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Az üres hely
Mire elérem üresen maradt helyedet 
te már messze leszel Mert a Nappal 
kelsz és lefekszel a csillagokkal Mire 
elérem üresen hagyott helyedet Nem sírok 
a férfiak ilyenkor nem sírni szoktak 
Sokáig nézek messzire valahova mindegy 
mint a vak indiánok háttal az iránynak 
amerre te elmehettél A leanderek hallgatnak 
fehér és vörös ruhás koszorúslányok 
egy elmaradt esküvésből vagy egy 
készülő temetéshez Mitől tarthat
egy élet egy hónapig és mennyi a hónap 
ha élet Meddig rágja még magát
agyamon keresztül az Isten A szavak 
melyek még valamit kifejezhetnének 
szájpadlásomra ragadtak fel Elárvult 
helyeden sem tudnék pár mondatot

elmondani a hiányról Álmomban patkány 
futkározott gerincemen De meglehet nem csak 
álmodtam mert a patkány most is itt 
ücsörög ágyam sarkában Pislog S a hátamon 
merő vér az ingem Az ablakon túlról
benéz a vak indián válla fölött ezüsthíd 
A tengertől fölvezet egészen a bevert pofájú 
holdig Aki azon elindul nem ér oda
soha mondja Mire elérem ürességben ázó
helyedet már nem fogok emlékezni arra miért 
törekedtem oda Nem fogok rád sem emlékezni 
Pedig sokáig ott álltái az erős szélben

és kiáltoztál
valamit felém Mire elérem ürességtől
szétdúlt helyedet már nem tűnik fel hogy üres 
a hely s hogy abban az ürességben szétzeng 
a múltam Nem volt ott és nem lesz ott senki 
legyint a vak indián És nem voltál 
semmi és nem is leszel semmi bólint a vak 
indián És háttal áll az iránynak amerre te 
elmehettél Az ezüsthídon hold felé surranó 
patkány üvegkoponyájában összekoccannak 
a jégkockák
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Engem  az
íróasztalom
szocializált

Interjú Centaurival

-  Nem rejtőzködésből választotta a 
Centauri álnevet, mondja több helyen, in
kább, hogy megkímélje magát a felesleges 
terhektől. Nem Ön az egyedüli pillanat
nyilag a magyar irodalomban, aki ódzko
dik a nyilvános szerepléstől -  Kondor Vil
mos is hasonló utat választott, ráadásul 
nála is fontos a történet. Figyelnek egy
másra a rejtőzködő írók, ellesnek techni
kákat egymástól?

-  Gondolom, épp annyira figyelnek 
egymásra, mint más szerzőkre. Az utób
bi években a szerkesztőimtől tanultam 
a legtöbbet. Fájlalom is, hogy a szerkesz
tők nincsenek kellőképp magasra helyez
ve nálunk, akkor is, ha ők elsősorban nem 
„technikai” tanácsokat adnak. A techni
kák javát a szerző maga dolgozza ki, fő
ként, amikor a „kész” szöveget kalapálja. 
Ezek néha olyan apróságok, hogy az olva
só, néha még a kritika sem tudja pontosan, 
mitől jó a szöveg (jóval könnyebb megmon
dani, mitől rossz). Más szerzők olvasá
sa inkább a trendek felmérését szolgálja, 
bár miután az ember alaposan körbené
zett, rendszerint fikarcnyit sem változtat 
az irányain. Olyan viszont még egyik szer
kesztőm esetében sem volt, hogy ne tanul
tam volna tőlük valamit. A Magvetőnél 
hárman is voltak (Sárközy Bence, Király 
Levente, legutóbb Túri Tímea), és mind
hárman alakítottak rajtam. A szerkesztői 
észrevételeket ugyanis nemcsak egy adott 
könyvnél érdemes figyelembe venni. Még 
az is megesett, hogy összeírtam a legfon
tosabb javaslatokat és kifüggesztettem az 
íróasztalom fölé. Teszem hozzá, a három 
szerkesztőből kettő szerző is!

—A szerzői név használata azonban nem 
jelenti, hogy kizárná az életéből a nyilvá
nosságot -  a magyar írókra kevéssé jellem
ző, jól felépített, friss anyagokkal ellátott 
írói oldal, Facebook-posztok állnak az ol
vasók rendelkezésére, melyből elsősorban 
nem a szövegekről szerezhetünk tudomást, 
hanem magáról Centauriról. S  egyáltalán 
nem rejtőzködő ez a Centauri, sok olyat el
árul magáról, amellyel arcot ad nevének. 
Miért fontos egy író számára, hogy az olva
sót tájékoztassa a viharról, a kerecsenek
ről, szarvasokról, ünnepi vacsoráról?

— Épp azért, mert kezdetben semmit 
sem alapozhattam az arcra, közéleti meg
nyilvánulásokra vagy kapcsolati tőkére. 
Nem is akartam. Egyedül a honlappal ad
hattam némi fogódzót, bár továbbra is tar
tom: egy jó regény megáll a lábán akkor 
is, ha a szerzőről semmit sem tudok. Mi
óta Facebook-oldalam is van, az olvasók 
jobban ismernek, mint sok körutazó írót. 
Egyrészt idegen tőlem, hogy megmarad
jak a „klasszikus” írói szerepben. Másrészt 
az olvasók kedvesek és közvetlenek, és én 
ezt viszonzom, míg csak az erőmből futja. 
Amikor a Jack London-túrán a szavazata
ikkal irányíthattak, olyan segítőkészséget 
tapasztaltam, amihez mérten kifejezetten 
arisztokratikus volna a távolból, nagy böl
csen posztolgatni. Egyébként pedig ilyen 
vagyok. Sok minden hat rám, sok minden 
érdekel. Zavarba ejtő lehet, ha a szerző 
egyszer aranyat mos, másszor regényt ír, 
aztán főz, sünöket filmez vagy kaszál, de 
nem akarom magam monokrómmá ten
ni, ha egyszer nem vagyok az. Az író igen
is lehet olyan, aki nemcsak Heideggerről,

Proustról, Kafkáról, Joyce-ról hallott, ha
nem élő kapcsolata van madarakkal, nö
vényekkel, kövekkel, felhőkkel is. Ha ez 
inkompatibilis a megszokott írói működé
sekkel, vállalom. Jegyzem meg, Jonathan 
Franzen például, bárhol lép is fel, utána a 
legközelebbi szeméttelepen madarászik. 
Az is igaz, hogy a Facebook-oldalán erről 
nem oszt meg semmit, de hát az ő oldalát 
a kiadója csinálja. Franzen maga mondta, 
hogy még sosem látta a saját oldalát, mi
vel utálja a Facebookot. Nekem egyelőre 
semmi bajom a Facebookkal, és a válasza
imat se a kiadó vagy titkárnő írja.

-  Jack London, Márquez, Borges, Joyce 
nevét gyakran említik szövegei kapcsán, 
„mágikus realizmust” emlegetve -  s nyil
ván nem véletlenül. Ha itthoni tájakon ke
resnénk rokon szálakat, elsősorban Vida 
Gábor ju t eszembe, a Fakusz három ma
gányossága például. Fontos egy író szá
mára, hogy úgymond rokonlelkekre leljen 
írásban!életmódban, akár találkozások 
erejéig, vagy ez -  az álnévvel is együtt járó  
-  magányos műfaj?

— Igen, egy ideig próbáltak a mágikus 
realizmushoz kötni, de a Jégvágó óta nem
igen skatulyáznak. A debütáló szerző sze
retné persze, ha egyedülállónak tartanák, 
de ezért nem sokat tehet. Vagy az, vagy 
nem. Ugyanakkor kétarcú dolog ez. Ha 
mégis „egyedül állónak” érzékelik, van ab
ban valami nyugtalanító. Ha vannak ol
vasói, kevésbé az. Még könnyebb, ha nem 
csinál az irodalmi életben való részvételé
ből élet-halál kérdést, nem hajt díjakra, 
s végképp termékeny az élet, ha mások
ra sem féltékeny. Én féltékeny sem va
gyok, de különösebben más írók társasá
gát sem keresem. Abból fakadhat ez, hogy 
kereken 20 évig írtam publikálás nélkül, 
ezért engem nem az irodalmi élet szocia
lizált, hanem az íróasztalom. Vida Gábor
hoz alkatilag annyi közöm biztosan van, 
hogy benne is ott él még egy irodalmon tú
li természetes személy. Ismeri az erdőt, a 
hegyeket. Büszke vagyok rá, hogy egyszer 
segítettem neki meghatározni egy ameri
kai virágot. Találkozni csak kétszer talál
koztunk nemrégiben, sajnos csak futólag.

CENTAURI

1972-ben született, a Dunántúlon él. 2006-ban bukkant fel a magyarországi folyóira
tokban, egy évvel később jelent meg Pátosz a káoszban című kötete, a 2008-ban ki
adott Kék angyal pedig rövid idő alatt ismertté tette, angolul és lengyelül is megje
lentek a kötetben szereplő novellái. A Magvető Kiadónál megjelent művei: Kék angyal 
(2008), Jégvágó (2013), Jákob botja (2016). Az álnéven publikáló szerző változatlanul 
őrzi inkognitóját, és portrét nem közöl magáról.
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Megtisztelő volt, hogy amikor 10 év után 
először volt író-olvasó találkozóm, eljött.

-  Jack London-túra, farkas- és cápa
fogás? Mi szerepel még a bakancslistán? 
A Jégvágó kapcsán sokszor volt az az ér
zésem, konkrét élményanyag, tapasztalat 
áll a sorok mögött: Centauri az író, vagy 
Centauri az ember számára fontos elsősor
ban a hétköznapi ember számára „extrém
nek” tűnő élményanyag?

-  Nem választanám el a kettőt. Valaki 
egyszer azt mondta, mikor a kertemben 
látott: „Ez a te nagyregényed”. Igaza volt. 
Úgy élek, ahogy írok, civilben pont az va
gyok, mint íróként. Ami az élményanya
got illeti: valójában annyi „anyagom” van 
már, hogy inkább az írásra, a hétközna
pok örömére fókuszáló életet akarnék, 
ugyanakkor a gyerekkori kíváncsiság 
még a régi. Hosszú a bakancslista, hisz 
a kínálat felfoghatatlanul bőséges, a jég
hegyektől a vulkánokon át a bálnákig. 
Úgy érzem, azért vagyok a világon, hogy 
a lehető legtöbbet ismerjem meg belő
le. Az irodalom tárgya az ember, de alig
ha ismerhetem, ha nem tudom, miben él. 
Nem elég őt elhelyezni a társadalom vagy 
a történelem palettáján, tudni kell példá
ul azt is, hol helyezkedik el más fajokhoz 
képest. Azt hiszem, egy hibás pozicioná
lás áldozatai vagyunk. Ezért vall kudar
cot minden jobbítási kísérlet. Még mindig 
magunkat gondoljuk a világon a legkü- 
lönbnek, holott ez már nyilvánvaló képte
lenség. Örült egészségtudatunk van, ak
kor is, ha épp csőbombákat dobálunk be 
egymás ablakán. Egy jó erős, kiirthatat- 
lan betegségtudat, az hiányzik az őszinte 
gyógyulni akaráshoz. Ehhez viszont be 
kellene ismerni, milyen hibátlanul mű
ködik mindaz, ami nem ember. Időnként 
pedig az is, ami jó fennmaradt bennünk. 
Előbbit kellene belátni, utóbbiba kapasz
kodni. Az „extrém” élményanyag segít ab
ban, hogy az őshibát és az utolsó esélyt is 
tisztábban lássam. Egyébként pedig, bár 
tudom, hogy egy őrült egészségtudattal 
megvert, halálosan beteg faj egyede va
gyok, az élet ezzel együtt is olyan jó, hogy 
nem szeretnék kimaradni belőle.

-  A Jack London-túra a bűvös ötös 
szám jegyében indult: 5000 forint, 5 deci 
víz, 5 csomag gyorsleves, 5 doboz dohány, 
5 deci Jack Daniel’s és 5 tábla csokoládé. 
Miért öt, s hogyan is kell elképzelni ava
tatlanoknak a Jack London-túrát?

-  Bár a Jákob botja sem véletlenül áll 
66 fejezetből, de a Jack London-túra 5-ös 
„misztikája” csak abból fakad, hogy átszá
molva a csavargó Jack kezdő „tőkéjét” mai 
árfolyamra, 5000 forintot kaptam. Jack 
Daniel’s-t is leginkább 5 decis palack
ban árulnak, a többi adta magát. A túrán 
Jack London csavargásához hasonló bi
zonytalanságot akartam elérni. Kalandos 
történet ez, akit érdekel, megtalál min
dent a honlapomon (www.centauriweb. 
hu). Az egyik lényeges elem az volt, hogy 
még az útirányokról is az olvasók döntöt
tek, így sosem tudtam reggel, hol kötök 
ki este. A másik: 5000-ből, 20 napig, ja
nuárban nem sokra futja, szóval abszolút

mások jóindulatától függtem. Elsülhetett 
volna a túra rosszul is, de annyi jóindu
latot tapasztaltam, hogy csak kapkodtam 
a fejem. Formáltak is rajtam sokat az en
gem segítő emberek. Azóta bizakodóbb 
vagyok. Ezzel együtt is kalandosabb lett 
a vártnál, aludtam jégbe fagyott hajón, 
színpadon, barlangnál mínusz 27 fokban, 
autómosóban. 20 nap alatt 5000 forint
ból 2000 kilométert vándoroltam, s végül 
700 forint maradt is, holott soha senkitől 
semmit nem kértem, egy nyomorult kávét 
sem. Az egyik célom épp annak bizonyítá
sa volt az örök fanyalgók felé, hogy igen
is ott van bennünk az a maradék jó, ami a 
mentsvárunk lehetne.

-  A  Jégvágó kapcsán úgy éreztem, nyo
ma sincs benne annak, amitől magyar re
gény lenne, másrészt, hogy csak az írhatja 
meg így, ebben a formában ezt a könyvet, 
aki maga is járt, élt azokon a helyszíne
ken, ahol a regény cselekménye játszódik. 
Jól éreztem? S  ennyire erős az amerikai 
irodalom hatása?

-  Azon túl, hogy nem éltem Ameriká
ban, és azt gondolom, egy írónak nem fel
tétlenül kell arról írnia, amiben ténylege
sen eltöltött évtizedeket, hisz az irodalom 
egyik leghatékonyabb fegyvere a kép
zelőerő — Einstein óta a tudományé is —, 
máskülönben nem írhattam volna aztán 
a száz évvel ezelőtti Amerikáról, arról 
egy amerikai sem tudna, hisz nincs még 
kész a hőn óhajtott időgép, szóval ezen 
felül van egy másik aspektus is. Ma már 
egy kicsit mindenki amerikai. Az életfor
mánk, a termékeink, szokásaink. Igaz, 
úgy vagyunk amerikaiak, hogy nem él
vezünk vízummentességet, de attól, hogy 
egész életünkre, a gazdaságon és a poli
tikán keresztül meghatározó hatással 
van Amerika, ma már, akaratunk elle
nére is, Amerika is a „pátriánk”. Egészen 
más a helyzet mondjuk Afrikával. Afri
káról is sokat tudunk, de már egy afrikai 
regény esetén meggondolnám, nekifus
sak-e úgy, hogy nem jártam be legalább 
a regény szempontjából legfontosabb ré
szeit. Ez nem annyira az amerikai iroda
lom hatása, mint közvetlenül Amerikáé. 
Ugyanakkor szeretem az amerikai iro
dalom frissességét, leginkább talán Paul 
Austert. Ha régebbről beszélünk, akkor 
ott van Melville, aki úgy mos bele a mély
be, mint a homokot az óceán.

-  A magyar irodalomban van-e olyan fi
gura, aki előtt egyfajta főhajtásként vál
lalna egy ilyen típusú emléktúrát? Vállala
kozó kedvű utazókkal is találkozhatunk, 
például Teleki Sámuellel Afrikában -  
vagy nem elsősorban és nem csak a ka
landvágy, az utazás a fontos, hanem a 
szövegekben rejlő életszemlélet, értékrend?

-  A kalandvágy nem elsődleges, és 
nem szabad összekeverni az eredendő 
kíváncsisággal. Otthon maradhat vala
ki a lehető legrosszabb kalandvágyból 
is (vagy gyávaságból). Jacket tekinthet
jük kalandvágyénak, ám a Jégvágó fő
szereplője tipikusan otthonülő fajta. Az 
írásaim többségében nem kalandorokról 
olvasni, és én sem vagyok az. A követke

ző regényem a 19. század végi Monarchi
ában játszódik, ha tetszik, hazajövök, és 
támaszkodom is hazai figurákra, így pél
dául Herman Ottóra. Túráznék is szíve
sen az emlékére, fantasztikus figura volt, 
csak azért érezném ezt modorosnak, mi
vel a fél életem egyfajta Herman Ottó- 
emléktúra, annyit mentem már erdők
ben, lápokon életem egy szakaszában. 
Mivel gyerekkorom óta naplót vezettem, 
nagyjából azt is tudom, mennyit, egyszer 
összeszámoltam: 33 éves koromig kétszer 
gyalogoltam körbe a Földet. Azt sem ka
landvágyból tettem, hanem mert mindig 
érdekelt, mi a helyzet a közeli vidravár
nál, van-e már füles vöcsök a Balatonon. 
Ezek nem egy kalandor kérdései. Viszont 
bizonyos kérdések megválaszolásához 
nem elég kimenni a határba.

-  „A posztmodern halott és történet nél
kül aligha lehet igazán jó  próza” -  olva
som egy Önnel készült interjúban. Azért 
a kortárs magyar irodalom nem nélkü
lözi az erős történeteket, csak nem feltét
lenül vezetnek az óceánon túlra. Van-e a 
magyar kultúrtörténetnek, történelemnek 
olyan korszaka, amellyel szívesen foglal
kozna egy regény erejéig?

-  A 19. század végét izgalmasnak ta
lálom. Van persze sok más „nagy téma”, 
de a legtraumatikusabbakkal sok szerző, 
történész foglalkozik. Én az időnek is sze
retem az olyan szegleteit, ahol keveseb
ben járnak. Néha úgy tűnik, hogy a tör
ténelem legforgalmasabb helyein akkora 
a tülekedés, hogy a maradék emberit is 
eltapossák, épp azok, akik azt keresik. 
Az ember fejlődéstörténetének csönde
sebb, kevésbé összetaposott, érdekektől- 
nézetektől kevésbé fertőzött régióiban ta
lálok rá leginkább még arra, ami engem 
érdekel: a még mindig szabad emberre.

-  Magyar Zabhegyezőnek is nevezik a 
Jég vágói, bár a regény vége és a történet
mesélés miértje épp ellentétes a Salinger- 
szöveggel. Mindennek ellenére sem érzem 
azt, hogy nemzedéki regény lenne a Jégvá
gó -  hiányzik mögüle az a nemzedék, akár 
szemléletében, akár életérzésében, aki vál
lalná, vagy hibás a címke?

-  Szerintem hibás. Talán akkor a leg
nyilvánvalóbb ez, ha valaki mellé teszi a 
Jákob botját.

-  Várható-e, hogy valamikor, akár ha
gyományosabb, akár extrémebb formájú 
író-olvasó találkozón errefele, Erdélyben, 
Kolozsváron is felbukkanjon?

-  Ha szóba kerül, fontolóra veszem, bár 
tíz év alatt csak egy író-olvasó találkozóm 
volt itthon, egy pedig Észtországban. Vi
szont ezen az egyen az olvasók megsza
vazták, milyen túrára menjek legközelebb, 
és a Farkas-túra nyert elsöprő fölénnyel. 
Márpedig a környéken legkönnyebben ta
lán Erdélyben fotózhatnék farkast. Szóval 
könnyen lehet, hogy arrafelé vetődöm még 
az idén. Ha bárki tudna ebben a túrában, 
ott helyben segíteni, nagyon örülnék.

DEMETER ZSUZSA
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SERESTÉLY ZALÁN II. (ak in ek  nem  lehetsz)

k ir á ly i  m a g tá r

I. (á lla t)

hajnal vagy 
más is
csak túl szétzárt rekesz 
iszapban állat 
iszapban neszez 
inkább csak ne nézd 
inkább csak ne ezt 
inkább most nem fél 
inkább most nem veszt 
csak nincs mit 
csak nincs itt 
iszapban neszez 
inkább csak ne nézd 
inkább csak ne ezt

nem segíthetsz úgy sem 
nincs kötél elég 
sa z  ingovány 
megmérte már 
mit veszítene 
ha önvizét 
megoldaná

Czóbel Marianna: Á h ita t

öröklődik-e -  nem tudom 
hogy állat moccan 
élő hús mélyén 
szájfenékráknak hívják 
ott találod 
mosogatás közben 
ott találod 
mintha mindig is 
ott lett volna 
ott találod 
nyelved hegyén

nyelved aszalt gyümölcs 
csak Bagdadban szárítják 
ilyen kérgesre a fügét 
hogy késleltetné 
a ritkás élvezetet 
langy mélye 
petyhüdt
királyi magvakat rejt 
nyelved aszalt gyümölcs 
nyelved királyi magtár

állatnak nem lehetsz apja 
állat akinek nem lehetsz apja 
állat mind aki nem hajlong

magvadért
ó király
állat aki fél hogy kiejtenéd 
aki fél hogy kiejtenéd 
vagyunk
aki szuszog és fél és puha 
fenéken elkaparja testét 
vagyunk aki szuszog és fél 
vagyunk és fogynak az esték

nyelvemmel 
a nyelvem tapogatom 
csikorognak zaccos üregében 
főleg a kövek főleg a csillagok 
nyelvemmel 
a nyelvem tapogatom 
nyelvem apám nyelve 
nem lehettem állat 
talán állat lakik benne

III. (apja)

a kórházban 
már csak írt. 
jól állt neki 
ez a szűkszavúság 
ahogy ideges betűi alatt 
a papír moccanta 
a néma arc moccanásait 
a becsatornázott nyelőcső 
az orron át a garatig

Morvay László: Hal-táj

az ápolónők azt hiszem 
irtóztak tőle 
vonástalanná arcát 
hiába varrták 
fogait utolsó szálig 
hiába tépték 
mert bádogdob volt 
az én apám teste 
horpadások 
rozsda
a beste szégyen 
hogy végül elárvul 
minden 
akármi
hogy a ledobott játék
megvon
nem felejt
mert bádogdob volt 
az én apám teste 
klór lengett iszonyat felette 
s néha kényes pontossággal 
mintha méla angyalkák:

csak éppen
mellényomták a tűt 
a szürkületi fényben

HELIKON —



HANS BERGEL

A novella
Egykori lakhelyemen, az erdélyi Bras

sóban tartott irodalmi felolvasásomat 
követó'en, melyre a Transilvania Egye
tem diákcsoportjának meghívására ér
keztem, két egyetemista lány kísért ki 
az állomásra. Még aznap este egy to
vábbi kötelezettségemnek kellett eleget 
tennem a száznegyven kilométerre fek
vő' Szebenben, így hát jegyet váltottam a 
délutáni vonatra.

A két húsz év körüli hölgy a felolva
sás után érdekes kérdéseket vetett fel. 
Egyikük a novella igényes formájára te
relte a beszélgetést. Júlia, mert így hív
ták — egy magas, kreol arcú, fekete 
loknis hajú teremtés —, aki feltűnő' ma
gabiztossággal értekezett a tizenkette
dik századbeli toszkánai gyűjtemény 
néhány „novellinójáról”, lényegre töró', 
pontos megállapításaival, Angelina, a vö
rös hajú lány pedig a művelt Navarrai 
Margit, Luther Márton kortársának 
Heptameronjából vett példákkal nyűgö
zött le. Amint a vonat befutott, azzal a 
megállapodással vettünk búcsút egymás
tól, hogy a félbeszakadt eszmecserét leve
lezés útján fogjuk folytatni.

