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Variációk nyári képre

Lapszám unk 1., 3—4., 6., 9., 15—16. oldalát Rázván Botiş a kolozsvári Sabot 
k iállító térben m egnyílt K asm ír gondolatok című k iá llításán ak  
anyagával illusztráltuk .

/ .

Ezen a képen a plázsra indulsz, vidáman. Tenger és nyár van. 
Az ajtóból nevetsz vissza a piros kis strandruhában.
Én is megyek, matracokkal és könyvekkel felszerelve.
Ezen a képen még melletted ébredtem fel reggelente.
Itt még kiskutyák vagyunk, akik most tanulnak úszni.
A vízbe futunk, próbáljuk a tenger vizét kipancsolni. 
Lábainkat kalimpálva lógatjuk bele a nyárba: 
ezen a képen miénk még egy egész forró délutánja! 
Falatonként kóstolgatjuk végig egymást, s az egészet.
Szőlőt eszünk: szétfolyik szánkban ez az édes élet.
Ha szétfolyt, ragadós szájjal a sétányra megyünk innen.
Bort iszunk egy teraszon, és pár napig még miénk minden. 
Éjjelente a bőrömet a tengervíz borogatja.
Leégtem, s azt álmodom, ágyunkig fut ki a habja.
Külön álmot álmodunk, de főzök neked teát reggel.
Hogyan felejtselek el, ha kék az ég és kék a tengeri

II.
Tapintlak, látlak, hallak ma is, mert megformáz a képzelet. 
Nevetésed elszabadult papírsárkány a víz felett.
Ahogy pancsolsz. Ahogy fordulsz. Hogy tudjalak versbe írni? 
Egy forró lélegzet a nyár: azt sem lehet mind beszívni.
A hajtogatható gyékényen várnálak a nagy sziklánál.
Két nedves kör maradna a kövön, amikor felállnál.
A habokban ezer gyerek, a parton ezer nyugodt felnőtt.
Szél támadna, s megforgatna egy piros-fehér csíkos ernyőt.
Egy kitárt ablakon át szállna egy könnyű, nyári ének.
Dél lenne, a turisták pár órára hazamennének.
Később sétálni vinnélek. Az egész part a miénk lenne.
Ez itt a légvár. Ez itt a sétány. Elmehetnénk étterembe. 
Estére napszúrást kapnék: végül semmit nem hinnél el.
A jóéjt után befordulnál, én forgolódnék egész éjjel.
Külön világot álmodnánk, de főznék neked teát reggel.
Hova temesselek el, ha kék az ég és kék a tenger?

Ahogyan élünk
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—„Van olyan ég, melyben otthon vagyunk” 
-  írod A szünet csodája című versedben. 
Korábban viszont azt írtad, „Ahogyan élek, 
az a hazám”. Hogyan fogalmazódnak meg 
benned, szinte azt mondanám, csapnak ki 
belőled ezek a meglátások, és miért?

-  Vörösmarty intése a Százaiban: 
„A nagy világon e kivűl / Nincsen szá
modra hely; / Áldjon vagy verjen sors ke
ze: / Itt élned, halnod kell” -  vagy Tamá
si Áron hírhedt mondata: „azért vagyunk 
a világon, hogy valahol otthon legyünk 
benne” -  nos, ez a kettő mutatja, hogy a 
magyar gondolkodást áthatja az otthon
keresés és az ezzel összefüggő önazonos
ság kérdése. József Attila is sokat vias
kodik ezzel a fíazám-versciklusban is, 
vagy abban a sóhajban: „óh lélek, ez a ha
zám ”, vagy az egyik utolsó, 1937. novem
ber 24-iki versében: „íme, hát megleltem 
hazámat, / a földet, ahol nevemet / hibát
lanul írják fölébem, / ha eltemet, ki elte
met”. Boldogabb nemzetek költői nem baj
lódnak ennyit ezzel a kérdéskörrel.

Miközben ezeket a sorokat leírom, kín
zó aggodalomról és a környező társada
lom állapotáról adok hírt. Nyugtalan 
vagyok, mert nem érzem szabadnak ma
gam. Az emberi létállapotra vonatkozó, 
elsuttogott felkiáltások a magamnak és 
az olvasónak felkínált vigasztalás sorai.

Az ^hogyan élek, az a hazám” sort 19 
éves koromban írtam. Erdély volt a ha
zám, de hontalannak éreztem magam. 
Pontosabban olyannak, mint aki szülőföld-

A h ogyan  élü n k

Beszélgetés 
Bállá Zsófiával

jén emigráns. Ez is az én verssorom. 1971- 
ben, amikor a vers könyvben megjelent, az 
életforma, a gondolkodás és az erkölcs for
mája, a modus volt az, ami önazonosságot 
teremtett számomra, és a legbizonyosabb 
menedéknek tűnt a környező megrabolt 
társadalom körülményei között.

Az „ég, amelyben otthon vagyunk” ké
pe nem szükségszerűen a menny vagy 
más hitszerű hely, hanem a létező világ, 
az univerzum, amelyben atomtöredéknyi 
valóságunk lebeg.

-  Mint eddig is, ritkán és intenzíven 
írsz, verseiden szigorúan dolgozol a köz
lés előtt. Mi az, ami szerinted megválto
zott lírádban legutóbbi köteted, a 2009-es 
A nyár barlangja óta?

— Minden nap le kell küzdenem az írás 
szükségességére vonatkozó kételyeimet, 
el kell némítanom magamban az iroda
lom hígulásából, az ízlés romlásából fa
kadó kilátástalanság szirénahangjait. 
Az irodalmi, művészeti ízlés gyakran ta
pasztalható sekélyessége és a magas mű
vészet iránti érdeklődés világmértékű 
hanyatlása nem hat valami serkentően -  
amúgyis kételyekkel megvert és (ön)kri- 
tikus -  természetemre. Mostanában egy
re gyakrabban gondolok arra, mi lesz a 
Földdel, és milyen az emberi faj, lesz-e 
még irodalom vagy kultúra a nem oly tá
voli jövőben.

Nehéz és nem ildomos önmagát, saját 
költészetét latolgatnia a szerzőnek...

De talán a lépték, az változott meg ná
lam. Talán a hangom lett nyugodtabb, 
és a tágabb összefüggéseket keresem. És 
még intenzívebben foglalkoztat az emberi 
élet törékenysége vagy tűzállósága. Job
ban fáj a halál.

-  „Mint Babitsot te, nem láthattalak” 
-  sóhajtasz fel a Nemes Nagynak szentelt 
versben. Mi az, amit egy ilyen hiány elvesz 
az embertől? Hogy képzeled a találkozást?

-  Egy nagy költő nem mindig nagy 
személyiség. Babits mindkét értelemben 
orom volt, megkerülhetetlen költői és er
kölcsi nagyság újkori irodalmunkban. 
Ahogyan Nemes Nagy Ágnes A hegyi köl
tő  című könyvében írja, Babits „többet je
lentett önmagánál, nem csak nagy köl
tő volt, akinek öröksége nélkül csonka 
a magyar kultúra, hanem jelképévé lett 
mindannak, aminek híjával voltunk”.

A személyes ismeretség több lehető
séget is kínál egy gondolkodásmód ki- 
puhatolására és elsajátítására. Annak 
megszerzésére, amivel még nem rendel
kezünk, de a hiányát érezzük. Egy je
lentős művésszel ápolt kapcsolat lelep
lezhet némi hiúságot vagy más emberi 
gyengeséget, de a gondolkodás, az írás, 
a magatartás példája és rendkívül ma
gas kihívása roppant formáló erőt, iga
zi erőpróbát jelent. Csak komoly, igényes 
irodalomban lehet jó íróvá, költővé válni. 
Nemes Nagy a közelmúlt egyik kimagas
ló alakja volt, jó lett volna szigorának és 
tekintetének pászmájában élni. Mire tíz 
évnyi utazási tilalom után, 1990-ben elő
ször jöhettem újra Magyarországra, Ne
mes Nagy Ágnes már súlyos beteg volt, 
1991-ben el is ment közülünk. Halálakor 
már csak egy verset küldhettem utána.

-  Mit gondolsz, az idő  a javunkra telik?

-  Régebben, a szívem mélyén azt me
lengettem, hogy igen. Hogy az idő bizo
nyos elégtételt ad majd, betölti vágyaink 
és bizodalmáink nagyobb részét. Hogy 
meghozza vagy pótolja azt, amit a szüle
tés vagy a történelem nem adott meg... Az 
ember, anélkül, hogy erre gondolna, gya
korta úgy él, hogy gyermeki módon rábíz
za magát az időre, mint egy szülőre. Hogy 
a telő idő majd nem csak tudással és ta
pasztalattal gyarapítja — ha egyáltalán —, 
hanem érleli is. „Majd az idő megoldja ezt- 
azt a kérdést” -  véljük életünk hosszab
bik első felében, gondolkodás nélkül, majd 
enyhül a fájdalom. Vakhittel hiszünk az 
időben, ahelyett, hogy idejében felmér
nénk a hosszát és félnénk a sebességét.

És közben nem jut eszünkbe, hogy tíz
húsz év múlva, vagy például 1944-et te
kintve: akár hetven év múlva is milyen 
eleven fájdalom törhet elő a legváratla
nabb helyzetekben, milyen kínzó eleven
séggel és részletességgel csap le ránk a 
boldogság emléke, máskor meg a jogos 
vagy oktalan bűntudat.

Nem számolunk mások idejével. Hogy 
az más sebességgel robog át, süvít ke- 
resztül-kasul az életünkön. És megfeled
kezünk a történelem spirálmozgásáról, a

BÁLLÁ ZSÓFIA

1949-ben született Kolozsváron. Szülővárosában a Zenelíceumban érettségizett; 1972- 
ben a zeneakadémia tanári szakán végzett. 1965 óta jelennek meg versei. 1972-1985 
között a Kolozsvári Rádió magyar nyelvű adásánál dolgozott zenei szerkesztőként. 
1978—1982 között a kolozsvári Gaál Gábor Irodalmi Kör vezetője volt. 1980—1989 kö
zött útlevelét bevonták. 1994-ig különböző romániai magyar lapoknál dolgozott, mint 
például az Előre (1985-1989), Családi Tükör (1989-1992), A Hét (1992-1994). 1992- 
től a pécsi Jelenkor szerkesztőbizottsági tagja. 1993 óta Budapesten él. 2013-tól a 
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Legutóbbi verseskötete: A nyár 
barlangja (Kalligram, Pozsony, 2009).
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társadalmi változások árapályáról, amely 
sodorja és elöntheti saját zegzugos időnket.

Életidőnket csak a nagy versek, köny
vek, filmek tudják megtöbbszörözni. Nem 
hosszanti irányban, nem, hanem ab
ban az értelemben, hogy több időt mond
hatunk velük-bennük a magunkénak. 
A magas művészet nem kapcsolja ki szív
verésszerű nagy menetelésünket, de fel
dúsítja, megsokszorozza az adott időben 
megszerezhető felismeréseket, boldog
ságot, tapasztalatot. A magas művészet 
nem tartóztatja fel a halált, csupán meg
többszörözi tárhelyeinket, vagyis meg
ajándékoz az időtlenség, a világegyetem
be való tartozás hatalmas érzetével.

Egész életem a saját időmért folytatott 
küzdelemről tanúskodik. De a kicsikart 
időt roppant nehéz megteremteni vagy 
megtartani.

-  Férjeddel, Báthori Csabával együtt egy 
versnépszerűsítő sorozatot vezettek. Öröm
mel já r  ez, vagy fáradtsággal? Kaptok-e im
pulzusokat? Lesznek-e sértettségek?

— Az előbb elmondottak értelmében: 
olyan versműsort találtunk ki, amely 
a költészet nagyszerűségének élvezeté
hez próbál megközelítésmódokat ajánla
ni. A költészet értésének néhány fogását 
adjuk tovább. Csabával havonta egyszer 
a Stúdió-K Színházban egy estén át há
rom szerző verseiről beszélgetünk a kö
zönség előtt. Egy régi irodalmi műről, 
egy közelmúltbeli, de már elhunyt szer
ző alkotásáról, és egy kortárs szerző ver
séről. A háromból kettő magyar, egy pe
dig világirodalmi szerző. Mintegy tíz 
napig dolgozunk, napi 10-12 órában ké
szülünk egy-egy előadásra: olvasunk és 
jegyzetelünk, majd írásban rögzítjük a 
forgatókönyvet. Megfeszített munka, de 
rendkívüli élvezettel jár, sokszor rejtett 
összefüggéseket fedezünk föl, rájövünk

titkos forrásokra. A legnagyobb nyere
ség az az impulzus, amelyet a versek
kel, a remek költőkkel való foglalkozás 
nyújt. A nagy költészet, mint a világ leg
ártalmatlanabb, mellékhatások nélkü
li kábítószere: fölemel, boldogságérzetet 
okoz, ahogy mondani szokták, élni segít. 
És van még egy hatása, amelyről törzs- 
közönségünk is gyakran beszámol: el
tölt a normalitás érzetével. Hogy a világ
ban vannak művészi értékek, azt osztjuk 
meg, arról beszélünk, ami a legfontosabb: 
élet, halál, szerelem, szenvedés, keresés, 
bukás és emelkedés, a fények és a termé
szet, az alkotás és az indulatok világáról.

Ezek az előadások azonban elszáll
nak, senki sem rögzíti őket valóban 
használható módon. Ahhoz minimum 
videófelvételre volna szükség. Az anya
gi gondokkal küzdő színház hangfel
vétele nem elégséges, hiszen sokszor 
rögtönözünk is, és ez szerves része az 
elemzésnek. Nekünk ehhez nincsenek 
eszközeink, és minden fölkérésünk for
ráshiány miatt vall kudarcot. Ahol mű
sorunkat közérdekű érdeklődés övezhet
né, valamint forrás és technikai eszköz 
is rendelkezésre állna, a tévétársaságok 
háza táján, ott a döntéshozók nem tar
tanak igényt ilyenfajta műsorokra. Aho
gyan a képernyőről eltűntek a zenét ma
gyarázó élvezetes előadások is, amilyen 
például Leonard Bernsteiné volt.

Kérdésedre visszatérve: nyilván, a 
kortárs költők között akadnak, akik 
rossz néven veszik, hogy nem beszéltünk 
még valamelyik versükről. Pedig ez nem 
jelent semmiféle minősítést. Ettől még jó 
költőknek tarthatjuk őket -  de nem min
den költészettípusról vagy szerzőről tud
nánk érdekesen beszélni. A világlírával 
ugyanígy áll a helyzet: nem csak asze
rint válogatunk, mit tekintünk jelentős 
költészetnek vagy épp remekműnek, ha
nem aszerint is, hogy ki áll hozzánk kö

zelebb. Az ember a költészetben, a mű
vészetben sem mindenevő. Néha például 
a vers terjedelme akadályozza meg, hogy 
azt egy estébe belefoglalhassuk.

-  Magyarországon élsz, annak is a fővá
rosában, ahol nagyon sokan nem tudnak 
azonosulni az uralkodó politikai kurzus
sal. Hogy éled meg ezeket a problémákat 
és ezeket az éveket?

-  Politikai depresszióban. A lakosság 
nagyobbik része egyre kevésbé láthatja 
át, egyre kevesebb információt kap arról, 
hogyan fonódik a társadalomra egy mind 
szorosabbra húzott háló, hogyan burján
zik el a korábban is létezett, de a jogál
lamot akkor még nem kiiktató korrupció. 
A hatalmi érdekcsoport jó része nem riad 
vissza az évről évre durvuló módszerek
től és az egyre ázsiaibb eszközök beveté
sétől sem. A sajtó, a hírközlés, az oktatás 
jobbára az elbutítás, elhallgatás, a nyil
vánosság kizárásának irányába halad. 
Az ország lakosságának nagyobbik része 
fáradt, elszegényedő és politikailag volta
képpen közönyös. Ebben a közegben ily 
módon a legordasabb indulatok szabadul
hatnak el. Nem látok komoly politikai el
képzeléssel vagy a közjóra irányuló, nagy 
ívű, perspektívát kínáló programmal 
rendelkező jelentős társadalmi erőket, 
csupán egyéneket vagy kisebb csoporto
kat. A mai magyar kultúra már nem be
fogadó kultúra. A tehetséges fiatalok el
hagyják az országot, és ezzel egy nehezen 
megállítható sodorba, lejtőre kerülünk.

Nem így képzeltem el életem maradék 
idejét, időskoromat. Almomban Kolozsvá
ron vagyok otthon, külföldi utakról Buda
pestre vágyom haza.

Ahogyan élünk, egyre nehezebben, 
úgy távolodik a hazám.

DEMÉNY PÉTER
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ILEANA URSU

Hogy le ne essek
(Să nu cad)

Nyugodjon meg 
végre
a kozmosz 
nehéz keze 
öt ujjúval
melyek évszázadok óta 
esnek csendben 
a földre.

Nem én vagyok 
az aki döntött 
a dolgok állapotáról.
A létezés semmi-volta 
megérint
az álomban maradva mindenkor. 
0  a szál
amely a mához köt 
és nem hagyja 
hogy leessek.

M ost
(Acum)
Miután megengedtem magamnak
hogy módszeresen
bepólyáljam
telkemet és szivemet
az olvasás szemetével
most szépen
kinyújtva fekszem
egyedül és megkékülve
es csepegek ebben az éjszakában.

