólás, közmondás, minden olyan kul
túrában, amely látott már közelről farkast.

A francia Jean-Jacques Annaud a kínai 
filmgyárban adaptálta a rendkívül nép
szerű Farkastotem című, félig életrajzi re
gényt, amelyet Jiang Rong álnév alatt egy 
pekingi professzor, név szerint Lü Jiamin 
írt és 2004-ben jelentetett meg. Egyik 
sem volt veszélytelen vállalkozás, tekint
ve, hogy a regény cselekménye a hatvanas 
évek második felében startolt kínai kul
turális forradalom idején zajlik, és lénye

gében a kényszerű modernizáció ürügyén 
indított esztelen pusztítást tematizálja. 
Mindkettő megtűrt alkotás tehát abban 
a szelídarcú kommunizmusban, amelynek 
legitimáló előképe a Mao-rezsim, és amely 
őrült tempóban a maga kulturális-gazda
sági forradalmát hajtja most végre.

A cselekmény középpontjában a Bel- 
ső-Mongólia érintetlen sztyeppéin nomád 
életmódot folytató kisközösség áll, ame
lyet két külső ellenség fenyeget éppen: a 
kínai kulturális forradalom és a farkasok. 
A farkasokkal eddig harmonikus viszonyt 
folytattak, tisztelték és megbecsülték a 
természet körforgásában betöltött helyü
ket, és a városról jött modernizáló brigá
dok megjelenéséig nem is kellett tartani
uk a támadásuktól. Ám a piros kisbuszon 
érkező Chen Zhen-nel, a mandarinul írni- 
olvasni tanító főhőssel egyidőben terepjá
rón befutnak azok a káderek, akik többet 
vesznek el a természet nyújtotta és farka
sok által elejtett gazellákból, mint ameny- 
nyi a falka túlélését biztosítaná, ráadásul 
a párt elrendeli a farkaskölykök elpusztí
tását is, így a falka bosszúból legyilkol
ja az állami ménest. Chen Zhen egy köly- 
köt megment, titokban nevelgeti, mígnem 
rajtakapják, s a félig háziasított, de sza
badságvágyát soha el nem veszítő far
kas a többi, szabadon garázdálkodó tár
sai újabb támadásainak következményeit 
kénytelen elviselni a babonás telepesek 
részéről, miközben ő maga sem egy min
ta-háziállat. Kissé kuszának és hézagos
nak tűnhet immár a beszámoló, de nem 
kell aggódni, a cselekmény is éppen eny- 
nyire tobzódik a logikai buktatókban és 
az erőtlen történetvezetésben.

Annaud remekül építi fel a falka moti
vációs listáját, gyönyörűen fényképezi a 
szürkületben fenyegetően csoportosuló far
kasokat, és remekbe szabott dinamiká
val, lenyűgözően koreografálja a hatalmas 
sztyeppéi vihar idején a lovak ellen intézett 
támadást, ám az emberi cselekményszállal 
mintha nem tudna érdemben mit kezde
ni. Úgy a játékidő feléig korrekt középsze
rű filmet rendez, azután viszont szétfolyik 
az egész. Chen Zhen talán kíváncsiságból, 
talán az emberi kegyetlenséggel szembe
ni lázadásból, talán szeretetból menti meg 
a kisállatot, de későbbi ragaszkodásában 
teljesen figyelmen kívül hagyja mind a jó
zan észt, mind az öreg nomád tanácsait, 
mind a külvilág kényszerét, jóllehet racio
nalitásból eleddig fényesen szerepelt. Kép

telenség immár azonosulni vele, s a néző 
ellene fordul. Szeretetének hatásfoka nem 
egyértelmű, indokai ködösek, cselekedete
it kapkodás és gyermeki naivitás jellemzi, 
írhatnánk mindezt fiatalsága és tapasz
talatlansága számlájára, ámde a jellemé
ben beállt gyökeres változás magyarázat 
nélkül marad. A farkassal közös története 
(barátságnak nem nevezhető, hiszen egy
oldalú) a pótcselekmény ívéhez képest is 
sután ér véget, és hiába James Horner pa- 
tetikus húrokat pengető zenesávja, a kap
csolatba érzelmet nem olt, és még kevésbé 
magyarázza. Mi tagadás, a történetveze
tésben nem jeleskedő rendező a filmzenét 
egyfajta narratív kibúvóként használja, 
az érthetetlen emberi motivációk tenge
rén hangzással nyerhető érzelmi vihart 
igyekszik kavarni, mintegy tust húz a ni
hilre. Az író Lü Jiamin mentségére legyen 
mondva, Annaud és a forgatókönyvírók át
irata számos ponton eltér az eredeti szán
déktól, ráadásul a filmbe szerelmi szálat is 
írtak, amitől giccses, halovány vadnyuga
ti románc érzetét keltik a végső mozzana
tok (egy félszeg csók után a mongol csaj te
nyerébe veszi Chen Zhen arcát, becsücsörít 
és felkacag: ti kínaiak, ti!). A többi hős jel
lemfejlődése is bukfenceket vet, egyiket a 
másik után, és a kétórás játékidő ellenére 
karakterük messze kidolgozatlan és egy
síkú marad. A farkasokkal foglalkozó cse
lekményszál ennek ellenére erős, de kevés 
(az állatok betanítása Andrew Simpson ér
deme). A táj is gyönyörűen fényképezett, de 
mindhiába az üdezöld nagytotálok, narra
tív szerepük eltörpül a botlások mellett.