November közepe volt, hideg, száraz 
levegő' lengte be a vonatot, mely — és ez 
a vörös gazdaság által évtizedekre nyo
morba döntött országtól nem is várható 
el másként -  megrongált vagonok sorából 
állt. Sem az ajtók, sem az ablakok nem 
csukódtak rendesen, a fűtés ismételt pró
bálkozások ellenére sem működött, s ka
lauznak vagy utaskíséró'nek, aki ezeket 
a hiányosságokat orvosolni tudta volna, 
nyoma sem volt. A két irodalom és nyelv 
szakos, élénk elméjű diáklány képével a 
szemem eló'tt, miközben a vonat inkább 
zajongva zötyögött, mint robogott a le
robbant síneken, befordultam egy üres 
fülkébe. Kabátom gallérját felhajtva, 
gyapjúsapkámat a fülemre cibálva, meg
húztam magam egy sarokban.

Mindig is leginkább az írással tudtam 
az élet barátságtalanságaival szemben 
védekezni, így hát elővettem az utazótás
kámból egy papírtömböt, és folytatni kezd
tem egy szövegen való munkát, melynek 
A fekete herceg címet adtam -  ezzel életem 
egyik régi adósságát leróva, mely a témá
jából fakadóan novella formájában kínál
kozott számomra; bizonyos felkavaró ese
ményeket követó'en sokat kellett várnom, 
amíg megbizonyosodtam afelől, hogy vi
lágosan és mindenféle köntörfalazást 
mellőzve írhatok róla. A fölöttem fitye
gő koszos villanykörte épp elegendő fényt 
árasztott a sötétedés beálltával, és a vagon 
zötyögése és rázkódása is csak annyiban

zavart, hogy az írószer időnként hierogli
fákká változtatta a papírra vetett betűket.

Egészen jól ment a munka, és csak egy 
léghuzat tudatosította bennem, hogy va
laki belépett a fülkébe. Röviden felpillan
tottam, majd köszönésképpen rábiccen
tettem, és csak futólag láttam, amint egy 
nő lassan, már-már elővigyázatosan he
lyet foglalt az ajtó melletti ülésen. Nem, 
győzködtem magam, egyáltalán nem za
var. Egy kis idő múlva azonban kénytelen 
voltam magamban tudatosítani, hogy a nő 
szép lassan átcsúszott a velem szemben le
vő ülőhelyre, és egy ideje onnan bámult 
rám mozdulatlanul. A félhomályban egy 
hatvan év körüli nő vonásait véltem felfe
dezni. Szegényesen öltözött nő volt, ölében 
tarka vászonzsák, egyik kezének négy uj- 
ján széles ezüstgyűrűk sorjáztak, fején 
tiritarka, az álla alatt hanyagul megkö
tött fejkendő, mely alól halántékán jobb
ról s balról vékony bőrcsíkra fűzött olcsó 
pénzérmék fityegtek. Félig tátott szájjal 
bámult hol a szemembe, hol a térdemen 
fekvő papírcsomóra, mintha azt akarná 
kitalálni, mi megy végbe bennem, a félho
mályban író furcsa emberben. Talán eny
hén gyanús mosolyom által fölbátorodva 
legyőzte félelmét és halkan ezt kérdezte:

-  Naccságos uram, látom, hogy írsz. 
Megmondanád, mit írsz?

Rövid töprengés után őszinte választ 
adtam:

— Egy novellát.
Fél percig szótlanul meredtünk egy

másra. A vagon zötyögése, egy enyhe föld
rengéshez hasonlóan, egyforma ritmus
ban ringatta testünket ide-oda; minden 
egyes lökést éreztünk, melynek a kerekek 
az elkoptatott síneken ki voltak téve.

-  Egy... micsodát? — kérdezte lélegzet
visszafojtva.

-  Egy novellát -  feleltem, válaszomat 
újra megismételve: -  Egy novellát írok.

Alattunk dübörgő kalapálás, mintha 
kovácsműhelyben ücsörögnénk, melynek 
minden sarkában szorgalmasan dolgozná
nak. Újra eltelt egy kis idő, s közben egy 
pillanatig sem vette le rólam a tekintetét. 
Majd ezt kérdezte a teljes hangzavarban:

-  Kérem szépen, mi az a... egy...?
Nehéz erre válaszolni, gondoltam ma

gamban, felidézve a két fiatal, értelmes nő
vel, a hangsúlyosan ápolt külsejű Iuliával 
és Angelinával folytatott beszélgetésemet. 
A vonatra való fölszállásomkor Iulia még 
odavetett néhány, a témában való jártas
ságáról árulkodó mondatot A novellaszer
kezet változása és fejlődése az óprovanszi 
fabliau-tól E. T. A. Hoffmann Éjféli me
sék gyűjteményéig témában. A tempera
mentumos Angelina azonban félbeszakí
totta, s kacagva felkiáltott: -  Struktúra 
ide, fejlődés oda, mit jelentsen ez? A no
vellának szépnek kell lennie. És lehető
leg szerelmes novellának. Mint a Boccac- 
cióé. Ezeket minden ember érti. Érthetően 
írni, ez a legmagasabb művészet! Nemde? 
Szeszélyek és furfangok nélkül, ezt mond
ja Thomas Mann is. Ön nem így gondol
ja? -  Dehogynem -  kiáltottam, s közben 
már a vonat is elindult — de, természete
sen így —, és azzal már csak a vörös kon- 
tyát láttam az integető kezek között, míg 
a kanyarban mindketten el nem tűntek a 
tekintetem elől. S ezzel máris adott volt a 
kulcsszó a válaszra, mellyel útitársamnak 
tartoztam: Angelinának igaza volt — ért
hetően kell magam kifejeznem, mindenek
előtt érthetően.

-  Egy novella -  válaszoltam ennek fé
nyében szóval a novella... az egy olyan 
elbeszélés, amit könyvbe jegyeznek fel. -  
Ezt már biztosan megérti, gondoltam.

-  A — mondta a hatvan körüli, ráncos 
arcú, pettyhüdt könnyzacskós, ujjain szé
les ezüstgyűrűket viselő, halántékán ér-

> » »  folytatás a 6. oldalon
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méket sorjázó nő kis szünet után egy 
könyv! -  S azzal mutatóujjával a papír
tömbömre bökve ezt kérdezte:

-  ... így írják a könyveket?
Rövid töprengést követően ezt feleltem:
-  Néha így is.
-  Nálunk -  mondta erősen elgondol

kodva -  még senki sem írt egy no... -  Hir
telen elhallgatott, majd rémülten rám 
tekintve, pörgő nyelvvel folytatta: — Ná
lunk csak kevesen tudnak írni.

-  Egy novellát — egészítettem ki, majd 
megkérdeztem: -  Nálatok? Hovavalósi 
vagy?

-  Ja, hát tudod, mi a Sebes folyónál la
kunk. Szászsebes városa mellett, ha egy
általán hallottál róla. A németeknek az
zal a nagy templomával. De ők már mind 
elmentek, naccságos uram. A német or
szágba mentek. Férjeink a Sebes folyóhoz 
járnak halászni. Mi meg seprűt kötünk és 
eladjuk. És kosarat is fonunk. Meg gom
bát és áfonyát szedünk. Abbiza. A férfiak 
üstöt foldoznak és kutyabó'rből ostort fon
nak a parasztok lovainak... Tudod, a vá
rosiak romáknak meg szintóknak hívnak 
bennünket. Csak Isten tudja, mit jelent
sen ez. Manapság már minden megválto
zott. Minden. Nem igaz? Inkább hagyná
nak minket békén a divatjukkal! Van egy 
rakás gyerekünk, és mi, nők kell őket ösz- 
szetartsuk meg gondjukat viseljük. A fér
fiak francot sem törődnek ezzel... Ro
ma, szintó!... Tizennyolc unokám van, 
naccságos uram, úgy ám, tizennyolc... 
Nem, nálunk senki sem ír ilyen no...

-  Novellát — segítettem ki.
-  Igen, igen, egy nov... Egy novellát! 

-  Lerítt róla az öröm, amivel ezt a szót 
birtokába vette, melyet aztán előszere
tettel meg-megismételt. -  És nehéz -  kér
dezte — sötétben és hidegben novellát ír
ni, naccságos uram? ... Mert istenuccse 
erőst sötét és hideg van... No de most bé
kén hagylak. írd csak a novelládat. Nem 
kérdezek többet. Mert tudom ám, hogy 
novellát írsz. És majd elmesélem én az 
embereimnek, hogy végignéztem, ahogy 
novellát írtál... A szerelemről is szó van a 
novelládban?

-  Igen — feleltem tétován —, a szerelem
ről is. A szokatlan körülmények közötti 
szerelemről. Úgy ám.

-  Egy szomorú szerelemről -  mond
ta - , látom én rajtad, naccságos uram. No 
de ha ez így volt, hát így kell megírjad, 
naccságos uram.

Elhallgatott. Besötétedett és még hű
vösebb lett. A közeli Déli-Kárpátokat nem 
lehetett látni, a fennsíkon, melyen átro
bogtunk, hol jobbra, hol balra kivehetőek 
voltak a települések fényei; meggémbere- 
dett ujjakkal írtam. Ennek ellenére köny- 
nyeden kapcsolódtak egymáshoz a mon
datok, még ha gyakran félbe is kellett 
szakítanom. A fekete herceg szörnyű sor
sával szembeni belső távolságot újra meg 
újra meg kellett teremtenem, hogy a kró
nikás hűvös hangját, amely mellett dön
töttem, megőrizhessem. Másként nem le
hetett volna érthetően bemutatni a herceg 
körüli bonyodalmakat. A szemben ülő nő 
végig figyelemmel kísérte kezem minden 
egyes mozdulatát. Valahányszor egy-egy

» » >  folytatás az 5. oldalról

megfogalmazásmódon töprengve felpil
lantottam, tekintetem a hatvanévesével 
találkozott. Vékonyan volt öltözve, fázott. 
Ott ült velem szemben, beesett vállakkal, 
egymáshoz szorított térdekkel, mindkét 
kezével átkarolta a zsákját, és egy pillana
tig sem vette le rólam tekintetét. A moz
dony időnként bele-belefütyült a tájba. 
A nő, valahányszor megmozdította bal ke
zét, gyűrűi tompán meg-megcsillantak.

Csak a tudatalattimban észleltem, 
hogy a vonat többszöri heves zökkenés 
után megállt, és röviddel azután, hogy új
ra elindult, kint, a folyosón férfihangok 
csendültek fel. Amikor írok, eltávolodom 
a környezetemtől. Hangokat sem hallok, 
s időérzékem is elvesztem. Olyankor éh
séget sem érzek és szomjúságot sem, nem 
észlelem a hideget és a hőséget, sőt még fá
radtságot sem. Ezúttal is annyira rabul ej
tett a szövegem tárgya -  mit is mondott a 
herceg utoljára elválásunk éjszakáján? —, 
hogy csak akkor tudatosult bennem újra a 
jelen, amikor a közvetlen közelemben egy 
szóváltás mindent túlharsogott. Egyből 
világossá vált számomra, hogy valamiféle 
veszély lóg a levegőben.

— Oda ne! — üvöltötte az útitársam, 
mégpedig olyan hangon, amilyent ki sem 
néztem volna belőle. — Felejtsd el! Felfo
god már végre? — Ott állt a nyitott toló
ajtó előtt, felfeszülve, kezét védekezőén a 
magasba emelve, ezzel elállva a két tag
baszakadt férfi útját. -  Menjetek más
hová — kiáltotta —, itt nincs hely nektek, 
most nincs.

— Állj félre az utamból, de azonnal — 
ment neki az egyik - , vagy összetöröm az 
öreg csontjaidat, hát mi állt beléd, te ro
hadt cigányfajzat?

Ám a nő ettől sem jött zavarba.
— Nem! — kiáltotta, s azzal jobbról és 

balról is megragadta az ajtókeretet. — 
Dehogyis hagytatok itt valamit, azon
nal kotródjatok!... Hogy miért? Mert ez 
az ember itt mögöttem egy novellát ír! Vi
lágos? Egy novellát... Ha egyáltalán egy

magadfajta érti, mi fán terem az. Ilyen
kor nem szabad őt zavarni.

Mielőtt felállhattam és a nőt megnyug
tathattam volna, a másik férfi megragad
ta cimborája karját és visszahúzta. -  Gye
rünk -  csillapította gyere már. Hagyd 
ezt a satrafát. Amúgy is szörnyen bűzlik. 
-  Te disznó -  üvöltötte az első férfi -, hát 
nem is ülök egy kupéba egy ilyen bűzbom
bával. Az ördögbe is! — Majd mindketten 
továbbálltak. — Mit ír ez a disznó? — ordí
totta az első. -  Hisz még a saját nevét sem 
tudja kibetűzni ez a húgyos madárijesztő!

Á nő mormogott valamit magában, 
majd visszahúzta az ajtót.

Aztán újra semmit sem lehetett halla
ni az alattunk és felettünk dübörgő fémes 
kattogáson kívül, csak nagy ritkán a rosz- 
szul záródó ablak zötyögését. A vagon im
bolygása folytán egyensúlyát veszítve, a 
nő térdre rogyott. Hátraestében hirtelen 
elkaptam. A halántékán sorjázó érmék 
halk, fényes hangon végigcsörrentek. 
Könnyű, akár egy macska, gondoltam. 
Amint megigazította magát, így szólt:

-  Köszönöm... De most ülj csak visz- 
sza, naccságos uram, és írd a novelládat. 
A többiről majd én gondoskodom. Látod 
ám, hogy képes vagyok rá.

S azzal egy felszólító kézmozdulattal 
az ülősarkomra mutatott. Ahogy a lám
pafényben megcsillantak a gyűrűi, mint
ha egy remegő lepke suhant volna át a 
fülkén.

A nő fellépése által lenyűgözve és tel
jesen új képet alkotva róla visszaültem a 
helyemre, a papírtömböm után nyúltam, 
és folytattam a szövegen való munkát -  
immár dupla kötelességet éreztem a bol
dogtalan herceg történetének továbbírá- 
sára, aki egykor a legjobb barátom volt.

A nő a „többiről majd én gondoskodom” 
kijelentését igencsak komolyan gondolta. 
Az újonnan felszálló utasok -  függetlenül 
attól, hogy nők voltak-e vagy férfiak -  ab
béli szándéka, hogy a fülkénkbe belépje
nek, azonnal meghiúsult. Rendíthetetlen
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volt, semmiféle fenyegetés nem tántorítot
ta el, egyetlen kérés sem hatotta meg azt 
illetően, hogy a fülke bejáratát szabaddá 
tegye, még akkor sem, amikor az eluta
sítottak a szokásos gorombaságokat vág
ták a fejéhez, rájővén, hogy egy bizonyos 
származású fehérnéppel van dolguk. Va
lahányszor a vonat egy-egy állomásra be
futott, már azt megeló'zó'en kiállt az ajtó
juk elé, jobb és bal kezével megragadta az 
ajtókeretet, és tudatta a hol meghökkent, 
hol felháborodott utasokkal, hogy ebben a 
fülkében nincs helyük, mert „ez az ember 
itt mögöttem egy novellát ír”, „Omul scrie 
o nuvelă”, mondta hangosan és tagoltan. 
Függetlenül attól, hogy fiatalok zaklat
ták, felháborodott nők kiabáltak rá, rossz
kedvű férfiak akarták-e félrelökni az út
jukból, vagy egyszerűen csak kikacagták 
és továbbálltak -  mindenkinek ellentmon
dást nem tűró' hangon elmagyarázta, hogy 
a mögötte levő' férfit a világért sem szabad 
a munkájában zavarni, és különben is ma
gától értetődő, hogy egy ilyen rendkívüli 
tevékenység során, mint amilyen egy no
vella megírása, tiszteletet kellene tanúsí
tani vele szemben. Hiába tiltakoztam, hi
ába igyekeztem róla lebeszélni, mindenféle 
próbálkozásom meghiúsult. A lehető leg
határozottabban az ülősarkomba utasított, 
s nem volt apelláta. Halkan megjegyez
tem, hogy de hiszen épp elegendő hely len
ne itt mások számára is, és az írást is fél
beszakíthatnám, ámde ő, fejkendőjét heves 
mozdulattal megigazítva így szólt:

-  No idehallgass, naccságos uram: te 
azért vagy itt, hogy írjál. És ettől nem tá
gíthatsz, még akkor sem, ha egy kis pincsi 
rád ugat. Mit foglalkozol mások locsogásá
val? Nem azért vagy itt, hogy a szófosókra 
és az okoskodókra hallgass. Hisz még sa
ját magadra sem vagy tekintettel. Vacogsz 
a hidegtől, szétrázatod magad ezzel az 
ócska vagonnal, alig látsz valamit ennél

a fénynél, és mindennek tetejébe egy ilyen 
szerencsétlen asszonnyal utazol együtt, 
ezen a szörnyű estén — de mindez nem kell 
téged visszatartson attól, hogy írjál... így 
van ez rendjén. írd hát a novelládat.

Meg kell hagyni, a rendreutasítás ha
tározottsága nemcsak tiszteletet váltott 
ki belőlem, hanem egyben alapvető, a pil
lanaton túl is érvényes intésként hatott. 
Továbbá hozzáteszem, hogy a szegényes 
kinézetű asszonyt már egy jó ideje nem 
csak bámulatra méltónak tartottam: mé
lyebb benyomást tett rám, mint életem jó 
néhány említésre méltó találkozása.

Ám az asszony nem elégedett meg el
utasítása eddigi megokolásával. Annyira 
végérvényesen és maradéktalanul azono
sult az ajtónálló szerepével, hogy ezentúl 
a sötétből felbukkanókkal nemcsak tu
datta, hogy novellát írok: hirtelen arra 
lettem figyelmes, hogy a következő felvi
lágosítással áll elébük:

— Mi egy novellát írunk!
Nem, nem nyelvbotlás volt ez, hanem 

valóban „mi”-t mondott, s ettől egy pil
lanatig sem tágított. Átfutott az agya
mon, hogy vajon ezt a tényállás sértése
ként kellene-e értelmeznem, és arra a 
következtetésre jutottam, hogy a „mi”-vel 
szembeni fenntartásom téves. Mert hát 
az, amit tettem, nem szorul-e oltalomra? 
Vajon anélkül képes lennék-e megtenni? 
így hát a „mi” szót egyértelműen megfe
lelőnek értelmeztem több szempontból is. 
Hát persze hogy „Mi egy novellát írunk...”

A teljes utazás alatt sikerrel ismétel
gette ezt a mondatot. Megjelenésével ösz- 
szezavarta a belépni vágyókat és tovább- 
menésre ösztönözte őket: egyikük a fejét 
csóválva, másikuk káromkodva távozott.

Az elsötétülő tájak félhomályában, 
melyen keresztül a vonatunk s benne 
mi átrobogtunk, a széttárt karjaival ol- 
talmazón a tolóajtóban álló nő megpil

lantásakor eszembe ötlött a hellén mítosz 
bölcsessége, mely Kalliopé múzsának a 
mesélő fölötti oltalmáról tudósít, ami
kor azt tevékenységében megszakítják. 
Vajon az útitársam nélkül, fontolgattam 
magamban, meglenne-e valaha is az es
ti utazás eme különös hangulata, mely
ből A fekete herceg novella a kellő feszült
séget és hangulatot megteremti?

így hát a Szászsebest is átszelő Sebes 
folyó partján, egy viskóban élő makacs 
teremtésnek köszönhetem, hogy szöve
gemet a zajos, ide-oda billegő, hideg va
gonban, az újra meg újra megostromolt 
fülkében megírhattam, és onnan a jól 
végzett munka érzésével szállhattam ki.

A hatvanévesnek még egy rövid útsza
kaszt kellett megtennie. Együttlétünk 
emlékére neki ajándékoztam azt a há
rom pár gyapjúzoknit, amit előtte való 
nap Brassóban vásároltam, s ő viszonzás
képp egy gyors mozdulattal kezet csókolt 
és megígértette velem, hogy egy novellá
ban, melyet ezután fogok írni, őt is meg
említem. Megígértem neki.

Müncheni lakhelyemre való visszatér
tem után néhány héttel levelet kaptam az 
irodalom szakos diáklányoktól, Iuliától és 
Angelinától. Hozzáértően értekeztek ben
ne az igényes novellaformáról, ahogy az 
a huszadik század nagy szerzőinél, úgy
mint Somerset Maughamnál, Franz Kaf
kánál, Virginia Woolfnál, Alexander 
Döblinnél megjelenik, és elmélkedésük
ben ezek „innovatív szimbólumtechnikái
ról” áradoztak. Végezetül a véleményem
re voltak kíváncsiak ama kérdést illetően, 
hogy vajon a huszonegyedik században 
van-e helye a szimbólumnak, illetve hogy 
a modern emberek közötti, szimbolikus 
két- és sokértelműség segítségével létre
jövő kommunikáció nem anakronizmus-e. 
Mert ugye a régieknek, írta Angelina, 
még szükségük volt a mítoszokból ere
dő szimbólumokra ahhoz, hogy a nehezen 
felfogható jelenségeket érthetővé tegyék, 
hasonlóképpen a rendkívüli emberek tet
teit vagy a szokatlan helyzeteket és azok 
megoldását. De nem úgy a huszonegyedik 
század emberének -  fűzte hozzá -, akinek 
másfajta eszözök állnak a rendelkezésére, 
hogy a felfoghatatlan jelenségek kapcsán 
megértethesse magát...

Tudományosságra törekvő válasz he
lyett elküldtem e két hölgynek a páratlan 
útitársammal való találkozásról szóló fel
jegyzésem másolatát -  amikor a dél-erdé
lyi, Brassóból Szebenbe tartó utazásom 
alatt A fekete herceg című novellámat ír
tam, el egészen annak az adott korszak 
körülményeinek nyomása alatt elköve
tett fölkavaró öngyilkosságig. A novel
lát -  közöltem a két diáklánnyal -  egy 
olyan nő oltalmában írtam, aki sem ol
vasni, sem írni nem tudott, de annál in
kább tisztában volt azzal, mire van szük
ség a novella lejegyzéséhez.

Természetesen, és ezt feltétlenül hozzá 
kell tennem, ebben az országban modern 
vasúti szerelvények is léteznek. Ám le 
merem fogadni, hogy egyikben sem köt
tethetett volna olyan nagy hatású isme
retség, mint ama bizonyos november esti 
dél-erdélyi utazás alatt.
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SIGMOND ISTVÁN

N egyedíziglen
Ilyesmit nem látott ember sohasem: 

imádkozik a halál. Ezt, persze, kom
mentálni kellene, de kénytelen vagyok 
lemondani róla, az Elet figyeli min
den szavam, s eró'sen rossz néven ven
né, ha ikertestvérét meggyaláznám, ha 
joggal, akkor is, s itt máris felmerül a 
kérdés, hogy lehet-e valakit vagy va
lamit úgymond joggal meggyalázmi, 
nem is tudom, nos, ezek ketten mindig, 
mindenben egyetértenek, egyik áthaj- 
lik a másikba szépen, amikor az Úr be
int, nincs vita, szóval halleluja. Viszont 
szeretném jobban látni azt a ködös sej- 
telmességben felvillanó, gyászoló asz- 
szonyarcot, ahogy fia teteme mellett át
kozza azt a gyilkos gazembert. Valami 
zaj kellene most, a lelkemet marcangoló 
ágyúdörgésre volna szükség, süvöltést 
szeretnék hallani, vagy harsogást, a 
végzet képei fülrepesztő' hangorkánban 
kellene hogy megjelenjenek a Minden 
és a Semmi fölött, hogy véglegesen és 
visszavonhatatlanul szétmarcangolják 
a Létezést, de sehol semmi, egy baga- 
tell macskanyávogást vagy kakaskuko
rékolást sem képes rögzíteni a pusztu
lást sem érdemlő Jelen, én tudom, hogy 
ádáz küzdelem folyik itt minduntalan, 
de ez néma és megalázónak is lehet te
kinteni, mert az áldozatnak fogalma 
sincs, hogy miért ő a kiszemelt áldozat, 
nem tudja, hogy néha negyedíziglen is 
büntetni kell a bűnösöket, én most Is
ten keze vagyok, aki elvettem ennek a 
kocsmatölteléknek az életét, akinek fo
galma sincs róla, hogy valamikor, na- 
gyon-nagyon régen, az ő ükapja gyil
kolta meg az én ükapámat, s ezért neki 
most bűnhődnie kell.