Cseppró'l cseppre 
A megfertőzött rétre.

Csak a homlokom 
ráncosabb.
Csak a bokáim 
Véresebbek.

A
É jsza k a
(Noapte)

A fekete láb
(Piciorul negru)

Az éjszaka 
fekete lába 
mellemre tapos 
egész testemre 
teljesen befed.
Becsukom a szemem 
És megpróbálok védekezni 
Nem-nézéssel,
Óvni magam.

Rám nehezedik 
az éjszaka fekete lába.
Ugyu érzem,
Hogy kiáltok, üvöltök,
A szavak révén keresem a segítséget.

De minden eloszlik 
A feketeségben.

M inden n ap
(Fiecare zi)
A napok 
mint az emberek 
vagy a növények 
megöregednek 
elhervadnak 
elszáradnak.

Mi a szellem?
Mi a test?

Mindegyik nap öreg 
Mindegyik nap várja a halált 
A szív csak gyertyatartó 
csak a fájdalom  
harangja!

P u szta  tény, a z  é le t
(Fapt pustiu, viaţa)
Sötét tekintettel 
sötétséggel telt 
szájjal 
nézem 
a jövő
sápadt húsát.

Ez az éjszaka is 
(mint megannyi más) 
eltelik 
a kezemmel
mely elhatározta, hogy írjon
nyitva
szemem
de papírlap nélkül.

Jó, nagyon jó  ez 
hiszen bármit írnék 
bármit foglalnék 
a papír ketrecébe 
a következő pillanatban  
már emlék.

Megöregedett tekintetű 
élet-adó vagyok, 
megfeketedett mosollyal 
látom
milyen puszta tény 
az élet.

M iről beszélek
(Despre ce vorbesc)
A zt hiszem hogy átléptük a képzeletbeli

vonalat,
a kijelölt látóhatárt,

Ileana Ursu ÍNagybecskerek, 1954), költő és műfordító, a Vajdasági írók Egye
sületének tagja. Újvidéken végezte jogi tanulmányait. Két gyermeke van. Milan 
Nenadic, jeles szerb költő felesége. Első verseit a pancsovai Libertatea közéleti és 
kulturális hetilap közölte az 1970-es években. Több román és szerb nyelvű ver
seskötete jelent meg. Rendszeresen fordít román költőktől szerbre és fordítva. 
Jelentős szerb és román irodalmi díjakban részesült.

és egy sötétfehér
világban vagyunk
amelyben mindenki és senki
verset ír,
nem olvas,
énekel,
különösen
egy csodálatos
fejhangon énekel.

Lehetséges-e
áthatolnunk a képzeletbeli falon 
mit láthatatlanból,
anyagtalanból és érinthetetlenből emeltek, 
félelem
fagy- és éhezés-falon, 
beteljesületlen vágyak falán 
e sötétfehérbe.
Mögötte, senki sem kérdezi, 
rémülten ráng
fuldokol az ember kit mindenki elfelejtett. 

Minden fal:
a ház is, az ég is, az almafa is 
a fal mögötti kertben.
Falak az emlékek, 
amelyeket
az elmúlt évek szatyraiban hagyok 
egy immár ismeretlen nyelven.

Fal -  a szülők intelmei 
de az összes érintés is.
A fal, amit mi emeltünk magunkban 
hogy ellene szegüljünk 
annak aki a ház alőtt, 
az utca végében, 
a város kijáratánál áll...
A halál fala.
A jövő  is fal
a meggyengült pupillákban, 
a megöregedett pulzusban 
mindabban amit gondolok.

Csak a szó 
ami feltétlenül viseli 
az igazság magját, 
az lehet a menedék.
Mert a fal is 
csak szó, 
nem?

H elyettem
(în locul meu)
Szürke
selyemlepedőkön 
alszik az élet a helyemen.
Kezei
gyűrik a párnát 
kiáltanak és sírnak.
Egyre lassabban
egyre ritkábban
fésüli fekete tincsét fekete vízzel
mossa az arcát.
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POMOGATS BELA

Erdélyben és Európában 
Lászlóffy Aladár költészetéről
A közéleti költészet 
erdélyi hagyományai

Lászlóffy Aladár költó'i útja egyenes 
vonalú és következetes volt: korai verse
inek sötétebb világlátása után ő is a hat
vanas évek elsó' felének közéleti reménye
it szólaltatta meg, késó'bb, felismerve a 
bukaresti hatalom valóságos szándékait, 
és ezután mind élesebb kritikával értel
mezte tapasztalatait. Meg kellett küzde
nie azzal, hogy várakozásai rendre ku
darcot szenvedtek, és jóllehet továbbra is 
cselekvő módon kívánt részt venni az iro
dalmi életben, tisztségeket is viselt, ver
seiben mindinkább a tiltakozás vált ural
kodóvá, illetve az a szellemi küzdelem, 
amely az erdélyi magyarság hagyomá
nyos történelmi és közéleti eszményeit ál
lította szembe mostoha köznapi tapaszta
lataival. Ezekben az eszményekben (így 
az erdélyiség hagyományos gondolatá
ban, az egyetemes magyar irodalom mo
rális erejében) találta meg az ellenállás 
eszközeit. Eszménykeresésének logikája 
nem lehetett meglepő azok számára, akik 
később megismerték (vagy még koráb
ban ismerték) azokat a verseit, amelyek 
az 1956-os magyar forradalom napjaiban 
Budapesten születtek. Lászlóffy Aladár 
ilyen módon nem csak költőként, hanem 
az erdélyi magyar közélet jeles szereplő
jeként is megbecsülést szerzett — a ma
gyarországi szellemi életben is.

A kolozsvári költő erős közéleti érdek
lődéssel lépett fel, munkásságát mindig 
is átszőtte ez az elkötelezettség, ez a po
litikai szenvedély, amelynek korábban 
többnyire a jobbító szándék eredményes
ségébe vetett hit, később az ellenállás, a 
tiltakozás adott karaktert és értelmet. 
Korai versei az avantgárd költészet hatá
sáról tanúskodtak, ennek hagyományait 
keltették életre, elsősorban az induló köl
tőkre világnézeti tekintetben is erősen 
ható, mert egy megtisztultabb szocialis
ta gondolkodást képviselő Méliusz József 
„forradalmi expresszionizmusát” tekin
tette követendő példának. Nem csak a 
szabadverses forma kötetlenségét sajátí
totta el, hanem az avantgárd mozgalmak 
közösségi lelkesültségét és forradalmi op
timizmusát is. Feladatának tekintette, 
hogy számot vessen a technikai és társa
dalmi fejlődés huszadik századi távlatai
val és ezeknek a távlatoknak az áttekin
tése által tegyen vallomást a mindenkori 
jelen tennivalóiról. Verseiben természetes 
helyet kapott a technikai civilizáció iránti 
bizalom, a modern természettudományos 
gondolkodás, az emberi élet forradalmi 
átalakításának hite. Jellemzőek lehet
nek korai költői művei, A gép című versé
ben ez a bizalom kapott hangot: „Ember 
megteremti s megszólja a gépét, / hű segí
tőtársát, erős menedékét. / Mert már job

bat tervez, minta önnön lelke: / egy-egy 
motívumát géppé hangszerelte, / de mint 
pedagógus: legteljesebb képét / kívánja 
ott látni, s nem hagy addig békét / álmos 
anyagoknak -  amíg minden szerve / meg 
nem szüli mását az iparban szerte.” Ha
sonló verseket bőven lehetne idézni az el
ső verseskönyvekből — Lászlóffy Aladár 
bizalma a civilizációs fejlődés eredményei 
iránt szinte általános volt a hatvanas 
évek ifjú költőinél (a magyarországiaknál 
is). A várható jövővel szemben eluralkodó 
bizalmatlanság egy későbbi időszak álta
lánosan jelentkező érzése volt.

Lászlóffy is bizalommal tekintett en
nek a fejlődésnek a távlataira, a kozmosz 
„meghódításának”, a hivatalosan propa
gált „társadalmi fejlődésnek” az ígéretei 
az ő képzeletét is megragadták. A koz
mikus távlatok vagy az emberiség jövő
je iránt táplált érdeklődés nem pusztán 
költői témáit határozta meg, művészi 
szemlélete is ennek az érdeklődésének a 
jegyében alakult. „Lászlóffy -  állapítot
ta meg Földes László Én és a mindenség 
című 1967-ben írott nagy tanulmányá
ban -  nem azért modern, mert szüntelen 
az univerzumot méricskéli, hanem mert 
tudja, hogy ha napjainkban embersza
básút akar, újra mértéket kell vennie ró
la; az ember méreteibe ma már bele kell 
számítani az univerzumot. Az univerzá
lis érdeklődés és tudás szemléleti és po
étikai tekintetben meghatározó szerepet 
kapott, a költőt a hatvanas években szo
kásos üres retorikától ugyanakkor a ver
seiben alakot öltő érzékenység és nosztal
gia óvta meg. A történelmi (és technikai, 
illetve tudományos) optimizmus és a 
nosztalgikus érzés, amely mindig szemé
lyesebbé tette a költeményekben találha
tó szemléletet, valójában egymást >ellen- 
pontoztákc, éppen ez védte meg Lászlóffy 
költészetét az akkoriban meglehetősen 
általános politikai retorikától. A Színhe
lyek című kötet címadó verse ezt a költői 
nosztalgiákban gazdag látásmódot mu
tatta: „Csupa nosztalgia minden emberi 
élet nekem. / Elmúlnak a korok, egymás 
után - / és én nem tudok betelni... / De 
milliárd színhelyen szemmel / tartom a 
történelemlakót. / És elképzelem a teljes
ség fogadónapját: / lehetnek kijelölt órák, 
/ mikor lépcső ereszkedik értünk, / ajtó 
nyílik, móló nyúlik elénk.”

Bizakodás
és nosztalgia
Az első verseskönyvek: a pályakezdő 

Hangok a tereken (1962) és a Színhelyek 
(1965), majd a Képeskönyv a vonalakról 
(1967), a Szövetségek (1970), A hetvenes 
évek (1971), A következő' ütközet (1974), 
A hétfejű üzenet, majd válogatott verse
inek Budapesten közre adott ...hogy ki

tudódjék a világ (1980) című gyűjtemé
nye valójában egy kettős érzést: a mindig 
feltörő (ugyanakkor veszélyeztetett) tör
ténelmi bizakodást és ennek érzelmi el
lentéteként a csendes nosztalgiát fejez
te ki. Lászlóffy Aladár költészete akkor 
érett be igazán, midőn számot vetett a 
szép tervek megvalósulásának korlátái
val és az emberiség kedvezőtlen történel
mi tapasztalataival, közöttük azokkal a 
tapasztalatokkal is, amelyeket a kisebb
ségi élet körében szerzett. Mohó érdeklő
déssel hajolt az európai és az erdélyi múlt 
fölé, valódi értékeket keresett, eligazító 
mintákat és tanításokat, amelyek a leg
teljesebb emberi szabadság és egyenlő
ség megvalósítását segíthetik elő. Német, 
holland és francia városokban barangol
va (több alkalommal járt nyugat-euró
pai országokban, nem egyszer ott műkö
dő írószervezetek vagy éppen emigráns 
magyar intézmények vendégeként) a régi 
házak, a múzeumi kincsek nyomán nem 
lírai életképeket festett, ellenkezőleg, az 
emberi történelem konfliktusait idéz
te fel, és történelemfilozófiai példázato
kat keresett. Például egyik nyugat-euró
pai utazásának németországi, hollandiai, 
svájci élményei nyomán született versei
re, így Lausanne. A z egyetemi könyvtár 
című versére gondolok: „Egy ige az em
lékiratait írja. / Egyes szám első személy
ben őslakó volt, / másodikban legendás 
szabadságharcos, / többes szám első sze
mélyben pártot alapít, / harmadik sze
mélyben ősök nyugalmával / vár a jövő
ben.” Ezekben a lírai útibeszámolókban 
mindig ott rejlik a nosztalgia a szabad
ság-elvű és egészségesen fejlődő nyuga
ti társadalmak életmódja iránt, vagyis 
olyan történelmi értékek iránt, amelyek
kel szülőföldjén aligha találkozhatott. 
A történelmi meditációk eredményeként 
a költő a humánus értékek mellett tett 
hitet, meggyőződésének még keserű iró
niája is határozottabb kifejezést adott: 
„A humanizmus nem a kivégzésnemek / 
technikai tökéletesítésében működik to
vább, / hanem a meghagyott fejekben” 
(A rotterdami bírák).

A személyes és közösségi értékek lírai 
„kodifikálása” során az európai és erdélyi 
művelődés és gondolkodás nagy egyénisé
geire: Rotterdami Erasmusra, Giordano 
Brúnóra, Kantra, Apáczai Csere János
ra, Bolyai Jánosra hivatkozott. Az embe
ri kultúra veszélyeztetettségén elmélked
ve a történelmi múlt eligazító tanulságait 
idézte fel, utalva azokra a tévedésekre 
és károkra is, amelyeket a diktatórikus 
korszak okozott. Ennek megítélése során 
többnyire szembeállította egymással az 
eszmei hagyomány által képviselt elveket 
és a tapasztalt köznapi gyakorlatot. Kö
vetkezetesen azokra a kulturális, közéleti 
és erkölcsi értékekre hívta fel a figyelmet, 
amelyeket szülőhazájában veszélyeztetve 
látott, és ha arra természetesen nem volt 
lehetősége, hogy közvetlenül adjon hangot 
politikai állásfoglalásának, más erdélyi 
költőkhöz, például Kányádi Sándorhoz, 
Székely Jánoshoz és Szilágyi Domokoshoz 
hasonlóan, legalább a kulturális értékek 
felmutatásával, elpusztításuk ellen tilta-
» » >  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról

kozva emelt szót a kisebbség- és kultú
raellenes zsarnokság tobzódása ellen. Az 
alexandriai könyvtár égése című prózaver
sében olvashatók a következők: „Csak a 
haladóknak ama fajtája zavar, mely olyan 
mélyen megveti a középkort, ha a közép
korról van szó, de szemet huny egymás
nak, ha egytól egyig nem olvasták He
gelt, hogy mind élhessenek abból, amit 
hallomásból tudnak Hegel felől. Mulat
ságos lenne, ahogy elmászkálnak a szin
tézis égboltnyi strucctojáshéján, ha nem 
fenyegetne a veszély, hogy undok talpuk 
alatt szakad be a gótika üvegvékony bol
tozata, s dübörgésük telefröcsköli Beetho
ven és Bartók műtermeiben a levegőből 
kihallott szobrokat.”

A humanista kultúra öröksége -  szem
beállítva a diktatórikus rendszerben szer
zett köznapi tapasztalatokkal — a lélek 
önvédelmét, a mindenképpen megőrzen
dő személyes szabadságot szolgálta, mint
hogy a kultúrát sújtó önkény jelentette a 
személyiséget korlátozó legnagyobb ve
szedelmet. Az imént idézett terjedelmes 
költemény arra utalt, hogy a személyes 
lét egyedül a kultúrában (az irodalom
ban) teljesedhet ki, és a könyvekre táma
dó erőszak az emberhez méltó életet ve
szélyezteti. Gyimesi Éva 1978-ban közre 
adott Találkozás az egyszerivel című ta
nulmánykötetében a következőkben hív
ta fel a figyelmet a költemény jelentő
ségére: „A »könyv« itt válik a történelmi 
helyzeteket akadálytalanul egymásra ve
títő szemlélet olyan közegévé, amelyben a 
bizarr, anakronisztikus társításokat is az 
emberi tudat, a kultúra folytonosságának 
meggyőződése motiválja. A represszió és a 
haladás pólusain így találkozik Hitler és 
Torquemada, Robespierre, Spartacus és 
Lenin, s szerepcseréik abszurditását fel
oldja, hogy az időrendtől függetlenül egy
máshoz tartozó, már-már szimbolikus 
személyiségek. A két pólus itt egy-egy vir
tuális »szövetsége« a történelemben ható 
erőknek -  a történelmi tudat által meg
teremthető diakrón szövetség. És jellegze
tes, hogy a represszió áldozatainak sorsá
ban a költő nemcsak az egyedek, hanem 
a bennük megtestesülő kultúra és szemé
lyes folytonosságtudat pusztulását is lát
ja: »és Torquemada hiába rendelte volna 
el saját fejétől Auschwitz korszerű felsze
relését, hogy négymilliószor máglyára 
küldje az alexandriai könyvtárat«.”