Annaud dolgozott már állatokkal, pél
dául A két testvér (2004) című kaland
film forgatásán, és rendezésért kijáró 
César-díjat éppen A medvéért (1989) ka
pott, e téren szerzett tapasztalatait pedig 
a Farkastotemhen remekül kamatoztatja, 
viszont az emberi kapcsolatok és dinami
kák terén itt jócskán mellényúlt. Orda
sul, mondhatni.

F arkastotem  (W olf Totem), színes kí
nai-francia film, 121 perc, 2015. Ren
dező: Jean-Jacques Annaud. Forgató
könyvíró: Jean-Jacques Annaud, Jiang 
Rong, Lu Wei, Alain Godard, John Collee. 
Zeneszerző: James Horner. Opera
tőr: Jean-Marie Dreujou. Vágó: Reynald 
Bertrand. Szereplők: Shaofeng Feng, 
S h a w n  Dou, A n k h n y a m  R a g ch a a , Y in  
Zhusheng, Ba Shen Za Bu.
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PÉTER BEÁTA

Brahm s és a m acskák. 
M eghalni m inden este?
Garaczi László — Toepler Zoltán 

Brahms és a macskák című darabját tűz
te műsorra a székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház. Az előadást Hatházi 
András rendezte. A bemutatót március 
elején tartották. Az alkotók az előadás- 
nak a Brahms és a macskák. Ősbemuta
tó egy nyilvános próbán címet adták, de a 
darabot nem első alkalommal láthatja az 
erdélyi közönség, 2003-ban már bemu
tatták Kolozsváron az akkori negyedéves 
színisek Szilágyi-Palkó Csaba rendezé
sében.

Már zajlik az előadás, amikor a né- 
zó'k elfoglalják helyeiket. Erre az elő
adásra nem lehet túl korán érkezni, de ez 
akár egy fricska is az előadásokra gyak
ran későn érkező udvarhelyi „úri” közön
ségnek. Ugyanakkor azt az érzetet kelti, 
hogy véletlenül csöppentünk bele vala
mibe, történetesen egy színházi próba 
kellős közepébe. Az előadás mindvégig a 
színházi létezésbe nyújt betekintést, szá
mos kérdést feltesz, és sok, a színésszel, 
színházzal, nézővel kapcsolatos problé
mát feszeget.

Családi perpatvar -  egy válás -  zaj
lik a színpadon épp a már (ki tudja mi
kor) elkezdődött jelenetben, ripacskodá- 
sig elvitt játékkal. Nem kapcsolják le a 
nézőtéri fényeket, ez szinte mindvégig 
így lesz az előadás során. Amikor a né
zők nagy része megérkezett és már hosz- 
szú perceken keresztül zajlik a színpa
don a válásjelenet, megszólal a rendezőt 
alakító színész (Barabás Árpád). Mind
végig a nézőtéren állt, nekitámaszkod
va a falnak. Többször is újrajátsszák a 
jelenetet, más színészekkel (akik szin
tén a nézőtérről sétálnak fel a színpad
ra), más módon. A dráma szövegét több 
helyen megspékelték helyi „jellegzetes
ségekkel”, úgymond hazahozták a szö
veget az alkotók. A kezdő jelenetek

ben például ilyenek hangzanak el, hogy 
decsízió, procseszverbál vagy -  az Ud
varhelyen sokat vitatott -  PUZ (város- 
rendezési terv).

Színházi próbán vagyunk tehát, ezt 
a későbbiekben a rendezőt alakító szí
nész is elmondja nekünk. A központi fi
gura, Zolika (Tóth Árpád) egy valóságs- 
how-ban való szereplést vállal el, ez a 
történet második (vagy harmadik?) ré
tege. És miközben megpróbál hű marad
ni az elvállalt feladathoz, egyre jobban 
„bekattan”. A színházi alkotókat gyak
ran foglalkoztató kérdéseket teszi fel az 
előadás során, a nézőket is megkérde
zi, hogy miért járnak és mit szeretnének 
látni a színházban, és miért éppen azt. 
Vagy arra világít rá, hogy önmagunkkal 
kellene találkozzunk a színházban. A 
(színházon) kívülálló szemszögét Zolika 
barátnője, Gigi (Bekő-Fóri Zenkő) érzé
kelteti, amint beront a próba kellős kö
zepén, és nem érti, hogy valóban mun
ka zajlik ott.

A színpadon nagy vetítővászon, amely 
különböző árnyjátékokra ad lehetősé
get, de itt láthatunk néhány kisfilmet 
„Brahmsról” (a Zolikát is alakító színész
ről, akit macskának maszkíroztak), aki 
zongorázik és leparittyáz egy macskát, 
de a valósághsow-hoz használt kamera 
élesben való kivetítését is, amikor a kö
zönség tulajdonképpen önmagát látja vi
szont a vásznon.

Többször elhangzik az ismert Magyar 
táncokból egy részlet, van, hogy egy hege
dűs húzza, van, hogy mobiltelefon csengő
hangjaként. Visszatérő az egyik Quimby- 
dal is, ezt hol Zolika énekli, hol pedig a 
hegedűs játssza.

