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KIRÁLY LÁSZLÓ

Utazni -  
rem ek szokás
M oszkvának -  harm inc és egynéhány évvel 

ezelőtt — tizenhét repüló'tere volt. H a jól em
lékszem. Ezek között is a Domogyedovo lehe
te t t  a tizenhetedik. O nnan indultak  és oda 
érkeztek a kaukázusi járatok. A taxisofőr sze
r in t mindössze tizenhét kilom éternyire van 
(volt) a városközponttól, ez nem sok, de még
se á r t  idejében elindulni a szállodából, mivel a 
kátyús-gödrös úton sok m indenre lehet szám í
tan i. Még a m indent m indenütt kibíró Volgá
val is. Ha azonban a jószerencse fiai vagyunk, 
nem fogjuk lekésni a jereváni já ra to t -  amely 
csak úgy járat, hogy tízezer m éter m agasság
ban közlekedik. Ha kedve tartja .

Tizenkettő' órát késett az indulás maga, 
anélkül, hogy az érthetetlenül recsegő' han-

gosbeszélő bár egy szót is szólt volna a várako
zó utasokhoz. Még azt se m ondták meg, hogy 
ugyanazzal a géppel repülünk majd, amelyet 
tizenkét órán át „bütyköltek” katonaruhás 
szakik éppen a várócsarnok ablaka eló'tt. Aki 
viszont szeret repülni, rá  se hederít az ilyes
mire. Én se, de hasonló helyzetekben tagad
ha ta tlanu l tám ad  egy-két röstellni való gon
dolatom. Végül is békésen m egérkeztünk az 
örmény fővárosba -  igaz, hogy hajnali négy
kor. Úgyszólván m inden u tas pontosan tud ta, 
m it kell tenn i ilyenkor, csak a Vaslui-i írókol
légával tökéletlenkedtünk a repülőgép far
kánál. Bennünket ugyanis várt valaki, m ár 
úgy értem , hogy v á rt valam ennyi ideig, de az
tá n  csak legyintett egyet örményül, és gon
dolatban — gondolom — azt mondta: — Menje
tek  a francba! — és otthonába té r t  lefeküdni. 
Jö tt azonban a gép kapitánya -  na, ez leg
alább parancsnoknak is nézett ki, bizalom- 
keltő, jóképű férfiú, aki á lta lában  u ra  a hely
zetnek. Ez, nyilván, nem hátrány  egy repülős 
kapitány esetében. Most is izgalom nélkül 
mondta: -  Semmi gond, itt a Ladám  a bejárat
nál, parancsoljanak a küldött u rak , pontosan 
az Arm énia szálló kapujáig viszem önöket.
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Utazás hazák és
hontalanságok
között

Interjú Franz H odjak  
költővel, íróval, 
m űfordítóval

-  A z utazás tematikája gyakran és vál
tozatos formában jelenik meg műveidben 
-  akár a regényekre, rövidprózára, akár a 
verseidre gondolok. M it jelent számodra 
az utazás: élet, kaland, játék, visszatérés?

-  Számomra az utazás kevésbé szóra
kozás, m int inkább egy szellemi, műve
lődési, tanu lási élmény. Nemcsak azért 
utazom, hogy lássak, hanem  elsó'sorban 
azért, hogy felismerjem s érzékeljem azt, 
am it látok. Az u tazás egyfajta éló' kap
csot alkot a tudással; az ism eretlen felfe
dezése számomra m indig fontosabb, m int 
az érintkezés a megszokottal. A m ássá
got soha nem elidegenítési folyamatként 
érzékeltem, hanem  jóval inkább a tuda
tosság kiterjesztéseként, az énhatárok 
kiszélesítéseként.

-  Regényeid főszereplőinek az utazás a 
lételeme. Hozzád mi áll a legközelebb, m i
nek tartod magad: utazónak, vándornak, 
turistának?

-  Életmódomnak, életutam  alaku lásá
nak  leginkább egyfajta vágáns életfelfo
gás felel meg. U tazásaim  során szeretek 
hosszabb idó't eltölteni egy-egy helyszí
nen, és csak u tán a  továbbmenni. Szeren
csém volt, hogy 16 ösztöndíjat nyertem  el, 
am ióta Németországban élek, így sok he

lyen m egfordulhattam . A turizm ust egy
á lta lán  nem szeretem, úgy gondolom, ez 
az emberi nyájösztön atavisztikus meg
nyilvánulása. Nem szeretem, ha  szerve
zetten „elvisznek” valahová, szeretek in 
kább egyedül boldogulni. Hiszen olvasni 
tudok, h á t hagyják, hogy m agam  dönt- 
sem el, hol, m ikor és m ennyi ideig akarok 
m aradni. Mindegy, hová kerül az ember, 
a vidék m indig más, s pont ebben rejlik a 
varázsa. A táj is m indig más, ugyanúgy 
az építészet, az emberek m entalitása, a 
hagyományok, a történelem , a gasztronó
mia, a nyelvek vagy nyelvjárások, az élet
mód. És m indenünnen, ahol eddig meg
fordultam, valam it m agam m al hoztam. 
Ebbó'l szövó'dött az a rongyszónyeg, am it 
a lelkemnek nevezhetek.

-  Utazni úgy, hogy nem fontos a megér
kezés -  ez lenne a szabadság?

-  Nem, ezt nem nevezném szabad
ságnak, legföljebb csak az u tazás sza
badságának (amit a d ik ta tú ra  idején 
megvontak tó'lem: utazási kérelmeimet 
kilencszer u tas íto tták  el). A lapjában véve 
senki sem annyira szabad, m int ameny- 
nyire gondolja magáról. Szabadság az, 
am ikor felszabadítod m agad mindazon 
kényszerképzetek alól, am it szabadság
nak  tartasz .

FR A N Z H O D JA K

Költó', író, műfordító. 1944-ben született Nagyszebenben. A kolozsvári Babes-Bolyai 
Tudományegyetem germ anisztika szakán végzett, majd 1970 és 1992 között a Dacia 
Könyvkiadó német szerkesztője volt. A rom ániai német irodalom meghatározó szemé
lyisége. 1992-ben települt ki Németországba. Jelenleg a németországi Usingenben él 
szabadfoglalkozású íróként.
H uszonhat könyve jelent meg: versek, elbeszélések, regények, aforizmák, esszék és 
egy monodráma. Szépirodalmi m unkásságát számos elismeréssel ju ta lm azták : töb
bek között Nikolaus Lenau-díjjal, Georg-Maurer-díjjal, valam int három  ném etor
szági város (M annheim, M inden és Drezda) „város írnoka”-címét is elnyerte. Műve
it m agyarul Ritoók János, Jancsik  Pál, Kányádi Sándor, Szenkovics Enikő, Halmosi 
Sándor, K irály Zoltán, Végh Balázs, Veres István és Szlafkay A ttila  tolm ácsolásában 
olvashatjuk.
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-  1992-ben vándoroltál ki Romániából 
Németországba. A z ebben az időben írt 
művek fő  témája a „feltételes megérkezés” 
(„Ankunft Konjunktiv”),1 a valódi megér
kezés lehetetlensége -  és az ehhez kapcso
lódó önként vállalt hazátlanság. Ma ho
gyan látod ezt?

-  Nem hiszem, hogy választhatsz ha- 
zátlanságot, s ez érvényes a hazára  is. Be
leszületünk valamibe. Rom ániában egy 
kisebbséghez tartoztam , melynek sajátos
sága abban állt, hogy eltűnőfélben volt. 
Németországban szintén egy kisebbség
hez tartozom, a német bevándorlókéhoz. 
Ebben az esetben is az a kisebbség, ahová 
tartozom, az eltűnés fogalmával hozható 
összefüggésbe. Ezt egyáltalán nem trag i
kusan  fogom fel, m árm int hogy sehol sem 
vagyok otthon. Legszívesebben úgyis in
kább úton vagyok, és ezért nem is akarok 
sehová megérkezni. Az számomra egyfaj
ta  kapituláció, egy holtpont lenne.

-  Egy korábbi interjúban azt hangsú
lyoztad, hogy két hazád és ezzel együtt két 
hontalanságod van. Számodra Románia 
(Erdély) és!vagy Németország lehet-e haza?

-  A nnak ellenére, hogy Rom ániában 
nem éreztem  magam  otthon, mégis szí
vesen éltem ott. Ez csak első lá tásra  el
lentmondás. Sok barátom  volt, románok, 
németek, m agyarok, zsidók, cigányok. 
Kolozsvárról még azt is elmondhatom, 
hogy mélyen m eghatározta életfelfogáso
m at, főként a város m ultikulturális jelle
ge, kultúrklím ája m iatt. A kulturális  in 
terferencia-térségeket amúgy is nagyon 
vonzónak és izgalm asnak találom. Sok 
toleranciát lehet i tt  tanuln i, de hozzá kell 
tenni, hogy ezzel egyidőben ezek a té r
ségek egy szélsőséges nacionalizmus ve
szélyét is m agukban hordozzák. Én m a
gam a tolerancia mellett döntöttem. Ezt 
Németországban is nap m int nap meg
élem, ahol erre irdatlanu l nagy szükség 
van. A különbség Romániához képest az, 
hogy itt az állam  nyelve az én anyanyel
vem, tehá t jobban tudom ápolni. De in
nen is hiányzik valam i ahhoz, hogy való
ban otthon érezzem magam. I tt  is idegen 
vagyok, egzisztencialista értelemben. 
A hétköznapokban á lta lában  jól érzem 
magam, főleg ha  nem sokat gondolkodom 
erről. Végső soron két hazátlanságom  
van, m ert a hontalanságom  Rom ániában 
teljesen m ásfajta volt, m int a hontalansá
gom Németországban.

-  A  kivándorláshoz kapcsolódó hazát
lanság és instabilitás érzése korábbi ver
sesköteteidben fLandverlust, A nkunft 
Konjunktiv) is fontos szerepet játszik. 
A z újabb versekben a (Németországban 
megélt) hétköznapok részletei kerülnek elő
térbe. Mennyire történt meg a megérkezés?

-  A megérkezés hála  Istennek nem kö
vetkezett be. A helyváltoztatás u tán  te r 
mészetesen ennek a helyváltoztatásnak a 
problem atikája is érdekelt. Az, hogy m ás
fajta tém ák is eló'kerültek, azzal függ ösz- 
sze, hogy elvégre m a m ár egy m ásik vi
lágban élek és m ásfajta problém ákkal
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szembesülök, m int korábban a d ik ta tú ra  
idején. A tém áim  az u tcán hevernek, ott 
találok rájuk, függetlenül attól, hogy hol 
vagyok, nem kell kitalálnom  őket.

-  A z utazással összefonódik a határ, il
letve a határok közti lét motívuma -  m ind  
a regényekben, m ind a lírában. Am ikor a 
H atárkövek és az Egy homok bőrönd meg
jelent, még megvoltak a szigorúan ellenőr
zött országhatárok Európában. Ma már 
útlevél nélkül utazhatunk a kontinensen. 
Átértelmezi ez a tény a köztes lét érzetét?

-  Igen, term észetesen. A berlini fal le
om lásáig a határok  Európában ha ta lm a
sabbak voltak, m int bárm elyik ország. 
Legalábbis a legtöbb ember így érzékelte 
a helyzetet. Én tanúja voltam annak , ho
gyan nő' össze Európa. U gyanakkor an 
nak  is tanúja voltam, ahogy egyre inkább 
széthúz Európa. És most újból kim ondha
ta tlan  erők dolgoznak azon, hogy újra h a 
tárokat építsenek, és a nacionalizmus új
ra  fellángoljon. Ezt a berlini fal leomlása 
u tán  sose h ittem  volna. A reményem a fi
atalokban van ezen az öreg, sok szenve
dést átélt kontinensen. A m ai fiatalság 
szám ára elképzelhetetlen m ár az elkülö
nülés, a határok  jogosultsága és az ezek
hez hasonló nonszensz.

-  „Utazz Bonnba,! a másik Balkánra”2 
-  olvashatjuk az Északi pályaudvar. Bu
karest cím ű versben, mely még Rom áni
ában keletkezett, a kivándorlás előtt. Ho
gyan látod most ezt a problémát, 24 évvel 
a vers megjelenése után? Beszélhetünk a 
Nyugat elbalkánosodásáról?

-  Ezt ma is így látom. Ugyanakkor fon
tos megjegyezni, hogy számomra a Bal
kán  nem egyértelm űen negatív ta r ta l
mú fogalom. Engem a B alkán az összes

árnyalatával k im ondhatatlanul elbűvöl, 
még a kevésbé jó tulajdonságai is szeret- 
hetőek. A dolgok sokszínűsége, a lazaság, 
a segítőkészség, a verhetetlen humor, a 
károm kodáskultúra, az, hogy nem kell 
rögtön m egsértődni, hogy ne vedd m a
gad tú l komolyan stb. stb. — mindez n a 
gyon hiányzik. A „német” erények nem 
az erősségem, akkor m ár inkább a Bal
kán  hanyag nagyvonalúsága. A vers
sor, am it idézel, egy „másik B alkán iró l 
szól. A Nyugat valóban nagym értékben 
elbalkánosodott, s eközben főként a rossz 
és nem a jó tulajdonságait vette á t a Bal
kánnak.

— A z erdélyi táj, az erődtemplomok, a 
szász falvak és temetők gyakran kapnak 
fontos szerepet verseidben -  mind a kiván
dorlás előtti, mind a Németországban kelet
kezett alkotásokban. Hogyan változott a köl
tői perspektíva az elmúlt évtizedek során?

— Az Erdély-verseim alapjában véve 
egy pusztulás parabolájaként értelm ez
hetőek, m int az erdélyi német ku ltú ra  
leáldozása. M ár a d ik ta tú ra  éveiben vi
lágos volt számomra, hogy ennek a világ
nak  nincs jövője, hogy el fog tűnni. Akkor 
úgy gondoltam, a d ik ta tú ra  fogja ezt a 
pusztu lást előidézni -  de am it nem sejtet
tem, hogy épp a forradalom u tán i szabad
ság volt az, am i megpecsételte a véget. 
Végső soron mindegy, milyen irányból 
nézzük: az Erdély-verseim halk  végdalok 
voltak s m arad tak  azóta is. Megpróbál
tam , s ma is igyekszem a pusztulásnak 
egy utolsó méltóságot adni.

— Önéletrajzi ihletésű regényeidnek hő
sei alteregóként jelennek meg, különböző 
árnyalatokat villantva fel személyiséged
ből. Mennyire meghatározó az ő  életükben 
az utazás?

-  Szereplőim sokban hasonlítanak 
rám. Főképp abban, am i én szívesen len
nék, de determ ináltságom  m iatt nem le
hetek. Regényhőseim nagym értékben egy 
eszménykép, egy vágy kivetülései, nem az 
eszményítés értelmében, hanem  abban, 
ahogyan korlátlan lehetőségek között mo
zognak, cselekszenek, s nem mellékesen 
pont ebben a mi korlátlan abszurditások
kal teli világunkban. Valóban, regénye
imben a figurák folyamatosan mozgásban 
vannak, utaznak, s azt élik meg, am it 
én is, de sokkal felfokozottabban. Az ab
szurd szervesen hozzájuk tartozik, a tá r 
sadalm unk felszíni rétegeit felkaparják, 
és nem félnek a mélybe pillantani.

-  Min dolgozol jelenleg? Szerepet kap 
benne az utazás?

-  Jelenleg párhuzam osan írok aforiz
m ákat, verseket és elbeszéléseket. A rö
vid műfajok esetében ez működik, de a 
regényírásnál nem, hiszen akkor teljesen 
a tém ára és form ára kell összpontosítani, 
nem m arad se idő, se ihlet semmi m ás
ra. Előtérbe kerü lt újra az identitás, il
letve identitásnélküliség problematikája, 
melyek az u tazás m ellett m indig legfon
tosabb tém áim at képezték. Az identitás
nélküliség számomra azt is jelenti, hogy 
nem kell mások elvárásainak  megfelelni. 
Aki azt hiszi magáról, hogy rendelkezik 
saját identitással, ann ak  azt javaslom, is
merje meg jobban önmagát.

-  Mi lehet számodra a legszebb úticél?

-  Soha nem érkezni meg a halálba.

SÁNTA-JAKABHÁZI RÉKA
1 Egy 1997-ben megjelent verseskötet címe.
2 „ f a h r  n a c h  B o n n ,  a u f  /  d e n  a n d e r n  B a l k a n ”.

FRANZ HODJAK 

Kiskapuson át
(Über Kopisch)

A teraszról felragyog a nap, s 
ha hunyorítok,

két napnak tűnik. Az egyiket

neked adom. S te akár
el is adhatod, ha nem vagyok számodra fontos. Holnap 
Kiskapuson át

Kolozsvárra indulok, majd tovább Münchenbe. Ott 
vár majd rám vagy én várok

egy újabb üzenetre. Jó ideje 
valamiféle zúgás ült fülembe, mely egyre 
csak nő, növekszik. Ó, nem,

a holtakkal nem beszélhetjük ki magunkat, nem, azt

akkor kellett volna megtennünk, míg
éltek. S  kinek mondom mindezt? Senkit
nem bántanék meg. A  világ olyannyira kusza, hogy

attól félek, egy szép nap végérvényesen 
önmagába bonyolódik,

s szétfejteni nem tudja már senki sem.

Menekülés
(Flucht)
Hanne K ulessának

Vonattal érkezem. Vakító 
neonfény, lerobbant mozgólépcső, ember
tömegek gyúródnak, akárha valaki

bárhol is boldogságot osztogatna. Mire várok? Az
állomástéren kamerába futok,
mely a fellegekről csüng alá. Mögötte

rombológolyó, s hol egykor élet pezsgett, 
most űr tátong ott. Félrement.
Megtanultam, hogy ne ragaszkodjam

úgy a szabadsághoz. Ha távozik az ember, sokra 
nincs szüksége, egy zseblámpára 
talán, konzervre, cigarettára

egyelőre. S  ha magával többet vinne, ugyan
oda tér hát vissza, ahonnan, azt mondta, 
elmenne.

SZENKOVICS ENIKŐ fordításai
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VIDA GÁBOR

Párizsi levél
Édes Néném, esztendők m últak, hogy 

levelet nem írtam  Kődnek, jelentó's ú t
ra  nem volt indulás, B ukarestet jártam , 
és megszoktam, vagy Pestet, am it m ár 
unok. Nem m intha érdem telen volna e 
két hely levélbe foglalásra, de Párizsba 
lelkileg mégis csak azeló'tt indultam  el, 
hogy igazi várost lá ttam  volna. Remény
telenül falusi vagyok, m a m ár tudom, 
nem sikk ez, csak állapot. Olybá tűn ik , 
m in tha ötödikes korom első franciaórá
ján  éreztem  volna pontosan, hogy majd 
egyszer. Hisz mi m ás értelm e volna nyel
vet tanulni? Negyven év u tán , esős ta 
vaszi reggel, egy párizsi buszon rájövök, 
hogy rossz irányba tartok , a  sofőr azt 
mondja, ne szálljak le, szól majd, amikor 
jön a kolléga szembe. Csádban ennyi eső 
nincs, mondja még, rémes. N álunk E r
délyben van, mondom, önérzetesen.

Meglesz a Porte de Versailles is — 
előbb vagy utóbb. M ert m inden meg
van, és m inden a helyén. Sehol nem volt 
még ilyen érzés, m int Párizsban, hogy én 
ezt tudom, ismerem, értem . Készültem, 
hogyne, készülődtem a francia univerzu
mot elsajátítni, de sehol sem ta rtok  vele, 
és m ár nem tudok visszakerülni az ele
jére, hogy ha  valam it h ibásan  tanultam , 
félreértettem , vagy nem is hallo ttam  ró
la, akkor bepótolom, kijavítom, újra. 
Jamais. Nekem a francia nyelv örök rossz 
lelkiismeret, lehetőség, am it félig-meddig 
kihagytam . Húsz évvel ezelőtt m indent 
meg kellett volna tenni, hogy eljussak 
Párizsba, és ta lán  soha ne jöjjek vissza. 
M int a csádi sofőr. Nem hittem , hogy ez 
lehetséges, az tán  mégis. Vagy ez is csak 
egy hely, ahova elvetődtem? A francia 
is csak egy nyelv? Pesten is h iába értek  
m indent, am it m ondanak, mégse tudom 
olykor, hogy m iről van szó. A m agyar is 
egy, avagy több nyelv...

Van abban valam i avítt, amikor a ro
m án atyafiak fontosnak kezdik tartan i 
a (közös) latin  gyökereiket. Fontos dolog, 
csakhát amikor Európa boldog és kövérebb 
oldala volt ezzel mélyen elfoglalt, nekik ez 
fel se m erülhetett, amikor viszont eszükbe 
vették (illusztris embereik tanu lták  Bécs- 
ben és Pesten), Európa kövér és boldogabb 
fele nemzeti nyelveire váltotta éppen a la
tint, utolsókként a magyarok (1844). A ke
reszténység exkluzív latinsága is csak ad
dig tarto tt, míg a reformáció bele nem 
szólt, enélkül sincs ma Európa. Az ortodo
xok alig latinkodtak, bár nélkülük sincsen 
semmi. Na most ezt franciául elmondani a 
Román Kulturális Intézet (ICR) rendezvé
nyén Párizsban egyáltalán nem érdektelen 
vagy könnyű (Europe et Latinité). Az sem 
véletlen, hogy a Micimackónál kötöttem ki, 
mely könyvet Lénárd Sándor ültette latin
ra  (Ecce Eduardus Ursus scalis nunc tump- 
tump-tump occipite gradus pulsante post 
Christophorum Robinum descendens). New 
Yorkban óriási siker, rengeteg amerikai 
tanult meg latinul, közös gyökér — elvégre. 
A Harry Potter is az lesz, még csak a má
sodik kötet jelent meg latinul, vagy m ár a

második is. Mit értene belőle Boethius, a r
ra  kíváncsi vagyok, ő volt az utolsó római, 
hisz még tudott görögül... Azt nem sikerült 
előadnom, hogy mikor a m agyarokat a ki
rályi Romániában nyelvvizsgára citálták, 
a tanárok, az orvosok, az ügyvédek nagy 
akadályba nem ütköztek, ez olykor a vizs
gáztatókat is meglepte, nem értették, hogy 
tanu ltak  meg ezek ilyen gyorsan románul? 
A Petit Trianont is megnézem egyszer, 
m agyar-rom án közös gyökér...

Mielőtt az okoskodás m egárto tt vol
na, elhagytam  a Salon de Livre csarno
kát. Gazdag arab ország standját csodál
tam , egyetlen könyvet sem hoztak, de a 
lányok... S ha m ár ide értünk , elmondom, 
kérdezték vagy kérdezni fogják úgyis: 
milyenek a párizsi nők? Fogalmam sincs. 
Látni olykor az u tcán  kifinomult, egysze
rű , pompás hölgyet, joggal feltételeznők, 
hogy m ár az ükanyja is csak szép a k a rt 
lenni, m ás dolga-baja nem volt. Nem
zedékek örökítik á t az öntudást, amely 
nem öltet m askarát, nem kenet m agá
ra  m inden kencét, pontosan tudja, éppen 
mi kell, vagyonba kerü l vagy fillérek
be, őt az nem érdekli, tú l van, m ondhat
ni: odaát. S tendhal m ester ezekről többet 
és pontosat mondott, bár azon állítását, 
hogy „Párizsban m ár nem divat a szere
lem, nem éri meg” (1837), enyhén zokon 
vettem. Pont itt?

Nem is tudom, hogy m ennyit sétáltam , 
utcáról térre, helyről helyszínre, Vil
lon, Baudelaire, Balzac, Camus, Cocteau, 
Piaf, szavaltam  néha sorokat, és dúdol
tam , úgy tettem , m intha egy fényképe
zőgéppel a világ ism ét rabul volna ejthe
tő, hogy mindaz, am it elkapok, az enyém 
lesz. Á ram lott közben a tömeg, v itt m agá
val, boulevard, place, faubourg, rue, pörög 
a  lajstrom, és mennyi névtelen hely még
is, nem m arad belőle semmi. Láttam -e, 
vagy csak néztem? Ezt az eloldódást sze
retem  leginkább, am ikor m ár nem érde
kel az infó, nem lapozok bédekkert, biz
tos, hogy nem fogok eltévedni, vagy ta lán  
éppen az a cél, hogy ne talá ljak  innen 
haza többé. A francia univerzum  teljes, 
egész, a m aga szám ára befejezett, köny- 
nyű volna azt hinniük, hogy nincs is 
szükség a világra, nem kell Am erika, 
Csád, Moszkva, Erdély, de nem hiszik 
ezt. Ha m inden megvan, m inden kell.

