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Költők, 
királyok, 
megvadulók
A költők, kikkel az uralkodó szívélyesen bánik, 

könnyedén veszélyessé válhatnak, elég, ha Janus 
Pannoniusra gondolunk. Az uralkodói kegy gyor-
san átfordulhat valami másba, Ovidius száműze-
tése a régi példa rá. Bármikor veszedelmes te-
rületté válhat az a keskeny sáv, ahol költők és 
uralkodók találkozhatnak. Akadnak költők, akik 
a politikával, közélettel nem is foglalkoznak. Mi-
közben az irodalomtörténetnek inkább csak szél-
jegyzeteiben számontartott költők is fontos sze-
rephez juthatnak közéleti személyiségként, sőt 
dicsérő szavakban is részesülhetnek koronás fők 
részéről, ha nem is közéleti ténykedéseik okán.

Ilyen költő Szabolcska Mihály, kire jobbadán 
Ady és Karinthy miatt szoktunk emlékezni. Ady 
így ír róla: „Szegény, kicsi, megvadított ember, / 
Ott a petyhüdt, csúf Béga körül, / Milyen nagyon 
szomoru lény/ Evvel a bús szívvel, félelemmel.”

Költőként, ha ünneplik élete utolsó éveiben, 
annak közéleti okai is vannak. Mert Trianont kö-
vetően, Szabolcska közéleti szereplőként, temes-
vári református lelkészként valóban „megvadított 
emberré” lesz, vakmerő gesztusai felkeltik az új 

államhatalom titkosrendőrségének figyelmét is. 
1921-ben csak rossz egészségi állapota miatt nem 
zárják börtönbe, tartják házi őrizetben. (Amikor 
hatalmi szó mondja ki 1921 tavaszán, hogy az is-
tentiszteletet e szavakkal kell befejezni: „Éljen 
Nagy-Románia! Éljen a román királyi család!” – 
ő hozzáteszi: „Éljen Magyarország!”)

Ha a két világháború közötti erdélyi magyar 
irodalomra gondolunk, legelőbb talán Bánffy Mik-
lós, Kós Károly, Reményik Sándor, Kemény János, 
Dsida Jenő neve jut eszünkbe, Temesvár felé te-
kintve a lapalapító és műfordító Franyó Zoltán – 
Szabolcska nincs közöttük.

Mégis, alig telik el két év az ominózus házi őri-
zet után, és Ferdinánd román király 1923 őszén 
tett háromnapos temesvári látogatásakor fontos-
nak tartja, hogy felkeresse a református templo-
mot és Szabolcskát, aki (az újraszerveződő magyar 
közélet meghatározó alakjaként és) főesperesként 
fogadja és német nyelven köszönti az uralkodót. A 
király a költőt illeti dicsérő szavakkal. A kolozsvá-
ri Ellenzék tudósítója így számol be a találkozásról:

„A király távozásakor melegen kezet szorított 
Szabolcskával, kijelentette, hogy méltatni tudja a 
költői munkásságot, amelyhez őszinte szívből gra-
tulál. Környezete előtt ismételten hangsúlyozta, 
hogy a melodikus csengésű magyar nyelv mennyi-
re tetszik neki. A király a harmadik napon bejárta 
a bánsági sváb falvakat. Lovrinban megkérdezte, 
hogy merre van Zsombolya község és hogy lehet-e 
Lovrinból közvetlenül Budapestre utazni. A taga-
dó válaszra a király igy szólt: – Reméljük, hogy ha-
marosan meg lesz a közvetlen összeköttetés, hiszen 
mi jó barátságban vagyunk a magyarokkal.”

Ünnepség I (részlet) 
Lapszámunk 1., 4., 9., 10., 12., 13., 15., 17. és 18. oldalát Torony Pál Romlékony falak címmel a temesvári 
Helios Galériában megrendezett tárlatának anyagával illusztráltuk.
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– Szakképesítésed szerint olasz–spanyol 
szakos előadó és görög filológus vagy, taní-
tottál egyetemen, voltál szabadfoglalkozású 
fordító, nyelvtanár, a budapesti Műcsarnok-
ban rendhagyó spanyol irodalmi szeminá-
riumokat tartottál, kulturális rendezvény-
szervezéssel is foglalkozol, saját kiadót 
működtetsz, a  balatonfüredi fordítóműhe-
lyek „oszlopos tagja” és szervezője is voltál/
vagy. Szintén a biográfiádból derül ki, hogy 
az olasz, spanyol és újgörög mellett, amely 
nyelvekből számos irodalmi művet fordítot-
tál, beszélsz még angolul, németül, franciául, 
oroszul, katalánul és latinul. Hogyan kez-
dődött ez az egész, például a nyelvek irán-
ti vonzalom?

– Minden a latinnal kezdődött. Biológia 
tagozatos gimnáziumi osztályba jártam, la-
tint választottam, aztán sajnos két év után 
nyugdíjba ment a tanárunk, és nem jött új 
tanár, úgyhogy a nyáron kénytelen voltam 
megtanulni angolul, hogy beérjem az ango-
losokat. Angolból és oroszból érettségiztem, 
olaszból és magyarból felvételiztem, mert 
negyedikben gyorsan olaszul is megtanul-
tam, aztán miután a szegedi egyetemről el-
tanácsoltak, kénytelen voltam spanyolul is 
megtanulni, mert magyar szakos már nem 
akartam lenni az ELTE-n. Aztán a görögöt 
választottam harmadiknak.

– „1979 óta sajnos nem tudok verset írni. 
Pedig szeretnék, mert akkor nem kéne több 
éven át regényt írnom, hanem egy szonettel 
el tudnám mondani ugyanazt, amit egy kö-
zel 700 oldalas regénnyel. Egy szonett job-
ban megmarad az ember fejében, mint egy 
regény cselekménye” – nyilatkoztad pár éve 
Szepesi Dórának, akivel többek között Eny-
hítő körülmények között (Scolar, 2017) cí-

mű novelláskötetedről beszélgettetek. Azt 
is mondod ugyanebben az interjúban, hogy 
hosszú, majdnem 30 éves szünet után pub-
likáltál ismét novellát, ám ez nem jelenti 
azt, hogy ne írtál volna az említett évtize-
dek alatt. Négy év alatt három köteted jelent 
meg – ez azt feltételezi, készen volt már „fej-
ben” nagyjából minden, a témák, az irány, 
a hang?

– Nem egészen. Írni világéletemben ír-
tam, viszont 1982 után nagyon keveset 
publikáltam. Nem is akartam, aztán egy-
szer mégiscsak rávettem magam. Enrique 
Vila-Matas tehet róla, aki megírta a Bart-
leby és társai című regényt, amit volt sze-
rencsém lefordítani. Olyan írókról szól, akik 
abbahagyták (vagy el sem kezdték) az írást. 
Ez  2005 táján volt, akkor elszégyelltem 
magamat, és kezdtem álnéven publikálni. 
A novellák jöttek sorban, akármennyit tud-
tam volna írni, tudnék most is, ha ráérnék. 
A regényekre viszont 5-6 évet kell számol-
ni, mert kutatást igénylő témákkal dolgoz-
tam és dolgozom most is. Ez persze nem azt 
jelenti, hogy az öt év alatt egyfolytában azt 
a regényt írtam, közben egy-egy novellát is 
sikerült, aztán a végén legalább fél évig pi-
hentettem is, az idő alatt írhattam novellát, 
drámát. Különben 2005-ben, amikor publi-
kálni kezdtem, egyáltalán nem gondoltam, 
hogy regényt is fogok írni. A novellát szeret-
tem nagyon, nem is értem, miért nem nép-
szerűbb, mint a regény. Aztán mit tehettem, 
ahol egyszer egy novella véget ért, ott elkez-
dődött egy regény.

– Melyik volt az első mű, amit lefordítottál, 
miért éppen az, és milyen érzést keltett az, 
hogy át tudtad ültetni magyar nyelvre az il-
lető művet? Minden új fordítás új „szerelem”, 

vagy vannak olyan szakaszai a munkafolya-
matnak, amelyekben a rutin segít? Hogyan 
döntöd el, milyen műveket fordítasz le – a 
fordítóműhelyek, pályázati lehetőségek stb. 
hogyan befolyásolják ezt a folyamatot?

– Legelőször? A Szeptember végént olasz-
ra fordítottam le, az orosz verseny szüne-
tében, amikor unatkoztam. 1987-ben nyer-
tem a Nagyvilág novellafordító pályázatán, 
1. és 3. díjat, egy görög és egy olasz novellá-
val, spanyollal nem pályáztam, mert nem 
találtam elég jót. Akkor még nehezebb volt 
hozzájutni mindenhez. Aztán 1998-ban le-
fordítottam Julio Llamazares Sárga eső cí-
mű regényét, készen vittem be az Európa 
Kiadóba, mondtam, ha ezt nem adjátok ki, 
akkor semmit. Ez hozta meg az áttörést. 
Nem véletlen, Llamazares költőnek indult, 
meg is látszik a regényén.

Fordítani és kiadni olyan regényeket 
igyekeztem választani, amiket nagyon sze-
retek, ez nagyjából sikerült is. Jó sokáig 
nem vállaltam olyant, ami nem maradékta-
lanul tetszett, az utóbbi időben ez már nem 
így van, valamivel pénzt is kellene keres-
nem, úgyhogy elvállalok olyasmit is, amivel 
elég nehezen tudok azonosulni, mégis mu-
száj, ha le akarom fordítani. Sokszor tépem 
a hajamat munka közben. Szóval ez inkább 
rutinmunka, de akkor is veretes magyar-
sággal kell megszólalni a műnek. Fordíta-
ni a nap második szakában tudok, az első 
felében, reggel írni. Szét kell választani ezt 
a két tevékenységet, elég jól megy ez nekem.

– Inspirál-e mindaz, amit fordítasz, ad-e 
valamilyen irányt a te prózádnak?

– Az biztos, hogy sokat tanultam a fordí-
tásból, a szerintem rossz írói megoldások-
ból talán többet is, mint a jókból. Ha hat is 
rám valamennyire a regény, amit éppen for-
dítok, akkor sem a fordítás művelete vagy 
ténye által, hanem mert ugyanúgy belém 
épül valami belőle, mint ahogyan mondjuk 
egy Fekete István- vagy egy Móricz-regény-
ből vagy bármi másból.

– A műfordítás azt feltételezi, hogy nem 
csak a nyelvet, hanem a kultúrát, az illető 
nép „viselt dolgait” is ismered, azt, hogy fo-
lyamatos kapcsolatod van ezekkel a kultú-
rákkal, azok képviselőivel, szerzőkkel – ez 
így van, vagy csak én gondolom így? A nyelv 
formáit is ismerned kell, régies és új kifeje-
zéseket egyaránt, hiszen nem csak kortárs 
szerzőket és szövegeiket fordítod – gondolok 
itt például Felice Caronni erdélyi útinapló-
jára, amely 1808-ban íródott.

– Igen, ez teljesen így van. Eleven kap-
csolatot kell tartani az adott országgal, 
a  néppel, akkor tudsz igazán jól fordíta-
ni. Gondold el, egy regényben mi minden 
előfordulhat! A tárgyi kultúrától elkezdve 
a nyelviig. És az is nagyon fontos nekem, 
hogy a szerzőkkel is konzultálhassak. Ha 
még élnek, persze. Jó, hogy Caronnit emlí-
ted, nagyon szerettem fordítani, igazi kul-
túrkincs az útinaplója, nem is értem, miért 
nem lobbiztunk érte jobban Száraz Gyuri 
barátommal. Annak idején ő keresett meg, 
hogy az Új Írásban közölne részleteket a vá-
rosleírásokból, a népcsoportokról szóló fe-
jezetekből, aztán még éveken keresztül be-
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széltünk róla, hogy ki kellene adni, szép 
metszetekkel, milyen jó is lenne!

– A test mindent tud című első regénye-
det családregénynek nevezték kritikusaid – 
kerettörténete rendkívül kényes, elhallga-
tott, elsikkasztott történelmi eseményekről, 
a bácskai vérengzésekről szól. Mennyire fon-
tos számodra hogy a regényeidben, novellá-
idban megírt események, történések, érzések 
(kudarcok, sikerek és mindennapok) számod-
ra ismertek vagy részben átéltek legyenek?

– A test mindent tud kerettörténete teljes 
egészében fikció. Személyes, családi érin-
tettségem a délvidéki eseményekben nin-
csen, viszont mire a regény végére értem, 
már lett. Fogadott vajdasági lettem, így is 
érzem. Bizonyos dolgokról pedig muszáj be-
szélni, az 1941–44 közötti időszak is ilyen. 
A  témát kutató történész, Pihurik Judit, 
akivel konzultáltam közben, azt mond-
ta, egy irodalmi mű jó esetben sokkal több 
olvasóhoz jut el, közelebb is tud vinni egy 
történelmi eseményt az emberekhez, mint 
mondjuk egy szakmai tanulmány.

Közvetlenül nem szeretek jelen lenni az 
írásaimban. Írni viszont nyilván csak ak-
kor írsz hihetően, hogy ne mondjam hitele-
sen, ha van a szöveged mögött életélmény. 
Hiányzik a lelke, ha nincs mögötte közvet-
len tapasztalat.

– Az említett regényed ajánlással és mot-
tóval indul. Az ajánlás ez: „Magyar és szerb 
nagyapáink emlékének”; a mottó pedig így 
szól: „Mindent Isten szemével nézni – se fér-
fiasan, se nőiesen – hanem mint a szent he-
rélt, s a kétnemű, a teljes-ember!” (Weöres 
Sándor: Az új évezred szelleme). Milyen re-
cepciója volt ennek a regénynek, hogyan tör-
tént, hogy az újvidéki Fórum kiadó jelentet-
te meg, kaptál-e hideget és meleget is azért, 
hogy régi sebeket mutatsz, tépsz fel, ha kell, 
és próbálsz gyógyítani?

– Nagyon erősen kötődik Újvidékhez ez 
a regény, örültem is, hogy a Forum vállalta 
a megjelentetését. Bozsik Péter ajánlásával 
mentem a Forumhoz, miután Magyarorszá-
gon nem kapkodtak érte. A legjobb helyen 
volt, van ott ez a regény. Dévavári Zoltán, 
a regény történész szerkesztője nem hitte el, 
hogy nem vajdasági írta. Más kérdés, hogy 
Budapesten szinte visszhangtalan maradt. 
És ha már a mottót említed, a regény jelen 
idejű kerettörténetében az uruguayi szüle-
tésű, Madridban élő Imre megígéri haldok-
ló nagyapjának, hogy ellátogat Újvidékre, 
a szülőföldjére. Budapesten azonban meg-
ismerkedik Matyival, és ez a látogatás hét 
évet csúszik. Az ő történetük, meg a két 
másik szereplő, az elbeszélő Helén és Anna, 
Matyi ikertestvérének jelen idejű története 
is legalább annyira fontos ebben a regény-
ben, mint a múltbeliek. Csakhogy a múlt 
nélkül jelen sincsen, hordozzuk a múlt se-
beit, ki ilyet, ki olyat, de valamilyen családi 
traumája mindenkinek van. Ilyen a törté-
nelmünk, az országunk múltja része a je-
lenünknek.

– Második regényed, amely a marosvá-
sárhelyi Lector kiadónál jelent meg, Mindig 
péntek címmel, 2019-ben, részben önélet-
rajzi ihletésű. Ennek kapcsán Szepesi Dó-

rának nyilatkozva így fogalmaztál: „Sokan 
mondják, hogy ami igazán fontos, az már 
gyerekkorunkban megtörténik velünk, ar-
ról érdemes beszélni.” A regény „hangja” egy 
kislányé, ám szemléletmódja, tapasztalatai 
túlmutatnak a gyermeki énen. Hogyan mű-
ködik ez, hogyan tárolódnak és alakulnak 
bennünk az emlékek?

– Én mondatokra, jelenetekre emlékszem 
vissza a gyerekkoromból. Ezekhez a mon-
dat- és képemlékekhez ki kellett találnom 
egy gyerekkort az elbeszélőhöz, aki már 
nem az a kislány, akiről beszél, és az életére 
visszatekintve nem csak azt meséli el, amit 
kislányként látott, hanem azt is, amit ak-
kor még nem is láthatott vagy nem tudott, 
vagy ha látott is, nem érthette. Ennél a re-
génynél is nagyon fontos volt nekem a tör-
téneti háttér, a nagyszülők révén a háború, 
’56, egy-egy villanásnyi kép, rövidebb-hosz-
szabb jelenetek, egy-egy fejezet erejéig.

– Egyszer csak meguntad, hogy fordítása-
iddal „házalj”, és létrehoztad a saját könyv-
kiadódat, Patak Könyvek néven – amely első 
körben spanyol elbeszélők sorozatát mutat-
ta be. Szimpatikus az, amit egy interjúban 
mondtál ennek kapcsán: „Azt hiszem, min-
den nemzeti irodalomnak van néhány olyan 
alapműve – a szám akár öttől ötszázig is vál-
tozhat, lélekszámtól, hagyománytól stb. füg-
gően, de úgysem a szám a lényeg –, amely-
nek a világ minden nyelvén hozzáférhetőnek 
kellene lenni. Én legalábbis így gondolom. Itt 
élünk ezen a Föld nevű bolygón, azon belül 
is Európában, ismerjük a parmezánt, ismer-
jük a fetát, a camembert-t, de nem ismerjük 
például Carmen Laforet regényét, A semmit. 
Márpedig ez így nem helyes. Miért nem is-
merjük (már ha ismerni szeretnénk persze)? 
Azért, mert nincsen meg magyarul. Teen-
dő? Le kell fordítani, és ki kell adni.” (Litera, 
2006. április 19. Spanyolok – fordítva, Gyö-
re Gabriella). Hogyan vélekedsz erről most?

– Teljesen igaz. Egyszerűen erre igényt 
kell tartani, állampolgári jogon. Nagyon 
örültem volna, ha nem nekem kell ezt a fel-
adatot vállalni, hanem mondjuk az Euró-
pa Kiadó sorozatban kiadja a fontos műve-
ket. De nem így történt. Nagyon eltökélt 
voltam az elején. Tizenkét-tizenhárom kö-
tet, vagy tizennégy, nem is tudom, ponto-
san mennyi után, most már csínján bánok 
a fordításokkal, inkább hagyok teret a fi-
ataloknak. Úgy érzem, én már eleget for-
dítottam. És gondold el, micsoda macera a 
kiadó összes nyűgét egyedül vinni a válla-
mon! Nekem is csak egy életem van, és még 
meg kell írnom két regényt. Úgyhogy éven-
te már biztos nem adok ki újabb regényt, 
legfeljebb 3-4 évente. Esetleg.

– Kaposváron születtél, Szegeden és Bu-
dapesten jártál egyetemre, éltél Madrid-
ban, most Leányfalun élsz. Mit gondolsz ar-
ról, hogy a földrajzi táj belénk ég, és részben 
meghatározza azt, amilyenek vagyunk, ta-
lán kisebb mértékben, mint a család és a 
társadalmi környzet, talán nem. Szeretsz-e 
utazni, rejtőzködő ember vagy, vagy szívesen 
„színre lépsz”?

– Nem szeretek utazni, kedvtelésből meg 
egyáltalán nem, oda megyek, ahol dolgom 

van, és ahol barátaim vannak, de oda rend-
szeresen vissza kell járnom. Tudom, hogy 
sosem fogok eljutni Ushuaiába, pedig vala-
mikor szerettem volna, sem San Francis-
cóba, oda meg valami miatt újabban sze-
retnék, de ez inkább csak egy kósza képzet, 
hogy nekem ott valami dolgom van. Most 
viszont nem Budapestre, még Szentendré-
re is nehezen indulok el, ide a szomszéd-
ba. És igen, engem köt a táj, a Zselic ép-
pen úgy, mint a Balaton-felvidék vagy a 
Dunakanyar. Sokszor gondoltam mostaná-
ban, ha valami miatt menekülnöm kellene 
ebből az országból, nem mennék messzire, 
talán csak Hainburg an der Donauig, ami 
majdnem olyan, mint a Dunakanyar. He-
gyek, mint az itteni, pilisi hegyek, nem a 
Kárpátok, és persze a Duna. Meg az erdő. 
Pillanatnyilag az a legmegnyugtatóbb élet-
terem, de az is csak egy darabig.

– Időnként Erdélybe futnak életed ösvényei, 
jó pár évvel ezelőtt az Erdélyi Terasz „látta 
vendégül” spanyol szerzőkről készült bemu-
tatódat, és a Lector kiadóval is jó kapcsolatot 
ápolsz. Mikor jártál itt először, mi volt a be-
nyomásod tájról, emberekről és szokásokról?

– A legelső erdélyi élményem egy fájdal-
masan szép és hosszú vonatút, 1987-ből, 
amikor nem is tudtunk kiszállni. Görögor-
szágból tartottunk hazafelé unokatestvé-
remmel, anyagi megfontolásból Bulgárián 
és Románián keresztül. Csak néztük, néz-
tük a tájat a vonatablakból. Akkor én meg-
sejtettem, ha egyszer közelről is megisme-
rem, ez a vidék majd fogva tart, többé nem 
enged. Úgyhogy Erdélybe eljutni olyan lett 
nekem, mint egy hosszan dédelgetett álom. 
Gyanítom, ha akkor eljutok ide, utána más-
hová nem is mentem volna, csak mindig jöt-
tem volna vissza Erdélybe. Jó sok év múl-
tán jöttem aztán vissza, és még szeretnék 
is sokszor visszajönni.

