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Utóvéd. A zöldhajúak

„Minden állóképben ott 
rejtőzik egy történet” —
BESZÉLGETÉS
TÓTH KRISZTINÁVAL /2

Paul Emond:
ALEXIS GAYO 
VÉGRENDELETE /8

Pár lézengő ritter maradt csak, ennyi 
a hőstörténet, újraírt mítoszok 
szavatosságán elmélkedni nem ér 
többé, az út a Himalája felé 
nyitva áll, szedelőzködjünk hát lassan, 
arcunkon másnapos borostával és 
kialvatlanul, rázzuk fel a kidőlt 
lányokat, hogy gyors fésülködés, tükör, 
így is túl sokat tétováztunk eddig.

Találkozunk majd hivatalok zsúfolt 
előszobáiban, földesúri kegy 
kitartottjaiként, múzeumokban 
töröljük le a port a Dávidokról, 
és szépek leszünk a tengerfenéken, 
Nemo atlantiszi vendégeiként, 
gyümölcsöstálak fölött, és konyakos 
meggyet rágcsálva nyári udvarházak 
hátsó traktusában: 
ott mulat a törzs.

Valamikor kétezernyolcvanötben, 
avagy minden időszámítás előtt: 
az emigrációs célponton s időn 
még parázs viták dúlnak -  de bárhogy is, 
a zöld tincsekről megismerjük egymást.

És mindenben igazunk van.
És semmiben nincs igazunk.
És visszajöttünk, és sosem utaztunk el.
És belegyaloglunk a tengerekbe.
A halászok csak mosolyognak rajtunk.

Mert egyik történet sem az, amelyben 
lennünk kéne: nem lehet eltalálni.
Mint múlt századi házibulik végén, 
hogy egyszeriben elhalkul a dallam, 
bent félhomály, kint világosodik már, 
és nem tudni, még futja-e egy körre, 
csak állunk ott, és bámulunk zavartan.

Szántai János: 
TARANTINO ÉS 
A SZÉLESVÁSZNÚ 
KAMARADARAB /19
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-  Sokunk számára Tóth Krisztina neve 
a tárca műfaján keresztül leginkább a tör
ténetekkel kapcsolódik össze. Hogyan szü
letnek a történetek?

-  2006-ban jelent meg az első próza
kötetem. Addig csak verseket írtam, és 
az a prózakötet úgy született, hogy el
kezdtem vágyni rá, kicsit nagyobb terem 
legyen a mesélésre. A verseimben kon- 
denzáltan addig is jelen voltak a törté
netek, de arra gondoltam, jó volna eze
ket kibontani. Azóta sok prózakötetem 
jelent meg, közben különböző lapoknak 
írok tárcákat is, és kialakult bennem 
egyfajta figyelem, fogékonyság a szto
rikra. Úgy járok-kelek a világban, mint 
egy fotós, aki igyekszik elkapni a megfe
lelő részletet, pillanatot. Imádok benéz
ni az autókba a villamosról, mert uta
zás közben például mindenki azt hiszi, 
hogy egyedül van, és senki nem látja őt. 
Ilyenkor is mikrotörténeteket lehet lát
ni: anyuka vezet, a két gyerek veri egy
mást a hátsó ülésen, én meg elképzelem 
a sztorit. Ezek nekem ajándékpillana
tok, lehetőségek a találgatásra, játékra. 
Ugyanilyenek a mobilbeszélgetések: úgy 
társalognak az emberek mobilon, mint
ha egy burokban lennének, és mintha 
nem lennének körülöttük utasok, akik

„Minden 
állóképben 
ott rejtőzik 
egy történet”

Beszélgetés Tóth 
Krisztina költővel, 
íróval
Fotó: Bulla Bea

hallják ezeket a sztorikat. Én meg füle
lek. Szinte mindig ott a mondatokban a 
történet. Mondok egy másik példát. Két 
kötelező program között a múltkor bees
tem egy plázába, hogy ajándékok után 
nézelődjek, és a következőt láttam: di
gitális tájékoztató táblák vannak ki
helyezve minden emeleten, ahova kiír
ják, hogy hol mit lehet kapni, s az egyik 
ilyen tábla előtt állt egy fekete pólós fiú, 
aki egy tolószéket navigált. A tolószék
ben ülő másik fiú annak örült — súlyo
san fogyatékos volt a másik fiú - , hogy 
nyomogathatja ezt a táblát, hogy min
denféle ablakok ugranak fel, ez rettene
tesen tetszett neki. Várakoztam, és azon 
gondolkodtam, hogy lehet ekkora gye
reke ennek a fiatal srácnak. Arra jutot
tam, hogy nem lehet a gyereke, nem le
het kamaszkorú fia ennek a srácnak. 
Elmentem velük a liftig, beszálltunk, 
hirtelen szembe találtam magam a két 
arccal, és észrevettem, hogy hasonlíta
nak. Míg leértünk a lifttel, addig rájöt
tem, hogy ez a srác az ikertestvérét to
logatja, hogy ikerszülés volt, az egyik 
valószínűleg bentrekedt, és az egészsé
ges fiú a súlyosan fogyatékos ikertest
vérét hozta el sétálni. Kiszálltam a föld
szinten, és tudtam, hogy itt a történet. 
Mindenütt ott vannak a történetek.

TÓTH KRISZTINA

-  Ott vannak a történetek, ugyanakkor 
meg is kell élni a valóságot. Hogyan mű
ködik ez a kettősség, ez a figyelem?

-  Ez nem szándékos figyelem, hanem 
egy olyanfajta működés, amit mindenki 
gyakorol, aki irodalommal foglalkozik. 
Eredetileg fiatal koromban képzőművész
nek készültem, megszoktam, vizuálisan 
fogékony vagyok, és ez nincs olyan mesz- 
sze az írói figyelemtől, mert minden 
egyes állóképben ott rejtőzik egy lehet
séges történet. Az ember nyitva hagy az 
agyában egy kamerát meg egy magnót, 
ami rögzíti a részleteket, párbeszédeket. 
Nekem hasznos idő, amit a piacon vagy 
bevásárlással töltök, mert közben hallga
tom az embereket, és ez mind-mind alap
anyag.

-  A Vonalkód című novelláskötetét ol
vasva az volt az érzésem, hogy ott is egy 
kamera működik, a kamera erőteljes jelen
léte érzékelhető. Hogyan születtek és álltak 
össze ezek a történetek kötetté?

-  Amikor a Vonalkódot írtam, azért 
kezdtem bele azokba a történetekbe, 
mert úgy éreztem, ez az utolsó pillanat, 
amikor el tudom kerülni a nosztalgikus 
írásmódot. Engem taszít a nosztalgia, 
s azt gondoltam, szeretnék a hetvenes 
évek végéről és a nyolcvanas évekről ír
ni úgy, hogy kiderüljön, milyen rettene
tes időszak is volt az, milyen rémületes 
volt abban felnőni, és mennyire bedarál
ta az ember személyiségét. Azt éreztem, 
ha egy picit öregebb leszek, akkor már 
azt fogom gondolni, hogy nem is volt az 
olyan rossz tulajdonképpen, voltak azért 
szép pillanatok. Akkor még elevenen élt 
bennem a harag, és azt gondoltam, ezt 
a haragot még bele akarom tenni ebbe 
a könyvbe. Egyébként nem múlt el, nem 
kellett volna annyira sietni, mert most is 
haragszom. Aztán ironikus módon ez lett 
a legfordítottabb könyvem, eddig tizen
két nyelven jelent meg. Ez egy olyan elbe
széléskötet, ahol kapcsolatban is vannak 
a történetek, meg nincsenek is, s mind
egyik egyes szám első személyben be
szél, ami elég mulatságos félreértésekre 
adott okot, mert még mindig találkozik 
az ember azzal, hogy az egyes szám el
ső személyű elbeszélőt azonosítják a szer
zővel. Tizenöt különböző elbeszélőt akar
tam egymás mellé sorakoztatni, akiknek 
a hangját ha összeolvasztjuk egy kánon
ná, akkor kibontakozik a hangok sokasá
gából együtt valami arról az időszakról.

1967. december 5-én született Budapesten. A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola 
szobrász szakán érettségizett 1986-ban. A középiskolai években kezdett el publikál
ni, 1985-ben megnyerte vers kategóriában a Sárvári Diákírók és Diákköltők pályá
zatát. Érettségi után egy évig a Nemzeti Múzeumban dolgozott gyakornokként, majd 
felvételizett az ELTE Bölcsészettudományi Karára. 1990-ben tanulmányait megsza
kítva Párizsba ment, ahol alkalmi munkákból élt és francia költőket fordított. 
1992-ben hazatért, befejezte az egyetemet és tanári diplomát szerzett. 1994—98-ig 
a Budapesti Francia Intézet munkatársaként kortárs képzőművészeti kiállításokat 
szervezett. Egy időben ólomüveg-készítésből élt, az üvegművesség mai napig hobbija. 
Szabadúszó, írásaiból él. Versesköteteket és gyerekkönyveket, novellásköteteket, re
gényt egyaránt publikált, számos rangos díj kitüntetettje.

-  Ebben a kötetben a történetek és a sors 
viszonya tematizálódik. A vonal egyszerre 
a sorsvonal a tenyerünkön, és az, ami az 
egyes történeteket kódként összekapcsolja.

-  Nagyon fontos volt, hogy valami elő
re elgondolt struktúrába illesszem ezt be
le. Minden elbeszélésnek van egy alcíme 
-  Határvonal, Bikinivonal, Irányvonal, 
Eletvonal stb. - , és a vonalkód a kulcs
szó. Az én gyerekkoromban még nem volt 
a tárgyakon vonalkód, és szinte mágikus 
aurája volt minden olyan tárgynak, ami
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Nyugatról érkezett, és vonalkód volt raj
ta. Számosán gyűjtötték az ilyen aprósá
gokat. Volt olyan ismeró'sünk, akinél pél
dául az üres vonalkódos sörös dobozok 
sorakoztak a szekrény tetején. Furcsa 
dolog ez mai szemmel, de meg kell érte
nünk, hogy akkoriban ezeknek a tár
gyaknak szimbolikus jelentésük volt, egy 
másik, létező', de elérhetetlen világ hír
nökei voltak. Vonalkódos dolgokat csak a 
diplomataboltban lehetett kapni. Én fran
cia nyelvű általános iskolába jártam, ott 
sok diplomatagyerek volt. Egyszer vala
ki elmagyarázta nekem, hogy a vonalkód 
az olyan, hogy a vevő csak bemutatja az 
árut a pénztárnál, ott leolvassák, és abból 
már mindent tudnak. Nekem ez miszti
kusan hangzott. Csak sokkal késó'bb tud
tam meg, hogy a vonalkód feltalálója egy 
magyar tudós volt, és hogy nem a fekete 
vonalak számítanak, hanem a szünetek. 
A hiányok! Azt gondoltam, hogy ebben a 
könyvben is a hiányok fognak számítani, 
a történetek közötti el nem mesélt törté
netek, a hiányok, az elhallgatások.

-  Akvárium című regénye 2013-ban je 
lent meg. A regény német fordítása ben
ne volt az első hatban a Deutsche Lite
raturpreis díjra jelölt, 24 országból 
érkező, több mint 160 pályamunka közül. 
Tragikomikus epizódokból, sajátos fekete 
humorral megrajzolt szereplők sorsának 
és viszonyainak alakulásából áll össze a 
megkomponált nagy egész, amely az ötve
nes-hatvanas éveket hozza közel...

-  A regényt három évig írtam, de már 
nagyon régen a fejemben volt, még ami
kor semmit nem tudtam a könyvről, hogy 
én azt egyszer Akvárium  címmel meg fo
gom írni, és hogy ennek egyik közpon
ti motívuma egy akvárium lesz. Egy 
szegény zsidó családban játszódik a tör
ténet, az ötvenes években kezdődik, ahol 
a családapa egy orvos lakásában megpil
lant egy akváriumot, és hirtelen valami 
magasabb rendű létezést lát felcsillan
ni ebben. A fejébe veszi, hogy az ő szo- 
ba-konyhás lakásában fel fog állítani egy 
akváriumot. Ez lesz a mániája az elkö
vetkező' évekre, de mire elkészül az ak
várium, addigra meghal. Azokról az em
berekről szerettem volna írni, akikről 
szerintem elég kevés szó esik a magyar 
irodalomban, a vidékről felkerült szegény 
zsidóságról. Azokról az emberekről, akik 
a háború után mindenüket elvesztették, 
felköltöztek a városba, és megpróbáltak 
integrálódni az ipari proletariátusba, tel
jesen reménytelenül, semmi közük nem 
volt ehhez a réteghez, viszont a zsidósá
gukat elvesztették, és az ő gyerekeiknek 
már fogalmuk sem volt róla, hogy ők egy 
zsidó család, elvesztették a hitüket, nem 
gyakorolták a vallásukat, vagy csak úgy- 
ahogy, aztán elkopott ez is. Dalos György 
írt például ilyen emberekről A körülmeté
lésben, Nádasnak is van egy korai novel
lája, A bárány, de szerintem nálunk azért 
viszonylag ritka a szegény zsidó alak
ja. Sok mindent elolvastam ehhez, új
ságcikkeket például az ötvenes évekből, 
és számtalan érdekes részletre bukkan
tam. A végén már arra kellett figyelnem, 
hogy ne tegyek bele mindent a könyvbe,

ne használjam fel a kínálkozó sztorikat. 
Volt egy ötvenes évek elején kiadott akva
risztika-könyv, na, az nagyon szórakozta
tó. Akkoriban semmit nem lehetett kap
ni egy efféle luxushobbihoz, de ezt persze 
a szerző nem írhatta le. Úgy volt beállít
va, mintha pompás elfoglaltság lenne há
zilag buherálni mindent. Milyen öröm 
az akvaristának, írja például, hogy saját 
maga összerakhat egy levegőztetőgépet 
gyógyszeres fiolából, aktív szénből, kór
házi gumicsőből. Mondhatom, hogy ez 
egy vidám és optimista könyv: lám, bi
zonyos nyugati országokban ezeket a ki
egészítőket készen is meg lehet venni, 
ám mennyivel nagyobb öröm ezt mind 
saját kezűleg elkészíteni! Sikerült egy
két olyan emberrel beszélnem, akik ak
koriban próbáltak összeállítani akváriu
mot, úgyhogy nagyon jó sztorik jöttek elő. 
Például hogy Hévízen lehet a forrásban 
kishalakat találni, mert valaki oda ön
tött ki akváriumi halakat és azok ott el
szaporodtak, és egyebek.

-  Irodalmi pályafutását versekkel kezd
te. Van-e átjárás versei és prózái között?

-  A versekben is sokszor ott bujkál egy 
történet, a történetnek csak bizonyos ele
mei jelennek meg, és a képeket összekötő 
szövegeket belül kell megalkotnia az ol
vasónak, míg a prózában nagyobb részt 
mesélek el a történetből, de azt gondo
lom, hogy a hangütésben nagyon sok ha
sonlóság van, és több kép felbukkan ná
lam prózában és versben is. Nagyon sok 
akvárium vagy víz témájú verset írtam, 
és tudtam már régen, hogy majd lesz egy 
ilyen témájú nagyobb prózám, már akkor 
tudtam, amikor még sejtelmem sem volt 
magáról a konkrét történetről, se a leen
dő szereplőkről. Úgyhogy természetesen 
van átjárás.

-  Több gyerekkönyve is napvilágot látott 
a közelmúltban...

-  Három gyerekkönyvem jelent meg 
ebben az évben, ezek nem egyszerre íród
tak, csak úgy adódott, hogy egyszerre 
adták ki őket. Az egyik egy mellrákos 
anyuka története, de ez egy pozitív tör
ténet. Azt magyarázza el kisgyerekek
nek, hogy mi az a rák. Ennek az ötlete 
úgy született, hogy amikor óvodás volt a 
fiam, volt egy kis csoporttársnője, és az 
anyukája megbetegedett, s ezért gyakran 
én vigyáztam erre a kislányra. Mindent 
elmagyarázott neki az anyukája, hogy mi 
történik közben. Ez engem akkor nagyon 
megdöbbentett, mert én úgy nőttem fel, 
hogy a gyerek előtt ilyesmiről nem beszé
lünk, és ösztönösen azt a szülői magatar
tásmintát vettem volna át. Aztán láttam, 
mennyivel kisebb feszültséggel jár, ha a 
gyereknek pont azt mondják, ami a való
ság, persze a saját szintjén, hogy befogad
ható legyen. Akkor azt gondoltam, hogy 
ebből kellene írni egy könyvet. Aztán el
telt tíz év, s most a kislányom annyi idős, 
mint a fiam volt akkoriban, és arra gon
doltam, hogy itt az ideje végre megírnom 
ezt a könyvet. Sok pozitív visszajelzést 
kaptam. Sikerült egyébként merítenem 
annak a bizonyos kislánynak az egyko

ri mondataiból is. Emlékszem, levittem a 
Balatonra a fiammal együtt, amíg a ma
ma a kórházban volt, és ahogy ültünk a 
Balaton-parton, egyszer csak szomorúan 
azt mondta nekem: én nem értem, hogy 
anyukámba hogy ment bele a rák, ami
kor nem is voltunk a tengernél. A másik 
könyvnek, ami szintén idén jelent meg, 
az a címe, hogy A lány, aki nem beszélt. 
Ez egy örökbefogadás-történet, ami az 
identitáskeresésről szól. Egy teknőben 
találnak egy lánygyereket, hazaviszik, és 
felnevelik. A szöveg eredetileg egy csalá
di performansz része volt. Amikor a kis
lányom, aki szintén örökbefogadott gye
rek, megérkezett a családba, megírtam 
ezt a mesét, pontosabban az első részét, 
a fiam meg komponált hozzá zenét. A fér
jem is szerepelt, ő volt a narrátor. Az elő
adás szövegét később tovább írtam, így 
született meg ez a könyv. Nagyon örül
tem Makhult Gabriella illusztrációinak, 
mert a szöveg világa a cigány népmesé
ket idézi, a linómetszetek pedig ugyan
ezt a hangulatot tükrözik. A harmadik 
könyv tavaly ilyenkor született, ami
kor a kislányomat egy hosszabb beteg
ség alatt gyakran priznicelni kellett éj
szaka. Nagyon ki voltunk merülve, és 
hát mit csinál ilyenkor egy író, felvidítja 
magát! Ennek a harmadik könyvnek az 
a címe, hogy Orrfújós mese, és két fika a 
főszereplője, akik egy orr jobb és bal ol
dalában laknak. Fikkelstein úr, a fősze
replő, beköltözik a bal oldalra, és aztán 
egyszer csak azt hallja, hogy motoszkál 
valaki a másik orrlyukban is. Átlátogat 
a túloldalra, és megismerkedik Fikula 
asszonnyal. Később egy influenza alatt 
rengeteg gyerekük születik. Van egy há
ziállatuk, Baci, őt sétáltatják.

-  Ön műfordító is. Milyen kihívásokat 
jelent önnek e „műfaj”?

-  Nagyon szeretek fordítani, de beval
lom, öt évvel ezelőtt tettem egy fogadal
mat, hogy most egy ideig regényt nem fo
gok fordítani. Eddig többnyire az történt, 
hogy szerelmes lettem egy-egy műbe, a 
teljes libidómat beletettem a fordítás
ba, és olyankor nem tudtam párhuza
mosan mást csinálni. Hetekről, hóna
pokról, esetleg évekről beszélek. Vagyis 
ilyen értelemben én nem vagyok profi, 
mert egész lényemmel beköltözöm a for
dításba, és nem munkaként, hanem al
kotásként élem meg. Most, hogy megint 
kisgyerek van a családban, nem en
gedhetem meg magamnak, hogy pró
zát fordítsak, túl kevés a saját időm. 
De korábban sok mindent fordítottam, 
az egyik legkedvesebb munkám Anna 
Gavalda Szerettem őt című regénye volt. 
Rengeteget tanultam minden egyes for
dításból, hasznos volt minden ilyen mun
ka, és többnyire örömteli is. Ráadásul 
átsegített a kríziseken: amikor éppen 
gondjaim voltak a saját verseimmel, át
lendített ezeken az időszakokon egy-egy 
műfordítói feladat. Azt gondolom, hogy 
a fordítás arra is jó, hogy az ember szé
pen, tisztán és csillogóan tartsa a fegy
vereit, és bármikor tudja őket használni,

» » >  folytatás a 4. oldalon

2016/3. SZÁM -  FEBRUÁR io. 3



» > »  folytatás a 3. oldalról TAR KAROLY Züm -züm
ha úgy adódik, hogy éppen saját dolgot is 
képes írni.

-  Éppen az Ön versei és prózái kapcsán 
gondolkodtam el azon, hogy hagyomány 
és újítás mennyire nem egymással szem
ben álló fogalmak. A választott műfajok 
belehelyezik a szövegeket egy irodalmi ha
gyományba. Mit jelent az Ön számára a 
hagyomány?

-  Ez az egyik legfontosabb kérdés, 
amit egy szerzó' feltehet magának. Min
denki törekszik rá, hogy kijelölje a kö
tődési pontokat, és úgy próbáljon vala
mi saját hangot kialakítani, hogy közben 
jelzi a vállalt előzményeit. Mindnyájan 
benne élünk az anyanyelvi hagyomány
ban, és még azok a művek is, amelyeket 
magyar fordításban valaha megszeret
tünk, beépülnek az irodalmi tudatunk
ba. Amikor tanítok, mindig arra ösz
tönzőm a diákjaimat, hogy minél több 
verset tanuljanak meg kívülró'l. A memo
riter ma már nem divat, de azt szoktam 
nekik mondani, hogy a magukban mon
dogatott versek beépülnek a személyi
ségükbe, mert mindaz, amit magunkba 
szívtunk gyerekkorunktól, alakít és for
mál bennünket. Amikor Thomas Mann 
száműzetésbe kényszerült, híres, prince- 
toni beszédében azt mondta, mit számít 
ez, ahol én vagyok, ott van Németország. 
Magamban hordom a német kultúrát, 
mondta hihetetlen magabiztossággal, 
és valóban, az ember azt tudja magával 
vinni, amit a fejében hord. Ott van a ha
za, ahol a legkedvesebb verseimet el tu
dom mondani magamnak, és otthonossá
got teremthetek az idegen világban, ha 
képes vagyok ezeket felidézni. És igen, 
ha valaha olyan helyzetbe kerülnénk, 
hogy az identitásunk forog veszélyben, 
akkor elég lesz arra gondolnunk, hogy 
mi azok vagyunk, akik ezeket a verse
ket most el tudják mondani fejből. Ez a 
tudás a szabadság burkával vonja körbe 
az embert, még a legnehezebb helyzet
ben is. Számomra valami ilyesmit jelent 
a hagyomány. Ennek a hozott anyagnak 
egy részét az ember tudatosan használ
ja, párbeszédbe kerül vele, más részét 
tudattalanul görgeti, hordja a lelkében, 
tehát amikor versben megszólalunk, so
sem tudhatjuk, hányféle hang beszél ki 
belőlünk. Rendkívül izgalmas más szer
zők műveit olvasva ezeket a hangokat 
is megtalálni, kiszűrni. A legizgalma
sabb számomra a kapcsolódási pontok 
felderítése. Öröm ezt a gyönyörű folyto
nosságot megmutatni a diákoknak, ész- 
revetetni velük, hogy minden minden
nel összefügg, hogy mi magunk részei 
vagyunk a hagyománynak, és ez a foly
tonosság az egyetlen vigasz az időre, az 
egyetlen válasz a múlandóságra.