Párizsban semmi különös nem tö rtén t 
velem, élveztem, hogy van ilyen, enge
di a Nagy Személytelen, hogy itt  legyek. 
Nem lévén m ás dolgom, feladatom, keres
tem  m agam nak valam it. Futam odásra 
laktam  a Pére Lachaise tem etőtől, meg 
ak artam  látogatni Jim  M orrisont, a sá
m ánt, m in tha nem volna éppen elég h í
res ember, fenegyerek, akinek az emléké
vel randevúzni lehet. Elnéztem  valam it a 
helyrajzon, fél napig kerestem  a sírt, k i
esett az idő, nem is tudom, hol já rtam , vi
lágkorszakok m últak, a Light my fire dö
römbölt a fejemben, m int am ikor még 
éppen, m int amikor még el sem indultam  
ide, nyögtem csak a francia vizsgákat, de 
m ár sejtettem , hogy a szabadság (liberté) 
rokonságban áll a halállal, egyenlőség 
(égalité) nincs, testvéreim  pedig, a m il
liók (fratres) bebocsáttatnak, rabszolga 
mindig kell. Válasszatok elöljárót, gondol
tam , úgysem lesz jó, kevesebb m unkával

I n ta r z ia

akartok  jobban élni, nagy közös projekt. 
A jó öreg britek  is azt hiszik, túllépvén 
e m ai kocsmát, még több lesz az ingyen 
whisky. Ámen.

De mivel én a világ sorsát megoldani 
nem akarom , és mivel az sem tudja, aki 
viszont akarja, és hiteget vele, lejöttem 
a tem etőből az élők közé, m ert fogyat
kozásnak indultak  párizsi létem napjai. 
Valami szomorúság, am ikor jó helyekről 
haza kell jönnöm. Van nekem pátriám , 
egyszerű itten  a lé(t), kevesebb a gloire, 
olcsó a krum pli, kiszám oltam , hogy csak 
tizedannyiba van, m int a belleville-i pi
acon, repedt sa rkúak  á ru lták , akiknél a 
kódisok vannak  csak alább. Hozzájuk ro
m ánul lehet szólni, bár egynek sem tű n t 
fel, hogy értem  ezt a nyelvet. Berlinben 
(2012) még nem tudtam  ily sikerrel ve
gyülni a tömegben el. Párizsban senki 
sem szólított meg rom ánul, m agyar szót 
nem hallottam , bár ta lá ltam  egy húszfo
rin tost a szállóban.

A nnak sem örvendek, hogy a repü
lőn hazafelé kevésbé félek, m int oda -  
jelentsen ez bárm it - ,  m intha elmenni 
mégis csak nehezebb volna, m int meg
érkezni. Látni fentről, m iként fogynak a 
házak, utak , művelt földek, ez a m agya
rok országa még mindig, Duna, Tisza, az
u tán  Románia -  latinok ezek, úgymond, 
beszéltünk róla, mikor szakadt az eső a 
versailles-i kapu fölött. Nem születünk 
(mind) ilyennek, ku ltú ra  ez, tanulható. 
H át igen, Európa. Ezt a k a rtu k  m egta
nulni, és nem sikerült, ezután m ár egyre 
kevésbé. Tanulja meg O, hogy nem lehet, 
és nem érdemes, szokja, hogy milyen lesz 
majd nélküle. Ég vele!

Szomorú vagyok, édes Néném, szomo
rú  m agyar, m in t Ady Endre, nem csak 
m ert Párizsból haza, m in t m ásunnan  is 
-  én m ár csak ilyen vagyok. Hanem  ezek 
ott a boldog és kövér nyugati végeken jól 
meglesznek, ahogy eddig is. Csak azt 
tudnám  feledni, ahogy mi voltunk nél
külük.

Igaz szerelem azért csak-csak lesz. 
Avagy: eljön még a franciák ideje?
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KARÁCSONYI ZSOLT

Esti metró. Utóhang

Ez csak egy metró, befelé, induló, rezdülő szeszfény, 
valami, amitó'l retró hangulat uralg az eszmén, 
amit kigondoltunk régen, de mégsem tündököl égen, 
a mélyebb rétegek várják, kapcsold fel megint a lámpát. 
Kapcsolj át négyesbe, ötösbe, jussunk el a belső' körökbe, 
ahol majd minden eloszlik, telítve undorral dosztig.

Telítve, derűvel, tudással, maradjunk talpon a csodával, 
legyünk mind feketék, fehérek, mint a kipányvázott remények. 
Legyünk csak zenészek, dudaszó hangjára ritmusban utazók, 
imádjunk minden teremtményt, mint a rajongók a refrént, 
imádjunk embert és állatot, mint a viasztalan szárnyasok, 
járjunk be mennyeket, poklokat, amit csak jósorsunk osztogat. 
Mint sötét labirintusban, merüljünk el most a húsban.

Lépjük át titkaink küszöbét, ahol a pletyka is kiszökik, 
kezdjük el, tanuljunk járni, mielőtt mindent kitárnak, 
akiktől semmit se várunk, de mégis közöttünk járnak.
Legyünk most végre már utazók, mozdulatlanságot szavazók, 
akik a holnapok tetemét adják el tegnapi nevekért.
Legyünk csak rezdülő sóhajtás, amit már úgysem óhajt más, 
vagy csak egy elosztó lebegés szimbólumszintjén a feledés.

Legyünk már tiszták és egészek, hagyjuk itt végre az egészet, 
amíg a legbelső metróban a titok mégiscsak berobban.
Akkor majd legyünk bent mentősök, tűzoltók, acsargó rendőrök, 
áldozok, lázadók, áldottak, akiket ide csak átdobtak, 
ide a legbelső légtérbe, ahol nem járhatunk végére 
mozdulatlanságnak, az útnak, mindennek, amit behazudnak 
a közös örök nagy kosárba, hogy jobban eshessünk pofára.

Mert nem is élheti soha más, legyen a miénk az utazás, 
amit most tanulunk éppen, halovány, derengő fényben, 
felfelé haladó sávban, vagy csak a leszálló ágban.
Lényege mégiscsak miénk lesz: retrográd, cizellált ítélet,
emel ki minket a habokból. Good morning, sorry, but: pass control.

LÁNG ORSOLYA

Függő

Kapkodásunk csak a sietségnek szóló színjáték legyen, 
ne hátráltasson, ne győzze elterelni 
figyelmünket arról, aminek kéznél kell lennie 
ahhoz, hogy feltartóztathatatlanok legyünk, 
felismerhető a személyünket azonosító idegennek is 
és amikor, mintegy sípszóra, megmerevedünk, 
olybá tűnhet, mintha megtorpannánk, 
pedig csak a mozgás első állomása ez 
rostokolni egy ülésen, úton lenni egy álltó helyünkben, 
várni valamire, ami majd felemel és továbbít 
valahol otthagy
tagbaszakadton és kelletlen türelemmel,
átszálló városokban, ahol még átmeneti szállás után sem kell néznünk,
s amelyekből csupán a várótermet ismerjük, belakva
egy-egy arcot, a málló vakolat egy-egy arcszerű felületét,
ráncokat és fintorokat a kifejezéstelen kiszögellésekben,
elegyedve, vagy kívülről hallgatva mások moraját,
miközben útravalónkból falatozunk
eltorlaszolva járatainkat a szorongás előtt, amiért
nemkívánatosnak érezzük magunk ezen a tájon,
hisz így vagy úgy, megtörjük ennek a pusztaságnak a nyugalmát,
térképünk zörgetésével legalábbis a csendjét,
idegenek vagyunk, akiknek jelentéssel, bármilyen jelentéssel telik
a hosszabbuló várakozás,

a pillanatonként kiderülő percek, nemvárt ráadások,

miközben mohón, de étvágytalanul nyeljük 
madár nem látta szendvicsünket,
s noha még messze vagyunk attól, hogy elérjük úticélunk,
a gyomrunkba futó vér és telítettségérzet hatására
lassan oldottabbá válik ez az átmenet,
ez a jegenyefákkal recézett körvonalú tünetegyüttes,
jelenlegi közegünk,
amin belül vagyunk már
miután az állandó lassításban haladó szerelvény
végigvonszolt a porták dísztelen hátsó kertjei,
a hulladékégetők füstölgő kupacai és a legelni kikötött kecskék,
kapirgáló baromfik mögött, mintha láthatatlan
és hangtalan jelenségként mögéje lopakodhatnánk mindennek,
mintha lehetséges volna a vágyott kívülállás, mintha
valóra vált volna a szemlélődés test nélküli gyakorlata,
annyira ügyet sem vetettek ránk ezek a perifériát benépesítő elemek,
a sínek mellett alvó és ásító,
a talpfák kattogására is katatón kutyák,
talán csak a réten átügető őzek visszapillantásából vélhettük, 
zajunk füllel fogható, és látványunk szemmel látható 
aztán az otthonában megzavart bakter, 
kifeszített köteleivel a kis téglaépület,
az egyenruhát félig magára rángatva engedte le a sorompót, 
mögötte száradó ruhák,
meghittség a pályák legelhagyatottabb szélein is 
a leghanyagabb kiállásban is megnyugvás, 
hogy ha nem is rendben, de jól van, ami van 
a tákolmányok és átmeneti útvonalak rajzolatában, 
a forgalmadon jegyirodák kopásig böngészett hálózatában, 
hol az ok, hogy sehol sem, 
az okozat, hogy mindenhol 
és a kettő közt a függés.

ÁRMOS LÓRÁND

Pastor John
A Smithfieldre végül gyalog értem át, sötét volt, esett, és féltem, igen. 
Ott már várt Pastor John zselézett hajjal, felhajtott gallérú

sportdzsekiben.
És várt sok dublini újkeresztény is. Legjobb modorukban ültek körém 
kétezertizenhat januárjában az All Nations egyház férfikörén.
Pastor John később egy imát mormolt, hogy nyissuk meg a szívünket,

bátran,
hisz őcsak tudja, mi a gyengeség -  ekkor már úsztunk a jómodorában.
Melegnek lenni nem súlyosabb, kezdte, mint ölni, vagy a bűnök általában, 
de az Isten férfit s nőt teremtett, ez nem véletlenül van a Bibliában.
Nem bírál senkit. Minden embernek nehéz út a maga kálváriája.
De emlékezzetek Szodomára -  mondta, az Úr szereti a bűnöst,

és a bűnt utálja.

A melegházasságot megszavaztatták, de a bűn még bűn marad ettől, 
Amerikából pénzelték a kampányt, s az egyház némán tűr a félelemtől.

Látott nemrég egy meséskönyvet is: egy fiúról, aki lány akart lenni. 
Ez egy betegség, közöttünk is terjed, nap mint nap, nem áll útjába

semmi.
S mi eltűrjük. Kis szatírokat nevelünk fel a gyerekek között.
Erre hátul páran fészkelődni kezdtek, egy nő valamit közbedörmögött...
Később a menekültekre is rátért. Na akkor, gondoltam, felállók én 
kétezertizenhat januárjában az All Nations egyház férfikörén.

Nem szégyellik a vallásukat, kezdte, akármerre is járnak a Földön, 
csak leborulnak, és imádkoznak. De mit kell ezen szégyellni,

könyörgöm'?

Volt egy muzulmán nővér Angliában. Elment egy sebesült gyermek
mellett,

és nem látta el a vérző sebet, csak mert neki imádkozni kellett.
Nem tudjuk, mit élt át az a kisfiú, és ilyen esetből még annyi van, 
mert meghalt, igen, praise the Lord, mondta, Halleluja, mondtuk

mindannyian.

Nyissuk ki szívünket hát. A  teachable spirit is the begining of 
wisdom.
Menjünk, gondoltam, fél tizenegy. És nekem innen még haza kell

troliznom.
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MARTON LÁSZLÓ

A Királyhágón át, előre!
Azt hiszem, némi m agyarázatta l ta r 

tozom az olvasónak, m ielőtt berángatom  
abba a negyven évvel ezeló'tti, román ál
lam i tulajdonban levő vasúti fülkébe, 
ahol az alábbi epizód játszódni fog. Te
hát, először is: m indjárt jönni fog a ka la
uz, kérn i fogja a jegyeket. A fülkében ülő 
kedves, fiatal, erdélyi és m agyarországi 
személyeknél azonban nincs menetjegy, 
tudniillik  nem is válto ttak , a rra  szám ít
va, hogy majd M attolni fognak. Hogy mi 
az a blattolás, az majd m indjárt kiderül. 
De nem ez a tulajdonképpeni m agyará
zat, hanem  valam i más. Arról szeretnék 
számot adni, hogy egy hosszabb elfog
laltság  m iatt igen sokáig nem foghattam  
hozzá ennek az elbeszélésnek a m egírá
sához, am ikor pedig végre nekiláttam , 
az írás önfeledt hevében tökéletesen el
feledkeztem a terjedelmi opcióról, és az 
ajánlott hétezer k a rak te r helyett az elbe
szélés tízszer olyan hosszúra, körülbelül 
hetvenezer k a rak te rre  sikeredett. Most, 
hogy látom  a képernyő alján az ötjegyű 
számot, mitévő legyek? Ezt az írá s t abba 
a lapszám ba szántam , ahol ezek a sorok 
is olvashatók; m árm ost abból mi lesz, ha 
m inden fölkért szerző követi a példám at, 
és a kért terjedelem  ötszörösét, tízsze
resét nyújtja be? Abból bizony egy olyan 
irda tlan  vastag  kötet kerekedne, hogy 
azzal agyon lehetne ü tn i bárm ely polgár
tá rsu n k a t, és én ennek ódiumát a vilá
gért sem venném m agam ra.

így teh á t nincs m ás hátra : nyissz! 
A teljes szöveg majd egyszer olvasható 
lesz valam elyik elbeszéléskötetemben.

*

Most m ár jöhet a kalauz. És íme, jön a 
kalauz, nyitja a kupé ajtaját.

Zoltán mond neki valam it. A kalauznak 
a szeme se rebben. In t neki, hogy jöjjön ki 
vele a folyosóra. A majdani országgyűlé
si képviselő szól, hogy mindenki adjon tíz 
lejt vagy léjét, ahogy jobban tetszik, azzal 
feláll, és utánam egy a kalauznak.

Nálam szerencsésebb írók egy-egy letűnt 
korszak legfényesebb emlékeit idézhetik 
föl. Régi megyebálokról, régi bölényvadá
szatokról, régi nemesi birtokfoglalásokról 
írhatnak  nagyszabású, tágas lélegzetű 
műveket. Kénytelen vagyok belátni, hogy 
amikor egy régi erdélyi blattolásról írok, 
ráadásul a mindenkori pesti jövevény 
szemszögéből, akkor Mickiewicznek vagy 
báró Kemény Zsigmondnak semmilyen te 
kintetben sem léphetek a nyomába, de még 
a vonaton játszódó bűnügyi regények szer
zőivel sem vehetem föl a versenyt. Akkor 
m ár inkább, am int végigtekintek a vasúti 
vonatkozású történetek halm azán, A  bol
gár kalauzt író Kosztolányi Dezsőt válasz
tom bátorító példaképemül. Dezső múzsá
ja, adj erőt az alább leírandó jelenethez!

Először is azt veszem észre, miköz
ben odamegyek hozzájuk, hogy a kalauz 
igen barátságosan beszél, m árm int Zol
tánhoz; tudniillik  rajtam  úgy néz keresz

tül, m in tha ott sem volnék. E rre pedig az 
lehet a m agyarázat, hogy nem is vagyok 
ott, nem vagyok jelen ebben a jelen idejű, 
kattogó, döcögő valóságban. A kalauznak  
gyönyörű wiplafogai vannak: színezüst
nek látszó alsó és felső fogsor villog a szá
jában, am int beszél, beszél, beszél. M ár 
rég nem a vonatjegy helyetti baksisról 
van szó, az üzleti tárgyaláson egykettő
re túlju to ttak . A kalauz fényképeket vesz 
elő (nem valam i jegyzetfüzetből vagy 
mappából, m int Kosztolányinál, hanem  a 
belső zsebéből), m agyaráz, mutogat. Zol
tán  időnként helyeslőén vagy bátorítóan 
közbeszól, m áskor hitetlenkedő hanghor
dozással tesz fel rövid kérdéseket.

Jön egy utas, egy városiasán öltözött 
asszony; valam it kifogásol vagy kérdez, a 
kalauz pedig foghegyről, kelletlenül vála
szol. Csöppet sem örül, hogy kizökkentet
ték  a mondanivalójából. Valósággal taszi- 
gálja, hessegeti az asszonyt, hogy menjen 
vissza oda, ahonnan jött. A maga részéről 
ő is visszatér a saját elbeszélői pozíciójá
hoz. O tt folytatja, ahol az imént félbehagy
ta, és továbbmeséli szerteágazó, izgalmas 
részletekben bővelkedő történetét. Most 
m ár egy sű rűn  teleírt papirost is előszed, 
széthajtogatja és kezébe adja Zoltánnak, 
aki közelebb lép az egyik olyan villanykör
téhez, mely történetesen világít.

Zoltán -  ellentétben velem, aki ott sem 
vagyok -  minden szót pontosan megért. 
0  olyan jól elsajátította az állam  hivatalos 
nyelvét, hogy annak  szakzsargonjait, népi
es fordulatait, régies vagy ritkán  előforduló 
kifejezéseit is megbízhatóan ismeri. O az, 
aki a vendéglátóipari egységben azért fi
zeti ki a szomszédja féldecijét is, m ert jobb 
lenne minél ham arabb megszabadulni a t
tól az igen kevés pénztől, ami még van ne
ki. O az, aki beugrik egy pillanatra a tra 
fikba egy doboz cigarettáért, majd pedig 
másfél óráig kérleli a  trafikosnőt, hogy fo
gadja őt örökbe, vagy inkább menjen hozzá 
feleségül. Most is van nála cigaretta. Kí
nálja a kalauzt, akit egyre jobban felizgat, 
felkavar saját elbeszélése.

M indketten rágyújtanak.
A kár egy rózsás arcú ifjú angyal egy 

barokkos felhó'gomolyból, úgy szól ki Zol
tá n  a füstből, am ikor tömören összefog
lalja a kalauz esetét:

-  A fiának  a felesége és a lányának  a 
férje tú l sok időt tö ltö tt együtt. Össze
szűrték  a levet, és elszöktek B ukarest
be. A fiának  van most egy új élettársa, 
aki azonban az összes keresetüket elkölti 
mindenféle haszontalanságra, am i a bol
tokban kapható, úgym int pá rnahuza tra  
és csővázas hátizsákra.

Nem állítom, hogy egy világ omlott ösz- 
sze bennem, de azért egy kissé csalódot
ta n  tologatom előre-hátra nézőpontomat 
a hideg cigarettafüstben. Milyen fensé
gesnek és titokzatosnak rém lett a kalauz 
még csak egy perccel ezelőtt is! Őszes h a 
jával, ragyogó wiplafogaival úgy tátogott, 
ak á r egy hatalm as markológép, mely 
szik lákat képes kim ozdítani a helyéből!

Vízió

És most, hogy a hűséges tolmács jóvoltá
ból m egism erhettem  bána tá t és örömét 
(ez utóbbi pedig abból fakad, hogy van a 
háza mögött egy kis szőlője, és tavaly ősz
szel jó volt a termés), egyszerre csak hogy 
elszürkült, m ennyire jelentéktelenné zsu
gorodott! Most m ár nemhogy sziklatöm 
böket nem tudna megmozdítani a fog
sorával, de még azzal az egérkével sem 
boldogulna, mely riad tan  cikázik a pad
lón, bakancsorrok és cipősarkak között.

A kalauz elmondja, hogy ezen a vona
ton bizony patkányok is vannak.

Ezt m ár folyamatosan tolmácsolja Zol
tán , persze nem az én kedvemért, hanem  
H.S.-re való tek in tettel, aki az im ént k i
jö tt a folyosóra cigarettázni. M ár a ka la 
uz gyermekeinek históriáját is az ő szá
m ára foglalta össze.

Különböző helyeken ju tn ak  fel a vonat
ra  a patkányok -  m agyarázza a kalauz - , 
és am ikor felszáll egy új csapat, felveszi a 
harcot a m ár ott levők ellen. És nem bab
ra  megy a játék , de nem ám! Ilyenkor, ú t
közben csendesen viselik m agukat, meg
húzódnak; de am ikor a szerelvény üresen 
áll vagy sötétedés u tán  a nyílt pályán 
vesztegel, olyankor van ám sikoly meg 
visítás! Az összes banda háborúja zajlik 
az összes többi ellen! Képzeljük csak el, 
am int két m arosludasi patkány á th a rap 
ja  egy aranyosgyéresi patkány torkát!

Mielőtt azonban elképzelhetnénk akár 
a vérfagyasztó jelenetet, ak á r csupán a 
két kisvárost, Ludu§t és Cámpia Turzii-t, 
a kalauz eltapossa a padlóra ejtett csikket, 
és továbbindul Mattolni. Elvégre ez az ő 
legfőbb megélhetési forrása. Zoltán elma
gyarázza H.S.-nek, m iért hasznos a blat
tolás. Hasznos a kalauznak, m ert ily mó
don kiegészíti silány fizetését. Hasznos az 
utazóközönségnek, m ert jóval kevesebbet 
fizet a személyszállításért, m int amennyit 
a menetjegyért kellene. Hasznos a vasú t
nak, m ert az eladott jegyek alapján ke
vesebb utassal kalkulál, m int amennyien 
ténylegesen utaznak; em iatt kevesebb vo
natot indít, m int amennyi kellene, ezál-
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tál pedig üzemanyagot és üzemeltetési 
költséget tak a rít meg. És végül hasznos a 
blattolás az egész népgazdaságnak, m ert 
az embereket mozgásra, utazgatásra, ha
zánk jobb megismerésére ösztönzi, ezáltal 
pedig fokozódik a dolgozók teljesítménye.

E rre H. S., m ás néven Színművész azt 
feleli, hogy ő az eddig k iállott izgalm ak 
u tán , m integy a feszültség levezetése vé
gett szívesen előadna itt helyben, a vonat 
folyosóján egy sokszereplős angol rene
szánsz drám át. És hogy ó' ezt a színművet 
kívülről tudja, teljes terjedelmében, an 
golul is, meg Szabó M agda fordításában 
is. És hogy ő adná elő' az összes szerepet 
egymaga: ő lenne a két balfácán bérgyil
kos (merthogy róluk szól a drám a, ez is a 
címe: Gyilkosok a ködben), ö lenne az á l
dozat, egy gazdag és hiszékeny férj, ő len
ne a hűtlen asszony, és ő lenne az asz- 
szony szeretője is, aki a bérgyilkosokat 
felfogadja. Ez mindössze öt szerep, nem is 
olyan sok. Ja , és ő lenne az áldozat jogi 
képviselője is, egy kancelláriai ügyvéd, 
és ő lenne az esküdtszék elnöke és továb
bi tizenegy tag ja  egy személyben.

Ő, H.S. a rra  volna kíváncsi, hogy mit 
szól Zoltán ehhez a ragyogó ötlethez?

Mielőtt azonban Zoltán bárm it szól
hatna , H. S. m ár el is kezdi szavalni a ko
mor tanulságokkal szolgáló drám a proló
gusát. És hogy az olvasó ne unatkozzék, 
m áris ug runk  egy jó nagyot a cselek
ményben: most ta r tu n k  a m eghiúsult 
mérgezésnél, am ikor az Arden nevű fa
jankó földbirtokos a rra  hivatkozva, hogy 
nemrégiben jóllakott egyik cimborájá
nak  asztalánál, nem hajlandó fogyasz
tan i a m érgezett pástétomból, melyet fe
lesége tá la l föl neki. H.S. éles, visító 
hangon szavalja az asszony, egy bizonyos 
Alice szövegét, a pergő drám ai jam bu- 
sokat, az ötösöket és batodfeleseket, ön
kéntelenül is Enikő hanghordozását u tá 
nozva; Arden szerepét pedig brummogva 
adja elő. Aztán beállít a gaz csábító, akit 
Mosbie-nak hívnak; az ő hangja teli van 
röfögéssel és szuszogással, m in tha pilla

natonként elélvezne a gonosz nő puszta 
közelségétől is.

Csak ekkor néz körül H.S., a Színmű
vész, és ekkor veszi észre, hogy közönség 
is van ám. Fejkendős asszonyok, falusi
as vagy városias küllemű férfiak bámul
ják  a vonatszínházat. Egyikük még pénzt 
is akar H.S. kezébe nyomni. Mint aki 
beléptidíjat fizet. Zsúfolásig tele van a né
zőtérré vált folyosóvég és átjáró. Éppen 
Csúcsánál járunk, Ady Endre és Octavian 
Goga közös hajlékának tájékán, egy-két 
percre meg is áll a vonat. H.S. megenged 
m agának egy olyasféle idétlen szójátékot, 
amilyet csak a fiatal kor tesz némileg meg- 
bocsáthatóvá. Kijelenti tudniillik: ha itt 
van Csúcsa, akkor következzék a szomorú
játék  csúcsa (rövid u-val), vagyis az a jele
net, melynek során a két bérgyilkos hosz- 
szasan tapogatózik a sűrű  ködben, keresve 
Ardent, az áldozatot. H.S. az egyik pilla
natban szélesre terpeszti a lábát, jelezve, 
hogy ő Gazjankó, akinek lábszárai közt á t
kúszik a másik bűnöző, Telizsák. Aztán a 
következő pillanatban végigkúszik a köpé
sekkel és csikkekkel díszített, sáros vonat
padlón, jelezve, hogy ő Telizsák, és fölébe 
magasodik, bár ő nem veszi észre, az előző 
mondatban említett Gazjankó.

