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Mysterious (részlet) 
Lapszámunk 1, 5–6., 9., 10, 12., 15–16., 20–21. oldalait Oana Coșug Here I Sit Still In Silence című, 
a csíkszeredai Új Kriterion Galériában megnyílt kiállításának képeivel illusztráltuk.

KARÁCSONYI ZSOLT

Villásreggeli 
Vilniusban
Ha egzotikus helyen játszódó történetet 

lennék megírandó, például egy krimit, vagy e 
komoly műfajnál könnyedebb olvasmánynak 
szánt szöveget, biztosan ez lenne a címe: Vil-
lásreggeli Vilniusban.

Mert Vilniusról viszonylag keveset tudunk, 
a balti államok irodalmáról, irodalmából sem 
olvastunk eleget. A kortárs litván színház je-
les rendezőinek a híre, egy-egy előadása még 
csak eljut Erdélyig, Kolozsvárig, de arra, hogy 
éppen mi történik a nem is oly távoli Balti-
kumban, azon belül is Litvánia irodalmi ber-
keiben, már kevéssé látunk rá. Pedig volna 
hagyománya az alaposabb tájékozódásnak, ha 
más nem, legalább az, hogy Báthory István fe-
jedelmünk, bár rövid ideig, de egyszerre volt 
Lengyelország, a Litván Nagyfejedelemség és 
Erdély uralkodója.

Ha eddig nem figyeltünk rájuk eléggé, most 
a fent említett történelmi okon túl is illő vigyá-
zó tekintetünket Vilnius felé fordítani, mert a 
litvánok a kisebbségi irodalmakra általában, 
sőt ránk, erdélyi magyarokra is figyelnek. 
A második alkalommal megszervezett Poezijos 
Tiltai (Költészeti Hidak) elnevezésű, a világhá-
lón zajló litván nemzetközi költészeti fesztivál 
idén a kisebbségi irodalmakat kívánta bemu-
tatni, így történhetett, hogy meghívottaik kö-
zött már erdélyi magyar szerző is szerepelt.

Kis lépés ez az emberiségnek, nagy lépés ne-
künk, mondhatnánk, de az Erdély és Litvánia 
közötti kapcsolatok lassú erősödésének jeleként, 
ugyancsak júniusban, találkoztak a Vilniusi 
Egyetem és a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetem vezetői, a  Szegedi Tudomány-
egyetem vezetőinek társaságában – hiszen 
mindhárom intézmény történelme Báthory 
István fejedelmünk egyetemalapító gesztusáig 
vezethető vissza (Báthory a vilniusi egyetemet 
1579-ben, a kolozsvárit 1581-ben alapította).

Ha felgyorsulnak az események, megtörtén-
het néhány év múlva, hogy litván, valamint 
erdélyi magyar írók egy kisebb csoportja, a ko-
lozsvári ebéd után már Vilniusban fogyasztja 
el a villásreggelit, nem feltétlenül krimibe illő 
körülmények között.
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– Bereményi Géza bármilyen műfajban 
alkosson is – novellák, regények, az Eldo-
rádó című film, tévéfilmek, egyes dalszö-
vegek –, szinte mindig ugyanabból az él-
ményanyagból táplálkozik: gyermek- és 
ifjúkorából. A  család az a közeg, ahon-
nan mindig elindul és ahová mindig visz-
szatér. A történetek motívumai egymásba 
indáznak, egymásból épülnek fel, a  no-
vellák beleépülnek a regényekbe és a fil-
mekbe.

– Így van, de ezek a visszatérő motívu-
mok mindegyik műfajban a maguk mód-
ján jelentkeznek, másként hangzanak, én 
nem tehetek róla, hogy így van, csak ha-
gyom magam. Nem véletlenül mondják 
azt sokan, hogy ez a fajta élményanyag és 
szemléletmód inkább lírába kívánkozna – 
én epikusan dolgozom fel, és ez távolság-
tartóbb és szélesebb hullámokat hömpö-
lyögtető hozzáállást feltételez.

– Az önéletrajzi elem meghatározó a Be-
reményi-művekben, a Magyar Copperfield 
alcíme szerint „életregény” – vagyis egyszer-
re dokumentum és fikció. A személyes élet 
tényei hogyan állnak össze történetté?

– Elhatározás kérdése volt, hogy doku-
mentumszerűen fogom feldolgozni, átte-
kinteni az első tizennyolc évemet. Úgy kez-
dődött, hogy megírtam egy tizenhét éves 

koromban megtörtént esetet: akkor azt 
gondoltam, hogy novella lesz belőle, aztán 
a Magyar Copperfield egyik fejezete lett. 
Arról írtam, amikor életemben először vol-
tam a Balatonnál, és csavargó tinédzserek 
közé keveredtem – akkoriban a rendőrök 
szoros ellenőrzés alatt tartották ezt a kö-
zeget. Kalandos három-négy nap történe-
te ez: a rendőrök letartóztattak, mert egy 
rendőrségi provokatőr beugrasztott egy 
buta üvegvisszaváltási ügybe, majd egy 
rendőrfőnök kifejezetten el akart takarí-
tani az útból, ide-oda szállítottak, meg-
vertek, aztán pedig kénytelenek voltak el-
engedni egy iskolaigazgató csodaszerűen 
érkező telefonüzenete miatt.

– Érdekes, hogy ebből indult ki a Magyar 
Copperfield ötlete, mert ez egy késő tiné-
dzserkori mozzanat, a regény nagyobb ré-
szét pedig a gyerekkori élmények teszik ki.

– Igen, viszont egy fontos jelzés volt 
számomra, ez  indította el az emléke-
zés folyamatát. Azért kezdtem épp ezzel 
a történettel, mert ennek szinte minden 
másodpercére emlékszem, hiszen veszély-
helyzetben, egy sarokba szorított ifjú pat-
kány éleslátásával láttam mindent, és ez 
mélyen belém vésődött. És akkor megpró-
báltam felidézni, melyik az első kép az 
életemből, amelyre vissza tudok emlékez-
ni. Azt hittem, hogy megtaláltam, aztán 

kiderült, hogy korábbi emlékek is eszem-
be jutnak, úgyhogy elkezdtem kaparász-
ni visszafelé az időben, és ez eredménnyel 
járt. Mint amikor a felhámot eltakarítja 
az ember, és előbukkan valami, majd még 
valami, az egyik emlék hívja a másikat: 
a memória nagyon érdekes természetével 
ismerkedtem meg mindjárt a könyv alap-
anyagául szolgáló életem kezdetének ku-
tatása közben.

Először egy arc, a nagyanyám arca buk-
kant elő, később, felnőttként azt a követ-
keztetést vontam le, hogy azért emléke-
zetes ez, mert akkor jöttem rá, hogy nem 
vagyok egyedül a világon. Igen ám, de ez 
az arc fölém hajolt, és a haja csiklandoz-
ta a meztelen hasamat, tehát én csecse-
mőállapotban feküdtem valahol. És  egy-
szer csak kívülről láttam ezt a kettőst, 
nemcsak a nagyanyám arcát, hanem egy 
kisbabát is, ebből jöttem rá, hogy valószí-
nűleg a nagyanyám tisztába tett engem a 
konyhaasztalon, abban az egy szoba-kony-
hás lakásban. Közben egy három szóta-
gú kifejezést ismételgetett, ez a „Lulikám” 
lehetett, így nevezett engem, a lurkó be-
cézése volt. Így tudtam felidézni sorban a 
többi szereplőt is. A nagyapámat, aki es-
ténként jött, mert sötét volt kint, tehát ő 
egész nap dolgozott, engem a nagyanyám 
gondjaira bízott, ezért – mivel az egyetlen 
megbízható ember, nagyanyám nem tudott 
részt venni a munkában – segédeket kel-
lett alkalmaznia a piacon, és ez nem volt 
veszélytelen, mert loptak. Egy kereske-
dő nem is hozhat ennél nagyobb áldozatot 
az unokájáért. Nagyon tanulságos utólag, 
mert könnyű volt visszaemlékezni a rend-
őrségi zaklatásra tizenhét éves koromból, 
ez a fajta emlék-visszaidézés azonban más 
módszert kívánt. Így tágult ki lassan a vi-
lág, visszaemlékeztem az udvarra, a szom-
szédokra, a Teleki téri piacra – magától 
jött minden, csak elő kellett bújnia az első 
kísértetképnek.

– A Magyar Copperfieldben – de a fris-
sen megjelent születésnapi kötet, az Azóta 
is élek elbeszéléseiben is – az egyik legszem-
betűnőbb jellegzetesség, hogy az emlékek 
nagyon pontosan, éles kontúrokkal idéződ-
nek meg, érzékletesen, szinte filmszerűen. 
Hogyan sikerül ennyire pontosan megidéz-
ni, hogyan működik az emlékezet, az emlé-
kezés írás közben?

– Az emlékképre való felnőttkori vissza-
következtetésen múlik minden. Kezdetben 
vala a kép, az hozta magával a felnőttkori 
következtetéseket.

– Ha jól értem, az egész felnőttkori emlé-
kezésfolyamatot maga az írás indította el.

– Így van, ez az írásbeli felidézés mód-
szere. Nem véletlenül mondták azt a rend-
őrségen is: írja le a vallomását, írja le azt 
az eseménysort, amit egyszer már beval-
lott szóban. Leírva ugyanis minden erő-
sebben, kontúrosabban jelenik meg.

– Bár a nagymama képe az első, amit si-
került felidéznie, mégis a nagyapa, Bere-
ményi Sándor alakja az, aki a novellák-
ban, a nagyregényben, az Eldorádóban is 
kiemelkedik a többiek közül, a környezete 

BEREMÉNYI GÉZA

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-, József Attila-, Balázs Béla-, Prima Pri-
missima-díjas író, költő, dalszöveg- és forgatókönyvíró, színházi és filmrendező. 1946-
ban született Budapesten Vetró Géza néven, a Bereményi nevet később választotta anyai 
nagyapja után. Gimnáziumi tanulmányainak első évét az 1960–61-es tanévben az EL-
TE Apáczai Csere János Gyakorló Iskolájában végezte el, ezután a Vörösmarty Gimná-
zium tanulója volt, ahonnét kicsapták egy fegyelmi ügy miatt. Az érettségi vizsgát 1964-
ben a pápai Türr István Gimnázium és Kollégiumban tette le. Egyetemi tanulmányait az 
ELTE BTK olasz–magyar szakán végezte 1970-ben. Később dolgozott a Pannónia Film-
stúdióban, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban, a budapesti Thália Színházban. 
Első kötete, a novellákat tartalmazó A svéd király 1970-ben jelent meg a Magvető Kiadó-
nál. 1970-től Cseh Tamás állandó alkotótársa, dalszövegei nagy részének szerzője. Első 
közös nagylemezük, a Levél nővéremnek 1977-ben jelent meg. A Magyar Művészeti Akadé-
mia tagja, 2020-tól a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. Legutóbbi könyvei: Magyar Cop-
perfield (életregény, Magvető, 2020); Azóta is élek (összegyűjtött novellák, Magvető, 2021).

Kezdetben 
vala a kép

Beszélgetés 
Bereményi Gézával

Fotó: Kiss Gábor
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fölé nő, már-már mitikus figuraként. Mitől 
tudott ekkorára nőni ez a kép?

– Ilyennek tűnt ő gyerekszemmel, 
a sámliról nézve. Nagyanyám, aki megelé-
gelte, hogy folyton azzal zaklatom, olvas-
son fel nekem a Bibliából vagy meséljen a 
gyerekkoráról, azt mondhatta nagyapám-
nak, hogy foglalkozzon, beszéljen kicsit ve-
lem, meséljen nekem valamit, hiszen kí-
váncsi vagyok. Nagyanyám ugyanis erre 
nem volt alkalmas, mert ő a túlvilágon volt 
otthonos. És vasárnaponként nagyapám 
elkezdett mesélni, borotválkozás közben, 
az asztalon a vizecskancsónak támasztott 
tükörben nézve magát, húzta le a habot az 
arcáról a kinyithatós borotvával, amit a 
frontról hozott, én pedig ültem a lábainál 
a sámlin és hallgattam. Hogy tizennyolc 
éves korában őt besorozták, katonának ad-
ta a családja, a legkisebbet a fivérek közül, 
a frontra került, de akkor már züllött szét 
az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege, 
fejetlenség volt a fronton és minden már 
csak látszat volt, és ebben a fejetlenségben 
nagyapám megtanulta a túlélés összes 
trükkjét, például idősebbnek, családos em-
bernek adta ki magát, hogy ne küldjék ki 
járőrözni – ezeket mind elmesélte.

És ugyanúgy, ahogy én írás közben, ő 
is felidézte magának az emlékeit, valószí-
nűleg meg is feledkezett rólam vagy azt 
gondolta, úgyse értek belőle egy szót sem. 
De ez nem így volt: ha ő azt mesélte, hogy 
a lövészárokban feküdt és esett az eső, ak-
kor én azt láttam lelki szemeim előtt, ott 
jártam én is – vagy ilyen típusú gyerek vol-
tam, vagy mindegyik gyerek ilyen. Nem 
szóltam egy szót sem, nem kérdeztem sem-
mit, csak néztem, ahogy mondja, mondja, 
mondja, majd néha föláll és belehugyozik 
a mosogatókagylóba – egy szoba-konyhá-
ban laktunk, nem volt bent vécé, folyton 
hátramenni az udvar végébe strapás lett 
volna –, aztán visszaül, folytatja. Azt gon-
dolta, szétszórja a történeteit a levegőben, 
de nem így történt, volt, aki feljegyezze, és 
most már néhány ezer ember ismeri.

– A  túlvilágon való otthonosságról jut 
eszembe az, hogy az Eldorádó című film 
alapjául szolgáló kisregényben (vagy nagy-
elbeszélésben) a nagymama arról faggatja 
a halálból visszatért diftériás kisfiút, hogy 
mit tapasztalt „odaát”…

– Igen, mert a nagyanyám, született Ro-
mán Róza, otthonos volt a túlvilági dolgok-
ban, és biztos volt benne, hogy amikor én 
háromévesen diftériás voltam, ő az imái-
val segített vissza erre a világra. Úgy gon-
dolta, hogy amit én betegség közben, láz-
álomban láthattam, azok túlvilági jelek, 
és ő rendet tud teremteni köztük, el tud-
ja magyarázni az isteni felsőbb szándékot 
énvelem – neki ez volt a világképe. Nagy-
apámat az érdekelte, hogy mi történt ővele 
és milyenek az emberek: látod, az emberek 
mindig ki akarnak baszarintani egymás-
sal, ezt vedd tudomásul, mondta nekem.

– A halálnál maradva: a Magyar Cop-
perfieldben van egy nagyon szuggesztív je-
lenet, amikor 1956-ban, a Kossuth téri sor-
tűz után a kisfiú átmegy a téren a földön 
fekvő holttestek és sebesültek között. Ebben 

a megrázó mozzanatban egyszerre van je-
len a személyes tapasztalás, a gyermeki él-
mény, illetve a történelem, a maga hús-vér 
módján.

– Méghozzá a történelemnek egy olyan 
mozzanata, 1956. október 25-e, amikor 
először öltek embert az utcán. Ráadásul 
azt egy Magyar Partizán Szövetség nevű 
rendszerpárti, kommunista szervezet mű-
velte, ők lőttek, azért, hogy utána megtor-
lásra késztessék a magyar és szovjet fegy-
veres erőket. A  felkelők között ugyanis 
elterjedt, hogy akik lőttek, ávósok voltak, 
ezért a Köztársaság téri pártháznál ren-
deztek ők is egy mészárlást – de ezt a mé-
szárlást a rendszerhű, Moszkva-párti erők 
provokálták ki, hogy aztán beavatkozhas-
sanak. Döbbenetes, hogy ezt ma is elhall-
gatják a történelemkönyvek. Olyasminek 
voltam akkor a szemtanúja, ami homályos 
maradt a mai napig, pedig már mindenki-
nek tudnia kéne róla: arról, hogy ez volt az 
’56-os magyar forradalmi események való-
di sorrendje.

– Épp a szemtanúi állapot teszi hitelessé 
ezt a látásmódot: ritkán látni a személyes 
élet és a történelem ennyire elválaszthatat-
lan összefonódását.

– Ez a Magyar Copperfield üzenete, ha 
szabad ilyet mondani. Nem azért, mert 
tudatosan így akartam ábrázolni az ese-
ményeket, hanem mert ez a szemléletmód 
mindig is jellemző volt rám, tudtam előre, 
hogy másként nem tudok írni. A Magyar 
Copperfield ugyanakkor történelmi ta-
núregény is: különösebb magyarázatokat 
nem fűztem a szereplők viselkedéséhez, 
úgy akartam nagyjából megőrizni a tör-
ténteket, ahogyan azok a gyermeki szem-
tanúra hatottak – de ez persze óhatatlanul 
maga után von bizonyos értelmezéseket.

– A Magyar Copperfield története tizen-
nyolc éves korában ér véget, de már készül 
a folytatása, amely az Egyetemeim mun-
kacímet kapta, ez nagyjából huszonéves ko-
ra közepéig követi az élettörténetét. Ez a két 
életszakasz, a gyermek- és ifjúkor az, amely 
irodalmi feldolgozásra érdemes?

– Nemcsak ez a kettő, de a következő 
életszakaszok „valódi” fikcióban sokkal 
jobban kifejthetők. Ez a szubjektív beszá-
molói hang csak addig az életkorig érvé-
nyes elbeszélői módszer, amíg az ember be 
nem lép a munkahelyére. A későbbi élet-
szakaszok, a munkával eltöltött idő eseté-
ben az egyesszám első személyű elbeszélés 
már dicsekvésnek számít, nagy mesterek 
szoktak ilyet…

– Huszonnégy éves volt, amikor első no-
velláskötete, A svéd király megjelent. Ma 
már ebben semmi különleges nincsen, de 
abban az időben, a hatvanas-hetvenes évek 
fordulóján kötettel rendelkező fiatal írónak 
lenni nem volt annyira szokványos státus.

– Megmondom, miért volt így. A szovjet 
kultúrában az irodalom jelentős szerepet 
töltött be, a politika kiemelt figyelmet for-
dított az írókra, az elhárítás ellenőrzése 
alatt tartotta őket. Ez Magyarországon is 

így volt, különösen 1956, az ország szovjet 
megszállása óta. Nem véletlen, hogy akko-
riban csapnivaló irodalom született, szin-
te egy jelentős mű sem maradt fenn abból 
az időszakból. Én egyetemi éveim alatt egy 
olyan fiatal írói társaságba keveredtem, 
amelynek az volt a tézise, hogy nem jele-
nünk meg nyomtatásban Magyarországon. 
Azért nem, mert lehetetlen kompromisszu-
mok nélkül publikálnod, mert önkéntelenül 
is hazudsz, hogyha nyomtatásra szánod az 
írásodat, engedményeket kell tenned és 
öncenzúrát kell alkalmaznod. Akik mégis 
megalkudtak, azoknak olyan kompromisz-
szumokat kellett kötniük, ami eljelentékte-
lenítette az írásaikat. Sok fiatal költő is el-
züllött. Íme, egy jellemző idézet az akkori 
fiatal költők antológiájából: „Ha bántotok, 
ne bántsatok nagyon, / hogy visszafordul-
hassak utamon, / amelyre néha, öntudat-
lan is, / ifjúságom lendülete vitt.”

– Ahhoz képest elég jól emlékszik rá.

– Mert meg kellett tanulnom, szavaltam 
Pápán egy irodalmi színpadon. Utáltam, 
mert pontosan tudtam, mekkora hülyeség. 
De a tanár, aki ezzel megbízott, sajnos nem 
tudta; később viszont többször felemleget-
te, mondván, hogy milyen buta volt akkor: 
„a Rozner kiröhögött, és igaza volt” (Bere-
ményi Géza akkoriban, nevelőapja után, 
a Rozner vezetéknevet viselte – szerk. megj.).

– Íróként kezdte a pályáját, aztán ab-
bahagyta, filmet és színházat rendezett, 
dalszövegeket írt. A témák, a motívumok 
azonban hasonlóak az irodalmi, filmes al-
kotásaiban is. Mi dönti el, hogy a Beremé-
nyi Géza-féle szemlélet és élményanyag mi-
lyen műfajba kívánkozik éppen?

– Úgy is mondhatnám, hogy amelyik 
műfajból hívás érkezik. Egyrészt meg-
hívás, a szó szoros értelmében, mondjuk 
felkérnek, hogy írjak meg egy színdara-
bot – másrészt pedig ahogy kedvem tartja. 
Azért is jó így „szlalomozni”, mert Magyar-
országon olykor elsivatagosodik egy-egy 
műfaj. Manapság például a filmgyártás 
nincs túl jó állapotban.

– Ha jól tudom, A  Hídember óta nem 
rendezett nagyjátékfilmet. Miért?

– Nem is fogok egyhamar, mert az én té-
mavilágom és hozzáállásom egyrészt félté-
kenységet vált ki a riválisokból, másrészt 
nem illeszkedik a mostani trendbe. Pró-
bálkoztam egyébként, de visszautasítás-
sal találkoztam a döntéshozók részéről.

– Pedig az ember azt gondolná, hogy a 
mostani „hivatalos” trendben a történelmi 
témák hangsúlyosan vannak jelen, és ha 
valaki, akkor Bereményi Géza ebben a té-
makörben otthonosan mozog.

– Ez igaz, de a történelmi témák feldol-
gozásának módja dönti el a filmek érté-
két. Bármilyen történelmi téma feldolgo-
zása üdvözítő lehet, ha jól nyúlnak hozzá, 
de nem mindegy, hogyan közelítünk a tör-
ténelemhez.

>>>>> folytatás a 4. oldalon
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– Az, ahogyan az Eldorádóban megközelí-
tette, maradandónak bizonyult, a rendszer-
váltás ikonikus filmjévé vált, amely a negy-
venes-ötvenes években játszódik, ’56-ban 
végződik, de egy olyan folyamatot, értékvál-
ságot rajzol meg, amely minden átmenetnek, 
rendszerváltásnak sajátja lehet. Több mint 
három évtized múltán miben látja a film si-
kerének titkát?

– Először is, amikor bemutatták, sen-
kinek eszébe nem jutott, hogy a rendszer-
váltás ikonikus filmje lesz belőle, ez  az 
utókor értékelése. Elkönyvelték egy fur-
csa filmnek, aztán röviddel a bemutatása 
után, a szovjet csapatok kivonulása aktu-
álissá tette. Akkor a nemzetközi filmes vi-
lág is felfigyelt rá, Párizsban elnyerte az 
Európai Filmdíjat, rendezői kategóriában, 
ami kicsit ironikus, hiszen ez volt a má-
sodik film, amit rendeztem, nem számítot-
tam „hivatásos” filmrendezőnek, szakmai 
végzettséggel sem rendelkeztem. Az első 
nagyjátékfilmemet, A tanítványokat is úgy 
készíthettem el, hogy Nemeskürty István, 
a MAFILM vezetője, mielőtt kirúgták vol-
na, azt mondta: „még ezt az utolsó csínyt 
megengedem magamnak”.