– Az obligát „min dolgozol most?” kérdés 
nem maradhat el, de azt is megkérdezném, 
mit tennél másképpen, ha most kezdenéd a 
pályádat, és mit tennél ugyanúgy?

– Itt van előttem ez a két regény, amit még 
meg kell írnom. Az egyik, a Simon, a bol-
dog pap, egyelőre ez a címe, tulajdonkép-
pen készen van, nekiállhatok húzni. A leg-
jobb fázis, ezt szeretem. Amíg összeraktam, 
az volt nagyon nehéz. Rengeteg dokumen-
tum, levéltári anyag, naplójegyzet, vissza-
emlékezés. 1918–1919-ből. Szóval ezzel a 
kézirattal még lesz feladatom. Közbe-közbe 
egy-egy novella, dráma is, hát nem unatko-
zom. A másik regény, aminek még csak a 
címét meg a történetét tudom, az nagyon is 
kötődik Erdélyhez, itt is játszódik, de többet 
nem árulok el róla. Már nagyon szeretném 
írni, de még nem lehet, Simon pap regényét 
útnak kell bocsátanom előtte.

A kérdésed második felére is válaszolok. 
Az elején talán mondtam, hogy gimnázium-
ban biológia szakos voltam. Ezzel a mostani 
fejemmel nehezen tudom elképzelni, hogy 
kémiából újra kezdve jó lehetnék. Ha eset-
leg kicsit módosíthatnék magamon, akkor 
a kémiához jobban értve az ELTE-n lennék 
biológushallgató és etológiára szakosodnék.

MÁRTON EVELIN
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VERMESSER LEVENTE

Elérhetőségek

péntek volt tizenharmadika
reggel még lementem a pincébe
hagymáért meg krumpliért
a macska ott szundikált
egy szerszámosláda mellett
visszafelé jövet félúton
rám köszönt a borvirágos szomszéd
de mondhatom ezenkívül
semmi gyanúsat nem tapasztaltam
letöröltem a bejárati ajtó
kilincsét és a kezemet is
illatosított fertőtlenítővel
a járdán kobaltkék furgon vesztegelt
és egy lassan bicegő hajléktalan
a kirakat nyakkendőjét nézte

Elrontott másolat

Fényeit lassan rejti a nyár,
s a hűs szél úgy söpri az asztalt,
ahogy most ínyemen körbejár
az édes, diókrémes fagylalt.

Egy megüresedett zöld napágy
felszusszan néhány pillanatra,
és autóba ülve dúdolgatja
az est coverjét szolgám, a vágy.

A parkban padok és oszloplámpák
figyelik azt, hogy merre lépek.
Félig-meddig működő ábránd.

Megosztanám, mint vektorképet,
de nem tudom, elég-e ennyi.
Nem bírok versem hőse lenni.

BÁLINT TAMÁS

Máj hagymalekvárral
– részletek –

15.

Jeremiás egyszerű ember volt, egyszerű
szokásokkal – reggelre pirítós kefírrel,
estére is, csak kefír helyett viszkit nyel,
s a fennmaradó idő is eltelik valahogy.

Valójában semmi sem bonyolultabb ezen
a világon, az egymást keresztező életutakat
üres és felfújt drámák, néha komédiák
szegélyezik, nincs ok és eredmény,
hátrahagyott nyom is alig, csak időlegesen,
a semmittevését mégsem a nihil jellemzi.

Csupán valamikor két esti – akármelyik,
tetszőlegesen kiválasztott – pohár között
rádöbbent, már senkit nem érdekel,
és bármi következzen, semmi nem áll meg.

16.

Kávéfoltos post-it lóg még épp olvasható tintával
egy vízparti nyaralás emlékét őrző mágnes alatt
a helyét alig találó hűtőszekrényajtón:
– 50 dkg csirkemáj
– 1 kisebb fej vöröshagyma
– 2 kávéskanál kakukkfű
– 10 dkg vaj
– 6 fej lilahagyma
– 3 evőkanál olaj
– vörösbor, só, bors, lenyelt titkok ízlés szerint.

17.

Lecsúszott részeg gondolkodik a padkán,
felpillant, majd felbátorodván néz farkasszemet
– akár egy vidámparki, torz tükörre mered –
a hozzá hasonló, megvetett, üldözött kutyával.

Morog és vicsorog, kivert, vadul csahol,
elcsapták otthonról a mihasznát,
egy ideje csak alamizsnát és szánakozó-
ijedt tekintetet kap a szerencsésebbektől,
főként az imaház környékén van sikere.
A meleg otthon emléke elevenen él benne,
a valahová tartozás, a biztonság, a puha
és meleg kezek, a szeretettel teli simogatások.
A húsába vágó póráz nyoma már fakulóban.
Végül nem támadott, indult volna tovább.
A kutya is.

18.

Az említett imaházat fura népek lakják,
olyan legújabbfajta spirituális helyiség,
alternatív-féle, manapság divatos módi,
de látogatói nem ártanak a légynek sem.

Hétköznapi nap van, szertartás nélküli,
csak a háziak tesznek-vesznek a portán,
és bánhatják, hogy mégsem látnak a jövőbe,
mert egyetlen sajnálnivalójuk az lehetne,
hogy elvész az alkalom a szomszéd szekta
orra alá dörgölni, végül kinek volt igaza.

Reflexek I
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ÁRKOSSY ISTVÁN

A lélegző vonal
Meglehet, elég furcsán hangzik, de a 

rajz fogalmának említésével – a mai zárla-
tos idők felspannolt pillanataiban – nekem 
a vonal személyisége még hangsúlyozottab-
ban mutatja azt az arcát, ami egyben lénye-
ge, egyedi értéke, hatalma, és ami alkal-
massá teszi, hogy úgy tekintsek rá, mint 
egyfajta lélek-rajzolat materiális megteste-
sítőjére. A meghúzott vonal – miként a szig-
nó, az aláírás is –, az alkotó vérmérsékleté-
nek és idegrendszerének valós tükre, az ego 
legszemélyesebb jegyekkel ellátott hiteles 
kardiogramja. Lám, csupa „medikális” kife-
jezés hatja át a vonal jellemrajzát (nemcsak 
most), talán éppen azért, mert az alkotó vi-
talitás egyik olyan kelléke, ami nélkül a mű-
vész képtelen élni. A puritán vonal autonóm 
és helyettesíthetetlen; a legtisztább képi épí-
tőelem; szükség van rá, mint az oxigéndús 
levegőre; és az élete is olyan, akár a légzés 
folyamata: „magától működik”, pedig több-
nyire csak tudatalatti, ösztönös figyelemben 
részesül.

A művésznek veleszületett képessége/hi-
vatása, hogy a vonal kiteljesedésének szabad 
utat teremtsen, hogy annak nagykorúságá-
ban értelemmel átszőtt tartalomban válhas-
sék olvashatóvá öntörvényű karaktere. A pa-
píron futó nyom – mint élet-szál, mint élet-jel 
– olyan szándékkal jön a világra, hogy a te-
remtés valódiságát, vagy annak számtalan 
árnyalatban transzponált képletét ihlettel 
dokumentálhassa. És  teszi ezt a fehér lap 
egyik pontjáról elindulva egészen addig, míg 
ugyanannak egy másik pontján váratlanul 
meg nem szakad. Ennyi mindösszesen a Vo-
nal élete. A história, a rajz története pedig 
abban a sávban kerül elbeszélésre, amit a 
pont elmozdultában jelként maga mögött hát-
rahagy. Itt válik valósággá az ő zsigeri-áram-
lásban kiolvasható személyes önéletrajza.

Akár egyfajta ősrobbanás, oly hirte-
len tűnhet fel a sík valamely pontján vagy 
anyag-kontúrként megformázva a plaszti-
kus tér dimenziójában, s  attól a pillanat-
tól kezdve ő már van, létezik, és létezhet 
akár évszázadokig. Megteremti privát line-
áris univerzumát. És persze, esetleg más vo-
nal-társakra is rátalálhat. Életútján kedvére 
suhan, miként teszi a fénysugár, de forgolód-
hat kutakodva-keresve, ahogy csöppnyi kati-
cabogár fehér papírlap tágas főterén kalan-
doz, és forrhat erőtől duzzadón, netán tűnhet 
át halkan a semmibe, átadva kihűlt helyét a 
termő képzeletnek. A vonal nem csak tere-
ket választ el egymástól, hanem kijelöli azt 
a gravitációs mezsgyét is, ahol a síkok egy-
más iránti függőségükben határozottan vagy 
selymesen egybeolvadnak, összeölelkeznek, 
mert összetartoznak, ezzel formálva teljessé 
az alkotó által megálmodott képzeleti formát. 
A vonal pedig neszezve rajzol, bejárja önnön 
sors-útjait, tüneményes sosemvolt új világo-
kat vetítve elénk. Mi pedig voltaképpen nem 
teszünk mást, csak ott állunk mögötte. Addig, 
amíg eljön az idő, amikor csendben visszalé-
pünk. De ami fontos volt, az többé már nem 
változik meg. Ő továbbra is a helyén marad.

És eközben a vonal folyamatosan mesél. 
Persze, csak olyannak, aki őt „olvasni képes”, 
aki érti poétikusan tömör vagy bőbeszédű-
séggel hömpölygő kalligráfiáját. Lejegyzett 
önvallomás ez: a világról – a világnak. Sze-

mélyes dialektusok kreatív üzenete minden, 
ami lehet drámai vagy melankolikus, eruptív 
vagy romantikus, zárt vagy nyitott, és még 
annyiféle, ahányféle gondolkodó kéz húzta 
meg erezetét. A  rajzban szerephez jutó vo-
nal kifejezi a mondanivaló magvát, majd a 
„zamatot” szállítják a hozzá rendelt tónusok, 
a valőrök, a faktúrák, az árnyalatok, s így 
válik a különféle szólamokból egymásra rí-
melő, akkordokban is összecsengő képi szim-
fónia. S hogy valaki miért rajzol? Mert – ha 
valóban művész –, akkor ez kényszer, így kí-
vánja meg tőle a fátum. S ahhoz, hogy a raj-
zolás-légzés folyamata ne álljon le, napra, 
percre, újra meg újra szembesülni kell a kép-
hordozó provokatív fehérségével; ott bármi 
elképzelhető – egészen az első szakasz meg-
húzásáig. Merthogy attól fogva már érzelmi 
matematikából táplálkozó lépések következe-
tes sora áll elő, vallja Paul Klee. Ő, a vonal 
felkent teoretikusa, akinek logikus jel-rend-
szereit ha valaki nem képes értelmezni, 
az vajmi keveset foghat fel az ábrázolás tíz-
parancsolatából. Az ihletett, játékos rajzolat 
persze rendszerint amúgy is előttünk jár, hi-
szen már korábban érzékeli – előhívva a pa-
pír mélyéből – azt a jelzett szalagot, ami szá-
munkra még csak azután tűnik elő.

Noha a vonal nem pórázon vezetett eb, át 
kell éreznünk az ő természetéből fakadó sza-
badságvágyát is, engednünk kell, hadd ci-
kázzon kedvére a bársonyos felületek síkban 
kifeszített négy égtája között. Ezért nálam, 
a munka folyamatában bár létezik előzetes 
szándék, béklyó a cselekvést nem kötheti 
gúzsba. Hiszen kétségtelen, az új utak élmé-
nyének adrenalinnal fűtött izgalma eredmé-
nyesen fokozhatja teljesítményünket a rég 
kitaposott ösvényekkel szemben, amelyek, 
jóllehet némi biztonságot ugyan nyújthat-
nak, de a meglepetés örömódáját azért még-
sem. Ami viszont részben megnyugtató, hogy 
az elhibázott vonal meghúzása nem jelent 
olyan drámát, mint amikor az akrobata vé-
ti el mozdulatát a kifeszített sodronyon. Igaz, 
a határozott vonal nem dilemmázik, nem bu-

kik el, magabiztosan törekszik cél iránt és 
mindig éppen ott van, ahol és ahogyan lennie 
kell. Sok esetben ez így már elég is, hiszen az 
„egy a vonal” tisztasága akár szembe állítha-
tó a szálkásan, kakofon vonalhalmazokban 
szétterített, elmaszatolt hálók szövődménye-
ivel, ahol gyakorta már az olvashatóság tisz-
tasága sem egyértelműen követhető.

És ami ómen. Digitalizált napjainkban ép-
pen a manualitás egyediségének izgalma ke-
rült veszélybe a computer elterjedésének dik-
tatúrájában. Gondolom, nem kell ecsetelnem, 
mennyire más érzés órákon át műanyagbil-
lentyűket nyomogatni, vagy a kéz veleszü-
letett teremtő lendületével érezve-tapintva 
„levezényelni” a rajz látható zeneként meg-
nyilatkozó dinamikus oratóriumát.

A grafikai kellékek soraiban számomra a 
ceruza áll lényegi sajátosságával az eszközök 
kiemelt helyén, valahogy úgy, ahogy a filozo-
fikus kategóriák Olimposzán trónol a megko-
ronázott, végtelen Idő. A vékony grafitpálca 
puritán nyoma – a műfajok kimeríthetetlen 
technikai eszköztárának viszonylatában – 
tiszta formát teremt, ahogyan a poeta doctus 
is igyekszik írásában tömören megfogalmazni 
gondolata lényegét, mindenfajta megtévesztő 
halandzsa nélkül. Ha pedig kitartó munkával 
eltöltött esztendők során a művészi jellemtől 
áthatott formavilág valóban karakteres szí-
neket hordoz, akkor a felgyűlt egyedi lapok is 
– homogén tartalmukkal, harmonikusan ösz-
szeért szellemiségükkel – egymaguk nagyívű 
sorozat-részeivé válhatnak az opust hitelesen 
tükröző palettán. Egyébként a ciklusokban 
történő gondolkodás egyik számottevő értéke 
éppen abban rejlik, hogy az alkotófolyamat 
az analitikus felől startolva a szintézis felé 
irányítja a teremtő lelket, és a formai-tartal-
mi jellegzetességek egymásra reflektáló plat-
formjait megkeresve rendszerbe állítja a köz-
lésre szánt megoldásokat.

A világos papír és a grafit sötét kettőse pe-
dig, mint jin és jang egészítik ki egymást a 
fehér-fekete diffúziójának társkapcsolatában. 
Mert ők a fény és az árnyék. Az igen és a nem.

Identitás
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SIMONFY JÓZSEF

sokkal

az idő sokkal jobban telik ha csinálok
valamit csakhogy én nem akarom se jobban
se hogy teljen nagyon a végére értem

úgy
úgy vagyunk mi a világban
kutyakölykök sintér ketrecében
ablakon kihajolok s élvezem hogy éveim
máglyatüzén hogy égek el

kiszáradt
jegenyefám kiszáradt ráfeketedett
lombja gyászruhája
meghat tulajdon nyomorúságom
ott helyben elaludnék úgy
reám tör az álom

alighogy
alighogy megszülettem bepólyáltak
a bűnbe mocsokban nőttem fel
hazugsággal etettek érzéseimet nem
tudom lefordítani a mai napra
betört ajtó állok köztetek

énvírussal
énvírussal fertőzött sokan vagyok
tömeg magány gyászkocsi magma előtt
úgy megyek étvágyam rengeteg ez is
egyfajta életszeretet ne utáld
a magad képére teremtetteket

vártam
váltig vártam
szárnyaim kitártam
ez az évszak se hozott
minket össze

miféle
arcom miféle könyv kinyitni nem lehet
kik írtak rá hogy megfejthetetlenek
nyugalomra vágyom heverészek a
kertben kezemen madár elrepültem

galambocska
csak belül lehetünk szabadok
kívül soha galambocska
fölöttem angyal húz el vészesen
a világot rámhúzza vizet a vécében

jegyez
mit jegyez az emlékezet
tudatalatti ládába dobja
mint egy levelet
sose kapom meg

ketté
olyan vagyok mint a kettévágott
giliszta egyik felem még röhög
másik már a föld alatt

az új
megérkezett az új nemzedék szűk nekik
a tér fejüket szorítja az ég főbe
lőtt katonát a páncélsisak

főnix
főnix föltámadását úgy vártam
halomba gyűlt éveim hamujából még csak
egy féreg sem mászik elő

ujjong
a vakond minden túrásnál
megáll szétnéz házam ez hazám ez
ujjong örömtelenül

régóta
régóta figyelem ami felém
tart iszonyú sebesen ördög
angyal netalán az isten

sínen
egész nap a sínen ültem vonatok
jöttek vonatok mentek
mint egy ládának nekem esnek
csupa hallgatás mi lehet benne
türelmem lesz-e elviselni az öreget

nem hagyhatlak
nem hagyhatlak magadra egy percre sem
úgy teszel mintha bajod a világ baja lenne
és miért is ne ha egyszer a világ baja
a te bajod is a hold ma oly kerek
állsz a vízparton kinek integetsz

mehetek
ha azt mondják mehetek ugyan
hová mennék mihez fognék
mit csinálnék nélküle
már úgy megszoktam az életet

kijárok
kijárok a szamos partra valamikor
hajók jöttek mentek egészen
föl budára és pestre

fölém
vagonéjszakák hideg „kuset”-jében
szorongok csontban a velő
a vak angyal fölém tartja kezét
melegedni tűz fölé

tó
tó tükrében figyelem az égben
nem történik semmi
kék üresség dongja

kiszáradt
kiszáradt a léth vize kháron csónakja
küszöbömhöz kötve
nem történik semmi minden
csak megtörténni készül

kenyér
bárhová megyek viszlek magammal
ahogy ruhája alatt
kenyér illatát a pék

leveled
saját vállamra hajtom fejemet
elfáradt bennem az élet
most olvasom leveled amit
egy lepke nyelvére írtál

Romlékony fal 10
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ANGOLKERINGŐ

A mások 
regénye
Egy londoni kora reggel egy javakorabeli 

nő némi szorongással sétál a Nemzeti Szín-
ház felé, ahol aznap lesz a darabja, Az utol-
só Dahomey-i amazon bemutatója. Este a 
nagysikerű előadás után a színház nagy-
termében folyik a prosecco és a társalgás, 
a politikailag elkötelezett, soha meg nem 
alkuvó, kísérleti színház után hősnőnk szá-
mára, íme, eljött a beérkezés, a siker pil-
lanata. Nem egészen huszonnégy órányi 
regényidőbe bő száz év és tizenkét embe-
ri sors sűrűsödik össze, miközben egy töre-
dékes szerkezetű darab újabb és újabb fel-
vonásaként sorra reflektorfénybe lépnek a 
szereplők, hogy elmondják, eljátsszák éle-
tüket.

Mert Bernardine Evaristo 2019-ben Boo-
ker-díjjal kitüntetett regénye (Girl, Woman, 
Other) szerkezetében, nézőpontok haszná-
latában a színház, a film, a szerepjáték vi-
lágához áll közel. A Booker-díjat osztó zsű-
ri kisebb vihart kavart döntése, miszerint a 
díj odaítélésének szabályzatát felrúgva nem 
egy, hanem két műnek ítélték a 2019-es 
Bookert (a Girl, Woman, Other mellett Mar-
garet Atwood Testamentumok című regénye 
kapta) elsősorban a díjazottak személyére 
és írásaik témájára terelte a közfigyelmet. 
Mindkét regény a nők elnyomásának kérdé-
sére fókuszál, mindkettőben érzékeny ref-
lexiók fogalmazódnak meg a hatalom és a 
lázadás viszonyáról, mindkettőben fontos 
a peremre szorultak, a hallgatásra ítéltek 
hangjának, történetének megszólaltatása. 
Míg Atwood személyében egy mainstream, 
világszerte népszerű, mondhatni ikonikus 
szerzőt díjazott a zsűri, Evaristo kevéssé is-
mert, kísérleti prózát író szerző, akivel kap-
csolatban a sajtó nem annyira műveiről írt, 
mint arról, hogy ő az „első színes bőrű nő, 
aki Bookert kapott”.

Bernardine Evaristo valamennyi eddig 
megjelent munkájában fontos szerepet kap-
nak a kívülálló, a sehová nem tartozó, a ne-
hezen betagozódó szereplők, azt a sajátos, 
színes bőrű európai identitást ábrázolja a 
maga komplexitásában, amelyről Kelet-Eu-
rópában talán kevesebbet tudunk.

Első munkája az 1997-ben kiadott, majd 
2009-ben bővített, átalakított formában új-
raközölt Lara című verses, önéletrajzi ele-
mekre épülő regény egy vegyes, brazíliai 
joruba, nigériai, német és ír etnikai ele-
mekből felépülő identitás körülírására tör-
ténő kísérlet. Míg a nigériai, apai örökséget 
feldolgozó első változat elsősorban az angol 
társadalom inherens rasszizmusára, a szí-
nesbőrűekkel szemben tanúsított diszkri-
minációra fókuszál, addig a protestáns né-
met, katolikus ír gyökerekkel rendelkező 
anyai örökséggel kibővülő második kiadás, 
az első változattal szemben már egy álta-
lánosabb idegenellenességet, intoleranciát 
mutat meg a szereplők tapasztalatain ke-
resztül.

Később egyes regényeiben a történe-
lem sajátos újraértelmezésére vállalkozik. 

A The Emperor’s Babe (2001) afrikai szár-
mazású légiók, kereskedők ókori angliai je-
lenlétét kimutató, kortárs régészeti feltárá-
sokra alapozva azt a közkeletű vélekedést 
írja felül, miszerint Anglia lakossága iga-
zából csak a gyarmatbirodalom felbomlása 
után, a huszadik század második felében 
vált faji szempontból sokszínűvé, mikor az 
anyaország határait megnyitva befogadta 
a korábbi gyarmatairól „hazaköltözni” vá-
gyókat. A The Emperor’s Babe egy, a 200-
as évek maihoz hasonlóan nyüzsgő és szí-
nes Londonjában felnövő, fekete bőrű lány 
története, akin egyszer a színházban meg-
akad a császár, Septimius Severus tekin-
tete, s így lesz belőle az, amit a címből már 
sejthetünk: a császár babája.

