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L Á S Z L Ó  N O É M I

P o rd a l
Bréda Ferencnek

Jön. Jönnek a vizek. Elsodródik az éj.
Kékesfekete hullám, hömpölygő szeszély.
Suhogó vaslapok a fölrémlő szavak.
Jön. Jönnek a vizek, tátog a cet, dói a salak. 
Gomolygó vízsötét, jégverdesés a nyár.
Nem csak a szeleket engedted ide már.
Nagy volt a fejetlenség, dermedt izgalom.
Jön. Jön az égiháború, kúszik a gyom.
Hátunkon dobol az eső, öntözzük a füvet.
Nőjön. Levágjuk, spájzolunk, feszít a lendület. 
Azunk, bálázunk, rendezzük a sorokat.
E lásunk ezt-azt, vacakolunk jó  sokat.
Á llunk vigyázzban, a rövidet hosszan mondjuk el. 
Látják, hogy tátogunk, nem értik, nem is érdekel. 
A  hosszút meg sem próbáljuk kimondani.
Minek a jól kikalapált rendet lerontani?
Minek kínlódni, fulladozni odalent?
Könnyebb lasszóval kergetni a végtelent.
Egy-egy kör után Isten biztosan segít.
Addig  is jobb lesz, ha iszunk kicsit.
Jön. Jönnek a nedűk, tág a torok.
Masszív székeken masszív tomporok.
A z áradásban új kacsokat hajt a fő.
Egyedi, zseniális, szabad, egyenlő.
Esik eső, folyik a lé, ez így dukál.
Nyam vadt szegénylegény, aki szárazon álldogál. 
Tessék belépni, légy tagunk, hajtsál fejet.
Iszunk egymásra áldomást majd eleget.
Jön. Jön a sárözön, dagad a máj.
A  franc fog szomjan dögleni, coki, aszály!
Fájjon ezerrel, pá, űr, absztinencia!
Tessék belépni, légy tagunk, itt a pia.
Jön az özönvíz, légynek sem fog ártani.
Lábunk alatt a föld, csak az kezd mállani. 
Iszapmederben gurgulázó koponyák.
Dúl a vihar, folyton tetőfokára hág.
Csapkod a ménkű, csapra verjük a nyarat.
Szelet vetünk, aligha lesz, aki arat.
Kínos belátni: sorra elmegyünk.
Itt az özönvíz, metaforatengerünk.
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— Sokgyermekes, székely vándormunkás 
családba született Bukarestben, legalábbis 
ezt olvasni az életrajzában. Mire emlékszik 
vissza a gyerekkorából?

-  Sok ostobaság kerül világhálóra, mie
lőtt a még élőt bárki is megkérdezné, mit 
szól hozzá. Az Igaz Szó  folyóirat dobta be 
és fel egykor, kezdő koromban, hogy szü
leim vándormunkások voltak. Egek! Két 
székely, 9 gyermekkel, vándormunkás
ként. Rólam évtizedek óta ezt is hámoz
hatja az érdeklődő a technika képernyő
jén. Vándormunkások voltak a lipovánok, 
és annyian mások is. Édesanyánk a szoká
sok szerint elment szolgálónak Bukarest
be. Ott kimondottan keresték a székely lá
nyokat, mert azok szorgalmasak és tiszták 
voltak. így született a nagy román költő, 
Tudor Arghezi is egy székely szolgálólány 
ölébe, mellére. Anyám Bukarestben ment 
férjhez a háromszéki, gidófalvi asztalos- 
mester Czegő Mihályhoz 1933-ban, akinek 
a családi gépműhelyes, asztalos üzemét, 
mármint a nagyapámét elvitte az 1929- 
33-as gazdasági világválság. Ott házasod
tak, ott született 3 fiúgyermekük. Onnan 
haza, Székelyföldre, Máréfalvára, majd 
Udvarhelyre, a Küküllők mentére. Bordos, 
majd Uzon, majd ismét Máréfalva, miután 
apám a temetőbe ment. Követte a maga 
műhelyeit a magánipar után. Gyermekko
rom aranyos, fölemelő, éheztető, a népisme
ret és hagyományrendszer fakultása volt. 
Anyámtól és a család környezetétől min
dent megkaptam; fonók, kukoricafosztók, 
indiánosdi Rava, Székelyszállás és Bordos 
erdeiben, mezőin. Vállalnám újra, az éhe
zéssel együtt is. Katonabogár című regé
nyem is onnan sarjad, hasonlóképpen a

kétkötetes Medrében él is, meg a verseim is. 
Na meg Háromszék és a székely minden
ség búbánatából. Aki nem tudja minden- 
ségnek tartani szülőföldjét, az nem tudhat
ja a mindenséggel mérni önmagát.

-  Tanári képesítéssel a zsebben egy szer
kesztőségben kötött ki. Hogy történt ez?

-  Bordoson jártam  ki a 7. osztályt. Ta
nító akartam lenni. Csodáltam, szerettem 
tanítóimat. Nagyon szegények voltunk, 
de a tanítóságot anyám megígérte. Apám 
iparra akart parancsolni, hallani sem 
akart középiskoláról. Mégis, anyám Ma
rosvásárhelyre, a mai Bolyaiba dirigálta 
Miskát, utána engem, Bandi már iparban 
volt. A család 1953-ban Uzonba, nagyma
mához költözött, apánk Brassóba ingá
zott. Műhelyeit Udvarhelyen is, Bordoson 
is elsodorta a riherongy történelem. Sep- 
siszentgyörgyön, a Székely Mikó Kollégi
umban érettségiztem ’55-ben, dolgoztam 
két évig, aztán újabb vakmerőség: egye
temre mentem, pedagógia-lélektan és ma
gyar nyelv és irodalom szakra. Mellékes 
fakultásom volt az egyetemi tánccsoport. 
A csoda. Kalotaszeg, széki táncok, a bihari, 
a székelység táncai, és annyi más. Fizikai 
munkát is végeztem pénzért, Debreczy pro
fesszorunk felesége tanítványokat adott a 
kezem alá. Tanulni, éhezni, dolgozni, köz
ben táncolni sokfelé Erdélyben. A versírás 
annyiban érdekelt, hogy a marosvécsi re
formátus pap lányának, Szabó Judit év
folyamtársamnak írtam játékból verset. 
De még nem hajtott a líra. Korondon kezd
tem a tanárkodást, középiskolában, akkor 
jött haza a költő, festőművész Páll Lajos 4 
év ’56-os börtön után. Emlékezetből, bör

tönben írt versei folytak belőle. Megdöb
bentem a nagy barátság mellett. De még 
csend. Sepsibükszádra mentem, a család
hoz közel, Apu halála után. Tanítottam 
mindent, tánccsoportot létesítettem na
gyoknak és iskolásoknak, ott, ahol sem
mi hagyománya annak nem volt. Család
nevek a vasútépítés, kőbánya, üvegöntés 
(üveghuta) körül: Obermájer, Stekbauer, 
Pirampel, Gyakomello, Herbszt, Nyáguly, 
Nicuj. Táncoltak székelyül. 1955-ben kö
zöltem egy nagyobb dolgozatot a Tanügyi 
Újságban az osztályfőnök és az osztályfő
nöki órák szerepéről. Aztán az Ifjúmunkás
ban cikkeket, a Falvak Dolgozó Népében az 
első tárcanovellámat. A tanítói testület ré
mülten állapította meg a tényt. És 1966- 
ban megírtam és elküldtem eíső versemet 
az Igaz Szó folyóiratnak, Székely János
nak. Közölte, utána rögtön közölt Márki az 
Utunk ban, Kántor a Korunk ban. És min
denütt. Az Előre, a központi napilap le- 
küldte Barabás Istvánt, menjek fel a szer
kesztőségbe, „szülőfalumba”, Bukarestbe. 
A Tranzit szállóban laktam a szerkesztő
ség költségén. Szilágyi Dezső főszerkesztő
nek köszönhetően rövid ideig főkorrektor 
beosztásban dolgoztam, majd a szerkesztői 
székbe kerültem. De jött 1968, a megyésí- 
tés, lap Sepsiszentgyörgyön is! A leendő fő- 
szerkesztő titokban üzente: elvár a laphoz. 
Én fölmondtám azonnal az Eló'rénél. Ak
kor áttettek volna az irodalmi titkárságra. 
Nem, haza kellett menni. Lap! Irodalom- 
mérgezés, barátok és tisztelők, álságok és 
följelentgetések, igazi kollégák és álnokok. 
Na, ez volt az az élet. Plusz a vállalt másik. 
És jöttek s mentek a versek.

-  Annak ellenére, hogy azt nyilatkozta az 
egyik felolvasóesten, hogy soha nem akart 
költő lenni, mert annál jobban tisztelte a 
költészetet Janus Pannoniustól a kortársa
kig, hogy abba belevágjon, 1966-ban mégis 
átlépte ezt a maga húzta határt.

-  Igen, így volt. Nem akartam sose köl
tő lenni, ám özönnel verték föl a port a 
hitványnál hitványabb versek iskoláktól 
egyetemig s onnan vissza. Hát azt nem! 
Ám adódott a „felszólítás” valahonnan, be
lülről. Egy napon öngyilkos lett a NATO 
egyik főtisztje meg egy erdővidéki reformá
tus pap. Elhűltem, 28 évesen: „Hogy tud
tad megtenni? Erő kell ehhez, vagy a csak- 
hullni-tudó kő állhatatos hullni akarása?” 
Megírtam, elküldtem, Székely János kért 
még és kért magamról tájékoztatást? kicso
da ön, nem is hallottunk önről... Én job
ban tiszteltem az irodalmat, mint hogy hit
vány versekkel duzzasszam a mocsárt. Volt 
akkor már egy boly, amelynek költő tagjai 
nem akartak járni a kommunista csapáson. 
Olvastam az ismeretlen ifjakat; szülőföld, 
szerelem, eke, kasza, de már nem himni- 
kusan a kollektív gazdaság párttitkára 
körül... Persze, az 1968-as megyésítésnek 
volt valami oldékony szaga, valami a talán 
lehetséges szabadságból. Persze, párttitká
runk, pártrovatunk volt a Megyei Tükörnél 
is, besúgók és föl-lejelentők is. Hamar tájé
kozódtam magam is, bár naiv voltam még 
és élhetetlen. És szólnom adatott. Akkor 
viszont csak igazat vallani! Ha belegondo
lok, ma sem kifizetődő az igazmondás, sem 
itt, sem Magyarországon, ahol 22 évet töl

CZEGŐ ZOLTÁN

1938. június 18-án született Bukarestben. Költő, író, újságíró, publicista. 1955-ben 
érettségizett Sepsiszentgyörgyön, a Babes-Bolyai Tudományegyetemen pedagógia- 
lélektan-magyar szakos tanári képesítést nyert. 1964-ig tanított Korondon, 1964-től 
Sepsibükszádon, majd a Megyei Tükör egyik alapító szerkesztője lett, jelenleg a Székely 
Hírmondó napilap főmunkatársa. 1966-tól közöl verseket; Forrás-kötete, a Pogány li
turgia 1970-ben jelent meg. Azóta kéttucatnyi verses- és prózakötete látott napvilágot.
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töttem, 14 évet kitiltva a magyar irodalom
ból. A megélhetési politizálás itt is dívik, 
az igazmondás itt se kifizetődő, sőt. A Vers 
szégyenében nedves, nyálkás itt is, ha kus- 
had és hazug.

-  A  második Forrás-nemzedéknek neve
zett írói csoportosuláshoz sorolják. Hogyan 
tudná megfogalmazni ma annak az írói cso
portosulásnak a jelentőségét, irodalomtörté
neti szerepét?

-  Az úgynevezett második Forrás-nem
zedék fogalommá vált a hetvenes évek
ben. Na nem minden irodalomművészeti 
csapat megnevezése mennybe vivő hintó. 
De ama II. Forrás is hozott, vitt lámpást a 
duhaj semmitmondás dzsungelébe. Egyik 
besúgó barátunk mai napig se bocsátotta 
meg a kritikusoknak, hogy őt nem sorol
ták. A megneveztetésünket se mi találtuk 
ki. Az „első nemzedék” újított itt-ott, elég 
nyugton. Mi, a második már mást, más
képp, többet és valósabbat. A kommunista 
diktatúra gazemberségei annyira nyilván
valókká váltak, hogy már a Szekuritáté 
is nyíltan dorbézolt. A költők, írók egy ré
sze elment(-ünk) a határig. Sokasodtak a 
halottaink és a besúgóink, a megtérdelők, 
mert mindig lehetett zsarolni. Ama II. For
rás-nemzedék megkapta a tiszteletet, már 
amennyit lehetett. Amaz I. Forrás-nemze
dék dolgait idejében ismertük. Volt, akiért 
rajongtunk, volt, akinek babérjait akkor is 
nevettem. De mindez megvan ma is. Nem 
döngettünk kaput, falat, mert a rendszer 
orvos szerkesztői gondját viselték vérnyo
másunknak. Akkoriban s 1989 után fogal
maztam újra a Miatyánkot: sosem bocsá
tók meg azoknak, akik ellenünk vétettek.

- A  Szekuritáté zaklatásai m iatt költözött 
Budapestre. Milyen volt abban a korban al
kotni, amikor minden leírt mondatot ellen
őriztek?

-  A z  állambiztonsági hivatal hatalmas 
kőfalként létezett a szocialista rendszerben, 
különösen Romániában, ahol óráról órára 
vigyázni kellett, mit mond, mit merészel 
cselekedni, egyáltalán létében mennyire 
vesz mély lélegzetet az elnyomott magyar 
kisebbség. írásban többször közelítettem 
meg azt a pártdiktatúrát, melynek védfala 
volt a szeku. Ennek is köze volt a szerkesz
tőségből való eltávolításomhoz, 15 év után, 
1983-ban. Akkor azt mondotta a megyei 
alfőnök, hogy azért, mert nyugaton van ro
konom. Egy frászt. Édes Bandi testvérünk 
már 1967-ben átszökött a határon, Göte
borgban kötött ki. Remek gépkocsiszerelő 
volt, ám a családját nem vihette volna több 
évig oda. Izraelbe ment, oda vihette 24 
órán belül, ha fölvette a vallást. Oda se ne
ki! Na, 15 év után „miatta” tettek ki a szer
kesztőségből, mondván, nyugaton van ro
konom, és nem maradhatok. Mondottam 
akkor Inceu megyei alfőnöknek, hogy Iz
rael nem nyugat, hanem délkelet! Nem ér
tett a szóból. A szekuhoz sokszor rendeltek 
be, kihallgatásra, fenyegetésre. A Szabad 
Európa rádió közölte írásaimat. Közöl
te kihallgatásaimat. Az országos napilap, 
az Előre megtiltotta rovatom, kézirataim 
közlésjogát, mert írásban utasítottam el 
a Ceau§escu születésnapjára rendelt vers

megírását... Nem sorolom. Öt évig hányód
tam kultúrtisztviselőként, útlevelet seho
vá nem adtak hét évig. Kihallgatásra je
lentkeztem a főparancsnoknál 1988-ban. 
Öt perc múlva fogadott. Mi a bajuk velem?
-  kérdeztem én. Kikísért, a kapuban mond
ta, van egy román közmondás, amely sze
rint a száj miatt verik a segget. Vigyorgott 
ő is, én is. Ketten a kapuban a Gonosszal.
— Most tessék menni az útlevélért, szép idő 
van, utazzon... néha mi is tévedünk. Ak
kor már tudtam, hogy ő is sejti: nem jövök 
vissza. Lexikonokban, világhálón úgy sze
repel, hogy 1988. áprilisában „költöztem” 
át. Na, egy táskában vittem a bútoraimat, 
a szerelmem, a két szép gyermekem és a 
fürdőkádam... Hamarosan kaptam há
romszobás lakást Pesten, akár a chilei me
nekültek.

-  Ösztönzőbb volt-e abban az időszakban 
költőnek lenni, m int a politikai változások 
utáni években?

— Nem volt termékenyebb a Pesten töl
tött idő. Az első hetektől közöltem rend
szeresen. Az 5. emeleten, az erkélyemen 
tettem esküt a magyar nemzetnek, hogy 
meghálálok mindent életemben... Még fél
tem is az ötödiken, ki ne esnék a könnye
im után az erkélyről. Sok lap, sokat írtam, 
sose magamról. Erdély, kisebbség, nemze
tek, fájdalmak és hazavágyódás, 18 éves 
lányom jött utánam egyezségünk szerint 
családegyesítés jogán. Kitelepedési papír
jait megkapta 1989. december 15-én. Kért, 
tölthesse otthon a karácsonyt. Kitört más
nap a műanyag-forradalom. Átsegítették 
Esztert magyarországi kirándulók a „fron
ton” december 29-én. Másnap szerkesztő
ségem, az Esti Hírlap ünnepelte őt s az 
apját, és a szabad Romániát. írtam a felfor
dulásokban is. Első verskönyvem — Lelkek 
világhuzatban -  odakinn 1995-ben jelent 
meg, a sepsiszentgyörgyi Hervai Katalin 
borítógrafikájával. A kötetzáró verset idé
zem: „Gyöngyös erőm rendre kifosztották / 
Olyanná váltam, mint Magyarország / El
földeltek Magyar eget látok / Fényes legyen 
a ti országiástok”.

Sokat dolgoztam. Meg is fizették. Ma 
egy könyvért tizedét se kapjuk, itt se, ott 
se, mint annak idején. Óhatatlanul hozzá 
kell tennem, mekkora állami összegek ke
rülnek az irodalom, a könyvterjesztés tá
mogatására (is) Magyarországon, és kik 
kaszálnak azokon a mezőkön. Sokszor gon
doltam arra is, hány erdélyi újságíró bírná 
egyik napról a másikra, s halna éhen, aki 
otthon dőzsöl a gőgben.

-  Egyik kortársát, Király Lászlót idéz
ném: „egy jó  erdélyi versben, legalábbis, 
amióta az erdélyi magyarság kisebbségben 
él, legalább két vers van. Van egy leírt vers, 
és van egy vers a sorok között.” Hogyan látja 
m a a hetvenes, nyolcvanas évek verseit, fő
ként a sajátjait ilyen szempontból?

— Igaza van Király Lacinak, hogy a 
Szekuritáté és más elnyomó állami ret
tenet melegénél egy-egy versben két vers 
is benne van, hogy közel kerülne a való
sághoz. Szerintem a kommunista szimbo
lizmus sajátos létérdek az irodalomművé
szetben, ahol sem az eredetit, sem a valódit

nem szabadott érinteni. A második For
rás-nemzedéket, 11 költőt, írót faggatott 
Gálfalvi György újságíró barátunk (M a
rad a láz?, Kriterion Könyvkiadó, 1977, 
Bukarest). Óvatoskodott ő is, igen mi is. 
Vajon mi kerülhet és milyen eltérítések
kel a könyvbe? De hát szólni kellett! Már 
aki vállalta. És megjelentek a jelzett szim
bolizmus orvén hidegrázó versek is. Ma 
is restellem, hogy Ceau§escut, a rettenet 
diktátorát is dédelgette egynémely fiatal 
magyar költőnk. És nem igaz, hogy kényte
len volt. Ma is igaz, hogy egy-egy zsíros ál
lás érdekében nyalták fényesre a kilincse
ket. Mert ma is vannak hasonló alanyok. 
Ezek a tényezők határozták meg a 70-es, 
80-as évek magyar irodalmát Erdélyben. 
Megvoltak az érdekszférák, csapatmunka 
mellett a bandaszellem is élt... A mai erdé
lyi magyar irodalom távol áll a politikától. 
Mi annak idején erkölcsi kérdésként kezel
tük a kisebbségi sorsot. Ma mossa kezeit ez 
a fiatalabb nemzedék, fényévnyi távolban a 
sorskérdésektől.

-  Egy másik kortársa, Farkas Árpád  
ágy nyilatkozott, hogy a kilencvenes évek
től nincs tétje a versírásnak. Ön hogy lát
ja  ezt, hiszen azóta is ír, nagyon termékeny 
költő-író?

-  Nem bólintok arra, hogy 1990 után 
nincs tétje a versírásnak. Igenis van té t
je. Ha valamit mellőzünk, az a valami ak
kor is létezik. Garas is van, csak le kell 
tenni azt.

-  Soha nem érezte, hogy nincs m ár sem
mi mondanivalója?

-  Inkább attól félek, hogy úrrá lesz raj
tam a hiábavalóság. De hát gondold el: le
het nekem ma is, holnap is mondanivalóm, 
amint hogy van is, de nincs lapom, komám! 
Plakátokra nem irkálhatom a magamét, 
a magunkét! Szórványban bűn a csöndes 
szűrögetés. Persze, az én koromban már 
kevesebb az energia. Kérdezed, hát ez van, 
így van. így mutat a takargató, az elhall
gató irodalom ma is. Padlófelmosórongy
nak. Egyenesen riasztó, döbbenetes álla
pot, ahogy ma hallgat a mély. Székelykedni 
könnyebb, mint föltárni s fölmutatni. Most 
is így látom, hiányolom azt, amire égető, 
sürgető szükség van az irodalmi életben. 
Már szinte nem is csodálom, hogy nincs ke- 
lete a könyvnek.

-  Ehhez kapcsolódik ez a korábbi nyilat
kozata: „Az irodalom a mai politikai vi
szonyoknak nem szolgálóleánya, hanem  
padló felmosórongy a. Undorodom a politi
kamentes irodalomtól, viszont volt vélemé
nyem, van véleményem, le is írtam lírában 
meg epikában. A z 1. és 27. könyvem is arra 
való, hogy kimondjam, amire m ás csak le
gyint.” Most is így látja, kell-e politizáljon 
írásaiban a költő, író?

-  Az író, költő „népért síró bús, bocskoros 
nemes”, Ady szavaival. Politizált népe dol
gaiban minden igaz költőnk, írónk. Az el
hallgatás is politika, és azt nem fogom vál
lalni. Hiszen még előttem az élet...

DIMÉNY H. ÁRPÁD
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C Z E G Ő  Z O L T Á N

Hazai
oltványok
Nem egyszer került szóba egy-egy „vi

lágjáró” napjukon, hogy nem siratni kell 
az elhagyott, elúszó ősi falut, hanem egy
szerűen megvenni. Igen. És a képzelet va
lóságos autonóm falvakat épített a meg- 
hagyottból, a meglévő maradékból. De hát 
kinek fontos ez ma? Az egyik hazajáró, 
a volt lelkész azt is mondta néha, például a 
Nagy-Vackorfa alatt uzsonnázva, hogy Is
ten legszebb teremtő napjai a vasárnapok.

— Miért ne lehetne a Teremtőnek is de
rűs, szép napja, amikor gyönyörködik a 
maga teremtette szülőhely tisztára sepert 
utcácskáiban, hasonló, de gyermekben éle- 
tesebb udvarokban? Van egy dicsérő szólás 
a faluban, mikor valamit, sőt, valaki lányt 
elismerőleg gyönyörködve minősít a hazai 
beszéd, mondván, hogy Isten jó kedvében 
teremtette.

A Nagy-Vackorfa leírva nagybetűs len
ne örökre, ha valaki írna a Berekút geo
gráfiájáról. Az a fa földrajzi eligazító volt 
a Berekben, a kis völgyben, kicsit errébb 
a nagyvilágtól. Kis falvak kis irányadója. 
Nem az ő hibája, hogy megérve a százöt
ven évet, mintha visszatöppedt volna a fa
csemeték méretére.

-  Tudod, a Nagy-Vackorfától fen- 
nebb vannak a pityókaföldek. A Nagy- 
Vackorfától tova Szentdemeter felé..., 
szóval sajátos szerepe volt gyermekko
runkban. Irányadó. És akik még itt élnek...

Ez a nehezebb része a megbeszélhetők- 
nek, a hazasettenkedőknek. Haza az ide
genből az immár idegenbe? Nem éppen, de 
na... És nem is csak a birtokviszony riasz
tó a mában.

A Kenderes már a falu eleje. Nem rang 
szerint. A falu eleje egykor, már a mi ko
runkban, a bírónál s a jegyzőnél, majd az
tán a párttikárnál kezdődött. Utóbbinak 
annyi osztálya volt, mint a vonatnak, de 
a párt hatalmas volt. Fehér a bárány, erős 
a farkas, gyöngék vagyunk mi, a Párt ha
talmas...

— Belátni innen Alszeget. És a templom, 
az ezüstbúbos templom!