– Eleve furcsa, hogy ez a film elkészül-
hetett a nyolcvanas évek második felében…

– Az Eldorádó ’87-ben készült, ’88-ban 
mutatták be, ’89-ben pedig kivonultak az 
oroszok Magyarországról. Nyugat-Euró-
pa egyre inkább felfigyelt Közép- és Ke-
let-Európára, de a kelet-európai filmek kö-
zött nem nagyon találtak olyat, amely ezt 
a figyelmet igazolta volna – kivéve az Eldo-
rádót. A nyolcvanas évek nagyon izgalmas 
időszak volt, és jórészt máig feldolgozatlan. 
Már érződött a változások előszele, és erre 
a filmgyártás reagált a legérzékenyebben, 
mégpedig azért, mert egy film sok pénz-
be kerül – és ahogy mondani szokás, kö-
vesd a pénz útját, ha meg akarod tudni az 
igazságot. Így készülhetett el az Eldorá-
dó, amely egy időre eltemetődött, majd új-
rafelfedezték, de akkor már megváltozott 
a jelentése. Végül is minden igazán fontos 
filmes munkának van valamilyen szemlé-
letbeli újdonsága, és az alkotás maradan-
dóságát az biztosítja, hogy ez a szemlélet 
igazolódik-e később.

– A nyolcvanas évek második fele pont az 
a periódus, amikor egy időre szünetelt az 
együttműködése Cseh Tamással. Néhány 
éve Versek címmel jelent meg kötete, ami 
önmagában szokatlan gesztus, mert ma-
napság ilyen egyszerű, mégis gesztusérté-
kű címmel nem szoktak verseskötetet meg-
jelentetni…

– Ady Endre is ezt a címet adta első ver-
seskötetének, azért, hogy a benne ösz-
szegyűjtött szövegeket, költői műveit 
megkülönböztesse újságírói munkásságá-
tól, a  tárcáktól, publicisztikai írásoktól. 
De mások is írtak ilyen címmel könyvet, 
pont azért, hogy ezt a másfajta optikát 
hangsúlyozzák. Én is így voltam vele: sze-
rettem volna jelezni, hogy ezek most ver-
sek, nem más műfajú Bereményi-művek.

– Csak arra szerettem volna utalni, hogy 
manapság a költők többsége minél hang-
zatosabb címeket próbál adni a kötetének, 
nem elégszik meg ezzel az egyszerű megfo-
galmazással, magának a műfajnak a cím-
beli megjelölésével. A kötetben pedig főként 
dalszövegek szerepelnek, amelyek Cseh Ta-
más hangján váltak ismertté.

– Ezek a versek nagyrészt egy ember éle-
téről szólnak, és bevallottan, nyíltan, érez-
hetően megtörtént eseményeket írnak le, 
a versforma miatt olykor eltorzítva.

– Épp az a különleges ebben az együtt-
működésben, hogy egyrészről itt vannak a 
versek – amelyek önálló alkotások, nem ne-
vezhetők alkalmazott irodalomnak, mint ál-
talában a dalszövegek –, másrészről a sajá-
tos hangzásvilágot képviselő dalok. Hogyan 
tudtak a versek és a dalok ennyire szerves 
egységgé összeállni?

– Ez  az egymásra-hangolódás azonnal 
kialakult. Előzetes megbeszélés szerint el-
mentem abba a kölcsönlakásba, ahol Tamás 
élt, magam elé tettem a papírt és a tollat, és 
megkértem, hogy játsszon le egy dallamot, 
mert én majd írok rá egy szöveget. Ő leját-
szott egy franciás hangzású, sanzonszerű 
dallamot, amit ő szerzett, de nem volt hoz-
zá szövege. Szinte az élőbeszéd sebességé-
vel megírtam annak a dalnak a szövegét, 
és odaadtam neki, hogy énekelje el. Egy két 
versszakos szöveg volt, két figura szerepelt 
benne, Antoine és Désiré: ez volt Az ócska 
cipő. Tamás visszaénekelte, és mindketten 
tapasztaltuk, hogy ez jól működik. Aztán 
játszott még egy dallamot, arra is írtam 
egy szöveget, ami egy rémületes gyerekko-
ri élményről szólt: lovakon érkezett férfiak-
ról, és arról, hogy egy kisfiúnak megsúgja 
egy kölyöktársa, ezek honnan jönnek és mit 
csináltak, és ő hogy azóta fél. Ezzel, legna-
gyobb csodálkozásomra, meg is találtam a 
fő témáimat, rájöttem, hogy ezekben a té-
makörökben mozgok otthonosan. Így szü-
lettek ezek a lírai dalszövegek, amelyekben 
meg tudtam énekelni önmagamat, a kort – 
és a Magyar Copperfield is már ott lappan-
gott azokban a dalokban.

– A Magyar Copperfield sok mindenben 
ott lappangott.

– Sőt, a Magyar Copperfield összegyűj-
tötte a korábbi motívumokat.

– Cseh Tamás immár tizenkét éve ha-
lott. Előfordul-e még néha, hogy Cseh Ta-
más-dalszöveg jönne ki a tolla alól?

– Pontosítanék: ezek nem Cseh Ta-
más-dalszövegek, hanem Bereményi Gé-
za-dalszövegek, amelyeket Cseh Tamás 
énekelt. Bereményi-dalszövegek azonban 
ma is születnek: többek közt Cseh Tamás 
fiának is írtam szöveget, aki elkezdett ze-
nét szerezni. Élveztem ezt a fordulatot, de 
ő abbahagyta, korrekt módon közölte ve-
lem, hogy nem ezt a pályafutást akarja 
magának. De többeknek írtam azóta, Járai 
Márknak például.

– Végezetül egy – számomra is – szemé-
lyes kérdés. Az egyik kedvenc Cseh–Beremé-
nyi-dalom A 74-es év: mi történt abban az 
évben, ami annyira emlékezetessé tette?

– Egészen más hangsúllyal, de ugyan-
ezt kérdezte egy cenzor is: miért, mi tör-
tént abban az évben, ami annyira ször-
nyű volt? Mondom, semmi, hát erről van 
szó. A semmi történt. És az miért bánt-
ja magát, a semmi? Így zajlott egy kora-
beli beszélgetés – az illető egyébként Er-
dős Péter volt, a hanglemezgyártó vállalat 
kulcsembere.

– Fontos volt, hogy pont a ’74-es évről 
szólt a dal, vagy lehetett volna ez a ’73-as 
vagy ’75-ös esztendő is?

– Lehetett volna, de a prozódia szem-
pontjából a hetvennégyes hangzik a leg-
jobban. Az  évek egymásutánja viszont 
ugyanolyan volt, és az albérletek is. És jut 
eszembe, engem hetvennégyben otthagyott 
egy lány, ez is hozzájárult ahhoz, hogy én, 
a magam világának uraként, megjelöltem 
azt az évet a többi között.

PAPP ATTILA ZSOLT

Cseh Tamással (Fotó: Novák Emil)

>>>>> folytatás a 3. oldalról
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Volt nekem egy naplóm…

 Bálint Márta színművésznőnek,
 áttelepedési naplóm előadójának

Volt nekem egy naplóm,
egyszerű, szürke dossziéba
csomagolva, másfél év apró-cseprő
eseményei sorjáztak benne,
a dosszié tetején egy
nagy E betű díszelgett.
A megpakolt vasúti konténer,
talán legkevésbé szembeötlő,
legbéketűrőbb darabja volt ez,
mégis úgy féltettem,
mintha egy apróra szétszerelt
pokolgépet rejtettek volna
a betűk, egy szerethető
kis pokolgépet, amely
ugyan feldúlja majd a lelket,
de idilli nyugalomban
hagyja a lelkiismeretét
mindazon szeretteinknek,
akik elítéltek minket.
Mint mondtam:
a dosszié tetején egyetlen
nagy E betű díszelgett.
Ám azt nem mondtam,
micsoda próbatételen mentem át,
míg a magyar nyelv e leggyakrabban
használt jelét
rá mertem írni, golyóstollal,
becsomagolás előtt
a dossziéra.
Ezt a nagy E betűt mondta,
súgta, sírta, sóhajtotta,
kiáltotta, zúgta, üvöltötte, zokogta
Márti, ötven percen át.
Ez az egyetlen betű
volt az előadás.

Nagyszalontai lakodalmas

Édesanyám majdnem „szó szerinti”
levele, 1986-ból

Kedves kisfiam,
most visszakanyarodok a
Péter esküvőjére, és az azt követő
hetedhét országra szóló lakodalomra.
Május 24-én volt a mesebeli parádé,
mi csak a templomi esküvőre kaptunk
meghívót, még erre sem számítottunk,
hiszen a másik két fiú esküvőjére sem
voltunk meghíva, igaz, azok csak a
legszűkebb körben, 15-18 személyes
ebéd vagy vacsorával voltak megtartva,
de most úgy Péter, mint a menyasszonyék
másként akarták, a vacsora fent,
a kávéház termeiben volt, és ott
153 személyre terítettek, de a vacsorát
a két család főzte, illetve fogadott
szakácsnőkkel főzette. A vacsorás
vendégek a Cseperegi, a Vedres és
az Imrédi Miskájék, vagyis a menyasszony
familiájából és a Péter baráti köréből
lettek meghíva. Margit kért, hogyha

tudok, a lakodalom hetében menjek
segíteni, úgyhogy odaát is voltam,
kedden, szerdán, péntek délután és
szombat délelőtt, de nemcsak én
voltam, hanem még vagy 8-10 személy.
Azt nem lehet elmondani, ami ott volt.
Hat kemence kalácsot süttettek,
mindent ők adtak hozzá, Péter
szociális összeköttetései révén
több mint 100 kiló disznó és növendék
húst kapott, ebből lett a kolbász
és a pecsenye. A vacsorára hívott
vendégektől vagy 60 darab tyúkot
kaptak, és még ők is sokat vettek,
15 tortát és vagy 10 kiló aprósüteményt
csináltak, ott kilószámra volt a kakaó,
a mazsola, citrom, a vaj és a szemes kávé.
Ezeken a segítő napokon is állandóan
az asztalon voltak a különféle italok,
kisüsti, likőr, lengyel vodka, sör,
a fiúk lépten-nyomon főzték a
finom kávét (hála Istennek, mert szinte
szörnyű volt ezt a sok ennivalót látni),
állandóan szólt a magnó a leghangosabb
módon (ez iszonyú volt nekem),
péntek este a tyúkbontás után, mikor
minden készen volt, a szakácsnő
a tyúkok véréből, májából és a kiszedett
tojásból rengeteg paprikást készített,
azt mondta, hogy ezt így szokás,
a segítségeket megvendégelik,
az udvaron terítettek, a három
Vedres-fiúnak nem lehetett a jókedvével bírni,
én az első csoporttal vacsoráztam,
a menyasszonnyal és a szüleivel,
és már fél kilencre itthon is voltam,
de még éjfélkor is hallatszott át
tőlük a zene és a nótaszó.
Szombat reggel már 7 órára átmentem,
úgy beszéltük meg Margittal, hogy

a szombati ebédhez sütök egy mazsolás,
habos túrós lepényt.
Margit kivételével még mindenki aludt,
majd jöttek a szakácsnék zöldséget
pucolni. Aztán felkeltek Pistiék, Péter,
jöttek a magyarországi vendégek,
és kezdődött a mulatozás előlről.
12 órakor elmentek a polgári esküvőre,
vagy hat autóval. 1 órakor jöttek néhányan
vissza, a vőlegény és a násznagyok
a menyasszonyhoz mentek ebédre.
Akkor én is hazajöttem és
6 órakor mentünk fel a templomba.
Percek alatt megérkezett a násznép,
12 virággal beborított autóval.
Százával volt a nép, de volt is ott mit nézni,
az a túlpazar virágos autósor,
a templom, a bejárattól az oltárig és az
úrasztala fehér rózsával, szegfűvel,
kálával volt díszitve, az orgona búgott,
de ami az általános csodálkozást
(sokunkban az elképpedést) kiváltotta,
az a jegyespár öltözete volt.
A menyasszony földig érő, halvány
rózsaszín, átlátszó csipkeruhában volt,
vállig érő rózsaszín fátyollal, a vőlegényen
fehér cipő, fehér nadrág és ing,
meggypiros bársony zakó,
s ugyanolyan színű csokornyakkendő volt,
esketés után átment az autókaraván
a főtér túloldalára, a kávéházba,
ahol aztán reggel 7 óráig tartott
az úrimuri. Margittal már beszéltem
azóta vagy háromszor, éppen tegnap is,
még mindig a lakodalom bűvöletében él,
roppant boldog, hogy mennyien
gratulálnak, s mondják, hogy
ilyen még nem volt Szalontán.
Igaz is, de szerintem ilyen inséges
időben nem is lett volna szabad.
Kisfiam, ezt a levelet csak nektek
írtam, ha nővéredékkel találkoztok,
ők elolvashatják, azonban nem kell
nagydobra verni.
Tépjétek el, ha elolvastátok.
nehogy kellemetlenség legyen belőle.
Tépjétek el!
Számtalanszor csókolunk,
édesanya, édesapa.

Amundsen útján

Kortársaimnak, akik közé Dsida Jenőt
is odaszámítom

Néha úgy érzem:
én a világot
ötven év alatt
Amundsen útján próbáltam
méterről méterre
végigjárni.
Megvolt minden szükséges
eszközöm az úthoz
Kellékeim közül
mára csak a
zászlóm maradt.
Egymásnak dőlünk
a hóban.
Csak így maradhatunk
mindketten
talpon.

Bubbles in the Forest
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Rossz

Vagyok valaki
Rossz álma
Riadna már fel

Megbocsájtom
Azt is mit nem
Követett el

Az angyal
Szárnyáról
Kaparom a
Vért

Aggasztja
A mai
Helyzet

Mely
Egyre
Aggasztóbb
Lesz

Ha nem
Leszek
Hiányozni
Magamon

Kívül
Nem
Fogok
Senkinek

Verem
A hold
Dobját

Melyre
Bőröm
Van
Feszítve

Szomorúsággal
Színültig
A
Világ
Sírni
Könnyek
Nélkül

Szavak
Nélkül
Írni

Voltál

Voltál már olyan egyedül
Fák leveleit olvastad
Tengerparton vízcseppeket
Sivatagban homokszemeket
Egyedülléted egyedüllétre
Gondolt egy szobában
Hideg kályha mellett
Amit elhallgatok ő kimondja
Amit kimondok ő elhallgatja

Amit álmodok ő nem álmodja
Amit nem álmodok ő álmodja
Amit nem felejtek ő elfelejti
Amit elfelejtek ő nem felejti
Akit szeretek ő nem szereti
Akit nem szeretek ő szereti

Szó

Világvégén egy ajtóba
Zárva várom nyissatok reám
Sziszifuszi kő bennem
Száraz korsóban kavics
Ház falán a repedések
Tenyeremen az életvonalak
Üres visszfényét a tükör
Beleveti a délutánba
Elszenesedett szövőszékén
Egyre csak sző penelopé
Szelet tördelek villámot
Aprózok napjaim alá
Ha szó lennék sohasem
Jönnétek rá melyik az a szó

Fekete doboz

Még soha nem láttam ilyet
Még soha nem hallottam ilyet
Még soha nem éreztem ilyet
Egy tiszta hangot keresek
Föllélegezni sem hagyom magam
Összeszorított szám mint egy
Páncélszekrény világ mocskával
Pakolva mintha én lennék
A fekete doboza
Ki kell írjam
Másképpen megnehezítené
Napom minden óráját percét
Megdöbbent hogy éppen az
Tart életben ami

Ellehetetlenítné napom
Minden óráját percét

Boldogtalanság

Ha már tudod
Hány csepp a tenger
Majd akkor vagy
Még akkor sem
Ha már tudod sivatagban
Hány homokszem
Majd akkor vagy
Még akkor sem
Ha már tudod
Hány falevél az erdőben
Majd akkor vagy
Még akkor sem

Hogy vegyem ki
Az éjszaka összeszorított
Szájából a holdat
Szép szóval nem adja
Öreg a tükörben
Szemtől szemig
Szájtól szájig
Olyasmit figyel ami
Nem is látható
Már nem voltam
Kinn három hete
Nótás gyermek vihogok
A napba meredve
A boldogtalanság
Kicsírázik sötét
Pincében

Ami engem élni
Enged nem tudom
Miről beszélek
Ablak forró vizet
Zúdít nyakamba
Elsomfordálok eb
Aki nagyon nem érzi
Otthon magát

Bubbles

Bubbles II.
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MAGYARY ÁGNES

Egy férfi
Stilisztikai reváns 
Esterházy Péter 
Egy nő című művére
részletek

(33)
Van egy férfi. Irodalmi dühében létre-

hozza a világirodalom legnagyobb blöffjét. 
Angolul: practical joke.

(34)
Az  egész azzal kezdődött, hogy J. el-

küldte a kéziratát egy kiadóhoz. Nem ka-
pott választ. Próbálkozott egy másikkal. 
Nagyon jó a kézirata, bár egy-két dolog 
nem igazán világos benne, inkább nem 
is bajlódnának vele – írták a szerkesztők. 
A  huszonkettedik elutasítás után már 
azon gondolkodott, hogy vesz egy puskát – 
vagy egyszerűbb, ha kölcsön kéri a nagy-
bácsikájától – és egy kies vasárnap, rög-
tön a mise után, félrecsapott kalapban és 
ballonkabátban kilő néhány, a társadalom 
testén piócaként élősködő, senkinek sem 
hiányzó irodalmi szerkesztőt. Valami mi-
att a Bachelors Walk környékén meggon-
dolta magát – ehhez talán néhány, vélet-
lenül a torkon legurított korsó sörnek is 
köze lehetett. Tény, hogy aznap egy da-
rab fennhéjázó szerkesztőt sem puffan-
tottak le.

Pedig ő mindenre elszántan hagyta 
maga mögött a kiürített söröskorsókat, és 
olyan öles léptekkel haladt át az O’Con-
nell hídon, mint a gyarmati hadsereg pá-
lyatévesztett katonatisztje, de amilyen ke-
lekótya volt, ahogy átkelt a folyón, rögtön 
eszébe jutott, hogy utálja a városnak ezt 
a részét, mivel érdektelen és unalmas em-
berek lakják. Igazság szerint ott is ugyan-
olyanok laktak, mint a másik oldalon. Sőt 
a házak is nagyjából egyformák. Magasak 
a középületek, alacsonyabbak a lakóhá-
zak. Ugyanaz a kocka, ugyanazok az ab-
lakok, ajtók. Lehangoló. Ezért ellentmon-
dást nem tűrően sarkon fordult. Ahogy 
újra szembe találta magát az egykori for-
radalmár szobrával, azonnal elfeledke-
zett mindenféle irodalmi nyűgéről, és arra 
gondolt: a hiedelem szerint ha a Bachelors 
Walk irányába megyünk át a hídon, fehér 
lóval fogunk találkozni. Ez  a lehetőség 
sokkal kecsegtetőbbnek bizonyult, mint 
holmi spontán vérengzés unalmasan egy-
forma épületek között. Tehát mit sem tö-
rődve a hídon ődöngő tömeggel, amelynek 
jobb dolga nem lévén, pont a folyó felett el-
mélkedett arról, milyen jó lenne, ha vég-
re valaki felrobbantaná Nelson admirá-
lis szobrát, ugyanis az idegesítő magasról 
néz le a városra és az ott lakókra. Több-
nyire kétfajta emberre tudott megvető-
en lenézni a győzedelmes admirális: vol-
tak az örökös zsörtölődők, akik senkivel 
sem akartak szóba elegyedni, és voltak 
azok, akik szinte bárkivel leálltak beszél-

getni az utca közepén is. Abban viszont a 
mufurcok és a beszédesek is egyetértet-
tek: Nelson nemkívánatos személy, főleg 
ilyen poétikus magasságokban, ahonnan 
– a hídról néha úgy tűnik – mintha ép-
pen Daniel O’Connell fejére készülne le-
köpni. Ez pedig nem szép dolog. Az pedig 
nem lehet mentség, hogy Nelson legyőzte 
Napóleont. Mi közük ahhoz a  Bachelors 
Walkon vagy a hídon andalgóknak! Ők 
építkeztek a tengerparton, ahonnan lövet-
ni tudták volna a császár hajóit. Igazán 
nem ők tehetnek arról, ha az nem errefe-
le akart hódítgatni, és a pocsék időjárású 
Írország helyett inkább Moszkvába ment, 
ahol szintén pocsék az időjárás, de valószí-
nűleg a császár arról nem tudott.

Ezen merengtek éppen önfeledten, ami-
kor egy őrült – csalódott, ambíciókkal teli 
fiatal szerző – átgázolt békés szemlélődé-
sükön, mint valami átutazóban lévő ré-
szeg matróz. Valaki a Liffey-be is beesett, 
de azt a gyalázatost még ez sem érdekelte, 
hanem csak csörtetett tovább oly érzéket-
lenül, amire kizárólag csak írók képesek.

A csoda azonban megtörtént! Alighogy 
a túlsó partra ért, meglátta a fehér lovat. 
Egy törpe vezette kantáron. A törpe kínai 
selyem háziköntösben volt, a másik kezé-
ben pedig egy bögrét szorongatott, amely-
ben forró tea gőzölgött, és amelyből min-
den tizedik lépés után nagyot kortyolt. 
Abban a szeles, nedves időben nem lehet 
köntösben mászkálni az utcán, főleg nem 
törpéknek! A fehér ló frissen fésült szőre 
bevilágította a környéket. Békésen haladt 
gazdája mögött és patái monotonon kopog-
tak az utca kövén. A törpe meredten né-
zett maga elé és Nelson admirális szobra 
felé igyekezett.

Az  egész annyira lenyűgöző volt, 
hogy kitalálni sem lehetett volna jobbat. 
Az  égen, szokásához híven, felhők tor-
nyosultak. Az ablakokból fény szűrődött 
ki. A  bögrés törpe selyem köntösén fur-
csa táncba kezdett a kínai sárkány, Nel-
son admirális kissé lehajolt magas talap-
zatáról és kíváncsian vizsgálgatta a fehér 
lovat.

– Tehetséges, igen, nagyon tehetséges – 
mondta a törpe, mint valami jólfésült iro-
dalmi kiadó –, ez kétségtelen. De higgyen 
egy tapasztalt embernek: ez  az öncélú 
zsákutca sehova sem vezet.

Az élet igazságtalan. Hősünk az alko-
hol hatása alatt arra jutott, mi lehetne a 
legstílszerűbb bosszú, vagyis hogyan tud-
ná megleckéztetni az egész sznob csür-
hét, ha nem azzal, hogy falhoz állítja min-
den egyes tagját. Metaforikus értelemben. 
Így született meg az a mű – egy kiadói 
kokettálás  –, amelyről mindenki azt ál-
lítja, hogy olvasta és értette, de közben 
már az első többszörösen összetett mon-
datnál elakadt, és halvány fogalma sincs, 
mi a frászról hadovál az író, de mivel nem 
akarja, hogy a többiek orbitális tökfejnek 
tartsák, úgy tesz, mintha minden világos 
lenne.