A valóságshow részeként a főhős 
egy diliházba kerül. Itt a négy nővér
ke (Albert Orsolya, László Kata, Mezei 
Gabriella, Vidovenyecz Edina) óriási ka

lapáccsal, tűvel, injekcióval, fűrésszel, 
vihorászva rajongja körül a szintén be
kattant dokit. A jelenetek időnként túl
exponáltak, néhol a kevesebb jobb lenne. 
A történet különböző szintjei itt összeku- 
szálódnak, Zolika más szöveget mond, 
mint amit „kellene”, a rendező bejelenti 
a szünetet. A nézők mégsem mennek ki, 
Zolikának ugyanis látomása lesz. Egyfaj
ta sámán jelenik meg, a hegedűs által kí
sérve, aki a színházról és az életről filo
zofál. A kis intermezzo után folytatódik 
a diliházban zajló sztori. Zolika közben 
egyre őrültebb, megfejtette a színházzal 
való igazi kapcsolatot. A diliházban meg
látogatja a családja, a nagy zűrzavar kö
zepette ő eltűnik és a következő percben 
leugrik a zsinórpadlásról. A róla mintá
zott báb nagyot koppan, a függöny-vetítő
vásznat leengedik, a színészek hátraro
hannak. Szirénázást hallunk, majd két 
mentős szalad be, látjuk az árnyékukat, 
ahogy éleszteni próbálják a főhőst. A ren
dező, aki addig kétkedéssel nézte Zolika 
állapotát, nézőpontját, ugyancsak bekat
tan. Mindenáron meg akarja menteni az 
előadást, a próbát. Elhangzik a hamle
ti monológ, jól illeszkedik a szituációba a 
szöveg.

P  EÁTRUM

Közben Zolika meghal. A próbát (elő
adást) félig-meddig sikerült „megmente
ni”. A tapsrendre bejövés is felemás, meg
hajlás nincs, tétován állnak a színészek 
a színpad szélén. Mert ők minden nap, 
minden este belehalnak abba, amit csi
nálnak. Zolika ezúttal tényleg. Tényleg?

Az alkotók a szereposztásban ezúttal 
az összes színházi dolgozót felsorolták, 
talán mert ehhez a játékhoz, ehhez az 
élethez mindenkire szükség van.

Székelyudvarhelyi Tomcsa Sán
dor Színház. Garaczi László -  Toepler 
Zoltán: Brahms és a macskák. Ősbemu
tató egy nyilvános próbán. Rendezte: 
Hatházi András.

Jelenetek  az előadásból. Fotó: B alázs A ttila
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ANTAL BALAZS

Éj sötét szerelm etes nem zedék
A tavalyi a nagyjában-egészében sötét 

„generációs” regények emlékezetes évének 
mutatkozik. Hiszen Totth Benedek Holt
versenye és Potozky László Élese mellett 
Márton Evelin új munkája is feltétlen eb
ben a vonalban említhető, ilyenformán pe
dig lassan már olyan „méretű” jelenségről 
beszélhetünk, mint korábban az apare
gények kapcsán. Nem egyszerűen csak 
azért, mert valamiféle felnövéstörténetet 
mond el mind a három — vagy talán pon
tosabb, hogy azt, ami egy felnövéstörténet 
helyére kerül hanem mert mindegyik
ben erős vonásokkal rajzolódik meg a sö
tét oldal: a bűn, az üresség; nagy szere
pet kap a szex és a drog, és több-kevesebb 
mértékben mindegyik fontos része az erő
szak. A Holtverseny ebben kőkemény és 
következetes, Potozky könyve szintén ke
mény, de talán kevésbé következetes, míg 
Márton Eveliné következetes, de nem ke
mény. Vagy máshogyan, mint a két má
sik elbeszélő könyve. Nem kívánom persze 
összehasonlításban, vagy rossz ízű mé- 
ricskélésben oldani a lényeget, de mégis
csak érdekes mozaikdarabkák rakódnak 
egymás mellé a három generáció három 
világban zajló zülléstörténeteiből.

ritika
Mert hát valamennyire Márton Evelin 

könyve is erről szól. Az elbeszélő-főhős, 
Anwar kontinenseken át indázó történe
tében a szexualitásba és a drogokba ka
paszkodik, hogy zavaros énképét tisztába 
tegye: félig-negyedig afrikai az őt felne
velő magyarok között Romániában, ahol 
azok is olyan „idegenek”, s akik ráadásul 
nem vér szerinti családtagjai. A kincses 
város mellett a fővárosban és a tenger
parton tölti élete egy részét, nem boldog
talanul, ám mindenképp idegenként, 
félbolgárok, tatárok és persze „egész” szé
kelyek és románok között, míg aztán el 
nem megy Afrikába -  ahol viszont ő lesz 
az európai. Ennél már csak személyes vi
szonyai zűrzavarosabbak, hiszen aki fér
fivel csak kapcsolatba lép, az az apa és a 
nagyapa kivételével, szinte mindig sze
xuális, vagy legalábbis szexuális töltetű 
kapcsolat is lesz, amelyhez a legtöbb eset
ben szerelem (gyanúja) is társul. Ha pe
dig nem szerelemé, akkor erőszaké, mert 
van, aki ezt is megpróbálja. És a férfiak 
mellett még ott vannak a nők -  a könyv a 
szabad szerelem könyve minden tekintet
ben. És hát ahogy van, a szabadságé, an
nak hiányáé és feltétlen szükségességéé.

Sokkal pontosabb szavakkal nem le
hetne összefoglalni a regény cselekmé
nyét, hiszen úgy mesél rengeteg történe
tet Anwar, hogy abból lineárisan vezetett 
főszál alig is emelkedik ki: egyszercsak 
elkezd beszélni, majd valahol abbahagy
ja. Addig ugyan nagyon sok mindent el
mesél magáról és az övéiről -  barátairól,

rokonairól, szerelmeiről, akik olykor az 
előző kategória valamelyikébe is beletar
toznak —, mégis keveset tudunk meg róla. 
Bár valószínűleg éppen ez is az elbeszélés 
fő vonatkozásai közé tartozik: minél töb
bet él, láthatóan csak azért, hogy valahol 
megtalálja magát, annál kevésbé tudja, 
valójában ki is ő.