Ha ez a verses regény a távoli múlt egy 
ismeretlen pillanatát teremti meg fikciós 
eszközökkel, akkor a 2008-as Blonde Roots, 
(ki tudja, milyen szerencsés véletlennek kö-
szönhetően ez az egyetlen magyarra fordí-
tott Evaristo-regény, Ófrika rulez! címen) 
úgy írja át a történelmet, hogy megváltoz-
tatja az arról való beszéd perspektíváját. 
A rabszolgaság történetének e szatirikus 
ábrázolásában kicserélődnek a szerepek, itt 
a fehérek a rabszolgák és a feketék a rab-
szolgatartók, a történet hősnője pedig egy 
Európából elrabolt és egy fiktív afrikai ki-
rályságban szökést tervezgető fehér nő.

Evaristo 2019-es regénye, a Girl, Woman, 
Other látszólag széttartó, bonyolult cselek-
ményű, polifón mű, ugyanakkor roppant 
fegyelmezett szerkezetre épül, és már-már 
sebészi precizitással arról szól, amit a cím 
ígér: lányokról, nőkről és másokról. Vagy 
inkább másságról és annak különféle meg-
nyilvánulásairól.

A regény szerkezete egyszerű: négy nagy 
fejezetre oszlik, amelyek mindegyike há-
rom-három, egymással valamilyen módon 
szorosabb kapcsolatban álló nő portréját 
kínálja. Először Ammát látjuk, a sikeres, 
leszbikus, feminista írót és színházi rende-
zőt, majd lányát, a kamasz Yazzt, aki ba-
rátaival egyszerre látja tűpontosan az elő-
ző generáció vétkeit és hisz naivan abban, 
hogy majd az ő nemzedékük helyrehozza 
azokat, végül Amma munkatársát és barát-
ját, a lendületes, tehetséges Dominique-ot, 
aki a számára nyomasztó, múltba forduló 
angol világ elől az Egyesült Államokba köl-
tözött. A következő fejezet már nem a fe-
minista, aktivista művészvilág, hanem a 
londoni szegénynegyedek lakói felé fordul, 
a magát és gyerekét kőkemény munkával 
fenntartó, nigériai bevándorló, Bummi, lá-
nya, a külvárosi létből a City-beli bankvi-
lágba feljutó ambiciózus és érzelmileg soha 
meg nem nyíló Carole, majd volt osztály-
társnője, a hajdani menőcsaj, jelenleg há-
romgyerekes, egyedülálló, fennmaradásért 
küzdő LaTisha élete kerül fókuszpontba. 
A harmadik fejezet a külvárosi iskola két 
tanárnőjének (Shirley-nek, Penelopénak, il-
letve Shirley anyjának, Winsome-nak éle-
tén keresztül) visszavisz a múltba. Az 50-es 
évek Angliájának leplezetlen rasszizmusa 
rajzolódik ki Winsome és férje munkaválla-
lói tapasztalataiból, akik első színes bőrű-
ként Scilly szigetén megjelenve mára már 
elképzelhetetlen nyílt elutasítással talál-
koztak, nemcsak munkát nem kaphattak, 
de szállást, ülőhelyet, ételt sem, valósággal 
elkergetik őket a szigetről. Az örökbefoga-

dott gyerekként fehérek közt, fehér nőként 
felnövő Penelope élettörténete viszont azt a 
küzdelmet példázza, amelyet a saját taná-
ri karrierjének megvalósítása érdekében 
kellett olyan középosztálybeli nőként meg-
vívnia, akit üzletember férje azzal az in-
dokkal nem engedett munkába állni, hogy 
akkor „két főnöknek kellene engedelmes-
kednie egyszerre, a  férjének és az iskola-
igazgatónak”.

A negyedik fejezet elején a transznemű 
influenszer, Megan/Morgan szétesésének 
és magára találásának történetét követ-
ve visszatérünk az ezredforduló idejére. Őt 
gyerekként csaknem öngyilkosságba ker-
gette a szülei által ráerőltetett, „lányos”, 
cuki kislányszerepnek való megfelelés 
kényszere, egyedül különc, northumbri-
ai farmon, állandó természetközeliségben 
élő dédanyja, Hattie fogadta és fogadja el 
olyannak, amilyen. A kilencvenes éveiben 
járó Hattie-t afféle matrónaként látjuk egy 
családi karácsonyon, „egyre terebélyesedő 
genetikai örökségének” gyűrűjében vissza-
gondolni életére, hogy végül Hattie anyjá-
nak, Grace-nek századfordulós történetével 
érjen véget a portrésorozat. Grace történe-
te a hősnő által oly szívesen forgatott vik-
toriánus regények világát idézi, jólelkű és 
szigorúan pragmatikus szüfrazsettek által 
fenntartott árvaházban nő fel, ahol tisztes-
séges cselédmunkára nevelik, mindig szem 
előtt tartva, hogy „túl erős személyiség il-
letlen egy lány számára.”

Ez  a harmonikus, ugyanakkor mérta-
ni pontossággal kimunkált szerkezet úgy 
működik, mintha ugyanazt a történetet 
látnánk újabb és újabb szemszögből megje-
lenítve a színpadon: a történelmi pillanat-
tól, társadalmi helyzettől függetlenül adott 
egy szereplő, akinek identitása két megha-
tározó elemével, nemi és faji identitásával 
kapcsolatban fontos, gyakran fájdalmas 
döntéseket kell meghoznia, kemény harcok-
ba kell belevágnia és ebből a küzdelemből 

>>>>> folytatás a 8. oldalon
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valamiképpen mindannyian győztesként 
kerülnek ki.

Az ütközések, nehézségek többnyire kí-
vülről érkeznek, abból fakadnak, hogy a 
külvilág külső jegyek alapján ítél. Így a 
szereplők mindegyike társadalmi helyze-
tük által is meghatározott mértékben, de 
mondhatni napi rendszerességgel találko-
zik a hétköznapi szexizmus és rasszizmus 
apró megnyilvánulásaival.

„Amma alacsony volt, afrikai csípővel és 
combokkal

tökéletes rabszolgalány alapanyag, 
mondta a rendező, amikor meghallgatás-
ra jelentkezett egy, az Emancipációról szó-
ló színdarabba,

mire fordult is azonnal kifele”
A  Nigériából érkezett Bummit viszont 

az bántja, hogy az emberek aszerint ítélik 
meg és kategorizálják, amit tesz (takarít) és 
nem számít az, hogy ki ő igazából (egyete-
met végzett, művelt nő).

„nem tudták, hogy valahol ott van fel-
tekerve egy diploma, amely igazolja, hogy 
az Ibadani Egyetem Matematika Karának 
végzettje

ahogy ő sem tudta, amikor sok száz em-
ber közt kisétált az emelvényhez, hogy át-
vegye a szalaggal átkötött, feltekert iratot 
és kezet rázzon az egyetem rektorával, hogy 
a Harmadik Világból származó első osztá-
lyú minősítés semmit nem fog jelenteni az 
új hazájában

főleg úgy, hogy az ő neve és nemzetisége 
kapcsolódik hozzá.”

Ehhez a már-már mértani arányossággal 
kimunkált portrésorozathoz adódik a két-
szeres zárlat: a színdarab bemutatóját köve-
tő fogadáson elhangzó szaggatott, egymásba 
kapcsolódó, vagy egymást kioltó beszélgeté-
sek láncolata, melyet a hajdani harcostár-
sak, Amma és Dominique kiábrándult be-
szélgetése követ a késő éjszakában arról, 
hogy „megette a fene azt a komoly politikai 
mozgalmat, amelyik szépségre alapoz, hogy 
eladható legyen”. Ez a szaggatott, spontán 
beszélgetés a pezsgő, vidám fogadásjele-
net után mintegy azt hivatott jelezni, hogy 
Amma beérkezése a színpadi világba siker 
ugyan, de nem végpont, a beszélgetésekhez 
hasonlóan az alkotómunka és a szereplők 
élete is folytatódik valahol.

Ezzel a realista reflexióval ellentétben 
az Epilógus végül váratlan, már-már me-
sebelien irreális lezárást kínál a regénynek, 
szinte zavarba hozva az olvasót.

A nyolcvanadik születésnapjára készülő, 
ízig-vérig pengeszájú angol Pénelopé, gyö-
kerei után kutatva kipróbál egy otthon vé-
gezhető genetikai tesztet, melynek követ-
keztében nemcsak azzal a megdöbbentő 
információval találja szembe magát, hogy 
genetikai állománya alig 20 százalékban 
angol, a  többi ír, skandináv, zsidó, de az-
zal is, hogy 14 százalékban egyenesen af-
rikai eredetű.

A saját gyökereit oly régóta kereső, iden-
titásának genetikai lenyomatával szembe-
sülő Penelope először a bárszekrény ajta-
ját nyitja ki, majd megpróbálja átgondolni 
saját életének tapasztalataival, identitásá-
nak, ízlés- és képzeletvilágának elemeivel 
összevetni az új adatokat. „az, hogy zsidó, 
egy dolog, de soha semmilyen körülmények 

közt nem számított arra, hogy Afrika jele-
nik meg a DNS-ében, ez volt mind közül a 
legnagyobb sokk, a teszt pedig csak kérdé-
seket sugallt, válaszokat nem kínált

elképzelte, ahogy az ősei egy szál ágyék-
kötőben rohangálnak az afrikai szavannán, 
dárdával a kezükben oroszlánra vadásznak, 
közben meg sábeszdeklit viselnek, rozske-
nyeret esznek meg paellát, és sabbatnapon 
nem hajlandóak vadászni (…)

talán új identitásának szellemében be-
szerezhetne egy rasztaparókát és drogot 
árulhatna

legalább most már érti, miért barnult le 
mindig az első napsütésre

alig 17% angol, ez nagy csalódás, igazá-
ból inkább ír, mint angol, ami bizonyára azt 
jelenti, hogy az ősei krumplitermesztő pa-
rasztok voltak

a skandi elem rendben van, már ha vi-
kingnek vesszük, de mit lehet tudni? Lehet, 
azok is krumplitermelő parasztok voltak, 
Nyugat-Európa magyarázattal szolgálhat 
arra, miért vonzotta mindig is a gyönyörű 
Provence”

A  sztereotípiákba kapaszkodó ironizá-
lást azonban feloldja az anyával való talál-
kozás felszabadító élménye, annak a felis-
merése, hogy ez immár „nem az érzésekről 
szól, vagy a szavakról, hanem arról, hogy 
egyek vagyunk”.

Az elhanyagolt northumbriai farm udva-
rán egymást végre átölelő két idős asszony, 
anya és lánya alakja egyszerre megható és 
szembeszökően színpadias, az olvasó szin-
te hallani véli az elégedett közönség felzú-
gó tapsát.

Evaristo regénye nyelvét tekintve valahol 
a próza és a költészet határterületén mozog 
ugyan: ünnepélyesen felmondható, lendüle-
tesen deklamálható vagy akár elrappelhe-
tő szabadvers-részletek váltakoznak benne 
pontos környezetfestő leírásokkal, lélektani 
megfigyelésekre alapozó mesterien megírt 
mini-novellákkal (pl. Dominique élete abu-
zív partnere mellett), azért a színpadi lát-
vány, a  szerep bűvköréből egy pillanatig 
sem lép ki. Mintha az elsőként látott hősnő, 
Amma valamelyik kísérleti-színházi elő-
adásához asszisztálnánk, mintha ugyanaz 
a színész öltené magára az újabb és újabb 
szerepeket, újabb és újabb oldalát megmu-
tatva annak, hogy milyen volt és milyen ma 
színes bőrű nőnek lenni.

Itt, ebben az alig álcázott színpadiság-
ban rejlik egyébként a regény egyik jellem-
ző, hol erőteljesebben, hol rejtettebben meg-
nyilatkozó alaphangjának, a humornak is 
a forrása. Mert noha az ábrázolt női sorsok, 
élethelyzetek gyakran tragikusak, időn-
ként meg épp csak elviselhetőek, Evaristo 
regénye mégsem a tragédia, hanem a világ 
működésének inherensen komikus értel-
mezése felé hajlik. Itt van például az a je-
lenet, amikor a hippikorszak fénykorában 
a független, érdekképviseleti színházat („a 
mi szabályaink szerint vagy sehogy”) csi-
náló Amma egy romos gyárépületben talál 
menedéket. Az épület sokak számára szol-
gál lakásként, és mikor a filantróp hajlamú 
tulajdonos hivatalosan nekik adja az épüle-
tet, a változatos félvilági elemekből, láza-
dókból és csavargókból álló „lakóközösség” 
egy vasárnap délelőtt megpróbál egyezség-
re jutni arról, milyen keretek közt szervez-
zék meg az életüket. Mindannyian a korlá-

tozó társadalmi normák és szabályok elől 
menekültek ide és a teljes elfogadást hirde-
tik, Free donia köztársaság utópiája azon-
ban nem valósulhat meg.

„a marxisták követelték, hogy állítsák fel 
Freedonia Munkásköztársaság Központi 
Bizottságát, ami Amma szerint enyhe túl-
zás, tekintve, hogy többségük a ’kapitaliz-
mus szabadon vágtázó ebeivel szembeni tu-
datos ellenállásként’ amúgy sem dolgozott 
semmit

a hippik azt javasolták, hozzanak létre 
egy kommunát és osztozzanak meg minde-
nen, de olyan lazák voltak, hogy mindenki 
átbeszélt a fejük felett

a természetvédők be akarták tiltani az 
aeroszolok, a műanyag zacskók és a dezo-
dorok használatát, mire mindenki ellenük 
fordult, még a punkok is, pedig azok nem a 
mentaillatukról voltak híresek

a vegetariánusok húsevést tiltó intéz-
kedéseket követeltek, a  vegánok mind-
ezt ki akarták terjeszteni a tejtermékekre 
is, a makrobiotikusok meg azt javasolták, 
ezentúl mindenki párolt káposztát regge-
lizzen

a rastafarik követelték a cannabis legali-
zálását, és hogy legyen egy saját területük, 
ahol Nyabinghi szertartásokat tarthatnak

a Krisna-hívők azt akarták, még aznap 
délután mindenki menjen velük dobokat 
verve felvonulni az Oxford Streeten

a punkok üvöltő zenét akartak hallgatni, 
de lehurrogták őket

a meleg srácok követelték, hogy legyen 
antihomofób szabályzat az épületközösség 
alkotmányában, mire mindenki azt kérdez-
te, miféle alkotmányban?

a radikális feministák egy szövetkezet 
által irányított kizárólag női részleg felál-
lítását követelték

a leszbikus, radikális feministák, ugyan-
ilyet akartak, külön a radikális feministák 
részlegétől, amelyet szintén szövetkezet irá-
nyítson

a színes bőrű, leszbikus, radikális femi-
nisták ugyancsak ezt kérték, azzal a kité-
tellel, hogy fehérek egyik nemből se tehes-
sék be oda a lábukat

az anarchisták egyszerűen elhúztak, 
mert bármilyenfajta kormányzás megta-
gadta volna mindazt, amiben hittek”

Bernardine Evaristo regényében a lírai 
reflexiók könnyedén váltanak át prózába, 
humoros, vagy akár szarkasztikus részle-
tek váltakoznak visszafogott, érzelemmen-
tes vagy akár nagyon is retorikus szekven-
ciákkal, ahogy az éppen aktuális beszélő 
függvényében az angol normatív köznyelv 
váltakozik a cockney-val, illetve a külön-
féle jamaicai, afrikai eredetű nyelvválto-
zatokkal. Mégis a fragmentált szerkeze-
te, epizódszerűsége, sajátos központozása 
(a mondathatárokat nem jelöli pont, a tu-
lajdonnevek kivételével nincs nagybetű) el-
lenére a Girl, Woman, Other mégsem töre-
dékes szerkezetű regénynek tűnik, hanem 
összefüggő, a várt hatást mindig pontosan 
kiszámító előadásnak. Olyan regény tehát, 
aminek optimális közege nem a betű és az 
olvasás, hanem a hang, a színpad.

VALLASEK JÚLIA

Bernardine Evaristo: Girl, Woman, 
Other. Penguin, 2019.

>>>>> folytatás a 7. oldalról
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CSEH KATALIN

Miért?

Miért hallgatsz?
Miért nem válaszolsz?
Miért szoktatod
magad a magányhoz?

Miért vagy fásult?
Miért nem lelkesedsz?
Miért szoktatod
magad a mindegyhez?

Miért vagy gyáva,
szakadó, esendő?
Léthazárdjátékos:
veszítő veszendő?

Hasztalan hallgatás,
műcsönd, művilágok,
mit ér a jelenlét,
ha benne hiányod?

Monológ

Szendvics és torta az asztalon
körbeálltuk a barátnőimmel
málnaszörpöt ittunk aztán
vidáman fogócskáztunk
ugróköteleztünk bújócskáztunk
a végtelennek tűnő kertben
saját kifejezésünk is volt
úgy mondtuk hogy cákcálézunk
ami azt jelentette hogy ha a
hunyó megtalált valakit
akkor elkiáltotta magát: cákcálé
és az áldozat kiesett a játékból…
Boldog voltam hogy már hétéves
vagyok… kilencéves… tizenegyéves…
határtalannak parttalannak
halhatatlannak éreztem magam
csöndemben mégis sunyin lapult
valami ismeretlen félelem
(nélkülözhetetlen lételem)
Akkoriban azt hittem hogy
mindig gyerek maradok
a felnőttek elérhetetlen
távolságban jöttek-mentek
örvendeztek vagy éppen fájtak
mérgelődtek és hadonásztak
szerettek szenvedtek szenvelegtek
szívből kacagtak keseregtek
Hittem hogy szeletnyi
örökkévalóság a lényem
és már soha nem lesz végem…
Aztán a leckét megtanultam
mégis ismétlőre buktam
folytonosan újrajárok
minden ismert belső világot…

Szalámis szendvics csokitorta
igen jól tudom
öröklétből elmúlásba a bekötőúton…
elmúlásból öröklétbe?!
Üveggolyók a szerteszétbe…

Lét-dal

Színe a van fonákja a nincs
vicik-vacak avagy éppen kincs

Fonákja a nincs színe a van
tán maréknyi kincs a gizgazban

Mégsem kincs csupán fontos limlom
álom-járadék ingyom-bingyom

A gizgazban tán maréknyi kincs
színe a van fonákja a nincs

Megérzés

Mintha barakk mintha vár
mintha még nem mintha már
mintha öröm mintha bánat
mintha gyöngyöznének ágak…

Szaporáz az Isten felém
suttyomban a lélek-mezsgyén…

Mi szerelmünk

Mert a mi szerelmünk
űzött, hajszolt álom,
fejünk fölött köröz,
várja, hogy leszálljon.

Mert a mi szerelmünk
mintha nem is volna,
csak az árnya lebben,
s poros a porondja.

Mert a mi szerelmünk
esti mese, ábránd,
ott felejtett csöndváz
a magány tornácán…

Felismerés

Képlet vagy, lélek-alakzat,
sokadik űrlapon sorszám,
jobbik esetben adalék:
cukormáz a tortán.

Konok-ostobán ragaszkodsz,
kihez és mihez?
Konok-ostobán kapaszkodsz,
kibe és mibe?
Az álruhás hiányba.

Semmid sincs, azaz semmid van,
fosztóképződ: -telen -talan…
Bohóc voltál vagy csak bohóckodtál?
Hol van az álmok álma?
Melyik dosszié mélyén lapul?
Van-e iktatószáma?

Ennyi volt, értsd meg, ennyi volt,
az idő már nem veled házal,
nyalábold föl maradék hitedet,
és állj odébb egy házzal!