(35)
Ezt a regényt kezdte el egyszer Sz. ol-

vasni, akinek az a legnagyobb problémá-
ja, hogy ugyan számos remek történet-öt-
lete van, de amint belekezd valamelyikbe, 
erőt vesz rajta egyfajta spanyol barokkba 

mártott, vallásosan fanatikus nyelvi őr-
jöngés. Így aztán a jó elképzelései kútba 
esnek, azaz elvesznek a körmondatok zá-
rójelei között, és sehogy sem tud kijönni 
elméjének labirintusából. De kézbe véve J. 
művét, rájött: nincs veszve semmi, hiszen 
nem is kell történetekkel bajlódni, végre 
minden indok nélkül lehet oldalakon ke-
resztül fecsegni. Ez az érzés felszabadító-
an hat rá, és egy egész napig boldog. Aztán 
kiderül, hogy mint mindenki, ő sem tud ki-
bújni a bőréből, és továbbra is csak úgy tud 
bármit is írni, ha egy történet elmondásá-
ba kezd, amely aztán azonnal végtelenbe 
futó elmélkedéssé alakul. Ebbe beletörőd-
ve arra a következtetésre jut: a nő nem va-
lóságos, hanem nyelvi képződmény. Ezt el-
olvasta E., aki viszont már egyáltalán nem 
érez frusztrációt, ha írás közben egy-egy 
általa teremtett hős elvész két alárendelő 
mondat között, sőt jobb is így, mert úgyis 
csak zavar a jelenléte. Ő azt az álláspon-
tot képviseli, hogy a nő nem nyelvi, hanem 
dologi, azaz valami – és itt a határozatlan 
névmás nem a döntésképtelenség eszköze, 
hanem filozófiai álláspont. És ezzel a vala-
mivel csak egy dolgot lehet tenni.

(38)
Tehát a férfi és a férfi női lelke. Gyen-

géden kell bánni vele. Hiszen érzékeny. 
Ezért szinte megállás nélkül hazudok ne-
ki. Először is semmi szín alatt nem vallom 
be neki az igazi nevem. Annak egyhangú 
hétköznapiságát nem tudná elfogadni és 
napokon keresztül szorongana miatta. Így 
azt mondom, Jozefának hívnak. Ez tetszik 
neki. Hetekig kóstolgatja. Ha lenne fantá-
ziája, még történeteket is kitalálna, de en-
nek hiányában inkább ő mesél. Magáról. 
Hogy mit vált ki belőle ez a név: Jozefa. 
Emlékezteti a gyermekkorára. Az esték-
re, amikor az egész család együtt társa-
sozott. És olyan a hangzása, mint a Duna 
hullámainak a csapkodása.

Azt sem mondom meg neki, hogy való-
jában egy call centerben dolgozom, ahol 
egész nap a bank ügyfeleit hallgatom. In-
kább azzal ámítom, a munkám az, hogy 
álnéven írok az interneten. Szerencsére 
nem jut eszébe megkérdezni, hogyan tu-
dok ebből megélni. A lakásomra sem hí-
vom meg, pusztán a IX. kerület hallatán 
elsírná magát. Inkább megkérem az egyik 
barátnőmet, hogy mehessünk fel hozzá, 
amikor ő nincs otthon. Ő az Andrássy út 
környékén lakik. A lépcsőház olyan, mint-
ha maguk az Andrássyak éltek volna ott 
valaha.

(39)
Az  utolsó Andrássy-leszármazott egy 

aszott, majdnem százéves vénleány, aki 
hajdanán Ferenc Józsefbe volt halálosan 
szerelmes, és mondanom sem kell, nem 
éppen a legalkalmasabb pillanatot vá-
lasztotta romantikus érzelmeihez, And-
rássy grófnő elsőáldozó korában látta meg 
a forradalom óta először Magyarországra 
látogató császárt hitvesével karon fogva 
kiszállni a Bécsből Budára érkező hajójá-
ról. A vénkisasszonyt két államvédelmis-
nek kellett lehoznia az impozáns lépcsőso-
ron, egy kora reggel, amikor kilakoltatták. 
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A művelet közben Andrássy grófnő végig 
óbégatott. Eleinte csak azt mondogatta: 
édes Istenem, édes Istenem; majd ami-
kor látta, ennek fele sem tréfa, akkor el-
kezdett hangosan jajgatni. Az államvédel-
misek nem foglalkoztak vele. Mivel éppen 
gólya viszi a fiát módjára lakoltatták ki 
a burzsoáziát, pedig azt jobban szerették, 
ha ez a „söpredék” a maga lábán távozik. 
Rendszeresen végezték ezt a munkát, en-
nél rosszabbat is megéltek már. Egy he-
ves vérmérsékletű fegyvergyáros özve-
gye például pisztolyt fogott rájuk, és csak 
az mentette meg őket, hogy a hölgy po-
csék céllövőnek bizonyult. Egy neurotikus 
banki alkalmazott, aki korábban többször 
sikkasztott különböző munkahelyein, elő-
ször azt hitte, hogy ezek miatt jöttek ér-
te, amikor megtudta, hogy szó sincs er-
ről, ahelyett, hogy megkönnyebbült volna, 
az ostoba kiugrott a harmadik emeletről. 
Alig győzték felkaparni az aszfaltról. Szó-
val, némi halovány jajgatás egyáltalán 
nem zavarta őket. A grófnő, aki sok ka-
tasztrófát megélt már, például a császár 
halálát, Károly megkoronázását és a biro-
dalom összeomlását; nem is amiatt esett 
kétségbe, hogy kitelepítik a Hortobágyra, 
hanem azon borult ki, hogy ezeknek a go-
rilláknak köszönhetően ki kell lépnie az 
utcára, pedig amikor a birodalom végképp 
odalett, megfogadta, hogy többet nem 
mozdul ki az otthonából. Minek tette vol-
na?! Közben hirtelen százéves lett, és két 
férfi rátörte az ajtót. Minden tiltakozása 
ellenére levitték a csigaformában kanyar-
gó lépcsőn, ahol egykor maga Sissi vonult 
fel Andrássy gróf karján – a cafka, gondol-
ta a grófnő, aki természetesen sosem hit-
te el, hogy a császár valami trampli szí-
nésznőt látogatott volna Bécsben, amikor 
már ráunt a feleségére. Ezért elhatározta, 
bosszút áll. Ahogy leértek a lépcsősor aljá-
ra, egy kecses mozdulattal meghalt. A fe-
je a jobb oldali államvédelmis fejére kop-
pant, mint hervadt harangvirág, a karjai 
száraz levélként hulltak le a két férfi vál-
láról. Az államvédelmisek a kapualjban a 
földre fektették a még meleg testet, ami-
ből már kiszállt a lélek és a császár iránt 
érzett viszonzatlan szerelem.

A  szekrényeit, kredenceit, rekamiéit, 
ezüst tárgyait, elvesztegetett álmait szét-
hordták a szomszédok. Még a két férfi is 
magával vitt valamit az őket ért bosszú-
ság ellensúlyozására. Az  egyiknek egy 
kandallóóra tetszett meg, a másiknak pe-
dig a császár egy fiatalkori képe aranyszí-
nű barokkos keretben.

(40)
Lelkesen mesélem el ezt a történetet ne-

ki. Erre azért van szükség, mert a barát-
nőm lakásába viszem. A lépcsősor olyan, 
ahol bármelyik pillanatban szembe jöhet 
velünk egy báli ruhás Andrássy-kontesz. 
De nem csak a lépcsőház, de a lakás is 
sokkal jobb, mint az enyém. Mindenkép-
pen szeretném lenyűgözni.

– Hogy hívták ezt a grófnőt? – kérdezi.
– Jozefa – válaszolom szemrebbenés 

nélkül.
Egyszóval nagyon körültekintően kell 

vele bánni, mert érzékeny és bizonyos té-

nyekkel egész egyszerűen képtelen szem-
besülni. Például a fekete színű zoknival, 
vajszínű cipővel. Vagy a kövér operaéne-
kesekkel. A sült kolbásszal és a véres-má-
jassal. Pénzügyi hírekkel és a reggeli 
kávéval. A pincérekkel edzőcipőben. A bú-
zavirágos teáscsészével.

Így aztán ő szakít velem. Az  indoka: 
unalmas vagyok és nincs semmi fantázi-
ám, ráadásul a nevemet sem bírja elvisel-
ni, még az anyjának sem merte elmonda-
ni, hogy engem Jozefának hívnak.

(43)
Családi ünnepség. Nem vagyok érzé-

keny hangulatomban, rajta pedig erőt 
vesz a nőies énje. Hisztériázik. Már nem 
tudom, miért. Talán nem is fontos. Sőt 
biztosan nem az. Idegesen kapkodja a 
kormányt, szidja az autósokat, majd a 
családját, hogy pont a belvárosban tud-
ták megszervezni a családi ebédet, ahol 
sohasem lehet parkolni. Aztán rám dü-
hös, mert miattam jöttünk autóval, ne-
ki jó a villamos is. És különben is. Ez a 
különben is lenne a lényeg a kifakadá-
sában, de már nem figyelek oda. Vala-
mi csoda folytán találunk parkolóhelyet 
szinte a vendéglő bejáratánál. Ez sem de-
ríti jobb kedvre.

A  család boldog. Legalábbis úgy tesz-
nek. De mi közöm nekem a mások boldog-
ságához, avagy boldogtalanságához.

Utolsónak érkezünk. Szerintem ebben 
van valami tudatosság, mivel beteges fel-
tűnési viszketegségben szenved. Ez nem 
hagyja nyugodni. Ez  az, ami felizgatja. 
Közben egy másik erő azért munkálkodik 
benne, nehogy valamilyen bonyodalomba 
keveredjen. A bonyodalom ebben az eset-
ben az élet szinonimája. Ez úgy hangzik, 
mintha valaki a tenger kellős közepén ül-
dögélve azon aggódna, nehogy nedvesség 
érje a testét. Ő is irtózik minden ilyesmi-
től. Elég furfangos manőverekről van itt 
szó, nem is tudom, hogy marad energiája 
a feltűnősködéshez.

Alig ülünk az asztalhoz, nyomban el-
meséli, min vesztünk össze idefele jövet. 
A család nem meglepő módon neki ad iga-
zat. Főleg az anyja. Nem mondok sem-
mit. A  bennem élő férfi mérlegel: mivel 
túlerővel állok szemben, a  legjobb takti-
ka a hallgatás, persze a másik felem – a 
nő – már valami vérmes bosszún töri a fe-
jét, amellyel jól megleckéztethetné. Ő meg 
csak fecseg. Részletezi, ki mit mondott a 
másiknak a kocsiban. Az anyja lelkesen 
bólogat. Neki végül is ez a dolga: védeni 
a fiát mindenféle férfias lelkű hárpiától. 
Előtör belőle az ősanya. Csillogó szemmel 
meséli, hogy amikor először akarta elvin-
ni kilencéves kisfiát az operába, előtte na-
pokig gyakorolták az idegen helyeken való 
hosszas tartózkodást azzal, hogy az elő-
szobában álldogáltak a félhomályban. Ki-
csit megijedek. Tartok tőle, a keblére kap-
ja a kisfiát.

Irtózom a nyilvánosan szoptató anyák-
tól. Van bennük valami vérlázító. Vala-
mi miatt úgy képzelik: a világ legtermé-
szetesebb dolga, ha ilyesmit művelhetnek 
úton-útfélen. Én még a Madonnáktól is ki-
borulok, nem bírom őket nézni, ahogy kis-
dedüket fedetlen keblükre ölelik. Egzisz-
tenciális rettegés lesz úrrá rajtam. Nem 

a haláltól félek, bár az most kívánatosnak 
tűnik az összes vele járó kellemetlenség-
gel: nincs hely, ahova beálljon a halottas-
kocsi a szűk belvárosi utcában; itt fogják 
rángatni a hullámat össze-vissza, mert eb-
ben a családban mindenki puhány városi. 
Bambán és tehetetlenül néznék, ahogy be-
gurulok az asztal alá, és a pincértől kér-
nének tanácsot: mit kell tenni ilyen eset-
ben. A hullaszállító amúgy az ő javaslata 
lenne. Órák múlva megjelenne két torzon-
borz alak – a szó lelki és fizikai értelmé-
ben –, az első pillanatban felmérnék, hogy 
ez itt az a népség, akit ők szívből utálnak. 
Emiatt poétikus káromkodásba kezdenek. 
A poharak az asztalon ijedten bújnának 
egymáshoz, és az evőeszközök zavaruk-
ban csilingelni kezdenének.

Szóval nem ettől tartok, hanem a mell 
látványától, ahogy a csecsemő szája fe-
lé közeledik. Ennél borzalmasabb nincs. 
Rettenetes és letaglózó. Kiábrándító és 
szentségtelen. Álnok és képmutató. Mint 
ama hírhedt Meluni Madonna, ahol Ag-
nes Sorel – a király kedvese – érzelem-
mentesen nézi a gyermeket, miközben úgy 
ágaskodnak a mellei – az egyik fedetlen –, 
mint ahogy egyetlen nőnek sem egészen 
a plasztikai műtét megszületéséig. A bő-
re fehér, a dereka karcsú és semmi köze 
sincs az anyasághoz. Annál több a maga-
mutogatáshoz. Azok a hülye piros és kék 
angyalok meg segédkeznek neki. Elvégre 
azok is szeretik a szépet. A szüléstől meg-
gyötört test nem szép.

Hogy ezt az egzisztenciális katasztró-
fát elkerüljem, elterelő hadművelettel pró-
bálkozom.

– Vajon hogyan tudják teherbe ejteni a 
sárkányok a sárkánylányokat?

Az ősanya abban a pillanatban megszű-
nik létezni. A család is figyelni kezd.

– Valószínűleg sehogy, mivel királylá-
nyok után mászkálnak, és inkább azokat 
ejtik teherbe a sárkánylányok helyett.

Mindenki várja a fejleményeket, mert-
hogy itt történnie kell valaminek. Elége-
dett vagyok, mert elkerültem egy kínos 
szituációt, és feltűnést is sikerült kelte-
nem. Teljes siker!

Ez  neki nem tetszik, a  feltűnés vala-
mi olyasmi, amit ő szeret csinálni. Ezzel 
a manőverrel újabb hisztéria szélére so-
dorom. Pont olyan, mint amikor Napóleon 
Oroszországban rájött, hogy hiába meg-
annyi dicsőséges katonai győzelem és re-
mekbe szabott stratégia, mégis ki kell vo-
nulni Moszkvából. Banális, mint szigony 
a nagyhalban. Mint pörköltszaft az ingen. 
Mint éhes katona mínusz harminc fokban. 
Mint fájdalom a levágott végtagban. Mint 
tagmondat a csendben.

– Gyereket várok – mondom. Ami teljes 
képtelenség, mert egy férfi nem eshet te-
herbe, főleg nem egy nőtől.

A család kérdőn néz az ősanyára, aki-
nek a szava is elakad. Éppen levegő után 
kapkod, és ha tehetné, megfojtana egy ka-
nál vízben. Megszabadítom szenvedéseitől, 
és meghagyom a lehetőséget, hogy magá-
hoz ölelje csecsemőjét ott a vendéglő tisz-
telt publikuma előtt, amely nagyszerű al-
kalom a közszereplésre, mert szó mi szó, ő 
is imádja a feltűnősködést.

– De nem ettől van – mutatok rá az imá-
dat tárgyára, azaz a l’objet de culte-ra.

>>>>> folytatás a 7. oldalról
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BORDY MARGIT

Hazám?

Titokzatos, szabálytalan arcod,
idő szánta, szántotta felszín.
Fény csordul mélyzöld árnyékokon,
megrajzoltam, hányadszor, ezt is.
Csoda része az egésznek,
mondják, „más, mint a többi”.
Háború és békében váltva,
százféle dal, mit időbe örökít.
Tündérek őriztek, de a sors elkésett,
hol másolhatatlan létedet védték.

2020. december 12.

Mesterek II.
Időbe ácsolni
 Sipos László festőművésznek

Utolérni a szimbólumokat
régi sorstársként is próbatétel.
A művész kincsein zár, lakat,
s a mindenkori varázslatban
ki befogadja, találja ki, mit jelent,
ha a Múzsát körülveszi élő és élettelen.

Időbe ácsolni szeget, gyufát, harapót,
Angyal röptét kalapács felett.
Király és királynőt ízekre szedni,
szeget verni az ing fehérségébe,
s mint krisztusi öröklétet,
papírhajóként Erdélynek küldeni.

A reggelt vörösben kettészeli,
kiáltozva a régi árulást,
színfényben a kakas, fenyítő a lég,
régi boltívek alatt az öreg trombitás,
s archaikus szavakban őrzi,
a csángó madonna az imát.

És ott jön a levélszemű Flóra,
madáron egyensúlyoz a gyufaszál.
Lánykrisztus töviskoszorúban,
a nyakravalón a gyöngy könnyekből áll,
s egy másik térből az Örök Múzsa,
vigyázza a képben a Vallomást.

2020. március 17–18.

Árnyékzóna

Mint aki vesztőhelyét nézi,
zsebéből mindent kipakol,
omlik a szakadék köves széle,
„ismeretlen”, szól a pribék, visszatol.

Puritán, egyszerű lett minden,
áttetszőn vonul ébrenléten, álmon,
a bizarr lény, ki összegyűjti néha
az eljátszott öröklét szilánkjait.

Ő érti csak a pokoli kábulatot,
hol a verset angyalok éneklik,
s hogy honnan jön át ez a jóság,
miért semmit sem tettél, mélytitok.

A kozmikus fény talán felhőkön alszik,
az aranyfény ösvényen senki sem jár.
Hány élettel kezdhetnénk újra,
Athéné, ébredhetnél már.

Valahol kék lagúnák hulláma zúg,
gőgös, halhatatlan sziklák körül, 
ahol vágtató mének fehér tajtéka
végenincs, zöld mezőre hull.

Valaki vonásaidra írja üzenetét,
költőt szeretni – küldetés – 
A tiszta pázsit mögött árnyékzóna,
magadtól csak a Hold, s fénye int.

2020. június 1–3.

… viselnem kell

Elkértelek magadtól
egy csillagig, de azóta
a színjátékban a sors előtt
minden szó hasztalan,
a határtalan gondolatban
dönthetne tornyokat.
-------------------------------
Itt állok szaggatottan,
nincs jelen, se múlt velem,
Isten rámszabott egy ruhát
s rászórt pár drágakövet,

viselnem kell akaratlan,
bár kiszállnék belőle nap mint nap,
benne élem a halálom,
körbezár és halhatatlan.

2020. március 7–8.

Recidíva

Ne kövess, zajos múlt, létem védett.
A válaszokat eltakarta a csend.
Egy pár halálon álomban átestem,
feloldott éjszakák, lepecsételt évek.
Titokzatos a rend, a végtelen zenéjében,
s mert hajnalodik éppen, a szellem
északi fjordra gondol, mélykékre, fehérre.

Néha sötétben botorkál a lélek,
Cellája nyitva, de nem látja senki sem,
hogy a türelem már semmit nem terem,
nap mint nap a közel és a távol,
kioltja egymást.

Köszönöm, hogy
hiányodban is létezel nekem.
Egy hajó vonul át, az égi tengeren
és látom,
ahogy vele úszik el, rólam az életem.

2020. december 15.

Couple II.
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133 – szerkeszti Horváth Benji

FANCSALI KINGA

Halbőr
1.
szobortest vagy kör alakú terekben,
de combod puha, ha szorítom
azt hiszik, a nő hideg, de könnyen megérinthető
az én combom nem horpad kezed alatt
nem csontból faragtak, folyóparti kövekből vagyok

2.
érmék helyett mindig lapos köveket
dobáltunk a templomperselybe
a hang számított, anyám meg ne verjen
magam elé képzelem azokat a vasárnap reggeleket
kavicsot gyűjtöttünk a folyó partján, majd tíztől
vénusz születése és bőrök sora az oltárnál

sokáig nem tudtad, mi lehet a folyó másik partján
úszás közben feltartott kezemben ruháim
alattunk hatalmas mélységek,
nem az számított, ahová így eljutottunk,
csak a víz, ha nem fogja fel nehezedő tested
remeg a has, eléri az áramlatot, süllyedünk egyre lejjebb
mikor elérjük a homokot, nem szűrődik be fény
csak halszemek világítanak a terméketlen mederben

már nem járunk templomba
de még mindig a hang számít, mikor a zár mint a kövek
anyám meg ne verjen
és a nap mint bármelyik régi reggel, betakarja melleinket

otthon-gyakorlatok
1.
egyik reggel felébredtünk, és ősz lett:
fél perc csend a liftben, amíg fel vagy leérünk
az ablak alatt házak és gyerekek
odafenn kövek rögzítve, ugrásra készen

csak nézünk lefelé a tetőről
még egy emelet magány
az ablakon másztunk ki
amíg látni lehet, minden bérház egyforma
szemedben újrafoltozott korlátok
gyere, utánozzuk az őszi fákat, hajoljunk a földig

2.
csontos vagy és fiatal
de női ruhákat képzelek rád

halvány függönyt a többi test elé
az asztalnál ülsz, mint egy vízköpő, eltátott szájadon
folyik a pörkölt vissza a tálba
megigazítják a gyöngysort nyakadon

az apák asztalfőn kövér házipoloskák
szagukat nem mosod ki ruhádból
az ablakon túl egy láthatatlan harmonikás
eltévesztette a lépcsőházat
pedig jel az újrafoltozott korlát
a zár nélküli vaskapu
rá van írva nagyban, itt nem lesz tánc
itt a lányok este dolgozni mennek

anya torzó
lapul valami a kert végében
télire eszik már ősz elején, rágja és tépi, le a földre
ez még nem a bosszú
ez egy gyerekkori emlék, hogy minden taposható a betonon

csigákon ugráltunk eső után
anyám ezt szerette, megérdemelték, kárt tettek a kertben
aztán sokáig nem történt semmi
nyálkásan simogattuk egymást
míg anyám elvadult, szült, de kölykei elhagyták
lerágta magáról az időt, vemhes testét kipreparálta
a ráncos terméketlenség rámosolygott
egyik férje sem ismerte már fel, hát betonhoz verték
tagjai lehullottak, de azt kapta, amit minden nő érdemel
testetlen szabadságot

gyere elő, ne bújj meg a kert végében
látni akarom, hogyan kúszol a nap alatt
taníts meg, hogyan kell fiatalon öregedni
hogyan legyen ez bosszú tüskés méhedért

Lockdown
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>>>>> folytatás a 12. oldalon

GOTHÁRD 
KRISZTIÁN

Augusztusi 
tyúkvágás
A  kánikula és a temetési szertartás 

nem mindenki szívét tudja olyan kenhe-
tővé olvasztani, mint a vajat. Pedig jó-
formán az egész falu megmutatja magát 
Mária néni temetésén. Mindenki Mária 
nénije már nincs. „Kevesebb lett a közös-
ségünk egy szerető…” – kezdődött a te-
metési beszéd a sírnál, de Évike számá-
ra ezzel a gondolattal be is fejeződik, mert 
édesapja határozottan hazainti a sor vé-
géről.