Akinek van halló mellkasa, az érzékel
heti a 98 házas falu lélegzését a fák, a ker
tek által, harangszó nélkül is.

És minden hazalátogatás alkalmával 
úgy beszélt társának, az idős apabarát
nak a falujukról, mintha Zsolt bácsi nem 
lett volna édesapjának gyermekkori barát
ja egykor. Ám az sosem figyelmeztette, hi
szen barátokká is váltak úgy-ahogy, nagy 
kerülők után.

-  Én most azt fogom cselekedni, Zsolt bá
csi, amit sürgősen gyónásra idézne a ka
tolikus pap. Meg is gyónnám, ha lenne itt 
pap. Igaz, én református pap voltam, nem 
is rég. De vallom, gyónni, bűnünket meg
bánni lehet jégeső alatt, paplan és bűnhőd- 
tető szenvedés, jóvátétel alatt is. A hitben 
a hovatartozás nálam nem számít: cigá
nyok lakják itt már 80 százalékban a szü
lőfalumat. Amolyan gáborcigányok, rózsás 
szoknyás, tisztán öltöző, dolgos magyar ci

gányok. A kocsit most behúzzuk a Kende
resbe.

Istenem, hol van itt s mióta nincs már 
kender a Kenderesben! A kender falurésze 
volt ez a remek, nedves terület. A kendert 
ki kellett nyűni, áztatni, szárítani, tilol- 
ni, aztán megfonni. Más házi növényt nem 
tű rt meg maga mellett a kender. Igényes 
volt, akár a megmunkálása. Most riasz
tó, nagy labodás, gyomos, elhagyott világ
rész a hazatájolók számára. Még a nyo
munk se látszik, gondolta az idős tanár. 
Sehol. Az emlékeink is a katolikus torony 
keresztje fölött kerengenék. Mintha mene
külnének a két „őslakos” elől.

— A kocsi itt marad. Zsoci bátyám is ma
radjon, legyen szíves. Fennebbecske nincs 
annyi burján... Én pedig fentról bekerü
lök. .. a saját kertünk fölé, onnan...

Zsolt bácsi is itt töltötte gyermekkorát. 
Ifjú pap barátját egykori lelki barátjától 
örökölte, a faluval s múlhatatlan emléke
ivel együtt.

Örökre hihetetlen marad számomra, 
hogy a szemem előtt múlt ki egy egész tör
ténelmi rendszer, meghaltak barátaim, ki
fordult sarkából a falunk is. És a lelkem
ben örökre megmarad rendben az emlékek 
falva, folyója, tengernyire duzzadva s meg
élve.

A fiatal pap családjának házát egy se
gesvári gazdag román vette meg. A teoló
gus fiú csontjai csikorogtak, ha csak rágon
dolt, hogyan zörögtek a lakásajtó, a pince, 
a kapujuk kulcsai utolsókat, amikor átvet
te a házukat, bezárt mindent, a kapun kí
vül fölnézett a 183 centiméter magas apjá
ra, azzal fölment Székelyvécke felé az úton, 
Segesvárra. Haza, új házától. A miénktől.

A házuk remek volt hajdan is. Most is 
megvan, de még az István apja eladta, vá
lás után. A három gyermek megnőtt forma, 
egyik teológiára, másik iparra, a kislányt 
magával vitte a maga útjára, be a városba 
az asszony, mert nem bírta tanítónőként 
sem a hajszát a kicsi faluban. A férj ma
radt. A fiúk serdülőkként már részt vettek

az egyetlen emeletes ház, kerítés megépí
tésében is.

— Apátok szigorú volt mindenkihez, ön
magához is. Jól emlékszem. -  De megépült 
a két szintes ház két fürdőszobával, eme
leti erkéllyel. Az udvar lekövezve. Kényel
mes lakás, az asszony sehol, illetve tova a 
városban a lánykával.

Zsolt tanár nem zsoltárokat tanított. Iro
dalmat a városokban. Most elnézte egy ha
talmas kövön ülve a falut, a maguk faluját, 
ahol töltötte gyermekkorát maga is, néhai 
remek barátjával. Ahol gyeptéglákból épí
tettek váracskákat, játszták az indiánosdit 
nyaranta. A világ magyar delavárokból 
állt. Másként viselkedtek a bükkerdőben 
és másképp a gyertyánosban. Más volt itt 
minden, gondolta, elnézve Alszeget, firtat
va szemmel a Kisszeget a templomon túl. 
Nagy Jánosbá’, a féllábú tűnt elibé vala- 
honnét az ég peremén a falucska fölött.

Visszaérkezett Álmos, a fiatal férfi, ki
csit lihegve, derűsen. — Nézze, Zsoci bácsi. 
Almaoltványok. Nem loptam, a magun
kéból vágtam. Átlibbentem a kerítésen. 
Vágtam oltványt. Viszem a 168 éves 
tordátfalvi kertecskénkbe, oltani. Érzem 
a gyermekkori alma ízét, a fa illatát ezen 
az oltványon. Lakatlan, eladó az apámé, 
a szülőházunk. Meghirdették. Meg aka
rom venni. Összeszedem a pénzt, kell a 
szülőházunk. Kell a falum. Annyi min
dent láttam, megtanultam negyvenkét 
esztendő alatt. De legtöbbet itt. Hát vala
hova le kell rakodni! Az erkély integetett, 
én át a kerítésen, hoztam oltványt a ker
tünkből, az megél s megmarad. Itt vagyok, 
mehetünk, Zsoci bácsi. A hídtól, az egyko
ri s mostani üzlettől le a Szoros utcáig ki
lenc házban magyarok... A többi, a többi 
nem az. A patakon túl is vannak még ma
gyarok.

Óvatosan összecsomagolta a negyvenkét 
éves férfi az oltványokat, a tanár úr sír- 
dogált kicsinyég úgy befelé, ahogy elhagy
ták az elhagyatott falujukat, ahol milyen is 
volt a csók, a kenyér, az alma íze?
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A szív vége. Cigány újm esék1
Planétát húzó nyúl
Élt száz évnek előtte egy ilyen vénséges 

öregasszony, amilyen én is vagyok. Úgy hív
ták, hogy Lokarde Klára. Híres „okos” asz- 
szony volt, varázsló asszony. Egyszer szü
letett neki egy kisbabája. Leány lett, ezért 
Lokarde Klára, mikor először kelt fel fekhe
lyéből, egy félbevágott tyúkon lépett át, hogy 
ne bánthassák őket a Rosszak.

Riblo lett a kislány neve.
Másnap éjjel Lokarde Klára a sátrában 

lerakott három darab szalonnát, három da
rab kenyeret és három pohár pálinkát, majd 
kiment a sátorból, s csak az alvó Riblo ma
radt benn. Hát, egyszer csak fényesség lett a 
sátorban, és a csecsemő fejénél három nőfe
jű kánya szállt le. Egy fehér, egy fekete s egy 
kendermagos. Három Ürme. Leszálltak hoz
záférhetetlen hegyszakadékban álló, arany
ból s ezüstből épült palotájukból, hogy Riblo 
sorsáról rendelkezzenek. Ettek-ittak, s köz
ben így szólt a fehér-kányatestű Jó Ürme:

-  En úgy határozok, hogy a lány nagy va
rázslóerőt örököljön.

-  Én meg azt a törvényt teszem, hogy a 
varázslás bajt hoz a fejére! -  mondta rögvest 
a fekete-kányatestű Rossz Ürme.

-  Én pedig -  mondta a kendermagos Hi
deg Ürme -  azt mondom, gazdagon, de bol
dogtalanul fogja élni az életét.

Jóllaktak, elrepültek.
Mikorra Riblo tizenhárom éves lett, any

jával örökösen veszekedtek. Anyja és lánya 
egymással kiengesztelhetetlen volt. Lokarde 
Klára varázslásra oktatta volna, mert úgy 
vélte, Riblo vérével örökölte a varázslásra va
ló erőt.

-  Tanulj, te lány, mert nem lesz, ki a cigá
nyokat megvédje, ha én meghalok!

De Riblo nem akart varázslóasszonnyá 
válni. Szent András napja előtt, veszekedés 
közben így felelt anyjának:

-  Hát, ha anyácskám ennyire közeled
ni érzi a Csúnya Asszonyt, tán ki kéne 
fekünnie a szerencséshegyre Szent András 
éjjelén, hogy megtudja, hol s hogyan éri utol 
a vég!

Lokarde Klára meggondolta a dolgot, s 
vette botját. Sötét, csillagtalan este volt. 
Riblo megrettent, hogy ily időben hajszol
ta ki anyját, ezért utána ment a hegyre, 
nehogy haja essék, s hogy kibéküljön ve
le. Mikor felért a hegy tetejére, anyja már a 
tisztáson feküdt, s várta, hogy meglássa ha
lála körülményeit, de a lány nem vette ész
re, ezért szótlanul vágott át a tisztáson. Elő
bújt a Hold, fény terült a tisztásra, hát, látja 
Lokarde Klára, hogy a lánya néma alakja 
közeleg felé! Mindjárt azt is gondolta, hogy 
ő lesz halálának okozója. Ettől úgy megré
mült, hogy megütötte a guta. Riblo megta
lálta anyját, hazacipelte, ágyba tette. Azt 
mondja Lokarde Klára:

-  Lányom, én hamarosan meghalok. Vi
zet tesznek majd ágyam alá, hogy a lelkem 
abban megfürödjön. Te pedig igyad meg azt 
a vizet, mert úgy a varázserőm, mit véred
del örökölsz, át is megyen beléd! Igyad meg, 
Riblo, ne szálljon velem az erőd a sírba! A bo
tomat meg vigyed magaddal, mert az megóv 
majd a gonosz szellemektől.
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Micsoda bot volt az, gyermekeim! Forró 
tűvel mindenféle jel volt ráégetve. Lokarde 
Klára készítette nagy varázstudománnyal 
Riblo születése után. Volt azon előbb három 
kígyó, mik a jó Urmék helyett álltak; ház, 
mely a gyermek születési helyét jelölte; fél
hold kereszttel: minden szerencsétlensége és 
szerencséje volt így a botban megfogva; és 
végül megint három kígyó: a rossz Urmék, 
kik a gyerekre a rosszat szabták ki.

Meghalt Lokarde Klára, vízzel teli edényt 
tettek alá a cigányok, s ő abban, mikoron lé
lekként kószált teste körül, megfürdött. 
De Riblo nem itta meg. Nem akart varázs
lóasszony lenni. Hanem inkább nekilátott 
anyja varázsszereit elcsomagolni, hogy vi
lággá megy. Hát, ahogy az átalvetőjét töm
te épp, ott lebegett körülötte Lokarde Klá
ra lelke. Az asszony szellemének egy piciny 
darabkája különvált, Riblóhoz röppent, és 
beköltözött a lány testébe. Ez lett az ő vé
delmező lélekrésze, a Butyakengo vagyis a 
Sokszemű. Mert ez a védőszellem mindent 
látott, hogy vigyázzon Riblóra.

Riblo anyja botját kezébe fogta, hogy a 
nehéz utakon majd hasznát veszi, s azzal 
elvándorolt. Egyszer egy városba ért, épp 
vásárnap volt akkor. Fogta anyja szereit, ta
lizmánjait, s jó pénzért eladta. Egy paraszt
tól vett rajta egy sovány lovat meg egy tet
ves, csúnya nyulat. Hát, a nyúl olyan tetves, 
olyan rühes volt, hogy már másnap meg 
akart dögleni. „Inkább máris leváglak, mert 
hizlalni már nem tudlak” -  gondolta magá
ban Riblo, de annyira nyüszített a nyulacs
ka, hogy inkább mégis kiszedte belőle a tet- 
veket. Ápolta, s meg is gyógyult a nyúl.

A következő vásárban papírt vett, deci pá
linkáért planétás kártyákat íratott egy di
ákkal. Dobozba tette őket, attól kezdve Riblo 
planétás ember lett. Az emberek pénzt, sza
lonnát, pálinkát vagy dohányt adtak neki a 
vásárban, a nyúl kis szájával kihúzott egy 
planétát a dobozból, s rajta meg volt írva az 
ember sorsa. Vándorolt Riblo vásárról vá
sárra, a nyúl pedig megkeresett neki any- 
nyit, hogy lovának is jutott széna, maga is 
csak ritkán volt éhes.

Ősz felé járt az idő, nagy hegyeken men
tek át. A lova le volt gyöngülve. Azt mond
ja a lovának:

-  Itt hagylak, én gyalog megyek.
El is hagyta a lovát, de az addig nyerített, 

amíg a leány visszajött, elkötötte, és gyalo
goltak egymás mellett. Olyan tájba érkeztek, 
ahol akkora fű volt, mint nyáridőben, hogy a 
lónak a hasáig ért. A ló mindjárt annyit evett, 
úgy jóllakott, hogy már nem is volt baj vele.

Tél lett, csikorgó hideg, karácsony éjjele. 
Riblo egy üres pajtába szökött be a nagy fagy 
elől. Elaludt. Ä Butyakengo elhagyta testét, 
s őrködött felette. Egyszeriben nagy fény 
lett a pajtában, s megjelent a három Ürme. 
A Butyakengo fülcsengést bocsátott Riblóra, 
mire az felébredt. De a három sorsmadarat 
már nem látta, mert azok, ahogy körberöp- 
pentek a jószág fölött, huss, el is tűntek. Hir
telen azt hallja Riblo:

— Egy éve már, hogy nem beszélgettünk 
egymással!

Fektében felnéz, hogy lássa, ki beszél hoz
zá. De nem volt ott senki, mert csodák cso

dája! az állatok, a ló meg a nyúl beszélgettek 
egymással! Riblo titokban kihallgatta őket. 
Megszólal a nyúl:

-  Milyen áldást kaptál idén karácsonykor, 
testvér?

Felel a ló:
-  Ha valaki kilenc napig inna tejemből, 

azt a jövőben nem háborgathatnák a rossz 
szellemek! És te, testvér?

-  Én azt kaptam, hogy többé nem találom
ra húzok planétát, hanem valóban meg tu
dom mondani az ember sorsát.

-  Nagyszerű ez is -  mondta a ló. -  Tán 
megadja a nagy isten, hogy hasznát is ve
gyük az áldásnak.

Másnap Riblo úgy tett, mint aki nem tud 
semmit. Vándoroltak tovább. Egy szeren
cséshegy oldalában volt egy kis falu. Len
tebb a völgyben, a falutól nem messze egy 
nagy láp terült el. Abban a lápban volt egy 
titkos sziget. Egy amolyan úszó lápsziget. 
Ha erősen fújt a szél, úszott a sziget a mély 
vizek felett fástul, mindenestül. Ezen a tit
kos szigeten tanyázott tizenkét tolvaj. Vol
tak azok régen többen is, de a lápbéli Nivasi 
folyton háborgatta őket, többet a vízbefoj- 
tott, s lelkűket agyagfazékba zárta. A tolva
jok vezére hírét vette, hogy meghalt a híres 
varázslóasszony Lokarde Klára, és lányá
ra maradt botja, ki nem akar varázsló lenni. 
Megelégelte a Nivasi gonoszkodásait, elhatá
rozta, hogy elveszi Riblótól a botot.

Meglelték Riblót egy vásárban, ahogy pla
nétát árult. Odamegy hozzá a tolvajvezér, 
nyújtja a pénzt, hogy planétát akar. A nyúl 
húzott neki. Olvassa a tolvaj:

-  „Mindenedet elviszi egy lány”.
-  Fordítva! Riblo! A tolvajok vezére vagyok, 

és a botodat elveszem. De mivel szép vagy, s 
jó kedvem van, azt mondom: visszaadom ne
ked a botot, ha megteszed, amit mondok.

-  Mi legyen az? -  kérdi a lány.
-  Megcsípték tegnap egy testvérünket, s 

fel van ő akasztva a város kapujára. Lus
ta kenyérpusztító volt; a jó pipáját meg sár
ga csizmáját sajnálom csak! Ha azt el tudod 
hozni nekem, visszakapod a botodat.

Riblo éjjel nagyon sírt, hogy mármost mi 
tévő legyen. Azt mondja a nyulának:

-  Drága nyulacskám, most nekem húzz 
planétát!

S a nyúl húzott: „Vissza fogod kapni az 
örökséged”.

No, Riblo kiment a város kapujához, s 
megtalálta a tolvajt, amelyik fel volt akaszt
va. Nézi, nézi, „Ej, Istenem! Hogy érjek oda 
fel?” Végül lopott magának egy nagy létrát, 
felmászott a halotthoz, s kihúzta a pipát a 
szájából.

Akkor az akasztott ember elkiáltotta ma
gát:

-  Hej, azt a kurva anyádat!
Akkor a lányka visszakiáltotta neki:
-  Kurva volt a te anyád! — S azzal lehúz

ta a csizmáját.
Eztán felült lovára, és kiment az erdő szé

lére, hol a mocsár kezdődött. Ott megtalál
ta a tolvajokat, akik nem vették észre, hogy 
közeledik feléjük a lányka. Hallja ám Riblo, 
hogy mit beszélnek. Hát azt beszélték, ha 
valóban elhozza nekik a pipát és a csizmát, 
azt elveszik tőle, de a botot nem adják visz- 
sza, hanem megölik. De akkor az egyik tol
vaj észrevette őt, és megfogta. Odavitte a 
többiekhez.

» » >  fo lyta tás a 6. oldalon
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-  Jó estét, tolvaj urak, itt a pipa meg a 
csizma -  mondta Riblo.

-  Derék lány vagy, add azokat ide, mi meg 
visszaadjuk a botodat.

Odalépett hozzá a tolvajok vezére, hogy el
veszi tőle a holmikat, de Riblo ugrott egyet, 
és a pipaszárral kiszúrta a tolvaj szemét. Az
tán uccu neki, futott, ahogy bírt! A tolvajok 
meg utána.

Riblo szaladt az úszó szigeten, meg-meg- 
süllyedt alatta a láp, vizes volt már térdig. 
Már majdnem utolérték a tolvajok. Volt a 
szigeten egy kicsiny láperdő: kilenc fűzfa. 
Az egyik odvas. Riblo gyorsan bebújt a fába. 
Mikor a tolvajok odaértek a fűzfához, a tol
vajvezér kiskutyája egyre csak: „Hám-hám- 
hám...” — egyre csak ugatott, hogy ott van 
a leányka.

Azt mondja neki a gazdája:
-  Hallgass ide, te kicsi kutya! Én belevá

gom a kardomat a fába, s ha nem jön ki vé
resen, én levágom a te fejedet.

De a kicsi kutya mind csak intett a fejével, 
s ugatott, hogy ott van.

De nem csak Riblo volt a fában! Ott lako
zott épp az erdők védelmező démona, a Buha 
is. Épp ott volt a Riblo mellett. Belevágta a 
tolvaj a kardját a fába, s szegény leánykának 
elvágta a csicsit. Akkor a Buha úgy meg
nyalta a kardot, hogy mire a tolvaj kihúzta, 
az már fényes volt.

-  Nincs itt!
De megint csak ugatott a kicsi kutya. 

Úgyhogy a tolvaj mérgében levágta a kicsi 
kutyát.

-  De valahol mégis itt kell lennie! -  üvöl
tötte a tolvaj. — Megkeresik helyettünk a 
lángok!

Tüzet raktak, s felgyújtották a szigetet. 
Amint elhagyták az úszó lápot, a szél tovább 
fújta azt a víz felszínén, s máshol ért partot. 
Akkor Riblo elómászott a lángoló fából, sza
kított szoknyájából, bekötötte a csicsit, és fu
tott ki szigetről. Ott már a tolvajok nem lát
ták, meg nem foghatták.

Beesteledett, és a puha lápon elaludt.
Éjfélkor vörös fény tört fel a vízből, ketté

nyílt a láp, és kiemelkedett a nagyszakállú, 
vöröspatás víziszellem, a Nivasi. Megkívánta 
Riblo szépségét, és -  maradjatok tiszták és 
szerencsések, de mondanom kell — ott a tő
zegen meghágta az alvó lányt. De mért nem 
őrködött fölötte ekkor a Butyakengo? -  ta
lán azt kérditek. Ott lebegett az; de Lokarde 
Klára lelkének darabkája nem akarta figyel
meztetni a lányát.

Miután a Nivasi dolga végeztével Riblo 
mellé hullott, akkor súgta a Butyakengo az 
álmodó fülébe, hogy „Riblo...” -  no, erre már 
felébredt a lány, s látta mi történt. Eszébe ju
tott, amit még anyja, Lokarde Klára mesélt 
neki a víziszellemekről! Ha úgy esik, hogy 
megbecstelenít valakit a Nivasi, utána a 
víziszellem úgy elgyöngül egy időre, hogy tel
jesen védtelen lesz. Meg kell akkor fenyeget
ni, és varázserőt és miegyebet ad, ha békén 
hagyják. Rákiáltott hát az erőtlen Nivasira:

-  Tudom, hogy nincs most erőd, ezért 
megöllek, ha nem tanítasz varázslásra!

-  Nád teremjen orrodban, béka gyomrod
ban! — sziszegte a Nivasi. -  Felruházlak va
rázstudománnyal.

Riblo varázslóasszony lett mégis. így szólt 
a Nivasi:

-  Még ezt adom neked, mert tudom, er
re van szükséged, s utána eressz, hagyj itt.

» > »  folytatás az 5. oldalról

Ez az anyag a Kettős Arc. Fehér kutya zsír
jából és halva született ikrek véréből csinál
tam. Azért Kettős arc a neve, mert kétféle
képp használhatod. Ha gyertyát formálsz 
belőle, s meggyújtod, míg a bal kezedben 
van, láthatatlan leszel. A tolvajok várnak 
rád a láp túlpartján, de így megszökhetsz 
előlük. Ha pedig eszel a Kettős Arcból, szá
modra semmi nem lesz láthatatlan: az elrej
tett kincseket megláthatod.

Riblo máris ivott a kancája tejéből, ne
hogy a nyomába találjon eredni a Nivasi, 
míg ki nem ér a lápból. Hóna alá vette nyu
lacskáját, és lovát vezetve kiverekedte ma
gát a lápból. Ahogy ment a parton meglát
ta a tűz körül a tizenkét tolvajt, akik reá 
vártak. Gyertyát formált a Kettős Arcból, 
bal kezében meggyújtotta, s halkan lép
ve elhaladt jószágaival a tolvajok mellett, 
és azok nem látták meg. Lenyelt egy dara
bot a varázsanyagból, belenézett az erdő
be, keresztül a rengeteg fán, és észrevett 
ott egy tisztás legelőt. Azon legelészett a 
tizenkét tolvaj tizenkét lova, amiknek há
tán tizenkettő átalvető. És Riblo látta azt 
is, hogy mind a tizenkét átalvetőben pénz 
volt. „Jézus, Mária! Mit tudjak csinálni 
evvel a sok pénzzel? Nem baj, elviszem a 
lovakat a lápba, s megkötöm, amíg visz- 
szajövök” -  gondolta, s elment a tisztásra, 
a lovakat elkötötte és elvezette. Elrejtette 
őket a lápban.

Hát, egyszer a tolvajok már nem vártak 
tovább, elmentek volna a lovaikért a tisztás
ra. De csak a hűlt helyüket lelték. Keresték 
az erdőben, nem találták, bevették hát ma
gukat a láperdőbe is.

De ott már várt rájuk a fákban a Buha, 
hogy megbüntesse őket, amiért felgyújtották 
a fűzfákat! Riblo hangját utánozta az erdő
démon. Meghallották ezt a tolvajok, és meg
kétszerezett erővel törtek előre a sűrűben, 
hogy a lányt nyakon csípjék. A Buha a láp 
legmélyére csalta a tolvajokat, akik a nagy 
hajtóvadászatban észre sem vették, hogy el
hagyták már a szilárd partot. Az ingólápra 
értek, és ahogy azon törtettek, egyszercsak 
megsüllyedt alattuk a talaj. Próbálták ki
szabadítani lábaikat a vizenyőből, de előjött 
ekkor a nagy fogakkal vicsorgó és torzon- 
borz, izzóbőrű Buha, s egyenként betaszí
totta őket a vízbe, ahol már a Nivasi nyito- 
gatta fazekait.

így tűnt el a tizenegy tolvaj és Lokarde 
Klára botja a föld színéről.

Riblo itta lova tejét még kilenc napig az 
erdőben, aztán elment a tizenkét lóért meg 
a tizenkét átalvető pénzért. Gazdagon élt to
vább, és soha nem keresték őt a rossz szelle
mek. Sőt, futottak előle, mert nagyhatalmú 
varázslóasszony lett belőle. De ő azért örök
ké bánatos maradt, s haragudott nagyon a 
Butyakengóra!