H.S. megkettőződött, ő most egyszerre 
két személy -  ha  ugyan szabad beszámol
nom h irtelen  tám adt érzéseiről egy téli 
vonatozás kapcsán - ,  és m indkettője egy- 
egy élesre fent kést szorongat a kezében, 
döfésre készen. M int amilyet használt az 
a szalonnázó, pálinkázó atyafi is, aki tá r 
sával együtt most szállt le Csúcsán. Any- 
nyi különbséggel, hogy a Gazjankó és 
Telizsák m arkában szorongatott kések, 
noha rendkívül élesre vannak  fenve, sza
bad szemmel nem láthatók.

Ahogyan Telizsák átkúszik Gazjankó 
lába közt, ahogyan Gazjankó átbocsát- 
ja  lába közt Telizsákot, olyan ez, m int a 
világrajövetel. Egyszerre szülés és szüle
tés. Mit szám ít ehhez képest, hogy a két 
bérgyilkos nadrágja és kabátja egy kissé 
bemocskolódik?

Utazás
a vonattal
(Inglis lesszön námbör förtín)

Ez itt  egy vonat. A vonat zakatolva h a 
lad a síneken tova. Mit csinál a vonat? 
Zakatolva halad  a síneken tova.

Ez itt Hjúg bácsi. Hjúg bácsi u tazik  a 
zakatolva haladó vonaton. Mi a Hjúg bá
csi foglalkozása? Az ő foglalkozása k a r
ban tartó  géplakatos. Hjúg bácsi egy 
szakember. O naponta utazik  a vonat
tal. A csicsai kurszával. Reggel utazik  
be m unkahelyére. D élután u tazik  haza. 
Most délután van. Szép idő van.

Hjúg bácsi vonatra várva nem tölti po
tyára  idejét. Ilyenkor ő iszogat m unka
társaival, jó komáival. K ik a Hjúg bácsi 
m unkatársai, jó komái? Dzsordz, Dzsek, 
Dzsim, Dzsó, meg a jópofa Bob. Ok iszo
gatnak  jóízűen sok finom, erős pálinkát, 
cujkát.

Hjúg bácsi többnyire berúg, m int a 
disznó, részeg lesz, m int a segg. Meny
nyire lesz részeg Hjúg bácsi? Veri-very 
máccs. Ilyenkor ő alszik, m int a bunda. 
A kárcsak most is. Hjúg bácsi vonaton 
utazva nem tölti potyára idejét.

Hjúg bácsi hirtelen  megébred. Homá
lyos tek in tettel, kábu ltan  néz körül. Mit 
csinál Hjúg bácsi? H irtelen megébred és 
homályos tek in tette l, kábultan  néz körül. 
A vonat m ár nem zakatol. A vonat áll. 
M iért áll a vonat? Ki tudja... De Hjúg bá
csi sejt valam it. A vonat azért áll, m ert 
befutott a végállomásra. Nem első eset. 
Nem baj. Hjúg bácsi á ta lud ta  saját állo
m ását. Nem első eset. Nem baj.

Hjúg bácsi kinéz a vagon jobb oldali ab
lakain. Mit lá t ő? O dakint az idő derűs, 
napsütéses. Felhő sincs az égen. Az em
berek rövid ujjú ingben jönnek-mennek. 
Mit csinálnak az emberek? A felhőtlen ég 
a la tt rövid ujjú ingben jönnek-mennek.

Hjúg bácsi kinéz a vagon bal olda
li ablakain. Mit lát ő? O dakint zuhog az 
eső, bődületes nagy felhőszakadás jő ’ le. 
Az ablakon lefolyó víz m iatt alig látn i ki. 
Mi m iatt látn i ki alig? Sok a víz.

Hjúg bácsi ordítva áll a vagon köze
pén. Mindenfélék ju tn ak  eszébe gyorsan. 
Ez m ár delirium  trem ens volna? Saját 
szépesze elment volna? A felhő széle hosz- 
szan a vagon fölött pontosan középen vol
na?

Egy jó szakem ber okos ember. Okos 
ember, ha  teheti, a h ibát nem m agá
ban keresi. Hjúg bácsi m unkatársa ira , 
jó kom áira gondol. Dzsordzsra, Dzsekre, 
Dzsimre, Dzsóra, a jópofa Bobra. M in
denféléket gondol róluk. Hjúg bácsi úgy 
dönt, lesz neki feltett szándéka. Mi lesz a 
Hjúg bácsi feltett szándéka? Az ő feltett 
szándéka az ivás abbahagyása lesz.

A vonat áll. A vonat a végállomáson 
áll. I tt  éppen csinálnak vele valam it. Ép
pen m it csinálnak vele itt? Éppen m osat
ják  slagokkal neki az egyik oldalát. Le
gyen szép tiszta, legyen öröm ránézni, 
legyen a vasút büszkesége.

Délután van. Szép idő van. A felhőtlen 
ég a la tt a sok rövid ujjú inges jön-megy.
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Erdélyi
peregrinusok
em lékalbum ai
Jó néhány évvel ezelőtt szegedi kollé

gáim megkértek, nézzek utána, a kolozs
vári Egyetemi Könyvtárban nincsenek-e 
album amicorumok. A 16-18. századi diá
kok akár több éves vándorútját dokumen
táló peregrinációs albumokat egy nagy 
adatbázisban feldolgozó Latzkovits Mik
lós és Katona Tünde akkor m ár több száz 
albumon volt túl, gyűjteményükben (iaa. 
bibl.u-szeged.hu) azonban egyetlen erdélyi 
album sem szerepelt. Kizárólag hungarika 
jellegű bejegyzéseket gyűjtöttek, tehát ma
gyarországi albumtulajdonosokat, illetve 
magyarországi diákok bejegyzéseit ku tat
ták  és kutatják Európa-szerte.

Az egy-egy ország művelődéstörténe
tét, a 16-18. századi peregrinusok utazá
sait, kapcsolati hálóját tükröző albumokra 
viszonylag szigorú szabályok vonatkoztak. 
Többféle tem atikus egység szerint olvasha
tók, kutathatók az albumok, s ezeken ala
pul a szegedi kutatócsoport m ár említett 
adatbázisa is: az album bejegyzései között 
szerepelnie kell a bejegyzés dátum ának, 
a keltezési helynek, a jelmondatnak (a be
jegyző jelmondata és az azzal kapcsolatos 
adatok). A bejegyzéseket igen gyakran kí
sérik ábrák, rajzok, címerek, grafikák, s 
állandó formula a dedikáció (az albumtu
lajdonossal, a neki címzett ajánlással kap
csolatos adatok) és az aláírás is, melyet utó
lagos megjegyzések, inscriptio (a bejegyző 
által megfogalmazott szövegrészek) követ. 
A fentebbi száraz leírás mögött hallatlanul 
izgalmas forrás rejlik, többé-kevésbé napra 
pontosan megállapítható ugyanis egy-egy 
diák egyetemjárása: mikor milyen egye
temeken tanult, milyen diákokkal és ta 
nárokkal került kapcsolatba, az albumtu
lajdonos megjegyzéseiből akár árnyalni is 
lehet viszonyukat, az egyes citációkból a 
korabeli művelődési/oktatási állapotokra is 
következtetni lehet.

Noha az erdélyi iskolatörténet kutatásá
nak (a külföldi akadémiák látogatásának, 
az egyes iskolák növendékei számbavéte
lének, a tanrendek európai összefüggése
inek, egyáltalán az egyes diákok utazásá

nak, kapcsolatainak) vizsgálata jelentős 
eredményeket m utathat fel, az Erdélyben 
(köz- és magángyűjteményekben) található 
album amicorumok a nemzetközi kutatás 
szám ára jórészt ismeretlenek. A kolozsvá
ri Egyetemi Könyvtárban őrzött, egykor az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület állományába 
tartozó album amicorumokról is találunk -  
főleg dr. Tónk Sándor nevéhez fűződő -  ku
tatásokat, amelyek az erdélyi, peregrináló 
diákok számát, származását, tanulm ánya
it igyekeztek feltárni, m agukkal a bejegy
zőkkel, az általuk idézett citátumoknak, az 
antik és kortárs irodalomnak mint olvasás
történeti forrásoknak a tanulmányozása, a 
megszólalás/megszólítás retorikája, az eh
hez szükséges teljes albumfeldolgozások 
azonban nem képezték kutatásuk tárgyát.

Nem csoda hát, hogy az Egyetemi 
Könyvtár kézirattárában minden alapo
sabb kutakodás nélkül rögvest találtam  
is tíz, mindeddig feldolgozatlan albumot, 
melyekből egy 16. századi (másolat), négy
17. századi (ebből egy másolat), három 18. 
századi, illetve kettő 19. századi. A két 
másolat nem önálló album, a szász szár
m azású Antonius Schirmer 17. századi al
bum ának üres lapjaira másolta át 1706- 
ban Michael Diószegi. Több m int fél évet 
bíbelődtem az albumok latin—görög, né
met, héber bejegyzéseinek átírásával, ma 
m ár a 19. századi albumokat leszámítva 
mindegyik album feldolgozva (kb. 550 be
jegyzés) bekerült a szegedi adatbázis több 
ezer bejegyzése közé.

Többnyire szász diákok albumai rejle
nek az Egyetemi Könytárban: a négy 17. 
századi albumtulajdonos Paulus Schirmer, 
Johannes Finck, Antonius Schirmer és Jo
hannes Hassmann.

A nagyszebeni származású Paulus 
Schirmer albuma (Ms 674) 237 levélből áll, 
összesen nyolcvannégy bejegyzést ta r ta l
maz, amelybe beleszámítottuk a kérdéses, 
egyelőre nem tisztázott bejegyzéseket — áb
rákat, bejegyző neve nélküli citátumokat 
-  is. A nyolcvannégy bejegyzés nyelvi el
oszlása a következő: egy francia, egy fran
cia-angol, huszonhat latin, kettő latin-gö
rög, egy latin-héber, tizenhat latin-német, 
egy latin—lengyel, harminchárom német, 
egy német—görög nyelvű, illetve két olyan 
ábra található, amelyhez a bejegyző nem 
fűzött semmilyen magyarázatot. Az idé
zett, főként antik szerzők mellett Milton és 
Erasmus műveiből vett citátumokat is ol
vashatunk. Az első bejegyzés 1681. június 
4-én Kolozsvárott kelt, augusztus 2-án m ár 
Boroszlóban van Schirmer. Drezda, Lipcse,

Nürnberg, Augsburg, Bécs a szász peregri
nus útja, négy év múlva, 1685 októberében 
Krakkó érintésével érkezik haza.

A szintén szász származású Johannes 
Finck albuma (Ms 673) összesen 230 levél, 
az 1648-1656 közötti időszakból 85 bejegy
zést találunk, amelyből kettő ugyanattól a 
bejegyzőtől származik. A bejegyések Ko
lozsváron, Boroszlón, Briegben, Lipcsében, 
Augsburgban, Bécsben, Krakkóban, va
lam int Leidenben íródtak. Nyelvi eloszlás 
szerint kilenc görög-latin, három héber
latin, 62 latin nyelvű, kettő latin-francia, 
négy latin-ném et, három német, egy per- 
zsa-héber-latin, egy perzsa-latin nyelvű. 
A bejegyzések nagy része Königsbergben, 
Wittenbergben, illetve Rigában született. 
Az inscriptiók, simbolumok szerzői főként 
latin auktorok: a bejegyzők Cicero, Augus
tinus, Horatius, Ovidius, Seneca, Vergilius, 
Terentius műveit idézik a leggyakrabban. 
Nem ritka a Bibliából vett idézet, parafrá
zis sem.

A Schirmer család másik peregrinu
sa, a prédikátor Antonius Schirmer 1642- 
ben még szebeni diák, 1657-ben a szebeni 
gimnázium anyakönyvi bejegyzése szerint 
m ár prédikátor. Albuma (Ms 675) összesen 
148 bejegyzést tartalm az, amelyből 98 au- 
tográf, ezek mind a Schirmer-album auto- 
gráfjai. Johannes Hassmann albumából 
37, az ismeretlen albumból 13 bejegyzést 
másolt át Michael Diószegi. A két album
tulajdonos minden valószínűség szerint ta 
lálkozott egymással külföldi tanulmány- 
útjuk során. Erről nemcsak a két album 
azonos személytől azonos évben kelt — nem 
egy esetben azonos — inscriptiói—bejegyzé
sei árulkodnak. A Schirmer-album auto- 
gráfjai között ott találjuk Hassmann be
jegyzését, a Hassmann-másolatok között 
pedig egy Schirmer-bejegyzésmásolatot is. 
Maga a Schirmer-album 1654—1684 közöt
ti bejegyzéseket tartalm az (1656, 1657 és 
1684-ből mindössze egy-egy). A 254r—275r 
közötti bejegyzések -  az 1651-1653 közötti 
időszakból -  Johannes H assm ann albumá
ból származnak. Az első és utolsó bejegyzés 
a másolótól származik, 1706-ból. A máso
latok külön érdekessége, hogy Diószegi — 
amennyiben címerrel találkozik, igyekszik 
részletesen beszámolni annak tartalm áról. 
A 276r-282r. közötti bejegyzésmásolatok 
1567-ből származnak, kivéve az utolsót, 
ami szintén 1706-os. A 283r- 302r oldala
kon folytatódik Schirmer eredeti albuma. 
Az idézett citátumok nagy része antik  auk
toroktól, valam int a Bibliából származik. 
1651 augusztusában Antonius Schirmer

Teleki István bejegyzése Páky József albumába 1785-ből Michael Zachaeli bejegyzése Johannes Finck albumába 1656 szeptemberében
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m ár Boroszlóban van, október 6-án már 
Wittenbergben, 1654-ben Boroszlón és Lő
csén keresztül érkezik haza.

A kutatás során ugyanakkor több olyan 
album is előkerült, amelyek — a könytári 
katalógus szerint -  vagy nem találhatóak 
m ár meg a könyvtár állományában, vagy 
pedig nem albumként szerepeltek/szere- 
pelnek a nyilvántartásban, ilyen például 
a Pákei Józsefé, amely a katalógus szerint 
nem található („nincs bent”), illetve az Ms 
672-es jelzetű album, amely a katalógus
ban Rosarium név a la tt található. Joseph 
Páky albuma (Ms 667) a vizsgált albumok 
közül a legtöbb autográf bejegyzést ta rta l
mazza — összesen 114-et. A másik két 18. 
századi albumtulajdonos Michael Schwarz 
és Samuel B. Intze.

A kolozsvári unitárius kollégium taná
ra, Joseph Páky — Szinnyei szerint Pákei 
József -  albumába 114-en írnak, ebbó'l 3 
angol, 4 francia, 4 görög, 1 héber, 61 latin, 1 
m agyar és 41 német nyelvű. Az első bejegy
zés 1778-ban, Kolozsváron íródott, 1784 
márciusától olvashatunk külföldi bejegyzé
seket. (1778-1784 között az említetten kí
vül nincs más bejegyzés). A külföldi bejegy
zések 1784-85 között keletkeztek, Páky já r  
Prágában, Lipcsében, Berlinben, Halleben, 
Göttingenben és Wittenbergben is, albu
mában Teleki István és Teleki László nevét 
is felleljük. Az 1786-1799 közötti időszak
ban csak kolozsvári bejegyzést találunk. 
A görög és latin auktorok mellett Francis 
Bacon, Alexander Pope és Rousseau művei
ből is találunk idézeteket.

Az evangélikus lelkész Michael 
Schwarz (Ms 666) a brassói evangélikus 
gimnáziumban kezdi meg tanulmányait, 
1781-ben indul el Göttingenbe zenei tehet
ségét képezni, 1787-ben m ár Brassóban ze
netanár, illetve városi kántor, 1796-tól vá
rosi lelkész. Albumában 62 bejegyzés (vagy 
feltételezhetően ahhoz tartozó ábra) olvas
ható, amelyből kettő francia nyelvű, 18 la
tin, két latin-görög és 33 német nyelvű. 
Külön érdekessége a Schirmer-albumnak, 
hogy a tulajdonos az album végén közli a 
bejegyzők alfabetikus sorrendjét és a be
jegyzés oldalszámát. Az album töredé
kes, de a névjegyzék alapján — még ha a 
bejegyzések tarta lm át nem ismerjük is — 
az összes bejegyző nevéről tudomást sze
rezhetünk. A bejegyzések nagy része Göt
tingenben készült, ahova Bécs, Kassa, 
Pozsony, Erlangen, F rankfurt érintésével 
érkezik meg Schwarz.

Az 1795—1822 között kolozsvári evan
gélikus lelkész és esperes Samuel B. Intze 
(Ms 668) album ának bejegyzései az 1785- 
1788 közötti időszakban születtek, 1 angol, 
egy francia, 47 latin, tíz latin-görög, há
rom latin-héber, egy magyar, hat német, 
illeve egy ném et-m agyar nyelvű. A legtöbb 
bejegyző a leideni diákévekhez köthető, de 
megjelenik Utrecht és Bécs mellett Pest is, 
emiatt jóval több m agyar származású be
jegyzővel találkozunk az album lapjain.

A rövid ismertetőből is érzékelhető: a 
16—18. századi peregrinusok kapcsolatai
ról, utazásairól, műveltségi viszonyaikról 
az egyes albumok is sok mindent elárul
nak -  az adatbázis több ezer bejegyzése ré
vén azonban tágabb kontextusban is értel
mezhetjük ezeket: jól nyomon követhető az 
antik és kortárs auktorok idézettsége, egy- 
egy egyetem diákságának összetétele, uta
zásaik hálózata.

Utazni -  remek szokás
» » >  folytatás az 1. oldalról

Csak ott lehet a szállásuk. Én ezt a Je- 
reván-Moszkva u ta t heti három szor szok
tam  m egtenni, reggel indulok Jereván
ból, estére visszajövök. Isten önökkel, 
érezzék otthon m agukat m inálunk!

Az utazás csak úgy érdekes, ha  tö rté 
n ik  közben valam i m aradandónak ígér
kező esemény, élmény. Például Király 
Farkas és K irály Zoltán szó nélkül leug
r ik  a dögzsúfolt vonatról a legelső m a
gyarországi vasútállom áson, m ert igen 
megszomjaztak. Legelső közös külföl
di útjukon se szó, se beszéd, odahagyják 
aggódó aty jukat a konzervesdobozt idé
ző vagonban... Nem nyújtjuk a történe
tet: a szerelvény lassan  indulni kezdett, 
én pedig számolni kezdtem, hány cso
maggal is indultunk ú tnak, s m it teszek 
majd velük, ha megérkezek szálegyedül 
a Nyugatiba. Hány csomagot hagyjak el
vesződni... De nem! A módszer a követke
ző: szalad a mozgásban lévő vonat m ellett 
a két jólnevelt ifjú, és egyenként dobál
ják  be a nyitott ajtón át a söröket, majd 
fölugranak m aguk is a lépcsőre. Ilyenkor 
szoktak elájulni az édesanyák, de szeren
csére ilyenkor nincsenek jelen.

Jelzem: egyetlen üveg sem sérült meg, 
semmi sem veszett kárba.

T e lih o ld  (a h o ld  v o n zá sá b a n )

M int mondtam: utazni -  remek szokás. 
Elmenni és megérkezni! Vagy ahogyan a 
szellemes francia fogalmaz: „Partir c’est 
m ourir un peu”. Elég erős. De azért u ta 
zunk! Megéri. M ert például m egállhat az 
ember a balavásári hegytetőn egy perc
re, megszusszan, ugye, és elgyönyörködik 
a Kis-Küküllő völgyében, és szállni kül

di a tek in te té t Fületelke felé. Az emléke
ző képzelet törvénye szerint ugyanis ott 
ül egy dombon Schuller Elsa agronómus 
egyetemi hallgató, nyári gyakorlaton, s 
mellette álldogál, az A  betűre emlékezte
tő  határm érő  szerszámmal, K. L. tizenöt 
éves tanuló m int segítő; hótt-szerelmes if
jú  reménység, aki egyfolytában a szovátai 
diákcsapat felé figyel, m ert ott árválkodik 
nélküle élete soha el nem felejthető legna
gyobb szerelme. Jól tudjuk: ilyen helyze
tekben m inden perc veszélyeket rejteget. 
Az Elsa-lány viszont tú l van m ár az effé
le helyzeteken, pihenteti a mogyorófa á r
nyékában gyönyörű, érett idomait, majd 
egy p illanatra  megfeledkezik magáról és 
így szól: — Milyen kár, hogy ilyen szerel
mes vagy! M enjünk dolgozni...

U tazni jó — de nem egyedül! Egyedül 
még az emlékezés is unalom ba süllyed. 
Társ kell, ak it érdekelhet a jelenet, mely
ben Párizsban, a Saint Denis utcában, 
egyik ifjúkorunkban, Köntös Szabó Zol
tán  odalép egy poros k irakatab lak  előtt 
posztoló, erősen vonzó idomú hölgyhöz és 
? jelet rajzol az üvegre. A sötét bőrű szép
ség ugyanezzel a módszerrel él, válaszol: 
50... Zoltán B átyánk kissé feldúlva érke
zik vissza Szilágyi István  és K. L. kolozs
vári írókhoz, az utca túloldalára. -  Ö t
ven -  mondja lehangoltan. -  A francba!... 
Csakhogy nagyvonalúság is van a vilá
gon! Barátság! — Összeadjuk! — mond
ja  Szilágyi Úr. -  Ma kevesebb vörösbort 
iszunk. H a neked ez ilyen sokat jelente
ne... -  Az a baj, hogy így m ár nem érde
kes! — legyintett a Pingált szívek Natasá
nak meg a Kár volt sírni Jeruzsálemben 
hason líthatatlan  szerzője.

***

Hadd mondom el még azt is: utazni jó! 
És az se kutya, am ikor az Utunk legen
dás sofőrje, Miklós Bácsi nyomott egy h ir
telen, amolyan orra buktatós féket, a Bu- 
csin-tetőn, karácsony előtti jeges-havas 
úton, és vészjóslón k iad ta  a parancsot, 
úgy is, m int valam ikori csapatcsendőr: -  
Szálljon ki, aki pisilni akar, m ert Gyer- 
gyóig nem állok meg! S ha  még egyszer 
Jakab  Anti vagy Kirájlaci kiejti a száján, 
hogy „huszárbéhat” vagy „vezérdékettő” 
vagy valam i ilyesmit, én az egész rako
m ányt beviszem egy szakadékba, van 
elég! -  Tiszta beszéd volt. Én azóta nem 
„űzöm” a fejsakkot. U tazni jó anélkül is.

De az utazásról írn i a Helikonnak!?----
Azt m ondta-írta egyszer egy illető: -  

Ha egy napot töltesz Japánban , biztosan 
írsz róla egy kis könyvet. Ha egy-két hé
tig, hónapig ott időzöl -  szép riportot ka- 
nyarítasz a tapasztaltakról. Ha meg úgy 
hozza a sorsod, hogy ott élsz évekig — 
szép, őszinte költeményt faragsz róla...

Azzal kezdtem, ha  jól emlékszem, hogy 
utazni jó. Ám én csak tá rsak k a l szere
tek. Akik ha induláskor éppen nincsenek 
is — majd szerzünk m agunknak útköz
ben. Összes tapasztalatom  azt mondatja 
velem: nincs akadály, nem lehet. A világ 
m inden íro tt s beszélt nyelve rendelkezé
sünkre áll. Ú tra fel! Ameddig csak lehet!
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VÁRADI NAGY PÁL

Messier-maraton
Csillagászati észlelés közben az ember 

ösztönösen csendben van. Kifelé is, de be
felé is figyel. Összpontosít, hangolja magát 
a sok esetben halvány, az emberi érzéke
lés és a műszerek határán  rejtőzködő égi
testek megfigyelésére, a távcsőhöz légzés- 
technika is kell. Zárójel kívánkozik ide, 
hogy a természetbe, szerencséseknél a há t
só kertbe, mindenképp sötét helyre kitele
pült, saját műszerrel dolgozó, elsősorban 
amatőr csillagászokról van szó, és feltéve, 
hogy nem hallatszik semmi fenyegető, ku- 
tyafalka, vaddisznó vagy medve a közelből, 
észlelőhelye válogatja, kinek miben volt 
m ár része. A sokszor túlzásba vitt fények, 
a közvilágítás m iatt lakott területről, kivé
ve a szó szerint sötét falvakat, ma m ár nem 
nagyon érdemes távcsövet fordítani az ég
bolt mélységei felé. Napot, holdat, bolygó
kat Kolozsvár központjából is lencsevégre 
lehet kapni, de a mélyég-objektumokhoz, a 
halványabb csillaghalmazokhoz, ködökhöz 
és galaxisokhoz, illetve a Tejút pompájához 
el kell hagynunk a civilizáció fényszennyét.