Persze némi lelkiismeret-furdalás- 
sal hajtom végre az ítéletet, lehet, hogy 
nincs jogom hozzá, de ha látnátok azt 
az asszonyt, ahogy kétségbeesve térde
pel fia teteme mellett, Istent nem me
ri átkozni, mert úgy véli, hogy az Úr
nak semmi köze sincs ahhoz a késhez, 
amelynek a nyele fiacskája melléből 
mutat az égre, pedig lehetne azt fel
kiáltójelnek is tekinteni, na jó, akkor 
hagyjuk ezt... Igen ám, csakhogy még 
mindig nem vagyok biztos benne, hogy 
Isten szándékának eszközévé nemesí
tett volna, vagy csak egy zokogó anya 
könnyei áztatták kést markoló keze
met, s a lelkét borító gyászfátyol átlibe
gett az évszázadokon, s megállapodott 
az agyamon, amely parancsot adott a 
végzetes mozdulatra.

Lehet, csak egyszerű gyilkos vagyok, 
semmi több. Gyónni kellene, de az éjsza
kába hajló kocsmai környezetben nem 
nagyon van helye ilyesminek. De hogy 
nincs más megoldás, térdre ereszkedem 
a kocsma padlózatán, s magamban pró
bálok Istenhez fordulni, hiszen Isten 
bennem van, azaz bennem is van, ami

kor születésemkor lelket adott, saját ma
gából adott egy darabot, mert az Egek 
Ura nem test és nem egy lélek, hanem 
sok milliárd léleknek az összessége.

Közben letérdepel mellém egy nő, aki 
nap mint nap a kocsma pultjára eresz
kedve várja a holnapot, időnként kap 
egy-egy féldecit, néha eltűnik egy-egy 
félórára, de mindig visszajön, mintha a 
pultra nőtt volna, annyira a kocsmához 
tartozik. Most meg otthagyja a pultot, 
és letérdepel mellém.

-  Szeretlek -  mondom neki. -  Szeret
lek, te nő.

-  Ne szeress -  mondja. -  Engem nem 
szabad szeretni, hatodrangú kurva va
gyok, az emberiség szégyene.

-  Tudom -  mondom. -  De soha senki 
nem térdepelt mellém egy kocsma kü
szöbén.

Az előbb csak a dolgát végezte ügye
sen, csábos mosollyal támasztotta a bű
zös kocsmai levegőt, mintha nem is a 
kocsma pultjához, hanem egy villany- 
oszlophoz támaszkodott volna, egyik 
keze a derekán, egy képzeletbeli hosz- 
szú szipkát tart a másik kezében, mint 
a luxuskurvák a filmek képernyőjén, 
ahogy újabb és újabb vendégre várakoz
nak türelmesen, csücsörítő ajkai közül 
nem áramlik elő semmiféle transzcen
dens lehelet, pálinkával dúsított föld
szag zúdul ki belőle, tulajdonképpen 
hányni lehetne tőle.

-  Tudtad, hogy a csikló a kéjérzés 
szerve a szeméremrésben?

-  Tudtam -  válaszolok. -  De hogy jön 
ez most ide?

-  Jellemző, hogy agyatokban béklyó
ban vánszorog a gondolat, s egyfolytá
ban onanizál, másra nem telik neki. 
Hogy felröppenjen a magasba, s onnan 
próbálja irányítani a testet, születéstől 
kezdve a végtelenségig, erre képtelen. 
Te tényleg azt hiszed, hogy azért térde
peltem melléd, mert része akarok lenni 
a gyalázatnak, amelyre soha senki nem 
volt kapható, amióta ember él a földön?! 
Hogy a gyilkosok egy kocsma küszö
bére térdepelve forduljanak Istenhez? 
Hogy veled mondhassam az ima szöve
gét? Abban nem tévedek, ha azt mon
dom, hogy a kurvák jobban hisznek Is
tenben, mint a papok. Az igehirdetó'k 
imádják Istent, és tanácsot kérnek Tőle 
minduntalan, a kurva mit csinál?, ő is 
imádja Istent, és könyörögve kéri, hogy 
minél több pénzes vendéget küldjön ne
ki, aztán meg a háláját tolmácsolja nap 
mint nap, hogy az Úr clitorist adott ne
ki. Az ima szövege ugyanaz, hidd el, ha 
akarod, s fogadj el visszhangnak en
gem, ki jobban hiszek az Úrban, mint 
te magad vagy az emberiség átlaga.

A kurva tanárnő volt valamikor, 
csakhogy a Sors sugárútjai helyett siká
torokba került, ahol soha nem aszfaltoz
tak a mesteremberek, kisebb-nagyobb 
gödrök, foldkupacok, szeméthulladé
kok között lehetett csak haladni, a fizi
kailag és lelkileg gyengébbek elvesztek 
az akadályok között, ahol a földi para
dicsomnak a hírét sem hallották, egye

sek a saját végzetük martalékaivá vál
tak, másoknak sikerült ugyan kijutni a 
fényre, de ez nem jelentett mást, csak 
egy városszéli kocsma pultját, amely
re reggeltől-estig támaszkodni lehetett, 
de Isten nem támaszkodott melléjük so
hasem.

-  Megyek a templomhoz -  mondtam. 
-  Velem jöhetsz, ha akarsz.

-  A templom ilyenkor zárva van.
-  Nem baj — mondtam. -  De Isten 

ilyenkor ott áll az ajtóban.
A templom előtti téren rongyokba 

burkolózó hajléktalanok aludtak. Hogy 
miért húzódtak meg éppen itt, csak 
találgatni lehet, nem hiszem, hogy a 
templom közelében melegebb lenne, 
mint másutt, vagy talán a templom
ból kisugárzó hit meleg ruhába öltöz
ve szokott ágyat vetni a hitetlen koldu
soknak? Istent nem látom, pedig egész 
biztosan ott áll a templom ajtajában. 
Nemsokára megérkeznek a hajnalban 
is a templomba járó imádkozok, itt va
gyunk mi is, egy kurva egy gyilkossal 
érkezett, mondanám, ha volna kinek. 
Ha Isten meglátna, nem fordulna el tő
lem, O adott lelket nekem, az O gyer
mekei vagyunk mindannyian. A kur
va is? A kurva is, igen. Csakhogy neki 
nehezebb sorsa van. Elrettentő példa
ként élteti az Úr, hogy okuljon tőle a 
női nem. S engem? Engem vajon miért 
éltet az Úr? Hogy megbüntessem ük
apám gyilkosát? Negyedíziglen? Ha ez
zel enyhíteni tudnám annak a könnye
ző asszonynak a fájdalmát, aki az őseim 
közül egyike volt a családunkba költö
zött szenvedés célpontjának, de ő csak 
megnyitotta azt az utat, amelyben a so
rozatos kín és megpróbáltatás hozsan
nát ült felmenőim majdnem mindegyi
kén, hogy a csúcspontra felkerüljön a 
korona, amelyet kevesen élnek át, hogy 
dédapám egyik testvérét, ki földbirto
kosként menedéket adott jól körülzárt 
birtokán a fél város lakóinak, akik a 
helységbe vonuló ellenség elől a rokon
nál élték le életük utolsó heteit, nos, ha 
leteszik a fegyvert, jött az ajánlat, s ki
nyitják a kapukat, senkinek semmi 
bántódása nem esik, aztán a megnyitott 
kapukon beözönlő horda felkoncolt min-
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NAGY ATTILA

Rem ényik Sándor halálának  
pontos körülm ényei

denkit, csecsemőket dobtak a kutakba, 
terhes anyák hasába szúrták lándzsá
ikat, s a hiszékeny rokonnak levágták 
a fejét, vagy egy másikat levágott lá
baival agyonvertek. S történt mindez a 
XIX. században, Kelet-Európábán.

Imádkozunk. A templom ajtaja előtt 
ereszkedünk térdre, Isten közvetlen kö
zelében vagyunk.

— Imádkozol? — kédezi a nő.
— Gyónni szeretnék — mondom.
-  Hülyeség -  mondja a nő. -  Isten 

mindent tud, nincs mit bevallani. És 
egyébként is, a papoknak szoktak meg
gyónni, s nem a rongyokba öltözött haj
léktalanoknak, sem a hitnek magának, 
amely a templomból kijövet sziklatöm
bökbe tornyosul Isten háza körül.

-  Én Istennek gyónok -  mondom a nő
nek. -  Itt van mellettem, fogja a kezem. 
És nem akarok bevallani semmit sem, 
csak megkérni szeretném, hogy annak a 
fia teteme mellett imádkozó asszonynak 
a lelkét, amelyet nemrég még egy gyász
fátyol takart, öltöztesse fel isteni lehe
lettel, hogy a beletörődés nyugalmában 
tovább tudja élni az életét. S azt a gyász- 
fátyolt vegye le az agyamról, felejteni aka
rom mindazokat, akik bántották vagy 
most is bántják a családomat, s akiket 
némi gúnnyal „testvéreknek” neveznek 
a mieink, én is, természetesen. A hírek 
szerint Isten mindenkinek meg tud bo
csátani, én nem tudok. Nem tudok, mert 
unokabátyám levágott fejét tartom a ke
zemben, s az élettelenül is ordít az égre, 
igazságot követel, s a „testvérek” minden
kori gazságban lubickoló agytekervényeit 
szeretné az önmegtagadásba dermeszte- 
ni, de oly kevés erre az esély, nem teszünk 
érte eleget, azt hiszem, nem elég csak az 
égre ordítani, tenni kellene valamit, hogy 
ezen a földön, amelyen járunk, vagy csak 
botorkálva haladunk, eleink lépteinek a 
nyomát keressük, ott vannak azok a nyo
mok, s ottmaradnak mindörökre, s azok
ból zúdulnak elő Árpád apánk honigény
lő harci imái, amelyek nyitott lelkűnkben 
otthonra találnak.

Halleluja, mondanám, de nem látom 
Istent sehol sem. Ámítom magam, azt 
hiszem. S az ámítás is büntetés, persze 
ha rájössz arra, hogy áltatod magad, s 
nem voltam én az Ur eszköze, amikor a 
régmúlt idők gyilkosának kiszemeltem 
az ivadékát, és elvettem az életét. Le
het, hogy csak egy részeges gyilkos va
gyok, semmi több. S ez a kurva itt mel
lettem többet ér, Isten gyermeke ő is, 
csakhogy a Sors kelepcéjének kétbalke
zes lakója, kinek egyetlen öröme a sa
já t clitorisa. Semmik vagyunk mi ket
ten, s ahogy itt térdepelünk a templom 
előtti téren, éreztetni szeretném, hogy 
nem fogom elhagyni ezt a nőt sohasem.

Sigmond István, író, lapunk haj
dani belső munkatársa július 31-én 
ünnepelte volna 80. születésnapját. 
E mindezidáig közöletlen írásával 
rá emlékezünk.

Reményik Sándor

Röviddel halála előtt, mintegy két
órányi beszélgetést rögzítettem kazet
tá ra  Olosz Egon belgyógyász profesz- 
szorral (1922-1995), a marosvásárhelyi 
OGYI tanárával, Olosz Lajos kisebbik 
fiával.

Mintegy családban lévén vele, tud
tam  róla, hogy Reményik Sándor ke
resztfia -  ezért is kérdezgettem bő
vebben a költő egészségi állapotáról, 
halála körülményeiről. Olosz Egon Ko
lozsvárott végezte az orvosi egyetemet, 
így alkalma nyílott többször is ta lál
kozni Reményikkel -  elmondása sze
rint halálos ágyánál is ott volt.

Közismert, hogy Reményik súlyos 
depresszióban szenvedett, amit Olosz 
Egon -  édesapjára, Olosz Lajosra hi
vatkozva -  Trianon következményének 
tarto tt. A trianoni döntést megelőzőleg 
a költő elmebeli állapota nem árulta el 
a később észlelteket.

Az egészen biztos — és ezt Olosz Ego
non kívül Grépály András, szintén 
az OGYI tanára  is tanúsította, orvos 
apámnak mesélve el - , hogy Reményik 
morfinista volt. Grépályt is meg akarta  
környékezni még kolozsvári orvostan
hallgató korában, amit ő kereken visz- 
szautasított.

Orvosi titok lévén Szőcs Istvánnak 
sem kerülhetett — gondolom — olyan 
írott forrás a kezébe, amely hitelesen 
dokumentálta volna Reményik halálá
nak körülményeit (lásd: Szőcs István: 
Honnét ezen bájdalotskák -  la?, in: He
likon, XXVII, évfolyam 2016. 7. (693.) 
szám — Április 10.). A következőket írja 
Szőcs István, idézem: „...következő év 
szeptemberében meghal. Többen a kör
nyezetéből azt sugdossák, hogy öngyil
kos lett. Laudánum túladagolással”.

Nos, hogy ama sugdosódásnak, talál
gatásoknak véget vessek, Olosz Egon, a 
koronatanú elmondása alapján tisztá
zom most Reményik Sándor halálának 
pontos körülményeit.

Reményik korában a súlyos depresz- 
sziós állapotokat — a mai modern keze
lési módszerek hiányában — nem tud
ták kellőképpen befolyásolni. A kor 
bevett pszichiátriai kezelési módszerei 
között szerepelt -  és ez volt a helyzet vi
lágszerte — az inzulinsokk-terápia. En
nek lényege: nagy adag inzulint adtak 
a betegnek, amelynek hatására — a sú
lyos hipoglikémia következtében -  a 
páciens kómás állapotba került. Szinte 
analóg módon az elektrosokk hatásá
val, ez az állapot mintegy „kiütötte” a 
beteg agyát -  ébredés után retrográd 
amnézia, mintegy megújult elmebeli 
állapot jellemezte a beteget.

Nos, egy ilyen inzulinos sokkterá
pia következtében hunyt el Reményik
— mindenféle igyekezet ellenére, többé 
nem tért magához kómás állapotából. 
Persze, nem lehet kizárni -  amiről or
vosai esetleg nem tudtak - , hogy ezt az 
állapotot morfium súlyosbította, illetve 
tette végzetessé.

Az Olosz Egonnal megejtett mintegy 
kétórányi (2 teljes kazetta) beszélgeté
sünket odaadtam a Marosvásárhelyi 
Rádió egyik szerkesztő-műsorvezetőjé
nek (J. E.), hogy szerkesszék azt rádiós 
anyaggá. A rögzített anyagból mindösz- 
sze 10 percnyi került adásba.

Amikor visszaigényeltem a kazettá
kat, kiderült, hogy nyomuk veszett, ki
véve ama 10 percet.

Az elmondottakon kívül, több, az 
Erdélyi Helikonnal kapcsolatos olyan
-  a nagyközönség számára ismeret
len -  részlet is elhangzott, amelye
ket soha senki nem tud már pótol
ni. Különösen érdekes és értékes volt 
az a sok sztori, amely a Reményik— 
Áprily-Olosz Lajos-triászról szólt, 
elsőkézből.
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Alább, illetve a Pavilon 420 következő számaiban sorra közöljük a Helikon és a Perspektíva diáklap által meghirdetett Szalonpunk 
című novellapályázat díjazottjainak munkáit. A pályázat eredménye: 1. helyezés: Kádár Hanga; 2. helyezés: Nagy Hilda; 3. helye
zés: Hornyák Balázs; különdíjban részesült: Solymár András, Szabó Attila, Jánosi Vivien, Bihari Csilla Rozália, Gáli Barnabás, 
Nagy Benjámin, Pataki Anett.

SOLYMÁR ANDRÁS 

Szalonpunk
„Mint minden Szalon, a Fogatlan Levi- 

athán is maga volt a csomósodott alvilág. 
Rengeteg vásott figura lépett be az ajtón, 
s általában hiányosan, vagy ritkább, de 
vitathatatlanul megtörtént esetekben, 
darabokban távozott. O, én felelőtlen, mi
csoda zord képet festettem erről a kedves 
kis koszfészekról. Nem olyan vészes. Sok
kal inkább maga az élet! Hol is pezseghet 
máshol a vidámság és szabadság mosdó
vize, ha nem egy Szalonban, mi egy olyan 
világ vakfoltjában tenyészik, hol tilos az 
ital, tilos a dohány, tilos a drog, tilos a ké- 
jelgés, tilos a verekedés, tilos a fegyvervi
selés, de még az illetlen beszéd is? A Sza
lonok a normalitás szigetei voltak ebben 
az abnormális világban.

De mik is ezek? Ha egy szóban akarjuk 
kifejezni, akkor a Szalon az egy kocsma. 
De valójában ennél sokkal több. Minden 
körzetben volt egy belőle, elrejtve a figyelő 
kamerák, érzékelők, szkennerek elől, ahol 
a társadalom kivetettjei nyugodtan elin
tézhették ügyes-bajos dolgaikat, munkát 
és pénzt kereshettek, pihenhettek, táncol
hattak, mindent összevetve, élhettek.

Már olyan rég ebben a világban húz
tam meg magam, hogy el is felejtettem, 
hogy van más. Annak idején, kispolgári 
ignoranciában fogalmam sem volt, hogy 
élnek emberek a falakon kívül, a város 
alatt, rejtve a törvény és hatóság béní
tó kezei elől. Ezt odafent senki se értené 
meg, de igazán, az életem a száműzeté
semmel kezdődött.”

-  Szar! -  rikkantott fel idegesen Lo
vász, és összegyűrte a papírlapot mecha
nikus bal kezével.

A rosszul kalibrált szerkezet nem mű
ködött tökéletesen, s olykor több erőt al
kalmazott, mint amire utasítást kapott. 
Most is széjjeltörte a lapítót, aminek há
tán igyekezett a közismert tolvaj és verő
legény önéletrajzát megírni. Hangosan 
szitkozódva porolta le magáról a mű
anyagforgácsot, miközben a környezete 
harsányan nevetett rajta.

-  Hadd el, kölyök, amúgyis, ki a bána
tot érdekelne a firkálmányod? -  érkezett 
Rob, a kocsmáros egy korsó sörrel.

Amióta Lovász lopott neki egy vörös
réz pálinkafőzőt, azóta fenemód nagylel
kűen itatta vele legolcsóbb, kutyahúgy 
ízű sörét. Az öreg már hónapok, de ta
lán évek óta ugyanabban az egykor fehér 
majóban téblábolt, nyakában köténnyel. 
Karjain kéklő, ujjnyi vastag vízerek da
gadtak és lüktettek agresszívan, hónal
jából természetellenesen dús szőrzet me
redt, és jobb szeme, mely az összképhez 
nem illően igen drága szerkezetnek tűnt, 
egy részeg zugsebésznek köszönhetően 
csak két szemmozgató izomhoz volt rög
zítve. Ebből kifolyólag időnként, körülbe
lül három, négy percenként őrült rángás- 
ba kezdett és felakadt. Ilyenkor az öreg 
Rob hatalmas medvekezével szétfeszítet
te szemhéjait, megigazította a szerkeze
tet, és amikor meggyőződött, hogy ismét 
funkcionál, továbbment. Azt beszélték, 
hogy nincs is rákötve a látóidegre, de ezt 
a büszke kocsmáros sosem ismerte el.

-  A nyavalya törje ki a nyakadat, Rob, 
igenis sokan szeretnék tudni az igazsá
got a világunkról — nyakalta sértődöt
ten Lovász a sörét. — Tudtad, hogy egyes 
statisztikák szerint az összlakosság felét 
tesszük ki?

-  Miről beszélsz? -  dörmögte az Ökör, 
a nagy erejű, hatalmas termetű dokk
munkás. — Mi nem létezünk. Nem tarto
zunk az összlakossághoz.

Ökör rászolgált a nevére. Akkor vált 
száműzötté, amikor egyszer egy mitug- 
rász hajótulajdonos fejére dobott egy há
rommázsás ládát, miután hónapokon ke
resztül idegelte mindenféle baromsággal. 
Törvényen kívülisége nem vetett véget 
karrierjének, mert minden légikikötőnek 
szüksége volt a bivalyerős emberekre, s 
Ökör az volt. Attól fogva feketén alkal
mazták, s tiszteletben tartották nyugodt 
természetének határait.

-  Na látod, szívem, itt tévedsz — szállt be 
a beszélgetésbe Bögyös Piri. — Ha te tud
nád, hány lányomat viszik fel partikra s 
fogadásokra! Nem mernek kuplerájt nyitni 
nekünk, de ahol igény, ott valaki pénzt csi
nál belőle. Ne félj, tudnak ezek rólunk.

Bögyös Piri a legnagyobb régiséggel 
rendelkezett a Fogatlan Leviathánban, 
olyannyira, hogy már azt suttogták, róla 
kapta a nevét. Állítólag lányait minden
hol kérték kerek e világon, de még senki 
sem látott egyet se a kocsmán kívül. Aho

gyan kinéztek, nem is engedték volna ki 
őket, mert csak elijesztik a betévedni ké
szülő kuncsaftokat. De olcsók voltak, be- 
vállalósak, és meg kell vallani, a törzs
vendégek szívéhez nőttek.

— A társadalom kivetettjei vagyunk. 
Csak azok tudnak rólunk, akiket megbíz
tak, hogy megszabaduljanak tőlünk. Ne
künk nincs jogunk az élethez.

A terem másik feléből szólalt meg az 
öreg Birkász. Ráragadt a név, mert azt 
beszélték róla, hogy mielőtt valami ille
galitás miatt körözni kezdték, nagy ju
hász volt, hatalmas legelők birtokosa. 
Azt is beszélték, hogy az említett kihágás 
az volt, hogy a juhainak végbelében dro
got csempészett szerte az országban. Jó 
terv volt, egy kutya se szagolta ki, de az
tán az egyik alkalmazottja, miután meg
vádolták, hogy dugja a szegény jószágo
kat, kifecsegte a nagy titkot, hogy miért 
is vájkál a gyapjasok valagában. Az öreg 
okos volt, és veszélyesen hidegvérű, ha 
szólt, figyeltek és ritkán feleseltek.

— Ne sarkíts, Birkász — folytatódott a 
lánc, Felszínlakóval. -  Én kis hal va
gyok az üzletben, de elég szeszt, dohányt, 
drogot és fegyvert csempészek a város
ba, hogy három nap mindenki beállva és 
seggrészegen durrogtasson a csillagokra, 
miközben még a seggük likán keresztül 
is szivaroznak. Ez ipar, barátaim, mi egy 
virágzó iparág munkásai vagyunk.

Felszínlakó volt itt a sztár. Csempész
ként kereste a kenyerét. Mindig jó sza
bású, divatos ruhát viselt, s legalább két 
testőrrel mászkált mindenhova. Talán 
ő volt az egyetlen, akinek odafent is volt 
egy rezidenciája, és bármikor közleked
hetett az utcákon, anélkül, hogy gyanút 
keltett volna. Sok mindent beszéltek róla. 
Egyesek azt mondták, hogy a polgármes
ter seggnyalója, mások hogy a polgármes
ter az ő seggnyalója, míg egy harmadik 
vélemény szerint ő volt a polgármester és 
a saját seggét nyalta. De abban mindenki 
biztos volt, hogy az ügynek három kom
ponense van: a polgármester, a Felszínla
kó és egy, esetleg két segg.

— Komolyan ezen szaroztok? — vetet
te közbe Madár. -  Mindig is megvoltak 
a társadalomhoz tartozók és a selejtek, 
akik nem kellettek bele, legyenek azok 
a bűnözők, a fogyatékosok, vagy azok, 
akik megmondták a szájuk izét. Ez a vi-
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lág rendje, és semmi értelme tárgyalni 
ezt. Olyan ez, mintha azt osztanánk, mi
ért van nappal és éjszaka!

Madár, mint a neve is mutatja, gyak
ran kirepült. Megkérgesedett matróz 
volt, aki mindenben fenemód biztos volt. 
Ha valakivel nézeteltérésbe keveredett, 
felsorakoztatta érveit vitapartnere nem
zetisége, hölgyfelmenői és elcsökevénye- 
sedett férfiassága formájában, s ha ezek 
nem bizonyultak elég meggyőzőnek két 
öklével nyomatékosította. Bár eró's em
ber volt, és szívós, mint kollégái, általá
ban túl részeg volt, hogy megkülönböz
tesse az egyenest a horogtól. Meg aztán, 
ha ő megszólalt, mindenki más körülöt
te komoly késztetést érzett arra, hogy el
lent mondjon neki, így az erőviszonyok is 
elbillentek a később kialakuló verekedés
ben: Madár a Szalon ellen. Akkor is épp 
az első pofoznivalót kereste, amikor har
sány női kacagás csitította a kedélyeket.