Onnan tudom, hogy a nagyanyám nagy
anyja volt!

J e g y z e t
1 Meséim olyan valós K árpát-m edencei — ám 
főképp erdélyi sátoros cigányoktól a XIX. szá
zad m ásodik felében gyűjtö tt -  cigány mitoló
giai elemekből, hiedelmekből és balladákból 
épülnek fel, melyeket a cigányság a m aga me- 
sélési ku ltú rá jában  később nem örökített to 
vább, így nem őrzött meg.
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D O M O K O S  J O H A N N A  

retró
sose felejtem el

visszafelé mesélem, és kihagyom az esetet követő
ismétlődéseket, csak az első lépésre figyelek
csak az első test-lélek-érzésbe gyúrt visszalépésre
melynek trauma is lehetne a neve
ha nem adna oly nagy teret benne a német ’raum’ és
az angol ’dream
és mivel most szólok róla
azt is elképzelem, hogy elmegyek
végre az érettségi találkozóra, a harmincadik
érettségi találkozóra, mert megérett
a meggy, megérett a történet, és leszedhető
e friss barackként nagyon hamar megromló portéka
kis e-kosárkámba, könny könyv könnyít
és könyörül egyik magam
másik magam-rajtam

este van egy kisméretű, hetvenkét férőhelyes 
emeletes ágyakkal zsúfolt lányhálóban, vacsora után 
hol az egyik-magam zokog, lélektelen a világ 
míg másik lány-magamok körülállnak 
és megszólunk, mily különc vagyok 
illeszkedjem be a sorunkba, sorsunkba 
legyek olyan, mint őkmagam -  a szeretet e szintű 
jele szívekbe pecsételi: ezen és ezen körülmények 
között megadtuk magunknak a lehetőséget 
a Földön járni, sírás oka nem érdekes

aznap délben
életemben először órákról kivéve
ott ülök csillag-magammal osztályfőnök-magam előtt
és arról vallatom magam, hogy hol voltunk tegnap
miért hallgattunk klasszikus zenét, miért tanultunk
magyar népdalt -  de tanár-magam takart kártyákkal
játszom, és nem mutatom
mennyire vagyok kiszolgálója annak
aki szorít, és szorultságomra mást nem tudok kitalálni
mint két tudatlan, védekezni nem tudó, lányka-magam
bírságom fejében áttudni a szekuritáténak
hogy lássák, jó ember vagyok én, jól dolgozom
és hűen szolgálom az államanyát
egész életemben megfelelni akarunk az előttünk
és felettünk levőknek
mert akkor bizonyára elmúlik az ő  szörnyű álma 
elmúlna a múlt hibája
ahol hamisan tanúskodtam k. á. magam ellen 
míg a jövőmben ott van a kiszökött lányom is 
-  ezt sem lehet jó szemmel nézni -  
ebből csak azt az ős bűnt érezhetni 
mivel diktatúra-magunkkal lenyomhatjuk 
másik felünk
azt az ősbűnt, melyben legjobb öngyilkos
lenni, istent ölni, melyben a tőrt magam fordítom magam
felé, az altatókat, a síneken rohanó vonatot
a nyakra húzott kötelet és a finoman metsző kést
mert tele tabuval a szekrény
a szoba, a ház, és ahogy minden kapcsolat kiszolgáltatott 
egymásnak, és bejárja őket a rettegés 
hogy a mostani hatóság-magunkon kívül 
nincs senki más, kinek
valaha is el kell számolnom, mert itt és jelenben élek 
és én bevallom, hogy tegnap esthajnalcsillag-magammal 
beethoven nyolcadik szimfóniáját hallgattuk 
és akkor tényleg
megállt a világ az allegro vivace e con brio (fdúr)
az allegretto scherzando (b b dúr)
a tempo di menuetto (fdúr)
és az allegro vivace (fdúr) alatt
a vonósok mellett minden hangszerből
kettő teljesen egymásra hangolt
ahogyan egyik magam a másik magammal játszik:
két fuvola, két oboa, két klarinét, két fagott
két kürt, két trombita
két üstdob huszonhat percen át, ahol
the cheerful mood of the work betrays nothing

of the grossly unpleasant events that were taking place 
in beethoven’s life at the time, which involved 
his interference in his brother johann’s personal life 
és a mi huszonhat percünk alatt is minden megtörtént 
megfenyegettem magam, hogy kidobom az iskolából 
ha továbbra is ilyen irredenta dolgokat teszek 
és én bevallatlanul is beláttam, hogy hiába titkolnám 
hogy nem szeretem ezt a rendszert, mert semmi védekező 
stratégiát nem hallottam senkitől 
a róla való nagy hallgatás 
a szónak fogyatkozásában csak a kaszás képét 
villogtatta fel
és míg beethovennek csupán négy hónap kellett
hogy művét befejezze, osztályfőnök-magamnak
évek, másik magamnak pedig évtizedek
semmik ezek az örökélethez, még másodpercnyi
töredéket sem tesznek ki
és ezen töredéknyi idők alatt folyik a könny
a kémiai laboratórium első sorában
míg osztályfőnök-magam szépen
kivasalt fehér köpenyemben
ki-be járok a tábla mögötti helységbe
melynek egy részét üveg fedi
-  ablak két szoba között -
melyből bentről be tudok nézni
és ebben a szentháromságban elgondolkodom
a nekünk leosztott könny kémiai összetevőiről
először is:
kívülről a könnyfilmet egy vékony, olajos réteg fedi. 
termelése a szemhéj szélén
a rostporcos merevítésű pillavázban elhelyezkedő 
meibom-mirigyek (glanulae tarsales) feladata 
melyek módosult faggyúmirigyek. 
váladékuk enyhén összekeveredik 
az alatta lévő könnyel, így stabilizálja 
és megóvja a gyors elpárolgástól. 
másodszor is:
a vizes könnyréteg adja a könny
legnagyobb térfogatú részét
mi a könnyfilm vastagságának 90 százaléka.
ez a könnymirigyekben termelődik.
túlnyomó része víz
ionokat, oxigént, tápanyagokat
és fontos fehérjéket tartalmaz.
harmadszor is:
a könny legalsó, mucin-tartalmú, nyákos rétege 
mintegy rögzíti a vizes könnyfilmet a szem hámjához. 
védi, nedvesen tartja, a pislogáshoz síkossá teszi 
a szaru- és kötőhártyát, ez a kötőhártyában elhelyezkedő 
úgynevezett kehelysejtek váladéka, 
a nyákos anyag jó szolgálatot 
tesz, amikor idegen test kerül a szembe, 
mert körülveszi, így az kevésbé sérti föl a szem érzékeny 
szaruhártyáját, és könnyebben kiöblíthető.

hogy milyen óráról vettem ki másik magam 
erre az öblítgetésre
nem tudom már, és hogy ebben a líceumi
pedagógusképzőben tizenöt vagy ötvenöt évesen
mit reggeliztünk otthon vagy a svábbogaras
menzán, mely az épület
szuterén szintjén volt
fölötte két emeletnyi osztályterem
és legfelül a hálószobák, heti három kimenővel -
azt sem tudom, bár a reggeli csak kétféle lehetett
arra viszont igen
ahogy reggel van, és emeletes ágyak
alján és tetején alszunk
mellettem esthajnalcsillaggal, mely zord
vizeken sem hagyja cserben a hajóst
kifehérített és keményített ágyneműben
és a nevelőnő csengőjétől vagy
feleségem csengő hangjától
felébredünk, kint tavaszodik
a reggeli fénynek már megvan a
magokat kibontó, és szemekbe beszúró patinája
és akkor egyik magam a másikra úgy mosolyog
ahogy igazi gyerekek tudnak, és zengjük dalunk:
„megint egy szép napra ébredtünk”
„megint egy szép napra ébredtünk”
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HELLMUT SEILER

A z írógép  
(Képtelenség- vers)

D ie  S c h r e ib m a sc h in e  
(E in  U n d in g g ed ich t)

Hans Bergelnek

E ls ő  írógépem  egy  R em in g to n  
volt, m e ly e t an n o  
b o lh a p ia c ró l ve ttem  
V ásárh elyen , E rd é lyb en , a  kora

n y o lc v a n a s  években , v iszo n y la g  
m a g a s  á ron  -  n em  v o lt be je len tve  -  
s im m á r  a  m a g a  ú tjá t já r ta ,  
a z a z  a  g o n d o la ta im é t. V a lak i

A z  angyal és az ördög találkozása, 2018

a  s zo m szé d u n k b ó l k is z im a to lta , 
b izo n y á ra  k a p o tt  is  v a la m it  
a zé r t. E t tő l  k e zd ve  
e lv á lta k  ú tja in k:

a z  en yém é s a z  írógépem é.
R en d ő rség en  k e lle tt  le je len ten em , 
m a jd  írá sp r ó b á t is leadn om :  
a z  írógépem ét,

m in d e n  évben , m in d ig  ja n u á rb a n .
S  o tt, eg y  s iv á r  be ton h ely iségben
elém  te t t  s zö veg e t m á so lta m
vele -  és e lá ru lta m  g ép em  és ö n m a g a m

m in d e n  betű jéve l, m e lye t legépeltem . 
A z tá n  egyszer, sok  évve l a  m á so lá s  u tán , 
egy  n eh ezen  k ö v e th e tő  v ilá g v á ltá sb a n  
v á sá ro lta m  m a g a m n a k

egy  P r iv ile g e t a z  Új Hazámban,
9 9  m á rk á é r t, a  Q u ellé tő l.
D ecem ber volt, a  m ú lt s z á z a d v é g  tá jt. 
K ö v e tk e ző  ja n u á rb a n

m á so k  lim lo m ja i m e llé  te tte m  
a  szem étre , k id o b ta m  
a z  e ls ő  n em -m áso ló -írógépem :  
s zá m o m ra  im m á r  é r ték te len n é  vá lt.

A blak
F e n ste r

E g y  a b la k  egy m á s ik  
a b la k ra  néz, 
m elyn ek  a b la k a  
k iseb b  s zo b á ra  
n yílik .

E  szo b a  
a b la k a i  
to vá b b i, m ég  
k iseb b
szo b á ra  néznek.

E zen  k iseb b  szo b á k  
m in d e g y ik é b ő l  
a b la k o k  n éznek  
eg y  szo b á c sk á ra , 
m elyn ek  s zá rn y a s  
a b la k a i van n ak .

E zen  á t  
a  te k in te t
a  k ertek b e  szá ll. A z  egy ik  
k ertb en  id ő s  n ő  
s z é ttá r ja

tenyerét,
s sza b a d já ra  engedi 
kisverebét.

Követők követőket követnek
V erfo lg te  v er fo lg en  V erfo lger

A m ik o r  teg n a p  k ilé p te m  a  h á zb ó l,
e lő tte m  fek ü d t.

E g y b ő l g y a n ú ssá  v á lt. K ik e rü lte m , 
s  ő  fe lá llt, b a lo m o n

á ts z ö k ö tt a  fa lon , a  n ap  
a  la p o s  te tő k ö n  á t  n yom u n kba  szeg ő d ö tt, 
m á s  n em  k övete tt. A  fa l m en tén  h a la d t,

m a jd  c ip ő m  o rrá ra  c sú szo tt  s e ls za la d t.  
G ú n yos n eve tés  k özt, ú gy  tű n t, 
a  sa ro k  m ögé tra p p o t s  rá m  veti

m a g á t, bőröm  a lá  búj.
D e én sem  h a g yo m  a lá b b , le rá zo m ,

a k á rh a  o rgon abokor a la t t

á lln ék , é s  u tá n a ered ek . E k k o r  fe ltű n és
n é lkü l

e lte rü l a z  ú ttesten . M in th a  csak  a z  a  vaca k  
m im ik r i a  h a s zn á ra  vá ln a .

É n  m eg  r á ta p a d o k  a  k ö rv o n a lá ra ,
s m a g a m b a

sz ív o m  lih egését. L é leg zem , s  eg y sze r  csak  
g r im a s z t  v á g v a  c sa v a r  eg ye t a z  orrom on,

a z a z  a z  övén, a z  én á rn yékom on , 
h irte len .

N a g y a p á m  és én
Mein Großvater und ich

M ik o r N a g y a p á m  6 8  évesen  
k is z a b a d u lt  
a  z s i lá v a i  börtön bő l,
e ls ő  ú tja  többé-kevésbé  egyenesen a  sa já t,
d e  id ő k ö zb e n  m á sé  le t t  h á zá h o z
veze te tt, a z  e rő d te m p lo m m a l á te llen ben ,
egy á lla to rvo séh o z ,
k i a z  á lla m o s ítá s  u tán
u g y a n itt, a  tö rvén y  nevében , k iv á ló a n
b eren d ezk ed e tt.
K i tá r t  k a ro k k a l,
ú gy m esé lik , m á r -m á r  m egölelte .

E z t  a  h á za t, a  k ö zö sség  leg tek in té lyeseb b jé t  
k é ts ze r  h ú sz  évve l később , 
a  m á so d ik  jo g ta la n  á lla m

v is s z a s z o lg á lta tá s a it  
követően  egy  b u d i á r á é r t  
k ö n n ye lm ű en  e lték o zo lta m , 
p o n t a z  ő  lá n y á n a k , és 
a  t is z ta  ü zle te t, a z  a n y a g i ja v a k  
érték te len n é  vá ló  c sö n d es  á tv e d lé sé t  
m eg p ecsé te ltü k  
egy kézfo g á ssa l.

„ A z é le t c sa k  v issza fe le  é r th e tő  m eg, d e  éln i, 
a z t  e lőrefelé  k e ll!”

SZENKOVICS ENIKŐ fordításai

H ellm u t S e ile r  1953-ban született Kőhalomban. A nagyszebeni egyetemen vég
zett német-angol szakot, ezt követó'en, 1985-ig, tanár Marosvásárhelyen -  ekkor, 
a kivándorlási kérelme benyújtásakor ott kell hagynia a tanügyet. Évtizedekig a 
Szekuritáté megfigyelése alatt állt. 1988-ban települt át Németországba. Irodal
mi munkásságát több irodalmi díjjal, ösztöndíjjal is kitüntették, a legfontosab
bak: Adam Müller-Guttenbrunn-díj (1984), vers fó'díj (1999, Esslingen), a tübin- 
geni Poetik Dozentur Würth irodalmi díja, Irseer Pegasus, a Német írószövetség 
és az irsee-i Sváb Akadémia közös díja (2003). Jelenleg a Baden Württemberg-i 
Backnangban él.
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HAKLIK NORBERT

Verses aparegény 
generációs élm ényleltárral
Balogh Ádám Nyers című, debütáló kö

tete számtalan szempontból egyedülál
ló. Úgy gyászregény, hogy az élettel leg
alább annyit foglalkozik, mint a halállal, 
és úgy aparegény, ahogyan kevés könyv 
mer és képes annak lenni.

De mielőtt még nekilátnék bővebben 
kifejteni a fentieket, lássuk, miért ti
tuláltam  a N yerset regényként, amikor 
szemlátomást verseskötet. A helyzet az, 
hogy Balogh első könyve újabb képvise
lője a kortárs magyar irodalomban meg
figyelhető jelenségnek, ami abban rejlik, 
hogy a vers átnavigálja magát a líra ta r
tományaiból az epika vizeire (talán in
dokolt megjegyezni, hogy ebben a na
vigációban Térey János költészetéé a 
zászlóshajó-szerep).

I CENTRAL
I  1—4 I  EUROPEAN
V -/  J - J J L t im e s

Az epikusság Balogh Ádám első köny
vében is főszerephez jut, ezt a kötetnyi
tó Vanília Égbolt felütése rögvest egyér
telművé teszi: „Hétéves lehettem, amikor 
az apám elővett egy kazettát./Ez a vál
tozás szele, ez rap, súgta,/mert akkor 
a változásról csak suttogva lehetett,/ 
és nekem akkor mindegy volt, hogy mi, 
de változás kellett,/mert már kínos volt 
a család előtt a Modern Talkingra ug- 
rálni./Végre férfi akartam  lenni, nem 
aranyos.” Ebből a kötetindító hat sor
ból sok minden kiderül a könyvről. El
sősorban az, miért érvényes köteteim a 
Nyers. Balogh Ádámé ugyanis igencsak 
tárgyias költészet, mentes mindenféle 
ballaszttól, bizony még a költői képek
től is. Mégis félreismerhetetlenül költő
iek  ezek a versek, köszönhetően annak, 
hogy a szerző m ár ebben a debütáló kö
tetben is ura egy csak rá jellemző, egyé
ni versnyelvnek, amely épp sallangmen
tessége folytán enged teret annak, hogy 
más, kevésbé egyértelmű eszközökkel 
emelkedjék el a közbeszédtől, és váljék 
a művészi anyaggá. Balogh nem a rímek 
és a hibátlan, időmértékes sorok köny- 
nyedén ható, látványos sikerrel csábító 
útját választotta, hanem megnehezítet
te önnön dolgát -  ennek eredménye az a 
minden pátosztól mentes, mégis bensősé
ges, letisztult és hajszálpontos versnyelv, 
amelynek ritm usát a dramaturgiailag 
hangsúlyos kulcsjelenetek, valamint az 
azokat illető szerzői reflexió adja. Mint 
egy minimalista filmdráma, amelyet az 
egyik főszereplő narrációja kísér -  Ba
logh pontos érzékkel és biztos ízléssel 
válogatja ki önnön élményanyagából a 
kulcsfontosságú pillanatokat, hogy az
tán  egy-egy takarékos, céltudatos meg

jegyzéssel perpektívába helyezze őket, és 
megteremtse dinamikájukat. Nyers vers
nyelv ez, abban az értelemben legalábbis, 
hogy pontos és céltudatos, sallangoktól, 
mi több, a per se költőiségtől is mentes. 
Minden szó, minden írásjel okkal van ott 
ebben a versvilágban, ahol van — éppen 
ezért hat.

És Nyers ez a költészet még amiatt is, 
hogy Balogh Ádám nem főzi túl a nyers
anyagot, amelyből versei táplálkoz
nak -  nem teremt alteregókat, és nem 
lendíti az élményanyagot a lírai ma
gasságok személytelen sztratoszférájá
ig. Hangsúlyosan referenciális, ha lehet 
ezt a szót még negatív konnotációk nél
kül használni: alanyi költészet az övé, 
de talán közelebb járunk az igazság
hoz, ha inkább megélt költészetről beszé
lünk, Molnár H. Magor M emento vivere 
című, a Tiszatájonline-on megjelent re
cenziójából kölcsönözve a meghatározást. 
Molnár H.-nak ugyanis igaza van, ami
kor azt írja, hogy a N yerset referenciá- 
lisan érdemes olvasni, „(e)gyrészt azért, 
mert a szövegek egyébként is eléggé erő
sen ezt kívánják tőlünk: úgy vallanak 
a gyászról és egy kivételes emberi kap
csolatról, hogy nincs bennük egy hamis 
gesztus, egy őszintétlen félmondat sem. 
Balogh Ádám farkasszemet néz életének 
nagy részével, és nem pislog”, miként ak
kor sem téved a recenzens, amikor azzal 
folytatja: azért is érdemes engedni a re
ferenciális olvasatnak, mert így az olva
só saját referenciái is hamarabb kezde
nek dolgozni. Balogh ugyanis azzal, hogy 
az édesapjához fűződő emlékeit tette meg 
a kötet központi témájává, erős fogást ta 
lált a befogadón, aki a kötetben szerep
lő versek olvasása során akaratlanul az 
önmaga által megtapasztalt szülő-gyer
mek viszonyra is reflektál.

Balogh Ádám könyve abban a tekin
tetben is párját ritkítja, ahogyan az apa
fiú viszonyról szól. Ebben a kapcsolatban 
ugyanis nyoma sincs a generációs ellen
tétnek -  ehelyett inkább az ideálishoz 
áll közel ez a viszony, amelynek fősze
replője egy olyan apa, aki tisztelettel és 
a megértés vágyával fordul a fia felé, ak
tív társaként próbálja segíteni a felnőt
té válásban, és nem próbál csak a „jó ne
velés” ürügyén jelentőséget tulajdonítani 
olyan társadalm i normáknak, amelyek
ben ő sem igazán hisz. Ehhez hasonló
an a fiú is afféle partnerként viszonyul 
apjához, s amikor annak betegsége fel
cseréli a támogató-támogatott szerepe
ket, ő is aktív odafigyeléssel és empáti
ával próbálja úgy megkönnyíteni az apa 
utolsó hónapjait, hogy azt ő valóban se
gítségként élje meg. Á letisztult előadás
mód és a visszafogott tárgyilagosság

ellenére is -  vagy éppen ezeknek köszön
hetően? -  érzelmes és átélhető versjele
netekké sűrítődik ez az élményanyag. 
Példaként idézzük ide a H alandóknak  cí
mű vers középrészét, amelyben a fiú egy 
MP3 lejátszót ajándékoz apjának, raj
ta Hrabal Táncórákjának hangoskönyv- 
változatával, hogy az akkor is élvezhes
se az irodalmat, amikor már „a daganat 
elvette tőle az olvasást”: „Másnap reggel 
csöngött a telefonom. / Aggódó hangon 
rebegte apám, hogy kisfiam, / valami 
nagy bajt csináltam, elromlott a lejátszó, 
/ pedig olyan jól indult, aztán hirtelen 
/ érthetetlenné vált minden szó, / és én 
hallottam a félelmet a hangjában, / hogy 
mi van, ha nem is a kütyü, hanem az 
agya / kezdte el felmondani a szolgála
tot. // Reggel besiettem hozzá, elindítot
tam a felvételt, / és a cincogó hang halla
tán felkacagtam, hogy ne aggódj, / csak 
a lejátszó romlott el. O elmosolyodott, de 
éreztem rajta, / hogy mi van, ha ezt csak 
megnyugtatásképpen mondom.”

A Nyers, azon túl, hogy egy apa-fiú 
kapcsolat regénye, egy közös generációs 
élmény megfogalmazása is, amely emlé
ket állít az első nyugati utak izgalmának 
és az ismeretlen világba szakadt u ta
zók téblábolásának — azoknak az idők
nek, amikor apák és fiúk még egyaránt a 
nyugatról csempészett szexmagazinokat 
dugdosták anyuka elől.

Balogh Ádám Nyers című kötete az 
elmúlt évek egyik legerősebb költői pá
lyakezdése. Magánjellegű, megélt hús- 
vétmisztérium — egy egyéni nyelvvel 
dolgozó, érett és sokrétű versvilág első 
megmutatkozása, amely eszköztára és 
tematikai gazdagsága folytán számos 
folytatási lehetőséggel kecsegtet. Ba
logh debütálásának erényei nyomán azt 
reméljük, hamarosan a nagyepikának is 
nekiveselkedik majd -  csak nehogy meg
szűnjék közben verselni!

B a lo g h  Ádám : N yers. M űút K öny
vek , M iskolc, 2016.
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FISCHER BOTOND

Tavasz lesz, Corina

Ma csak négy órát dolgoztam. Kép
zeld, m egkaptuk a fél napot, csak a nők, 
a m árcius nyolcadika m iatt. Kaptunk  
szavarint is, m inden nó' a gyárban. Utá
lom a szavarint, tudod te is, a felét odaad
tam  A ttilának, a felét Paulnak. Ok ketten 
adtak m árciuskát m últ héten, megérdem
lik. Apámtól kaptam virágot, m int minden 
évben, de este, m ikor megjött a kocsmából, 
már ugyanúgy üvöltözött, m int m inden es
te, m ost pon t a körömvágóját nem ta lá l
ta. Inkább kevesebbet írok, és gyakrabban, 
ez így könnyebb nekem.

Persze ez is New Yorkban történt, 
1857-ben, tizenöt évvel a szaxofon fel
találása után. Negyvenezer munkásnő, 
egész pontosan varrónő hirdetett sztráj
kot. Negyvenezer. Ez óriási tömeget je 
lentett akkoriban, még New Yorkban is, 
sokkal többet, mint ma jelentene. Sze
retném leírni egy lapra, kézzel, ennek a 
negyvenezer nőnek a nevét, és elkülde
ni borítékban Corinának, dugja az apja 
seggébe éjszaka, míg alszik, a nevemben.