PIELDNER JUDIT
A sepsiszentgyöri pulzArt Kortárs Össz- 

művészeti Fesztiválon 2015. december 12- 
én elhangzott beszélgetés szerkesztett vál
tozata.

Tört hely

Folyik a tér, 
kerékbe tör
te már a szél
iében szállo
dában állo
másozó tár
saságnak jobb
ik fele, pár
tos tagok se
rege, ital
lal, sok mise
borral, tele
fonon kérdez
ik, mi lesz ve
lünk'?,mind egy szá
lig, a követ
kező' nagy kon
ferenciá
ig, eszünk, ve
szünk és elve
szünk, már nem le
szünk, ha nem le
szünk észnél, m i
kor a kor kel- 
leme kelle
ne. kedvünk
re kelve már
most is, végül.

Sum m a

múltam kezét szorítom hálásan 
kétszínűre festettem magam  
olcsó húsomnak híg levét agyamban 
már gyermekkoromban lékelésekkel

próbálta
amikor fejjel vitt a cementkorlát sarkának 
és a játszótársam által egyensúlyozott 
jégtörő' vasával jó l fejbekólintott 
később jö tt meg az eszem 
háború volt a második világégés 
késtek a buszok és a vonatok 
későn érővé váltam magam is 
négy szülő alatt cseperedtem anyátlanul 
pad  alatti szeretet-huzatban 
páromtól vártam az anyait 
miközben megszokásból anyává tettem  
családom szétverte a szekus akarat 
múltam vigyázta besúgó nem lettem 
vörös káderlapom ellenére magamban

ellenálló
hálásan köszönöm nyugtalanságommal 
sakkozom ráérősen régi barátom ő  
levett kalappal áll a velem történtek fölött 
ketten figyeljük miként öregszik 
segítségemmel szépülve múltam  
a mindig mostohának öltözött jelenben 
a ki tudja hányadik világháború idején 
ki múltjával hálásan szorít kezet 
mert szokásból a megalkuvással ténfereg 
a sír előtt visszasírni mit lehet 
köszönet érte hát köszönet 
nem kellett volna igazán nem kellett volna 
de mást nem lehet mást már nem tehet

Érik a szamóca 
Erika mosolya 
Aranyló kikelet 
Hajából integet

Fogain csilingel 
Szavával kilincsel 
Ajtaját kitárja 
Ránk ragyog világa

Fényárban kavarog 
Vágyágyra csavarog 
Kedvünkön áttáncol 
Szívünkben viháncol

Érzelemkabóca 
Félénkség kanóca 
Füzünket csiholja 
Kedvünkre csókolja

M olnár Sándor: Kontaktus

C om pendium

aki fél félig él 
tudatod épp henyél 
miért mitől kitől?
értelmed cölöpje rendre kidől, miközben 
rengeteg urad előtt lehajtott fejed

élted tanít hevít 
múltra jövőt kerít 
miért kiért hova?
csábít: ne csüggedj soha, hiába nem élt 
még senki, képzelj magadnak túlvilágot

bíztat és rekeszt a kereszt alatt virtuális 
malaszt félelemben taposott fél életet 
a lélek lélegzet 
elszáll befellegzett 
nem egyéb: sima sál

félszed génbe írva 
elkísér a sírba 
élted fél ha félted
bátorság az Isten ha kell segítve segítsen 
minden félő ember rajtad és rajtam is

HELIKON



BOGDÁN LÁSZLÓ

M adáremberek és őrszobrok
Frédi beül a szikla árnyékába, a kő

nek vetve hátát, ráérősen kezdi el. — Te 
ültél már hajón? — kérdeztem a szép 
Máriát, aki talán a legjobban elbűvölt 
engem, öregedő férfit, a fantasztikusan 
megfiatalodó nagymamák közül. Nem, 
még nem. És Éva? O sem. Pontosan 
ezért gondoltam valami hajóstörténet
re, ezt, mivel nincsenek valóságos ten
geri élményeink, kiszínezhetem, és ő is 
tovább fejlesztheti, hogy lekösse és 
semlegesíthesse a Fényfal hatását, 
amely, mint gyertyafény a lepkét, egyre 
nyomasztóbban, egyre ellenállhatatla- 
nabbul vonzza magához. Bizonyára ér
ti, nem szeretnénk elveszíteni ó't. Én 
különösen nem, hiszen -  vörösödött el -  
nagyon megkedveltem. Szembenézett 
velem. Igen, kedves Frédi, minden ér
telemben. Lehet, hogy a mi szerelmi 
életünk, amely annyi örömet okozott s 
annyi nem várt gyönyörben részesít
hettük egymást, feladva merev, hetero
szexuális elképzeléseinket, Ödön von 
Boticselli utópiája, de ez lényegében 
mindegy is, ugyanúgy átélünk min
dent, mint egykor, régen elröppenő ifjú
ságunkban. Nekem ez különösen újdon
ság, hiszen én, a férjemmel kialakuló 
kapcsolatunkban, házasságunk alatt 
igazán nem a szexualitásra helyeztem 
a hangsúlyt. Megboldogult férjem -  
akit hiába kerestünk a mi világunk
ban, egyszerűen fellelhetetlen volt, 
nem tudjuk, hova kerülhetett? — görög 
katolikus pap volt, gátlásokkal teli fér
fiú, aki imádott ugyan engem, de félt is 
tőlem, ritkán közeledett hozzám, min
den alkalommal, ha nem restellném, 
úgy is mondhatnám, nekem kellett el
csábítanom. De igazán nem akarok

rosszat mondani megboldogult uram
ról, teljes harmóniában éltünk, soha a 
hangját sem emelte fel, türelmes volt, 
megbízható s a maga módján kedves is, 
csak... Különben hitbéli meggyőződése 
miatt hét és fél esztendőt raboskodott 
Románia különböző, rossz hírű börtö
neiben, Zsilaván, Máramarosszigeten, 
Szamosújváron, majd, már súlyos bete
gen, a deltába került, egy kényszer
munkatáborba. Egyetlen fiunk, a Car
men édesapja tizenhét éves volt, amikor 
elhurcolták, mivel nem egyezett bele a 
görög katolikus egyház megszüntetésé
be, illetve a görögkeleti egyházba való 
erőszakos beolvasztásába. Paptársaival 
és püspökeivel együtt, elszántan vállal
ta a megpróbáltatásokat is, de nem al
kudott. Szegény, el sem tudta volna 
képzelni, milyen szenvedések várnak 
rá a kommunista börtönpokolban. Én 
harminchat éves voltam akkor, amikor 
elvitték, és szexuális életünk, még nem 
sejtettem, be is fejeződött, hiszen 1957- 
ben már halálos betegen, roskatag 
öregemberként tért vissza. Fiam korán 
nősült, még mindketten egyetemisták 
voltak a gyönyörű feleségével, aki félig 
magyar, félig szász családból szárma
zott, a mi családunk triplán is kevert. 
Azt se tudom, hogyan vették fel őket az 
egyetemre, mindkét családnak priusza 
volt, apatársam, jó nevű szász ügyvéd 
is börtönben volt akkor, csak azt ne 
kérdezze, miért. A vádak amúgy is ko
holtak voltak. A gyerekek jól tanultak, 
tudták, bármikor vége lehet, kirúghat
ják őket. Igyekeztek nem belekevered
ni semmibe. Ez főként 1956 szeptembe
rében és októberében volt nehéz. Akkor 
már megszületett a kis unokám, fiam

őrizte a menyemet, az utcára se jártak 
ki. Az órákra, a gyakorlatokra és haza. 
Menyem végül is gyógyszerész lett, fi
am sebész. Carmen egyéves volt akkor, 
amikor csontsovány nagyapja reszkető 
fejű aggastyánként hazaérkezett. El
mesélte, sokszor térdig, derékig vízben 
állott, két napig is, ez volt a büntetés. 
Minden börtönben, ahol megfordult, 
voltak ilyen cellák, lábon állott, térdig 
vízben, ha nem bírta, mert görcsöt ka
pott a lába, le kellett ülnie. Azok a sza
dista vadállatok, akik őrizték és kínoz
ták, különösen a görög katolikus 
papokat büntették így! Amíg a vízben 
állótok, vigyorgott az egyik börtönpa
rancsnok, gondolkodhattok, alája írjá
tok-e vagy nem, hiszen ha elfogadjátok 
az elkerülhetetlen egyházegyesítést, 
azonnal ki is kerültök innen, szenvedé
seitek véget érnek! Persze, erre sem 
volt semmi garancia, volt, aki megtet
te, s mégse szabadult ki, sőt, egyfolytá
ban gúnyolták az őrök. De férjem, tár
sai többségéhez hasonlóan, egyszerűen 
képtelen volt megalkudni, inkább di- 
dergett a jeges vízben. Arra kevés fene
vadat vitt rá a lélek, hívő parasztembe
rek voltak végül is, sokakat közülük 
gyóntatott is titokban, hogy őt, az isten 
szolgáját meg is verjék. Az, hogy a je
ges vízbe állítják, s ott tartják napokig, 
úgy látszik, összefért keresztény hitük
kel. Szamosújvárról került a deltába, 
ott is állandóan vízben állva dolgoztat
ták, túlélte szegény, de ott szerzett be
tegségeiből vesetuberkulózist kapott, 
igen hamar belehalt. De nem akarom 
életem tragédiáival untatni, kedves 
Frédi, elképzelheti már csak ezért is, 
mennyire becsülöm az unokaöccsét, aki 
felvállalta Maria Cristina asszony ha
gyatékát, s hamarosan nyilvánosságra 
hozza a felkavaró, tragikus, a megalázó 
börtönviszonyokat, az eszméletlen álla
potokat leleplező, a foglyok minden 
mértéket meghaladó kínzását és szen
vedéseit bemutató dokumentumokat. S 
most halljam a tengerésztörténetet, 
fogy az időnk, kedves Frédi. Tudja, 
kedves Mária, kezdtem el, én bejártam 
a világ tengereit, holland kereskedelmi 
hajókon, legtöbbet az Indiai-óceánon 
hajóztam, de sokat hajózhattam az At
lanti-óceánon is, eljutottam Ausztráliá
ig, Új-Zélandig és Patagóniáig, amit 
nem véletlenül neveznek Tűzföldnek! 
Behatóan megismerhettem a polinéziai 
szigetvilágot is, Tahiti édenkertjétől a 
Salamon-szigetekig, sőt eljuthattam a 
Húsvét-szigetekre is, ahol, mint bizo
nyára tudja, hatalmas szobrok állanak 
a parton, mintha a szigetet őriznék. 
Ma sem tudni, kik csinálták eme óriá
si, fenyegető kőkolosszusokat, s ha 
tényleg fagörgőkkel szállították volna 
őrhelyükre, ahogyan sok tudós állítja, 
honnan szerezhettek fát, hiszen a szi
get fában igen szegény. De nem a tudo
mány megoldatlan kérdéseire keresem 
a választ, amikor ezeket a várakozó kő
szobrokat felemlegetem. Egy alkalom
mal három napig várakoztunk a kikö
tőben, vihar volt és nem futhattunk ki,
> » »  fo ly ta tá s  a  6. o lda lon
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már első éjszaka elhatároztuk egy yor- 
ki cimborámmal, hogy meglátogatjuk a 
szobrokat, kíváncsiak voltunk, tényleg 
igazak-e a babonás matrózok körében 
terjengő legendák, és megmozdulnak-e 
a sötétségben várakozó szobrok, ha ide
gen közeledik feléjük? Hittük is, meg 
nem is. Sokan a tengeri kígyót is látni 
vélték, de egy olyan öreg szeszkazán
nal is beszélhettem, aki látta a Levia- 
tánt, sőt a titokzatos kísértethajót is, 
amely dagadó vitorlákkal repül a ten
geren, lobog a komor és baljós emléke
ket idéző fekete zászló, de a kormány
keréknél nem áll senki, a fedélzeten 
sem látni a kapitányt, mintha a matró
zok is láthatatlanok lennének. Aki 
meglátja a halálcsillagot, mert ez van 
felfestve az oldalára, igaz, már nagyon 
kopott a felirat, motyogta a vén tengeri 
medve és fogatlan szája mozgott, ren
dületlenül rágta a bagót, az elkészül
het a legrosszabbra, a halálra, s arra, 
hogy ő maga is hamarosan a kísértet- 
hajóra kerülhet, amelyet a titokzatos 
bolygó hollandi irányít, ám őt még soha 
nem látta senki. De vissza a Húsvét- 
szigetekre, a föld eme páratlan helyére, 
nem véletlenül nevezik a világ köldöké
nek. A viharban aránylag könnyen, fel
tűnés nélkül hagyhattuk el a hajónkat, 
az őrt álló matróznak adtunk egy üveg 
pálinkát, hunyjon szemet, nem hagy
hattuk volna el másként a hajót. Ki
mentek, döbbent meg és összekoccant a 
foga, mi lesz, ha eltipornak ezek a be- 
hemót, négyemeletes házaknál is ma
gasabb kőszörnyetegek? Nem féltek? -  
hányta babonásan a keresztet, de azért 
a pálinkát természetesen elfogadta, s 
elfordult, amíg mi a kötélhágcsón le
ereszkedtünk a kis csónakba. Meleg 
pulóver is volt rajtunk, s viharkabát, 
de mégis cidriztünk a tengert korbá
csoló, csónakunkat dióhéjként pörgető 
szélben, minden tapasztalatunkra és 
ügyességünkre szükségünk volt, hogy 
a partig evezhessünk, egyre erősebben, 
feltartóztathatatlanul zuhogott. Az 
időn túli esőben, megmarkolva zseb
lámpáinkat, dideregve és -  bevallom 
annyi év után -  teljesen elbizonytala
nodva szálltunk ki a ladikból, és a ned
ves homokra húztuk ki, nehogy elso
dorják a hatalmas, fenyegető 
őslényekre emlékeztető hullámok, ame
lyek, mintha a minket váró, egyenes 
vonalban álló kőkolosszusok vízből lévő 
hasonmásai, megelevenedő, de azonnal 
darabokra is hulló, majd ismét hullá
mokat öltő, fenyegető tükörképei lettek 
volna. A lámpák erőtlen, sárga fénykö
rei vibráltak előttünk, amint a pocso
lyákat kerülgetve, bokáig süllyedve a 
nedves homokban, megindultunk a 
szobrok felé. Villámlott, s az egymást 
követő villámok vakító, fehér fényénél 
már megláttuk az első kőóriást, amikor 
váratlan dolog történt, a szakadó eső
ben megázhattak az elemek, az ő lám
pája is, az enyém is váratlanul, egy
szerre kialudt, s ott dideregtünk a 
sötétségben, a szobrokkal szemben! A 
villámlások fénye egy-egy végtelennek

» » >  folytatás az 5. oldalról

tűnő pillanatra kiemelte a minket bá
muló szobrok fejét a sötétből, mintha 
röhögtek vagy tátogtak volna, megmoz
dult fogatlan szájuk, furcsa remegések 
futottak át rajtuk, mintha készültek 
volna valamire. Nem vagyok félős, ked
ves Mária, sok mindent átélhettem már 
évtizedek alatt a tengereken, yorki 
cimborám sem volt gyáva legény, már 
az is bizonyítja, hogy vállalkozott erre 
a kalandra, de akkor, hirtelen valami 
esztelen, páni félelem kerített hatalmá
ba, el akartunk futni, de már nem tud
tunk, és nem is volt hova. Előhúzta a 
már a hajón indulásunk előtt megkez
dett pálinkásüveget, átnyújtotta ne
kem, meghúztam, ő is ivott, de remegé
sünk nem szűnt, mintha a látásunkat 
is elhomályosító esőből és a nedves 
földből áramolt volna szívünkbe a ret
tegés. Egyre követték egymást a villá
mok, kimetszve a sötétség hullámzó 
kárpitjára a fenyegetően ránk meredő 
monstruózus fejeket! Egyes szobroknak 
már a törzse sem látszott, évszázadok 
során temethette be őket a föld, de fe
jük változatlanul ránk meredt. A 
mennydörgések a szobrok körül görög
tek, s mintha tényleg megmozdították 
volna őket, először csak azt észleltük, 
döbbenten, hogy felénk fordulnak, ez 
már nem lehetett optikai csalódás, 
igen, kedves Mária, minket néztek, 
lampionszerű szemük fenyegetően ránk 
meredt, mintha akartak volna tőlünk 
valamit, tekintetüknek villámlások

fényénél viliódzó hálójából nem volt me
nekülés! Rettegve vettük észre, hogy 
ismét megmozdulnak, ez sem lehetett 
káprázat, a hat kolosszus lassan csusz- 
szanva előre a nedves homokon, egysze
rűen megindult felénk, hallottuk, 
amint a pocsolyák szétspriccelnek több
tonnás súlyuk alatt! Mozgásuk érzékel
hetően felgyorsult, s egyszerre remegve 
vettük észre, hogy félkör alakban fog
nak körül! Nem véletlenül nevezték 
őket az őslakók, villant fel bennem a 
felismerés, sétáló szobroknak. A nagy 
kérdés velük kapcsolatban ugyanis az 
volt, hogy hogyan juttathatták el őket 
az ismeretlen szobrászok, a sziget távo
li pontján, a másik felén lévő kőfejtőből 
ide, a tengerpartra? De nem volt időm 
ezen a rejtélyen töprengeni, bizonyára, 
bármilyen furcsának is tűnik, a saját 
lábukon juthattak idáig, hiszen láthat
tam, hogy mozognak. Váratlanul hal
lottuk meg a titokzatos hangokat is, 
kik vagytok, mit akartok? De nem vá
laszolhattunk, mert mit is mondhat
tunk volna? Szembenéztünk velük, de
lejes tekintetük nem eresztett, de már 
akkor sem menekülhettünk volna el, 
ha képesek lettünk volna egyáltalán 
megmozdulni, de már nem bírtuk fel
emelni a lábunkat, a nedves homok fog
vatartóit, mintha folyékony betonba 
léptünk volna, amely elkezdett lassan 
megkeményedni, megkötni. Nem, egy
szerűen nem volt menekvés. Úgy érez
tük, az őrködő, komor kőszörnyetegek
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közölni akarnak velünk valamit, vala
mi fontosat, ami meghatározhatja to
vábbi életünket is, kihatással lehet a 
sorsunkra! A mana, a benső' eró', ami 
bennük volt, áramolni kezdett lassan 
felénk. Már nem féltünk! Kiderült, ó'k 
sem értenek egyet egymással. A bal 
szélső', baltafejű nagyon bizalmatlan 
volt, talán mert a lába, ha volt neki lá
ba egyáltalán, de vaskos törzse is már 
elsüllyedt a homokban. Ezek alkalmat
lanok, hallottuk a mély hangját, mint
ha egy kút vagy egy pince mélyéből jött 
volna. Idegen tengerészek, mormogta a 
társai fölé magasodó óriás, nem is érte
nek, mert nem is érthetnek meg min
ket, hiszen nem is ismernek, nem tud
ják, hogy kik vagyunk, mit akarunk? 
Helyzetünkben, tudjátok, nem válogat
hatunk, mondott ellent egy mellette ál
ló, valamivel alacsonyabb kőkolosszus, 
és érdeklődve pillantott ránk, az üze
netünket azért elvihetik! Nem érzitek, 
hogy hisznek nekünk, mormogta a jobb 
szélen álló óriás, és szeme ránk villant, 
ó'k lehetnek a hírvivők! De akkor hirte
len állt el az eső, egyre ritkábban vil- 
lámlott, elhalkultak a még mindég óri
ási, háznagyságú hullámokat görgető 
mennydörgések is, a még mindég há
borgó, nyughatatlan óceán belseje felé 
távolodtak, s a szobrok hirtelen tértek 
vissza a helyükre, már nem foglalkoz
tak velünk! A varázslat úgy ért véget, 
ahogy kezdődött, s mi, mintha álomból 
ocsúdtunk volna fel, megremegtünk, it
tunk egy-egy kortyot a zsebünkből elő
húzott üvegünkből, egyre jobban fáz
tunk, gondoltuk, csak felmelegít, s 
tétován megfordultunk, most már ki 
tudtuk húzni csizmánkat a nedves, gő
zölgő homokból, nem tartott vissza 
semmi! Intettünk a közömbösen távol
ba meredő szobroknak, mi elvisszük a 
hírt, állottunk meg, szembe velük, de 
már nem foglalkoztak velünk, számuk
ra már nem is léteztünk, csak egy fe
lesleges, gyorsan elhibbanó lehetőség 
lehettünk, sok évszázados őrszolgála
tuk egy bizarr eseménye, azonnal meg 
is feledkeztek rólunk. Elkeseredetten 
baktattunk vissza, a nedves homokban 
csillogó pocsolyák között a csónakun
kig, kitoltuk a vízre, beültünk és resz
ketve eveztünk a hajónkig. A matróz 
már részeg volt, benyakalhatta a pálin
kát, remegő kézzel húzott fel, jó hogy 
éltek, dadogott, azt hittem, elragadnak 
vagy eltipornak ezek a kőfenevadak. 
Előhúztuk az üvegünket, ittunk né
hány kortyot, őt is megkínáltuk, de 
már nem kért, közeledett a váltás ideje, 
s bizonnyal nem akarta, hogy észreve
gyék részegségét. További jó szolgála
tot kívánva mentünk be a kabinunkba, 
lefeküdtünk, tovább ittunk, hallgatva 
álomban vergődő társaink hortyogását, 
de benső remegésünk nem szűnt, egyre 
a kőkolosszusokat láttuk, amint fogat
lan szájuk vigyorra húzódik és lampion 
nagyságú szemeik vörösen égve mered
nek ránk. Másnap reggel kábultan ri
adtunk fel, szaggatott a tarkónk, égett 
a szemünk, de gondolkodás nélkül, ká
bán indultunk el, újra beszállottunk a 
csónakba, kieveztünk a partra, a