— Ti, fiúk, mindig olyan komolyak 
vagytok. Tán valakinek baja van az élet
tel, amit kapott a sorstól?

Macska volt a Szalon ékszere. Úgy csil
logott a sok kérges bőrű, koszos, sebhe
lyes arcú férfi között, mint zafír egy ki
okádott vacsoratócsán. Senki sem tudta, 
hogyan vegyült ebbe a társaságba, és 
senki sem merte megkérdezni. Mindig 
drága ruhát viselt, ápolt volt és dögös, tit
kon minden haramia szerelmes volt be
le. De szigorúan titokban, mióta meg
találták a szerencsétlen Tónit levágott 
farokkal a szájában, miután nagy dirrel- 
durral szerelmet vallott Macskának a Fo
gatlan Levithánban. Amúgy orgyilkos 
volt, egy nagyon jól fizetett orgyilkos.

— Na jólvan, ti kocsmafilozófusok! — or
dította Rob. — Elég legyen a hülyeségből. 
Megmondom én nektek hogy van ez!

Épp készült feneketlen bölcsességé
nek kútját megnyitni a tudatlan vendégei 
előtt, amikor füstgránátok repültek be az 
ablakon, egész pontosan három. Birkász 
egy gyors ugrással mellette termett, és

vissza is dobott egyet. Rob nagy szitkozó- 
dás közepette a pult mögül gázmaszkokat 
kezdett hajigálni vendégeinek, mert tud
ta, ha nem védik meg a Szalont, lefoglal
ják a kedves pálinkafőzőjét is, és ő nem 
csak hajléktalan, de még szegény is lesz.

-  Nincs mindenkinek, azok vegyék fel, 
akik jól tudnak verekedni! -  ordította.

-  Ne lélegezzétek be! -  kiáltotta Fel
színlakó, miután felhelyezte a maszkot. -  
Altatógáz van benne!

A testek ütemes esése alátámasztot
ta állítását, s néhány másodperc alatt a 
kocsma némán ködbe burkolózott. Alig 
egy tucat ember jutott el idejében a masz
kokhoz, az élelmesebb tucat.

-  Melyik barom hozta ezeket a nya
kunkra? -  zsörtölődött Rob. -  Most aztán 
áshatunk magunknak új vermet.

-  Ne aggódj, öreg -  nyugtatgatta Lo
vász, aki ugyancsak a pult mögött húzta 
meg magát, revolverét töltve. -  A romvá
ros csatornarendszere, amire a mostani 
épült, jóval nagyobb, mint ahogy azt sej
tik. Egykettőre találunk egy új lyukat 
magunknak.

-  Áruló van közöttünk — morogta Fel
színlakó.

-  Tán éppen te, szivi -  tartotta hatal
mas, nagykaliberű pisztolyát a golyóinak 
Macska. -  Lepaktáltál a zubbonyosokkal?

-  Megőrültél, asszony? Nekem szüksé
gem van rátok, hogy menjen az üzlet!

Több vitának nem volt helye. Az aj
tón nagy robajjal egy lánctalpas automa
ta rontott be, bezúzva a tokot, letörve a 
lengőajtókat, és magával söpörve néhány 
asztalt. Néhány zubbonyos lopakodott 
utána, remélve, hogy a vastest fedezéke 
alatt biztonságba lesznek. Össztűz zúdult 
rájuk, ahogy mindegyik vásott gazfickó 
egy-egy biztos golyót eresztett beléjük.

-  Fegyvertelen a gép, ne féljetek tőle. -  
dörmögte Ökör.

De Rob rettegett. A ördögi szerkezet 
nem állt meg, egyenesen robogott tovább 
a söntéspult és az italos polcok felé. A pil
lanatban, amikor átszakította a pultot, és 
megállíthatatlanul haladt a polc felé, egy 
pillanatig a vén kocsmáros a saját testével 
akarta megállítani a gépet. Ott is veszett 
volna a mamlasz, ha Birkász nem hajít
ja fejbe egy korsóval, amitől ívesen repült 
ki a gyilkos gép útjából. A dühösen pöfö
gő masina szétzúzta a polcot, üvegek tu
catjait borítva magára, és a félig eszmélet
len Robra, majd a tömör fallal nem bírva 
üresen kattogtatta tovább fogaskerekeit.

Mindeközben rengeteg gázálarcos zub
bonyos rontott be, fokozatosan emelve az 
ajtóban gyűlő holttestek kupacát.

-  Látjátok, fiúk, ti csak nyavalyogtok, 
de a felszínen nincsenek ilyen kedves ösz- 
szejövetelek! — kuncogott a gázálarca mö
gül Macska, miközben ökölnyi lyukakat 
tépett a belépők mellkasába hatalmas 
fegyverével.

-  így igaz, fiúk! -  helyeselt Lovász. -  Én 
nagy ember voltam a felszínen, kaviárt za- 
báltam napestig, de így nem szórakoztam!

-  Kemény az élet, gyerekek, mint a fa
szom! -  sóhajtott Madár, miközben egy 
erősítésért kiabáló tisztet puffantott le.

-  Igen, és rövid is! — röhögött a maszk
jában Felszínlakó, miközben egy gráná
tot vetett ki az ablakon.

A korlátozott látási viszonyainak kö
szönhetően nem vette észre a nekiugró 
Madarat, aki jobb kezében továbbra is 
pisztolyát szorongatva balegyenesekkel 
és rúgásokkal próbálta megvédeni szár- 
nyaszegett becsületét. Be is kapott néhá
nyat, aztán pisztolyagyával akkorát hú
zott a szerencsétlen Madár fejére, hogy 
az menten összerogyott.

-  Kis buzeráns... -  lihegte megszédül
ve a bekapott ütésektől, s felvéve a le
taglózott sértett fegyverét, most már két 
kézzel tüzelt a benyomulókra.

-  Nem egymás között kellene hadakoz
nunk, amikor épp az életünk forog koc
kán -  mondta nyugodtan Birkász.

-  Hát én ugrottam neki? -  feleselt ide
gesen, s talán öntudatlanul tette mellé: — 
Baribaszó.

Nem tanult az előző esetből, és nem lát
ta a villámgyors rúgást, ami fejbe talál
ta. Lerepült a gázálarca, de már mindegy 
volt, eszméletlenül rogyott össze. Birkász 
káromkodva kapta fel az egyik kézi 
ágyút, és folytatta a tüzelést az ajtó fele.

-  Hülyébbek vagytok, mint ezek a zub- 
bonyosok itt ne, akik úgy jönnek be az aj
tón, mint a húsdarálóba.

Mintha csak megfogadták volna a ta
nácsát, megérkezett a különleges egység. 
Páncélozott zubbonyosok tódultak be az 
ajtón, rohampajzsokat tartva maguk előtt, 
melyekről süvítve pattantak le a golyók, 
még Macska mordályának erős lövedékei 
is. Ökör ugrott, s bírókra kelt az egyikkel. 
Díjbirkózókat megszégyenítő ügyességgel 
kapta fel ellenfelét, és hajította az ajtóba, 
felborítva néhány befele igyekvő katonát. 
Mielőtt a rohamozó brigád magához térhe
tett volna, székek és asztalok záporoztak 
rájuk, eltorlaszolva az ajtót.

-  Nincs egy kiút ebből a kelepcéből? -  
morogta bosszúsan.

-  Készítünk egyet gyorsan -  piruette- 
zett az egyik fal fele Macska. — Tartsátok 
őket szóval, cukorfalat.

Bögyös Piri, ki eddig lányait terelgette 
egy biztonságosnak tűnő sarokba, mint 
kotló a csibéit, látva a védők fogyó so
rát, felháborodva a lépcsőkhöz szaladt, és 
az egyik kilazult deszka alól egy sörétes 
puskát húzott elő.

-  Töketlen balfácánok. Tyúknak egy 
sem tyúk, kakasnak meg mind gyenge! 
Még egy madámot és néhány szajhát sem 
tudtok megvédeni!

Macska helyeslő bólogatására az aj
tóban felgyülemlett torlaszt bontók kö
zé durrantott kétszer, s töltötte is újra a 
fegyvert, de az egyik kevésbé sérült zub
bonyos azonban vaktában lövöldözni kez
dett marokfegyverével és az egyik elté
vedt golyó eltalálta Pirit.

-  Jaj, Istenem, megölnek egy tisztes
ségben megöregedett öreg hölgyet ezek a 
haramiák! -  visította a földön fetrengve.

Birkász odalépett, s kaján vigyorral 
morogta a bajusza alatt.

-  Ne aggódj, még csak nem is vérzel. 
Csak a hájas pocakodat vitte keresztül a 
lövedék. Állj félre, mielőtt még bajod esik.

Néhány bátor lánya ráncigálta vissza 
a sarokba az eszeveszettül visító öreg
asszonyt, míg Birkász fedezte őket két
» » >  fo ly ta tá s  a  12. o lda lon
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pisztolyával. Eközben Lovász előkerült a 
söntéspult maradványai mögül néhány 
sebtében molotov-koktéllá alakított pá
linkásüveggel.

-  Csak hogy tudjátok, én loptam a pá
linkafőzőt, ami ezeket lepárolta! Majd 
megköszönhetitek!

Egyiket a másik után hajította ki az aj
tón, s a kintről jövő hangzavartól elégedet
ten vigyorogva ismét fedezékbe húzódott.

-  Kapaszkodjatok, fiúk! -  énekelte 
kedvesen Macska, és ő is a pult mögé hú
zódott.

Hatalmas robbanás rázta meg a Sza
lont, repülő törmelék záporozott minden
fele. Ökröt halántékon kapta egy téglada
rab, és nagy puffanással elterült a földön.

Macska fürge léptekkel a falon keletke
zett lyuk fele igyekezett, mögötte Birkász 
és Lovász. A nő a csatornába érve vissza
fordult, és pisztolyával a két menekülő lá
baira lőtt. A két férfi ordítva esett össze:

-  Bocs, fiúk, de valakinek fedeznie kell 
a menekülésem. De tudjátok, nagy szol
gálatot tettetek a társadalomnak.

-  Büdös kurva! -  kiáltotta utána 
Birkász, de a nő már el is tűnt.

A szalonba zubbonyosok özönlöttek be, 
és vettek őrizetbe mindenkit. Már senki 
sem állt ellen. Az egyik tiszt meglepetten 
felkiáltott.

-  Polgármester úr! Maga mit keres itt? 
-  s kétségbeesetten költögetni kezdte az 
eszméletlen Felszínlakót.

-  Mit csináltatok, ti barmok? — nyöszö
rögte amaz magához térve.

-  A polgármester úr utasításait hajtot
tuk végre. Levelet kaptunk az aláírásá
val, térképpel, hogy ezt a patkányfészket 
ki kell füstölni azonnali hatállyal!

-  Miről beszélsz, te állat? — nyöszörög
te Felszínlakó, és elájult.

Macska vidáman dudorászva érke
zett meg az óváros csatornarendszerének 
egyik hatalmas kürtőjéhez, ami egy most 
már kiszáradt folyómederbe ontotta an
nak idején a szennyvizet. Több száz ember 
várt rá néma csendben és sötétben, ahogy 
a katonák szoktak bevetés előtt, minden
ki a saját magányával karöltve. Suhan- 
cok és öregek, tarajosok és kopaszok, fér
fiak és nők egyaránt voltak ott. Az ember 
nem is találhatott volna semmi közöset 
bennük, ha nem néz a ruhájuk alá, ahol 
ugyanazt a tetoválást hordták, egy hátát 
görbítő, borzolt szőrű, fekete macskát.

Néma áhítattal és eltökéltséggel fogad
ták a nőt, aki érezte, hogy várnak tőle né
hány szót. Szétnézett és látta, teljes sere
ge itt van, mind egy szálig kiváló egyének, 
akik készek küzdeni egy nemes célért, kik 
készek becstelennek lenni az igazért. Tá
volabb egy hatalmas fekete árnyat látott 
lengeni, kikötve. A Puma, a büszkesége, 
egy saját tervezésű cirkáló léghajó. Min
den készen állt az utolsó ütközetre.

Száz meg száz buzdító mondat és lel
kesítő gondolat tolongott a fejében, de félt 
megszólalni. Rettegett, hogy megöli ezt 
a tökéletes pillanatot, hogy badarsággal 
vagy egy elcsukló hanggal megtöri a va
rázst. így nem mondott semmit. Kopogó 
lépteivel elindult a hajó fele, örvendve a sö
tétségnek, így senki sem láthatta, hogy sír.

» » >  folytatás a 11. oldalról HAKLIK TAMÁS 

Black Jack (II)
(Részlet az Ami nem öl meg... -  Sipos 

Zoltán Nyitra igaz története című riport
regényből.)

Szóval, amikor már külön volt János 
és Ildi, eldöntöttük, hogy változtatunk a 
helyzetünkön. Autófényező szakmában 
továbbra sem tudtam elhelyezkedni, mi
vel mindenhol a szakmai tapasztalatot 
követelték. A Cica magazin szerkesztő
ségében érdeklődtem munka után, mert 
láttam, hogy modelleket keresnek pornó
fotózáshoz. Sikerrel jártam, olyannyira, 
hogy hamarosan a Tutti Frutti Party ma
gazin is készített velem egy fotósoroza
tot. A fotózások nem voltak nagy bulik. A 
TFP-ban egy terhes csajjal kellett a fotós 
elé állnom, és egy erdő széle volt a hely
szín. Csipkedtek a szúnyogok és az egész 
szituáció kellemetlen volt.

Időközben Ildikó elhelyezkedett egy 
videofilm-kölcsönzőben, és ott figyelt fel 
rám az egyik pornófilm-forgalmazó cég 
főnöke, amikor meglátogattam a barátnő
met. A faszi több szexshopot és videotékát 
üzemeltetett a fővárosban.

-  Húha! Micsoda kidolgozott izomzat! 
Ilyen srácra lenne szükségem! -  mondta 
kövér vigyorral az arcán.

-  Bocs, de a nőket szeretem! -  vágtam 
oda flegmán. Azt hittem, hogy homokos 
az ürge, annyira méregetett, és a meg
jegyzése is félreérthető volt.

-  Nem, nem! Nem úgy értem, fiatal
ember! Filmekre gondolok! Kőkemény 
szexfilmekhez kőkemény izmok kelle
nek! -  továbbra is úgy mustrált, mintha 
Schwarzenegger állna vele szemben.

-  Nem csak az izmai kőkemények, ta
pasztalatból mondom! -  villantotta meg 
lehengerlő mosolyát Ildikó.

-  Önnek elhiszem, kedvesem! -  mond
ta, és már vártam, hogy a szerelmemet is 
meginvitálja egy filmforgatásra, de vala
miért nem tette meg. Talán félt, hogy a 
kidolgozott izomzatú monstrum haragra 
gerjed.

Jelenetenként húszezer forintot aján
lott fel, amit én elfogadtam, korrekt ösz- 
szeg volt. Telefonszámot cseréltünk, majd 
megígérte, hogy hívni fog, és távozott a 
tékából.

-  Mit gondolsz erről? -  kérdeztem a 
kedvesemtől.

-  Azt, hogy csináld! Nincs mit szé
gyellned, és tudom, hogy a szíved csak 
az enyém — mondta, és szájon csókolt. így 
kerültem kapcsolatba a pornóiparral.

Pár nap múlva egy próbamunkára 
hívtak. Ez annyit takart, hogy egy ké
nyelmes szobában szexelnem kellett egy 
csinos csajjal, miközben az egészet rög
zítette a kameraman. Az volt a lényege, 
hogy leteszteljenek, nem hoz-e zavarba, 
ha kameráznak szex közben, nem befo- 
lyásolja-e az erekciómat. Ezért nem kap
tam lóvét, de egyenes utat biztosított a 
pornófilmezés világába. Sorra jöttek a 
felkérések, hetente általában két forga
tás is lezajlott. Ha minden héten meg

volt a két jelenet, akkor százhatvanezer 
forinttal zártam a hónapot, és emellett 
rengeteg szabadidőm volt. Ha valakit job
ban érdekel, akkor keressen rá a követ
kező filmcímekre: Pesti lányok a gruppi- 
ban, Tömött bukszák. Ez utóbbi fent van 
a világhálón, a legnagyobb hazai torrent- 
oldalon. Én vagyok a kopasz csávó ben
ne, nagy csuklyásizmokkal és jó nagy... 
sármmal. A többi film címére nem em
lékszem a több száz közül. Olyanok is vol
tak, amelyek nem kaptak magyar címet, 
hanem külföldi forgalmazóknak készül
tek: Németországba, Amerikába, Olasz
országba. Direkt angol nevet választot
tam magamnak a külföldi export miatt, 
Black Jack lett a pornós nevem. Ez úgy 
jött, hogy a legközelebbi kollégám -  vagy
is inkább munkaeszközöm, hogy ért
hetőbb legyen -  bőrkabátja az átlagos
tól eltérően sokkal barnább színű, szinte 
kreol. Érdekes, hogy a többi testrészem 
nem annyira sötét színű.

Az egyik német producer -  Ziggi — egy 
kellékes haverom szerint nagy sztárt 
akart faragni belőlem, de meggondol
ta magát, mert engem különösebben 
nem érdekelt a dolog. Elszívtam néhány 
spanglit, lenyomtam a kötelező menete
ket a stáb előtt, átvettem a zsét és húz
tam haza. Rutin volt ez, nem élvezet, 
egy lelketlen, minden érzelmet nélkülöző 
szakma.

Ez a korszak ismertette meg velem 
a kábítószereket, minden színész füve- 
zett. Mondhatom, alapkellék volt ez vagy 
szakmai ártalom, tök mindegy, minek ne
vezzük. Az a lényeg, hogy kellett a lazu
láshoz, enélkül nem tudtam volna olyan 
gátlástalan lenni a kamerák előtt.

Egy pornófilm forgatását a következő
képpen kell elképzelni: általában villákat 
béreltek ki a producerek, szép berende
zéssel, tágas szobákkal, sokszor meden
cével, biliárdteremmel, márványpadló
val. Lenyűgöző építmények voltak ezek, 
ötszáz négyzetméteres monstrumok, leg
inkább Budán. Konkrétan nem tudom, de 
ha tippelnék, százezret biztos elkértek a 
tulajdonosok egy napi bérbeadásért. Ilyen 
házakban toborozták össze a színészeket. 
Amíg a rendező utasítására a kellékesek 
előkészítették a helyszínt, a női szereplők 
és a férfi szereplők külön-külön szobák
ba lettek küldve. Volt, hogy fél napot vá
rakoztunk, mire elkezdődött végre a for
gatás. Beszélgettünk, szívtuk a füvet, 
és egészen addig nem láttuk a csajokat, 
amíg nem invitáltak be a „tetthelyre”. 
Amikor egy szobában volt minden sze
replő, akkor szépen sorjában bemutatkoz
tunk a lányoknak, egymás keresztnevét 
tudtuk meg, semmi mást, hiszen idő sem 
volt csevegésre. Rögtön jött az utasítás, 
hogy „Munkára fel!”. Számomra ezek át
lagos csajszik voltak, egy olyan van, ame
lyikre tisztán emlékszem, mert annyira 
megfogott a külseje. Tengerkék szemek, 
platinaszőke hajzuhatag, természetesen 
érzéki ajkak, és kerek szilikonkeblek. Na, 
attól a nőtől megőrültem.

A gázsi nem volt igazságos szerintem, 
mert a nők minden alkalommal duplán 
több pénzt kaptak, mint a férfiszereplők. 
Amatőr filmekről lévén szó, negyven-
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Deák Zsuzsa munkája

ezer forint került egy csaj zsebébe forga
tásonként. Ok az előjátéknál voltak ak
tívak, a férfiak meg végig oda kellett, 
hogy tegyék magukat. Órákon át izzad
tunk, ráadásul sokszor az egészségünket 
kockáztatva használtunk különböző ajzó
szereket. Muszáj volt, hogy legyen valami 
plusz a szervezetünkben, mert egy jele
net forgatása három-négy órán keresztül 
zajlott. Ami a filmekbe végül húsz per
cesre van vágva, az vágás nélkül ilyen 
baromi hosszú. Ráadásul feszélyezett, 
hogy nem ismertem a csajokat, és nem is 
kívántam mindet, sőt, némelyik egyene
sen taszító volt. Egyszer egy bálnatestű 
nővel kellet szexelnem egy tóparton, több 
alkalommal molett öregasszonyokkal. 
Végülis ez az én döntésem volt, hiszen 
minden forgatás előtt szóban megkérdez
te a rendező, hogy mit vállalok, mit nem. 
Amiket nem voltam hajlandó vállalni -  
hiába ajánlottak érte plusz pénzt - , azok 
a következők: pisiszex, kakiszex, mazo
chista jelenetek, homoszex, animálszex, 
análszex. Nem vagyok perverz vagy ferde 
hajlamú, szóval ezekre hezitálás nélkül 
nemet mondtam. Az análszexért sokan 
rajonganak, rengeteg haverom ajnároz- 
ta, hogy mennyire jó. Nem értem őket. 
Én gusztustalannak, természetellenes
nek, egyenesen betegesnek tartom. Úgy 
tekintek a végbélen keresztüli szexre, 
mint a homokosok és a sittesek egyetlen 
szexuális lehetőségére. Nem nekem való.

Haklik Tamás: 1980-ban született Óz- 
don, jelenleg is ott él, szociálpedagógus, 
hajléktalanellátásban dolgozik.

Azért is ítélem el, mert a szex nem arról 
szól, hogy fájdalmat okozzon, hanem ar
ról, hogy örömet. Többször láttam forga
tásokon, hogy rettenetesen fáj a nőnek az 
anális aktus, hiába volt extra adag síko- 
sítóval bekenve az ánusza. Az egyik csaj 
el is sírta magát már a behatolás pilla
natában. A direktor megnyugtatta, meg
kérte, hogy pihenjen pár percet, aztán 
szóljon, ha folytathatjuk. A pornós nők 
többsége nagyon szegény volt. Némelyik 
egyedülálló anya volt, munka nélkül, ke
serűen rossz egzisztenciával.

A színésztársaim — vagyis a 
férfiszereplők — viagrát vagy kamagrát 
használtak leginkább. Gáz lett volna, ha 
egy-két óra múlva csődöt mondanak a 
forgatás közepén. En Papaverin injekciót 
használtam, a nemi szervem tövébe kel
lett beszúrnom, vékonyka inzulinos tű
vel. Nem vicc! Kellemetlen a használati 
módszere, a hatás viszont biztos volt, én 
ebben száz százalékig megbíztam, a tab
lettákkal ellentétben. A titok az adago
lásban rejlett, rizikós volt, pont el kellett 
találni a megfelelő dózist. Mivel feketén 
szereztem egy szteroidneppertől, orvo
si utasításom nem volt hozzá. Sanyi, az 
egyik operatőr mondta, hogy miként al
kalmazzam. Egy ampulla általában há
rom forgatásra volt elég. Egy alkalommal 
viszont túladagoltam, mert aznap három 
jelenetet is le kellett forgatni. A rendező 
mohó volt, minél több anyagot akart hu
szonnégy óra leforgása alatt, amíg övé 
volt a bérelt kérő. A túladagolás ered
ménye az lett, hogy a forgatás után még 
legalább tizenöt órán át kőkemény vol
tam. Amikor hazaindultam, égett az ar
com, tiszta ideg voltam, amiért nem ké
pes lankadni a nemi szervem. A metrón 
a hátizsákom raktam az ülepem elé, az
zal takartam a dudort. Hazaérkezve Ildi
kó azonnal rámarkolt.

-  Hú, ez tényleg nagyon kemény! -  
mondta örömittasan.

