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Emese álma
Lapszámunk 1., 4., 6., 7., 9., 15., 16. és 18. oldalát Nemes András Csaba Ősök 
útján című, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának rendezvénytermében 
nyílt kisplasztika-kiállításának anyagával illusztráltuk.

HORVÁTH BEN JI

2 D ániel
Sütő István időtlensége

Én, Dániel és Mózes Attila utolsó találkozásunkkor 
a költészetrój beszélgettünk hogy milyen magasztosan 
hiábavaló az ablaknál míg merül
az alkonyaiban a kőoroszlán megmozdul a gyomromban
kondul az árnyékom visszatér a pontos idő állok
és nézem dögszagot sodor magam felől felém a szél
volt egyszer egy másik Dániel látomásokat fejtett meg
Nabukadnezar álmaiban diktatúrák fogságok Dánieléi
a vermekben alszanak a székely körvasúton
zötyögve várnak valami fontosra köröskörül
minden oroszlán hallgat szemükben ég
ugyanaz a látomás az a másik Dániel megélte
a rendszerváltást testvéreit a tűz nem tudta
megemészteni a kemencében ha megélem
kérdés hogy jobb lett volna nekem kérdés kinek
lett volna jobb vagy rosszabb kérdés melyik isten
szenved értem hogy ezt láttatja velem
Nabukadnezar álmai megfejtettek
ülök kifosztva kulcsolom kezem fölizzik a vörös
némaság kemencetüze megcsillan rajtam
szertefoszlok a próféták arcán megfordul
a történelem füstöl a hajnal füstöl az elmúlt jövőnek
ki tudja melyiknek hányadiknak ki tudja hányadik
tűzcsiholás volt ez a bedeszkázott szabadságveremben
kilesel és ugyanoda látsz
kiesel és ugyanoda
ezek a szavak a szavak saját
apróbb-nagyobb vétkeink
s a nagy elárultatások
még az anyanyelvnek e csodának is
fintort vetnek majom a tükör mögé
szépen mondta Mózes Attila én, Dániel
veszett örökségben gőgben sebezhetőségben
diktátorok álmában magasztosan hiábavaló
én, Dániel
haldoklóm makacsul ötezer éve

(Elhangzott május 13.-án, vitaindítóként 
a Bréda Ferenc Irodalmi Körön)

„Néha az visz közelebb 
a valósághoz, ha nem 
az igazat írjuk”
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„Néha az visz 
közelebb a 
valósághoz, ha 
nem az igazat 
írjuk”
Beszélgetés Száraz 
Miklós György íróval

-  Az Apám darabokban című regényed
ben van egy rész, ahol édesapád, Száraz 
György és Kurt Vonnegut beszélgetnek min
denféléről (Semmelweis Ignácról, a magya
rokról). Ennek olvasása közben tevődött fel 
bennem először a kérdés, majd a többi szép
prózai szöveged kapcsán újra és újra jelent
kezett, egyfajta védjegyeként a prózádnak: 
hozott anyag és fikció (vagy másképp való
ság és fikció) keveredésére kérdeznék rá, ho
gyan építkezik egyik a másikból?

-  Valóság és fikció örök kérdés, minden 
írót érint. Mennyi a valóság, mennyi a kép
zelet? Egyrészt a legvadabb fantasztikus 
író is a valóságból építkezik. Lem, Bradbu
ry, Asimov, Margaret Atwood, George R. 
R. Martin, vagy a krimiszerzők, Georges 
Simenon, Raymond Chandler. Mindegyik. 
Kénytelen. Másként nem lehet. Egészen le
csupaszítva mindenről kimondható, hogy 
önéletrajzi ihletésű. Csak nem egyformán. 
Van, amit megéltünk, van, amit hallottunk, 
van, amit láttunk, olvastunk. Amit elkép
zelni próbálunk. Ráadásul a valóság szub
jektív. Akutagavát meg Jorge Luis Borgest 
szoktuk emlegetni. A vihar kapujábant, 
vagyis inkább a Bozótmélyént. Egy ese
ményt minden átélője másként él meg, te
hát másként is emlékszik rá. Borges egész 
életműve játék. Valótlan históriai források
ból dolgoz fel megtörtént eseteket. És for
dítva. Létező' krónikák nem létező soraiból 
épít fel létezett vagy nem létezett esemé
nyeket. Mészöly is eszembe juthat. Szerin
te még azt is lehetetlen megnyugtatóan 
tisztáznunk, hogy réges-régen az előszo

Fotó: Szász Marcell

baajtóban balra állt az esernyőtartó vagy 
jobbra. Nekem erős példám van ugyaner
re. Tizenöt évesen szemtanúja voltam egy 
barátommal egy gyilkosságnak. Erdély
ben stoppoltunk, kamasz kölykök. A Gyil
kos-tó közelében, egy kocsmában megké
seltek egy férfit. A szemünk láttára. Tíz 
évvel később nagy társaságban elmeséltem 
a történetet. A srác, a hajdani társam, el
hűlve hallgatta. A helyszín stimmelt. Ma
ga a megrázó eset is. A szereplők is. De az 
ő emlékezete seregnyi kisebb-nagyobb dol
got másként rögzített és őrzött meg. Holott 
a nézőpont egy méter különbséggel ugyan
az volt. Az Apám darabokbant én tényre- 
génynek tekintem. Úgy írtam, hogy min
den történés igaz. Minden családtag létező, 
és olyannak akartam láttatni őket, ami
lyenek voltak. Lehetetlen, de legalább töre
kedtem. Az 1930-as években Egyiptomban 
hastáncosnő nagy-nagynéném, a fran
cia idegenlégióig menekült nagy-nagybá
tyám, apám börtöne vagy később, 1956 
után a vándorcirkuszos országjárása, hát
térben az orosz csapatszállítók dübörgé
sével. Családi levelek, az erdélyi rokonsá
gom hányattatásai, rendőrségi kihallgatási 
jegyzőkönyvek. Mindent elkövettem, hogy 
tényeket írjak, és mindent igyekeztem el
követni azért is, minden írói tudásomat, 
szerkesztői tapasztalatomat latba vetni, 
hogy mégis izgalmas irodalom, szépiroda
lom legyen. Vonnegut beszélgetése apám
mal megesett. New Harmony múzeumvá
roskában találkoztak. Véletlenül. Váltottak 
néhány mondatot. Apám már itthon, egy 
tévéinterjúban ismerte fel. Tehát ez is igaz.

Megtörtént. A beszélgetést viszont én kép
zeltem el úgy, ahogy leírtam.

-  Az Apám darabokban apád, illetve a 
családod története, mint említetted, tény- 
regény. De Az Ezüst Macskában és a Lo
vak a ködben című regényedben, az Elpat
kolsz, szívem, mint a pinty novelláiban is 
számos olyan történettel találkozunk, ame
lyek többször, több helyen is felbukkannak 
(a már említett hastáncosnő nagynéni tör
ténete, pl.). Mennyire helytálló az a sejtésem, 
hogy lényegét tekintve a történet nem válto
zik, csak a műfaj, a nézőpont?

-  A valós szereplők váratlan felbukka
nására van egy egyszerű magyarázatom. 
Amikor a Lovak a ködbent írtam, egy cso
mó történetet „nekiajándékoztam” a re
gényt elmesélő narrátornak, aki egy har
minc év körüli, felvidéki nő. Mintha vele 
estek volna meg azok a dolgok. Vagy mint
ha az ő családi helyszínei lennének. Az ő 
rokonai. Vagy az ő budapesti szerelmének, 
egy nála valamivel idősebb, kicsit talán 
nyughatatlannak mondható fiatal férfinak 
„adtam át”, „ruháztam rá” ilyeneket. Amik 
valójában az enyémek. Velem történtek 
meg. Vagy az én rokonaim. De akkor, a re
gényírás hevületében ez rendben volt. így 
kellett lennie. írtam, mint a megszállott. 
Nem töprengtem azon, hogy jár-e ez nekik, 
megérdemlik-e? Hogy később majd talán 
megbánom, mert nekem is kell majd mind
ez. Amikor majd nem fikciót írok, nem egy 
sosem létezett női elbeszélő történetét, ha
nem a saját családtörténetemet írom. Nem 
érdekelt akkor sem, ma sem. A novellák
ban is így történt. A Katharina Bianca Al
ba, a vak jósnő című írásban Száraz Alfréd 
Zoltánt, apai nagyapám öccsét „ajándékoz
tam neki” az elbeszélőnek, aki én vagyok 
meg nem is én vagyok. Még az ezüst ciga
rettatárca is létezik, Barbara nagynéném, 
az Alexandriában és Szudánban hastán
cosnő nagynéném tárcája, benne a véset- 
tel: To Baby Bear from Big Bear, Khartoum,
5. VII. 1939. Száraz Alfréd izgalmas férfi 
volt, igazi „rosszcsont”, Ottlik beleírta őt a 
Buddha.. Kivégezték 1953-ban Vácott. Lu- 
dovikás katonatiszt, síbajnok, teniszbajnok, 
vívómester. Nagy nőcsábász. A családi le
gendárium szerint második világháborús 
tisztként, frontkatonaként is zsidókat men
tett a Kruspér utcai házban. Ellentmondá
sos személyiség, mondhatnánk. Abban a 
novellában szüksége volt rá az elbeszélő
nek. Amikor aztán a Lovak a ködben és a 
Katharina Bianca után sok évvel később 
ellenállhatatlan erővel rám tört, hogy meg 
akarom, meg kell írnom apámat, de ahhoz, 
hogy megfejtsem az ő ellentmondásos alak
ját, ahhoz meg kell írnom őt és a családo
mat, és igazat kell írnom, ahhoz pedig nyo
moznom kell, levéltárakat feltúrnom, nos, 
akkor ezek a szereplők, vagyis a család
tagjaim feltűntek igazi helyükön is, vagy
is nem szereplők már, hanem valós hősök, 
alakok, a maguk eredeti helyén.

-  Többféle műfajt említhetnénk regényeid 
kapcsán -  de mindegyik mögé tehetnék kér
dőjelet, hiszen csak látszólag lehet őket bes
katulyázni. Mindegyik kötet emberek/sorsok 
megfejtése, s nem annyira a történet jelenén 
van a hangsúly, hanem a múlton. Ennek a

SZÁRAZ MIKLÓS GYÖRGY
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múltnak azonban csak a darabjait ismerjük, 
mégis az az érzésem, hogy az egyes narrátor/ 
hős megismeréséhez szükséges a körülötte 
élők múltjának a megismerése is.

— Nem rágódom műfaji kérdéseken. Ha 
írok, egyre inkább arra koncentrálok, hogy 
engedjem feltörni, ami jönni akar. Meg 
hogy azt jól írjam meg. Jól. Pontosan. A le
hető legközelebb megközelíteni a „tárgyat”. 
Egy embert, több embert, egy hőst, egy csa
lót, egy kölyköt, aki talán én voltam egykor, 
az érzéseit, két kölyök érzéseit, ami nagyon 
más együtt, egy esetet, helyzetet, csalá
dot, országot. Meg hogy a fejemben jól szól
jon. Ha zökken, ha nincs dallama, ritmusa, 
az zavar. Csak ott és úgy csikorogjon a szö
veg, ahol és amikor csikorognia kell. Nem 
tudom, hogy ez jó-e, kell-e, modern-e vagy 
avítt. Mindegy. így csinálom. így próbálom. 
A kérdés második fele pedig valójában két 
téma. A múlt megismerése, és önmagun
ké. A múlt nélkül semmi sincs. Azért ke
ressük állandóan a gyökereinket. Azért 
akarunk visszatérni a szülőföldre. Azért 
fut jól a szekere a családfakutatóknak. El
mondták, leírták sokszor: a múlton tapo
sunk. Mint a tellek, a sok évezredes lakó
dombok, melyek leégnek, feldúlják őket, és 
aztán az új lakók a romokon, a hamun újra 
építik őket. így nőnek, rétegződnek évezre
dek alatt tíz-húsz méter magasra. Ezt min
denki érzi, talán azok szenvednek tőle a 
leginkább, akik tagadnák, akik menekül
nének előle. A legnagyobbak meg is tudják 
ragadni. Picasso úgy mondja, hogy a vá
rosok alatt mindig régebbi városok rejtőz
nek, a templomok alatt régebbi templomok, 
a házak alatt régebbi házak. A népek, val
lások változnak, de a piacok, a lakóházak, 
a templomok maradnak. Láthatatlan váro
sok című könyvében Italo Calvino ugyaner
ről azt írja, hogy egy város mai leírásának, 
azt hiszem, Zairáról beszél, magában kel
lene foglalnia a város teljes múltját. Jorge 
Luis Borges szerint, nem biztos, hogy jól 
idézem, egy ember egy napja minden na
pot magába foglal az elképzelhetetlen el
ső naptól kezdve, amikor egy szörnyű Isten 
megteremtette a világot. József Attilánál 
szebben mondani nem lehet: „száz ezer éve 
nézem, amit meglátok hirtelen”. A múlt is
merete megvédhet a jelenedben, és nélkü
le nem láthatsz bele a jövőbe sem. Mindig 
vonzott a múlt. A kopott, a régi. A romok. 
Pendelyes kölyökkoromtól régész, történész 
akartam lenni. Faltam otthon a bekötött, 
ötven-, hetvenéves újságévfolyamokat. Ár
pád és Attila sírját akartam megtalálni. 
Minden dombocskában avar kurgánt sej
tettem. Könnyűbúvár-régész akartam len
ni. Római villák romjait feltárni a Balaton
ban. Elsüllyedt kincses gályákat feltárni a 
Dunában, a Maros Tiszába torkolásánál. 
Aztán mégsem lettem tudós. Másként bú
várkodom az eltűnt idők tengereiben.

— A megismerés szót nem árt idézőjelbe 
tenni esetedben, hiszen egyik könyvednek 
sincs „megfejtése”, a titkokba csak bepillan
tunk. Mintha a titok lényege nem annyira a 
megfejtés lenne, hanem amit a megfejtés so
rán önmagunkról megtudhatunk?

— Hacsak nem krimiről vagy tankönyv
ről beszélünk, a megfejtés érdektelen.

A mű nem a megfejtés, hanem az anyag, 
a létrehozott matéria. Meg ami történt 
írás közben velünk. Meg ami zajlik az ol
vasóban, amikor olvas vagy elgondolkodik 
az olvasottak hatására valamin, ami lát
szólag talán nem is oda tartozik. Az elél- 
vezés, a jóllakás fontos, nevezhetjük akár 
célnak is, a szeretkezés mégsem ennyi, 
ahogy az evés sem a jóllakás. És persze 
az olvasó, ha jó az írás és jó maga az ol
vasó is, keresni fogja a megfejtést. Olykor 
meg is találja. Máskor meg nem. Rágódik 
rajta. Lehet, hogy az író meg sem találta, 
az olvasó meg a magáét mégis megtalál
ja. Ezzel megint nem szabad sokat törőd
ni. Régebben azt hittem, az önismeret na
gyon fontos. Semmi emelkedettségre nem 
gondolok, olyasmire, ami morál meg er
kölcs. Csak arra, hogy segít felbányászni 
az igazit. Az eredetit. A valódit. Mert azt 
nem mindig találjuk meg könnyen. Mosta
nában nem vagyok biztos benne, hogy az 
önismeret feltétlenül szükséges a kimagas
ló teljesítményhez. József Attila sorai gyö
nyörűek — „Hiába fürösztöd önmagadban, 
/ Csak másban moshatod meg arcodat” —, 
de néha arra döbbenek rá, hogy fordítva is 
értelmezhetők. Nem tudom. Nem mindig 
szeretnék mindent végiggondolni. Érteni. 
Néha a tudás elvesz az egészből, nem hoz
záad. De azért az őszinteséget nagyra ér
tékelem ma is. Igyekszem az lenni. írásban 
is. De néha az visz közelebb a valósághoz, 
ha nem az igazat írjuk.

-  Az Apám darabokban regényedben 
mégis van valamiféle megfejtés, hiszen apád 
történetét akartad megírni. A regény végén 
van egy mondat, ami egyrészt elárulja, hogy 
apád titkára a regénnyel kaptál a magad 
számára valamiféle választ, a másik egy 
újabb regény lehetőségét feltételezi: „Az új 
titok az anyámé. De azt már nem akarom 
megírni.” Fel lehet tenni egyetemes érvényű 
kérdést egy emberi életről, s arra lehet is vá
laszt találni? Miért nem érdekel az anyád 
története?

-  Dehogynem érdekel. Akkor, abban a 
regényben az a két mondat mégis kellett. 
Akkor úgy éreztem. Eljutottam valamed
dig. Igazad van, az a munka, az Apám da
rabokban megírása, befejezése, lezárása, 
nekem megnyugvást hozott apámat ille
tően. És valóban ráébresztett arra, hogy 
anyámról milyen keveset tudok. A vágya
iról. Beteljesületlen álmairól. A kínjairól. 
Szomorúságairól. Titkairól. Árulásairól. 
Négy-öt évvel ezelőtt mégis azt gondoltam, 
hogy a gyerek ne nyomozzon tovább a szü
lei után. A fiú ne üsse bele az orrát az anya 
ügyeibe. A férfi a nő titkaiba. Ezt részben 
ma is így gondolom. Másrészt viszont nem. 
Tehát nagyon is érdekel édesanyám törté
nete, de azt egészen másként kell megír
nom. Ez a lényeg. Ez a másként.

-  A  Lovak a ködbenf az Apám darabok
ban után olvastam, s a női narrátorban sok 
minden emlékeztetett az Apám ...-bál meg
ismert anyafigurára. Valahol azt olvas
tam, a Lovakról azt állítottad, készen kap
tad, csak le kellett írnod. Nem nehéz elhinni, 
sodrása van a mondatoknak, egy szuszra 
olvastatja a könyvet. Hogy talált meg ez a 
sodró erejű nyelv?

-  Nem tudom. Plasztikusabban: halvány 
lila gőzöm, sejtésem sincs róla. Nem ké
szültem arra a regényre. Nem terveztem. 
Mást akartam írni, és sok-sok terméket
lennek látszó kínlódás után ez indult meg 
ellenállhatatlan erővel egy őszi kora haj
nalon. És aztán dübörgött, szakadt fel ti
zennégy hónapon át. Azzal tudom magya
rázni, hogy nem tudtam róla, de bennem 
készen volt.

-  Ha motívumok mentén kellene jellemez
ni a szövegeid, az álom és a köd minden
képp szerepelne köztük. A fentebb említett 
múlt/emlékezés mellett. Az álomvadász- 
ban egész könyvet szenteltél az álomnak, de 
lépten-nyomon álmodnak a hőseid, illet
ve gyakran találunk az álom természetére 
vonatkozó utalásokat („az álmok nem ala
kíthatóak”). Miért olyan fontosak az álmok, 
az emlékek, ha -  idézlek-„az emlékezés sem 
más, mint a felejtés hiátusa: azaz hiba. Mert 
csak a ma van, semmi más”? A valóságról 
(ami egyik mondatod szerint nem más, mint 
„ijesztő, hamis álom”) az álmainkon keresz
tül tudhatunk meg többet?

-  A ködöket imádom. Mindig is sokat ál
modtam, ma is sokat és színesen álmodok. 
A családom tagjai, különösen a nagyobbik 
lányom, ő is sokat álmodik. Időnként elég 
vadakat. Ijesztőeket is. A barátaim közt is 
akad, aki rendszeresen beszámol varázs
latos álombéli történésekről, utazásokról. 
Olykor erről beszélgetünk is. Nem hiszem, 
hogy létezik egészséges ember, akinek soha 
nem derítette fel vagy árnyékolta be a dé- 
lelőttjét, netán az egész napját egy-egy ál
ma. Freudot kevésbé, Jungot annál inkább 
említenem kéne, most mégis hagyjuk, ne 
vesszünk bele. Viszont különböző sámán
praktikákról, táltos-fogásokról, meg azok
nak a modern pszichológiában feltünede
ző párhuzamairól már szívesen beszélnék. 
Meg az agyműködés rejtelmeiről. Az em
ber hüllőagyáról, tudattalanról, kollektív 
tudatról. Ahol gigászi tudásanyag lappang, 
és az álom útján olykor jelentkezik, felszín
re tör az óceánmélyi sötétből. Leegyszerű
sítve: „üzen”.

-  Felvidék (Rozsnyó), Andalúzia, Török
bálint, Prága, Kolozsvár, Víziváros, hogy 
csak a fontosabbakat említsem a szövegeid 
helyszínei közül -  könyveid alapján mind
egyiken eligazodna az olvasó, ha oda téved
ne, nem csak földrajzilag, hanem a helyek 
lelkét tekintve is. Hol van ebben a többpólu
sú világban a szerző otthon, ahol „jól megy 
sorod”?

-  Vannak helyek, melyeket elvesztettem. 
Már nem az enyémek. Sajnálom, bánt, de 
nincs mit tenni, így van. Ma Rómát inkább 
a magaménak érzem, mint sok-sok térben 
hozzám közelebbi helyet. Akár olyanokat is, 
ahol többet-kevesebbet éltem, és akár ma 
is eligazodnék bennük bekötött szemmel 
vagy vaksötét éjjel is. Buda mindenkép
pen az enyém, akár jól megy a sorom, akár 
nem. A Víziváros végképp. Selmecbányát 
is mondanám, de tizennyolc éve meghalt 
Platthy Sári, és hiába szinte testvérem a 
fia, András, a várost mégis elveszítettem.

DEMETER ZSUZSA
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CSONTOS MARTA

A z em bergép  
tra g ik o m éd iá ja

Én egy stigmatizált munkagép 
vagyok, csekély díjazás ellenében 
tűzokádó sárkány erőmmel 
töröm magam előtt az utat, töröm, 
hogy többé ne legyenek járhatatlanok.

A munkagép felszereltsége 
nem túl dögös, az üzemeltetés 
is olykor sok bosszúsággal jár, s a 
terep sem mindig ugyanaz.
Mint rozsdamarta lélek futok a 
felhők alatt, s nem látom igazán, 
mennyi még a minőségi üzemanyag.

Pedig fáradt olajcseppekből nem 
lehet színes buborékokat fújni, 
meglazult, testet vesztő csavarokkal 
angyalröpt helyett jobb lelassulni.