napfény már felszárította a pocsolyákat 
és a könnyeket. Tétován álltunk meg a 
kőkolosszusok előtt, de már tudomást 
sem vettek rólunk, a harsány fényben 
egy irányba, az óceán egy távoli pontja 
felé néztek, mintha jelre vártak volna, 
egy soha el nem hangzó jeladásra, most 
nem is mozdultak meg, s akkor egy pil
lanatig azt hittem, mégiscsak érzéki 
csalódások áldozatai lehettünk az éj
szaka, hát hogyan is mozdulhattak vol
na meg ezek a földbe süppedő, több ton
nás kőszörnyek? Egy ágyékkötős 
bennszülött öregember állott meg mel
lettünk, beszélni kezdett hozzánk, tört 
spanyolsággal, kézzel, lábbal mutogat
va, saját, számunkra érthetetlen szava
it is zagyvának tűnő beszédébe keverve 
közölte velünk, hogy a szobrok azt a he
lyet nézik az óceánon, ahonnan építőik 
ideérkezhettek. Még mindég őket vár
ják! Az első tiszt is odajött hozzánk, 
ámultán hallgatta az öregembert, s 
amikor az hirtelen távozott, mintha 
jelt hallott volna, elmesélte, hogy a szi
get őslakói körében él egy legenda, ó'k 
egy távoli, elsüllyedt szigetről kerül
hettek ide, nagyon régen, a sziget neve 
is fennmaradt nyelvükben, mondáik
ban! Hiva, így hívják, akárcsak első, 
nagy törzsfőnöküket, akit állandóan 
visszavárnak, a másik világból. A tér
képen ilyen nevű sziget nem található. 
A legenda szerint elsüllyedhetett, föld
rengések következtében tűnhetett el 
örökre az óceán mélyén. Lakói, az indi
ánok, a mai szigetlakok ősei, megne- 
szelve a veszélyt, Hiva vezetésével, csó
nakjaikba szállva, úgyszólván az utolsó 
pillanatokban menekülhettek el! Ide
jöttek, a Húsvét-szigetekre, ahol szob
raikat is faragták, talán hogy nagy fő
nökeiknek, kedves halottaiknak 
állítsanak emléket, talán azért, hogy a 
hatalmas szobrok őrködjenek, védjék a 
szigetet, és őket, a titokzatos, legendá
ikban ugyancsak szereplő madárembe
rekkel együtt, az óceán folyamatos tá
madásaitól! Amikor elmeséltük, mi 
történt velünk éjszaka, a viharban, a 
tiszt megdöbbent. Biztosan nem érzék
csalódás volt, kérdezte, a villámlások 
fényében tűnhetett pillanatokra telje
sen valószerűnek, hogy megmozdultak 
a szobrok? Nem, mondta eltökélten a 
yorki haver. Körbefogtak, érti, s közöl
ni akartak velünk valamit, éreztük, 
hogy hogyan áramlik felénk a mana, az 
ő benső erejük, de aztán váratlanul el
állóit az eső, egyre kevesebbet villám- 
lőtt, távolodtak a messzi óceánon gö
rögve a mennydörgések is, s a varázslat 
megszűnt! Egyszerre azt vettük észre, 
hogy ott állanak ismét, a régi helyü
kön, de már nem figyelnek ránk, tekin
tetük egy irányba néz, a még mindég 
háznagyságú hullámokat görgető óce
án egy igen távoli, rejtelmes pontja fe
lé. Hirtelen megint feltűnt az öregem
ber, s valami repülő madáremberekről 
zagyváit, akik holdfényes éjszakákon 
még mindég feltűnnek a sziget felett, s 
vijjogó hangokat hallatva köröznek a 
szobrok körül. Ok a mozdulatlanságra 
kárhoztatott, élő szobrok repülő hírnö
kei. A legenda szerint, fejtegette

keresztet vetve az első tiszt, a sziget 
mondáiban, énekeiben, táncaiban sze
replő madáremberek tényleg valami 
különös, misztikus kapcsolatban áll
hatnak az őrkolosszusokkal. Több szob
ron is látszanak a repülő madárszerű 
embereket ábrázoló, már elmosódó raj
zok, sőt a szigetlakok máig megfejthe
tetlen beszélő tábláin is feltűnnek, 
amelyeket az ő nyelvükön rongo rongo- 
nak neveznek. Furcsa, különös ábrákat 
ábrázoló rovátkák látszanak, egymást 
követő sorozatokban e táblákon. Értel
müket máig nem tudták megfejteni, pe
dig sokan próbálkoztak vele. A közel 
hatszáz kész és négyszáz félbehagyott 
szobor, s a beszélő táblák számtalan ér
deklődőt, szélhámost vonzottak ide, de 
tudósokat is, az ókori ékírások elismert 
szakértőit, de ez ideig még nem jutot
tak meggyőző eredményre, nem tudták 
megfejteni a beszélő táblák titkát. Más
nap éjszaka, amikor elállóit a vihar, s 
végre kifuthattunk a sziget kikötőjé
ből, furcsa álmot láttam! Ott repültem 
a kék égen, a madáremberek között, s 
felülről bámulhattam a fegyelmezetten 
várakozó őrszobrokat! Megéreztem, 
hogy őriznek valamit, nem véletlenül 
vannak ott, ahol vannak. Ok is meg- 
érezhették a jelenlétemet, mert várat
lanul felfele fordulva nézni kezdtek, de 
akkor a madáremberek, mintha féltet
tek volna, eltakartak, beszélni is kezd
tek hozzám, de nem értettem szavai
kat, mert váratlanul felráztak, eljött a 
szolgálatom ideje, váltanom kellett a 
kormányost. Soha többé nem álmodtam 
sem a kőkolosszusokkal, sem a madár
emberekkel. De máig nyugtalanít az a 
furcsa éjszakai találkozás, ma sem tu
dom, hogy mi volt ez az egész? Éber 
álom, hallucináció, de egy bizonyos va
lami igen-igen fontosat, a sziget jövőjé
re kiható titkot szerettek volna közölni 
velünk, s amíg csak élek, sajnálni fo
gom, hogy végül is nem mondották el, 
talán segíthettünk volna nekik. Köszö
nöm, Frédi, nézett rám ámultán Mária. 
Ebből, ha elmesélem Évának, szinte le- 
porellószerűen egymásba nyíló, egy
mást folytató és kiegészítő illúziókat 
teremthet, amelyek titokzatosságukkal 
remélhetőleg lenyűgözik képzeletét, s 
nem fog szegénykém állandóan az őt 
hallucinatórikusan magához vonzó, ré
mes Fényfalra gondolni. Meghallottuk 
a jelt, indulni kellett vissza a többiek
hez, a tűzhöz, így Mária nem tudott 
többet mesélni kamaszlány kori hódoló
járól, arról a bizonyos Boticselli Tóbiás 
nevű ügyvédbojtárról, és én sem mond
hattam el, hogy igen, egy unokatestvé
remről van szó, aki nem lett ügyvéd 
Kolozsváron. 1938-ban Párizsba távo
zott, beállott az idegenlégióba, 1941- 
ben megszökött, eljutott Casablancára, 
és kiment Amerikába. Valamikor 1946- 
ban tért vissza, Regensburgba telepe
dett le, hajóval járta a Dunát, és ott élt 
1992-ben bekövetkező haláláig. Köny- 
nyen kiszámítható, hogy most valahol a 
Fény Világában lehet, talán a Zónában.

(Részlet A katona és a démon című, ké
szülő regényből)
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PAUL EMOND

A lexis Gayo végrendelete
Mindig ugyanaz volt a rituálé; né

hány nappal a látogatás előtt egy 
Guernsey-n postára adott lakonikus 
üzenet landolt a levélszekrényemben: 
Kedves Belgritte-em, jövő héten ügye
im Brüsszelbe szólítanak, csütörtökön 
felkeresem, aláírás Gayo. Pontosan dél
után kettőkor rövid csöngetés jelezte 
az ajtó mögött álló, magas, vékony, ko
rához képest meglepően egyenes tar- 
tású férfi érkezését, aki alig szorította 
meg a kezemet, azonnal határozott lép
tekkel elindult felfelé a lépcsőn, kifulla
dás nélkül mászta meg a négy emeletet, 
és türelmetlen arckifejezéssel lépett be 
a műtermembe. Mohón vártam észre
vételeit újabb nagy, szürke vásznaim
mal kapcsolatban, melyek éppoly kono
kul szürkék voltak, mint amilyeneket 
már évek óta festettem, és melyek csak 
a variációk és a fokozatos árnyékolás já
tékában különböztek egymástól, egy
forma határkövekként az út mentén, 
melyen a visszatérés esélyének teljes el
utasításával haladtam, közömbösen az 
általuk keltett meg nem értésre, kri
tikákra, sőt maró gúnyra. Már a galé
ria tulajdonosa is, aki sokáig minden
nel és mindenkivel szemben védelmébe 
vett, letett róla, hogy a képeimet kiál
lítsa, lehetetlen, szegény Belgritte-em, 
három kiállítás egymás után, amelyen 
egyetlen képe sem kelt el, és nézze meg 
a sajtót, ez maga a bukás.

így Alexis Gayo, a guernsey-i idős, 
magányos író az utolsók között volt, sőt 
kétségkívül ő volt a legutolsó, akit még 
valóban érdekeltek a vásznak, melye
ket a hihetetlenül szenvedélyes belső 
hangot követve továbbra is festettem. 
Gayo már több éve elhagyta Belgiumot, 
és a szigetre költözött, a mi kis kultúr
körünkkel egyre kevesebb kapcsolatot 
tartott, sőt már annyi fáradságot sem 
vett magának, hogy a tőle újabb kézira
tokat kérő kiadóknak válaszoljon; utol
só, tíz éve megjelent, csodálatos pró
zakölteményeket tartalmazó könyvét 
az ő kifejezett kérésére csak igen kor
látozott számban, alig húsz vagy hu
szonöt példányban adták ki, melyek 
egyikét jó helyen, könyvszekrényem 
legnagyobb becsben tartott polcán tar
tottam. Ez az évi néhány brüsszeli út 
műtermem meglátogatásán túl lehető
vé tette Gayo számára, hogy pénzügyeit 
intézze, mivel a modern kommunikáci
ós formák ellenére ragaszkodott hozzá, 
hogy a szerény vagyonát kezelő tőzsde- 
ügynökkel időről időre személyesen ta
lálkozzon. Emellett ezek az utak arra is 
alkalmat adtak neki, hogy, mint mond
ta, egy általa különösen kedvelt unka
nővérét meglátogassa, és találkozzon 
egy írónak nevezett, még fiatal férfi
val, akihez furcsa módon ragaszkodott, 
és akit sajnálatos elfogultsága miatt az 
indokoltnál jóval többre értékelt: a mé
dia színpadának előterében pöffeszke- 
dő ifjonc által kiadott néhány regény

pár oldal elolvasása után kiesett a ke
zemből, és gyakran gondolkodtam raj
ta, hogy az a férfi, aki ilyen rendkívüli 
módon megválogatja azt a néhány em
bert, akit barátjának tekint, hogy talál
hat ilyen, az ő mélyenszántó gondolata
itól ennyire távol álló firkászra; néhány 
alkalommal vettem a bátorságot és fel
tettem neki ezt a kérdést, de azonnali 
nyers elutasításban volt részem, ez a té
ma bizonyára nem tartozott rám. A fia
tal férfi, az áltanítvány, az ifjonc, ahogy 
bevallom, magamban legbelül egyre nö
vekvő féltékenységgel neveztem, közép
szerű cikkekben és önelégült interjúk
ban dicsekedett barátom iránta érzett 
szeretetével: ő az én öreg mesterem, ál
lította bennük, ő adta nekem a kulcsot, 
amellyel az irodalom kapuját kitárhat
tam, amiért a legnagyobb hálával tar
tozom neki. Kicsivel később tudomá
somra jutott, hogy az az alak egy igen 
bántó megjegyzést tett közzé, melyben 
festészeti törekvéseimet üres formaliz
musnak nevezte, én pedig ragaszkod
tam hozzá, hogy ezt tudassam Gayóval; 
ez az észrevétel legnagyobb sérelmem
re egész Brüsszelt bejárta, tettem hoz
zá remélve, hogy sikerül kiprovokálnom

a gonosz megjegyzést tevő ifjonc irán
ti haragját, de Gayo mindezt elenged
te a füle mellett, és beszélgetésünket 
azonnal más irányba terelte, elmondta, 
hogy elkezdte újraolvasni Borges mű
veit, tudja, kedves Belgritte-em, azét a 
csodálatos argentin szerzőét. Bele kel
lett hát törődnöm, hogy hagyjuk a dol
got annyiban, bizonyos barátságok, me
lyeket odaadóan ápolunk, talán csak 
lényünk egy-egy sajátos részét érintik.

Egy másik alkalommal azonban, mi
közben figyelte, hogyan dolgozom, amit 
az ő kérésére szoktam tenni olyankor, 
amikor legnagyobb örömömre látogatá
sa kissé hosszabbra nyúlt, maga Gayo 
hozta szóba a firkászt, képzelje, a fiatal 
regényírót azzal kereste meg az egyik 
legnagyobb párizsi kiadó, hogy náluk 
jelentessem meg azt a művemet, ami
nek már annyi éve szentelem magam, 
testestül-lelkestül. Miközben új képe
men dolgoztam, azt feleltem, hogy ez 
nagyon jó hír, végre felismerik a való
di értékét, igen, nagyon jó hír, folytat
tam úgy, mint aki magának mondja, de 
ezzel csak annál nagyobb hatást gyako
rol a másikra, és éreztem, amint a düh 
görcsbe rántja a gyomromat és gonoszul 
belemar. Gayo furcsán felnevetett: mi
lyen rosszul ismer, Belgritte, én befejez
tem, tényleg befejeztem a publikálást. 
De hát a művet, erősködtem, azt a nagy 
művet mégiscsak kell, hogy olvassák! 
Felkiáltásomat félreérthetetlen csönd
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követte. Ez a festmény itt tényleg rend
kívüli, azonnal feltűnt, amint beléptem, 
folytatta sietve öreg barátom, rámutat
va a szürke felületre, amit épp befejez
tem, annyi mindent mond nekem, hogy 
azt hihetném, titkon nekem szánták, 
hiszen szép és bizalmas párbeszédünk 
legszebb pillanatainak részét képezi, s 
ezeket a szavakat olyan szeretetteljes 
hangon mondta, hogy szinte megfeled
keztem az ifjonc iránti féltékenységem
ről. Nagy örömmel tölt el, amit most 
mondott, válaszoltam azonnal, majd 
önmegtagadóan folytattam: de eltért a 
tárgytól, az ön számára oly fontos ki
adásnál tartottunk, térjünk vissza rá. 
Nem, nem, kedves barátom, szó sincs 
róla, hogy eltértünk volna a tárgytól, 
majd hirtelen kifakadt: van valami ab
szurd és vulgáris a művész számára ab
ban, ha válogatás nélkül mindenkinek 
felkínálja alkotásának legjavát, azt a 
néhány tökéletes darabot, melyeknek 
fenntartás nélkül átadta magát, s ez 
épp oly igaz önre, mint rám, tudja meg, 
örülök neki, hogy nincsenek már kiál
lításai. Keserű tréfa ez, mondtam, ér
zéseimet szánalmasan gúnyos nevetés
sel palástolva, de ő ugyanolyan hevesen 
folytatta, nem, nem, ne essen tévedés
be, annak, amit örökül hagyunk, a leg
kiválóbb részét nem szabad nyilváno
san mutogatnunk, az ilyesmit hagyjuk 
meg a közönséges kereskedőknek; irtó
zom ettől az elterjedt prostituálódástól, 
őrültnek vagy a hiúságtól elvakultnak 
kell lennünk ahhoz, hogy azt higgyük, 
egy mű nagysága a többség általi fo
gadtatásával mérhető. Bizonyára em
lékszik Constantin Cavafyra, a kiváló 
költőre: verseit csak néhány példány
ban sokszorosíttatta, és amikor bejelen
tették neki, hogy valaki szeretné őket 
elolvasni, részletesen tudakozódott a 
kérelmező tulajdonságairól, mielőtt be
leegyezett vplna, hogy elküldjék neki 
a verseket. Én még makacsabb leszek: 
megmondtam, többé nem adok ki sem
mit. A legnagyobb örökségek a legtitko
sabbak, folytatta némi meditativ csönd 
után, amit nem mertem megtörni, és az 
a könyv, amiről beszéltem, az én igazi 
végrendeletem, ezért úgy intézkedtem, 
hogy csak az az egyetlen örökös olvas
hatja, akit hamarosan ki fogok válasz
tani, és csak azzal az egyetlen feltétel
lel, hogy legalább tíz évig vár, mielőtt 
a könyvet továbbadja annak a néhány 
embernek, akiket arra a legméltóbb
nak ítél. Miközben mindezt elmondta, 
merőn nézett rám, és én éreztem, hogy 
erősebben kezd verni a szívem. Majd 
hirtelen az órájára nézett és felállt, 
azt mormolta, hogy késésben van, nyil
ván az ifjonccal találkozik, gondoltam 
búskomoran. Egy perccel később távo
zott. Egyedül maradván a műtermem
ben hosszasan szemléltem a képet, me
lyet megcsodált, igen, nyilvánvaló, hogy 
az összes többit felülmúlja, különös va
rázslat tölti meg élettel a szürke ezen 
új halmazát, amit sietve festettem lá
togatása előtt, hogy készen mutathas
sam meg neki. Ez a kép mindannak 
a  k v i n t e s s z e n c i á j a ,  a m i t  e d d i g  k e r e s 

tem, gondoltam, miközben egyfolytában

szemléltem, és az én drága barátomnak 
tökéletesen igaza van, az ő számára al
kottam meg, még ha ennek nem is vol
tam teljesen tudatában. És az is két
ségtelen, folytattam a gondolatot, hogy 
ennél a képnél jobbat soha nem fogok 
tudni festeni.

Még aznap este nagy elhatározás
ra jutottam: azonnal abbahagyom a fes
tést; ami pedig ezt az utolsó képet illeti, 
ami voltaképpen a fő művem, ünnepé
lyesen neki ajándékozom legközelebbi lá
togatása alkalmával, még azt is felaján
lom, hogy elviszem neki Guernsey-re, ha 
pedig ezt visszautasítaná, mivel ott nem 
fogad senkit, majd megtalálom a módját, 
hogyan juttassam el neki.

Sajnos nem volt következő látogatás. 
Néhány hónap elteltével, mivel nem tud
tam róla semmit, többször is írtam ne
ki, de hiába, azután megpróbáltam te
lefonon elérni, de soha nem vette fel. 
Telt-múlt az idő, én egyre jobban gyöt
rődtem, szerettem volna felvenni a kap
csolatot az ifjonccal, de valami féktelen 
gőg meggátolt benne. Egyik reggel vég
re megszólalt a telefon, Gayo unokanő
vére volt, akinek még a nevét sem tud
tam, így meg sem kereshettem volna: 
Gayo kétségkívül beszélt neki rólam, 
a hölgynek tudomása volt a kapcsola
tunkról, azt kérdezte tőlem, tudok-e az 
íróról mostanában valamit, nem, sem
mit, egyáltalán semmit, ekkor éles han
gon felkiáltott, hogy eltűnt, Guernsey- 
ről jövök, üres a ház, a szomszédok már 
legalább két hónapja nem látták, talán 
a világ másik végére költözött anélkül, 
hogy bárkinek is szólt volna, de az is le
het, hebegte hirtelen zokogásban törve 
ki, hogy a legnagyobb titokban véget ve
tett életének.

Már több mint tíz éve, hogy nem ke
rült elő Alexis Gayo, több mint tíz éve, 
hogy ezek az események történtek, de 
úgy emlékszem rájuk, mintha most tet
tem volna le a telefonkagylót, minden 
tagom reszketett, és százszor jobban 
emésztett a bánat, mint amikor fiatal 
koromban a saját apámat vesztettem el. 
Megölte magát, gondoltam, ez azt is je
lenti, hogy a nagy mű kész, és nem rám 
hagyta.

Attól kezdve soha többé nem foglal
koztam irodalommal, soha többé be nem 
tettem a lábam egyetlen könyvkereske
désbe, attól való félelmemben, hogy meg
pillantom az ifjonc egy könyvét. Olykor 
felteszem magamnak a kérdést, vajon 
az az út, amelyről nem volt visszatérés, 
a szürke, és csakis a szürke képek útja, 
melyen öreg barátom bátorítására egy
re messzebbre jutottam, nem volt-e, min
dent összevetve, a legteljesebb művészi 
zsákutca? Mivel minden vásznamat ösz- 
szetéptem, már nem áll módomban meg
ítélni. És most, hogy bizonyos távolságból 
tekintek vissza az egész történetre, be
vallom, megesik, hogy azon gondolkodom, 
vajon a nagy műnek, melyet annyit emle
getett, a nagy műnek, melynek örökösévé 
talán az ifjoncot akarta megtenni, meg
írta-e valaha csak az első szavát is Alexis 
Gayo?

KÁROLY JUDIT fordítása

OLÁH ANDRÁS

tá jék o zó d á si p o n t

rázártad a kocsiajtót a kezemre
így kezdődött a legszebb kirándulásunk
a jobb kezem napokig

használhatatlanná vált 
simogatni sem tudtam vele 
nemhogy sátrat verni 
húszévesen persze fel se veszi az ember 
örül a vízpartnak a fénynek 
s az esőnek leginkább ami a sátorba

visszakergeti
mert jó nomádnak lenni egymás

karjaiban
befelé sikoltva öleltél 
és számoltál minden szívdobbanást -  
évekig visszajártunk a Tiszához 
míg avatatlan kezek ki nem ölték 
onnan a titkos tájékozódási pontokat 
mert nekünk az a botladozó gyökér 
a homokzátony a félkarú fa jelentette 
az alku nélküli csöndet 
nézem a túlexponált képeket 
s látom még fölszisszen benned 
a féktelen kamasz és őrzi rendületlenül 
a magára zárt álmokat

[m in t a lbu m ban  a  képek]

mint albumban a képek 
belém ragasztva élsz 
s ha szétgurulnak szememből az álmok 
téged vizsgállak: az alig halványuló

szarkalábakat
s tovább a csalások völgyét 
ilyenkor jó lenne telefecsegni a csöndet 
de mellőlünk nem tágít a múlt: 
kergén magaménak hittelek 
ám a szemed mozdulatlan és üres 
mint amikor hosszú áramszünet után 
a hajnal egy madárhangban fölébred

m egin t

ma megint elloptad 
az álmomat Nausikaa 
titokban a teraszra osontam hát 
hol buja leanderekkel 
szeretkeztek a hideg kőoszlopok 
s az éjszaka csöndjével 
hűtöttem sóvár testemet 
most éreztem először 
hogy féltékeny vagyok 
hogy kezedben talán 
valaki más keze 
hogy arcodhoz más arc simul 
hogy álmodat más férfi őrzi 
s így talált rám 
-  hideglelősen vacogva -  
gyulladásos vörös szemével 
a józanító reggel
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Al

BORCSA IMOLA 

Köd
Reggelre viharos szél kerekedett, a 

tömbház előtt borzongtak az ágaikat 
hanyagul szétterpesztő, deres levelű nyá- 
riorgona-bokrok, és titokzatosan susogott 
egy közeli juharfa. Az erős ellenszélben a 
létfontosságú reggeli cigimet sem tudtam 
elszívni, felénél elnyomtam, s megszapo- 
ráztam a lépteimet, mert a sarkon már 
vártak a többiek.

A régi állomás melletti elhagyatott ga
bonaraktárhoz igyekeztünk, terepszem
lével összekötött kalákára, Kopac ap
ja ugyanis underground szórakozóhelyet 
készült nyitni a helyén, mi pedig néhány 
sör és jelképes fizetség ellenében segítet
tünk kitakarítani és helyrepofozni.

A környék kihalt volt és lepusztult, a 
gabonaraktár pedig a kommunista épí
tészet megátalkodott szépségellenessé- 
gének mintapéldája: csupasz homlokzat, 
dísztelen ablakkeretek, ormótlan bádog
ajtaja fölött pedig hatalmas betonbetűk 
hirdették egykor az épület rendelteté
sét. A szó eleji betűk azonban hatalmas 
robajjal hullottak alá, és zúzódtak porrá 
egy valamikori viharban, csupán szagga
tott körvonalakat hagyva maguk után, s 
mára csak annyi maradt:

„A R A K T Á R”, így a névadás sem 
okozott sok fejtörést.