Fal 2
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SZÉKELY ÖRS

zeneiskola 
brassóban
tanárnő, azért sírok, mert elköltöznek 

ősszel a madarak, mert az ősz szomorú és 
mert a zongora kényszer. utálom, ordíta-
nak rám, ezért sírok, nem gyakorlom ki 
a cernovodeanu-kötet ostoba gyakorlata-
it, helyette leveleket gereblyélek, mérget 
szórok le meztelencsigáknak, az udvaron 
van egy mészgödör, majdnem belemászom.

tanárnő, emlékszem a festetics-kastély-
ra, amikor nyaraltunk, külföldön, ami-
nek magyarország volt a neve, és ahogy a 
gyermek hiszi, hogy apja a legerősebb fér-
fi, úgy hittem, magyarország a legjobb or-
szág, igazi kastélyokkal, míg itt a volt apá-
cazárdát gázcsövek tördelik össze-vissza, 
mint szerveket a perfúzió; enescu és blaga 
szobrai akár a sejtburjánzás, türemked-
nek elő a falakból, és a sziszegő dániel-
kályhák, a csonkolt hangszerek, tanárnő, 
jól figyeljen, ez nem a sós latyak, ami a 
csizmáimról, mert az már akkor leolvadt, 
mára nem gyakoroltam, délután királyfi 
voltam, amíg a szülők aludtak, ha innen 
hazamegyek, otthon esik a hó.

azt mondják, nem mehetek be és lefog-
nak kétszer is a nagyobb diákok, bomba-
riadó van, de azt hiszem, hazudnak, nem 
érdekli őket, hogy apám szótlanul visz be, 
hogy az út félórás, a fákat számolom, nem 
értem, amit mondanak, és besurranok a 
sárga folyosókra, az összetört, összekín-
zott folyosókra, a  falak már sárgák az 
üres épületben, játszom czernyt és hallga-
tom a gázláng sziszegését, magát várom, 
hogy odarajzolja a hibás hangok fölé azt 
az undok szemüveget, amit szokott a vo-
nalközökbe, a sárga és beteg termekbe, fo-
lyosókba, talán egy korona alatt állok, s a 
gázrobbanás az ív.

hiába csűrjük, tanárnő, a  zenének a 
nyelve a román, ahogy a fekvőtámaszok-
nak is, egyik nap elhatározta egy kis-
lány, hogy megmutatja nekem románul a 
folyosót, leírja nekem a barna szőnyeget, 
a cigiszagot, közben kiszűrődő ütemeket 
számolunk, egyet, kettőt, grigorescu fej-
kendős parasztlányait az olcsó másolaton, 
a virágos vázás festményt, amiből illat he-
lyett már a nikotin dől, elmondjuk, hogy 
hívják a plafont, a székeket meg az asz-
talt, az ajtó előtti várástól a városi telek 
sós, fagyos latyakját.

odabent füstben tartósítják a tanárnő-
ket, olajfestékkel kenik le az apácák ru-
háját, színes olajfestékkel festenek a pe-
pita mintás macskakövekre, mikor az 
épületért jönnek, mert a madarak nem 
költöznek, csak úgy mondjuk ezt is, ha-
zugság, hogy olyanok a dróton, mint a 
hangok, és a vonalrendszer, a vonalrend-
szerbe nem vezet áramot senki, nem hall-
gatok a városba befelé félórákat, és nem 
értem teljesen a madarak szomorúságát 
és a románt.

a tizenhetedik 
század költői
elkészült, felség, ihol a megcsodált idom. 

hátrább de brahe és segédje, kepler ejt el 
szavakat a hangzavarban: hol földköpeny 
teríti be a zajt, hol elefántcsont töri át a 
csendet, vagy higany morajlik. végül a 
császár, vörösréz tartószerkezet, a gömb 
hidegjén épp végigsimít és tovább csügged, 
ezen a ponton még spanyolul. a higanyóce-
ánra állatöv vetül, úgy képzeli, keze ba-

rázdáira folyók futnak. estére már beteg. 
betűkből bűvöl mudéjar berakást, szavak-
ból konstellációt, egyenletek nem hagyják 
aludni. hogy lehet valamiből a saját több-
lete? álmában a higany csak fáradt, izzadt 
vérré válik, előreugró állú családja az in-
kák aranyát szaporítja. dózsa és müntzer 
seregei hol vannak, hol? száz éve már le-
verték, s a rendeket a pisztolyos mátyás 
most bocskaiban hülyíti.

rudolf verejtékező kezével az idomon éb-
red. reggel a városokból erkélye alá sok hí-
zelgő zsebű, tokás luther tolakszik, háta 
mögött már püspök feni az agyarát. ru-
dolf alkatrészekként szereli össze a sza-
vakat, mondatai is órákká állnak össze. 
hogy vára börtön-e már, nem tudja, de ér-
zi, hogy szíve fémesedik, feje fölött jezsui-
ták köröznek; úgy piacolnak ezen a regge-
len, mind, mintha bikák dobogtatnának. 
kimegy, remeg, reszket, erkélyéről vihart 
lát közeledni. mintha fény vonná be tole-
do halmait, prágát, nem, parasztsereg ka-
szái, müntzer, dózsa, az egész lobog, go-
molyog, hullámzik a kaleidoszkópban. füle 
eldugul. holdvilági csordák bontakoznak 
ki az alacsony légnyomásból, pásztoraik 
az ég alá ma is marhákat hajtanak.

107 – szerkeszti Horváth Benji

Romlékony fal 11
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ANASTASIA GAVRILOVICI

friss festék illata
(mirosul proaspăt de vopsea)

van valami szentség abban ahogy az Antipa előtt elsírja magát
a kínai kisfiú valami szentség és tiszteletettel tölt el amikor az anyja
rácsap a kezére rászól hogy gondolkodjon el ő is egy kicsit az Égi Megbízatáson a
Csou-dinasztián vagy legalább a Han-dinasztián a Kínai
Nagy Fal hőstettein ezen az egész történelmen ami lehetővé tette ezt
a kirándulást ebbe az átkozott városba hogy lásson ő is óriás kagylókat vele egy idős állatokat
amik ezer éve fúródtak egy bálna koponyájába amibe lyukat ütött egy dal ami
egyszerűen az őrületbe kergette
elönt a tisztelet ez iránt a nyelv iránt majd tovább megyek a teraszok felé
a szalvéták a helyükön vannak evőeszközök alatt vergődnek a szélben mint valami
apró átültetésre váró szívek körbenézek mielőtt átmegyek az úton ez jelzi hogy
megvan még
az életben maradás vágya is amikor tudod hogy van valaki aki szeret vagy legalább
rád gondol miközben maszturbál

három napja az Egyetem-téren egy férfi felvágta az ereit az artézi kútnál precízen mint egy sportoló aki minden nap 
 ugyanoda ugyanabban az órában jár edzeni
ez történik amikor nincs semmi ami meg tudna hatni senki aki
a kezedre csapna aki adna neked egy stresszlabdát egy jojót
a megfelelő pillanatban vagy megszánjon és
nyomjon egy ctrl+s-t

megyek tovább az Egyetem-téren a kút friss
festékillata teljesen feldob és
hirtelen megkívánom a cseresznyét

hogy vagyok
(ce mai fac)

 Mariának

a sugárzások miatt a kezeiden nem nő már a szőr a vérnek természetes
rozsda és kőolaj aromája van közben otthon mint fastfoodot
faljuk fel egymást te kitanultad már
a gyenge pontokat azokat a helyeket ahol isten
rákos dudorokban felejtette a kislapátját a boldogság-mirigy
szavatossági idejét és hogy bírnád ki áprilisban
amikor a képernyőről hatalmas bojtorjánlevelet nyújt feléd két borotvált fejű kislány mosolyogsz
az agyadba döfve egy kis esernyő ami alatt már gránát sistereg mosolyogsz
a koldusnak aki néhány éve mutatta be nekünk egy lengyel tánc kaotikus mozdulatsorát
mielőtt eltűnt a pegas biciklijével
egy kamion kerekei alatt

írnék még neked az éjszakákról amikor a számba egy sífelvonó kábelei mennek be
és jönnek ki annak reményében hogy a hosszúhaj-fóbiám még
meg tud nevettetni és lefotóznád kivörösödött fejemet
és elmém fölötti bungee jumpingozásokat megmaradtak
az apró szeszélyeid amiket még elnézek neked

most végre megértettem. a hadi bevetésekre idomított delfinek
orrukkal a part felé löknek téged a szervraktárak éjjel-nappal nyitva állnak minden
ruhába bele van varrva egy ejtőernyő próbálkozhatsz bármivel ebből
nem tudsz kijönni

emeld mégis fel a függönyt lesd meg a megfelelő beteg színdarabot
ne fordítsd el a fejed emeld fel a fátylakat is nevetéstől
ráncos arcomról miattad hagytam hogy magvakkal
töltsék fel a kortexem miattad van a kényszeres csörömpölés és a pán péter szindrómás
férfi gesztusai egyszer majd a lábaim
helyére baseball ütők nőnek
végig fogom járni.
nincs miért aggódnod. >>>>> folytatás a 12. oldalon
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lövölde
(poligon)

szalvéta sör konfetti és két akkora citrom mint egy beelesdézett lemúr szemei
mondtam és kacagva letettem a telefont talán az endorfin
termelődés miatt felejtettem el a paprikát ami később
elszomorított minket megfelezett érzelmek megtört örömök a rejtett kapcsolat a zöldségek
és olyasvalami kémiai szerkezete között ami leginkább a foszladozó lépes
mézre hasonlít szilveszter éjjelre az a tervem hogy még egyszer utoljára berúgjak
mielőtt elkezdeném a kezelést 10 nap penicilin 6 hónap moldamin hetente és aztán
még meglátjuk mondta az orvos azzal a távolságtartással amivel mindig lenyűgöztek
a hentesek és a profi kurvák alig pár másodperc telt el amíg a szavakból
bitek lettek és a bitek véget értek mint egy hullámvasút amit egy aszteroidáról nézel
amíg kapcsolt a hívás eszembe jutott három hasonlat de nem vetted fel
talán bizonyos dolgokat jobb megtartani magunknak
úgy éreztem magam mint egy kényszerleszállást végrehajtó repülő Okefenokee mocsarában egy
vérszegény kétbalkezes labdaszedő fiú egy bogár ami a képernyődre száll film közben amiben amúgy se éli túl senki
vajon mit mondhattam volna akkor a félelem áramgeneráló hatásáról
a kislányról aki a délutáni álmát egy égő házban alussza
és vadállatok veszik körül?

a kezelés elhalasztása csak megengedné a vírusnak hogy tovább vándoroljon és hogy
befészkeljen a legfontosabb szervekbe képzelje el hogy harminc évesen kétnaponta
egyszer át kell vezetnie az összes vérét valami mechanikus veséken vagy hogy a
szívén valamiféle csipke jelenne meg egy növénytakaró ami elzárja a vér
keringését nem szeretné hogy ez történjen ugye?
begomboltam lassan az ingem lenyűgözötten és kíváncsi ámulattal képzeltem el
a gazdagon virágzó növénytakaró lehetőségét éppen ott a bal mellem alatt ahová
ki lesz írva ISTEN HOZTA A „NYASZTYENKA SZÍVE” NEMZETI PARKBA
kérjük őrizzék meg a tisztaságot!

szilveszter éjjelén egy piromán tűzoltó volt bennem aki azt kívánta hogy árasszon el
mindent az alkohol mielőtt eldobja a petárdát kinyílt az összes
pezsgő amikor hozzám értél még ha véletlenül is össze
akartam válogatni egy képsort amit végigpörgethetek amikor azt mondják
most gondolj valami szépre majd a tű és a kéz ahogy óvatosan
rácsap a fenekemre erre a lövöldére ahová csak
vakok és kezdő mesterlövészek járnak lőni.

ANDRÉ FERENC fordításai

>>>>> folytatás a 11. oldalról

Romlékony fal 12 (részlet)
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ANDREI DÓSA

ezek az egyforma napok
(zilele astea identice)

a blokkok megszakította köd
mindig ugyanazon az érzékelési szinten
sokszor elmegyek a srác mellett
aki a többi alvó csöves között ül
és egy füzetbe ír

a hóhalom a járdán
feketedik a napok zsugorodnak
az éjszakák egyhelyben állnak mint a gomba
a kutyák megtartanak egy távolságot

a kocsik állandó sebessége
a város felé vezető utakon
a megpakolt csomagtartó a piros fények
azt mondják van itt mégis valami meleg
aktív viaszbuborék a lávalámpában

bead art. a munka aranykarperec
(bead art. munca e brăţară de aur)

éjjel az üveggyöngy-képek
szomorú rémületében égnek a színek
kiállított elektronika aranykarperecek
tolongok valaki után a gipszdobozban
remélem simán alakul majd az árfolyam
egy szép napon nem lesz már valutám

nézem a manöken csupasz lábait
a török boltban várom hogy kijöhessek a kabinból
hazafelé megkívánod a minieklert
csillognak a műanyagserpenyőben

ragyognak a villamos naracsszínű rúdjai
a nátriumgőzök szemcsés fényében
felszáll egy férfi jogging-ruhában
a lazító gyakorlatok után még remeg

ignis fatuus
a természet energiája ma december huszadikán
éppen elég hogy a verébrajt a bokorban animálja
a természet energiája ma szent ignác napján
megengedi a sertésnemzetség kihalásának
megelőzését szolgáló rítusokat

a bizonytalan órán amikor az urak kiviszik a kistermetű kutyáikat
köztem és a világ között megpróbálok visszaállítani 
 egy tisztességes fluxust
van egy részem ami könnyed és öt részem ami merev
kell egy adag őrület hogy elhidd hogy a megváltás
több mint egy felületes üzlet
hogy legalább egy picit megérintsen
az okkult csökönyösség és a karok amelyek felemelték
a szárnyas szentek templomát és a tornyot ami tükröződik
az autómosó melletti habos pocsolyában
mint egy festmény sötét olajban

mozaikok durva homokkődarabokból
pillangók repülők absztrakciók cikk-cakkokban
(rétegek újabb rétegekre ragasztásának aktusai egyáltalán
nem illenek egymáshoz de szándékukban szelídséget árasztanak)
a gesztusok lecsúsznak az esztétika pályájáról
dermedt arccal követik saját kezük mozgásait

HORVÁTH BENJI fordításai

Székely Örs (1992, Kolozsvár) költő, mű-
fordító. Első kötete ostinato címmel 2020-
ban jelent meg a FISZ-nél. Jelenleg dokto-
rál és permakultúrával foglalkozik.

Anastasia Gavrilovici 1995-ben szüle-
tett, a Bukaresti Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán szerzett diplo-

mát. A Poesis International világirodalmi 
költészeti folyóirat szerkesztőségi tagja, 
angol, francia és spanyol nyelvből fordít. 
Első kötete industria liniștirii adulților (a 
felnőttnyugtatás ipara) címmel jelent meg, 
amelyért elnyerte a Mihai Eminescu-dí-
jat 2019-ben.

Andrei Dósa 1985-ben született Brassó-
ban, jelenleg családjával ott él. Több fon-
tos díj kitüntettetje, négy verseskötet és 
egy regény szerzője, magyar és angol iro-
dalmat fordít román nyelvre. A fent közölt 
versek az adevăratul băiat de aur (az iga-
zi aranyfiú. Max Blecher, 2017) című kö-
tetéből valók.

Kontraszt
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CSEKE PÉTER

Páskándi kolozsvári 
műfajspektruma
(Folytatás előző lapszámunkból)

1. Gondolatok a líráról
„A metaforikus szemlélet számára nincs 

testetlen szellem, és nincs test, amely ne 
volna egyben szellemiség is. Páskándi Gé-
za költészetében mindennek közvetlen re-
alitása van, és minden közvetlenül lénye-
gi.” A líra lehetőségei című elemzésében 
K. Jakab Antal ekképp hívta fel a figyel-
met Páskándi korszakváltó jelentőségé-
re.1 A modern lírai attitűd addigra már 
szervesült a költő gondolatrendszerében, 
amint erről a Gondolatok a líráról esz-
mefuttatásaiban is igyekszik meggyőzni 
kritikusait, illetve a költészet „haszonél-
vezőit”:2 „A líra olvasása sokkal nagyobb 
értelmi és érzelmi koncentráltságot kér és 
kell hogy kérjen az olvasótól, mint a pró-
záé. Többek között azért is, mert intenzí-
vebb, sűrítettebb érzelmi-értelmi hővel, 
nyelvvel, kifejezési eszközökkel írták. A lí-
ra eleve bizonyos jelrendszerben dolgozik: 
egyezményes jelei vannak.”3

Gondolatainak bővebb kifejtésére az 
Utunk 1971 őszén indított +1 oldala adott 
alkalmat. Irodalom és iskola szorosabb 
kapcsolatának megteremtése érdekében a 
szerkesztőség ugyanis az irodalom nyitot-
tabb szellemű megközelítését tűzte ki cé-
lul. Páskándi líratörténeti esszéit (A ván-
dor-líra) szerencsésen egészítette ki Király 
Lászlónak a modern költészetet bemutató 
sorozata (Bóják), valamint Láng Gusztáv 
verstana. Páskándi sorozata azonban Cso-
konai világszelidítésénél abbamaradt.4

A szellemi merénylettel felérő fordulat 
alighanem az írók országos konferenciá-
ján elhangzott Ceaușescu-beszéddel függ 
össze. Az Utunk 1972. június 2-i számá-
nak vezércikke az új formalizmus, az új 
esztéticizmus, a neo-l’art pour l’art kísér-
tését visszhangozza. Két hét múlva meg-
jelenik Szőcs István Ki groteszk? című 
glosszája,5 újabb két hét múlva Páskándi 
replikája.6 Ez alatt a cikk alatt olvasható 
a „szerkesztőségi álláspont”: „Szőcs István 
glosszája és Páskándi Géza fentebbi vita-
cikke mintegy jelzés számunkra: Páskán-
di A vándor-líra című, az Utunk harminc-
három számában közölt irodalomtörténeti 
és irodalomelméleti »útirajza« valamennyi 
döntő kérdését érinti esztétikai köztuda-
tunk alakításának, s ezért igen nagy je-
lentősége lehet e kérdések tudományosan 
megalapozott vitájának. Reméljük, erre 
sor kerül Páskándi Géza tanulmánya kö-
tetben való megjelentetése […] után.”

Amikor a szerkesztőség elnapolta a vi-
ta lefolytatását, voltaképpen „előre mene-
kült”, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a so-
rozat úgysem fog megjelenni. Aminthogy 
nem is jelent meg – Magyarországon sem. 
Ezeknek az írásoknak a csíráiból azonban 
megszülettek a Mesterek kortárs szem-
mel esszéi.7 Nyomjelüket felfedezhetjük a 

2019-es gyűjteményben is: „A vándor-líra 
című tanulmány-sorozatunkban […] a ma-
gyar költészet sajátos értékeit próbáltuk 
feltérképezni s a motívumok stafétáját köl-
tőtől költőig, hogy Balassi mintegy »lóhát-
ról látja a fenséges természetet«, Csokonai 
és Fazekas pedig lehajolnak a növények-
hez, mert a természet mikroszkopikus di-
menziói kezdik érdekelni őket. Vörösmar-
ty és Petőfi romantikus lendületűnek látja 
a tájat, szellemek tanyájának, viharosnak 
vagy gyermekkorian idillikusnak. Berzse-
nyi tájain az antik fátum szele fúj: míto-
szi alakokat idéző, és ha a tél »közelít«, eb-
ben már-már az Idő jelzései hallatszanak. 
Ady tája »lapos«, mert a Kisszerűség és a 
Zsenialitás kontraszthoz – túl a társadal-
mi ellentmondások emlegetésén – ez kell. 
Itt vagy »leránt«, »lehúz« a táj sara, vagy 
pedig babonás; csak ritkán fenségesül, 
ha egészen »benső tájjá« válik, ilyenkor a 
szőlőhegy áttűnik az »elillant évek szőlő-
hegyévé«, s a költőt koszorúzni hivatott. 
Ki-ki saját életrajzán szűri át tehát a táj-
élményt. […] Az annyiszor megáldott er-
délyi táj Dsida verseiben nem egyszer drá-
mai tájjá változik.”8

A Páskándiéhoz hasonló újabb „kalan-
dot” ajánlott az olvasók figyelmébe Markó 
Béla 2019-ben.9 Líraértelmezési gyűjte-
ményét Borcsa János nyomban irodalom-
történeti távlatba állította. A személyes 
hangoltságú, világos gondolatvezetésű 
Markó-kötet – írja – „a magyar vers szub-
jektív, izgalmas útikönyveként” avatja él-
ményünkké mintegy négyszáz év magyar 
költészetének üzenetét – a klasszikusoktól 
a kortárs alkotókig.10 Markónak eredetileg 
nem állt szándékában Páskándi – abbaha-
gyatott – vállalkozását folytatni, de beval-
lása szerint szerint tanult is belőle, hiszen 
mindketten szerves egésznek tekintik a 
költészetet: „Ami mindenképpen közös 
bennünk: én például azért nem szeretek 
elvonatkoztatni az irodalomtörténeti kro-
nológiától – ezt sokszor elmondtam, meg-
írtam –, mert szerintem Vörösmarty nél-
kül Petőfit, Petőfi nélkül Aranyt, Arany 
nélkül Babitsot, Vajda János nélkül Adyt, 
Ady nélkül Kosztolányit vagy József Atti-
lát nehéz pontosan érteni.”11

2. Páskándi eszményi 
prózanyelve
„A prózának dísztelenség a legnagyobb 

csillogása” – írta Az önmagát és a tárgyát 
láttató nyelvről szóló értekezésében.12 Sze-
rinte az az eszményi prózanyelv, amelyik 
tárgyát kívánja láttatni, s nem önmagát. 
„Olyan, mint a levegő: azt, hogy van, csak 
közvetve érezzük, abból, hogy zöldülnek 
a fák, fodrosodik az ég, hullámzik a folyó, 
tüdőnk boldogan szívja be, és élünk álta-
la, kitárulkozunk láthatatlan jóságában.” 