Elképesztő, hogy mennyire nem látom, 
létem megszerzett jogán meddig 
ját a motor hasmánt s haránton.

M it szá m íta sz  te?

Tér és idő keresztje túl nehéz, 
s te túl kevés vagy ahhoz, hogy 
szimultán mindkettőt cipeld.

Egyre nagyobb szögeket keresel, 
küzdesz a centiméterekkel, 
önerőből kell magad rögzítened.

Túl keveset kaptál az alázatból, 
hiába vallód meg minden bűnöd, 
saját Édenkertet akarsz teremteni, 
uralni akarod a démonokat -  s Istenedet.

Egyensúlyozol egy magadnak 
kijelölt, egyszemélyes körforgalomban, 
irányjelződ a Kereszt -  pedig a szögek 
már alig tartanak, s az önkéntes 
zuhanás megrontja szerepedet.

RÉM  p erió d u s

Almomban nem ér földet a lábam, 
a hajam zsírpecsétes rongydarab, 
az úgynevezett RÉM periódusban 
megromlik bennem minden esély, 
mint tépett nylonzacskó lógok 
kiszolgáltatottan egy száraz fán, 
ott, ahol üres hinták szállnak a szélben, 
ott gurulok én a Csend vasgolyóján.

Álmomban nem zöld a fű  s a bokor, 
az utak nem vezetnek sehova, 
az emlékek menetközben elporladnak, 
s akkor anyám áll ott kezében kosárral, 
arcán novemberi köd-szürkeség.
Úgy áll ott, mint egy kint felejtett 
virág, melyből megszökött a királykék.

A hadúr

Álmomban nem mérem az időt, 
nincsenek arcok sem, csak kövek, 
semmin nem lehet változtatni, 
nincsenek vízfolyások, izzó tüzek.
Csak futómadarak vannak a homokon, 
testes homály, emberforma angyalok, 
krizantém koszorúk -  rossz előjelek.

F urcsa n yár

Olyan furcsa az idei nyár, 
mintha egy idegen kéz 
tolná a felhőket az égre, 
a rózsabogarak is ügyetlenül 
készülnek a nászra -  olyan 
furcsa az idei nyár, valami 
rázuhant a fény szeméremtestére.

A kövek meg itt fekszenek 
csendben, csak hevernek, mint 
tetszhalott bogarak -  mindenhol 
minden olyan valószínűtlen.
A forró falak között bujkálnak 
az árnyak, én meg itt a kis sámlin 
mantrázom a ’miatyánkat’, mert 
fájnak a csontjaim, égnek az inak, 
s ahogy a leveleket felemelem, 
érzem a finom erezeten; tenyerem 
dombján összeérnek a szívvonalak.

D ilem m a

Spinoza jutott ma eszembe, 
mikor szemüvegem lencséit 
törölgettem, hogy jobb legyen 
a valóság képe, hogy jobban 
felismerjem az anyagot, amit 
a végtelen elém tár, hogy lássam, 
miként érvényesül bennem a 
kiterjedés akkor is, amikor 
csak kávésbögrémben hajóznak 
a gondolatok, s a látvány is csak 
impresszió marad, ha az ismerős 
térben zátonyra futok.

Próbálom a helyszínt felismerni, 
de távolodik tőlem a tapasztalat, 
s úgy bújok az illúzió ölébe, mintha 
elmentett összhang lenne, pedig 
már nem vagyok más, mint egy 
erejét vesztett áramütés a csendben.

Nem tudok tovább kapaszkodni, 
nem érem el a túloldalt -  szavaim 
összetört lépcsőfokok.

Félek. Már nem fogom látni, hogyan 
bújik ki a semmi kabátja alól 
a világosság.

HELIKON —



GÜNTER KUNÉRT

Temetés szűk családi körben
(Die Beerdigung findet in aller Stille statt)

Mereven összeráncolt arckifejezések: 
a természetellenes fáradozás eredménye, 
hogy láthatóvá tegye azt, ami hiányzik: 
a részvétet. Minden egyes archoz, ame
lyen mesterkélt megdöbbentség tükröző
dik, elengedhetetlenül hozzátartozik az 
együttérző' kézfogásra kinyújtott jobb kéz, 
és az elfojtott hang, amely részvétet hadar 
a feleség, hitves, házastárs, Else Schön
gar, született Pilowski, váratlan elhunyta 
miatt, akinek az özvegye a színlelt, eset
leg ó'szinte részvétnyilvánítást zavartól 
nedves keze elhúzásával és az utalással, 
hogy a temetés szűk családi körben tör
ténne, lerövidíti. A virágtól kérünk elte
kinteni. Mély megrendüléssel -  Konrad 
Schöngar.

Mint egy akadályfutás a kollegiális, 
részvétre kész akadályokon át: ilyennek 
bizonyul ma az irodába vezető' út. A por
tás-sorompótól a harmadik emeletig, ahol 
a kis névtábla mögött „Osztályvezető' K. 
Schöngar -  Baleseti statisztika” ott vá
rakozik az utolsó, megkerülhetetlen aka
dály: egy bizalmatlan titkárnő' alakjá
ban. A könnyezésre kész, mégis kutató 
tekintet előtt csak ki nem esni a szerep
ből, visszatükrözni egy bernáthegyi te
kintetét, engedni, hogy a kezét szoron
gassák, és bólogatni, bólogatni, bólogatni. 
Bárcsak létezne özvegyeknek szóló kézi
könyv! Eközben a titkárnő már tud vala
mit, sejt valamit, és bizonyosan minden 
belső összefüggést egybeilleszt. A saját tit
kárnőd előtt nincs titkod. Amit tud, nem 
létező keblében rejti, hogy a megfelelő al
kalommal vádként adja ki magából. Iste
nem, add, hogy az említett megfelelő alka
lom sem holnap, sem egy hónap múlva be 
ne következzen! Istenem, add: soha!

Igen, sajnálatos, igen, ilyen fiatalon, 
felfoghatatlan vég, nem, koszorú nélkül: 
szűk családi körben. A posta? Később 
majd elintézzük.

Együttérzően lehajtva ó'szes fejét, 
a kém visszahúzódik. K. Schöngar a csön
desen becsukott ajtót szemléli: Van-e oka 
a gyanúra? Elég figyelmesen megválogat
ta minden szavát? Nem árulta el egyetlen 
meggondolatlan szó sem?

Vigyázat, mit beszél, nehogy a fogak 
csapórácsán váratlanul kicsusszanjon a 
megemészthetetlen igazság egy töredé
ke. Egyedül a túlzsúfolt íróasztal mögött, 
a férfi átvizsgálja eddigi észrevétlen léte
zésének élő és holt leltárát: az áruló ott 
van közvetlenül előtte. Természetesen: 
a telefon. Nem maga a készülék, megtölt
ve lélektelen, csörgő anyaggal, hanem a 
telefonos-kisasszony, a drótháló hallgató

zásra sóvár pókja, ő a vétkes. És minden 
éberség hiábavaló volt. Habár Schöngar, 
Winnetou plusz Old Shatterhand, gondo
san elkerülte, hogy titkos, házasságon kí
vüli viszonyának legkisebb nyoma is lát
hatóvá váljon.

De: Dulcinea ugyanabban az épületben 
ügyintéző. Habár: sohasem ült vele ugyan
azon asztalnál ebédidőben a kantinban, 
sohasem mentek el egyidőben a portás 
mellett, sem reggel, sem este. És sohasem 
ültek egymás mellett a vállalati ünnepsé
geken. De: telefonáltak egymásnak. Meg
gondolatlanul, akkor is, hogyha összees
küdtek, és csupán a készülék számával 
szólították meg egymást. Itt a 83-as. Ma 
este nem. Ma este hét után. Ma este nyolc
kor. Itt a 11-es. Itt a 83-as. Hamarosan 
találkozunk! És újra találkoztak egymás
sal, szegény Konrad, szépséges Anita, egy 
véletlen találkozás után, a dráma beveze
tője, előjátéka, prológusa után: hetekkel, 
mézeshetekkel ezelőtt egy fehérneműbolt
ban, hetes méretű melltartót, kérem; de a 
nyilvánosság előtt, a hivatalon kívül, soha 
többé. Schöngar osztályvezető, hóna alatt 
a becsomagolt hálóinggel, a még élő fele
ségének, udvariasan kinyitja Anitának a 
boltajtót: Kérem szépen. Anita úgy ismer
te Schöngart, mint Schöngar őt: látásból. 
Most váltották az első szavakat. Ügyinté
ző a vízi utak vállalati igazgatóságán, ez a 
foglalkozása, két hónapja, egy lépcsőnyi- 
vel lennebb Schöngar elkoptatott íróasz
tallábától.

Újra nyitásra kínálkozik egy ajtó: 
Schöngar autójának ajtaja. Elviszem egy 
darabon. Köhécselés. Ügyanazon az úton. 
Kuncogás. Jó, legyen. A nő mellett ül, bá
mul, sebességet vált, elindul, elcsépelt 
frázisokat produkál összeszorult torkából. 
Igen, az időjárás. Igen, a baleseti statiszti
ka, az emberek, mindnyájan elővigyázat
lanok, borzalmas beszámolók, hát még a 
fényképek, szerencsére csak fekete-fehér 
képek, megcsonkítva, mint a háborúban, 
elmondhatatlan.

A sebességváltó búg a váltásnál. A láb 
túl hevesen tapos a gázpedálra. Egy gya
logos, fenyegetően felemelt ököllel, épp 
csak megmenekül egy átkelőhelynél, mert 
a baleseti statisztikus pupillái folyton sze
me jobb sarkába tévednek. Két hullámzó 
bója vonzerejének -  minden vízi utat le 
tudna zárni vele a nő -  lesz áldozata a köz
lekedéshez szükséges figyelem. Most jobb
ra, most balra, kérném megállni, megér
keztem. Viszonozhatná-e a hazaszállítást 
egy csésze kávéval, itt lakom rögtön az el
ső emeleten, de a vezető cserbenhagyást

követ el, 45 lóerővel szökik meg a kísértés 
elől, elmenekül családi otthonába, házacs
kájába, lakhelyére, a megszokott fogad
tatáshoz, arccsókhoz és a hármas mére
tű mellbőséghez. A szótlan vacsora után: 
visszavonulás a garázsba, egy kábeltörést 
hoz fel ürügyül, hogy a kísérőülésben hát
radőlve kiszimatolja az idegen test illatát, 
és eltűnődjön a kettős kihívásról, amely 
a fekete, kötött anyag alatt domborodott.

Nagy energia-ráfordításra van szükség 
ahhoz, hogy olyan mennyiségű erkölcsisé- 
get ébresszen önmagában, melynek a ha
tása alatt a meg nem engedett iker-bőség 
úgy eltűnik, mint soha be nem já rt épület 
kupolái a hideg, szürke özönvízben. Az er
kölcsöm valóban az én erkölcsöm? Vajon 
nem inkább egy teljesen megrozsdásodott 
páncélzat, amely minden szükséges, ele
ven mozgást lehetetlenné tesz? Megannyi 
kérdés, amely a hívogató dombok láttán 
merült fel benne először. Kérdések, mi
előtt a hajszálak és fogak (a sajátja) a hul
ladékban landolnak. Mindenesetre: már 
43 éves. Habár jóval fiatalabb korú ér
zések honolnak benne, ez bizonyosan on
nan ered, hogy nem dohányzik és mérték
kel iszik, megtartóztatja önmagát, amit a 
házasság támogat. így kezdődött, és vé
get kell érnie, mert a telefonpók megsúg
ja a portásnak, amaz nyomban tovább a 
sofőrnek, valamennyien fecsegők, és mi
vel mindegyik elmondja a maga főnökének 
az újdonságot, valaki elmondja Schöngar 
főnökének is. így, vagy hasonlóan tudó
dott ki.

Az egyetlen kártya Schöngar nedves, 
nyugtalan kezében, amit a főnök előtt ki
játszhat, egy szimbolikus treff ász: a halál. 
Hiszen most már nem vagyok nős. Özvegy 
vagyok. Európa területén hány özvegy ta
lálható, azaz hány baleseti özvegy? Volta
képpen az ő ügyosztályán kellene szere
pelnie ennek a nyilvántartásban.

Tehetetlen gondolatok üresjárata, mely
nek a telefon vet véget egy csöngetéssel, 
amely nyomatékos és sokatmondó; mintha 
egy női hang jelentkezne a hívás fogadása 
után. Képtelenség: nem a meghalt szemé
lyé, hanem a tizenegyes számú tünde nim
fáé. De a kilyuggatott bakelitkorongban a 
főnök szólal meg, az irodájába kéreti, meg 
sem várva az osztályvezető „Igenis” vála
szát, mindamellett állva fogadja, kötele
ző, függőlegesen barázdált részvét ül szá
ja mindkét szélén, amelyből beszéd jön elő, 
tekerőző fecsegés, színtelen, végtelen, egy 
leállíthatatlan távíró papírcsíkja: szóval 
szemrehányások, amelyek tulajdonképpen 
feleslegessé válnak, már elnézést, a bot
rányos, erkölcstelen magatartás okának 
megszűntével, amelynek a kihatása más 
munkatársra és kollégára bizonyára nem 
volna kívánatos, igenis, de ezután a tragi
kus ügy után, amikor Schöngar úgymond 
többé már egyáltalán nem nős, ergo máról 
holnapra egy másik nézőpont lép érvény
be, nem, most csak semmi önigazolás, és 
Schöngarnak, aki az ütött-kopott széken 
előrehajol, nem is áll szándékában, öröm
teli érzések ömlenek el rajta, most már 
bizonyos, hogy megtisztulva jön elő a ka
tarzis zuhanya alól, semmi áron sem mon-

> » »  folytatás a 6. oldalon

G ünter K unért Németországban élő költő, író. Berlinben született 1929-ben. 
Életműve sokszínű: írt elbeszéléseket, verseket, esszéket, önéletrajzi írásokat, re
gényt. Grafikusként is ismert. Szépirodalmi munkásságát számos díjjal tüntet
ték ki, többek között Georg Trakl-díjjal, Heinrich Heine-díjjal, a Német Köztár
sasági Érdemrend Nagykeresztjével és az EU Prix Aristeion díjával.
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» > »  folytatás az 5. oldalról

dana ellent, hanem engedi, hogy lepereg
jen rajta a szóáradat.

Schöngart, véli a másik, bizonyára na
gyon megviselhette a borzalmas baleset 
—  ! Végszó, melyet várakozásteljes szünet 
követ, melybe az özvegy arcátlanul odave
ti: Baleset, igenis, amit az azonnal értesí
tett tűzoltóság minden kétséget kizáróan 
megállapított. A saját maga által fogal
mazott rendelkezés szerint cselekedett. 
Amennyiben részleteket óhajt —  ? Rész
letek nem szükségesek; veszi fel a fonalat 
a főnök, tovább gombolyítva, de most már 
személyes színezettel: Schöngar, az egész 
affért eltemetjük, pardon: megszüntetjük.

így szól a törvény sárga fogak közül. így 
tekint fellélegezve maga mögé, akár a Bo- 
den-tó befagyott jegén átjutott lovas, még 
akkor is, hogyha a jobb szemhéja zavaró
an rángatózik, és lásd, még egyszer meg
menekül. Kék folttal a szeme körül. Nem 
lírai tárgy 8 Gustav Schwab költő úr szá
mára, aki a kiállt veszélyre rádöbbenő' lo
vast könyörület nélkül holtan taszította le 
gebéjéről, az érzékeny költő kegyetlenke
dés iránti titkos gyönyörével. Szerencsé
re kevésbé betegesen történik ez a való
ságban.

Egy bizonyos: még K. Schöngar osztály- 
vezető sincs felvértezve a testi elgyengü
lés ellen, a gyomorszorító félelem nyomása 
ellen, de mégsem gondol arra, hogy csak 
megközelítőleg is holtan forduljon le ülő
helyéről, ehelyett az elszenvedett beszél
getés után, szolgálati idő ide vagy oda, 
élve hagyja el a hivatali épületet. A por
tást figyelemre sem méltatja. Ennek meg
fejthetetlen arckifejezésével sem törődik. 
Gondoljon, amit akar. A következő utcát 
követő sarok mögött Schöngar ismer egy 
menedékhelyet a gondok ellen, amelyet 
csend, félhomály és savanykás sörszag tölt 
be. Az első duplából a remegő kéz az álló
ra önt egy keveset.

A második azonban feloldja az arcizmok 
görcsösségét. A szemhéj felhagy zavaró 
önállóságával. A folyadékból, a gyomrá
ban lévő forróságból, amely robbanássze
rűen hatja át a törzset, egy összezsugoro
dott, összetöpörödött valami egyenesedik 
fel: a belső Konrad Schöngar. Teljes nagy
ságára fúvódik fel, mindaddig, amíg a vé
rében lévő keményítő cukorrá változik, és 
a térfogatcsökkenés újra be nem áll. Mi
előtt ez megtörténne, és a folyamat (mi
lyen fenyegető!) visszafordulna, megkeresi 
a helyiség sötét hátterében a telefonfül
két. Pecsétes abroszokkal megterített sö
tétbarna asztalok között -  mindegyik ma
gányos, vendégek nélkül -  vergődik át és 
lép be a telefonfülkébe, ahol abban a pil
lanatban automatikusan felgyűl egy csu
pasz izzólámpa. Reszkető ujja a fekete 
tárcsát forgatja. Hívásjel. Hamarosan je
lentkezik a telefonközpont pókja. Még ak
kor is, ha azt feltételezzük, hogy csak a 
szolgálati helyen folytatott beszélgetése
ket hallgatják le, egy okos baleseti speci
alista mélyre fogja a hangját, és dörmög- 
ve szólal meg a mikrofon mellett: Kérném 
a vízi utakért felelős igazgatási szervet, 
tizzeneggyess telefonkészülék! Reccsenés 
és zümmögés a válasz. Aztán jelentkezik,

a tizenegyes, akinek nem légies lénye, de 
földi súlya és szembeszökő világiassága 
elvarázsolta a hivatalnokot. Schöngar ese
dezve mondja: Itt a nyolcvanhármas! A te
lefon döbbenten hallgat. A gyengeáram tá
voli folyóként szótlanul zúg tova, és nem 
hoz választ a kocsmában levő férfihez. Új
ra hívja a megigézendő számot. Ez végre 
feloldja a némaságot: a nimfa úgy szólal 
meg, mintha víz alatt beszélne, távolról és 
tompán: Igen, hallja. Ma a szokásos idő
ben tizenkilenc órakor, mondja a nyolc
vanhármas nyomatékosan, és a huzalban 
lévő sercegésre és zörgésre figyel. Egy ha
tártalan másodperc után a műanyagkagy
ló hivatalosan helybenhagyja: Igen, rend
ben, viszonthallásra!

Nikkel tartójára fölakasztva, a kagyló 
nedvesen csillog a fülke fényében. És mint 
egy átvészelt betegség után, úgy bukkan 
fel újra a vendég, kis idő múlva eléri a sön- 
tést, ahol többszöri nyelés után még egy 
legeslegutolsó pálinkát rendel, megkapja, 
és megissza, hogy a belső ember, amely 
újra kétségbeesett, szivárgó léggömbhöz 
hasonlít, megerősíttessen. Iszik, és ér
zi, ahogyan minden sejtjét egy bátrabb 
Schöngarral tölti fel magában. Ez jobban 
talál hozzá, mintha csak ráöntötték vol
na. Most már nem esik nehezére átnézni 
a postát. A szokásos frázisokkal felhívni a 
vállalati igazgatók, üzletvezetők, részleg- 
vezetők figyelmét a kötelességükre, hogy

az erkölcsi imperatívusznak megfelelően, 
amely minden társadalmat irányít, elhá
rítsák a baleseteket. Figyelmeztető sta
tisztikákat mellékelni. Hivatalos irato
kat követelni. Maradunk mély tisztelettel. 
A nyugalomra helyezés szűk családi kör
ben történik.

Mielőtt még az aláírandó papírok map
pájába temetné fejét, a titkárnő máris rá
húzza írógépére a ráncos viaszosvászon 
huzatot. A szolgálati idő véget ért! Már
is? Máris.

A szélsőséges kilengések után az inga 
észrevétlenül visszatért megszokott he
lyére. Minden visszatért a régi kerékvá
gásba. Az élet megy tovább. Az újdonsült 
özvegyembereké is, akik nősülni szándé
koznak. Az osztályvezetőké is, akiknek a 
szabványos erény útjától való eltérésük az 
őket megillető korrekcióban részesül.

Csupán egy nő számára nem megy to
vább, mert egy kicsit túl sok szén-monoxi- 
dot lélegzett be. 0,13 térfogatszázalék -  
egy óra alatt: a statisztikai számítások 
szerint halálos adag. És Schöngar asszony 
több tizedrészt inhalált, egy órát sem kel
lett várni.

Pontosan 19 órakor, miután a kocsit, 
Schöngar asszony szürke lakkos gyilko
sát, feltűnés nélkül leparkolták egy mel
lékutcában, megszólal Anita lakásában a 
csengő, olyan röviden, hogy először kétel
kedik benne, hogy vajon csengetést hal-
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lott-e. De 19 óra van -  minden bizonnyal 
csengettek. És ott áll az ajtó előtt a vá
ratlanul szabaddá vált szerető', a kivilágí- 
tatlan lépcsőházban. Mindig sötétben jön 
fel, az Anita érdekében, ahogyan állítja, 
de a nő számára minden tapintat közöm
bös: túl sok lakást és túl sok férfi látoga
tót hagyott maga mögött harmincéves ko
ráig. Kettőnk között semmiféle tettetés 
nincs, nemde?

Azon a napon, amikor először talál
koztak a rózsaszínű, világoskék és feke
te dobozok előtt az üzletben, egy szürke 
kocsi követte a villamos nyolcas vonalát 
a főutcán át, tereken és kereszteződése
ken át, a tüllfüggönyök, ablakkeresztek, 
boltok, ajtók, kapuk, kertajtók, bejáratok, 
bejárók és nyílások homlokzata mellett. 
Schöngar csak a buja barna nőre figyelt, 
aki őt, a rajongóját elhagyta. Mielőtt még 
a nő elérte a járdát, a kocsi máris fékezett, 
az ajtaja kinyílt, és megkérdezték, hogy 
ma újra hazavihetnék-e. Egy mosoly, göd- 
röcskével garnírozva, a válasz. Mintha az 
őt megillető helyet foglalná el, úgy ült be 
akkor a nő a vezető mellé. A férfi meg épp
oly magától értetődően követte kis lakásá
ba, és az ágyba.