Finom poétikával megalkotott regény 
a Szalamandrák éjszakái, lebegéssze
rű dikciója láthatóan nem arra teremte
tett, hogy egyfolytában pörgős esemény
sort vetítsen egy nyughatatlan kompánia 
zűrzavaros és vészes napjairól. Gyakorla
tilag egy-egy kimerevített állókép Anwar 
visszaemlékezéseinek kiindulópontja: 
kertekben, vendéglőkben, a tengerpar
ton vagy egy afrikai hegyorom kutatóin
tézetében ül, áll vagy hever Anwar, s idéz 
emlékfoszlányokat, történeteket, meg
megszakítva, újrakezdve, folytatva — sok 
mellékszállal, esszébetéttel. Ez a lebe
gés aztán hol jó, hol nem. Mert kétség
telenül el lehet veszni a regényben pozi
tív, de akár negatív értelemben is. Anwar 
önpusztító-önépítésében nem könnyű fel
fedezni, hogy a stációk merre vezetnek, 
vagy akár azt is, hogy milyen sorrend
ben, ok-okozati rendben követik egymást.

Bizonytalansága és zavarodottsága egy
részt nyilván a fent említett sokszoros, 
mindvégig reflektált kisebbségi helyzeté
ből fakad. Másrészt a regény felütésekor 
nagy betegségen van túl, s a betegség okát, 
okait a múltban (is) keresi. Egyfajta eltűnt 
idő nyomában lohol, mégha homályosan 
is rajzolódnak ki ennek konkrétabb céljai. 
A betegség-egészség, halál-élet ellentét
pár Thomas Mann-i dilemmája cseng visz- 
sza Anwar válaszkereső lendületében. Két 
életre szóló meghatározó barátja, Kajgal 
és Miien mutatják a két felet, amely 
Anwarban egyben megvan, külön: Kajgal 
a tatár költő, aki állandóan úton van, épp 
ezért láthatatlan, talán meg is halt, ta
lán „csak” végleg eltűnt -  s vele „szemben” 
Miien a félbolgár-félmagyar gyógyszerész, 
családi patikával, polgári életet álmodó fe
leséggel. Ugyanakkor más megvilágítás
ban Kajgal erős személyiség, sajátos költői 
halálesztétikával, de állandóan egymásra 
tromfoló sikereket elérve az életben, míg 
Miien, akit szakmája is a gyógyításhoz, 
gyógyuláshoz, egészségességhez köt, még
is inkább tűnik gyengébbnek, halandóbb
nak. Hármójuk minden lehetséges szexu
ális párosítása megtalálható a lapokon, s 
bár ennek az érzelmekkel telített szexus- 
nak gyakran féltékenység is az eredmé
nye, hármuk viszonylatában ez nem any- 
nyira kitapintható.

És itt jön egy újabb, az előzőnél talán 
erőteljesebb bizonytalansági faktor a kép
be: igazából e három főszereplő egyetlen 
egységet alkot a regényben, s amikor ez 
az egység (a címbéli szalamandrák csa
pata) felbomlik, Anwar is láthatóan meg
zuhan. Az egységet nem csak ez az at
titűd-változás jelzi, hanem a szerelmi 
életük szerepcserés helyzetei mellett a

szövegbeli cserék is mutatják: nem sza
bad megfeledkeznünk a könyv alcíméről! 
Időnként Miien veszi át a szót, naplójegy
zetei Anwar esszéisztikus megszólalásai
hoz állnak közel, bár jóval egyszerűbbek 
azoknál. Naplójegyzetei feltárják millió 
sebezhetőségét, az élet alapvető kérdése
it illető tanácstalanságát.

Ha a generációs narratívát, e kritika 
felütésének értelmében, következetesen 
akarjuk végigolvasni, akkor leginkább 
tanácstalannak és elveszettnek ismer
jük meg a könyvbeli nemzedéket. A sza
badságkeresés annyi korlátba ütközne, ha 
azokat komolyan vennék, hogy lehetetlen
né tennék az életet. Anwar többszörös ki
sebbségi sorsát erős férfiak között éli meg 
erős nőként -  nem véletlen, hogy neki lesz 
ereje elbeszélni az egész históriát.

Sajnos ennek a históriának akadnak 
sebezhető pontjai: az említett negatív ér
telmű elveszés talán többször következik 
be a kelleténél, amiért az ismétlődő alap
helyzetekből (a Sárga Part, egy-egy kocs
mákért vagy az afrikai kutatóközpont) va
ló indítás, a sok ide-oda indázó szereplő 
mellett a helyenkénti kevés cselekményes
ség is okolható. Ezen túlmenően néhol ta
lán túlságosan a szerző belső ritmusát kö
veti a szöveg központozása -  a váratlan 
helyen kitett vesszők egy darabig kérdése
ket tesznek fel az olvasónak, egy idő után 
azonban már inkább hibáknak tűnnek.

Ezzel együtt azonban nagyon finom, 
érzékeny, poétikus szőnyeget sző Márton 
Evelin a regényben, melynek könyvtárgy- 
kénti igazán szép kivitelezésére csak azt 
lehet mondani, hogy a tartalomhoz pasz- 
szol a forma (kár, hogy nincs egyértelmű
en feltüntetve, ki készítette a belső gra
fikát). Talán nem ez lesz majd pályáján 
a legemlékezetesebb szöveg, ám minden
képpen fontos világleletet mutat meg: a 
belső és a külső korlátokat le kell bonta
ni, hogy a boldog élet lehetséges legyen.