Akadt munka bőven, némi téblábo- 
lás meg jópofáskodás után hozzá is lát
tunk, s délre már több zsáknyi szeme
tet hordtunk ki. Ekkor tartottuk az első 
cigiszünetet, rozzant, poros ládákra te
lepedtünk le, és sört kortyolgatva, ámu
lattal hallgattuk, hogyan szövögeti nagy
szabású terveit az öreg Kopac, egy derűt 
sugárzó, rafinált életművész, aki tudta, 
hogyan kell a kenőpénzek és komaságok 
kibogozhatatlan világában nagystílűén 
lavírozni, így majd’ minden vállalkozá
sát siker koronázta. Éppen kalandos üzle
ti útjairól mesélt, mikor csikordulva nyílt 
az ajtó, s Kopac húga, Eszter lépett be raj
ta. Letörten, csoszogva közeledett felénk.

-  Úgy látom, rosszul ment a 
jósnőcasting -  állapította meg bátyja.

-  A micsoda?
-  Műsorvezetőket keres az Astro TV, 

ma tartottak válogatást -  magyarázta 
suttogva.

Ekkorra ért mellénk Eszter, hanyagul 
dobta le a táskáját, és elcsigázva rogyott 
le egy sörösládára. Minden szem rászege- 
ződött, de senki nem akart rákérdezni a 
nyilvánvalóra.

-  Mekkora szemétség! -  fakadt ki vé
gül. — A hirdetésben az állt, hogy nem 
számít a szakmai tapasztalat, a jelent
kezők közül mégis én voltam az egyetlen, 
aki nem ismerte a Tarot-kártyát.

-  Fel a fejjel, húgi! Jósolhatsz majd ká- 
vézaccból valami vándorcirkusznál -  lé
pett hozzá Kopac egy sörrel.

Mérges pillantás kíséretében vette el az 
üveget, húzott belőle egyet, majd folytatta:

-  Pedig hányszor mondtam nagy
anyámnak, hogy tanítsa meg nekem a 
kártyavetést.

-  Nyolc éves voltál, mikor meghalt.
-  Mostmár úgyse számít -  biggyesztet

te le ajkát csalódottan.
Hiába próbáltuk vidítgatni, képte

lenség volt visszahozni az életkedvét, s 
ugyanolyan csüggedten távozott fél óra 
elteltével, mint ahogy érkezett.

Újabb látogatásáig jó néhány nap el
telt. Időközben beköszöntött a nagy köd, 
a mi hegyek ölelte vidékünkre jellemző 
röpke ötödik évszak, az őszt és telet el
választó hét, aminek első reggelén a köd 
még csak gyéren szitál, sejtelmesen csil
log az átszüremlő napfényben, a parkbe
li fák fekete árnyai közt, de fokozatosan 
sűrűsödik, s egy héten át tejfehér még a 
sötétség is. Ilyenkor a napok teltével egy
re nyomasztóbbá válik a bolyongás a ho
mályba rejtőző utcák, elmosódott körvo
nalak közt.

A köd második napján, ebédszünet 
után álmatagon bandukoltunk vissza a 
raktárhoz. Az ajtóban Eszter fogadott 
minket sugárzó tekintettel és egy ter
mosz forró kávéval.

-  Képzeljétek, felvettek! -  köszöntött 
ujjongva. -  Azt mondták, hogy kellemes 
a hangom, meg a külsőm, a szakmába pe
dig majd beletanulok. Jövő héten mehe
tek aláírni a szerződést.

Kávéval koccintottunk az örömhírre, 
ő pedig az utóbbi napok munkálatainak

gyors számbavétele és némi kedveskedés 
után előállt a kérésével.

-  Addigra meg akarok tanulni Tarot- 
kártyából jósolni. Ha már kezdek belejön
ni, ugye megengeditek, hogy gyakoroljak 
rajtatok? — kérdezte huncut, a beleegyező 
választ megelőlegező mosollyal, mi pedig 
nem tehettünk mást, hagytuk magunkat 
meggyőzni.

Egyikén a ködös estéknek az Old Times 
barátságos zsibongásában kerestünk me
nedéket a várost fojtogató szorongás elől. 
Eszter jósnői ösztöne a szorgos gyakor
lásnak és összpontosításnak köszönhető
en kezdett a felszínre törni, és az emberi 
életutakban felfedezett meghökkentő ösz- 
szefüggésekben, meg az ezekhez társított 
dagályos magyarázatokban öltött alakot. 
E tehetség megnyilatkozásának lehettünk 
tanúi aznap is, halványan vöröslő lámpa
fénynél bújtak elő a kártyapakli jelképes 
alakjai, és bársonyos hang fejtette feljelen
tésüket. Bámészkodók egész serege gyűlt 
az asztalunk köré, s valamiféle romlott él
vezettel hallgatták a jóslatokat. Közülük 
vált ki egy negyven körüli, borostás, csap
zott hajú alak. Egy hírhedt csavargó volt, a 
Szerencsétlen, akinek fordulatos élettörté
nete már városi legendává vált.

-  Lássuk, kislány, az én jövőmben mit 
látsz? -  kérdezte kihívóan, némi megve
téssel a hangjában, s máris leült velünk 
szembe.

-  Ahhoz előbb ismernem kellene 
a múltad -  nézett mélyen a szemébe 
Eszter, tudomást sem véve a lekicsinylő 
hanglejtésről.

-  Nem ismered már a pletykákból?
-  Tőled kell hallanom.
-  Vagy úgy.
Előhúzott egy szál cigit, egy pillanatig 

töprengve pecegtette a koszos asztalla
pon, majd rágyújtott.

-  Hát jó -  szólalt meg az első slukk 
után — Csak túl népes a közönség.

-  Ok maradhatnak? — intett felénk a 
fejével Eszter.

-  Ok igen, de senki más.
Az álldogálók kissé zúgolódva hú

zódtak vissza asztalaikhoz. Közben a 
Szerencsétlen füstkarikákat eregetett, 
tűnődve figyelte feloldódásukat, s mikor 
már csak hármunk pillantása szegező- 
dött rá, belefogott a történetbe.

-  Nem mindig éltem így, ezt -  gondo
lom -  tudjátok.

Heves bólogatással feleltünk.
-  Tizenkét éve kapusként kezdtem egy 

nagyvállalatnál. Az épületben nem sza
badott dohányozni, a főnök is az udvarra

Borcsa Imola: 1990-ben született Kézdivásárhelyen. A kolozsvári Iuliu 
Haţieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem gyógyszerészeti szakán végzett 
2014-ben. Jelenleg Kolozsváron él.
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járt ki, úgyhogy sokszor elbeszélgettünk. 
Megkedvelt, akkoriban ez sok mindenre 
elég volt. Pár év elteltével már magas be
osztásban dolgoztam. A cégnek voltak ki- 
rendeltségei Afrikában is, gyakran jár
tunk oda munkaügyben. Ghánát, Nigériát 
és Kamerunt bejártam keresztül-kasul.

Felélénkült a tekintete, mi pedig száj- 
tátva hallgattuk, amint parázsló alko
nyokról, fülledt esték pezsgéséről, egy 
idegen, csábító világról mesélt.

-  Na tehát, éppen Afrikában voltam 
-  tért a lényegre. -  Hétvégére haza kel
lett volna érnem, de késve indultam el 
a szállodából, és dugóba is keveredtem. 
Micsoda közhely! — újabb cigiért nyúlt, 
egy pillanatra elrévedt, majd felocsúdva 
ismét ránk tekintett. -  Emlékeztek arra 
a repüló'szerencsétlenségre, ami pár éve 
történt Afrika partjainál? Lezuhant egy 
utasszállító, és mindenki meghalt. Én 
azt a gépet késtem le.

Nem tudtunk megszólalni.
-  Este a híradóból tudtam meg -  tör

te meg ő  a csendet. -  Vérfagyasztó eufó
ria járt át. Nem bírtam egyedül lenni. 
Lementem a legközelebbi kocsmába, és 
holtrészegre ittam magam.

-  Várj, valamit nem értek! — ocsú
dott fel Kopac. -  Miért ragadt rád a 
Szerencsétlen név? Ez abszurd!

-  Akkor olyan hatalmas szerencsém 
volt, hogy az egész életre járó szerencse
adagomat elhasználtam.

Megütköztünk a kijelentésén, ő viszont 
türelemre intett, majd folytatta.

-  Az eufória után jött a megvilágosodás. 
Hirtelen rájöttem, mi fontos, mi lényegte
len és min kell változtatnom. De hazaérve 
egyre sorvadt bennem a lendület, míg vé
gül minden visszatért a régi kerékvágásba.

A pincérnőnek intett egy újabb körért, 
mert addigra már mindannyiunk pohara 
kiürült.

— Az elején fel se tűnt, hogy valami 
nincs rendben. Nem akartam észrevenni. 
Pedig a felszín alatt elkezdődött a bomlás. 
Egy év múlva aztán elindult az átoklavi
na, és elsöpörte az egész életemet nőstül, 
munkástul, házastul. Semmim se maradt.

Kortyolt egyet a kihozott olcsó whis- 
kybó'l, majd Eszterre nézett.

— Most rajtad a sor.
Ő fel se pillantva, tűnó'dve kevergette 

a kártyáit.
— Ilyesmibe nem avatkozhatok — szólalt 

meg végül -  De eljövök veled a pópához.
Fanyar nevetésre fakadt a 

Szerencsétlen, aztán felpattant és gyors 
léptekkel indult kifelé. Eszter utánasza
ladt, s gyanítottuk, utolérte, mivel soká
ig volt távol.

— Vasárnap megyünk a pópához — je
lentette be elégedetten, amint visszatért.

— Hogy gyó'zted meg?
Sejtelmes mosoly volt a válasza.
— Ti is jössztök — tette hozzá, mintha 

ez magától értetődó' lenne.
— Minek? — csattant fel Kopac.
— Ha másért nem, hát kíváncsiságból.
Ellenkeztünk volna, de már tudtuk,

tényleg velük fogunk tartani.
Vasárnap reggel még mindig sűrű hab

ként borult a városra a mélabúsan go- 
molygó köd. Az öreg pópa a negyedünk
ben épülő ortodox templomnál szolgált, 
aminek habár még csak derékig értek 
téglafalai, már miséztek benne, ponto
sabban mellette. Aznap a szokásosnál 
jóval nagyobb tömeg dideregte végig a 
szertartást, az emberek ezzel igyekeztek 
helyreállítani a köd által megcibált lelki

HAJÓS ESZTER

elvette a Napot
elvette a Napot 
edd te a követ!

ette a követ 
vette a felhőt

tedd fel a Napot! 
tette a követ

ette a homok 
vedd le a felhőt!

vette a Napot.

minden Látványod
kiörökölted
leérdemelted

s most nézheted a Napot

eltakaró követ.

eső van teret 
játszanak a vizek.

az ég fölött állsz

minden látványod

Föld.

zuhanok m agam  felé
Napformába tudatosult kő 
szemei égnek és fénynek 
hulláma remegő árnyékok 
meztelen pocsolyában kezek 
távolodnak üveg szorul 
szét zuhog a félbezárt 
tenyérbe hunyt ég megint 
könyékig zuhanunk esőtörött 
szavakon vetett hurok hova 
lépsz amikor letérsz 
hova térsz amikor zuhanunk 
szanaszét kibe kapaszkodom 
ki kapaszkodik bennem kit

Hajós Eszter: 1990-ben született Budapesten, jelenleg is ott él. A Károli 
Gáspár Református Egyetem mesterképzó's hallgatója.

nyugalmukat. Érkezésünket a mise vé
gére próbáltuk időzíteni, de hibásnak bi
zonyultak a számításaink, odaértünkkor 
még javában folyt. Vénasszonyok reked
tes szopránja karcolta a dobhártyánkat, 
és a ködcseppeket meglovagoló tömjén- 
füst birizgálta az orrunkat.

A ceremónia végeztével — mikor már 
eloszlott a hívők serege, s a pópa is indu
lófélben volt —, odaléptünk hozzá.

-  Jó napot, atyám! A segítségét szeret
nénk kérni -  szólította meg Eszter.

-  Miró'l lenne szó?
-  Rólam -  mondta csendesen a 

Szerencsétlen.
-  Akkor talán jobb lenne négyszem

közt. Jöjjön velem!
-  Nem lehetne helyben?
A pópa sürgető' pillantását látva végül 

rábólintott és elindultak. Mi tanácstala
nul, csalódottan pillantottunk egymásra, 
aztán bámultuk, hogyan nyeli el a köd 
a pópa gesztikuláló, és a mellette lehor- 
gasztott fejjel ballagó Szerencsétlen alak
ját. Ekkor láttuk őt utoljára. Legalábbis 
sokáig ezt hittük.

Varga Borbála: Képzelt torna 3

zuhanok magam felé kő 
kopog a leheleten kő a vízen 
állunk az ég előtt fogott 
kezem hová teszem előled 
magamba tört akarattövis 
formába tudatosult Nap 
szemünk túlpartja lecsukott 
szívben az alvó árvácskák 
magamrahagyott szavak 
bennedpislogása és végül a 
Nap zuhanás előtti 
lélegzetében az 
ölelkezések.

hiába m ondott
kivágták az Eget 
lementünk a Nappal 
fehér szavak vízen te 
ezt jobban érted neked 
minden szabad 
facsarodnak a felhők 
vízállók
sehol sem voltak még 
ilyen mély kövek 
öntudatlan vagy öntudós 
saját szemébe száműzött 
nyitott falak 
egymásba varrt sebek 
szélfújunknapsütünk 
esőzöl
hiába mondott szavaink helyett megint 
kőbe dobálni vizeket.
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VARGA 5ÁND0R- 
GYÖRGY

Bipolar blues
Mindenki a jobbik arcát mutatja, 
nekem ez az egy jutott, 
mondj le rólam, míg megteheted, 
kedves Mimikri.

A pénzérme feldobta saját magát.

Egyszer fenn, 
egyszer lenn, 
és most irtó lenn vagyok.
Talán úgy hathat, 
ez megint egy 
zsebkendőbe lőtt kielégia.

Abból a mázas tortából 
ez a második szelet, 
egyenesen pofámba veled, 
rágom ezt a kibaszott telet, 
rágom és lenyelem, 
minden nap elnyelem.

Kérdemén’ kedves élet, 
szabad számonkérés nélkül 
két egészségeset lépnem, 
esetleg finghatok is egyet?

Sohasem értettem, 
az írók, vagy költők 
miért égetik el, 
vagy miért tépik szét 
amit írtak? Meglepőmód 
a vártnál jobb érzés volt.
És néha kár, ha előre 
be van petyegve.

Halott szárnyán tünemény 
kesernyében pezsgő szó.

A zsiger e világban 
elveszett, 
nem ju t rá idő, 
minek róla szó?

Elég volt a kézrángásból.
Elég volt a szemrángásból.
Elég volt a szájrángásból.
Elég volt a kibaszott 
migrénes fejfájásból.

Elegem van abból,
hogy az utcán sanyarogva lépek,
de ha százan is megkérdik,
igen, kurva jó l keresek,
igen, kurva jó l élek,
igen bazdmeg, jó l csinálom,
nálad jobban,
de te mi a frászt is csinálsz?
Igen, biztos jobb vagyok nálad, 
nézd utánam az út satnya, 
keserű kibaszott porát.

Kábé ezt hiszed amikor elmesélem, 
kábé ezt hiszed mikor elkönyveled, 
biztos lenézlek.
Ha ismernél, tudnád, szétnézek.

Elegem van a köztes megoldásból. 
Elegem van a visszatérő problémából.

Varga Borbála: K épze tt to rn a  U

Elegem van az álmatlan éjszakából. 
Elegem van a random kioktatásból. 
Elegem van a kibaszott kérdésből,

amit kedd vagy szerda reggel, 
kábé tíz körül felteszel.

Elegem van a semmis vigyorgásból. 
Elegem van a túlkomplikált nyolcórából,

ami 10 vagy 11.

Elegem van ebből a 
galaktikus virtualizált gyárból.
Elegem van az iparkatonákból.
Elegem van úgy a gömbből 
mint a kockából.
Elegem van a skatulyából.
Elegem van a modernből.
Elegem van a metafizikából.
Elegem van a fogalmakból, 
elcsépelt filozófiából,

volt már elég biológiából, 
csakúgy mint kémiából, 
asztronómiából vagy mitológiából.

Ezek az izék, filozófiai vackok.
A könyves néni is megmondta.

Hánynom kell a médiától, 
az internettől, ettől az általánosan 
tetves demagógiától, 
hánynom kell a nagy szavaktól, 
okádnom kell a belénk 
reklámozott élettől, 
belénk reklámozott álmoktól, 
a baráti vállveregetéstől,
„Lesz még jobb is.” 
bár minden változatlan, 
s ha változtatnál is rajta, 
valaki a segged megpaskolja.

Almokat és elveket okádok vissza, 
két kötőtűt szúrj a tenyerembe, 
nézd már a kurvaéletbe, 
terveket szövök neked, 
ha már tőled ennyire sem tellett, 
én rágom ezt a kibaszott telet, 
én megrágom neked.
Galambanyókád leszek.

Te meg a kakukkfiókám, 
s nagyot szarsz fészkembe, 
amint túlnősz és tovaszállsz.

Évente eladjuk magunk néhányon, 
s csak melankolikus szombat estéken 
gondolunk vissza az elérhetetlen

gyermekkori eszmékre,
melyek immár semmit sem számítanak.
Mások lettünk,
az élet közbeszólt,
akaratunk ellenére
mássá formált.

Ha feltevődik az egyszerű kiút, 
ha ezután felcsillan egy egyszerű 
megoldás, ígérem, azt fogom választani.

Fenéket, inkább azt, mi fáj.
Mert igen, erős vagy.
Ha feje tetejére is állna 
ez a csillámporos világ, Te 
képes vagy rá.

Védett anyám, 
védett apám.
Tettem rá.
A magam útját akartam, 
a magam igazát akartam, 
a magam életét akartam, 
s nesze, ide jutottam  hát.

Mára már megtettem mind 
a tízezer lépésem, 
szóval egészséggel alkatok.

Szombat reggeleken olyan vagyok,
mint egy gyermek,
sokáig alszom,
rajzfilmeket nézek,
vagy simán tekergek,
de ha véletlenül szerdán találkozunk,
szemedbe nézek,
te átlátszó leszel,
én megráglak,
elnyellek.

Újabban nem vagyok, 
sem elég nyájas, 
sem elég kedves, 
sem elég türelmes 
ahhoz, hogy bárkinek 
Igaz barátja legyek.

Viszont ha kilősz 
három faszságot, 
ígérem, én leszek, 
ki legelőször odébbállok.

A jövő  majd szebb zenét húz, 
azt babám,
meleg kandúrok basznak a kurvaég fa
szán,
s én felettük lógok majd egy ágon.
Mert ha a fene fenét eszik is, 
mert ezt akartam, 
minden áron.

Szép tavasz jön,
Te majd örülsz neki,
Te áprilisra kivirágzói, 
én lassan sorvadok, 
én remélem, már nem látom.

Két csapatot kezelek.
Bár hol egyik, 
hol a másik vezet, 
s nem tudom, melyikkel 
is vergődhetek hosszútávon 
zöld ágra.

Kompromisszumokat köthetünk, 
már ha muszáj, 
de ne várd, hogy elfeküdjek, 
ne várd tőlem, hogy lefeküdjek, 
nem vagyok medve, 
nem vagyok képes rá.
Jobb esetben véletlen lesz.

Varga Sándor-György: 1989-ben született Nagyváradon. A kolozsvári Műszaki 
Egyetemen szerzett mesteri diplomát. Jelenleg Kolozsváron él.

12 HELIKON



JT>

VIDA KAMILLA

jocó
második osztályban épp anyák napjára készültünk, 
rózsaszín kartonokból vágtunk ki papírszíveket, 
a közepébe írtuk, a tábláról másolva: 
a legjobb édesanyának.
kivéve persze Jocót, akinek már rég meghalt az anyukája, 
és ilyenkor csúszdázhatott az udvaron, 
borzasztóan irigyeltük mind. dühösen üvöltöttem a szólómat 
az ’orgona ágá’-ban.

később már, ha érzésekre gondoltam, 
mindig az unesco világörökségi listája jutott eszembe, 
hegyek, katedrálisok, ókeresztény sírkamrák, 
unalmasak és ismeretlenek.

Vida Kamilla: 1997-ben született Pécsen, jelenleg a bu
dapesti ELTE magyar szakos hallgatója.

szeretett egy lány, egész tehetséges volt ebben és 
nagyra tartottam ezért, kíváncsi voltam rá, hogyha feleségül veszem, 
lesz-e jó anya annyira, mint azé a Jocóé, 
hagyja-e csúszdázni majd a fiunkat.

na és ez a lány egyébként nemzetközi kapcsolatokat tanult
és az volt a mániája, hogy ragasztgassuk ki
azokkal a fényes felületű turistaképeslapokkal a szobánkat,
és mondta, hogy az a világ,
nem pedig ez, a radnóti lakótelep.

a párkányra már megtiltottam, hogy 
eiffel tornyokat celuxozzon, hogy kibámulhassak, 
amikor furcsán rángatózik rajtam, 
az ablakunk egy játszótérre nézett, 
új anyák és új jocók.
(egy ilyen alkalommal eszembe jutott, 
hogy én vittem ki a szemetet, 
abban az évben, május második hetében 
és kikandikált belőle a papírszív.)
ellöktem magamtól, de hiába döntöttem el, hogy világgá megyek, 
a világ körbe volt kerítve piros-fehér szalaggal, 
épp felújították, bababarátnak, 
eu-szabvány szerint.

KOVÁCS EMŐKE

angyali kör
nem tudtam felnevelni magam, 
szeretném visszafizetni, 
de félek, hogy túl sokba kerülne, 
ennyi évnyi felgyűlt adósság mellé, 
ha elve(sz)tem az életem,

egy másikban is végig fizethetem.

részvét
sajnálom a boldogtalanságukat 
leülök a legkényelmetlenebb székre 
előveszem a régi fényképeket 
mint a szomszéd Erzsiké néni 
aki átjön régiségeket mesélni 
ugyanazzal a tónussal mondja 
ugyanazzal a lé-leg-zet-vétellel 
tudja nem tudok tőle megmozdulni 
csontváz ami összeforrt a családfával 
igen én is úgy ülök ezen a széken 
és már érzem azt is hogyan lesz belőlem 
előbb cicás majd galambos néni

(csak a cukrászdáig)
azt mondja apámra 
gyáva görény 
azt ígérte hogy 
visszahoz

én is emlékszem rá 
mi akkor jól 
rá-játszodtunk 
mert mert 
kórházba kellett 
volna menjek

jehova és az anyám 
oltalma helyett

egyik anyám
ha-jléktalan
lekapcsolom a villanyt 
levetkőzöm a használt énem 
kényelmesebbet húzok 
magamra

elalvás előtt ismételgetem 
kipróbálom múlt időben 
hogyan hangzana -

nem velem történnek 
a tüdő viharai
hanem úszik bennem egy orka
fókát marcangol
száz kilónyi tehetetlenségem

mert a krízisek után 
fókazsírt kenek az arcomra 
és ugyanúgy ébredek 
mint bárki

bárki aki lehetek és aki lehetnék 
ha -

fogadalmak között
megint elfelejtettem: 
ég a képernyője, eső a fogyasztása, 
el-mulasztottam a távozás előtti rendet, 
és még az időjárás(á)ra sem figyelek.

az ernyő és a gumicsizma a garzont védi, 
engem a szétázott bőr közti hártyák 
fognak ki az elmerüléstől: 
megtanultam egyik napról a másikra 
átúszni az Isart, 
és úgy tenni egyik megállótól a 
másikig, mintha mindjárt elvennék 
az áramot.

nincs bűntudatom.