F i n i S T O R I Í I
Mi, akik m anapság hobbiból észlelünk, 

sokszor já runk  a csillagászattudomány 
egykori úttörőinek nyomdokában. Szok
tunk  Galilei-élményról beszélni -  Gali
leo Galilei az elsők egyike volt, aki távcső
vel vizsgálta az eget még az ezerhatszázas 
évek elején, és szinte egyetlen éjszaka 
a la tt több felfedezést tett, m int elődei több 
évszázad során. Leírta a Hold krátereit, a 
Jupiter holdjait, a Vénusz fázisait, és hogy 
a szemünkben köddé összeolvadó Tejutat 
m egszámlálhatatlanul sok csillag alkotja. 
Úgymond ködös csillagokat az ókor óta is
m ert az emberiség, de Galilei u tán  is még 
hosszú időnek kellett eltelnie, amíg a kuri
ózumokból rendszerek, katalógusok kezd
tek összeállni. Az egyik ilyen, az ezerhét
százas évek végén összeállított katalógust 
ma főként amatőrök használják. Az ok na
gyon is gyakorlati: az akkori profi műsze
rek szám ára elérhető objektumok listájáról 
van szó, amelyek a mai hobbitávcsövekkel 
viszonylag könnyű, evidens célpontok.

Március végén világszerte sokan vállal
koznak a Messier-maratonra, amely m int
egy száz objektum egyetlen éjszaka alatt

való végigészlelését jelenti. Asztrofotósok, 
mint jómagam is, sokan a „saját” Messier- 
katalógusuk összeállításán is dolgoznak. 
Charles Messier francia csillagász a tizen
nyolcadik század második felében, a tizen
kilencedik század elején volt aktív. Tucatnyi 
üstököst írt le, de öröksége talán  legfonto
sabb eleme a nevét viselő katalógus, amely
be olyan objektumokat sorolt, amelyek nem 
tévesztendők össze üstökösökkel: csillag- 
halmazokat, ködösségeket, galaxisokat, 
amelyek Franciaországból, tehát az észa
ki félgömbről -  így tőlünk is -  látszódnak. 
Azaz a kor műszaki korlátainak megfelelő
en, aránylag fényes és érdekes égitesteket, 
amelyek így méltán számot tarthatnak  a 
mai észlelő figyelmére. Az objektumok ka
talógusszáma nagyjából a felfedezési sor
rendet tükrözi. Van a Messier-katalógusban 
azért néhány hibás, a mai napig vitás, illet
ve vicces pont. A hibás és vitás elemek kö
zül az M40 egy közönséges kettőscsillag, 
nincs ködösség, az M73 négy csillag érdek
telen együttese, aztán van például az M48 
nyílthalmaz, amelyet utólag kellett megke
resni, mert a jelzett égi koordinátákon nem 
volt semmi. Az M102 azonossága pedig a 
mai napig tisztázatlan. A vicces része pe
dig az emberi gyarlóság. Bekerült ugyanis 
Messier katalógusába, amely még egyszer 
tehát az üstökösökkel össze nem téveszten
dő égitesteket listázza, az ősidők óta ismert 
Fiastyúk M45 sorszámmal, az Orion-köd 
M42-es és M43-as számmal, és a legkisebb 
távcsőben is, vagy talán  szabad szemmel is 
csillagokra bomló M44 csillaghalmaz -  ezek 
egyike sem hasonlít üstökösökhöz. Csak
hogy volt Messiernek egy riválisa, Nicholas 
Louis de la Caille, aki 3x14 objektumos, 
mai szemmel visszatekintve rosszabb minő
ségű katalógust tett közzé vele párhuzamo
san, és hát 45 azért mégiscsak több, mint 
42. A Messier-katalógus végül 110 objektu- 
mosra bővült.

De vannak nagy hiányzók is. Messier ka
talógusából földrajzi okokból teljesen hiány
zik a déli égbolt nagy hányada és néhány 
nagyon könnyű, de tényleg nem üstökös- 
szerű célpont. Utóbbiak közül szabad szem
mel is könnyen kivehető, távcsőben pompás 
látványt nyújt a Perseus csillagképben az 
Ikerhalmaz, és szintén szabad szemmel ki
vehető az Orion és a Kis Kutya között fél
útra, az Egyszarvúban a Rosetta-köd köze
pén lévő halmaz, ám van számos további, 
m ár távcsöves célpontnak számító hiányzó 
is, amelyeknek ott volna a helye a könnyen 
észlelhető objektumok katalógusában.

Sir Patrick Moore személye megkerül
hetetlen a huszadik század csillagászat
történetében, amatőr csillagász, műsor
vezető, tudománynépszerűsítő, sokoldalú

M16, a  T e re m té s  O szlopai

figura volt. A Messier-katalógus földrajzi 
korlátáit feloldandó és hiányosságait pót
landó a kilencvenes években közzétette a 
saját, Caldwell-katalógus című lajstromát, 
kifejezetten amatőrök számára, felhasz
nálva a tudomány idő közbeni eredményeit. 
A Caldwell-katalógus az északi ég Messier- 
hiányzóit és a hasonlóan könnyen elérhető 
déli látványosságokat gyűjti össze többnyi
re az NGC és IC katalógusokból, jellem
zően északról délre haladó számozással, a 
legészakibb 1-től a legdélibb 109-ig.

Ha mezőn, a sötétben, észlelés közben 
elejti valaki, hogy tudomisén NGC4565 
vagy PGC 42036, az csak az Esőember le
xikális memóriájában visszhangzik teljes 
bizonyossággal -  láttam  ilyet a hobbiban, 
de még csillagász-sorban is inkább kivétel 
az ilyen, m int szabály - , de az, hogy M51 
vagy C38, hosszan kimondva Messier 51 
vagy Caldwell 38 egyben garancia a rra  is, 
hogy a mi — a M essier-katalógus összeál
lításának  korában fantasztikus álomnak 
számító -  egyszerű am atőr műszereink
kel is vizuálisan könnyen észlelhető objek
tumról, könnyen fotózható és aránylag lá t
ványos égitestről van szó.

Csillagászati észlelés közben az ember 
ösztönösen csendben van. Kifelé is, és befe
lé is figyel. Közelről hallom, ketyeg az óra
gép az állványomban, am int a célponton, 
egy szomszédos galaxison ta rtja  a távcsöve
met és a rászerelt, házilag átalakított fény
képezőgépemet, am int a hosszú percekig 
tartó  expozíciók között kattan. Távolabbról 
hallatszik, amint az észlelőtársam, István 
meg-megtolja saját kezűleg épített, Dobson 
zsámolyon ülő távcsövét, belenéz, jegyzetel, 
aztán rááll a következő célpontra, belenéz 
és ismét jegyzetel -  maratonozik. Odébb 
róka surran, még távolabb talán  vaddisz
nó csörtet. És m ert odafigyelünk, szabad 
szemmel vagy távcsövön át, a szemünkbe 
vagy a fényképezőgép szenzorára évezre
dekkel, évmilliókkal ezelőtt indult fény ér
kezik meg, csillagködökből, halmazokból, 
távoli galaxisokból, az egész univerzumból.
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LÁSZLÓ NOÉMI

Lányvers
Budapest véletlenül alakult. Ragadt, m int hajban a bogáncs, 
alig tudtam  kiszedni. Háborúszürke, szurtos utcák.
Rozsdás rács, bérházablakon. Vasalt fej, műköröm, háj, 
gumipapucsok. A  Moszkva-téren Pekingi Kacsa, a várban 
könyvtár, kút, galamb.

Üveg, fény, csend, adatlapok. ígéretes jövő, megnyugtató magány. 
Piros, kék, sárga, lila tinta. Zsugorodom az idegen tömegben, 
amelyhez tartozni cseppet sem törekedtem, csak sodródom, 
huzatos átjáróban, zötyögő trolin.

Túlzás, hogy lakom valahol, vagy hogy van valakim.
Enni csak érintőlegesen szoktam. Cigibe fogózom, és elbújok 
jeges unicumokban, a Három Hollóban, a Művészben, a Grinzingi 
mellett a sarkon, mielőtt első matekóránk tartom Dömének, 
aki az apja szerint szociopata.

Állok a rakparton. Nem tudom, hova menjek. Itt menni jó.
A  társas magány elfogadható. Megyünk, m int gyalogátjárón 
az átkelők. Párhuzamos, magánsebességgel múló idők, 
párhuzamos, magánrémekkel feltöltött világok. Papír-fecnik, 
féltéglák, huzalok alatt tüskés emberi ritkaságok.

Hidak: fehér, zöld, szürke, sárga. A  libegő, a fogaskerekű.
A  Normafa, am it pár síelő akár hegynek is nézhet.
Központi Fizikai Kutatóintézet. Sakk-vereség, éjjeli őrjárat 
a M ÁK  fehér csempéi közt. Bősz doktorandusz kollégák, 
hátulról előre, betéve fújják Gilles Deleuze-t, és az a mondat: 
Kedves Noémi, nem írha t úgy, hogy abba senki ne kössön bele!

Anyámtól néha levelet kapok. Más főz nekem egyperces lágy tojást, 
és szókincsemből lassan elhagyom a meggyőződést és az akarást, 
a tervet, a jövőt. Levél, mintha még működne a mérleg, 
és rátenne még engem valaki. A  kézírásos sorok véget érnek, 
mielőtt ki lehetne mondani, hogy eljöttem, miközben ottmaradtam, 
vázák között, a szekrény tetején. Itt könnyű test, ott nehézkedő 
árnyék.

Egyik sem az enyém.

Mintha a múltam számításba venne, ha esem, talpra állok valahogy, 
mert aki itt sincs, ott sincs igazán, annak ideje itt se, ott se fogy, 
az úgy él, mintha nem jöhetne érte se prózai, se drámai halál, 
és amikor már mindenét felélte, a semmiből új mindent fabrikál, 
új s új utakra indul szüntelen, sehol sem rajzolódik ki a cél, 
és még a végén majd zokon veszem, ha könnyűségem  
mégis célba ér.

Anyavers
Bukarest véletlenül alakult. Valaki más akarta. Nem ellenkeztem, 
nem vagyok az ellenkező fajta. Tágas volt, zajos és üres, kongott a tér. 
Gondoltam: fővárosból egy még belefér. Gondoltam:

lesz majd valahogy,
vasból vagyok. M íg föl nem húznak, m int a horgony: maradok. 
Vasból, de vajból is, kenyérre kenhető. Bűvös csákó, am it csak 
ritkán keresnek elő.

Gazzal benőtt romok, acélüveg csodák. Babakocsival gurul
Bukarest

fatemplomtól fatemplomig s tovább. Hintától hintáig,
piactól piacig.

Nézem: a magányosok ura hol lakiki Honnan tekint némán le ránk? 
Alvó baba, szuszogó anyuka, a járda a hazánk. Sáros, poros,

talált,
fényesre súrolt vén mese, amilyet Seherezádé nagyanyja hadováit, 
nincs vége, eleje, közepe se.

Lakni lakom. Nem érzem, hogy vagyok. Habtégla fellegek, 
bádoglapokkal kirakott egek mögé bújtak az angyalok.
Ha látnám őket, bennük úgysem hinnék. Van mindenem, 
csak depresszióm nincs még. Állok a forgatagban, egyedül.
A  babakocsiárnyék rám vetül. Állok, m intha még dolgom 
volna, és nem kívánnék mindent a pokolba.

A  bukaresti hidak nem hidak. A  víz jellegtelen, a korlát ingatag. 
Úgy járnak korlátok közt át meg át, mintha senki sem látná  
önmagát. Sétafikáinak felelőtlenül. Hátukon láthatatlan házi 
szörny csücsül. Fel-alá mászkálnak, jobbra és balra térnek, 
nem imádkoznak senkihez, a haláltól sem félnek.

Májusban dög meleg. Peng az acél, az aszfalt sistereg.
Surrog a sok levél, zizzen a por. A  szemek közt kóválygok 
valahol. Mikroszkopikus méretű gyaloganya. Hiába lohol, 
zihál, ténfereg, sosem ju t  igazán haza. Legföljebb fontos 
feladatot lát el.

A  feje fölött végtelenbe nő  a bám ult polgárokkal teli Bábel, 
ahol célt tűznek ki, követnek, érnek el. A  sok anya 
senkit sem érdekel. A z  anyák foltok egy hivataling 
kidörzsölt gallérvonalán. Kimosva, kicsavarva száradnak 
a ház udvar felőli oldalán.

Kikészülök. Irdatlan ajtót nyit felém a múltam. Homlokom 
vasabroncs, falba verem. Hiába. Már kialakultam. Nem hajlok 
kedvesen a cifra semmibe. Családkút apadó vizébe nem fúlok bele. 
Inkább a lélektelen, önző menekült létébe zuhanok. Szapulásomra 
immáron sírig meglesz az ok. Emelem kalapom, és elásom magam. 
Adieu, hatalmas tömbök és terek! Megy az otthontalan.

BliliHiliiiHVÁGVÖLGYI B. ANDRÁS 

A hatodik könyv és a pisco sour
A z igazi rendőr búbánata i -  összefüggések és mellékkörülmények
(2666) M agyar megjelenése az ősszel 

bestseller-listás irodalmi szenzációt és szo
katlanul széles kritikai visszhangot ger
jesztett. Roberto Bolano monumentális és 
monstruózus főműve, a korai halál m iatt 
befejezetlen 2666 c. regény öt könyvből áll. 
A Kritikusok könyve négy irodalm ár — egy 
olasz, egy francia, egy spanyol és egy an
gol germ anista — téblábolása a fiktív né
met Nobel-esélyes Benno von Archimboldi 
életműve körül. (Halljunk oda, mennyi
re hajaz e név Adalbert von Chamissóéra, 
a francia forradalom eló'l Poroszországba 
menekült családból származó, nem-anya

nyelvi német íróéra, a Peter Schlemil külö
nös élete c. meseregény szerzője, s a berli
ni Dalos György megfogalmazása szerint a 
róla elnevezett díj a „vendégmunkás íróé” 
volt mindmostanáig, míg a díj örökös nél
kül meg nem szűnt.) Európai könyv a k ri
tikusoké, ha a vége Eszak-Mexikóba kerül 
is. Ha akarom, a színtelen-szagtalan Unió 
kritikája, kis szakmai harcok jól kistafíro- 
zott konferenciákon, ménage á trois a brit 
nő' és a francia és spanyol hímkolléga kö
zött. Von Archimboldi így, von Archimboldi 
úgy, nemcsak elemzik, de nyomoznak u tá
na, m ert a bolanói Weltanschauungban

az író elsó'sorban nyomozó, titkok felde
rítője és tudója. Elmennek a sonorai siva
tagba, az amerikai határnál lévő Santa 
Teresába, ahol a maquiladorá-k (kiszerve
zett am erikai összeszerelő-üzemek) mun
kásnőit évek óta titokzatos sorozatgyilkos
ság tizedeli, s ahol a németet sejtik. Benno 
von Archimboldi nyomai erre vezetnek, 
de nem bukkannak rá, viszont a szerelmi 
hárm as megbomlik, az angol kollegina le
lép Morinivel, az idősebb és kerekesszék
hez kötött negyedik kritikussal. A máso
dik könyv a chilei Amalfitano irodalmár 
és filozófiaprofesszoré. Talán „illetlen érin
tések” m iatt kirúgják egyetemi állásából 
Barcelonában, nem kap, nem talál mást,

» » >  f o l y t a t á s  a  1 2 . o ld a lo n
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csak a santa teresai egyetemet, oda vo
nul vissza serdülő lányával. Fate -  úgyis, 
m int sors -  könyve egy épp anyját gyászo
ló fekete kultúrskribler könyve, véletlenül 
cseppen egy santa teresai ökölvívó-mérkő
zés közvetítésébe, de érdeklődni kezd a so
rozatgyilkosság után. A Gyilkosságok köny
ve kimerítő olvasmány. A Gonosz tetteinek 
enumerációja, fejfájós, szívszaggató há
romszáz oldal. Rendőrségi jelentések, nyo
mozati jegyzőkönyvek sivár hangulata, 
több száz nő erőszakos halála. Az utolsó, 
Archimboldi könyve végre a titokzatos né
metet állítja vizsgálódása kandi górcsövé
nek tárgylemezére. A rejtőzködő és szinte 
megfoghatatlan író a prózaibb Hans Reiter 
néven született cselédsorsba egy junker
birtokon Poroszországban. Életútja jeges 
rettenet, Michael Haneke nyomasztó fe
kete-fehér képi világa (Fehér szalag) ro
konul E rnst Jünger (Acélzivatarban) első 
világháborús forró fémjével, ám  Hans Re
iter háborúja a második világ-. Kastélybe
li rejtekhelyről földesúr-junkerének lányát, 
von Zumpe bárónőt látja üzekedni a K ár
pátokban egy jelentős szexuális adottsá
gokkal bíró román tábornokkal -  akit majd 
később is lát, 1944. augusztus 23-a környé
kén, mikor m ár a legénysége keresztre fe
szítette —, az ukrajnai stetlben az egysége 
előtt járó Einsatzgruppe által elpusztított 
zsidó forradalmár-intellektuell Anszkij 
kéziratát böngészi, melyből, így sejlik, ké
sőbbi írói pályáját megalapozza. A háború 
után  kiadójának felesége az újfent előke
rülő baronessz, az újdondász író rejtőzkö
dő és vándoréletet él, talán  a rá  olymód 
hasonló unokaöccse u tán  is elmegy San
ta  Teresába, ahol — folytatódó sorozatgyil
kosság mellett — a rokont letartóztatták nő
gyilkosságok vádjával. Bolano nem tudta 
befejezni főművét, májrák, nem tudni, hogy 
a rizomatikus szerkezetben szórványo
san összefutó szálak végül összecsomózód- 
tak-e fejében. A hiány, a megfejtés hiánya, 
a szerző korai halála m iatti monumentális 
torzó bizonyosan az elmúlt 17 év egyik leg
fontosabb prózai művévé teszi világszinten.

{nyomozói búbánat: Genézis) Bolano a 
Tercera chilei lapnak adott 1998-as in
terjúja szerint akkor m ár tizenéve dolgo
zott egy regényen, „800 oldal lesz, főmű”, 
a latino slemil, Amalfitano professzor kö
rüli történés, A z igazi rendőr búbánatai 
innen kihüvelyezhetően a 2666 előzmé
nye. Prequel, ahogy a film iparban mond
ják, megelőző történet, mely csak 2011-ben 
jelent meg. Bolanista irodalmárok szerint 
másodlagos mű, a család és kiadói szer
kesztők vakarászták  össze a komputerből 
és jegyzetekből a jogdíjra kacsingatva, az 
író posztumusz toplistás befutása után.

Pedig.
E könyv első fejezetének címe a Berli

ni fal leomlása, mely a megözvegyült pro
fesszor -  a feleség, Edith Lieberman „a 
déli félteke legszebb, legelbűvölőbb nője 
volt” — szexuális orientációváltását jelzi: 
„homoszexualitásomat akkor fedeztem fel, 
amikor az oroszok a kapitalizmus iránti 
szenvedélyüket”. A próza heteroszexuális, 
mondja Amalfitano fiatal szeretője, Pad
illa — „kamasz lóháton”, arrogáns, mint 
egy m editerrán isten, és erős, m int egy

kubai bokszoló —, a líra meleg. Buzik, ho
márok, fartúrók, raty ik  — ezek a költészet 
kategorizálásához Bolano által használt 
elnevezések. 19. századi apollói francia 
költők, ak ik  pánerotikus maghrebi fiúk 
avatarjainak állították be m agukat, W hit
m an „buzi” volt, Neruda „meleg”, Blake 
„buzi”, Octavio Paz megint csak „meleg”. 
Hogy a nagy oroszok közül viszont csak 
Hlebnyikov „buzi”. Amalfitano a katego
rizálásból hiányolja a „beszélő majmokat”, 
m ire „ja, a  m adagaszkári buzi majmok 
visszautasítják a beszédet, így nem kell 
dolgozniuk” -  válaszolja erre Padilla. Ám 
a professzor és kamaszlánya, a Rosa Lu
xemburg u tán  keresztnevet kapó Rosa a 
mexikói végvidékre szorul, Amalfitano új 
kedvese egy bizonyos Castillo, aki a pop
a r t  művész L arry  Rivers képeit ham isít
ja  tehetős, de tudatlan  texasi vevőkörnek. 
Castillo kicsit Christopher W alkenre h a 
sonlít, a professzorral képeslapos levele
zésben álló Padilla soha nem kérdez felőle, 
ami bántja Amalfitanót, m int ahogy az is, 
hogy Padilla a messzi Barcelonában A  ho
mokosok istene címen regényt ír, de részle
teket nem m utat.

Felbukkan J.M.G. Arcimboldi, aki itt 
francia prózaíró, Amalfitano kutatási te 
rülete, Végtelen rózsa c. regényét a profesz- 
szor sokra tartja . Minden lusta bölcsészek 
egykori végső m entsvárára (100 híres re
gény) hajazó tarta lm i összefoglalókat olva
sunk J.M.G. Arcimboldi francia író m un
kásságáról, mely nagyon nem ugyanaz, 
m int Benno von Archimboldi német író 
életműve. Rálátunk Amalfitano előéleté
re, Chilében 1972-ben előre megmondta 
Allende bukását, de nem te tt ellene sem
mit. A „piszkos háborúban” elfogták, kí
nozták, elmenekült, m int maga Bolano, 
lánya Buenos Airesben születik, de az a r
gentin jun ta  sem jobb a chileinél, tovább
mennek. Brazília, a legszebb tengerpart 
a legszebb nővel, zsidó feleség, „két cigány 
voltunk törzs nélkül”. Edith úgy hal meg a 
kórházban, hogy mellette egy súlyos beteg, 
álm ában félrebeszélő brazil nő krokodilok
kal hadakozik. Edith azt kéri, ne a brazil 
szegénytemetőbe temessék, hanem  szór
ják  hamvait a Dunába, ahová ta lán  a fel
menőit lőtték. Amalfitano Párizsba megy,

m int a dél-amerikai irodalom jelentékeny 
része, francia anarchisták  és latino troc- 
k isták  közé, íróilag Rodolfo Wilcock {Kép
rombolók zsinagógája) és Marcel Schwob 
{Képzelt életek) az istenei. Egy házban la
kik Raoul Delorme „barbár íróval”, aki a 
házának házmesterlakásából vezeti moz
galmát, műkedvelő íróka, a chilei profesz- 
szor próbálja útját egyengetni, sikertele
nül. Ámde van-e köze a „barbár íróknak” 
J.M.G. Arcimboldi eltűnéséhez? Mert el
tűn ik  ő is, ahogy Amalfitano is Párizsból, 
Nicaraguába megy, belenéz a Ja g u á r  mo
solyába” (S. Rushdie szava), a sandinista 
forradalomba, és onnan m ár Barcelona.

(pisco sour) A pisco kecsua szó Peruból, 
de Chilében is használják, egyfajta otta
ni sárgás-ám brás törkölyt jelent, Chilében 
az Atacama-sivatag környékén terem  leg
inkább. A pisco sour az egyik koktél, amit 
ebből a sivatagi szeszből készítenek fel
vert tojásfehérje, limetta-dzsúz, némi szi
rup és keserű Angostura-cseppek hozzá
adásával. Mivel jég sem zúzott, sem kocka 
formájában nem kerül bele, ezért a pisco 
sour egy meleg, pikáns, keserédes ital, 
igen hasonló Amalfitano professzor tö rté
netéhez. Bolano hőse részben saját élmény, 
részben fausti toposz, aki akar a Gonosz- 
szál foglalkozni, érdekli a sok nőgyilkos
ság Santa Teresában -  m intája a való
di Ciudad Juarez, mely úgy pokol, m int 
K andahár vagy Aleppó. A z igazi rend
őr búbánatai előzménye a 2ő6‘6'-nak, ösz- 
szefügg vele, s együtt olvasandó, kár, hogy 
m agyar kiadása még nincs. A könyvek 
elektro-transzcendens teret hoznak lét
re, szívüknek legközepe az am erikai ha tá r 
melléke, a Gonosz topográfiája, térkép és 
táj, költészet és westernfilm, a kilencvenes 
évek elejétől az ezredforduló tájáig járunk , 
u tunkat nagy, mély Canyonok nehezítik, e 
nagy Canyonok feltöltése, értelmi, érzelmi 
áthidalása az olvasó (nyomozó) feladata.