Márton Evelin: S za lam an drák  éj
szakái. +Milen könyve. Bookart, Csík
szereda, 2015.
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A n oirtó l észak ra C saládom  és egyéb  á llatfajták
Kondor Vilmos: A bűn

től keletre. Libri, Budapest, 
2015.

Gordon Zsigmond tényfel
táró bűnügyi újságíró és a 
Wertheimer család koronaőrei 
után újabb Kondor Vilmos-hős 
nevét kell megjegyeznünk: ő Fe- 
renczy Tibor nyomozó, a buda
pesti rendőr-főkapitányság de- 
tektívje. Ahhoz képest, hogy 
a mai magyar irodalom talán 
legtitokzatosabb szerzője mint
egy három éve épp ezeken a ha
sábokon (is) nyilatkozta, hogy 
nem tervezi olyan detektívre- 
gény írását, amely a jelenben 
játszódik, A bűntől keletre című 
új opusz cselekményét nagyon 
is kortárs közegbe helyezi. Oly
annyira, hogy egyes karakterek 
talán túlságosan ismerősnek 
is tűnhetnek: nem feltétlenül 
konkrét személyként, hanem 
(arche)típusként.

Itt van például egy mai ma
gyar miniszterelnök, akit 
meggyilkolnak. Ez már ele
ve merész húzás, de az iga
zán ironikus fordulat az, hogy 
nem bombamerénylet, lőfegyver 
vagy más, vezető politikushoz 
„méltó” gyilkolási eszköz által 
éri utol a végzete, hanem... be
lefullad egy tál mérgezett leves
be, ráadásul a saját születésna
pi ebédjén. Ferenczy nyomozó, 
akinek van némi problámája az 
alkohollal, de amúgy viszony
lag rendezett magánélettel ren
delkezik, elkezdi felgöngyölí
teni az ügyet. A merényletet

A  B ű n ö i  S ^ p e ^ c ü d u s  f r ó j á r i H  ÍSj

KONDOR
VILMOS

A bűntől keletre

— mi más -  egy szélsőjobboldali 
paramilitáris szervezet vállalja 
magára, de Ferenczynek bűzlik 
az egész sztori, és természete
sen igaza van: a szálak a múlt
ba, a miniszterelnök és családja 
„előéletének” rejtett fejezeteihez 
vezetnek. Mondhatnánk azt, 
hogy Kondor — a karakter fel
építésében, a kortárs társadal
mi környezet rajzában vagy az 
elbeszélésmódban — a „skandi
náv modellt” követi, de ez bű
nös leegyszerűsítés lenne: mai 
bűnügyi történetet valószínű
leg ilyen erővel és érzékenység
gel érdemes írni, vagy sehogy. 
Merész állítás, de megkockáz
tatom, a gondolatkísérlet kedvé
ért: ha Kondor Vilmos néhány 
évvel korábban kezdi szerzői 
pályáját, talán ma nem északi, 
hanem keleti noirról beszélne az 
irodalomtörténet.

Bár a megoldás kissé kézen
fekvőnek tűnik, Kondor a mai 
díszletek között is otthonosan 
mozog. Csak azt nem értem, 
ha a Ferenczy-saga folytatódik
— amint azt nyilatkozta a szer
ző —, akkor ez a befejezés...

De csitt!

PAPP ATTILA ZSOLT

Demeter László: Ősi rá
kok nyomában. Gutenberg 
Kiadó, Csíkszereda, 2015.

Amikor egyszer a török, a 
kék és a magyar lebegőkandics 
találkozott a gyepibékával és a 
tintaszínű, hosszú csápú, lebe
gő vízibolhával, elbeszélgettek 
a piros színű kagylós levéllábú 
tündérekről, akik a tócsákban 
laknak. Afféle vízitündérek ők, 
soványak és kövérek, és a nem
zetségük mindössze ötszázmil
lió évre tehető -  a mese folyta
tását balgaság lenne elárulni, 
de van benne hosszú vándorút, 
szerelem és ármány, néha még 
a kondér is előkerül, de szeren
csére hőseink megmenekülnek 
attól, hogy a vasárnapi ebéd fő 
fogásaként szerepeljenek.

Akár így is lehetne olvasni 
Demeter László Ősi rákok nyo
mában című, mesekönyvhöz il
lően illusztrált könyvecskéjét 
— s hogy mindezt nem csak el
rugaszkodott bölcsészmivoltom 
miatt mondom, azt több példá
val is lehetne illusztrálni: a szé
kelyföldi tócsákban rákokat, 
békákat és egyéb — bölcsészek 
által egyszerűen csak csúszó
mászónak titulált -  állatkákat 
kutató biológus nem a szaknyelv 
csak kiváltságosak számára 
érthető terminusaiban nyilat
kozik kutatásainak tárgyairól, 
azaz meséjének hőseiről, ha
nem a földi halandó számára 
is élvezetes formában mutatja 
be a tócsák gazdag állatvilágát, 
amely 500 millió éves múltra ve
zethető vissza. „Ennyi idő alatt 
nem szégyen kipusztulni, de 
a levéllábú rákok állták a sa
rat!” — mondja a szerző. A néha 
mikroszkopikus, néha néhány 
centiméteres kis állatkák leírá-

Demeu:r LásdÓ

sakor nem nélkülözi a mesei for
dulatokat sem: „hogy szavamat 
ne keverjem”, folytatja a mesé- 
lést a békák titkairól (merthogy 
szerzőnknek természetesen „a 
béka elárulta titkát”), vándorlá
saikról, amelyekkel meghazud
tolják a mindenféle tudományos 
magyarázatokat: „Ha a békák 
követnék a róluk szóló szakiro
dalmat, azt gondolnák, milyen 
buták ezek az emberek!”