Varga Borbála: Képzelt torna 8

direkt lassabban megyek át a zebrán, 
legközelebb jobban figyelek arra, 
hogy tilos.

(vigasz)
sokáig fog tartani a te-rá-pia 
de
két anyát nehéz eltemetni

(kapufa sem )
játszok veled, újra és újra a labda
mellé rúgok,
szép, légüres tér a hiány,
nem tanultam meg
célozni,
de felemelkedik a lábam, jó cipő,
és még a fű is hűvös melletted -
mintha mi lennék
itt a földön, pedig csak a labda az,
meg a labda mellett
elrepülő, mindig elhúzó
pillanat.

talán nem is szeretsz -  
szeretnélek.

jobb lenne, ha 
hinnél nekem:

már képes vagyok arra, 
amit a gyermekkor 
reklámjaiból

ismerek.

Kovács Emőke: 1990-ben született Sepsiszentgyörgyön. Komparatisztika— 
magyar szakon végzett Kolozsváron. Jelenleg Münchenben él.
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GEGŐ VIRÁG

Ism ert tér  
határán
„Hogyne, hogyne, mondja a férfi, hiszen 
azért vagyunk a világon, hogy valahol 
fázzunk benne.”

Fekete Vince Udvarterének történetei 
könnyen felkelthetik az ismerősség érzé
sét az olvasóban: mi is voltunk már ab
ban a városban, ahol mindent csak in
tézkedéssel oldhatunk meg, mi is roptuk 
már azon az ominózus lagzin, láttuk már 
azt a bácsit, aki háza eló'tt egész nap a pá
don ücsörög. A másodszorra kiadott kötet 
(2014) tárcanovellái többségükben a sep
siszentgyörgyi Háromszék napilapban je
lentek meg. Ilyen kontextusban olvas
hatók aktuális események, ismert terek, 
személyek, típusok karikírozásaiként.

lathatatlan, 
collegiom’i i ege rtis

criticai
rovatai*»

A kötet első' kiadásának (2008) recep
ciójában meghatározó kifejezés a gör
be tükör -  nem véletlenül. Mindkét kö
tet írásaiból kiolvasható egy székelyföldi 
kisváros rendszerváltás előtti múltja (7. 
Nagymonológ), a közösség jelenének vala
milyen szinten jelentéses eseményei, tör
ténései, jellegzetes terei, ünnepei, politi
kája (II. A vezetés öröme, III. Sajnód, VII. 
Homlokpuszi). A helyi mentalitást nép
szerű kisokosok műfajparódiái tükrözik: 
kis tájékoztatók, útmutatók, melyek leg
alább annyit mondanak magáról a mé
diumról, mint a szövegek tárgyáról (IV. 
A helyi ember..., VI. Hogyan legyünk bol
dogok?). Az ötödik fejezetben megszólal 
az oly sokat kárhoztatott másik, lehető- 
séget adva a „helyi mentalitás” egyfajta 
belső nézőpontú megismerésére (V. A má
sik). A tárcanovellák közös meghatározó
ja a kritikai él — társadalmi fogyatékos
ságok, problémák (pl. a nő háttérszerepe, 
korrupció, bürokrácia, alkoholizmus) ke
rülnek terítékre. Másfelől a beszélő -  ha 
nem is helyezkedik minden esetben a má
sik nézőpontjába — nyelvi magatartása, 
a szövegek komikuma kissé ellensúlyoz
za az éles kritikát: otthonosságérzetet, 
elnézést közvetít. Ismerősnek hathatnak 
tehát a székely miliőben otthonos olva
sónak ezek a történetek, alakok, problé
mák.

De mennyiben változik a tárcanovellák 
olvasata, ha azok az Élet és Irodalomban 
jelennek meg, Bestiarium Siculanae, 
Székelyföldi Bestiárium  címek alatt? 
A karcolatok kötetkompozícióba rendezé
se is módosítja az értelmezési feltételeket, 
a jelölők elvesztik aktuális jelöltjeiket. 
Milyen értelmezési lehetőséget kínálnak 
az írások, ha a kötet kikerül ebből a szé
kely kisvárosi közegből? Mennyiben szól
nak a szövegek a tágabb olvasóközönség
hez? A helyi ember, asszony, szokások,

ünnepek, a „székely-tér” kritikája (még 
ha sok helyen ez engesztelhető komikum
mal is társul) nem lehet teljesen idegen 
a nyíltabb olvasóközönségtől sem. Olyan 
rendszert láthatunk, amelynek fogyaté
kosságai — a politikusok „megingása”, a 
város pletykagépezete, az általános tét
lenség -  többségükben nem kuriózumok. 
A közegváltás ellenére is ismerős lehet az 
osztálytalálkozókon egybegyűltek vagy a 
sajnódi „ember” dicsekvése, megbocsájt- 
ható gyarlósága. De milyen olvasatok va
lósulhatnak meg a társadalombírálaton 
túl? A szövegek ugyanis sokszor nem ad
nak helyet olyan mértékű eltávolodás
ra, hogy az olvasó túllépjen ezen a szin
ten. Például a Lagziba érkező vendégek 
anyagiassága, a hosszasan, kamerafel- 
vétel-szerűen ábrázolt féktelen lakmáro- 
zás, részeg mulatozás tanulsága minden 
közegben érthető: kevés marad az ünnep 
szakralitásából. A lagzi sokkal inkább a 
tivornya indoka, melynek egyik legfon
tosabb aspektusa, hogy perkálni kell. 
De nem látom be, hogy mennyiben moti
válja a szöveg, hogy ezen a bírálaton to
vábblépjünk, például mennyiben élesíti 
ki vagy bontja le a bensőséges-társadal
mi, szakrális-anyagi között tételezett el
lentétet. Továbbra is kérdéses marad te
hát, hogy kialakulhat-e egy más típusú 
Lagzi-olvasat, vagy a szöveg megmarad a 
helyzetkritika szintjén.

Sokkal problematikusabb azonban 
a mód, ahogyan ez a rendszer látható
vá válik. Olyan nézőpontból láthatunk 
rá Sajnódra, a Café Balcanxa, amely egy 
egységes és meglehetősen sztereotip ké
pet közvetít. Mindennek megvan az egy
értelmű helye, jellemzője, funkciója: a he
lyi ember bizony iszákos, a helyi asszony 
állandóan rosszkedvű, a locsolást titkon 
minden nő élvezi, ahogy a disznóvágás 
során a női munkát is, a vezetni tanító 
„oktató” pedig lealacsonyítóan viselke
dik. De nem tudjuk meg például, hogy 
miért válik a kapu előtt üldögélés egész 
napos foglalkozássá egy idős ember szá
mára. Olyan képeket kapunk, amelyek 
általánosítanak, a kivételek ritkák, ezért 
az ábrázolt rendszer is zártnak, mozdu
latlannak tűnhet — főleg ha kikerül a 
helyi sajtóból (amelynek olvasói tételez- 
hetően ismerik a jelenségek okát, a ki
vételeket), például Bestiarium Siculanae 
cím alatt. Arról nem beszélve, hogy né
hány nagyon szórakoztatóan megírt kép 
hamis, például a disznó kacsintása a 
disznóvágás előtt. A bicska tulajdonlását 
sem szerencsés egy nő „birtokba vételé
hez” kötni. Véleményem szerint egyfajta 
olvasási mód megmentheti a szövegeket 
a sztereotipikus olvasattól, és ezt a szö
vegek kötetkompozícióba emelése talán 
felerősítheti. Ennek a túláltalánosító né
zetnek az ironizálásáról van szó. A hosz- 
szú felsorolások, hasonlatok, népies for
dulatok olyannyira túlzónak hatnak, 
hogy helyenként magát az elbeszélést ka- 
rikírozzák. Azt a nézőpontot, ahonnan el
dönthető, hogy milyen a helyi ember ter
mészete, hogy hogyan legyünk boldogok, 
vagy hogy miért nincs szükségünk ipari 
alpinistára.

Másrészt kérdéses, hogy megvalósul-e 
a szövegekben az önkritika — ami egy

ilyen olvasatot alátámasztana, és legitim
mé tenné magát a kritikát is. Mennyire 
egy a beszélő a közösségével, mennyiben 
részese annak a képnek, amelyet a közös
ségéről közvetít? Ugyanis, még ha önkri
tikát tételesen nem is érhetünk tetten, a 
beszélő egy hangot vállal a közösségével, 
„...mert mi vagyunk Sajnód”, mondja, és 
ez nem csak egy melldöngető frázisnak 
a beidézése, hanem a beszélő szólama is, 
aki a közösség térfeléről, a közösség nyel
vén dicséri Sajnódot, s árulkodik közben 
annak hibáiról. Egy nyelvet is vállal te
hát közösségével: ezt domborítja ki a tár
cák szóbeli jellege, kevertnyelvűsége. Egy 
helyen találkozhatunk a székely nyelvjá
rás szókincsével, a sokszor használt ro
mán kölcsönszavakkal, a köznyelvi vagy 
szakkifejezések népi elferdítésével stb. 
Továbbá az elbeszélő szólamába jelöletle
nül épülnek be mások szólamai. Azonban 
ez a nyelvi egység nem jelenti azt, hogy 
ne létezne egyfajta távolbamutatás a be- 
szélő-elbeszélt viszonyában. Nem szakad 
le a közösségtől, de mégsem válik a be
széd tárgyává, így a kritika legitim volta 
megkérdő)’ elezhető.

„Vargaváros. Előfutamok egy verses
kötethez” -  ajánlja magát a kötet, ígér
ve a folytatást egy verseskötet formájá
ban. Több okunk is van a várakozásra. 
Egyrészt sokatmondó, hogy már az elő
ző Udvartér-kiadásból kikerültek olyan 
szövegek, mint a Barbi-nemzedék vagy a 
Szász Tommy ék, amelyeket jogosan kri
tizálták az első kötet recepciójában: ezen 
írások esetében a bírálat egyértelműen 
a szöveg elé került, annak megszólaltató 
eszközévé vált. Másfelől, amennyiben a 
kötet anyagából építkeznek a Vargaváros 
versei, a szövegek felszabadulhatnak a 
tárca műfaji kötelékei alól. A műfajvál
tás a szövegek sűrűsödését s ezzel együtt 
olyan problémafölvetéseket eredményez
het, amelyek kimozdíthatják a „görbe tü- 
kör”-olvasatot, s így értelmetlenné válhat 
az ismert tér határának tételezése.

Fekete Vince: Udvartér. Kolozsvár, 
Sétatér Könyvek, 2014.

14 HELIKON —



LOVÁSZ KRISZTINA 

N em zetközi konyhanyelv

1. A  v e g a  g é s a

A vega gésa kése tyúkban nem landol, 
kakasa taraját is csak suhintja valahol, 
de kése éle mellényén á t a mellébe 
csapott, a véletlen vérfürdőben 
megkéselve s késve ordítja: 
akoltól-óltól el!
A  vega gésa.

2. A fra n c ia  sza k á cs

az étterem tövében lapul,
egy thai étlapot vesz alapul,
hogy megtanuljon tájnyelven étlapul,
a konyhai nyelvész, ki az ízekben elvész,
de nem a nyelvben ő,
mily mervejő.

3. V alah ai w a lh a lla i v a jh a la k  és 
a  k a k u k k to já srá n to tta  recep tje

A w alhallai vajhalak 
rántottára  hajlanak,

kívánják. A  tányéron, ahol 
együtt -  tillárom  -  
várják a vacsorát, 
a vajhalak nem tudják még, 
hogy ők is eledelek, 
m ert a w alhallai vacsora 
főfogása: a vajhalas rántotta, 
kivéve, ha a vajhalak előbb 
megeszik a tojáslepényt, 
ekkor az ínyencfogás 
a w alhallai belsó'séges 
vajhalgyomorban érlelt 
omlett.

Á lla tkertben

1. A z á lom pók

A z álompék: pók. 
Lábain cipő 
helyett: cipók.

A z álompók: pék, 
neuronhálómat 
kisütötte rég.

A z álomkép egy kópé 
s nem egy póké,
ujjé-

2. A  b a lzsa m á lla t,  
a  h erin g  és 
a  bo ldogság

E zt a pézsm át hering ette? 
Teringetteü!
Mégis a balzsam állat lett büdös, 
s nem a hering parfümös.

3. A z O kap i felism erése

A z okapi okkal piheni ki
rokoni látom ását, 

hogy ő  egy zsiráfból szárm azó
magányos patás.

4. A leo p á rd

A  boldogság kinyújtózott p illanata  ez.
Leopárd a szó, am i kifejezi. 

Á sító ragadozó, nyála csordul
álm a közben. Jóllakotton. 

A  boldogság minden antilopos filozófiá
já t  felfalta már, így vált ő  maga

a fogalommá.
Illanó impala-álm ok húsa oly édes. 
Földrajzilag ha nem is illetékes, 
a leopárd.

M arosi K ata: Magasból

B úsgrúz

Egy bús grúz, dúskeblű gerlice 
dúlja kalitkák m agányát fel, 
toll ide, toll oda száll, 
ha agglegényt talá l -  öl.

Búsgrúz gerletársaim, 
férfiak a kalitban, 
ne hagyjuk m agunkat 
e démoni donna által 
tollfosztott á ldozattá  válni, 
inkább kérdezzük meg őt: 
m itől e bús bosszú?
Vad vádlók helyett, 
adjunk neki vadlovat s 
szelíden kérjük, gerlemódra:
„Ne tegye donna!
Különben kihal a búsgrúz faj nemsoká’. 
S ez m agát is sújtja.”

Dúskeblű búsgrúz gerlicedonna
nem hallgat se jóra  se rosszra,
továbbra is dúlja kálitok
szendergő hímjeit,
m it neki egy
öngenocídium, amikor
egy deli gerle
felingerelte, mert
kezét nem kérte -  meg.
Nemsoká ki is haltak ők, 
a búsgrúz gerlicék.
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CSÚSZNÉK FERENCZ

H úsvéti várakozás
Fiatal férfi baktat behúzott nyakkal a 

nagycsütörtöki éjszakában. Unalmában 
a bérházak ablakait lesi. A magasföld
szinti lakásokból — ha a szobát, konyhát 
épp nem takarja redőny vagy sötétítő — 
csak a plafon és a falak egy része látszik. 
Akit az unalom sarkall a nézelődésre, an
nak ennyi is elég -  a férfi legalábbis így 
véli, és még véletlenül sem emelkedik 
lábujjhegyre, hogy néhány centivel mé
lyebbre pillanthasson a lakások rejteké- 
be. Nem akarja tudni mások titkait, s ha 
véletlenül -  egy-egy csillár, ruhásszek
rény tetejére állított régi rádió vagy meg
kopott esküvői kép láttán — neki is lódul 
a képzelete, nem szolgálna különösebb 
örömére, ha a kitalált lakásbelső, a kita
lált lakók megegyeznének a valósakkal. 
Elég neki, hogy hiszi: amit épp elképzel, 
akár lehetne is. Persze hiba lenne itt va
lami mély, az Isten, egyéb mindenható 
teremtmények vagy összeesküvés-elmé
letek által megkövetelthez hasonló mély 
hitre gondolni. A baktató alak leginkább 
olyasfajta ártatlansággal hisz saját el
képzeléseiben, amilyennel a tervei felbo
rulása okán, magából kikelve ordító fér
finak képes már igencsak zsenge korától 
mondani a nő, hogy: jaj, hát én azt hit
tem... , és utána csak néz és néz, mint
ha ezzel rögtön okafogyottá válna a düh, 
a csalódottság, a percek óta harsogó or
dítás vagy éppen az, ami. De most nem a 
nőkről van szó. Vagy mégis.

Egy bepárásodott ablak mögött árny
alak mozdul, s az ablak felső részén, ahol 
még nem szállta meg a benti gőz, előtű
nik a piszkosfehér plafon, egy piros aj
tós, fehér oldalú szekrény és néhány fal
ra akasztott, festett cseréptányér. A férfi 
már képzeli is, ahogy az üveg túloldalán 
egy korábban teltkarcsú, de az évek so
rán jócskán elhízott, vagy az is lehet, 
hogy kórosan lefogyott nő gáztűzhelyen 
rotyogó edény fölé hajol. Leveszi a fedelet, 
fakanállal megkavarja a főzeléket, bó
lint, visszafedi az edényt, aztán a szom
széd gázrózsán készülő levesből merít 
egy kanállal. Megfújja, másik kezével ki
simítja gőztől lucskos haját a homloká
ból, megkóstolja a levest. Ismét bólint. A 
készülő ételek szaga betölti a konyhát, 
be a lakást, s a férj jön is ki a szobából, 
hogy: mi a keserves hétszentség van már 
megint, s hogy mi az istenér’ nem lehet 
egyszer a rohadt, kínkeserves életbe’ idő
ben befejezni a főzést, a mosást, a taka
rítást, és egyébként is, ebben a szagban 
még elaludni sem lehet, és még a másna
pi munkaruhája sincs előkészítve, az asz- 
szonynak még azt is meg kell csinálni, 
de jobb is, hogy nincs, mert, ha elől len
ne, hát ez az ételszag mind beleivódna az 
anyagba, aztán holnap a gyárban nézhet
né magát. A gyerekeket nem zavarja sem 
a szag, sem a hangerő. A két idősebb, már 
felnőtt fiú — ikrek is lehetnének — otthon 
sincs, a kicsi lány pedig új szerelméhez 
költözött. Feltalálja magát. A nő sem iga
zán törődik a férjével. Ismeri már, idővel

megnyugszik. A férj visszamegy a szobá
ba, morog még, aztán elalszik.

A párás ablak mögé képzelt család elé
gedetlenséget szül. Unalomig ismert ké
pek ezek, s miközben a fiatal férfi egyre 
távolodik az ablaktól, azon morfondíro
zik, hogy amit ő most képzelni bír, nem 
egyéb, csakis az, amit már látott, és amit 
látni bír, az aligha lehet egyéb, mint amit 
el is képzelhetne. Végső soron elégedet
lenségének középpontjában nem is a ké
pek állnak. Inkább a tudat: amit épp el
képzelt, akár lehetne is. Mennyivel jobb 
lenne valami olyat képzelni, ami csak 
látszatra lehetne, de valójában soha. 
Miközben ezeken morfondírozik, járása 
határozottságából, léptei hosszából épp 
csak annyit veszít, hogy ha valaki azt 
lesné, mikor szólítsa meg, most kaphatna 
az alkalmon.

Urfi! Urfi! -  állítja meg egy idősödő 
alak. Ne féljen, nem pénzt kérek -  foly
tatja. Arca borostás, szemei beesettek, 
talán a kialvatlanságtól vöröslenek, s 
beszéd közben élénken gesztikuláló ke
zei olajfoltosak, körmeit belepi a fekete
ség. Az történt, tudja, az történt -  mond
ja —, hogy én ilyen kamionsofőr vagyok, 
tudja, és ilyen tirekkel járok, tudja mi
lyet mondok, na, ez a DAC, a kiseb
bik fajta, na olyannal. Olyan zöld a ka
binja, mint a maga kabátján az a csík, 
na, pont olyan, s írja rajta elől, nagyba, 
ilyen jó nagy betűkkel, hogy DAC. Csak 
hát... né... jövök ezzel a kocsival, veze
tem, ilyen nagy, kényelmes kabinja van, 
tudja, s ilyen zöld kívülről, én vezetem, 
s aztán ide vagy nyolc kilométerre, már 
hogy Kolozsvártól, tudja, a város határá
tól vagy nyolc kilométerre, egyszer csak 
megáll a kocsi, még nem is köhög, csak 
megáll. Fogja magát, tudja, s megáll, s 
annyi. Szerencsére megsajnált aztán egy 
másik TIR, s volt ilyen húzató kábelje, 
s elvontatott vagy egy kilométert a leg
közelebbi PECO-ha. Hat órát dolgoztam. 
Hatot, hogy megnézzem, hogy mi lett a 
kocsival, nézze meg, milyen fekete lett a 
kezem, nézze meg, milyen. Le is fog esni 
ez a körmöm, reácsuktam a kapotát, azt 
hittem, magamra pisilek, úgy fájt, néz
ze meg, hogy le fog... Megnéztem, szét
szedtem mindent, motrot, akkumulátort, 
gyertyát, elektródát, minden az anyám 
kínját, mindent, na, s mind hiába néz
tem, mert egyszer, ha a motornak any- 
nyi, akkor annyi, s most begyalogoltam 
ide, mert ott a Május 1. téren, ott szok
tak állni ilyen nagy kocsik, ilyen TIR ko
csik, tudja, amilyet én is vezetek, csak 
nekem olyan zöld a kabinja, s a kisebbik 
fajta DAC, ami az enyém. Na, ilyen ko
csikat keresek, hogy hátha lenne, ame
lyik elhúzat legalább Szimériáig, mert, 
tudja, Lúgosig kellene eljutni, de ha bár 
Szimériáig el lehetne húzatni, az jó len
ne. Jó lenne erősen Szimériáig.

A fiatal férfi hallgatja a mesét, köz
ben egyszerre csodálkozik és szégyenke
zik. Szégyenkezik, mert csak a szokásos

mese megkezdése után ismerte fel az öre
get, és csodálkozik, mert ezúttal olyan át
éléssel, olyan hittel hangzik el a történet, 
hogy úgy tűnik, igaz is lehetne, sőt, in
kább úgy, mintha valóra is válhatna.

Sokszor találkozott már az öreggel, aki 
a mostani ősz borostája, tiszta, alig hasz
nált ruhái helyett hatalmas szakállt és 
elrongyolódott, olajos göncöket hordott. 
Csak a körmei maradtak ugyanolyanok — 
elnőttek, repedezettek és feketék -, meg 
a kezein az olajfoltok. Legutóbb -  ahogy 
az öreg kérte -  apróban fizette ki a me
se árát, most is keresgélni kezd a zse
beiben. Apróban, csakis apróban, mert, 
úgy mondja az öreg, nem piára, nem étel
re, nem kávéra kell. Nem piára, nem, 
nem ihat, nem is tud, hát hogy tudna ő? 
Vezetnie kell, mert előbb-utóbh csak lesz 
valami, megoldódik aminek meg kell, és 
akkor megint be a volán mögé, és ahogy 
csak lehet, irány haza. Enni sem bír már, 
kávét meg ivott, kettőt is, ekkorára, ek
korára ni — mutatja összeszorított öklét — 
ekkorára szorult tőle a gyomra, nem fér 
már abba semmi, de amúgy is van pén
ze, pénze van, ha ételre kéne, de nem ar
ra kell, hanem egy kis apró lenne jó, ar
ra lenne szükség, mert ilyenkor éjszaka 
nincsen már bolt, ahol a nagy pénzt fel
válthatná, de a feleségét, az asszonyt, 
a madárkáját, a mindenét valahonnan 
a legelső fülkéből mégiscsak fel kelle
ne hívnia. Felhívni, elmesélni, hogy né, 
ez van, de rendben minden, és megy, és 
hajt, és rohan haza, és várjanak rá, vár
jon a nő várjanak az ikrek, a madárka, 
a fiókák, mert minden jó, jó lesz minden, 
s húsvétra bárányt vesz -  mert pénzt 
kap a főnöktől, igen sok pénzt, s ha azt 
nem, akkor azért legalább bárányt vagy 
legalább két jó nagy combot biztosan —, 
azt ígéri. Szóval csak a kis apró, a csör
gő aprópénz hiányzik, és minden rendben 
lesz, ebben kellene neki egy kicsi segít
ség. Nem kéri, csak mondja, hogy segít
ség, és a nyomaték kedvéért kezdi elölről 
a történetet. Minél hosszabbra nyújtja, 
annál zaklatottabban mesél, annál ho
mályosabbá válnak a szemei, s miközben 
az öreg átszellemülő arcát fürkészi, a fi
atal férfi előtt nem a zöld kabinos, kiseb
bik fajta DAC teherautó története eleve
nedik meg.