Az ilyen — művelődéstörténeti és böl
cseleti hagyományokkal érvelő — művek 
mutatták, hogy a harci riadók és a bíz
tató jövendölések után az eszmék szigo
rú ellenőrzésének, mélyreható morális 
önvizsgálatnak adott szerepet. Lászlóffy 
Aladár verseibe elégikus érzés költözött, 
intellektuális biztonsága ezzel együtt 
erősödött. Költészete az erdélyi magyar
ság és az európai nemzetek történelmi 
tapasztalatait fogta át, felelős közéleti 
magatartást alakított ki, okos politikai 
realizmussal adott számot a közép- és ke
let-európai társadalmak időszerű konf
liktusairól. Szintétikus igényű költői 
kompozíciói, így a Helsinki 1975 és az 
Oda az álomhoz jelezték, hogy e konf
liktusok megoldását a humánus és de

mokratikus értékek teljesebb (és akkor 
szülőföldjén aligha tapasztalt) érvénye
sülésétől remélte. Ez utóbbi nagyívű -  a 
személyes tapasztalatokat és reményeket 
mintegy mérlegre helyező -  költeményé
ben olvassuk a következő sorokat:

Néha visszajárok szellem-Európából, 
kő-Európából, kép-Európából, könyv- 
Európából, kenyér-Európából, csók- 
Európából, harc-Európából gyermeknek. 
Amilyen okos és nyugtalan vagyok, 
sajnálom a fákat, hogy mindig egyazon 
tájon állnak, és sajnálom magam, hogy 
megint felnövök: felébredek, és 
ugyanabba a naprendszerbe omlik 
vissza anyagom, ha már ilyen nagyon 
kiváltam belőle, ilyen nagyon 
kiváltam. Bizony 
becsaptak: itthagytak helytállni.

Költői kiteljesedés
A költő útja egyenes vonalban haladt, 

költészete az idők során elmélyült és kitel
jesedett, erre utaltak a nyolcvanas évek
ben közre adott verseskönyvei, így a Hol 
én, hol idegen (1982), a Ledóíési határ
idő  (1985), majd néhány esztendős szünet 
után, amelyet a bukaresti irodalompoli
tikai szigor kényszerített rá, a Keleti re
neszánsz (1993) és a Kőfalon kőszó (1994) 
című kötetek. Az elsőnek említett kö
tet címadó verse, a Hol én, hol idegen az 
alázat hangján tett vallomást a szülőföld 
iránt érzett hűségről: „Itt tudok legjob
ban, lehajtott fejjel ott lenni, / ahol az erő 
s az értelem egyszerre AZ. Valaki / azt pa
naszolta, hogy / soha senki nem lehet AZ! 
/ Én is idegen vagyok magamtól, mikor 
megértek, / mikor éppen értem ezt az egé
szet s gondolok / valamit, amit fel is lehet 
érni. / De itt. Lehajtott fővel. / Nem akarok 
tudni semmiről már, ami árnyékot / borít 
ezekre a gondolatokra. / Ne kérdezze sem
milyen kételkedő, hogy nemlétező / szava
imat mikor egészítem ki a semmi pontos

/ olvasata szerint. Tudom én mi történik. 
/ Ez alatt a lapom alatt se megtanulni, 
se elfe- / lejteni nem lehet semmit. Olyan 
egyszerű: itt / tudok legjobban lehajtott / 
fejjel mindenütt lenni. / Hol én, hol idegen
— Is  dolgozunk mindahányan.”

A szülőföld és az erdélyi magyar közös
ség iránt érzett hűség ugyanakkor min
dig kiegészült az európai kultúra tör
ténelmi értékeinek vállalásával. Olyan 
kettős: erdélyi magyar és magyar európai 
identitás ez, amely természetes módon fo
nódott egybe, mondhatnám, a magyar (és 
az erdélyi magyar) költészet identitás
képző hagyományai szerint. Olyan köl
tőkre hivatkozhatom, mint Ady Endre, 
Babits Mihály, József Attila, Illyés Gyu
la vagy Erdélyből Aprily Lajos és Dsi- 
da Jenő. Az európai és a magyar hagyo
mány együttesen kínál erőforrásokat
— szemben a mostoha köznapi tapaszta
latokkal, különösen a Kőfalon kőszó című 
kötet versei mutatják ezt, így a Lélekván
dorlás, amely egymással összefüggésben 
hivatkozik Habsburg várára és Danié
ra, a Rajnára és az ősi Keletre, Bolyai
ra és Lisztre, az európai és a magyar ha
gyomány „hívószavaira”. A nemzeti és az 
egyetemes történelmi és kulturális örök
ség közösségére utalnak az „Ének István 
királról”, a Keleti reneszánsz és a Szeged, 
alsóvárosi templom című versek vagy ép
pen azok a költemények, amelyek a nem
zeti tradíció egyetemes értékeivel érvel
nek egy „európai magyar” gondolkodás 
és magatartás mellett, így a Széchenyi, a 
Kosztolányi, az Adyval, tüzes szekéren cí
mű költői művek vagy A z összeférhetetlen 
Tótfalusi Kis Miklós néma válasza a még 
mindig meghasonlott eklézsiának, amely 
személyes tapasztalatok nyomán jut ál
lásfoglalásra abban, hogy az írástudónak 
nem mások megfontolásait, hanem a sa
ját magasabb igazságát kell képviselnie:

Lehet, hogy összeférhetetlen...
csak ki vállalja még helyettem?
Lehet, hogy éppen ez az ára:
nekem nem telik más hazára.
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Mert lehet, összeférhetetlen 
tehet csak olyant, amit tettem, 
hogy világ-mennyhelyek után a 
legfőbb út százszor Kolozsvárra 
vezetne, bármi lesz a sorsom, 
ha gyűlt kincseim hazahordom, 
hazámba, eme vesztes égbe, 
beletörődni a veszteségbe.

A kései költemények, az imént kifej
tettek is igazolják, mindenekeló'tt mo
rális állásfoglalások voltak, a magára 
hagyott erdélyi magyarság közösségi ta
pasztalatairól, kihívásairól, vívódásai
ról és mellettük önvédelmi stratégiájá
nak alakulásáról hoztak híreket. Talán 
ez okozta, hogy a Lászlóffy-versek for
mavilága nagymértékben egyszerűsö
dött, a korábbi expresszív kifejezésmó
dot a hagyományosabb formakultúra 
(a két világháború közötti erdélyi ma
gyar költészet „nyugatos”, a Nyugat köl
tőinek örökségét folytató formavilága) 
váltotta fel, talán csak a képtársítások 
szabadsága őrizte a korábban meghatá
rozó újító-kísérletező szándékot. Mind
ez megmutatkozott abban a nagyobb 
költői szerkezetben, amelyet (a kitűnő 
kolozsvári grafikusművész: Heim And
rás konstruktivista jellegű grafikáival 
kiegészülő) Symphonia antiqua (1995) 
című verseskönyv mutatott. A költő mo- 
nográfusa, Széles Klára a Lászlóffy Ala
dárról írott „Mit látsz egy íróasztalon” 
című 2007-ben megjelent monográfiá
jában a következőkben adott magyará
zatot a költő szándékaira: „Olyan költői 
alkotást látunk, amely egy egész, elren
dezett kötetben ölt testet. Illetve: kötet
nyi vers van előttünk, amely egyetlen 
műalkotásként fogható fel. A cím maga: 
szimfónia (sőt: »symphonia«, az eredeti 
görög írásmódot alkalmazva, persze la
tin betűkkel, mindennek funkciója van), 
kompozíciós szabály jelzése és vállalása, 
szorosan összekapcsolódik a versek szer
vezettségével. Ehhez, a mintegy »műfa
ji« megjelöléshez hozzáilleszti a költő az 
»antik« (sőt: antiqua) jelzőt. Ez a pon
tosítás adott összefüggésben nemcsak 
az ókori görög-római történelem, illet
ve műtárgy vonatkozásokat villanthat
ja fel, hanem az »antikvá«-ra: latin álló 
betűtípusra is utalhat, s a kötetet akár 
»betű-szimfóniának« is tekinthetjük.”

Az iménti idézet szerzője a posztmo
dern költészet szellemiségével rokonít- 
ja Lászlóffy Aladár művét, ugyanakkor 
meg is különbözteti ettől, arra utalva, 
hogy a kötetnyi vers természetes módon 
helyezkedik el a kolozsvári költő életmű
vének korábbról ismert kontextusában, 
a posztmodern látás- és kifejezésmód 
ezt a természetességet tartja meg. A lí
rai szimfónia ilyen módon összefoglaló 
költemény, a korábbról már ismert gon
dolati és retorikai minőségek megszer
kesztett foglalata. Széles Klára imént 
idézett munkája szerint: „A mindenko
ri -  és mindig relatív -  horizontot látjuk; 
mindenkori látásunk határoltságát és a 
határtalanság szédületét. A versek ala
nya — alanyai? — pedig az eddigieknél is 
próteusziabbak. Az emberen kívüli, az 
ember körüli, az ember előtti (és utáni?) 
természet maga lesz egyszerre tanú és

»szereplő«; egyszerre színhely és dráma. 
Kívül tehát az emberen, mégis az ember
rel átitatottan.” A költő a megismerés és 
az ítélkezés bizonytalanságát érzékel
te, azt, hogy következtetéseinek, meg
állapításainak jogossága vitatható, és a 
történelem menetének bizonytalanságát 
legfeljebb a természeti lét örök nyugal
ma képes enyhíteni. Ahogy a kötet Ma
dártávlat című versében olvasható: „Lát
szólag minden aggva s megromolva / s új, 
jobb erények előtt hull a porba. / Valójá
ban a tökélyt is temették, / kik észrevet
ték, kik észre se vették. / Se jobb, se rosz- 
szabb nem volt ennél semmi, / kinek csak 
ott adatott megszületni. / Madártávlatok 
tudós közönyével / előbb-utóbb mindenki 
másról érvel.”

Erdélyi elégiák
Valójában ez a jellemzés illik a pályát 

lezáró verseskönyvekre: a Repülés a zu
hanásban (1997), a Felhősödik a mon
datokban (1998) és a Bársonyok és Bor- 
giák (2000) című kötetekben alakot öltő 
világképre és poétikára is. A világlátás 
inkább elégikus, mint bizakodó, a köl
tő természetesen felszabadulásként élte 
meg a szülőföldjén bekövetkezett törté
nelmi változásokat, a zsarnoki rendszer 
bukását, az évek múlásával azonban 
rá kellett döbbennie arra, hogy az a po
litikai kultúra, az a társadalmi men
talitás, amely áthatotta a diktatórikus 
évtizedeket, nem változott meg olyan gyö
keresen, mint amire a zsarnokság buká
sa lehetőséget adott. A román társadalom 
sokévszázados beidegződései következté
ben egy valóban demokratikus hatalmi 
rendszer és közélet kialakulásának csak 
részlegesen voltak esélyei. A költő újabb 
keletű közéleti tapasztalatai, mind szü
lőföldjén, mind Budapesten arról győz
ték meg, hogy a közép-európai történe
lem radikális megváltozása nem hozta 
létre azt az új rendet, amely humanizál
ni képes a régió társadalmait. így a lelki 
béke ugyanott keresendő, mint korábban: 
a természetben, a könyvek között, a meg
hitt emberi kapcsolatokban. A Felhősödik 
a mondatokban című kötet címadó versé
ben olvashatók a következők: „Felhősö
dik a mondatokban. / Ahogy a délután le
száll, / a kedvem körül minden ott van, 
/ mint megszokott-szép régi táj / s mint 
összegyűlt, örökre álló / nagy vonatokon, 
hegyeken, / ott ülnek némán: kővé váló / 
család, barátság, szerelem.”

A költői kifejezés így továbbra is elégi
kus maradt, ennek az elégiának a fény
körében jelennek meg, miként ezt A szü
lőház megmaradt kemencéje című vers 
mutatja, a gyermekkor emlékei, kap ér
telmet, miként ez A költő című vers so
raiból kitetszik, maga a költészet, és az 
elégikus emlékezés ködfátylán keresztül 
kelnek új életre, ahogy ezt az O, iskoláim, 
drága iskolák című vers mutatja, az ifjú
ság megtartó tapasztalatai:

Az anyanyelv, a mindig támadott
kenyérmező folyton termést adott;
ha felgyújtják, ha beleszántanak,

eloltja égi könny, eső, patak 
és testünk tölti mesgyeoldalát...
Ó, iskoláim, drága iskolák!

Megtanultunk itt életet, halált, 
a hajnal gyertyafénye így talált.
Bőd Péterek kísértete lesi, 
a sok Bolyai, Páriz, Körösi 
árnyajakával utánunk kiált:
Ó, iskoláim, drága iskolák!

A régi erdélyi iskolák felidézése meg
tartó lelki erőt kínál, ilyen erőforrás az 
erdélyi történelem is: a megmaradás 
közösségi erkölcsének története. A ké
sei versekben mind gyakrabban ölte
nek alakot a történelmi emlékek: a D i
vina Transsylvanica című költemény 
nosztalgikusan idézi fel az erdélyi kul
túra és lelkiség emlékeit, a Tibeti kan
táta  című költeményben az erkölcsi min
taként megidézett Körösi Csorna Sándor 
kitartásának morális példájára hivat
kozik, az Antik félálmok című vers-cso
korban a magyar művelődés régi erdélyi 
otthonai (Torda, Enyed, Gyergyó, Déva) 
jelennek meg, és mindig újra az erdé
lyi történelem közösségi „példaemberei
nek” erkölcsi tanításai kapnak hangot, 
így a gályarab-prédikátorok sorsát idé
ző Negyven sor a hegyről, a Rákóczi- 
emigráció emlékének szentelt A z ima 
elment Rodostóba, a testőr írókra emlé
kező Testőríró, továbbá a Vízaknai Pető
fi, a Wesselényi lovaglása című versek
ben. Vagy éppen a kortárs irodalom és 
művészet mestereire emlékeztető költői 
vallomásokban, például a Palocsay Zsig- 
mondnak ajánlott Emelet, a Majtényi 
Erik emlékét idéző „Egy vers egyedül 
já r  az utcán”, a Szilágyi Domokos képe 
alá, a Juhász Ferencnek, a Székely Já
nos emlékének szentelt Üvegkönnycsep
pek balladája és a Mózes Attilához szóló 
Próza című versben -  ezek a költemé
nyek igazolták vagy éppen teremtették 
meg azt az érzelmi környezetet, amely
ben a betegségekkel küzdő, halálfélel
mekkel viaskodó költő otthonosan érez
te magát.

Az utolsó verseskönyvek világa közös
ségi tragédiák sötét sejtelmeivel terhes, 
a Bársonyok és Borgiák című kötetben 
általánosságban is a tragikus élmények 
uralkodnak, pontosabban a humánum 
iránt mindig is kifejezett vágyat sötét 
tapasztalatok ellenpontozzák. Széles 
Klára monográfiája hívta fel a figyel
met arra, hogy a „bársony”, amely ko
rábban a szerelmi érzés simogató gyen
gédségére utalt, mintegy megszelídíti a 
„Borgiák” név mögött húzódó történelmi 
ármányt és erőszakot: „simogató gyen
gédséggé lesz a gyilkos irgalmatlanság”. 
Mindez ellenkező értelemben is igaz le
het: a „Borgiák” név megsemmisíti azt a 
gyengédséget, azt a humánumot, amely
re a „bársony” szó utal. A verseskönyv 
ugyanis mindenekelőtt a fenyegetettség 
szorongató élményeit rögzíti,és ez a tör
ténelmi szorongás jelenik meg Lászlóffy 
Aladár kései költészetének egyik nagy
hatású, tragikus, mégis a feloldást kere
ső költeményében: a 2000 téli fohászban,
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amely a keresztény passiók hagyomá
nyára utalva esedezik könyörületért:

Uram, ki hóval pótolod didergő' testünk 
Körül a sivatagot, csakhogy lelkünk 
Jelképek díszleteiben ne szenvedjen hiányt, 
Aki jászolnak tartottad meg itt is királyi 
Jászlad, melyben példád követve kicsi 
Attilák, Áronok, Csabák jönnek világra,
A harmadnapon való feltámadás esélye 
Nélkül, csak az olajfák hegyére hajszolva, 
Kínhalálra, vagy annak is csak a jelképére, 
Kérünk, csillapítsd vadászebed, az időt, 
Mely máris idáig kergette, hajszolta 
Bennünk a csodaszarvast: az egymást

bőszen
Váltó korok olyan idegen és ellenséges 
Hangulatú tájaira, ahol már nem kell 
Se Biblia, se fenyves, csak a számítógépek, 
Foszforló ereiből a pénz jelképe:
A harminc vagy hárombillió ezüst, 
Melynél még maga az örök Júdás is 
Többet érne. Ezért kérünk, Uram,
Nézz utána, hová húzódtak ezek,
Miután kiűzéd őket a templomból?...

A kései költészet elégikus hangokat 
hallatott, és ennek során a költő' vissza
talált a magyar elégia-költészet régi ha
gyományaihoz -  amelyeket Arany János, 
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső' vagy 
éppen Dsida Jenő verseiből ismerünk, 
vagyis keserves tapasztalatait és felis
meréseit dallamos formában, klasszikus 
verstani eszközökkel öntötte formába. 
Lászlóffy Aladár utolsó verseskönyvei
ben a kötött strófaszerkezet, a dallamos 
intonáció, a tiszta rím, nem egyszer a 
költői szójáték vette át az avantgárd ki
fejezés korábbi szerepét, maga a beszéd
mód vált poétikussá -  a klasszikusok 
hagyománya szerint. A formahagyomá
nyokhoz történő visszatérés ugyanakkor 
az asszociációk szabadságára, nem egy
szer a szójátékokra orientált metaforikus 
és lexikai kifejezésmód tette újszerűvé
-  a két formaképző eljárás: a klasszicis
ta versszerkezet és a modern képalkotás 
igen hatékonyan egészítette ki egymást. 
Érdemes felhívni a figyelmet a költő nyel
vi játékosságára, ez igen eredeti nyelvte- 
remtő erőre utalt, nem csak a játékos kí
sérletekben, mint amilyen a Csasztuskák 
és a Nemzeti gyermekszoba című vers
csokrok vagy az Ars poetica című köl
temény, hanem a szójátékra épülő „ha
landzsa” versben is, a Szóról szóra című 
asszociatív nyelvi játékra gondolok: „dió- 
törő, jégtörő, mátyás, szajkó, szakajtó, / 
ajtó, alszeg, felszeg, kőszeg, gernyeszeg, 
/ egerszeg, szegecs, ripacs, forgács, / ka
lapács, gyár, gyáros, város, kolozsvár, / 
fellegvár, erős várunk, pajzs, pajzsika, 
páfrány, / sáfrány, sármány, sárga, sár
— sár — / sár, sarolt, sarló, sárga, varga,
varázsló, / parázsló, darázs, dara, derce, / 
beszterce, beszéd..........”.