– Mária néninek úgysem számít már, 
hogy ott vagyunk-e vagy sem, de nekünk 
az az órácska is számít – magyarázza dön-
tését a lányának, alighogy kiérnek a te-
metőkertből.

Ezután szótlanul mennek hazafelé. Ha-
zaérnek. Édesapja felettébb parancsoló 
hangon jelenti be, hogy amíg ő nekifog a 
megmaradt deszkák gyalulásának, addig 
Évike le kell vágja Nagy Fehéret, nehogy 
megfulladjon ebben a melegben, és kárt 
valljanak vele.

– Ha most odateszed a vizet főni, akkor 
mire levetkezel és előkészíted, ami kell, 
pont jó lesz forrázni – jelenti ki.

– Odateszem – feleli Évike. Mióta édes-
anyja meghalt, általában csak ilyen egy-
szavas válaszokkal fogadja apja komor 
parancsait. Tudja, hogy nem könnyű ne-
ki, és nem akar akadályt tenni az amúgy 
is döcögő viszonyuk elé azzal, hogy nemet 
mond bármire is. Talán fél is attól, hogy 
mi lesz, ha nemet mond, de ezt csak érzi 
valahol legbelül, nem tudja megfogalmaz-
ni. Miközben felöltözik itthoniba és fel-
veszi a kötényét, félelem fogja el a tyúk-
vágástól. Egyedül még sohasem vágott 
semmit. Még csúf pofát sem vágott, mióta 
visszaemlékszik. Azt sem volt szabad. Egy-
szer ugyan megpróbálkozott vele édesap-
ja háta mögött, de Mária néni rögtön lebe-
szélte, mondván, hogy édesapjának most 
nagy gondjai vannak, nem lenne jó bosz-
szantani. Emlékszik Mária néni hangjára 
is, szép emlék. Évike aggódni kezd. Nem 
számított rá, hogy ilyen korán kell elvegye 
egy állat életét. Rengetegszer nézte végig 
ugyan, amikor Mária néni tyúkot vág, de 
ő még sohasem csinálta, és ettől görcsbe 
rándul szinte minden testrésze. A fiókból 
kiveszi a nagy kéknyelű kést, és a kiseb-
bet is, amivel majd felbontja Nagy Fehéret. 
Ettől nem félt, már megtanulta, hogy mi 
miután következik, és melyik vágást hol 
kell ejteni. Eszébe jutott az is, hogy jó len-
ne kivinnie a késeket az édesapjához, hogy 
megfenje, de nem akar a szemébe nézni. 
Haragszik rá, amiért ilyen korán kóstol-
tatja meg vele az élet fanyar és keserű ré-
szeit, de a tisztelet és a kötelességtudat 
mindig több volt Évikében, mint a harag 
vagy a düh. Ennek és Mária néninek kö-
szönhette, hogy még sohasem kapott sem 
pofont, sem verést az apjától. De nem is 
akarja megtudni, hogy milyen érzés lehet 

egy olyan pofon vagy verés, amilyenekről 
az osztálytársaitól hall. Nem kívánja.

Ezután előkészíti az újságpapírokat és 
a gyufát, hogy pucolás után perzselje meg 
a tyúkot. Forr a víz. Kiveszi a szekrényből 
a közepes vájdlingot, kezébe veszi a kék-
nyelű kést, és indul kifelé a tyúkudvarra. 
Az  ajtóban megáll és hallgatózik. Édes-
apja a műhelyben van, és gyalul, ahogy 
mondta. Vesz egy nagy levegőt, mintha 
valami emberfeletti feladatnak nézne elé-
be – abban a pillanatban így is érzi –, és 
lemegy a lépcsőkön, át az udvar közepén 
átfolyó sáncon. Mária néni mindig a sánc-
ba folyatta ki a tyúkok vérét, ő is oda fogja, 
úgyhogy a sánc szélére leteszi a vájdlingot 
és a kést. Körbenéz, hogy édesapja hon-
nan figyeli, ugyanis biztosra veszi, hogy 
ellenőrzi, mindent jól csinál-e. Nem látja. 
Ez némiképp megnyugtatja, de nem bízik 
a szemeiben.

– Biztos figyel valahonnan, csak nem 
akarja, hogy meglássam – s ezzel a gon-
dolattal megáll a tyúkudvar kapujánál. 
Végignéz a tyúkokon, hogy lássa, hol van 
Nagy Fehér, meglátja a vizesedény mel-
lett. Alig kap levegőt szerencsétlen te-
remtmény.

– Így is, úgy is meghalna szegény – el-
mélkedik, miközben a seprűért nyúl, 
ugyanis az az egyetlen fegyvere Totyogó 
ellen. Nem akarja, hogy rászökjön és meg-
vágja, amíg kihozza Nagy Fehéret. Kinyit-
ja a kaput és bemegy. Totyogó már meg-
rémülten gyűjti maga köré a tyúkokat, 
ahogy jó kakashoz illik, de Nagy Fehér-
nek már nincs ereje menni, csak néhányat 
lép. Évike az ajtó mellé támasztja a cirok-
seprűt, és már nyúl is Nagy Fehér után. 
Megfogja. Milyen meleg és nehéz.

– Kár volt ennyit enni, s meghízni. Most 
a sok háj miatt kell meghalj – mondja Évi-
ke. Nagy Fehér nem válaszol. Alighanem 
nem akar felelni még egy kotkodácsot sem, 
nehogy lelkifurdalást okozzon Évikének. 
Így hát szótlanul tűri, amíg Évike kiviszi 
a tyúkudvarról, és lábával behajtja maga 
mögött a kaput. Leteszi a sánc szélére, és 
pont ahogy Mária nénitől elleste, kifeszí-
ti nagy fehér szárnyait és rájuk lép, hogy 
még véletlenül se tudjon megszabadulni a 
halál szorításából. Közben érzi, hogy min-
den porcikája tiltakozik az ellen, amit ten-
ni készül, de erőt vesz magán, és a tyúk 
nyakához emeli a kést.

– Add ide, hogy fenjem meg, jobb lesz 
úgy! – hallja édesapja érdes hangját. Jól 
érezte, hogy figyeli őt. Édesapja odalép 
hozzá, Évike már nyújtja is a kést. Elvö-
rösödik.

– Ne engedd el – mondja édesapja, amíg 
a késsel elindul a műhely felé. Évike bó-
lint. Haragszik az apjára, amiért figyelte 
őt, mintha hibát keresne a munkájában, 
s  most előszőr grimaszol apja háta mö-
gött. Még ő maga is megijed ettől, szeren-
cse, hogy édesapja nem látta. Évike hallja, 
ahogy végighúzza párszor a kést a fenőkö-
vön. Csak azt akarja, hogy mihamarabb 
legyenek túl ezen. Nagy Fehérnek is ez 
lenne a legjobb. Még nehezebben veszi a 
levegőt, mint eddig.

– Szegény. Ugye félsz? Nem baj, én is fé-
lek. Mindjárt vége – sóhajtja Évike.

Édesapja kezébe adja a kést, és bemegy 
a műhelybe. Évike tudja, hogy csak úgy 

tesz, mintha bemenne, és valahonnan is-
mét figyelni fogja. Mély levegőt vesz. Ösz-
szeszorítja a fogát, bal kezével elmarkolja 
Nagy Fehér nyakát, és jobb kezével feleme-
li a kést. Felnéz, mintha kiutat keresne eb-
ből a helyzetből, és ekkor megint meglát-
ja édesapját a műhely sarkánál. Belenéz a 
szemébe, és meglátja, hogy a délutáni nap 
sugarai egy arcán lefutó könnycseppben 
csillannak meg. Eszébe jut, amit Mária 
néni mondott neki még a télen: „Édesapád 
szeret téged. Azért olyan kemény veled, 
mert édesanyádra hasonlítasz, és rá em-
lékezteted.” Csakugyan szereti? Ha igen, 
miért kell neki most levágnia a tyúkot? Is-
mét dühöt és haragot érez. Mintha égne 
belülről mindene. Elvágja Nagy Fehér tor-
kát. Vergődik. Még jó, hogy rálépett a szár-
nyaira, így nem tud elszabadulni. Mikor 
már nem érzi, hogy mozog, felemeli, hogy 
kifolyjon a vére. Megkönnyebbül, hogy vé-
ge. Ismét felnéz, szemeivel édesapját kere-
si, de már sehol sem látja.

Mikor kifolyik Nagy Fehér vére, belete-
szi a vájdlingba. Nem akarja látni a fejét, 
ezért levágja, és odadobja Bodrinak. Meg-
könnyebbül, hogy vége ennek, tudja, hogy 
innentől már könnyebb lesz a feladata. Be-
megy, kihozza a forró vizet, leforrázza, és 
megkopasztja Nagy Fehéret. Ezután meg-
perzseli és felbontja. Közben egyre csak 
maga előtt látja az édesapja arcán lefolyó 
könnycseppeket, és az ő szeme is megtelik 
könnyel. Szereti.

Vacsorára Évike elkészíti a tyúkaprólé-
kot, ahogy Mária néni tanította neki, de 
nem eszik belőle. Korán lefekszik.

Bárkák
Csak álltam és néztem a megáradt pa-

takot. Nem volt mit tenni. Hátára kapta 
a kaptárokat, és azok úgy sodródtak raj-
ta, akár kis bárkák a világóceánon. Bele-
törődtünk, és nagy sóhajokkal bementünk 
a házba. Zuhogott, és csak reméltük, hogy 
nem ismétlődik meg a tavalyelőtti Özön-
víz, ahogy az ablakból néztük, mi történik 
odakint. Hirtelen érkezett. Időnk csak ag-
gódni volt, felkészülni nem.

Nemsokára már a kályhán gőzölgött 
a hecsedlitea. Nem szerettem, de mindig 
megittam. Hiába mondtam, hogy ne te-
gyen bele cukrot, mert mi a kávét és a teát 
is cukor nélkül isszuk, mindig jól megcuk-
rozta. Azzal magyarázta, hogy életében le-
nyelt már elég keserűt. S ahogy néztem a 
homlokán sorakozó ráncokat, semmi két-
ségem sem volt efelől. Kitöltötte a teát, és 
leültünk az asztal mellé.

– Már tegnap ki kellett volna vigyük 
a kaptárokat a tanyára. Bogra futott az 
egész, egy sem fog megmaradni. Nem is 
nekem való már a munka, tavaly rúgtam 
el a hetvenet – összegezte a történteket 
Pali bácsi.

– Ha így tudtam volna, már a tavaszon 
felgógálom a lábaimat, s  nem dolgozok 
semmit. Eszembe sem jutott volna megint 
veteményezni. Te örökké a bogaraidat bú-
sulod, de idén semmi zöldséget nem húzol 
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ki már a veteményből – kontrázott Eszter 
néni. – De ne búsulj, mert jövőbe sem. Én 
ugyan többet nem mozdítok semmit oda-
kint – fejezte be a mondandóját, s akko-
rát kortyolt a cukros teából, hogy tikácsol-
ni kezdett.

– Na látod, rosszat szóltál, s már ara-
tod is a büntetést – nyugtázta Pali bácsi.

Nem tudtam, pontosan minek morgo-
lódnak ennyit egymással, betudtam an-
nak, hogy már öregek. Negyvenhét év 
alatt eléggé megunhatták egymást. Egy-
szer megkérdeztem tőlük, mikor még ki-
sebb voltam, hogy szeretik-e egymást. 
Pali bácsi egyértelműen bólintott, elmo-
solyodott, majd így szólt: – Hogyne sze-
retnénk. Ő is egy mást, s én is egy mást. 
Ezen mindhárman jót nevettünk.

A cukros tea és az eső hangja nemso-
kára megtették a hatásukat. Pali bácsi el-
ment ledőlni, s meghagyta, hogy egy óra 
múlva ébresszük fel. Addig néztem, ahogy 
Eszter néni tesz-vesz a konyhában, s köz-
ben mesélte, hogy azon a nyáron, amikor 
összekerültek, nem voltak lovaik, csak 
egy tehén, amit a szekér elé befogjanak. 
Így indultak hátra a kaszálóra szénát csi-
nálni. Felpakolta az ételt három napra: 
egyik nap kaszáltak, másik nap száradt 
a rend, forgattak, harmadnap hazahozták 
a szénát.

– Pali örökké ilyen lassú volt. Nekem 
kellett mindig futni utána, hogy halad-
junk a munkával. Azt csinálta, amit akart, 
nem hallgatott reám soha. Néztem akkor 
is, hogy jön az eső, s kéne indulni haza 
a szekerecske szénával. Elment, hogy bé-
fogja a tehenet a szekér elé. Mondtam ne-
ki, hogy nehogy elengedje a láncát, fogja jó 
szorosan, mikor oldja el a fától. De annak 
akkor sem lehetett mondani semmit, s el-
engedte. Örvendett is a tehén a szabad-
ságnak, annyira huncut volt, hogy utána 
sehogy sem tudtuk megfogni. Már délután 
lett, amire sikerült. Az is úgy jött össze, 
hogy dinnyehéjjal becsaltam az esztenába, 
s ott Pali bátyóddal megszorítottuk. Igen 
ám, de utána a mocsok marha egyet sem 
lépett a szekérrel, annyira megharagudott 
ránk. Nem is csoda, a szabadság íze után 
nem tetszett neki húzni a szekeret. Diny-
nyehéjjal kellett hazacsalni, arra bezzeg 
megmozdult. Mentem előtte hosszan a ka-
szálókon, bé az erdőbe, rá az országútra, 
s onnan hosszan a falun, úgy, hogy mutat-
tam a kezemben a dinnyehéjat. Pali csak 
csúfolkodott a szekérről, hogy lám, ezért 
kellett nekem megvegyem a románoktól a 
dinnyét, hogy valahogy tudjunk hazajön-
ni. De el is fáradtam a nagy úttól, s a sok 
mérgelődéstől, úgy, hogy másnapra bélá-
zasodtam. Ilyen volt a te Pali bátyád.

Vacsorakor már alábbhagyott valame-
lyest az eső. Szerencsére a patak sem nőtt 
meg még nagyobbra, így nyugodt éjsza-
kánk volt. Reggel napsütésre ébredtünk, 
de félve mentünk ki a házból. A patak le-
csendesedett, visszahúzódott a medrébe, 
mintha tegnap este nem ő árasztotta vol-
na el a falut. A  méhkaptárok gazdátla-
nul elsodorva, felborítva, összetörve, sár-
ral beterítve hevertek a földön. Eszter 
néni veteményét pedig beterítette a sze-

mét és az iszap. Rá sem lehetett ismerni 
az ágyásaira. Mindkettőjük szemébe köny-
nyek szöktek. Nem is csoda. Kezük mun-
kájuk lett oda. Szótlanok voltak, miközben 
a szemetet és a kaptárok darabjait szed-
tük össze a kertből. Látszott, hogy a mé-
hek belepusztultak a kaptárokba.

Ahogy a szemetet szedtük, megérkezett 
Árpi bácsi a szomszéd utcából. Nem ismer-
tem, csak utólag mesélte el Eszter néni, 
hogy Árpi bácsiék bújtatták el a forrada-
lomkor a rendőrtisztet, mert megsajnálta 
szerencsétlent, nehogy agyonüsse a nép. 
Mikor az események lecsendesedtek, útjá-
ra engedte, hogy meneküljön. Azóta sem 
tudja senki, hol van. Csak évek múlva de-
rült ki, hogy ki segítette megszabadulni.

– Hogy vannak, szomszédék? – kezdte a 
mondandóját.

– Így ne, nyakig a nyomorúságban – 
válaszolt Pali bácsi. – Látod-e, minden 
hogy néz ki? Összetörte a víz a kaptáro-

kat, s idehordta a falu mocskát. Nagy ba-
jok lesznek még ebből az időjárásból. Min-
den meg van változva.

– Meg bizony. De tudod-e, hogy mit ho-
zott le a víz az én kertembe? Egy nagy 
kaptár méhet, s már mind kijöttek a kap-
tárból. Olyan mérgesek, hogy mi lett ve-
lük, hogy oda közé nem lehet menni.

Pali bácsi szeme felcsillant, nem hit-
te el, hogy valamelyik méhcsalád is túlél-
te a vihart. Mikor felmentünk Árpi bácsi 
kertjébe, hogy megnézzük a méheket, azok 
csakugyan jól voltak. Megvártuk az estét, 
hogy mindegyik menjen vissza a kaptárba, 
bezártuk őket, és úgy vittük haza. A sár-
ga kaptár maradt a kert egyetlen dísze. 
Azon a nyáron kezdett el engem méhész-
kedni tanítani. Az első csípés után pedig 
úgy feldagadt az arcom, hogy a szemei-
met sem tudtam kinyitni. Édesapám ér-
tem jött és hazavitt. Az volt az utolsó ná-
luk töltött nyaram.

>>>>> folytatás a 11. oldalról

A Woman in a Cube 



2021/13. SZÁM – JúLIuS 10. 13

ANDREI DÓSA

álom animával
(vis cu anima)

Álmomban a hallgatásoddal küzdöttem.
Fogj kézen, mondtam, és próbáltam hozzátapadni
hippi színekkel díszített, könnyű, nyári dzsekidhez.
Bocsáss meg, a hallgatás agresszívvé, kompetitívvé tesz.
A dörzsölés általi tűz a specialitásom.
Fogj kézen, csúsznom segíts
kompakt vizek testében, hagyj sírni
fáradt korallok mellett. Csúszom, fekete, rombusz
alakú állat, farok helyett ostor. Homokot lélegzem,
és alatta nem találok, csak kétségbesetten öregedő műanyagot,
ahogy csak a műanyag tud öregedni.
Álmomban folyton meg akarsz halni –
a jelzőfényeket rendkívül könnyű követni, mondtad,
még ha az aurájuk valóban machiavellisztikus is.

not quite desirable
mit tudnék mondani hogy jobbá tegyem az életed?
hogy ne ess könnyen depresszióba
hogy ne pazarold energiádat olyanokra, akik nem érdemlik meg
bla bla nincs hatalmamban emberi sorsokat látni a repülőből
mint a cigány nő ma a tengerparton aki egy negyed pakk 
 kártyából jósolt
a másik három negyed tudása a nagyanyjánál maradt
csak töredékeket ismerek abból ami felvidíthat
a fotók ahol a hátam látszik és ahogy a kezedet fogom
csodás tájakban nem feltétlenül jelentik azt hogy te valóban követsz
látlak virágesőben perzsa selyemfák alatt
de a varázslat bármely eleme könnyen visszaeshet a végtelenbe
a varázslat bármely más eleméhez viszonyítva akkor hol a varázslat?

kínos atrocitások
(atrocităţi penibile)

nincs az elutasítottak számára menedék
nincs bíróság ahol kiállhatnának
ügyükért
csak a mellkasi fájdalom és az önsajnálat
dagályos mozgása van

az ő kőbe vésett képe és az igazságtalan szavak
zengenek a lassan pusztító
hullámok felett

kínos atrocitásokat gondoltam el
hogy gyorsabban múljon a szenvedés
az egyszarvú pokoljárta könnyei
ahogy a szem sarkában feltűnnek újra
mint ciáncseppek

***
a kapcsolatra való koncentrálás csökken
izzadok a szálláson az extázis miatt
nagyon akarlak és nem vagy elég nekem

megvilágított beltér – bent azok
akik napi háromszor lemerítik
az akksijukat youtube a fülesekben
nem szólnak egy szót sem

elégedetlenség emészt jóakaratot
felismerem magam a szálloda
szar hámló vakolatában

ki fogad örökre
ilyen izzadtan készen rá hogy köpjek
sebekre vagy örömökre

megint önző módon értve
a befektetés szót: föld alatti felhőkarcolók
játéktermek sztriptízbárok

hol baszhatom egyedül
seggbe a lelkem örökre
…
a tengeren vagyunk épp
várj fordítsam meg a telefont megmutatom

ahogy leültünk
ehhez a családi portréhoz
napsugarunkkal a karjainkban
az az aranymetszés

i love peaches
a sugárhajtóművek hőhullámait fényképezem
ugyanaz a pazarlás és szóródás az égen a vizekben és a földön
megérkeztem a megfelelő világba azt hiszem maradéktalanul 
 asszimilálni foglak

annyira szép vagy amikor wong kar-waiból mondasz valamit
és csillapítod az abszurd alkalmatlan tüzet az erotikus bánatot
ezeket a földtől és portól fekete mérlegsúlyokat emeled te fel

élhettünk volna düsseldorfban vagy akár berlinben
este amikor hazaértél volna fáradtan a számlázástól
megkérdeztelek volna warum bist du so seriöz

két elveszett szerotoninlevesbe olvasztott német
magas pofacsontokkal és teuton csontozattal

minél bársonyosabb
annál ijesztőbb

barack szőrével bevont
kifordított bőrű borjú

HORVÁTH BENJI fordításai
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Szalontai Jank
Irodalmi játék

Sokszor, sok helyen elmondtam már, 
hogy Arany János 1856-os, kétkötetes Ki-
sebb költeményei a kedvenc versesköny-
vem. Évekig reménykedtem, hogy vala-
melyik antikváriumból sikerül megvenni 
egy eredeti kiadást, végül a Columbia 
University könyvtárából töltöttem le (ol-
dalanként!) a könyv digitalizált változa-
tát. Tekintve, hogy a két kötet közel 500 
oldal, el lehet képzelni, milyen szépen el-
szórakoztam Arany János Kisebb költe-
ményeivel. Aztán ebből az 500 oldalból 
a csíkszeredai Pro-Print kiadónál csu-
daszép könyvet szerkesztettek nekem 
(egyetlen példányban), úgyhogy most egy 
szinte eredeti kiadás büszke tulajdonosa 
vagyok! Forgatom is nagy-nagy gyönyö-
rűséggel – egyszerűen nem tudom meg-
unni, már csak azért sem, mert kötet-
mániásként kíváncsi vagyok, hogy miért 
olyan a könyv, amilyen. Sokáig nem ér-
tettem például, hogy Arany miért épp 
a Szibinyáni Jankot szerepelteti utolsó 
versként a második kötet végén. Nem ez 
a legszebb, legjobb, legfontosabb vers a 
könyvben, akkor meg mit keres egy eny-
nyire hangsúlyos helyen? De talán kezd-
jük a legelején.

Mit tudunk erről az 1856-os könyvről? 
Tudjuk, hogy

1. Arany eredetileg egyetlen kötetben 
akarta megjelentetni kisebb költeményeit, 
aztán a kiadó (Heckenast Gusztáv) javas-
latára mégis kettő lett belőle, a követke-
zők szerint: az  első kötetben 46, a  má-
sodikban 42, összesen tehát 88 vers (én 
legalábbis ennyi verscímet számoltam ösz-
sze a tartalomjegyzékek alapján);

2. tudjuk, hogy a kétkötetes változat-
hoz Arany összekutyulta egy kicsit a ver-
sek eredeti sorrendjét.