Dóra vegetáriánus. Nem  eszik húst, to
já s t  sem. De tejet iszik. Szeretek egy vál
tásban lenni vele, jó l kijövünk, gyorsabban 
telik az idő, tudod. Rólad is meséltem ne
ki egy csomót, ne haragudj, nem m ond
tam semmi olyasmit, am i árthatna neked. 
De nem erről akarok írni, hanem arról, 
hogy Dóra nem eszik húst, erre a m ú lt
kor uzsonnára húslevest hozott. Már az is 
szokatlan, hogy valaki húslevest hozzon 
uzsonnára, de főleg ha vegetáriánus. Kér
deztem tőle, hogy mi ez az egész, de csak 
kacagott, és azt m ondta, kóstoljam meg, 
nem fogom megbánni. Először azt hittem, 
hogy valam i drog, de nem történt semmi 
különös.

Corinával nem történt semmi különös, 
velem azonban igen. Szőke, rasztás lány 
volt, a tetoválások és piercingek akár el 
is takarhatták  volna a testét, el is bujtat
hatták  volna, de erről szó sem volt. Me
revedésem volt, mikor elkezdtem kigom
bolni a farmerjét, és merevedésem volt, 
mikor kiléptem tőle a fekete és nedves 
járdára, a kettő között viszont kétségbe
esett impotencia. Ez kedden volt, csütör
tökön újra találkoztunk, pizzát ettünk és 
füveztünk, aztán a biológiai kudarc meg

ismétlődött. Ez azon a héten volt, mikor 
Corina megkósolta a vegetáriánus Dóra 
húslevesét.

A kkor ezért kacagott annyira Dóra. Ne 
haragudj, én semmi rosszat nem akartam  
neked. De ő  sem szerintem, csak félreértet
te a helyzetet, mert csak annyit tud, hogy 
szerelmes vagyok beléd. így jobban értem  
a húslevest is, m ert akkoriban sokat p a 
naszkodott, hogy a pasija biztos megcsalja, 
de aztán megint jóba lettek. I tt már m in
denki a húsvétra készül, m in tha  az idén  
mindenki jobban várná a tavaszt, pedig ez 
a tél sem volt semmilyenebb, m int a többi. 
Ebben az évben egybeesik a román meg a 
magyar húsvét, hálistennek nem kell két
szer készülődni. Mi megtartjuk a majálist, 
m int m inden évben, a többség a locsolko- 
dásra meg a szentelt ételre készülődik, ná
lunk otthon meg a tojáshajigálásra. A  m a
já lis  szervezésénél én a sátrakat vállaltam  
el, A ttilával és Sergiuval.

A  majálist nem május elsején, hanem 
húsvétkor szerveztük mindig. Én legin
kább grillezni szerettem, és utána a sze
métszedést. Éjszaka láttuk az északi 
fényt, és az állatok közelebb jöttek hoz
zánk, őzek, akikben gyönyörködtünk, és 
vaddisznók, akiktől féltünk. A halak a 
patakból a vízfelszínt szántották, a ma
darak, varjak, kányák és héják, min
denféle kicsi énekesmadarak és verebek 
pedig alacsonyabban repültek, és egy
máshoz is közelebb.

A pám  m inden este be van baszva. Reg
gel a kávénál olyanok vagyunk, m int egy 
boldog család a tévéből, este meg m int 
valam i rossz valóságshow. A  falon kívül 
m ást nem üt meg, csak üvöltözik, m in t 
egy állat, meg m agát sajnáltatja. M ind
egy. A zt találtuk ki a fiúkkal, hogy az idén 
csak lom bsátrakat csinálunk, m indenfé
le méretben és formában. Agakból a vá
zat, lombból a tetejét. Középen a százsze
mélyes partisátrat is, meg a tisztás szélén 
a kicsi, kétszemélyes kuckókat is. Csak azt 
kell még kitaláljuk, hogy mivel szigeteljük 
le úgy a tetőt, hogy ne ázzon be.

Nem tudtam kiverni a fejemből a sző
ke, rasztás lányt, úgy éreztem, hogy ma
gyarázattal tartozom neki. Itt nincs nagy 
különbség a tél és a március vége között, 
ugyanaz a nedves, alattomos hideg. Hi
ányzik a tavasz öröme otthonról, hiány
zik Corina, de hiányzik a szőke piercin- 
ges lány is. Kibontok egy dobozos sört, 
bekapcsolom a laptopot. Az egyik korai 
emlékem, hogy apámmal húsvéthétfőn 
locsolni megyünk, én a bicikli kisülésén.

Aztán hazafelé már tolta a biciklit, mert 
túl részeg volt, hogy felüljön rá.

Nem tudom  leírni azt, am it akarok, és 
ettől elmegy a kedvem, hogy írjak neked. 
Vagy nem írok semmit, vagy egész nap le
velet írok, de akkor meg nincs m iről ír
jak, csak az, hogy neked írok. M inden a 
régi, készülünk a húsvétra, Dóra elköltö
zött a pasijától, unom a kibaszott munkát. 
Sergiu m intha flörtölne velem, de nem tu 
dom, hogy m it higgyek. Szim pa tikus fiú, 
és vonzó is, de eddig azt hittem, hogy me
leg. Most m ár nem vagyok biztos benne.

Sergiut nem ismerem, én már nem vol
tam otthon, mikor odakerült. Attiláról 
akár azt is mondhatnám, hogy a bará
tom, de félek tőle, hogy nincsenek baráta
ink, sem neki, sem nekem. Épp ma olvas
tam a facebookon, hogy az introvertáltak 
nem barátkoznak, hanem egy extrover
tált örökbe fogadja őket. Attilával mi nem 
tudtuk örökbe fogadni egymást. A szülei 
már meghaltak, de azelőtt is idegbajos 
volt, nehéz ember, ahogy apám mondaná. 
Alultáplált, láncdohányos és alkoholista,

Ördög hóhuiíósban, 2017
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de nagyon is jóképű, a röhejes bajusz elle
nére. És elképesztően jó verseket ír.

Nagyon sok m inden történt húsvétkor, 
nem is tudom , mivel kezdjem, van, ami 
fájni fog. A  pénteket m egkaptuk megint 
szabadnapnak, m egint csak a nők, mert 
kell készülődni a húsvétra. A z  apjuk rü
hes fasza készülődjön a húsvétra. A z  én 
apám  meg a haverjai m ár vasárnap es
te részegek voltak, hétfőn folytatták. Dél
előtt jö ttek  engem is meglocsolni valam i 
falubeli fiúk, nem tudom, minek, elzavar
tam  őket. Errefel az add ig  összegyűjtött 
nyers tojásokat, vagy negyvenet összesen, 
ráhajigálták a házfalunkra, sárga lett az 
egész. Nem tudom, m it mondott apám, az
óta nem voltam otthon.

A fájdalom létezik. A fájdalom, amire 
Corina gondol, létezik. Sokfélék vagyunk. 
Van, aki vegetáriánus, van, aki vegán, és 
olyan is, aki húst is eszik. Van, aki autó
val jár, de ezek vannak kevesebben. Van 
olyan, aki festi a haját, és van, aki pier- 
cinget visel. Van, aki jógázik, van, aki 
nem. Olyan is van, akinek csak egy pár
ja van, és nem is fekszik le mással, és van 
olyan, akinek nincs párja. A majálison ál
talában sok a szex. Mikor Corina a leve
lében Sergiut és Attilát említette, hogy 
velük van egy csoportban, már nagyjából 
sejtettem, mi fog következni. Csak azt 
nem tudtam, hogy melyikükkel fog lefe
küdni. Végül mindkettővel. Egyszerre. 
De nem ez fájt.

A  m ajális éjszakáján, a lombsátorban, 
a tisztás és az erdő határán. É n feküd

tem középen, és előbb A ttiláva l kezdtem  
csókolózni. Felé fordultam, hagytam, hogy 
simogasson, de közben hátulról éreztem, 
hogy Sergiu hozzám sim ul. A zu tán  m ár  
nem sokra emlékszem, igazán nem tu d 
nám  leírni részletesen. Em lékszem , hogy 
mindenki simogatott mindekit, arra, hogy 
Sergiu fasza sokkal nagyobb, m int A t t i 
láé, és szép m indkét fiú . Meg arra, hogy 
m ind  csókolóztunk, aztán észre sem vet
tem, de már szeretkeztünk, és azt sem tud 
nám  m egm ondani, hogy melyik p illana t
ban ki volt bennem.

A részletek például egyáltalán nem fáj
nak. Az fáj, hogy a szeretkezésnek nem 
volt dramaturgiája, vagy ha volt is, nem 
úgy, mint egy pornójelenetnek. Ez pél
dául fáj. Az nem, hogy Sergiunak, mi
kor hátulról Corinához simult, a slicce 
már ki volt gombolva, és Corina a szok
nyája alatt, a combja bőrével érezhette, 
hogy felizgatta a fiút, de jóformán észre 
sem vette, mert közben Attilát simogat
ta  a szövetnadrágon keresztül. Az sem 
fáj, hogy boldogságot, nem örömet, nem 
élvezetet, hanem boldogságot érzett, mi
kor elölről és hátulról egyszerre ölelte a 
két fiú, és arra gondolt, hogy ilyen, a tes
tet tökéletesen lefedő ölelést egyetlen em
ber nem adhatna, mert nem lenne, hogy 
körülérje.

Hallottam a szirénákat a lombsátorban, 
még villogó kék fényeket is m intha láttam  
volna, de nem gondoltam, hogy valami ré
szeg locsolók verekedésénél komolyabb do
log lenne. Hozzánk, az erdőhöz nem ért el

a felfordulás. Folyamatosan kaptuk a h í
reket. A  férfiak törni és zúzni kezdtek. Őr
jöngve rohantak a város utcáin, és volt, 
aki a saját lányára tám ad t egy fejszével. 
Rögtön működésbe léptek a stratégiai a l
goritmusok, am iket Anitáék m indenkinek  
a fejébe vertek, fél órán belül előkerültek 
a fegyverek, és autókkal, biciklikkel m i is 
el tud tunk indulni a város felé, először is 
hogy kiderítsük, ki harcol kivel.

Az fáj, hogy el tudom mesélni ezt úgy, 
mintha Corina egy báb lenne a játék
színházamban. Az fáj, hogy három or
gazmusa volt, bár azt hazudtam, hogy 
nem fájnak a részletek. Az fáj, hogy tu 
dom pontosan, hogy három orgazmusa 
volt, tudom pontosan, hogy mikor volt, tu
dom, hogy hogyan. Az fáj, hogy félek tőle, 
hogy ő nem tudná elmesélni az én törté
neteimet úgy, hogy tudja rólam, hogy mi
kor gyújtok rá egy cigire, és vajon miért 
éppen akkor, és hogy nagyon kellett pi
silni. Az fáj, hogy ha én el tudom mesél
ni őt, de ő nem tud engem, akkor szakí
tanom kell, ez az egyetlen helyes döntés, 
de én nem tudok szakítani, nem szoktam, 
engem szoktak kidobni.

Olyan is volt, hogy egyikünk pihent, 
vagyis m indenki p ihen t is, és hagyta, 
hogy a m ásik ke ttő  szeresse egymást, A t
tila  még el is a ludt. De aztán  felébredt. 
A  ruhá ink  csak a legvégére kerültek le 
rólunk teljesen, és össze-vissza dobálva  
lógtak az ágakon meg gyűrődtek a fö l
dön, de a végén, m ikor m ind  meztelenek 
voltunk, az volt a legjobb. Persze e lszív
tunk három jointot is. Egyet A ttila  sodort 
az elején, és még m ind  ruhában voltunk, 
egyet Sergiu, rajtam  bugyi volt, A ttilá n  
csak egy póló, Sergiun meg a kigom bolt 
sliccű farm ernadrágja, miközben szívtuk. 
A z  utolsót én sodortam , ragacsosan és 
nedvesen, m in d  meztelenül, m ielőtt elő
bújtunk volna.

Az történt, mint később sikerült ki
deríteni, hogy húsvéthétfő estéjére 
majdnem az összes férfi impotens lett. 
Az azóta sem egyértelmű, hogy az ivó- 
vízhálózatot mérgezték-e meg, vagy mi
lyen módon sikerült a lakosság ilyen 
mértékű megfertőzése. A hatás átmeneti 
volt csak, de ezt aznap még nem lehetett 
tudni. Nem tiszta senki számára, hogy 
miképpen verődtek őrjöngő hordákba 
a férfiak, és milyen motivációval kezd
tek törni-zúzni és emberekre támadni. 
Az fáj, hogy Sergiu és Attila nem voltak 
impotensek aznap este, és lehet, azt sem 
tudták, Corinának mikor van orgazmu
sa. Az fáj, hogy nem tudom, hogy én, ha 
otthon lettem volna, mi történt volna ve
lem. Az fáj, hogy félek, hatott volna rám 
a méreg, ta lán  épp amiatt, mert el tu 
dom mesélni Corinát.

Sergiu biciklivel ment, A ttila  meg én 
egy terepjáró platóján. Én sem tudom pon
tosan, hogy m it tettek a vízbe, de nekünk  
is csak később beszéltek az akcióról, és egy 
csomó m inden így sem derült ki. A z t tu 
dom, hogy Dóra benne volt a csapatban, 
de még nem tud tam  vele beszélni, hogy 
többet meséljen. Most, hogy rájöttek, csak 
átmeneti volt a hatás, a dolgok kezdenek 
visszaállni a régibe. Nekünk az a dolgunk, 
hogy ezt m inden eszközzel megakadályoz
zuk. Viva la revolución.
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HORVÁTH BENJI

Al_______________

tranzit
5 óra 40, árnyékot szó' a fikusz és a bazsalikom, 
megint messziről jöttél ebbe a konyhába 
vissza: fehér Dacia siklik át a Havasokon, 
böjtölsz, hogy estére beolvadhass

könnyedén, semlegesen, épp idó'ben: 
eltökélt mozdulatsorok, összefüggéstelen tél. 
egy másik éjszakában még javíthatsz a képleten, 
de egyelőre lapítasz a közönség soraiban.

egyelőre m indenki jó t akar, tiszta szívvel szövi 
a geopolitikai árnyéktakarókat, hallgat a föld. 
manapság ezeknek minden könnyebb 
-  nem az utcádon öl, csak a kert mögül fenyeget

és fejet csóvál, tűkön ül egy instant isten Emmausban, 
pirulát tör, de nem hagy időt érteni, ismerkedni: 
gyorsan tessék teljesíteni, hálásan felszívódni! 
te mindent megkaptál, fiam. vénába a tápot,

mert úgy a biztos: amnéziás szentek, szintetikus 
asszisztensek kialvatlanul, megveszekedetten 
intézkednek körülötted, kezükben törvénytáblák, 
a magáéhoz mérten preparálna mindjük:

simogat, szelíden fejet mos, fél kézzel előre 
gyűjti a skalpokat, sose gondolta volna ő  se, 
mennyi m indent megtehet békeidőben, 
szeretetbóí. ismeri magát: félti a földet a gyengéktől.

reggeli, félhomályos konyha, m int egy rossz csempész, 
húzod az időt, beletörődve öntözgeted a földet, 
nem tudhatod, mi kelhet ki belőle, de ami kivár 
a jég alatt -  csak bizalommal kezelheted.

Hórom kívánság, 2Q16

ismered a körzetet: álmodban sokszor 
folyik a vér a hóban, aztán mindent eltakar a fagy. 
peremről leszakadt táblákat visznek 
a határfolyamok: elhalt birodalmak fosszíliái.

hidegen tárgyalsz a gólemekkel: herceg, 
hátha megszüli ez a tél a törlesztést is. 
m intha volna valami menthető az örökségből, 
ha lassabban és hosszabban veszel levegőt.

MIKLYA ANNA

A tájfutó
(részlet)

Alfa
Felmegy a lakásba, bezárja az ajtót, és 

lerúgja magáról a magassarkúját. A hosz- 
szú órák kényelmetlen viseletétől deformá
lódott lábfejére mered. Barna apja gyűlöli, 
ha magassarkút hord, mert akkor a férfi 
fölé magasodik. Ezt már az első randijükön 
közölte vele, persze nem így, hanem kifej
tette, hogy a magassarkú cipők érzékek
re ható optikai csalása olyasfajta hazug
ság, amit egy magára valamit is adó nő 
nem vesz igénybe. Egy női lábnak, folytat
ta kicsit gyengédebben, bármilyen cipőben 
gyönyörűnek kell lennie. Alfa röstelkedve 
húzta lábait a széke alá, rajtuk a (randevú
ra vásárolt) magassarkúkkal.

Barna apja finoman köhintett, mint 
aki lezárja a témát, és felemelte az étla
pot, hogy rendeljen. Alfa megkönnyebbülve 
utánozta, és miközben azon vívódott, hogy 
vajon milyen ételt lenne képes lepréselni 
az idegességtől összeszűkült nyelőcsövén, 
nem tudott szabadulni attól a nagyon eny

he, mégis kellemetlen érzéstől, hogy ez az 
egész szituáció nem helyénvaló, és neki va
lahol egészen máshol kéne lennie. A férfi 
azonban úgy közölte a vacsorameghívást, 
hogy nem lehetett visszautasítani, Bar
na apja számára egyszerűen nem létezett 
ilyen opció.

Később, nem ezután, hanem a soka
dik randi után, nem amikor először sze
retkeztek, hanem amikor már sokadjára, 
Alfa lakásában, Barna apja mégiscsak azt 
kérte, hogy vegye fel a magassarkút. Al
fa szó nélkül engedelmeskedett, és mi
közben fehérneműben, lábán a meglehe
tősen szigorú és szolid cipővel az ágy felé 
tipegett, azon gondolkodott, vajon akkor a 
magassarkú jó vagy rossz Barna apja sze
rint. Ezen töprengett az egész aktus köz
ben, míg a mennyezeti lámpa felé meredő, 
ütemesen rezgő sarkakat bámulta. Addigi 
rövid kapcsolatuk alatt először, nem is tu
dott elélvezni, amire Barna apja ingerült, 
lebecsmérlő horkantással reagált. Ettől 
végre Alfa is megnyugodhatott. Élveze
tének hiánya ezen az estén határozottan 
rossz volt a férfi szerint, és ez olyan egy
értelmű információ volt, ami alapján Alfa 
meg tudta határozni, hogy ő maga most 
éppen jó vagy rossz, és dicséretet vagy 
büntetést érdemel.

Benyúl a szekrénybe, előkotor a cipők 
mögül egy papírdobozt, és kivesz belőle 
egy levél Zoviraxot. A gyógyszer rossz do

log, jut az eszébe, de már nagyon fáradt, és 
ha beveszi ezt itt, szerencsére még inkább 
az lesz. Tenyerébe pottyant egy szemet, és 
megpróbálja lenyelni. A kis tabletta pu
hán elfekszik száraz nyelvén. Nyálat gyűjt, 
küszködik vele, de nem sikerül. A helyére 
teszi a dobozt, és belép a konyhába. Bort 
tölt, nagyot kortyol, így már képes rá.

Nem tudja, hogy jut el az ágyig. Hogy 
általában, ez ilyenkor mi módon sikerül? 
Tántorogva? Négykézláb? Odakúszik? Egy
szerre ott találja magát, ahogy a kinyitott 
és gondosan megágyazott kanapén, az ol
dalán fekszik, egyik keze kényelmetlenül a 
feje alá szorul, és az ajtónyíláson túl Barna 
szobájának megnyugtató sötétjébe bámul.

Barna apjára gondol, és emiatt mérges 
magára, mintha a tudata cserben hagy
ta volna: azért vette be a gyógyszert, hogy 
ellazuljon és aludjon, még ha álmok nél
kül is, valamiféle szürke ködbe süllyedve, 
ahogy ilyenkor szokott. Most azonban Bar
na apjának arcát látja maga előtt, nem is 
az aznap esti, önuralmát vesztett, dühön
gő arckifejezését, hanem azt a fajta szigo
rú, kicsit mindig neheztelő, hűvös fölényt, 
ahogy a kapcsolatuk elején viselkedett ve
le, amikor még nem ismerte ki őt igazán.

A kapcsolatuk egyes stációit, sőt, egyál
talán azt, hogy bármilyen, a közös munkán 
túlmutató kapcsolat létrejöhet köztük, Bar
na apja közölte vele. Ezek a közlések ter
mészetesen mindig kérdő formában hang-
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zottak el, de Alfa úgy érezte, a férfi inkább 
kinyilatkoztat, mintsem hogy az ő vélemé
nyére lenne kíváncsi, bár ez nem zavarta.

Már két hónapja dolgozott mellette asz- 
szisztensként. Barna apja sosem mulasz
totta el, hogy rámutasson gyakori hibáira, 
amik tapasztalatlanságából és szétszórtsá
gából fakadtak -  de nagy ritkán, néhány 
kimért szóval meg is dicsérte, amit Al
fa túláradó megkönnyebbüléssel fogadott. 
Rövid ideig bármilyen akadály leküzdésére 
képesnek érezte magát, mert a férfi meg
bízott benne.

Nem csak hogy megszokta ezt az érzést, 
hanem szinte a függőjévé is vált. Be akar
ta bizonyítani, hogy ő a legjobb, akit csak 
Barna apja maga mellé választhatott, és 
görcsös igyekezete néha újabb figyelmet
lenségeket szült, amiket holtsápadtan, 
háborgó gyomorral vallott be a férfinak, 
miközben a cipője orrát bámulva, hátraszo
rított kézzel toporgott az íróasztala előtt, 
mint egy kisdiák.

Megbízhatatlan vagy, mondta neki egy
szer Barna apja, amikor tévesen állított ki 
egy nagy összegű számlát. Hanyag vagy, 
és rendetlen. Csalódtam benned, tette 
hozzá.

Alfa émelygett a szégyentől. Nem akar
ta, hogy Barna apja csalódjon benne. Tu
datosan új szokásokat alakított ki, hogy 
leküzdje a rendetlenségét: nem csak az 
irodában, hanem otthon is, a felkeléstől 
kezdve egészen a lefekvésig. Reggel min
dig hajszálpontosan ugyanakkor kelt, és 
ugyanazt a rutint hajtotta végig, a ruhái 
felvételétől kezdve az első kávé megivá- 
sán át a fogmosásig: és miután a fogkefét, 
a fogkrémet és a fésűjét egy bizonyos, meg
határozott sorrendben igazgatta el a tükör 
alatti üvegpolcon, úgy érezte, egy kicsit 
megint közelebb került ahhoz, hogy a fér
fi megdicsérje. A munkához szükséges pa
pírokat egyforma nyerspapír mappákban 
tette a táskájába, és a buszok közül is csak 
egy bizonyos jelzésűre szállt fel, mintha en
nek jelentősége lenne. Mindig húsz perccel 
a munkaideje előtt érkezett, és egészen ad
dig maradt, amíg azt Barna apja megköve
telte, még akkor is, ha órája lett volna az 
egyetemen.

Abban reménykedett, hogy a férfi felfi
gyel az erőfeszítéseire, és valóban, egyre 
kevesebb feddést kapott tőle. Amikor jól vi
selkedett, szinte tapinthatóan távolabb ke
rült a napjai titkos zugaiban gomolygó be
tegségtől, és ezért olyan hálás volt Barna 
apjának, hogy egy idő után biztos volt ben
ne: ő az egyedüli megoldás arra, hogy ha 
nem is feltétlenül boldognak, de legalább 
kiegyensúlyozottnak érezze magát.

Koratavaszi, borongós délután volt. 
Az aprószemű eső ferdén verte az iroda ab
lakát, a szűk, még a hólétől latyakos bel
városi utcákat azonban szinte vibrálóan 
friss levegő árasztotta el. Alfa már befejez
te a munkáját, és az írószereit rendezget
te az asztalán, amikor Barna apja megállt 
mellette, kezében egy bögre kávéval. A ká
vé párájától és a bukóra nyitott ablakon át

beszökő esőillattól hirtelen alig leplezett 
örömre hasonlító sóvárgás öntötte el Al
fát. Tavasz van, gondolta, és elmosolyodott, 
majd kérdőn felpillantott Barna apjára, aki 
továbbra sem mozdult mellőle: valahova az 
utca túloldalára bámult. Vacsorázhatnánk 
együtt, mondta végül Barna apja, anélkül, 
hogy ránézett volna, és belekortyolt a kávé
jába, majd a szabad kezével gyorsan meg
törölte a száját. Valami a sárospataki bekö
tőút feltárásával kapcsolatban? — kérdezte 
Alfa, és riadtan gondolkozni kezdett, vajon 
mit ronthatott el. A férfi megrázta a fejét. 
Nem. Munkán kívül, mondta. Alfa összeza
varodva bámult rá. Mint..., mint egy ran
di? -  bökte ki végül, és érezte, hogy a füléig 
elvörösödik. A férfi ekkor enyhe ingerült
séggel, mégis mosolyogva rápillantott, és 
bólintott. Pontosan. Mint egy randi, szö
gezte le.