Ma, ma kerüljük ezt a fontos, szívbé
li bútordarabot. Hogy valódi kegyelet
ből, vagy mert ilyet nem tesznek, Konrad, 
amikor még csak el sem földelték, ergo a 
kellemetlen érzés miatt, nyitva marad a 
kérdés. Konrad beleegyezik: természete
sen, nem lehet most. De szívesen és rög
tön tenné. Semmi másra nem vágyik, só
várogva vágyja, hogy a felfedett Szkülla 
és Kharübdisz között önmagát és a befa
gyott szakadékot feledje, de a halál na
gyon sajátságos akadály.

Azonkívül Anita meg akarja tudni, és 
joga van hozzá, hogyan történt a baleset. 
Mintha rendelésre történt volna.

Szóval.
Szóval a garázs. Szóval, amint azt Ani

ta tudja, a garázs a lakásunk -  a laká
som alatt van. Szóval, az autót mindig a 
garázsban mossuk le. A lefolyót a hajda
ni tulajdonos szerelte fel. Szóval, a felesé
gem, a megboldogult feleségem, most már 
könnyebben hagyja el ez a számat, mint 
ma reggel, lement, hogy a járművet, hiva
talosan szólva, megtisztítsa. A tevékeny
ség során a megboldogult üzembe helyezte 
a motort, lehet, azért, hogy tolasson vagy 
hogy a fényszóró által több fény legyen: 
ez kíméli az akkumulátort, amint tudjuk. 
A garázsajtó mindenesetre magától érte
tődően szabályszerűen be volt zárva. A ki
pufogógáz bizonyára gyorsan elterjedt és 
felgyülemlett a padlón, és amikor a halott, 
aki ekkor természetesen még életben volt, 
lehajolt, két-három lélegzetvétel után el
kábult a szén-monoxidtól, annyira, hogy a 
cementpadlóra esett, mialatt a motor járt 
és já rt és járt. Férje, a házasságtörő, idő
közben újságot olvasott, míg egyszer csak 
egyedül érezte magát. A feleségét szólítot
ta, de nem kapott választ. Kiment a fo
lyosóra, kiáltott, kinyitotta a garázs aj
taját, újra szólította, hallotta a motort, 
kiáltott, fényt látott, lelépett két-három 
lépcsőn, lábakat látott, kificamított álla
potban, kiáltott, hallotta a motorzúgást, 
felrohant, kirohant, végigrohant a ház kö
rül, hogy kívülről kinyissa a garázsajtót,

és a motort leállítsa. Az utóbbit úgy tette, 
hogy lélegzetét visszatartva beugrott a ké
kes füstbe, elzárta a motort, kiszáguldott. 
Azután a tűzoltóság és a szokásos dolgok: 
mesterséges lélegeztetés, oxigénmaszk, 
kámforinjekció. A nő még a kezében ta r
totta a tisztítórongyot. A garázst szeren
csére az építésügyi hatóság engedélyezte. 
És egy tűzoltóhadnagy a kékesen villogó, 
kürtölő indulás előtt odaszólt végezetül és 
vigasztalásul: Sok hasonló eset van, igeni
gen, a motorizáció és efféle... Amit az öz
vegy nála pontosabban tudott.

Tehát -  így volt.
Most száraz az ajka, még egy pohárral, 

egy csókot, és bár nem hisz a kísértetek
ben: félénken adják, félénken fogadja.

A házasságot a hivatalosan megkívánt 
időszakon túl nem elodázni. Nem jó az em
bernek egyedül lenni, és így tovább. Ré
gi mondás, de igaz. Tulajdonképpen az 
albérlet az Anita lakására csak kidobott 
pénz. Erről beszélünk még holnap. Vagy 
holnapután. A temetés után, ami szűk 
családi körben történik, és így tovább. 
Szóval: Isten veled.

Haza az élettelen házba, haza a kevés
bé otthonos, a kis híján kísérteties házba, 
amely kivilágítatlanul fekszik, mint egy 
fekete rönk, hegyes oromzatú hely, amely 
alá leállított motorral gördült be a kocsi, 
le a lejtős kocsifeljárón, le a szűk, szögle

tes térbe. Itt feküdt a felesége. Nem tudott 
semmit, nem sejtett semmit, sem Anitáról, 
sem F. gépkocsilakatos esetéről S. hely
ségben, amelynek az ábrázolása (fényké
peket beleértve) a részlegvezető Schöngar 
irodájában van aktába fűzve. F. lakatos, 
aki alig fejezte be tanulmányait, egy pin
cegarázsban, 16 négyzetméteresben, szel
lőző nélkül, nekiállt a vízpumpát javíta
ni, miután a motort próbából járni hagyta. 
Feltehetőleg egy leesett harapófogóért ha
jolt le. A padló szintjén 2,8 térfogatszáza
lék szén-monoxid volt, és azóta a haláleset 
óta a garázst lezárták az autók számára. 
Kívülállók vétkes magatartása — ez állt a 
beszámolóban -  nem volt megállapítható.

Egy kívülállónak nem állt érdekében, 
hogy Valakit leküldjön a működésben lé
vő géphez, amely alatt csalogatón, félig 
rejtve, egy selyempapírba göngyölt kis 
csomag volt ügyesen elhelyezve, hogy fel
keltse a kíváncsiságát, hogy a halálos gőz
be lehajoljon. A kis csomagban egyébként 
egy női pulóver volt, 48-as méret, ami El- 
sének nem talált volna, és amelynek egy 
nap után a kertben, a kötélen, már nem 
volt kipufogógáz szaga. Anita semmit sem 
érzett, amikor viselte, abszolút semmit.

A statisztika durva szitája csak számo
kat ta rt vissza. Minden más kihull a rea
litásból, mintha sohasem lett volna.

BENŐ ESZTER fordítása
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SZABÓ RÓBERT CSABA

A csoda
„Ha Werndl-puskát hozott volna, nem 

mondom, de így bemenni az erdőbe”, csó
válta a fejét a csendőr, és a letaposott fűre 
köpött. A sörétest szorongatta, apróvadra 
valót. A mérnök nem nézett felé, a bozóto
son túli erdőt bámulta. Vasárnapi vadász, 
motyogta a csendőr, és elhúzta a száját.

Odébb, ahol a bozótos karcos körvona
lai lezárták az alföldi síkot, néhány hajtó 
bandukolt a faluba futó úton. A poros út 
hasa nekidörgölödzött a kökény meg más 
tüskés cserjékből álló, összefüggő bokros
nak. A hajtők, apa és fia olykor fanyar bo
gyókat tépdestek mentükben, az ágak ne
hezen engedték gyümölcsüket, hajoltak, 
ameddig bírtak, azután visszacsapódtak 
méltatlankodó ringással. Ha mögöttük 
haladt volna valaki, szembecsapják, de 
így csak a semmiben hintáztak.

Céltalanul.
Vagy jobbára az út közén futó perjét fé

sülték végig hirtelen.
„Azt meg honnét szerezni”, mondta a 

mérnök bosszúsan, hogy mondjon vala
mit, és elfordította a tekintetét a bozó
tosról, és a bokros terület fölé magasodó 
erdőről. Letérdelt, és a hátára fordítot
ta a megmocskolt tetemet. Az állat bar
na, okos és hosszúkás feje engedelmesen, 
élettelenül fordult, fájdalmasan ruganyta- 
lanul. Nem úgy, mint az a megtépázott kö
kényág. Abban több élet feszült.

A csendőr nem akarta mondani, hogy 
honnan, a hadseregtől, feketén, hallga
tott hát.

A mérnök nem figyelt tovább a csen
dőrre. A halott agarat vizsgálta. A hastá
jékon kitüremkedő bél, a belsőségek azzal 
fenyegették, hogy végképp szétesik kezé
ben, többé össze nem rakható lesz széthul
ló alkatrészeiből az állat.

Legalább míg hazavinné, addig ma
radjon egyben. Mielőtt a diófa alá teme
ti, mint a többit.

A hasíték az állat nyaktájékáig futott. 
A vér megfestette a fehér szőrszálakat, és 
a foltok, ha ismerte is őket kívülről, mos
tanra fekete, letapadt szőrcsomókká ala
kultak, rendetlen, kibogozhatatlan össze
visszaságba. Már nem látszott a gránic 
foltok és fehér szőrmezők között, az alig 
több mint egy órával korábban megnyú
ló, íjként pattanó izmokkal együtt azok is 
elernyedtek.

Mellette térdelt, a nadrágját átitatta a 
vér, a nedv fölkérezkedett a finom gyapjú
ból szőtt anyagba, és csupasz bőréhez ért. 
Fázott. A háta és a dereka vizes volt.

Az a kutya úgy futott, soha jobbal ná
la nem találkozott, csak rohant, és tette a 
dolgát. A vesztébe futott, világos.

„Maga hisz a csodákban, Keleti úr?” 
kérdezte tőle a kocsis idefelé jövet, ő pedig 
értetlenkedve bámult rá. Mintha belelá
tott volna a gondolataiba, mert akkor már 
több éve azon töprengett, a csoda lehetősé
gének kiszámítása hogyan illeszthető be
le a valószínűségszámításba. „Nem”, vá
laszolta végül, amire a kocsis rosszalóan

a fejét rázta, és a lovakra csapott. Szeged 
felé az utakat sártenger borította abban 
a hónapban, bajos volt a közlekedés. Né
ha lehetetlen.

Hogy a csodákban bízhasson, jelekre 
volna szüksége, kézzelfogható, feldolgoz
ható jelekre, gondolta kétségbeesetten. 
A csendőr csizmái türelmetlenül megmoz
dultak, látta a szeme sarkából, pedig a 
legkevésbé sem akarta érzékelni. De nem 
tagadta, jól esett, hogy az ágakon kívül 
valami más mozgást is érzékel, ha már a 
jószágra többé nem lehet számítani.

Vagy a jelekre.
„A cigányok már megérkeztek, a vacso

ra készen van”, szólalt meg a csendőr té
tován, és valóban úgy tűnt, nagyon menne 
már. A hajtok bezzeg otthon vedelik a ki
osztott pálinkát. Mindegy, mit mond, ha
zudik valamit, vigasztalót, hamisat, csak 
mozduljon már Keleti úr.

A bozótostól azonban nem tudott el
szakadni a mérnök. A nyiladékait leste, 
a kusza ágak között lappangó, kitaposott 
csapásokat. Torkolatokat, amik feketén 
tűnnek el az ágak között, és ahonnan az 
a vadkan kitört.

„Hozasson egy szekeret, amivel haza
visszük. Meg egy pokrócot”, mondta a 
csendőrnek halkan, és feltápászkodott. 
A csendőr gyanakodva leste a főváros
ból jött mérnököt, és amikor az elfordult, 
megint a fűre köpött. A csendőr a földön 
heverő dögöt nézte, amit a kan úgy meg
mocskolt. Mondott volna valamit, hogy er
refelé az elhullott állatot a dögkútba vetik, 
vagy oda se, ott hagyják, de végül hallga
tott. A mérnök megbabonázva figyelte a 
fákat, készen rá, hogy akármelyik pilla
natban elinduljon feléjük. A bozótos fölött 
valóban megmozdult az erdő, a fák halkan 
surrogni kezdtek, mintha ők is tudnák, 
nem kell sok hívogató, nemsokára jönni 
fog feléjük az az ember ott.

A csendőr türelmetlenül toporgott. Pár 
napja sürgönyöztek, hogy hozza ki vadász
ni Keleti Károly urat, szervezzen hajtást, 
apróvadra, vadászat után hozasson cigá
nyokat, bort és vacsorát. A fene gondolta 
volna, hogy agarat is hoz. Most még a dög 
miatt is főhet a feje, mi lesz, ha fent, Pes
ten megtudják.

A mérnök megérintette a csendőr karját. 
„Mire visszajön, én is itt leszek”, mondta, 
és a csendőr bólintott, és elindult, mint
ha álomból ébredt volna föl, és parancsra. 
A járása egyenletes volt, egyenletesen si
etős. Nem nézett vissza.

Aztán a mérnök, hogy egyedül maradt, 
mintha ő is kijózanodott, felébredt volna, 
parancsszóra. Megborzongott, érezte a hi
deget a derekával. A puskáját kezébe vet
te. A kibelezett állatot nézte, majd a bo
zótos felé indult. A fűre harmat szállt le, 
korán jött, a vártnál korábban, lepődött 
meg a mérnök. Följegyezte noteszába. Az
tán azt kezdte számolni, ez már a hánya
dik kutyája.

Mintha a csodához a veszteségeken ke
resztül vezetne az út. Ezt még nem pró
bálta belekalkulálni a számításaiba. Le
het, hogy itt rontotta el.

De hogy ő maga milyen csodára várt 
volna, ha kérdezik, nem mondja meg.

Nem tudta volna megmondani.

A puskát a vállára akasztotta, így a ke
ze felszabadult, és zsebre vágta. Az ujjai 
az érmére csusszantak. Már rászoktak, 
úgy keresték a zseb melegében, mintha 
összetartoznának. Kivette, feldobta. Nem 
nézte meg, tudta, hogy fej. Az elvesztett 
szabadságharc óta csak fejt dobott. Sosem 
írást.

Megdöglött Rojt is, sóhajtott, és visz- 
szanézett a tetemre. Már közelebb járt a 
bozóthoz, mint a halott állathoz, és onnan 
úgy tűnt, mintha csak aludna a kutya. 
Füttyentett neki, de az állat nem mozdult.

Tovább gyalogolt. Csak az útnál álla
podott meg, és mély levegőt vett. Körül
nézett, megint vissza az állat felé, aki to
vábbra sem kelt föl. Utánaszámolt, pedig 
pontosan tudta, Rojt a tizedik agara har
minc év alatt. Harminc év, hét hónap, és 
tizennyolc nap. Az órát is tudta, négy.

Ha sokszor elvégezzük ugyanazt a kí
sérletet, magyarázta korábban a csen
dőrnek, hogy ő maga miképp számol a 
valószínűséggel, például agarászáskor a 
kutyát ő személyesen akkor engedi rá a 
vadra, ha a kutya remegni kezd, megfe
szül, de még ekkor is kivár, ötig számol, és 
csak utána oldja el, szóval ha ennek a kí
sérletnek az eredményét följegyezzük, és 
kielemezzük, lassan egy szám felé közelí
tünk, ami nem más, mint az esemény be
következtének relatív valószínűsége. Azaz 
a kutya tízből kilencszer elkapja a nyulat.

Elkaphatja.
A csendőr arcát figyelte, aki zavartan 

bámult vissza rá, a fővárosból érkezett 
vendégre. Már-már azt hitte, hogy semmit 
sem ért meg belőle, amikor az visszakér
dezett. Ezek a számolások a gazemberek
re is érvényesen alkalmazhatóak?

Nem pontosan így kérdezte, de az ér
telme ez volt.

A mérnök megint a fűben heverő állat 
felé nézett. Ha újra Rittyentene, kísérlet
képpen, mennyi lenne az esélye, hogy az 
agár fölpattan, és hozzá rohan. Füttyen
tett.

Az agár, főképp a magyar fajta, néha 
kiszámíthatatlan. Mondhatni, önálló dön
téseket képes hozni vadászat közben, és 
ettől jobb, mint angol rokona.

A mérnök átlépte az utat, és a kökény
bokrokat figyelte. Csend volt. A faluban 
fények gyúltak, távoli kiáltások kivehetet- 
len zajai érték el a bokrokon túl ágaskodó 
fákat, de tovább nem hatolhattak. Az er
dő zúgása elnyelte. És mintha ezektől a 
bekebelezett kiáltásoktól a lombok surro- 
gása is egyre hangosabbá erősödött volna, 
szinte zúgott.

Nem állhatta meg, hogy ne Rittyent
sen még egyszer. Nem csak hogy ki akar
ta próbálni a hangját, és ezáltal nekitá
maszkodni az erdő hangszálain átrezgő 
süvöltésnek, hanem megint tudni akar
ta, mennyi a valószínűsége a kísérletnek.

A hajába, ruhájába kapó szél hideg volt, 
és újfent megborzongott. A dereka fázott. 
Vacogni kezdett. A nap még nem ment le 
egészen, de már nem látta onnan, ahol 
állt. Az órájára nézett, reszkető kézzel elő
kapta a noteszét, följegyezte.

A bozótos, az erdő előszobájaként nyu
galmat mímelve állt előtte, és csapásait, 
ösvényeit mutogatta. Sötét foltokat a las
san sötétbe forduló tónusok között. Hívó-
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gáttá, miközben a láz hulláma szaladt vé
gig a testén.

Az erdő hideg leheletében állva utoljá
ra megnézte magának a helyet, ahol az 
állat az alkonytól lassan kivehetetlen- 
né váló körvonalait tudta, majd széthaj
totta az ágakat, és egy csapáson elindult 
befelé. Az erdőt határoló csalitos mindig 
ilyen, nem csalódott, ismerte, mint a te
nyerét. Elsőre konoknak mutatja magát, 
aztán enyhül a komiszsága, őt nem lehet 
becsapni, tudja, végül ritkul, mert mégis 
az erdő az úr. A fák.

Ahogy elérte a fákat, a süvöltés is meg
szűnt. Azaz hallani vélte, de a feje fölül. 
Az is csak színház, a csalitos szélén állók
nak szól, csakis nekik, elrettentésként. 
Vagy fordítva, hívogatónak.

Újra megborzongott. Igaza van a csend
őrnek, meleg étel, pálinka és fűtött szoba 
várja a faluban, ő meg itt bolyong, mint a 
lelkek éjfél után. A csendesen álldogáló fá
kat nézte. Kivette az érmét a zsebéből, föl
dobta, elkapta. Az erdő nem volt túl öreg, 
úgy harmincévesre saccolta. Fej volt, hát 
persze. A zsebébe csúsztatta. Észrevette 
a vadcsapást, elindult rajta. Úgy okosko
dott, ha balra kerül egy idő után, kivere- 
kedi magát az erdőből, és addigra a csen
dőr is visszaér a halott kutyáért.

Csak a saját lépéseit hallotta zörögni a 
száraz ágakon, a lehullott leveleken, más 
neszt nemigen. A csapás jobbra kanyaro
dott. Megállt, és körülnézett. Már nem

látta az erdő szélét. Viszont sötétebb sem 
lett, mintha a fák ragaszkodtak volna a 
maguk félhomályához, mindegy volt szá
mukra, nappal, avagy éjszaka honol oda
kint. Hallgatózott, kutyacsaholás ütötte 
meg a fülét. A hang messziről jött, talán 
a faluból. Száját füttyentésre gyűrte, ki
fújta a levegőt, ahogy az apjától tanulta.

De még szinte a füttyel azonos pillanat
ban visító sípszó csapott föl tőle nem mesz- 
sze, és meglepve, kicsit ijedten fordult kör
be, hogy az meg honnét származik.

És ekkor megértette, hol is van. Szőre- 
gi csata, nem sokkal a világosi kapituláció 
előtt. Amikor már kevesen bíztak a cso
dában.

Haynau lovassága minduntalan lecsa
pott a visszavonuló honvédekre. A tizenöt 
éves fiú, Kálmánka a lőszertartalékot kí
sérte a hátrálási útvonalon, Szőreg alatt, 
amikor elérte őket a hír, hogy a császári 
dandárok áttörték a magyar állásokat Új
szegednél, és menekülőre fogták.

Körülnézett, elővette noteszét, lapozga
tott benne, a jegyzeteit nézte. Az erdő még 
nem volt akkor itt, legföljebb bozótos képé
ben, emelte föl a fejét a lapokból, és a fák 
orma felé nézett. Harmincévesek, nem le
hetnek többek. Tett néhány lépést, mintha 
méricskélne, újra a jegyzeteit nézte, majd 
megállt egy juhar mellett.

Tőle nem messze kiáltozások csattan
tak, anyám, anyám, aztán Jézus, Jézus, 
majd elhaltak, a lovasság végigszágul-

dott a hátvéden, és visszakanyarodott a 
sípjelre az övéi felé. Csak kóstolgatták a 
lemaradozókat egyelőre, aztán később mé
lyebbre nyomulnak, ha egyszer vérszemet 
kapnak.

A hatfontost, amit a fiú ötödmagával 
kezelt, az út kanyarulatában állították 
végül föl. Kilenc embert ír elő a szabály
zat, de ők csak öten voltak. A tüzérségi ál
lomány nem nagyon támaszkodhatott már 
tartalékosokra ’49-ben. Ami azt illeti, so
sem. A lovak közül az egyiket repesz érte, 
erősen vérzett, ezért azonnal főbe lőtték. 
A másik hárm at kifogták, és odább haj
tották, és mire észbe kaptak, már kétség- 
beesett vágtában igyekeztek utolérni visz- 
szavonuló társaikat. Minden olyan őrülten 
gyorsan történt, mint ahogy a fák nőnek, 
ha csak harmincévente pillant rájuk az 
ember. A szekér tengelye eltört, dönteniük 
kellett, mert a visszavonulók nem tudtak 
segíteni. Vagy hagyják veszni az ágyút, 
vagy bevárják az üldöző lovasságot.

A mérnök izgatottan toporgott, a juhar 
törzsét nézte. A kéreg ráncaiban bodobá- 
csok állomásoztak, és csápjaikat a mér
nökre szegezve figyeltek, egyelőre moz
dulatlanul.

A visszatérő lovasság pár perccel ké
sőbb föl is fedezte őket. Legyező alakba 
szétválva rohamoztak. A hatfontossal per
cenként két lövés lehetséges. Nekik össze
sen három lövedékük volt. Végül elsütni 
sem tudták az ágyút, a tengely megad
ta magát, az ágyú csövét nem tudták lő- 
szögbe állítani. A fiú tudta, hogy késő, és 
rohanni kezdett a többi tüzér után, akik 
menekülőre fogták a dolgot. A csalitosban 
keresett búvóhelyet. Rohant a fiatal, cse- 
nevész juharok között, a harminc évvel 
későbbi erdőben, és tudta, a forradalom 
elbukott. Semmiféle rendelkezésére álló 
adat, számszerűsített tényállás nem bizo
nyította az ellenkezőjét.