És persze nemcsak a nyelve
zete és rendhagyó jellege miatt 
izgalmas olvasmány Demeter 
László könyve: humora, kiszó
lásai révén otthonosabban moz
gunk ezekben a jégkorszakban 
keletkezett pocsolyákban, az 
otthonosságérzetet a kultúrtör
téneti jellegű kiszólások is erősí
tik: az „Édesanyám, seme van a 
puliszkának” vagy „Csúszik be
lé, mászik ki, a galuskát rúgja 
ki” népi mondókákkal igazolja 
a tócsarákok és békák több száz 
éves jelenlétét Székelyföldön, hi
szen, mint mondja, „a béka nor
mális körülmények között nem 
szerepel a székelyek étlapján.” 

Ezért ha Székelyföldön já
runk, vigyázzunk, ha pocsolyá
ba lépünk, nem csak sáros lehet 
az új cipónk.

DEMETER ZSUZSA
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Schubert és a D. 944
Egyáltalán nem illik rá Franz Schubert

9. („Nagy”) C-dúr Szimfóniájára a kevéssé 
ismert megjelölés, az azonban tény és való, 
hogy koncerttermeinkben elég ritkán hall
ható. Terjedelmében, intenzitásában, té
magazdagságában egyaránt „nagy”, nincs 
is olyan karmester, aki számára ne volna 
igazi feladat — vagy újabb keletű divatszó
val: kihívás — a D. 944-es megszólaltatása.

Bonyodalmas mű, nemcsak zeneileg, 
de zenetörténetileg is. A 20. század vé
géhez közeledve vált egyre tarthatatla
nabbá a vélekedés, hogy a schuberti „Ki
lencedik” a szerzó' utolsó életévében — a 
harmincegyedikben! — készült volna, s 
ezért (?) művészi szintézisként kellene 
rá tekintenünk. A keletkezésmítoszt az 
a nem teljesen bizonyítható tény -  ezért 
pontosabban vélelem -  rengette meg, hogy 
Schubert 1825 nyarán és őszén írt, majd 
1826-ban a bécsi Zenebarátok Egyesüle
téhez benyújtott munkája voltaképpen ez 
a „nagy” C-dúr szimfónia volt, nem pedig 
egy elveszett, rejtélyes „gasteini szimfó
nia” -  amely ráadásul saját számot kapott 
Schubert műveinek jegyzékében, a De- 
utsch-katalógusban! S így nem lehet igaz, 
hogy élete utolsó évének termése, mint
hogy Schubert 1828-ban halt meg. (A bo
nyodalmak persze a számozás körül sem 
maradnak el. Ma német nyelvterületen 
hetedikként, az imént említett D-jegyzék
ben nyolcadikként, angol nyelvterületen 
pedig kilencedik szimfóniaként ismert.)

A hatalmas kompozíció utóélete volta
képpen tíz évvel szerzője halála után kez

dődött. Schubert közismerten hányatott 
és szakmai elismeréseket csak módjával 
hozó életében tudniillik ez a szimfónia 
sem került nagyobb koncerttermi nyil
vánosság elé, így jó ideig egyéb kéziratok 
között lappangott (1828 után a zeneszer
ző bátyja, Ferdinand által őrzött hagya
tékban). Robert Schumann „fedezte fel” a 
partitúrát, átadta Mendelssohnnak, aki 
1839 márciusában a szimfóniát be is mu
tatta Lipcsében. „A késés mégis végzetes 
volt -  írja Dolinszky Miklós. -  A szerzó' 
halála és a bemutató között eltelt tíz év 
elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy meg
honosodjon a dalszerző Schubert kliséje.” 

Igen, Schubert — a valaha élt „legköltő- 
ibb zenész”, ahogy Liszt jellemezte -  a sza
lonokban, vagyis a korabeli zenei kultúra 
kánonalkotó Jobb helyein” valóban szinte 
beleragadt a dalszerzői besorolásba. Nem 
csoda! A liedek bőséges sorozatát író Schu
bert tényleg a műfaj halhatatlanja, leg
alább annyira, mint amennyire Beethoven 
a szimfónia zsenije. Schubert oeuvre-jében 
a szöveg nélküli zene -  s ekként a szim
fóniák két tömbre osztható sora is — sok
kal inkább tükrözi a klasszikus kompozíci- 
ós elvekkel való szakítás vajúdását. Mára 
viszont már az sem tartható nézet, hogy a 
„nagy” C-dúr szimfónia a beethoveni Ki
lencedik ellenszimfóniája lenne (ezt vélhe
tőleg az önkényesen kezelt 9-es szám bűvö
letében találták ki azok a zenetörténészek, 
akik az időben egymáshoz valóban közeli 
két kompozícióba a rivalizálás bizsergető 
lehetőségét akarták belevetíteni).