2666. Jelenkor, B udapest, 2016. 
(ford.: K utasy M ercédesz).

Los sinsabores de l verdadero  poli- 
cía . E d itorial A nagram a, B arcelo
na, 2011; Woes o f  the True Policem an, 
Farrar, Straus & G iroux, N ew  York, 
2012. (ford.: N atasha Wimmer).
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HORVÁTH BENJI

Soha egy város
Az utolsó eló'tti nagy m agyar író emlékére 

Keletközép
hegylakóként számolgatom  
a tengerek között eltelt 
éveket Egy cigizó'fülkében repülés előtt 
könnyen eltévedek Elhagylak Európa 
Vámpírbölcső Irgalom földje

Oszlik a bűnbocsátás füstje 
Végig a sivatagi úton 
Egyiptomban a halottak hazatérnek 
A posztmodern halott 
mondják
A  történelem halott 
Vagy legalábbis 
Szekrénybe zártuk  
A  civilizáció halott
mondják A z olvasókon túl nincsenek írók
Vagyok mondja Mózesnek
Mózes mondja Áronnak
Áron mondja Fáraónak
Álászolgája
Buy me a Mercedes Benz
Napestig dolgozom Végig a sivatagi úton
De az eredetit visszaadni nem lehet
Senki nem dadog úgy m int a Vagyok
Senki nincs a pusztában
Nincs hova kivonulni
Foglalt minden
De menj el messzire és megmutatom  
ki az Istened

Róma fölött villámlik 3 tenger találkozik
a vérben

És a döbbenet amikor a N ílus torka fölött
körözöl az éjszakában
Hogy nem láttál soha egy várost

Onnantól 3 napig telihold kísér 
Müezzinek sírása elhalt földeken 
Elfelejtett Vagyok alszik 
minden névben

Menj el messzire
A  Vörös Piramis gyomrából nézz fel 
és jusson eszedbe 
A  hegy befelé is végtelen

Mert sose voltál még úgy otthon 
m int a Holtak Városában 
Pedig egy óra is alig volt 
egyszerre igyekeztél kijutni 
és belesni mindenhova 
belélegezni a teret 
Félelem és vágy és ám ulat 
Otthon semmi nincs ilyen közel 
Nem élnek a kripták 
Nem tölti be őket gyerekzsivaj 
Ahol a halál uralkodik

Ott burjánzik és üzletel az élet 
Akinek nincs ajtaja az nem tud  elmenni 
Sose volt
mégis m indig nyitva van 
m int Észak és Dél kapuja 
mozognak és beszélnek a kövek

Akkor arra gondoltam
hol is találkoztam magammal
Mit találtam  a testemből Egyiptomban
M it nem
M it hagytam ott Kairóban 
A  lengyel diplomatával 
a diktátorok emberarcáról 
beszélgetünk 
öntözéses földművelésről 
a régészeti pontosság nehézségeiről 
és bipoláris múltról 
A  lányokkal sunyiban 
pezsgőzünk az irodában 
Forradalom tiltott szó 
kapcsolatok a kávé pörget vagy csak

a homok
amíg egy másik forradalmat
vetítenek a nagyteremben
A  napokban kiérződik a növekvő feszültség
Valahogy máshogy szólnak a dudák
Kérdéseim pontosabb
megismerését kívánják tőlem az istenek

Ha ezt a kávét fogyasztanám  
olyan megszállottan 
m int otthon 
Már föld volnék 
Pipák gőze 
Kezded érteni
Európában nem tudják mi az a szerelem
Homok és vér
Fények és színek
Mellékutcákból nyíló paloták
M indenki felfele épít
és egy balkán kutyától nem félnek

a macskák
az alexandriai alkonyaiban

Meghalni nem elég 
Sosemmise elég 
Fel nem foghatod

A ki már látta a halált az sehol nincs
egyedül

A ki cserélte már el szívét az ördögével 
azt az ördöge m indig emlékeztetni

fogja erre
És félni fog és nem akar történet lenni 
mert a történetek megfordulnak 
kibontódnak
és lépten-nyomon találkoznak 
és végül csak ómul rajtuk 
A  változatok sokasága befelé is végtelen 
M ind a tízezer lelkem 
És akiket cserben hagytam  
És akiket megjelöltem 
És akiket építhettem  
És minden csak véletlen 
félgyőzelem

M indezt majd elmondom még pontosab
ban is
Most csak egy invokációt még 
és egy darabka hasist 
az utolsó éjszakáért 
Egyet hol minden szál 
Időzítés elhagyás játék  
Senki semmit nem csinál 
Mi lenne ha elkezdenéd 
Mi vagy megint 
Megtennéd de 
túl egyértelmű találkozás 
Nem akarod elrontani 
és nem akarod megjavítani

M indenki ott van egymás történetében 
és nem is adhat senki semmit senkinek 
csak ezt
és ülsz az erkélyen 
kint szólnak a dudák  
fejedben
a Mercedes Benz

Vágvölgyi B. András író, filmrendező' (Budapest). 1959-ben szüle
tett Szegeden. A kilencvenes években a Magyar Narancs főszerkesz
tője volt, Hunter S. Thompson magyar fordítója, Eörsi-, és Tarantino- 
monográfiák szerzője. Könyvcímek (válogatás): Narancs Blue, Tokyo 
Underground, Neondélibáb, Énem indián, 1989, Kolorádó Kid, Pazar 
évek sötétben, Arcvonal keleten. Filmcímek (válogatás): Afrikai anzix, 
Somethin’ Ruff, In Brother’s Shadow, Kolorádó Kid. Egy ideje Kolozs
várott is él és filmezést tanít.

Váradi Nagy Pál 1985-ben született Nagyváradon. Főállásban prog
ramozó, szabadidejében amatőr csillagász, író. Rendszeresen publi
kál, elsó' novelláskötete 2012-ben jelent meg: Urbia (József Attila Kör 
-  Prae.hu -  Korunk, Budapest-Kolozsvár). E számunkat az ő fotóival 
illusztráltuk. Honlap: https://csillagtura.ro/
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HEGEDŰS IMRE JANOS

Magyar világ Bajorországban
A cím lapon da liás  lovagkirályunk, 

Szent László ü l ágaskodó, fehér pa
ripán , fején korona, jobbjában kard , 
amellyel vizet fakaszt. A kép a la t t  a ba
jorok fohásza: „Hl. L adislaus König von 
U ngarn  b itt  fü r uns.” (Szent László, 
M agyarország k irá lya, könyörögj é re t
tünk.)

Országos figyelm et érdemló' könyv 
cím lapjáról van  szó, K ucsera János 
nagyszerű  k a lau z t í r t  Bajorország jeles 
tö rténelm i, régészeti, képzőművészeti, 
zenei em lékeiről: Tíz évszázad magyar 
emlékei Bajorországban -  Útikalauz.

M élyrétegeket m ozgat meg bennünk , 
m agyarokban  az üvegfestm ény lovag
ja , m ert még ép, egészséges volt a  nem 
zet László korában . S m ilyen különös 
helyen m in táz tá k  meg! Nem közism ert 
a bajor város neve, Bad W örishofen, 
hetven  k ilom éterre  fekszik n yuga tra  
M ünchentől, és az itten i K neipp Ho
tel lépcsőházának  II. félem eletén lá t 
ható  lovagk irályunk , nem  is a k á rm i
lyen társa ság b an : az I. félem eleten 
Szent István , a III. félem eleten Szent 
E rzsébet. A művész neve: Joseph  P eter 
Bockhorni.

Ú tikalauz K ucsera könyvének az a l
címe, s ak i é rtő  szemmel végigolvassa, 
első m egjegyzése csak  az lehet, több ez, 
m in t a tu r is tá k  szám ára  g y á rto tt tá jé 
koztató.

A nemes tém a illetékes személlyel 
talá lkozo tt. K ucsera János sokolda
lú m űveltsége, a m agyar nem zet irá n 
ti hűsége közism ert, buzgalm a k iapad
h a ta tla n  forrás, az elm últ évtizedekben 
hegyeket m ozgatott azért, hogy M ün
chenben ne aludjon el a láng, hogy az 
itt  és a környékén élő m agyarság  jó t á r 
sasághoz, megfelelő szellem i táp lá lék 
hoz jusson. A Széchenyi Kör elnöke, 
de szem élyiségének k isu g árzása  sok
kal nagyobb, gondoskodik arró l, hogy 
jó dialógus a lakuljon  ki az anyaország
gal, a leszak íto tt részekkel. Aki m egfor
du lt m ár M ünchenben, e lkerü lhe te tle 
nül ta lá lkozo tt vele, úgy is nevezzük a 
h á ta  mögött, hogy ő a legjobb m agyar 
münchenológus.

Most, ezzel a m unkájával m ás oldalá
ról m utatkozott be. Nem a kiváló szer
vező, hanem  a búvárkodó, az oknyomozó 
szakem ber je len tkezett, olyan könyvet 
ír t , am elyik feltételezi a festészetben, a 
szobrászatban, az építészetben, a zené
ben, te lepü léstö rténetben  és a tö rté n e 
lem ben való já rta sság o t.

H ihetetlen , m ilyen széles sk á lán  fu t
ta tja  végig figyelő tek in te té t, h ih e te t
len, m ilyen b ravúrosan  kezeli a te n 
gernyi anyagot! K alauza azzal válik  
történelem könyvvé, hogy m inden objek
tum ot összekapcsol az elm últ századok 
eseményeivel. Úgy írja  m eg Bajoror
szág m agyar em lékeit, hogy abból meg

ism erhető  nem zetünk  tíz  évszázadá
n a k  h istó riá ja . Lázba hozza az olvasót, 
nem csak a rra  jó ez a könyv, hogy u tca
sarkon, grádicsokon böngészve botor
káljon vele a tu r is ta , cím et, m űem léket 
keresve, hanem  a rra , hogy lázas szen
vedéllyel száguldozzunk végig Szent 
Is tv án  korától a jelenkorig.

Ennyi ad a tada lék  bőségesen elég a h 
hoz, hogy meggyőzze a ka lauz  olvasóját, 
jó kezekben van, v illan  i t t  a gondolat, 
a szerző szeme nem k e rü lt el egyetlen 
k rip tá t, szobrot, festmény, tornyot se, s 
m iu tán  b e já rtu k  az ő irány ításáva l Ba
jorországot, az a képzetünk , illúziónk 
tám ad , hogy m agyar földön, m agyar 
u rak , m agyari leventék, Á rpád-ház
ból szárm azó nagyasszonyok földjén va
gyunk.

Term észetesen Passauból indul ba
rangoló ú tjá ra  K ucsera, ez a település 
a „m agyar k irá lynék  városa”, i t t  nyug
szik boldog Gizella, Szent István  fele
sége, i t t  a lussza örök á lm át Ágnes m a
gyar királylány, és bajor férje. És csak 
tö rténészek  tu d n ak  szűk  körben a r 
ról, hogy a m agyar trónon bajor herceg 
is ü lt ké t évig (1305—1307), I. O ttó m a
gyar király. L andshuton  h a lt  meg, o tt 
tem ették  el.

M ódszeres idegenvezető K ucsera J á 
nos. Passauból délnyugatra  veszi ú tjá t, 
lejön az Inn  folyó és a ném et—osztrák  h a 
tá r  m ellett, m ajd északnyugatnak  for
dul, a Chiem see-t é rin tve, Rosenheim - 
on keresz tü l M ünchenbe érkezik. I t t  az t 
gondolhatnók, hogy belefullad az em lé
kek tengerébe, de ő okosan felosztja zó
n á k ra  a fővárost, s egy idő u tán  i t t  is el
fogja az otthonosság érzete az olvasót, 
a tu r is tá t. Nem csoda. B izonyára nincs 
pontos n y ilv án ta rtá s  arró l, hány  m a
gyar képzőművész ta n u lt  itt, hányán  te 
lepedtek le, hányán  hozták  a festészet, 
a szobrászat lán g já t haza, M agyaror
szágra, és hányán  v itték  a négy égtáj 
m inden irányába. É rte lm etlen  lenne be
fejezetlen névsort m egkezdeni itt, az is 
m ertetőben.

M ünchenből észak ra  kanyarodik , el
ső k irá ly u n k  és k irá ly n én k  nyom ába 
szegődik, és nem csekély kuriózum o
k a t fedez fel. Arról é rte s ít a Scheyener 
C hronik a XIV. századból, hogy 
Scheyernben, a róluk elnevezett K irály
kápolnában  „első k irá ly u n k  i tt  esküdött 
örök hűséget G izellának, H einrich  csá
szár h úgának  995-ben vagy 996-ban” 
(91. old.). Még h a  legenda, akkor is szép, 
m ert egy m inket szerető  nép, a bajor 
őrizte  meg.

A ztán  N ürnberg! A D ürerek  vá
rosa! Elfogja a bőség érzete az olvasót, 
s tobzódik nagy hozzáértéssel a szerző! 
K önyvtárnyi a D ürerekrő l í r t  m unkák  
szám a, K ucsera könyvét oda is besorol
hatjuk .

TÍZ ÉVSZÁZAD MAGYAR EMLÉKEI
Bajorországban

Fenn, Bajorország északnyugati 
csücskében, W ürzburg környékén Rá- 
kóczi-nyomokat fedez fel, a z tán  a f ra n 
kok földjén elm erül B ayreuth  m élyvize
iben. R ichard W agner és L iszt Ferenc 
akkora  szálfák , hogy ahhoz igazodva 
tájékozódhat a zeneku ltú ra  m inden h a 
jósa  a végtelen tengeren.

Regensburgot „hazafelé” érin ti, dél
re veszi az irán y t, de Augsburgot sem 
hagyha tja  ki, errefelé ka landoztak  az 
őseink, hogy a Lech mezőn kijózanodva 
országépítésbe kezdjenek otthon.

A h a tá rszé li U lm  az utolsó állom ás.
Zúg az olvasó (és a vándor) feje a 

szám talan  adattó l, és átm elegszik a 
szív attó l az érzéstő l, hogy ilyen gaz
dagok vagyunk. Ez a m últ a m ienk, s 
nincs még egy nép a világon, ak i olyan 
példaadóan őrzi a m agyar em lékeket, 
m in t a bajor. O kkal. Ha nem zeti nagy
ságunk  tem etője le tt Mohács, a m egm a
radásunkhoz a bajor seregek is hozzájá
ru lta k  a nagyharsány i csatában  (1687. 
aug. 12.). A törökök babonásan  h ittek  
abban, hogy Mohács vidékén ők csak 
győzni tu d n ak , de éppen itt, Mohács és 
Siklós között L o tharing ia i Károly veze
tésével trag ik u s  vereséget szenvedtek, 
ezzel é rt véget a török v ilág  M agyaror
szágon.

Nem rég a r ra  ta n íto ttá k  a m agyaro
kat, hogy „M erjünk kicsik lenni!” H á
la Istennek , nem reg n á ln ak  m ár, így 
gazdag m ú ltunk  b irtokában  — felfuval- 
kodottság nélkül -  egészséges nem zet
tu d a t k ia la k u lá sá n  m unkálkodhatunk . 
E nnek  a hasznos sp iritu á lis  építkezés
nek egy szerény, hasznos tég lája  Kucse
ra  János könyve.

Figyelm eztet, ne feledjük, hogy Ba
jorország és a m agyar k irá lyság  egyko
ron tőszomszédok voltak...

K ucsera  Ján os: T íz  é v s z á z a d  m a 
g y a r  em lék e i B a jo ro rszá g b a n . Ú ti
k a la u z .  M agán k iad ás, 2016.
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EGYED EMESE PAPP ATTILA ZSOLT

Három Teleki gróf utazása 
(1759- 1762)
Sajátos képzési-önképzési modellnek 

tek in thető  az a történet, amelynek során 
a 18. század m ásodik fele m agyar vilá
gi értelm iségének emblematikus szemé
lyiségei elsajátíto tták  a hivatalvégzéshez 
szükséges készségeket („m egtanultak ta 
nulni”), és a jeles családban és a feudális 
várm egyében rájuk háruló  feladatok el
végzésén tú l végső' soron a H absburg ad
m inisztráció eredményes tagjaivá is let
tek. U tazásuk és életútjuk vizsgálatát 
egyrészt a közreadott útinaplók segítik 
(Teleki Sám uelét Biás István, Teleki Jó
zsefét Tolnai Gábor publikálta), m ásrészt 
az értelmező' monográfiák Deé Nagy Ani
kó, F. C sanak Dóra tollából. Sajátos hely
zet, hogy Teleki József útinaplója franci
á ra  fordítva ham arabb megjelent, m int 
m agyarul.

A Telekiek családi kupaktanácsai úgy 
döntöttek, hogy ha ifjaik m indenáron 
külföldön ak arn ak  tanuln i, menjenek 
együtt. Egym ást is segíthetik, de a h íre 
ket is nagyobb szorgalommal fogják E r
délybe hazaküldeni. A külföldre u tazás 
engedélyét császári passzushoz kötötték 
akkoriban, ezt csak személyesen lehetett 
beszerezni Bécsben. így aztán  hossza
san „tem porizáltak” a császárvárosban, 
szükség volt pénzre, türelem re, de jóaka
rókra is, hogy az úti okmányok elkészül
jenek.

Egyéb módon is készülni kellett: noha 
Bécs évekig nem engedélyezte a protes
tánsok tanulm ányi célból külföldre u ta 
zását, volt, akihez helyismeret, személyes 
kapcsolatok céljából fordulniuk -  m a
ga Bőd Péter m agyarigeni lelkész, de az 
enyedi és a kolozsvári professzorok is se
gítettek  ajánlólevelekkel, tanáccsal.

Erdélyi szokás szerint a tanulm ányi 
ú tra  kelők nem kap tak  kézhez m inden 
szükséges pénzt induláskor. (Széki gróf 
Teleki József hazatérésére családja sajá
tos módon szervezett garanciát: magyar- 
országi menyasszonyt választo ttak  a szá
m ára még indulása előtt -  remélve, hogy 
a vele való kapcsolattartás m egakadá
lyozza, hogy szakm ai vagy emberi kap
csolatok m iatt nehezére essék majd visz- 
szatérni a hazájába.)

Ifjú Teleki Ádám apja is tanu lt vala
mennyi időt külföldi protestáns egyete
meken, sőt a drezdai fejedelmi udvarban 
is időzött -  náluk  a családi emlékezet ré 
szét képezhette a külföldi élmények né
melyike.

Az unokatestvérek  Bázelben nagy
jából együ tt tö ltö tték  az első tanévet. 
Nem ír tá k  a lá  az egyetem  m atriku lájá t, 
m agánórákat vettek, ném etül és fra n 
ciául tan u ltak . O dahaza m atem atiká
val bizonyára nem foglalkoztak eleget, 
i tt  k itűnő  tanárokhoz já r ta k  (a B ernoul
li testvérekhez). Teleki József ú tin ap 
lójából k iderül, hogy ezek az előkelő 
szárm azású  erdélyi diákok m eghívást 
k ap tak  bázeli jeles családokhoz, i tt  be

is szám oltak tanu lm ány i előm enetelük
ről, de szórakozásra is a lka lm uk  nyílt. 
A tá rsa sá g i délutánokon a családok fia 
ta l  hölgytagjai is rész t vehettek. Néme
tü l, franciáu l tá rsa lo g tak , színm űvek
ből olvastak fel.

A tanév lejártával tervezni kezdték, 
hogy a továbbiakban -  H ollandiában — 
hogyan folytatják felkészülésüket az o tt
honi (birtokgazdálkodási jogi, esetleg 
adm inisztratív) feladatokra. A nyári ta 
nulm ányi szünidőt u tazgatásra  fordítot
ták , szóba sem került, hogy a rra  a két hó
napnyi időre hazatérjenek.

Teleki Sám uel Bázelben m arad t, foly
ta t ta  a m athezisben és egyéb őt érdeklő 
tudom ányokban a gyakorlatokat. É r té 
kes szakm ai kapcsolatait a továbbiak
ban  levelezéssel próbálta fen n ta rta n i és 
e kapcsolatok m élységét jelzi, hogy sze
mélyes gondjait is m egosztotta egyik 
külföldi tudós ismerősével. Teleki Ádám 
U trechtbe lá togato tt, de végül Leiden- 
ben m arad t, tan u lm án y a in ak  is köszön
hető, hogy Erdélybe hazakerü lve az
tá n  (és különösen az Erdélybe látogató 
II. József császárra l való személyes ta 
lálkozás u tán) a császári adm in isz trá 
ció egyre m agasabb beosztású személye 
lett.

Teleki József hollandiai k itérő  u tán  
Párizsba ment, hogy ott várja  be a csa
ládjától neki szánt tand íja t a leideni 
egyetemi stúdium okra. A tö rténet azon
ban m ás fordulatot vett, az egész évet 
Párizsban töltötte. A Sorbonne előadá
saiból keveset ha llgato tt, de voltak tu 
dós párizsi személyek, ak iket gyakran 
felkeresett, ilyen volt Buffon, ekkoriban 
a k irá ly i füvészkert őre (egyébként az 
Histoire naturelle című 1749 és 1788 kö
zött 36 kötetben megjelent m unka szer
kesztője és részben szerzője), a term é
szettudományos ism ereteket keresztény 
szellemiségben tárgyaló könyvszerző, 
diplom aták, történettudósok (érdekelte a 
m agyarok szárm azása, az ezzel kapcso
latba hozható új m unkákat beszerezte). 
Hosszasan készült a rra  a találkozásra, 
am elytől csaknem  gyerm eki naiv itással 
sokat remélt: a Jean  Jacques Rousseau
val való találkozásra.

F ranciáu l m egírt, a valószínűség el
vét a keresztény (leginkább az eleve el- 
rendeltség tanához közel álló) gondolko
dással összekapcsoló értekezését előre 
e lju tta tta  Rousseau-nak, rem élte, hogy 
érdem ben fognak a könyvről beszélni 
(igaz, am i igaz, némi naiv itássa l k ívánt 
világboldogító ta n t  kidolgozni). A ta lá l
kozás M ontmorencyban 1761 m árciu
sában  létrejött, a könyvről való beszél
getés (az útinaplóban foglaltak szerint) 
kevésbé.

A nagy utazás azonban m indhárom  
Teleki gróf esetében személyiségformáló
nak  és pályájuk egészét tekintve megha
tározónak bizonyult.

B razília
„karnyújtásnyira a céltól és haláltól, 
melyeket soha el nem érhe te tt”

(Nemess László: Józsua)

Azok az éjszakák m ár felzabáltak, 
a kannibál hajnalok, amelyekből 
nincs menekvés, hallod, hogyan recsegnek 
csontjaid, m íg végül semmi nem marad  
az ébrenléti derűs együgyűség 

óráiból...
Ez itt a startvonal már, 
ide lesz szép visszatérni száz év 
elmúltával, ha átitatott a tömény 
emlékezés, amivé váltál, mindig  
leheletnyivel a tengerszint alatt, 
hullámzó kupolák alá szorulva, 
félúton trópusok és sarkvidék 
között, egyetlen ázott vitorlával

-  m int lázálmaidban Józsua, 
elhagytak halott és meg sem született 
szerelmeid, elúsztak délkörönként, 
az emberevő éjjelekbe vissza.

Captain Joshua, az otthoni készletek 
kifogyóban, válts kikötőt és tónust 
és útirányt, amíg még bírod ésszel 
és idővel és elképzelt szavakkal; 
ott állsz mindegyik startvonalnál újra, 
feltételes, szétszórt mondatroncsaid közt:

ta lán  ha  Brazíliában, ha egyszer, 
koktélok után, a nagy víz partján, 
m int ártalmatlan turista, ki próbál 
beleolvadni a környezetbe 
az éppen aktuális karneválon, 
hol feltűnsz, különös óceáni 
lény, vízi kentaur: a bőröd álarc; 
ha elvinnél egyszer, majd visszahoznál, 
elhagyva minden Jóreménység fokát...

A  vitorládat fújja m ár a passzát: 
iszol, vezekelsz, idő  van, elvész -  
Brazília üres, mehetsz tovább.