Végül is el kell mondanunk, hogy a ko
lozsvári költő életművében az utóbbi év
tizedek erdélyi magyar irodalmának egy 
igen gazdag, sokértelmű és eredeti kor
pusza jött létre, ez az életmű kétségtele
nül az egyetemes magyar költészet időt
álló értékei közé tartozik.

HORVÁTH BENJI 

A fu rcsa  tenger

í

Hét éve volt még ez az érzés 
a magányosság első városában
— de nem úgy tekintek vissza,
ez nem az az ég, és nem az a szürke, 
kék, mert elkezdődött minden, 
ami véget ért.

Már feloszlattam a régi rendeket, 
hadd basszák el az újak.
Nem teszek én több ígéretet,
se Istennek, se Ördögnek,
nem hazudok többet a félelemnek.

Csak egy középső ujj kell a kételyeknek, 
csak öt ujj, hogy szoruljon az ököl, 
csak egy gondolat, hogy valakit megölj, 
csak a démon feje, hogy mindent 
újrakezdj, ha elvégeztetett.

Kőbányán egy erkélyen pár napja, 
nővelborral, jóvalrosszal, 
átláttam arra az erkélyre Kelenföldre, 
Isten kegyelmével, démonok dühével, 
ahogy ott ültem 4-5 éve, 
boldogszomorún, betépve, 
még azt hittem, hogy kint is, bent is, 
innen és túl ott vagyok, és ott van minden 
az én kezemben. Egyszerre virradt 
akkor, ahogy éppen ment le.
Egyszerre húzott el jobb- és baloldalt 
a töltésen a vonat.
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Könnyű esés, végtelen várakozás 
korlátlanul szeszélyes őszben
-  kezét nem fogja vissza senki -, 
a nyár, amint üríti poharát,
a béna tél,
és ámokfutóbolond tavasz.

Nem ragaszkodom tervrajzhoz, Uram.
De ez a tűz mindig idegen, ahogy felvillan 
a hirtelen találkozásaimban, 
és kialszik, mielőtt megszólal a kakas.

Idegen, de jobban ismerem, 
mint gondolnád, ezt az utcát, 
és feküdtem eleget ezeken a köveken.
Te elhiszed könnyen, 
hogy tudod, mire vágysz, 
én tudom, hogy nem igaz semmi sem. 
Ezért vesztettem el hétszer 
hetvenhétszer, ezért zarándokoltam  
vissza, hogy rátaláljak újra.

Mert mindig visszatértem mindenhova, 
és várt ott engem az, amire annyit vágytam, 
és én végül mindig megfordultam, 
és otthagytam, nyíljon ki másnak.

Mert már nem kellett más, mint ami volt, 
és ami volt se volt soha igazi, 
én az egészet csak kitaláltam, 
hogy legyen mihez viszonyítani.

Azt, ami fáj, azértis visszanézem újra, 
hogy borítson el, nyeljen le, köpjön ki

a partra,
addig forgatom, míg végre meg van unva,
és már nem zavar, ha bámul,
ahogy főzök még egy kávét,
úgy hagyom, üljön, abbahagyva,
mert az én szemem már nem az övé,
és holnap már nem úgy lesz tegnap,
mint volt ma, nem lesz úgy,
ahogy az meg volt írva,
vagy ahogy lehetett volna.
Csak bekerül a többi közé, 
és bezárja az estét.

Fent voltam, és ahogy jöttem lefelé, 
mögöttem folyni kezdett szét a kép, 
és a rengeteget, am it ismertem, 
elborították 
az idegen vizek.
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Furcsa vagy. Olykor csak megtörsz 
partomon, majd visszahúzódsz csendesen. 
Néha olyan finoman, hogy észre se veszem. 
Máskor csak nézem, ahogy felemelsz, 
majd elnyelsz, és fekszem a mélyben, 
hátamon. Várom, hogy előhívj újra, 
sötétkamrában villanó szó. Vagy te vársz, 
hogy megszólítsalak, csontok között, 
a sötét hídpillér alatt. Vizek felett lebegsz, 
látszólag érdektelen ékezet. És már nem is 
te vagy, ha túl sokáig nézlek. Egyszerre kell, 
hogy tartsalak és elengedjelek. Egyszerre, 
hogy vigyél, és hogy elhagyj. A minap 
a Délinél -  már négy napja lebegtem akkor -  
valami érdektelent magyaráztam éppen, 
amikor megéreztelek, szél. Éreztem, 
mindjárt elcsuklik a hangom. Megláttam  
egy pillanatra egyik arcod. Azt, amit 
soha meg nem tarthatok. Azt, amiben 
én is ott vagyok, és senki meg nem tarthat.

Van olyan cigánytánc, hogy egy szabály van: 
a másik testet hagyni, hogy vezessen, 
és őt is testemmel vezetni közben. És abban 
a pillanatban ottragadtam, 
most is ott vagyok, szülétek, halok.

De ott, a Délinél, azon a teraszon 
nem történt semmi, észre nem vették, 
már vissza is tértem az emberek közé, 
befejezvén a mondatot. Azóta tudom jól, 
hogy nyertem. Mert már mindent régen 
elveszítettem. Mert ilyen vagyok én is, 
megtörő és elrugaszkodó, felemelő és elnyelő 
szeretőgyilkos, röpködő, földhözragadt, 
fura alak. Végül el mégse hagytalak. 
Akkor sem, amikor útrakeltem, 
hogy megismerjem az éjszakámat.
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Örmény sirató
Ahogy Közép-Európa történelme bő

velkedik népirtásokban, úgy bővelke
dik térségünk irodalma is a népirtások 
emlékét felidéző művekben. Ezek ská
lája az emlékiratoktól egészen az önref
lexiótól sem ódzkodó szépirodalmi mű
vekig terjed, és e genocídium-literatúra 
bármely szegmensében lehetséges érté
kekre lelni. A memoárirodalom erejét ép
pen a személyesség adja, az, hogy egyet
len sors prizmáján keresztül láttatja és 
teszi átélhetővé milliók tragédiáját, és 
így a túlélők és leszármazottaik jelenko
ri gondolkodásának, félelmeinek megér
téséhez is hozzásegíti azon kortársakat, 
akik közvetlenül nem érintettek. (Irodal- 
miatlan közbevetés, de ide kívánkozik: 
csak addig nem értettem Heller Ágnes
nek a 2006-os budapesti rendőri túlka
pásokat bagatellizáló reakcióit, amíg el 
nem olvastam Kőbányai János a filozó
fusnővel készített, Bicikliző majom cí
mű interjúregényét. Annak tudatában, 
mit élt meg Heller kislányként 1944-ben 
a Duna partján, még ha 2006-os kijelen
téseivel nem is értek egyet, megértenem a 
mögöttük rejlő lélektani hátteret mara
déktalanul sikerült.) Ám a genocídium- 
literatúra talán mégis akkor hozza lét
re a legizgalmasabb műveket, amikor a 
szerző a jelenkori leszármazott szemszö
géből próbálja visszafejteni a múlt ese
ményeit, és lehetséges változatokat mu
tat fel azokra a stratégiákra, amelyekkel 
az utódok a felmenőiket sújtó tragédiá
hoz viszonyulhatnak. Magyarországon a 
közelmúltban Szántó T. Gábor vette sor
ra egy intellektuális thriller álcája alatt 
a közép-európai zsidó identitás lehetsé
ges verzióit Kafka macskái című, remek 
regényében, Németországban élő orosz
ként Katya Petrovszkaja Talán Eszter cí
mű kötete tett másféle módon építkező, 
de nem kevésbé sikeres kísérletet ugyan
erre, az Amerikában élő örmény írónő, 
Aline Ohanesian Orhan öröksége című re
génye pedig az örmény genocídium ha
gyatékát dolgozza fel úgy, hogy a jelen di
lemmáival is szembesíti az olvasót.

Már a regény felütése érzékelteti, hogy 
nem mindennapi művel van dolgunk.

A nagyapa, Kemal Türkoglu holttesté
nek megtalálásáról szóló kezdőmondat 
ugyanis -  „Az udvaron álló tizenhét üst 
egyikében találtak rá, az indigószínű fes
ték, amiben ázott, két árnyalattal volt sö- 
tétebb az égnél” — a közelmúlt egyik leg
erősebb regénynyitánya. Hangulatot, 
mélységet teremt, és jóval több kérdést 
vet fel, mint amennyi választ kínál. Ami 
pedig ezután következik, az egy idősíkok 
között ingázó, történelmi-családtörténeti 
nyomozás, amelynek során az elhunyt tö
rök férfi unokája, Ohran felkutatja Ame
rikában a rejtélyes idegen asszonyt, akire 
Kemal végrendeletében a családi hajlékot 
hagyta. A nyomozás során nem csupán a 
száz éve, az örmény közösség ellen folyta
tott törökországi népirtás története bon
takozik ki az olvasó előtt, de a Türkoglu 
család titkos múltja is, valamint azok az 
emlékek, amelyeket unkahúga, a genocí
diumot megszállottan kutató Ani évtize
dek óta hiába próbált előcsalni a kilenc
venéves Szeda Melkonjanból.

Ezek az emlékek a gyász és a túlélés 
megrázó erejű tanúságtételévé állnak ösz- 
sze. Hőskölteménnyé, melynek áldozatait 
— akik között világra sem jött magzatot, 
vajúdó anyát és karonülő csecsemőt épp
úgy találunk, mint tisztes családapát és 
gyönge öreget -  éppúgy kiragadta a sor
sukból a történelem, mint ahogy a túlélő
ket is látszólag a vak véletlen óvta meg 
a nekik rendelt pusztulástól. Az olvasó
ra talán azzal rója a legsúlyosabb terhet 
a regény, hogy lassan bontakoztatja ki a 
tragédiát, amelyről az örmények eleinte 
azt hiszik, „ideiglenes kitelepítés” a „sa
ját biztonságuk érdekében”, és amelynek 
önszántukból vetik alá magukat, bizonyí
tandó, „hogy hű alattvalók”, miközben a 
történelemismerettel felvértezett olvasó 
jó előre ismeri a végkifejletet.

y—' x 4  I CEC É LCENTRAL
EUROPEAN
TIMES

Ohanesiannak elég lett volna egyetlen 
sorsot végigkövetnie ahhoz, hogy regénye 
drámai erejű kegyelettétellé váljék az ör
mény tragédia emléke előtt. Ám az író
nő jóval ambiciózusabb ennél, és alapo
san összekuszálja a szálakat, hogy aztán 
a regény zárlatában úgy sodorintsa őket 
ismét ugyazzá a fonallá, hogy közben ki
derüljön: senki sem az, akinek a többi
ek képzelték vagy akinek önmagát hitte. 
Luszine Szedává válik, hogy túlélhessen, 
mert így „eltűnhet a világból, ahol gyere
kek halnak és anyák őrülnek meg, ahol a 
nap egyre följebb kúszik az égen, de a ka
kasszó még mindig csikorogva karcolja a 
reggelt”, és Ohran nagyapja is új identi
tást teremt magának, hogy még ha orv
lövészként végig is harcolja azt, lélekben 
kivonhassa magát a világháborús öldök
lés poklából: „Sasszem vagyok, mondja 
magának Kemal, hogy egy nap majd el
felejthesse ezt a nevet, a Mausert, és Ke
mal lehessen újra.”

A regény igazi tétje egyébként is az iden
titás kérdésében rejlik, abban, ahogyan 
azt vizsgálja, milyen stratégiával viszo
nyulnak a túlélők, valamint a török szem-
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tanúk leszármazottai a száz esztendeje 
történtekhez, s hogy ez miként határozza 
meg énképüket, önazonosság-tudatukat, 
gondolkodásukat a jelenben. Emlékezetes, 
amikor Ani azzal próbálja szimpatikussá 
tenni ukrán—zsidó választottját apja előtt, 
hogy a szülei holokauszttúlélők, ezért „ő 
megért minket”, míg az apa ugyanebből az 
élettényból éppen az ellenkező következte
tést vonja le: „Nem ért semmit -  ordított rá 
az apja. -  Megosztja az átélt borzalmakat 
a világgal, a világ sóhajt és hüledezik. De 
hol esik szó rólunk?” S míg Szeda, a túl
élő igyekszik a feledés homályába temetni 
a múltat -  „Én ott voltam, emlékszel? Elég 
volt egyszer átélni” -, addig Ani szemében 
a felejtés az árulással egyenlő: „Anyám 
anyatejjel táplált, de közben szomorúság
gal is. Ä szívéből áradt a mellébe, és onnan 
belém, talán még mindig ott van. Ő is ezt 
kapta a saját anyjától. Ma már többgene
rációs bánatnak nevezik.”

Súlyos, nehéz mondatok. Ohanesian 
regényének mégis optimista a végkicsen
gése, hála annak, ahogyan Ohran végül, 
újra felfedezve magában az alkotó em
bert, nekiveselkedik, hogy a fényképező
gép lencséjén keresztül egyszerre láttas
sa a széttartó múltat és a belőle fakadó, 
megosztott jelent, reménykedve, hogy a 
szembenézés talaján talán szárba szök
kenhet egy olyan jövő, amelyben mindezt 
„békévé oldja az emlékezés”.

Ám ne feledjük a regény egyik kulcs- 
szereplője, Fatma példabeszédét arról, mi 
történt, amikor a piacon az észt kezdték 
árulni: „Senki nem vett semmit. Minden
kinek a magáé tetszett a legjobban”.

Ha van érvényes közép-európai sors
kérdés és történelmi horderejű értelmiségi 
feladat, akkor éppen ez az: hogy képesek 
vagyunk-e felélénkíteni erre a portékára a 
keresletet.

Aline Ohanesian: Orhan öröksé
ge. Tarandus Kiadó, 2016. Fordította: 
Lázár Júlia.
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SOLYMÁR ANDRÁS 

Hála
(részlet)

Kolozsvár felett oly rég nem sütött már 
a Nap, hogy feledésbe merültek a színek. 
Nem volt már világszép ibolya, se rikító 
rózsaszín, csak az életkedvet kimaró ha
muszürke és életet kioltó vérvörös. Nem 
volt neve a katasztrófának, nem szóltak 
róla gyászos hangvételű tévériportok, az 
államelnök sem biztatta kitartásra a né
pet. Halál volt csak, és égett hús bűze. 
Igaz, egyre kevesebb.

Baljóslatban kezdődött, igaz, de senki 
sem számíthatott arra, ami bekövetkezett. 
Veró'fényes, kellemes októberi napon tör
tént. Délután öt óra negyvenhat perckor 
az elektromos áram megmakacsolta ma
gát, és megfagyott a vezetékekben. Sen
ki sem értette, mi történt, de vele együtt 
az élet is megbénult. Semmi sem műkö
dött. Nem volt többé telefon, televízió, rá
dió, világítás, de még az autók se működ
tek. Minden akkumulátor bedöglött, így 
a gyújtógyertyák se működtek. Az embe
rek megijedtek, a szomszédok összebújva 
gyártották az elméleteket, de azért sen
ki se vette túl komolyan a jelenséget. Még 
akkor is vicceltek a férfiak, amikor a veze
tékes víz is elapadt, pumpák híján, hogy 
amíg sör van, baj nem lehet.

Két napig tartott ez a csendes várako
zás, hogy történjen valami. Aztán meg
történt. Beleremegett a föld, és leomlot
tak a hanyagul felhúzott falak, kitörtek 
az üvegablakok és elpattantak a vékony 
falú üvegek attól az üvöltéstől, ami meg
rázta a világot. Ez jelezte a Garabonci
ások jöttét. A semmiből jelentek meg, 
mint horpadt hasú, veszett farkasok a 
ködös erdőben, de nem volt táltos, ki el
űzze őket, nem jött a legkisebb király
fi, hogy társaival szembeszálljon velük. 
Csak a halál jött, és hirtelen összegube
rált inas-serege, de még így sem bírták 
szusszal, annyi munka várt kaszáikra és 
sarlóikra.

Azok közül, akik látták a borzalmakat, 
kevesen menekültek, akik pedig igen, 
nem beszéltek róluk. Kolozsvár felett leg
alább egy tucat cirkált fáradhatatlanul. 
Szakadt rongyokkal fedett vértesek ültek 
gyíkszerű sárkányaikon, kezükben fokos 
és mázsás, bőrkötéses, veretes könyv, ab
ból olvasták ki a világ végét.