Schubertét tehát zenekari szerző
ként valóban fel kellett fedezni. Első hat 
szimfóniája még a klasszicizmus hagyo
mányos és elég sematikus étosza sze
rint, „problémamentes egyenletességgel” 
(Dolinszky) sorjázik. Majd töredékek kö
vetkeznek, mintha legalábbis a keresés 
zegzugos ösvényeit próbálgatná a zene
szerző. Van ugyan befejezett, de egészé
ben hangszereletlenül maradt szimfó
niakorpusz is, de az első hat és az utolsó 
jelentős szimfonikus kompozíciók között 
kétségkívül időbeli és stílusbeli törés áll 
fenn. A dalok „termelése” ugyanakkor fo
lyamatos, és a társasági zene énekelt vál
fajainak ázsiója töretlen.

A „Nagy” C-dúr Szimfóniát nemrégi
ben Kolozsváron is játszották. A helybeli 
filharmóniai zenekart Christian Kluxen 
vezényelte, kiválóan, magabiztosan, pre
cíz „Schubert-ismeretről” tanúságot téve. 
A szerkezeti párhuzamokat, a hangnemi 
különlegességeket -  így például a dúr és 
moll témák közötti kontrasztokat — nyo- 
matékosítva, tempóban árnyaltan in
terpretálta a kolozsvári zenészekkel ezt 
a remekművet. Különösen magasztos tel
jesítményükkel a fúvóskarok olyan Schu- 
bert-szimfóniát hoztak a kolozsvári kö
zönség elé, amelyre minden zenekar és 
minden karmester büszke lehet.

JAKABFFY TAMÁS

K áoszelm élet vászonra vetve
A káoszelmélet olyan egyszerű dinamikai rendszerek vizs

gálatával foglalkozik, melyek viselkedése, az őket meghatáro
zó determinisztikus törvényszerűségek ellenére sem írhatóak 
le hosszú távon előre. Bár a névben szereplő káosz szó hétköz
napi jelentése totális rendetlenségre utal, az elmélet alapján 
a káosz a viselkedés lokális instabilitásának, és globális ke
veredésének az együttese. A lokális instabilitás abban mutat
kozik meg, ha egymáshoz közeli kezdőfeltételekkel indítjuk a 
rendszert, viszont a különbségek kis idő alatt gyorsan nőnek.

Március 3-án a Mátyás-ház pincegalériájában nyílt tárlat 
(Wroclaw Now. A káosz összes arca) tökéletes szemléltetése e 
fizikában és matematikában használt elméletnek. A kiállítás 
a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem és a 
wroclawi Eugeniusz Geppert Művészeti Akadámia közös pro
jektje, mely több mint 40 képzőművész munkáit vonultatja fel. 
Az esemény a Wroclaw 2016 projekt égisze alatt valósult meg, 
hisz a város megkapta az idei Európai Kulturális Főváros cí
met. E tárlat a két egyetem újabb együttműködésének eredmé
nye, a 2008-as és a 2010-es grafikai kiállítások, illetve a tavaly 
novemberi Social Error után, melyeken diákok és tanárok mű
vei is kiállításra kerültek. Ez alkalommal azonban csak a kü
lönböző korosztályú és művészi szemléletű tanári kar alkotásai 
tekinthetőek meg. A művészi koncepció Joanna Palys, Janusz 
Merkel és Krzysztof Walaszek kurátoroknak köszönhető. A ká
osz fogalmát körüljárva a kiállítás azt a finom vonalat kívánja 
bemutatni, mely az álom és realitás, a festői harmóniák és iz
galmas disszonanciák, a konkrét megfogalmazás és lírai két
értelműség, a burjánzó, barokkos giccs és a minimalizmus kö
zött húzódik. Véleményük szerint a káosz kiérlelt, kiteljesedett 
pillanatában élünk, mely magába foglalja elfojtott félelmeinket, 
racionálisan ellenőrizhetetlen rögeszméinket.

Bár létezik e közös koncepció, s valamilyen szinten a ki
állító művészek mindegyike aktuális problémákra reflektál, 
a műalkotások formai és stiláris nyelvezete nagyon eltérő: a 
geometrikus absztrakciótól, a strukturalista, expresszionis
ta képeken át a figurativ festészetig és kritikai hangvételű 
konceptuális alkotásokig mindennel találkozunk. S e sokfé
leség részben nyilván a korosztálybeli különbségeknek tud
ható be, viszont a kiállított anyag érdekes keresztmetszetét 
mutatja nem csak a wroclawi akadémia, de a város körül ki
alakult képzőművészeti életnek is. A kiállítótérbe lépve talán 
sokkoló látványként hat a nézőre a diverzitás: elmosódott, ro
mantikus hangvételű, fokozott pikturalitású tájképek, ironi
kusan megfogalmazott képregényszerű életképek, a pollocki 
akcionizmus elveit követő munkák, mikroszkopikus látványt 
idéző, a természetből vett felnagyított felületek, dekoratív, 
absztrakt megoldások, vagy az általunk is jól ismert szoci
alizmus építészeti jegyeit hordozó épülettömbök köszönnek 
vissza.

S ha az első benyomás ijesztő, ugyanakkor izgalmas sok
féleségén túllépve rájövünk, hogy a káoszelmélet ténylegesen 
vonatkoztatható e művészeti anyagra: hasonló akadémiai 
kiindulóponttal rendelkező lokális művészek rövid időn be
lül más-más, hosszú távon előre nem meghatározható irány
ba fejlődnek, különböző művészi koncepciók és formanyelvek 
képviselőivé válnak a globális tendenciákkal találkozva.

A kiállítást végigjárva a néző Andrej Bjelij-jel együtt el
mondhatja, hogy az átélt káosz megszűnik káosznak lenni, hisz 
átélve mintegy átengedjük magunkon ezeket a tartalmakat.