S z ita kö tó 'tá n c
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Poltergeist a Bükkben
Poltergeist in pädurea Fäget

Rengeteget fotóztam, saját logikám szerint, 
de azt ektoplazmatikus lények nem jelentek 
meg a képernyőn. Filmeztem fákon lógó

piros-fehér szalagokat, 
de a hirtelen támadó szélben már nem

a Morse ábécé vagy más jelrendszer szerint 
lebegtek. Sütött a nap és hideg volt. 
Vastagon öltöztünk. Azzal a tudattal, hogy 
úgyse jutottunk volna el a Bácsba vagy

a Hójába,

ahol az ösvényekből Kapuk nyílnak.
Hazaúton

rendkívül csalódott voltál és 
a legkevésbé sem próbáltad elrejteni. 
Minden huszadik lépésnél jött,

hogy megfojtsalak,

de a kígyózó ösvény, a kitakart 
gyökerek (bükk vagy szilfa) épp elég 
furcsán néztek ki a hűvös és fényes

délutánon.
Művészfotókat készítettem. Egy hónappal

később nekem büszkélkedtél velük,
mintha te

csináltad volna, amíg mentél
és vonaglottál,

m int tekergő kígyók. Aztán megálltunk.
Nem értetted,

honnan ennyi exotikus név, ennyi törzsbe

vésett, karcolt szám. Neuronjaid 
automata tűzre kapcsoltak, itt,

a turistahordák
által ismeretlen sűrű közepén. Majdnem 
azonnal kiszáradt a torkom,

amikor megértettem,

hogy beszippantott az erdő ebbe a furcsa 
temetőbe, ahol, ahogy a költő mondaná, 
a végelgyengülésben elhunyt lelkek

hallgatása
fülsüketítővé vált. Neked is fájt, mintha

egy jövőből küldött fegyver vett volna célba 
a kérgekbe karcolt számok, nevek és

keresztek közt,
a lomhán lengő lombok alatt,

ahol nyugszik
Bobby és Bonnie és Pippi és Jack és ahová

a férfiak,

akik már a városban már alig kapnak
levegőt, és naponta

megalázzák és cseszegetik őket, jönnek,
hogy üvöltsenek

némán, beszéljenek félre és sirassák el
Bobby-t, Lassie-t,

Bonnie-t, Pippit, Jacket

Lithium (Kígyótánc)
Lithium  (Dansul searpelui)

Sokat esett. Beázott a cipőm.
54 perce alszol és m ár nincs 
kinek írjak. És hánynom kell 
a retorikai fordulatoktól. Ott vagy te, 
nyugatról érkező rémálmokkal 
és villámokkal és dörejekkel.
Vagy ott vagy a végre 
buja álmaiddal, és valami 
lelki béke tartja melegen 
és frissíti fel leheleted.
Szeretnék beszélni a szerelemről, 
de tudom, hogy ez lekötelez. Még 
az ilyen kiszolgáltatott, addiktív  
csillagjegyűeknek is, m int mi, 
facsarja az orrát; fejünkre húzzuk  
a takarót, és arra gondolunk: 
aki ajándékoz, veszít.
Mégis, bármikor ajándékoznék 
neked egy agyagszívet. És 
vállalnám, hogy a vidéki, kis 
temetőben bomoljak le.
Csak a kék pizsam át viselném.
És a Lithiumot hallgatnám. És 
nézném néhány szófogadó rokon 
könnyeit, a cigányokét, akik  
sosem ütöttek hozzám, a sápadt 
körmű nőkét. Mert te alszol,
Patricia, és álmodsz, m int egy 
róka vagy mosómedve, szabad vagy, 
és az álom messzire sodor 
tőlem, át világokon.

Lithium (Kígyótánc)
Lithium  (Dansul searpelui)

A z elmúlt hetekben fedeztem fel, 
hogy a szomszédos ivóvízforrásoknak 
valóban iható a vize.
Am ikor lementem megtölteni a kannákat, 
az egyikben egy szemétláda épp 
a rottweilerét mosdatta. Szóval, 
mondom magamnak, ezt a forrást

beszennyezték,
A  másik medencéje annyira lyukas, 
hogy az utca gorillái nem  
füröszthetik benne vérebeiket, amik 
épp egy macskán hempergőztek, am it el
ütött egy kamion, vagy 
(egyik nap saját szememmel láttam) 
egy vakondon, am it fűnyírógép kaszabolt 
össze. Van egy forrás 
a blokk mellett, a málna, eper, 
hagyma és saláta kertek alatt, 
amire még senki sem 
tartott igényt. És, 
a vodkában a jég mellett ez 
számomra a legfontosabb. Fontosabb, 
m int a sok szar, amit néhány 
nyomorult, kiéhezett mosómedve 
hord össze asztal körül a költészetről.
A z Insóból írok neked, kezem  
az elszabadult fűnyírógép 
fele csúszik.

§ te fa n  M anasia : román költő, irodalomkritikus, a kolozsvári Tribuna című ro
m án nyelvű irodalmi-művészeti folyóirat főszerkesztő-helyettese. 1977-ben szüle
te tt Pite§ti-en. A kolozsvári BBTE-n szerzett román és angol irodalom- és nyelv
tanári szakképesítést 2000-ben. 2008-tól a Thoreau unokaöccse elnevezésű 
kolozsvári román irodalmi kör alapító tagja. Több verseskötet szerzője. Az itt ol
vasható versek a 2015-ben megjelent A tiszta ég (Cerul senin) című kötetéből valók.

R u d o lf úti házak II

Paint it black
Láttam  felemelt kezeket 
köszönteni a halál lobogóit, 
láttam  gyerektömeget 
a kamikazegyárak előtt.
Hallottam megrepedni 
a Szfinx koponyáját 
egy másik bolygó arcán.

Itt napalmfarmok,
ott termonukleáris bohózat.
Itt egyre ijesztőbb 
az ötven éves béke 
Ott a csend 
a fülbe löki a vért.

Tömzsi tokájáig húzom  
a paplant. Lábujjhegyen 
vonulok az ebédlőbe. Elrejtem a 
kínai tank kulcsát oda, 
ahol még én sem találhatom meg.

Energy fools the magician

Ellentmondásosan szorongásos állapot: 
füledben egy régebbi Seasick Steve, 
de te próbálod nem megadni magad 
a ritmusnak és a koffeinnek. Jusson eszedbe,

A  múlandóság és a könnyedség 
ma depresszióba és megaláztatásba

vezetnek,
olyan módon, am it a helóták -  liberták, 
jobbágyok, peonok -  nem értettek volna meg.

Ok a cover g\r\ök, cigiznek és szemeik köré 
ráncháló nő, m int
bedrogált pókoké. Műanyajegyeik vannak. 
Hatalmas körmeik, amik túl fogják élni őket.

ANDRÉ FERENC fordításai

A versek fordításai az Ipote§ti-i Emlékház -  Mi- 
hai Eminescu Nemzeti Oktatási Központ FILIT 
műfordítói táborában születtek, 2016-ban.
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Angolkeringő

A szép, új világ melankóliája
Ju lian  B arnes egyik novellája, 

A  Short History o f H airdressing  (A haj- 
vágás rövid története) három  borbélynál 
te t t  látogatásba sű ríti egy férfi életét. 
Az első' alkalom m al a gyerm ek George 
még a rra  büszke, hogy először m ent az 
anyja nélkül ha ja t vágatni, másodszor 
fiatalem berként lá tjuk  a borbélyüzlet
ben, ak i éppen szakíto tt szerelmével, az 
utolsó alkalom m al im m ár három  évtize
de nó's, öregedő' férfi m ereng többek közt 
azon, hogy a korosodás le tag ad h a ta t
lan  és roppant kellem etlen jele az eró'sö- 
dó' orrszó'rzet. Egy ember, három  életkor, 
három  eltérő' viszonyulás nőkhöz, külvi
lághoz, teljesítm ényhez, m indenhez, am i 
az életben fontos, vagy éppen jelenték
telen, de mégis bogáncsként ragad  a tu 
dathoz.

A m agyar szárm azású, kanadai—an
gol író, David Szalay 2016-ban Man- 
Booker rövidlistájára kerü lt kötete, az 
All That Men Is m in tha Barnes 2004- 
es novelláját nagyítaná ki, mesélné új
ra  kilenc történetben. A W. B. Yeats B i
zánc című verséből vett cím egyszerre 
enged általánosítani és fókuszálni: az 
„all th a t men is” egyszerre „minden, ami 
ember(i)” és „minden, am i férfi(as)”. Ab
ból kiindulva, hogy a kötetben kilenc fér
fi, kilenc életkorban, kilenc különböző 
élethelyzetben jelenik meg, a rra  követ
keztethetünk, hogy a m ásodik értelm e
zés erősebb, a „minden, am i emberi” itt 
elsősorban férfihiposztázisában kerül be
m utatásra. U gyanakkor a verskontextus 
ism eretében m ár a köteteimből sejthet
jük, hogy ez az „emberi” inkább az esen- 
dó'ség, a gyöngeség szinonimája lesz, 
nem a diadalm as emberé. „Egy csillag
fényes, holdsütötte dóm /lenéz mindent, 
am i /bonyolult-emberi, /vér m ocsarát, dü
hét utálkozón” -  hangzik a versrészlet

A L L
FINALIST FOR THE MAN BOOKER PRIZE

T H A T
DAVI D S Z A L A Y

M A N
"A terrific novel original, piercing^ acute, and disturbingly, viscerally elegiac."

—'William Boyd

I S

Jékely fordításában. David Szalay néző
pontja azonban nem a „csillagfényes dó
mé”, közel hajol szereplőihez, és m indig 
pontosan, helyenként kifejezetten empá
tiával jeleníti meg a „bonyolult em berit”, 
az esendőt.

A kötet elbeszélései a diákjegyes vo- 
natkö ru tak  és az olcsó „fapados” légi u ta 
zások közt gyorsan bejárhatóvá zsugoro
dott európai világban játszódnak, ahol 
az emberek u taznak , találkoznak és to 
vábblépnek, ahol könnyű ism erkedni, de 
nehéz találkozni. Egy kamaszkorból alig 
k inőtt érzékeny fiú u tazgat barátjával 
Közép-Kelet-Európában, vonatról vonat
ra, szállásról szállásra igyekszik kiélvez
ni a pillanatot, a m aga teljességében él
ni az életet, miközben legszívesebben egy 
angol kisvárosban lenne, ahol az a lány 
lakik, akinek sosem m erte megmonda
ni, m ennyire tetszik  neki. Egyetemről 
kim aradt, tengő-lengő huszonéves m in t
egy „jobb híján” egyedül u tazik  egy cip
rusi vakációra. Egy leszerelt katonából 
lett fitneszedző testőrködik Londonban 
egy m agyar prostituált és a stricije mel
lett, egy belga egyetemi oktató próbál
ja  abortuszra rávenni lengyel barátnőjét 
a német autópályákon utazva, egy dán 
pletykalap szerkesztője Spanyolország
ba, angol ingatlanügynök Svájcba utazik  
m unkaügyben, lecsúszó skót férfi próbál 
egzisztenciát és megbecsültséget szerezni 
egy horvát kisvárosban, de nem já r  siker
rel, hatvanas orosz oligarcha öngyilkos
ságra, szívműtétéből és balesetéből lába
dozó angol öregúr olasz birtokán az élet 
értelm ére gondol.

A kritika  egy része, némileg tú lértékel
ve azt a tényt, hogy az első elbeszélés fő
szereplőjéről kiderül: az utolsó elbeszélés 
főszereplőjének az unokája, illetve, hogy 
az egym ást követő írások hősei egyre idő
sebbek, regényként emlegeti a könyvet, 
de ta lán  helyesebb volna m egm aradni a 
lazán összefüggő elbeszélésfüzér kifeje
zésnél. Az elbeszélések közti összefüggés 
nem tem atikus szinten, hanem  inkább 
tonalitásában  jelenik meg, a különböző 
elbeszélések különböző hősei m in tha egy 
nyelven beszélnének. Nem gondolkodnak 
egyformán, nem azonos élethelyzeteket 
élnek meg és nem hoznak hasonló dön
téseket, mégis sok bennük a hasonlóság. 
M int am ikor ugyanazt a szinkronhangot 
halljuk  más-más filmek nagyon is külön
féle szereplőitől.

A modern m aszkulinitás történeteinek 
hősei kicsit esetlenül, kicsit idegenül mo
zognak a körülöttük levő világban. Ma
gányosak, függetlenül attól, hogy a késő 
kam aszkor meg nem értettségéből, élet- 
középi válságból, szociális vagy életko
ri helyzetből fakad m agányuk. Sóvárog
nak  a mély, a m eghitt emberi viszonyok 
u tán , de valahogy nem keresik s így nem 
is talá lják  azokat. Az, ahogy az elbeszé
lői figyelem m indig egy központi szerep
lőre irányul, az ő gondolatait hangosítja 
ki, az ő világát ism erjük meg, a többi sze

replő m integy sta tisz takén t mozog körü
lötte, csak jobban kiemeli eredendő m a
gányukat.

„Lehet-e boldog a tu ris ta?” -  valam i 
ilyesmin tűnődik Simon, az első elbeszé
lés hőse, aki a középiskola végeztével ép
pen Németországot és Lengyelországot 
utazza be barátjával, élményeket keres 
és nem talá l. „Mi az utazó célja? Látni 
dolgokat? Többet látn i az életből? Min
denhol ott az élet — semmi szükség a rra , 
hogy bebarangold érte  E urópát...” Nagy
jából az egész u tazás olyan, m int a rö
vid lipcsei kitérő, ahol azért á llnak  meg, 
hogy Bach sírjá t lá thassák . Tíz óra a 
vasútállom áson és a környékbeli benzin
bűzös utcákon — a következő vonat P rá 
gába csak éjfélkor indult —, m indezt pár 
percért a fagyos Thom askirchében, am e
lyet m aga Simon is „eredendően érdekte
lenként” értékelt.

Az utazás, amelyről m ár a kötet fel
ütésében elhangzik, hogy voltaképpen 
céltalan és nem visz közelebb az „élet
hez” (akárm it is jelentsen az), ugyanak
kor visszatérő eleme m ind a kilenc elbe
szélésnek. Szalay m indegyik hőse éppen 
utazik, u tazn i készül, utazásból té r  h a 
za. Az úton lét, az idegenség m egtapasz
ta lása  tálcán  k ínálja  a v ilágra  és az énre 
való reflek tálás lehetőségét. Ez a refle
xió pedig ritk án  vezet derűs, elfogadó 
gondolatokhoz, hiszen m ár Shakespeare 
óta köztudott, hogy az úton lét és a „vilá
gon való kérődzés” a m elankólia előszo
bája. „Ez az én saját külön melankóliám, 
sok alkatrészből összekeverve, sokféle 
anyagból leszűrve, és az egész tulajdon
képpen nem m ás, m int sok-sok tűnődés 
az utazásaim on: folyton a világon kérő
dzőm, és ez vesz körül ilyen szeszélyes 
szomorúsággal.” (Ahogy tetszik, Szabó 
Lőrinc fordítása.)

Nos, David Szalay hősei sem kivételek, 
az idegenséggel való szembesülés mind-

» » >  folytatás a 18. oldalon
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egyre megerősíti bennük az t az érzést, 
hogy a m agány valam iképpen az emberi 
állapot meghatározója. Európa gyorsan 
bejárható, á tlá tha tó  világ, mégsem lesz 
ismerős terep. Csak a tárgyak , a m ár
kák  ismerősek, azok viszonylag megbíz
hatóan  ism étlődnek m inden országban. 
B em ard , az egyetem ről k im arad t lúzer 
csajozni próbál a ciprusi estében, és fo
galm a sincs arról, hogy hol lehet Litvá
nia, ahonnan a kiszem elt lány érkezett. 
„B ernardnak gőze nincs arról, hol van 
Litvánia. Egyike az apró, jelentéktelen 
kelet-európai országoknak, gondolja.” 
A nyugatról érkezők a lepusztult, á ta la 
kulóban levő, deprim áló világ idegensé- 
gét érzékelik a prágai külvárosban, az 
olcsó ciprusi szállodában, ahol egy hé
tig  sem jav ítják  meg a vízcsapot, vagy a 
horvát városka utcáin. A m agyar prosti
tu á lt  és testőre szabadidejükben ugyan
csak idegenül bolyonganak a londoni 
utcákon. De igazából sehol nincs ottho
nos hely ezekben a szövegekben, az o tt
hon még luxuskörülm ények közt is meg
lehetősen rideg. Jó példa erre Alexandr, 
a ha tvanas éveiben járó, csődbe ju 
to tt orosz milliomos története, aki, m iu
tá n  p á r napig luxusyahtján  u tazgato tt a 
Földközi-tengeren, de nem sikerü lt elkö
vetnie a tervezett öngyilkosságot, végül 
hazaté r angliai otthonába, ahol egy fa
lat ételt sem talá l, és kénytelen bekopog
ni a testőréhez vacsoráért. Az m ár külön 
ironikus poénja az elbeszélésnek, hogy a 
hajdan h irte len  felindulásból beszerzett, 
a csőd u tán  im m ár fen n ta rth a ta tlan n á  
váló luxushajó neve Európa.

A szabad függő beszédnek köszönhető
en mindvégig egy-egy központi figura gon
dolatait „halljuk”, m intha abba kapnánk 
betekintést, m ire gondol az ember akkor, 
amikor kérdésre azt mondaná: semmire 
sem gondol. Gyerekkori emlék, szék tám 
lájára dobott ing, egy kocsmai beszélge
tésből vagy egy nemrég olvasott versből 
visszacsengő mondat, ismeretlen járóke
lők mozdulatai, nő, m unka, gyerek — ilyes
miből áll össze ez a „semmi”. „Nem tör
ténik  semmi” és „Ez minden. Nem tréfa. 
Az élet nem tréfadolog” m antrázza m agá
ban Jam es, az egyik elbeszélés hőse, egy 
középkorú ingatlanügynök, aki Londonból 
utazik Genfbe, hogy a környéken épülő 
majdani síparadicsom épületeit szemrevé
telezze. B análisnak tűnő  állítás, amely
nek súlyát csak a szereplő érzi, aki éppen 
először érzi életében azt, hogy öregszik.

A kötet kilenc története az emberi élet 
kilenc állom ását jeleníti meg, 17 éves kor
tól 73-ig, mégsem az idő m úlását és az 
öregedést idézik meg, hanem  azt az ér
zést, hogy voltaképpen az idő statikus, 
egy helyben áll. Az utolsó elbeszélés cse
lekménye időben csupán néhány hónap
pal játszódik az első cselekménye után , 
teh á t v irtuá lisan  a két elbeszélés köz
ti könyvtérben eltelik egy emberi élet. 
Az idő mégis m in tha m egrekedt volna. 
Bizonyos értelem ben m indegyik figura, 
függetlenül attól, hogy sikeres vagy ép
pen a szétesés szélén áll, hogy családos 
ember vagy senkije nincs, ugyanazokkal 
a problém ákkal szembesül.

» > »  folytatás a 17. oldalról

M inden egyes elbeszélés főhőse saját 
életében éppen valam ilyen egyensúlyból 
való kim ozdulást, valam ilyen (kisebb- 
nagyobb) k ríz ist él meg, egy olyan pil
lanatot, amelyből retrospektiven és elő
revetítve egyarán t értelm ezheti saját 
életét, amelyben valam ilyen form ában 
megélheti a transzcendenciával való ta 
lálkozást.

Ha a rra  kérdeznénk rá, milyen is va
lójában az a minden, am i férfi, egy meg
lehetősen rosszkedvű, m elankóliára haj
ló világ rajzolódik ki, amelyben sok a 
szétcsúszott alfahím  vagy m agát annak  
képzelő, látványos elism erésre ácsingó
zó figura, és kevés a szolidaritás, az el
kötelezettség és a kommunikáció. To
ny, az utolsó elbeszélés hőse, élete során 
gyakorlatilag m aga előtt is titkolta homo
szexuális hajlam át, anélkül, hogy ezt a 
kérdést expliciten felhozná, szeretné biz
tosítani im m ár felnőtt lányát arról, hogy 
a látszat ellenére házassága mégsem volt 
puszta színjáték. Bizalmas beszédre va
ló próbálkozása azonban fájdalm as ku 
darcot vall: nincsenek megfelelő szavai. 
„Próbálja elmondani neki. Nem talá lja  a 
szavakat.”

Konfliktus, erős alá-fölérendeltségi vi
szonyok, versengés és a dolgok intézésé
ben megmutatkozó hozzáértés/szakm ai 
tudás az, amely m eghatározza David Sza- 
lay kötetében a modern m aszkulinitás vi
lágát. És ugyanezekből fakad a szereplők 
gyógyíthatatlan m agánya is.

T alán legerősebben az ötödik tö rté 
netben érzékelhető mindez, melynek fő
hőse, egy dán  bulvárújság jól képzett

szerkesztője, m iután, m in t m inden reg
gel, iskolába v itte  gyerekeit, M alagá
ba utazik , hogy a vakációzó hadügym i
n isz te rt rávegye, kollaboráljon a lappal, 
amely éppen lehozni készül azt, hogy vi
szonyt folytatott egy férjes asszonnyal. 
A szerkesztő és a m iniszter, h a  nem is 
régi barátok, de kisebb-nagyobb szíves
ségekkel kölcsönösen tám ogatták  egy
m ást az elm últ évek során. A szerkesz
tőnek mégis szeme se rebben a feladatra, 
sőt, voltaképpen kissé élvezi is a hely
zet feszültségét, egy C’est la guerre! fel
k iá ltássa l intézi el az esetleges kellet
len érzéseket. Ú tban a hadügym iniszter 
nyaralója felé egy bikaviadal arénája 
m ellett ha jt el, és eszébe villan , milyen 
különös a m odern világ lük tetése  közt a 
szórakoztató látványosságként szemlélt 
m észárlás, majd továbbhajt, hogy m aga 
is torreádorként szolgálja ki az ugyan
csak látványos „m észárlásokra” k íván
csi bulvárolvasói igényeket. H ajnalban 
hazaérve a hosszú, fárasztó  ú t u tán  te r 
m észetesen ragaszkodik hozzá, hogy 
szokása szerin t m aga vigye iskolába a 
gyerekeit. D inam ikus, k a rrie rjé t céltu
datosan  építő self m ade m an, ak i közben 
azon mereng, olyan m esszire ju to tt már, 
hogy „ha visszam enne oda, ahonnan in 
dult, senki nem volna, ak ire  tám aszkod
h a tn a .”

M agány ellen nincs orvosság David 
Szalay könyvében.

VALLASEK JÚLIA

D avid Szalay: A ll T h at Men Is. 2016.
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FERENCZI SZILÁRD

Személyes
Krisztus
A római katolikus M artin  Scorsese 

életművét mélyen á tita tja  a hit. Ez k is
sé furán  hangozhat, hiszen aki isme
ri az életművet, tudja, hogy az 1988-as 
Krisztus utolsó megkísértése (The Last 
Temptation o f Christ) című filmjén kí
vül egyetlen konkrét teológiai számve
tése a 2017-ben mozikba került Ném a
ság (Silence). Viszont számosán a korábbi 
felejtheteten karak terei közül nem állnak 
távol egy paradigm atikusan értelm ezhe
tő  szenvedéstörténettől, amelyben moti
vációik, kétségeik, feloldozást keresésük, 
átváltozásaik és néhol egyfajta keresztút- 
já rásuk  a hitnek egy tágabb fogalmi kere
tébe illeszthető. Azon a távolságon pedig, 
amely a motivációtól a bűnig és a bűntől a 
feloldozásig ta r t, karak terei hosszú és ne
héz u ta t tesznek meg a lélek belső térké
pén, kétségek között.

A Némaság cselekménye viszonylag rö
viden összefoglalható. A 17. század köze
pén két portugál szerzetes, Rodrigues és 
Garupe ú tnak  indul Japánba megkeres
ni eltűnt m entorukat, Cristóváo Ferreira 
atyát, akiről úgy hírlik, hogy m egtagad
ta  hitét. Rodrigues és Garupe Makaón 
keresztül Japánba érkeznek, ahol szem
besülnek a kis keresztény közösségek ha
lálfélelmével, mivel a japán  karhatalom  
egy rövid ideig tartó  türelm i időt követően 
ádáz keresztényüldözésbe kezdett. K ín
zásban és kivégzési módszerekben a japán 
„inkvizíció” nincs híján, így főként a pa
raszti társadalom  körében tömeges a hi- 
tehagyás jelensége. Rodrigues és Garupe 
útjai elválnak, de m indkettejüket elfog
ják, és a rra  akarják  kényszeríteni, hogy 
tagadják meg hitüket -  ami részben vagy 
egyáltalán nem válik sikeressé, ez értel
mezésfüggő. Rodrigues végül találkozik 
Ferreira atyával, aki valóban elhagyta 
vallását és a buddhizmus felé fordult, de 
h itehagyásának kegyetlen ára  volt.

INEMATOGRÁF

Shusaku Endo Chinmoku (Silence! 
Némaság) című, 1966-os regényét m ár 
1971-ben adaptálta  M asahiro Shinoda, 
főszerepben két angolszász színésszel, 
mozzanatról m ozzanatra leképezve a re 
gény cselekményét. A regény angol nyel
vű (William Johnston) fordítása 1980- 
ban jelent meg, valószínűleg akkortájt 
olvashatta Scorsese is, aki az tán  az el
m últ harm inc évben m induntalan  feldol
gozta volna, de többször e lhalaszto tta  és 
máshoz nyúlt. Ahogy ő m aga vallja, a tö r
ténetnek érnie kellett benne. A hosszú 
érési idő meghozta gyümölcsét, olyan film 
született, amely mind földrajzi, mind lel
ki, mind esztétikai szinten hosszú, mély 
és ta rta lm as  u tazásra  hív.