— Ne érj hozzá!! -  kiáltottam rá, mi
vel olyan fájdalom nyílalt bele az érin
tésre, ami leírhatatlan. Egyszerűen már 
nem bírtam használni, már az is kelle
metlen érzés volt, ha a ruhaszövet súrol
ta. Aludni sem tudtam rendesen, de más
nap délelőttre elmúlt a merevedés. Óriási 
megkönnyebbülés volt. Ha magától nem 
lankadt volna le, akkor le kellett volna 
csapoltatnom belőle pár milliliter vért.

Ézután pár hónapig szüneteltettem a 
filmezést. Muszáj volt, ugyanis nem volt 
képes működésbe lépni a szerszámom, Il
dikót félkemény állapotban tudtam eljut
tatni a csúcsra. Én is el bírtam élvezni, 
de nem volt olyan merev a cerkám, mint 
előtte. Reménykedtem, hogy újra a régi 
leszek, és ez szerencsére bekövetkezett.

A trauma után is folytattam a pornó
ipart, és használtam az anyagot, de már 
nagyobb odafigyeléssel. Pár alkalommal 
az ország legismertebb pornógurujának 
is dolgoztam. Valószínűleg a sok pénzé
nek és a népszerűségének köszönhetően

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

nagyon flegma, bunkó manus volt. Több
ször lekiabálta a fejemet, ha valami nem 
tetszett neki, a színésznőket sem kímél
te. Ő volt az egyetlen, akivel utáltam dol
gozni, két-három film után nem is írtam 
alá neki szerződést. Egyszer a következő
képp utasította az egyik színésznőt:

-  Nyald a nyelved! — mondta magyar
talan megfogalmazással. Erre hatalmas 
röhej szaladt ki a torkomon.

-  Mit röhögsz, te vadbarom?! — ordí
tott, mintha az anyját szidnám.

-  Hülyeséget beszélsz, ezen nem lehet 
nem nevetni! — vágtam vissza őszintén.

Másik alkalommal túl közel parkolt a 
böhöm nagy Opel Senatorával a mellet
te álló autóhoz és alig bírt kiszállni. Az 
egész stáb kacagott a százötven kilós pa
cák kínlódásán.

A nemi betegségek elkerülése sem volt 
egyszerű dolog. Amikor elkezdtem a fil
mezést, csak aids-teszt kellett, később 
már úgynevezett full-teszt volt a kötele
ző, ami mindenféle fertőző betegséget ki
mutat. Amíg nem volt teljes teszt, több al
kalommal elkaptam a kankó nevű nemi 
betegséget. Ennek az a tünete, hogy sár
gás váladék folyik a húgycsőből és a vize- 
lés iszonyúan égető fájdalommal jár. Dr. 
Ganda Zoltán barátomat már említettem, 
ilyen esetekben ő húzott ki a csávából.

-  Szevasz, Doki! Van egy kis gond -  
hívtam a telefonján.

-  Szevasz! Mi lenne az, Zolikám? — 
mondta barátságos hangon.

-  Elkaptam valami szart valamelyik 
pornós picsától, baszki... -  és közöltem 
vele a tüneteket.

-  Ez kankó. Gyere be a rendelőmbe, 
pont ügyeletes vagyok!

Mindig lehetett számítani rá. Miután 
bediktálta a címet, indultam is. A kór
háznál megcsörgettem, majd elém jött a 
lifthez, és bekísért az irodájába.

-  Ülj le! Pár perc és hozom a gyógy
szert — mondta magabiztosan magas, jó 
megjelenésű, napbarnított bőrű, intelli
gens arcú orvoscimborám.

-  Oké! -  majd vártam, és ahogy ígér
te, nemsokára megjelent egy ezer milli
grammos fiolával, benne hófehér porral.

-  Kokaint akarsz nekem beadni? — 
poénkodtam.

-  Ez megfelelőbb a célra, csak figyeld! 
-  válaszolta mosolyogva. -  Sipikém, ez 
az országban fellelhető legerősebb anti
biotikum, amit csak olyan betegeknek 
mernek beadni, akik semmi más antibio
tikumra nem reagáltak — közben már hí
gította a cuccot és rutinosan felszívta egy 
fecskendőbe. Intravénásán adta be az 
egész adagot.

-  Nem sok ez? -  kérdeztem enyhén cso
dálkozva.

-  Amennyire ismerlek, neked nem. 
Olyan szervezeted van, mint egy lónak. 
És így holnapra elmúlik a bajod -  pont 
így történt, másnap reggelre teljesen ki
tisztult a szervezetemből a baktérium.

Deák Zsuzsa: 1991-ben született Kolozs
várott. A kolozsvári Művészeti Egyete
men végzett 2015-ben, kerámia szakon. 
Jelenleg is itt él.
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BENE ZOLTÁN

Öregek, fiatalok
Részlet a C. H. G. följegyzései munkacímű, készülő regényből

-  A mitologikus világkép talaján ál
ló ember viszonyát a környezetéhez 
legplasztikusabban az állatokkal va
ló kapcsolata példázza — magyaráztam 
Tibinek. -  A mítoszok, mesék tele van
nak mágikus állatalakokkal, amely je
lenséget a mai gondolkodásunkkal, 
helyesebben inkább a tegnapival, al
kalmasint fantasyként értelmezünk. 
Az archaikus ember azonban tudta, 
érezte, hogy ember és állat valóban egy 
vérből való. Ezt a mezőgazdasági kul
túra elfeledte, mert élesen elkülönülve 
éltek az emberek és a jószágaik, de az 
ősi népek, akik fizikailag együtt lak
tak az állataikkal és igen jól, testkö
zelből ismerték a vadon élő lényeket is, 
mind tudták. Ahogy a gyerekek mind
máig: látják, hogy az állatok alapvető
en olyanok, mint mi vagyunk, mégis 
titokzatosak, mert számos dolgot nem 
értünk velük kapcsolatban, leginkább 
azért, mert nem bírjuk egymás nyel
vét. Van, amiben jobbak nálunk és van, 
amiben úgy tűnik, mi vagyunk jobbak. 
Bár az is lehet, ez csak a látszat. Meg
győződésem, hogy az emberi tulajdon
ságokkal fölruházott állatok a mesék
ben és a mítoszokban nem mindig és 
mindenkor embert szimbolizálnak, ha
nem valami ősi, talán a kollektív tu
datalattiban bujkáló közös nevezőt. És 
azt se feledjük, hogy az ember akkor a 
legállatiasabb, amikor a legmesszebbre 
távolodik az állatokkal közös tulajdon
ságaitól!

Tibi szórakozottan simogatta a ku
tyája nyakát. Talán nem is figyelt rám.

-  Sokat pofázok, ugye?
-  Ha neked jól esik — vonta meg a 

vállát. — De hogy jön ide, amit mondtál?
Nyilván a kutyáról jutott eszembe. 

Néhány napja tévedt a pincébe, mókás 
külsejű korcs volt, Tibi azonnal pártfo
gásába vette.

-  Csak úgy eszembe jutott.
-  Elmúltál hatvan — nevetett Tibi —, 

és még eszedbe jutnak dolgok? Én már 
csak révedezem.

Erre nem tudtam mit válaszolni.
-  Tán a farkad is föláll még? — for

dult felém a barátom kötekedve. — Nyil
ván föl, fiatal nőd van. Én régóta nem 
dugtam. Nem is menne, azt hiszem.

-  Öreg vagyok én is, Tibi, de nem 
adom meg magam. Te túlságosan meg
öregedtél. A lelked, ha megbocsátod az 
efféle nagy szavakat...

-  Hamarabb halt meg a lányom, 
mint én, Hunor. Ezt te nem értheted.

-  Érdekel még valami? Érdekel még, 
mi lesz a világgal?

-  Ez gyermeteg kérdés. -  Tibi az ölé
be vette az ebet. Az nem ellenkezett.

-  Volt egyszer egy vak macskád... 
Még régen.

-  Béla -  mosolyodtam el. -  Nagyon 
hiányzik. Tudom, hogy szánalmasan 
nevetséges vagyok, amikor ezt mon
dom, de olyan, mintha a gyerekem lett 
volna.

-  Mert soha nem volt igazi gyereked, 
Hunor.

-  Igazad lehet -  hagytam rá.- Bizto
san azért.

Hallgattunk egy sort. Kinn ültünk a 
répaföld szélén. Ősz volt, Tibi a temető
ből tért haza, közben én vigyáztam a 
kutyára. Valéria ezért osztott a földre, 
ahol egyébként nemigen akadt tenni
való. Gesztust gyakorolt. (Tőle szokat
lanul.)

Lassan leereszkedett körénk a szür
kület, a levegő lehűlt.

-  Szerinted mi történik itt? -  kérdez
tem Tibit. -  Az sem érdekel?

Tibi nem felelt, csak a fejét ingatta. 
Tovább beszéltem:

-  Olyan átmeneti érzésem van. Ami
kor idekerültünk, pár nap múlva vi
táznunk kellett két másikkal. Kíra 
meg én két régi pincelakó, Valéria kö
zeli emberei ellenében. Legalábbis azt 
hiszem, közeliek. Mint egy beavatá
si szertartás, olyan érzés volt, Valéria 
azonban arra kért bennünket, semmi
képpen se érezzük annak. Aztán hosz- 
szan beszélt amisokról, összetartásról, 
új közösségről, ami hamarosan meg
születik...

-  Amikor találkoztam vele — vágott 
a szavamba Tibi - , Rita, a lányom már 
halott volt. Néhány napja. Az anyja 
nem evett, nem ivott, csak sírt. Valéria 
megetette és megitatta. Tucatnyi em
berrel érkezett. Nem tudom, miként ta
láltak rá a pincére, egyszer csak ott áll
tak előttünk. A feleségemmel pár szót 
váltott csupán. És megmentette. Nem 
értem, hogyan és nem is érdekel. Beköl
töztek. Pár nap múlva újabb emberek 
érkeztek, ők a másik pincében rendez
kedtek be.

-  Valéria családja.
-  Azt hiszem, igen.
-  És azok, akikkel érkezett?
-  Nem tudom. Zita, Zénó és Karesz, 

Torda meg Zsolt biztosan köztük vol
tak. Az Áramszünet Kezdete óta együtt 
éltek, azt hiszem.

-  Szegediek?
-  Nem, biztosan nem. Nem ismerték 

ki magukat errefelé. De nem izgat, hon
nan keveredtek ide.

-  És az sem, hogy mit akarnak?
-  Rosszat nem, azt hiszem -  vonogat- 

ta  a vállát Tibi. -  Vigyáznak a gyere
kekre, megszervezik az életet.... Élni 
akarnak, jövőt akarnak. Én se ehhez, 
se ahhoz nem ragaszkodom. Mi taga
dás, ez a te gondod, nem az enyém. Úgy 
állapodtunk meg, hogy mi, a feleségem 
meg én, kívülállók maradunk.

-  És a másik pince lakói? Lassan fél 
éve vagyok itt, mégse láttam  őket egy
szer se...

A barátom föltápászkodott, a zsebé
ből előkotort egy madzagot, rákötötte a 
kutya nyakára.

-  Ne haragudj, Hunor, hagyj en
gem ezzel. Amikor megláttalak a teme
tőben, megörültem neked, nem taga
dom. De gyorsan elmúlt az a kellemes 
érzés. Kedvellek továbbra is, mindig is 
kedveltelek, mindig is kedvelni foglak. 
Csakhogy már ennek sincs jelentősége.

Nem szólt többet, elindult a pince be
járata felé, maga mellett vezette az ál
latot. Lógó orral követtem őket. Időköz
ben ránk borult a sötétség.

***

Tibi sikeres ember volt a régi világ
ban, gondoltam azon az éjszakán, ál
matlanul forgolódva. Most viszont egy 
roncs. Nyilván a lánya halála is közre
játszik ebben. Dávidnak ellenben él a 
lánya, mégis csetlik-botlik, szerencsét- 
lenkedik. Noha magabiztos, sikeres 
polgárként élte és ő maga alakította 
az életét az Áramszünet előtt. Oly
kor megembereli ugyan magát -  mint 
a Bátrak Serege katonájának leteríté- 
sekor —, alapvetően azonban lesír róla, 
hogy kínlódik, szenved, hogy bizonyta
lan, gyámoltalan, támaszra és megerő
sítésre szorul. Ezzel szemben nekem, 
akinek gyakorlati ügyekben leginkább 
a bolondok szerencséjére hagyatkozva 
teltek a mindennapjaim 2030. márci
us eleje előtt, ebben az új életben nem 
okoz különösebb nehézséget talpon ma
radni. (Persze, lehet, hogy ez is csupán 
szerencse.)

-  Ha nem lenne Áramszünet, akkor 
is elképzelhető volna, hogy együtt le
gyünk? — kérdeztem Kírát egyik reggel.

Kíra sokáig töprengett. Már-már kí
nosan sokáig.

-  Azt hiszem, nem -  bökte ki végül.
-  Vagyis jókor voltam jó helyen...
-  Nem, nem erről van szó! Először 

biztosan hálás voltam, hogy mellettem 
vagy és segítesz. Aztán pillanatok alatt 
rájöttem, mennyire egy a hullámhosz- 
szunk. Halason vagy az itteni kötele
ző vita alatt csak a vak nem láthatta, 
milyen jól kiegészítjük egymást. Ez az 
Áramszünet előtt nem derült volna ki, 
vagy csak valami nagy-nagy szerencse 
folytán. Elsősorban miattad nem.

-  Nem közeledtem volna.
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-  Sem fizikailag, sem lelkileg. Mert a 
nagyapám lehetnél, ugyebár...

-  Úgy is beszéltem veled, igaz?
-  Minimum távolságot tartottál, 

mert valójában egy konformista alak 
voltál... És lényegében még most is az 
vagy, csak m ár nincs konform...

Fején találta  a szöget, megint.
-  És meddig lehet ezt így?
Kíra szelíden megérintette az arcom:
-  Tervezni kezdted a közös jövőnket?
-  Nem, annyira naiv nem vagyok. 

Azt se tudom, holnap itt leszünk-e még, 
vagy meg kell lépnünk, mint Kevin 
elől. Nem tudom, mi és miként alakul. 
A jövőről képtelen vagyok hosszasan 
tűnődni, mert nem látom át, pontosan 
miért is kerültünk, ebbe a helyzetbe, 
amibe kerültünk és minden tapaszta
latom, ami alapján terveket szőhetnék, 
egy olyan világban szereztem, amely 
szinte nyomtalanul szűnt meg egyik 
pillanatról a másikra. Szertefoszlott, 
akár a szappanbuborék. S hirtelen 
m intha egy új bolygóra pottyantunk 
volna.

-  Apám hasonló szavakkal panaszol
ta  el, mit érez az Áramszünet Kezdete 
óta -  tette meleg kezét a karomra Kí
ra. -  Csak ő képtelen szabadulni a vesz
teségtől.

-  Ezzel arra  utalsz, hogy mi, te meg 
én, képesek vagyunk erre?

-  Pontosan. Ezért mi tulajdonképpen 
jól reagálunk az új, a régi, megszokott 
életünkhöz képest extrém helyzetekre. 
Apám hálás neked, úgy érzi, nélküled 
m ár meghaltunk volna. Vagy rabszol
gák lennénk.

-  Néha úgy érzem, velem se sok
kal jobb a helyzet, mint vele. Vándor- 
lünk. Magunktól képtelenek vagyunk 
megoldást találni vagy teremteni, a r
ra  a közösségre pedig csak nem és nem 
bukkanunk rá, amelyik egy csapásra 
megoldja a gondjainkat. Attól félek, ez 
a társaság sem az, ez a helyzet is csu
pán átmeneti állapot... Haladék, nem 
menedék...

-  Apám hálás neked, mert nélküled 
m ár meghaltunk volna. Te vagy az, aki 
összetartja a családunkat. Apám sze
rin t -  hajtogatta Kíra, m intha nem is 
hallotta volna, miről beszélek. -  És iga
za van. Szerintem is.

Pár pillanatig némán bámultunk 
egymás szemébe.

-  Család vagyunk? -  kérdeztem.
-  Igen.
-  Ez m ár terv — jegyeztem meg.
-  Talán.
-  Terveik azoknak vannak, akiknek 

jövőjük is van. Vagy legkevesebb, hi
szik, hogy van.

-  Valamiféle jövő biztosan létezik 
számunkra — simogatta meg újra az a r
comat Kíra. -  Ami annyit tesz, hogy fi
atalok vagyunk.

Odakint fölharsant Valéria hangja. 
Elindult egy újabb nap.

TAMAS DENES

Az élő ház
-  regényrészlet -

(az ellopott csók)
Hiányoznak.
Mindenkinek hiányoznak. Róluk van 

szó mindenütt. Órák alatt a hátsó pad- 
ban, szünet alatt a folyosón, a vécében 
cigizés közben, a városi korzózások so
rán, hétvégéken estefele a Métáiban, 
rockesten, de leginkább a hálóban, lefek
vés előtt, amikor mindenki ott van. Han
goskodnak, rikoltnak, röhögnek, egymás 
szavába vágnak. Csupa vágyakozó, szé
delgő, pattanásos fiú, serkenő arcszőr
zettel, vérükben pumpáló hormonokkal. 
Csak Szécsi somolyog ilyenkor a sarok
ban, nem szól közbe, állítólag neki már 
megvolt.

Szavakkal töltik ki a hiányt. „Kum- 
mog”, „lefirol”, „tápéról”, „szemez” „nyel- 
ves csók”, „smárol” „megujjaz”, „sarval”, 
„pinaszőr”. Csupa idegen, de mégis bi- 
zseregtető szó, amelyek mögé jól el lehet 
rejteni a bizonytalanságot, a szorongást, 
jól el lehet fedni velük a tapasztalatlan
ságot, az álmodozásban kavargó lucs
kos, nyálkás, félelmetes, de mégis ivarta
lan közelségét a nemiségnek. Szavakkal, 
amelyeknek igazán nincs semmilyen fe
dezete. Bár néhány itt-ott elkapott, fő
leg falun, házi videózás során feszengve 
végigült hangalámondós, NDK-s szex
film már szolgáltat némi fogódzót hozzá
juk. Kevéske tudást, aminél azért jóval 
nagyobb a vágyuk. Bár Hevi azt állítja, 
látta otthon, igaz, csak hátulról, hogy a 
haverjának a diszkó mögött kiverték. 
„Áhhh-áhhh-áhhh” -  mímeli Retek a női 
orgazmust az ágyon, miközben fel-alá ve
ti magát. Forr a hangulat. De ezekkel a 
szavakkal, azzal a néhány elcsent csók
kal, simogatással, taperolással, vizelet- 
szagú örömmel, az ujjak begyében még 
mindig bizsergő fenék- és mellformával 
hogyan is lehetne eléje menni ennek a ta
vaszi robbanásnak, ami itt az iskola előt
ti alacsony vaskerítésen fogadja őket?

Hárman ülnek fent a kerítésen. Kris
tóf, Alfréd és Ottó. Nézik a csajokat, 
ahogy kirajzanak az iskolából. Nézik fel
vonulásukat, hamvas, tanulatlan maga- 
kelletésüket. Az iskola és a kerítés közöt
ti távot, akár divatbemutatón a kifutó, 
hosszú járda hidalja át, amely mellett a 
mindig madárszaros, időtlenségébe be- 
leszögletesedett Benedek Elek félalakos 
szobra árválkodik.

Tavasz van, süt a nap. Furcsa, de itt 
mindig süt. De nem csak itt, hanem a 
bentlakás előtt is, végig a Kossuthon, a 
városi parkban, az egész városban. Min
dent teleszór az erős fény. Mintha a nap
ból, a fényből szívták volna ki törékeny, 
vibráló esszenciájukat a terek. Ragyog
nak a járdakövek, világít a nyírfák kér
ge, meg a rövidre nyírt, élénkzöld sövény. 
Sötéten barnállik a virágágyások frissen 
fellazított földje. Még a kerítés vasa is fe
ketén csillog.

Ide lépnek ki a lányok. Ebbe a feltúrt 
föld- és lombfakadásszagú villogásba. 
A tavasz már lerángatta róluk a nehézkes 
füskabátokat, a svédmintás pulóvereket, 
a vastagharisnyákat, kötött sapkákat, 
előkerültek a segélycsomagos miniszok
nyák, az alul bogra csomózott kockás in
gek, haspólók, farmerszoknyák. O, azok 
az éppen fenék aljáig érő, megszagga
tott női farmerek! Igaz, csak a hosszú lá
bú Judit merte hordani a suliból, bár nem 
csoda, fotómodellnek készült. De nem is a 
megkurtított, megtépett ruhák felvonulá
sa ez, sokkal inkább a kivillanó vállaké, 
térdeké, köldököké, rakoncátlan tincse
ké, nevető szemeké, ügyetlenül odavetett 
csábos mosolyoké, csicsergő hangfoszlá
nyoké, amelyek, mint tavaszi patakára
dás, csak jönnek, jönnek, mintha nem 
akarnának befejeződni.

Háttal ülnek a sulinak. Nem tud
ják alaposan szemügyre venni a felvo
nulást, igaz, ha tehetnék, sem mernék, 
bár hátra-hátrapillantgatva azért el le
het kapni azt, ami kivillan, kidudorodik, 
gömbölyödik, feszül.

Villogó részleteiben örvénylik az egész.
Minden negyedikbe szerelmesek tud

nának lenni. De ezt nem lehet beismer
ni, nem elég fiús dolog, nem a kevesek
hez, kiválasztottakhoz méltó, így marad 
az öt-hat elérhetetlen a hatszázból: Ju
dit, Ibolya, Gyöngyvér, Teréz, Zita és Ju
lis. Százból az egy. Mit lehet tenni, a női 
szépség nem demokratikusan van szét
osztva.

Ezért lehet osztályozni. „Megdugha
tó”, „megujjazható”, „salak” -  ezek a ka
tegóriák. Ézzel váltották le az egytől tí
zig terjedő skálát. Túl mesterkéltnek 
érezték. „Salak”, „megujjazható”, „salak”, 
„salak”, „salak” — röhögnek fel. Bár most 
még a „salak” is izgató. Végül ők is meg- 
dughatók, csak egy vödröt kell húzni a fe
jükre -  kacag fel Ottó. Farkán az előbőr 
egy hosszú csőrt képez.

Váratlanul Kollektívszekér tűnik fel. 
A temető felől, a dombról ereszkedik lefe
le, a hosszú lépcsősoron. Városi lány, nem 
ebbe a suliba jár, bár rockesteken mindig 
ott van, sőt a Métáiban is szokott poha- 
razgatni a hosszú hajú városiakkal. Is
merős. Félelmetes. Lassan lépked a jár
dán, végig a Patkó oldalán. Nem lehet 
kitérni előle. Bámulni kell.

„Megdugható”, sziszegi oda Alfréd. De 
utána egyből megnémulnak, érzik, feles
leges ide bármilyen szó, csak összezavar
ja a látványt, ami úgyis elmond mindent 
magától. Erő, magabiztosság, érettség su
gárzik róla. Felvarrósokkal tarkított, rö
vid farmerkabátot, alól kiszélesedő, virá
gokkal telehímzett farmernadrágot visel. 
Feszül rajta az erő. A vádiikon, a farmer 
alatt megfeszülő combokon készülődik, 
elterpeszkedik az erőteljes fenéken, a pó
ló alatt kikerekedő, tömzsi melleken töl
tődik fel, ahhoz, hogy végül a csillogó te
kintet gyűjtse össze és süsse ki egy-egy 
odavetett pillantásban. Mint egy elsza
badult ló, olyan. Igazi rockerica, még szá
mukra is van egy továbblibbenő mosolya. 
Remeg utána a levegő. Nemhiába hívják 
Kollektívszekérnek, mindenkit felvesz.
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„Mihály már kummogott vele”, bizal
maskodik Ottó.

Kummogott? Mit jelent ez? Nem le
het tudni. Csak azt, hogy megvolt Mi
hálynak. Mintha szakadék nyílna meg 
egy pillanatra a lábak előtt. Az irigy
ség, a parttalan vágyakozás szakadékja. 
Megszerezte, összefogdosta, összenyálaz- 
ta, eltakarta, összefolyt vele. Mindig bát
rabb volt, mint ők. O merte Hajaska után 
legeló'ször vállon alulra növeszteni a ha
ját. Julissal is kavart. Most fáj belül, ka
par Mihály érintése. Megvillan széles, 
izmos, meztelen háta. A húsa a húson 
remeg. Szinte meg lehetne érinteni ve
le Kollektívszekért, bele lehet nyúlni az 
eró'be, csak éppen nincs ott semmi, nem 
markolnak semmit ott a kezek, csak a hi
ány, a vágyakozás kavarodik fel erőseb
ben.