A bámészkodók hamar életüket vesz
tették. Vagy a sárkányok torkából patta
nó lángcsóva égette szénné őket, vagy a 
bűzös leheletük méregfelhőibe fulladtak. 
A kiváltságosakat a hátasukról leugró ör
dögök vasöklükkel verték halálra, lékel
ték meg koponyájukat fokosukkal, vagy 
etették meg hűséges szárnyasaikkal.

Volt ellenállás, egy pillanat erejéig 
még remény is talán. A katonaság, rend
őrség és felfegyverkezett civilek szerve
ződni kezdtek. Legjobb tudásuk szerint, 
a csekély, rendelkezésükre álló felszere
léssel szembeszálltak a bestiákkal. Te
mérdek életet áldozva három haramiát 
is megöltek. Kovács Szidónia, az orvo
si egyetem professzora a helyszínen vár
ta a csata végét, hogy szikéit a lényekbe 
mélyeszthesse, abban reménykedve, hogy 
talán megtalálhatják a jövevények gyen
ge pontjait. Mire szerezhettek volna egy 
lángvágót vagy bármit, ami elég erős lett 
volna a páncél és a pikkely átvágásához, 
megérkezett az erősítés. Az utolsó szálig 
ott pusztultak, az elesett garabonciások 
hulláit pedig felfalták a megérkezett tár
saik.

De mindez már a múlté. Vagy tán teg
nap történt? Az idő, de lassan már a tér is 
elvesztette szilárd jellegét, és képlékeny 
tüneménnyé vált. Megfagyott a világ, az 
idő, a remény. Megfagyott a múlt és a jövő 
is, csak a halálra várók maradtak, mint 
kiéhezett, mocorgó patkányok.

Andor összerezzent. Nem kiáltott, az 
életösztöne megakadályozta ebben. Lé
legzetét visszafojtva figyelt. Az ablakok 
helyére felszegezett pokrócokat tépkedte 
a szél, azon kívül semmilyen hangot nem 
hallott. Emberfeletti erővel megmozgat
ta az elgémberedett tagjait. Olyan hideg 
volt, hogy fel lehetett rá akasztani a fej
szét, még a bélelt nadrág, síkabát és több 
rétegnyi takaró sem tudta megakadá
lyozni a fagyot abban, hogy beegye ma
gát csontjaiba. Óvatosan bújt ki a takaró 
alól, hogy minél kevesebb meleget eresz- 
szen ki. Párja, Anna, még mindig aludt.

Az ébredés, az álom kegyes öntudat
lanságából, a rideg valóságba történő, 
könyörtelen cseppenés után a második 
legutálatosabb dolog következett: bele 
kellett dugnia amúgy is sajgó lábait a jég
hideg bakancsokba. Összeszorított fog
gal megtette. Hálát adott a Fennvalónak, 
hogy néhány éve, miután majdnem meg
fagyott a lába egy sítúrán, vett magának 
egy alpesi bakancsot, ami mínusz har
minc fokig ígéri a kényelmet. Hazudik,

de még mindig jobb, mint amivel egy-egy 
szerencsétlen rendelkezik. A mozgás za
jára magához tért a két macska is, Üsző 
és Cicka. Szegények már csak árnyékaik 
voltak egykori önmaguknak. A hideg és 
az éhség rajtuk is behajtotta uzsoraka
matját. Ahogy mindenkin.

Cicka erőtlen nyávogással könyörgött 
valami ennivalóért, s kivonszolta magát 
az előszobába, ahol szebb időkben napon
ta háromszor tömhette bendőjét. Üsző né
mán követte. Mindkét apróság epekedve 
nézett fel a gazdájára, aki régen olyan jó
lelkű volt, most pedig fukarul osztja az 
élelmet.

-  Tudom, apróságok, tudom. De ma 
sem fogtok jobban örvendeni a reggeli
nek, mint tegnap.

Reggeli... mikor volt az utolsó alka
lom, hogy különbözött a reggel az esté
től? Csak homályos derengés volt már, 
semmi egyéb. Kinyitotta a hűtőt. Ide volt 
bepakolva minden megmaradt élelmük. 
Megszámolta, mint mindig. Hét üveg 
zakuszka, nyolc üveg lekvár, egy fél ta- 
sak spagetti, két üveg savanyú uborka, 
három üveg csípős paprika, egy halkon
zerv, egy fél üveg olívaolaj. Ennyi Pró
bált hálát adni, azért, amijük volt, de 
csak a keserűség teli poharából löttyent 
egy kevés leikébe. A gondviselés kegyes 
volt hozzájuk. Nem sokkal a katasztrófa 
kitörése előtt kaptak csomagot a szülők-

Varga Borbála:
Cévennes-i sziklák, Görögországra gondolok
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tói, falusi rokonoktól, s így tele kamrával 
érte ókét a vész. Mégis elfogyott, a teli 
kamra oly hamar kiürült. Kibontott egy 
üveg zakuszkát és két evőkanállal adott 
a hangosan követelőző állatoknak. Kásás 
állagú volt a fagytól. Ezek éhes farkas
ként másodpercek alatt felfalták, amit 
kaptak, s tovább követelőztek, hiába.

-  Mondanám, hogy hallgassatok, de 
már úgysincs, aki meghalljon. Hacsak az 
egyik veszedelem nem. De ti hamarább 
észreveszitek, mint mi. Ti vagytok a mi 
riasztó berendezésünk, ugye?

Korgó gyomorral rakta vissza az üve
get a hűtőbe. Még nem eszik. Még bírja. 
Annának kell és a gyereknek. A konyhá
ba lépett. Itt edények sorakoztak, mind
egyikben hó és jég összegyűjtve. Egy fél
literes palackba gyömöszölt valamennyit 
és berakta a ruhája alá olvasztani. O ma
ga szájába vett egy jégcsapot és próbálta 
úgy szopogatni, hogy ne nyelje még le a 
vizet. Most csak egy betegség hiányozna. 
Miközben összeszorított foggal tűrte a fo
gaiba nyilalló fájdalmat, a bejárati ajtót 
nézte, az íróasztalt, amivel eltorlaszol
ták, a betört zárat, és a vérfoltot a falon. 
Egy férfi meg kell tegye, amit követel tő
le a kötelesség. Ahogy az a szerencsétlen 
flótás is megpróbálta megtenni.

Ismét kínlódva kényszerítette magát, 
hogy egy csipetnyi hálát érezzen, ami
ért valamelyest felkészülve érte őket a 
háború. Andornak voltak fegyverei. Volt 
két íja, vesszői, néhány vadászhegye, lán
dzsája, egy szablyája és kései. Sok kése. 
Most aztán tényleg vigyoroghatna, ha a 
bélyeggyűjtést választotta volna hobbi
ként. Ismét kinyitotta a hűtőt. Kivette a 
zakuszkát és ezt is a ruhája alá rejtette. 
Anna érzékeny a hidegre, vigyáznia kell 
rá.

Ott egye meg a fene a hálát! Azért kel
lene hálás legyen, amiért nem fegyver
telen, és nem strandpapucsban érte a 
kibaszott világvége?! Némán grimasz
ba rânduit az arca és egyetlen hang nél
kül elsírta magát. A legkisebb mértékben 
sem kell adóznia semmilyen gondviselés
nek! Minden egyes befőtt az ők és család
juk keze munkája! Minden egyes fegy
verét ő vette, fáradságot nem sajnálva 
tanulta meg használni! Majd akkor lesz 
hálás a gondviselésnek, ha eltünteti a 
szörnyeket.

Mocorgást hallott a szobából. Azonnal 
ugrott. Óvatosan térdelt a takaróhalom 
mellé, nehogy megnyomja valamelyik 
alatta lapuló végtagot.

-  Óvatosan, kicsi, maradj a takarók 
alatt, nehogy megfázz.

Egy fej jelent meg a takarók alól, mint 
a párnavárából félve előbúvó gyerek. An
dor elővette kabátja alól a frissen melegí
tett vizet és zakuszkát. Mosolygott, anél
kül, hogy tudatosult volna benne. Amikor 
ránézett párjára, bátornak érezte magát. 
De nem a filmbeillő, önfeláldozós bátor
ság volt az, ami eltöltötte, hanem az az 
élniakarás, mely felkészült a halálra.

Anna bágyadt mosollyal fogadta jegye
sét. Lesoványodott arcán, mint Van Gogh 
éjszakai égboltjának árnyalatai ültek a 
kialvatlanság és viszontagság karikái. 
De mosolygott, és ez a mosoly erőt adott 
párjának.

-  Igyál. Olvasztottam neked vizet. Az 
éjszaka megittad, amit a takaró alatt 
tartogattunk. S tessék. Ezt is mind ka
nalazd be. Szükséged van az erődre.

-  Te? — kérdezte erőtlenül.
A kiszáradt torkából felszakadt szó 

hosszas, száraz köhögésrohamot rántott 
magával. Nem volt jól. Már napok óta 
nem volt jól.

-  Én már ettem, ne aggódj. Ne beszélj. 
Csak figyelj, rendben? Ki kell mennem, 
vészesen fogy az élelmünk, s neked is 
gyógyszert kell kerítenem, de...

A macskák veszett riadalommal isz- 
koltak be az ágy mögötti keskeny zugba. 
Mindketten tudták, ez mit jelent. Andor 
elfehéredve, de uralkodva magán mutató
ujját a szájához emelte, másik kezét An
na halálra vált arcára tapasztotta. A sa
ját száját is befogta a biztonság kedvéért. 
Hosszú, néma másodpercek teltek. Las
sú szél lobogtatta a leszögezett pokróco
kat. Valahol reccsent valami. Valame
lyik macska félelmében nyikkant. Ismét 
csend. Egy koppanással leesett az el
ső, tojás méretű jég. Majd a következő, 
s a következő, egyre gyakrabban, míg
nem éktelen dübörgéssé nem erősödött a 
gyilkos jégverés. Aztán dörrent az első 
szárnysuhogás. Rövid szünet után a kö
vetkező. A hőmérséklet pillanatok alatt 
esni kezdett. Suttogásfoszlányokat tépá
zott az egyre erősödő szél. Bizarrul erő
sek és érthetőek voltak egyes szavak, míg 
mások zagyvasággá tompultak. Andor 
meg mert volna esküdni, hogy ő ejt egy- 
egy varázsigét ki lefogott száján, mint
ha csak véres gyapjúdarabokba burkolt 
bogáncsokat öklendezne fel. A szárnyas 
gyík is kedvet kapott a társalgáshoz, és 
kattogó, recsegő, fémedényes csörömpö
léshez hasonlatos torokhangját beleborí
totta a forgószélbe, megkoronázva az egy
veleget. A borzalom nem repült tovább. 
Valamelyik szomszéd épületre szállt le. 
Látni lehetett a fényét a lángoknak, ami
ket mintegy szórakozás gyanánt erege
tett az a tarajos, sörényes bestia. Ha ez 
nem lett volna elég, könyv lapjainak per- 
gése szűrődött keresztül a zűrzavaron, s 
mintegy parancsszóra árnyékjátékot va
rázsolt a jéggel vegyülő kénköves eső fé
nye. Alig észrevehető késéssel érkezett a 
bűz is. Andor kétségbeesetten fohászko
dott minden általa ismert istenhez, hogy 
ne gyűljön be a pokróc, mert itt pusztul
nak. A pokolfajzatok immár minden zör- 
renésre ugranak, hogy a préda megrit
kult. Olyanokká váltak, mint a kiéhezett 
farkasok. Még végtelennek tűnő ideig 
ólálkodott a bestia a közelben. A rémült 
pár mégis minden másodpercét úgy élte 
meg ennek a semmibe tartó fagyott pil
lanatnak, mintha a halál torkába bámul
tak volna egyenesen. Hirtelen távozott a 
rémálom, minden átmenet nélkül. Csak a 
kén szaga és a jégszőnyeg maradt utána.

-  Ki kell mennem. Gyógyszert és élel
met kell szereznem. Bármit, amit hasz
nálhatunk.

-  Ne menj. -  nyögte bedagadt torkán 
keresztül Anna. -  Kitartunk.

-  Mennem kell. Visszajövök, ígérem. 
Nálad a paprikaspré és a kés?

-  Igen.
-  Sietek.

V arga Borbála: Dans le bistrot du Louvre

Csókot nyomott a bebugyolált lány 
homlokára, és erőt színlelve ruganyos, 
markáns mozdulatokkal felaljazta íját, 
öt vesszőt tett magához, s felkötötte övét, 
melyen három kés és egy saját készítésű 
bőrövtáska függött. Felkapta még háti
zsákját és útnak indult.

-  Andor.
-  Igen?
-  Hálás vagyok, amiért együtt tölthet

jük a nehéz időket.
A halk „én is” már az előszobából érke

zett. Nem engedhette meg azt a luxust, 
hogy gyengeséget mutasson. Nem tehe
ti, semmilyen körülmények között. Fél
retolta az íróasztalt, kinyitotta a lakatot, 
levette a láncot, s kívülről visszarakta. 
Mindig folyamatos hidegrázás kísértette, 
ahányszor magára hagyta Annát. De mu
száj, gyógyszerre, élelemre és egyéb kész
letekre van szükségük. A tömbház üres 
volt, mind a nyolc emelete. Az első hetek
ben, amikor a káosz a tetőfokán volt, min
denki meghalt. Mindenki. A hanyagok
kal az éh-, szomj- vagy fagyhalál végzett. 
A gyengékkel a rablóbandák. A rablóban
dákkal a garabonciások vagy egyéb rabló
bandák. Csak a gyávák, felkészültek, ra
vaszak és paranoiásak maradtak. Andor 
a teljes tömbházat átkutatta már. Minden 
egyes zugát. Néha, mikor nem tudott alud
ni, néhányszor még végigjárja az elhagya
tott, összetört, romokban heverő szobákat 
morzsák után kutatva. Nem sokat talált. 
Néha bútordarabokat gyűjtött, hogy az 
épület egy távoli zugában, ahol biztos ab
ban, hogy a füst nem szökik meg, főzzön 
valamit. Az ilyen alkalmakkor megpró
bálta romantikus vacsoraként beállítani 
az egészet. Az egyik alkalommal például 
a fürdőszobában, ahol nincs ablak, gyer
tyát gyújtott, és ott költötték el fél adag 
spagettiből és húskonzervből álló vacso
rájuk. Andor tudatlan is elmosolyodott, ha 
erre a szerelmes gesztusra gondolt. Igen, 
szerelmes volt, kimondhatatlanul. Talán 
ezért van még itt, ezért gürcöl üres tartá
lyon is. Ez a második napja, hogy egy fala
tot se evett. Még bírja. Bírnia kell.
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ELŐ CSENGE ENIKŐ 

Kétéltű
Ma 5 éve, hogy otthagytam.
Valahol a lakópark és a nonstop között.
Valahol a pádon, a koccintás mellett.
Egy ideig visszajártam hozzá,
Mert az elázott esték után 
Valahogy mindig összeértünk,
Mint a Magasbérc meg a Kisalföld, itt arrébb.
Az a macskaköves tér, meg a cipőbe bújó murva.
A por meg a fesztivál.
A telepi fiúk, az elit-gimik lúgja,
Meg a ph-semleges érettségim.
Meg a ph-semleges aktusok.
Itt is csak a templom marja a rozsdát a harangról:
Közéd meg közém, Uram -  
5 éve tiszta vagyok, csak a hitem fakul,
Pedig 20 évig benned, és 24 éve beléd:
Mint csecsemő' a karba, mint a jobb íz mindenbe, ami régi,
Mint az első gitárom, a kipufogó a tó felé,
A pokróc meg az ég, meg a májusi vasárnap -  
Mikor már virágzik a Mikovinyi,
És csoszognak a nyanyák a buszon,
Elől ülnek. Ok mindig elől ülnek.
Ha egyszer mégis benned öregszem,
Én majd direkt hátra ülök, hogy vén bolondnak nézzenek.
Hogy nézzenek a buszon.
Laktam a megállóval szemben is. Akkoriban volt egy macskám, 
Aki esténként mindig kimászott az ablakon egy körre,

Majd órákkal később visszakúszott, a körmét a függönybe akasztva, 
Mindent hamar tönkretett, de hallgatott a nevére,
Aztán egyik este hiába hívtam, a függöny ép maradt.
Talán értem, miért nem járok haza,
És ha itthon is vagyok, miért megy minden hamar tönkre. 
Tudom, hogy már sosem fogok elélvezni veled,
Hogy már nem fog ízleni a boroskóla,
És hogy a macskámat is nyugaton találom.
Itt? Itt nem jobb, csak furcsább:
Hangosabb a zene, olcsóbb a fű meg az ígéret.
És itt, ha úgy fúj a szél, mint benned mindig,
A zt mondják: szélvihar van. Szélvihar.
Ostobák! Hát sose já rta k ...1?!
Én már nem akarlak a neveden szólítani,
Te is már csak úgy hívsz engem, hogy: cicc cicc!
Hogy a tűz nekem torony, a Deák egy burzsuly resztorant,
Hogy ami nem itt, az vidék,
Hogy már nekem se te, hanem Pest.
Hogy fogod megérteni Civitas Fidelissima,
Hogy már erről is csak a latinóra ju t eszembe?
A Fecske mellett, a Baross meg a Reviczky sarkán,
270-re tőled hűség. A mindig jobbos város.
A bor meg a nagyapám meg a kocsma,
Ahova én mentem érte, ha nem ért haza ebédre.
És mintha én se érnék oda, am it annak hívtam,
Meg nem merem a nevén szólítani, mert félek:
Félek, hogy már nem, hogy a húsleves nekem már nem,
Meg attól is, hogy egyszer mégiscsak visszamászom majd

azon az ablakon,
Egy Új függönnyel, de a régi 
Sop
ron
ba.