Nem tudjuk viszont, hogy Arany miért 
éppen abban a sorrendben közölte a ver-
seket, ahogy azok a két kötetben szere-
pelnek (mert hogy nem kronologikus sor-
rendet követ, az biztos). S hiába olvasunk 
el könyvtárnyi szakirodalmat Aranyról, 
segítséget nem igazán kapunk (üdítő ki-
vétel Szörényi László rövid, de annál iz-
galmasabb értelmezési kísérlete, amit 
az Arany-bicentenáriumra írt: Szörényi 
90 verset számolt össze a két kötetben – 
a háromrészes Emlények darabjait külön 
versekként kezelte –, megfeleltetve a 90 
verset az Isteni színjáték 90 énekének). Bo-
nyolítja a dolgot, hogy maga Arany is csak 
egyetlen helyen beszél arról, milyen kötet-
kompozíciós elvet követett: Tompa Mihály-
nak ad kötetszerkesztési tanácsot 1856. 
október végén: „A  rendezésben tehát el-
különzést nem, csak változatosságot aján-

lok, vígra szomorú – jobbra gyengébb; így 
míg egyik a másikat emeli, az olvasónak 
is nyugpontokat nyújt mintegy – ha egy 
gyönge ki nem elégíti, az erős utána an-
nál erősbnek tetszik &c. Én legalább ezt 
követtem, tudván, hogy varietas delectat.” 
Csakhogy nekem nem elég ez a „varietas 
delectat” (a változatosság gyönyörködtet)! 
Meggyőződésem ugyanis, hogy Arany sok-
kal bonyolultabb (ha úgy tetszik: játéko-
sabb) elme annál, hogysem beérné ennyi-
vel! (Egyetlen konkrét példa az Arany-féle 
játékra: tudjuk, hogy az 1850-es évek ele-
jén Arany alaposan átírta a már kész Tol-
di estéjét, ami aztán 1854-ben jelent meg. 
És hány sor lett az új változat? Pontosan 
1852! Tehát: Szerző + Cím + 1852 verssor 
= 1854, vagyis éppen a megjelenés éve! Ne 
mondja nekem senki, hogy vannak ilyen 
véletlenek!) Javaslom tehát, hogy játsz-
szunk egy kis irodalmi játékot, mert ha 
sokáig lapozzuk Arany János 1856-os 
könyvét, rengeteg rejtett kódot találha-
tunk benne!

Nyomtassuk ki például a két kötet tar-
talomjegyzékét, és ragasszuk egymás 
mellé őket. Tegyük félre az első kötet el-
ső, Télben című versét, mert az afféle elő-
szó, pont úgy, mint Horatius első verse az 
Ódák első könyvében. Mit is mond Hora-
tius abban az első, Maecenashoz írt vers-
ben? Azt, hogy nem érdekli se a sport-, se 
a hadisiker, se semmi, csak a múzsák: „és 
míg engem a vers papjaihoz sorolsz, / fenn-
költ homlokomat csillagokig vetem” (Be-
de Anna fordítása). És mit mond Arany 
a Télben utolsó versszakában? Azt, hogy 
nem érdekli az álmában megjelenő „való-
ság”: „Hagyjuk e zord képet, / Hisz’ ez a 
való, ez sivatag életem: / Deríts szép ál-
mokat örökzöld tavaszról / Oh költészet! 
nekem”. (Tehát mindkét vers amolyan 
„himnusz” a költészethez.) Ha viszont fél-
retesszük a Télbent, így fog kinézni a két 
tartalomjegyzék (helyszűke miatt sok-sok 
kihagyással, persze):

A varró leányok Családi kör
(…) (…)
Az alföld népéhez Magyar Misi
A rab gólya Enyhülés
(…) (…)
A Dismal mocsárok tava Sir Patrick Spens
(ballada, Moore után) (skót ballada)
Évek, ti még jövendő évek Vágy
Letészem a lantot A vigasztaló
(…) (…)
Népdalok  Népdalok
(…)  (…)

Számomra igenis feltűnő, hogy mind-
össze két (ballada)fordítás szerepel a Ki-
sebb költeményekben, de pont egymással 
szemben, elosztva szépen a két kötetbe. 
Ahogy az is feltűnő, hogy mindkét kötet-
ben szerepel egy-egy Népdalok című vers, 
szintén egymással szemben. Ne mondja 
nekem senki, hogy vannak ilyen véletle-
nek! És mit üzen Arany ezekkel a rejtett 
kódokkal? Hogy olvassam nyugodtan pár-
huzamosan a két kötet egymással szem-
ben lévő verseit, mert érdekes felfedezése-
ket tehetek. A varró leányokban meghal a 
vőlegény, tehát lőttek a lakodalomnak. Ve-
le szemben viszont ott van egy boldog csa-
ládi kör. Az alföld népéhezben azt mondja 
a költő, hogy nem kell annyit bölcsködni, 

„A felföldre is jó néha tekinteni”, mert az 
alföldiek se jobbak a Deákné vásznánál. 
S vele szemben a Magyar Misiben tény-
leg megrajzol egy alföldi vadbarmot. „Le-
tészem a lantot. Nyugodjék. / Tőlem ne 
várjon senki dalt” – mondja a Letészem a 
lantotban. És mit olvasunk a vele szem-
ben lévő A vigasztalóban? „Mi a tűzhely 
rideg háznak, / Mi a fészek kis madárnak, 
/ Mi a harmat szomju gyepre, / Mi a bal-
zsam égő sebre (…) / Az vagy nekem, oh 
költészet!” És: „a panasz, midőn beval-
lom, / Nemesebb lesz, ha kidallom”. Hát 
nem imádni való? Mert akkor most mi 
van? Letészed a lantot, vagy nem tészed 
le? Döntsd el, testvér, mert szegény olvasó 
a végén még megbolondul!

S akkor a Szibinyáni Jank. Mint már 
említettem, nagyon hangsúlyos he-
lyen, a  második kötet utolsó verseként! 
Az imént már szóba került Horatius neve. 
Arany Lászlótól tudjuk, hogy édesapjának 
Horatius volt a kedvenc költője, öregkorá-
ban például Horatius-versek memorizálá-
sával szórakoztatta magát (sőt, fordított 
is tőle). Tudjuk, hogy Horatius együtt je-
lentette meg ódáinak első három könyvét 
(mit ad isten: egészen pontosan 88 verset). 
És  mit olvashatunk Horatius 88., Mel-
pomenéhez írt versében? „Ércnél is ma-
radóbb művet emeltem én, / fenséges pi-
ramis csúcsa nem ily magas (…). / Jobb 
részem nem enyész, szellemem él tovább” 
(Bede Anna fordítása). Arany persze túl 
szerény ilyen öndicsérethez (élete végén, 
Honnan és hová? című versében is csak 
annyit jegyez meg, hogy „Egy barázdát én 
is vontam”, illetve „Én is lantot pengeték”). 
Hogy lehetne mégis emlékművel befejezni 
a Kisebb költeményeket? Úgy, hogy verset 
ír druszájáról, Hunyadi Jánosról! „Most 
is vallják, egyre dallják / Szerbhon ifjai, 
leányi, / Guzliczájok hangja mellett: / Ki 
volt Janko Szibinyáni. / De a magyar aja-
kon is / Neve, hire átalános: / Mert hisz’ 
él még… él örökké / A dicső Hunyadi Já-
nos.” Ne mondja nekem senki, hogy van-
nak ilyen véletlenek!
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Vad tenyerek
(Divlji dlanovi)

Szeretni a legkönnyebb, minden más nehéz.
hosszú idő áll mögöttünk: görcsös napok.
köpenyes árusok, kamu papok,
az éj falkája egyetlenegy eleven égőn marakodik, odalenn
a déli negyedben. mit látok még?
rövidülnek a versek.
szemeid úgy lépnek beléjük, mint a stadionba,
jelző fáklyákkal. a zsebekben
vad tenyerek vizslatnak. percre készen guggolnak,
mint szlávok a szupermarketek előtt,
míg az észak bosszúra készül, míg nem kattannak
az ezüst pénztárablakok. a tér halhatatlan léte. vérnyomás.
végtére mi legyen a többivel? a macskák reggelije, az ige 
 aorisztosza,
az istenek a nyomorékoknak. hideg haza.

Szintaxis
(Sintaksa)

Így hizlaltuk egymást nappal és kézfejjel.
orvosság voltunk a halál vírusa ellen,
felkeltünk, és piacra mentünk,
szalonnás tojást sütöttünk,
az időt apró csomókba kötöttük,
nehogy végül, amikor minden megoldódik,
több legyen belőle, nehogy úgy élvezzük, mint pap a kisfiút,
az erdő a szemerkélő esőt.
ösztöneinkben bízó emlősökké váltunk,
egyedüli törvényünk a helyesírás,
feledve, hogy pont nélkül, sorozatos vesszőkkel szeretünk.
ólomtól elfeketedett könyökkel lefüleltük
a nevüket eláruló, létező dolgokat,
az eljövendő dolgok pedig a déli bőr alatt reszketnek:
az élők hidegek és távol voltak, a tojások ciripeltek, az újságok 
 susogtak,
a holtak közel kerültek.

Az utolsó ünnepek
(Poslijednji praznici)

A napok a naptár kockáiban bomlottak, elfeledve
a piros-fehér mezőkben, mi is fokozatosan haldokoltunk,
elfeledve a piros-fehér országban. tán a disznótor
idején; a köd dereka az alacsony ágakba akadt,
az útmenti tüskék a járókelők pulóverét fenyegették.
a fiú kötélen vonszolta a macskát, morgott,
ha nem maradsz, megbüntetlek, a radiátorhoz
kötöttelek, te pedig azt mondtad: kötözz meg. és azt kérdezted,
miért írsz mindig az időről, honnan ez a sok ősz, egyáltalán
mi a fontos ebben, időből költészet nélkül is van dögivel. írjál

végre valamit magadról, mondtad, s odavetetted a gyereknek, 
 hogy: dögölj meg.
aztán tessék: Ágota Kristófot jobban szeretem Agatha Christie-nél,
jobban kedvelem Anne Sexton lírai verseit a vallomásosaknál,
nem szeretek az emberek balján járni, nem a paranoiára, 
 nem hiszek a titkokban,
ha még valamit mondanék neked, kivégeznélek.

Vasárnap-gyűjtő
(Sakupljač nedelja)

A végtelen vasárnapot a szívemben hordtam,
mint rejtett hibát.
minden kattogással az idő verssé érett:
az ősz az utcasarkok körül lopakodik, zsebre vágott kézzel.
gesztenyéket az ósdi lapok tölcsérébe. a lombok csalása 
 diadalmaskodott.
a gesztenyék, még mindig forrón, éhes torokkal találkoztak,
az újságok a szélnél hatalmasabb, a tűznél hatalmasabb erőre 
 várakoztak.
várták azt a kezet, amely felemeli őket, mintha a világ minden 
 sóvárgása
mindössze három hatalmasba tömörült volna, az összekötözött 
 dolgok régi újságaival:
összegyűrni az újságokat, majd a cipőbe gyömöszölni, míg a láb 
 hiányzik,
sapkát hajtogatni az újságokból, és elküldeni a szobafestőknek.
az egyik sapkát, lehetőleg a legnagyobbat, a hajóra küldeni,
amelyet egy valótlan gyerek leúsztat a patakon egy olyan országba,
ahol az isten nem végtelen, hanem néma. és nincs semmi.
semmi a vasárnapokon kívül.

ORCSIK ROLAND fordításai

Long Hands

Marko Pogačar 1984-ben született Splitben. A zágrábi egye-
temen szerzett diplomát az összehasonlító irodalomtudomány 
szakon. A Zarez irodalmi hetilap és a Quorum irodalmi folyó-
irat szerkesztője volt. Eddig öt verseskötete, továbbá egy pró-
za-és publicisztikakötete, valamint két esszékötete jelent meg. 
Műveit, könyveit több nyelvre lefordították. Magyarul eddig 
A káosz vigasza (Jelenkor, Pécs, 2009) című kötete jelent meg, 
illetve a Kalligram 2009/7–8-as, s a Tiszatáj 2012/6-os, fia-
tal horvát lírát bemutató számában jelentek meg versei, vala-
mint a versumonline.hu, illetve az 1749.hu portálokon. A fen-
ti költemények alapjául a szerző legutóbbi kötete, a Zemlja 
Zemlja szolgált (Föld Föld, 2017).
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Feljegyzések egy zsebfüzetből
részletek

Fenyőfa
Nagyapám nem született kertésznek. 

Nem bíbelődött a virágokkal, nem locsol-
gatta a rózsákat, nem lábadt könnybe a sze-
me, amikor a kertben elpusztult a körtefa. 
Nagyapám kemény fickó volt, fiatal korában 
ökölvívó bajnok, aki tudta, ha nem üt na-
gyot, az ő feje fölött szólal meg a gong. Néhá-
nyan az gondolták, kettős személyisége van: 
napközben gyönyörű rózsákat, büszke pari-
pákat festett, este embereket vert a ringben. 
A fájdalom nem izgatta, azt viszont nem sze-
rette, ha hülyét csinálnak belőle. Nagyapa 
sziklakemény volt, akiről gyerekként azt 
hittem, rajta az idő sem fog, nem ismeri a 
félelmet, megóv minden bajtól, erős karjai-
val oltalmaz, és soha nem hal meg. A hábo-
rúban felderítő volt, elsőként érkezett az el-
lenség állásaiba. A harcok után senki sem 
várta el tőle, hogy virágokat ápoljon.

Aztán megtudtam, hogy világra jöttem-
kor nagyapám fenyőfát ültetett az udvar sar-
kába. Azon a napon ketten születtünk: én 
meg a fenyőm. Ő ezt soha nem emlegette, 
mikor kissé nagyobbacska lettem, apám egy-
szer rámutatott: „fiam, az a fa egyidős veled”.

Együtt cseperedtem a fámmal. Egy ideig 
magasabb voltam nála, aztán hirtelen el-
hagyott a növésben. Gyerekként bebújtam 
dús ágai alá, később már alig láttam a te-
tejét. Csodáltam, mert örökzöld volt, rám 
pedig néha őszbe forduló hangulat tört. 
Olyankor csak rá kellett nézzek fenyőmre, 
és tudtam, a ború és a bú sem tart örökké. 
És felismertem, hogy az élet is véges…

A fa ott állt büszkén és zölden az udvar 
sarkában. Túlélte a kezeket, melyek föld-
be tették gyökerét. Titokban hittem, hogy 
együtt öregedünk meg. Ő zöldelve, én fehé-
redő hajjal, de mindketten békésen és nyu-
galomban.

Aztán elhagytuk a házat, a  kertet, 
a  szülőhelyet, az  eresz sarkában díszel-
gő fecskefészket. Elhagytam fenyőfámat. 
És akinek semmit sem jelentett, kivágta.

Mintha törzsembe vágott volna a fűrész, 
úgy fájt a fa halála.

Árnyékban
A gesztenyeszedés mindig az agyamra 

ment. A  furcsa ebben az volt, hogy több-
nyire nekem kellett megszerveznem. Mind-
ez azért történt így, mert én voltam az osz-
tály pionírosztagának parancsnoka. Ami 
nyilván megint nem az én hibám volt, mai 
napig számomra megmagyarázhatatlan 
módon negyedik végén a gyerkőcök úgy 
döntöttek, elég lökött vagyok ehhez, le-
gyen hát a Maki (akkoriban ez volt a be-
cenevem) a „főnök”. Volt ebbe beleszólása 
a tanító néninek is, aki valamiért nagy jö-
vőt jósolt nekem, bár azt ő sem tudta pon-
tosan, ez miképp fog megvalósulni. Sárga, 
cifra zsinór jelezte fehér ingemen a hatal-
mat, szebb napjaimban, amikor a kitün-

tetések is felkerültek, teljes harci díszben 
úgy nézhettem ki, mint egy ütődött tábor-
nok törpekiadása. Mindenesetre későbbi 
osztályfőnökeim is láthattak bennem va-
lamit, hogy mit, az örök titok maradt, de 
négy évig megszakítás nélkül úttörőpa-
rancsnok voltam.

Ami a gesztenyeszedést illeti: tulajdon-
képpen könnyű helyzetben voltam, környé-
künkön két park is volt, plusz a közeli te-
mető, nem volt nagy kunszt beszerezni a 
gesztenyét. Inkább azért utáltam a műve-
letet, mert felesleges időtöltésnek tűnt, so-
ha senki nem magyarázta el, hova kerül az 
iskolába szállított tonnányi gesztenye, aho-
gyan az sem tudtam meg soha, hogy az ál-
talunk éveken át reszelt kampósszegek ki-
nek a falában kötnek ki.

Sokat azóta sem változtam. Törvény- és 
szabálytisztelő embernek vallom magam, 
ám az olyan regulák, amelyeknek nincs 
magyarázata, a korlátok, amik fölösleges-
nek tűnnek, most is az agyamra mennek. 
Ilyenkor inkább messze elkerülöm a szem-
besülést velük, ahogyan annak idején ke-
rültem a parkot gesztenyeszedés idején.

Vezető pozícióban való regnálásom a ki-
lencedik osztály kezdetén ért véget, amikor 
a piros nyakkendős csőcseléket KISZ-ta-
gokká avanzsálták. Kijelentettem előre, 
hogy bármilyen vezető funkcióra alkalmat-
lan vagyok, így Márta osztálytársnőmre 
hárult a hálátlan feladat, hogy az ifjúkom-
munistákat egyben tartsa és olykor meg-
regulázza.

Jómagam vezetőként eltöltött éveimből 
levontam a megfelelő következtetéseket. 
Azóta is szeretek inkább árnyékban ma-
radni.

Gátlások
Általában nem vagyok egy gátlásokkal 

teli ember, nincsenek beteges komplexusa-
im, egy-egy beszélgetésben feltalálom ma-
gam, társaságból nem kergetnek el, de fel-
nézek mindenkire, aki valamit elért az 
életben. Talán azért, mert mindig van egy 
olyan érzésem, hogy tisztelni kell azt, aki 
nem herdálja szanaszét képességeit. Val-
lom, adjuk meg a császárnak, ami a császá-
ré, a nőknek az elsőbbséget, gyerekeknek 
a kedvességet és így tovább. Hivatásomból 
kifolyólag nagyon híres emberekkel is ké-
szítettem interjút, nyilván volt bennem egy 
kis frász, hogy ne égjek le, ne nézzenek fél-
kegyelműnek, de eddig még senki sem kö-
tött hurkot a nyakamra a beszélgetés után. 
És nem is híresztelték, hogy találkoztak 
egy lökött, felkészületlen újságíróval.

És mégis. Van egy barátom, évtizedek 
óta ismerjük egymást, amúgy a legna-
gyobb senki a körünkben, akiről tudom, 
hogy megvet engem. Érzem ezt, ahányszor 
csak találkozunk, és beszélgetünk. Süt a 
szeméből, a szavaiból a lenézés, és bár egy 
fejjel alacsonyabb nálam, öt emelet magas-

ságából tekint le rám. Oda jutottam, hogy 
jelenlétében elfog az izgalom, minden sza-
vamat megválogatom, komplexusok sora 
telepszik rám, még a levegőt is nehezeb-
ben veszem. Világhírű színésznő jelenlé-
tében nem éreztem azt a drukkot, mint a 
vele való társalgáskor. Talán az teszi ezt 
velem, hogy érzem és tudom, barátom, aki 
életében semmit nem ért el, aki a közösség 
egyik nagy nullája volt és maradt, mennyi-
re hülyének néz.

Viszonyom a barátommal az élet megold-
hatatlan problémái közé tartozik. Változ-
ni már egyikünk sem fog, én maradok az 
iránta érzett gátlásaimmal, ő meg a boldog 
tudatlansággal.

Pápaszem
Negyvenéves koromban kezdett romlani 

a látásom. Előbb csak a kisebb betűket nem 
láttam, aztán a nagyobbakat sem, végül 
kénytelen voltam szemüveget csináltatni.

Ötvenévesen már se közelre, se távolra 
nem láttam jól. Még derengtek a közeledő 
kocsik, a jelzőlámpák színei, de be kellett 
lássam, a szemem már nem a régi.

Aztán eszembe jutott nagymama. Nagy-
jából hetvenéves korában csodálatos mó-
don visszatért a látása, egyik nap letette 
a konyhaszekrényre az okulárét, és többet 
nem láttam pápaszemesen. Vígan kiolvasta 
a legkisebb betűket is az újságban, és már 
nem okozott gondot neki megtudni szem-
üveg nélkül sem, hogy éppen kit temetnek 
ismerősei közül. Nyolcvanévesen azzal nyű-
gözte le a családot, hogy az egyetlen volt a 
házban, aki a gyógyszerek ismertetőjét is 
szemüveg nélkül olvasta.

Az idő felettem is rohamosan telik. Bár 
még messze vagyok nagymama „látó” ko-
rától, nekem is tisztul a szemem. Még nem 
látok úgy, mint a sasok, de újra képes va-
gyok elolvasni az újságot szemüveg nélkül, 
és a távolban is egészen élesen derengenek 
a tárgyak.

Hiába, az öregedés is jó valamire.

In the Cube
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Milyennek láttuk a koronavírust? 
Rövid covidfilm-szemle
Egy történelmi fordulópont kapóra jöhet 

bármilyen alkotónak. A  koronavírus-jár-
vány azonban nem csak univerzális témák 
és problémák sorát kínálta fel a filmesek-
nek, hanem nagymértékben átírta a film-
készítés alapszabályait is: hányan, hol és 
hogyan szerepelhetnek egyszerre, hogyan 
tehető feszültté egy gyenge felbontású vide-
óhívás, és hogyan lehet úgy érzelmeket kö-
zölni, hogy a színész arcát maszk takarja. 
A változások nem korlátozták különöskép-
pen a dokumentumfilmes ágazatot (nem 
véletlenül lett népszerű műfaj a járványidő 
alatt), a sorozatok, rövid- és nagyjátékfil-
mek készítői azonban már kénytelenek vol-
tak kompromisszumokat kötni.

A járványdokfilmek hamar alkalmazkod-
tak a nézők bezártságához és tudásszomjá-
hoz, így számtalan olyan alkotás tűnt fel, 
amely a koronavírus-járvány korábbi pan-
démiákhoz való viszonyát vagy jelenlegi ál-
lapotát vizsgálja. Akadnak kifejezetten na-
iv kísérletek, ilyen a Netflix Coronavirus, 
Explained (Van rá magyarázat: A korona-
vírus) című miniszériája, amely egy You-
Tube-oktatóvideó felületességével és bár-
gyú kommunikációs eszközeivel tájékoztat 
a vírus főbb jellemzőiről (veszélyes), az ol-
takozás fontosságáról (elkerülhetetlen), és 
a vírus okozta szorongás orvoslásáról (elég 
mélyeket lélegezni, és elmúlik). Felmerül a 
kérdés: kinek szükséges ennyire szájbarágó-
san elmagyarázni? A covidfilmskála másik 
pólusán hamar válaszra lelhetünk, ugyan-
is a konspiracionisták is hangot kaptak a 
covidfilmvilágban: a francia Hold-Up című 
„dokumentumfilm” (amely az álhírszűrők 
miatt szinte elérhetetlen) szerint a koronaví-
rus csupán egy cseles médiahack, a maszk-
viselés fölösleges, és mindent a New World 
Order irányít. A film elsődleges céltáblái po-
litikusok és orvosok, és bár az előbbiek a fil-
men kívül is megmaradtak örök közellen-
ségnek, rengeteg dokumentumfilm sietett 
az orvosi becsület megmentésére.