A kétszobás lakást látja Lúgoson, 
az ikreket, az asszonyt képzeli. Az asz- 
szonyt, aki talán várni unta meg, vagy 
csak azt leste, hogy férje a szokásosnál 
is tovább maradjon el, s hogy a helyzet 
így alakult, hát fogta két fiát, maga-ma
gát, hármuk batyuját és nyakába vette a 
világot. Szöktették? Menekült? Ez is, az 
is lehetne igaz. Annyi biztos csak, hogy 
évekkel, évtizedekkel az éppen zajló éj
szakai találkozás előtt, az akkor még fia
tal sofőr Kolozsvár határában hagyta le
robbant teherautóját, vonatra szállt, de 
Kocsárdon aznap nem volt csatlakozás, 
így tehervonatokon, baromfit szállító te
herautók platóján vagy szakállas, szem
üveges, esetleg szőke hajú, kismellű ér
telmiségiek trabantjában zötykölődve ért 
haza, s a ki tudja mióta záratlan ajtó mö
gött üresen találta a lakást.

Ha csak valahogy teljesen magába 
nem roskadt a veszteségtől, a férj keres-
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ni kezdte az asszonyt, keresni a fiúkat, 
s hogy nem járt sikerrel, bizonyára do
hánynak füstjébe, egyre olcsóbb italok és 
egyre olcsóbb nők ölébe fojtotta csalódott
ságát. Munkát, fuvart csak riţkân vál
lalt, pénze lassanként elapadt. így telt le 
a rossz füstök, szeszek és asszonyok tár
saságában az elsó' év.

Aztán, a magyarok húsvétjának köze
ledtével valami mehetnék hatalmasodott 
el rajta. Új fuvart vállalt, de a szállít
mány kijelölt irányával mit sem törőd
ve, Kolozsvárnak hajtott, a város határá
ban elhagyta az autót, és gyalog ment be 
a városba. Nem tudta, mit keres ott, amíg 
meg nem látta az első szakállas, szem
üveges, esetleg szőke hajú, kismellű ér
telmiségit vagy azt az alacsony, bajszos, 
szemüveges, mára már őszülő és egy
re csúnyábban köhögő férfit, aki folyton 
más-más kutyát sétáltat az állomás kör
nyékén, s akkoriban is bizonyára meg
találta a neki való elfoglaltságot. Szóval 
amíg meg nem látott valakit, akinek a 
tekintete mögött valami vélt vagy valós 
furcsaságot, tragédiát, mulasztást sejtett 
meg. Amikor rátalált az emberére, meg
állította, és mondani kezdte: Né, domnu’

vagy éppen doamna, a helyzet az, a kami
onom, tudja, ilyen nagykocsi, ennyi meg 
ennyi tonnás, és hogy ez lerobbant, ké
rem, vagy hét kilométerre a várostól, tud
ja, és az asszony, az asszonnyal beszélni 
kellene...

Ahogy egy kicsi pénzt gyűjtött, fül
két keresett, telefonálni próbált, de a vo
nal túloldala -  levágták már rég -  süket 
maradt. Ahogy tehette, indult is haza. 
Tehervonaton, jegy nélkül, személyvona
ton, kalauzzal verekedve, autók elé állva, 
sofőr mellé beugorva hazaért, de a ki tud
ja mióta záratlan ajtó mögött ismét élet
telenül találta a lakást. Másnap találtak 
rá szállítóvállalat emberei. Két bordá
ját és orrát törték mielőtt az útszélen ha
gyott autó felől érdeklődni kezdtek.

Nem baj, nem baj semmi! Eb csont be
forr — fogadkozott. Utolsó barátai köz
benjárásával megint talált munkát. 
Fuvarozott, nem gondolt kölykökkel, 
nem gondolt asszonnyal. De az új tavasz 
megint nem hagyta nyugodni, s valami
kor, valamelyik húsvét közeledtével, az 
utolsó pénzén Kolozsvárra utazott.

Zavarában sokáig téblábolt az állo
más környékén, aztán csak belekez

dett szokásossá váló mondókába. Az ösz- 
szekoldult pénzen buszjegyet váltott 
Gyulafehérvárig. Úgy gondolta, onnan 
majd újabb járatra száll Szimériáig, 
aztán csak hazavergődik valahogy. 
Gyulafehérváron suhancok rabol
ták ki, később, talán stoppal jutott el 
Vajdahunyadig, rendőrök rugdosták be 
egy útszéli pad alá, mert visszaszólt ne
kik. Végül csak hazaért. Dühében elad
ta a záratlan ajtajú lakást, garzonra vál
tott, és vetette magát ismét bele a füstbe, 
a szeszbe, a nőkbe. Egy év múlva, miu
tán szokásossá vált Kolozsvár látogatá
sából visszatérve zárva találta a régi la
kást, napokig hányódott az utcákon mire 
a garzon eszébe jutott.

így teltek az évei. Közben elmarad
tak a trabantok, velük együtt pedig az 
emberek hajlandósága is, hogy őt felve
gyék. Háromszor is gyalog tette meg a 
Kolozsvár-Lugos útvonalat, míg egy
szer Kolozsváron ragadt. Talán még idő
ben eszébe jutott az évente ismétlődő, 
kínkeserves pillanat, amikor a lakásba, 
a garzonba, a bérelt szobába, a kocsmá
ba vagy bárhova betoppanva senki sem 
vár rá. Még a visszaindulás előtt, egy ki
vételes, tiszta pillanatában ráeszmélt, 
mindegy mennyire hiszi, vágyja, reméli... 
Kolozsváron ragadt, s jobb híján a tör
ténetét mesélte újra meg újra. Nem tö
rődött húsvéttal, karácsonnyal, hóval, 
napsütéssel, esővel, csak mondta, hogy 
kamion, és tonna, és PECO, és Sziméria, 
és hogy az asszony, az asszonynak tele
fonálni kellene, megnyugtatni, beszélni 
vele, ígérni neki, megígérni, megfogadni 
mindent, meghallgatni.

Egy-két évig még -  biztonságból, így 
mondta, ha mondta egyáltalán vala
kinek — haza-hazalátogatott Lúgosra. 
Megbámulta a málladozó épületeket, 
megállt a vashíd közepén, végigmérte a 
Temes két partját, de semmit és senkit 
nem ismert fel, ahogy őt sem ismerte már 
fel senki és semmi. Nem maradt már sem 
Lúgoson, sem Kolozsváron, sem máshol 
PECO benzinkút, sem aprós telefonfülke, 
de kártyás sem, az öreg mégis csak kérte 
az aprót egyre, az asszonyt -  az asszonyt, 
aki aggódik érte, aki várja -, hogy felhív
hatná.

A fiatal férfi még mindig lyukas zse
beiben kotorászik. Hiába tudja, hogy 
semmit sem találhat, újra és újra meg
próbálkozik, hátha legalább magából 
valamire mégis rálelne valahol. Végül 
annyit mond, hogy bocsánat, de most 
tényleg nincs, és, hogy reméli, csak si
kerül az asszonnyal beszélni, és ne fél
jen az öreg, mert rendben, de igazán 
rendben lesz minden, csak most még 
Nagycsütörtök van éppen, tudja, a vára
kozás ideje. Kezet fognak, egymás szemé
be néznek. Az öreg nem a Május 1. tér fe
lé indul, de a másiknak is mindegy, hogy 
merre viszik a léptei.

Közben a párás ablakú, magasföld
szinti lakásban az asszony a főzés vé
geztével kinyitja az ablakot, szellőztet, 
közben előkészíti a férje ruháit, majd ő 
is lefekszik. Csak a pók dolgozik tovább 
egy falra akasztott cseréptányér mögött. 
Hajnalig a naponta lesepert hálóját még 
újraszőheti.
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SZOCS ISTVÁN

A d icsőség  á llh atatlan sága
vagyis
Lőttek a kultúrának; újságírók és futballisták!

Két évvel a híres Huszadik Század 
kezdete előtt, azaz alig pár évvel azelőtt, 
hogy felszállt volna az első repülőgép, 
hogy megszólalt volna az első rádió, hogy 
megkezdődött volna a gépkocsik tömeg- 
gyártása, hogy megbukott volna a legré
gebbi császárság, a kínai, majd még egy 
évtized múlva az orosz, német, oszmán, 
osztrák-magyar császárság, tizennyolc 
évvel azelőtt, hogy először vetettek be 
mérges gázt a harctereken; megjelent egy 
francia történész és pszichológus könyve; 
szaktudományos címmel: Töm eglélek
tan. Am Gustave Le Bon művének inkább 
lehetett volna az a címe, mint egy negyed
századdal később, követői vészkongású 
írásainak; mint pl. A tömegek lázadása 
vagy: A  Nyugat bukása. Arról szólt, hogy 
az emberiség nagy tömegei szembefordul
tak a kultúrával, semmibe veszik vagy 
éppen ellenében nyilvánulnak meg!

Annak ellenére, hogy gondolatmene
te helyes volt, utólag elég mulatságosnak 
hat — az érvelése. Abban mutatja ki az 
emberiség nagy szellemi válságának a be
következését, hogy a nagyközönség nem 
veszi többé tudomásul, nem fogadja el a 
színikritika véleményét! Maga dönti el, 
hogy tetszedjék neki egy színházi előadás 
vagy nem. És természetesen mindig az 
olcsóbb, a hígabb, a felszínesebb mellett 
dönt. Meg sem fordul a szerző fejében az 
a lehetőség, hogy nemcsak a közönség le
het hibás, hanem a színikritika is. Vagyis 
arról van szó, hogy ketten-hárman produ
kálnak valamit, s erre odamegy a negye
dik, s kezdi magyarázni, hogy mit művel
nek ezek, sőt, egyszercsak kezdi kioktatni 
őket: — mit s hogyan kellett volna tenni
ük, hogy az eredmény művészibb, mé
lyebb, súlyosabb, fajsúlyosabb legyen! Ép
pen a szakbírálat volt az, amelyik nem 
vett tekintetbe a színházzal kapcsolat
ban egy fontos körülményt... amit Kosz
tolányi így fogalmazott meg: A színház 
olyan épület, amelyiknek egyik végén van 
a színpad, a másikon -  a pénztár!

Soha sehol nem kísérte még annyi gú
nyos mosoly azt a tételt, hogy aki tud, al
kot, aki nem tud, az tanít, mint éppen a 
színház tájékán! Ennek ellenére, Le Bon
nak igaza volt!

Csakhogy az igazságnak mindig fo
kozatai vannak... és tájoló, bemérő pont
jai. Például, abban az időben, ha vala
kiről azt mondották, hogy újságíró, az 
„jobb körökben” szidalomnak számí
tott. Ha egy tudós egy másik tudós nagy 
magabiztosággal megírt művében némi 
pontatlanságokat fedezett fel s ezt szóvá 
tette, akkor az érintett azt vágta kritiku
sa pofájába, hogy „maga újságíró”, mint
hogy ennél sértőbbet már nem tudott 
kitalálni. (Mint ahogy ez megtörtént pél
dául Zolnai Gyula finnugoros nyelvész és 
Takács Sándor oklevélkutató és törökből 
fordító viszonyában!) Hogy mifajta újság

írók alapították meg a céh rossz hírne
vét, arról érdemes elolvasni az Aranysár
kány című regényt, Kosztolányi Dezsőtől. 
Ennek ellenére az újságírásnak ha nem 
is a tekintélye, de a társadalmi súlya, be
folyása éppen akkortól kezdett emelkedni 
(mediawawe, vuvuvu!), és az emelkedés 
egy ideig együtt megy végbe a modern 
sport létrejöttével és népszerűségével. 
Kezdetben jobb körökben a „futballista” 
minősítés ugyanolyan durvának hatott, 
mint az „újságíró”. Ám később? Ehhez el 
kell mesélnem egy apró esetet, közvetle
nül a háború utánról.

Türingia és Felső-Bajorország érintkező 
vonalán történt; egy nagyváros közeli vas
úti átrakóállomás környékén. Egy magyar 
vasútépítő alakulatot telepítettek oda ki. 
Vándorlásaim során találkoztam és meg
barátkoztam fiatal vasutasokkal. Először 
meglepett, hogy mennyire lenézik ezek 
a többnyire szegénysorból származó ma
gyar parasztfiúk a civilizáltabb németeket! 
Ám hamar rájöttem az okokra. Telephe
lyük elég közel volt Buchenwaldhoz, a hit
lerista gyűjtő- és büntetőtáborhoz, és mi
kor e területet elfoglalták az amerikaiak, 
velük is végignézették, hogy mi mehetett 
végbe a táboron belül. A másik ok szubjek
tivebbnek tűnt. Azon a környéken a német 
falvakban, főleg a lejtős udvarokon úgy 
építkeztek, hogy a földszinten volt a mar
haistálló és az emeleten a lakás. Ezt na
gyon megvetették! Az más, mondották, ha 
az ember olykor nagy hidegben vagy ezért- 
azért az istállóban alszik, főleg a padlásán; 
és megint más, ha az állat jön be a lakás fe
dele alá! Nem is érintkeztek a környékbeli 
németekkel. Azonban egyszer bóklászása- 
im során észrevettem, hogy a széles völgy
ből nyílik egy keskeny oldalvölgy, és ott az 
út kétoldalán cseresznyefák vannak, elég 
sűrűn. Elhívtam egynéhány fiatalabb vas
utast. A cseresznyefákon több nagyleányt 
is találtunk, akik szedték a gyümölcsöt, 
felszólítottak, hogy segítsünk, s ígérték, 
ha segítünk hazavinni, meghívnak a -  
„strandjukra”! Nagyon jó hangulat alakult 
ki, pláne, hogy a „szedés” szót a magyarok 
mindegyre hibásan ejtették ki (pflücken), s 
ebből nagy pikantéria keletkezett!

Aztán meghökkenve vettük tudomásul, 
hogy ebben az ugyancsak eldugott falucs
kában egy igazi strand van: úszómeden
ce, zuhany, kabinok, homokozó... Gatyá
ra vetkőztünk, úsztunk mellen, háton, 
pillangózva, s meglepődve vettem észre, 
hogy a legnagyobb lány a medence szélén 
üldögél, s elkomorodva figyeli a társasá
gunkat. Melléje ültem: mi a baj? Halkan 
felelt: Nem hittem volna, hogy a magya
rok tudnak úszni, és ilyen jól! Első pilla
natban méltatlankodva akartam elma
gyarázni, hogy tíz év se telt el a közeli 
berlini olimpia óta, ahol is Csík Ferenc 
úszóbajnok lett. És maga a magyar val
lás- és oktatásügyi miniszter, Hóman Bá

lint húzta ki a győztest futam után a me
dencéből. Szabó Dezső, a nagy ellenzéki 
író, fel is kiáltott egy írásában: Oh, aqua 
exhuzigátor Sanctus Valentinus! Csík Ée- 
rencet kihúzta a kultúra minisztere a víz
ből, Szabó Dezsőt bennehagyta! De aztán 
eszembe jutott, ez a Hilda akkoriban tíz
éves falusi leányka volt, s ami nekünk vi
lágraszóló esemény, neki az jelentéktelen, 
semmilyen epizód -  inkább megsimo
gattam a selymes vállát... Ám nemsoká
ra elégtételt kaptam: előjött egy vénecs- 
ke gondnokféle, és mikor megtudta, hogy 
magyarok vagyunk, rögtön villogni kez
dett a szeme: Ja, Ja, doktor Sárosi!

Igen, akármerre ment az ember Eu
rópában, arról, hogy magyar, minden
kinek egy dolog jutott eszébe: doktor 
Sárosi György, a nagy futballista! Norvég 
kőmíves, holland cukrász, német mérnök, 
spanyol vörösgárdista gyerekjátékkészítő, 
mindenki az ő nevét bökte ki a „magyar” 
hallatán. Igen-igen, doktor Sárosi!... Utol
jára, huszonegy év után Péterváron, ak
kor még Leningrádban hallottam a nevét: 
a kikötőben álltam sorba, jegyet ven
ni sétahajóra. Egy kazah család szoron
gott mellettem: operaszínpadra kívánko
zó álomszép hercegnő, hároméves forma 
nyűgösködő, csokoládéhajú gyerekkel, 
legalább kétszer olyan idős, zord, zártarcú 
férj; valahol az Amudarja és a Szírdarja 
között rajoni párttitkár lehetett, a szeme 
sarkából élesen figyelte, amint rá akar
tam venni a gyerekét, hogy inkább a sa
ját lábán álljon, ne az én cipőmön; hirte
len megszólalt. Maga miféle?

Meglepett a kérdés: mert háromhetes 
turistakirándulásomon mindenki, rend
őr, kalauz, múzeumi tisztviselő, pincér, 
szállodaportás orosznak nézett s le akart 
választani a román turistacsoportról. S 
akkor ez, onnan, Ázsia mélyéből azonnal 
felismert! Mondom, hogy: magyar. Vé
kony résnyi szemét kissé tágabbra nyitot
ta: Vengerszki? Áhá! Futból! Áhá! Doktor 
Sárosi! Áhá! Puskás! ... Aztán, mintegy 
ki akarván javítani magát, hozzátette: 
Doktor Puskás, áhá!

Érdekes volt, hogy csak Magyarorszá
gon nem emlegették soha a háború után. 
Gondoltam is, ha valami háborús bűncse
lekményről lett volna szó, 1947-ben nem 
engedik ki Olaszországba -  Bariban lett 
edző -, hanem röhögve felakasztották 
volna. Ót, aki 1938-ban egy mérkőzésen a 
csehszlovák válogatott kapujába egyma
ga hét gólt lőtt! Egyes csizmadia-drukke
rek ennek is tulajdonították a következő 
évben a csehszlovák állam és politikai er
kölcs összeomlását! Valami személyes, ti
tokzatos oka lehetett, hogy halála után 
a hamvait sem engedték hazahozni. Pár 
éve aztán kezdték emlegetni a régi nagy 
csapatot, Zsengellér, Szusza neve is le-le- 
íródott. Végül a Rubicon nevű történelmi 
magazin vagy másfél éve a fényképét is 
lehozta. Még hasonlított is Puskáshoz; a 
füle még kisebb is volt!

Egy dologról azonban nem szabad elfe
ledkezni: valaha a labdarúgásnak nem
csak játékszabályai, hanem illemszabályai 
is voltak! A nagyok ezeket betartották, 
ezért is szerettük őket. Egy divatból ki
ment szóval élve: igyekeztek és tudtak 
úriemberként viselkedni!
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SZÁNTAI JÁNOS

Tarantino és a szélesvásznú 
kamaradarab

szók aztán elcsámcsoghatnak azon, hogy ez 
vagy az a részlet milyen filmes referencia, 
mit akar mondani ezzel a rendező... miköz
ben QT hátradől és röhög. Mert lehet, hogy 
akart valamit mondani, de lehet az is, hogy 
nem. Egy dolgot biztos akart: odaszegezni a 
nézőt a vászonhoz. És ez ismét sikerül neki.

Egy dolgot mindenképp tisztázni szeret
nék, így elöljáróban. Quentin Tarantinót 
nagy filmrendezőnek tartom. A nagy ren
dezőktől pedig két dolgot szoktam elvár
ni. Az egyik, hogy nagy filmeket csinálja
nak. QT pedig a legszigorúbb mércém szerint 
is legalább két nagy filmet összehozott: a 
Kutyaszorítóbant és a Ponyvaregényt. További 
három szintén ott mozog a határon (Kill Bill 

Becstelen brigantyk, Django elszabadul), 
ha nem vagyok annyira szigorú. A másik el
várásom, hogy ha tévednek, akkor nagyot té
vedjenek. Úgy gondolom, QT ennek az elvá
rásomnak is simán megfelel: a Grindhouse 
-  Halálbiztos és a Jackie Brown mesterien el 
van rontva. Mert bukni is tudni kell.

Ezekkel a premisszákkal a zsebemben 
hatalmas lelki nyugalommal ültem be az 
Aljas nyolcas című legújabb QT-dolgozatra. 
Biztos voltam benne, hogy ez a nyolcadik
nak titulált film vagy nagy dobás lesz, vagy 
nagy bukta. Azt jó előre tudni lehetett, 
hogy filmtörténeti nyalánkságot fogunk lát
ni, hiszen QT (amint azt száz szerző ezer
szer elszajkózta), a hagyományos filmsza
lag megalomán szerelmese, 70 mm-es Ultra 
Panavision filmre dolgozott (a 60-as évek óta 
nemigen használja a kutya sem). És valóban 
széles a kép. Meg szép is. És a hang is cso
dálatos. És a zene is. Ennio Morriconét nem 
véletlenül szedte elő a rendező. Korábban 
már dolgoztak együtt, aztán ez a film elvi
leg western, továbbá a Nyolcas eló'képének 
számító John Carpenter-opusznak (A dolog, 
1982) szintén ő a zeneszerzője. De itt van az 
első nagy bukta is. A Morricone-zene hatal
mas tereket és a beléjük hatoló, velük brutá
lisan intim viszonyt kezdő, folytató, befejező 
embereket kíván. Ez egy lényeges dolog, ami 
ebből a filmből hiányzik. (A dolog esetében 
nem jelentkezik ez a hiány, mégpedig azért, 
mert akkor Morricone nem westernzenét 
komponált.) Ez a zene (de az ultraszéles film 
is) epikus méreteket feltételez. A Nyolcas 
esetében viszont csak a 187 perces film- 
idő epikus. De az nagyon. Nem mintha nem 
tudnám élvezni a szinte valós időben zaj
ló cselekményt. Dehogynem. Csak nem epi
kus. Inkább a rendezői önreflexió valamifé
le vetülete. (Magyarán: QT monomániásan

ragaszkodik a saját maga kitalálta világhoz, 
olyannyira, hogy minduntalan visszatér be
le, és egyszerűen nem tudja abbahagyni.) A 
sztori nem epikus. Inkább kamaradráma. 
(Amikor először hallottam a filmről, a 12 
dühös ember jutott eszembe, no meg a másik 
bevallott referenciamű, a Kutyaszorítóban.) 
A cselekmény kábé nyolcvan százaléka bel
ső terekben zajlik: nevezetesen egy postako
csiban és egy postakocsi-állomáson. És bár 
a kiváló operatőr, Robert Richardson min
dent megtesz, hogy szélesvásznúvá vará
zsolja a szűk tereket, ebből epikus nem lesz, 
az hétszentség. És felőlem lelkesedhetnek a 
rajongó lelkületű kritikusok, hogy mekko
ra zsenialitás ezeket a szabványokat segg
be rúgni. Egyszerűen nem működik. Nézzék 
meg, hallgassák meg jól, és kényelmetlenül 
fogják érezni magukat. És itt érhető tetten 
a nagy rendező: nagyot vállal, akár be is jö
hetne neki, de ha nem jön, hát nagyot bukik. 
Respekt.