GÁL HUNOR

csontzene
mint konzerv úgy emlékszel 
barázdált falak 
halvány oldalak 
halálnyüvek viaskodása 
utolsó levegő 
porcelánfogak
és bóbitának öltözött szürkület 
így első este

sáros fűszálaktól borzolódó 
gócpont vagy
füttytelen mozdonyok között 
hüvelytelen mélység 
zavarodva korzózik minden lebeny 
gondol
véraláfutások harcos tömegére 
mik húsodon menetelnek végig 
fél órát tudsz 
fájdalompárkányaidon 
ennyi a molekuláris lét 
második este

pillákon függsz
négy nap sírás mossa partjaid
reszket a gerinc
hallgat a rét
bogaraival
magzatpózba görnyedsz 
műanyagzsák 
sötétségben

rút fohász 
hite- 
- hagyott 
ivadékok 
harmadik este

hálám jelére: 
felrajzolom csillagomat 
karmazsin hóbortjaitokra 
s megköszönöm, 
hogy rabolva volt 
a rabolt

otthon nincs
otthon nincs levegő 
nincsenek atomok 
habzó szájak vannak csak 
levedlett szakállszőrök 
félig tele véredényekkel

otthon nincs pohár félig elmosva 
otthon nincs elég szemét 
nincsenek zacskókupacok 
melyek ha levet eresztenek 
felmossák a fényesre kopott csempét

nincs eléggé hideg eső 
egy hídon

egy kabátban 
részegen
nincs másnapos beszélgetés 
csak fekvés 
zöld köd a fejben

félsz van 
és csak az 
és csak magadtól 
csak otthon 
békélni nem akarás 
szürke homály 
nincs tiszta fej 
ruhátlan csipke

nincs tiszta fehérnemű
nincs elég mosópor
nincs elég idő  kevés mosóporhoz
nincs elég szennyes
nincs rajta lyuk
a lyukakban nincs elég
lődörgő részeg

otthon nincs sör 
baráti koccintás 
csapvíz van 
klórozott 
fehérmájú 
kissé mérgező

rohadó bélműködés
félkemény
csipkés
még zöld
már nem piros
textúrátlan
homorú
puha ágy van csak 
nincs tiszta lepedő 
nincs tiszta párna 
otthon nincs levegő

Varga Borbála: Dons le bistrot du Louvre
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BÁNÓCZI BEÁTA

A többség
Szerinted kétféle ember létezik.
Akikkel abban a rajzban az optikai csalódás 
nyulat láttat, és akikkel kacsát. Egyik se jobb 
vagy rosszabb a másiknál, hiszen mindkettőt 
belerajzolták. Én kacsát látok, te nyulat. Az 
emberek többsége kacsát -  mondom. De téged 
ilyesmivel sosem lehetett zavarba hozni. Te 
valójában szeretsz a kivételes kevesekhez tartozni.

Szerintem is kétféle ember létezik.
Akik egy tintapacát lepkének vagy 
csokor nyakkendőnek címkéznek, egyformák.
Ok a hatos táblán petefészket vagy péniszt 
látnak, és ez így van rendjén. És vannak azok, 
akiknek a másik csokornyakkendője is nemi 
szervekbe kanyarodik, ez patológiás jegy.
De ezek csak tintapacák -  mondatják veled 
a ruhásszekrényedben dohosodó rossz válaszok.

Amikor az éjszakai busz átrobog a hídon, 
mindig a Duna-partot nézem. Ha hunyorítok, 
a lámpák fényei narancssárga szívószálak 
lesznek a szénsavmentes folyóban.
Én az a fajta lány vagyok, aki nem hiszi el, 
hogy a Hold nappal is a helyén van, ha nem látja. 
Aki azt hiszi, a Nap nem kel fel addig, 
amíg ő  ki nem nyitja a szemét.

Okosan csukva kellett volna tartanom, amikor 
ágyba hoztad a reggelit, és aztán a fogkeféddel 
mostam fogat. De én még akkor is kinyitottam, 
amikor a csupasz lábujjaink véletlenül összeértek 
a takaró alatt. így hát nem vettem 
észre, hogy te meg az a fajta vagy, aki nem talál 
csokornyakkendőket 
egy pislogásban.

Lámpaoltás után
A zt mondod, nem én vagyok az a lány, 
közben fogod a kezemet. Ha elengednéd, 
valószínűleg a fejemre húznám a takarót, 
hogy elhallgass, és végre aludni tudjak, 
de én hagyom, hogy tovább szorítsd. 
Elképzelem, milyen lehet az a lány. Azt 
hiszem, ismerem. O az a lány, akinek a 
haja valahogy mindig egy kicsit szőkébb 
és fényesebb, a bőre puhább, az arca 
sosem sápadt. Mindent elkövetek, hogy 
ne hasonlítsak rá, hogy olyan legyek, 
mint ő. Amikor rám mosolyog, igazán 
gyűlölöm, ha átnéz rajtam, még jobban. 
Vele a kínosan közhelyes francia filmeken 
is — nem őszintén, de — nevetsz, és pont 
ugyanannyi ideig szívjátok az ugyanolyan 
büdös töltött cigiteket. Úgyhogy te ma is 
mellettem alszol, én meg nem veled, mert 
félek, hogy a szád olyan ízű, mint az övé,

én pedig az előbb mostam fogat. Mondani 
szeretnék valamit, de látom, már nem vagy 
ébren, kezdenek kékülni az ujjperceim. 
Elképzelem, milyen lehet az a lány, és hogy 
most biztosan kinevet minket.

Fagypont
Mint a hiába hulló hó, ami ahogy földet ér, 
csak átnedvesíti az aszfaltot. Latyak vagyok 
a cipőtalpadon, átnedvesítem a zoknidat, 
a többnél ez is semmi. Ha jobban havazna, 
legalább puha lábnyomokat hagynál magad 
után. De én az első lehetőségnél nem fordulok 
jobbra, így szem elől vesztelek. Mint az az 
utolsó utáni cigaretta, amit már csak azért 
szívsz el, hogy még kicsit tovább tettethesd, 
a buszra vársz. Reméled, felcsap egy autó, 
hogy végre új ruhába öltöztesd a közönyöd. A 
mostani már elnyűtt, lyukas textil, annyit mutat, 
amennyit takarnia kéne. Mint amikor rohansz 
a záródó villamosajtó felé, pedig tudod, hogy 
nem éred el, csak hogy elmondhasd, nem rajtad  
múlt. Szeretném, ha az én lelkiismeretem is olyan 
tiszta lenne, mint a hiába hulló hó. Ha elég ideig 
esik, néha újból fagypont alá süllyedünk, és végül 
megmarad.

Felvonó
mikor először aludtál nálam  
másnap fogalmad sem volt róla hol vagy 
földrajzi értelemben persze 
kinyitottam a szigetelt panelablakot 
ez a 3. kerület nézd
innen látszik a Margit-sziget meg a Duna 
nem vagyunk olyan magasan hatodik emelet 
csak rossz a lift
megmutattam a kedvenc padomat 
ahová le szoktam hamuzni esténként 
meg azt a lógni fogtok SZDSZ graffitit 
a régi pártszékház oldalán 
amit egyszer le akarok festeni 
már délután 2 volt 
de azért lefőztem a reggeli kávémat 
először a tiédet
tej az nincs de kávéházak pultjából
zsebre szoktam tenni néhány 10 millis
tejszínt ilyen alkalmakra
indulnunk kéne nincs messze a megálló
csak rossz a lift
a HÉV persze elment előttünk
én a számra tapasztottam a tenyerem
mint aki ásítani készül
terepmintás mosoly volt
a felüljáróról még néztem a veled távolodó
zöld-fehér csíkot a síneken
azt mondják a visszaút mindig
rövidebbnek tűnik
biztosan most is így lenne
csak elakadtam az első lépésnél mert
hát tudod rossz a lift

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

Élő Csenge Enikő: 1992-ben sz ü le te t t  
Sopronban. Jelenleg a budapesti Káro- 
li Gáspár Református Egyetemen tanul

vallástudományt és filozófiát, mellette 
slammel, ír, és az MTA külső' munkatár
saként is dolgozik.

Bánóczi Beáta: 1994-ben született Mis
kolcon. Jelenleg B u d a p e s te n  él, a z  E L T E  
pszichológia szakos hallgatója. Verseket, 
filmkritikákat ír és slammel.

Gál Hunor: 1995-ben született Borzon- 
ton, jelenleg Kolozsváron él.

Varga Borbála: 1986-ban született Ko
lozsváron. A kolozsvári Művészeti Egye
temen végzett festészetet 2010-ben. Köte
te: Seurat és az áriák (2008).
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SZABÓ CSENGE

Rekedt kiáltást magában 
visszaküldő vak visszhang
Egy fa mögötti víztükör, közepén isme

rősnek tűnő, otthoni táj lebeg. Víztükrön 
játszó finom rezgések és az ég tisztulásának 
mozzanata. Nem, ez nem egy nyári látkép, 
hanem Fekete Vince új kötetének, a Vak 
visszhangnak a borítója, mely illusztrálja 
és közvetíti a kötet hangulatát, a versek ké
pi világát. A cím szintén ezt a funkciót töl
ti be: a természeti hangokat átfogó kifejezés 
foglalja magába azt a bizonyos hangulatot. 
(„A duruzsoló/ csend külön hangokra osz
lik”; „Messziről/ kolompok hangja, juhoké, 
és kutyák csaholása; „Csapódó/ ágak, rebbe
nő lepkék, gyíkok, madarak,/ patadobogá
sok, mohán huppanó galopp hangja/ csalta 
beljebb”; „Visszhangzik, csapkod a hang, és 
suhognak,/ búgnak az erdő fái, mint szélben 
a hatalmas/ gabonatáblák.”) Mindemellett a 
Vak visszhang az egyik kötetben szereplő 
versciklus címe is egyben, amely részletek
be menően írja le a természetben zajló ese
ményeket, úgy, mintha ő is a részese lenne 
mindennek, talán részese is.

* íá  lathatatlan
collegiom’ege criticairovatai*»rtis

Válogatáskötetről beszélünk, kronológi
ai rendben sorakoznak a szerzőnek az el
múlt tíz évben jegyzett versei: hat kötet, 
hat nagyobb fejezetre bontva. A fejezetek 
között nincs különösebb törés: már az első 
részben vezérfonálként kínálkozik az egész 
köteten végighúzódó, Fekete Vince költé
szetére oly jellemző alaphangulat, mely ti
pikusan a borongós, esős, szürke hétközna
pok nyomott világát ragadja meg. Emelett 
beltéri helyszínt jelenít meg, ahol egy las
san kiégő lámpa fényénél cigarettafüst-köd 
lebeg, halk zene szól, az asztalon egy korty 
szeszes ital vagy kávé, aprócska, „finom za
jok” (sóhajtások, zihálás, reccsenés, zaka
tolás, suhogás, csobbanás). Ezt érzékelte
tik az A. című vers sorai is: „Korty alkohol 
még. Cseppek a homlokán,/ s eső, szétfoly
va lassan a ruhán.” Még hasonlókra több
ször is bukkanunk a kötetben: „kis garni
szálló víz szaga” (Andal), „A gramofon még 
halkan surrogott” (Végzetes végjáték), „Ká
vé, cigaretta, majd levelet ír” (Cseprők).

Szürke felhők suhannak az égen, szürkü
let van. Látható e kép a Délután című vers
ben: „A felhők minden órában/ más irányból 
húzódnak elő”, vagy az Ülünk az autóban cí
műben: „Egy szürke felhő előttünk,/ mint 
a függöny, a szélben tovalibben.” Emellett 
megtaláljuk a már a borítón is uralkodó, a 
kötetben igen nagy hangsúllyal bíró motí
vumot, a vizet. A víz, amely nem a tisztulás 
szimbóluma itt, hanem mint ősi elem, meg
annyi változatával a mindennapok termé
szetes tartozékaként jelenik meg: a könny
csepp, az eső és a zápor, a tenger, a patak és 
a tó, a vízesés, egy kád víz.

A víz mellett a kötet verseinek másik 
fontos, központi eleme az ember, az embe
ri lélek. Megjelennek a testrészek versbe

szedése, a részek egésze: „szád nyelved lá
zasan sietve nem kutat” (Térden-könyökön). 
És az intim kapcsolatok, létszükségletek is 
föl-föl bukkanak, mint az ölelés, a szeret
kezés, a csók, a szerelem (Melyikünk, A gaz
da bekerít, Klepszidra, Hiába való, Délutáni 
óra, Sem vele sem magával aztán). A Bódí- 
tó, fanyar című vers az egész érintkezést 
szépen körülfogja: „A haj-/latokon szemér
mesen bóklászó szem, a pihés hónalj,/ a 
párnás, gyöngyházragyogású comb, az eny
hén re-/megő keblek testeik didergése, az 
erős szpré/ illata, s a féktelen vágy, amely 
mindkettőjüket/ hajtja, hogy a titkolódzó, 
az egymás testével/ ismerkedő, bátortalan 
kézmozdulatok után/ enyhén fokozódó, ele
venedő, aztán diszkréten/ rángatózó vonag- 
lásba csapjon át.”

A kapcsolatoknál maradva a vér szere
pét is érdemes megvizsgálnunk: először 
mint a tesben lévő éltető testfolyadék buk
kan fel (A csobbanás, a kondulás, Ütköző, 
Vak visszhang, Fák vére, Tízezer éj), majd 
mint a családot összekapcsoló kötelék. Két 
versciklus is erre a kötelékre épít, a Mie
lőtt megszülettem címűben a költő először 
egy meg nem született gyerek szemével írja 
le az eseményeket, egészen a szülők megis
merkedésének pillanatától a megszületésé
ig (Es akkor apukám, Nagy tánc volt). Majd 
később a Megszületek című ciklusban egy 
kisbaba perspektívájából láttatja az ese
ményeket: a megszületés mozzanatától az 
első szavak kimondásáig (A doktor bácsi, 
Nagyobb vagyok). Bepillantást enged egy 
család történetébe, a nézőpont azonban ér
dekes, mivel egy gyerek szemével meséli el 
a történetet, mintha csak részese lett vol
na a történéseknek vagy talán az emléke
zés egy különleges mozzanatát olvashatjuk.

De kiemelhetjük a Hőkamera című verset 
is, amely két ember életének összekapcsolá
sát ragadja meg egy oldottabb, humorosabb, 
ízesebb stílusban, igazi székely nyelvjárás
sal megfűszerezett lakodalmas hangulatot 
teremt, már-már hallani a muzsikát, érez
ni az ételek ízeit. Epika lírába oltva („orgo
na szaxofonok dobok hangjában”, „forrongó, 
pulzáló táncolok a parketten nehéz/ ételek 
italok jó zsíros levesek disznó- marha-/ és 
szárnyashúsok hideg- és melegsültek óriási/ 
méretű töltött káposzták”, „megannyi fené
kig/ ürített pohár rángatják egymást jobb
ra és balra/ a férfi jobbra az asszony balra a 
férfi összevissza/ a dallamra a zenére ahogy 
hallják ahogy tudják”).

Egyfajta kapcsolatnak tulajdonítható 
a hitbéli kötődés is. Az Istennel való kap
csolatot szinonimaáradattal nyomatéko- 
sítja: uram, atyám, istenem, úristen, jóis
ten, fennvaló (Invokáció, Ezredvégi töredék). 
Viszont megjelenik Szűz Mária is: Feke
te Vince Mária, anyácska című verse akár 
imádságnak is beillik („Te, aki malaszt- 
tal telve vagy,/ anyácska, anyácska el ne 
hagyj!”). Némi panteisztikus hanggal fű
szerezve: az ember és természet közelsége 
szintén fontos témája a verseknek, s hogy 
nem csupán vetített képről, illúzióról van 
szó, azt jól jelzik a hagyományos életszem

lélethez igazodó versek, ahol az embernek a 
családja, a hite és a természettel való har
móniára törekvése a legfontosabb.