A covidfilmek előfutárának talán a Pan-
demic: How to Prevent an Outbreak (Pandé-
mia) című dokuszéria tekinthető. A sorozat 
2020. január 22-én jelent meg (akkor Kí-
nán kívül csupán néhány esetet regisztrál-
tak világszerte), így épphogy megelőzte a 
globális víruspánikot. Ugyan a történetme-
sélés több szükségtelen mellékszálba gaba-
lyodik (ilyen a szereplők családi-spirituális 
élete, vagy a kötelező oltakozás és a sze-
xuális erőszak összehasonlítása), mindent 
egybevetve tanulságos filmélmény. A Pan-
démia korábbi világjárványok kutatására 
és elemzésére fókuszál, és mielőtt mind-
ezek túl lehangolókká válnának a néző szá-
mára, hamar bedob pár, celebekről elneve-
zett kísérleti malacot a kamerák elé. Nehéz 
azonban olyan covidfilmet forgatni, amely 

ne lenne nyomasztó: jó példa erre az egész-
ségügyi dolgozók mindennapjait felvázoló 
Vitals. A True Human Story (Életjelek. Egy 
igazi emberi történet). A sorozat egy barce-
lonai kórház ápolóit és ápoltjait mutatja be, 
hétköznapiságában és vállalt sebezhetősé-
gében válik igazán hitelessé. Bár helyen-
ként már-már túl hétköznapi, összeségében 
koherens, egyszerre bizakodó és brutális 
látlelet magányról, halálról és felépülésről, 
valamint arról a kiszolgáltatott állapotról, 
amelyben az ember már nem is magáért, 
hanem ápolója egészségéért imádkozik.

Több dokumentumfilm-készítő ennél in-
formálisabb megközelítést választott, an-
nak reményében, hogy könnyebben rezonál-
nak hasonló helyzetben ragadt nézőikkel, 
így bőven akadnak olyan dokfilmek is, ame-
lyek a YouTube-regiszterhez adaptálódtak. 
Ugyancsak egy szűk közösség covidélmé-
nyéről szól a The Last Cruise (Az utolsó ha-
jóút): a félórás dokumentumfilm a Diamond 
Princess luxushajó karanténban ragadt le-
génységét és szórakoztatóan sznob vendé-
geit kíséri végig (állítása szerint ugyanis 
Kínát leszámítva a hajón regisztrálták elő-
ször ekkora fertőzöttségi arányt a világon). 
Az interjúkat telefonnal készített személyes 
videók tarkítják, mégsem lesz tőle az elbe-
szélés komolytalan vagy monoton. Hangu-
latában hasonló próbálkozás a NYC Covid 
Diaries (Covid-naplók), amely a kijárási ti-
lalom mellékhatásairól számol be öt film-
szakos egyetemi hallgató szemszögéből. 
Bár hasonló társadalmi kérdéseket fesze-
get (szegénység; korlátozások miatt meg-
szűnő vagy leterhelő munkahelyek), do-
kumentumfilmnek nevezni viszont enyhe 
túlzás. A fogyasztóbarát animációk és kö-
vetkezetlenül összevágott amatőrfelvételek 
összese nem nyújt többet egy átlagos inter-
netceleb videóblogjánál.

Nem csupán a dokumentumfilmeknek 
adott új löketet a koronavírus: a rövidfil-
mek új kihívásai legalább ennyire gyümöl-
csözőek voltak. Különösen említésre mél-
tó ebben az At Home (Otthon) című széria, 
amelyből eddig három változat készült el: 
a finn, a lengyel és a spanyol. Csupán az 
köti össze a különálló szériákat és epizó-
dokat, hogy mindet a kijárási tilalom ideje 
alatt forgatták, viszonylag alacsony létszá-
mú csapattal (nem egy rövidfilm élt például 
annak lehetőségével, hogy „klónozza” sze-
replőit). A spanyol At Home mobiltelefonnal 
forgatott kisfilmekben épít fel kifejezetten 
komplex történeteket, önmagában viszont 
nem nyújt túl izgalmas összképet, a kife-
jezetten erős nyitóepizód után fokozatosan 
veszít a lendületéből. Jelentősen rövidebbek 
a lengyel részek, felhozataluk azonban sok-
kal változatosabb a többinél: nem csupán 
az animáció tűnik fel üdítő frissességként 
a sok homemade mobilfilm között (meglepő, 
miért nem élt több covidfilm ezzel a lehető-
séggel), hanem több kísérleti rövidfilm túl-
lép a covid témájú alkotások zsánerklisé-
in (leggyakoribb: fehér középosztálybeli nő 
pasztellszínű kanapén unatkozik, majd vi-

deóhívásban vitatja meg kollégáival romló 
mentális egészségi állapotát). A finn válto-
zat talán a legkimagaslóbb mind közül: ré-
szei egységesek, történetei bár egyszerűek, 
mégsem korlátoltak, nagyszerű átfogó ké-
pet nyújt a bezártság fizikai és érzelmi kö-
vetkezményeiről.

Még ennél is nagyobb az alkukényszer 
egy nagyjátékfilm esetében: hiszen az egy-
helyszínes felépítés óhatatlanul is kifullad 
egy idő után. Nagyon jól mutatja ennek ve-
szélyét a Locked Down (Karantén meló) cí-
mű film, amelynek vontatott tempóját, vé-
get nem érő videóhívásait és érdektelen 
dialógusait még a film végére beszuszakolt 
gyémántrablás sem tudja megmenteni. Ta-
lán épp azok a legjobban sikerült covidfil-
mek, amelyek nem csupán a koronavírus-
hoz próbálnak történetet fabrikálni, hanem 
saját, kiforrott mondandójukat adaptálják 
a járványszituációhoz. Erre egy hazaibb 
film lezárását hoznám fel példának: Radu 
Jude Babardeală cu bucluc sau porno bala-
muc (Ferenczi Szilárd fordításában Herce-
hurcás kufirc, avagy pornó ramazuri) című 
filmjében egy történelemtanárnő kálváriá-
ját kísérhetjük végig, amint egy kiszivár-
gott házi szexvideó miatt dühös szülők ha-
dával kell megküzdenie méltóságáért és 
munkahelyéért. A film harmadik fejezete 
a legfeszesebb covid-narratíva, amit eddig 
láttam – annak ellenére, hogy több mint 
egy fél óráig a szereplők el sem mozdulnak 
az iskolaudvari rendkívüli szülőértekezlet-
ről, ráadásul mind maszkot viselnek (amely 
különösen fontos kellék jellemábrázolásuk-
ban). A Babardeală… nem szorítja sarok-
ba magát a járványtraumával, csupán rövid 
gyógyszertári eszmecserékben vagy a tévé-
ben villan fel a koronavírus. Hosszú kité-
rő lenne végigtekinteni azokon a filmeken 
vagy sorozatokon, amelyek, bár a járvány 
alatt készültek, tematikus megkötöttségük 
miatt nem reagálhatnak a vírusra, csupán 
a színészek elrendezésén és a helyszínvá-
lasztáson láthatunk apró változásokat.

Mindent egybevetve a covidfilmek fel-
hozatalából nem csupán a felkészületlenül 
ért egészségügyi szektor látszik gyengének, 
hanem maga az ember is: a bezártságba 
fásuló, kiszolgáltatott, mentálisan leépülő 
karanténszereplők sora legalábbis erre en-
ged következtetni. Különösen sok film vál-
tott különösen lassú tempóra, ami részben 
fogyasztói szokásaink változásával magya-
rázható: a néző nem siet sehová, úgysem 
mehet el otthonról. Kissé lehangoló ez az 
összkép, de ha a járványügyi korlátozások 
enyhülnek és az élet visszatér korábbi pör-
gésébe, hátha a covidról szóló filmek is al-
kalmazkodni fognak a változásokhoz. 

The Last Cruise (Az utolsó hajóút)
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Bányaesszé, 
fordítástükör
Székely Csaba tíz éve írt Bányavidék-tri-

lógiáját tűzte műsorára június végén a 
bukaresti Román Drámaírók Színháza, 
ráadásul folytatásos színházi előadás for-
májában: egymást követő napokon, ugyan-
annak az öt színésznek az alakításában le-
hetett megtekinteni a három produkciót – a 
Bányavirágot, Bányavakságot és Bányavizet 
– a szerző román fordításában, Horia Suru 
rendezésében. A stúdiótérben, erős fény- és 
hangeffektusokkal teletűzdelt, de amúgy 
puritánul nyers díszletben játszott jelenko-
ri színháztörténeti eseményről közvetlenül 
az első produkciót, a Bányavirágot követő-
en írok instant, friss hangulati beszámolót. 
Ennek több oka is van. Egyfelől a dráma ha-
zai magyar ősbemutatójának – a marosvá-
sárhelyi Yorick Stúdió és a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata 
Sebestyén Aba által rendezett előadásnak – 
minden apró részletére, rendezői megoldá-
sára és színészi gag-jére még hét évvel az-
után is, hogy a produkciót sokadszorra, de 
utoljára láttam. Másfelől, a trilógia két má-
sik előadásának megtekintése óhatatla-
nul szolgáltat egy olyan nézői „szemüveget”, 
amely kevésbé harmatossá teszi az első él-
ményt. Én pedig itt az első benyomásaimat 
szerettem volna megfogalmazni, amelyeket 
az első erdélyi magyar és az általam látott 
első román színrevitel idézett meg egymás 
mellőzhetetlen tükrében.

Rögtön kínálkozik első impresszióként, 
hogy a történet kibontakozását sokkal köny-
nyebben és tényszerűbben tudtam követni a 
román nyelvű előadásban. Ennek okait na-
gyon összetett folyamatok keresztmetszeté-
ben véltem felfedezni: az egyik személyes és 
emberi, a másik viszont színházi megköze-
lítés. Mert amíg az egyén az anyanyelvén 
sokkal fogékonyabb az érzelmi mondandóra, 
emocionális síkra, egy másik nyelven, ame-
lyet jól ismer, de nem bőrfelületen, hanem 
számára kedves öltözetként tapasztal első-
sorban, hajlamosabb a racionális megköze-
lítésre, a tényszerű információk könnyedebb 
befogadására összpontosítani.

Ami a két színrevitel alapvető különb-
ségeit illeti, a román értelmezés (ebben az 
esetben) visszafogottabb színészi játékkal 
operált, míg a magyar hatalmas színészi 
beleéléssel, érzelmi energiák felszabadítá-
sával ragasztott hozzá két órára a marosvá-
sárhelyi kisterem műbőrszékéhez. De hadd 
említsem még azt a sztereotípiát is, amely 
a legsemlegesebbnek mutatkozó avatott né-
zőben is felmerül, miszerint „általában” a 
román színjátszás kitárulkozóbb és színe-
sebb gesztusvilágot használ, ezzel szemben 
a magyar a puritánabb és a jelentésközvetí-
tésben a visszafogottabb színészi eszköztá-
rat keresi. Hát, az általam itt felállított pár-

huzamban erről az előítéletről akár meg is 
lehet feledkezni…

A szereposztás érdekesen alakította egy-
azon drámai történet jelentéseit. Már itt 
tapsikolhatnak azok, akiknek meggyőző-
dése, hogy egy színpadi szöveg „papírfor-
mája” semleges entitás, amely akkor válik 
„valamilyenné”, akkor ölt bármilyen hatá-
rozott jelleget, amikor élő, színpadi formát 
nyer. Mert, például, amíg a marosvásárhe-
lyi rendezés (akkor) fiatalabb színészgár-
dája a dráma alapvető mondandóját – a fo-
lyamatosan elrontott, velejéig romlott élet 
perspektíváját – kevésbé drámaivá tette (a 
végkifejlet ellenére is óhatatlanul ott van az, 
hogy helyzetük javulhat), addig a bukares-
ti román színrevitel marosvásárhelyinél zö-
mében egy évtizeddel idősebb szereposztása 
révén a történet tragikuma abban is rejlik, 
hogy tudjuk: ezek az életek így hanyatla-
nak a megsemmisülésig. Nem lehet kijaví-
tani őket.

Székely Csaba Bányavirága a székely fa-
lu tabuba temetett jelenségéről, az alkoho-
lizmusról szól, és az emiatt is krónikusan 
rossz, önmagában nem javítható, nem gyó-
gyítható emberi viszonyokról. A bányabezá-
rás csupán ürügyként szolgál arra, hogy ezt 
a két jelenséget felszínre hozza és elmélyít-
se. Mert az itt párhuzamba állított színre-
vitel egyikéből sem „olvastam ki” azt, hogy 
a bányabezárás miatt süllyed alkoholizmus-
ba a község, hanem elég nyilvánvaló módon 
ez tulajdonképpen az életszemléletnek és a 
nemzedékek óta egyre romló emberi kapcso-
latoknak tulajdonítható. Az, hogy a bánya-
bezárás az „élet végét” és a fátum aktivá-
lását jelentheti, az alapvetően mentális (és 
mentalitásbeli) rövidzárlat. És ez, a racio-
nális megközelítést lehetővé tévő bukaresti 
előadásban napnál is világosabb: a bukares-
ti Iván egy rossz apamodellnek tulajdonít-
hatóan válik nihilistává, a bányabezárás 
emlegetése indokként tulajdonképpen be-
tanultan mechanikus, ahogy a kilátásta-
lanság ajnározása is reflexszerű. És, ha 
jobban meggondolom, akkor a marosvá-
sárhelyi, macsóbb, ifjabb Ivánnak is az az 
alapvető baja, gondja, hogy iszonyatosan el-
lentmondásos érzelmek dúlnak benne az 
apjával szemben. Ezeket nem tudja szabá-
lyozni, kezelni, mint ahogy féltestvére iránti 
vérfertőző gondolatait, ösztöneit is nehezen. 

Ezekre nyújt valamiféle álválaszt és kibú-
vót az italozás.

E gondolati rétegekre merőben különbö-
zően reagált a bukaresti, illetve marosvá-
sárhelyi közönség. És ennek okait érdekes 
lenne bővebben megvizsgálni, hiszen na-
gyon szerteágazó magyarázatokra találha-
tunk. A lényegi kérdés itt az: mit mutat meg 
Székely Csaba magyarul és románul a két 
különböző kultúrájú nézőseregének, amely 
egyformán ismeri a vidéki alkoholizmus, 
romlott emberi viszonyok és munkanélkü-
liség problémakörét? A székely falu eme je-
lenségeit mutatja-e be drámája a román kö-
zönségének? A román és magyar vidéki lét 
döbbenetes hasonlóságát állítja-e pellengér-
re/színpadra (lásd: Vaslui/Székelyföld pár-
huzama)? Netán a román vidék problémá-
ira utal jelentőségteljesen, de megadja a 
nézőnek a lehetőséget, hogy kibúvót talál-
jon az olvasat alól azáltal, hogy a szerep-
lők magyar nevét megőrzi? Szóval, hol is vi-
rágzik az a bányavirág? Nos, én az üzenet 
mindenik felmerülő irányának bizonyításá-
ra tudnék elegendő érvet találni a bukares-
ti előadásban. És ez lehet jó is, de kevésbé 
jó is: előnyös azért, mert a közönség több-
féle értelmezésszálat kap (kiválaszthatja, 
melyiket göngyölíti fel), rossz viszont azért, 
mert az értelmezési sokféleség kicsit této-
vává teszi a befogadást. Ott rostokolunk az 
értelmezési hármasútnál. Az adaptálás fel-
állítható szabályainak és megállapítható 
mértékének kérdése szakmai szempontból 
viszont annyira ínycsiklandó dilemma, hogy 
mind a tíz ujjunkat megnyaljuk tőle. Az is 
érdekes beszélgetés témája lehet, hogy mi 
az előnye, és mi lehet az esetleges hátránya 
annak, ha a drámaíró maga önti formába 
a színpadi szövegét egy másik nyelven. Mi 
sikkad el ilyenkor, és mit nyerhetünk azál-
tal, ha egy-egy, szívünknek kedves fordula-
tot megőrzünk?

Tény viszont, hogy a bukaresti román kö-
zönség számára nagyon új lehet ez a fajta 
szókimondás. És nem is önmagában a ken-
dőzetlenség, hanem az, hogy éppen az imént 
felsorolt témákra terjed ki a felszabadító 
nyerseség. Szociológiai tanulmányt lehet-
ne írni arról, hogy az adott esetben hasonló 
problémákkal küszködő román és magyar 
vidék hogyan közelíti meg ezeket a felme-
rülő gondokat, mi a viszonyulása, mit ne-
vez meg kilátásként és mit kilátástalanság-
ként, hol és miként káromkodik, ha szakad 
a cérna…? Na, és hogyan értelmezi a saját 
tradíciójából kitekintve főként a szülő-gyer-
mek viszonyt? A bukaresti Bányavirág kö-
zönségének helyenként döbbent, helyenként 
kényelmetlen, másutt pedig tétova csendjei-
ből lehetne írni egy ilyen szociológiai tanul-
mányt. Ilyen tekintetben kissé nehéz falat 
számomra ez az előadássorozat, mert egy-
szerre kell nagyon figyelnem színpadra és 
nézőtérre. De az is biztos, hogy rengeteg 
mindenről értesülök a disztributív figyelem 
révén.

Román Drámaírók Színháza, Buka-
rest. Székely Csaba: Bányavirág (Flori de 
mină). Rendező: Horia Suru. Szereplők: 
Cezar Antal, Irina Antonie/Bianca Tem-
neanu, Bogdan Nechifor, Antoaneta Zaha-
ria, Ioan Coman. Díszlettervező: Raluca 
 Alexandrescu. Zene: Petre Ancuța. Fények: 
Andrei Marin.
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Világnézeti 
előzmény
Ha tudatlanok lennénk Bereményi Gé-

za életművével kapcsolatban és tabula ra-
saként olvasnánk a nemrég megjelent Ma-
gyar Copperfield című regényét, a címben 
kijátszott Dickens-analógia által társíta-
nánk elsődleges értelmezéseket a műhöz. 
Nyilvánvaló toposzok jutnának eszükbe 
sokunk elsők között álló olvasmányélmé-
nyéből, a David Copperfieldből; a szegény, 
meggyötört és hányattatásokból álló gye-
rekkorra gondolnánk, ami később az egész 
alkotói pálya legnagyobb ihletforrásává 
vált. Hogy mitől lesz ez a történet magyar, 
talán efelé keresgélnénk tovább az olvasás 
során. Bereményi Géza könyvéhez, emlék-
iratához azonban nem lehet ebből a naiv 
nézőpontból közelíteni, olyannyira gazdag 
életmű előzi meg önéletírását. Kossuth-dí-
jas író, a Nemzet Művésze, az MMA ren-
des tagja, színházi rendező, művészeti 
vezető, több évig a Thália Színház igazga-
tója, forgatókönyvíró, többek közt az Eldo-
rádó és A Hídember rendezője s emellett 
Cseh Tamás állandó alkotótársa, dalszö-
vegírója 1970-től. Talán ez a kulturális 
beágyazottság és sokszínűség is magya-
rázza azt, miért várták sokan a Magyar 
Copperfield című memoár megjelenését, 
ami a társadalmi, kulturális és képi, eset-
leg zenei háttér egységesítését is ígérheti. 
Mindezek alapján tehát legalább kétféle 
elvárási horizont fogadja Bereményi Gé-
za könyvét: egy külső irodalmi kontextus 
(a magyar memoárirodalom utóbbi évtize-
dekben megjelent szövegei közül megem-
líthetjük Kassák Lajos, Vass István, Déry 
Tibor, Nádas Péter és Térey János mun-
káit) és egy belső, a szerző munkásságá-
ból építkező történet, amit ha nem is isme-
rünk részletesen, jelen van mint poétikai 
és világnézeti előzmény. Ha van a befoga-
dás során valamiféle hiányérzetünk, ak-
kor az ebből a kettős kódolásból eredhet. 
A mű megjelenése óta eltelt időszak táv-
latából azonban úgy látszik, hogy az em-
lékirat valamilyen módon igazolta ezeket 
az előfeltevéseket, otthonra talált a fogad-
tatásában, s átment a nagyközönség és a 
kritikusok szűrőjén.

A  Magyar Copperfield olvasói figye-
lemmel követhetik a vázolt életút indu-
lását, a kisgyerekkort, majd a fiatal éve-
ket. A cím megelőlegezi a műben olvasható 
fordulatokat, melyek a témabeli rokonság 
felé viszik a főszereplőt, Vetró–Rozner–
Bereményi Gézát, aki a közismert névvál-
toztatások után most felvesz egy negyedik 
nevet, a Copperfieldet. A választással a 
szerző regényhősként viszonyul saját tör-
ténetéhez. Vetró Géza, miként David Cop-
perfield, a kegyetlenség, a szülői közöm-

bösség elszenvedője, aki az óvodás éveket 
követő fordulatok idejében hol a Koldus 
és királyfi szereplőjének érzi magát, hol 
az említett karakternek. Boldog gyerek-
korát az 1950–60-as években a kereske-
dő-házaspár nagyszüleinél tölti egy buda-
pesti bérházban a Teleki tér 9. szám alatt: 
„Ez volt a megszokott helyem, ide születet-
tem” (56.). A korszakkal kapcsolatosan is 
találunk néhány utalást, ezek azonban in-
kább kötelező elemei az időbeli elrendezés-
nek (mintsem új összefüggések feltárására 
tett kísérletek akár a saját élettörténeté-
ben betöltött szerepük szempontjából is), 
amihez közvetlenül kapcsolódhat Rákosi 
Mátyás emlékezete, Gagarin űrutazása, 
az 1956-os forradalom vagy Sztálin halála.