A randi előtti szabad óráit azzal töltöt
te, hogy rémülten bolyongott a lakásához 
közeli plázában, és próbálta kitalálni, va
jon mit vár el tőle Barna apja, hogyan néz
zen ki egy kötetlen randevún. A meghívás 
váratlanul érte. Olyan természetességgel 
mondott igent rá, mint ahogy a férfi bár
melyik, a munkájával kapcsolatos kéré
sére, és úgy is érezte magát, mint aki új 
feladatot kapott, aminek nem tudja pon
tosan, hogy kell nekilátni: ahhoz azonban, 
hogy Barna apja, és ezáltal ő is elégedett 
legyen, valahogy mégis muszáj lesz meg
oldania.

Fullasztó meleg üli meg a szobát. Tud
ja, hogy képtelen megmozdulni, és kinyitni 
az ablakot. Ahogy oldalára fordulva hever, 
a haja alól izzadtság kis patakja indul el a 
homlokán keresztül, és ül meg a szemzu
gában. Megpróbálja letörölni, de az izmai 
nem engedelmeskednek megfelelően. A ke
ze hirtelen, nagy erővel, fájdalmasan ne
kilódul a kanapé karfájának, majd az arca 
mellett a párnára hull. Szája félig nyitva, 
nyelve száraz és feldagadt: úgy tölti meg 
a szájüregét, mint egy darab nehéz, egye
netlen felületű kavics. Érzi a saját alkohol
szagát.

Többek között ezt is gyűlölte Barna ap
ja: ha ivott. Amikor először csókolta meg, 
hazafelé a taxiban, szóvá is tette, pedig az 
üveg bort, amit a vacsorához közösen fo
gyasztottak el, ő maga választotta ki. Al
fa kissé hátradőlt, és még a csók enyhe bi
zsergését kóstolgatta a nyelve hegyén és a 
szája sarkában: hirtelen nem is tudta, mi
ért szólt rá a férfi, bár a megrovás miatti 
automatikus, rebbenő ijedtség azonnal el
öntötte.

Az, hogy először titokban, majd a Barna 
apja által jónak vélt pillanattól fogva nyil
vánosan is egy párt alkottak, sokáig nem 
változtatott azon, ahogy Alfa a férfihoz vi
szonyult. Barna apjának egyszerre rette
gett és megnyugtató alakja megjelent az 
élete majdnem minden területén, az ellen
őrzése és fennhatósága alá vonva azt. Per
sze, gondolja Alfa utólag, akár lehetett vol
na erősebb és határozottabb is, de nem volt 
az: akár viselkedhetett volna úgy is, mint

egy, a férfival egyenlő, önálló személyiség, 
de a férfi jelenlétében nem érezte magát 
sem egyenlőnek, sem önállónak, de még 
csak különösebb személyiségnek sem.

És ez nem riasztotta el. Épp ellenkező
leg: megnyugtatta. Félni csak attól félt, 
hogy sokkal több a hibalehetőség, hogy 
ezentúl bármikor, munkaidőn kívül, reg
gel és este, étkezés, vagy szeretkezés, vagy 
akár csak alvás közben is valami rosszat 
követhet el, és akkor büntetés következik, 
mert ezek voltak Barna apjának a szabá
lyai, és Alfa nagyon sokáig betartotta eze
ket a szabályokat.

A legnehezebb mégiscsak a szex volt. 
Minden mással kapcsolatban hamar kiis
merte Barna apjának igényeit, és mivel ez 
volt a legfontosabb számára, kitartó mun
kával el is érte, hogy elégedett legyen az 
életvitelével, olvasmányaival, beszélgeté
seik minőségével vagy közös programjaik
kal. Saját testét azonban még alig ismer
te. Megrettent a férfi tapasztalataitól, aki 
csak nagy ritkán beszélt a szexről, akkor 
azonban mindig olyan hangsúllyal, mintha 
azt kívánná leszögezni, hogy Alfa -  ha már 
ő a barátnője — feleljen meg ezeknek az is
meretlen követelményeknek, és szárnyal
ja is túl azokat.

Ettől Alfa még görcsösebb és kimértebb 
lett, és ez ismét rosszallást vont maga után. 
Alfa kívánta a férfit, de közben szégyellte, 
hogy darabosan mozog, hogy nem tudja el
engedni magát, ha Barna apja kinyalja, és 
hogy csak a hátán fekve tud elélvezni, ab
ban a pozitúrában, amiről Barna apja so
sem mulasztotta el megjegyezni, mennyi
re nélkülözi a fantáziát.

Szeretkezéseik után, mikor Barna apja 
végre a fal felé fordulva elaludt, Alfa óvato
san kibújt a takaró alól, és kiment a fürdő
szobába. Lemosta magáról az izzadtságot, 
és közben arra gondolt, hogy ismét csaló
dást okozott a férfinak. Barna apja kimért 
megjegyzésekkel és fagyos csönddel sze
rette büntetni, ami néha másnap regge
lig vagy akár egész következő nap tartott. 
Ez a fajta mellőzés a legmélyebb kétségbe
esésig hajszolta Alfát. Úgy érezte, ennél 
bármi jobb lenne.

Ekkor szokott rá arra, hogy a kézfejét, 
könyökét, térdeit, vagy a vállát, néha a bor
dáit is teljes erejéből a fürdőkád szélének, 
vagy a csempézett falnak üsse. Ezt addig 
ismételte, amíg az erős fizikai fájdalomtól 
kissé csillapodott a lelkifurdalása. Ha túl
zásba esett, tenyérnyi lila és kék foltok je
lentek meg a bőrén, de ezeket megtanulta 
furfangosan eltakarni. Később, amikor tu
datosult benne, hogy sosem lesz képes tel
jesen megfelelni Barna apjának, a bünte
tés liturgiája egyre jobban sajátjává vált, 
és megnyugtatta: épp úgy, mint amikor 
végigtekintett szigorú színsorrendbe ren
dezett ruháin. Fájdalma szakértőjévé vált, 
és ez egyfajta titkos tudással ruházta fel. 
Ez volt az első olyan dolog, ami csak az ő, 
Alfa tulajdona volt, és annak ellenére is el
távolította a férfitól, hogy eredetileg éppen 
a tőle való függés váltotta ki.

M iklya A nna (1987) költő, író, forgatókönyvíró (időnként kriti
kus, fordító, újságíró). 2008 óta publikál. Három regénye jelent 
meg a Jelenkor Kiadó, és egy young adult sci-fije a Libri kiadó 
gondozásában.

F isch er  B oton d  költő, prózaíró, 1982-ben született Nagyká
rolyban. Kötete: Alsógolgota (Kriterion, Kolozsvár, 2013).
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A S Z T A L O S  V E R O N K A - O R S I K É

Csupán egy üveg bor
„Van a határátlépésben valami visszafor

díthatatlan, ugyanolyan visszafordíthatat
lan, mint amilyen a gyász, mint a rejtege
tett bűn, mint önmagunknak, mint minden 
tájékozódási pontnak, mint az életnek az el
vesztése.” (I6 I.0) Az Ü ssü k ag yo n  a  szegé
nyeket! elfogulatlanság nélkül veszi gór
cső alá a franciaországi menekültkérdést, 
a kultúrák és nyelvek között egyaránt 
fennálló különbségeket, a meg-nem-értés 
jelenségét, miközben egy szokványosnak 
nem mondható címmel polgárpukkasztást 
hajt végre az olvasóközönség tagjai között. 
A kölcsönvett baudelaire-i cím agresszivitá
sa a prózavers egyenlőség—szabadság hori
zontjait foglalja magában, miközben a vers 
legkoncentráltabb kijelentését is megidézi, 
amely szerint „csak az egyenlő másvalaki
vel, aki bebizonyítja, és csak az méltó a sza
badságra, aki meg tudja hódítani”.

Shumona Sinha kötete, az erőteljes cím
mel ellentétben, nem buzdít harcias cselek
vésre, sokkal inkább azt kísérli meg, hogy 
a narrátor által véghezvitt erőszakos tett 
indítékára fény derüljön az önelemzés, em
lékezés és mesélés metódusaival. Miért 
kellett egy láthatóan n e m e u ró p a in a k , cso
koládébarna bőrszínűnek, borosüveggel 
fejbe vágnia a metrón egy agyagbarna fér
fit, aki ugyanabból az országból szárma
zik, mint ő? A szerző ezzel a kérdéssel tart
ja fenn a végsőkig a hajthatatlan vágyat 
arra, hogy egy egyszerűnek tűnő, de lelki 
folyamatok szempontjából bonyolulttá vá
ló incidens jelentésrétegeinek a felfejtésé
re vállalkozzunk. A narrátor a nyelvtudás
ra alapozott életpálya reményében, illetve 
a könyvek-ültette vágyak fokozódása mi
att elhagyta szülőföldjét és az évek múlá
sával egy külvárosi hivatalban tolmácsolja 
a politikai menekültek egyformaságot tük
röző sztorijait. Ez az új életmód expliciten 
soha ki nem mondott módon képez szaka
dékot ő és a nyomorúság elől szaladok kö
zött, akikben „semmi érdeklődés sincs [...] 
a befogadó ország iránt, a nyelvről már nem 
is beszélve, amiből csak néhány szót tanul
tak meg, vagyis éppen csak annyit, ameny- 
nyi elengedhetetlen a jogaik érvényesítésé
hez.” (134.o)

* iá  lathatatlan
collegiom’ critical

rovata^rtis
A szánakozás súlya a menedékkérők 

iránt mindinkább könnyebbé válik, amikor 
az abszurd, kusza, tartalmatlan története
ket egymás után használják fel az erős, de 
ebben a kulturális térben magatehetetlen 
férfiak arra, hogy hazájuk elhagyásának 
valós magyarázatát elkendőzzék, elfelejt
sék, és a pénzenvett meséiket magukévá te
gyék annak érdekében, hogy politikai vagy 
vallási menekültekként új életet kezdhes
senek. „Rettenetesen szégyelltem magam 
ezek miatt a férfiak miatt. [...] Mi tagadás, 
átléptem a másik oldalra. [...] Úgy éreztem, 
nyomorúságos helyzet ide vagy oda, ez ko

rántsem elégséges indok az ügyetlenségük
re meg a hazugságokra, az agresszivitá
sukra meg a kicsinyességre” (52.0). A szerző 
bravúrosan közelít és távolít, a lírai elemek, 
szókapcsolatok, tapasztalatok zsúfoltsága 
olyan visszás érzelmeket láttatnak, ame
lyek hol együttérzésre és nevetésre sarkall
ják, hol a gyűlölet és a megvetés kialaku
lását szorgalmazzák a tolmács-narrátor 
lelki világában. Az elbeszélő viszonyulá
sa azonban nem minősíthető fekete-fehér
nek, megérti a menedékkérők vándorlásá
nak miértjét, hiszen ő is ism eri a szülőföld 
nincstelenségének lehetőség nélküli voltát. 
Rideg véleménye a menekültekről indokol- 
hatóbbnak, érthetőbbnek és talán jogosabb
nak tűnik a kívülállók locsogásaihoz képest, 
tudniillik saját, beilleszkedő példájával 
alapból ellentmond annak a viselkedésfor
mának, amelyet a „nemszeretem medúzák” 
képviselnek. Saját maga választotta hivatá
sával, illetve hontalanság-érzetével közve
títést, intermediális átjárást képez a kultú
rák, nyelvek között. 0  nem tartozik sehova 
sem: sem az európai társadalomhoz, ahol 
csak olcsó, testi vigaszt talál az emberek 
közelségében vagy épp elérhetetlennek tű
nő, idealizált képekben éli meg vágyait, sem 
az ő szemszögéből primitív, céltalan, tudat
lan otthoni légkörhöz, ami nem képes arra, 
hogy magához láncolja őt.

Az elbeszélő ki meri mondani azokat a 
gondolatokat, amelyek a fejében cikáznak, 
legyen szó a segítséget kérő emberekhez 
fűzött visszás érzelmeiről, munkatársnő
je iránti szenvedélyéről vagy álombéli ap
jának a meghökkentő bemutatásáról. A cel
lában töltött idő megfelelő táptalajt nyújt 
számára abban, hogy rekonstruálja azokat 
az eseményeket az életében, amelyek elve
zettek a bűntett végrehajtásához, és hoz
zájárultak ahhoz, hogy közterületen, állat 
módjára uralkodjon el rajta a gyűlölet és a 
düh. A számtalan kitérő, önmagyarázat, 
félelem és elfojtás olyan lelki világot tük
röznek, amelyek egy hétköznapi, de még
is lázadó személyt festenek meg az olvasók 
előtt. A nyelvek közöttiség és a folyamatos 
fordításban-élés meghatározzák az elbeszé
lő életét és életének lehetetlen voltát: nem 
tud választani a kettő közül, de tökéletesen 
egyikkel sem tud azonosulni.

A regényben a nőiség-kérdés kardinális 
szerepet kap, ugyanis a narrátor, a tolmá
csok, illetve az ügyintézők nagy része mind 
nőnemű, és feladatuk, hogy olyan férfiak
nak nyújtsanak segítséget, és olyanokat 
hallgassanak ki, akik szerint „egy önma
gára valamit is adó nő nem dolgozik” (27.o). 
Ez a kulturális különbség átitatja az elbe
szélő sorait, tükrözi az alá-fölérendeltség 
érzését, amely minden sztori tolmácsolásá
val, a határozatlanság lenyomataként, erő
síti benne az indulatok elfojtását, amely
nek szükségszerűen valamikor robbannia 
kell. Addig, amíg a narrátor nem tudja el
határozni, hogy melyik kultúra, nyelv az, 
amelyikben ő élni akar, addig a menedék
kérő férfiakat sem tudja kívülállóként, tő
le teljesen független személyekként kezelni,

books rt

még akkor sem, ha ezek sokszor lealacso
nyító modorukkal kiváltják belőle az ellen
szenvet.

Charles Baudelaire prózaverse receptet 
nyújt mindenkinek abban, hogy egyenlő
séget és szabadságot vívjon ki akármilyen 
helyzetben. A cím félreismerhetetlen utalá
sa azonban kulcsot nyújt esetünkben arra 
is, hogy a regény nagy kérdésére válaszle
hetőséget fogalmazzunk: a narrátor azért 
vág fejbe egy hétköznapi boros üveggel köz
területen egy vele egy országból szárma
zó férfit, mert cselekedete által lehetősé
ge nyílik arra, hogy egyenlőséget alakítson 
ki kettejük, két kultúra és nem utolsósor
ban két nyelv között. A narrátor meghoz
za döntését, bűncselekményének köszönhe
tően számára új élet kezdődik: egyenlővé 
válnak a kulturálisan nem egyformáknak 
született felek közötti erőviszonyok.

A regény olvastatja magát, és habár 
könnyű lélegzetű, sokatmondó mondatait 
jól meg kell rágni annak érdekében, hogy 
a kötetet nemcsak olvasni, hanem szeret
ni lehessen. Az alkotás megjelenésének ide
jén (2011-ben) még nem nőtte ki határait a 
szinte teljes Európát érintő menekültkér
dés, amely stigmatizálja a mű szereplőit, 
úgy rajzolva meg a nyomorúság elől szala- 
dókat, mintha egytől egyig terroristák és 
vadállatok lennének. A z  Ü ssük agyon  a  sze
gényeket! nem törekszik arra, hogy megvéd
je a menekültek tömegét vagy átformálja a 
róluk alkotott képzeteket, hanem arra vál
lalkozik, hogy egy egyéni esetet, egy fontos 
döntés meghozatalát, a vacillálás teljes uni
verzumát formálja meg, háttérként alkal
mazva a kulturális különbségeken alapuló 
életviteleket. A regény zsonglőrködik az ol
vasói elvárásokkal, és különleges élményt 
nyújt mindazok számára, akik beszállnak 
a játékba, és egy rövid ideig odafigyelnek a 
tömeges vándorlások egyes eseteire.

S h u m o n a  S in h a: Ü ssü k  a g y o n  a  s z e 
g é n y e k e t!  B o o k a rt K iadó, C sík szered a , 
2016.
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CSONTOS MÁRTA illatos köntösén -
mérhetetlen magasságba 
simulva állunk:
Te meg Én.
A z ég sátrába rejtett 
ölelés fényébe emelem szemem, 
megnyílik a Semmi 
függönye mögé rejtett világ.
S rejtelmes ízű vagy, 
olyan vagy, mint a mák.

Ikarosz, 2015

L u cian  B la g a  árn yékban  m a ra d

Minden, amit látsz, Isten árnyéka csak, 
s ha szemedben őszi virág bomlik, 
torlódnak a színek a világ tetején; 
a lila fekete szelekkel suhan 
a csöndbe menekült csillagkert peremén; 
s Te, m int a stációk harcosa, látod, 
mily súlyos az érintés helye, 
látod, hogy szakad fel az éj hűvösében 
a Nagyterem ajtaja, s az eget megrázó 
suhogásban egyre jobban látszik a 
sziluett -  Isten árnyéka erősebb a 
fényben -  felhasadnak a vihar-sebes 
kövek, megremegnek a domboldalak, 
s akkor, a Nagy Egyedüllétbe beleolvad 
az ostyából kiszakadó csoda.

S trin d b erg  a  félelem  bűvöletében

Itt az embersorsok súlyosan kötődnek, 
Törődj bele, mert másként nem lehet. 
Most van műsoron a kiszolgáltatottak 
éneke, most fordulnak csúccsal 
lefelé a völgyekbe a hegyek.
Orrod a lélek mélyébe nyomod -  
eljött neked az önsajnálat órája.

Hallod? Ez a rémület üstdobjának 
belső lármája.
Lapoz benned a félelem.
Vak harcosként követed saját hangod 
nyomait egy kettős üvegfalon, 
saját tévedésed áldozata vagy, 
egyedül dalolsz egy kopott zongora 
mellett -  feletted a fúgák, a szonettek, 
a keringők egymással búsan feleselnek.

Orvvadászként lapulsz 
saját erdőd sűrűjében, 
titkon magadra lősz, 
s élvezed saját véred ízét.

Szabó  L őrin c ta n á csta la n

R a d n ó ti a  tü n d éri lán yn ak

Olyan vagy, mint egy suttogó faág, 
ha rám hajolsz,
Én most Te vagyok, 
s magamba lépve 
ajtót nyitok neked.
Nem tudom, m it akarok még -  
az idő  kapuján 
vissza nem mehetek.
Keringésed eleven hálóján 
tűzbe mártott testemről 
leolvad a lánc, 
s rejtelmes ízű vagy, 
olyan vagy, mint a mák.

Olyan vagy, mint egy vélem nőtt barát, 
hozzád kapcsol 
a megérintett közel.
Fekszem a kezdés

Ember vagyok, de gyökér-kezeim 
vágyaikat a poklokig ássák.
Szememben vastagodik a látomás 
pora, s már nem tudom, kapóra 
jön-e a menedéket nyújtó homály, 
s ahogy egyre mélyebbre jutok  
elsírt könnyeim csatornájában, 
nem tudok kibújni az éntudatból, 
sarokba szorít a mögöttem ásó 
magamutogatás démona.

Senki nem ért meg és 
nem ér utol soha senki.
A  legázolt csillagmezőn sírkövet 
állít nekem az élet -  hiába megyek 
egyre közelebb, kivívtam magamnak 
az egyedüllétet -  minden kész átverés 
mióta szemem kékjébe beleolvadt 
az ég, s szétterült a megszépítő Csend.
Ha hátratekintek a Nagy Csavargás 
gyönyörében, látom, ott állok 
a világ-gödör szélén, s hiába nyújtózom  
egyre távolabb -  nem érem el a Szent Kezet.
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HORVÁTH CSABA

Kormánybiztosi életpályák 48- 49-ben
A magyarországi 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc története iránt érdeklő
dők számára a 2017-es év gyümölcsözőnek 
tekinthető, ebben az évben ugyanis több, 
a jelzett eseménysorozattal foglalkozó kiad
vány látott napvilágot. Ezek közé tartozik 
Süli Attila monográfiája is.

A szerző, Süli Attila őrnagy hadtörténész 
a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múze
um Kutató Osztályának munkatársa és az 
1848-49-es magyar szabadságharc hadtör
ténetének egyik jelentős kutatója. Süli ko
rábban is foglalkozott hasonló témákkal, 
például ő dolgozta fel Beöthy Ödön erdélyi 
főkormánybiztosi tevékenységét.11

A kötet előszavát Dr. Hermann Róbert tör
ténész, a Magyar Történelmi Társulat elnö
ke, a budapesti Hadtörténeti Intézet és Mú
zeum tudományos helyettese, egyben a kötet 
lektora írta. Ebben kitér az 1848-49-es ma
gyar forradalom és szabadságharc egyik sa
játos és jellegzetes intézményére, a kormány- 
biztosi rendszerre. Előzményei között ott 
találjuk a rómaiaktól örökölt, Európa-szer- 
te ismert középkori királyi biztosságot, mely 
az idők folyamán különböző formákat öltött. 
Ezek közé tartozik a francia forradalom alatt 
bevezetett teljhatalmú biztosi rendszer, vala
mint a Habsburg-uralkodók saját akaratuk 
érvényszerzésére kirendelt királyi biztosai 
is. Utóbbiak közé tartozik — mások mellett -  
Habsburg-Estei Ferdinánd főherceg, az ötö
dik koalíciós háborúban (1809) harcoló VII. 
hadtest parancsnoka, aki ilyen minőségben 
érkezett az erdélyi nagyfejedelemség ország- 
gyűlésére, majd kormányozta a tartományt 
1835 és 1837 között.

Hermann az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc kapcsán összesen hét típusú 
(újoncállítási, népfelkelési, országos, vala
mint törvényhatósági teljhatalmú, élelme
zési, országgyűlési, illetve eseti megbízású) 
biztost különböztet meg. Erdélyben a sza
badságharc alatt összesen öt főkormány
biztos (Vay Miklós, Beöthy Ödön, Csány 
László, Szent-Iványi Károly, Boczkó Dá
niel) tevékenykedett. Az Országos Honvé
delmi Bizottmány (OHB) Beöthyt azon ha
talommal ruházta fel, mely lehetővé tette 
számára további biztosok kinevezését, ezen 
jogkörrel közvetlen utódja, Csány is rendel
kezett. Utóbbi főkormánybiztos nevezte ki 
Gál Dánielt, illetve Németh Lászlót kor
mánybiztossá.

A szerző megjegyzi mindkét kormánybiz
tosról, hogy életútjuk „számos ponton ösz- 
szekapcsolódott” (9 o.), ugyanis mindketten 
a háromszéki Illyefaván, református hitű 
kisnemesi családok sarjaiként látták meg 
a napvilágot, mindketten jogi tanulmánya
ikat Nagyenyeden végezték és mindketten 
ugyanazon helyen, Marosvásárhelyen levő 
királyi táblánál lettek kancellisták, továbbá 
a forradalom kitörésekor egyazon városban, 
Déván működtek. Ugyanitt csatlakoztak a 
forradalomhoz és -  hazatérésüket követően 
— mindketten Illyefalva országgyűlési köve
teivé lettek megválasztva. Első komolyabb 
politikai szereplésüket is közösen vitték vég
be: április 25-én a 15-ös (háromszéki) határ
őr-gyalogezred azt a parancsot kapta, hogy 
négy századnyi katonát vonjon össze és az

alakulat raktárában levő mintegy 1700 pus
kát szállíttassák el Gyulafehérvárra. Gál 
és Németh -  jelentős számú tömeg élén -  a 
helyszínre ment és megakadályozta a fegy
verek elszállítását, valamint a határőrök 
vélt külföldre való kivezénylését.

Az ún. „uzoni ügy” kapcsán kialakult 
helyzet lecsendesítésére a Gubernium biz
tosokat kellett kiküldjön és ugyancsak ezen 
esetnek tudható be, hogy az 1848 késő ta- 
vaszán-nyarán Délvidékre irányított székely 
határőrök tömegesen tagadták meg az enge
delmességet.