Sajátos megvilágításba kerül az idő és 
annak múlása is: „S pult mögött az óra jár”, 
olvashatjuk a Hondáját ugratja című vers
ben, az idő múlását szintén többféle metafo
rával ragadja meg a költő, ezek közül min
denképp kiemelendő a vonat motívuma, 
amely halad, megy, zakatol, zötyög, aho
gyan az éveken is „átsiklanak a kerekek”. 
Viszont a vonat sem csak önmagában jele
nik meg, felvillan a vonatállomás, a maga 
részleteivel. Kiemelhetjük a Csütörtök cí
mű költeményt, amely egy Dsida-parafázis 
is egyben: „Nem volt csatlakozás./ Késést 
jelentettek be, és a hullatag/ setéiben ül
dögéltem a/ rázboieni-i váróteremben,/ 
csütörtökön. Az ablakon túl/ mozdonyok 
katakatja sziszegte/ az időt”. És az utazás 
is szembeköszön mint az elmúlás, a maga 
tragikus változatosságával: szágoldozás, 
zötyögés vagy akár ütközés (Ütközőj. S eb
be a lírai én jövőbeli öregség-elképzelése is 
belefér. Nem könnyű szavanként találkozni 
az élet igazságával, amikor már nincs több 
utazás, sem állomás, sem esemény, sem 
helyszín, se várakozás, se öröm, se könny, 
se múlt, se jövő: „nem elég ez a röpke idő 
fölfedezni/ megannyi emberöltő sem volna 
tán” (Két tompafényű lobbanás), „Csak azt 
tudom, hogy míg te vagy, vagyok,/ s amíg 
Veled, némán áll az idő” (Kizökkent idő).

Fekete Vince versei egy életesemény lán
colatát írják körül, ahol az emlékezés az 
egyetlen kulcs ahhoz, hogy mégis életben 
maradjunk. A kötet pedig egy minden ké
pet szépen átfogó verssel zárul: „Világvégi, 
nyári éjjel mit vetít az égre fel?/ Hazafelé, 
kéz a kézben, s a vágy hamar égre kel./ S 
ott a falu, ott egy ház is, s benne -  együtt -  
boldogak./ Életük, mint egy-egy szédült fer- 
geteg és forgatag.” (A világ újra)

Nagyon jó válogatáskötet a Fekete Vin
céé, nemcsak megragadja a figyelmet, lan
kadni sem engedi, mi több, „megakadályoz
za”, hogy egy percre is lerakjuk, míg végig 
nem olvastuk. Ha valaki most találkozna 
először Fekete Vince költészetével, ez a ver
seskötet jó választásnak bizonyulhat.

Fekete Vince: Vak visszhang. Sétatér 
Könyvek, Kolozsvár, 2015.
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JANCSO MIKLÓS

Potyások
Lokálpatrióta vagyok, be kell vall- 

jam már most, történetem elején. Vidé
ki városát megszokó-megszerető — be
csülő művészember. De el kell ismernem
-  ugyan nem szívesen, inkább meglehe
tősen vonakodva, csupán a tárgyilagos
ság és az igazság kényszerítő erejének 
engedve —, a főváros, az hiába, na, még
is csak Főváros. Különb, nagystílűbb, ele
gánsabb, gazdagabb, mint szerény, sokfé
le szempontból is vitathatatlanul szegény 
vidéki elmaradottságunk. Hogy csak egy 
példával igazoljam állításomat: teljesen 
másképpen, kisstílűbben (gyakran még 
a kisváros színvonalához sem méltó mó
don) potyáznak a potyázok vidéken, mint 
a fővárosban.

No de kezdem a legelején, a Vidékkel 
(nem írok Kolozsvárt, pedig részben itte
ni tapasztalataim alapján vontam le em
lített következtetésemet): könyvbemuta
tó van, tudományos munkát ismertet a 
szerző, több száz oldalas kötetet méltat, 
illetve saját kutatói szerénységét ecseteli 
sok-sok retorikai nagyvonalúsággal, be
szédhibával és időhúzással. Hosszú órá
kon át mondja, mondja és mondja... a te
remben általában 25-30 ember ásítozik: 
szerző rokonai (ilyenkor előkerülnek és 
jönnek családi meggondolásból); ha netán 
vezető funkcióban tevékenykedik a szer
ző-előadó, akkor a beosztottak is tiszte
letüket teszik (hát persze, féltik az állá
sukat, no meg remélik, évek múltán ők 
is előléphetnek egy jó adag betűhalmaz
zal). Továbbá egy-két őszinte érdeklődő ül 
a sorszéli székeken, hogy könnyebben le
hessen meglógni, ha a sok tudomány túl
lépi az önfegyelmezés tűréshatárát. Utol
jára említem történetem főszereplőit, a 
majdnem mindig jelen levő, az első so
rokban arcukon kissé zavart mosollyal 
feszengő három-négy célirányos vénasz- 
szonyt. Ők, ez utóbbiak a mindenkori, 
mindenholi törzsközönségek. Ha atom
kutatásról, ha nemi betegségről, netán 
kertészetről tartanak előadást, ha kinn 
havazik, ha esik, ha szép idő van: ők ott 
vannak jól öltözötten, érdeklődő arccal az 
Esemény színhelyén. Róluk akarok be
szélni, illetve beszélek is nagy-nagy tisz
telettel, hiszen ők azok, akik minden 
kultúr-megnyilvánuláson (megemléke
zés, díjkiosztás, vendégtanár előadása, 
képtármegnyitó, könyvbemutató stb.) je
len vannak.

Ugyanis — hogy a lényegre térjek — eze
ken az ünnepségeken, ha valaki kibírta 
az egész műsort versmondással, muzsi
kával, népdallal, szerzővel, szerkesztő
vel, kiadóval stb. egyetemben, italt szol
gálnak fel. Néha nem is keveset. Főleg, 
ha első könyves a szerző vagy ha na
gyon rossz könyvet írt. És többnyire ad
nak pogácsát is hozzá, ne rúgjanak be a 
kedves kultúrélvezők. Ha szegény szagú 
a rendezvény -  ez nem egyszer előfordul
-  megfogyatkoznak az érdeklődők (nem 
éri meg a dögunalom a két pohár ömlesz
tett bort, leértékelt cukrászsüteményt),

de az említett három vénasszony mégis, 
ekkor is, csak ezért is marad. És ahogy 
felszomorodik a gyér taps, ők elsőnek ki
osonnak a hirtelen-büfének kinevezett 
asztalkához, és amolyan Jaj de szerény 
kislány vagyok” mosollyal nekifognak in
ni. Egyik pohár italt a másik után öntik 
a hasukba. Aztán megtömik a markukat 
ropival és rágják a kőkemény sós kek- 
szecskéket és isznak rá megint, amíg van 
mit. Kis befektetésű kultúresten még ás
ványvízre is ráfanyalodnak. De követke
zetesen nyakalják azt is, ha más nincs. 
Aztán elsompolyognak amolyan itt sem 
voltunk, hipp-hopp-lesütött szemmel, sze
rényen, boszorkányosán jobbra-balra kö- 
szöngetve...

Szegény igazi, kíváncsi és őszinte ér
deklődőknek látszó betévedteknek alig 
marad valami inni-ennivaló. Hacsak nem 
igazi kultúrosok, s mint ilyen van potya
praxisuk: gyorsan megisznak ők is ala
pozónak 4-5 fél pohár bort (olyan, ami
lyen, ott egye meg a fene), majd a hatodik 
fél pohárral (mindig csak félig töltik az 
amúgy is kicsi poharat a ravasz protokol
losok) a kézben hanyagul körbepillanta
nak: kinek fejthetik ki hirtelenjében fris
sen támadt benyomásaikat.

Végül, a kultúr-tudományos-művészi 
esemény (és enni-innivaló) végeztével a 
helyszínen marad a sikertől felajzott elő
adó vagy szerző és családja, akik össze
szedik a tésztamorzsákat és üres üvege
ket, no meg a műanyag poharakat (ezek 
mindent megettek, megittak fájdalmas 
ténymegállapítással) és sikerélménytől 
ragyogva hazaindulnak hétköznapi éle
tükbe.

* * *
Másképpen történik mindez a Fővá

rosban. Az előadások nagyjából úgy zaj
lanak, csörgedeznek, nyúlnak el és foly
nak be kisebb-nagyobb kanyarokkal az 
Unalom-tengerbe, mint történik az Vi
déken. Annyi a különbség, hogy itt, a 
kultúra várában, elegánsabbak a min
denkori letéteményesek, jobban, illetve 
drágábban öltözöttek az előadók, való
di, nem egyszer metszett üveg borospo

harak helyezkednek el rendezetten a hó
fehér abrosszal megterített asztalon (és 
nem holmi vacak műanyag egyszer hasz
nálatosak), sok-sok pogácsa vagy bor 
alá való sajtos-sós tészta (természete
sen porcelán tálon) takarja a mosodá
ból frissen hozott vakítóan fehér vászon- 
térítőt. És van virág is asztalközépen, 
festett vázában, kezdés előtt pedig jó fél 
órával már szól a zene... Egyszóval: sok
kal európaibb miliőben pompázó, min
den szempontból gazdagabb asztal várja 
a kultúrára kiéhezetteket, mint Vidéken. 
Az ételt-italt rendszerint egy Alapítvány 
vagy Intézet fizeti, így a szervezők jóval 
nagylelkűbbek, mint szegény szórvány
ban élő, kisebbségi kultúrintézmény-fele
lősök vagy a meghívott előadók, akik nem 
egyszer saját zsebből áldoznak... Mire is? 
Ne forszírozzam.

Egy ragyogó rendezvényen vagyunk 
tehát: éppen befejeződött a gyönyörű, bé
relt fővárosi kultúrteremben megtartott 
tudomány-népszerűsítő előadássorozat
csokor. (Történetünk szempontjából tel
jesen mindegy, mi volt a téma, milyen 
hosszúra nyúltak az előadások.) A né
zők, hallgatók felállnak, diszkréten meg- 
tornáztatják-ropogtatják elmerevedett 
tagjaikat, majd sietnek gratulálni az is
merős, tudományos titulusokat, netán ki
tüntetéseket birtokló előadóknak. Kézfo
gások, üdvözlések, mosolyok... dedikált 
könyvek cserélnek gazdát... de a megterí
tett asztalhoz senki sem siet.

Csak én. Mint óvatos kisebbségi és sok 
fogadást tapasztalt, gyakran hoppon, il
letve éhesen maradt vidéki meghívott. 
A tepertős pogácsa remek, eszem, eszem, 
eszem. A kitűnő tokaji bor kitöltve poha
rakba, van vagy 30 belőlük, itatja magát 
és én hagyom itatni magam, igen, gyor
san megiszom két pohárral (persze előbb 
körülnézek, nem figyelnek-e, de nem lá
tok semmi gyanúsat, mire gyorsan még 
két pohár bort lehajtok). Majd gondter
helt képpel megmarkolok egy teli poha
rat (és nem félig töltött szemszúrást) és 
eltűnök a vendégseregben okosat mon-
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» » >  folytatás a 15. oldalról VARGA MELINDA
dani. Jól esik, hogy néhányan úgy tesz
nek, mintha érdekelné ó'ket ráncolt 
homlokkal, kínosan művi, választékos fo
galmazással kifejtett óvatos közhelyeim 
semmitmondása.

Közben diszkréten figyelem az asztalt. 
Már ellepték azt a meghívottak. Hanya
gul, könnyedén unottan csipegetik a tú- 
rós-rudakat, bele-belekortyolva a gyö
nyörűen sárgálló borba. És egymással 
fennkölten társalognak valami megfog
hatatlan szellemi magasságokban, hi
szen a rafinált toilettek, a parfümillat, a 
légiesség mind-mind azt sugallják, hogy 
az evés-ivás csak amolyan ki tudja há
nyadrendű valami az életükben.

Kicsit szédülök, gyorsan kiszámítom, 5 
deci bor van a gyomromban és két pohár 
víz. És 6 sajtostekercs. No, erre még le
het inni egy-két pohárral — gondolom —, 
de ni-ni, alig van már olyan pohár, ami
ben magakelletó'en sárgállik a drága ne
dű. Vajon mikor tüntették el a hasukban 
az előkelőségek -  csodálkozom némán és 
lelkemben nagy-nagy elismeréssel.

Enyhén szédelegve odamegyek szerve
ző' barátomhoz:

— Úgy tűnik, elfogy az ital — jegyzem 
meg halkan, látszólag közönyösen.

-  Már akinek -  válaszol nagy nyu
galommal, értelemtől és bortól csillogó 
szemmel, markában üres pohárral.

— Ezt hogy érted? — kérdezem.
— Az asztal bal sarkánál az abrosz 

alatt van kétszer két liter bor. Eldugtam.
Szünet. Csend.
-  Mikor vesszük elő? -  érdeklődöm 

unottan.
-  Amikor csak néhányan maradunk -  

jelentette ki.
Ittam sietve alapozónak két pohár ás

ványvizet — immár lélekben megnyugod
va, hogy hát nem halok szomjan, illet
ve, hogy hát sose halunk meg, ha ilyen 
szép az élet. Ejha. És tényleg forog a Föld. 
Nem nagyon, csak éppen amennyire kell 
kultúrából kifolyólag.

És akkor feltűnt Ő. Egy ismeretlen 
idős hölgy, hatalmas vászon bevásárló
zsákkal. Szerényen, megállt az ajtóban, 
mintegy jelezve, ő itt sincs, nem is ér
demes rá figyelni... Én mint gyakorlott 
kiállításlátogató és kultúrrendezvény 
szavalója rögtön észrevettem: itt valami 
nem tisztességes dolog készül. Valóban 
a némber, miután felmérte, hogy senki 
sem törődik vele, odasomfordált az asz
talhoz, és szatyrába ürítette gyakorlott 
mozdulattal a pogácsás, tésztás, szend- 
vicses tálak megmaradt tartalmát. Sőt, 
miután végzett a kekszekkel is, betett a 
szatyorba egy-két üres borospoharat. Ez 
már sok volt nekem. Elindultam feléje, 
hogy... szóval, hogy kikergessem. És ak
kor ez a -  tessék elhinni, nem túlzók -  
zseniális világvárosi, illetve fővárosi po- 
tyás elkezdte az abroszt emelgetni, mint 
aki tudja, hogy ott mindig kell lennie va
lami félrerakott ennek-annak. Pillanatok 
alatt felfedezte a bort, bevágta a szatyrá
ba és csendesen, illedelmesen elindult ki
felé. Mielőtt utolértem volna, szervező ba
rátom eléje sétált finoman, határozottan, 
halkan rászólt:

-  A pogácsát viheti, minden egyebet, 
tányérokat, poharakat visszatenni. A vi
rágot is. Vázástól.

És a vénasszony mindent szépen ki
rakott az asztalra. Engedelmesen, meg
jegyzés nélkül.

-  A bort tegye az asztal alá, ahol volt -  
utasította bámulatra méltó gyakorlattal 
hangjában a szervező.

A jelenetnek csak én voltam szemtanú
ja. Még jóformán pislogni sem volt időm, 
volt, nincs, eltűnt az öregasszony. Én a 
szervezőhöz fordultam.

-  Most már elővehetjük a kétszer men
tett bort -  mondtam -, alig maradtunk 
néhányan.

És lón. Mondanom sem kell, az egyik 
faliszekrényből (vagy honnan) előkerült 
egy tál félretett szendvics, tepertős pogá
csa, konyak — egyszóval remekül folytató
dott az intellektuális est.

-  Undorítóak ezek a potyások -  mon
dom én hajnal felé, mikor valahogy szóba 
került a belopakodott és leleplezett, tar
hálni akaró szemtelen vénasszony.

-  Mindig szemmel tartom őket — így, 
immár barátom, a fővárosi szervező.

Miközben vidám dolgokról beszélget
tünk, hirtelen eszembe jutottak az én 
otthoni, erdélyi kultúr-öregasszonyaim. 
Nem hoztam szóba őket, úgy éreztem, 
nem illik szégyenkezni velük — elvég
re ott, ahol magas szinten történik a 
műveltségterjesztés és minden, ami ve
le jár, kit érdekelne a mi szerény vidé
ki kultúrfórumaink története; és azok
nak a még szerényebb, potyaitalt, száraz 
tésztát és egyéb olcsóságot fogyasztó kis
nyugdíjas nénikéi, akik — jut eszembe 
hirtelen — becsületére legyen mondva, 
már a kezdésnél ott vannak (nem csu
pán a csemegére, a készre csempészik be 
magukat), emígyen, órákig tartó feneke
léssel keményen megdolgoznak a néhány 
pohár boldogító nedűért. Igen, ha bele
gondolok, ők csak olyan-amolyan műked
velő potyások.

Vagy talán még azok sem... Hiszen vé
gigülik -  nyitott szemmel (!) -  az Ese
ményt és nem csak a végére somfor
dáinak be, mint ama időben leleplezett 
fővárosi kolleganő...
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bőröm  mezején sétá lta tom  
ujjaim
hegyi patakok csobognak 
vállamon
illa tos avaron hevernek
a gondolatok
kigom bolják ingüket
m elegük van
türelmetlenek és izgágák
szem ed  sze líd  tó
n yugalm at hím ez
hom lokom ra
a belváros ódon utcáin
pillanatképeket keresek
sé tá inka t és hosszú beszélgetéseinket
idézem  fel
a reggeli verőfény hangod  
fü lem be visszalopja  
E gy hete a tavasz  
beköltözött a tájba  
s m ert m egöleltél 
virágok nyíltak  
testem  hajlatából
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SZŐCS ISTVÁN

Szárm azni, 
hej! (III.)
(Folytatás előző lapszámunkból.
Befejezés)

Mottó:
A száj, a száj, a hegedűs szája
Régen soros ügyeink dúdolja,
Ömlik belőle ének, mint kútból,
Mint gyöngyös patak éppúgy szól 

(Piber 1611 -  Mandics 2015)

I.
Mostanság közli folytatásokban a Szé

kelyföld nevű folyóirat Sántha Attila ta
nulmányát a székely ó'störténet balkáni 
vonatkozásairól. Tekintettel azonban ar
ra, hogy e sorok írásakor a befejezése még 
nem jelent meg, el kell tekintenünk az is
mertetésétől; ám, még azért is, mert jegy
zetelési módja és eló'adási módszere, nem 
a „kedves olvasó”, vagyis a nagyközön
ség számára készült, hanem szaktudósok 
szűk körét szólítja meg.