A cselekmény két nagyobb egységre 
osztható. Első felében a két fiatal szerze
tes megérkezik Japánba, ism erkednek a 
helyiekkel, szembesülnek a japán  inkvi
zícióval és végül elválnak útjaik; a film 
m ásodik felében kizárólag Rodrigues to
vábbi sorsát követjük, nagyobb részt azt, 
ahogyan a főinkvizitor, Inoue fogságá
ban újabb próbatételekkel és -  ami an 
nál is kínzóbb -  h ité t illető kétségekkel 
szembesül. Scorsese lá tta tásában  a más 
vallásokkal szemben türelm etlen feudá
lis japán  világ egy kegyetlen környezet, 
amelyben viszont néha egészen helyt
álló élet- és vallásfilozófiai gondolato
ka t fogalm aznak meg az „emberségesen 
agresszív” keresztényüldözők. Rodrigo 
Prieto kam erája a forgatás helyszíné
ül választott tajvani partok  m entén kö
dös, kékes alvilági hangulato t fest néha, 
m áskor erős aranysárga szűrővel lágyít, 
és rem ek kontrasztot feszít a sáros vidé
ki falvak, a hegyvidék és a sebészeti tisz
taságú  palota környezete között. A kö
zel három órás játékidő csendjét és lassú 
hömpölygését alig zavarja zenei hang
sáv, am i van, az is távoli, alig átszűrő
dő, azontúl pedig a ném aság negatív te 
ré t kitöltő term észeti zajok (tenger, szél, 
tücsök, vihar, eső) és a fájdalom hang
ja i (hörgés, üvöltés, kötélzaj, pengesiklás, 
ima) vannak  túlsúlyban. Rodrigues és 
egy holland kereskedő képen kívüli nar- 
rációja szinte észrevétlen m arad.

A vallásos h it két, egymástól nagyon 
különböző kulturális és politikai szem
lélete ütközik Scorsese m unkaasztalán , 
am it a rendező pontos egyensúlyérzékkel 
és mélyreható elemzőkészséggel vizsgál, 
nyilván a regény nyújtotta tág  keretek 
között. Maga a regény eleve egy különös 
jelenség, ha  a rra  gondolunk, hogy a japán  
Shusaku Endo szövegének belső hangja a 
portugál szerzetes Rodrigues egyes szám 
első személyű narrációja. Talán ennek 
tudható  be, de ta lán  Scorsese istenadta 
tehetségének, hogy én m int néző, aki tel
jesen azonosultam Rodrigues alakjával, a 
japán  karhatalom  irán t önkéntelenül egy
fajta feloldozó attitűddel viszonyultam, 
jóllehet cselekedeteik erre eleinte egyál
ta lán  — és később sem igen — adtak  okot. 
A cselekmény fordulatai többnyire v á ra t

lanok, a történetvezetésból nem hiányzik 
az akciófilmekre jellemző meglepetés-té
nyező, Scorsese ism ét gondosan építgeti 
az érzelmi visszacsatolást leginkább k i
váltó elemek tartós szerkezetét, olyannyi
ra  hatékonyan, hogy a cselekmény csúcs
pontját követően is fenntartja  az izgalmat 
és a további elmélyüléshez szükséges ak
tív várakozást. Néha a szubjektív néző
ponttól távolabbra száműz lényeges for
dulatokat, így nemcsak a háttérben zajló 
esemény súlyát, de a megfigyelő érzését is 
közvetíti, így egy m esterien összetett ér
zelmi reakciót vált ki a nézőből: az egye
nes és közvetett gyászét egyszerre. Szí
nészeit rendkívül pontosan választotta 
ki, és h iába a Rodriguest alakító Andrew 
Garfield állandósága a  vásznon, mind 
a Garupe szerepében tündöklő Adam 
Driver, m ind a Ferreira (valós történelm i 
személy) bőrébe bújt Liam  Neeson is fő
szereplőnek tűn ik , bár a játékidő töredéke 
az övék. A japán  színészek hozzájárulása 
pedig jutalom , Issei Ogata (Inoue), Shinya 
Tsukamoto (Mokichi) és Tadanobu Asano 
(a tolmács) mind remekelnek.

Rodriguesnek saját Júdása  van, a val
lásá t több ízben is elhagyó, de lekiisme- 
retének tisztába tétele céljából m ind
un ta lan  visszatérő Kichijiro, s ez az 
újszövetségi kapcsolatrendszer körkörös 
és ambivalens drám ája még egy értelm e
zési réteget von a filmre, amelyet az idő- 
és térbeli távolságok, a mély h itnek  a mai 
hétkönapoktól amúgy is jelentős távolesé
se m iatt eleve nem könnyű a megszokott 
sém ák szerint értelm ezni, ezért nem csu
pán a hosszú játékidőnek, de -  a néha va
lóban „látszó” csendként — lelki u tazásra  
ösztönző szándékának is kötelező esélyt 
adnunk.

N é m a sá g  (Silence), színes am erikai- 
mexikói-olasz film, 161 perc, 2016. 
Rendező: M artin  Scorsese. F orgató
könyvíró: Jay  Cocks, M artin  Scorsese. 
Operatőr: Rodrigo Prieto. Vágó: Thelma 
Schoonmaker. Zene: K athryn  Kluge, 
Kim Allen Kluge. Szereplők: Andrew 
Garfield, Liam Neeson, Adam Driver, 
C iarán H inds, Tadanobu A sano, Issei 
Ogata, Shinya Tsukamoto, Yoshi Oida, 
Yösuke Kubozuka.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A harc
Korai zsengéi után Brecht, a szépremé

nyű költő megírja ifjúkori remekművét, 
az expresszionista stílusjegyeket is muta
tó Baalt, majd a Dobszó az éjszakában című 
szatíráját. Bemutatják, nagy sikert arat. Ab
bahagyja tanulmányait, színházhoz kerül, 
megérkezik oda, ahova mindig is készült, 
és amelyet nem is hagy el soha. Ha zakla
tott életében van valami állandó, akkor az 
éppen a világot jelentő színpad varázslatos 
világa. Ekkoriban, a húszas évek elején ír
ja A városok dzsungelébent, talán legkülönö
sebb, legnehezebben értelmezhető drámáját, 
amely éppen nyitottsága és bizarr szimboli
kája, metafizikus áthallásai miatt jelent óri
ási kihívást ma is. Kilenc évtized alatt mit 
sem veszített időszerűségéből, sőt!

E Á T R U M
Pörögi Dorka sepsiszentgyörgyi rende

zése a „harcra” koncentrál, amely nem a 
Weimari Köztársaság düledező díszletei 
között játszódik, hanem az Új Világban, 
Amerikában, ahová a sors fintora folytán 
Brecht csak másfél évtized múlva ju t el.

Ez a harc, ez a boksz — Brecht bevall
ja, hogy akkoriban, amikor parkokban sé
tálva gondolta ki a darab egymásra csú
szó jeleneteit, rajongott az ökölvívásért -  a 
másik leikéért, túlzás nélkül a másik meg
semmisítéséért változatlan intenzitással fo
lyik a két főszereplő között. „Ami ebben a 
harcban engem érdekelt, az a düh volt. Azt 
akartam , hogy az új darabom a harc ked
véért folytatott harc következményeit mu
tassa fel, egy olyan harcét, amelynek ere
dete csupán a harc élvezete és nincs tárgya 
csak annyi, hogy eldőljön, ki a jobb.” Visz- 
szaemlékezésében Brecht nagyvonalú
an egyszerűsíti le a drámája mondanivaló
ját, árulkodó, amikor azt is megjegyzi, hogy 
Rimbaud Egy évad a pokolbanját olvasgat
ta  többek között nagy élvezettel a darab írá
sa közben, s egy regényt Chicagóról, és per
sze még sok minden mást. Bármennyire is 
blaszfémikus, a harc talán mégsem csak 
azért folyik, hogy eldőljön, ki is a Jobb”? 
(Mégis miben? Az érvényesülésben? Az élet- 
stratégiában? A mániákban?) Ez a harc, 
bármennyire is bizarrul és furán hangzik, 
elsősorban és mindenekfelett a másik leiké
ért, a másik birtoklásáért dühöng. A Chi
cagóba szakadt s hatalm as üzleti sikere
ket elérő maláj fakereskedő, Shlink kezdi 
(Pálffy Tibor alakítása ismét elsodor), ami
kor meg akarja vásárolni egy szakadt ame
rikai vándor-könyvárus, Garga véleményét. 
Kónya-Ütő Bence méltó partnere Pálffynak. 
Ami önmagában is izgalmassá teszi a ket
tőjük életre-halálra folyó küzdelmét, amely, 
mint említettük, Chicagóban, a nagyváros 
dzsungelében játszódik, olyan szereplői ga
lériát vonultatva fel, amely konkrét is, sti
lizált is. Van bennük valami bábszerűség, 
valami gyermetegség, mindenesetre leránt
ják a leplet a Jó ” ember „álarcáról”. Kegyet
len, nyomasztó, felkavaró világot ábrázol 
Brecht, és az előadást különösen izgalmas
sá teszi a két főszereplő kiszámíthatatlan, 
értelmezhetetlen, érthetetlen és talányos

cselekedeteinek sora. Nem értjük, végül is 
miért ajándékozza a fakereskedő egész va
gyonát a könyvárusnak, és ez a cinikus, 
nyegle, de ugyanakkor érzelmességét gon
dosan titkoló fiatalember miért fogadja el 
Shlink vagyonát? Garga vonzalmát utca
lány szerelme iránt egyáltalán nem értjük, 
és azt sem, hogy miért is ragaszkodik any- 
nyira élhetetlen, a nyakán élő családjához? 
Nem értünk sok mindent, és itt kezdődnek 
az egymásra csúszó jelenetek értelmezésé
nek egymást sokszor cáfoló sorozatai. Garga 
elfogadja ugyan félvállról nyeglén, ciniku
san Shlink adományát, és azonnal még egy
szer eladja a farakományt, ami már el van 
adva, és ezért óhatatlanul is börtönbe ke
rül. Családja szétmegy, állandóan könyvet 
olvasó, nem ebben a világban élő édesanyja 
kitűnik a képből, apja és húga Shlinkre szo
rulnak, aki szenet lapátol, hogy eltarthassa 
őket. Ez is teljességgel érthetetlen. A bör
tönben Garga utolsó nap feljelenti Shlinket. 
Cselekedetét nyilván a bosszú motiválja. Si
kerül is lehetetlenné tennie és halálba haj
szolnia ellenfelét, akit, m int sikeres maláj 
fakereskedőt, a tülekvésnek kiépülő Chica
go népe nem fogad be, hajtóvadászatot indí
tanak  ellene, meg akarják lincselni. Ekkor 
találkozik újra, az erdőben Gargával, hogy 
eldöntsék küzdelmüket, és ismét neki aján
dékozza a közben újra megszerzett vagyo
nát, ami megint csak teljességgel érthetet
len. A két főszereplő harcának blaszfémikus 
jellegét és a talányos, bizarr epizódokban 
oly gazdag folyamatát mintegy alájátsszák 
és felerősítik a mellékszereplők, Shlink iz
gága, mihaszna, semmirekellő emberei és 
Garga élhetetlen, a nyakán élősködő család
ja. Anyjáról m ár volt szó, állandóan könyv 
van a kezében, fogalma sincs, melyik vilá
gon él, apja pedig egyfolytában őrjöng, hogy 
már mikor lesz pénze, de semmit nem tesz 
a saját boldogulásáért, húga pedig hold
kórosként bolyong a világban, szerelmes 
is Shlinkbe meg nem is, miközben bátyja 
a másodszor eladott fáért börtönben ül, és 
szeretője, az iszákos utcalány összevissza 
kóvályog a nagyváros dzsungelében. Pörögi 
Dorka, akinek színészvezetői képességeire 
már előző sepsiszentgyörgyi előadása, Pin
tér Béla Kaisers TV, Ungarn című darab
ja kapcsán is felfigyeltünk, ismét remekel. 
Az őrjöngő szereplők hablatyolásainak rit
musa, a düh ritmusa határozza meg a chi
cagói Jóemberek” világának egész bornírt 
és kegyetlen jellegét. A mellékszereplők 
egymást múlják felül, alakításaikról külön 
kellene írni.

A darab Shlink halálával zárul. A Pörögi 
Dorka víziójában fontos szerepet betöltő és 
az előadást mintegy háttérből irányító na r

rátor, Vass Zsuzsanna teljesítménye ön
magában is elképesztő. Karjában viszi ki 
Shlinket a színpadról, mi pedig ott m ara
dunk kételyeinkkel, a „jóemberekkel”. Kö
zönyük, zsugoriságuk, őrjöngéseik, hülye
ségeik, fafejűségük, gátlástalanságaik már 
mindent elárult róluk. Önzőek és tehetetle
nek, céljaikat soha nem érik el, hiszen amit 
elérnek, azzal nem tudnak mit kezdeni, ál
landóan légvárakat építenek, noha nincse
nek is ennek tudatában. Igen, a chicagói 
légvárak. Brecht m ár idézett vallomásá
ban azt írja, a harc végül is a fiatal, szép
reményű, álmodozó, de ugyanakkor rám e
nős és kegyetlen ifjú amerikai győzelmével 
ér véget, de ez legalábbis kétséges. Garga el 
akarja adni a végül is újra rászálló vagyont 
és azt tervezi, elköltözik New Yorkba. És a 
többiekkel mi lesz? Itt m aradnak a saját te
hetetlenségük, a saját gátlástalanságaik, a 
saját kreténségeik, a saját idült rögeszmé
ik világában. Bármikor képesek átharapni 
egymás torkát, kommunikálni képtelenek. 
Igen, az előadás a mai világ lidércnyomá- 
sos képe. Egymás mellett élnek, egymással 
múlatják az időt, egymást szórakoztatják, 
de tulajdonképpen képtelenek kommuni
kálni. Erről is szól a nyomasztó előadás, a 
kommunikáció totális ellehetetlenüléséről. 
„Egyedül lenni jó”, mondja Garga, s ezzel 
vége is, m aradunk a kételyeinkkel, a kor
látokkal. A rácsszerű ketrecet, konténert 
képező szerkezet, amely előtt, alatt, fölött 
és körött zajlik az előadás, mintegy vád
lón mered ránk. Igen. M aradunk a kéte
lyeinkkel. Megoldható bármi is a világon? 
A fiatal Brecht képtelen megalkudni démo
naival, de nem is nagyon tud mit kezdeni 
velük. A kommunikáció hídja szétszakad, és 
a drám a az egyik, a közönség a másik pil
léren áll. Nem lehet tudni, mi lesz ebből az 
egészből, mi lesz a papucsos, tornainges, íz
léstelen ruhákban parádézó „jóemberek” 
világából? Az ízléstelenség bornírt bája 
hátborzongató. De ez már a mai nap dilem
mája is. Pörögi Dorka víziója átvezet a má
ba. S ez az előadás vitathatatlan  érdeme. 
A mai világ sem jobb, mint a tegnapi. Sőt!

Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Szín
ház. Bertolt Brecht: A városok dzsungelében. 
Fordította: Ungár Júlia. Rendező: Pörögi 
Dorka. Szereplők: Pálffy Tibor, Kónya-Ütő 
Bence, Szakács László, D. Albu Annamária, 
Szalma Hajnalka, Kovács Kati, Nagy Alfréd, 
Derzsi Dezső, Erdei Gábor, Mátrai László, 
Rácz Endre, Kolcsár József, Fekete Lovas 
Zsolt, Vass Zsuzsanna. Dramaturg: Lász
ló Beáta Lídia, színpadi mozgás: Bezsán 
Noémi, zeneszerző: Trabalka Cecília, lát
vány: Adrian Ganea és Kupás Anna.
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TŐTŐS DOROTTYA

Ithaka
elmarad
Az utazás az egyik legrégebbi kulturá

lis toposzunk, általánosan ismert és elköny
velt, miközben az ritkán ju t eszünkbe, hogy 
napi útjainkról a kapcsolódó értelmezési ha
gyományok vonatkozásában gondolkodjunk. 
Valamelyest parodisztikusan is hatna egy 
esős reggelen kivárt forgalmi dugót Odüsz- 
szeusz megpróbáltatásaihoz mérni; bár két
ségtelen, hogy a zsúfoltságig telt buszok el
engedése, a bordák közé fúródó, csöpögő' 
esernyők vagy a félrecsúszott jegyérvénye
sítés miatt kapott büntetések által okozott 
frusztráció sokunk számára tűnhet eposzi 
jelentőségűnek. A reflektáltság hiányának 
talán az az oka, hogy nem tekintünk iga
zi utazásként a napi rutint képező célelvű 
helyváltoztatásra. De akkor mit tekintünk 
utazásnak? Kinek fontos, kötelező vagy le
hetséges róla gondolkodnia, beszélnie?

Szirák Péter Ki említ megérkezést? A  régi 
és a két világháború közötti magyar útirajz
ról című kötete ezen kérdések mentén vá
lik olvasmánnyá a kultúrantropológiai és 
irodalomtörténeti érdekeltségen túlmenő
en. A Ki említ megérkezést1 bizonyos érte
lemben egy demisztifikációs aktus, ameny- 
nyiben leleplezi az utazással kapcsolatos 
kortársi beállítódásainkat. Szirák a be
vezetőben egymásnak ellentmondó maga
tartásform ákat társít a jelenkori és a régi 
utazási szokásokhoz, gondolatmenetét pe
dig az aranykor elvesztésének nosztalgiá
ja felől építi fel, hogy a kötet további részé
ben lebontsa azt, hiszen a kijelölt útirajzok 
elemzése olyan folyamatot rajzol ki, mely
ben mai utazásfogalmunk pontos előzmé
nyekhez vezethető vissza.

ritika
A kiindulópontot annak a fejtegetése ké

pezi, hogy a jelenkori utazó számára már 
nem létezik vagy kevéssé elérhető egy au
tentikus utazás lehetősége. Az autentikus 
utazás két fő jegyét Szirák a kiszolgálta
tottságban és a kiszám íthatatlanságban -  
tehát az eredetiségben -  látja, így az össze
egyeztethetetlen a jelenre jellemző utazási 
kánonnal. Utóbbit főként az határozza meg, 
hogy a modernség szubjektumfelfogásban 
az utazás mint alapvető identitásformáló 
tényező jelenik meg. Vágyunk az utazásra, 
mert abban szocializálódunk, hogy „a sze
mélyiség valahonnan valahová tart, tája
kat, városokat já r  be, feltárul előtte a múlt, 
idegenekkel találkozik, s e találkozások ré
vén képes újraérteni magát -  Nietzschével 
szólva: »új metaforákat« találni olyannyi
ra vágyott egyediségének megfogalmazá
sához.” (9-10.) (Ilyen prekoncepciók mellett 
nem sok esély van rá, hogy a mindennapos 
buszozást utazásként fogjuk fel.) Csakhogy 
a mai utazó kizárólag m ár látott, értelme
zett és ajánlott helyeket kereshet fel, az ú t
vonala és a megismerés (?) folyamata előre 
meghatározott és közvetített. Ilyetén pedig 
a kortárs utazási kánonon nem lehet szá
mon kérni az egyediségérzetet vagy az él

ményszerűséget, ezen elvárások ugyan
is m ár a tulajdonképpeni utazás elkezdése 
előtt túltelítődnek.

Ennek a kontextusnak a tudatosításával 
Szirák arra  mutat rá, hogy az utazás va
lójában mítoszként tételeződik számunk
ra. Ezzel egyidejűleg azonban a kötet al
címében megjelölt két korszak (a régi és a 
két világháború közötti) utazási irodalmá
nak összevetése azzal a felismeréssel is jár, 
hogy az utazás köré épülő m agatartásm ó
dok, elvárások és szokások mindig is egy 
konstrukció részei voltak. Szirák kutatása 
tehát részben arra  éleződik ki, hogy megfi
gyelje, hogyan szembesültek a két világhá
ború között keletkezett útirajzok szerzői a 
már megtörtént, már látott és m ár közve
tített tapasztalatával, hiszen a művekben 
az tükröződik, hogy az írók problémaként 
érzékelték az utazás(i irodalom) mitizált- 
ságát. Ebből következőleg az fogalmazódik 
meg kérdésként, hogy létezett-e valaha au
tentikus utazás -  és impliciten: most létez
het-e a vázolt helyzet ellenében.

Szirák ezt annak kifejtésével tárgyalja, 
ami kötetének egyik alapvető megállapítá
sát képezi: az írók nagyon is hasonlóan vi
szonyulnak az utazáshoz és az irodalom
hoz, útirajzaik vizsgálata tehát mindkét 
irányban tanulságos lehet. Az egymásra 
vonatkoztatás egyrészt az utazás-olvasás 
analógiának a 16-17. századig visszanyúló 
hagyománya felől ragadható meg: „az uta
zó mindig korábbi utazók nyomait olvas
sa és hasonlítja át.” (10.) Ez a megközelítés 
azonban nem abban az irányban hat, mint 
amelyet elvárnánk, ugyanis Szirák számá
ra pont az válik fontossá, hogy a vizsgált 
útirajzok szerzői milyen módon térnek el a 
hagyomány ismerősségétől. Azt követi nyo
mon, hogy az eredetiség mint az autentikus 
utazás megélésének és rögzítésének előfel
tétele, milyen kimenetellel minősíti át vagy 
számolja fel az olvasás-utazás analógiáját. 
Kosztolányi irodalmi útirajzai épp az ana
lógia érvénytelenítése által válnak értel
mezhetővé, mert Kosztolányinál az út meg
írására tevődik át a hangsúly, Illyés Gyula 
és Nagy Lajos Oroszország-útirajzaiban pe
dig az analógia ideologikus működtetése 
lepleződik le.

Illyés Gyula és Nagy Lajos oroszországi 
útját Szirák utaztatásnak, minősíti, ameny- 
nyiben a vendégül látó hatalom „azt szeret
né, hogy a vendég/utazó úgy olvasson, mint 
ahogy azt tőle elvárják.” (58.) Ez magá
ban foglalja azt is, hogy az utazói tudósítá
sok feladata a kijelölt olvasat megerősítése; 
a sztálinizmus jellegzetes emlékezéstech
nikájának, a retusálásnak a kontextusá
ban „a cél a prezentáció és az elfedés.” (62.) 
Azonban Szirák arra  hívja fel a figyel
met, hogy a két magyar szerző útirajzaiban 
érezhető az elvárt és tapasztalt közötti át 
nem fedés, így pedig a hatalomnak az utat 
felülírató szándéka is. Annak a tudatosí
tásával, hogy az útirajz (viszonyulási, ér
telmezési) útvonalakat ír meg, ír elő, Illyés 
és Nagy az utazás-olvasás analógia proble- 
m atikusságára m utatnak rá. Esetükben te 
hát az autentikus utazás a meg nem alkuvó 
látás révén jön létre; a Szirák által megvi
lágított összefüggésrendszerben műveik a 
reflektált gyanú tanúságtételei -  az utaz
tatáson túlmenően is - , az olvasói, a befo
gadói szerep kételkedő, kritikus beállítódá
sát példázzák.

Az u taztatásnak  ellenszegülő tanúság
tételek kiválasztásával összhangban Szi
rák  m unkam enetére általánosan is az ér

vényes, hogy következtetéseit annak  a 
megfigyelésére alapozza, am int az elem
zett útirajzok eltérnek eredeti céljaiktól -  
történjen az a műfajból vagy valamilyen 
külső elvárásból fakadóan. Mivel a Ki em
lít megérkezést? vizsgálati anyagát főként 
szépírók útirajzai képezik, ezek esetében 
a műfajt egyszerre meghatározó hasznos
ság és gyönyörködtetés eleve ellentmon
dásos megoldásokat eredményez. A két 
alapelv működési m echanizm usainak fel- 
térképezésében Szirák különböző viszony- 
rendszerekhez ju t, az u taz tatásnak  a 
hasznosságra irányuló érdekével ellentét
ben például Kosztolányi „úti beszámoló
inak reflektáltan  nem a praktikusság az 
értéke: az útirajzot [...] az aiszthésziszhez 
kapcsolja.” (47.) Kosztolányi azon felisme
rése kapcsán, hogy az útirajz m ár nem je 
lölhet ki új, váratlan  útvonalakat, Szirák 
azt emeli ki, ahogyan a szerző a mit kér
dést átváltja a hogyan kérdésévé. „Kosz
tolányi irodalmi útirajzai az imaginárius 
aktivizálását célozzák, vagyis a tapaszta
lat egyediségét, esemény szerűségét a nyelv 
általi elképzeltetés révén igyekeznek köz
vetíteni.” (56—57.) Az útirajz im m ár iroda
lomként olvasandó, azonban annak  hely
zete is problematikus, hiszen az utazással 
párhuzamosan itt is minden megtörtént, 
megíródott már.