Miért van mégis az, hogy (egy-két je
lenettől eltekintve) nem unatkozik a né
ző? Úgy gondolom, hogy három dolog fele
lős a figyelem fenntartásáért (ne feledjük, 
három óráról van szó, belső terekben). 
Az egyik: QT utolérhetetlen érzéke a dia
lógusokhoz. A legcsapnivalóbb jelenetben 
is működnek a párbeszédek. Függetlenül 
attól, hogy épp nagymonológról vagy gép- 
puskatűz-sebességű hadaráspárbajról van 
szó. A Nyolcas esetében a cselekményszál 
gyakorlatilag darabokra hull, ha kivonjuk 
a dialógusokat. Ugyanis sok dolog, karak
ter egyszerűen nincs kibontva. Úgy marad, 
becsomagolva. Pont az bontja ki őket, amit 
mondanak, és ahogy mondják.

A második tényező QT utolérhetetlen rit
musérzéke. Pontosan tudja (és ha nem tud
ja, érzi, de ez tulajdonképpen mindegy), mi
kor kell valamit — akármit, bizarr részletet, 
kontrasztot, figurát, plánt, átigazítást, ak
ciót, bármit -  bevinni, szelíd balhorogként, 
hogy a néző megint kiütve bámulja a vász
nat. Valaki elklimpíroz egy karácsonyi dal
lamot egy zongorán, valaki felemel egy 
drazsét a földről, valaki hozzányúl egy fém- 
kancsóhoz, valaki elmosolyodik, kicsapó
dik egy ajtó — és a sor hosszú. A kincsvadá-

INEMATOGRÁF

A harmadik dolog talán a legmar
kánsabb, mivel sztárokhoz kapcsolódik. 
A színészekről és színésznőkről van szó. 
Többnyire olyanok mozognak a történetben, 
akikkel QT korábban is dolgozott. Nem so
rolom őket, ott vannak a stáblistán. A lé
nyeg az, hogy egyrészt kiváló színészekről 
van szó, másrészt olyanokról, akikkel a ren
dező tökéletesen meg tudja találni a hangot. 
Vagyis pont azt tudják csinálni és mondani, 
ami QT fejében van. És ez nagyon fontos. 
Enélkül borulna a ritmus, borulnának a di
alógusok, és a film gyakorlatilag megszűn
ne létezni. Megkockáztatom a feltételezést: 
a Nyolcas esetében nem is annyira a lazán 
összefércelt, „duma, duma, duma, puff, du
ma, duma, duma, puff’-recept szerint sorba 
kötött szkeccsekből építkező sztori a fontos, 
hanem hogy ebben a „hevenyészetben” ho
gyan elevenednek meg a szereplők. Túlzás 
nélkül állíthatom, hogy egyetlen karakter 
sem hibás, és talán a Michael Madsen ala
kította Joe Gage figuráján kívül mindegyik 
remek. (Madsen is talán csak a korábbi 
Tarantino-dolgozatokban nyújtott alakítá
sok fényében tűnik visszafogottnak.)

Aztán (túl az obiigát rasszizmusképen, no 
meg a klasszikus vadnyugati önbíráskodás
diskurzuson) van itt egy izgalmas dolog (a 
sok közül), de ezzel már én is belépek a ra
jongók körébe, és gyártok egy értelmezésel
méletet. Miért is ne? A történetnek van egy 
szereplője, aki nem jelenik meg: Abraham 
Lincoln, Amerika 16. elnöke. Konkrétan egy 
levélről van szó, amelyet az Elnök a fősze
replőnek tekinthető fekete skalpvadásznak 
írt. Az ominózus levelet a fekete skalpvadász 
arra használja, hogy a rasszista érzelmű fe
hérek közt tiszteletet vívjon ki magának. 
Míg ez a levél nála van, a legradikálisabb 
fehér is meghunyászkodik. Tudjuk, hogy az 
amerikai hagyomány az Alkotmányból és 
egyéb hasonló iratokból indul ki. Ha valaki 
felmutat egy ilyen iratot, azonnal hitele van. 
Vagyis hisznek neki. Vagyis olyan, mintha 
máshol, mások a Bibliára hivatkoznának. 
Egyfajta szenvedés- és megváltástörténet 
is lehet ez a westernbőrbe bújtatott extrém 
mese. Persze kiderül, hogy a levél hamis, és 
aztán jön a világvége is.

Hát így. Nagyot bukik a film bizonyos di
menzióiban, viszont ugyanakkor nagy film 
is. Ha szabad személyes rangsort biggyesz
tenem ide a szöveg végére, az Aljas nyolcas 
a második helyen áll a QT-filmek listáján. 
Rögtön a Kutyaszorítóban után.

A ljas nyolcas (The Hateful Eight),
színes amerikai western, 182 perc, 2015. 
Rendező és forgatókönyvíró: Quentin 
Tarantino. Operatőr: Robert Richardson. 
Zene: Ennio Morricone. Vágó: Fred Raskin. 
Szereplők: Samuel L. Jackson, Kurt 
Russell, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, 
Walton Goggins, Michael Madsen, Zoe Bell, 
Bruce Dern, James Parks, Channing Tatum.
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KAÁLI NAGY BOTOND

Rendezés
Ez a címe a drámának, amelyet janu

ár végén, ősbemutatóként vitt színre a 
marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat. 
Szerzője és rendezője is Bartis Attila.

Az egyszavas cím és az egyszerű, még
is szuggesztív plakát miatt az egyszeri né
ző azt gondolhatná: egy jellegzetesen mai, 
játszadozós, rohangálós, kísérletezgetős, 
netán felszínes előadásra vált jegyet. 
Hatalmas tévedés! Ezen előretolt egyszerű
ség ugyanis Bartis Attila első, minket cél
zó, brutális átverése.

Amint megnyílik a kisterem ajtaja, feke
te díszletfalak között vonulunk helyeinkre. 
A sötét folyosó végén kitárul a tér: egy nyo
masztó, ajtók nélküli szobába érkezünk, a 
kétoldalt elhelyezett nézőterek között egy 
kis asztal, karosszék és ágy látványa fogad. 
Világítás alig, minden sötét, gyászos, feke
te. A karosszszéken ül, férjét átkozza és an
nak kéziratait tépdesi Olga, az író és rende
ző János felesége, miközben férje az ágyban 
fekszik. Mint hamarosan kiderül: már ha
lott. Órák óta az.

És innen kezdődik a játék -  a szó igazi ér
telmében vett, a homo ludensre korántsem 
emlékeztető, súlyos, nehéz, hazugságokkal 
terhelt, nyomasztó, mégis felvillanyozó, per
gő, színházból, lelkiismeretből és emberi sor
sok rétegeiből összeálló dramaturgia, cse
lekmény és szüzsé. Hirtelen felgyúlnak a 
fények, a jelenet leáll, János felkel. A halott 
nem más, mint Karcsika, a kellékes (Galló 
Ernő). Vissza az egész! Mert kiderül: egy ké
szülő előadás egyik jelenetét láttuk éppen. 
Színházban vagyunk és színházcsinálást 
nézünk -  próbafolyamatot, amelyet az író, az 
igazi János (Korpos András), a színház főren
dezője állít éppen színpadra. Színház a szín
házban — íme, Bartis másodszori, minket 
érő, fellélegeztető átverése! Az a nyomasztó 
valami, aminek az előbb tanúi voltunk, csak 
egy előadás részlete. Mi pedig részesei le
hetünk annak, ahogyan ez az előadás meg
születik. Egy jópofa, színházi klisékkel, po
énokkal teli próbafolyamatnak. Hátra lehet 
dőlni, lazíthatunk. Ismét hatalmas tévedés!

János, az egzaltált, gyakran filozófusi 
magasságokban derengő rendező titokban a 
saját életét írta bele bemutatandó darabjá

ba, és színészeivel különleges szimbiózisban 
él. Mert ő az Olgát játszó Klára (P. Béres 
Ildikó) egykori férje, aki ezt a kapcsolatot és 
szakítást nem felejtette el. Fiatal színésznő
je, az Olga lányát, Annát játszó Lili (Kádár 
Noémi) titokban szerelmes belé. János az 
Olga szeretőjét alakító Péterre (Bartha 
László Zsolt) irigykedik, annak szép családi 
élete miatt, miközben folyamatos konflik
tusban áll régi kollegájával, az Olga egyko
ri államügyész, de megvakult apját megfor
máló Sándorral (Kilyén László). És ahogyan 
a János által írt darabban minden sötét, sú
lyos titok a felszínre kerül, úgy történik ez 
a „való” életben is, a próbafolyamat során.

E történések bemutatásához mesteri for
mulát választott Bartis. A jelenetek váltako
zása a következőképpen alakul: a színészek 
a színpadon találkoznak a rendezővel, és vé
gigpróbálnak egy-egy jelenetet. Majd más
nap ismét. Harmadnap ismét. A néző így két 
előadást láthat egyszerre: azt, amelyet János 
írt és rendez — ez képezi mindennek az alap
ját -, és azt, amelynek során az előbbi meg
születik. De e két történet lassan, nagyszerű 
dramaturgiai fordulatsorok következtében 
összefonódik, majd eggyé válik. Mindkét 
esetben a kommunizmus bukását köve
tő években vagyunk, valahol Közép-Kelet- 
Európában. A darabbeli János író és rende
ző volt, aki meghalt, mert Olga nem hívta ki 
idejében a mentőt. Olga gyűlölte Jánost an
nak feltételezett, színésznőcskékkel törté
nő kicsapongásai miatt, Anna pedig gyűlö
li az anyját, mert hagyta Jánost meghalni. 
Mindezt egy sötét, végérvényesen helyrehoz
hatatlan, titkokkal teli mechanizmus mű
ködteti. Jánost Olga apja ítélte tíz évnyi bör
tönre annak ’56-os tevékenysége miatt. Olgát 
egy szovjet diplomata megerőszakolta, Anna 
az ő lánya. Olga a János legjobb barátjának 
szeretője lett. Amikor az évtizedekig rejtege
tett igazság kiderül, Anna tönkremegy, az 
addig is csak nyomokban létező család szét
esik. A darabot rendező „valódi” Jánost az 
Olgát alakító Klára apja ítélte börtönre.

A rendezés tulajdonképpen János önélet
rajza, amit kollegái, főként egykori felesége, 
nehezen viselnek. E két szálból tevődik ösz- 
sze a bonyolultan hangzó, de cselekményében 
egyszerű történet, amelynek gyilkos feszült
ségét Bartis Attila időről időre bravúrosan 
oldja fel. Valóban láthatunk benne színhá
zi kliséket — hisztis rendezőt, bosszúszomjas 
dívát, rajongó kellékest, szerelmes ifjú szí
nésznőt, színpadi poénokat, elvont fogalmak

ról szóló veszekedéseket -  de a lényeg nem 
ezek között keresendő. A lényeg ott van, ahol 
a színésznő Klára teljes átéléssel adja tovább 
a karakter Olga tragikus sorsát -  a sorsot, 
amely az övé is. Ahol a dühbe és depresszióba 
süllyedő Anna szerepével tolmácsolja Lili vi- 
szonzott, mégis viszonzatlan szerelmét. Ahol 
a vak apát játszó, régi barát, Sándor végül 
összeroppan a borzasztó igazság súlya alatt.

EÁTRUM
Bartis Attila drámája tobzódik a nagysze

rű fordulatokban, pergő jelenetekben, a lát
szólag egyszerű, de roppant súlyos és egy 
sokat tapasztalt ember bölcsességét tükrö
ző vitákban, veszekedésekben, párbeszédek
ben. Ismeri a csend hatalmát és tudja, hogy 
mikor kell használni azt. Ismeri a fogak kö
zött kisziszegett igazság erejét, a néma, de 
fájdalomba torzult arcok mögötti tragédiák 
megjelenítésének módját, miközben egy per
cig sem válik giccsessé, ömlengőssé. De ren
dezőként mindeddig nem jegyezhettük. Most 
már igen. Mert a Rendezés az író ezirányú 
tapasztalatlanságát csöppet sem tükrözi.

Egy olyan sötét, nyomasztó, mégis lebilin- 
cselően izgalmas előadást láthattunk, ahol 
minden kerek egész, ahol semmi sem válik 
idegenszerűvé, ahol a sötét harmóniája meg
valósul és bennünk marad. A próbafolyamat 
nagyszerű trükknek bizonyult a jelentsorok 
egymásutániságának biztosításához -  
János közülünk, a láthatatlan nézők közül 
rendez, mi vagyunk a kukkoló harmadik. A 
különböző dühkitörések és viták ellenére az 
előadás egészére a nagyfokú letisztultság, 
egyszerűség jellemző: ennek is köszönhető 
a szenvedés megjelenítésének, a titkok vég
ső kimondásának, majd az ebből következő 
meghasonlásnak az átütő ereje.

Mindebben remek partner volt a társu
lat. Korpos András kiégett, lelkifurdalástól 
gyötört főszereplője, R Béres Ildikó múltját 
betegesen tagadó Olgája és a bánatát ciniz
musban kiélő Klárája, Kádár Noémi nagy
szerű, a tinédzserkor nehézségeit tragédi
ák között átélő, gyilkos iróniába menekülő 
Annája és tisztaságától megfosztott Lilije, 
Bartha László Zsolt a helyzetet menteni hi
ába próbáló Pétere, az Olga lelkiismeretét 
megjelenítő Kiss Bora sunyi eltántoríthatat- 
lansága, illetve Kilyén László karakterei: a 
makacs és magányos, vérbíró államügyészt 
játszó, majd hatalmasat csalódó Sándor... 
Mindvégig hihető, letisztult, sokszor szóki
mondó és a maguk összetettsége ellenére 
szükségszerű és tökéletes egyszerűségben 
tolmácsolt alakításokat láthattunk.

Bartis Attila mesteri fordulattal zárta le 
előadását, fordulattal, amelyet nem árulha
tunk el. De a záró jelenet megindító tiszta
sága volt az, aminek kapcsán, a fentebb em
lítettek mellett is meggyőződhetünk arról, 
hogy az utóbbi évek egyik legjelentősebb 
előadását láthattuk Marosvásárhelyen.

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata. Bartis 
Attila: Rendezés. Rendező: Bartis Attila. 
Szereplők: Korpos András, P. Béres 
Ildikó, Kádár Noémi, Kiss Bora, Kilyén 
László, Bartha László Zsolt, Galló Ernő, 
Csíki Szabolcs, Varga Balázs. Díszlet- és 
jelmeztervező: Márton Erika, rendező- 
asszisztens: Kölcze Kata, ügyelő: Vajda 
György, súgó: Ferenczi-Tóth Katalin.
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CODĂU ANNAMÁRIA

Az idegenség alakzatai
„És ha valakinek rosszat akartam kí
vánni, akkor ilyesmi fordult meg a fejem
ben: legyél idegen ebben az országban!”

A 2002-es Gimnazisták (eredetileg a 
Magyarország elejétől fogva alcímmel) ka
masz elbeszélője egy, az 1970-es években 
Pécsett tanuló horvátországi magyar fiú. 
A 2003-ban kiadott Farkasok órájában a 
katonaságtól és a hontalanság élményé
től szabadulni kívánó narrátor ausztráli
ai, végül kudarcos meneküléséről és annak 
következményeiről olvashatunk. A 2006- 
os Wien. A sínen túl Bécsben játszódik, egy 
olyan fiatal emlékezésfolyamát vezetve vé
gig, akiből idegen származású anyja min
denáron tősgyökeres osztrákot kívánt ne
velni. 2013-ban pedig Kontra Ferenc e 
három önálló alkotása trilógiába szervez
ve újabb értelmezésre szólít fel — mi lehet a 
tétje ennek a hármasnak, hogyan rezonál- 
nak egymással az egyes történetek, áthe
lyeződnek-e a hangsúlyok? Hogyan kísérel
hető meg a három regény egybeolvasása?

A Gimnazisták elbeszélője adott ponton 
három egyforma, trilógia írására szánt fü
zetet vásárol. így akár ennek az elképzelés
nek a kései megvalósításaként is érthetjük 
a jelenlegi kötetet, amely a három törté
net közötti összefüggések feltérképezésére 
ösztönzi az olvasót. Az első két, önéletraj
zi ihletettségű darab között könnyű is eze
ket megtalálni, hisz vélhetőleg ugyanarról 
az egyes szám első személyű narrátorról 
van szó életének más-más szakaszában: a 
Gimnazisták ban a kamaszkorból való ki
lépésig, a Farkasok órájá ban pedig a ka
maszkori tervek megvalósításával küszkö
dő felnőttet követjük végig. A sínen túlhoz 
érkezve az olvasó azonban még nagyobb 
zavarban van, mint eddig volt az eléggé sű
rű, epizodikusán, sajátos asszociációk és 
felborított kronológia mentén építkező, erő
teljesen lirizált, gyakran polifon szöveg ol
vasása során: az első néhány oldalon gya
nútlanul azt feltételezné, hogy az egyes 
szám első személyű narráció szubjektuma 
ismét ugyanaz vagy szinte ugyanaz, mint 
az előző két részben volt; a megnyilatko
zás stílusának a hasonlósága is táplálhat
ja ezt az elképzelést: filozofikus, meditativ, 
analitikus hajlamú elbeszélőik) szól(nak) — 
s emiatt sok jól idézhető mondat található 
a szövegben. (Talán a legemlékezetesebb ez 
a kétszer is előforduló, ökológiai szemléletű 
megnyilatkozás: „Úgy gondoltam, hogy egy 
napon minden népet arról fognak megítél
ni, hogy fáikkal miként bántak.”)

De a harmadik regény kissé kilóg a 
sorból: más a főhős, teljesen más ország
ban játszódik a történet, különböznek a 
körülmények, tehát látszólag semmi köze 
sincs az előző kettőhöz. Azt, hogy mégis 
köze van, a kötet Ariadné-fonalként kö
vethető címe — Idegen -  teszi explicitté. 
Úgy tűnik, a trilógia tétje egy adott élet
érzés, létállapot körüljárása: az idegensé- 
gé, a kiszolgáltatottságé, a hontalanságé, 
a határon való, illetve a határon túli lété, 
és ezeknek a megértésére, illetve megha

ladására tett kísérletek válnak az egyes 
szereplők tetteinek fő motivációjává.

A Gimnazisták hőse számára a kollégi
umi élet börtönlét, ahol nemcsak a taná
rok zsarnokoskodása, de a társak sunyi
sága is kiszolgáltatottá teszi őt, s csak egy 
szűk baráti körben sikerül szellemi bizton
ságban éreznie magát. Ráadásul itt az, aki 
„határontúli”, eleve gyanús, idegen, pedig 
„Sohasem szoktam hozzá, hogy én egy ju- 
gó vagyok, határon túlinak vagy kisebbsé
ginek pedig végképp nem éreztem magam. 
Az otthonomra sem úgy tekintettem, hogy 
az valamihez képest hol van. Egyszerűen 
drávaszögi voltam, és az is maradtam.” 
A nagyanya, a tanárok, a barátok is rend
re kifejtik véleményüket a kisebbségi lét 
által kiváltott idegenségérzetről, ki pate
tikusan, ki számonkérően, s ennek hatá
sa az lesz, hogy az egész „határontúliság” 
egy konstrukcióként lepleződik le. A láza
dó szellemű elbeszélő-szereplő szempontjá
ból az idegenség sokkal inkább egy tudat - 
hasadásosabb helyzetként körvonalazódik: 
két világ között érzi megosztottnak magát, 
amelyből a szabadulást számára egy har
madik világ választása, az Ausztráliába 
való menekülés jelentené — s ez egyúttal a 
katonaság elkerülését is biztosítaná.

k
E terv látszólag sikerrel indul a Farka

sok órájá ban, ahol az elbeszélő eléri a vá
gyott országot. Hamarosan kiábrándul, 
kiderül, hogy „úgy megyek el innen, hogy 
valójában meg sem ismertem az országot, 
egy távoli kontinensen jártam csupán lé- 
lektelenül, ahonnan idegenként megyek 
el, ahogyan jöttem.” A második rész ele
jén úgy tűnik, mintha a saját élettörténe
tétől is elidegenedhetne („Vajon én magam 
leszek-e saját élettörténetem hőse, vagy 
másvalaki tölti be ezt a tisztet: majd elvá
lik”), vagy talán megpróbál elidegened
ni annak érdekében, hogy megmagyaráz- 
hatóvá és feldolgozhatóvá váljanak olyan 
gyerekkori traumák, mint a bűntudat egy 
barát halála miatt, vagy a kiközösített- 
ség élménye, amelyhez saját apja is hozzá
járult. Ezek az emlékek azonban befolyá
solják felnőttkorát is, beszüremkednek a 
katonai kórház idegosztályára, ahova be
kerül, illetve meghatározzák későbbi kü
löncnek tűnő, a szokásostól idegen élet
stílusát is (a tömbház lapos tetejére épít 
házat, rendez be kertet magának).

A második regény azzal végződik, hogy 
az elbeszélő újabb költözésre szánja el ma
gát, s ez a gondolat átvezethetne a harma
dik részbe, a sínen túli Bécsbe. Ennek a 
történetnek az elbeszélőjét már név szerint 
tudjuk azonosítani (Wiannak szólítják), aki 
Thomasnak, egy több ízben is megtagadott 
barájának a vélt hamvait készül szétszórni, 
s ebből az alaphelyzetből indul ki az emlé
kezés, amely igyekszik ok-okozati és lélek

tani összefüggéseket keresni a stigmatizált 
városnegyedben élők és sorsuk között, fő
leg a perverz hajlamú apa „örökségét” to
vábbvivő Thomas kapcsán. Az idegenség 
témája itt már általánosabb keretek között 
mozog, nem a kisebbségi lét következmé
nyeként kerül elő, hanem az integrálódás 
vágya, illetve a másság leküzdése révén: 
egy bevándorló anya legfőbb célja, hogy fia 
egyáltalán ne számítson idegennek („rajtad 
is múlik, és a városon is, hogy befogad vagy 
kitaszít”), s Wian is először arra törekszik, 
hogy a sínen túli közösség befogadja. A kö
zös focizás közösségépítő lehetőség, szilárd 
baráti kör alakul ki, amelynek tagjai majd 
mindannyian a „sínentúliságból” próbál
nak kitörni. Az ebből a közösségből kima
radó Thomas furcsaságaival együtt érthe
tetlen és kerülendő figurává válik, s Wian 
minden utólagos, részvéttel teli megérté
si kísérlete ellenére lehet, hogy újból telje
sen félreismerte a fiút, hisz a regény végé
re más perspektívából is megismerhetjük a 
tényeket.