Hogyan lehetne még közelebb kerülni 
hozzá? Hogyan lehetne összejönni vele?

Mihálynak is sikerült. Kollektívszekér 
mindenkit felvesz.

De itt nem. Elérhetetlen ebben a fény
ben, ebben a ragyogásban. Távolodik tő
lük. Beleoldódik a távolságba. Világító, 
vonuló fájdalom. Mindene látszik, minde
ne megfoghatatlan.

Mintha hirtelen lekapcsolták volna a 
kinti fényt.

Megszűnt a fény, a ragyogás, pusztán 
egy pirosra festett égőjű lámpa szűrt fé
nye világít halványan a pult irányából, 
ami mögött a zenét teszik. Szétrobban
ni kész lávadarab az égő, a fénye azon
ban már nem ér el a falakig, éppen meg
csillan a tükördarabkákban, amelyeket 
mellmagasságban, körös-körül a falakra 
erősítettek.

Fullasztó meleg van. Izzadsággal át
itatott, lihegő csapzottság. Csak a ma
gyarországi tanulmányi kiránduláson 
vett, szétizzadt, halálfejes póló hűvö
se lúdbőrözteti a hátat. Sokan vannak a 
szűkös teremben, egymást lökdöső, vo- 
nagló, arctalan figurák gomolygása tölti 
ki a teret. Dübörögnie kellene a zenének, 
mégis hangtalan, élettelen a rángatózás. 
Mintha kartondarabokból durván ösz- 
szeragasztgatott bábuk sokaságát rán
gatnák össze-vissza. Kivillan néhány 
kabátrész, nadrágszár, egy görcsös kéz
mozdulat.

Pedig van itt élet. Itt van Kollektív
szekér. A sarokban sejlik fel, a hangfal 
mellől; összekucorodva ülhet az alacsony 
pádon. Nem látható, de minden látható
ságnál erősebb a láthatatlansága. A je
lenléte világok És hiába a félelem, az ide- 
genség, erősebb ennél vonzása. Erősebb 
egy életnyi ügyetlenségnél, tehetetlen
ségnél is. Szét lehet vele tolni a díszletet, 
a durván összeragasztgatott kartondara
bokat, oda lehet lépni eléje, egy picit meg
hajolva meg lehet ragadni a sikamlós ke
zét, amely, mint tengeri hínár, már húz is 
maga fele, lefele a mélybe, a padra, ma
ga mellé.

Hirtelen kihangosodik a zene.
Helikopter propellerjeinek zúgása hal

latszik fel, majd egy sejtelmes akkord
bontás: a Metallica One című számának 
kezdete.

» > »  folytatás a 15. oldalról

Meg a csóké.
Hiszen minek lehet nevezni azt, ami

kor két idegen száj egymásra tapad, és 
falni, szívni, rágni kezdi egymást?

„I can’t remember anything 
Can’t tell if this is true or dream.” 
Mintha egymással összeforrva kerül

tek volna bele a tigris hasába, ami vág
tázni kezdett velük. Igazi álomba, ami
ben az álmodó nem csak átéli, hanem 
világosan észleli is azt, ami történik. 
Észleli az észlelést. Kevéske tudásával 
követi a másik szája felől elkezdődő fa
lánk fodrozódást.

„Back in the womb it’s much too real 
In pumps life that I must feel.”
Polip készül lemászni a hasba. A száj

prémeken keresztül tolja előre szívóko
rongokkal tele húsos karjait, szétfeszíti a 
fogakat, belehatol a szájüregbe. Akár egy 
hal izmos farka, a garatban csapkod.

„Fed through the tube that sticks in me 
Just like a wartime novelty.”
Iszap ömlik át a szájba. Feltelik a 

szájüreg vele. Fojtogat. Túl sok ez a száj
ba tömött hús. Nem lehetett felkészülni 
erre. Összekoccannak a fogak. Cigifüst- 
és zakuszkaízű a nyála. Mint szörcsögő 
porszívónak, kihangosodik a szuszogá- 
sa. De nem szabad abbahagyni, mindent 
el kell venni tőle, mindent ki kell szür- 
csölni belőle. Az összes sikertelenséget, 
tétovaságot, vágyakozást ki kell elégí
teni. El kell felejtetni Etelka abbama
radt érintését, Zsuzsa csúfondáros ne
vetését, Kati Tibi iránt érzett szerelmét.

Hiába szúr a derék, zsibbad a láb, még
sem lehet megmoccanni, nem lehet jelez
ni, hogy ez így nem jó, túl kényelmetlen, 
mert akkor véget érhet a csók, és nem 
lehetne elmesélhetni reggel fele a fiúk
nak a hálóban, hogy végigsmárolták a 
Metallicát.

„Hold my breath as I wish for death
Oh please God, wake me.”
Mintha a gyomorral csókolózna. Bele

csókolna a gyomorfalba. Belecsókolna a 
benti sötétségbe. Enyhe émelygés kúszik 
felfele a garaton. A hányingeren átderen
gő boldogság íze. Megvan a csók, megvan 
a smárolás. Hiába verték ki Hevinek, hi
ába kummogott Mihállyal, hiába sétál
tatta fel-alá érinthetetlenségét a tűző 
napsütésben az iskola előtt. Mégis meg
van. Látod, Ottó? Látod, Alfréd? És az 
efölött érzett örömöt semmi nem tudja el
venni. Még az sem lohasztja le, hogy ér
ződik, nincs merevedése. Derékon lefele 
halott.

Megvolt.
Véget ért a szám. Fel lehet állni mel

lőle. Vissza lehet menni a lökdösődő tö
megbe. De még előtte belenéz a falakra 
felcsavarozott tükörsorba. Hiába a gyen
ge fény, látni akarja a sikert az arcán, a 
megelégedettséget, a győzelmet.

Először nem látszik semmi. Túl ke
vés a fény. De mégis, lassan, fokozatosan, 
mint esőáztatta ablak mögül, szétcsú
szott arc rajzolódik ki. Fiatal, hosszú ha
jú, alig pelyhedző állú fiú arca.

Mihály lihegő, kipirult ábrázata.
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SZŐCS ISTVÁN

Hírük, nevük -  és hírig-azgatóik
Mottó:
T i lo s - P ir o s - B o r i s ,
T u d o m  a  n e v e d e t!

(Játékdal)

A nagy folyamok gyakran az örökké
valóságba torkollanak a nevükkel, de a 
partjaikon tenyésző népségek nevei sok
szor változnak. Annak idején azonban 
már Horvát István figyelmeztetett: nincs 
annyi nép, ahány népnév! A régi népeket 
nem (mind) nyeli el a föld; a középkor ele
jén megjelenő népek nem az égből pottyan- 
tak, hanem az ókor színterein megismert 
népek folytatásai, más neveken. Ennek 
egyik oka, hogy sok népnek két neve is 
van: egyikkel az idegenek nevezik, a má
sikkal ők saját magukat: magyar-ungar, 
orosz-ruszki; aztán például az osztrák, 
sváb, bajor, porosz, szász is ma mind né
met nyelvű nép.

Kellemetlen, sokszor súlyos politikai hi
ba vagy épp antihumánus sértés, ha az 
ember egy elváltozott értelmű vagy leér
tékelő színezetű népnevet használ! A ma
gyar népességen belül temérdek Tóth, 
Oláh, Czigány nevű család él, de nevük
nek nincs semmiféle „színezete”: a szlo
vákok nem is olyan régtől fogva, politikai 
agitációk hatására, elutasítják „tót” nevü
ket, pedig ez régente szlavónt, szlovént, sőt 
egyesek számára szlávot is jelölt; Horvát
ország múltbeli neve: Horvát- és Tótország 
volt! A tót (tiut?) szó jelentése eredetileg 
„nép” volt s összefügg talán valahol a teu
ton névvel.

A „szláv” szót sokan a latin „sclavus” — 
szolga, rabszolga jelentésű -  szóból vezet
ték le -  még a napokban is olvastam ilyen 
értelmű fejtegetést, holott teljesen való
szerűtlen. Horvát István már a homéroszi 
történetekben is felleli őket (alazon), majd 
idéz egy XVII. századi lengyel szerzőt, aki 
szerint e név jelentése „dicsőséges”, azon
ban éppúgy jelentheti azt is, hogy „dicsek
vő”, mivel „a szláv nemzeti jellem alapvető 
vonása a dicsekvés.”1 Ezen a „németszlo
vák” ifjú, Kollár Ádám felháborodik s rá
olvassa Horvátra a költő Herder egy mon
dását: „Aki egy nemzetet sérteget, az az 
emberiséget sértegeti!” Amikor különnyo
matban megjelenik Horvát értekezése a 
szlovákokról, egybefűzve találjuk vele Kol
lár válaszát...

Horvát Istvánnak kortársai, de a ké
sőbbi történészek és nyelvészek is meg
átalkodott soviniszta hírét költötték; még 
a közelmúltban is egy tárgyilagosan ítél
kező szerző „a romantikus nacionalizmus 
mithológiai szörnyének” nevezi; holott 
amikor Pirringer Mihály magas rangú 
udvari tisztségviselőnek a magyarok őse
iről szóló, valóban „ultradélibábos” művét 
bírálja (többek közt azért is), mert a szláv 
nyelvek hangzásképét is gúnyolja, így szól: 
„Hát sohasem hallott a méltóságos szerző 
ifjúkorában Nyitrán kecsegtető kellemmel 
szláv nyelvet beszélni?” Más alkalommal 
a német nyelvet dicséri rendkívüli határo
zottságáért; amikor pedig akkoriban Ma
gyarországon megjelenik egy román szó
tár: nagy elismeréssel üdvözli!

Ami a román népnév oláh változatát il
leti, ez az „olasz” szó pusztán hangtani

változata! A középkori magyar nyelven en
nek különben „francia” jelentése is volt, 
lásd „Váradolaszi” nevét, ahol francia szer
zetesek telepedtek meg. Ilyenformán ele
ve utalt a románság neolatin mivoltára! 
Ma azonban csak magyarul használják a 
„román”, végülis „római” jelentésű népne
vet, mert a német „rumänisch”, az orosz 
„rumunszki”, sőt a román „román” szó nem 
azonos ezzel! (Magyarul is helyesebb volna 
a művészettörténeti „román stílus” helyett 
„roman”-t használni, a hanggal, mint a ro
mantikában!)

Ami pedig a latin „valachus” és 
„blachus” szavakat illeti, már a középkor
ban is gyakran összetévesztették őket! Az 
utóbbi ugyanis egy bolgártörök törzs neve, 
akik a tatárjárás előtt Erdélyben is lak
tak, pl. Fogaras vidékén és Brassó mellett 
is.2

Ugyanígy politikai inspirációjú mozga
lomból fakadt a „cigány” felcserélése a „ro
ma” népnévvel; ugyan ki fogja a híres he
gedűst, Dankó Pistát „romaprímás”-nak 
nevezni? A cigányzene és a romazene két 
egészen különböző jelenség. Az előbbi ci
gány zenészek által előadott romantikus 
modorú szalonzene, a „romazene” pedig 
„folklórzene” és egészen más!3

Van azonban, legalábbis a magyarban, 
a népelnevezések terén egy különös jelen
ség: ha valamelyik népről úgy akarunk 
beszélni, hogy az elhatárolódást, kriti
kát vagy egyáltalán, tartózkodást fejezzen 
ki, nem a külső, vagyis magyar elnevezé
sét használjuk, hanem a sajátját. Például, 
ahelyett, hogy „megint itt vannak a néme
tek”, azt mondjuk: „itt vannak a dajcsok”, 
ha az „oroszok” helyett „ruszkit”, vagy 
„muszkát” mondunk, az olasz bártáncost 
„talján”-nak emlegetjük!

Érdekes az is, hogy más népekkel kap
csolatban nem nagyon fordul elő ez a je
lenség. (A „cselák” és a „pólyák” csak 
rendkívül szűk körben volt használatos.) 
Ugyanakkor már száz évvel ezelőtt is fel
tűnt egyes újságíróknak, hogy a szerbek 
régi neve, a „rác, Rácország” minden vi
harzás, problémázás nélkül adta át helyét 
a „szerb, Szerbia” szavaknak. Ennél is fur
csább, hogy a régi, kegyetlen ellenségnek, 
a tatárnak nincs a közbeszédben nyoma 
(azonkívül, hogy a sürgetésre azt feleljük: 
„Miért? Nem hajt a tatár?!”). A százötven 
éven át hódító, valójában háromszáz éven 
át rabló török nevéhez nem fűzünk jelzőt, 
s emléküket ilyen kedélyes csengésű sza
vak őrzik csak, mint „tepsi, papucs, tö
rökbúza”... (Van még kettő, a mumus és a 
defter. Az előbbi a mumudzsu, a pecsétes 
ember, az adóvégrehajtó, de a gyereket is ő 
vitte el adóba! A másik pedig: az adókive
tés, ma már alig használatos, és inkább a 
szleng szava, jelentése is el-elváltozott: Jól 
bekapta”).

Ha a töröknek nem is él csúfneve, él an
nál több regionális vagy körzeti csúfnév. 
Nyelvészet, néprajz vállvetve igyekszik el
tussolni őket.

A magyarokra vonatkozó „bozgor” -  ha
zátlan, tekergő értelemben -  hangzása el
lenére nem orosz eredetű, a románokon kí
vül Kelet-Galíciában s talán a tatároknál 
is mondják. Tudományosan nincs megfej

tése: mint ahogyan a legrégebbi, római
ak korából írásban is lejegyzett csoport
neve a szlavóniai magyaroknak: breuci, 
talán a breucus az egyes száma a „brecó”, 
„magánnyelvészek” próbálkoztak a bar
kó, bugris, kakrics néprajzi csoportok ne
veivel azonosítani, eddig nem meggyőző 
eredménnyel. Eszék körül, ahol a leggyak
rabban előfordult, található (Dráva) Gár
dony, a rómaiak alatt „Cordone” nevet vi
selt! Legalább olyan értékű adat ez, mint 
a Mehádia: Méhed! (Érdekes ez utóbbinál, 
hogy a Kárpátok külső olténiai oldalán 
fekvő „Mehedinţi” régi román megye címe
re: három méhecske!)

„Befele” legelterjedtebb a székelyek tré
fás vagy „bosszantó szándékú” gúnyneve, 
a „góbé”. A régi írott adatokban amolyan 
„nagy düher paraszt” értelmű, az élő nyelv
ben kimondottan „csavaros eszű székely” a 
jelentése. Kínálkozik a „kópé” az azonosí
táshoz, azonban ez kettős jelentésű: egy
részt ravaszt és jó humorérzékű csínytevő, 
tréfagyártó, másrészt apró manóféle, me
sebeli lény, amolyan kimérajellegű (hátán 
olykor egy fél szárnya van, eredetileg nyil
ván taraj lehetett) leginkább a föld alatt 
tanyázik („gyér föl kópé, kopogtatni... 
gyün már, kotormány”), zöld lapú könyv
ből olvassa varázsigéit, abba a világba tar
tozik, mint a „markoláb” (Lásd a Csongor 
és Tündében, a boszorkány Mirigynek: „lá
ba kéz és keze láb”!).

Ma már a népnyelv nem igen termel 
gúnyneveket, sőt, még a falucsúfolók is 
nagyrészt elhaltak. (A legutolsó, amit 
vagy hatvan éve hallottam, elég frivol, ci
nikus, inkább városias modorú, de ritka: 
„Csíkszentvasláb”) Nem csak a „torz alak, 
a kétes rémület” tömeggyártását vette át 
a televízió, hanem a sértés, a hántás fő 
módszerét is: azzal kell vádolni a vitafelet, 
amivel ő vádolhatna minket, s ebben meg
előzni őt!

A gagyiak (Udvarhelyszéken) régen 
mind golyvásak voltak, a rossz ívóvíz mi
att. Két gagyi asszony hevesen veszekedik. 
Az egyiknek a fia odaszól: Anyám! Mondja 
neki gyorsan, hogy golyvás, golyvás, mert 
mindjárt ő fogja mondani magának! — „El
vi” vitákban manapság szinte mindig er
ről van szó!

Jegyzetek
1 Mostanában egy szlovák közéleti nagyság fo
galmazott így: „Kolumbusz szlovák ágyúkkal 
foglalta el Amerikát!” De számtalan ilyesmi 
hangzik el, naponta.
2 Lásd Rásonyi László: Hidak a Dunán.
3 Lásd Bartók: Cigányzene? Magyar zene?
4 Torockón hallottam negyven éve a 
torockószentgyörgyiekről, hogy „romé”, vi
szont Szentgyörgyön a torockóiakról, hogy 
„Bakrics”. Az időtájt jegyeztem le Gyergyóban 
a „göjre” szót, a „hegyen túl lakó személy”-re 
vonatkozott, tehát a nem-gyergyóiakra, nem 
tűnt úgy, mintha a „görényéhez kapcsolódó 
színezete lenne. Ám sohasem lehet semmit 
tudni: a nyelvészek szerint a Balaton északi 
partján némán merengett tucatnyi falu, míg 
megvalósult gyönyörű képességük, a „csend”, 
ám egyiket sem nevezték csendesnek, volt 
azonban egy, amelynek „riadó lánya” mesz- 
szire zúgó-búgó visszhangokat vert ki „zengő 
bércén”; erre a nyelvészek szerint a nép rög
tön keresett egy „csend” jelentésű szláv szót 
(tyiha, tihu), s elnevezik a messzire zúgó ze- 
néjű helyiséget „Csendesének, azaz Tihany- 
nak! S a költők erről verset írnak!... Piszok 
banda! -  morogják a nyelvészek, de csak rész
ben van igazuk!
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PAPP ATTILA ZSOLT

„Kik nőt vesznek, 
mint egy szép állatot”
A Lánchíd környékén különös úszó 

„csomagot” húznak ki a Dunából: az 
utazóládának használt fonott kosár 
egy nő holttestét rejti. Egy bérház szo
bájában üvegcserepek a padlón, Jacobi 
Viktor Leányvásárának dallamai a le
vegőben, a tükör előtt egy nő szépítke- 
zik, csak homályosan látjuk, a kamera 
hátrál, egyre hátrál, egészen az ajtóig, 
amelyen -  ekkor m ár halljuk -  döröm
bölnek: „Államrendőrség, nyissák ki!”
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így kezdődik a Félvilág című tévé
film, ezzel a magyar filmtől szokatla
nul „műfaji” és in médiás rés felveze
téssel, és így indul Szász Attila rendező 
és Köbli Norbert legújabb közös mun
kájának nézői és kritikai diadalmene
te. A Félvilág elnyert egy halom díjat 
az idei Magyar Filmhéten (a Liza, a ró
katündér mellett a legdíjazottabb alko
tás volt a kissé „hollywoodias” díszletek 
közt visszatérő szemlén), köztük a leg
jobb tévéjátékfilm és a legjobb forgató- 
könyv díját -  teljesen megérdemelten. 
Szásznak és Köblinek ez m ár a máso
dik közös munkája, A berni követ után, 
és minden jel a rra  mutat, hogy ez egy 
olyan együttműködés, amelynek folyta
tódnia kell -  A berni követre ráadásul 
meglehetősen hasonló hangulatvilág 
és témakör jellemző, mint A vizsga cí
mű filmre, amelynek szintén Köbli volt 
a forgatókönyvírója, Kulka János pedig 
a legemlékezetesebb férfiszereplője, de 
a rendezői székben Bergendy Péter ült. 
Köblinek és alkotótársainak igen jól 
fekszenek azok a témák, amelyek a ma
gyar „félmúltból” merítenek, Szász és 
Bergendy filmje egyaránt az ’56-os for
radalom leverése utáni időkbe kalauzol 
bennünket, a konszolidálódó kádáriz
mus komor, műfajilag a film noir kere
tei közé ágyazott díszletvilággal.

A Félvilág azonban távolabbra merész
kedik a huszadik század magyar törté
nelmében: a film cselekményének alap
jául egy jól ismert bűneset, a magyar 
kriminalisztika egyik, zsurnaliszták és 
írók -  például Krúdy -  által is „megéne
kelt” ügye szolgál. Mágnás Elzát, a szá
zadelő híres-hírhedt budapesti luxus
kurtizánját, néhány hónappal az első 
világháború kitörése előtt (ezt akkor per
sze tudni nem, legfennebb sejteni lehe
tett) holtan találják... hasonló körülmé
nyek között, mint a film expozíciójában.

Mindebből sejthető, hogy egy thril- 
lerbe csöppentünk, de a Félvilág filmel
beszélése mégis túlm utat önnön műfa
ji keretein. A Kovács Patrícia alakította 
Mágnás Elza (polgári nevén Turcsányi 
Emília) története parabolájává válik egy 
adott női sorsnak, de oly módon, hogy 
nem válik szájbarágós tanmesévé a pat
riarchális társadalom által kizsákmá
nyolt „női princípiumról”. Elza számára 
ugyan a saját teste, szexuális vonzereje 
a szegénységből és alávetettségből való 
kitörés eszköze (a kurtizánból egy híres 
bútorgyáros, a Kulka alakította Max 
Schmidt kitartottja lesz), ellenpontként 
azonban ott van a fiatal cselédlány, Sze- 
beni Kató alakja, aki megszédül az or- 
feumi éjszakák csillogó-villogó pers
pektívájától, végül mégis a „szerény, de 
tisztességes” cselédsorsot választja ú r
nője „életpályamodellje” helyett.

És ne feledkezzünk meg az egész 
sztori kulcsfigurájáról, Elza bigottan 
vallásosnak tűnő), talpig feketében já 
ró komornájáról: Gryllus Dorka szí
nészkarrierje — talán  -  legmeggyőzőbb 
alakítását nyújtja, valósággal reme
kel Kóbori Rózsi, az egykori „éjszakai 
pillangó” életformával felhagyó, leg
jobb barátnője mellett alávetett státus
ba kényszerülő (?) vénlány szerepében. 
Ezek az „alávetettségek” és „kénysze
rűségek” azonban nem értelmezhetők 
a szereplők közt fokozatosan kibomló, 
összetett viszonyháló nélkül: az Elza- 
Rózsi-Kató „háromszög” (plusz Max) 
sokkal bonyolultabb, mélyebb és lélek- 
tanilag-társadalmileg meghatározot- 
tabb kötődések mentén alakul, mint 
azt elsőre gondolnánk. Háttérnek pedig 
ott van a Monarchia dekadens, (pén
zen vett) erotikától fülledt nagypolgá

ri szalonjainak világa, ahol -  a filmet 
záró, megzenésített Szép Ernő-vers sza
vaival -  „a szerelem nem nagy eset” és 
„nőt vesznek, mint egy szép állatot”, az 
„édes pezsgők”, parfümök, kávéházi da
locskák, ajándékba kapott ékszerek, no 
meg a nyomor, az árvaság, az elhagya- 
tottság „szép nyomorúsága”.

Elza számára feltűnik ugyan a me
nekülés lehetősége -  méghozzá elég 
sztereotipikusan, egy szegény, ám őrül
ten szenvedélyes ifjú poéta alakjában -, 
de m ár nem tud elszakadni ettől a „fél
világi” élettől. A lehetőség, hogy eljátsz- 
hatja Jeanne DArc-ot, természetesen 
dúsgazdag szeretője pénzén, erősebb
nek bizonyul a friss szerelemnél -  a 
sors iróniája, hogy ez a „szerep” végül 
a Rózsié marad, egy mesteri hommage- 
jelenetben.