Az eset megítélése kapcsán a magyar tör
ténetírásban nincs konszenzus. Süli röviden 
bemutatja az álláspontokat, majd a saját ku
tatásaira támaszkodva megállapítja, hogy 
az erdélyi Főhadparancsnokság a határőrök 
összevonását az Erdélyi Nagyfejedelemség 
legfőbb kormányzati szerve, a Gubernium 
kérése nyomán rendelte el, és hogy „nem lé
tezett olyan kormányzati szándék, amely az 
alakulatot a Nagyfejedelemség határain [kí
vül] kívánta volna bevetni” (14 o.). Továbbá 
kiemeli azt, hogy a szóban forgó puskák el
avult, kovás rendszerű fegyverek voltak, 
a határőrezred pedig a forradalmat megelő
ző tél óta rendelkezett korszerű, gyutacsos 
lőfegyverekkel.

Az uniót megszavazó kolozsvári diéta 
után Németh és Gál útjai elváltak, és csak 
1849-ben Háromszéken találkoztak újra: 
előbbi csatlakozott a honvédséghez. Ennek 
kötelékein belül előbb Három-, majd Csík
széken teljesített küldetést, aztán Három
szék kormánybiztosa lett. A szabadságharc 
bukása után rövid bujdosást követően letar
tóztatták és 1857-ig raboskodott.

Gál eleinte szülővárosukat képviselte a 
pesti országgyűlésben, majd kormánybiz
tosként Háromszékre került, ahol a fegyve
res ellenállást szorgalmazó ún. „Kiskomi- 
té” tagja volt. A háromszéki harcok idején 
Sombori Sándor huszárezredes segédje volt, 
utóbb pedig ellenezte a császáriakkal való 
béketárgyalásokat, valamint az árapataki 
békét. 1849 tavaszától ő volt Beszterce és 
Naszód vidék kormánybiztosa. A forrada
lom leverése után családjával együtt bujdo
sott, majd elfogatása után végül tizennégy 
évnyi várfogságra ítélték. Josefstadtból sza
badult 1858-ban.

A kötet következő részét (Források) a két 
kormánybiztoshoz köthető iratok közlése ké
pezi. A szerző itt olyan forrásokat (Németh 
László esetében szám szerint 58-at, Gál Dá
nielhez kapcsolódóan pedig 35-öt) ad közre, 
mint például Németh kormánybiztosi kine
vezése (59 o.), különböző eseménykről — pl. 
Nagyenyed elpusztításáról (60 o.) -  készült 
tudósításai, levelei, kormánybiztosi minőség
ben kiadott rendeletéi, valamint a Gál ne
mességéről szóló igazolás (127 o.), kormány- 
biztosként elküldött levelei, Szentiványi 
György országgyűlési képviselő elleni vád
pontok (134—135 o.), útlevele (155 o.), vala
mint azon levelek, melyeket özvegye -  mások 
mellett -  az uralkodónak, valamint az orszá
gos ereklyemúzeumnak címzett (178-182 o.).

Ezen rész nagy pozitívuma, hogy a közölt 
iratok mindegyikénél megjelenik a koráb
bi közlési és/vagy lelőhely. Az is kiemelendő,

Süli Attila

KÉT HÁROMSZÉKI KORMÁNYBIZTOS 
A FORRADALOMBAN 

ÉS SZABADSÁGHARCBAN

Gál Dániel és Németh László 
tevékenysége 1848-49-ben

hogy a közölt szövegeket nem betűhív (kora
beli) formájukban, hanem emendált átírás
ban adták közre.

Az átírás esetében figyelhető meg kisebb- 
nagyobb következetlenség, ugyanis a szer
ző bizonyos kifejezéseket, illetve megneve
zéseket -  mint pl. „országos íe|/[hatalmú]” 
(140 o.), „N [agy]becskereken” (162 o.), 
,,nyugdíjj[as]” (178 o.), „augusztus]” (179 o.), 
„U[ajdaViunyad” (180 o.) -  a szövegben szög
letes zárójellel, míg másokat -  pl. „Újfaluba” 
(78 o.), „P. ü. minisztérium”, „b. t. t.” (180 o.) 
-  lábjegyzetben oldott fel. Az sem világos to
vábbá, hogy Németh Lászlót hol temették el.

A könyvet a törzsszövegét lezáró rész (Ösz- 
szegzés), a szakirodalom, továbbá a személy-, 
valamint a helynévmutató zárja.

A könyv pozitívumai közül ki kell emelni 
a tömörségét, valamint azt, hogy Süli a kü
lönböző személyek és események kapcsán be
mutatja az eltérő történetírói véleményeket. 
Ilyen pl. a már említett „uzoni ügy”-nek (14— 
16 o.), Balázs Manó őrnagy-zászlóaljparancs- 
nok meglincselésének, valamint Gál Dániel 
politikai tevékenységének (26-30 o.) megosz
tó historiográfiai megítélése. Ezeken kívül 
kiemelnénk a könyv illusztrációit, melyek -  
a két kormánybiztoson kívül -  Tóth Ágoston 
ezredest, Csány László, illetve Beöthy Ödön 
országos biztosokat, valamint Illyefalvát, 
Sepsiszentgyörgyöt, Temesvárt, valamint 
Gyulafehérvárt ábrázolják. Az összes kö
zül kiemelnénk a Gál Dániel Illyefalván le
vő elhanyagolt kopjafájáról készült fényké
pet (183 o.).

Süli Attila hadtörténész munkáját ajánl
juk mindazok figyelmébe, akiket érdekel az 
1848-49-es események története.

Süli Attila: Két három széki kormány- 
biztos a  forrada lom ban  és szabadság-  
harcban. Gál D ániel és Ném eth László 
tevékenysége 1848-49-ben. Line Design, 
Budapest, 2017.

J e g y z e t
1 Süli Attila: Beöthy Ödön országos teljhatal
mú biztos iratai (1848. december Í9 -  1849. ja
nuár 31.). In: Hadtörténelmi Közlemények. 126. 
évf., 1. sz., 2013. 230—258.; Uó': Beöthy Ödön er
délyi főkormánybiztos (1848. december 19.-1849. 
január 31.). Tortoma Könyvkiadó, Bárót, 2014.
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PAPP ATTILA ZSOLT

Bergm ani vámpírok, 
a m agyar film  és a PC 
találkozása a boncasztalon
Beszámoló a 17. TIFF-ről
Minden évben van legalább egy olyan 

programpont a kolozsvári Transilvania 
Nemzetközi Filmfesztivál műsortervében, 
amit az első perctől kezdve kihagyhatatlan- 
nak gondolok -  aztán rendszerint megnézek 
egy csomó mindent, leszámítva azt, amiben 
a kezdetektől fogva biztos voltam. Ez per
sze nem csak egy film lehet — vagy filmek -, 
hanem egy személyiség vagy esemény is: ta
valyi fesztiválbeszámolómban arról értekez
tem, hogyan nem találkoztam kamasz- és 
ifjúkorom egyik örök ikonjával, Alain Delon- 
nal, aki életműdíjat vett át a TIFF-en. Úgy 
látszik, a kolozsvári szemle történetét az 
utóbbi években a — számomra — kihagyott 
lehetőségek fesztiváljaként is el lehet me
sélni, bár az idei „találkozás” az egyetemes 
filmművészet egyik emblematikus alkotó
jával csak áttételesen történhetett volna 
meg. Ingmar Bergman ugyanis több mint 
tíz esztendeje halott, a TIFF pedig úgy dön
tött, hogy születésének századik évforduló
ja alkalmával az ő munkássága előtt (is) fog 
tisztelegni. Ennek megfelelően a svéd mes
ter hét filmjét vetítették le, A hetedik pecsét
től a Fanny és Alexanderen át az Őszi szoná
táig, plusz egy portréfilmet, Bergman szigete 
címmel. Nos, feltett szándékom volt, hogy 
ennek a retrospektív sorozatnak legalább 
egy darabját megnézem -  nem azért, mint
ha nem tekintettem volna meg ezeket a fil
meket korábban, mozivásznon azonban még 
sosem láttam egyetlen Bergman-opuszt sem. 
Csakhogy ember tervez, az újdonság irán
ti kíváncsiság végez: amikor választani kel
lett Bergman többször látott klasszikusai és 
olyan filmek között, amelyek valószínűleg 
csak itt és most tekinthetőek meg (mert tá- 
voliak, egzotikusak, nem túl ismertek, nem 
kerülnek moziforgalmazásba nálunk), ak
kor rendszerint az utóbbiak mellett döntöt
tem — nevezhetjük ezt a „kihagyott lehető
ségtől való félelem” szindrómának. Utólag 
persze többször bebizonyosodik, hogy száz
szor inkább egy jól ismert remekmű, mint 
egy megérdemelten ismeretlen rendező mű
vészi önmegvalósítása, de amikor egy közel 
230 tételt tartalmazó kínálatból kell válo
gatni, az effajta tévedés megbocsátható.

I »  INEMATOGRÁF

Bergmannál maradva: az idei TIFF már 
a reklámfilmjében is a svéd rendező egyik 
korszakalkotó opuszára játszott rá: az örök 
erdélyi motívumot, vagyis a vámpírtemati
kát „csempészték be” a Persona egyik leg
ismertebb jelenetébe, két ikonikus román 
színművésznő, Maia Morgenstern és Oana 
Pellea előadásában. Ami viszont a fesztivál 
sztárvendégének a személyét illeti, idén is 
a frankofónia dominált: Alain Delon után 
Truffaut egykori múzsája, Fanny Ardant

volt a TIFF fő-fő életműdíjasa; sokan re
mélték, hogy jelenlegi élettársa, Gérard 
Depardieu is elkíséri a kincses városba, de 
ez hiú reménynek bizonyult -  hátha a szem
le egyik jövőbeli kiadására sikerül majd ide
csábítani a minőségi borok és Putyin nagy 
francia barátját.

A „legmagyarabb” TIFF
Ha már életműdíjaknál és díváknál tar

tunk: valahogy úgy alakult, hogy az idei 
TIFF lett a „legmagyarabb” a fesztivál talán 
összes kiadása közül. Három olyan szemé
lyiséget is ünnepeltek Kolozsváron, akinek 
jelentős köze van a magyar film nemzetkö
zi (el)ismertségéhez: Szabó Istvánt, az el
ső Oscar-díjas magyar nagyjátékfilm, 
a Mephisto rendezőjét (az érdeklődők két to
vábbi filmjét, az Apát és a Redl ezredest is 
megtekinthették a 3x3 szekcióban); Mészá
ros Mártát, aki az Örökbefogadással, a Nap
ló gyermekeimnek kel, illetve legújabb mun
kájával, az Aurora Borealis -  Északi fénnyel 
volt jelen Kolozsváron; valamint a román és 
magyar film- és színházművészetben egy
aránt elévülhetetlen érdemeket szerző erdé
lyi magyar színésznőt, Széles Annát. A kö
zönség — és persze a sajtó — számára némi 
üröm volt az örömben, hogy Szabó István 
nem tudott részt venni a fesztiválon, így a 
szó szoros értelmében nem vehette át a ne
ki szánt díjat. Mészáros Márta azonban -  
mint fogalmazott életműdíjának átadásán 
-  „szinte hazatért” Romániába, hiszen a bu
karesti Alexandru Sahia Filmstúdióban 
kezdte a pályáját mintegy hatvan éve, mi
vel akkoriban egy romániai magyar fiatal
emberrel élt együtt, a fia is a román fővá
rosban született.

Volt azonban Mészáros Mártának egy 
olyan kijelentése is, amelyet némi értetlen
séggel fogadtak a Kolozsváron szép számban 
jelen lévő magyar filmesek. A magyar film 
nagyasszonya ugyanis — állítólag -  azt ta
lálta nyilatkozni: a kortárs magyar filmek
ben leginkább az zavarja, hogy nem tudható 
meg belőlük, milyen az élet a mai Budapes
ten, a mai Magyarországon. Ha végignézünk 
az idei TIFF hagyományos magyar napjának 
kínálatán, egy ilyesfajta kijelentésnek csak 
részben adhatunk igazat: az olyan alkotások, 
mint Török Ferenc számos díjat besöprő 1945 
című filmje vagy a Kondor Vilmos sikerre
gényéből adaptált, amerikai-magyar Gárdos 
Éva rendezte Budapest Noir a huszadik szá
zad traumatikus évtizedeit -  harmincas 
évek, második világháború, holokauszt -  idé
zik meg (akárcsak, megjegyzendő, a szov
jet megszállás alatti tömeges nemi erőszak, 
a „háborúból született gyermekek” kérdését 
feszegető Mészáros-film, az Aurora Borealis), 
Bogdán Árpádnak a cigánygyilkosságokat 
középpontba állító Genezise viszont nagyon 
is a mai/közelmúltbeli valóságból inspiráló- 
dik; és valóban vannak olyan filmek, mint 
Simonyi Balázsnak a Spartathlon-élményről

Bergman-átirat és vámpírtematika 
a TIFF reklámfilmjében

szóló Ultrája, amelyek nehezen közelíthető- 
ek meg az ilyen típusú realizmusigény felől. 
A felsorolt művek egyébként korántsem fe
dik le a maga teljességében a magyar film
felhozatalt: a TIFF-en hosszú évek óta nem 
volt ilyen gazdag és sokszínű a magyar fil
mes kínálat, mint idén -  amit fentebb írtam 
az imént, vagyis hogy az idei volt a „legma
gyarabb” TIFF, így is értendő. Különös mel
lékízt ad ennek a fejleménynek az a tény, 
hogy a magyar filmek és filmes személyisé
gek dömpingje épp a román „nagy egyesülés” 
centenáriumának évében következett be. Vé
letlenül alakult volna így? Vagy a fesztivál 
szervezői, a kolozsvári származású Tudor 
Giurgiu fesztiváligazgató és Mihai Chirilov 
művészeti igazgató valamiféle gesztust sze
rettek volna gyakorolni ebben az ideológia- 
ilag/történelmileg/politikailag olyannyira 
terhelt időszakban? Annál is inkább, mert 
a fesztiválon külön szekciót is szenteltek a 
„százéves Romániának”, benne olyan klasszi
kusokkal, mint például az Akasztottak erdeje. 
Nos, talán nem tévedünk nagyon nagyot, ha 
azt feltételezzük, hogy ennek lehetett a „poli
tikailag korrekt” kiegyensúlyozója a magyar 
film- és díjeső -  és az olyan, már megszokott
nak számító gesztusok, mint a magyar nyel
vű népszerűsítő anyagok vagy az AperiTIFF 
fesztiválújságnak a Filmtett csapata által 
összeállított magyar oldalai.

P o li t ik a i la g  in k o r r e k t 
n e k  le n n e te k  n e m  k e ll  
f é ln e te k  jó  le s z
Ha már a politikai korrektségnél ta r

tunk: a TIFF minden évben előáll néhány 
új szekcióval, idén sem volt ez másként. Nem 
kívánunk itt mindegyikkel nagyobb terjede
lemben foglalkozni -  bár az Emlékek a Szov
jetunióból vagy a gasztronómiai témájú Film 
Food is izgalmas válogatásnak számított —, 
újdonságértéke, látszólagos merészsége, te
matikájának egyre inkább viták kereszttü
zében álló volta miatt mindenképp kiemel
kedik a Politikailag korrektnek lenni vagy 
nem lenni? elnevezésű összeállítás. Mostan
ság, amikor bizonyos kulturális és (világ) 
politikai folyamatok eredményeként sorra 
kérdőjeleződnek meg a politikai korrektség 
ideológiájának korábban mozdíthatatlannak 
hitt dogmái, nem is lehetett volna aktuáli-

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

sabb kérdés köré szervezni egy filmes ösz- 
szeállítást -  és a szándék (a „határokat fe
szegető” mozgóképes alkotásokon keresztül 
beszélni a PC érvényességéről/érvénytelen- 
ségéről) dicséretes is, csak nem egészen vi
lágos, milyen kritériumok alapján sorolták 
be tematikai értelemben az ebben a szekci
óban helyet kapó filmeket. Pontosabban: mi
lyen PC-értelmezés az, amely egymás mellé, 
egyazon kategóriába illeszthetővé teszi eze
ket a műveket; sok esetben pedig az sem tel
jesen világos, hogyan kapcsolódik az adott 
film története és kérdésfelvetése a politikai 
korrektség -  belátom, igen szerteágazó és 
sokféle interpretációra lehetőséget adó -  te
matikájához.

Nem értem, miért épp ebben a szekcióban 
mutatták be a dél-koreai fenegyerek-ren
dező, Kim Ki-duk legújabb filmjét, az E m 
ber, tér, id ő  és em bert (H um an, Space, T im e  
a n d  H um an), amelyet -  lássuk be, jobb na
pokat is látott — szerzője nagyívű parabolá
nak szán(hatot)t az emberi természetről és a 
társadalom működéséről, sőt egyfajta profán 
teremtéstörténetként is értelmezhető, meta
fizikai-filozófiai metaforagyűjteményként, 
a poétikus hangoltságot és az emberi tűrő
képesség határait feszegető brutalitást sajá
tos módon elegyítő, megszokott, ám az utób
bi időben kissé kifáradni látszó Kim Ki-duk-i 
stílusban. De mi köze mindennek a po litica l 
correctnesshez mint ideológiához, kérdezhet
nénk -  hacsak az nem, hogy mondjuk em
berhúst enni vagy nőket erőszakolni valóban 
nem túl polkorrekt dolog, de ez mégiscsak túl 
triviális magyarázat volna. (Esetleg a kore
ai rendező zaklatási ügyei miatt? Érthetet
len.) Ezzel szemben például a Folyékony igaz
sá g  (L iq u id  Truth!A os Teus Olhos) nagyon is 
illeszkedik a koncepcióba: a brazil film az el
múlt évek #MeToo mozgalmának árnyoldala
it, lehetséges negatív mellékhatásait villant
ja fel, ráadásul egy, az átlagnál érzékenyebb 
témán, egy állítólagos gyermekmolesztálási 
ügyön keresztül. Az alaptalanul megvádolt 
úszóedző történetében a személyközi kap
csolatokra vonatkozó társadalmi konvenci
ók radikális átalakulása, az emberi kicsi
nyesség és a természetes szülői aggodalom 
találkozása hoz létre egy félreértésekkel ter
helt szituációt, amely kiváló alkalmat teremt 
a félinformációkból tájékozódó, az ártatlan
ság vélelmét látványosan sutba dobó közvéle
ménynek az elhamarkodott és kéjes ítéletal
kotásra. A brazil film azt mutatja fel, milyen 
az, amikor a természetes erkölcsi érzék és a 
jog helyett a tömegnyomás, illetve a közössé
gi média azonnali reakciója válik ítélőszékké.

Dákland, Dákland  
über alles
Nem a politikai korrektség problémá

ját járja körül, de áttételesen nagyon is 
politikai témájú és -  ehhez a témához ké
pest -  meglehetősen korrekt alkotói hozzá
állást tükröző munka A sza b a d  dákok (Dacii 
liberi). Andrei Gorgan és Monica Läzurean- 
Gorgan meglepő érzékenységgel nyúlt egy 
olyan témához, amely kevésbé árnyalt at
titűd esetén nagy eséllyel kiverheti a biz
tosítékot Romániában, főként a centenári
um évében: a rendezőpáros-házaspár arra 
tett kísérletet, hogy több szemszögből, elté
rő nézőpontokból mutassa be azt a -  román 
önismeretben mélyen gyökerező -  szellemi 
irányzatot és mozgalmat, amit elfogultsá

gainktól és vérmérsékletünktől függően ne
vezhetünk „dákológiának”, „dákopátiának” 
vagy egyszerűen csak az alaposan „felhabo- 
sított” dák mitológia ébrentartásának.

A dokfilmben megszólalnak történészek, 
„dákológusok”, egy kolozsvári történelmi 
egylet (ún. reen a c tm en tte i, vagyis történel
mi események, korszakok, identitások kor
hű módon való megelevenítésével foglalkozó 
csoport) tagjai, sőt egy, a dákok állítólagos 
korabeli életformája és hiedelmei szerint élő 
faluközösség lakói is -  és, afféle hidegrázó- 
san komikus elemként, feltűnik a kincses 
város egykori ultranacionalista polgármes
tere, Gheorghe Funar is. És bár lehetetlen 
nem észrevenni az ordító ellentmondáso
kat (tényleg ortodoxok lettek volna a dá
kok... Krisztus előtt?), a vígjátékba illő te
óriákat (Funar szerint Németország neve, 
Deutschland a ’dák’, ’Dácia’ szavakból ered, 
Galilea pedig a galloktól, azok pedig a ma
guk során Galac város nevéből eredeztethe- 
tőek), Gorganék mindvégig vigyáznak arra, 
hogy az egyensúly ne billenjen el semmilyen, 
ideológiailag motivált irányba. Mintha csak 
azt mondanák: tessék, ilyenek vagyunk, mi 
megmutattuk, a következtetéseket minden
ki vonja le magának és magában.

Donkihótok a csúcson
A  s za b a d  dák o k  mindenképp a fesztivál 

egyik csúcspontja volt, mint ahogy annak 
szánták a szervezők az év meglepetésfilm
jét, Terry Gilliam igencsak viszontagságos 
körülmények közt elkészülő, évtizedek óta 
tervezgetett-forgatott opuszát, A z  ember, aki 
m egölte D on Q uijotét című egyéni hangvéte
lű, szürreálisba hajló Cervantes-adaptáció- 
ját. És bár a gilliami filmelbeszélés — ha le
het ilyen képzavarosan fogalmazni -  végül 
elvész az önmaga teremtette káoszban, a La 
Mancha-film szép, megindító alkotás, az al

kotói lét örök dilemmáival szembesítő alle
gória: a filmművészet „búsképű lovagjának”, 
Terry Gilliamnek az egyszerre ironikus és 
melankolikus önportréja.

Káoszba fullad a TIFF másik „különle
ges eseménye”, a japán Szono Sion Tokyo  
V am pire H otel című, eredetileg sorozatfor
mában bemutatott két és fél órás filmje is, 
amelyet részben erdélyi helyszíneken (Ko
lozsváron, a vajdahunyadi vár környékén, 
a tordai sóbányában) forgattak. Tudták, 
hogy a Corvinok családja tulajdonképpen 
egy vámpírnemzetség, amely örök rabság
ra, föld alatti létre kárhoztatta Drakula fi
ait és lányait? Hogy ezen nemzetségek le
származottai később Japánba kerültek, ahol 
aztán egy hatalmas női vámpírtestben rej
tező tokiói szállodában (!) vívnak meg egy
mással? Nos, ennél többet talán nem is kell 
mondanom erről a monstre agymenésről, 
hátha felbukkan majd a romániai mozik re
pertoárján is, az elszántabb trash-rajongók 
örömére.

És ha már csúcspontokról volt szó az 
imént: Adina Pintilie Berlinale-győztes N u  
m a a tin ge-m á  című filmjére (a cím nehezen 
lefordítható, a N e érin ts  m eg  nem adja visz- 
sza a benne rejlő ambivalenciát) már előtte 
egy nappal sem lehetett jegyet kapni — saj- 
tóakkreditációval sem. Némi meglepetés
re mégsem vitte el a fesztivál versenyprog
ramjának fődíját: a Transilvania Trófea egy 
idős leszbikusokról szóló paraguayi film
nek, A z  örökösöknek jutott -  bizonyítva ez
zel, hogy kérdőjel ide vagy oda, a TIFF a 
politikai korrektség talaján áll. A közön
ségdíjat viszont A  bűnös című klausztrofób, 
minimalista dán thriller nyerte meg, eb
ből pedig azt a következtetést vonhatjuk 
le, hogy — szokás szerint -  a közönség ízlé
se nem találkozott a zsűriben résztvevő íté
szekével. Ki tudja, egyszer talán még azt is 
megérjük, hogy egybeesik a kettő.