Csoda történne, ha nem így, és eképp 
alakult volna.

A mérnök kutyaugatást hallott, és ma
gára ismert a részvét nélkül álldogáló 
fák között. Elindult visszafelé a csapá
son. Lihegett. A láz újra és újra megráz
ta. Még mindig nem volt sötét, az erdő ta r
totta magát az általa alkotott szabályhoz. 
A kutyaugatás viszont erősödött. Vissza
tért a csendőr, gondolta a mérnök, és a ku
tyái ugatják az erdőt, azt hiszik, vad mo
zog benne. Füttyentett, remegve, tizedjére 
aznap, hogy észrevetesse magát, jelezze, ő 
jön. Élőtte, a bozótosban egy állat futott 
felé, halottá a közeledő csörtetését. Mint
ha a túlvilágról.

A csendőr a szekér mellett állt, és ami
kor meglátta az imbolygó mérnököt, rög
tön elé futott.

„Mérnök úr! Azt hittük, hogy vissza
ment a faluba, és elvitte a kutyát. Sehol 
sincs az a dög”, mondta hebegve, és még 
mondani akart valamit, de nem tudott, 
mert a fővárosból jött férfi mögött elő
bukkant az agár, Rojt, és úgy ment gaz
dája után, fáradtan, lógó nyelvvel, ahogy 
egy kutya megy az egész napos nyúlászás 
után, ha végre tizedjére is meghallja gaz
dája füttyszavát.

Keleti úr egy érmét tartott a tenyerén, 
és a csendőr orra alá dugta. „írás”, suttog
ta, mielőtt még a láztól összeesett volna.
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VARGA BORBÁLA

FENT ÉS LENT

k é s z ü l ő b e n
levágtam rövidre körmeim 
két szótár félig a fejemben 
mindent tökéletesre csináltam 
és a végén lerészegedtem 
levelek hosszú hallgatással 
elnapolva megint a válasz -  
a holdat nézem az oriont 
aludni hajnalig nem tudok 
üvölt a magnó kikapcsolom 
azután vissza megint 
félig lerágott körte morzsa 
halott tárgyakba visszaint

mi kellene még hogy üvöltsék? 
bandák összevissza ráznak 
-  addig tanítanak erkölcsre 
míg a végén ez is parázna 

tág terekről poszterekben... 
három négyzetméteren lakói

addig mondják legyél legyél jó 
végül káromkodol -

Varga Borbála: kékzöld

s akiknek oka volna rá 
azokat süllyeszti bánat 
harminc éve hallgatom 
a beszédeket a pad alól 
és higyjétek el, jóindulattal:

mikor jön, ami ide szól?! 
lassan már tele mint szemetes: 
nincs hova üríteni 
mert köpni nem, azt soha nem 
így nevelték az illemen

félek magamtól, mint a gát 
még egy utolsó cseppre vár 
és soha többé nincs szabály 
ha egyszer elveti magát 

mindent elsodor az ár 
félek nehogy te vagy ő 
legyél a következő 
s ezért inkább elkerüllek 
míg a kiáltás egyre nő

torta párna kirakat 
seregestől ülepít 
jön és megint jót akar

erre hogyan védekezz? 
ismételem egyre: nem -  
csak az egy szükségeset

és egy napon szétrúgom 
biedermayer seggeit

beton
monostori végállomás, most már tudom, ez az a hely 
ahova, ha valakit hívok, holtbiztosán nem jön el

négy vagy ötödik alkalommal állok így itt, nem is tudom 
a megállóban számomra senki, zacskó repül a betonon

fekete kabátban fekete arccal jönnek mennek az emberek 
másfél órám van kettőig, addig az erdőn átmegyek

a szélen egy vándorló család tüzet rakott, sátrat szerel 
kezemet zsebembe süllyesztem, a fenyves felé térek el

az erdő csenevész fái akár ritkán ültetett gyufaszálak 
ebből az aftershave sűrűből engedéllyel (?!) még így is vágnak

átkonvertálva ott díszük az újságbódés ahogy kitette 
természet konyha és más mennyek visszaszorultak képkeretbe

az üzletsor előtt condrába bugyolált öregasszony párnán koldul 
néha megállnak, lehajolnak, mennek tovább, meg se fordul

reklámoznak visszatapsolnak minden rikító kezdetet 
csak a végkifejletet nem, ezt nem mondják el neked

visszajöttem, háromnegyed kettőt mutat az üzleti óra 
ha kint nézném, mindkét kezem ráfagyna a mutatóra
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félórája várok itt és ahogy sejtettem hiába
hideg van és nem bírom már nézni ahogy a koldus várja

jó hírt összecsomagolva adhatok egy halkonzervben 
közben emlékek sorjáznak egymás után százezerben

valahol nagyon öreg vagyok a világnál kicsit idősebb 
majdnem mindenkire vártam már egy ismerősét

perceimből társaimnak gazdag kézzel osztogattam 
végül mind elmentek és a megállóban ittmaradtam

megfestetlen számtalan kép vár vissza a műhelyemben 
ha még hallgatnálak, be nem fejezném, ideje mennem

erdőn járok rajzfüzettel egymagámban és gyalog 
hogyha jönnél itt keress fel több találkát nem adok

arcotok ebben a bermuda-szögben hagyom 
s ha el akarok tűnni előled meghívlak a nulla időbe

a legutolsó vonalon

feladvány pénztárcámnak
félórát bámultam ma a gázórára 
tizennégy fok van bent a házban, meg kétely 

egyetlen ponton át írom a verset 
ezt még megértem 
de hogyan szelelhet 

el óránként egyszer egyetlen résen át
egyetlen nap alatt

hét köbméter?

X.S.:
lennebb húzom míg kitalálom, 
félek, a szavak is rajta függnek 
s zsugorodnak, tágulnak ism ét... nyáron, 
vagy függetlenek, a gyémánthegyit... ! 
s vannak, csakúgy -  ingyen? 
a gázórámon még nem segít.

majd magamon kipróbálom 
zen, jóga, tummo módszereit... 
a szellem mennyire melegít? 

rángathatom
mint kolostoroknak harangjait: segítsen.

Varga Borbála: csontok, szárnyak

kon-takt
hozzádbeszédhez ideális hely egy üres váróterem, 
álmaimat idézhetem fel, kedvenc dalom énekelem 
s mivel, kiknek szólna, jelenleg távol vannak mind a fülek 
legújabbkori módra hologramot képzelek: 

mondjuk azt, hogy van egy DNS-SMS, aki mindenütt 
játssza magát s ez emberekre, folyókra, tájakra kiüt 
hogyha ide beléphetnél s változtatnál a képleten 
megváltozna szél, sebesség s az egész történelem 

most meg fordítva képzeld el -  vajon nem ez a meglevő 
kezdeti szó énekel minket, s magából így hoz elő? 
akkor pedig a hang, amit én most kiadok, nem is enyém 
ugyanaz szól füleitekbe, s mindenkinek „saját zeném” 
te úgy hallod, hogy belőled jön, én úgy hallom, ha egyedül 
tíz év múlva akárhol is vagy, ha találkozunk, összeül 
mint egy külön-külön játszott szimfónia, a nagy egészben 
hogy hozzád jussak, mit tehetnék ? éneklem itt a saját részem.

mi maradt?
évezredek óta vágják 
egymástól szíved és agyad 
kiszívják és exportálják 
külföldön mi vagy? nyersanyag

Varga Borbála: salix
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<vl__________________
A N A S T A S I A  G A V R IL O V IC I
c s a k  s z o m o r ú s á g
(e doar tristete)
Nem depresszió, csak szomorúság, az ágy üres oldalának hatása, 
ahol megjelenik és eltűnik a szerelem, mint ekcéma, egy vörös 
pont daltonista tengerészek radarján. Nem depresszió, hanem 
inkább egy fanyar csalódás, amikor tudod, hogy semmi különbség 
az orgazmus utáni félig nyitott száj és az alvó, polipos kislány között.
Kezem, amely négy éve ugyanazt a férfit simogatja, és a teniszező keze ugyanolyan: 
csúnyácska, puffadt, de biztos. Engedelmes. Valaha tudtam mentő szavakat mondani, 
utasítások szerint vidám androidokat szerelni össze, védőhálókat horgolni akrobatáknak, 
bolondokházának és multiknak. Jelenlétemet vágyták, érezték, elhaladtam az érzékelők előtt 
és azok felismertek, vizet adtak, szappant és fényt. Most már senki sem kér tőlem semmit.
Csak mailekre és egyszerű parancsokra válaszolok, kérjük, vegye el a kártyát,
kérjük, vegye el a pénzt, kérjük, vegye el a nyugtát. De nem depresszió, egy kicsit sem,
még véletlenül sem, pedig Camembert szívem van, beledöfve lobog egy Habsburg főváros zászlaja,
ahová soha többé nem akarok visszatérni. Csak szomorúság, csak egy egyszerű
demográfiai jelenség, ami majd velünk együtt eltűnik. Az a vastag köd, amit gyerekek
festenek a hegyek köré rajzórán és ami nélkül a táj hiányos volna. Úgyhogy nyugodj meg,
ne kérdezd, az emberek milyen nyelvet beszélnek majmok álmaiban, gyújts rá még egy cigire,
gyere haza bármelyik órában. Itt vagyok és várok rád, mert ez nem
depresszió, csak szomorúság.

i t t
(aid)
Ha életed végéig egyedül maradsz, 42%-kal is növelheti a demencia kialakulását a házasságban élőkhöz képest. 
(The Independent)

Két lejt nem ér, amit azok a mindig szomorú emberek mondanak, akiket legyőzött a
klíma az endorfinokért folytatott háborúban, nem hiszek európai minták szerint vetetten ágyaikban.
Itt nálunk, egy jó elhelyezkedésű város központjában a szerelem lassan, elővigyázatosan ereszkedik, 
mint a hegymászó, akit jól beszíjazott farpofái biztosítanak arról, hogy semmi rossz nem történhet.
Itt, egy folyó partján, amiben a legnemesebb kacsák és 21. századi szemetek úsznak, 
a fény a tapintás disz funkciója, ami meggátolja, hogy megérezzük a veszélyt. Mert mi inkább 
éjszakaiak, mint nappaliak, inkább horizontálisak, mint vertikálisak, inkább
a nyár tiszta hallucinációi, mint az érzéstelenítők pihentető álma. Itt megvan bennünk a kegyetlenség, 
hogy biztassuk az embereket halálos ágyukon, itt a tehetetlenség átszáguld rajtunk, 
mint a Transzfogarason, pedig a ppt-ink naprakészek, agyunkat 
olvasótermekben és inter galaktikus konferenciatermekben puhítottuk.
Nézd ezt az ezüstös port, ami szád köré terül a gyűrött szalvétából, amivel megtörtöd magad, 
egy éjjeli lepke gyönyörű teste. Itt a lecsatolható mellű stewardessek tanítják a túlélés 
mozdulatait, de ha nem igazodsz el, semmi baj,
ruháidból a pamut jó trágya lesz a nicaraguai földeken. Itt sosem lesz honvágyad, megérted
ennek a hamis etimológiai ráérzésnek az ostobaságát. A lelket
úgy kell elképzelned, mint egy kis kályhát, amiben a legfertőzöttebb
műszereket sterilizálják. Itt, nálunk,
egyedül lehetsz egész életedben.

jó hírek
(vestile bűne)

minden amit ismerek fáj és vidáman integetett
ollóival a homáranya egy rajzfilmben amikor elhaladtam a játszóház előtt 
éreztem magamban ahogy egy csapat vidám cserkész indiánsorban ment 
megnézni a színes golyókkal teli medencét eszembe ju t valaki szülinapja volt 
az apró zoknik az édes-savanyú szag az összekoccanó fejek pohárköszöntője és hirtelen 
a fiú aki magára vizelt amikor felemelkedett a ruhám

nézem a lányok tökéletes fürtjeit mint vízvezetékek melyek egy nap majd 
férfiak bordáit csiklandozzák ők a melleimet bámulják egy korallkígyó sztereo 
tekintetével szeretném megsimogatni őket nehéz időkről mesélni nekik amikor 
le kell majd mondanunk a kedvenc fagyinkról a könnymirigyek 
szeszélye miatt
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egyelőre minden rendben valaki épp most talál fel egy kibernetikus
kezet ami képes egy közepes város 2,8 százalékát kielégíteni
valaki pontra tette a hibrid fogakat keresztezte a sejteket az emberi fogínyből
egy egér fogainak őssejtjeivel és ez
megszabadít majd a protézisektől

az egyensúly perceiben a legtanácsosabb
addig masszírozni a kezeid amíg már nem érzed őket hátadon a gránátalma magvai 
először elkérgesednek majd lehullanak és nagyjából ez minden jó hír

egy piros alma
(un már rosu)

nyár van és te még mellettem vagy
motyogta a papucsállatka a papucsállatkálánynak és a testük kissé bevilágította az akváriumot
mellette az ágy mozdulataink fűszeres leheletünk vajon
mindezek közül mi változtathatná meg a levegő összetételét? két élőlény
egyetlen plazmahíddá lesz egy átlagos napon mint bármely másik
egy öreg zsírszobrász azt mondta hogy egy kapcsolatban
az egyik partner véglegesen hozzákapcsolódik a másikhoz és nem
lesz már képes egyedül élni még akkor is ha
ez a különös viselkedésmód nem igazán fordul elő az embereknél 
inkább az egysejtűeknél és a rozmároknál az ilyen jellegű információ 
olyan mint a mentő ami nem ért ki időben egy piros alma 
sárga alma lesz egy barna alma lesz egy fehér alma lesz 
a tapéta felpuffad a vakolat lepattogzik a szerettek fényképei lehullanak
egyik a másik után és eltűnnek a törmelék alatt nem mi vagyunk az elsők akik ezt felfedezik és mégis 
az érzelmi mutációk amik generációk során családjainkban végbe mentek 
sérülékennyé tesznek a változásokkal szemben vagy talán a rossz 
protein- és lipidszámok tartanak vissza a gyilkolástól

reggel van és a fény szinte tomografikusan halad át a párnákon 
ahol az agyaink kiskorunk óta meséket mondanak 
vakációs terveket szőnek és nevetnek mint két kövérkés karfiol 
mielőtt a sütőbe kerülnek

egyszerű dolgok
(lucruri simple)
Talán az emberek tényleg csak akkor adják a legjobbat magukból, amikor 
össze vannak törve, mint az olajbogyók.
Vagy talán nem, tudom is én, elmém egy ementáli sajt, amin 
kísérleti egerek zenéje süvít keresztül, amikor megöleli őket a tolómérce.
Nem vagyok allergiás semmire, és mégis mindentől szenvedek, elég azt mondanod, hogy 
nem szereted a marcipánt, és elsírom magam. Kaotikusán felszabadult
emberi melegség, hibásan letöltött pszichikai tartalmak, a reggel, az álmatlanság és a lehajszoltság miatti ideg,

amit a szeretteimre vetítek ki, mint egy repülő, ami
egy sétahajó fölött üríti ki a szennyvizet. Nincs semmi, a söröspohárra
nézel, majdnem látod a teli felét, ha nem borítanák ujjlenyomatok, amiket, kis szerencsével, még 
10 évig tart a cyborg mestereknek reprodukálni. Vannak egyszerű dolgok köröttünk, amik 
origamiznak a szívemmel. Érzelmi anarchia, felfoghatatlan földrengések, a saját ereje 
alatt szétfoszló természet szépsége, városok, amikben rosszabb 
a közlekedés, mint a véremben, és ez az egész légkör,
amivel sohasem igazán tudtam, mit kezdeni. Késő van, a gyerekek hazavárnak, inkább
ne vegyél komolyan. Mindannyiunk 80 százaléka a “megvannak nekem is a magam bajai”, a maradék víz és kalcium.

Nézd, ezek a konstellációk egy kortárs művész
hóbortjának tűnnek, de nem súlyosabbak, mint egy kolibri 
törékeny csontozata. Az irányítótoronyban nem maradt senki, a parkinsonos 
fényképész majdnem eltalálta a gombot, az olajbogyó megfőtt, lehetne ez 
a vég. Ha végre megállna itt.
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PAL-LUKACS ZSÓFIA

„Ne add magad, ne add magad, 
generációm”
Szilasi László új könyve, a Luther ku

tyái egy uralkodó társadalmi problémával, 
a daganatos megbetegedéssel és az ehhez 
kapcsolódó ’alapeszmékkel’, képzetekkel 
foglalkozik (miként A harmadik híd című 
művében a hajléktalansággal); az olvasó 
végigkövetheti, hogy egy betegség miként 
áll össze történetté. A narratív felépíthe- 
tőség mellett a műfaji kérdések is feladat 
elé állítják magát a szerzőt is. A Luther 
kutyáinak első mondata rögtön ennek a 
dilemmának ad hangot: „Naplót akartam 
írni” (7.), de a szöveg tagoltságával, próza
poétikai megoldásaival egyértelműen el
távolodik a napló műfajától. A képleírás 
(35.), útleírás (36.), emailek, megnyitó be
széd (227.), történeti fejtegetések, versek, 
valamint az intertextuális utalások lazít
ják a műfaji és témabeli kereteket. Időbeli 
elrendezését illetően 2015 eleje a legfonto
sabb momentum, pontosítva február 10- 
e este, amihez majd társulnak olyan idő
pontok, mint 2002, 2004, 2006 vagy 1966, 
de az események, feljegyzések datálása 
helyett inkább témák szerint rendszerez. 
Ezek a számozott témák, miként egy nap
tári évben a hónapok, tizenkét fejezetre 
tagolják a szöveget. A bevezetés és a zár
lat, kezdő és végpont, nullával jelölt.

Ennek a rendszerezési logikának a mű 
ismeretében értjük a lényegét: az ájulást 
követően gyökeresen megváltozik a sze
gedi egyetem oktatójaként és több neves 
regény szerzőjeként ismert narrátor éle
te (az egyetem több szempontból fontos 
helyszíne, eleme a könyvnek). Az agyda
ganat diagnosztizálásából, kezeléséből, és 
a műtét utáni felépüléstörténet mozaikja
iból összerakott narráció mintha azt sej
tetné, hogy egy új történet veheti kezdetét. 
Valami megváltozott, a változásnak fizi
kai és lelki tényezői pedig sajátos szimbió
zist alkotnak. Ezt alátámasztva, a beteg
ség a szövegben is egy direkt kezdőpont: 
a szegedi bölcsészkar Sík Sándor termé
ben régi magyar irodalmi szeánszot tartó 
oktató egyszer csak ordítani, hörögni, ful
dokolni kezd, látomásszerű élményei van
nak, amit akkor akár „művészkedés”-ként 
is értelmezhettek a teremben ülők. De a 
helyzet feszültségét a külső tényezők fel
erősítik: a lámpa villog, vibrál a fény. Még 
ha a narrátor viszonylag későn is ismer
teti a diagnózist, s a szöveg fragmentált- 
sága elodázza a bizonyosságot, ezekből az 
előzményekből, tünetetekből lehetnek sej
téseink arról, hogy mi ez a „nyugtalanító 
igazság” (8.), ami egyben az elbeszélő ’új’ 
önmaga is. Ennek terhét legutóbb Grecsó 
Krisztián Mint akinek hagyaték című, ha
sonló élethelyzetben íródó művében fogal
mazta meg emlékezetesen:1

(de te már jobban egyedül vagy,
mint aki foganni készül),
Semmi másra többé
Nem tudsz figyelni.
Csak magadra.

Érdek/eszíM kérdés (természetesen 
amellett, hogy milyen felépüléstörténe
tet kapunk, felépüléstörténet lesz-e egy
általán, ellentétben például az Esterhá
zy Péter naplójából megismert betegség 
szomorú végkimenetelével, vagy a téma 
egyéb mintázataival), hogy miként ír fe
leletet arra, ami idegen.2 Jól láthatóan a 
betegség megértése, elfogadása során 
Szilasi gyógymódja az emlékezés, noha a 
könyv, intenciója szerint éppen a felejtés
sel akar foglalkozni, azzal a negyvennyolc 
órával, mikor „aktuálisan nem működött 
az agyam”. (7.) A kiesett idő szövegszerű 
megragadására képtelen narrátor (annak 
ellenére, hogy mások elbeszéléseit, vissza
emlékezéseit is dokumentálja) a rosszul- 
lét utáni eseményekkel dolgozik, ami új, 
idegen tapasztalás. Emlékeiben nagyobb 
hangsúllyal válogatja ki azokat az törté
néseket, melyek esetleg már összefüghet- 
tek a jelenlegi problémával, mert meg
győződése, hogy „Előre beleírod magadba 
a betegségedet, beleírod magadat a beteg
ségedbe.” (76.)

A fájdalom emlékezetét a Luther ku
tyáiban megjelenő emlékképek, a fiatal
ság távlata, egy hangulat, a narrátor kö
tődései keretezik, de ezek fokozatosan a 
betegségre szűkülnek. A szövegben sze
replő monogrammok által is (belőlük né
hányat egész pontosan felismerünk) az 
e köré szerveződő problémák szólalnak 
meg, levélben, telefonon, élőbeszédben. 
A hajdani utazások, a tenger távlata, mú
zeumi látogatások, séták, vagy egy esti 
szánkózás hangulata, a feleségével kap
csolatos közelség-távolság megtapaszta
lása ugyancsak ennek az előtörténetei. 
Ennél talán fontosabb azonban, hogy jól 
láthatóan együtt jelenik meg Szilasi törté
netében az aktuális és a lehetőség szerin
ti lét, az arisztotelészi actus és a potentia. 
A betegségnek, értelmezésében jelen volt 
a lehetősége, olyan előzményekre vezeti 
vissza, mint a gyerekkori agyhártyagyul
ladás, esetleg az antidepresszánsok mel
lékhatása. A borító hátoldalán olvasható 
szövegrészlet szintén arra reflektál, ami
kor és főként ahogyan a potentiális létből 
„aktuális” lesz. Szintén ebből a megfonto
lásból, sorra veszi, majd részletezi azokat 
az élethelyzeteket, melyek korábban úgy
mond kellemetlen helyzetbe hozták: már 
az első szövegegységben megjelennek a fe- 
káliával kapcsolatos feljegyzések, ürítés
sel kapcsolatos emlékek Szegeden, Rómá
ban, Törökszentmiklóson, Újvidéken.