Mindenekelőtt a pontosság jellemzi, s ez 
már esztétikai kategória. „A prózában a 
dolog a maga súlyosságában kell hogy je-
lentkezzék, a  stílusterheltségnek, a  fö-
lösleges dísznek helye nincs, ezek mind a 
tárgytól »eltérő hadmozdulatok«.”13

Amikor két karcolat után könyvis-
mertetést ír Kemény János Víziboszor-
kány (1965) című regényéről, eleve a re-
gény és a novella közti különbséggel indít. 
„Az élet ezerszobás kastély; a novellista az 
olvasót ablakhoz viszi, kissé félrehúzza a 
függönyt, csak kukucskálni engedi; azt 
láthatja, amit ő (az író) akar. A  regény-
író viszont a főbejárathoz vezeti olvasó-
ját, s azon át emeletről emeletre, szobáról 
szobára kalauzolja. A novella leskelődés, 
a regény szemlélődés. A novella reflexió, 
a regény kontempláció egy és ugyanazon 
valóságról, melyet az első intenzitásában, 
a második ömlő elrendeződésében ábrázol. 
A novella cselekmény, a regény eklektív.”14

A két műfaj közül Páskándi a novellát 
részesítette előnyben. A novellatéma min-
dig izgalomban tartotta, a regényhez sosem 
volt kellő nyugalma („hosszú esős őszök, 
kályhatűz és emlékezés”). A kolozsvári kor-
szak átütő sikereit a művészi sűrítés re-
mekmívű novelláival aratta, amelyekben 
„a tér és idő síkjai szétszálazhatatlanul ösz-
szemosódnak; a szereplők tehát egyszerre 
léteznek a puszta tudat által generált vir-
tuális és a társadalom törvényei által meg-
határozott valóságos létszinten, a szereplők 
cselekvését vagy (egyáltalán nem cselekvő, 
csupasz) egzisztenciáját pedig a háttérben 
az elbeszélő nyelvi leleményei, paradoxális 
logikája működteti…”15 Íz, szag, szín, líra, 
dráma, epika mind elegyedik a novellában 
– tér vissza öt év múlva a novella és a re-
gény viszonyára –, de egyiknek sincs külön 
élete. „Az az úttalan hirtelenség, amellyel 
a novellista egy világba csöppenti olvasó-
ját, olyan érzést kelt, mint egyből egy soh-
se látott szobába lépni: megcsap a bútor il-
lata, üzen a tárgyakba ivódott emberi lélek, 
a tárgyak hangtalan biztonsággal gyűjtő-
ikről beszélnek. Ezt a szobát nem szemünk 
láttára festették-meszelték, nem szemünk 
láttára bútorozták be, mint a regényben 
vagy elbeszélésekben szokás, ezt a szobát 
készen kaptuk, s az előzetesre, a folyamat-
ra, az útra, a fejlődésre csak légköre mu-
tat vissza sejtelmes és szemérmes mozdu-
lattal.”16

3. Drámaíró történelem
Egy 1969-es interjúban olvashatjuk: 

„Legelőször ösztönösen fogtam a darab-
íráshoz. Később aztán, több darab meg-
írása után már valamiféle elméletet is ke-
rekítettem hozzá, amit esszé formájában 
nemsokára részletesen is megírok.”17 Egy 
Utunk-hírből később kiderül, hogy az esz-
szé valóban elkészült, szabadegyetemi elő-
adásként hangzott el 1972. március 28-án, 
majd nyomtatásban is megjelent.

Páskándi először is kifejtette, hogy mit 
ért ő a történelmi dráma fogalmán, majd 
irodalomtörténeti folyamatosságukban 
mutatta be annak típusait. Ha a regényíró 
otthonosan mozog képzelt kastélyának ter-
meiben, a történelmi dráma szerzője a mű-
vészet álkulcsával felnyitja a lezárt múltat, 
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feltárja annak hétpecsétes titkait, és „az 
időben lévő ott-létet az itt-létbe helyezi”. Új 
súlypontokat jelöl ki, „az események rend-
jét felborítja, új személyeket enged be az 
események házába, akik nem éltek ugyan, 
de élhettek is volna”, megkeresi az átmene-
ti nyelvet „az archaikus és az élő, a beszélt 
és beszélhető között, s hagyja századának 
filozófiáját rásugározni mindezekre”. Te-
hát egyszerre filozofikumában és eszté-
tikumában ragadja meg témáját. Ez  a 
filozófiai alapállás teszi sajátossá a Pás-
kándi nevével fémjelzett színpadi műveket 
is. „A parabola és az igazi történelmi drá-
ma között a különbség főként abban van 
– mutat rá mintegy a Harag György ren-
dezésében bemutatásra kerülő műveinek 
»beajánlásaként« –, hogy a parabolában a 
példázat-tendencia azonnal evidens, míg a 
valódi történelmi dráma csak asszociatíve 
villantja fel a parabolisztikumot mint le-
hetséges értelmezést.”18

Amikor Páskándi kialakítja a maga szá-
mára azt a műformát, amelyet „abszur-
doidnak” nevez el, voltaképpen a Ionesco, 
Beckett, Mrożek és társai által képviselt 
nagy európai irányzathoz kapcsolódott. 
Hogy a magyar irodalomban is voltak en-
nek előzményei? A  Kortárs Kiadó 1995-
ös Curriculum vitae-kötetében arra utal, 
hogy Mikszáthból, Karinthyból, sőt Tamá-
siból ismerte már az abszurd gondolkodó-
kat, Adyból és József Attilából pedig az eg-
zisztencialistákat.19

4. Az esszé 
befogadó terei
Az  önreflexió, saját műveinek filozófi-

ai-esztétikai boncolgatása vezette el a ta-
nulmány, az esszé műfajához – olvashatjuk 
a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon Pás-
kándi-szócikkében. A szignó Kántor Lajos 
nevét rejti, aki a Páskándi-drámák „szál-
láscsinálója” volt a Korunknál, és egyszers-
mind költészetének, prózájának, dramatur-
giájának értelmezője is – Láng Gusztávval 
egyetemben.

A hatvanas évek derekán fedezi fel Pás-
kándi, hogy „szabálytalan szerelmei” új 
műfaj becserkészésére csábítják. Kezdet-
ben „kvázi-esszének” nevezi ezeket a gon-
dolat-futamokat.20 „Szabálytalan szerelmek 
kísérnek – írja vallomásában –: művésze-
tek, tudományok, sportok, amelyekhez 
frigytelenül kötődöm: festészet, futball, 
szobrászat, film, nyelvészet, színház, tévé, 
filozófia, zene. Szépek és távoliak, de mert a 
szimultán-élés ördöge nyugodni sose hagy, 
nem tudok róluk lemondani, bár örökösen 
érzem: egyoldalú ez a szerelem. Talán nem 
is ők vonzanak valójában, hanem bennük 
az Esszé: saját gondolataim lehetősége.”21

Amint eszmefuttatásaiban elidőz az ér-
tekező próza kritériumainál, megkülön-
böztetett figyelmet szán a szabatosságra, 
a  tömörségre, a  pontosságra. Alaptéte-
le: az esszé a tényeket nem sorolja föl, de 
a tényanyagot ott érezzük az írás mögött. 
Míg az értekező próza „szárazságát” a fel-
tárt anyag gazdagsága, válogatottsága, „a 
logikus rendszerezés architektóniája, a fel-
fedezés és a következtetés izgalma nemesíti 
meg”, az esszé „szépsége a sűrített gondola-

tiságban, a művészi stílusban, a személyes-
ség és tárgyilagosság összhangjában van”.22

Első esszékötetében – utaltunk már rá 
– A  vándor-líra gondolatcsíráiból építke-
zett. Mesterek kortárs szemmel címmel köz-
readott gyűjteménye kapcsán23 Borcsa Já-
nos úgy ajánlotta figyelmünkbe az esszéíró 
Páskándit, mint aki „nagy gondolatöveze-
teket jár be, igazi eszmei és stiláris-nyelvi 
kalandokba bocsátkozik, hogy valamely ál-
tala fontosnak tartott kérdést becserkész-
szen, minél teljesebben feltárja annak kap-
csolatait, összefüggéseit. […] Elemzéseiben 
történelmi, lélektani, stilisztikai és nyelvi 
tényekre-megfigyelésekre építő argumen-
tációt egyaránt találni.”24 A válogatott esz-
szék gyűjteményében mindenekelőtt az 
a szembetűnő, hogy „a szépirodalom gon-
dolati-kifejezési-szövegformálási határait 
akarja meghaladni”, másrészt „fölül akar 
emelkedni az irodalomra (illetve a művé-
szetekre) vonatkozó tudományok belülről 
kialakult kategóriáinak dogmáin, bejá-
ratott szabályain és sémákká merevedett 
módszertanán”.25

Hagyomány és 
modernség
A költő özvegye úgy bocsátotta útjára 

a Mesterek kortárs szemmel esszéit, hogy 
egyszersmind tudatosította: Páskándit 
haláláig klasszikusaink szellemének ösz-
szefonódása foglalkoztatta. Önmagában 
A  vándor-líra is meggyőzően bizonyítot-
ta ezt, de a tételes kifejtésre is rábukka-
nunk az Utunk 1973-as évfolyamában. Aki 
a költő áttelepedésének történetét ismeri, 
bizonyára meglepődik azon, hogy tíz év-
vel a börtönből való szabadulása után tag-
ja lesz egy Jugoszláviába látogató románi-
ai íróküldöttségnek. Szabadkán részt vett 
egy kerekasztal-megbeszélésen, amelynek 
hagyomány és modernség viszonya volt a 
témája. Páskándi kifejtette, hogy semmi-
féle ellentmondást nem lát a két fogalom 

között, hiszen a tegnapi modernek ma ha-
gyományt jelentenek. „Adynál modernebb 
költőnk egy se volt annak idején, de archai-
kusabb nyelvű sem, lehet, hogy a szimboliz-
must jórészt a franciáktól tanulta, de nála 
senki jobban nem szívta fel a régi magyar 
vers ritmusvilágát, nyelvi ízeit, fordulata-
it. Meg aztán: a hagyomány sem homogén, 
hanem heterogén. Hagyomány Vörösmarty 
romantikája, de hagyomány Csokonai já-
tékossága is. Hagyomány Babits zárt for-
mavilága, antik szépségeszménye, de ha-
gyomány Kassák (egyébként Berzsenyin 
edzett) szabad verse is. […] A hagyományt 
úgy kell felfogni, mint egy vasúti gócpontot: 
belőle sínek szaladnak minden irányba, s e 
gócon valamennyi író, költő áthalad, illet-
ve onnan indul: más és más irányba. A mo-
dernség nem más – szerintem –, mint a ha-
gyományból magunk számára kiválasztott 
eszmények legkövetkezetesebb továbbírása, 
továbbgondolása, egy hagyománybeli esz-
mény legmerészebb lehetőségeinek megva-
lósítása, lehetséges – járható – útjainak fel-
ismerése és végigjárása.”26

Ezzel az irodalomszemlélettel lépte át 
1974 februárjában a román–magyar határt. 
Az Erdélyi triptichon kísérte útján, megér-
kezésekor az Árpád-házi triptichon fogadta.
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Le jardin secret

A legszörnyűbb időkben, mikor a pontosság nő.
Folytonos bezáródásképtelenség.
Nyomás a folyadékok belsejéből.
Egyedül egymagával.
A test elvárja a biztonságot, lehet, hogy csalódik.
A horizontális jól elrejtve.
Önfelvilágosítás. Önkifejezés.
Kikényszerített maszk.
Vertikális )önön( )magam( )én(

akivé átváltoztam egyfolytában az vagyok.

zár)szó(
do)slov(

)magány: csend: fa: tér( előre-megírt
tart: tűr: öregszik: tud:
)kapu: bolt: kő: szent(
ír: ért: gyűjt: mér:
)érzés: mert: gyors: hiány(
kert: most: több: tiszta:  meg-jegyzett
)jön: messze: szél: száj(

méh    megsebez

homokatlasz: fotó
atlas piesku: fotografované

méhnyakszáj  fölirat
álmom végének álmodó gyíkjai
finomszemcsés test
más bőrébe csavart
erőszak egy piramisnál Gizában
só a ráncokon ez a kezdet
puszta kézzel feltartóztatni a teret
kettős jelentés
csak nem visszanézni
nem tagadni meg magunktól a fényt
Franz bevégzetlen esete

egymásra rétegzett árnyékrajzok

Crimson alizarin

kegyetlen intimitás; a fotón
tíz perc múlva fél tíz
az arcom lenyomata az arcán
a szemüvegem az óra
a karomon és a falra szegezett szigorú
barna szemed főként a jobb 
a már észrevehetetlen heggel

(látom magam előtt fiatal
korodban még vörös csíkként)

csak most ne szűnjünk várakozni
csak most számláljuk még a napokat
a halántéklüktetés ütemére
csak most mellőzni tudjuk
a felszínre törő piros finom utalását

te csak aludj te kép vagy
sötét halastó ezüst
füzes és nyárfák között
amerre rózsaszínű ház
tűnik el mintha soha
nem is állt volna ott

te már tudod igen és nem
számunkra ugyanaz
a szerelem démona 
a halál démona mindörökké
(alvó őz a labirintusban)

Alfa Centauri

Avagy lehetett volna másként is.
Kusza hangok, rugalmas testek, növények.
Az állatok helyett gyöngéd bestiárium.
A jeleket mindig utólag ismered fel. Hó az arcon.
Tó a tengerben. Mindig az utolsó sorra emlékszel.
Csak most hullik fény a kőspirálra:
már születésünk előtt szerettük egymást. Holdkő 
a márciusi hóban. Az angyal-fiú lelkével egész égboltot tart.
Együtt veszünk el az elveszőben. Semmi sem vagyok abból,
aminek része lettem. Azt színlelem, hogy testem mögött árnyék sincs.
Vagyok nyugodt gyémánt a kezed alatt. Kétszárnyú kés, előhegység,
ahová öntudatlan visszahúzódom. Meredély, forró hegyhát, hágó.
Termékeny mitológia: átlátható madárútvonalak.
Madár hull a lábunk alá. Hasadás támad, szélesedik kétfelé.
Kétszájúság. Hang nélküli beszéd. Be akarod zárni,
aminek nyitva kell maradnia. Ismeretlen nyelv tévelyegése.
Szorosan simul a megvilágosodás pereméhez.
Istenem, micsoda ragyogás! A bennünk kuporgó állat
védi a megmaradt melegséget.

VÖRÖS ISTVÁN fordításai

Romlékony fal 9

Mila Haugová (1942, Budapest), szlovák költő, műfordító. 
Húsz kötet szerzője. Magyar nyelvű, Őzgerinc című kötete 
2000-ben jelent meg a Kalligram Kidónál. Angol, magyar 
és német nyelvből fordít. Pozsonyban és Nyúlvölgyben él.
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TÓFALVI ZSELYKE

Herkulesfürdői emlék
Tavasszal mindig úgy várjuk az esőt. 

Már megszoktuk, hogy nincs igazi tél, hó 
is alig, fehér karácsonyról nem is beszél-
ve. November 30-án kimegyünk a közeli 
parkba, és addig tevékenykedünk ott, amíg 
ránk nem esteledik. Hivatalosan ez az utol-
só nem téli nap, amikor még marasztaljuk 
a világosságot, hiába.

Amióta Berta nénit ismerem, mindig na-
gyon idős volt. Valószínű, ehhez hozzájárult 
dús hófehér haja is, amit csak akkor fes-
tett meg lilára, vagy ahogy ő mondta, ham-
vasította, ha színházi premierre készült. 
Az utóbbi pár évben kerekesszékben néz-
te végig a bemutatókat, de nekünk, ükuno-
káknak azt mondta, ezzel cselezi ki, hogy 
a végtelenül kényelmetlen, még az ötvenes 
évekből ránkmaradt színházi széken nézze 
végig Ványa bácsit.

Berta nénivel az volt a szokás, hogy hús-
vét hétfőjén ő választhatott egy filmet, amit 
az egész család – tizennégyen – vele együtt 
megnéztünk. Ő mondta a címet, Dani, aki 
a legfiatalabb ükunoka volt és szerintem 
Berta néni szíve csücske, informatikusként, 
egyből megkereste, letöltötte, és odavará-
zsolta az egyik nagybácsi plazmatévéjére.

Mulatságos volt az egész, néha azt érez-
tük, színházban vagyunk, mindenki eljátsz-
sza a kívánt szerepet, hogy Berta néninek 
legalább húsvét hétfőjén jó napja legyen, és 
mi is élvezzük az együttlétet a mérhetetle-
nül sok töltött tojás, sonka és húsleves fo-
gyasztása közben.

Berta néni az utóbbi két évben rögeszmé-
sen ragaszkodott ahhoz, hogy az idei film 
a Herkulesfürdői emlék legyen. Punktum. 
Hogy neki ez lesz az utolsó, mert volt egy 
cigányasszony még Kolozsváron, a Sétaté-
ren, aki, miután kitalálta Berta néni ne-
vét – ami nem lehetetlen, de valahogy még-
is hihetetlen, tehát igaz –, megjósolta akkor 
50 baniért, hogy 2020-ban mindennek vége 
lesz, leáll a világ, meglátja Bertuska, ez a 
papagáj igazat mond.

Én és a két bátyám óvatosan kezeltük 
Berta néni filmválasztásait: nagyon sze-

rette a tingli-tangli filmeket, de kiváltképp 
a „régi jó világot” felidéző, zenebetétekkel 
teletűzdelt mozikra voksolt. Megpróbáltuk 
a magunk módján jobb belátásra bírni: na-
gyon nehéz volt olyan filmet találni, ami ki-
csiknek és nagyoknak is megfelelt, több ge-
neráción át.

Volt még egy szokása Berta néninek film-
nézés közben, ami kiváltképp a legfiata-
labb generáció tagjait nyűgözte le: az ösz-
szes dalt, nótát, operettrészletet pontosan 
el tudta énekelni. Mindehhez olyan színé-
szi játékot adott elő, hogy a töltött tojások 
is táncra perdültek a tálban.

A  Herkulesfürdői emlékben a Wallach 
szanatóriumban mintha megállt volna az 
idő az ott-tartózkodó vendégek számára. 
Zongorán játszva egyik este dalra fakad 
a primadonnát alakító Dajka Margit, és 
csak a melódia utal a címre, a Herkulesfür-
dői emlékre, ami egy híres melódia, olyan, 
mint az Akácos út, van benne keringő, köny-
nyű kis bódulat, áradó romantika, szomo-
rú hangvétel. A történet a néhány hónapot 
megélt Tanácsköztársaság bukása utáni 
időszakban játszódik, amikor pontosan nem 
tudni, miért, pedig ez nagyon fontos lenne, 
Berta néni, a csendőrök körözik Kövesi Já-
nost, akit Zsófi nővér tudna átszöktetni, de a 
csendőrök lelövik, így a körözött Sárika ápo-
lónak öltözve próbál észrevétlenül a szana-
tóriumban maradni. De hát nem így megy 
ez, Berta néni, sose így volt, és persze, Dajka 
Margit a hős, hisz elmeséli, milyen volt, ami-
kor a fronton katonák előtt lépett fel, akik 
közül sokan soha nem tértek haza. És ekkor 
a filmben Sárika (aki az üldözött Kövesi Já-
nos) megjegyzi, hogy a Művésznőt viszont 
bizonyára kitüntették, amiért olyan szépen 
énekelt a katonáknak. Az  idős dáma po-
fon vágja a gúnyolódó nővérkét. Berta néni 
szerint jól tette a Primadonna, hogy pofon 
vágta a nővért, a forradalmi hevület, drá-
ga Matyikám, mondja nekem, nem mindig 
ér célba. Ilyenkor inkább kimegyek a kony-
hába, vagy a másik szobába, az  igazság-
érzetem csitítani. A bátyáim legyintenek, 

rámutatnak a borra, igyak belőle inkább, 
mert az jó, és Berta néni ekkor a zongorá-
hoz ül, és játszani kezd egy dalt, mindig oly 
könnyedén ment ez neki, a hangokra em-
lékszik, de arra, hogy itt közben mi minden 
történt, volt egy rendszerváltás, meg van az 
EU, ezekre ő legyint, tévét sose nézett, ’88 
óta, amióta a férje meghalt, az áldott emlé-
kű Lajos bácsi, akit Horthy marosvásárhe-
lyi bevonulásakor minden elérhető fotográ-
fia megörökített: ő volt az, akit az ezredes 
felemelt, és a nyeregre ültetett. Lajos na-
gyon szép, göndör hajú gyerek volt, így örö-
kítették meg az akkori fotók.

Berta néni ezt az idealizált világot nem 
volt hajlandó az elmúlt nyolcvan évben elen-
gedni. Bennünket ezekkel az emlékekkel és 
a hozzájuk tartozó dalokkal szórakoztatott, 
megőrizte a korabeli ruhákat, sokszor azok-
ban fogadott minket. A lila kalap strucctol-
lal az igazi.

Herkulesfürdőről csak érintőlegesen be-
szélnek a filmbéli szereplők: az a hely, ahol 
egyszer talán voltak, és mindig vissza-
vágynak. A Sárika nővérnek álcázott Kö-
vesi szökevény próbál beilleszkedni, de ki-
lóg a lóláb, nagy erőkkel keresik, az olasz 
Signora előtt azt se tudja letagadni, hogy 
férfi, így vele szerelmi viszonyba elegyedik 
– ez nagyon tetszik Berta néninek, és ami-
kor bejelentem neki, hogy az idén nem tud 
eljönni a tiszteletes úr locsolni a járvány 
miatt, akkor legyint egyet. Az idősebb bá-
tyám, Zoli, aki mindig hosszú magyaráza-
tokat fűz minden mondatához, próbálja el-
érni Berta néninél, hogy fogja már fel, ilyen 
a háború óta nem volt. Be vagyunk zárva, 
a kormány kihasználja a rendkívüli helyze-
tet, ez nem vicc, gondoljon csak bele.

Berta néni erre könnyed mozdulattal fel-
áll a karosszékből, odalibben az ablakhoz, 
nézi, ahogyan elered az eső, és elkezdi éne-
kelni, vagyis inkább szavalni: „Nyár volt és 
csodásan szép, felettünk kék volt az ég,/Kö-
röttünk ezer virág szórta ránk illatát”. Rá-
néz Zolira, és azt mondja neki: holnap ez az 
eső is már csak egy emlék lesz a sok közül.