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA
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Májusi évfordulók
1 -9 5  éve született Vladimir Colin román író 
2 -120 éve született Gottfried Benn német költő'

240 éve született John Galt skót író
3 — 45 éve halt meg Sidonia Drăguşanu román írónő 

410 éve született Lorenzo Lippi olasz író
150 éve született Malonyai Dezső író

4 -  610 éve halt meg Coluccio Salutati olasz humanista
5 -  220 éve született William Epps Cormack kanadai író

40 éve halt meg Richard Hughes angol író 
170 éve született Henryk Sienkiewicz lengyel író

6 -  230 éve született Ludwig Börne német író
160 éve született Sigmund Freud osztrák tudós
80 éve született Gyárfás Endre író
145 éve született Christian Morgenstern német költő

7 -  240 éve született Berzsenyi Dániel költő
250 éve született Budai Ezsaiás tudós 
590 éve született Giovanni Pontano olasz író

8 — 90 éve született Mitja Mejak szlovén író
9 — 50 éve halt meg Gara László műfordító

10 -  495 éve halt meg Sebastian Brant német költő
140 éve született Ivan Cankar szlovén író 
320 éve halt meg Jean de la Bruyére francia író

11 — 100 éve született Camilo Jósé Cela spanyol író
12 — 95 éve halt meg Emilia de Pardo Bazán spanyol írónő

220 éve halt meg Johann Peter Uz német költő
13 -  210 éve halt meg Samuil Micu román tudós

100 éve halt meg Sólem Áléhem jiddis nyelvű író

14 — 100 éve született Méhes György romániai író
15 -195 éve született Tlalés Bemard francia író

130 éve halt meg Emily Dickinson amerikai költőnő 
16-110 éve született Libero Bigiaretti olasz író

270 éve halt meg Mose Vita Luzzato héber költő
17 -  130 éve született Emil Isac román költő

100 éve született Magda Isanos román költőnő
18 -  260 éve született Ignaz Aurel Fessler osztrák író
19 -120 éve született Várkonyi Nándor irodalomtörténész
20 -  210 éve született John Stuart Mill angol filozófus
21 — 180 éve halt meg Barbu Mumuleanu román költő
22 — 60 éve halt meg Ion Călugăru román író

110 éve született Gádor Béla író
160 éve halt meg Augustin Thierry francia történész

23 -145 éve született Garabet Ibráileanu román kritikus
110 éve halt meg Henrik Ibsen norvég drámaíró 
130 éve halt meg Leopold von Ranke német történész 
80 éve halt meg Henri Régnier francia író

24 —270 éve született Claus Frimann norvég költő
110 éve halt meg Tábori Róbert író

25 —60 éve halt meg Supka Géza író
26 —40 éve halt meg Martin Heidegger német filozófus

50 éve halt meg Tamási Áron író
27 —45 éve halt meg Victor Cheresteşiu román tudós

145 éve született Heinrich Mann német író
28 —100 éve halt meg Ivan Franko ukrán költő
29 —150 éve született Akon Akopjan örmény költő
30 -  230 éve született Fáy András író
31 -  50 éve halt meg Alexandra Cazaban román író

■ ■

Zene

VÍZSZINTES 1. Cervantes 
aforizmája; első rész. 10. Richárd 
beceneve. 11. Az erbium vegyje- 
le. 12. M ukkan. 14. Szélvihar. 
17. Fásult, egykedvű. 18. One ...; 
régi tánc. 19. Mint, németül. 21. 
... Troli (Heine). 22. Levegő, gö
rögül. 23. Mögött ellentéte. 25. 
Az aljához. 26. Live ...; segély
koncert volt. 28. Emelet, rövi
den. 29. Cervantes aforizmája; 
m ásodik rész. 30. Antonov jele. 
31. A usztráliai futómadár. 32. 
Izraelita, röviden. 34. így is be
cézik Ilonát. 36. K enneth Loach 
filmje. 38. F rancia város. 41. 
Pokorny ...; színésznő. 42. Csíkos 
fejű éjjeli állat. 43. Katona elbo
csátó irata. 45. Mesterhegedű. 
46. Kolozs megyei település. 48. 
Társaságotok. 49. Sasztri neve.

FÜGGŐLEGES 1. Svájci üdü
lőváros. 2. Váratlanul, előzmé
nyek nélkül. 3. Sárgás festék. 4. 
Japán  buddhizmus. 5. Errefe
le! 6. Pest központja! 7. Szovjet
unió, röviden. 8. Övezet. 9. Vé
delemre vonatkozó. 13. Sziámi 
bronz aprópénz. 15. Kissé sápadt!
16. Fedezékből. 19. Lelibeg a fa
levél. 20. A fizika ága. 23. Alapfo
kú. 24. „Szőke” folyó. 25. Világos 
angol sör. 27. Német névelő. 28. 
Antropológia. 29. Semmittevő. 
33. Cervantes aforizmája; harm a
dik, befejező rész. 35. Állítsátok 
meg A rturo ...! (Brecht). 36. Fán 
élő medve. 37. Becézett Szilárd.
39. ... Kóbó; japán regényíró. 40. 
Szegecs. 42. Belga és m áltai au
tójelzés. 44. Teodóra és Teofil be
ceneve. 45. Levegő, angolul. 47. 
Sálvégek! 48. A tan tá l vegyjele.

R.T.

A Helikon 2016/7-ik szá
mában közölt Egyszerűség 
című rejtvény megfejté
se: ...s a gyengeség sem lesz 
gyengeség többé. 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5
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