A 17. TIFF főbb díjai:
T ra n silv a n ia  T rófea  (fődíj): Marcelo Martinessi: L a s  H erederas (Az örökösök)', 
Legjobb ren d ezés díja: Hlynur Pálmason: W inter B rothers (Téli fivérek)', Legjobb  
a lak ítás: Natalia Tena, Oona Chaplin, David Verdaguer (A n ch o r a n d  H ope/H or- 
gony és remény)', A zsű r i különdíja: Asghar Yousefinejad: H om e (Az otthon)', Anna 
Kruglova: Scythe H ittin g  S tone (Kőre h ú zo tt kasza)', FIPRESCI-díj: Ruth Mader: L i
fe Guidance', K özönségdíj: Gustav Möller: The G u ilty  (A bűnös)', Életm űdíj: Fanny 
Ardant, Mészáros Márta, Széles Anna; K iválóság i díj: Dan Nutu.
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Báthory Erzsébet, japán kivitelben (Szono Sion: Tokyo Vampire Hotel)



FISCHER BOTOND

Posztmodern
Moliére-revü
Többrétegű előadás a kolozsvári Ú rh a t

n á m  po lgár. Mániutiu nem veszi félvállról 
a helyzetet, hogy egy többszázéves szöveg
gel kell dolgozzon, több lehetséges kapcsoló
dási, avagy közelítési pontot, réteget beépít. 
Vígjáték prózában, balettel -  az eredeti mű
fajmegjelölést kiemelik (otthagyják) alcím
ként, és a mozgás, a pszeudobalett valóban 
hangsúlyos. A zenei világ hasonló iróniával 
képez eklektikus hidat különböző' világok 
és korok között. A szöveget is jól megdolgoz
ták. Az egész előadás kirajzolódó logikája 
egy friss Moliére felmutatásának szándé
kát sejteti. És az eló'adás nem is poros, de 
a szöveg távoli, a történet pedig számom
ra üres, ezáltal banális marad. Közben fé
lek tó'le, hogy olyasmit kérek számon ezen 
az előadáson, amit nem is akart megcsinál
ni. De úgy érzem, muszáj, mert éppen emi
att a hiány miatt válik anakronisztikussá.

Az eló'adásban kulcsfontosságú, hogy 
Mániutiu a humor teljes skáláját bele akarja 
vonni, a maga komplexitásában. A legprimi
tívebb karnális humortól kezdve az egészen 
szofisztikáit kikacsintásig. Az erőtereket 
mégis az irónia, egy eltartó, dekonstruáló, 
posztmodern irónia irányítja. Vizuálisan 
és zeneileg ezt a posztmodern eklektikát 
éreztem irányadónak. A felszínen egy kis
sé avantgárdos, kissé kabarés revüt lá
tunk, ahol a Moliére-szöveg és a már emlí
tett pszeudobalett a színpadi történések két 
motorja. Ezek a felszíni esztétikák persze 
eléggé ironikusak ahhoz, hogy megmutas
sák: önmagát dekonstruálja minden, ami itt 
történik. De ez az irónia nem mutat sehova, 
a dekonstrukció pedig csak az ürességet tár
ja fel. Ezért mondom, hogy anakronisztikus.

És itt jön az említett, talán etikátlannak 
tűnő számonkérés. A történet és a szöveg 
ugyanis egy csomó olyan kérdést vet fel óha
tatlanul a kortárs nézőben, amivel ha az elő
adás nem kezd semmit, akkor az hiányérze

tet generál. Mert például a szolgák és urak 
viszonya kérdőjelek nélkül marad. A külön
böző női szereplők és a nevetségesen masz- 
kulin főhős viszonya szintén kérdőjelek nél
kül marad. A pénzért művészetet árulók 
(ön)megalázó helyzete ugyancsak kérdőjelek 
nélkül marad. Ezek mind észrevehető mó
don ott vannak a színpadon, de nem ezeket 
dekonstruálja az előadás, hanem az eköré, 
valami áldozatok nélkül szétszedhető csoma
golásként odatett, éppen ebből a célból meg
alkotott esztétikai rétegeket. Pedig egy cso
mó értékes munka van ezzel a csomagolással.

Nem azt mondom, hogy az előadás emi
att rossz. Csak azt, hogy emiatt anakro
nisztikus. Azt sem mondom, hogy kortárs 
előadás márpedig szóljon társadalmilag re
leváns dolgokról, mert nem gondolom így. 
De egyrészt ezek a problémák és helyze
tek ott vannak a színpadon, és nem kezde
nek velük szinte semmit, és ez így már nem 
„kortárs”. Másrészt, mivel a felszín felfosz- 
tása után csak a semmi marad, a folyamat 
öncélúvá válik.

Az előadás ritmusa intenzív, és ez jót 
is tesz neki. Pörögnek a dolgok, a ritmust 
hangsúlyozza a színpadi koreográfia. A szí
nészek fizikai terhelése szinte folytonos, 
miközben ezzel párhuzamosan a szöveget 
is működtetik, sokszor valóban párhuza
mos eszközökkel. Dupla munkát végeznek. 
(A bemutatón akadtak azért technikai prob
lémák a koreográfiában és a szövegérthető
ség terén is.) A szereplők gráfjának közép
pontjában Jourdain úr alakja áll, a történet 
is körülötte szövődik, az ő mozgásához vi
szonyul a többiekké. (Ez a viszonyrend- 
szer amúgy könnyen lekövethetően megje
lenik a színpadi mozgásban is.) Bács Miklós 
Jourdainje nem passzív, nagyon is beleveti 
magát az akcióba. Bács tornaruhájában, fi
zikai erővel rángatja a zsinórokat, miközben 
persze az ellene irányuló cselszövés szálai 
az igazi mozgatók. Az ő esetében még in
kább igaz a fent említett dupla munka, rá
adásul a fizikai jelenlét önmaga iróniája is 
egyben -  itt ez mégsem válik zavarossá.

A jelmezek nagyon pontosan jelzik a sze
replőhálót, annak hierarchikus voltát is. 
A fekete dominál a külső szereplők esetében 
(a filozófusok harsány színű öltönyei kivéte

lek, de szintén egyenruhaszerűek), a család
tagok már részleteiben változatosabb ruhája, 
a szolgák függőleges csíkjai (nem rabcsíkok). 
A piramis csúcsán pedig Jourdain, akinek 
jelmezváltásai rajzolnak ki egy ívet.

A steril, de színes, neonok és képernyők 
által uralt térről Adrian Damian díszlet- 
tervező a műsorfüzetben azt nyilatkoz
ta, hogy a teleshopping világa ihlette, egy 
„szimulákrum”, „ahol a valós vágyak csu
pán virtuális képekként jelennek meg”. 
A meghatározó esztétika a digitális giccs, 
a konditermek fémes-műbőrös textúrája. 
A szimulákrumjelleg egyértelműbb nem is 
lehetne: a háttér nagy részét az óriási pano
rámaablak uralja, ami vetített háttérképer
nyő jellegű „vágytájakat” mutat, persze min
dig azt, amire a távirányító kapcsol. Ez a tér 
is lehetne telitalálat, de szintén nem kezd 
semmit a ténnyel, hogy így, reflektálatlanul, 
az előadás maga is szimulákrum.

P ,  EÁTRUM
Említettem, hogy a komikum szinte teljes 

skáláját használni próbálja az előadás, ilyen 
értelemben is posztmodern módon rétegzett. 
Van, ami egyértelműen működik, például 
az átfogó irónia, vagy a mamamusi-avatás 
tobzódása. Van persze egy csomó poén, ami 
meg teljesen nézőfüggő. De például én a ki
figurázott akcentusokkal beszélő külföldi 
szereplőkkel nem nagyon volt mit kezdjek. 
A „kici kínai” filozófus alakja meg számom
ra egyenesen a rossz ízlés kategóriája.

Az utolsó jelenet, a Chaplin-parafrázis 
némileg árnyalja az olvasatot, visszafelé is. 
Jourdain immár egyértelműen a diktátor 
általános figurájának a kontextusába he
lyeződik, egyértelműen egy trumpi, újgaz
dag figura lesz belőle, és igen, az üresség 
is értelmet nyer a bolygóval labdázó, hata
lommal rendelkező hülyét figyelve. De egy 
ilyen egyérteműen kívülről beemelt, némi
képp didaktikusnak ható zárójelenet nem 
elég erős jel ahhoz, hogy ezek a jelentések 
ténylegesen megképződjenek.

Számomra Moliére távol maradt, pedig 
azt vártam volna, hogy könnyen aktuali
zálható lesz itt, most, Kolozsváron. Az elő
adás is távol maradt tőlem, bár ebben már a 
személyes ízlésnek is szerepe van. Számom
ra üres marad így, hogy egy posztmodern 
módon semleges etikát párosít a már szin
tén kopni kezdő posztmodern esztétikához. 
Látom benne és tisztelem benne a teljesít
ményt, amit az alkotók nyújtanak, de ne
kem ez nem áll össze valami fontossá.

K olozsvári Á lla m i M agyar S zín h á z .
Moliére: Ú rh a tn á m  po lgár. Vígjáték prózá
ban, balettel. R end ező: Mihai Mániutiu. 
Szerep lők: Bács Miklós, Kató Emőke, Im
re Éva, Bodolai Balázs, Albert Csilla, Váta 
Lóránd, Viola Gábor, Farkas Loránd, Lacz- 
kó Vass Róbert, Sinkó Ferenc, Bállá Sza
bolcs, Orbán Attila, Dimény Áron, Vindis 
Andrea, Csutak Réka. S zövegad ap táció : 
Anca Mániutiu, Mihai Mániutiu. K oreo
gráfia: Andrea Gavriliu. D íszlettervező:  
Adrian Damian. J elm ezterv ező : Luiza 
Enescu. Zene: Mihai Dobre. V id eo  d e 
sign: Cristian Pascariu, Dima Dimov. D ra
m aturg: Demeter Kata. R en d ező a ssz isz 
tens: Veres Emőke. Ü gyelő: Zongor Réka.

2018/12. SZÁM -  JUNIUS 25. 19

Jelenet az előadásból. Bács Miklós a földgömbbel. Fotó: Biró István



SZÁNTAI JÁNOS

Sortűz, avagy a négy testőr 
Vadkeleten
Van egy Király Farkas, akit sokan köl

tőként ismernek. És méltán: igazi lírai 
alkat. Én legalább öt verseskötetéről tu
dok. Tessék bátran utánanézni.

Aztán van egy másik Király Far
kas, akit sokan novellistaként ismernek. 
És méltán: a próza Próteuszaként vált 
alakot játszi kedve szerint, a mágikus 
realizmustól a science fictionig. Én egy 
novelláskötetéről tudok, amelynek egyik 
darabja, az Apostol Barna találkozása  a 
kedvenc magyar novelláim közé tartozik. 
Erre még visszatérek.

És nemrég felbukkant egy harmadik 
Király Farkas is. Amolyan átmeneti lény 
ő, a novellista állapotból a regényíró fe
lé. Egyelőre egy könyvéről tudok. A címe 
Sortűz. És egy nap alatt ki lehet olvasni. 
Nem azért, mert olyan rövid. (Jó, elég rö
vid, de nem annyira.) Hanem mert ma
gával sodor. Az ember tényleg nem tudja 
letenni. Ilyenek a jó történetek. Még ak
kor is, ha jelen esetben a történetek úgy 
jók, hogy közben néha az olvasót a hány
inger kerülgeti.

Ha valaki olvasta Musil Törless isko
laéveit, Ottlik Iskola a határonját, hogy 
csak két leget említsek, azonnal tudja, 
hova tegye Király Farkas könyvét. A ka
tonatörténetek polcára. Na de kábé itt vé
ge is a hasonlóságnak. Musil is, Ottlik 
is ráérősen bogozgatja főhősei külső-bel
ső történeteit. Királynak erre nincs lehe
tősége. Van négy főszereplője, egy had
serege meg egy kommunista diktatúrája. 
Mindezt 162 szellős oldalban ráérősen bo- 
gozgatni: felér egy önkivégzéssel. Ezért 
más módszerrel dolgozik.

ritika
Van, ugye, a négy főhős: Jovan, Han- 

si, Samu és Mircea. Egy szerb, egy szász, 
egy magyar és egy román. Igen, a több
nemzetiségű, szuverén és független, egy
séges és oszthatatlan nemzetállamban 
vagyunk, melynek neve épp Románia 
Szocialista Köztársaság. A történet ha
táridőpontjai: 1989. szeptember 29. és 
1990. január 1. A kötet hátsó borító
ján van egy fotó az íróról, bakaruhában. 
Alatta a szöveg: Király Farkas 1971-ben 
született Kolozsváron. Kis fejszámolás
sal kiszámíthatja az ember, hogy a szer
zőt kábé 1989-ben sorozhatták be. Vagyis 
elég valószínű, hogy van némi önéletraj
zi dimenziója a történetnek. Ami kimon
dottan hasznos, ha egy író hiteles szöve
get akar írni.

Szóval, a hősök bevonulnak a se
regbe. Ki-ki a saját sorsszálát követ
ve, a saját háttértörténetével, egyénisé

gével, előítéleteivel, miegymásával. Ha 
Király -  amint említettem -  „rendesen” 
ki akarta  volna bontani a négy fiú há
romdimenziós karakterét, sokkal több 
teleírt oldalra lett volna szüksége. Nem 
tette meg. Viszont kiváltotta a „szövege
lést” a filmszerű építkezéssel. Rövid jele
netekben villantja fel egy-egy karakter 
pillanatnyi állapotát, sztoriját, motivá
cióit. Peregnek ezek a jelenetek, mint 
egy film. Ráadásul a szerző remekül 
keveri a karakterek jeleneteit. Elkezdi 
Jovannal, folytatja Hansival, aztán Sa
mu jön, majd Mircea, és így tovább. Per
sze, a több szálas elbeszélésmód nem új 
dolog az irodalomban. Viszont Király 
tesz itt még valamit. Ami ismét filmsze
rű. Rendkívül feszesre „hangszereli” a 
ritmust. Ezért is van aztán, hogy itt-ott 
(szerencsére ritkán), amikor az író kicsit 
belefeledkezik a szövegébe, az olvasó úgy 
érzi, lelassul a film: hasa lesz a történet
nek. De ismétlem: az ilyen aritmiák r it
kán jelennek meg a szövegben. A szerző 
biztos kézzel vágja össze a snitteket, je
leneteket.

És akkor itt térnék vissza az Apostol 
Barna találkozására, amely lényegében 
egy doppelgánger történet. Király eb
ben a sztoriban úgy kezeli a könyvlapot, 
ahogy a filmrendező az osztott képernyőt: 
a lap bal oldalán az egyik Apostol Bar
na, a jobb oldalon a másik Apostol Barna 
szála fut, egymással párhuzamosan. Az
tán  itt-ott egymásba ütközik a két szál, 
majd megint szétválik, és mind így. Eh
hez hasonló, ha tetszik, látványeljárást 
alkalmaz a szerző a Sortűzhen  is. (Ha 
kicsit utánanézünk, az avantgarde meg 
dadaista meg futurista meg szürrealista 
irodalomban jó néhány eklatáns példát 
találhatunk hasonló eljárásokra.) Mind
egyik főszereplőhöz hozzárendel egy be
tűtípust, látványelemként. Engem addig 
zavart a dolog (művinek, mesterkéltnek 
éreztem), amíg írott szövegként „olvas
tam ” a jelenetsort. Amint optikát vál
tottam, és filmként kezdtem „nézni” a 
szöveget, azonnal elmúlt a zavaró érzés. 
Helyreállt a kép.

A fejezeteket egy-egy dátum jelöli, 
mintegy odaszögezve a képsorokat a va
lósághoz. Megismerkedünk a főszerep
lőkkel, a környezettel, amely, bár mind 
a négy fiú más-más helyen szolgál, kí
sértetiesen ugyanolyan. Olyan érzés ala
kul ki az olvasóban, mintha a karakterek 
ugyanabban a gigantikus kaszárnyában 
teljesítenének szolgálatot, csak épp sose 
futnak össze. Négy testőr a században. 
Csak épp nincs nemes uralkodó, nincs 
Tréville úr, nincsenek romantikus célok, 
nincs ok, sem okozat. A kommunista dik
ta tú ra  Vadkelete. Ez Király egy másik 
nagy trouvaille-ja: aki benne volt, tudja,

hogy az egész országot egyetlen nagy, cél
talan és értelmetlen börtönnek éreztük, 
életkortól függetlenül. Persze, egy olyan 
kaszárnyáról (börtönről) van szó, ahol 
igen remek sztorik (is) zajlanak: mint 
amikor a katonai eskütétel alatt az erő
sítő időnként kapja magát és „eldugul”, 
minek következtében az eskü szövegét 
előmondó ezredes hangja hol hallatszik, 
hol nem. És a bakák természetesen csak 
azt mondják az ezredes után, amit halla
nak. És a végén megjelenik egy fehér ló 
is, csak úgy, a semmiből. Az abszurdnak 
ezen a válfaján nem lehet nem hangosan 
röhögni. Forman /fairjének hasonló jele
nete nem vicces. Királyé az.

Aztán, ahogy a naptár-fejezetek lap
jai követik egymást, egyre inkább ráfagy 
a mosoly az olvasó ajkára. Valahol Te
mesváron egy református pap rázza a po
fonfát. Aztán kitör a forradalom. Aztán 
Ceausescu menekül. Aztán jönnek a ter
roristák. Senki nem tud semmi pontosat. 
Mindenki fél. És előbb-utóbb mindenki 
lő. Nem tudni, kire. Mindegy is. A célta
lanság arctalanságba torkollik. Csak ak
kor kezd igazán fájni, amikor az egyik 
testőrt fejbe lövik. Terrorista? Okkal 
vagy ok nélkül lövöldöző bajtárs? Mind
egy is. A másik testőr megbolondul, kór
házba, feltehetőleg elmegyógyintézetbe 
viszik. Mindegy is. A harmadiknak egy
szerűen nyoma vész, de nem a történet
ben. A szövegből tűnik el egy fejezet vé
gén, amit egyébként nehezményeztem az 
olvasás során. A negyedik hazatér. 1990. 
január elsején. Egy új világ hajnalán. 
De tulajdonképpen ez is mindegy. Ebben 
a történetben nem tudjuk meg, milyen az 
új világ.

Nagyon feszes irodalmi film Király 
Farkas Sortüze. Igaz, ott van az a né
hány, már említett apró hiba, amely he
lyenként belezavar az élménybe. És van 
az a — számomra legalábbis — furcsa és 
érthetetlen mód, ahogy egyes melléksze
replők a sztori elején megszólalnak. Idé
zek egyet. Az egyik főszereplő beszélget 
a kifőzde felszolgálójával: „Jó napot, juó  
nápot, ebédelnék, párjáncsoljon. M ilyük  
van, chálleves, és még mi, csák chálleves. 
És milyen, mjég léchet énni, kérek hozzá 
sok kenyeret, jigen, chozom.” Na, aki ren
desen beszél magyarul, az történetesen 
Samu, az egyik testőr. A másik a felszol
gáló. Nem értem, miért kellett eltorzíta
ni a figura beszédét. Felteszem, a szerző 
arra akar utalni, hogy az illető nem ma
gyarul beszél. De akkor Samu hogy be
szél? Ennek így sok értelme nincs. Van 
egy jó régi konvenció: a szereplők vagy 
azon a nyelven beszélnek, amely a szö
veg egyezményes nyelve, vagy a saját 
nyelvükön. És pont. Szerencsére a szer
ző ham ar rájön, hogy ezt így nem érde
mes folytatni. Nem kívánt disszonanciát 
visz a szövegbe. Amúgy a prózai monda
tok egyre jobban kifeszülnek, ahogy elő
rehaladunk a történetben. Szinte tapin
tani lehet, ahogy Király belejön az írásba, 
elkapja a ritmust és remek szövegfilmet 
vetít a könyvlapok gyöngyvásznára. így 
kell ezt csinálni.
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MIKOLA EMESE

Emlékmű papírból és tintából
Az 1989-es romániai események tá r

sadalmilag alig voltak feldolgozva. A né
metek a nürnbergi pert már 1945 novem
berében elkezdték, és alig egy év alatt le 
is zárták. Magyarországon már 1991-ben 
nyilvános viták folytak az elmúlt rend
szer politikájáról (Kónya—Pető), és ezeket 
főműsoridőben sugározta a tévé. Romá
niában csupán tavaly, 2017-ben szüle
tett végleges döntés a Katonai Ügyészsé
gen arról, hogy 1989-ben diverzió történt, 
és az új feltörekvő hatalom bizonyítottan 
manipulativ eszközökkel, halálos áldoza
tokat provokálva hintette el a forradalom, 
azaz a demokratikus hatalomátvétel gon
dolatát.

A félszájjal kimondott, fel nem dolgo
zott közelmúlt búvópatakként megjelent 
az irodalomban. A lassan harminc évvé 
kerekedő múlt most kezd távlattá válni. 
Ez a „hiánypótlás”, az irodalmi ismérve
ken túl, tette ismertté és népszerűvé Dra- 
gomán György és Tompa Andrea műveit 
is. Talán ehhez, a már alakulóban lévő vo
nalhoz próbál felzárkózni Király Farkas 
Sortűz című könyve is?

A cím felett elterülő piros pacáról, me
lyet fekete pontok lyuggatnak át, min
denkinek a friss vérfolt és a szitává lőtt 
emberek jutnak eszébe, amit a háttérben 
masírozó katonák fényképe is megerősít. 
Könczey Elemér szép munkát adott ki a 
kezéből. Már a borítón szándékos az élet 
és az irodalom  összekeverése. A hátsó bo
rítón kordokumentumként szerepel a szer
ző katonaegyenruhás fényképe. Az alcím 
is erre játszik rá „Románia, 1989”. A ta r
talomjegyzék és a fejezetcímek csupán dá
tumokból állnak, 1989. szeptember 29-től 
szemelget 1990. január 1-ig, a tábori napló 
vagy tábori levél illúzióját keltve. Memo
ár? Szociográfia? Vagy csak a fikciót ki
egészítő vizuális játék?

A könyv első négy fejezetében négy sze
replővel ismerkedünk meg. Négy különál
ló történetben. Mintha csak Jovan, Hansi, 
Samu vagy Mircea történetét mesélnék a 
megváltozott, értetlen jelenkornak a haj
dani katonai szolgálatról. „Ceau§escu elv
társ tudósai kiszámolták, hogy neme és 
munkája szerint ki hány kalóriát fogyasz- 
szon naponta ahhoz, hogy kitűnő egész
ségnek örvendhessen, hatékonyan tudja 
építeni a szocializmust, de el ne vigye az 
infarktus meg a gutaütés a túlsúlya mi
att -  ám a baj valójában a javasolt kaló
riákat hordozó ennivaló hiánya volt.” (15.) 
Családnak meg barátoknak nem me
sélünk így, hiszen ők is tudják mindezt. 
Magunknak vagy magunkban meg szin
tén nem így beszélünk. Nagyapák mesél
ték az unokáiknak hasonló kitérő magya
rázatokkal a háborút. Király Farkas vagy 
azoknak mesél így, akik a 21. században 
születtek, vagy olyanoknak, akik nem 
tudhatták, milyen volt a román kommu
nizmus „aranykorában” élni.

Ki ez a négy szereplő, akiken keresz
tül Király Farkas emlékezik? Négy na
gyon átlagos figura. Hihető és tipikus 
történetekkel. Egyetlen közös tulajdon
ságuk, hogy tr-esek (termen redus, azaz 
rövidíett idejű), az egyetemre vagy főisko
lára már felvett, és előtte kötelező katonai 
szolgálatot teljesítő, tehát értelmes, komp
lexen érző és gondolkodó srácok. A könyv 
elolvasása után se tudnám elmondani kü- 
lön-külön a négy fiú részekben leírt törté
netét. Mert bár történetük és története
ik vannak, de személyiségük, karakterük, 
amitől egyediek, emberibbek, megjegyez- 
hetőbbek lennének, nincs. Mintha csak a 
kordokumentáció eszközei lennének. Van 
egy mesélő a regényben, és a fiúk monolo- 
gizálnak, ám itt csúszik el az egész, hogy 
ez az elvileg négy különálló entitás na
gyon hasonló stílusban mesél és gondolko
dik, nincs nyelvi egyedi ismertetőjegyük, 
így a párbeszédek is csak formálisak ma
radnak. A katonaság alkalmazottai ká
romkodnak, az újoncok úgy beszélgetnek, 
mint egy tudósítás vagy fogalmzás szerep
lői. Felismered?/ -  Persze -  felelte Han
si - , a The Sentinel, a Judastól./ -  Tényleg 
az, bemondták. Ennyire ismered ezeket?/ 
— Van, amit igen./— Na, hagylak, dolgom 
van.” (100.)