Megállítjuk a filmet, ez  szokásunk, 
ilyenkor nassolunk, kávézunk, Berta néni 
a féltett százhúsz éves porcelán kávés kész-
letét előveszi: csak nagybátyám regél a ré-
gi szép időkről, bezzeg régen milyen jó volt. 
Kimegyünk az erkélyre Berta nénivel, imá-
dom, amikor legyint. Kilencvenhat évesen 
legyinthet is. Felnéz az égre, aztán rám néz 
azzal a már erőtlen, de még mindig huncut 
szemével: eső lesz, édes fiam. Én is felnézek 
az égre, gyülekeznek a felhők, de nem fe-
kete esőfelhők, és valahol bosszant is, hogy 
nekem minden időjárás-alkalmazás be van 
állítva a kütyüimen, és az előrejelzés sze-
rint aznapra nem mondtak esőt, így vilá-
gos nadrágot vettem fel, meg bebújós cipőt, 
krémszínűt, Zoli szerint túl piperkőc let-
tem, amióta multinál dolgozom. Nem is ér-
tem, hogy felejthette el, hogy mindig meny-
nyire más voltam, imádtam a régi dolgokat, 
s ha nem ver át Józsi, a partnerem, akivel 
belefogtunk régi bútorkereskedésbe, most 
is itthon lennék, a Görbe utcában aukció-
kat tartanék, tárlatokat szerveznék. Iste-
nem, mennyi jó ötletem volt, de hát nem 
rajtam múlt, hogy mind dugába dőlt. Ahogy 
Berta néni mondja, jó időben, jó helyre kell 
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születni, én meg csak bólogatok, és annak is 
örülök, hogy pár hektár föld örökségem van, 
amit nem tudok mire használni, messze van, 
bent a pusztában, pénzem nincs, hogy épít-
sek rá. Néha kimegyek, lekaszálom a füvet, 
nézek bele a messzi tájba. Nyáron nagyon jó 
ott, csend van, nyugalom, a fű is csak akkor 
rezzen, ha valami repdes rajta. Gyerekként 
is a földön dolgoztunk, lekaszálták a széná-
nak valót, és ha megszáradt, boglyát raktunk, 
a tetejére felmásztunk, és onnan ugráltunk 
le, közben nevettünk, nem törődtünk azzal, 
hogy szúr a széna, csupa súrolás lett a lábunk, 
a zoknit is átszúrta, volt, hogy pont talppal 
a kiálló szúró szénaszálra ugortam, de nem 
emlékszem, hogy fájt volna, csak a jóra em-
lékszem. Akkor májusban és júniusban min-
dig éjszaka esett, nappalra kisütött a nap, le-
hetett dolgozni. Berta néni szerint azért volt 
így, mert a természet szerette az embert, fő-
leg a szegényeket.

Ess, eső, ess, holnap estig ess, a kis Ben-
ce totyogott ki az erkélyre és egy határozott 
mozdulattal beleharap a legpirosabb muskát-
li virágába. Berta néni elmosolyodik, leül a 
stílusos székre, ami a blokk harmadik eme-
leti erkélyéhez illik. Ölébe veszi a kis Ben-
cét, és az ablakpárkányról elővesz egy nö-
vényt, ami se nem virág, se nem bokor, elég 
csenevész is, de Berta megsimogatja kezeivel 
a növény leveleit, érdekes, most nem remeg 
a keze, mint a százhúsz éves porceláncsésze 
tartása alatt, és Bencének mesélni kezd a nö-
vényről, amit már nagyon rég kapott egy na-
gyon híres színésztől, tudod, Bence, régen a 
színészekre Istenként tekintettünk, csodál-
tuk, hogy az embert próbáló időkben is volt 
tartásuk… Berta néni, ma kire tekint Isten-
ként? – kérdezem, és sorolja a nagy színésze-
ket, akik közül már egy se él, de számára ők 
halhatatlanok.

Eredeti whiskey-t iszunk, John nevű uno-
katestvérünk küldte Skóciából, még kará-
csonykor. Egyedül én kérek bele jeget, nyil-
ván azért, mert piperkőc vagyok. Hirtelen 
nyomást érzek a szívem körül, fejem hatal-
masakat lüktet. Picit szédülök, de még ma-
gamnál vagyok, és tudom, hogy ez a kezdő-
dő agorafóbiám tünete. Izzad a tenyerem, 
a homlokom, nekem egyedül még van hajam 
a férfiak közül a családban, így hosszúra nö-
vesztettem, már nem olyan focista frizkó, 
amilyennek Zoli tartotta még karácsonykor.

Lerohanok a jeges whiskey-mmel a blokk 
elé, kicsit tovább van egy pad, rárogyok, ha-
bár a középső lécet kiszedték. Valaki a neve-
men szólít, gyerekhang, fiúé lehet, lány ját-
szótársam ennél a blokknál nem volt. Laci, 
taníts meg dekázni, tízet a fejemen pattogtat-
ni. Mutatom neki, nagyon megy nekem, leve-
szem a vállamon, derekamon a labdát, nem 
is igazi focilabda, valami rossz utánzat, de 
nekem így is sikerül, a végén jól belerúgok a 
labdába, az meg pont betalál a blokk harma-
dik emeletének utcára eső erkélyén lévő nö-
vényére. Egy gyönyörű női hang eközben éne-
kel, azt mondják a srácok, hogy Dajka Margit 
volt személyesen, csak egy fekete kendővel el-
takarta az arcát.

Ma már a nyár messze jár, édes-bús emlék 
csupán/Hajam is ezüst-fehér, elpihent már a 
szél/Álmomban itt vagy velem, ifjúság, szerel-
mesem,/Jössz-e még, kérdezem, de már csak 
a csend felel…

ABAFÁY-DEÁK CSILLAG

Szárnyak
Kinyitja a szemét és egy pillanatig nem 

tudja, hol van. A  fekete-fehér betűmin-
tás ágynemű megnyugtatja, szereti néz-
ni a kis- és nagybetűk kavalkádját, olyan 
szavakat rakhat belőlük össze, amilyet ő 
akar, szeret ezzel játszani. A világító órá-
ra néz, hat óra tizenegy perc. Kiugrik az 
ágyból. Hideg van, nem kapcsolta be a fű-
tést, ezen tud a legtöbbet spórolni. Félre-
löki az ágya melletti könyvhalmazt, nem 
találja a papucsát, mezítláb fut a fürdőbe. 
A zuhany alatt fejben pergeti az aznapi 
programot, ma nincs előadás, nincs szi-
gorlat, szeminárium se lesz, hétvége van.

A  rozoga szekrényajtó mindkét szár-
nya nyitva, nem lehet becsukni. Baloldalt 
Converse sportcipő, magas talpú szan-
dál, sportos felsők, márkás farmer. Mikor 
ezeket veszi fel, gyakran gondol arra, va-
jon ki viselte ezeket. Mind second hand. 
Mint ő. Másodkézből került mostohaany-
jához. Most a szekrény jobb oldalán ke-
resgél, kissé elnyűtt, lapos sarkú fekete 
cipő, szoknya, műszálas pulóver, szürke, 
hosszú kardigán és vasalatlanul egy fehér 
blúz. A fejét forgatja a bal- és a jobboldali 
szekrényrész között, mintha teniszmecset 
nézne. Erről eszébe jut, azt nem nézni ké-
ne, hanem csinálni, mint annyi mást. Be-
lebújik a mustársárga, elnyúlt pulóverbe, 
fekete szoknya és cipő, a kardigánt az aj-
tózárás közben dobja a vállára és kettesé-
vel veszi a lépcsőfokokat. Örül, hogy nem 
találkozik senkivel.

Kifulladva érkezik a panzióba, gya-
log. Bérletet nem vett ebben a hónapban. 
Az öltözőben felveszi a világoskék kötény-
ruhát, a hozzá tartozó fehér kötényt, test-
színű harisnyát, fehér Scholl papucsot. Itt 
nincs fehér nadrág világoskék tunikával, 
mint előző munkahelyén. Amikor ezeket 
ott felvette, úgy érezte magát, mintha or-
vos lenne, és csak a sztetoszkóp hiányzik 
a nyakából. Orvos sose akart lenni, látott 
elég vért gyerekkorában, édesanyja arcán 
is, ilyenkor elbújt az ágy alá, csak a ki-
abálást hallotta. Most sem bírja látni a 
vérző sebeket. Mostohaanyjánál az ágy 
olyan volt, hogy ott nem tudott bebújni 
alája. Sehova se tudott elbújni. Mostoha-
apja szerint, ha kitartóbb lenne, akár or-
vos is lehetne, de ő haszontalan tanulmá-
nyokra, pszichológiára fecséreli az idejét. 
Kitartó? Nem kitartó? Őt senki se tartja 
ki, jut eszébe a szó másik jelentése. Leg-
jobb egyedül.

Tolja a kocsit. A svájci márkájú szeny-
nyesgyűjtő a különböző modulok segít-
ségével a szennyes válogatását könnyű-
vé teszi és időt spórolnak, hallja fejében a 
főnökasszony tirádáit. Abban a szobában 
kezdi a munkát, ahonnan már kijelent-
keztek a vendégek. Ez a legizgalmasabb. 
Miről feledkeznek meg, vagy mit hagy-
nak ott, akár szándékosan, a szennyes-
nek szánt zacskóban. Tegnap egy naplót 
talált a használt törülközők között. Nem 
határidőnapló volt. Néhány oldal teleír-
va. Lefényképezte telefonjával, mielőtt le-
adta a recepciónál. Nem ez az első intim 

napló, ami a szobákban a kezébe került. 
Az álomnaplók is gyakoriak, vagy csak 
cetlire, kusza betűkkel felírt álmok, né-
ha az éjjeliszekrényen felejtik. A papírko-
sarat is tüzetesen átnézi, itt is lehet zsák-
mány. A padlón hever egy cédula, olvassa: 
gyerekeim legyekké váltak, mint a légy cí-
mű filmben, féltem, egyre erősebben züm-
mögtek, nőttek, kitéptem az egyik szárnyát, 
szétporladt a kezemben és a má… Nincs 
befejezve a mondat. Nyugtalan, amikor 
a cédulát zsebre vágja. Gondolatokat lop? 
Mások álmait?

Újraolvassa a befejezetlen mondatot, 
beugrik a két szaktekintély neve: Freud 
vagy Jung? Nem mindegy, melyikre gon-
dol, a témavezetők az egyetemen egyre el-
lenségesebbek, ha nem az ő tanítómeste-
rük szerint elemzik az álmokat. Amikor 
benyit a főnökasszony, ő nem veszi ész-
re, az jár a fejében, hogy mindkét szak-
ember nevének jelentése kísértetiesen il-
lik viselőjük elméletére is, Freud, és Jung, 
öröm, ösztön, illetve fiatal, új, tűz és víz, 
az utóbbinál inkább levegő, friss levegő. 
Miért kellene a két tudóst ellenségekként 
kezelni, ahogy a profok teszik?

Felriad a főnöknő rikácsolására, micso-
da mély gondolatokba merült, kisasszony, 
már rég készen kellene lennie a takarí-
tással! Ha így folytatja, repül. Összerez-
zen, már nem Freudra vagy Jungra gon-
dol, és nem a főnökasszonyra néz, hanem 
a szoba sarkába, mintha pókhálót sejte-
ne ott, nem akarja hallani a főnök szöve-
gét, nem is hallja, a cetlin olvasott álom 
megfejtésén jár az esze. A légy. Vagy in-
kább legyek. Ez  felszólító módban a le-
vést is jelenti: Légy! Már messze jár, már 
repül. Nem Freud és nem Jung, hanem 
Adler, az individuálpszichológia atyja jut 
eszébe. A név sast jelent. Madárlét, éles-
látás, fent szárnyalni. Repülni fog.

Kitolja a szobából a szennyesgyűjtő ko-
csit. Zsebében idegen álmok. Az öltözőben 
a szobalány-kocsit készíti elő. Stabil sváj-
ci szerkezet. Két fix és két, változtatható 
magasságban behelyezhető polc. Jobbol-
dalt: felhajtható kengyel egy szemetes-
zsák beakasztásához. Az  alsó kengyel 
rácsozattal és két egymásra rakható, fe-
deles szelektív hulladékdobozzal. Balol-
dalt: változó felszereltségű, összecsukha-
tó és kihúzható lerakókkal, tartóhálóval 
a tisztítószerek számára. Lüktet a fejében, 
mint egy mantra: A Wanzl cég fordulékony 
szobalány-kocsijai gondoskodnak az opti-
malizált, időtakarékos folyamatokról a 
szállodában. A Housekeepinghez éppúgy, 
mint a Room-Servicehez. Praktikus tarto-
zékokkal együtt! Első osztályú szolgáltatás 
az igényes vendégek számára. Tolja.

>>>>> folytatás a 17. oldalról

Hajnali reflexiók
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A Polanski-ügy
Nem véletlen, hogy pont Roman Po-

lanski, pont most, pont ezt a témát szed-
te elő: egyrészt a sztori örökzöld, másrészt 
folyamatosan új olvasatokat szül Polanski 
saját ügyének tükrében is. Csak míg a 
Dreyfus-ügy és a rendező hetvenes évek-
beli szexuális zaklatási pere a mai napig 
vitákat szítanak, frissek, napirenden va-
nak, addig Polanski az általa beszélt film-
nyelvvel együtt öregedett meg.

A  Dreyfus-ügy finoman fogalmaz-
va is a harmadik francia köztársaság 
egyik legkínosabb története volt: 1894-
ben egy francia katonatisztet életfogytig-
lani száműzetésre ítéltek a hírhedett Ör-
dög-szigetre (ahol egyébként a Pillangó / 
Papillon is játszódik, és ahonnan a szer-
zőjének sikerült megszökni). A vád: néme-
teknek való kémkedés. Két évvel később 
új főnök érkezett a titkosszolgálat élére, 
Georges Picquart ezredes, aki új bizonyí-
tékokat és új bűnöst is – Ferdinand Wal-
sin-Esterhazy őrnagy – talált az ügyben, 
és lelkiismeretére hallgatva megpróbál-
ta tisztázni Dreyfus nevét, de hamar át-
hághatatlannak tűnő akadályfalakba üt-
között a felettesei részéről (ma ezt „deep 
state”-nek hívnánk). Az  sajnos nem bi-
zonyult mellékesnek, hogy Alfred Drey-
fus zsidó származású – és a többi ma már 
történelem: Émile Zola híres tabloid-vád-
irata, ahonnan a film is kölcsönözte ere-
deti címét, és amely egyfajta köznevesü-
lésen is keresztülment (pont Esterházy 
Péter írónk használja zsakűzként leírva a 
„Dreyfus-pör” százéves évfordulójára em-
lékezve egy akkori Lettre-ben), ezt köve-
tően pedig jött a megosztott közvélemény, 
a minipogromok, a kettészakadó ország, 
aztán végül, csomó kínlódás után Drey-
fus kapitány hivatalos felmentése. Mon-
dani sem kell, ez az ügy azért lett akkora, 
amekkora, mert túlmutat önmagán: nem 
arról van szó, hogy pontosan ki is szivá-
rogtatta ki a németeknek a 120 mm-es 
ágyú hidraulikus fékrendszerének terve-
it, hanem arról, hogy mennyire jogállam 
a poszt-napóleóni köztársaság, mekkora a 
franciák antiszemitizmusa, tényleg van-e 
égalité, fraternité és liberté, vagy csak ló-
zungok szintjén.

Nos, a Polanski 1978-as ügye is saját 
magán túlmutató okokból fúvódott to-
vább egy átlagos zaklatási vagy nemierő-
szak-ügynél: felment-e valakit a vádak 
alól az, hogy híres, nem mellesleg trauma-
tizált filmrendező? Kiadjon-e valakit Len-
gyelország, Franciaország, Svájc – vagy 
bármelyik más ország – Amerikának, ha 
az illető elismert művész, úgymond nem-
zeti kincs? Kaphat-e, kapjon-e Oscart egy 
zaklató vagy egy erőszaktevő, egyálta-
lán rendezhet-e filmet? Ezek a kellemet-

len kérdések csak még kellemetlenebbek 
lettek a 2017-es Weinstein-ügy és az azt 
követő #metoo-mozgalom miatt, olyannyi-
ra, hogy Polanskit harminc év után vég-
re az Amerikai Filmakadémia is kizárta 
– mialatt ő természetesen folyamatosan 
fenntartja ártatlanságát. Csakúgy, mint 
Alfred Dreyfus. Szóval a Tiszt és kém – 
A Dreyfus-ügy időzítése mondhatni töké-
letes, Polanski rá is játszik az áthallások-
ra, és így természetesen a borítékolható 
botrány sem maradt el: a velencei zsűri-
díj meg a temérdek César-jelölés és -díj el-
lenére (vagy pont azért) a filmet kifújol-
ták, tüntettek ellene. A közvélemény, íme, 
megosztatott, pont mint a Dreyfus-ügy 
kapcsán százhúsz évvel ezelőtt. Jelen so-
roknak természetesen nem tiszte az em-
ber vagy a tette felett ítéletet mondani – a 
mű felett viszont annál inkább, és ugyan 
valahol érthetőek a filmnek ítélt díjak, ne-
héz elsiklani az alkotás modorossága, ide-
jétmúltsága felett.

Polanski a címadó tisztet (Louis Garrel) 
vajmi keveset szerepelteti, alig mutogatja, 
az eredeti tettről alig beszél – a film iga-
zi protagonistája Picquart, és már ebből is 
kitűnik, hogy ez egy vérbeli detektívmo-
zi, ahol a főhőst az igazság felgöngyölítése 
érdekli, nem a nyomozás politikai, embe-
ri vagy másmilyen következményei. Iga-
zi műfaji premisszához pedig igazi, sema-
tikus műfaji karakterek illenek, és nem 
is kapunk ennél többet: a szűkszavú Pic-
quart (Jean Dujardin) klasszikus zsaru-
figura kosztümös környezetben, aki egy 
másodpercre sem feszegeti a zsáner ke-
reteit. Annyira nem, hogy még egyetlen 
sebezhetősége – házasságtörés, amit egy 
férjes asszonnyal (Emmanuelle Seigner) 
követget el – is klasszikus. Ehhez az olds-
chool kerethez ragaszkodik Polanski Cé-
sar-díjat érő, de valójában eseménytelen, 
öreges rendezése is – ha belegondolunk, 
hogy ugyanez az ember készítette az Iszo-
nyatot, a Rosemary gyermekét és a Kese-
rű mézet, csakis a film „kosztümösségéből” 
és az alapanyaghoz való erős ragaszkodás-
ból származtathatjuk a mise-en-scéne ru-
galmatlanságát.

Ebben viszont tündököl a film: látvány 
– operatőri munka, díszlet, jelmez és baj-
szok – terén tényleg kifogástalan, és érző-
dik rajta az a hatalmas műgond, amivel a 
korabeli rajzok, fotók és írások alapján re-
konstruálódott a történet (a forgatóköny-
vet Robert Harris angol újságíró írta saját 
történelmi regényéből). Polanskinak úgy 
sikerült integrálnia a klasszikus police 
proceduralt ebbe az izgalmas történelmi 
miliőbe, hogy sokáig fel sem tűnik, ráadá-
sul a kosztümös filmek egyik rákfenéjét 
– miszerint minden úgy néz ki, mint egy 
panoptikumban vagy egy oktatófilmben – 
is sikerült kiküszöbölni azzal, hogy meg-
mutatják a korabeli Párizs mocskosabbik 
felét is az omladozó vagy füstös vakolat-
tal, a dohos belsőkkel és az utcán heve-
rő lócitrommal együtt. Jean Dujardin va-
lószínűleg a lehető legjobb választás volt 
a főszerepre: jó svádájú, klasszikus hős-
alkat („the strong, silent type”), aki úgy 
vonul be a frissen megörökölt „szeku” fő-
hadiszállására, mint Clint Eastwood egy 
lepukkant mexikói városkába. Láthatunk 
korhűen megmutatott párbajt, gyorstüze-
lő ágyút, grafológust és rögtönítélő bizott-
ságot is, szóval a film csak úgy lubickol a 
történelmi környezet lehetőségeiben.

Mindent összevetve egy „auteur-ségé-
ben” kissé sótlan, egyéniséget nélkülöző, 
sőt túlkomoly és modoros mozi a nemso-
kára 87-et töltő mester legújabb filmje, de 
történelmi nyomozó-tablóként megállja a 
helyét. Az pedig, hogy nézőként mennyit 
vagyunk hajlandóak felfogni és elfogad-
ni a két per közötti nyilvánvaló áthallá-
sokból, szerencsére teljes mértékben ránk 
van bízva.