Ez a viszonyháló apró gesztusokból, 
félmondatokból, párbeszédfoszlányok
ból áll össze. A Félvilágban nagyjából 
minden a „helyén van”: a forgatókönyv 
pontos, fordulatos, de átlátható, a dia
lógusok kiválóak, a főbb karakterek re
mekül felépítettek, a történet izgalmas 
és megragadó, a zene pedig meglepő
en innovatív, mert a korhű dalbetéteket 
anakronisztikus, modern, gépzenei futa
mok tarkítják. A Szász-Köbli alkotópá
ros mesterien elegyíti a sötét, nyomasz
tó pszichotriller, a kosztümös történelmi 
film, a pszichodráma műfaji sajátossá
gait. A korábbi filmjeik noiros hangula
tá t itt felváltja a némiképp a viktoriánus 
London mozgóképi reprezentációit idéző, 
átesztétizált képvilág: a „boldog béke
idők” atmoszférája, amelyből itt csak a 
boldogság hiányzik. És — mint tudjuk — 
a béke sem sokáig marad.

Félvilág, színes magyar film, 88 perc, 
2015. Rendező: Szász Attila. Forga
tókönyvíró: Köbli Norbert. Operatőr: 
Nagy András. Vágó: Hargittai László. 
Zene: Parádi Gergely. Szereplők: Ko
vács Patrícia, Gryllus Dorka, Döbrösi 
Laura, Kulka János, Sándor Péter, Bor
dán Irén, Fekete Ernő, Elek Ferenc.
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BRÉDA FERENC

THEATRUM TEMPORIS 
Levelek az utókornak
Hatodik levél.
A létszínházi keret és az átlátható kert

1. Miként eme Létezést-rendező, onto- 
teatrológiai Levelek is tanúsítják, a Lé
tezés ösztönszerűen megpróbál kitör
ni abból az elsorvasztó, beszikkasztó, 
elszigetelő', beszűkítő', mindeneket ösz- 
sze- és visszazsugorító s mindinkább 
szuperkeménnyé szilárduló, imploziv, 
magábaroskadó Varázskörből, amelyet a 
létezésnélküliség — vagyis a Hiány — ab
roncsol külsőleg a Létezés egésze köré.

EÁTRUM

2. Ám eme első pillantásra kilátásta
lannak és reménytelennek tűnő hely
zet valójában épp a látszatok álarcá
val takarja a létmentés veszélymentes 
voltát, tudniillik az örök Levés ős -Le
vese, az egyetemleges Lé — a Let — sű
rű és sokszor szűrt, viszkózus vize óha
tatlanul oly alkímiai Higannyá -  oly 
alkalmi Hiánnyá -  hígul, ami hamaro
san gömbtükrökké harmatosodik, gyön
gyösül, majd pánspermatikus üzenethor
dozóként szertegurul azonképp, hogy mi 
e gömbtükrök kaleidoszkóp- és nézőjáté
kaiban szemlélhessük egymást Jelekként 
és Jelenekként. Avagy más szóval: a Lét 
szoteriológiai (megváltástani) megmenté
se épp a Hiány mentén ment végbe.

föl egyfajta mimétikusan ismétlődő, onto- 
stratégiai taktikaként avégett, hogy a 
Van köré vont hatáshatárokat kitágítsa.

6. A Van pedig egy szakmailag már ele
ve megvont és lezárt, egy elvileg szabad, 
ám valójában a múltból már tervszerűen 
előre megszabott - s e  tény következmé
nyeképpen majd szakrális minőségűként 
eufemizálódó — Játéktér határai között 
mozoghat csupán. Minden Terv ama Tér 
körülhatárolásával indul, amelyben a 
Műalkotás mint Játékelem létrejön.

7. Ebben a Létezés és a Hiány között 
zajló versenyjátékban az esztétikai ér
telemben vett Színház jóval lényegesebb 
ontológiai értékteremtőként vesz részt, 
mint ahogy azt egy, csupán a formai kül
sőségeket figyelembe vevő, alaktani meg
közelítés elkönyvelhetné, tudniillik az 
egzisztenciális és multiverzális Játék
mátrix determinánsának épp a Színház 
képezi az egyik leglényegesebb és a sze
mantikailag föltöltődő létezés-alkotásra 
kiváltképp hivatott összetevőjét.

8. Tudniillik az ontológiai dráma alap
anyaga, a homo dramaticos azonkép- 
pen bolyong az emberi Boly Bolygóján, 
hogy folyton-folyvást rendez, Renddé 
revitalizálja és remekíti, azaz Kozmosszá 
és Életté éleszti a Káosz kovászát.

majdani, a Múlt Jövő idejében megszelídí
tendő Káosz Költő-Rendezőjeként — erről 
a transzcendens tárgykörről a követke- 
zőeket térja föl számunkra azon kevesek 
által megcsodált „túli tárlat” belső téré
ből, amelybe Te is be-betekinthetsz homo 
spectatorként s egykoron interaktív Néző- 
voyeur-ként e sorsszerű sorokat olvasva:

Nem lehetnek ennyire élők, csakis a holtak. 
Például ez a harangozó.
Kormos lelkét mossa a télben.
Nézem arcában azt az életet, amit én 
még át sose éltem.

Ezeregy kép van itt, de egyiken sem 
látom a múltam. Mindazt, amit elfelejtettem, 
amit csak hiába tanultam.
Nem látom már sehol azt a testeken

átvonuló,
annyira ismerős rezgést, ami bárkinek 
könnyűvé teszi 
az álmodozást 
meg a felejtést.

Emlékszem tehát mindenre, ami én 
sose voltam. Értelmetlen ezért, 
hogy a semmiből idáig 
visszakapaszkodtam.

Egyáltalán, minek tárlatot nyitni ezen
a sziklás,

túl kopár hegyen ? Itt, ahol szólni se kell, 
hogy bármi legyen.
Minden önmagától tárul ki, és megmutatja 
magát, azt, hogy miért merevült ki, 
mi zárta el 
a mozgás 
folyamát.

Ezen a túli tárlaton
nem látszik más, csak az, ami élet,
ami szó és tett szerint többé már úgysem
tapasztalható.

Itt van egy pompás, aranyozott keret.
Teljesen üres,

de bent még hull a hó.1 

» » >  f o ly ta tá s  a  2 0 . o ld a lo n
3. Ugyanakkor a van csupán ezen, a Hi

ány által megvont határvonalon belül bon
takozhat ki, s következésképpen a létezés 
mint kényszer, mint a Hiány fényének a 
nyomása egyfajta ontológiai nyomorként 
nehezedik rá a létezés egészére kitörölhe
tetlen s mintegy átöröklődő, öntermészetté 
oltódott nyomókat hagyva ennek állagán.

4. Ebben a hiperfizikai, kozmo-teat- 
rális s ugyanakkor a Létezés számára fö
löttébb vitális Vetélkedőben — a Világban 
mint váltig újrakezdődő Küzdelemben — a 
Létezés mint szeilemi entitás-együttes -  
mint a Le'lek Szele -  minduntalan megkí
séreli mindinkább kitágítani, kiszélesíte
ni a folyamatosan fölsze/etelődő, szeilemi 
Szeleken azokat a Hatalmi Határokat, 
amelyek övezik, s amelyeken T ú l  a Hi
ány, az ontológiai Hiatus határmegszabó 
/laíómódja és ó'rzó'-védó'i minőségű, örök
nek tűnő Ziaiásköre kezdődik.

5. E váltig csúcspontosuló összecsapás
ban a Létezés az axiológiai létrend fegy
verét — a Történelemként ténylegesülő s a 
pusztán emléktöredék-törtekké váló, föl- 
föltöredező értékteremtést -  használja

9. A létet hámba fogó, örök Hamlet pe
dig — ama transztemporális Odüsszeusz, 
ki a Kozmosz határán köröz a hajdan-
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így írja -  a kiállított, az ekként nyil
vánvaló módon állított Tárgy és az onto- 
teatrológiai véttetésű, színpadra állítási 
Keret mindenkori fontosságát hangsúlyoz
va számunkra — Hamletünk, a Költó',

vagyis Te,
az egyelőre még virtuális Lény és Lé

tező,
aki a Levés Lehetsőségszerűségében 

lebegve még nem is emlékezhetsz semmi
féle módon sem erre a leendő, lenni, ám 
föl-föle/ne/Zsedő múltadra, aminek kereté
he csak akkor a/akulhatsz bele a/anyilag 
itt Alant, ha már beléptél az Idő Léptéke
ibe, a szemiotikái Jelbe, az én és a Te Je
lenedbe.

A „túli tárlat” a „kereten" túl kezdődő 
Kertben — a létezés-Kerék Kerek és elkerí
te tt Körében — terii 1 el a Térben.

E Kertbe pedig csupán eme Kereten Ke
resztül lehet átlátni-. ímé minden átlát
ható, minden theatrum  (színház, nézőjá
ték), minden theoria (látomás), minden 
szkénére-színpadra-porondra való kiállí
tás alapföltétele.

10. A fönti, paradoxiálisnak tetsző, de 
valójában a rejtvényfejtő Líra kettős kul
csait — az Oldást és a Kötést — mesteri
en forgató megfogalmazásod ekként tö
kéletesen fedi mindazt, ami minden 
külső zavarózörejek ellenére felfedhe
tő: „Ezeregy kép van itt, de egyiken sem 
llátom a múltam”, minthogy a homo sa
piens valódi önfölismerése és önmegha
tározása a homo dramaticos — vagyis a 
homo theatralis — és a homo poeticus — 
azaz a homo spectator — között létrejövő 
bennefoglaltatási viszony függvénye.

11. Ez a belső kölcsönösségen alapuló 
s a halmazelmélet törvényszerűségeit is 
magába építő megfeleltetés annál is in
kább dinamikus mozgású, hogy e függ
vény ismeretlenje, a homo poeticus — a 
Van Vándora -  állandó mozgásban, foly
tonos fölfedezőúton van homo Viadorként 
a transzkozmikus világokat összekötő 
Vonal, a Van határvonala mentén vala
mennyi egzisztenciális expedíció szerve
zőjeként és vezetőjeként.

12. Ám ne felejtsük el, se Te, se én, 
hogy Hamletünk nemcsak Költő, hanem 
egyben Szereplő és Színész is, minthogy 
a homo poeticus és a homo dramaticos 
egymást kiegészítő s gyakorta egymás
sal azonosuló szereppárként vesz részt a 
Köz és a Kozmosz néhol tragikus Komédi
ájában: a Költő a Kozmosz Dramaturgja, 
a Dramaturg pedig a Kozmosz Költője ; a 
színházi Mű poétikai, a költői Mű pedig 
dramatikai megformáltságú.

Hisz Atalanté, Te is talán megta
láltad  immár a Tévedések vígjátéki 
quiproquo-jából visszatérő Talány Utá
ni, töokföloldó Távcsövét, s kida/á/hattad 
e Kege-Kejtélyek megoldását rejtő tényt, 
miszerint a Lant atlantiszi hangszer itt 
Alant.

13. A Dramaturg-Költő tehát teo- 
teatrális meghatározottságú Szerző- 
Szereplő a Létezés Színházában.

» > »  folytatás a 19. oldalról

14. A homo personatus — a mágikus ha
talmú Álarcos -  szerepét töltve be a Lé
tezés tükör- és dündérjátékában, a Köl
tő, a már említett és megnyílt „túli tárlat” 
aorisztoszait (örökidőit) rögzítő páros Vissz
hang, az Ego-Ekhó sokszorosított Tisz
títólencséjeként valójában a mindenren
dű Közlés dramaturgja, előadóművésze és 
proteikus Karakterszínésze. A teo-teatrális 
Maszk fölöltése révén ekképp a Költő a csu
pán általa dddádható kozmikus Másság dra
maturgiai megszemélyesítője lesz itt Lenn.

15. A Költő a Kozmosz borítékolt üze
netét -  a Létezést mint Értéket -  bont
ja föl dramatikailag a Közösség számára, 
vagyis a Kozmosz pszichodámáját közve
títi a Köznek, a consessus theatralisnak, a 
Közönségnek.

16. A Létezés Színdarabjában ez képe
zi a főjelenetet, a Te Tetőpontodat: az Én
ben a belső, száraz és szerény Szirének 
Éneke csap össze a külső, szörnyű, és szőr
ös Szirének, a Nemleges Nemtők elbűvölő, 
elmebódító, vízi vdsongásával, vagyis az 
Alj, azaz az A/tudat zq/ával és zsiva/yával, 
tudniillik az Énben több én, azaz több Szi
rén lakozik, s az Én ebből az okból kifolyó
lag válik a poliszemantikus, polifónikus 
és először a Páros, majd a Többes számú 
Ének Opera- és Színházává.

Jegyzet:
1 Karácsonyi Zsolt: Hamlet a túli tárla
ton. Havazás. In: A Krím. Versek 2010- 
2015, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2015, 
pp. 85—87.
E „túli tárlatra” való belépés színhá
zi Zéptékeiről Aranyszájú Szent Já
nos (344-349, Antiókia-407, Komana 
Ponthiké) Költő-Hamletünkhöz hasonla
tos módon vélekedik:
És megketten meghaltak: meghalt a gazdag 
és eltemették ; elment Lázár is, mert nem 
mondanám azt, hogy: „Meghalt.” (...) Mind
ketten elmentek túlra, oda, ahol a valósá
gosak vannak ; a színdarabnak vége, az ál
arcokat levették. Mert a színházban délben 
leeresztik a függönyt [A római és a késő-óko
ri színházban — a mai gyakorlattól eltérően 
-  az előadás kezdetekor a színpadot elrejtő 
függönyt nem fölvonták, hanem leeresztet
ték. (A ford, jegyzi)] , és a színészek közül so
kan álarccal lépnek be a színpadra elrejtvén

önmaguk, s elmondanak valamely régi me
sét s mindamazokról regélnek, amelyek ak
koron valának, s az egyik játssza a filozó
fust, nem lévén filozófus, a másik játssza a 
császárt, nem lévén császár, csupán a képe 
olyan, mint a császáré, mert így kéri a törté
net; az orvos még arra sem képes, hogy egy 
botot használjon, s csupán az öltözete orvo
si; a rabszolga szabad ember; a tanító még 
a betűket sem ismeri. Teljesen mást mutat
nak, mint amik valójában, s azt, amik, azt 
nem mutatják valójában (minthogy orvos
ként jelenik meg valaki, aki nem orvos, és fi
lozófusként az, aki egy bozontos hajzatú ál
arcot visel, és katonaként jelenik meg az, aki 
katonai viseletét ölt). Az álarc képe becsapja 
a látást, ám nem képes megvátoztatni ama 
természetet, amelyet leképez. (Ford. B.F.)

[Şi au murit amândoi: a murit boga
tul şi a fost îngropat ; a plecat şi Lázár, 
că nu aş spune: „A murit.” (...) Au plecat 
amândoi dincolo, unde sunt cele adevăra
te ; s-a terminat piesa de teatru, au fost 
date jos măştile. Că la teatru se lasă la 
amiază cortina şi intră mulţi dintre actori 
prefăcându-se, cu măşti pe faţă, povestind 
un basm vechi şi istorisind despre cele de 
atunci, şi unul face pe filosoful nefiind fi
losof; altul face pe împăratul nefiind îm
părat, ci având chip de împărat fiindcă 
aşa cere povestea ; doctorul nici un băţ nu 
este în stare să mânuiească, ci numai ha
inele sunt de el ; robul e un om slobod ; 
dascălul nici slovele nu le ştie. Se arată cu 
totul altceva decât sunt de fapt, iar ce sunt 
de fapt nu arată (deoarece ca doctor apa
re cineva care nue este doctor, şi ca filo
sof apare cineva cu o mască pletoasă, şi ca 
ostaş apare cineva îmbrăcat ostăşeşte). Şi 
înfăţişarea măştii înşală privirea, însă nu 
poate schimba firea pe care o făţăreşte.]

Sfântul loan Gură de Aur: Despre cu
tremur şi despre bogat şi Lazăr, şi de un
de vine robia, 5. In: Sfântul loan Gură de 
Aur: Omilii la parabola despre săracul 
Lazăr şi bogatul nemilostiv. Traducere 
din limba greacă veche şi note de Adrian 
Tănăsescu-Vlas. Tipărită cu binecuvân
tarea Prea Sfinţitului Părinte Galaction, 
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. 
Editura Sophia, col. Tâlcuiri la Sfânta 
Scriptură. Traducerea s-a făcut după ori
ginalul în limba greacă, PG 48, col. 963- 
1054., Bucureşti, 2002, p. 150.
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ANTAL BALÁZS

Fanyar dalok
könyve
Az idén a neki már régesrég kijárt 

nagy kitüntetések egyikét, a Babérko
szorút végre megkapó Király László friss 
könyve három ciklusból áll. Az első' ket
tő' új verseket tartalmaz, a harmadik 
pedig a szerző műfordításaiból válogat. 
Ilyenformán e kettős gyűjtemény látha
tóvá teheti a nyelvi megformálás logiká
jának szabályait, avagy szabálytalansá
gait több oldalról, a „saját anyag”, illetve 
a „hozott” megdolgozásakor is. Különö
sen üdvözlendő a fordítóhoz kötődő közlés 
azért is, mert bővebb merítésben a világ- 
irodalmi mezőben is felmérhetővé teszi a 
poétikai tájékozódás horizontját. Bővebb 
-  írom e nagyjából harmincoldalas válo
gatásra, de mégiscsak bő ez, ha a nyelve
ket nézem: lengyel, grúz, tadzsik, bolgár, 
olasz és orosz szerzőtől olvashatunk itt 
fordításokat. De mire e harmadik ciklu
sig eljutunk, előbb Király László (és per
sze Al. Nyezvanov) újabb verseivel talál
kozunk.

ritika
Kétciklusnyi saját versének kézen

fekvőén adódó központi darabjai a 
Quadrigák, a harci szekér elé fogott „négy 
ló”, melyből mindkét ciklusba jut kettő
kettő — ráadásul közülük az első üti fel a 
kötetet, a negyedik pedig az utolsó előtt 
saját vers, vagyis a zárlatban kap szere
pet, ilyenformán meghatározzák a kötet 
alaphangját. Ez az alaphang, ahogy Ki
rály László utóbbi köteteiben is, egyszerre 
keserű, egyszerre bölcs és egyszerre har
cos -  de szó szerint egyszerre, mert ma
gában egyetlen vers sem keserű, egyetlen 
vers sem bölcs és egyetlen vers sem har
cos. Bár persze hogy is ne lenne az, mikor 
mind a négy Quadrigá ban visszaköszön, 
még ha variálva is, a kezdősor: „Irok/ír- 
tunk magamnak/magunknak egy világ
háborút” -  melyre az első három darab
ban még az és megnyerem következik, a 
negyedikben viszont már az és nem nyer
tük meg. A közel- s a régmúlt története a 
gyűjtemény legtöbb darabjában ott vib
rál -  a kötet címe is megmutatja, hogy 
milyen tónusban: ezt a múltat kellően fa
nyar dallamokba kell szedni, különben 
talán el sem viselhető. Király László ezt 
az el nem viselhetőt, amelyet mégis elvi
selt, próbálja újra megközelíteni. Líráját 
nem érintette, s nem érinti most sem az 
az elbizonytalanodás, mely a költészetével 
kapcsolatba hozható, irodalmunk bartóki 
vonulatának más költőinél tapasztalha
tó — hogy ugyanis komoly kihívás a törté- 
nelmi/közéleti traumák tematizálásához 
a hiteles hang megtalálása -, mert nála 
igenis hitelesen, s amellett többnyire fris
sen, keresetlenül szólalnak meg a versek, 
önvizsgáló, öniróniára hajlamos attitűd

je pedig messzire űz bármilyen hamis pá
toszt könyve környékéről.

S ha már a cím, még ne engedjem el: 
egyszerre súlyos és nehéz, egyszerre köny- 
nyed a cím ajánlata -  a könyvbemutatón 
persze Király László elárulta, hogy az őszi 
szél süvítéséről van szó a Szabók bástyá
jának falai között —, s ez belül, a ciklus
címekben is nagyjából így marad: Felhő- 
avatás, Repülő nyíl, A hó és a város. Avatni 
nagy és maradandó dolgokat szokás, nem 
a libbenő felhőket, a repülő nyíl a maga 
kecsességében is valaki halálára tör, s a 
könnyű és múlandó meg a nehéz és múl
hatatlan ellentétét a harmadik címnél 
sem kell talán túlragoznom. Pontosan így 
szemlélik e kötet versei azt a bizonyos tör
ténelmet: egyszerre múlandóként és vég
érvényesként -  egyszerre felszínesként és 
egyszerre súlyosként. Ezen alapállás igaz
sága pedig nehezen volna vitatható.

Talán csak a harcosság az, ami nem 
olyan egyértelmű, hiszen ezt a bizo
nyos világháborút sem feltétlen csaták
kal nyerné meg a versek beszélője, illetve 
azok, akikkel közösséget vállal a negye
dik Quadrigá ban. Ám Ady és Nagy Lász
ló mégismorálja kísért Király László at
titűdjében, majd minden egyes versben, 
amely, minthogy kellő öniróniával páro
sul, igencsak jól áll neki még ma is. És 
ha már a közösség: a személyes emléke
zés terévé úgy válik a vers, hogy abban 
egyre nagyobb helyet kapnak a barátok, 
élők és holtak, költők és nemköltők, sze
mélyes ismerősök, vagy a távolból az
zá fogadottak, akár bent a versben, akár 
az ajánlásban (A bazsarózsa szétszedése, 
Tisztelgő stbj. Az alapvetően „hallgatag” 
olvasói térben több darab hangot, dalla
mot, ritmust „hoz” a versbe — vagy éppen 
azok hiányát tematizálja. A címadó tétel
nek alcíme is van, miszerint pengetó's az 
a bizonyos dallam. Az Al. Nyezvanov ál
tal jegyzett Rossz idők pedig épp a csönd 
megszokhatatlanságát rója fel. De van itt 
Tapsvihar is, hogy a barátokat s a hango
kat összekössük -  hiszen a vers Vári A tti
lának van ajánlva.

A barátok pedig azért is kapnak ilyen 
természetességgel helyet a gyűjtemény
ben, mert a föntebb írt történelmi han- 
goltság többnyire nem a nagybetűs tör
ténelem feletti moralizálást jelenti, az 
inkább csak egy állandóan lesújtó háttér, 
fontosakká a magánember történetei vál
nak e háttér előtt. Különösen szép példá
ja az Epilógus -  ‘951. Mozi című vers, a 
kötet egyik legemlékezetesebb darabja. 
Hangok és arckifejezések írják le az el
hurcoltak hazatérését -  kellően finomam 
érzékeltetve a nyers durvaságot, aho
gyan a világ bánt el velük: a kapuk csi
korognak, a léptek kopognak, „minden 
néma, csak a csend üvölt”, s közben sá
padtak, szeppentek, fejszés pillantásúak, 
üresen nézők, magukat szégyenlők a sze
replők. Dramatizált nagytotál: bár moz
gással indul és mozgással fejeződik be, a 
versközép kimerevített pillanatai lesznek 
azok, amelyek a „történetet” valójában a 
fentebb taglalt pillantásokkal elmondják.

Már mozgalmasabb a kis- és nagytörté
neteket szembeállító S ön című tétel — a 
kötet kevesebb ritmusos-rímes darabjai
nak talán legjobbja. Az egyén felelősségé-

KIRÁLYl á s z l ó

nek firtatása, azt hiszem, alapélménye 
Király László lírai életművének egészében 
is, ugyanakkor az itt feltett kérdések egy
általán nem véletlenül hiányosak: ilyen 
formában még csak rákérdezni sem lehet 
pontosan az egyszerű ember felelősségére, 
más szóval annak tehetetlensége termé
szetes és el nem ítélhető. Szintén kiemel
kedő darab a nyelvi törésekből az élet tö
résére, a nagybetűkkel az élet nagy, bár 
érthetetlen fordulatára mutató Madár
dal -  a kisember belenyúl a nagyember 
történetébe, egy pillanatra a történelem 
eszközévé válik, és ez végzetes következ
ményt szül. A nyelvi idegenség megformá- 
zása Király líráját mindig is izgalmasan 
mozgásban tartotta, noha afféle termé
szetes körülménye e költészetnek a nyelvi 
feszültség, ha egyszer a közelmúlt történe
tei köszönnek vissza a versekben.