A szöveget különböző betűtípusokkal 
szedték. Egyszeri olvasóként is zavart, 
hogy azonosítanom kellett volna Jovant a 
kalibri betűtípussal, Mirceát a cambriával, 
Samut a tahomával, Hansit az írógépírás
sal, ahelyett, hogy egy irodalmi megoldás
sal jeleznék nekem mint olvasónak, hogy 
éppen kinek a történetébe csöppentem 
bele. A könyv borítóján elkezdett vizuális 
játék folytatódik, de tartalm a, funkciója 
nincs. Michael Ende Végtelen történetében 
találkoztam hasonlóval, ott nem betűtípu
sok váltakoztak, hanem két szín, kékkel 
volt szedve a realitás, narancssárgával a 
fikció. Ami elég egyértelmű volt, és ne fe
ledjük, ifjúsági regény, tehát még kevésbé 
gyakorlott olvasók a célközönség, nem úgy, 
mint a mi esetünkben.

Király Farkas nem találja meg azt az 
irodalmi stílust, amin keresztül elmond
hatja azt, amit mondani akar. Elveti a 
klasszikus regényformát — melyben egy 
fejezetben egyszerre több szereplővel is 
megismerkedünk, és közben kibonta
kozik egy alaptörténet vagy megoldás
ra váró konfliktus —, de a helyébe kerü
lő visszafogott mesélés nem menti meg a 
szöveget.

Vannak poénok, váratlan tragikus for
dulatok, de nem emlékezetesek. Vannak 
momentumok, amikor azt gondolnánk, 
hogy végre elindul a mesélés, és bele tud
juk élni magunkat valamibe, amikor az 
olfatikus érzékeinkre apellál. Az egyik 
szereplő elképzeli fantazmagóriájának, 
fóbiájának a szagát és hányingere lesz, 
a tisztek lehelete pálinkaszagú, a levegő

pedig: „A bűzös kipufogógáz összecsava
rodott az út menti szántóföldek kilehelte 
erős trágyaszaggal, beszivárgott a kóber 
alá, és nászba borult a szakasznyi, több 
napja mosdatlan katona testének kigőzöl
gésével” (110.) -  de hamar abbahagyja, és 
folytatja a kordokumentációt. Hosszasan 
idéz Ceausescu beszédéből, az 59-65. ol
dalig terjedő fejezetben több mint négy ol
dalnyi idézet van.

A Sortűz számomra ezért nem vált re
génnyé: az, hogy négy jellegzetes sorsú, 
ám karakter nélküli szereplő négy hónap 
alatt lejátszódó apró történeteit olvassuk, 
számomra még nem regényszerkezet, az, 
hogy a könyv utolsó negyedében izgulha
tunk, hogy melyiket lövik le, ha lelövik, 
még nem elég bonyodalomnak vagy vezér
elvnek. 01vasgat(hat)juk a bevonuló kato
nákról szóló történetfoszlányokat, de olva
sótól függően a valahányadik tábori nap 
után már egyre kevesebb motivációnk van 
továbbolvasni. Egy kis kukucs, bepillan
tás 1989 katonaéletébe, krónika a román 
diktatúra hétköznapjairól, újszerű vizuá
lis elemekkel. De nem több.

A sortűz egy kisebb csapat katona által 
egyszerre leadott tüzelés. A lövések célja 
lehet hadászati, lehet kivégzés, de a kato
nai tiszteletadás szimbolikus gesztusa is. 
Király Farkas a kolozsvári könyvbemuta
tón elhangzott vallomása szerint ez utóbbi 
jelentés köré építette fel a könyvét. Ebből 
a perspektívából a fikció nem kell feltétle
nül regénnyé váljon. A Sortűz tehát sze
ánsz, krónika, egy modern kódex össze
font lapjai, tanúságtétel. így olvasva, el 
tudom fogadni mint a múltidézés egy le
hetséges formáját. Emlékmű -  papírból és 
tintából.

K irály Farkas: S ortű z. S éta tér  Kul
tu rá lis  E gyesü let, 2017.
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Határidő
Fehér Renátó: H oltidény. 

M agvető, Budapest, 2018.

Hogyan lehet a pompeji lává
ban létrejött negatív terek vissz
hangjaiból újraépíteni a várost? 
Mit kezdhetünk a beszűró'dó' zaj- 
szennyezéssel és a drónok ál
landó zúgásával? Fehér Renátó 
második kötetében a föld puha 
kérgébe karmol az idó' egy vég
telenné feszített várakozásban, 
amit már csak a napfogyatko
zások között eltelt évekkel lehet 
mérni.

Már a cím is ezt az időn kí
vüliséget jelzi, ahogy egy turis
taközpont is megszűnik létezni, 
amint lejár a szezon, nem-hely- 
lyé lényegül. A versbeszéló' ha
társávokon, terminálokon, ön
magukból kimozdított helyeken 
keresi a saját szerepét, úgy pró
bálja körbejárni a pontot, ,,[a]ho- 
vá a mozgólépcső sosem megér
kezik,/ csak bukófordul.” (19.) 
Állandó tapasztalat a folyama
tos elvágyódás, az otthontalan- 
ság mesterfoka, mert ezek a 
helyek hiába próbálnak marasz
talni, önkéntelenül is kitaszíta
nak magukból. És ezen a tájon 
nem egyértelmű, hogy ki „me
lyik anyanyelvről is fog leszok
ni”. (10.)

A kötet urbánus környeze
teket mutat be, melyekből fo
kozatosan szivárog ki az élet, 
ezért csupán lenyomatokból tá
jékozódik. Tudatos akadályokat 
rejt el a mondatszerkezetekben, 
nem enged teret a rohanás
nak, mindegyre úgy alakítja a

felszínt, hogy önkéntelenül is 
meg kell állni néha megfigyel
ni, hogy voltaképp mi is csiko
rog úgy a talp alatt.

Eközben mindenütt ott lapul 
egy megmagyarázhatatlan ret
tegés, átitatja a közérzetet és 
nem enged fellélegezni. Mert a 
korszak árulása az, hogy évtize
dek óta ugyanazt a port kavar
ja a szél, hiába változtak a kö
rülmények, a salakanyag mégis 
ugyanaz. Gyógyulásra képtelen. 
Látszatra újraindulnak a szer
vek és ideiglenesen elmúlnak a 
tünetek, de végül úgyis vissza
esik betegségébe és egyre mé
lyebben járja át a gazdatesteket, 
„melyekről mindvégig azt hittük, 
mi vagyunk”. (36.)

Ebből a helyzetből nincs kiút, 
nincsenek igazi menedékek, csu
pán örökös átmenetben való ver
gődést enged a környezet, a tár
sadalom, a történelem és ezek 
kollektív bűntudata, ahogy le
csapódik, miközben haladásról 
beszélünk és progresszióval hi
tegetjük magunk, pedig valahol 
tudjuk mind, hogy ,,[a]z utat lej
tőnek csak fentről hívják,/ mert 
vissza már nem fordul, aki vala
ha felért”. (12.)

ANDRÉ FERENC

^fülszöveg

Falba épített fordulatok
Szávai Géza: H arm incde- 

kás P is tike  szín h ázi ru h á ja . 
Pont Kiadó, Budapest, 2017.

Szávai Géza Harmincdekás 
Pistike színházi ruhája című köte
te az író pályakezdő műveit gyűj
ti össze. Az alkotások a veszteség, 
a devalválódás, a gyanútlanság 
és a kiszolgáltatottság érzésvilá
ga köré épülnek, az ember válsá
gos pillanatait körvonalazva.

Pilátus című novellájában 
gyilkosságok sorozatát eleve
níti meg Szávai. Pilátus, egy 
gyermekét vesztett öreg gazda, 
a szövetkezeti bolt lépcsőjén ül
ve emlékszik vissza egyetlen fia 
lemészárlására. Egy bosszútör
ténetet olvasunk, bűn és bűn- 
hődés történtetét. Szávai pró
zapoétikájának zsenialitása a 
novella fordulatában tör felszín
re: a fián bosszút álló apát lelki
ismerete nem hagyja nyugodni. 
Nadrágszíjával egy fára akaszt
ja fel magát.

A kötet egy másik darab
ja a falba épített feleség balla
dáját dolgozza fel. A Kőműves 
Kelemen címet viselő elbeszé
lés egyaránt teret ad az elál- 
latiasodás aspektusainak és a 
gyerekek felhőtlen jellemének. 
Alkotásában Szávai érdekes el
lentéttel dolgozik, amely a hegy 
magassága és a munkára kény- 
szerített, tizenkét kőműves de- 
konstrukciója között valósul 
meg. Figyelemre méltó, hogy a 
hegyen épülő várfal az öngyil
kosság színhelyeként is feltűnik 
a műben. Nem sokkal azután, 
hogy Ráduly, a csalódott mes
ter a mélybe veti magát, a meg
maradó tizenegy munkás úgy 
dönt, hogy az első embert, aki 
a völgyből felmegy, befalazzák, 
bosszúból azért, amiért munká-

Szávai Géza

Harmincdekás Pistike
színházi ruhája

P#NT

ra kényszerítették őket. Amint 
azt a cím is elárulja, a történet 
nem kizárólag a meggyilkolt fe
leségről szól, hanem elsősor
ban Kőműves Kelemen drámá
jának ad teret. A férfi felesége, 
Anna az, aki elsőnek megláto
gatja őket. Az író meghökkentő 
drámaisággal részletezi a befa
lazás jelenetét. Kelemen mind
végig beszélgetni próbál felesé
gével, és arra kéri Annát, hogy 
akkor is válaszoljon neki, ha fáj
dalmas is a folyamat. Ahogy a 
kövek mögé kerül a test, a falak 
is egyre magasabbakká válnak, 
mintegy síremléket állítva a fe
leségnek. Hitvese elvesztését kö
vetően Kelemen nem lesz képes 
többé faragni sem, csak keserű
en mosolyog azon, hogy gyerme
ke a falak tövében játszik, és ál- 
mélkodik azok magasságán.

Szávai Géza kötetét azok fi
gyelmébe ajánlom, akik fordu
latokban, ellentétekben gazdag 
olvasói élményekre vágynak, va
lamint elég erősek ahhoz, hogy 
a tények félelmetes arculatával 
szembenézzenek.

KOVÁCS PÉTER
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Szöveg: V incze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Kommersz lényegtelen ítés
Ki lehetne a megmondója, hány millió 

(vagy milliárd?) gregorián cédé használódik, 
áll, fekszik, porosodik a lakott kontinensek 
érintett zenehallgatóinak polcain?! Persze 
az igényes, komolyan előkészített, illetőleg 
a „Gregorian hits” és a „The best of... ” típu
sú gregorián hang- és videófelvételek nem
csak összpéldányszámban, de minőségben, 
stílusban, a (szub)kulturális környezet vál
tozatosságában is... ütőképesek.

Most pedig szeretném elmondani önök
nek, miért nem helyes gregorián énekek
ből készített CD-nyi mutatványokat kiadni
-  szerintem. Kérem, higgyék el, tudom, mit 
beszélek, hiszen 2001 és 2010 között karve
zetőként magam is hat efféle CD-felvételt 
készítettem, és egy egyesület, illetőleg egy 
budapesti kiadó ezeket közprédává is tette. 
Elmondom tehát, amit évek alatt kellett át
gondolnom -  pontosabban önreflektálnom
-  ahhoz, hogy mára igen radikális véle
ményre jussak, jelesül arra, hogy ilyesmit 
csinálni nem szabad.

Amit ma a gregorián énekről „tudunk” — 
az igen kevés jól felkészült muzikológust és 
a gyakorló egyházzenészek bizonyos töredé
két nem számítva az idézőjelben tudók kö
zé az lényegében a középkor liturgikus 
gyakorlatának, magatartásának teljes fél
reismerésén alapul, és minden (erőltetett) 
toleranciánk ellenére sem vonható ki a fél
műveltséggel összefoglalható ismeretködből.

A legtöbben azt gondolják, hogy a grego
rián zene a művészet körében szemlélendő/ 
hallgatandó. Téves. A gregorián ének a ze
nének mint az emberi nonverbális nyelvek

egyikének nem a művészi, hanem az alkal
mazott zenei alkategóriájába tartozik.

A legtöbben azt gondolják, hogy a gre
gorián ének hol misztikusan monoton, hol 
szinte követhetetlenül díszes-kusza dallam
világa a hallás útján percipiálható élveze
tet célozza meg, vagyis esztétikai érdekű. 
Téves. A gregorián ének egy kész, többnyi
re szigorúan kötött szöveg megformálására 
szolgáló eszköz, alkalomtól, helyzettől függő 
konkrétságban vagy ünnepi elvontságban.

A legtöbben azt gondolják, a gregorián 
ének az áhítat elomló, elragadtatott, szub
jektív, érzelmes valósága. Téves. A gregori
án ének -  a máig fennmaradt ambrózián, 
illetve a századok során elenyészett ófrank, 
órómai, gall, mozarab, aquitán, beneventán 
rítusok zenei nyelvéhez hasonlóan -  objektív 
(hiszen túlnyomórészt közösségi), egyaránt 
idegen tőle a kreativitás és az affektivi- 
tás. Nem kifelé forduló, megmutató, hanem 
introvertáló, koncentráló típusú nyelv. Nem 
a korszerűt, hanem az időtlent fogalmazza 
meg, ezért semmilyen értelemben nem kap
csolható hozzá az érdekesség képzete.

A legtöbben azt gondolják, a gregori
án ének az egyházi liturgia szövegéhez ké
pest fakultatív tényező, amolyan „hab a tor
tán”. Téves. A liturgiatörténet fénykoraiban 
gyakorlatilag nem volt prózában végzett is
tentiszteleti tevékenység. Vélhetőleg voltak 
olyan korok, amikor a kanonikus és zsoltár
szövegeket nem is tudták prózában monda
ni. (Ön, kedves Olvasóm, hogy tudja jobban 
felidézni Kölcsey Hymnusát? „Merő” vers- 
ben-e vagy inkább dallammal?)

A legtöbben úgy gondolják, a gregorián 
zene mindenkihez (ekként a vásárlók de
mokratikus és heterogén tömegéhez is) szól
ni akar. Téves. Liturgikus nyelvként a gre
gorián ének természetesen az Istenhez és 
-  másodsorban -  a liturgiában részt vevő, 
pontosabban azt művelő közösséghez szól.

A legtöbben úgy gondolják, a gregorián 
ének háttérhallgatásra is jó. Mondjuk vasa
lás, vezetés vagy kerítésfestés közben. Eset
leg relaxációra. Téves. A gregorián ének
nyelv érvényének feltétele az aktív jelenlét, 
amely természetesen szakrális, istentiszte
leti közelséget jelent. Ami a relaxációt illeti: 
a liturgikus ének -  amint már említettük -  
éppen hogy szellemi-spirituális koncentráló 
funkciójú és a szöveg tartalmára irányítja a 
figyelmet. Ezzel függ össze az a középkorra 
visszavezethető elv, amely szerint a liturgi
kus ének „ne legyen szép” — azaz ne vonja el 
a figyelmet az objektív tartalomról.

Ezek után talán ön is egyetért legalább 
azzal, hogy érdemes végiggondolni: nem 
méltatlanul banális, átlagosba taposó, sőt 
némileg prostituáló üzlet-e a középkor (meg- 
fakultan ugyan) máig fennmaradt nyuga
ti-keresztény egyházi-kulturális kincsét 
csilivili dobozokba csomagolva piacra dob
ni, mondjuk a csipkefüggöny és a gumima
ci mellett?

JAKABFFY TAMÁS

Világok közötti egyensúly
Arkossy István művészete alappillérének a gondolati tarta

lomtól áthatott, tiszta rajzot tekinti. Festészetének hangsúlyo
san grafikai jellege már az első pillanattól feltűnik a néző előtt. 
Vonal-pont, forma-sík, rend-káosz, valóság-megfoghatatlan
ság; a sort itt még nem tudnám bezárni, de ezek azok a fogalom
párok, amelyek először eszembe jutottak a festőművész munkái 
láttán. Az utóbbi két év termése került kiállításra a kolozsvári 
Művészeti Múzeum emeleti termeiben, de mintha az egész vi
lágmindenség sűrítődött volna bele, újrakonstruáltan, ezekbe a 
terekbe. Egy szürreális világ történései tárulnak elénk, ami ki
emel a valóságból ugyan, de felfedezhetünk bennük egy másik 
valóságot, annak darabjait, lebontva formákra, síkokra, vona
lakra, amelyek arra emlékeztetnek, hogy mégiscsak a saját re
alitásunkat látjuk magunk előtt. Szinte álomszerű az a forma
világ, amelyet Arkossy István a festményein felvonultat.

A jelek, amelyek elrejtve megjelennek képein, olyan kapasz
kodókat nyújtanak a nézőknek, amik nem csak a realitás tala
ját érzékeltetik a talpunk alatt, hanem összefüggéseket is te
remtenek. Szakolczay Lajos irodalomtörténész és műkritikus 
szerint ez Arkossy István múltat és jelent összekötő időhintája, 
ami egészen különös műveket eredményezett, amelyek a szür- 
realitás határán át- és visszalépegetve mutatnak nekünk vala
mit időben és térben.

Munkáinak építő elemeként a vonalat határozza meg Dr. 
Feledy Balázs művészeti író szintúgy, ahogyan azt a megnyi
tón tette Szűcs György. Arkossy vonalai a plasztikusságból kiin
dulva lágyak és puhák, de ugyanakkor egyben összefüggő dara
bokat is elhatárolnak a festményein. A hátterek egyes darabkái 
milliméter pontosságra vannak kidolgozva, néhol az anyagsze
rűségre emlékeztetve minket, a textúrákat mintha csak egy 
számítógépes programmal illesztette volna be a munkákra.

Amikor közelebb hajolunk, láthatjuk, hogy minden ecsetvonás 
úgy van jelen, hogy a részletek az összkép látomásához hozzá
adva működhessenek. A minták és textúrák arról árulkodnak, 
hogy itt nem csak a forma más, hanem az anyag is, amivel a 
művész dolgozik, és ezzel is a valóságérzetünkre erősít rá a mű
vész: Arkossy olyan világot teremt, amely a festő valóságának 
leképezése ugyan, de minél tovább nézzük, annál jobban ráis
merünk a részletekben saját valóságunkra. Összeállította sa
ját maga egészét a részletekből, de ezekből a részletekből ön
magunkat is megérthetjük.

Az önmagunkra ismeréshez kapcsolnám a címadásokat is. 
A  csók, A  hely szelleme, Romantika olyan nem megfogható fogal
mak, amelyeknek a tartalmi elvárásait, azt, hogy ezeknek mi
lyennek kell lenniük, kezdetben mások tapasztalataiból alkotjuk 
meg. Azok a munkák, amelyek konkrét szereplőket is sejtetnek — 
például A magvető, A  véreb vagy a Csillagszámláló -, a hétközna
pi, ismerős realitás fogalmait fejezik ki a szürreális eszközeivel.

Témák tekintetében a szakrális jelenlét is izgalmas volt szá
momra. A szakrális, hagyományosabb művészeti témák fel
dolgozásai bibliai szentek komplex történeteit tárják elénk. 
A bibliai kultúra is a kollektív tudaton túl (vagy azzal együtt) 
a szürreális látvánnyal együtt kerül át a realitásba. Úgy tű
nik, az Arkossy István festményein megjelenő, reális és szürre
ális közötti trükkös átmenet hatása abban rejlik, hogy egyfajta 
egyensúlyhelyzetet képes teremteni a nézőben, ahol találkozik 
a személyes és a hétköznapi.

KISS MELÁNIA
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Júliusi évfordulók
1 —170 éve született Arvi Jännes finn költő
2 -  240 éve halt meg Jean-Jacques Rousseau francia író

80 éve született Szilágyi Domokos
3 -190 éve halt meg Ion Cantacuzino román költő
4 -  170 éve halt meg Francois-René de Chateaubriand 

francia író
100 éve halt meg Lévay József költő 
130 éve halt meg Theodor Storm német író

5 -  95 éve született Klaniczay Tibor irodalomtörténész
6 -195 éve született Jósé Ramon Betancourt kubai író

140 éve született Eino Leino finn költő
7 — 100 éve született Hotta Josie japán író
8 — 540 éve született Gian Giorgio Trissino olasz költő
9 — 170 éve halt meg Jaime Luciano Balmes spanyol író

10 -170 éve halt meg loan Barac román író
1880 éve halt meg Hadrianus római császár, költő 
360 éve született Luigi Fernando Marsili olasz tudós

11 —460 éve született Robert Greene angol író
295 éve született Jean-Frangois Marmontel francia író

12 -150 éve született Stefan George német költő 
14 -  120 éve született Dormándi László író

50 éve halt meg Konsztantyin Georgijevics 
Pausztovszkij orosz író

15 -200 éve halt meg Dugonics András író 
150 éve született Ritoók Emma költőnő

17 -  130 éve született Füst Milán
18 — 200 éve született Kazinczy Gábor író
19 -  320 éve születet Johann Jakob Bodmer svájci író
20 -200 éve született Lauka Gusztáv író
21 -  210 éve született Simion Bárnutiu román gondolkodó
22 -100 éve halt meg Manuel González Prada perui író
23 -3 0  éve halt meg Gálffy Mózes romániai magyar

nyelvész
24 -190 éve született Nyikolaj Gavrilovics Csernisevszkij

orosz író
395 éve halt meg Tulszidász indiai költő

25 -100 éve halt meg Abonyi Árpád író
27 -  520 éve halt meg Vespasiano da Bisticci olasz

humanista
28 -  560 éve született Jacopo Sannazaro olasz költő
29 -200 éve halt meg Johann Gabriel Oxenstierna svéd

költő
30 -110 éve született Henryk Dembinsky lengyel publicista

150 éve halt meg Tompa Mihály
31 — 145 éve született Augusto César Ferreira Gil portugál

költő
100 éve halt meg Peter Nansen dán író 
200 éve született Joaquin Rubió i Örs katalán költő 

? -  435 éve halt meg Etienne Jodelle francia drámaíró

Az első lépés
N em  k e ll  lá tn o d  a z  egész lé p 
csőt, ...
A  fősorok M artin Luther King fenti 
gondolatának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES 1. A folytatás kez
dete. 13. Változtatgat. 14. Lakkok 
gyártásához használt anyag. 15. 
Amely pillanatban. 17. Egyedül, an
golul. 18. Émile Zola hősnője. 19. Fi
zetés, kereset. 21. Örmény uralkodó 
volt. 22. Lyukas cent! 23. Könyv
ben fordít. 25. Csak félig! 26. Göd
röt mélyít. 27. Erőszakos önbírásko
dást gyakorol a tömeg. 29. Gyakori 
igevégződés. 31. Személyes névmás. 
32. Ősi bizony! 33. A kefe közepe! 35. 
Csattanós történet. 37. Nőszirom. 39. 
Durva gabonaőrlemény. 40. Tóth Ár
pád költeménye. 42. Kocka, latinul.
43. Kiváltó tényező. 44. Móricz Zsig- 
mond regénye. 47. Pesti Műsor, rövi
den. 48. A panasz szava. 50. Számo
sán. 51. Bekötik a fejét! 52. Szomjoltó 
folyadék. 54. Eltulajdonít. 55. Apró

ólomgolyó, népiesen. 56. Vük nagy
bátyja. 57. Svájci üdülőváros.

FÜGGŐLEGES 1. Bacchánsnők 
ujjongó kiáltása. 2. Pozsonyhoz kö
zeli település. 3. Kézzel illet. 4. Vajda 
János múzsája. 5. Ritka férfinév. 6. 
Az alumínium vegyjele. 7. Antik ró
mai rézpénz. 8. ... mays; a kukorica 
rendszertani neve. 9. Becézett Gab
riella. 10. Perui író (Mario Vargas). 
11. Lengyel város lakója. 12. Ót és 
társait. 16. A folytatás befejezése.
19. A lejt váltja. 20. Sub ...; titokban 
(latin). 23. A lítium vegyjele. 24. Ze
nei nyitány! 26. Ömleng. 27. Felüle
tet savval kezel. 28. A földre helyez. 
30. Föld alatti várbörtön. 31. Rova
rok testrésze. 34. Idegen utótag: sze
rető, kedvelő. 36. Indián törzs. 38. 
Járda takarítása. 40. Juhhodály. 
41. Petőfi Sándor verse. 45. Csont, 
latinul. 46. Bemond! 49. Felső vég
tag. 51. Román terepjáró. 53. Dúdo
ló szócska. 55. A stroncium vegyjele.

R.T.

A Helikon 2018/11-es számá
ban közölt Velázquez című 
rejtvény megfejtése: Étkező  
parasztok, Vénusz a tükörrel
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