Tiszt és kém – A Dreyfus-ügy (J’ac-
cuse), színes francia–olasz film, 136 perc, 
2019. Rendező: Roman Polanski. Forga-
tókönyvíró: Robert Harris, Roman Po-
lanski. Zene: Alexandre Desplat. Ope-
ratőr: Pawel Edelman. Vágó: Hervé de 
Luze. Szereplők: Jean Dujardin, Louis 
Garrel, Emmanuelle Seigner, Wladimir 
Yordanoff, Mathieu Amalric, Laurent 
Stocker, Vincent Perez, Denis Podalydès.
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Hegel: járvány és utókor 
között, félúton
Annak, ha egy író egyetemi előadás elő-

készítésétől lelkesülve ír drámát, legalább 
annyi előnye van, mint hátránya: előnye 
egyértelműen az, hogy jól aládokumentált 
drámai szövetet hoz létre a sok kultúrtör-
téneti adatot élő anyaggá gyúrva, hátrá-
nya viszont az, hogy nyersanyaga olyany-
nyira uralkodóvá válik, hogy a szerző nem 
igazán tud lemondani olyan adalékokról, 
amelyek a drámaszerkezetet ingataggá, 
kevésbé kerekké, „színpadidegenné” te-
szik. Nyilván, itt az is kérdés: le tudnám-e 
mindezt írni ennyire határozottan, ha Vö-
rös István író, a Hegel halála című frissen 
írt karanténdrámájának félig online fel-
olvasószínházi, félig pedig online stúdió-
színpadi bemutatója előtt nem ismertette 
volna a szöveg keletkezéstörténetét? Nyil-
ván, nem épp így fogalmaznék. Bizonyá-
ra úgy kezdeném: az esztergomi Babits 
Mihály Színház társulata által a Bubik 
Színpadon bemutatott dráma – bár igen 
határozott vonalvezetéssel illusztrálja Ge-
org Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), 
az újkori filozófiatörténet markáns alakja 
életének utolsó, rövid szakaszában a jár-
vány és a karanténlét morális és szellemi 
természetrajzát, dilemmáit és egyensúly-
talanságait – a szerkezete megkövetelné 
bizonyos sallangok és vadhajtások eltávo-
lítását, az alapos dramaturgiai utómun-
kát. Rögtön hozzá kell tennem viszont: 
a 19. századi kolerajárvány idején spiri-
tuális dilemmák között hánykolódó filozó-
fus drámai története olyan értékes, ellent-
mondásos életérzést, terméketlenségében 
is termékeny járványfilozófiai fejtegetést 
hozott be a Covid-19 által ütemezett hét-
köznapjaimba, amilyennel eddig sehol és 
semmilyen formában nem találkoztam. 
Ez önmagában is érték. Viszont kár, hogy 
a drámai történetmesélés közben súlyta-
lan antihőssé válik a főszereplő…

A parányi, kevés és ad hoc jellegű kel-
lékkel, díszlettel szinte túlzsúfolttá tett 
színpadon (amelyen 3 próbával hozták lét-
re a produkciót Kaj Ádám rendező vezény-
letével) megidézett történet a német him-
nusszal kezdődik. Rögtön eszünkbe jut a 
szerző előzőleg velünk, virtuális nézőkkel 
megosztott élménye: Hegel Berlinje szá-
mára is otthonos hely, írói ösztöndíjának 
helyszíne, akárcsak a történet legelején 
megidézett Kreuzberg, a  német főváros 
művésznegyede. De nem csupán Vörös Ist-
ván számára közeli Berlin: „globalizáltan” 
magam is amolyan fővárosfélémnek tekin-
tem (és ez nagyjából annak tulajdonítha-
tó, hogy járványidőben gyakorta tisztább 
és érthetőbb hírek jöttek onnan, mint Bu-
karestből).

Nos, ebben a járványügyileg kö-
zel került miliőben a történet kezdete-
kor házastársi szópárbajt vív egy enyhén 
eltájolódott, dilemmázó Hegel – aki a kole-
rajárványban a társadalmi rend romlott-
ságának felszínre törését látja – és egy 
enyhén elviselhetetlen Hegelné, aki min-
dent jobban tud a férjénél: előszedi, kiérté-
keli, lehúzza, fikázza. Legalábbis ez rajzo-
lódik ki abból, amit körülbelül tíz percen 
át látni és hallani lehet a színen. Renge-
teget gondolkodtam: miért van az, hogy – 
bár szimpatizálok az erőteljesebben femi-
nista szólamokkal és nagyjából Hegelné 
élesen kritikus okfejtéseivel is – ez a fér-
jet kizsigerelő nő roppant ellenszenvet vál-
tott ki belőlem? Ennek okát a gúzsba kö-
tött, túlontúl kevés eszközű „poszt-covid” 
színészi játékban látom, amelyben éppen 
ott van az él, ahol felesleges: Frau Hegel 
színházi „halála” az, ha az őt megformáló 
színész a szöveget játssza. Magyarán: ha 
rájátszik az élekre. Kivész belőle minden 
emberség, amikor nagyon hangos szemre-
hányásként hangzik el még az is, hogy a 
kor nagy gondolkodója (Hegel) tíz-tizenöt 
éve „kiégett”, hogy jó előadó és csapniva-
ló szerző, író, hogy elpocsékolta „virágko-
rát”, és általában sincs olyasmi, amit ő jól 
végezne. Nem azt akarom színlelni, hogy 
rengeteg év házasság után a házastársak 
nem lehetnek pont ilyenek egymással, de 
itt a tartalom rovására megy, az  ellen-
szenves „kiherélés” a drámai szerkezet te-
kintetében is szellemi impotenssé teszi a 
főszereplőt. Ennél fogva már nehezen tu-
dok azonosulni a drámájával.

Mindez elegyedik azzal, hogy Berlin-
be kéne menni, egy-két ügyet elintézni, és 
főleg újrakezdeni az alkotást, mondja az 
asszony, újraszerkeszteni Hegel korábbi 
műveit, mert ugyan van járvány, de az is 
lehet, hogy nincs, és különben is, az em-
ber annak hisz, amit lát. Ismerős mindez? 
Hát persze, hogy nagyon „covidos” fejte-
getésnek hangzik… Ugyanebben a férj-fe-
leség közötti párbeszédben hangzik el, 
Hegelné tolmácsolásában az, ami a járvá-
nyos életérzés veleje Vörös István drámá-
jában: „A  járvány az, amikor a történé-
sek és a válaszok egyensúlyban vannak. 
Lényegében ilyen a mindennapi élet: nem 
törődünk a halál közelségével. Amikor be-
következik a járvány romantikus szaka-
sza, az  egyfajta apokalipszis: a  járvány 
újra észreveteti magát, félreértésekre ad 
okot, hogy abból aztán összeálljon valami 
csírája egy mélyebb megértésnek. A jár-
vány jellemzője a haláltánc. Ahogy mond-
tad, olyankor fordul elő, amikor nincs 
semmiféle komolyan vehető jövő már, és 
az elérkezése elől épp ezért őrült rángá-
sokkal igyekszik elillanni” – fejti ki férjé-
nek lenyűgöző monológjában, és ettől fog-
va Vörös István drámájához van egy újabb 
„kulcsunk”: az allegorikus szereplők bené-
pesítette késő középkori dans macabre ol-

vasata, amelyben a figurák egy-egy eszme, 
tulajdonság megtestesítői. Ha úgy vesz-
szük, Frau Hegel is az, félig-meddig meg-
bocsátunk neki.

Az ezt követően – Hegel első, törvény-
telen fia képében – színre lépő szophok-
lészi szereplő, a  vak Teiresziász/Georg 
Fischer drámaszerkezeti bűnei azonban 
már kevéssé bocsánatosak. Értem ugyan, 
hogy ő a „járványkultúra” másik drámá-
jából, az Oidipusz-trilógiából érkezik, és 
dolga, küldetése van a színen. Azonban 
egy olyan mellékszálat hoz be a történetbe 
az amerikai őserdők vadságának himni-
kus dicséretével, ami jobbára túldimenzi-
onált kitérő itt. Elmondja jelentőségtel-
jesen, hogy vakként lát igazán, és hogy 
azért tért vissza hazájába, hogy apját 
megvédje a világtól, és „a világot az ő fi-
lozófiájától”. Ez eddig még rendben lenne. 
Azonban a világtalan ifjú „vendégszerep-
lő” arra sürgeti apját, hogy mihamarabb 
kezdjék el Berlinben Hegel könyveinek 
„eltüntetését”. Erre rádupláz Frau Hegel 
is, mondván: „Te fogsz pusztítani. Téged 
használnak majd diktatúrák igazolására.” 
Nos, ennél a jelenetnél nézőként hirtelen 
leválok a produkcióról, alapvető és zsige-
ri düh kerít hatalmába: úgy értsem, hogy 
Hegel nem öltözködött elég gyorsan ahhoz, 
hogy későbbi világát megmentse a náciz-
mustól, és általában az utókort életművé-
nek káros félreértelmezésétől? A kommu-
nikáció századában (de általában is) egy 
ilyen posztumusz felelősség bevillantása 
létezhetetlen. Tudjuk: szellemi életművek-
ből bármi is lehet egyetlen huszárvágás-
sal. Akkor hát ne írjunk semmit, későbbi 
forrófejű őrültek értelmezésétől rettegve. 
Ezzel az optikával tekintünk Hegel és ki-
adója, majd a filozófus és egykori barát-
ja, Friedrich Schleiermacher teológus és 
bibliatudós párbeszédére, majd a főszerep-
lő ezt követő agóniájára. Hegelné hiába is 
nevezi már a kolerában megbetegedett 
férje elmúlását „egy szent jobb létre szen-
derülésének”, mert a „világszellem” kuta-
tóját és teoretikusát ott látjuk már síny-
lődni a történelem szemétdombján. És ez 
még megspékelődik az esztergomi bemu-
tató végén elhangzó Kennedy-hangfel-
vétellel, ami a hidegháborút idézi be egy 
„Ich bin ein Berliner” erejéig. Olyan mind-
ez, mint a járványidőszak: minden van 
benne egyenlő intenzitással…

Babits Mihály Színház, Esztergom. 
Vörös István: Hegel halála. Online felolva-
sószínházi bemutató: 2020. május 24. Sze-
reposztás: Báhner Péter (Hegel), Kéner 
Gabi (Frau Hegel), Bánföldi Szilárd (Tire-
sias), Kazári András (Duncker), Széplaky 
Géza (Schleiermacher), Bánföldi Szilárd, 
Kazári András, Széplaky Géza (Harden-
berg és Kar). Rendező: Kaj Ádám.
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BORSODI L. LÁSZLÓ

A hontalanság utcája
Ha a Szünőföldem a szülőföld elveszí-

téséről és felszámolódásáról szóló novel-
lafüzér, amelyben az emigráció nyomán 
a kétlakiság, a sehova nem tartozás drá-
mája tárul fel, akkor az Örök utca an-
nak a következménye, amely arról számol 
be, hogy mit tapasztal az, mi történik a 
kényszerűen választott hazában azzal, 
aki a kisebbségi létet hátrahagyva az 
anyaországi, többségi közegben él.

Az Örök utca lakóinak tizenöt történe-
te – mely történetek továbbadása a Chol-
noky Viktor-mottó tanúsága szerint írói 
feladat („amiket mégiscsak mindig to-
vább kell mondanom”) – semmivel sem 
szívderítőbb, mint a Szünőföldem alkoho-
lizmusba, nincstelenségbe süllyedt alak-
jainak élete. Az Örök utcában sincs senki 
otthon, senki nem találja a helyét, állan-
dóan úton van, csak vendég a világban 
(Villa Nirvana), az örök utca olyan allego-
rikus tér, amelyben az emberek nem cél-
irányosan mennek, hanem kóvályognak, 
botorkálnak vagy helyben járnak: hur-
colják-elszenvedik hontalanságukat, vélt 
vagy valóban elkövetett bűneiket. Kiszol-
gáltatottak – a politikai helyzet változá-
sainak és saját, szűkebb környezetük-
nek (a Csörögefánk Karcsikája egyszerre 
a kommunizmust követő rendszerváltás, 
apja alkoholizmusának és anyja kurva-
sáságának a játékszere), biológiai adott-
ságuknak, és a történelem alakulásának, 
amivel nem lehet egyetérteni, de változ-
tatni sem lehet rajta, marad hát a világ 
nagy dolgainak alulnézetből való meg-
élése és megítélése, fricskázása (Köpés-
re a múlttól). Aki megnyugvást, megér-
tést, legalább átmeneti vigaszt jelentene 
mások számára ebben az állandó és ér-
telmetlen hurcolkodásban, az vagy beteg 
és a halálra készül (Szilárd papa), vagy 
a társadalom peremére szorított, a  kö-
zösségből száműzött ember (Aki az Úr 
 nevében).

Az Örök utca szerencsétlenjei nemcsak 
térben utaznak, mint Semsei Tamás, ali-
as Juszuf Közép-Európától Kelet-Euró-
pán át Törökországig, Malajziáig és visz-
sza, hanem kultúrák között is, csak ez a 
térben és kultúrák között történő utazás 
nem az identitás megsokszorozódását je-
lentő gazdagodást, ellenkezőleg, identi-
tásvesztést jelent, a  helyt nem találás 
különböző stációit érzékelteti (Üzbég ma-
zsola). Ráadásul az utazás nem auten-
tikus választás következménye, hanem 
kényszer: kényszer köztességben, elvált 
szülők gyerekeként az alkoholista apával 
lakni, majd két nő között vergődni, ké-
sőbb az elrontott családi élet és a mun-
kahelyi körülmények miatt „Magyarból” 
„Németbe” menni dolgozni, hogy bárhol 

van az ember, rájöjjön, boldogtalan (Ter-
mik), hogy a saját otthonában is idegen, 
albérlő, megtűrt (Szalona).

Ez a boldogtalanság, kisemmizettség, 
árvaság az örök utca lakóinak a létálla-
pota, ami egyet jelent azzal, hogy kelet- 
európainak lenni. Az örök utca nem csu-
pán a hontalanság és kirekesztettség 
tere, hanem maga Kelet-Európa. „Ennek 
a Kelet-Európának soha nem lesz vége” – 
állapítja meg a Mágus beszélője. És anél-
kül, hogy a didaxis eretnekségébe esne, 
Csender minden egyes történetét ebbe a 
régióba helyezi: a történetek nem illuszt-
rációi a kelet-európaiságnak, hanem a 
kelet-európaiság, a balkániság az író te-
remtett világának a működési elve. Nem 
is szükség itt belemennünk abba a köl-
csönösen kegyetlen átverés- és megkín-
zástörténetbe, amelyet egyfelől dr. Má-
gus, dr. Árnyék és dr. Szipka, másfelől 
Komor Ádám produkál, elég, ha a Mágus 
narrátorának önelemzését idézzük, ami 
a kötetben körvonalazódó minden embe-
ri sorsra általánosítható: „Mi a három év 
alatt nem tudtunk menni semmire. Vol-
tam közben szakmunkás, munkanélkü-
li, alkoholista, közmunkás, minden, ami 
Balkányban lehet az ember.” Ez  a leg-
több, amit ebben a világban férfi megva-
lósításként felmutathat: az  alulfizetett-
séget, a megaláztatást, az alkalmiságot, 
az ebből következő elállatiasodást. Ez az 
ember alatti létezés a nőknél a prostitú-
cióban szublimálódik (a Termik Fannyja 
mellett Lillácska, avagy egy karrier ívelé-
se címszereplőjének a sorsában).

Hazug, tolvaj világ (volt és maradt) az 
örök utca, amelyben nem volt és nincs be-
csülete a kívülről érkezőnek sem, hiszen 
ennek a végvidéknek nincsenek erkölcsi 
normái, az anyagi szerzés, az ösztönök 
domináltak (Zabfosztók) és dominálnak, 
hát könnyen áldozattá válik a gyanútlan, 
a jóhiszemű, a más kultúrából érkezett 
külföldi is (Éhes ember). Ennek az áldo-
zatiságnak a drámai felnagyítása – mint-
egy az Üzbég mazsolának a tragikumra 
és abszurdra hangszerelt folytatása – a 
Fényben az öntudatát, nevét, tehát iden-
titását veszített Szamosi története, aki 
nemcsak önmagát, hanem meghittnek 
vélt szűkebb környezetét, a feleségét és a 
házát is elveszíti. Sors(talanság)a Gregor 
Samsáéra hasonlít, akinek létidegensé-
gét és a tőle való elidegenedést a felesége 
elfordulása metaforizálja. Nem csoda, ha 
Szamosi (Szakosi?) fény felé fordulásának 
távlatából távoli, meseszerű történetként 
(a tizennégy másik novella kontextusá-
ban kissé manírosnak, álnosztalgiázós-
nak is) hat a Repülj, madár, repülj…

A kötetzáró Folyami emberek című no-
vella azonban visszahozza az olvasót az 
örök utca, a kelet-európai számkivetett 
lét hétköznapjaiba, diszharmonikus em-
beri viszonyai közé, és a két féltestvér 
felemás viszonya, egymással ellentétes 
irányba és párhuzamosan haladó életút-

juk, majd egymásra találásuk nem vál-
toztatja a könyv végkicsengését az ameri-
kai filmdrámákra jellemző happy enddé. 
Anélkül hogy a kötet szövegeinek hol tra-
gikus, hol groteszk-abszurd hangszerelé-
sű alapkarakterét feladná, és fenségesbe 
fordítaná át, a novella és a könyv befe-
jezése érzékelteti, van, lehet sejtelemnyi 
remény, amit túlmutat az emberi sár-
ba esettségen, kiszolgáltatottságon, ki-
látástalanságon. Legyen ennek a neve 
megbocsátás, szolidaritás, vágy a vég-
telenre vagy egyszerűen a (pillanatnyi) 
megnyugvásra. Mintha a cethal poklából 
megmenekült Jónás mondaná: „A csónak 
elejébe ültem, a fejemet magasra tartot-
tam, és szívtam be a halszagú tengeri le-
vegőt.”

Csender Levente Örök utcája tehát szo-
morú, de nem reménytelen világ. Azzal 
a távlattal vigasztal, hogy talán van egy 
örökebb utca ennek a végtelennek tűnő 
kelet-európai, balkáni szennytől bemocs-
kolt földi útnál. Léthelyzetünk (újabb) 
pontos diagnózisa, kor- és kórkép a kö-
tet, amely hiteles mondatokat, a műfaji 
elvárásoknak megfelelő tömör nyelveze-
tű és szerkezetű írásokat is jelent. Főként 
a nevezett régióban élő befogadó számára 
olyan elevenbe vágó olvasmány a könyv, 
amelyben a hol egyes szám első, hol har-
madik személyben beszélő narrátor ma-
gatartására érdemes odafigyelni. Refle-
xiói, megállapításai nem a tapasztalati 
világ történéseinek értelmezéseként, ha-
nem nyelvének világvonatkozásaiban 
válnak lényegessé és hitelessé: egyfelől e 
nyelvi világ működ(tet)ésének a birtoká-
ban, másfelől a nyelv teremtményeként 
mindvégig higgadt maradt, nem idealizál 
és nem démonizál, ítélete épp azáltal nem 
válik ítélkezéssé, hogy a történetalakítás 
révén, a világszeletek elrendezése alap-
ján, elhallgatásai által formálódik meg.

Csender Levente: Örök utca. Elő-
retolt Helyőrség Íróakadémia, Buda-
pest, 2017.
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Vigyázz, kész… nőj már fel!
Zsembery Péter: Vigyázz, 

kész. Scolar Kiadó, Budapest, 
2020.

Zsembery Péter Ábelje a ma-
ga szókimondó egyszerűségé-
ben és jelenvalóságában vetíti 
elénk gyermek-, majd kamasz-
korának képkockáit. A tömör és 
velős felnövéstörténetben sebe-
sen követik egymást a jelenetek 
pontosan úgy, ahogy az idő ma-
ga is elillan, s egy szempillantás 
alatt felnövünk. Mindez életünk 
filmjének kezdőjelenete marad 
csupán. Nincsen ráérős emléke-
zés, és nincsen utólagos értelme-
zés sem: csak a jelen van annak 
minden benyomásával, örömével 
és fájdalmával együtt.

Trágárság, fullasztó alkoho-
lizmus, kendőzetlen szexualitás, 
állandó és nyomasztó feszült-
ség szegélyezi azt az utat, melyet 
Ábel jár be felnőtté válása során. 
Családja nyíltan boldogtalan, ő 
pedig gyakran egyedül (vagy ép-
pen az öccsével kettesben) talál-
ja magát az előtte még felfedezés-
re váró, idegen és nehézségekkel 
teli világban: „Egy kicsit olyan 
érzés, mintha az anyám és a fa-
terom is halott lenne. Egyedül 
vagyunk. Mindenki egymaga. 
Nem tudom, mit csinálnánk, ha 
meghalnának. Eladnánk a há-
zat. Hogy kell megszervezni egy 
temetést? Vennénk magunknak 
egy-egy lakást? De ki kell fizet-
ni a bankot. Nekünk kéne etetni 
a rengeteg macskát. Ennyi macs-
ka nem is tudna lakásban élni. 
Nyolc macska van most.” A  fel-
nőttek világának a nem éppen 
rózsás oldalát ismeri meg legin-

kább, s ezt a gyermeki tisztánlá-
tás, majd a fiatalos hidegvér len-
dületével és lazaságával beszéli 
el. Zsembery regényében a kese-
rűség apró örömökkel, a  lemon-
dás kíváncsisággal, az  érdeklő-
dés pedig közönnyel elegyedik, 
s így Ábel gyermek- és fiatalkora 
már-már groteszk színezetet kap.

A regény nem csupán a párbe-
szédek dominanciája miatt válik 
fokozottan beszédessé, hanem 
azért is, mert éppen megszólít. 
Saját fiatalságunk létfontossá-
gú kérdései és problémái köszön-
nek vissza a lapokról. Rá kellett 
már jönnünk, hogy nem is olyan 
egyszerű elválasztani a szerel-
met a barátságtól, a vonzódást a 
vágytól, a testiséget az érzelmek-
től, a kötelességet a szórakozás-
tól, a gúnyt az undortól, s persze 
jót a rossztól. Olykor hű társra 
lelünk egy kóborkutyában, más-
kor viszont bűzölgő döglött macs-
kát találunk a konyhapult mö-
gött. A Vigyázz, kész újra (vagy 
éppen előre) levetíti az elindu-
lás nehézségeit, az  első lépések 
gyötrelmes szépségét, s  közben 
számos lehetőséget felkínál, de 
sosem mutatja meg a végső állo-
mást. A startpisztoly egy (ultra)
maratonon dördült el, ahol Ábel-
nek, s vele együtt az olvasónak is 
jócskán szaladni (vagy olykor sé-
tálni) kell még a célvonalig.