Fokozódik a fizikai alávetettség meg
tapasztalása. Talán ezt érzékelteti a cím
ben szereplő kutya allegóriája is, noha ma 
már talán ritkán gondolunk rá, hogy egy 
állat mennyire kiszolgáltatott tud len
ni a környezetének (a narrátor a CT-nek, 
a csöveknek, injekcióknak, sugár és/vagy 
kemoterápiának, utókezeléseknek, élet
nek — „kinek is tartozunk elszámolás
sal”? [252]) Itt ezt a sorsot egyezménye-

síti a többes szám: mindannyian Luther 
kutyái vagyunk, esetleg egyszer azokká 
lehetünk. A példázatban Luther kutyája 
fizikai szükségletnek rendelődik alá, még
is mást választ, s éppen a választás moz
zanata láttán lép kapcsolatba Luther na
gyobb eszmékkel, mint amilyen a hit:

„Amikor a kutyája, Tölpel, tekintetét a 
feléje nyújtott húsdarabra szegezve hosz- 
szan és kitartóan várakozott, Luther így 
sóhajtott fel: Bárcsak úgy tudnék én imád
kozni, ahogyan ez a kutya figyeli a húst!” 
(117-118.)

De nemcsak Luthernek, Lükurgosznak 
is vannak kutyái,3 akik „a nevelés, a taní
tás és a szokások erkölcsi kiválóságra gya
korolt hatásá”4-val hozhatók összefüggés
be. Lükurgosz példázatában kétfelé ta rt 
a történet:

„E kutyák azonos alomból származnak. 
Az egyik komoly nevelést kapott, a másik 
semmit sem. így az egyik jó vadászku
tya lett, a másik meg csak a hasát akar
ja megtömni, mert falánk”5 (Plutarkhosz 
2012, 13).

Szilasi könyve éppen arra keresi a vá
laszt, vajon mi történik akkor, ha a fizi
kai szükségleteink alávetettjei leszünk, 
különösen, ha ezek a mechanizmusok 
nem működnek megfelelően (étvágyta
lanság, émelygés, álmatlanság). Ellentét
ben a fenti példázatokkal, a szerző nem 
akar didaktikus lenni, az új élethelyzet
ben egyelőre nincs is rá lehetősége, még 
akkor sem, ha ugyanaz a dilemma moz
gatja: hogyan reagálunk egy adott hely
zetre. A narrátort a tünetek leválasztják 
a hétköznapiság megszokott kereteiről, el
lehetetlenítik, kicsit érvénytelenítik is ad
digi életét (kiesik az egyetemi munkából, 
a friss tanszékvezetői pozíciónak öröme
iből, új párkapcsolata is megsínyli a vál
tozásokat). Megannyi szerepben kellene 
önmagát a másokkal szembeni különbö
zőségében meghatároznia.6 Főként fizikai 
elkülönböződés ez, mivel először is fizika
ilag hagy nyomot a rák és ennek kezeié-
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MOLNÁR VILMOS

Körösi Csorna Sándor 
és a fele poggyász

se, amint a könyv első mottója is kieme
li: „Engem például azzal kényszerítettek 
vallomásra, hogy kést vertek a fejembe”7. 
A kép a szövegben visszaköszön: „felnyi
tották a koponyámat”. A beavatkozás az 
agyat mint fizikai faktumot érinti, noha 
szellemi, intellektuális szempontból lega
lább ennyire hangsúlyos lehet a változás.

Bernhard Waldenfels a betegséget az 
idegenséggel összefüggésben tárgyalja, 
megközelítésében a reszponzivitás az ide
genre (miként a kutyák reakciójában) egy
szerre testi és szellemi válasz, alapvető 
mechanizmusa pedig a normalizálás. Szi- 
lasi szellemi válasza azonban korántsem 
alakít ki olyan közeli viszonyt a rákkal, 
mint például Esterházy a Hasnyálmirigy
naplóban. Itt a szubjektív minták, a feléb
resztett filozófiai elgondolások leginkább 
közhelyek: „példa akartam  lenni, exemp- 
lum, figyelmeztető jel arra, hogy az élet 
mennyire törékeny” (105.). Máshol viszont 
mintha túllépne ennek drámaiságán, az
zal az érvvel, hogy a beteg ember tudatá
ban sztereotípiák alakulnak ki, megvál
tozik a gondolkodása és a beteg testrészre 
szűkül. O maga is egyre inkább ’áldozata’ 
ennek, elkezd például populáris irodalmat 
olvasni stb.

Ebben a folyamatban a narrátor akár
kivé válik, abban az értelemben, ahogyan 
Heidegger értette. A betegség összetett
sége végett az agydaganatát felülete
sen képes megérteni csupán, azaz nem 
ért(het)i meg „magát a dolgot, hanem 
csak azt, amit mondanak róla”8. A belá
tást igen jól képviseli a következő felis
merés: „El nem mesélhető történetekkel 
vagyok tele. Ezekről az el nem mesélhető 
történetekről néha azt gondolom, éppen ez 
vagyok én.” (92.) Összességében mégis úgy 
érezheti az olvasó, hogy a Luther kutyái
nak narrátora bejárta az elbeszélhetőség 
terét, igaz, a borítón található arc minden 
tapasztalást magáénak tudó és maga mö
gött hagyó tekintete felülírja talán még a 
szövegben ismertetett részleteket is.

Szilasi László: Luther kutyái. Mag
vető, Budapest, 2018.
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Körösi Csorna Sándor az Olt folyó med
rét követve, a Vöröstoronyi-szoroson át 
hagyta el Erdélyt. A kétoldalt húzó
dó sziklás erdőségek között úgy érezte, 
még otthon jár a Székelyföldön. Szülőfa
luja, Kőrös is a Kárpátokban feküdt, he
gyek lábánál. Szíve ettől nehéz lett, lép
tei meglassultak. Választóvonalhoz ért, 
és arra gondolt, akkor lép igazán idegen 
földre, ha elhagyta a Kárpátokat.

Körösi Csorna Sándor a nagy hegyek
hez képest akkora volt, mint egy hangya. 
De ha akarta, képes volt felülről látni a 
Kárpátokat, az összes erdőt és hegyet, 
s még a legmagasabb hegycsúcsokat is. 
A székelyföldi hegyek közt megbúvó fal
vakat is látta, meg az ott élő embereket. 
Ettől lábai is ólomnehezek lettek, néha 
meg-megállt. De elég volt az őshazára 
gondolnia, máris újult erővel tudta foly
tatni útját.

Körösi Csorna Sándor egyre csak gya
logolt, s pár nap múlva elérkezett a Du
nához. Kompra várva ott állt a folyópar
ton. A szélesen hömpölygő vízfolyamhoz 
képest akkora volt, mint egy homokszem. 
De ha akarta, képes volt teljes hosszában 
látni a Dunát, forrásától a torkolatáig. 
Látta a hegyeket és síkságokat, melye
ken átfolyik, látta a rajta úszó halászcsó-

Ósapám

nakokat, s még a víz két partján elterülő 
Pestet és Budát is látta. Ismét választó- 
vonalhoz ért, és arra gondolt, akkor lép 
végképp idegen földre, ha elhagyta a Du
nát. Szíve ettől újra nehéz lett, léptei is
mét meglassultak. De újfent elég volt az 
őshazára gondolnia, máris újult erővel 
tudta folytatni útját.

Körösi Csorna Sándor egyre csak gya
logolt, s pár hét múlva elérkezett a ten
gerhez. Hajóra várva ott állt a parti föve
nyen. Az irdatlan vízhez képest akkora 
volt, mint egy vízcsepp. De ha akarta, 
képes volt széltében-hosszában látni a 
Földközi-tengert, minden partm enti ki
kötőt, minden vízen sikló vitorláshajót, 
s ha kedve tartotta, még a tenger legmé
lyének fenekét is látta. Megint választó- 
vonalhoz ért, és arra gondolt, akkor kez
dődik igazán az ismeretlen, ha átkelt a 
tengeren, s maga mögött hagyta Euró
pát. De már nem torpant meg, szíve nem 
lett nehéz. Arra gondolt: választóvonal 
életének minden pillanata. Akkor is, ha 
el sem mozdul ültő helyéből. Szebb s jobb 
csendben mendegélni. Pláne, hogy vala
hol vár rá egy őshaza.

Körösi Csorna Sándor képes volt min
den irányból látni mindent, csak egy va
lamit nem láthatott soha: hogy hol talál
ható a magyar őshaza. Azt neki kellett 
fáradságos vándorlással felkutatnia, 
száz bakancsot elszaggatva, a táv min
den méterét saját lépéseivel mérve le.

Aggódott is eleget, jut-e életében elég 
idő erre. Hogy gyorsabban tudjon halad
ni, kevés útipoggyászt vitt magával. Né
ha mégis úgy érezte, túl sokat. Nem a 
vállát nyomó teher aggasztotta, hanem 
hogy fele poggyásszal hamarabb érhet
né el az őshazát.

Egyre tusakodott Körösi Csorna Sán
dor, nem kéne-e fele cókmókját a ben
ne lévő celeculával, elemózsiával há t
rahagynia — nem volt könnyű dönteni. 
Cseles dolog a poggyász: kevés, ha enni 
kell, sok, ha vinni kell. Mindig az út vé
gén derül ki, mit nem kellett volna cipel
ni. De egy helyen megoldották a problé
máját.

Körösi Csorna Sándorral jó darabig 
nem történt semmi emlékezetes ezen az 
útszakaszon. Örült is ennek: az emléke
zetes dolgok többnyire galibával járnak, 
csak késleltetik az előre jutást. Mikor 
pedig véges az idő, messze a cél. Aztán 
mégis történt vele egy nevezetes ese
mény. Az egyik balkáni kis ország fővá
rosában alig szállt meg egy fogadóban, 
poggyásza felének lába kelt.

Örülhetett volna immár Körösi Csorna 
Sándor, hogy így megszabadították a fe
le tehertől meg a tusakodástól. De vala
hogy mégsem tudott örülni. Tűnődgetett 
darabig: nem mindegy a hogyan, mikor 
az eredmény ugyanaz?

Mindegy? Nem mindegy?
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ESZTERÓ ISTVÁN

P ókh áló-szonett

Pár napja ott tanyáz a plafonon 
egy szívós pók félelmes feketén 
ügyelve engem szobám fenekén, 
ki csak émelygek, akár Laokoón,

midőn hiába figyelmezteti 
Tróját a falovas veszedelemre... 
de beletörődöm, vagy nehezemre 
esik pókhálókefével esni neki,

s amikor leszáll képernyőm fényére 
betűim elé, nincs erőm 
eltépni fonalát fóbiám kényére,

míg ihlet ezüstjén leng levegőn, 
talán megfoghatatlant is fog ezzel 
az együtt szőtt pókháló-szonettel.

B an dériu m ok

Lefelé irányított mikroszkópján 
mustrál az ég emberi mikrobát, 
amely gömbölyödésre kipróbált 
rutinnal él, akár a bisztrók kosztján

gombák, vírusok, baktériumok, 
csak ölni, rabolni intelligensek, 
névtelenségből kiugró régensek 
agyat fertőző bandériumok

élén tépnek széjjel határokat
génbe kódolt, mohó határozat
szerint, s trónolnak, mint hiú véglények,

míg szervest szervetlenné degradáló 
kézben lobog a győzelmi zászló, 
s az Úr egy lencséjét sem cserélné meg.

S á m á n i vízég

A magzatvizet, amelyből véttettünk, 
tengerré rúgva, vörösre pacázva 
löttyintettük ki hazátlan, vad árba, 
s gyönggyé lett, amit ellene vétettünk,

szemünk világát sámáni vízég 
tavából fogta napnak ősi varsa, 
hogy lélek a testet egyensúlyban tartsa, 
amíg az édes anyanyelv íz még,

mely kultúrából szőtt balzsamos gézben 
őrzi koponyák életmosolyát, 
homlokráncokat is erezett jégben,

s amiket ettünk: bölénykocsonyát 
csillagos ég alatt, jó magokat, 
azért is böfögtünk jó nagyokat.

H ívogató

Felhívtam magam mobilról a fixen, 
amerre sejthető holtbiztos hajlék, 
s visszhangot lélek kagylója ad még, 
mint rímhívóra koccanna két rizsszem,

míg el nem tűnik mélyen legbelül 
a sejtközi zajba halkuló hangzó 
elektromágneses hullámon patakzó 
hieroglifája megfejtetlenül,

hol válasz nélkül csillag sem ragyog, 
a legbelső hangrendi illeszkedés 
ha felbomlik, képzők, jelek, ragok

egymásnak esnek, az illem kevés, 
fül sípol vaktában, s a telefonszámom 
szétgurul gyöngyönként rekedt hangszálon.

Egy levélkét én is

Őszi piktor papagájszínekkel 
kenjen valószínűre írván át 
varázslattal ringató nirvánát 
kegyesen füllentve, akinek kell,

de lebegni elixírt kérjenek lombok 
megtartó örökzöld identitásban,

avarrá ne hűljön út menti sárban, 
ami időtlen áramlatra zsongott,

mennyei szerért nyomuljon ág karja, 
mint plázás árleszállításra törtet 
fejvesztett tömeg, aki bírja, marja,

s ha feltalálnák a huszonnegyedik 
órámban mégis az örök zöldet, 
egy levélkét én is, ha megengedik.

B efú j a  szé l bordák  lécein

A ház, levél, a fák, a gondolat 
se enyém, csak örököltem, s adom 
tovább egy elkövetkező napon, 
mely hűs falat, cserepet bontogat,

hogy befúj a szél bordák lécein 
ó szívpitvarra sodorva kavart 
rozsdabarna érzelmekből avart, 
s kacarászik szétporló élcein,

örökölte ő is az adomát,
ahogy szobámat, kertemet adom át,
átíratok fűt, fát, zümmögő létet,

bőrében nem férő percet, szökőévet, 
világbolond hegedűt, zongorát, 
azt is, amit álmában komponált.
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SZÁRAZ MIKLÓS GYÖRGY

Vallomás 
éjfél után
Árva lélek sem tévedt felénk tíz óta. 

Olyan üres volt a hely, hogy sírt a magány. 
Amikor beesett, azon gondolkodtam, hogy 
bezárok. Két konyakot kért gyors egymás 
után. A harmadikkal már elvacakolt, mi
előtt felkapaszkodott a kakasülőre. Nem 
volt elázva, de nem nálam kezdett, az is 
biztos. Azt mondta, hogy író. Előbb meg
kérdezte, mit olvasok. Felemeltem a köny
vet, megmutattam a fedelét. Akkor mond
ta. És először nézett rám úgy rendesen. 
Hogy látott is. Gondoltam, most megkér
dezi, tetszik-e, amit olvasok. Nem kérdezte. 
Azt mondta, szép a szemem. Mosolyoghat
tam, mert hozzátette, egy jobb napon bizto
san tízen mondják. Kért még egy konyakot. 
Megkérdezte, élnek-e a szüleim.

Tudja, vannak nehéz témák, amiknek 
újra és újra nekiugrik az ember, és nem jut 
sehová. Törli, aztán megint törli, megint és 
megint, mert amit leírt, annak semmi kö
ze a valósághoz. Beszélő viszonyban sincs 
azzal, amit elképzelt.

Ilyen nehéz téma az anyja és ő. Mióta 
az anyja meghalt, bűntudata van. Csak a 
saját bűneire emlékszik. Bűn. Nem jelent 
semmit. Három betű. Három hang. Min
denkinek mást jelent. Tömjénszagú. A kép
mutatás bűze lengi körül. Azt mondta, 
valahogyan elő kell kaparnia az anyja vét
keit, mert ha nem teszi, egész nap döglődik, 
a végén befal három doboz altatót, a ha
lántékába ereszt egy golyót, halálra issza, 
benzinnel lelocsolja és felgyújtja magát. 
A túlzásaimért is gyűlölöm magam, mond
ta. Miért hazudok? Mire jó ez a teatralitás? 
Sohasem gyújtanám fel magam. Annál 
gyávább vagyok. Egyszer leírta, hogy ha a 
bűnei eszébe jutnak, olyan fájdalom tör rá, 
mint a vihar. Úgy söpri el minden ellenál
lását, akár a tornádó. Olyan az a fájdalom, 
mint valami pokoli építmény, tele lángoló 
falú, zegzugos folyosókkal, zubogó katla
nokkal. És ez persze nem igaz. Már megint 
túlzás. Vagy ami még rosszabb, pontatlan
ság. Mert egyáltalán nem olyan. Nem ilyen 
színpadias. Énnél sokkal rosszabb. Hétköz
napibb. A bűnei nem általánosságban jelen
nek meg, hanem konkrét valójukban. Szür
ke kis esetekben. Például amikor azt kérte 
az anyja, hogy kivételesen vigye haza au
tóval. O meg valamit morgott, hogy állan
dóan haza akarja vinni, de sosem fogadja 
el, most, a legrosszabbkor, most persze igen. 
Rögtön nem kérte. Aztán már hiába is eről
tette. Elment az anyja villamossal.

Elolvasta, amit írt, hamisnak találta, 
kitörölte. Nekifogott másképp. A fájdalom 
nem pokoli építmény. A fájdalom nem elvi
selhetetlen kín. A fájdalom egyszerre rosz- 
szabb és jobb. Rosszabb, mert nem öl meg. 
A lelkiismeret-furdalás elviselhető. A fáj
dalom, mint egy ordas kutya, néha előront 
valamelyik sötét sarokból, megmar, aztán 
visszahúzódik a sötét odújába. Nem a fáj
dalom állandó, hanem a fájdalom tudása, 
hogy bármikor előronthat a sarokból. Bár
mikor.

Az anyja szerint kegyetlen kölyök volt. 
Megrázta, ugyanis nem tudott róla. Azt 
mondta az anyja, hogy keményszívű, kö
nyörtelen gyerek volt. Például amikor az 
általános iskola első osztálya után, a nyári 
szünet elején kórházba került fertőző má
jgyulladással. Hat héten át tartó szigorú 
vesztegzár. Anyja azt mondta, a többi gye
rek várta a szüleit, a látogatási időt, egye
dül ő nem törődött velük. A többi gyerek 
rohant a kirakathoz, ő meg csak úgy ím- 
mel-ámmal ténferegett oda. Amikor a nő
vérkék bevitték neki a rajztömböt és a szí
nes ceruzákat, amit a szülei ajándékba 
vittek neki, visszamászott az ágyába, és 
rajzolni kezdett. Ott álltunk megszégye- 
nülten a többi szülő közt, mondta szemre
hányóan az anyja, akiket szeretett a gyere
kük. Évtizedek múltán, amikor az anyja a 
szemére hányta, szíven ütötte a dolog. Le
het, hogy kegyetlen kölyök volt, de sejtelme 
sem volt róla, hogy az. Ha gyanította volna, 
igyekezett volna megjavulni.

Annak a reménytelenül hosszú hat hét
nek bizonyos részletei benne is megragad
tak. Hétéves. Kezdődik a nyári szünidő. 
A többiek szabadon, ő meg rabságban. Egy 
ürességtől kongó kórházban. Ó volt az első 
beteg. Járványra számítottak, ezért a kór
ház kiürített három tízágyas kórtermet, 
hogy be tudják fogadni a gyerekeket. Ami
kor a mentő bevitte, az összes terem üres 
volt még. A nővérkék állandóan körülötte 
forgolódtak. Azt gondolhatták, nagyon ma
gányos lehet. Jól gondolták, nagyon magá
nyos volt.

Tudja, kevés lehangolóbb dolog létezik, 
mint alkonyattal, a sárga lámpafényekben 
egy orvosság és fertőtlenítő szagú kórház
ban egyedül lenni.

Sokat olvasott. Esténként pedig, ami
kor felszökött a láza, az egyik nővérke ol
vasott fel neki. Nem volt könnyű dolga, 
mert a mesekönyveket mind ismerte és 
unta. Szép, fiatal lány volt a nővér. Végül 
talált neki egy kopott, öreg könyvet, a fe
delén egy delfinen lovagló pikkelyes ember
szörny száguldott az óceán hullámain. Egy 
halemberről szólt, aki kopoltyúval és tüdő
vel is lélegzett. Azt kezdte el felolvasni ne
ki, és azzal lenyűgözte. Úgy találta, hogy a 
halember magánya illik az ő magányához.

Az első hét után, mintha zsilipet nyi
tottak volna ki, elkezdtek ömleni a gyere
kek. Kisebbek, nagyobbak, vele egykorúak. 
Két-három nap alatt megtelt az összes kór
terem sírós, nyavalygós kölykökkel, búsko
morakkal meg elkényeztetettekkel, sivalko- 
dókkal és csöndesekkel. Az első vasárnap, 
amikor meglátta, hogy a gyerekek a szüle
iket megpillantva magukról megfeledkez
ve repülnek az ágyból a kirakathoz, és be
lülről nyalják-falják az üveget, rátapadnak, 
ujjaikat a mamájuk ujjaihoz, tenyerüket a 
mamájuk tenyeréhez nyomják, könnyeznek, 
puszikat cuppognak, akkor elhűlve bámul
ta az érzelemnyilvánítás émelyítő túlzása
it. Náluk ez nem volt szokás. O sosem szólí
totta az anyját édesanyámnak. Anya. Neki 
ez volt a természetes.

Azt mondta, jól esne úgy írnia, hogy 
édesanyám. Néha próbálgatja is, leírja, 
törli, leírja, törli, rohadt, kibaszott kurva 
nehéz mesterség ez!, nem megy, nem le
het. Ez neki sosem ment. Anya. Csak így. 
Más gyerek szájából is idegen volt az anyu

vagy anyuka. Náluk az anya meg az apa 
járta. Anya így, anya úgy. Ez volt ottho
nos. A számon kérő is. Anya, már megint 
kimostad, kitakarítottad, eltüntetted...? 
Ennyi. Anya! Anya? Anyaaa! A hangszín 
változott csak. A tónus. Azt hiszem, igaza 
volt anyámnak, mondta. Nem voltam ked
ves gyerek.