A borító, hasonlóan az első fejezethez, 
ezt a Bereményi-művekből jól ismert vi-
lágot idézi fel az olvasónak, az udvar és 
a piac tereit, melynek biztonságos és jól 
kiismerhető világából hamarosan átke-
rül anyjához, akit addig csak a „grófnő 
Évá”-nak hív és nevelőapjához, dr. Roz-
ner Istvánhoz, akit ezután Apukának 
kell neveznie. A  fordulat által válik éle-
te olvasmányélményéhez hasonlóvá (ké-
sőbb az Ottlik Géza által átdolgozott Da-
vid Copperfieldet olvassa), a továbbiakban 
pedig több tényező is elmélyíti a regény és 
az életút közötti analógiát. Magát a törté-
netet a nevek, névazonosságok által tud-
juk legjobban megérteni. Míg a kisfiú 
Géza apja után a Vetró vezetéknevet vi-
selte (apja erdélyi gyökerekkel rendelke-
zik, a román katonai behívó elől szökött 
meg, s édesanyja, Évi 17 éves volt, ami-
kor a kis Géza született), örökbefogadott-
ként már nevelőapja neve után, Rozner 
Géza lett. Később, mikor – ugyancsak a 
Dickens-regénybeli analógia alapján – el-
dönti, hogy elszökik otthonról és saját éle-
tet kezd, felveszi anyjának lánykori nevét, 
a nagyszülei után kedves Bereményi ne-
vet. Ez a romantikus szabadságeszme ve-
zérli gyerekkora óta az elbeszélőt, de szin-
tén ilyen ismertető és egyben romantikus 
elem lehet a titok mint főmotívum megje-
lenése. A misztikum éppen ennek a kide-
rítésében, felfedésében mutatkozik meg (s 
ehhez társul nemcsak az a kérdés, ki va-
gyok én, hanem az is, ki az én apám), ami 
azonban szükségszerűen műfajspecifikus 
eljárás. A mű alcíme „életregény”: a fenti-
ekben említett memoárirodalomhoz kap-
csolódik, fő jellemzője pedig a dokumen-
tumhűség. Ezért tér vissza elbeszélőként, 
talán asszociációs vonalakon keresztül az 
első, még felidézhető emlékképekig a kez-
dethez, mikor csupán hárman, nagyszü-
leivel – mint a „biztonsága őrei”-vel – la-
kói a világnak. Ez  az emlékezetmunka 
mindent számba akar venni, ami az adott 
időszakhoz tartozik, visszamegy ezért a 
kezdet kezdetéig: „A kezdet kezdetén ma-
gamban léteztem” (4.), itt találkozunk a 
nagymama, Róza alakjával, amint föléje 
hajolva gügyög: „Legelőször őt tudtam ön-
magamtól megkülönböztetni.” (4.) A nagy-
anya iránti csodálat mellett emlékezetes 
képek, jól elraktározott élmények kapcsol-
ják a nagyapához, a közös időből olyan so-
kat érő mozzanatok írják be magukat az 
emlékezetünkbe, mint például ahogyan 
kompótot kanalazgatnak egy közös lábas-
ból. Itt, ebben a konyhában és ezen a he-

lyen történik minden más fontos dolog is 
az életében. A szoba-konyhából álló ház 
adja meg a lehetőséget arra, hogy kiis-
merje magát a világban. Sokatmondó a 
mozzanat, amikor kisgyerekként egyszer 
csak elmerészkedik az ajtóig, mert meg-
unja a játszást, később innen indul felfede-
zőutakra a Kerepesi temetőbe a szomszéd-
dal. Itt tanul meg olvasni, összességében 
pedig azért életre szóló kiindulópont, mert 
itt van otthon (ezért is megindító, milyen 
furcsán idegen tud lenni minden, mikor 
visszamegy a nagyszülőkhöz). A sort foly-
tathatnánk az anyával kapcsolatos foszlá-
nyokkal. Az első nagy tartalmi egységben 
az anya lényegében a hiányával van jelen, 
és így lesz ez később is, amikor hiába van 
ott Géza életében, kívülálló marad. Még 
a gyerekkori karácsonyokról is hiányzik, 
ezeket Géza szintén a nagyszüleivel tölti. 
Ezek az emlékek megrázóak tudnak len-
ni, ám a beszélő emlékezetében trauma-
ként élnek. Olyan, mintha tökéletesen el 
tudná távolítani magától a múltat, tovább-
menve, azt a felismerést is kellő távolság-
gal nyugtázza, hogy az anyja gyanakodva 
szereti, kötelességből. Lehet, hogy a kora-
beli társadalmi viszonyok, családmodellek 
ismerete visz közelebb ezek megértéséhez?

Ezek alapján feltevődik viszont a kérdés: 
hányféle történetet olvasunk valójában. 
Milyen történetek bontakoznak ki ebben 
a családtörténetben? Mert a Magyar Cop-
perfield kétségtelenül ez is, noha a vissza-
tekintő, értelmező perspektíva, a múlt felé 
történő odafordulás leginkább a nevelőap-
ja okozta hatásokat erősíti fel, hozzá kap-
csolódnak a feltárt titkok, ő az emlékiratok 
sötét energiája. Az egyik, a bántalmazás 
és fenyegetettség titka, ezzel kétszeres el-
fedésben találkozunk. Egyrészt most ke-
rül a szerző is közvetlen kapcsolatba ezzel 
a múltbeli tapasztalattal, most fogalmazza 
meg az életére hatással levő belátást, hogy 
örökre más ember lesz az, akit gyermekko-
rában bántottak, vertek. Másrészt metafo-
rikusan is egy belső térbe megy le ezekért 

>>>>> folytatás a 20. oldalon
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a titkokért, azokért a képsorokért, ame-
lyek a pincében láttatják őt és dr. Rozner 
Istvánt. A pince gyakori helyszíne a fizi-
kai bántalmazásoknak, a „brutalitás”-nak 
(176.). Ha figyelmesen olvasunk, látjuk, 
hogy a titkokat nagyon jól kódolja-dekódol-
ja a szöveg, például mikor először találko-
zik nevelőapjával a kis Géza a temetőben, 
távolról közeledő alakjában az esernyőt 
botnak nézi. Másik ilyen esemény a bábjá-
ték-jelenet (ami persze a Hamlet-párhuza-
mot juttatja eszünkbe), ahol a szereplő Du-
nyuska megtagadja a szüleit, s az előadás 
után a nevelők arról vitáznak, vajon helye-
sen cselekedett-e. Az apácák helyettesítése 
a nevelőkkel szintén mintegy előrevetíti az 
életében bekövetkező fordulatot, az új ott-
hont; az egyedüllét-érzését, a magára ma-
radást pedig ez: már a második, Óvodáim 
című fejezetben sokatmondó, hogy egyedül 
nézi a többieket, nem tud a gyerekjátékok-
ban részt venni. A szöveg egészét figyelve 
viszont a cselekményszövésben, a poétikai, 
retorikai megoldásokban kevés ilyen-
nel találkozunk, Bereményi lecsupaszít-
ja a dolgokat, és úgy kívánja megmutat-
ni, amilyenek azok valójában. Nagyszerű 
arányérzékkel annyit mond el, amennyit a 
memoárirodalom műfaji konvenciója meg-
kíván. Nem elegyíti más tartalmakkal a 
fiatalkor történetét, nem néz visszafele 
a saját történetére, nem megy bele önis-
mereti játékokba. Magában való dolgokat 
látunk, a cselekményábrázolás ismert és 
ma is korszerű bravúrját. Talán ez a leg-
nagyobb meglepetése a könyvnek, amit 
persze műfaji jellegzetességként is olvas-
hatunk, így a tartalom-forma klasszikus 
kérdésére helyezve a hangsúlyt: itt nem a 
(költői) nyelv lép előtérbe, ehelyett közép-
pontban az alak, a személy áll, a részlete-
zésnél erősebb a közlésfunkció.

Más kérdés, hogy ez a személy mégis-
csak átmegy egyfajta fejlődéstörténeten: 
„A tudásom is bővült, ahogyan a világ kö-
rülöttem” (42.), mintha csak azt akarná 

megválaszolni, hogyan lesz belőle ember, 
illetőleg a környezete hogyan gondolko-
dott ennek az emberré válásnak a fakto-
rairól. Saját megközelítésében másik em-
ber a pápai Türr István Gimnáziumban 
válik belőle, ahol bakonyi falvakból szár-
mazó kamasz fiúk között tanult (441.) és 
Pilinszkyt olvasott. Az otthontalanság itt 
is meghatározó motívum marad. Még ha 
nincs is kijátszva ez a típusú rétegződés, 
elszórva találkozunk utalásokkal: „az a 
rögeszme vezérelt, hogy javítóintézetből 
elszökött, hajléktalan fiatalkorúnak ad-
jam ki magamat, aki szállást keres, mert 
azt se tudja, hol hajthatná le a fejét éjsza-
kára.” (429.) Persze nemcsak ezt az „át-
alakulást” követi végig a szöveg; azt is 
érdemes lenne vizsgálni, miként lesz ne-
velőapja az apja, mit jelent az apaság itt 
tulajdonképpen, az anyja pedig, akit addig 
Évinek hív, miként lesz, megnevezés alap-
ján biztosan, az anyja (172.). A nagyapa 
számára embernek lenni azt jelenti, élet-
revalónak, „fineszesnek” lenni az életben. 
A nevelőapa számára tisztességes ember-
ré valaki által válunk, aki megítéli cse-
lekvéseinket és jól megver egy sötét pin-
cében favágás helyett, ha éppen úgy látja 
jónak. A legnagyobb nevelődéstörténetet 
azonban a könyvek írják, olvasmányélmé-
nyei alapján hoz döntéseket, ezek segítik 
át a nehéz időkben. Melyek akkor kezdőd-
nek el, mikor az orvoshoz költöznek, de be-
tegsége, a diftéria is egyfajta határvonal 
az életében. Az orvosok lemondtak róla, 
elkülönítőben van: „Vita tárgyát képezte, 
miért nem haltam meg akkor, a járvány-
kórházban.” (110.) A költözés a narráció-
ban is árnyalt elmozdulást hoz, mintha a 
szöveg megformáltsága együtt haladna az 
élettörténettel, a felnőtté válással, mintha 
együtt „fejlődne” saját történetével a nar-
rátori megszólalás.

Így kezdheti el érteni Rozner Géza a 
családjuk életében bekövetkező átalaku-
lásokat, amiben először buzgón vett részt. 
Kezdetben önkéntelenül is részese akar 
lenni a Nagybányáról származó nevelőapa 
példás családi modelljének, miközben meg-
érzi az átmenetet, hogy a „cukiskodásból” 
hogyan lesz világbeli fenyegetés egy ártat-
lan fényképezés során (176.), vagy miként 
válhatnak börtönné a lakások, ahonnan 
csak „nyomorultra kopott járművek” (205.) 
vihetnék el örökre. Fokozatosan ébred ön-
tudatára, fokozatosan kezd el önállóságra 
törekedni, kimaradni az anya és Apuka 
játékából, fokozatosan lesz Apukából ha-
rapós állat, aki visszatekintve „csak egy 
fölösleges luk az életemen.” (222.) Hogy 
milyen élet is az, aminek az első nagy fe-
jezeteit megírta a Magyar Copperfieldben 
Bereményi Géza, arról a munkássága is 
hűen tanúskodik, noha interjúiban, meg-
nyilatkozásaiban élesen különválasztja az 
élettörténetet a karriertörténetétől. Érde-
kes közelítés lehet az élet felől olvasni a 
munkásságot vagy önálló történetként a 
Magyar Copperfieldet. Hogy ez a Beremé-
nyi Géza azonos-e azzal, akiről a bevezető-
ben a laudációkat sorra vettük, komolyabb, 
intermediális elemzésekkel lehet majd ki-
deríteni.

Bereményi Géza: Magyar Copper-
field. Magvető, Budapest, 2020.

>>>>> folytatás a 19. oldalról
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Arról a 
bizonyos 
„itt élésről”
„Akkor itt fogunk élni” – hangzik 

Bereményi Géza nagy mondata. Más-
fél évszázaddal ezelőtt talán még ter-
mészetesnek számított, hogy egy író-
nak nagy mondatai vannak. A modern 
vagy a ’poszt’ jelzős vonulatok azonban 
szépen radírozgatták az összművészet-
ből az efféle nézőpontokat. Ennek elle-
nére még így is szép számmal léteznek 
ilyesféle sorok és alkotóik.

Bereményié ez. A szerző filmjei, dal-
szövegei, regényei és elbeszélései is 
mindig e mondatához vezetnek: hol ki-
ágazva, hol beletorkollva. Ebből a mon-
datból bomlik ki személyes élményanya-
ga, amely hiába sokszor egyes számban 
íródik, nemcsak az övé. A családi legen-
dárium pozitív, kisszerű, groteszk mili-
ője, a személyes élmények energiája és 
a 20. század közepének történelme az, 
amely olyan világot teremt, amelyben a 
romantikus „élned, halnod kell” pátosza 
már csak nevetség tárgya lenne.

Az  egyén saját időbeliségét (identi-
tását, életét) történetek formájában ra-
gadja meg, amelynek részeit, minősé-
geit összefüggésben, jelentőségekkel 
felruházva ábrázolja. Hogy ez-e a sors, 
az elbeszélt idő, arról lehet vitatkozni. 
Az az író, aki önéletrajzából merít, ké-
nyes-kénytelen emlékeiben élő szerep-
lői nevében beszélni. Bereményi fikci-
ója, misztikus apakomplexusa indítja 
be az elbeszéléseit, melyekben átsuha-
nunk a Teleki tér Eldorádóján, a gim-
náziumok vagány bandáin, az  egye-
temi szenvedélyeken és a történelem 
kíméletlen beavatkozásain. Bereményi 
imádja magára húzni rokonai maszkja-
it, velük gondolkodni, sodródni, fogadni 
és bírni azokat az ütéseket, amelyeket 
rájuk sózott az idő. Ez a ma már klasz-
szikusnak számító Eldorádóban látszik 
a legtisztábban: „Az emlékezetünk tö-
kéletes megőrző, de hozzá folyamodni a 
birtokosa csak alacsonyról és találgat-
va tud egy homályos szobában keres-
gélve a szavakat, hogy egy másik em-
lékezettulajdonossal együtt megidézze 
a hatalmas lappangó erőt?” – írja a no-
vellában (363.).

Az Azóta is élek elbeszélésfüzére négy 
nagy egységben forrasztja egybe ezeket 
az „emlékeket” két évszázad sugarában. 
Hogy tekinthető-e nagy életrajzi re-
génynek, a Magyar Copperfield beveze-
tőjének e gyűjtemény, azt megint csak 
az olvasó feladata eldönteni, bár kétség-
kívül egyfajta kis töredékes apokrif ez 
a 21 elbeszélés 438 oldalon. Bereményi 
a háborús időszakban fogant szerelem-
gyerek, akit szülei jobbnak láttak in-
kább a nagyszülők gondjára bízni. Így 
a kis Géza a Teleki tér forgataga mel-
lett nőtt fel, ahol nagyapja (ez esetben 
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nevelőapja) az ottani piac egyik közpon-
ti figurája volt. Átesett a háború utáni to-
rokgyík-járványon, tízévesen látta ötven-
hatot, majd újabb nevelőapa következett, 
aztán a tanulás évei. Műveiben a háború 
előtti pesti nemzedék legendáriumát és a 
kora Kádár-korszak generációjának ki-
hívásait mutatja be: regényben, versben, 
filmben és Cseh Tamás gitárossal való 
találkozása után dalokban is. Az álom és 
a valóság rendszeres egybejátszása mi-
att Mándy Ivánnal és Kosztolányi Dezső-
vel, a megannyi különböző alak saját ma-
gával való egyenértékűsége miatt pedig 
Konrád Györggyel rokonítják. De nem ál-
lunk messze a valóságtól, ha azt mondjuk, 
Bereményi irodalma valójában Sánta Fe-
renc és Lázár Ervin egybegyúrva a pesti 
macskakövön.

Nyilván nem véletlen, hogy miért ép-
pen most rendezte az író újra története-
it, változtatta meg írásainak címeit és 
egyes mondatait. S mégis szembeszökő ke-
ret a kötet elején és végén rímbe állítha-
tó novellák párosa: az Előhang botorká-
ló gyermeki ébredése szinte egyencsapású 
a Jézus újságot olvas diftériából való fel-
támadás-jelenetével. Még akkor is, ha az 
előbbi szöveg játékos tér-idő ugrásos beve-
zetés a könyvhöz és egyáltalán az élethez. 
Szintén ilyen pár az Előhanggal együtt 
az Irodalom című novella fantáziáló, ön-
életrajzi elemeinek, írókarakterének és az 
Így kezdtem Bereményijének szerelmi tör-
ténete.

Az  emlékezetbe való behatolás min-
denkiben aktiválja a saját írói attitűdöt. 
Ki ne találkozott volna már azzal a jelen-
séggel, hogy valaki más élményét saját-
jaként reprezentálta. Bereményi novel-
láinak egyik fő hatásmechanizmusa ez, 
s nem titkoltan az újrakonstruált apakép 
keresése miatt merül alá a fantáziába. 
Ha szintén egymás után olvassuk A svéd 
király parancsoló uralkodójának történe-
tét és az Eldorádó nagyapja „nemzetség-
főként” tetsző befektető-figuráját (351.), 
akkor valamiféle receptet is kapunk a Te-
leki téri királyság országából, amelynek 

közepén mindig a Bereményi-féle titkok-
kal övezett apa található. A fantázia – le-
gendárium – hazugsága hol jól jön ebben 
a hosszúra nyúló történelemben, hol pe-
dig csak becsapja az embert. Főleg a sze-
retők esetében az Utolsó kör a vízen és a 
Se jó – se rossz Mari és Judit alakjainak 
története jó példa erre. A szerelem elvesz-
tése eltávolodás az ifjúságtól is. „Mert 
már semmi sem nagy bennünk, öregem” 
– mondja a barát Veszeli, a  Lángos cí-
mű írásban. Bereményi szabadságvágya, 
amelyet a Teleki téren tanult, ellentétben 
áll a korszak fojtogató, valójában a társa-
dalmat gyilkos cinkossá tevő autoritásá-
val. Ez a kettősség vonzás és taszításként 
jelenik meg a novellákban, afféle le nem 
álló ringlispíl, ahol a szerző maga a sze-
replő, folyton elveszti, majd újra megleli a 
család, az otthon világát.

Az Azóta is élek újraválogatott novellá-
iban ez a kölcsönhatás újra és újra tetten 
érhető. Az I. részben a „Magyarország tu-
lajdonnevű területről” (Előhang) a fantá-
ziák, a hazugságok meseszerűségéből ju-
tunk el a történelem ollói által darabokra 
vagdosott élő múltba (Levelet Zs. asszony-
nak). Ez  a darabosság adhatja Beremé-
nyi azon fantáziáját, ahogyan családtag-
jai „nevében” ír (bár a Vetróból Rozner lett, 
ebből pedig Bereményi annyiszor változ-
tatott már családnevet, hogy ez a rítus 
nem is lehet nehéz). A II. rész két novel-
láját (A  régi házban és a Hóesés Vízivá-
rosban) is az ellentétek minősége köti ösz-
sze: két városrész, két ház, két nagyapa 
jelenik meg benne. A Teleki téri felfede-
ző, nyitott és szenvtelen szabadsága áll el-
lentétben a vízivárosi zárt modoros világ-
gal. Utóbbi az a „hely”, ahonnan az anya 
nem menekül el a határon túlra, s itt ma-
rad élni. Míg utóbbiban megáll, előbbiben 
az író pont hagyja engedi menni az időt. 
Bereményi összes „hősének” ábrázolását 
épp ez választja el a szimpla nosztalgiá-
tól: az idő olykor felbontott, bizonytalan 
elbeszélőjű nézőpontja.

Bereményinél a legnagyobb átfogó egy-
ség a család és a generáció. A Gothár-fé-
le Megáll az időben (1982) utóbbi, míg az 
Eldorádóban (prózában és filmben) előbbi 
jelenik meg. A III. részben A feltűrt gallér 
(épp a Gothár film szereplői térnek vissza) 
és a Ha férfi vagy, akkor légy férfi az ifjú-
sága generációját, az Irén levele, Az apa, 
Az anyai ág és az Eldorádó novellák pe-
dig az apá(k)tól a szépapáig, a családjá-
ban vezeti az olvasót. A Bereményi-felme-
nők duzzadnak a szabadságvágytól, de 
a sors (a történelem) hiábavalóságra íté-
li őket, s  kiskirályságuk, hatalmuk el-
foszlik a historikus ködben. Különc ka-
landorok lennének ezek az emberek, vagy 
csak a túlélésért küzdenek? S ennek a 
túlélésnek vajon milyen ára van? Érde-
mes-e megfizetni? Az I. részben olvasha-
tó Csendőrök, Történelem és Műdal tra-
gikus szereplői egy szürreális korszellem 
részei, akik vagy belehalnak az elvárások-
ba, vagy a rendszer szírénhangjainak ál-
dozatává válnak.

E ködben egy megfogható befejezés van: 
a halálkép, amelyre az Eldorádó befeje-
zése is épül, s a IV. rész novelláinak je-
lentős része. A Családi gyász haláltusák 
panoptikumát mutatja: egy temetés képé-

ből egy méltóság nélküli haldoklássá vá-
lik az elbeszélés. A vallomásszerű szöveg 
egyszerre kétes viszonyrendszert állít fel 
a családokon belül, majdhogynem szeretet 
nélkülit, amelyet csak fokoznak az elmú-
lást a haraggal kompenzáló túlvilágról be-
szélő mondatai. Ennek ellenére Bereményi 
mégis megkapaszkodik a família intéz-
ményébe: „Az életemben sűrűn váltako-
zó rendszerek és korszakok mindegyiké-
ben csak ez az egy képződmény, a család 
bizonyult maradandónak. Mindent kibírt, 
és eltűrt mindent” – írja. (384.)

A Bereményi-legendárium családtagjai 
történeti alakok. Furcsán sodródnak mel-
léjük a női szereplők. A női-férfi „szópár-
bajon” nyugvó Utolsó kör a vízen a hazug-
ságokról szóló novellákhoz passzol, mégis 
inkább egy hódítási játszma. Bereményi 
szerelmi történeteinek női alakjai mint 
bizonytalan játszmák szereplői jelennek 
meg, akiknek hol hazudnak, hol szeretői 
háromszögben „vesznek részt.” Beremé-
nyi nem pszichologizál – mintha félne –, 
nem is közelít, csak lakonikusan állapít-
ja meg: „nem volt se jó, se rossz a kedvem.” 
(432.) S mintha ez is lenne a nőkhöz fűző-
dő viszonya. Ennek legélesebb példája – a 
Cseh Tamás-dalszövegekből ismerős nő-
alakok mellett – A régi házban elbeszé-
lés fiatalkori szexjelenete, amelyet Bere-
ményi szikársággal egyensúlyozva ír le, 
majd a lányokat „hagyja” kiköltözni a tör-
ténetből. Hogy miért van ez, arra bizo-
nyosan választ kaphatunk majd egy má-
sik regényből…

Bereményi Géza szereplőinek tehát 
minden jellemvonása cselekedetükben 
van: becstelenségük és erényük, szerete-
tük és rögeszméjük így világosul meg, ke-
rül az olvasó elé. A történelembe vetett 
életük, miliőjük és személyességük meg-
gyűri arcukat, de minden hiábavalóság, 
tragikusság, öröm és bánat ellenére ők az-
óta is itt élnek, egy huszadik századi kis 
mondatban…

Bereményi Géza: Azóta is élek. 
Magvető Kiadó, Budapest, 2021.Entre temps
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Családtörténet élményterápia 
nélkül
Szaniszló Judit: Leli élete.

Magvető, Budapest, 2020.

„Az ember nem ott kezdődik, 
ahol az anyja véget ér” – áll a 
kötet hátlapján. Ez egy jó mon-
dat. Tetszik. És a legjobb a Le-
li életében, hogy nem kell soká 
kutakodni, hogy ilyen mondato-
kon csemegézhessen az ember. 
Persze, az erős nyelviségben ott 
lappang a rizikó, hogy fokozott 
erejével kioltja önmagát, de Sza-
niszló Judit kiváló arányérzék-
kel veszi az akadályokat. A szö-
vegfolyam gördülékeny, de nem 
sikamlós, a líraiság és a próza-
iság határán könnyedén egyen-
súlyoz. Bátran váltogatja a re-
gisztereket: naplójegyzet, vers, 
elbeszélés, gondolatfolyam gond 
nélkül megfér egymás mellett. 
Cikázik a szereplők és idősíkok 
között, a töredékesség azonban 
nem válik szilánkossá, hanem 
végig átlátható marad. Valós 
és fiktív emlékek hiányos vá-
zára építi fel a narratívát, ezzel 
elegendő teret ad a bekapcsoló-
dásra.