Itt senki sem az, akinek látszik
Turczi István: Marokkó-

ban a beteg párnája alá min-
dig tesznek tőrt. Scolar Kiadó, 
Budapest, 2020.

Turczi István sokszínű re-
pertoárjának legújabb darab-
ja, a Marokkóban a beteg párná-
ja alá mindig tesznek tőrt című 
regény szinte kézen ragad, s úgy 
vezet el történetének színterére, 
a  Kővár kastélyszállóba. Fősze-
replőnk, az ártatlan ember tipi-
kus megtestesítője, aki „óvatos-
ságból egyszer felírt a noteszébe 
egy Seneca-idézetet: »Egyforma 
hiba mindenkiben bízni és sen-
kiben sem.« Felírta és elfelejtet-
te.” A  bibliai névvel megáldott 
Azrael Isten segítőjéből és a hol-
tak védelmezőjéből most sokkal 
inkább védelmezetté válik Tur-
czi még az ártatlanokat sem kí-
mélő immorális világában.

A  történet akarva-akarat-
lan is eszünkbe juttathatja akár 
még Kafka kastélyát is: fojto-
gató titokzatosság, nyomasztó 
megfoghatatlanság lengi körül 
az amúgy fényűző birtokot, de 
még a személyzetet is. Sosem is-
merjük meg a háttérből felügyelő 
(arctalan) hatalmat, de az esemé-
nyek már eleve annyit sugallnak, 
hogy ennek a világnak jobb nem 
részese lenni. A  nyugalom szi-
gete szempillantás a borzalmak 
barlangjává válhat.

A nővére által mentorált Azra-
el nemes egyszerűsége, fiatalos 
ártatlansága ebben a világban 
pusztán két végletes érzelmet 
válthat ki: a szexuálisan és kor-
porálisan tárgyiasított nők hol 
nemi vágyuk, hol pedig anyai 
ösztönük szerint viszonyulnak 
hozzá; a férfiak azonban gyűlő-
lettel vagy féltékenységtől vezé-
relve elutasítják. A  testiségben 
tobzódó, rendre egyedi módon im-

morális szereplőknek szükségük 
van a fiúra, és arra, amit a sze-
mükben képvisel, de amennyiben 
képtelen integrálódni zárt rend-
szerükbe, azonnal veszélyfaktor-
rá válik. Környezete is csak oly 
végletes módon képes jelenlété-
re reagálni, mint ahogyan ő ma-
ga látja (éli) világát: „Látod, mi-
lyen naiv vagy, nem tudsz mást, 
csak szeretni és szenvedni. Köz-
ben a lényeget rendre szem elől 
téveszted.”

A  borzongató háttértörténe-
tek kibontakozásának soroza-
tában egyre fokozódik a feszült-
ség. A  szereplőkkel történtek 
egyre intenzívebben ígérik a tit-
kok leleplezését, a morális érté-
kek végső győzelmét, s mégis rá 
kell döbbennünk: a  kastélyszál-
ló megrendíthetetlen, s az válik 
igazán mérvadóvá, ami a fiúval 
legbelül történik. „Csupa olyas-
mi történt itt vele, amit tapasz-
taltabb elme előre lát, és bölcsen 
elkerüli a csapdákat. Ő  meg szé-
pen belesétált a legtöbbe. Nem 
direkt, de öntudatosan. Emelt 
fővel, rendületlenül mosolyogva, 
néha nyeretlen kétéves módjá-
ra.” Nyár végére néhány fotó ma-
rad csak a kezünkben: önfeledten 
mosolygó emberek sötét titkaikat 
rejtegetik.

BIRÓ MÓNIKA-ANITA

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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MINDENT NEM LEHET 
BELEÍRNI, DÖNTENI 

KELLENE, MIT IS 
AKARSZ INKÁBB.

OLYAN SOK IDŐ 
NINCS MÁR, 

JÖN A LAPZÁRTA. 
IGYEKEZZ!

ÉRTEM, ÉS 
CSAK A 

VÉGE FELÉ?

TALÁN KI 
KELLENE HÚZNI 

BELŐLE TÖBB 
MINDENT IS, 

KICSIT 
LETISZTÁZNI.

SZÓVAL AZ ELSŐ BEKEZDÉS EGÉSZEN JÓ, DE 
A VÉGE FELÉ VALAHOGY MINTHA SZÉTESNE.

VÉGE FELÉ?

RENDBEN, KÉREK MÉG PÁR NAPOT, 
ÁTOLVASOM MÉG PÁRSZOR, 

ÉS ELDÖNTÖM.

HÁT IGEN, A VÉGE FELÉ 
ÉREZHETŐ, NEM ÁLLNAK ÖSSZE 

A GONDOLATOK.



2020/11. SZÁM – júNIuS 10. 23

Hangfelvétel-múzeum 3.
Mintha valami fülledt hajnali álom len-

ne, amikor összekapcsolódik a sokak által 
agyonhallgatott „amerikai” Agnus Dei, Sa-
muel Barber kóruskompozíciója és az 1987-
ben nem kevesebb, mint négy Oscar-díjat 
betakarított film, A szakasz (1986) Georges 
Delerue nevével jelzett zenéje – amely ter-
mészetesen egy az egyben Barber vonósze-
nekarra írt Adagiója. Mondom: álomszerű… 
Egymásba szivárognak jelentések, hangu-
latok, kedélyállapotok, látványemlékek.

2015 novemberének elején ’s-Herto-
genbosch (Hollandia) székesegyházában, 
a Bosch Requiem sorozat egyik előadásán 
a Wiecher Mandemaker vezényelte Rotter-
dami Szimfonikus Énekkar úgy adta elő az 
említett Agnus Deit, hogy az átélő hallga-
tó alig szabadulhatott a nyugtalanságtól: 
nem álságos-e az Isten áldozati Bárányá-
ról – s egyúttal a kereszténység sarkalatos 
misztériumáról is – úgy „beszélni”, hogy az 
váltig „a legszomorúbb zeneként” szorítsa 
össze a szívünket? Ki feledhetné, az Újvi-
lágban ma is az egyik leggyakrabban al-
kalmazott gyászzenének számít a vonósok-
ra írt Adagio – sok más kulturális bálvány 
és egynémely amerikai elnökök mellett Ein-
stein temetésén is erre zokogtak –, s Bar-
ber remeke több átfogó felmérés fényében is 
győztesként kerül ki a világ legszomorúbb 
zenéinek összeméréséből.

Az  1910-ben született Barber korának 
talán legtehetségesebb amerikai zeneszer-
zője volt, bár az amerikaisággal szemben 
sokkal készségesebben érvényesítette az 
„európai akcentust”, ráadásul a modernitás-
sal hencegő korszellem sodrását tapasztal-

va nem érezte jól magát a nyilvánosságban, 
s gyakran gyötörte az önbizalom hiánya.

Ifjúkorában Pulitzer-ösztöndíjjal tanult 
a Római Amerikai Akadémián. Az  öreg 
kontinens kultúrájának tömegvonzásá-
ban egymás után születtek a kevésbé ma-
radandó juvenáliák, de egy olyan vonósné-
gyes is (op. 11, 1936), amelynek második 
tétele érettségben, mélységben, továbbgon-
dolhatóságban kiemelkedett a többi közül. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy 
még az introvertált szerző maga is elégedett 
volt vele. De történt, hogy Arturo Toscanini 
is felfigyelt erre a második tételre, és arra 
biztatta Barbert, hogy nagyobb orkesztrá-
cióval írja át – önálló műként – az Adagiót.

A téma mindenféle bevezetés nélkül kö-
szönt ránk. Hogy szomorúságának mi a tit-
ka, azt hosszasan lehetne kutatni. Feltűnő, 
hogy a művet a kis hangközök uralják, első-
sorban a szekundok. Voltaképpen csak két 
kvintlépés tűnik ki ebből a le-föl kúszó, las-
sú dallamgomolygásból. Két olyan fölnyúló 
kvint, amely határozottan a sóhajtásra em-
lékeztet a mollban megtestesített melódia 
és a tempó miatt amúgy is nyomasztó zenei 
környezetben. És a nagyívű érzelmi dina-
mika is feltűnik: mintegy a darab kéthar-
madánál tetőzik az emóció. A zárlat pedig 
az ötödik fokra (dominánsra) épülő masz-
szív akkord, amely mindenféle megnyugvás 
vagy feloldódás kizárását „jelenti”… Mintha 
ez az egész már végleg így maradna, csilla-
píthatatlan reménytelenségben. De kétség-
kívül hozzájárul az Adagio ismertségéhez 
az egyszerűsége is. Nemigen vannak kont-
rasztok, nincsenek ellentémák. Katartikus 

hatásegyüttesét a már említett dinamikai 
építkezésen túl a piano- és pianissimo-tar-
tomány mesteri kihasználása, a  szólam-
szám (4–9 szólam) kezelése, a  zene szö-
vetének elvékonyítása és dúsítása vagy a 
tömbszerű hangzás finom árnyalása is elő-
segíti. Úgy tűnik, Barbernél a szomorúság 
a téma felfelé csavarodó, kitartó crescendó-
jaként éri el teljét.

1938-tól, a Toscanini vezényelte ősbemu-
tatótól fogva (NBC Szimfonikus Zenekar) 
az Adagio népszerűsége annyira egyértel-
mű és töretlen volt, hogy jószerével Barber 
Pulitzer-díjjal jutalmazott Vanessa című 
operáját (1958) és 1962-ben írt kiváló Zon-
goraversenyét is elszínteleníti. Talán nincs 
okunk csodálkozni rajta, hogy az Adagio és 
a belőle 1967-ben kórusművé írt Agnus Dei 
amolyan Barber-védjegyekként maradtak 
fenn a köztudatban. Középpont volt ez Bar-
ber életében és művében egyaránt, talán ő 
maga is tisztában volt vele. Szerzőnk aztán 
hol az olasz Alpokba menekült a zaklató si-
ker elől, hol magányosan küszködött egyre 
fenyegetőbb alkoholizmusával és depresszi-
ójával. Meg volt egy hat éves hallgatás is, 
amely után két újabb darabbal lépett szín-
re, egy zongorára írt balladával (1977), és a 
Harmadik zenekari esszével (1978).

1981-ben halt meg, szinte nyomorban. 
West Chester Oaklandsben, édesanyja sír-
ja mellé temették.

JAKABFFY TAMÁS

Épületek és falak 
Meglehetősen termékeny, sikeres pályát mondhat magáé-

nak a Temesvárott élő és alkotó Torony Pál, akinek festészete 
két jellegzetes, meghatározó vonulatba polarizált. A figuratív, 
a valósághű képalkotás biztos ecsetű művelőjeként jeleskedett 
évtizedeken át. A Temes megyei Vojtek községből indult alkotó 
ígéretes tehetségű műkedvelőként kezdte az irón- és ecsetfor-
gatást. Szakmai ismereteit a Temesvári Népművészeti Iskola 
növendékeként Xenia Eraclide Vreme grafikus- és Leon Vre-
me festőművész irányításával alapozta meg és tökéletesítette. 
Mesterei ösztönzésére iratkozott be a Képzőművészeti Líceum 
esti tagozatára, amelyet eredményesen el is végzett. Középfokú 
képzettséget szerezve továbbra is a nem hivatásos képzőművé-
szek közösségének kötelékében maradt: az amatőr alkotók Ro-
mul Ladea Egyesületét erősítette. Talentumát a festészet és a 
grafika több műfajában kipróbálta: rajzolt és festett csend- és 
életképeket, arcmásokat, kompozíciókat és leginkább hangu-
latos tájképeket. Legkedveltebb témájává, ihlető forrásává a 
Béga-parti város vált. Szemrevételezte, majd vásznain példás 
igényességgel és expresszivitással megjelenítette eltérő év- és 
napszakokban, különböző fényviszonyok és időjárási feltéte-
lek közepette a Bánság fővárosának emblematikus épülete-
it, tágas tereit, hangulatos utcarészleteit, titokzatos udvarait, 
árnyas ligeteit és sétányait. Temesvár legelhivatottab, legrá-
termettebb és legsikeresebb festőjének számít. Városképei so-
rozatának fotómásolatait átrostálva állította össze egy repre-
zentatív album anyagát, amelynek megjelentetésével készül 
méltó módon köszönteni Európa 2021-es kulturális fővárosai-
nak egyikét, a „festői Temesvárt”.

Mihelyt lehetősége nyílott rá, őszülő halántékkal Torony Pál 
beiratkozott a Temesvári Nyugati Egyetem képzőművészeti és 
design karának festészeti szakára is. A felsőfokú tanulmányai 

során szerzett ismeretanyagot kamatoztatva vakmerő elszánt-
sággal irányt, szemléletet és formanyelvet váltott, látványvilá-
gát és eszköztárát áthangolta, korszerűsítette. A realisztikus 
festészet behatóan ismert, szakmai sikerek mérföldkövezte útját 
teljes mértékben el nem hagyva, azzal mintegy párhuzamosan 
haladó új csapásra tért, amely az elvontabb, az átértelmezett, 
a nonfiguratív alakzatok, formai megoldások szféráiba torkollott. 
Torony Pál közelebb lépett az épületekhez, karnyújtásnyi távol-
ságról vette szemügyre a házak és támok falait. Többségüknek 
felületeit kikezdte az idő. A mészrétegek lehámlása, foltosodá-
sa, a vakolatok repedései, feltáskásodásai a változatos rajzola-
tok, formák és képződmények kimeríthetetlen sokaságát hozták 
létre. A tompább színfelületek – a szürkék, barnák visszafogot-
tabb árnyalatai – együtteseiből gyakorta élesen vöröslenek elő a 
fedetlenül maradt téglák sorai, amelyek figyelmet ébresztő festői 
effektusokat keltenek. Torony Pál az enyészet – az erodálodott, 
pergő vakolatú, penészfoltos, bomlott, hiányos síkok – a maga 
nemében egyedülálló formakincsének a kiaknázására, képi meg-
jelenítésére vállalkozott Romlékony falak című festménysoroza-
tával, amelynek legsikerültebbnek minősített darabjait a temes-
vári Helios Galériában megrendezett egyéni tárlatán mutatta be.

Talányosak, sejtelmesek Torony Pálnak a pusztulás, a kor-
rodálodás fázisait, furcsa teremtményeit megidéző többrétű 
kompoziciói, amelyek úgy ragadják meg az idő múlásának lát-
ványelemeit, hogy leleményes, eredeti társításaik hátteréből 
mélyebb tartalmak is előderengjenek.

SZEKERNYÉS JÁNOS



Májusban új magyar nyelvű világirodal-
mi magazint indított 1749 címmel a Petőfi 
Irodalmi Ügynökség. A  lap főszerkesztője 
Lanczkor Gábor költő, író, műfordító, szer-
kesztői Izsó Zita író, költő és Zelei Dávid 
irodalomkritikus, történész, munkájukat 
Kelemen Réka szerkesztőségi asszisztens 
segíti. A  szerkesztőbizottság tagjai továb-
bá Adamik Lajos, Bakucz Dóra, Bényei Ta-
más, Biernaczky Szilárd, Fried István, Ka-
rádi Éva, M. Nagy Miklós, Pál Ferenc, Salát 
Gergely, Sári B. László és Tótfalusi Ágnes.

Május 5-én elhunyt Borbás Márta, Jó-
zsef Attila-díjas író, műfordító.

A Fiatal Írók Szövetsége új videósoro-
zatot indított a szervezet Facebook-olda-
lán, mottójuk: „vers és irodalom nélkül 
ugyan lehet, de nem érdemes élni”. A soro-
zatban eddig Bödecs László, Fodor Balázs, 
Halmi Tibor, Horváth Benji, Juhász Tibor, 
Kali Ágnes, Kormányos Ákos, Kollár Ár-
pád, Kulcsár Árpád, Molnár Illés, Neszlár 
Sándor, Nyerges Gábor Ádám, Sánta Mi-
riám, Seres Lili Hanna, Serestély Zalán, 
Soltész Béla, Szőllőssy Balázs, Terék An-
na és Vass Norbert művei hangzottak el.

A  Balassi Intézet májusban is foly-
tatta Artist Talk címmel működő online 

sorozatát. Meghívottjai ezúttal Cebula 
Anna, Damokos Csaba, Molnár Krisztina 
és Ulrich Gábor voltak.

Kabai Lóránt költő kapta a Szabó Lő-
rinc irodalmi díjat, amelyet a miskolci vá-
rosi önkormányzat alapított a város iro-
dalmi életéhez jelentősen hozzájáruló 
irodalmi személyiségek részére.

Május 13-án Láng Zsolt részesült a 
Libri könyvkiadó irodalmi díjában Bolyai 
című nagyregényéért, a  Libri közönség-
díját pedig Grecsó Krisztián nyerte el Ve-
ra című regényével. A  jelöltek közt szere-
pelt még Babarczy Eszter, Barnás Ferenc, 
Bodor Ádám, Darvasi László, Nádasdy 
Ádám, Péterfy Gergely, Tóth Krisztina és 
Závada Pál.

Páskándi Géza halálának 25. évfordu-
lójára emlékezve Magyarország Kolozs-
vári Főkonzulátusa online beszélgetést 
közvetített május 19-én. A  beszélgetés 
részvevői Muzsnay Árpád művelődés-
történész, valamint Dávid Gyula, Cseke 

Péter és Láng Gusztáv irodalomtörténé-
szek voltak.

Király Farkas költő, prózaíró volt a Ba-
lassi Intézet vendége május 28-án, délután 
hat órától. Az  Irodalomcsütörtök (Joia li-
terară) nevű kétnyelvű programsorozat 
keretében a szerző Sortűz című regényéből 
olvasott fel magyarul, valamint románul.

Május 28-án virtuális könyvbemutatót 
szervezett a Székelyföld Kulturális Folyó-
irat a Hargitai Megyenapok rendezvény-
sorozat alkalmából. A  Székely Könyvtár 
sorozat 84. kiadványát, Székely János Vá-
logatott drámák című kötetét Lövétei Lá-
zár László költő ismertette.

Május 29-én elhunyt Kéri Piroska, 
a Szépírók Társaságának alelnöke.

A PesText Nemzetközi Irodalmi Feszti-
vál pályázatot hirdet kortárs magyar szer-
zők számára Reset címmel, a cím témakö-
rében, műfaji megkötés nélkül, kevesebb 
mint hatezer leütésben. A  pályázat be-
nyújtási határideje június 15. A  győztes, 
valamint a közönségdíjas fejenként bruttó 
200 000 forintban részesül, illetve meghí-
vást kap a 2020 szeptemberében sorra ke-
rülő PesText Irodalmi Fesztiválra. Továb-
bi részletek a PesText weboldalán.

A Helikon 2020/10-es lapszá-
mában közölt Hindu bölcses-
ség című rejtvény megfejtése: 
minden gazdagság közt a tu-
dás a legnagyobb érték.

Butaság
A közepes tehetségű ember rend-
szerint elítéli mindazt, …
A fősorok La Rochefoucauld (1613–
1680) fenti aforizmájának a folyta-
tását rejtik.

VÍZSZINTES: 1. A folytatás kez-
dete. 8. Helyben. 11. Zamatos. 12. 
Bevetetlen szántóföld. 13. Csak félig! 
15. Márványmintázatú. 16. Verseny-
szakasz. 17. Részesül. 19. Brassói 
Lapok, röviden. 20. Túlzott tisztelet. 
22. Ló, gyereknyelven. 24. Gyál ha-
tárai! 25. Mona …; híres portré. 26. 
Az utolsó magyar királyné. 27. Ha-
talmában tartó. 29. Páros szám! 30. 
Lamartine verse. 31. Finom nedű. 32. 
Becézett Otília. 33. Vaku végei! 34. 
Jósika Miklós regénye. 35. Pusztuló 
kazah sóstó. 36. Épület alsó, stabil 
része. 38. Római 51-es. 39. Szomjol-
tó folyadék. 40. Pakoló, rakosgató. 42. 
A kripton vegyjele. 43. Kipling egyik 
kígyója. 45. Francia zeneszerző (Édo-
uard). 46. Fizetési részlet. 48. A tan-

tál vegyjele. 49. Jöttére számító. 50. 
A célnak megfelelő. 52. Ősi bizony! 
53. A folytatás befejezése.

FÜGGŐLEGES: 1. Regény, drá-
ma szereplője. 2. Bent kiad! 3. Olasz 
hármas. 4. Norbert egyik beceneve. 
5. Bért javít. 6. Eltérő, különböző. 7. 
Továbbá, valamint. 8. Valódi, hami-
sítatlan. 9. Jártasság a szakmában. 
10. Török autójelzés. 12. Gyűlölő. 14. 
Harc feladása. 16. Távolodva. 18. … 
Pál úr, Petőfi ráérős hőse. 20. For-
mális (követelmény). 21. Dravida nép. 
23. A kalcium vegyjele. 24. A … szé-
rűn; Ady Endre verse. 26. Működé-
si rendellenesség. 27. Hivatkozó. 28. 
A lantán vegyjele. 31. Belső hiba! 32. 
Algériai kikötőváros. 34. Csókoló, ré-
gies szóval. 35. Az asztácium vegy-
jele. 37. Keserű anyagok. 39. Fátlan 
terület az erdőben. 41. Lásd ott!, rö-
viden. 42. Fekete ital. 44. … kakas; 
francia jelkép. 46. Relatív, röviden. 
47. Mint, németül. 49. Római 6-os. 
50. A házba. 51. Baum varázslója.
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Készült a Magyar Kormány
Támogatásával

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi 
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