Tudja, a múlt nem tűnik el. Minden, ami 
megtörtént, bennünk él. Csak ki kell várni, 
meg kell élni, míg a hús, a zsigerek, a nyi
rok mélyéről fölhabzanak az elfeledettnek 
hitt történetek. Akkor aztán kísértetek
ként sorjáznak elő a múltból a rég elfele
dettnek hitt alakok.

Azt mondta, kölyökkorában egy kórház
ban élt. A kórház egy faluban volt. Óriá
si park közepén. Erdő közepén. Egy régi, 
hatalmas kastélyban. Volt ott mindenféle 
ember. Dagadt sofőrök. Szadista, keszeg 
kazánosok. Bolond kertészek, megszállott 
hullamosók, őrült raktárosok. Meg a fehér 
köpenyes nővérkék, a piros melegítős, pa
rázna betegek. És persze az orvosok... Azt 
mesélte, él benne egy kép. Egy ideje újra 
és újra eszébe jut. Az anyja elé fut. Átugor
ja a virágágyásokat, úgy rohan. Az anyja 
a kastély felől közeledik a park gesztenye
fáinak árnyas boltívei alatt, fürgén lépdel 
a lejtős járdán, lengő karral, ruganyosán, 
ahogy szokott, fehér köpenyben, mint nya
ranta mindig, rövid fehér zokniban, fapa
pucsban vagy gumitalpú félcipőben. Már 
a szemétégetőnél jár, aztán a kazánház 
előtt... Ó úgy nyolcéves lehet, száguld, hogy 
mielőtt anyja az ebédlőhöz ér, keresztezze 
az útját. Anya, lihegi, mit hoztál? Arra is 
emlékszik, hogy mit vár. Könyvet. Indiá- 
nosat. May Károly, Tokéi Ihto, Szürke Ba
goly, Csingacsguk. Anyja tovább megy az 
ebédlő felé, ő meg rohan vissza, át az úttes
ten, a virágágyásokon a garázsok, a ker
tészház, a teniszpályák felé, a többiekhez...

Amikor az anyja befeküdt a kórházba, 
egy másik kórházba, évekkel később, ak
kor ez a kép sokszor eszébe jutott. Ahogy 
jön lefelé a kastély felől. Nem tudta felidéz
ni, hogy vajon mosolyog-e, ahogy rohan felé. 
Azt sem, hogy mikor veszi őt észre. Látta a 
füvet, a lóhere apró virágait, a ringó méhe- 
ket -  nyaranta hússzor dagadt fel a talpuk, 
szívták a mérget, köpködték a fullánkot -, 
látta a virágágyás fekete hantjait, az út
test aszfaltját, a saját mezítlábas lábfejét. 
Ha akarta, mindezt kívülről is láthatta, 
ahogy az a fürdőgatyás kölyök léleksza
kadva rohan a játszótér, a garázsok, a hul
laház vagy a teniszpálya felől, mögötte az 
ódon kertészház cserepes tornya, szemben 
a kazánház tömbje, a szénudvar terméskő 
fala, látta azt a fiatal, szőke nőt, az any
ját, háttérben a gyertyadíszes gesztenye- 
fák zöld gömbjeit, a kastély fáradt sárgáját, 
az ég kékjét, a könnyű fátyolfelhőket, amik 
dekorációul szolgáltak a gyerekkor kikezd
hetetlen mindenségéhez. Ha szerette vol
na, képzeletben még magasabbra emelked
hetett volna, hogy az egész kórházat lássa, 
a parkokat, az erdei sétányokat, a kuglipá
lyákat, a nyári pavilonokat, benyithatott 
volna az idő kapuján, kinézhetett volna az 
idő ablakain, hogy lássa a kastély padlásán 
a második világháborús tábori telefonokat 
kurblizó tüzéreket, szemügyre vehesse az

» » >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról

épület rokokó századát, ahogy a hintók a 
timpanonos fó'kapu elé kanyarodnak, pari
pák feszes tomporán csúszkál a fény, lás
sa a falut, az országot, szinte bármit, csak 
azt nem látta, hogy a mamája mosolyog-e, 
ahogy szalad felé. Nem látta, de tudta.

Anyám kórházban fekszik, írta le né
hány évvel korábban tanácstalanul. Akkor 
nem az anyja, hanem ő jött lefelé a hegy
ről. Egy másik hegyről, egy másik kór
házból. És amikor leírta, az jutott eszébe, 
hogy ez méltánytalan, nem igazságos, hi
szen neki a kórház szó mást jelent, mint 
azoknak, akik nem kórházban nőttek fel. 
0  egész gyerekkorában kórházban volt. Ott 
evett és ivott, bicajozott, ott volt szerelmes 
kölyök. Ott olvasott, falta a Tom Sawyert, 
a Bó'rharisnyát, a Skócia lányát és a Grant 
kapitány gyermekeit. Ott tekergeti a ku
tyájával és a barátaival a kórház hatalmas 
erdeiben. És soha nem jutott eszébe, hogy 
kórházban él, hiszen benne élt.

Anyám kórházban fekszik. Méltatlan 
volt, felháborító. Hogy a kórház csak egy
szerűen kórház. A szó csak félelmet hordo
zott. Semmi többet. Azt jelentette, hogy az 
anyja beteg. Nem orvosnő, nem jön délben 
ruganyos léptekkel a gesztenyefák alatt, 
nem ügyel éjszakánként, míg a betegek 
gyógyulnak vagy haldokolnak. Fekszik a 
kórházban, mert beteg.

Jólesett volna úgy írni, hogy édesanyám. 
Próbálgattam, leírtam, töröltem, leírtam, 
töröltem, ötször, tízszer -  rohadt életbe! -, 
nem lehetett.

Anyám kórházban fekszik. Azt mondta, 
utálja a mondat kamaszos, gyerekes ke
ménységét. A sutaságát. A ki nem mondott 
tartalmakat. Hogy ebből mi lesz. Szavak 
tolultak fel benne, és ő leírta őket. Anyu. 
Anyuci. Mama. Mami. Mamuska. Az anyja 
keservit. Anyaszomorító. Anyuska. Anyám. 
Anyámasszony.

Ennek szép nagy tere volt. Pádimen- 
tum, sáfránykert, pézsmátok. Ilyen sza
vakkal vette körül magát. Anyámasszony 
ajkai közé csippenti a skófiumot, így must- 
rálgatja a spanyol hímet. Tudja, mit jelent? 
Anyám aranyszállal a szájában a fekete-fe
hér hímzésére mered. Anyámasszony ka
tonája. Anyámasszony a kórházban fek
szik. Hörgőtükrözésre vár. Bronchoscopia. 
Veszedelmesen hangzott. Mint valami fen
séges, könyörtelenül közömbös püspök. 
Bronchoepiscopus. Vörös püspök, válla 
keskeny, hímzett palástja lelógó két nagy 
szárny, horgas botja arany, fonnyadt kese
lyűfején előrebillen a süveg. Szégyelltem, 
hogy nem kerülget a hányinger. Megint 
túlzás. Bűntudatot éreztem. Hogy még 
szenvedni is csak önmagam miatt tudok. 
Rám szóltam. Magamra morogtam, hogy 
ez nem játék, ne tessék játszani a szavak
kal, ennek semmi, de semmi köze sincs ah
hoz, ami van. Hogy az édesanyám beteg.

Olyan volt, mint amikor egyetlen recs- 
csenéssel leszakad egy rozsdás redőny. 
Úgy szakadt le az égbolt, amikor meghalt 
az édesanyja. Fölkavarodott minden. Min
den, ami odalent volt. Meghasadt a földké
reg, és a repedésen kísértetek, árnyak, rég
volt barátok, ismerősök, elfeledett alakok 
bújtak elő. Mint az a szálfa termetű öregúr, 
aki csizmában, lovaglónadrágban, tornyos

kucsmában lépegetett egykor a nővérszál
lás háta mögött, a tengerimalac-tenyészet 
ketrecsorai előtt. Lassan, mereven lépdelt, 
fényesre kopott, göcsörtös botot markolt a 
jobbjában. A fejét nem fordította se jobbra, 
se balra. Mindig csak előre nézett, akár 
egy gépember. Palotaőr volt a budai kirá
lyi palotában. A kormányzó testőre. Ok, 
gyerekek nem tudták, mit jelent az, és az a 
nem tudás az öreget titokzatossá tette. Vi- 
szolygott tőle. A lassúságától. Az öregségé
től. A kucsmájától. De a tengerimalacokat 
szerette. A kísérleti laboroknak tenyész
tették őket. Tudta, és sajnálta őket. Tud
ta, hogy élve boncolják, élve belezik, vegy
szerekkel és mérgekkel oltják őket. Ott, 
azokban a felnőtt embernél is magasabb, 
zöld ketrecekben a tarka bundájú kis álla
tok még állatok voltak. Élőlények, akiknek 
alomszaguk volt, csillogott a szemük a sö
tétben. Tengerimalac. Varázslatosan csen
gett. Tengerimalac. Egyszer megkérdezte 
az apjától, hogy miért tengerimalac. Sze
rette a kalózhistóriákat, a kincses szigetek 
rejtelmes történeteit. Apja válasza lehan
goló volt, de azért nyitva hagyta a képze
let kapuit is: nem malac, hanem rágcsáló, 
és csak annyi köze van a tengerhez, hogy 
a tengerentúlról hozták, ezért indiai nyúl
nak, holland vagy spanyol patkánynak is 
hívják. A perui indiánok szeretik a húsát.

Mint egy rozsdás redőny. Ezt többször is 
megismételte. És hogy azóta hiányzik va
lami. Sok minden hiányzik. Minden meg
változott és mindenből hiányzik valami. 
O hiányzik. Az anyja. Azt mondta, hogy 
bármilyen képtelenség, abból is hiányzik 
az anyja, amihez soha semmi köze sem volt. 
O pedig tehetetlen. Visszavonhatatlanul el
követett mindent, amit elkövetett. Megtett 
mindent, amit megtett. Ez már nem lesz 
se több, se kevesebb. Ezen már változtat
ni nem lehet.

Fél kettőre járt. Megkérdeztem, kér-e 
még valamit, mert bezárnék. Elmosolyo
dott.

Elege van belőlem.
Nem kérdezte. Állította.
Vallomás éjfél után. Jézusom, hány ma

gamfajtát hallgathatott már végig. Kérek 
egy konyakot. Az utolsót. Búcsúzóul hadd

meséljek el egy történetet anyámról. Hogy 
valamit megtudjon róla. Hogy ne legyen 
olyan idegen. Valamiért fontos nekem. Te
metésre utaztunk egyszer. Kettesben. Ko
csival. Én vezettem. Az unokaöccse halt 
meg. Kristófnak hívták, de a család Dó
dénak becézte. Hatvanéves lehetett, ami
kor meghalt. Tőlünk kétszáz kilométerre 
élt, az Alföldön. Ahol az anyám is szüle
tett. Kesernyésen vidám ember volt. Nyi- 
szorgósan nevetett. Mint egy öreg bőr au
tóülés. Hullámos, szőke haját hátrafésülte, 
egy-két tincs mindig a homlokába hullott. 
Sokat olvasott. Mint maga is. És volt sok 
cigaretta meg ital. Sok-sok cigaretta és 
rengeteg ital. Főleg rum. Amitől először 
megvakult. Anyám elgondolkodva cigaret
tázott mellettem, azt hiszem, semmit sem 
látott belőle, olyan szúrós tekintettel néz
te a tájat. Fújta a füstöt. „Amikor felköltöz
tem apádhoz — mondta váratlanul —, soká
ig nyomasztó volt a hegyvidék. Nagyanyád 
kertje. A végében a domb. Ott mindig hir
telen lett hűvös az alkony. A domb elta
karta a napot. Itt a síkon lassan vérzik el 
a nap.” Kifújta a füstöt, elnevette magát. 
„Átok kölke! -  mondta. — Amikor Dodó gye
rek volt, még élt nagyanyád összes testvé
re. Négy kis öreg. Mind ott abban a hosz- 
szú, verandás házban. Nem ismerhetted 
őket. Csak az egyikük, Dodó apja volt nős. 
A többi magányosan élt, egyedül maradt. 
Ferenc bácsi, Tekla néni, Imola. Mindnek 
volt egy-egy kis kamrája, abban lakott. 
Imola szegény vénségére megvakult. Azt 
hiszem, kicsit ütődött is volt az istenadta. 
A kamrájából madzagok vezettek a veran
dára, a kapuhoz, hátra a budiba, az ólak
hoz, a kertbe, a sufniba. Egyszer a kertben 
találták. Fél kézzel az orgonabokorba ka
paszkodott. Pityergett, a köténye sarkával 
törölgette a vaksi szemét. Eltévedt és bepi
silt. Nem találta sehol a budit. Dodó össze
keverte a zsinórokat. Átok kölke! És tessék, 
ő is megvakult.”

Fizetett, aztán megitta a konyakját. 
Tényleg szép a szeme, mondta. Felhajtot
ta a gallérját, és köszönés nélkül kiment. 
A hely olyan üres lett ismét, hogy sírt a 
magány. Talán megvár, gondoltam. Talán 
azért nem köszönt.
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A világ
legmagányosabb
teremtménye
Az irodalomtörténetben nemcsak szer

zők és művek vannak, hanem helyszínek 
is. Fontos helyszínek, ahol összesűrűsödik 
egy-egy korszak hangulata, ahonnan folya
matok indultak el, barátságok és szerelmek 
teljesedtek ki, meghatározó művek szület
tek, boszorkánykonyhák, szimbolikus terek, 
amelyekben az irodalom „működés” köz
ben érhető tetten. Ezek aztán -  az utókor je
lentéstulajdonító szeszélyei szerint — válto
zó mértékben maradnak meg a kulturális 
emlékezetben. A Genfi-tó partján lévő Villa 
Diodati, némiképp igazságtalan (de érthető) 
módon főként a tömegkultúrában futott be 
nagy karriert. 1816 nyarán igencsak váloga
tott társaság töltötte itt a napjait: a házigaz
da Lord Byron mellett a költő Percy Bysshe 
Shelley és élettársa, későbbi felesége, Mary 
Wollstonecraft Godwin, ez utóbbi féltestvé
re, Byron akkori szeretője, Claire Clermont, 
illetve az ünnepelt lord magánorvosa, John 
William Polidori. Ez még önmagában nem 
tartana számot irodalomtörténeti érdeklő
désre, az írók is nyaralnak néha, a svájci vil
lában pedig hőseink leginkább tényleg ha
szontalanul múlatták az időt, ahogy léha, 
ifjú poétákhoz illik, akadt azonban kivétel is. 
Megjegyzendő, hogy a szóban forgó év nyara 
meglehetősen zord, esős és hideg volt; vala
melyiküknek ezért eszébe jutott, hogy krea
tív időtöltés gyanánt mérjék össze írói tehet
ségüket egy akkoriban divatozó műfajban: 
írjanak rémtörténeteket. A feladatot ket
ten vették komolyan: Polidori megírta az el
ső modern vámpírtörténetet, A vámpír címen, 
amelynek hőse, Lord Ruthven számos későb
bi irodalmi vérszívó (többek közt a „mi” Dra- 
kulánk) számára szolgált előképül; ám ennél 
is fontosabb mozzanat volt, hogy itt született 
meg -  ötletszinten legalábbis bizonyosan -  
Mary Shelley Frankenstein, avagy a modern 
Prométheusz című munkája, amelyet ponyva
ként, horrortörténetként szokás emlegetni, 
ebbéli minőségében vált kiapadhatatlan for
rásává a filmgyártásnak és általában a po
puláris kultúrának. Pedig igazat kell adnunk 
Kuczka Péternek, aki a könyv 1977-es ma
gyar kiadásának utószavában ezt írja: „Hogy 
lehet az, hogy ez a jámbor, erkölcsnemesítő 
regény a borzalom, az ijesztgetés, a megret- 
tentés szinonimájává vált? Olyasmi ez, mint
ha a Fanni hagyományait pornográf regény
ként emlegetné a hálátlan utókor.”

INEMATOGRÁF

A filmgyártásra visszatérve: nemcsak a 
történetnek, illetve a karakternek (gyor
san oszlassunk el egy gyakori félreértést 
is egyúttal: Frankenstein a tudós, és nem 
az általa életrehívott szörny neve!) született 
megszámlálhatatlan, hullámzó minőségű 
feldolgozása, hanem a mű keletkezéstörté
netének is. A Genfi-tó partján történt külö
nös események ihlették a Kísértetjárta nyár

(Haunted Summer) és a Szél hátán (Reman- 
do al viento) című filmeket, illetve szemé
lyes kedvencemet a témában: Kenn Russell 
Gótika, avagy a szellem éjszakája (Gothic) 
című őrült, szürreális látomását, amelyben 
a Mary Shelley-mű fikciós világa és a Villa 
Diodatiban történtek valósága közti határ
vonalak elmosódnak.

A Mary Shelley -  Frankenstein születé
se című film egyik erénye éppen az, hogy a 
horrorisztikus rétegekbe való alámerülés 
helyett komolyan veszi a Frankenstein-tör- 
ténet alapproblémáját. A jelenleg Kalifor
niában élő Haifaa Al-Mansour, akit Sza- 
úd-Arábia első női rendezőjeként tartanak 
számon, formai szempontból klasszikus 
kosztümös filmet készített, régi vágású lé
lektani drámát, amelynek középpontjában 
a mű megszületéséhez vezető mentális-lelki 
folyamatok állnak, az írónő fordulatos élet- 
történetébe ágyazva. Szinte teljesen mellő
zi a szenzációhajhász, a néző érzékeire pri- 
mér módon ható elemeket (pedig a történet 
jellegéből fakadóan azok mintegy tálcán kí
nálnák magukat), és következetesen arra 
fókuszál, hogy kibontsa azokat az életraj
zi szálakat, amelyek szinte természetsze
rűen „torkollnak” a Frankenstein megszüle
tésébe -  maga is megteremtve ezáltal egy 
fikciós alaphelyzetet, amelyet ugyan Ma
ry Shelley életének bizonyos eseményei alá
támasztani látszanak, koherens, egységes 
narratívává mégiscsak a forgatókönyv te
szi. Az Elle Fanning által remekül alakított 
ifjú Mary, akit bűntudat gyötör édesany
ja, a női egyenjogúság harcosaként ismert 
Mary Wollstonecraft halála miatt (gyerme
kágyi lázban halt meg tíz nappal lánya szü
letése után), meglehetősen szabad szellemű 
családi és baráti környezetben nő fel, és alig 
16 évesen megszökik az akkor már (még) nős 
költővel, Percy Shelleyvel, a szabadgondol
kodói eszméit menten elfelejtő apa, William 
Godwin élénk tiltakozása ellenére. A töré
keny, művelt lány hisz a szabad szerelem
ben, de viszonylag hamar rá kell ébrednie, 
hogy romantikus eszméit a szerelem, az ér
zelmek, a szexualitás szabadságáról a jöven
dőbeli férje egészen másként értelmezi, rá
adásul első terhessége is vetéléssel ér véget 
-  és azt is keserűen érzékeli, hogy a külvi
lág szemében ő az ünnepelt költő, Shelley 
„csatolmánya” marad. Ezzel akkor szem
besül a legerőteljesebben, amikor szeretné 
megjelentetni művét, a kiadók viszont csak

Percy Shelley nevén publikálnák azt, mert 
nem hiszik el, hogy ezt a kiváló regényt egy 
18 éves nő írta. Tipikusan női sorstörténet
ként ragadja meg tehát a film Mary Shelley 
drámáját, anélkül azonban, hogy — minden 
szájbarágós mozzanata és hollywoodiasan 
érzelgősre sikeredett befejezése ellenére -  
átcsúszna feminista tanmesébe (annál is in
kább, mert -  a film narratívája szerint -  az 
ifjú Polidori, Byron árnyékában, ugyanez
zel az ignoranciával szembesül, férfi létére).

A film állítása tehát az, hogy Franken
stein szörnyének tragédiája egyfajta tükör
képe a szerző magánéleti sorsdrámájának: 
mindkét történet a magány, az elhagyatott- 
ság, a szeretetlenség és a halál tapasztalata 
körül forog. „Amikor Mary Shelley elképzel
te Frankenstein magányos szörnyetegének 
megalkotását, ráébredt, hogy a szörny csak 
akkor lesz az ember másolata, ha nem csu
pán testi megjelenése és állati léte tekinteté
ben, hanem egy másik tekintetben is olyan, 
mint mi. Képesnek kell lennie a reményre és 
a kétségbeesésre, a csodálatra és a megve
tésre, a szeretetre és a gyűlöletre. És törté
nete szerint a szörny nem attól lesz gonosz -  
amint önökkel együtt én is az lennék -, mert 
úgy hozták létre, ahogy létrehozták, hanem 
mert tűvé tette a szeretetért a világot, és so
ha nem találta meg” — nem tudni, Haifaa 
Al-Mansour olvasta-e a neves angol konzer
vatív filozófus, Roger Scruton sorait, de a té
zise nagyon hasonló ehhez. A regényt idéz
ve: „A bukott angyal gonosz ördöggé válik. 
De még az Isten és ember ellenségének is 
vannak barátai és társai a kétségbeesésben. 
Csak nekem nincs senkim.” Ezért válhatott 
a Frankenstein az emberi természetről szőtt 
disztópiává, ezért nem lehetett -  ahogyan 
Percy sugallta volna feleségének — az ember 
haladó szellemű tökéletesedésének allegóri
áját faragni belőle. Hiába a halhatatlanság, 
ha a végtelen magány és tökéletlenség lesz 
benne az osztályrészünk: ez az életre galva
nizált teremtmény kálváriájának lényege és 
paradoxona. És az emberé is.