A trilógia azt a szemléletet is erősíti, 
hogy az idegenség viszonyfogalom (vala
mi valamihez képest idegen, más), hisz 
kulcsfontosságúvá válik az elbeszélőknek 
a többi szereplőhöz és a környezethez va
ló viszonya: a Gimnazistákban főleg az is
kolai és hatalmi erő-, illetve alá-föléren- 
deltségi viszonyok a meghatározóak, és 
felsejlik az apa-fia konfliktus egy-egy csí
rája is, amely majd a második regénybe
li szorongások fő forrásaként bomlik ki, 
míg A sínen tálban  a Thomashoz fűződő 
ambivalens kötelékek mellett az anyával 
való kapcsolat válik jelentőssé.

A Gimnazisták, a Farkasok órája és 
A sínen túl tehát termékenyen hozzájá
rulnak legkisebb közös többszörösük, az 
„idegen” címke többdimenziós körüljárá
sához, egyúttal olyan ívet engedve meg 
a trilógiának, amely az egyedi szituáci
ótól (kisebbségi lét) az általánosabb felé 
halad, a kiábrándulástól egyfajta -  nem 
biztos, hogy az utolsó regénybe eléggé in
dokoltan beépített — megkönnyebbülésig 
úgy, hogy közben az egyes regények nem 
veszítik el önállóságukat sem.

Kontra Ferenc: Idegen. Magyar 
Napló, Budapest, 2013.
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A
Alomcetli a paplan alatt Skandináv „álom”
Balázs Imre József: Álom

farsang. Koinónia Kiadó, 
Kolozsvár, 2015. Orosz 
Annabella rajzaival.

Ha megnövök, gyermekver
seket írok majd -  gondoltam 
gyakran gyermekkoromban. 
Valami érett világú kerekded- 
séget társítottam a magamhoz 
hasonló olvasó- vagy hallgató
közönséghez való szóláshoz ak
kor. Legyen játékos, legyen vi
dám, legyen színes, de legyen 
komoly is a vers. Vegyen engem 
komolyan, hogy én is komolyan 
vehessem. Gyermekverset írni 
lehet, de olyat, ami igazán meg
érinti pöttyös, szoknyás kis- 
lánylelkemet, nem egyszerű.

Balázs Imre József Alomfar
sang című kötete álomba hív, el
repít a Szomorúparkba, majd jö
het a Balaton, és szállhatunk 
tovább az egekig, majd a Holddal 
és a Nappal foghatunk kezet. Ez 
a világ játékos álomuniverzum, 
egyetlen szabállyal, a gyermek- 
felnó'tt, olvasó-szerző' kölcsönös 
gyermeteg-komoly szerződésé
vel: „Ha elfelejtesz minket, mi is 
elfelejtünk, / Ha kútba ejtesz, mi 
is kútba ejtünk (....)/ Ha játszol 
velünk, önmagaddal játszol.”

Ebben a farsangi álomvilág
ban bármi megtörténhet, lehe
tünk ördögöcske, Csuhákká, de 
még a Nap is. Mindezek előfel
tétele, hogy rakjunk álomcetlit 
este a párnánk alá, készítsük 
eló' álomhálónkat, és aztán kez
dődhet a farsangi mulatság!

Ajánlott figyelembe venni pár 
jótanácsot. Először is fel kell ké
szülnünk arra, hogy váratlan ta
lálkozásaink lehetnek furcsa lé
nyekkel! Érdemes figyelnünk a 
másik világban éló' étkezési szo
kásokra, a közlekedési szabá

lyokra, az álláslehetőségekre is. 
És ha felkészültünk, kezdődhet 
a forgás, a játékvilágba való bele- 
pörgés, egészen a Belemerülésig. 
Ezzel végződik ugyanis az álom- 
háló-hadművelet. Vagy ez a me
rülés nem is a vége, hanem kez
dete egy újabb álomutazásnak?

Jöhetnek velünk szerepek, evi
lági érzetek, az álomcetli meg
rajzolásával minden átlényegül, 
ahol sok izgalmas találkozás vár 
ránk, és a mesénk végén erőseb
bé válva a sok találkozás nyomán 
kiballagunk az összegyűjtött em
lékek és hangulatok világából.

És hogyha sikeresen végig
álmodtuk játékos szerepeinket, 
akkor jutalompuszikat is kapha
tunk, kórusmenedzserré válha
tunk, és képregény-rajzolóként 
is kipróbálhatjuk magunkat, de 
kukták is lehetünk az álomkony
hában. így lesz az egész világ ál
mokból összeelegyedő játékok 
sorozata, és így válik a napnak 
minden eleme izgalmas folya
mattá, bohém játszótárssá.

E versek megpörgették a 
bennem lévő pöttyös szoknyás 
kislányt, vidámmá tettek szí
nes lelkületűkkel, és komo
lyan vették olvasói, hallgatói 
igényeimet.

MIHÁLYDEÁKADÉL

Jo Nesb0: Fehér é j
szaka. Animus Kiadó, 
Budapest, 2015. Fordította 
Petrikovics Edit.

A skandináv krimi fenegye
rekének, Jo Nesbpnek a köny
veivel a Harry Hole-sorozat 
óta én már csak úgy vagyok, 
hogy mindegy, mit ír, megve
szem és elolvasom. Kíváncsi is 
voltam, mi újat tud írni, miu
tán lezárta a világhírű, több 
mint negyven nyelvre lefor
dított, tíz kötetre rúgó Harry 
Hole-történet után. Még akkor 
is, ha a 2014-ben megjelent A 
fiú, illetve a tavaly megjelent 
Vér a havon elolvasása után 
úgy éreztem, hőséhez hason
lóan a szerző is kezdett kiful
ladni, s nehezen tudja a mér
cét tartani.

^fülszöveg
A tavalyi év végén megje

lent Fehér éjszaka című kötete 
már nem is tekinthető kifeje
zetten kriminek, előző kötetei
hez csak a háttérszál -  az os
lói drogbáró elől menekülű 
díler, Jón flashbackszerűen 
felidézett múltja — köti. A tör
ténet jelene inkább az isten 
háta mögötti lappföldre mene
külő, ott egy félreeső vadász
kunyhóban túlélni próbáló ma
gányos ember vívódását követi 
nyomon, ahol a felidézett em
lékek és a fehér éjszakák okoz
ta hallucinoid élmények domi
nálnak, s mindehhez hátteret 
a számi közösség mindennapjai 
szolgáltatnak. Ez a fajta, a szo
ciográfiát sem nélkülöző kultu

rális háttér teljesen újnak szá
mít az Oslo komfortzónájához 
szokott olvasónak, s ha magát 
a bűnügyi szálba bújtatott sze
relmi történetet nézzük, szük
séges is ahhoz, hogy a regény 
megálljon a saját lábán. Ezért 
nehéz Nesbo legújabb kötetét 
kriminek nevezni, inkább kö
zelebb vihet a skandináv fil
mekben és irodalomban oly 
nehezen megközelíthetőnek tű
nő lelkivilág, társadalom stb. 
problémáinak a megértésé
hez, egy zárt, vallásos közös
ség mindennapjai és a közéjük 
véletlenszerűen bepottyanó, 
nagyvárosi drogárus közti el
lentét nemcsak a szereplők ön- 
megismerését, de egyben a kul
túrán belüli rétegzettségekre, 
hogy ne mondjam, értékítéle
tekre is rávilágít. Mindezek 
mellett Nesbo legújabb kötete 
amolyan egyestés, egydélutá- 
nos téli olvasmány, amelynek 
befejeztével csak azt tudom 
mondani: kérem vissza Harry 
Hóiét.

DEMETER ZSUZSA

T IM I I I !  JÖSSZ M Á R Í 
MENNÉK LEFEKÜDNI.

MINDJÁRT!

UH. M OST UGYE 
NEM  BÁNTJA? 

ANNYIRA 
MEGKEDVELTEM.

AH,
NEM  H ISZEM . 

TALÁN
BARÁTKOZNAK.

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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M érlegidők jönnek. 
H arnoncourt visszavonult
Tavaly december 5-én a bécsi Musik- 

verein közönsége a koncert előtt osztogatott 
műsorfüzetben egy sokszorosított, kézírá
sos levelet talált, amelyben a koncertsoro
zatot dirigáló, 86. születésnapjára készülő' 
Nikolaus Harnoncourt bejelentette vissza
vonulását a nyilvános működéstől, mégpe
dig olyannyira „azonnali hatállyal”, hogy 
már a 6-i és 7-i koncerteket sem vállalta. 
Tudnivaló volt, hogy egészsége meggyen
gült, de döntésének hirtelensége mindenki
be — persze a gyorsaságból élő újságírók és 
bloggerek kivételével mindenkibe — belefoj
totta a szót.

Utálja (vagyis utálta), amikor ünnepel
ték. Elpocsékolt időnek tartja (tartotta) a 
népszerűségből adódó sallangot.

(Most akkor mi legyen? Minden állít
mány kapcsán csak nem billeghetünk a 
múlt és a jelen idő között... Önemésztő do
log élő, de szellemi lételemében a múltba 
lépett emberről úgy írni, hogy ne legyen 
nekrológíze... Bocsánat, Mester, nem tudok 
finomabban, de félreérthetetlenül erre gon
dolni.)

Vélhetőleg sokan vagyunk, akik egy-egy 
videofelvétel jóvoltából lélegzetvisszafojtva 
követhettünk egy-egy Harnoncourt-próbát. 
A zenei munka intenzitását csak hatvá
nyozta az Harnoncourt-ból emanálódó mű
veltség intenzitása. (Nem tévedés! Hiszen 
a műveltségszerkezetnek is megvannak 
a maga extenzív és intenzív „üzemmód
jai”. Márpedig az harnoncourt-i zenei tá
jékozottság kulturális és kultúrtörténe
ti beágyazottsága minden vitán felül áll 
és szakadatlanul érvényesül -  magamu
togatás nélkül.) Jószerével nem volt meg
magyarázatlan kérése zenészei felé, a leg

diszkrétebb dinamikai vagy agogikai 
„másképpségnek” is megvolt az indoka és 
alapja. Sokszor tűnt úgy: ez a fajta meg
alapozottság óhatatlanul kizárja az egyé
niséget, az aggályos pontosság a művészi 
ívelést. Aztán kiderült, hogy Harnoncourt 
utánozhatatlan, mert a tudatos zeneszem
léletébe én önigényébe horgonyzott mes
terség adja a művészetet, a lobogó üstökű, 
lángoló (és olykor pillanatok alatt el is égő) 
széplelkek legnagyobb csalódására.

Persze Harnoncourt — bármennyire is 
ezrek példaképe, és bárhányan tartják is, 
jogosan, a régi zenei, elsősorban barokk re
pertoár első számú karmesterének -  szóval 
Harnoncourt sem szent tehén. Ót tekintik 
a barokk historikus interpretáció „fejedel
mének”, ugyanakkor igen sokan akadtak 
bele kritikai vagy kritikus megközelítése
ibe, elsősorban azok, akik nem határolód
tak el kellő elszántsággal az öncélú histo
rizmustól.

De az Harnoncourt-jelenséget árnyal
tabbá, filológiailag ugyanakkor foghatób
bá teszi, hogy a nagy karmester bőségesen 
megírta a zenével -  kivált a barokk zené
vel -  kapcsolatos konceptuális gondolata
it. A magyar fordításban is megjelent Zene 
mint párbeszéd (2002) azonban -  bár cél
ratörően tűnik Monteverdire, Bachra és 
Mozartra összpontosítani -  jószerével A 
beszédszerű zene. Utak egy új zeneértés fe
lé (Musik als Klangrede, magyarul 1988-

ban) című kötet „nagyívű koncepciójának 
törmelékeként hat”. A beszédszerű zene 
akkoriban okkal kavart hatalmas vihart 
zene(tudomány)i körökben, de végül győ
zött a belátás: kötelező olvasmánya lett 
a zeneakadémiai felvételire készülőknek 
(Magyarországon).

Harnoncourt azonban minden irány
ban kilóg a neki szánt fiókból. Bár 1953- 
ban feleségével együtt ő alapította a bé
csi Concentust Musicust, amely elsősorban 
a barokk zene historikus interpretáció
jától nőtt naggyá, s bár a világszínpadon 
az Harnoncourt név elsősorban a zenetör
ténet preklasszikus és klasszikus korsza
kának termésével fonódott egybe, a ze
nei romantika irodalmát -  elsősorban az 
operairodalmat, majd a romantikus ora
tóriumzenét — is végigvezényelte. De sen
ki sem látott kivetnivalót abban sem, hogy 
miután a Die Welt zenekritikusa meghall
gatta az Harnoncourt-féle Porgy and Bess- 
előadást, így kiáltott fel: „a blues a vérében 
van”.

Különlegesen meghitt Harnoncourt kap
csolata Grazzal, gyermek- és ifjúkora szín
helyével. Az 1985-ben alapított Styriarte 
fesztiválsorozat Harnoncourt-évei alatt 
Schumann, Verdi, Wagner, Offenbach, 
Bizet, Gershwin, Smetana és Purcell műve
it dirigálta, és különleges eseménynek szá
mított — hosszan-zajosan ünnepelték is! 
hogy Mozart Idomeneójának nemcsak kar
mesteri, hanem az előadás rendezői felada
tát is magára vállalta.

Bele kell immár nyugodnunk: 
Harnoncourt életműve lezáródott -  leg
alábbis a nyilvános zenéléssel kapcsolatos 
része. Az elemzések, értékelések, kommen
tárok innen kezdve egyensúlyozóbbak lesz
nek, és a sorok közé be fog szüremkedni né
mi kegyelet is egy élő, szemlélődő, türelmes 
és szenvedő mester iránt.

JAKABFFY TAMÁS

Hagyomány és korszerűség
Ötödik alkalommal került megrendezésére Aradon a Delta 

Galéria és a Művészeti Múzeum termeiben a Meeting Point el
nevezésű nemzetközi képzóművészeti biennálé, amely a Közép- 
Európa országaiban élő és alkotó festők, grafikusok és szobrá
szok műveinek bemutatását tekinti elsődleges feladatának. Az 
indulásakor a négy erős művészeti központra (Pécsre, Eszékre, 
Pilsenre és Aradra) támaszkodó projekt a parttalan kísérlete
zések, az útkereső stílustörekvések, alternatív technikai meg
oldások tobzódását kívánta valamelyest ellensúlyozni a hagyo
mányos műfajok felkarolásával és megújításával. Eleve csak 
ecsettel, késsel és spatulyával készített táblaképeket, festmé
nyeket, tollal, ceruzával vagy ironnal rajzolt, illetve késsel, tűvel 
stb. metszett grafikai lapokat, valamint vésővel kőbe vagy fába 
faragott, összehegesztett, megmintázott, majd bronzba, beton
ba vagy műgyantába öntött szobrokat fogadtak el a seregszemlé
re. Az iparművészet produktumainak, az objekteknek, az instal
lációknak, az elekronikus és digitális művészetek termékeinek 
felvonultatásáról kezdettől fogva céltudatosan lemondtak. A fa
lakra és állványokra került több száz műalkotás meggyőzően 
demonstrálta, hogy a 21. század szobrászai, festőművészei és 
grafikusai a szépművészet bevett ágainak kipróbált, tradicioná
lis eszköztárainak felhasználásával is képesek korszerű felüle
teket és téralakzatokat teremteni, friss tartalmakat közvetíte
ni. A korszerű szemlélet hagyományba oltása adja meg az aradi 
nemzetközi biennálé karakterét és rangját.

A kétévente bemutatott anyag „fölét” — a legjobbaknak mi
nősített munkákból összeállított nívós válogatást -  Pécsre,

Eszékre, Pilsenbe, sőt, az ausztriai Pöhlarnba, az Oskar 
Kokoschka Emlékházba is elvitték. De a szállítási költségek 
drágulása, a műtárgyak forgalmának körülményessége, az 
anyagi alapok és támogatások megcsappanása a keretek szűkí
tésére kényszerítette a szervezőket. Az idei biennáléra -  amely
nek az előzőektől eltérően nem volt a kiírók által megszabott, 
egységes témája — immár csak romániai és magyarországi kép
zőművészek hozták el az utóbbi két évben készült műveik egy
két darabját. Kiemelt helyet biztosítottak a seregszemlén a ko
rábban díjazott művészek újabb alkotásainak, valamint a 2015 
nyarán Aradon megrendezett festészeti alkotótábor, majd az 
azt követő szobrászati szimpózium terméséből válogatott mű
tárgyaknak is. Aradi társaikhoz a legnépesebb csapattal 
Temesvár művészei csatlakoztak. De Nagybányától Bukarestig, 
Resicabányától Bakóig és Jászvásárig Románia valamennyi je
lentősebb képzőművészeti központja képviseltette magát az év
fordulós seregszemlén.

A népes közönséget vonzó megnyitón a képzőművészek, va
lamint négy parlamenti képviselő részvételével a szervezők — 
Dumitru Şerban szobrászművész, a Romániai Képzőművészek 
Szövetsége aradi szervezetének elnöke, a Meeting Point biennálé 
főkurátora és segítőtársa, Onisim Colta festőművész -  egy szak
mai megbeszélést is összehoztak, amelynek egy, a képzőművé
szek társadalmi státusát meghatározó törvénytervezet volt a té
mája.

SZEKERNYÉS JÁNOS
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Január 21-én elhunyt Paul Drumaru 
költő, író, műfordító. 1938. december 
5-én született Gyulafehérváron. Szülő
városában és Nagyváradon kezdte ta
nulmányait, volt könyvelő és könyvtáros 
a Regionális Könyvtárban, Nagyvára
don. Az Alexandru loan Cuza Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán végzett 
1966-ban, román nyelv és irodalom sza
kon. 1964-ben részt vett a Lunar 11 cso
port megalapításában. A iaşi-i Nemzeti 
Színház irodalmi kritikusa, majd 
a Kriterion Kiadó szerkesztője volt 
(Bukarest, 1971-1998). A klasszikus és 
kortárs magyar irodalom olyan alkotó
inak műveit ültette át román nyelvre, 
mint Ady Endre, Babits Mihály, Farkas 
Árpád, József Attila, Kányádi Sándor, 
Király László, Kovács András Ferenc, 
Markó Béla, Mózes Attila vagy Szilágyi 
Domokos.

A  megújult arculatú Helikon újévi el
ső, fiatal magyar irodalommal foglalko
zó lapszámát mutatták be január 21-én 
Magyarország kolozsvári főkonzulátusán. 
A Nem lehet eltakarni című estet Mile 
Lajos főkonzul és Karácsonyi Zsolt, lapunk 
főszerkesztője nyitotta meg. Felolvasott és 
a fiatal irodalomról beszélgetett: André

Ferenc, Gothár Tamás, Horváth Benji, 
Kali Ágnes és Serestély Zalán.

/
Átadták az RMDSZ Erdélyi Magyar 

Kortárs Kultúráért díjait január 22-én, a 
Magyar Kultúra Napján, a kolozsvári sé
tatéri Kaszinóban. Idén a díjat Fekete 
Vince költő, Onucsán Miklós képzőművész 
és Molnár Levente színész kapta, életmű
díjjal tüntették ki Egyed Ákos történészt.

Orcsik Roland Harmadolás című köte
tét mutatták be január 25-én Kolozsváron. 
A szerzővel Kovács Flóra beszélgetett.

Márton Evelin volt az E-MIL Álljunk 
meg egy szóra beszélgetéssorozatának 
vendége január 27-én Kolozsváron. Az est 
házigazdája László Noémi volt.

Balázs Imre József Álomfarsang cí
mű gyerekkötetét mutatták be a kolozs
vári Koffer könyvesboltban és kávézóban, 
január 27-én. A könyv műhelytitkairól 
Demény Péter faggatta a szerzőt és Orosz 
Annabellát, a könyv illusztrátorát.

Nemes Jeles László Saul fia című 
filmje nyerte el idén a Hollywoodba akk
reditált külföldi filmkritikusok díját, az 
Aranyglóbuszt. A Saul fiá t beválasztot
ták a legjobb öt idegen nyelvű film közé 
is, amely indulni fog az Oscar-díjért folyó 
versenyben.

Dimény Áron színművésznek ítélte 
oda a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
művészeti tanácsa a 2013/2014-es évad
ban nyújtott kiemelkedő művészi teljesít
ményéért és elsősorban a Viktor, avagy a 
gyermekuralom című előadás címszerepé
ért a Bánffy Miklós-vándordíjat.

Az írók Alapítványa, az írók Szakszer
vezete, a Sárvári Tinódi Gimnázium és 
Sárvár Város Önkormányzata meghirdeti a
39. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi 
Pályázatot, és 2016. március 22-márci- 
us 25-ig Sárvár városában megrendezi az 
irodalmi pályázat táborát. Pályázni vers-, 
próza- és tanulmány kategóriában lehet. 
Váiják minden 14 -  18 év közötti középis
kolás diák magyar nyelven írt írásait. A pá
lyázat benyújtási határideje: 2016. febru
ár 22. Bővebb részletek a http://helikon.ro/ 
irodalmi-palyazat-kozepiskolasok-reszere- 
sarvari-irodalmi-tabor/ linken.

Jelen
VÍZSZINTES
1. Theodore Roosevelt tanácsa; 

első' rész. 11. Afrikai ország. 12. 
Csacsivélemény! 13. Arra a hely
re. 14. Kezdeti hiba! 15. Golden 
...; San Francisco híres hídja. 17. 
Véletlenül talál. 19. Csernátoni 
várrom. 21. Tetőfedő anyag. 23. 
Piszok. 25. Pénzalap. 27. Újezüst.
29. Földistennő. 30. Szappanmárka 
volt. 32. ... me tangere; Ne illess en
gem! 34. Rangjelző előtag. 35. Itt, 
alul (népies). 37. Savval tisztít. 39. 
Ajándékoz. 40. Ritka női név. 42. 
Felső végtag. 44. Törlőrongy. 46. 
Ütős játék. 48. Kerti szerszám.
50. Gyakori férfinév. 52. Idegen 
előtag: só-. 54. Távbeszélő, röviden. 
55. Angyalrang. 57. Burnótfajta.
59. Kettőzve: tréfás fenyítés. 60. 
Oltalmaz. 62. Kés lényege. 64. 
Arthur király varázslója.

FÜGGŐLEGES
1. Gauguin szigete. 2. Gyakori 

női név. 3. Dorog határai! 4. Hot ...; 
virsli kifliben. 5. Fundamentum.
6. Tapogatózik. 7. Társaságotok. 8. 
Lapos konyhai edény. 9. Tennivaló.
10. A Séd partjai! 16. Megelégel. 
18. Telekvég! 20. Szorul, reked.
22. Istállói fekhely. 24. Spanyol 
autómárka. 26. Magasba tart. 28. 
Regény szereplője. 31. Egykor, haj
dan (latin). 33. Bagdad a fővárosa. 
35. Öntőforma. 36. Mondabeli 
ősanya. 38. Érett gabonát beta
karít. 39. Theodeore Roosevelt 
tanácsa; második, befejező rész. 41. 
...-Gull; Sue műve. 43. Rejtély, enig
ma. 45. Madridi képtár. 47. John 
Wayne filmje. 49. Annak ellenére.
51. Az erbium vegyjele. 53. Német 
gépkocsimárka. 56. Egy pár. 58. 
Indok, magyarázat. 61. Személyes 
névmás. 63. Dúdoló szócska. 65. 
A lantán vegyjele.

R . T.

A Helikon 2016/2-es szá
mában közölt Boldogság cí
mű rejtvény megfejtése ... 
az út maga a boldogság.
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