A komoly témák és a drámai képek 
mellett persze helye van a könnyedség
nek is a könyvben, bár fanyar a humor, 
akár egészben -  mint a Faludy-átirat 
Négysoros oersben - , akár részben olvasó- 
dik — mint az Al. Nyezvanov által jegy
zett A felvételizőben. Al. Nyezvanov, a 
költői alakmás három verset jegyez a 
kötetben -  közülük a Csonka lap. A köd 
egyfajta genezisét adja életrehívásának: 
Ám idők múltán egyre többen leszek, / na
pok, szemek tükrén százszorozódva / / Ki 
tudhatott a számtalan élő-haló énről, / 
rettenthetetlen ifjúság idején?

S bár Nyezvanov verseiben többnyire 
kérdez, azt hiszem, mégis nyugodtan le
het állítani: Király László rettenthetet
len ifjúságára rettenthetetlen időskor kö
vetkezett, rettenthetetlen lírával, szép 
fanyar dalokkal ebben a nagyon szép ki
állítású, kis, karcsú kötetben.

Király László: A Bethlen bástya  
dallam a. Sétatér Könyvek, Kolozs
vár, 2015.
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Amikor a pokol
Székely népi imádságok. Vá

logatta és szerkesztette Tán- 
czos Vilmos. Hargita, Csík
szereda Kiadóhivatal, 2015, 
Székely Könyvtár sorozat.

Az ima bennünk van. Igaz, nem 
rázhatjuk ki az ujjúnkból, nem fe
küdheti meg a gyomrunkat, de át- 
szó'heti minden testrészünket. Az 
imádság az ember részévé válik, 
még a székely embernél is. Ezt pél
dázza a Tánczos Vilmos válogatta 
és szerkesztette formás kis kötet, 
amely tavaly jelent meg a Székely 
Könyvtár sorozatban.

fáhülszöveg
Ha szembetalálja magát az élet

tel, mi m ást is tehetne az ember, 
mint hogy imádkozik. Nem csak 
háborúban és bajban, hanem még 
mosakodás közben is, gyümölcs
fák ültetésekor, mezei vetemény 
növekedésekor, de még bizony az 
erős idő' ellen is jó az imádság, és 
akkor is érdemes a bennünk lévó' 
imát kimondani, ha nehéz meg
fejni a tehenet. A kötetbe gyűjtött 
székely népi imádságok erről ta
núskodnak. Mindamellett, hogy 
szakralitást idéznek, a családhoz, 
nemzethez tartozás tudatának ne- 
veló'eszközei is, hiszen székely és 
csángó kisgyerekek tanulták meg 
valakiktől ezeket az im ákat, am e
lyeket Szűzmarjacskának, Atya- 
úristenkém nek vagy éppen az 
Urjézus Krisztusnak kellett el
mondani. Imádkozni márpedig 
kellett, mert ezáltal „a pokol ajtaja 
bétevó'dik, mennyországnak ajtója 
kinyittatódik.”

Á kötetben szerepló' üdvszerzó' 
és sokszor mágikus imádságokra, 
mai egyházi értelemben már sok
szor nem is illik az imádság szó. 
Mégis, ezek korhű kifejeződései a 
katolikus hívó' ember istenfüggő- 
ségének, aki nincsen magára ha-

ajtaja bétevődik

gyatva, hanem aki szüntelenül 
imádkozni kényszerült. A könyv 
érdemei közé tartozik, hogy a szé
kely és csángó nyelvjárási sajátos
ságokat egységesítve, és néhányat 
a mai helyesírás szerint átírva 
közli az imádságokat. Ugyanak
kor mindegyik könyörgés végén 
feltünteti az imádkozó nevét és az 
ima könyvészeti adatait is, ha va
laki az imádság forrásáig szeretne 
elmenni. Néhol pedig, az imádko- 
zóval való beszélgetés formájában, 
még egy-egy rövid „használati uta
sítást” is olvashatunk. így  a kö
tet fontos néprajzi adalékok gyűj
teménye is egyben, amit tömören 
összefoglal a szerkesztő utószava.

Az összegyűjtött imádságcso
kor abban is különleges, hogy nem 
csupán a megszokott „imádkoz
zál és dolgozzál” korhű életszem 
léletet adja vissza, hanem annál 
sokkal mélyebbre megy. A pogány 
elemekkel is átszőtt középkori kö
nyörgések az egyszerű ember min
dennapi gondjairól szólnak. A k is
gyermek rengetésétó'l kezdve 
egészen a haldokló ágyáig az ima 
végigkíséri a székely ember életét, 
még akkor is, ha ma már imád
ság helyett kórház van, és még 
akkor is, ha már „lassan kiment 
a hogyhijákból”, mert „más imák  
jönnek”.

PAP ÁKOS

Botházi Mária: Átmenetek. 
A harmadik Korunk rendszer- 
váltó tíz éve. Korunk, Komp- 
Press Kiadó, Kolozsvár, 2015.

A magyar irodalom elsősorban 
folyóirat-kultúra, szokták mon
dani, s ebben nem különbözik az 
erdélyi magyar irodalom sem, 
amely a Döbrentei Gábor-féle E r 
d é ly i  M ú z e u m m a l veszi kezdetét, 
s több-kevesebb kihagyással, de 
napjainkig működnek Erdély na
gyobb városaiban irodalmi-kul
turális folyóiratok, meghatározva 
az irodalmi élet arcélét, irányát. 
Mégis, ha megnézzük akár csak 
a huszadik században indult fo
lyóirat-kultúrával kapcsolatos ku
tatásokat, repertóriumokban is 
híjával találtatunk, nemhogy ala
posabb monográfiákban. Pedig 
munka akadna bőven, gondoljunk 
csak a K o ru n k  kilencven vagy az 
U tu n k  ötven évére, vagy, ha már 
minden szentnek maga fele haj
lik a keze, a H elik o n  elmúlt hu
szonöt esztendejére — a rendszer- 
váltás óta eltelt két és fél évtized 
alatt a H elik o n  hasábjain debütá
ló író-költő-nemzedékek is megér
nének egy misét, vagy legalábbis 
egy teljesebb repertóriumot, egy 
kisebbecske tanulmányt.

Fehér folt hát és bölcsészhall
gatóknak kutatni való téma bőven 
akad, s ezt a hiányt próbálja igen 
kis szeletében lefedni Botházi Má
ria, akinek A ten e tek . A  h a r m a d ik  
Korunk re n d sze rv á ltó  t í z  éve  cím
mel jelent meg doktori disszertá
ciója. Igaz, a rendszeváltás utáni 
tíz esztendő anyagából is elsősor
ban csak a „közéletiként megha
tározható” közléseket veszi górcső 
alá, de mindemellett nem mehet el 
az 1990-2000 között, a lap irány
adó szerkesztési koncepciója, dis
kurzusának bemutatása, felvázo

lása m ellett sem, mint ahogy nem  
hagyhatja figyelmen kívül a K o 
ru n k  ’89-et megelőző évtizedeinek  
történeti összegzését sem (így kü
lön alfejezetekben tárgyalja a D i
enes Lászlóhoz és Gaál Gáborhoz 
köthető első K o ru n k  irányelveit, 
1926—1940, valam int a második  
K o ru n k -  korszakot, 1957—1989).
Kutatásának tényleges tárgya  
azonban a harmadik K o ru n k - idő
szak: a kezdetektől Kántor Lajos 
és Gáli Ernő levélváltásán keresz
tül a tem atikus lapszámok kérdés
köréig ível ez a retrospektív átte
kintés, majd szerre veszi azokat 
a fontosabb, a lap arculatát meg
határozó tém ákat, nem egy eset
ben tabukat, amelyek nemcsak a 
lap címoldalára kerültek, hanem  
amelyek az erdélyi magyar közé
letet is tematizálták: erdélyi ma
gyar egyetem, erdélyi magyarság- 
tudat, erdélyi magyar sajtó/média, 
egyház, kisebbségek, együttélés.

Mindezt úgy, hogy maga a 
szerző is tisztában van azzal, a 
„mai sajtótörténészek igen szű
kén mérik a folyóirathoz kapcsol
ható írásokat”, sőt, elfogulatlan 
erdélyi magyar sajtótörténettel 
sem rendelkezünk. Botházi Má
ria könyve biztos alapköve lehet a 
további kutatásoknak.

DEMETER ZSUZSA

Témák és tabuk a harmadik 
K oru n kban

A HARMADIK
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MIRE IGYUNK 
AKKOR?

NEM IS 
TUDOM...

Szöveg: Vincze Ferenc /  Rajzoló: Csillag István
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Nyári Teremtés
Amikor a populáció orrba-szájba fesz- 

tiválozott fiatalabb évjáratai is kezdenek 
belefásulni a pörgésnek nevezett totális 
hangzavarba és kimerevített illuminált- 
ságba, az idősebbek pedig patikamérle
gen egyensúlyozgatják a bámulást és a 
hőgutát, igazán figyelemre méltó, ha ér
demleges komolyzenei esemény üti fel a 
fejét. Most tehát egy ilyen „érdemleges
ről” lesz szó.

De ehhez forgassuk vissza előbb a 
naptárunkat 1800 kora tavaszáig. Ma 
a nőket és a Zoltánokat ünnepeljük, 
1800. március 8-a viszont — legalább
is Budán -  egészen más miatt volt em
lékezetes: velőtrázó pompának közepet
te József nádor és Alekszandra Pavlovna 
Romanova nagyhercegnő esküvői (és 
részben születésnapi) ünnepségére jött 
össze az akkori arisztokrácia e napon. A 
cécónak csupán egyik, nyilván nem leg
fontosabb mozzanata volt, hogy Joseph 
Haydn is megjelent a lakodalmon, hogy 
a császárvároson kívül tarto tt első elő
adásként a maga írta Teremtés oratóri
umot vezényelje. (A Magyar Haydn Tár
saság jóvoltából egyébként emléktábla 
hívja fel erre a figyelmet a budai várpa
lota C épületének -  ma még a Magyar 
Nemzeti Galéria kiállítótereinek -  Duna 
felőli oldalán.)

Haydn grandiózus, a zsenialitás és a 
mesterségbeli tudás szempontjából egy
aránt szintjelzőnek tartható oratóriuma 
három év alatt készült el. Hatvannyolc 
esztendős volt Haydn, amikor partitú
rájának divisio finalisát meghúzta, és 
hetvenéves, amikor Budán vezényel
te a 34 részes művet — igaz, már a bécsi 
Schwarzenberg-palotában tomboló si
kert követően. 218 évvel a mű befejezése 
után, lám, Kolozsváron azért mondhat

juk érdemlegesnek a nyári Teremtés- 
koncertet, mert országhatárokon átívelő 
együttműködés révén, az állami fenn
tartású  kulturális intézmények támoga
tási hátterével összevethetetlen (vagy
is minimális) ráfordítással, elsősorban 
a Haydn-mű iránti nagyrabecsülés
ből és ambícióból jött létre e produkció. 
Egyrészt a kolozsvári Szent Mihály- 
templom ének- és zenekara (Szent Ce
cília), másrészt a Hamburg közelében 
fekvő kisváros, Hittfeld településközös
ségének énekkara és két magánéneke
se szólaltatta meg a Die Schöpfungot 
— mégpedig a rövidítetlen változatot, 
szünet nélküli előadásban. A kolozsvári 
Szent Cecília kórus már 2015 októberé
ben Németországban próbált az idei, jú
lius 22-i hangversenyre a hittfeldiekkel, 
akiknek a karnagya — nem mellesleg a 
kolozsvári koncert egyik szólóénekese —, 
Adám Marius maga is kolozsvári, 1988- 
ban debütált az itteni Operában, ’98-tól 
a Hamburgi Kamaraopera aligazgató
ja. Mellette az ígéretesen tehetséges Ju
lia Grüter, illetve a Kolozsvári Magyar 
Opera két énekese, Sándor Csaba és Pa
taki Adorján idézte meg Gabriel, Uriel 
és Raphael arkangyalokat, illetve Évát 
és Adámot. A koncert karmestere a 
Szent Mihály-templom karnagya, Potyó 
István volt.

A hatnapos teremtéstörténet mint mí- 
toszi keret az őstörténeti névtelenség
be burkolózott szövegírótól fogva szá
mos más lelkes ember közvetítése révén

lett a zeneirodalom egyik csúcsteljesítmé
nyének alapja. John Milton Elveszett pa
radicsoma. Thomas Linley (vagy Lindley) 
révén lett oratóriumszöveggé, amelyet 
Peter Salomon, Haydn első angliai út
jának szervezője mutatott meg a zene
szerzőnek. Aki is, fellelkesülve a némi 
igazításra, átszerkesztésre szoruló szö
vegkönyvön, magával vitte Bécsbe, ahol 
Gottfried van Swieten báró — Mozartnak 
is, Beethovennek is közeli barátja — né
metre fordította. Ebből lett aztán három 
év alatt a Die Schöpfung, amelyet persze 
az angol nyelvű Linley-szöveggel is világ
szerte énekelnek.

Monumentalitás és meghittség, a 
klasszikus formákkal való szinte zsong- 
lőri „bánás”, összhangzati, dinamikai, 
dramaturgiai fantázia egyaránt jellem
zi Haydn oratóriumát. Egyfelől elemien 
egyszerű, kristályos megoldások -  pél
dául hangnemi váltások és modulációk 
—, másfelől komponisztikai és formatani 
bravúr — például a bonyolult, ellenpon
tozó szerkezetű kettősfúga vagy a záró 
kórus karfúgája -  egyaránt megragad
ja a Teremtésre vállalkozó zenészeket, 
de nyilván az a tobzódó szabadság is, 
amellyel Haydn zenei festményeket ké
szít a teremtés epikai tablói alapján 
— e tekintetben jószerével a zenei tol
vajnyelvben „állatkertáriának” mon
dott rész a legszembeötlőbb, amelyben 
a zooszféra teremtményei kizárólag ze
nei megoldások révén is rendre felismer
hetők.

A vállalásban és beteljesítésben egy
aránt tiszteletet érdemlő kolozsvá
ri Teremtés oratórium tehát olyan zenei 
eseményként jegyeztetett be a várostör
ténetbe, amely a „nemzetközi interpretá
ció” révén talán több hasonló kooperáció 
előtt megnyithatja az utat.

JAKABFFY TAMÁS

Tűzzel festők
Tűz által szabadon címmel nyílt kiállítása a Muravidék 

Baráti Kör Kulturális Egyesületnek a Csíki Székely Múze
um Kossuth utcai galériájában. A Csíkszeredában június 
23. és július 22. között bemutatott vándortárlaton olyan al
kotók szerepeltek tűzzománc képeikkel, mint Bessenyei Valé
ria, Czirok Ferenc, Czóbel Marianna, Elekes Gyula, Gergely 
Judit, Hernádi Paula, Hollósy Katalin, Körösi Papp Kálmán, 
Morvay László (1947-2004), Papp Olivia, Rácz Gábor, Végh 
Éva és Zsuffa Péter, felvonultatva a tűzzománc technikák 
gazdagságát, illetve a különböző eljárások eredményezte kép
alkotó lehetőségeket.

A kiállítók, a kortárs magyar tűzzománcművészet ismert 
alakjai, szakmai képzettségük tekintetében több irányból ér
keztek, ami munkáikon is jól érzékelhető. A vegyészmérnök, a 
festő, a grafikus, az ötvös tűzzománcai egymás mellett külön
leges, izgalmas képet mutatnak, időnként szinte megtévesztik 
a nézőt festőiségükkel, elektrografikákra emlékeztető meg
oldásaikkal, akvarelleket idéző színáramlásaikkal, vagy ép
pen a felületek játékának fotorealisztikus térhatásával. A tűz
zománc művészetével gyakran társított dekorativitás, díszítő 
funkció itt kissé háttérbe szorul, a technika időnként fele
désbe merül, és ezt az érzést még a jellegzetesen tűzzomán- 
cos megoldások sem feltétlenül hozzák vissza, vagy ha még
is, akkor abban az értelemben, hogy folyton rácsodálkozunk a

tűzzománcban rejlő lehetőségek sokféleségére. A kiállított ké
peknek ez a minthajellege a tűzzománc tehcnikáinak bravú
ros műveléséről árulkodik, egészében szemlélve a kiállítást, 
úgy tűnhet, hogy minden kép egy-egy kísérlet is a tűzzománc 
műfaji lehetőségeinek gazdagítására, határainak tágítására. 
Ugyanakkor folyamatosan jelen van a tűzzel való festés, az 
anyagok és a tűz játékából adódó színjátékok kiszámíthatat
lansága, finomsága. Időnként a véletlenszerűség uralja a ké
pet, olyannyira, hogy annak témáját is meghatározza.

Máskor épp az ellenkezője történik, és ez a játék kordában 
tartható, a véletlenszerű csupán a jól körülhatárolt felülete
ken, határozottan kontúrozott alakzatokon belül kap szere
pet. A gyakran alig érzékelhető technikákat felsorakoztató, 
mégis a technikai gazdagságról tanúskodó kiállítás nemcsak 
a különböző eljárások tekintetében tartogat meglepetéseket.

A tűzzománc tájak, látomások, mesebeli alakok, bibliai fi
gurák és történések, időnként dekorativitásba hajló, máskor 
azt tudatosan mellőző képesemények finom átmeneteikkel, 
gazdag árnyalataikkal, a felületek fényjátékaival, különböző 
korok zománcművészeti hagyományaiból építkező kompozí
cióikkal ritkán tapasztalható együttesbe szerveződve adnak 
ízelítőt a mai magyar tűzzománcművészetről.

TÚRÓS ESZTER

2016/15. SZÁM -  AUGUSZTUS io. 23



Július 10-én elhunyt Apáti Miklós 
József Attila-díjas író, költő, újságíró, kri
tikus. 1944-ben született Budapesten. 
Számos újságnál dolgozott, mint a 
Hírlapkiadó Vállalat, a Film Színház 
Muzsika, a Kis Újság, illetve a Magyar 
Hírlap. Szervezője volt a Zengő ABC olva
sókönyvnek. Fontosabb kötetei: Vándorút 
(versek, 1972), Ajánlott küldemények (ver
sek, 1976), A Fekete Gén (regény, 1982, 
1987), Boldog rezignáció (versek, 1995).

A sepsiszentgyörgyi Bőd Péter Megyei 
Könyvtár felolvasást szervezett július 
15-én az előző napon elhunyt Esterházy 
Péter emlékére. A rendezvény nyitott 
volt, a felolvasásba bárki bekapcsolódha
tott.

Július 19-én a Kolozsvár Társaság 
Fotó és film Kolozsváron című rendez
vénysorozatának legutóbbi meghívott
ja Lakatos Róbert filmrendező, operatőr 
volt, akivel Katona Zs. József beszélge
tett. Az est házigazdája Kántor Lajos volt.

Július 20-án az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület előadótermében került sor a 
Korunk Akadémia Reneszánsz -  rene
szánszok (?) című rendezvénysorozatának

záró eseményére Bethlen Gábor köny
vei címmel. A meghívott Kovács András 
művészettörténész professzor volt, a há
zigazda pedig Kovács Kiss Gyöngy, a 
Korunk főszerkesztője.

Július 21-én a Kolozsvár Társaság 
Várostörténeti sorozat keretén belül Rüsz- 
Fogarasi Enikő történész, egyetemi tanár 
Kolozsvári ispotályok az erdélyi fejedelem
ség korában címmel tartott előadást. A 
rendezvény házigazdája Egyed Ákos volt.

Július 20-24 között került meg
rendezésre Visegrádon a Fiatal írók 
Szövetségének tábora, melynek kerete
in belül kritikai műhelyt vezetett Szirák 
Péter, prózaműhelyt Kiss Noémi és 
Márton László, líraműhelyt Balázs Imre 
József és Lanczkor Gábor, műfordítóit 
műhelyt pedig Elekes Dóra. Emellett szá
mos rendezvényen, beszélgetésen, kötet
bemutatón vehettek részt az érdeklődők, 
illetve több vendégmeghívott is jelen volt 
a táborban, a kortárs magyar irodalom 
kiemelkedő alakjai.

A július 20-24. között megrendezett 
XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábor keretein belül a Janus 
Pannonius Irodalmi Kávéház vendé
gei voltak többek Demeter Szilárd, 
Sántha Attila, Molnár Vilmos, Bayer 
Zsolt, György Attila, Marosán Csaba, 
illetve bemutatkoztak az Előretolt 
Helyőrség Irodalmi Akadémia meghívot
tak Ugrón Zsolna, Muszka Sándor, Pál 
Dániel Levente, Dezső Katalin, Birtalan 
Andrea, Bálint Tamás, Para Manó.

Július 25-én, életének 74. évében, hosszas 
betegség után elhunyt Oláh János József 
Attila-díjas, Babérkoszorú-díjas költő, író, 
a Magyar Napló főszerkesztője, a Magyar 
Napló kiadó alapítója, a Remetei kézira
tok folyóirat alapító szerkesztője. 1942-ben 
született, az 1960-as években indult nem
zedék meghatározó alakja volt. Szerepelt a 
Kilencek alkotócsoport Elérhetetlen fold cí
mű antológiájában. 1971-ben megházaso
dott Mezey Katalin Kossuth-díjas írónővel. 
Lackfi János szintén József Attila-díjas köl
tő, író édesapja. Fontosabb művei: Közel (re
gény, 1976), Az Örvényes partján (elbeszélé
sek, 1988), Kenyérpusztítók (dráma, 1994), 
Por és hamu (versek, 2002), Belső tükör (ösz- 
szegyűjtött versek, 2014)

Önkiterj esztés
Az önkiterjesztés minden for

mája, lehet bár gazdagság vagy 
erény, konfliktussá v á lik ,...

A fősorok Jiddu Krishnamurti fen
ti gondolatának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES 1. Ébren töltött éj
szaka következménye. 12. Magyar 
miniszterelnök volt (József). 13. Len
ti helyre. 14. A laurencium vegyjele.
15. ... Hari; híres-hírhedt kémnő volt.
16. Éjfélig. 18. ... Valii; olasz színész
nő. 20. Bekötik a fejét! 21. S a lt... Ci
ty; Utah állam fővárosa. 23. Angol 
folyó. 24. Indonézia autójele. 25. Ba
ranyai település lakója. 26. Borsod- 
Abaúj-Zemplén megyei város. 27. 
Latin kettős betű. 28. ... of Olaz; arc
krém márkája. 30. Erőtől, egészség
től duzzadó. 32. Komisz, csibész. 35. 
... Club; nemzetközi írószövetség. 37. 
A neon vegyjele. 38. Történelmi idő
szak. 40. Sportoló sérülése esetén ke
rül be a csapatba. 42. Néma Teca! 43. 
Elemi részecskék forgásimpulzusa.

45. A te tulajdonod. 46. ... a peu; las
sanként, franciául. 47. Muzikális. 49. 
Lakat két vége! 50. Ötpontos betű
nagyság; gyöngy. 51. Gyűszű közepe! 
52. Száraz ital (angolul). 54. Emész
tőszervet gyógyító növényi forrázat.

FÜGGŐLEGES 1. Királyi kincs
tárnok. 2. Lappföldi tó. 3. ... Troli; 
Heine műve. 4. Thaya-parti oszt
rák városka. 5. Római 45-ös. 6. Gyü
mölcsbefőtt. 7. A lantán vegyjele. 8. 
Légióegység. 9. A lakásán. 10. Már
tír. 11. Spanyol nemes. 17. Japán 
elektronikai márka. 19. Kortyoló. 21. 
A lítium vegyjele. 22. A folytatás első 
része. 25. Könnyűzenei stílus. 27. Ar
rafelé! 29. Katonai rendfokozat. 31. 
Lábak egymástól eltávolított helyze
te. 33. Ellentétes kötőszó. 34. Imázs. 
36. Éter és alkohol gyöke. 38. A folyta
tás második, befejező része. 39. Fran
cia folyó. 41. Juttat. 42. Tágas helyi
ség. 44. Folyadék. 46. Rovartojás. 48. 
Harag, latinul. 50. Bírósági ügy. 53. 
Páros gyár! 55. Peru autójele.

R. T.

A Helikon 2016/14. 
számában közölt Bol
dogság című rejtvény 
megfejtése: amelyek fö
lött nincs hatalmad.
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