Mary Shelley -  Frankenstein szüle
tése (Mary Shelley), angol-luxemburgi- 
amerikai film, 120 perc, 2017. Rendező 
és forgatókönyvíró: Haifaa Al-Mansour. 
Operatőr: David Ungaro. Zene: Amelia 
Warner. Vágó: Alex Mackie. Szereplők: El
le Fanning, Douglas Booth, Bel Powley, Tom 
Sturridge, Ben Hardy, Stephen Dillane.
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A magány 
közéletisége
Kétségtelen, hogy a színház az emléke

zettel játszik és -  ellene van, többet akar, 
mint egyszerű emlékezést, Thália nem 
más, mint Mnémoszüné kegyetlen és en
gedetlen lánya, olyan jel, amely jeltelenné 
válni igyekszik, éppen a folyamatos jeladás 
által, a benső világ látszólagos megvilágí
tása által, amely látszólagossága közepette 
mégis a lényegi folyamatokra irányul, ezek 
színpadi megvalósíthatósága felé irányít, 
de már a leírt szavak közötti térben eléri a 
drámaiságot.

Amint ez megtörténik a kortárs spanyol 
drámákat felmutató, Tetemre festés című 
kötetben is. Különböző hangok, drámaírói, 
színpadra hangszerelt mondatok hangza
nak el, hogy a tér, az egyetlen lehetséges 
(belső) színházi és színházias tér -  maga 
a világ, már olvasói szemeink előtt is meg
képződjék.

Mert a kortárs spanyol dráma és szín
ház e szavakba fordított és magyar nyelvre 
átültetett formájában is tündökölni képes -  
ugyanis az emlékezés intim szférájába ve
zet el bennünket, ahol a Te és az Én, az Én 
és a Te olykor egyetlen szósorozatba, vagy
is monológba olvad.

Mert e kötet nem más, mint egyetlen 
egy, vagy csak néhány hangra írt monoló
gok összessége, a szereplők számától füg
getlenül. ..

A drámák sorában az első, a magyar ol
vasó számára akár valamiféle Németh 
Lászlóra emlékeztető dramaturgiát idéz, 
ám a kötet címadó darabja, Juan Luis Mi
ra Tetemre festése, mégis egészen más — a 
magánszemély drámáját dolgozza fel, a mű
vész, Leonardo (da Vinci) egyik lehetséges 
élethelyzetét. Nem kíván valamiféle Nagy 
drámát felmutatni, megelégszik a szellem 
belső romlásával, amely a test, a festett 
holttest felszínén, még egyszer felvillantja 
eredeti, immáron a túliba tűnő erejét, hogy 
ugyanez a fény Paloma Pedrero Egy csillag 
című színművében már egészen más fény
törésben lépjen elénk. Hiszen Paloma Ped
rero hősnője éppen a fenti és az alsó világ 
színei, törésvonalai között lépked, hogy rá
találhasson önmagára.

P  EÁTRUM
Paloma Pedrero magányos hősnőjének 

alakját idézi a Nő Juan Pablo Heras Min
den út című darabjában, amely természete
sen Rómában játszódik, az emberi magány 
és magára utaltság mélyrétegeibe vezet. 
A halálra szánt, öngyilkos(ságra készülő) 
apa találkozása lányával: a reménytelen
ség, a fel nem adható álarc hétköznapi (bűn 
és bűnhődés) történetbe ágyazott valósága 
visszaköszön a bohóc magányosságát fel
mutató A bohóc egy perce című, a Luis Ber- 
mejo, Jósé Ramón Fernández és Fernando

Soto szerzőhármas által írt „drámai nagy
monológban”, amelyben a magány és a tár
sadalmi elkötelezettség tétje egyaránt ké
pes megszólítani a befogadót.

A társadalmi dráma regiszterében jár be 
valami hasonlót (a magányt és az emberi 
megismerés korlátái által okozott kilátás- 
talanságot) Borja Ortiz de Gondra Észsze
rű kétely című kamaradarabja, ahol a sze
replők végezetül a teljes bizonytalanság és 
a minden cselekvést átható gyanakvás kö
dében tűnnek el a dráma végén, amelyben 
„nem történik semmi”, csupán az űr hidege 
lopakodik be a szereplők csontjaiba, szavá
ba. A polgári dráma és az abszurd vonalve
zetés lehetősége is felvillan ebben a száraz, 
pompásan szikár szövegben, ahol az embe
ri lélek megismerhetőségének lehetetlensé
géről rántja le a leplet a szerző.

Ignacio del Moral Amikor alszik az Isten 
című darabja egy apácáról, Teresáról szól, 
aki gyermeklányok megmentése miatt vé
gül már a gyilkosságtól sem riad vissza. 
A gyilkosságot elköveti, és önmagát tisztá
nak tekintve vállalja fel az ezzel járó bün
tetést, a rendőrségen is jelentkezik a tett 
után. Azonban felbukkan a megkísértő 
Belda atya. Lépésről lépésre bontja le Te- 
resának az igazság fényre derülését hirde
tő érveit, hogy végül okfejtése az igazi bű
nös, Teresa csakis megmenekülése által, 
a bűnhődés nélküliség terhének felvállalá
sával mentheti meg azt a kislányt, akinek 
megmentéséért még a gyilkosságot is el
követte. Belda atya vaslogikával vonja le a 
következtetést: „Ki kell magát szedjem in
nen. Gondolja át. Ha perre megy, megkap
ja a dicsőséges pillanatot, amire vágyott. 
De a kislány meg fogja szenvedni. O lesz 
a mártír, nem maga. Feláldozható bábut 
akar csinálni egy kislányból a gonosz el
leni személyes játszmájában?” A kortárs 
spanyol drámaírók fegyelmezett, a színre- 
vitelre szántságot hangsúlyozó szövegépíté
si technikái itt is jól érzékelhetőek. Teresa 
végső döntésének irányát csupán a szerzői 
utasítások jelzik -  egyértelműen: „Egyszer

re hallani a rács nyílását, lassan, csikorog
va, miközben a vasrudak árnyéka fokozato
san kinyílik. Teresa a nyitott ajtórács felé 
fordul. Lehunyja a szemét. Sötét.)”

A kötet egészére jellemző, hogy a közéle
ti kérdések folyamatosan felbukkannak a 
drámákban, szó szerinti vagy áttételes for
mában, az éppen itt és mosttól azonban a 
szövegek finoman, de mégiscsak távol ta rt
ják magukat. Fermín Cabal Riera Vallomá
sok Tejas Verdesbó'l című drámája a chilei 
diktatúra kegyetlenségeit helyezi a cselek
mény középpontjába, azokat a szörnyűsé
geket, amelyek a múlt század 70-es évei
ben zajlottak. A szöveg mégis a szeptember 
11-i események felelevenítésével indul, ez
zel a gesztussal hozza közelebb az időben 
a szerző a Tejas Verdesben történt rémtet
teket, a diktatúra sötét bugyrait, amely
nek egyik jól ismert alaphelyzete a Besúgó 
és a Besúgott közötti viszony, annak lehet
séges változatai. Ez esetben a naivan ár
tatlan, Tengelicének nevezett fiatal nő és 
besúgója, María közötti viszony változásai 
azok a momentumok, amelyek e feszes, len
dületes, mégis töredezetten előrehaladó re
konstrukció során, az eseménysorok újra- 
felépítése közepette a drámai feszültséget 
fenntartják.

Hatalom és egyén viszonya jelenik meg 
Juan Mayorga Reykjavik című drámaszö
vegében is, ahol a XX. szászad egyik leg
ismertebb sakkjátszmasorozata és annak 
körülményei elevenednek meg a szemünk 
előtt Bobby Fischer és Borisz Szpasszkij 
között zajló csatában, amelyben a két profi 
sakkozó közül a nagyon is kiegyenlített 
esélyek közepette csak az nyerhet, aki sike
resen összetöri lelkileg a másikat. E sakk
játszmasor ugyancsak a hatalom és egyén 
viszonyát szétszálazó drámák sorába illesz
kedik, ugyanis a tét nem pénzben mérhe
tő, nagyonis vérre megy, mindkét játékos 
hátralevő civil játékát is meghatározhatja. 
A szöveg egyik olvasata szerint az győzött, 
aki jobban el tudott tekinteni a hatalom 
több mint valós fenyegetésétől, aki képes 
volt egyszerre több szférában, dimenzióban 
is átlátni a helyzetet.

Az adott helyzet elfogadásáról, ám a to
vábblépésről is szól Alberto Conejero A sö
tét kő című drámája, amely Federico García 
Lorca közeli barátjáról és annak haláláról 
szól. A tétek között itt is szerepel a hata
lommal való nyugodt szembenézés, melyet 
a jövőbe, a megőrző emlékezet erejébe ve
tett hit támaszt alá. Ezt a hitet sikeresen 
adja át az elítélt a fiatal őrnek -  mintha 
Conejero jelezni kívánná, a szellem fontos 
javait (ez esetben Lorca kiadatlan műveit) 
olykor csak a szív mentheti meg.

A kortárs spanyol drámákat felvonulta
tó antológia talán legköltőibb drámaszö
vegével van dolgunk, ám ezt is áthatja az 
egyes mondatokban rejlő, az „éppen mostra” 
nyitott beszédmód, visszafogott közéletiség, 
amely úgy szól a régi vagy jelenkori emberi 
konfliktusokról, hogy a XXI. századi ember 
egyre inkább erősödő elmagányosodására 
is rávilágítanak -  személyesség és politikai 
érzékenység jól összehangolt kettőssége jel
lemzi a spanyol drámát, legalábbis az e kö
tetben bemutatott vonulatát.

Tetemre festés. Kortárs spanyol drá
mák. Budapest, Napkút Kiadó, 2019.
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TOTOS DOROTTYA

„s ki újszülöttet ringat el, még 
azt sem tudja, kit nevel” 1

Száraz Miklós György Osztozkodók című 
könyve sokféleképpen olvasható: felforga
tott fejlődésregényként, lelassított bűnügyi 
regényként vagy a hétköznapi és a rendkí
vüli határait próbálgató egzisztencialista 
műként. Elsőként talán a krimi felé hajlik 
a befogadói elvárás, hisz a kisregény va
lószínűtlen bonyodalmát a bulvársajtót is 
megszégyenítő' tételmondatokban lehet ösz- 
szefoglalni: a hidegvérű betörők elmosogat
tak maguk után; lopott szerencsével vál
tották ki az évtized lottónyereményét; a 
lottótolvajok százmillió forintot küldtek pos
tán a szelvény eredeti tulajdonosának. In
nen nézve ugyanakkor a novellaíró látszik, 
aki rövid, ütős történetekben gondolkodik, 
és kedvtelve borítja fel a klasszikus narratív 
szerkezetet: az olvasó korán kézhez kapja a 
csattanót, az expozícióra sokat, a megoldás
ra pedig hiába vár. A regényolvasás egyik 
legelső, de annál kitartóbb tapasztalata te
hát a szöveg alapos kikérdezésének vágya.

Az idézett Zorán-dalban megragadha
tó elemi bizonytalanságérzet és kiszolgál
tatottság kifogyhatatlan hajtóereje a pár 
oldalas egységekben adagolt kisregény
nek. Az olvasóra kirótt érzelmek a szö
veg más-más szintjein lépnek működésbe: 
a szereplők bemutatását megelőző törté
netben, az utolsó utáni oldalig való késlelte
tésben, valamint a következetes és gondos 
szerkesztésben. Száraz folyamatosan meg
fosztja értelmezőjét a kohézió kapaszkodó
itól, az egymást követő, vizuálisan is elkü
lönített szövegrészek olykor minden epikai 
egyezést nélkülöznek -  más a helyszín, hur
kot vet az idővonal, változik a szereplői-el
beszélői perspektíva. Az előzményt vagy a 
következményt fél kötettel odébb érdemes 
keresni, a sűrű oda-vissza lapozgatás köz
ben könnyen adja magát a kérdés: milyen 
alapon feltételezzük az ok-okozatiságot? Mi
kor kezdődik, és véget érhet-e, aminek egy 
szeletét olvassuk?

k
Ezt az elementáris, önismereti kételyt 

nem tudja legyűrni az Osztozkodók antihőse, 
Tim sem. Kontrasztokból és konfliktusokból 
kirajzolódó jelleme két véglet között ingado
zik, amorális individualizmusa („Én vagyok 
a törvény. Az akarat. A cél és az út.” 62.) fel
oldhatatlan ellentétben áll önfeladó ragasz
kodásával -  miközben teljességgel képtelen 
érzelmei artikulálására. Énnek megfelelően 
megrekedt identitáskeresésében is két értel
mezés között sodródik: mindenkori állapota 
vagy merő véletlenek egybeesése, vagy ele
ve elrendelt sors, mely jóval születése előtt 
eldőlt -  de mindenféleképp felmentés a fele
lősség terhe alól. Ilyetén nem okoz neki kü
lönösebb gondot betörni az Ábrahám család 
éppen üres lakásába, majd később beválta
ni az onnan lopott nyertes lottószelvényt. 
Timet azonban hamar utoléri a közhely: 
a pénz nem boldogít, nem lehet alkalmas 
a szereplő szabadulásvágyának beteljesí

tésére. Előre látható módon ezt a felisme
rést -  és az ebből fakadó homályos bűntu
datot -  egy nagy érzelmi veszteség váltja 
ki. Száraz itt felvillantja annak a lehetősé
gét, hogy az Osztozkodók elbeszélője maga 
Tim („Évek múltán, mikor úgy dönt, leírja 
a történetet”, 118.), így a narráció a gyónás 
kontextusába simul bele. Tim elbeszélőként 
elmondja, amire szereplőként képtelen -  a 
természetéből fakadó ösztönös elzárkózás és 
a kimondás, bocsánatkérés belső kényszere 
közötti feszültséget jól mutatja, hogy két kí
sérlet között harminc oldalt pihen a kötet. 
A voyeur-szerepbe utasított olvasó számára 
mindig nehezen derül ki, hogy az elhallga
tó, késleltető elbeszélő kinek a történetébe, 
gondolataiba kapcsolódik be. A nevek helyén 
álló névmások, a tulajdonneveket kitakaró 
köznevek és az alany gyakori elhagyása ko
moly és állandó figyelmet követel.

Az elrejtés gesztusa megerősíti az olva
satot, mely a szereplőket állítja az Osztoz
kodók középpontjába. A kisregény műfaji és 
terjedelmi köztessége nem feltétlenül indo
kolja a kiterjedt szereplőhálót, sem az egyé
nek ennyire részletes kidolgozását. Mégis 
minden karakter egyenrangú narratív fi
gyelmet kap a saját epizódjában, ebből kifo
lyólag ismerjük meg számos (mellék)szerep- 
lő múltját és motivációjukból is valamennyit. 
Abrahámékat leszámítva Száraz mindenki 
más köré sérült családi hátteret ír: Tim, va
lamint bajtársa és barátja, Hanbal egyaránt 
apa nélkül nő fel; Helga, Tim barátnője, ka
maszkorában veszíti el édesanyját; Hanbal 
élettársa, Angelika ugyanekkor családon 
belüli szexuális erőszak áldozata. Az egy
másra ismerő élettörténetek szoros kapcso
latot alakítanak ki a négy szereplő között, 
akiknek viszont nincsenek valós, működő 
eszközeik az átélt traumák feldolgozására. 
Az alkoholizmust és a kábítószer-csempé
szetet a szellemi- illetve anyagi függetlenség 
módozataiként legitimálják. Az önsorsrontó 
ciklust csak Helga utasítja el határozottan, 
noha nem látható, milyen tulajdonságok, fo
gódzók mentén sikerül egyedül neki az el
határolódás.

Az öntörvényű szabadságkeresésnek nem 
partikuláris, hanem konceptuális akadályai 
vannak: „A szabadság ára a szabadság ma
ga. Választhatsz. Lehetsz rabló, költő, re
mete, mindegy. Választasz, és elvesztetted 
a szabadságodat.” (84.) A hangzatos meg
állapítás -  a kisregény sorsfogalmához ha
sonlóan -  nem jelöli kapcsolódási pontjait a 
klasszikus értelmezési hagyományokhoz, de 
a predestináció és a szabad akarat szeku
larizált konfliktusában, valamint a helyet
tes áldozat motívumában párhuzamosan 
van jelen az antikvitás és a kereszténység 
egyén- és sorsdefiníciója. Kontextustól füg
gően ugyanazokat a szereplőket hol aktív, 
hol passzív státuszban látjuk. Abrahámék 
elszenvedői a betörésnek, viszont a követ
kezmények súlyosabban és elkerülhetetle
nül nehezednek az elkövetőkre. Míg a kis
regény elején a családfő úgy érzi, hogy az 
otthonosság elvesztése „az élet adója volt, 
a sors betakarította jussát a sokévnyi bol
dogságért és nyugalomért” (40.), a zárlat

hoz közeledve megfordul a nézőpont: „Azt 
hisszük, hálával tartozunk, mert minket 
kerülgetett a gonosz. Talán mi voltunk a 
kiszemelt áldozatok. Az a két fiú, maguk 
ketten, akár tudtak róla, akár nem, meg
védtek minket.” (117.) Az értelmezés átbille
nése, annak a felismerése, hogy ki áldozat, 
annyiban megkérdőjelezhető, hogy olyan át
fogó, elbeszélői tudást feltételez, amelyet a 
köszönetét megfogalmazó Abrahám Emma 
szereplőként legfeljebb sejthet.

Az Osztozkodók szerkezete, kronológiai 
felépítése megígéri ugyan, de messze nem 
válaszolja meg az összes kérdésünket, a fi
gyelmes újraolvasás pedig továbbiakat ered
ményez. Az olvasó óhatatlanul azon töpreng, 
miről marad le, ha nem fejti meg, milyen 
funkciója van egy látszólag felesleges sze
replőnek a gazdaságosan megírt szövegben 
-  a ritkán látott Ábrahám család tagjai bő
ven adnak gondolkodnivalót ezen a téren. 
A lottónyeremény sorsa is kérdéses marad; 
a bonyodalom berobbantása után másodla
gossá válik a történetelem, viszont érdemes 
figyelemmel követni, hogy ki és milyen ok
ból utasítja vissza vagy fogadja el a pénzt. 
A szereplők értékrendjének ilyetén rekonst
ruálása és az elvárásoknak ritkán megfelelő 
eredmény azt a regénybeli tézist támasztja 
alá, hogy bárki félreismerhető — az élettör
ténet részletes és pontos ismerete mellett is. 
Az Ábrahám házaspár gondolataiban Szá
raz ezt a tételt imperatívusszá alakítja: „ne 
ítélj!” (14.), ezen ritka belső monológok így 
arra mutatnak rá, hogy a másság elfogadá
sa, megértése folyamatos munka. Száraz ér
zékeny egyensúlyt tart fenn kisregényében 
a sodró cselekmény és a precíz belső ábrázo
lás között. Eltolt hangsúlyainak köszönhe
tően az Osztozkodók széles körű értelmezői 
érdeklődésre számíthat, és így az sem ki
zárt, hogy először érve a kisregény végére, 
az olvasóban maradt kétségek ismét a Zo- 
rán-dal egy sorában csapódnak le, és hív
nak az újraolvasásra: „semmit sem értesz, 
így hát nincs bocsánat, szépen visszamész.”

Száraz Miklós György: Osztozko
dók. Scolar kiadó, 2018.

1 Zorán: Penitencia
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A kár egy  C hagall-festm ény
• •
Ö nm agunkat m eg nem  ta lá ln i

Max Blecher: Áttetsző test. 
Lector Kiadó, Marosvásár
hely, 2018. Fordította Ba
lázs Imre József.

B alázs  Im re  Jó zse f 2018- 
b a n  m eg je len t B lecher-fordí- 
t á s a  h iá n y p ó tló n a k  is  te k in t
hető', h iszen  a k é t v ilág h áb o rú  
k özö tt a lk o tó  ro m án  p róza író  
és költő' m űvei m ajdhogynem  
ism e re tle n n e k  h a th a tn a k  a 
m a g y a r  o lvasók sz ám á ra , de 
nem  csak . A bban  a  sze ren 
csés h e ly ze tb en  leh e tü n k , 
hogy k ezd ik  ú jra  felfedezni a 
t r a g ik u s a n  röv id  é le tű  sze r
ző m u n k ássá g á t, am ely posz t
m odern  m iv o ltában  m a  is sok 
ú ja t hozhat.

B lecher kö ltészetében  o tt 
v an  eg y fa jta  m agasfeszü ltség , 
am i a  k o ráb an  fellelhető  za
varo s  é le térzésbő l táp lá lk o 
zik. V erseit az álom szerű  szü r
rea lizm u s tesz i á tte tsző k k é  
és o lyan szom orúan  könnye
dekké, a k á r  egy C h agall-fest
mény. A zonban  ez a  könnyed
ség csupa m elankóliából és 
k a fk a i  szorongásból fakad , 
egy ágyhoz k ö tö tt em ber te 
re m te t t  v ilág a i ezek. N agyon 
erős és sokszínű  versv ilágok , 
tele  a  hiányból fakadó vágyak
k a l, m eglepő k ép ze ttá rs ítá so k 
k a l, am elyek  a szavak  szabad
ság á t h ird e tik . H a  úgy tetsz ik , 
e lv á ln ak  a  k o rlá tokba  ütköző 
te s ttő l , és tovább é lnek  véres 
szá rn y ú  m ad a ra k k é n t, gőgös 
lo v akkén t, ö rökkévalóságba

Áttetsző test

Fordította Balázs Imre József Darvay Tünde illusztrációival

szám ű zö tt h a lo tt  m enyasszo
nyokként. Az idő sok esetben  
k ifesz íte tt, vagy  elfolyó, vagy  
éppen m eg szűn ik  létezn i. E z
zel és ab szu rd  képeivel m eg
idézi legnagyobb pé ldaképét, 
D alit, ak in e k  képi v ilág á t in 
te g rá lta  a  poétiká jába , ezál
ta l  létrehozva  egy egészen sa 
já to s  és ú jsze rű  versnyelvet. 
E gy olyat, am elyben  a  m űvé
szetek  h a tá s a i  egyszerre  é rv é
nyesülnek, k o n k ré t hangok  és 
képek  n é lk ü l, a  k épzetek  v ilá 
gában , ahol b á rm i m eg tö rté n 
het: „k iszak ad t az ab lak  is a 
falból s v ilág g á  m en t sebaj jó 
u ta t  ím e rajzolok egy m ásik  
ab lak o t” (25.). E z t a  h a tá s t  az 
a lig  tizenöt szöveget ta r ta lm a 
zó kö tet esetében  erősítik  D a r
vay T ünde üde és sokszor szív
be m arkoló illusztráció i, így a 
könyv egészében inkább  eklek
t ik u s n a k  nevezhető. E gy  való
di ínyencség ez, am ely fe ltárja  
a  sz im u lák ru m o k , az au to m a
tik u s  írá s  különlegességeit, 
az em beri képzetek  valósággal 
á ti ta to tt  m eta fiz ik a i m ivoltát. 
Ahol nem  a  rac io n a litá s  u ra l
kodik, han em  az in tu íciók és a 
szabad asszociációk.