Szirák ugyan nem tér ki konkrétan az 
irodalom helyzetének tárgyalására, azon
ban mindig jelzi a párhuzam tarthatósá
gát és jelentőségét. Az általa vizsgált úti
rajzok megnyugtató válasszal szolgálnak 
azon kérdésére, hogy lehetséges-e autenti
kus utazás a hagyomány erősen meghatá
rozó jelenléte ellenében: u tat és irodalmat 
egyaránt megalkotni kell (befogadóként is). 
A Ki említ megérkezést? cím ígéretével egy
behangzóan Szirák eltekint a végkövetkez
tetések megfogalmazásától, nyitott zárlata 
viszont a továbbolvasásra hív fel, sikere
sen, hiszen a kötet gazdag példaanyagának 
elsődleges funkciója talán  nem is a kifejtett 
gondolatmenet megértésének segítése, vi
szont kiválóan olvashatónak bizonyul esős 
buszutakon.

Szirák Péter: Ki em lít m egérkezést? 
A régi és a két világháború közötti m a
gyar irodalm i ú tira jzró l. Ráció Kiadó, 
Budapest, 2016.
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Napjainkban az Isten-kérdés Nem kérdés, hogy nincs kérdés
John C. Lennox: Isten és 

Stephen Hawking. Koinónia, 
Kolozsvár, 2016.

Drága jó olvasóm! Amíg 
mi ketten itt e papírra nyom
tatott, irodalmi jellegű szö
veggel bíbelődünk, addig Jón 
Buttersworth, a svájci CERN 
Hadronütköztető szakembere 
már rég megállapította, hogy 
„Az M-teória egy rendkívül spe
kulatív elmélet, amelyre nézve 
nincsenek bizonyítékaink; nyil
vánvalóan nem tekinthető' tudo
mányos elméletnek.”

A megállapítást az úr nem 
magyarul tette. Ez volt az első' 
dolog, amit sajnáltam a mű ol
vasásakor. Hogy tudniillik a 
világyegetem végsó' okára vo
natkozó elméletek világszintű 
vitája nem az általunk beszélt 
nyelven folyik -  de hát sokan 
vannak ezzel így. Tetszettek 
volna angol ajkúnak születni!

ülszöveg
A könyv auktora ellenben 

annak született, a matemati
ka professzora az Oxfordi Egye
temen, és nem ateistaként 
vitában áll az új ateizmus zász
laját fennen lobogtató tudós
társaival, például Richard 
Dawkinsszal, Christopher
Hitchensszel.

A Koinónia kiadó által Visky 
S. Béla fordításában megjelen
tetett vitairatszerű műben épp 
Stephen Hawking, Az idő rövid 
története és A nagy terv szerző- 
jének istenellenes álláspontját 
és Isten létét úgymond megdön
tő bizonyítási eljárását cáfol

JOUN (. IMX

Koinónia

ja, válogatott istenhívó' tudósok 
munkáiból vett érvekkel, illet
ve a logika és a filozófia eszkö
zeivel — melynek pikantériá
ja  többek között az, hogy maga 
Hawking istensemmítő tanul
mányát részben arra  alapoz
za, hogy a filozófia -  ó'szerinte -  
halott.

A második dolog, amelyet 
igen nagyon sajnáltam e könyv 
olvasásakor: fizikai és tudo
mánytörténeti műveltségem sú
lyos hiányosságai. Amíg én re
gényeket, krim iket és horribile 
dictu: verseket! olvastam, ad
dig Bill Bryson megírta majd
nem minden rövid történetét, 
Stephen Hawking megpróbál
ta  világgá kürtölni, hogy Is
ten nemhogy meztelen, de nincs 
is, Sir Frank Whittle feltalál
ta  a sugárhajtású motort, John 
Micklethwait és Alan Woolridge 
megállapították, hogy Isten 
visszatért... és így tovább, és 
így tovább.

A helyzet tarthatatlan . Aki 
bővebben tájékozódna, az böl
csen teszi, ha kinyitja e köny
vet. Remek kiindulópont továb
bi olvasgatáshoz! Angolul.

Kazuo Ishiguro: A z elte
m etett óriás. Európa, Buda
pest, 2016.

Drága jó olvasóm! Amíg mi 
ketten itt e papírra nyomta
tott, irodalmi jellegű szöveg
gel bíbelődünk, addig Kazuo 
Ishiguro, az ötesztendősen Ja 
pánból Angliába került és ott 
íróvá érett jelenkori bölcs már 
rég m egírta A napok romjai és 
Ne engedj el című remekműve
it, melyeket ta lán  megfilmesít
ve is láttál. Nos, itt nem ezek
ről esik szó.

Az eltemetett óriás Falcsik 
Mari tolmácsolásával legendás 
időkbe kalauzolja olvasóit — bár 
ahogyan azt Ishigurótól meg
szokhattuk, itt is egy rendkí
vül modern probléma köré épül 
a történet. Közvetlenül Arthur 
király kora u tán  vándorlunk a 
festői Britanniában, egy idős 
házaspár, Axl és Beatrice ka
lauzolásával, akik maguk sem 
tudják: mi az igaz és mi a va
lódi.

Az emlékezetükre telepe
dő köd, mint kiderül, nem csu
pán kettejüket, hanem a bejárt 
vidék majdnem minden lakó
já t nyomasztja, mint ahogyan 
az igaz és a valódi, a most és az 
akkor, a miért és a hogyan kér
dései megkülönböztetésének le
hetetlensége is.

A kalandozások során já 
runk  erődítményből kolostor
rá vedlett várban, túlélünk 
néhány zavaros ütközetet, sá r
kányra vadászunk és megta
pasztaljuk a hosszúra nyúj
to tt házasélet több erkölcsi 
és egzisztenciális dilemmájá
nak árokmélyét, ú titársul mel
lénk szegődik Sir Gawain, a 
jobb időket látott vén lovag,

aki Ishiguro tolla nyomán elég
gé donquihotésra sikeredett, 
ugyanakkor betekintést nyer
hetünk a harcos utánpótlás-ne
velés műhelytitkaiba.

Mindezek tortáján a hab 
azonban mégiscsak a nyelv, 
Ishiguro nyelve, és itt ismétel
ten: tetszettek volna angol aj
kúnak születni! — bár ami re
gényei olvasása során végig 
reménnyel kecsegteti a jámbor, 
nem angolajkú olvasót: hogy 
maga Ishiguro sem anyanyel
vén ír. Lehet, hogy írásainak 
kristálytiszta szerkezete és á t
fogó fegyelme nyersanyagától, 
az angol nyelvtől való pár lé
pésnyi távolságnak is köszön
hető?

Miért felejtünk és miért kell 
mégis mindenre emlékezni: ta 
lán leginkább erről szól a re
gény.

Mindenek fölött pedig nyil
ván arról: a helyzet ta r th a ta t
lan. Aki bővebben tájékozód
na, az bölcsen teszi, ha kinyitja 
e könyvet. Remek kiindulópont 
további olvasgatáshoz! Angolul.
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Vasárnap déli vendégek Brassóból
Nincs mit csodálni rajta, hogy többeket 

a méreg ölt meg tudomást szerezvén a r
ról, hogy lemaradt a brassói ifjúsági Bach- 
kórus és a Capella Coronensis kolozsvári 
koncertjéró'l. Szó se róla, a „többeken” kí
vül esők számára az ifjúsági kórus megje
lölés vélhetőleg unalm asan vagy sematiku
san hangzik. Akik azonban tudják, milyen 
elmélyült, igényes, német munka zajlik a 
brassói Fekete templom zenei műhelyében, 
nos épp ó'k méltatlankodhatnak joggal ami
att, hogy a mintegy harminc énekes-hang
szeres élén álló Steffen Schlandt és/vagy a 
Német Demokrata Fórum őket meghívó ko
lozsvári fiókszervezete a kelleténél talán 
kevesebb gondot fordított a hírverésre. Szó 
ami szó, a vasárnap dél sem az a tipikus 
koncert-időpont.

í f^ n ü litú d ó
A protestáns reformáció 500. emlékévé

ben a Musica poetica szószerkezettel fel
címkézett projekt természetesen a német és 
erdélyi szász evangélikus (lutheránus) szel
lemiség középpontja köré szervezett zenei 
sorozat. A Kolozsvárra is elhozott koncert
produkció voltaképpen egy feszesre szer
kesztett, többszerzős kantáta volt. Szer
kesztője és elsődleges interpretátora maga 
Steffen Schlandt, aki a kilencvenes évek kö
zepén végezte a kolozsvári Zeneakadémiát, 
majd hazakerült Brassóba, ahol nemsokára 
az őt természetes módon megillető tisztet- 
szolgáltatot, a Fekete templom kántor-orgo- 
nistai posztját vette át édesapjától. Szemer

nyi kétség sem fér hozzá: Walter Schlandt 
(a nagyapa) és Hans Eckart Schlandt (az 
apa) nyomdokain is haladva Steffen kivá
lóan megalapozott zenei tudással, ráadásul 
nagy műveltséggel, higgadt derűvel, meg
bízhatósággal vált a brassói zenei élet egyik 
referenciapontjává. Az 1933-ban Victor 
Bickerich bábáskodásával alapított Bach- 
kórus — a Schlandtok elévülhetetlen érde
meit gyarapítva -  a legsötétebb időkben is 
töretlenül megőrizte a Bach-, Mozart- vagy 
Brahms-előadások legigényesebb vonalát, a 
Fekete templom így gyakorlatilag a korona
város zenei kultúrájának folyamatosságát 
biztosította. A Bach-kórus ifjúsági szekciója 
pedig nyilván ugyanazt a kulturális öröksé
get szervesíti magába, míg tagjai tanulnak, 
érnek, gyarapodnak.

De kanyarodjunk vissza az április 23-i 
koncerthez. Bevezetőjében Schlandt elmond
ta, hogy a kilenc szerző vokál-szimfonikus 
vagy kizárólag hangszeres műveiből ösz- 
szeállított „kantáta” valóban egységes gon
dolati vázra épül; koherens eszmeiség, ta r
talmi megszakítatlanság jellemzi. Brassó 
első kiemelkedő humanistájától, Johannes 
Honterustól kiindulva Sigfried Corneliuson 
és M artin Lutheren (!), Buxtehudén, a Bach 
családon át a 18-19. századi Gottfried Au
gust Homiliusig és Johann Lukas Hedwigig 
ível a szerzők sora, akiknek zsoltáros, him- 
nikus, korál-alapú vagy épp egyetlen jel
mondatnyi szövegre épített kompozíciói 
egyaránt felfűzhetők arra az „alkalmi” szel
lemiségre, amelyet a liturgiái hagyomány a 
húsvétot követő első vasárnaphoz (Quasimo
do geniti infantes) rendelt hozzá.

Zenetudományi szempontból kétségkívül 
a két utolsó mű volt a legérdekesebb, G. A.

Homilius (1714-1785) kompozíciója a 2. zsol
tár kezdő mondatai alapján (Warum toben 
die Heiden...), illetve J. L. Hedwig (1802— 
1849) orgonaszentelési kantátája szólóéne
kesekre, vegyeskarra és zenekarra, Georg 
Giesel szövege alapján. E két mű ugyanis 
abból a kottaállományból került elő -  hosz- 
szas és sok türelmet igénylő kutatás-feldol
gozás árán —, amelyet (néhány hangszerrel 
egyetemben) egy 19. századi vándor zene
mű-kereskedőtől vásárolt a brassói evangé
likus közösség, de amelynek jó része odalett 
az 1940-es évek viharaiban. A mintegy tíz 
ládányi kottaanyagból túlélt két-három lá- 
dányi összevissza-kedveredett kéziratlap tü
zetes átvizsgálása és puzzle-ezésre emlékez
tető rendszerezése kellett ahhoz, hogy ezek 
a művek megszólalhassanak. (A helytörténe
ti kutatások egyébként valószínűsítik, hogy 
épp Hedwig orgonaszentelési kantátáját mu
tatták  be Brassóban az 1839. április 17-én 
avatott Buchholz-hangszer átadásakor.)

A tizenhét énekes és a kamarazenekar (a 
vonóskaron és a kontinuót is játszó karna
gyon kívül két oboa és egy fagott) annyira 
átgondolt, a művészi látomásokat techni
kailag annyira jól „lefordított” módon ze
nélt, hogy okunk van feltételezni: Schlandt 
igyekszik kizárni minden esetlegességet, 
minden felületes, gyors, „ügyes” vonást, a 
merő haknizásból adódó vulgaritást avagy 
hibalehetőséget kisegyüttesei munkájából. 
Azt a benyomást kelti -  és bizonyára nem 
megtévesztő a benyomás! - , hogy a törté
neti zene, a századokat átívelő valláskö
zösség, az aktuális gyülekezet és a zenélők 
méltóságát egyaránt fontos érvnek tartja  
az egyházzenei minőség megalkotásában. 
Mi itt, Kolozsváron nemcsak becsülhetjük, 
de irigyelhetjük is ezt a minőséget.

JAKABFFY TAMÁS

Orbán István betűi
Orbán István munkáiból május 3-án nyílt gyűjteményes kiál

lítás a Minerva-házban, mely átfogó képet nyújt képzőművészeti 
munkásságáról. E tárlat célja az életmű sokszínűségének bemu
tatása különböző alkotói periódusok, képzőművészeti technikák, 
sorozatok felvillantása révén. E technikai és tem atikai sokszí
nűség, esetenként a datálások hiánya ugyanakkor nehézségeket 
is okozhat a látogató számára, viszont a kiállításmegnyitó kere
tében Szabó Zsolt által bemutatott A szépművészet hármas út
ján  című, monografikus jellegű katalógus fogódzót nyújt ebben: 
a művész önéletírásszerű Rövid vallomása mellett Sütő Ferenc, 
Muzsnay Magda, Ketesdy Beáta, Heim András, Németh Júlia, 
Farkas Imola és Szabó Zsolt Orbán Istvánról szóló korábbi szö
vegeit, illetve Gergely Zsuzsa és Szuszámi Zsuzsa interjúit ta r 
talmazza, színes képmelléklettel és kiállításjegyzékkel ellátva.

Az 1953-ban, Kolozsváron született művész tehetségét rajz
tanára, Váczy Margit fedezte fel, aki m ár korán meghatározta 
alkotói életútját. Később Macskássy József rajzóráit látogatta, 
majd a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet pedagógiai sza
kán végzett, Teodor Botis, Mircea Vremir és Gedeon Zoltán irá
nyítása alatt. A hatvanas évek végére, és a hetvenes évek első 
felére datált munkák a mesterek hatását tükrözik, expresszív, 
valósághűbb ábrázolások, melyek kiindulópontja minden eset
ben egy konkrét látványelem. Már egészen korán, a hetvenes 
évek folyamán megmutatkozik az absztrakt irányába történő el
mozdulása, ezekre a m unkákra az erős kontúrok és éles szín
kontrasztok jellemzőek. Saját bevallása szerint ezekben az évek
ben nagy hatást gyakorolt rá Mircea Vremir és Kádár Tibor 
művészete, illetve a Művészeti Műzeumban szervezett, amerikai 
pop-artot bemutató tárlat, vagy a Jackson Pollock, Andy Warhol 
vagy Rothko munkáiból válogatott kiállítások.

A főiskola végeztével Orbán a Szatmár megyei Kökényesd tele
pülésen kóstol bele a tanári munkába. 1980-2000 között vissza
tér Kolozsvárra egy reklám- és címfestő műhely m ukatársaként, 
később pedig vezetőjeként. Itt kerül szorosabb kapcsolatba a fe
kete-fehér grafikai eljárásokkal, a betű- és kaligráfia művé
szetével, mely nagymértékben befolyásolja későbbi munkássá
gát. Bár részben k itart a figuratív ábrázolás mellett, későbbi 
munkái főként a fekete-fehér kontraszton alapulnak, és a leg
fontosabb emberi kommunikációs eszköz, a betűk jelrendszeré
ből építkeznek. A Graphicpoesis című kiállítás keretében ezen 
munkák kerülnek bemutatásra, melyekben egy irodalmi művet, 
vagy ennek egy részletét grafikailag, írásjelekkel illusztrál, egy 
komplex, tömbszerű struktúrát eredményezve.

Orbán István vallotta, hogy a 21. század embere a betűk és rek
lámfeliratok agresszív dömpingjében él, melyben a tartalom és 
forma eltávolodását, az írás-olvasás automatizált folyamattá válá
sát figyelhetjük meg. Egyes munkáin a betűk szerepe kimondot
tan vizuális, automatikus formai jeggyé válik, elszakadva a ta rta 
lomtól. Ugyancsak későbbi munkáinak jellegzetessége a mikro- és 
makrokozmosz kutatása, a természetben megtalálható, leegysze
rűsített formamodulok keresése (melyekre olyan híres építészek, 
mint pl. Le Corbusier és Frank Lloyd Wright is törekedtek).

2000-ben visszatér a pedagógiai munkához, 2016-ig a Bátho
ry István Líceum rajztanáraként diákok százait avatja be a kép
zőművészeti életbe és vállalja vizuális, esztétikai nevelésüket.

Bár csendes, visszafogott természete nem hívta fel magára a fi
gyelmet, gazdag, sokrétű munkássága annál jóval többet érdemel.

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA
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Júniusi évfordulók
1 -  220 éve született Christoffer Jacob Boström svéd filozófus
2 — 1 6 0  é v e  s z ü l e t e t t  K a r i  A d o lf  G je l le ru p  d á n  í ró
3 — 130 éve született Carlo Michelstaedter olasz költó'
4 -  110 éve született Jacques Roumain haiti költó'
5 -  150 éve született Paul-Jean Toulet francia író
6 -  120 éve halt meg Marián Aguiló i Fuster katalán költő
7 -  230 éve halt meg Hugolin Gavlovic szlovák költő

120 éve született Maksay Albert romániai magyar író 
50 éve halt meg Putinas litván költő 
120 éve született Vaszary Gábor író 

8 —50 éve halt meg Otília Cazimir román író 
70 éve halt meg Egyed Zoltán író 

9 -  420 éve halt meg Jósé de Anchieta portugál költő 
140 éve született Rudolf Borchard német író

10 -  150 éve halt meg Ilia Fibiger dán író
11 — 1 2 0  é v e  s z ü l e t e t t  M ic h a e l  K a k o y a n n is z  g ö rö g  író

1 2 0  é v e  s z ü l e t e t t  B r u n o  F r e i  o s z t r á k  í ró  
8 0  év e  h a l t  m e g  Z a lk a  M á té  í ró

12 -  85 éve született Bálint Tibor
13 -  130 éve született Bruno Frank német író

330 éve született Paolo Rolli olasz költő
14 -  9 0  é v e  h a l t  m e g  J e r o m e  K . J e r o m e  a n g o l író

1 8 0  é v e  h a l t  m e g  G ia c o m o  L e o p a r d i  o la s z  k ö ltő
15 — 1 8 0  é v e  s z ü l e t e t t  P e r e s  P r o s ja n  ö rm é n y  í ró
16 — 110 é v e  s z ü l e t e t t  H e lv i  H e le e n a  H ä m ä l ä i n e n  f i n n  í ró

4 0  é v e  h a l t  m e g  B a r á t h  B é la  m ű v e lő d é s tö r té n é s z
17 — 110 éve halt meg Sergio Corazzini olasz költő

150 éve született Henry Lawson ausztrál író
220 éve született Alexandre Vinet svájci irodalomtörténész

18 -  140 éve született Gombocz Zoltán nyelvész
19  -  1 8 0  é v e  h a l t  m e g  A . A . B e s z tu z s e v  o ro sz  író

160  é v e  h a l t  m e g  A d o lf  J a n u s z k ie w ic z  le n g y e l  k ö l tő
2 0  -  140 é v e  s z ü l e t e t t  G a b r ie l  D o n n a  r o m á n  k ö l tő

95 éve született Jánosházy György költő
21 -  60 éve halt meg Claude Farrére francia író
22 -  250 éve született Wilhelm von Humboldt német író

4 9 0  é v e  h a l t  m e g  N icco ló  M a c h ia v e l l i  o la s z  í ró  
160 é v e  h a l t  m e g  E u g e n ie  M a r l i t t  n é m e t  író  
2 5 0  é v e  s z ü l e t e t t  S z e n tjó b i  S z a b ó  L á s z ló  író

2 3  — 1 3 0  é v e  s z ü l e t e t t  T h y d e  M o n n ie r  f r a n c i a  í ró
2 4  — 2 3 0  é v e  s z ü l e t e t t  G io v a n n i  A r r iv a b e n e  o la s z  író

270 éve született Jonn O’Keeffe ír író
25 -  100 éve halt meg Gyóni Géza költő

95 éve halt meg E. T. A. Hoffmann német író
2 6  -  5 3 0  é v e  h a l t  m e g  J o a n n i s z  A g r i ro p u lo s z  g ö rö g  h u m a n i s t a

95  é v e  s z ü l e t e t t  F ö ld e s  L á s z ló  k r i t i k u s
9 0  é v e  h a l t  m e g  V a s ile  P á r v a n  r o m á n  tö r té n é s z

2 7  -  130  é v e  s z ü l e t e t t  E m a n u i l  B u c u ta  r o m á n  k ö ltő
60 éve halt meg Malcolm Lowry angol író

28 -  90 éve született Bustya Endre irodalomtörténész
150  é v e  s z ü l e t e t t  L u ig i  P i r a n d e l lo  o la s z  d r á m a í r ó  
2 2 0  é v e  h a l t  m e g  P ie t r o  V e r r i  o la s z  í ró

2 9  — 180  é v e  s z ü l e t e t t  P e t r e  P. C a r p  r o m á n  k r i t i k u s
3 0  — 210  é v e  s z ü l e t e t t  A le k s a n d e r  G ro z a  le n g y e l  k ö l tő

4 9 5  é v e  h a l t  m e g  J o h a n n  E u c h l in  n é m e t  h u m a n i s t a  
? -  190  é v e  h a l t  m e g  P e r e c s é n y i  N a g y  L á s z ló  k ö l tő

Útközben
VÍZSZINTES 1. Lao-ce gondo
lata Weöres Sándor fordításá
ban; első rész. 12. Férfi ének
hang. 13. A Beatles dobosa volt 
(Ringó). 14. Bosszús szócska. 15. 
A lítium  vegyjele. 16. Telekvég! 18. 
Egyiptomi isten. 19. Nézd csak! 20. 
Szép szavakkal hiteget. 22. Szófaj; 
verbum. 23. Dicsőítő' költemény.
25. Az egyik pincér. 27. Orosz ta n 
folyam. 28. Igekötő. 29. Algériai k i
kötőváros. 30. Rab ül mögötte! 32. 
Pénzzé tesz. 33. Rideg, ba rá tság ta 
lan. 35. Présel. 36. Becézett Sala
mon. 37. Menetelő! 38. Súlyarány, 
röviden. 39. Tolláitól megkopasztó. 
41. ízletes tengeri hal. 42. Becézett 
A ranka. 44. Spanyol autóm árka.
45. Oersted, röviden. 46. Idegen 
előtag: orr-. 48. Megállóhely, rövi
den. 49. Az alum ínium  vegyjele. 
50. Nugátszelet! 51. Dél-am erikai 
kukoricapálinka. 53. Zaklat, izgat.
56. Lao-ce gondolata; második, 
befejező rész.

FÜGGŐLEGES 1. A homok asz- 
szonya című regény japán  írója. 2. 
Lárm a, ricsaj. 3. Órakezdet! 4. Be
cézett Vilmos. 5. A ttila beceneve.
6. Fél toll! 7. ... show; egyszemélyes 
színpadi előadás. 8. Versus, rövi
den. 9. Baranyai község. 10. Be
cézett Natália. 11. Kábítószer fo
gyasztó. 17. Hajótoké. 19. Biztató 
szócska. 20. Küldeményt kézbesít.
21. Bosszút álló. 24. E llentétes kö
tőszó. 25. Lendületes. 26. Becézett 
Sarolta. 29. Svéd férfinév. 31. Mo
dern hanglemez. 32. Páros hegy! 
33. Sakkjátszm a vége. 34. F ran 
cia gépkocsi m árka. 35. Tokió rep
tere. 36. Európaiak megszólítása 
Iránban, Indiában. 37. A molibdén 
vegyjele. 38. Idegen Sára! 40. Szin
tén  nem. 41. Személyed. 43. Bi
zonytalanul áll. 45. Idegen előtag: 
olaj-. 47. Ahhoz hasonló. 49. Szerv 
a koponyában. 50. Idegen előtag: 
új-. 52. Távolodva. 54. Azonos be
tűk. 55. Radom határai!

R.T.
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