Már az első oldalon leszögezi: 
családregényt tart kézben az ol-
vasó. Főhősünk Leli, a negyve-
nes, gyerektelen, cukorbeteg nő 
– akiről a szerző posztmodern 
gesztussal mindegyre megjegy-
zi, ne essünk abba a csapdába, 
hogy vele azonosítjuk  –, az  ő 
szülei, valamint mindkét ági 
nagyszülei. E három generáció 
léttapasztalatát követi végig a 
könyv a második világháborútól 
napjainkig, közben apró létél-
menyekből sarjad ki az összkép. 
Mintha egy családi fotóalbum 
lapozgatása közben mesélne, 
melyre vastag rétegekben rakó-

dott rá az adott korok közérze-
te, egyéni és kollektív drámája, 
a fokozatosan átalakuló család-
dinamikák bizonytalansága. Így 
velük együtt bolyonghatunk vé-
gig bő fél évszázad örökölt és ta-
nult tabuinak labirintusában.

A  történetek személyesek, 
mégis zavarba ejtően otthono-
sak: a  kelet-európai valóság 
harsányan köszön vissza belő-
lük. A férfiaknak nincsenek esz-
közeik érzelmeik kimutatására 
és feldolgozására, a nők felmor-
zsolódnak a társadalmi elvárá-
sok malomkerekei alatt, a nagy-
szülők elcsendesednek a világ 
zajában, a gyerekek pedig ebből 
a hagyatékból kell kiépítsék ma-
guknak a saját identitásukat.

Az elbeszélő folyamatosan ví-
vódik önmagával, a  regényen 
mégis finom derű dereng át. 
Nem enged az ítélkezés csábí-
tásának, hanem tudomásul ve-
szi: ez az élet. Nem jó, nem rossz, 
csupán: valamilyen. Sem igaz-
ságtételt, sem feloldozást nem 
vár, egyszerűen szüksége van 
arra, hogy rekonstruálja az utat, 
amelyen végigjött. És ehhez kell 
a legtöbb empátia: saját magun-
kat érvényesen elbeszélni.

ANDRÉ FERENC

Előtérben traktor, háttérben Isten
Steinar Opstad: Az elégett 

naplóból. Ford. Vajna Ádám. 
Balatonfüred Városért Köz-
alapítvány, 2020.

Vajna Ádám pimaszul termé-
keny alkotó. 2018-ban megjelent 
első kötete után 2020-ban rögtön 
két norvég költőtől is közölt for-
dításkötetet. Tor Ulven Türelem 
című kötete látványos média-
visszhangot váltott ki, ennek za-
ja azonban teljesen beárnyékolta 
az ugyanabban az évben megje-
lent és legalább annyira kiváló 
költő, Steinar Opstad válogatott 
verseit tartalmazó kötetet.

Opstad minimalista, alanyi lí-
rája finom eleganciával békít ösz-
sze látszólag egymástól távol álló 
témákat: paraszti családban fel-
nőni, feldolgozni testvére gyerek-
kori halálát, keresni Istent, köz-
ben újraírni alapvető keresztény 
toposzokat, viszonyulni az apa-
ság lehetőségeihez és elfogadni 
saját homoszexualitását. Tema-
tikája, tömörsége és a traumák-
kal való szembenézése felől akár 
Pilinszky lírájával is rokonítható, 
azonban a norvég költő verseit, 
súlyosságuk ellenére is leheletnyi 
skandináv humor, önirónia és fa-
nyar játékosság jellemzi: „parasz-
toktól származunk,/ szegények 
vagyunk, és mint gabonaszem/
világít bennünk a halál” (Én so-
sem leszek apa…).

Az  elégett naplóból több kö-
tet anyagából válogat, azonban 
a szerkesztésnek köszönhetően 
mégis egyéges hangulatot tükröz. 
Címéhez hűen a szövegek élőbe-

szédszerűek, alulstilizált monda-
tai a naplójelleget idézik. Feszes 
gondolati, kontemplatív líra, bár 
nem mellőzi az expresszív ké-
piséget sem. Gyakoriak a bel-
ső átjárások, az erős motivikus 
háló magánmitologikus teret ké-
pez. A  metonimikus viszonyok-
hoz kellő eleganciával illeszti 
az allegorikus összefüggéseket: 
az  anya-apa-fiú kapcsolatot a 
szentcsaláddal, a  versírást a 
prófétasággal hozza viszonyba, 
a repcemezőt Norvégiával, de a 
látszólag kézenfekvő kapcsola-
tok mindig olyan eredeti fény-
ben világítanak, mint egy apa 
a szántóföldön (Kis próféta). Az, 
hogy a nyelvezet magyarul is ké-
pes visszaadni ezt a szemantikai 
gazdagságot, a szofisztikált hu-
mora pedig ilyen kiválóan műkö-
dik, az a fordítás minőségének is 
záloga.

Opstad rendre visszatér fő té-
máihoz, ismételten megfigyeli 
őket, nem hódol be az első, má-
sodik benyomásnak, hanem el-
mélyült figyelemgyakorlatai ré-
vén a dolgok mögé próbál nézni, 
feltárni az égbolt mögötti égbol-
tot. Ezáltal pedig sokszor olyan 
meglepő megfigyelésekhez érke-
zik, mint hogy „egy élet,/ami a 
világnál nagyobb/ kisebb minden 
másnál”. (Az anyaság könyvéből).

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag IstvánPataki Viktornak
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EJ, HOGY 
AZ A 

FENNVALÓ…

JÓT ÁD, MI? 

HASZON
ÁLLATOT!

KOLLÉGA, PONTOSÍTSUNK, MELYIK 
VERSET DOLGOZZÁK FÖL?

HÁT AZT 
A VERSET, 
AMIBEN 

A HASZON
ÁLLAT 

BEMEGY 
A SZOBÁBA.

ÉS AKKOR MELYIK KLASSZIKUSUNK 
SZÖVEGE JELENIK MEG A SLAMBEN?

A SZOBÁBA.

ZZZ ZZZZZ!

NEM ÚGY VAN AZ, TANÁR ÚR! 
„JÓ AZ ISTEN, JÓT ÁD”, 
ÍGY VAN AZ PONTOSAN.
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Az új kolozsvári minótaurosz-esemény
Vadonatúj produkcióval rukkolt ki 

a Kolozsvári Magyar Opera. Nem csu-
pán bemutató, de ősbemutató is, ráadá-
sul táncszínházi teljesítmény. A rá va-
ló várakozást csak fokozta a tudat, hogy 
az első igazán szabad – vagyis korláto-
zottan nagytermi – előadás is a másfél 
évnyi (igaz, a Varázsfuvola tavaly októ-
beri bemutatója által kettőbe szelt) böjt-
idő után. Szó, ami szó, a publicitás terén 
alaposan megtette a magáét az opera-
intézmény csakúgy, mint a koncepció, 
a  szövegkönyv és a zenei sík gazdája, 
Csergő Domokos. Az Asterion – Levelek 
a labirintusból című, Borges-szöveg ih-
lette táncjáték így többé-kevésbé egyfé-
le jól megalapozott évadvégi kezdetnek 
számít.

Ez a rovat persze olyan „hely”, ahol egy 
komplex zenésszínházi eseménynek csak 
egyik rétegét, a  zeneit vehetjük célba. 
Csonkítunk ezáltal, eltávolítjuk egy mű-
egész testének jelentős részét, ami két-
ségkívül érzéketlen vagy gonosz húzás. 
Csakhogy a zenének önmagában is ér-
vényesnek, így hát függetlennek, imma-
nensen értékelhetőnek kell lennie, s ezt 
Csergő Domokos is jól tudja, nem hiába 
áll több sikeres album, korántsem vissz-
hangtalan zenei projekt a háta mögött. 
Azzal azonban legfeljebb a plakáti kon-
venció jegyében tudok egyetérteni, hogy 
Csergő Domokost, egyedül őt tartsuk e 
zene szerzőjének. Maga is mondja – il-
lő-kellő szerénységről tanúságot téve ez-
zel –, hogy a rock, a pop, a jazz, az elekt-
ronikus zene művelőjeként egy kolléga, 
egy tapasztalt hangszerelő segítségére 
szorult, aki teljes „zenekari árkot” ren-
del koncepciójához, pontosan részlete-

zett vázlataihoz. Kondrát Csaba, aki a 
rock standard hangszerkészletéhez vér-
bő fa- és rézfúvóskart, teljes streichot, 
zongorát stb. adott hozzá – nem csupán 
bővítve, hanem egészében szimfonikus-
sá lényegítve Csergő alkotómunkáját –, 
Kondrát Csaba tehát éppúgy szerzője en-
nek a zenének. A hangszerelés nem fel-
cicomázás, nem díszítés: a hangzásvilág 
konstituálásának alapvető cselekvése. 
E helyen ezért illesse külön elismerés.

A zene érdemi jelentőségének, értéké-
nek megbecsülése természetesen azért is 
nehéz, mert a színpadi történés és lát-
vány kiegészítése mellett azok egyen-, 
illetve ellensúlyaként is működnie kell. 
E  tekintetben pedig az Asteriont kissé 
egyenetlennek érzem. A  zenei sík kez-
detben annyira profiltalannak és lan-
gyosnak tűnik, hogy megkörnyékezett a 
félsz: ez már ilyen lesz. Nagyjából min-
den ismétlődik még háromszor (másképp 
fogalmazva: a ritmikai és motívumszer-
kezet a néggyel, de legalábbis a kettő-
vel osztható poplogikára korlátozódik). 
De aztán fokozatosan felmelegszik, fan-
táziával telítődik a zene, az  ütemkép-
letek dúsulnak, egyszer csak megjele-
nik az öt, majd a kilenc, később a három, 
a tempók és ritmusképletek differenciá-
lódnak, az effektek mellé – fölé! – vasta-
gabban csatlakoznak izgalmas soundok, 
eseményszámba menő dallami fordulatok 
tűnnek elő, egyre felismerhetőbb lesz a 
színpadon zajlók epikus értelme. Míg a 
táncjáték első zenei tételei csak a szín-
pad mellett vagy alatt képesek történni, 
a további háromnegyed vagy kétharmad 
rész már a színpaddal él, ihletni és elra-
gadni tud.

Meglehet, vannak, akik sokkal epi-
kusabb Thészeusz–Minótaurosz–Ariad-
né-tánctörténetre számítottak. Vagyis 
sokkal inkább klasszikus balettre. Csergő 
azonban egyértelművé tette, hogy a mi-
nótauroszságra ítélt, a  maga nézőpont-
jából kiindulva a pőre mítoszénál sokkal 
differenciáltabb arcélű Aszterión belső vi-
lágának akár az avangárd eszközeire is 
támaszkodó feltárását tűzi ki célul. Aszte-
rión és a többiek költelmi „levelei”, illetve 
a szereplők közt – a betoldott (kettős ne-
mű) sorsszimbólummal, az Orákulummal 
is – kiépülő viszonyok az emberi elmék, 
arctalan hatalmak által kirótt egyéni fá-
tumok labirintusaivá teszik a hozzájuk 
képest szinte banális krétai útvesztőt. 

De a zene maga is labirintusszerű. Csak-
hogy, mint minden labirintusnak, ennek 
is bináris a kimenetele: vagy megtalálod 
a kiutat, vagy menthetetlenül szembené-
zel a véggel – legyen az a minótaurosz tor-
ka vagy a csendes belesimulás a nemlétbe. 
A  labirintus a fényes győzelem vagy az 
életfogytig megmaradó pánik kétesélyes-
ségének metaforája. Csergő felfogása sze-
rint mindenki megküzd a maga személyes 
útvesztőjével. Ez a közösség – hogy már-
pedig mindenkinek megvan a labirintu-
sa –, ez kapcsol össze. Hogy megoldás-e 
Ariadné varázskardja és fonala, hogy az 
erkölcs integritása fényében jóra vezet-e 
a valóságos labirintus-kérdés technikai 
megkerülése, kijátszása, ez  már túlmu-
tat a Csergő-féle Asterion vállalásain.

JAKABFFY TAMÁS

Még mindig csendben ülök
Emberi testek és árnyak, kockák, buborékok, zárt terek, 

cseppfolyós magány, erotika – Oana Coșug, Brüsszelben élő 
képzőművésznek nyílt kiállítása a csíkszeredai Új Kriterion 
Galériában. A bezártság, a befele zuhanás, illetve az egymás-
ba és kifele vágyódás klausztrofób képei az elmúlt időszak le-
nyomatai, de túl is mutatnak azon. Bár a kiállított munkák a 
világjárvány alatt készültek, az elszigetelődés érzése és a ve-
le járó befele fordulás Oana Coşug művészetét egyébként is 
jellemzi.

Testek körvonalait látjuk időnként végtelenbe futó homogén 
felületeken. Elfolyó, elnyújtott, meghosszabbított vonalakat, 
melyek lefele húznak, behálóznak, csapdává válnak. Ahogy a 
tintával megrajzolt vonalak feloldódnak a vízfestékben, úgy 
ezek az egymástól elkülönülő, máskor egyetlen buborékfejben 
egyesülő testek is egyre távolodnak a testiségtől. Árnyakként 
lakják be a szűk tereket és nőnek túl azokon. Közvetlen fizi-
kai környezetük csapdájából vagy a szellem buborékjából vi-
szont nincsen mód kitörni. Bár a körvonalak gyakran kifele 
mutatnak, kifele tartó mozgásuk előbb-utóbb falakba ütközik. 
Zárt terek újabb zárt terekben. A képek belső terének a kiál-
lítás terébe való kiterjesztésével, a képek konkrét falakba va-
ló ütköztetésével hatványozódik a klausztrofób állapot. Csend 
van. Egymásra támaszkodó, egymásba kapaszkodó, egymás-
nak feszülő vagy egymásba olvadó testek. Kockába, buborék-
fejükbe, saját testük határvonalai közé zárt alakok, akik oly-

kor megosztoznak, megférnek egyetlen buborékban, de ez sem 
enyhíti a magány érzését, inkább önnön korlátainkat erősíti.

Oana Coşug ézékenyen megformált, álomszerű képeit a 
befele fordulás csendje hatja át. És éppen ez a bent, a maga 
csendjével, látszólagos nyugalmával válik leginkább csapdává, 
a lelket megtartó körvonalakból, testekből, otthonból, térből a 
külvilágot, másokat kívül rekesztő határvonalakká. Az egy-
másba hajló árnyak egymást keresztező vonalak, foltok. Né-
hány átfedés. Teljesen nem mosódnak össze, vonalaik feltép-
hetetlenek.

Oana Coşug tintarazai, akvarelljei, olajképei néhány követ-
kezetesen alkalmazott motívumból állnak össze, melyek a ké-
peken szereplő férfiak és nők külső és belső tereit egyszerre 
teszik megragadhatóvá. A rajz uralja munkáit, mely úgy oldó-
dik fel a festői felületeken, hogy nem szűnik meg. Ha vonalai 
valamennyire át is alakulnak a különböző találkozások, üt-
közések során, mégiscsak meghatározóak a képterekben va-
ló eligazodásban, az egyszerre biztonságot és csapdát jelentő 
terekben. Paradox és felszámolhatatlan állapot ez, melyet va-
lamiféle csendes fegyelmezettség tesz elviselhetővé.

TÚROS ESZTER



Június 2-án adták át a Romániai Írók 
Szövetsége díjait. A magyar alkotók sorá-
ban Karácsonyi Zsolt a Függőleges állat 
című verseskötetéért részesült elismerés-
ben, Székely Örsöt ostinato című verses-
kötetéért debütdíjjal tüntették ki.

Június 3. és 6. között zajlott a 10. Ko-
lozsvári Ünnepi Könyvhét. Az  Erdélyi 
Magyar Írók Ligája szervezésében fel-
léptek: André Ferenc, Balázs Imre Jó-
zsef, Balázs K. Attila, Borsodi L. Lász-
ló, Böjte Csaba, Csender Levente, Egyed 
Emese, Eszteró István, György Alida, 
Horváth Benji, Karácsonyi Zsolt, Király 
László, Király Zoltán, L. Simon Lász-
ló, László Noémi, Lövétei Lázár László, 
Mărcuțiu-Rácz Dóra, Sánta Miriám, Se-
bestyén Mihály, Szántai János, Sztercey 
Szabolcs, Tamás Dénes, Tompa Gábor, 
Varga László Edgár, Zsidó Ferenc.

Június 3-án kiosztották a Méhes 
György Irodalmi Díjakat. Életműdíj-
jal Egyed Emesét jutalmazták, debütdíj-
ban Székely Örs részesült. A díjazottakat 
Demeter Zsuzsa és Mărcuțiu-Rácz Dóra 
méltatta.

Június 8-án Magyarország Kolozsvá-
ri Főkonzulátusán adták át a Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztje kitüntetéseket. 
Az erdélyi alkotók közül Egyed Emese 
költőt, irodalomtörténészt és Essig Kacsó 
Klára képzőművészt tüntették ki. Az el-
ismeréseket Mile Lajos főkonzul adta át a 
meghívottaknak.

Június 11-én kihirdették a Mastercard 
Alkotótárs irodalmi ösztöndíjasait: André 
Ferenc költő, a Helikon egykori szerkesz-
tője és Czakó Zsófia prózaíró kaptak tá-
mogatást kötettervük megvalósításához.

Június 14-én bemutatták Tamás Dénes 
Könyvjelzők című kritikagyűjteményét a 
marosvásárhelyi Tutun kávézóban. A szer-
zővel Codău Annamária beszélgetett.

Június 16-án, 19 órától kettős könyv-
bemutató zajlott a sepsiszentgyörgyi Te-
in Teaházban. Az  esemény meghívottjai 

Maria Orban és Andrei Dósa brassói köl-
tők, írók, beszélgetőtársaik Adrian Lăcă-
tuş irodalomkritikus és Ioana Zenaida 
Rotariu irodalomtörténész voltak.

Június 16-án bemutatták Nagy Atti-
la A kék bálna éneke című verseskötetét 
Marosvásárhelyen, a  Bernády Házban. 
A szerzővel Kovács András Ferenc beszél-
getett.

Negyedik alkalommal indult felolva-
sókörútra az Erdélyi Híradó Kiadó és az 
Erdélyi Magyar Írók Ligája június 22–24. 
között. Csíkszeredában, Kovásznán és 
Sepsiszentgyörgyön mutatkozott be há-
rom erdélyi szerző: André Ferenc, Láng 
Orsolya és Varga László Edgár. A  fellé-
pőkkel Codău Annamária beszélgetett.

Június 23-án az erdélyi kritikát vet-
te lencsevégre a Székelyföld online kerek-
asztal-beszélgetés formájában. Az  ese-
mény meghívottjai Balázs Imre József, 
Demeter Zsuzsa, Láng Zsolt és Biró Mó-
nika-Anita voltak. A meghívottakkal Zsi-
dó Ferenc beszélgetett. Beszélgetésük 
megtekinthető YouTube-on.

A  Helikon 2021/12-es lap-
számában közölt Emlékek 
című rejtvény megfejtése: 
vállalt felelősség tesz minket 
bölccsé. 

Bölcsesség
A  bölcsesség gyakran közelebb 
van, ha lehajolunk, …
A fősorok William Wordsworth fen-
ti aforizmájának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES: 1. Iszlám zarán-
dokhely. 6. A nyugati gótok királya 
volt. 11. Istenhez intézett szöveg. 12. 
A  keserű anyagok gyógyszerészeti 
neve. 14. Üdv, római! 15. Robert de 
…; amerikai színész. 17. Hegy Kréta 
szigetén. 18. Juhszállás. 19. …-Ka-
leh; al-dunai sziget volt. 21. Ádám 
párja! 22. Fövő ételt gyorsan kavaró. 
24. Kozák katonai parancsnok. 26. 
Dél-amerikai kukoricapálinka. 28. 
Kosztolányi Dezső verse. 29. Pub-
ban hörpintik! 30. Személyi adat, 
röviden. 32. Belluska. 33. Szellemi 
alkotó. 34. Léc, deszka, bútor. 36. 
Csernátoni várrom. 38. Riga fele! 
39. Magasra helyező. 41. Az alumí-
nium vegyjele. 42. Töltőtollal pacát 
ejtő. 44. Nagy felhajtás. 46. Durván 
szitkozódik. 47. Sorszámnév képző-
je. 49. Hordó régies jelzője. 51. … po-

etica; költői hitvallás. 52. Szójatúró. 
53. Indonéziai sziget. 54. Műanya-
gok kiindulási vegyülete.

FÜGGŐLEGES: 1. A folytatás el-
ső része. 2. Nemzetközi lemezkiadó 
cég. 3. Aprító. 4. Biztató szócska. 5. 
Vonatkozó névmás. 6. Vőlegény párja. 
7. Éneklő szócska. 8. Tokajjal szem-
közt lakik. 9. … Andrić; az Omér pa-
sa című regény írója. 10. A  folyta-
tás harmadik, befejező része. 13. 
Állami bevétel. 16. Ott, alul (népies). 
18. Miskolc hegyén levő. 20. Francia 
területmérték. 21. Görög betű. 23. 
Számítógépmárka. 25. Ákos az ovi-
ban. 27. A folytatás második része. 
30. Sós mocsarak neve Dél-Ameriká-
ban. 31. Érett gabona betakarítása. 
33. Hébe-hóba levelet küld. 34. Gö-
rög kecskesajt. 35. Cári rendelet. 37. 
Végső formájához közeledik. 39. A vas 
vegyjele. 40. Baum varázslója. 42. 
Halogénelem. 43. Régmúlt idők han-
gulatát idéző. 45. Amely személy. 48. 
Fiatal sportoló. 50. Sorolni kezd! 52. 
Társaságotok.

R. T.
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Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Készült a Magyar Kormány
Támogatásával

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi 
Consiliului local Cluj-Napoca.  
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri  
Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja.
Revistă finanţată cu sprijinul Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale.  
Kiadványunk a Kulturális és Nemzeti Identitás 
Minisztériumának támogatásával jelenik meg.

Szerkesztőség:
HORVÁTH BENJI: Pavilon 420, Artefaktum
PAPP ATTILA ZSOLT: film, interjú
MÁRTON EVELIN: próza

MĂRCUȚIU-RÁCZ DÓRA: honlap
RÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő
DEÁK JUDIT: szerkesztőségi titkár

Alapító főszerkesztő: SZILÁGYI ISTVÁN
Főszerkesztő: KARÁCSONYI ZSOLT 
vers, műfordítás
Főszerkesztő-helyettes: DEMETER ZSUZSA 
kritika, tanulmány

Főmunkatárs:
EGYED EMESE
KIRÁLY LÁSZLÓ

Lapterv: ÁRKOSSY ISTVÁN; Számítógépes tördelés: FAZAKAS BOTOND;  
nyomtatja a Misztótfalusi Kis Miklós református sajtóközpont