Günter Kunért: A vélet
len archeológiája. Krite- 
rion Könyvkiadó, Kolozsvár, 
2017. Fordította Benó' Eszter.

G ünter K unért a m ásodik vi
lágháború  u tán i időszak egyik 
legsokszínűbb, leg term éke
nyebb ném et írója, költője, ak ire  
nagy h a tá ssa l volt a történelem  
a lak u lása . A m it ta lá n  ő in 
kább véletlennek nevezne, m in t 
ahogy ezt a  kö tet címe is se jte
ti. C sakhogy K u n ért poétikája 
esetében nem csak az egyetemes 
történelem  já tsz ik  nagy  szere
pet, hanem  a  személyes tö rtén e
lem, az egyén sorsa és a  kü lső  
ráh a tá so k  kölcsönhatása, am i 
m érvadó. E nnek  okán a legké
zenfekvőbb az lenne, h a  kö te
té t  az egzisztencialista filozófia 
irányából o lvasnánk, é rte lm ez
nénk. Valójában ez nem  ilyen 
egyszerű, h iszen a  költő nem 
csak  létkérdésekkel foglakozik 

— m eglehetősen n ih ilis ta  szem 
lélettel —, hanem  ökokritikai, 
tá rsad a lm i, irodalom elm éle
ti problém ákat is megfogalmaz 
verseiben. A kötet heterogén jel
legét b e tudhatnánk  a k á r  an n ak  
is, hogy ez a  Benő E sz te r á lta l 
fordított és utóhangolt kötet vá
logatás, am i ízelítőként próbál
n á  többféleképpen feltárn i, á r 
nyaln i K u n ért költői v ilágát. 
De ebben az esetben egy örökké 
kereső, folyam atosan m egúju
ló poézisről beszélhetünk . A rc
heológusként ő is „(...) tudja, hol/ 
v á r r á  az ism eretlen” (58.), de ez 
tu lajdonképpen egyfajta já té k 
ként, lé tá llapo tkén t is felfogha
tó: „némelyek / csak azért keres
nek  valam it, hogy ö n m agukat 
m eg ne ta lá ljá k ” (58.), am i sok

szór m ellékutakhoz, az élet 
vagy a k á r  a  m űvészet para- 
doxonaihoz vezet. A kötet h a n 
g u la tá t a  tu d n i nem  a k a rá s  és 
az elkerü lhetetlen  felism erések 
bizonytalanságának feszültsége 
adja. Ami tulajdonképpen szem
besítés, K u n ért szem besíti az 
em bert kicsinyes h iábavalósá
gával, az állandó önbecsapással, 
a  felelősségvállalás h iányával 
vagy a n n a k  téves értelm ezésé
vel. E lh in t enyhítő körülm énye
ket, kü lső  és belső nyom ásokat, 
amelyek k iir th a ta tlan  tá rsad a l
m i betegségekként értelm eződ
nek: „új tá rsad a lm ak / régi gyer
mekbetegsége.” (156.). Valam int 
górcső a lá  veszi a  kö ltészetet 
m in t haldokló m édium ot, p á r 
huzam ot terem tve az elidegene
déssel, s ezálta l a  kom m uniká
ció hiábavalóságával. G yalázza 
a  nyelvet, az időt, a tö rtén é 
szeket, az elm úlást, de közben 
olyan elem i p illana tokat, éle
tesszenciákat pendít meg, am e
lyekkel m egtan ít úgy élni, hogy 
elfogadjuk v ilág u n k a t a n n a k  
hibáival együtt.

PATAKI-PÉTER HANNA
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AZT MONDTAD. KÜLDJEM 
REGGELIG A KORREKTÚRÁT. 

DE VAN EGY KÉRDÉSEM!

PONTOSAN. REGGELIG.
DE ROHADTUL HAJNAL VAN MÉG!

J0, JO! SZÓVAL.
AZ VAN. EZ A 

SZÖVEG TELE VAN 
SZÓISMÉTLÉSEKKEL,

értelmetlen

MONDATOKKAL. .

ERTEM 
ÉN. ÉS MIT 
CSINÁLJAK 

EZZEL?

ÉS ÉN?!! ÉN KORREKTOR VAGYOK, 
TE VAGY A SZERKESZTŐ. DÉLIG

o l d d  m e g , a z t á n  k ü l d d  v i s s z a !

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Tankréd, Klorinda és az Icoane
Ki vitatná, hogy a szerelem és a harc mint 

archetipikus emberi lét- és üzemmódok szinte 
kimeríthetetlen energiatartalékát biztosítják a 
kultúrának („az emberiséggel egyidősek” -  vág
ná rá a csúszósra kopott közhely). De épp oly 
természetesen ó'si — bár kétségkívül izgalma
sabb — forrás e kettó' kapcsolata, a harcban ki
ütköző' vagy enyészni nem tudó szerelem, illetve 
a szerelemben fogant viaskodás, a magyar iro
dalomban meghaladhatatlan metaforái vegyér
téket nyert héja-nász.

Torquato Tasso, a 16. századi itáliai költő 
A megszabadított Jeruzsálem XII. énekében egy 
halhatatlan páros, Tankréd és Klorinda kap
csolatában emelte talán legmagasabbra a harc 
és szerelem témát. A rövid úton egymásba bo
nyolódó keresztes lovag és a hó's szaracén lány, 
akik drámai kulminációként véres közelharc
ban küzdenek meg anélkül, hogy azonosíthat
nák egymást, Tasso meglehetősen bőbeszédű 
eposzában az éteri vonzás és a kibékíthetetle
nül ellenséges kulturális másság feszültség-erő
terét gerjesztik. Tassénál azonban sokkal visz- 
szafogottabb, artisztikusabb alakját adta a 
történetnek egy évszázaddal később Claudio 
Monteverdi, a Combattimento di Tancredi e 
Clorinda (1624) címet viselő kompozíciójában, 
amely a Madrigali guerrieri et amorosi (Velen
ce, 1638) nyolcadik kötetében látott napvilágot. 
Az akkoriban egyre népszerűbb stile concita- 
to eszménye mentén írt mű voltaképpen dísz
let nélküli drámai cselekményre támaszkodik, 
ezért ma leginkább úgy határoznánk meg, hogy 
szcenikus oratórium. Monteverdi -  Tassóhoz ké
pest persze -  mesterien tömörít. A jelenetben

egy harcoktól zilált és eszméiben is ellentmon
dásos, tragikus korszakot kelt életre, amelyet 
az álruhás, egymást fel nem ismerő' szerelme
sek halállal végződő párbaja jelképez.

Hogy egy ilyen ízig-vérig középkori történet
tel és egy 17. századi érett-barokk zeneművel 
a posztmodern eszményei szerint igazodva mi 
mindent el lehet művelni, annak belátása vél
hetőleg meghaladja fantáziánkat. A kolozsvá
ri Gheorghe Dima Zeneakadémia néhány taná
ra és hallgatója azonban tett rá egy kísérletet. 
A La Stravaganza Barokk Zenei Fesztivál nyi
tóeseménye épp Monteverdi madrigáljának egy 
egészen rendhagyó előadása volt. A három éne
kest, Tankrédot, Klorindát és a történet nar
rátorát, vagyis a testót, a „szöveget”) illetve a 
kamarazenekart ugyanis egy román népzenei 
együttes egészítette ki. Anca Mi hűt és Diana 
Todea-Sähälean évtizedeken át és több régió
ban szervezett gyűjtésekből autentikus román 
népzenei anyagot válogatott a Monteverdi-mad- 
rigál keretéül. A „cántece de dór §i de cátánie” -  
vagyis a szerelmi vágyódás és a katonaság (első
sorban a hadba vonulás) népzenéje mint helyzeti 
alap -  nem csupán a Tasso-történet epikus vilá
gával harmonizált, hanem, minden látszólagos 
összeférhetetlenség dacára, a Monteverdi-mad- 
rigál zenedrámai étoszával is. Sőt a korabe
li zenei arculat rusztikuma, a ma gyalulatlan- 
nak tűnő, de kétségkívül rácsodálkozásra méltó 
műzenei formavilág meglepően összeillett az an
tik tragédiák kórusának szerepét vállaló, nép
viseletbe öltözött karénekesek minimális gesz
tusjelzésekben is érzékletes, művészkedést és 
csináltságot következetesen elhárító produkci

ójával (az Icoane népzenei együttest loan Bocsa 
vezette, a felkészítést Alina Suciu végezte).

A Combattimento előadására nézve Monte
verdi körültekintően részletező „rendezői” inst
rukciókat írt le előszavában: bár a szereplők jel
mezt viselnek, nincs a mai értelemben felfogott 
színpad, sem díszlet. Az előadás nem színhá
zi jellegű, az énekesek mégis a színpad hagyo
mányai szerint kell hogy eljátsszák/énekeljék 
a történetet: ezért elsősorban a gesztusnyelv
re kell támaszkodniuk, amellyel nyomatékosan 
megjeleníthetik a „Szemtanú” -  vagyis a narrá
tor, a testo -  elbeszélését. A zenekarnak azon
ban már jelentősebb a funkciója, mint korábban. 
Nem csupán kulisszája az énekelt történetnek, 
hanem bizonyos helyeken átveszi a narrátori 
funkciót, vagyis a történet bizonyos fordulata
it pusztán hangszerekkel érzékíti meg. Monte
verdi ugyanakkor előírja, hogy a zenekar alkal
mazkodjék hűen a dráma cselekményéhez és a 
szereplők gesztusaihoz.

iplitúdó
Mindezek a követelmények -  még ha a ze

neakadémiai tanulók bizonytalankodásai oly
kor ki is ütköztek -  a kolozsvári előadáson „el
lenőrizhetően” beteljesedtek. A népzenei keret 
és a Monteverdi-madrigál között fogható volt 
a szervesség, mind a szerelmi líra, mind pe
dig a besorozás, a hadba indulás, a fegyverke
zés férfiassága hangsúlyozta, amplifikálta a két 
szerelmes halálos összecsapását.

JAKABFFY TAMÁS

Talányok1
Az ősök tisztelete -  szólongatás. Az apához fordulás -  mint Lauret- 

táé Puccini Gianni Schicchijében. Vagy mint a régesrégiek megszólí
tása, csupa kérdező alakban, hiszen nincs, nem lehet róluk közvetlen 
tapasztalatunk.

Van elődje, volt mestere -  de kit vall ősének a látványszerző művész
ember?

A képzelet határa a csillagos ég, mondhatnók, de tudjuk, azon is túl 
terjed; sebessége van, technikája — egyelőre — ismeretlen. Állomásait 
és nem határait jelzik az anyag művészileg érzékelhető formái.

*
Második egyéni tárlatával áll elő Nemes András Csaba. Miféle utak

ra hív?
Ott jár, ahol a madár sem. Ló és (hős helyett) ember: vagy inkább 

mágikus születésük és nehéz célbajutásuk; aztán a nyers erő, a ra
vaszság, a másféle tudás, a harcvállalás, az elhivatottság plasztikus 
képei. Egynemű, föld-víz alapanyagú, tüzes próbákat kiállt alkotások.

Kijelentjük, hogy Hephaisztosz álmodik.
Mondhatnók azt is, Vasgyúró álmodik, de a figura a kiállított mun

kák egyike...
Az álmok önállósodnak: az agyag formát öltött, alkalmas ideig 

szikkadt, hevült, színt nyert, talapzatra került. (A kínai agyaghad
sereg figuráit a korróziótól védte valaha a lakkfából kinyert réteg: itt 
a képzeletnek a patinázás sugall színeket.) Hephaisztosz most hagy
ta a pajzsokat; álomba merült, keze játékba vette — az agyagot. Mű
helyét bevilágította a kemence tüze, a falra vetített árnyékok mozog
ni kezdtek.

Lám, álmodik. Vasgyúrós-kőmorzsolós történetek alakjai népesítik 
be az alvás mélyebb, még mélyebb időszakait. Varázsdob szava vissz
hangzik a figyelem csöndjében, a valamikor sokat hallgatott csodael
beszélések levegőjében pedig eltévedt lovas patadobaja (mondjuk ki: 
szívverés).

*
Nevet az agyagnak, Hephaisztosz!
Gúnyolja is a puszta erőt, sajnálja a varázsénekbe talán belevétő 

jósige-szerzőt. Igazmondó meséket rak ki az arcot nyert képzetekből. 
Megalkotja (ha úgy tetszik, idézi) a közösség múltját, mint valami időt
len időt.

És látjuk vele a születést: (Fehér)lófia világra jön és háromszor hét 
esztendeig — felnőtté válásáig — a varázskabala tején él. Hogy képes 
legyen túlvilágjárásra, akár elrabolt tavaszokat is visszavezessen a 
földre!

Hol jóakarók, hol csalárd barátok veszik körül meseszülte ősünket 
vagy a magyar Don Quijote de la Manchát. A nagy büszkeségre sem
mi ok, de túlélni a halálos próbákat szabad. A hétéletű, matuzsálemi 
kenderszakállú manó a földön bosszantó garabonciás -  az önmagára 
találás útjára azonban ő vezeti az utazót.

Mintha valami távoli hangra figyelne itt minden. A tekintetek, moz
dulatok, mértani formák dinamikája az „ősidőkre” utaló, változatok
ban élő történeteknél is jobban összehangolja a kiállított darabokat. 
A dobverő ormótlansága, az emberi testarányok megőrzése vagy meg
változtatása, a körpalást, a függőlegesek sajátos rajzzá rendeződnek.

„Kelj fel, anyám, kelj fel, apám (...)
Mert béjöttek a régiek.”
Hogy a művész a felhők játékára figyelt vagy a gyermekkorban hal

lott mondókák, mesék és A Gyűrűk Ura történetei összefonódott emlék
képeire, verssorokra vagy Freud-olvasmányokra -  nem fogjuk megkér
dezni. Azt sem, hol szorította meg az agyagot; vagy a bumfordiságot, 
titkos tudást, sorsba gabalyodást vagy letisztultságot milyen véletle
nek kombinálásával hozta létre.

Az agyagból, földből, hőből (sőt füstből) született lényeken állapo
dik meg a tekintet. Firtathatjuk ezeket és a részleteiket is, mint je 
gyeket, szabálytalan számú vagy sűrűségű testrészeket, dobon titkos 
ábrát, totemállaton csillagot — legalább hét rejtélyes feleletet identi
táskérdéseinkre.

Állomások, helyzetbe hozás, a lélek virtualitásai.
*
Teremtő játék és mítoszkritika határán Nemes András Csaba ta

valyi, Tükör című bemutatkozó tárlata után Kolozsvár központjában 
vállalkozik egyéni kiállításra. Mítoszértelmezése ezennel terrakotta 
kisplasztika-sorozatban szemlélhető, szimbolikus alakjai egyike ra- 
ku technikával készült. A kamarakiállítás megindító vagy mulatsá
gos arányokban megformált figurái, izgalmas patinázásukkal, kemény 
cserefa talapzataikkal, egyszeri társításukkal anyagi és képzeleti di
menziók érintkezési felületét alakítják.

EGYED EMESE
1 Elhangzott Nemes András Csaba Ősök ú tján  című, Magyarország Fó'kon- 
zulátusán megrendezett kisplasztika-kiállítása megnyitóján, 2019. márci
us 24-én, Kolozsvárt.
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Júniusi évfordulók
1 — 340 éve szü le te tt Johan R unius svéd költő  

90 éve szü le te tt V eress D ániel író
2 -  110 éve szü le te tt Grigore B ugariu rom án író
3 -  95 éve halt meg Franz Kafka 

170 éve született Szabó Endre író
4 -  110 éve született Olekszandr Ilcsenko ukrán író
5 -  290 éve született Claudio Manuel da Costa brazil író

240 éve született Gheorghe Lazár román pedagógus
6 — 120 éve szü le te tt Franz Liebhard szász író

220 éve szü le te tt A lekszandr Szergejevics P u sk in  orosz költő'
7 — 110 éve szü le te tt G yallay Pap Zsigm ond am erikai m agyar író
8 — 210 éve halt meg Thomas Paine amerikai író
9 -  45 éve halt meg Miguel Angel Asturias guatemalai költő'

10 -  180 éve született Ion Creangá román író
45 éve halt meg Keszthelyi Zoltán költő 
70 éve halt meg Sigrid Undset norvég író

11 — 120 éve szü le te tt K avabata Jaszunari japán  író
12 — 250 éve h a lt m eg W illiam  C ollins angol költő

50 éve h a lt m eg T ersánszky Józsi Jenő író
13 -  345 éve született Prosper Jolyot de Crébillon francia író

95 éve született Rába György író
14 -  345 éve halt meg Maria le Roy Gomberville francia író
15 -  130 éve halt meg Mihai Eminescu román költő

190 éve szü le te tt Szász Károly költő
110 éve szü le te tt V irgil Teodorescu rom án költő

17 -  300  éve h a lt m eg Joseph A ddison angol költő
130 éve született Victor Papiban román író 
50 éve halt meg Sinka István költő

18 -  530 éve született Francesco Maria Molza olasz költő

195 éve született Nagy Iván történész
19 -  110 éve halt meg Abafi Lajos író

120 éve született George Cálinescu román író 
145 éve halt meg Jules Janin francia kritikus

20 -  170 éve halt meg James Clarence Mangan ír költő
21 -  230 éve halt meg Paul-Henri d’Holbach francia filozófus

490 éve halt meg John Skelton angol humanista 
390 éve halt meg Szymon Zimorowic lengyel költő

22 -  95 éve született Ferenczi Géza történész
23 -  120 éve született Anna Ahmatova orosz költő

110 éve született Ovidiu Papadima román irodalomtörténész
24 — 330 éve született Romolo Amaseo olasz humanista

500 éve született Théodore de Béze francia író
230 éve született Silvio Pellico olasz író
40 éve halt meg Örkény István
290 éve halt meg Edward Taylor amerikai költő

25 -  90 éve halt meg Georges Courteline francia író
110 éve született Dimitar Dimov bolgár író 
140 éve született Tábori Kornél író

26 -  150 éve született Martin Andersen Nex0 dán író
80 éve halt meg Ford Madox Ford angol író

27 -  150 éve született Waclaw G^siorowski lengyel író
445 éve halt meg Giorgio Vasari olasz író

28 -  90 éve halt meg Edward Carpenter angol író
100 éve született Ion D. Sirbu román író

29 -  200 éve született Nicolae Bálcescu román író
140 éve született Móricz Zsigmond
40 éve halt meg Blas de Otero spanyol költő

30 -  345 éve született Nicholas Rowe angol költő
60 éve halt meg Jósé Vasconcelos mexikói filozófus 
180 éve halt meg Johan Olof Wallin svéd költő

Oates
VÍZSZINTES: 1. Gyengén termő 
búzafajta. 6. ígéretet nem szeg 
meg. 12. Költöző madár. 13. Csa
var, de nem sróf. 14. Középen nyit!
16. Az egyik oldal. 17. Dől, billen.
18. Csernátoni várrom. 20. Kato
nai tömb. 22. És, latinul. 24. Tet
test fülön csíp. 26. Pusztuló kazah 
sóstó. 28. Te, latinul. 29. Szaba
don bocsát. 31. Telefonvonalon 
küldött szöveg, kép. 32. Párizs 
röptére. 34. Légióegység. 35. Az
erbajdzsán fővárosa. 36. Német 
személyes névmás. 37. Hernyó 
módjára halad. 39. Pofa közepe!
40. Éter és alkohol gyöke. 41. Bi
ka fegyvere. 43. Fél tíz! 44. Óko
ri római viselet. 46. ... et moi; Gé- 
raldy műve. 47. Belgrád hegye. 
49. ... mode; divatos. 51. Római 
1050-es. 52. Idegen Irén! 53. Ilo
na egyik beceneve. 55. Ruhát si
mító. 56. Masni.

FÜGGŐLEGES: 1. Joyce Carol 
Oates, amerikai írónő regénye.
2. Költői sóhaj. 3. Hegy a Bakony
ban. 4. Dél-afrikai folyó. 5. Bolgár 
hegység. 7. Győri ... FC; sportklub.
8. Nyájat hajt. 9. Heveny, sürgős.
10. Relatív, röviden. 11. Török au
tójelzés. 15. Eisenhower becene
ve. 17. Északi szél a görögöknél.
19. Annak irányában. 21. Részlete
sen kifejtő. 23. Joyce Carol Oates 
regénye. 25. Ahhoz hasonló. 27. 
Ajándékoz. 28. Tik-...; órahang. 30. 
Tokió röptére. 31. Harapásnyi étel. 
33. Marokkói hegység. 35. Charles 
Dickens álneve. 37. Autonóm terü
let, röviden. 38. Betonozáshoz ke
retet készít. 40. Ósi akkád eposz. 
42. Egykor vár volt. 43. Ilyen állat 
a tatu. 45. ... Rezső; Rodolfo eredeti 
neve. 47. Bekötik a fejét! 48. Vélet
lenül talál. 50. Helység Kisbér kö
zelében. 52. Római 4-es. 54. Az alu
mínium vegyjele.

R. T.

A Helikon 2019/9-es szá
mában közölt Könyvek című 
rejtvény megfejtése: A könyv
kölcsönzés közadakozás.
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Romániai írók Szövetsége Nemzeti Kulturális Alap

KÉSZÜLT A MAGYAR KORMÁNY
Tám o g a tá sá v a l

vét C l
RMDSZ S35RX?

TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

Proiect realizat cu sprijinul Primáriei §i 
Consiliului local Cluj-Napoca.
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri 
Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja. 
Revistá finan^atá cu sprijinul Ministerului 
Culturii §i Identitási Nationale.
Kiadványunk a Kulturális és Nemzeti Identitás 
Minisztériumának támogatásával jelenik meg.
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