Egyébként a Balkán mint elképzelhető 
színtér a magyar őstörténet — egyes rész
leteinek — számára, nem újdonság. Erre 
vall az a legrégebbről feljegyzett ősi szó
lásmondás is: „Akkor jöjj vissza, amikor 
Csaba Görögországból!” Ám még Sánt
ha szláv „összefüggései” sem újdonságok. 
Szerinte a balkáni szlávok „szklavin” ne
ve valahogy „összekeveredett” a „szkitha” 
névvel. Eléggé nehezen átlátható, de má
sokat is foglalkoztatott az állítás, már 
Tóth Kurucz Mária is idéz egy osztrák tör
ténészt, aki szerint a hunok neveire szlá
vok illesztették az ich („fi”) jelentésű vég
ződést. Pl. Jankovics, Petrovics, Pavlovics 
stb. Ez azonban nincs kellőképpen meg
magyarázva. Ám mégis találkoztam már 
idősebb „délibábos” barátaim közül olya
nokkal, akik tudni vélték, hogy az a ma
gyar „öcs” — „legfiatalabb gyerek” -  jelen
tésű szó szlávosított változata! Egyébként 
könnyű elképzelni, milyen zűrzavar ural
kodhatott a hajdaniak lejében a különböző 
népnevekről és a népek jellemvonásairól, 
ha szembenézünk azzal, ami ma is zajlik. 
Pl. saját fülemmel hallottam egy ízben a 
sepsiszentgyörgyi vendéglőben két buka
resti minisztériumi főtisztviselő beszél
getését: „Honnét az ördögből van itt any- 
nyi magyar? -  Az ördög tudja, talán még 
a háborúból maradtak itt!” Egy másik ér
telmiségi megnyilatkozás: „Ezekről a ma
gyarokról sem lehet tudni, hogy kik. Egy
szer csak úgy leereszkedtek a hegyekből.” 
Akármeddig folytathatnánk! Magyar vo
natkozásban sem állunk sokkal jobban: a 
szegedi egyetemen végzett történelemta
nárral kezdve, aki nem tudta, hogy a ro
mán az neolatin nyelv, szlávnak hitte, s 
mikor itt járt Erdélyben, nem győzött cso
dálkozni, hogy mennyi latinos hangzású 
román szó van!... De ne folytassuk! II.

II.
A felkészítetlen olvasó ugyanis, mint tu

rista, ugyancsak zavarba jön, amikor lenn 
délen a Balkánon egyszer csak azt látja,

hogy egy tömény-szláv városban létezik 
„Sztárij Város” és „Novij Város”, azaz Óvá
ros és Újváros. Máshol meg van „Oraş” is, 
ami szintén a „város” szóból ered. A leg
szélsőségesebb magyar őstörténész, Cse
rép József, kiváló klasszika-filológus, az 
ógörög nyelvről tankönyveket írt vala
ha, s akit Hóman Bálinték annak idején 
megfosztottak egyetemi katedrájától (!), 
aki végül is az elsüllyedt őskontinenseket 
(Mu, Atlantisz) is összekapcsolta a magyar 
őstörténet kérdéseivel, már az első világ
háború előtt azzal kezdte „eltévelyedését”, 
hogy magyar nevű, majd magyar nyelvű 
népet fedezett fel a homéroszi színtereken! 
Horvát Istvánéktól teljesen függetlenül. 
Később a macedónok őseit „matyóknak” 
nevezi, így Nagy Sándort is. Például én 
is egyszer elcsodálkoztam, hogy Orosius 
ötödik századi térképén a Duna-Tisza- 
köz déli részén egy Mágtjalaná nevű or
szág van, s e név a matyóra emlékeztet; s 
a terület lakóit a rómaiak „limigantesnek” 
nevezték, amely afféle „szélenlakót” je
lenthetett, amelyet esetleg egyeztetni le
het a „székellyel”. Tudniillik itt kezdődik 
a „nemhivatalos” magyar őstörténet-irás 
kulcskérdése: hogyan nevezhették a Kár
pát-medencében a honfoglalás előtt már itt 
élő magyarokat? Akiket a Névtelen Jegy
ző csak „falubelieknek” mond (rustici), de 
Herodotos szigómeknek emleget! Én ma
gam hajlandónak mutatkoztam arra, hogy 
ezt a „szigün” szót a „szegénnyel” azono
sítsam! Hiszen a parasztságot a régi ira
tok gyakran a „szegénység” szóval illetik, 
olyankor is, amikor ez nem vagyoni álla
potot, hanem társadalmi helyzetet jelent. 
Noha nyilvánvalóan helyesnek tartottam a 
meglátásomat, nagyon bánt, hogy helynév
anyaggal nem lehet alátámasztani; azon
ban „Paraszt” tagú helynév is egy-kettő ha 
van! Próbálkoztam a szeg szócskával, Kő
szeg, Hátszeg, Egerszeg, Remeteszeg -  de 
ilyen is túl kevés található (ahhoz, hogy 
népnév lehessen, nem elég meggyőző).

És akkor, lámcsak, jön Cserép József a 
„cigány” szóval! És azzal a ki nem mon
dott gondolatmenettel, hogy a cigányok 
népnév gyanánt gyakran előző lakhelyük 
országnevét használták; Franciaország
ban például a bohém nevet, ami Csehor
szág régebbi, kelta eredetű BOEMIA el
nevezéséből ered, vagy angolul a gypsy, 
„egyiptomit” jelent (lásd: „a fáraók ivadé
kai” hamis nevét!). Csakhogy a „cigány” 
szó nemcsak Magyarországtól nyugatra, 
a németeknél használatos, hanem minden 
égtáj felé, a szláv népek nagyrészénél is! 
Magyarországon, mint személynév, egy- 
kettő bukkan fel a XIV. században, mint 
népnév, csak a XV. századtól kezdve! És 
Bizánc felől jött!

(Különben is a magyarban nem igen 
fordul elő az sz hang átváltása c hangba, 
fordítva viszont igen -  lásd Cibin: Szeben 
stb.)

Egyébként Magyar Adorján szerint a 
„székely” népnév ugyancsak az etnikum
nak patriarchalista életmódban élő ré
szét jelenti, amelynek a „szegény” pedig 
a matriarchalizmusban élőket. E véle
mény azonban nem hogy megvitatva, de 
még tudomásul véve sincs. Hogy mily ko
molysággal fogják fel az etnikai szárma
zás problémáját: vagy ötven éve olvastam 
a Spiegelben egy cikket arról, hogy Bu
dapesten a cigány gyerekeket külön isko

lákban tanítják hegedülni, de „ugyan hol 
van ez már attól”, kérdi a szerző, „amikor 
a cigány hegedűsök még úgy lovagoltak a 
pusztában, mint Dzsingiszkák!” Csak ép
pen azt nem tette hozzá, hogy lóháton vág- 
tatás közben, a nyeregben felállva, visz- 
szafelé is tudtak — hegedülni... Egy másik 
eset: Pozsonyban jártam egy román újság
író küldöttséggel, és a helyi főújságírónő 
a várra felmutatva, magyarázta, hogy ott 
koronázták a szlovák királyokat! Majd ké
sőbb, a kertvendéglőben arról panaszko
dott, hogy valaha, az idegen elnyomás mi
att, Szlovákiában egyetlen iskola sem volt. 
Mikor megkérdeztem tőle, hogy hát az 
a sok szlovák király mért nem alapított 
egyetlen szlovák iskolát sem, megorrolt! 
Ugyanis, amikor a jelenlévőknek próbál
tam megmagyarázni a „királyi székvár” 
fogalmát, a szlovák főnöknő tökéletes ma
gyar kiejtéssel közbevágott: „Igen, és azért 
is olyan ez a vár, mint egy felfordított 
hokkerli!” Ide tartozik, hogy amikor Prá
gában megkérdeztem cseh házigazdánkat, 
hogy az újságíró szövetség elnöke, Nocs 
elvtárs, véletlenül nem szlovák-e, így fe
lelt: „nem, csak sokáig dolgozott mezőgaz
dasági vonalon, azért olyan!”

Ám egy prágai német asszonnyal is 
megjártam. Igyekeztem felfelé a prágai 
óvárosban, s jött szembe egy nagyon sze
lídnek és németnek látszó idősödő néni. 
Megkérdeztem tőle németül: „Erre fel le
het menni a Hradzsanyinba?” (várba). Er
re a nő metsző lenézéssel így szólt: „Mond
hatott volna Hradsint is!” Éreztetve, hogy 
pecsovics rossz német vagyok, mert a jó 
német e névnek a rövidebb alakját hasz
nálja, a Hradsint! Ok ily apró részletet is 
fontosnak tartanak, mi — semmit se!

III.
A székely származás-kérdéshez hozzá

tartozna az is, hogy legtöbb „tudós” szerint 
valaha a székelyek vad, lovas, nyilazó nép
ség volt. Viszont többségük, legalább há
romnegyedük gyalog harcolt (pedestres), a 
magyar királyok pedig muzulmán íjászo
kat alkalmaztak, amíg a pápák ezt meg 
nem tiltották! Később az Anjou uralkodók 
aztán skót íjászokat béreltek a székelyek 
mellé Törcsvár számára; akik viszont a 
székelyektől megtanulták a „hajrá” csata
kiáltást, azért is angolul a „hurrá” kiáltás 
„harráh”-nak hangzik, más nyugati népek 
viszont az w-betűt tisztelték s ezért u han- 
gúak a hurrázások majd mindenütt; még 
nálunk is!

Viszont a műkedvelő, helyesebben „ma
gántörténészek” éppen olyan féltékenyek, 
irigyek egymásra is, mint amilyenek a 
hivatásosak! Ha csak lehet, nem idézik 
egymást -  főleg, ha valaki újdonságot fe
dezett fel! Példákat felesleges idézni, min
denki tapasztalhatta, aki ilyesmiket szo
kott olvasgatni.

Egyszer meg is kérdeztem a különben 
általam nagyon tisztelt Szabédi Lász
lót, aki mint ismeretes, a magyar nyelvet 
a latinnal nagyon alaposan és merészen 
egybevetette, hogy miért nem hivatko
zik azokra, akik e téren elődei voltak, pél
dául, többek között, Berzsenyi Dánielre? 
Azért, felelte, mert azoknak az egybeveté
sei más gondolatmeneteket idéznek!

Igen: származáskutatásban, az, hogy 
hova jutsz, attól függ, hogy honnét indul
tál!
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69. CANNES-I FILMFESZTIVÁL

Sieranevadától Brassóig, 
Peckinpahtől Coenig -  román  
film ek a riviérán
Ha népek versenyeként értenénk a vi

lág legfontosabb filmfesztiválját, akkor 
a Saul fia  tavalyi diadalmenete után be 
kellene látnunk, hogy a kortárs román 
film mindig rá tud eggyel tromfolni a ma
gyarra: ők most két alkotást mutattak be 
a versenyprogramban, ráadásul egy még 
jutott az Un certain regard nevű mellék
szekcióba is. Mindez azonban nem pusz
tán egy nem létező éremtáblázaton el
foglalt hely alapján dagadozó nemzeti 
büszkeségről szól, hanem arról, hogy a 
román film hírneve nem egy-két-három 
kiemelkedő szerző életművén alapszik, 
hanem egy egész filmes generáció mun
káján. A kaotikus és gyakran botrányok 
által tépázott finanszírozási struktúra 
ellenére a magyarénál sokkal szélesebb 
a nemzetközi szinten is élvonalbeliként 
számon tartott román filmrendezők köre. 
A Cannes-ban először felbukkant Puiu- 
Porumboiu-Mungiu hármas után követ
kezett Radu Muntean, majd egy évre rá 
az inkább Berlinhez kötődő Radu Jude, 
még később az egyből Arany Medvé
ig jutó Călin Peter Netzer, idén pedig a 
cannes-i fesztivál egyik legprecízebb for
manyelvét alkalmazó Bogdan Mirică; és 
akkor az olyan másodvonalbeli meste
rekről, mint mondjuk Sitaru, még nem 
is beszéltünk. Az új román film arany
generációjának teljesítménye öngerjesztő 
folyamatot eredményezett, a nagy számú 
minőségi film hatására egy ismeretlen 
román rendezőnek nagyobb esélye van 
külföldi producerekben partnerre találni, 
mint mondjuk egy magyarnak -  elég a 
már emlegetett Nemes Jelesre gondolni, 
aki éveken keresztül hiába keresett Ma
gyarországon kívüli koproducert a Saul 
fiához. Komoly fesztiválozó, akár produ
cer, akár forgalmazó, akár kritikus az il
lető, egy román film bemutatóját egyetlen 
seregszemlén sem hagyja ki, míg a ma
gyar film esetén ilyen attitűd legfeljebb 
néhány szerzővel, de nem az egész film
gyártással kapcsolatban figyelhető meg.

E folyamat okainak feltárása nem e cikk 
feladata, ezúttal pusztán az idei Cannes-i 
fesztivál román felhozatalát tekintjük át.

Kisgyerekkel, babakocsival nehezít
ve vergődik a harmincas évei közepén já
ró pár egy autókkal teli, építkezéssel fel
dúlt bukaresti utcán, végül a megoldás az 
lesz, hogy a férfi tesz egy kört az autóval, 
míg a feleség és az anyós mindent elintéz. 
Amint ez a szimbolikus értékű nyitójele
net jelzi, Cristi Puiu legújabb filmjében 
senki nem találja a helyét: sem az egyé
nek a családban, sem a családok a szűk
nek tűnő lakásban, és egy egész generáció 
az állandó átmenetiségbe szorult kelet-eu
rópai társadalomban. Klausztrofóbikusan 
szűkre szabott a film atmoszférája: há
rom rövid jelenet kivételével a teljes film 
egyetlen kis panellakásban játszódik, 
ahol a család néhány jó barát és szomszéd 
társaságában az apa halálának egy éves 
megemlékezését (parastas) tartja.

INEMATOGRÁF

A film oly mértékben sűrűn és gazda
gon rétegzett, hogy a kritikus nem tud
ja eldönteni, mivel kezdje, főleg azért, 
mert ráadásul mindegyik réteg oly szoro
san összefonódik az összes többivel, hogy 
egyikről lehetetlen a többi bevonása nél
kül beszélni. A történet középpontjában 
egy család áll, amelyben a testvérek, sógo
rok és sógornők, nagynénik és nagybácsik 
az idős anya (illetve egy piciny gyermek 
révén már nagyanya) által szervezett ritu
álé miatt gyűlnek össze. A film egyik réte
ge a közöttük lévő viszonyokra koncentrál, 
amelynek az apró súrlódásokon túl egyik 
fontos tétje az utódlás kérdése: fura, iga
zából teljes mértékben öntudatlan hatalmi 
harc zajlik a három fiú között a családfői 
pozícióért. Egyikük nem tud megfelelni a

Cristian Mungiu: É rettségi (B acalaureat)

szerepnek, a másik nem akarja azt, a har
madiknak meg eszébe sem jut átvenni a 
helyet, így a kis közösség irányítás nélkül 
marad, és a mindent eluraló tehetetlenség 
hatására még arra sem képes, hogy végre 
elfogyassza az ünnepi ebédet. A folyama
tosan elhalasztott étkezés természetesen 
rituális jelentőséggel bír, hiszen minden 
kultúrában a közösség torzsalkodásokon 
felülemelkedő együttlétének szimbolikus 
momentuma -  az, hogy nem tud sor ke
rülni rá, pont a család közösség-minőségét 
kérdőjelezi meg.

Amitől a Sieranevada igazán izgal
mas szellemi kalanddá válik, az az, hogy 
ezt az egyszerű kis eseménysort diskur
zusok és narratívák olyan mindent átha
tó szövete veszi körbe, ami az egész tör
ténetet más fényben is láttatni engedi. 
Puiu szerint nem a bizonyíthatóan léte
ző tények a lényegesek, hanem azok az el
beszélések, amelyekben azok helyet kap
nak, ugyanis az így létrejövő narratívák 
sokkal erősebben befolyásolják hétköznap
jainkat, mint maguk a valós adatok. En
nek a gondolkodásmódnak egyik szimbo
likus megjelenése, hogy az egyik testvér 
egész nap megszállottan magyarázza a 
9/11-gyel kapcsolatos összeesküvés-elmé
leteket, vagy az, hogy a film legelején az 
egyik házaspár azon veszekszik, hogy a 
férj nem a megfelelő ruhát vásárolta lá
nyának, aki egy különböző mesékből szár
mazó Disney-szereplőkből összeállított is
kolai előadásban (sokszoros áttétel tehát: 
egy mesékből szőtt újabb mese) fog szere
pelni. Ezek a nyilvánvaló jelzések elsősor
ban arra valók, hogy ráirányítsák figyel
münket az ilyen narratívák szubtilisebb 
formáinak jelenlétére és erejére: az idős 
anya által görcsösen követni kívánt ha
gyományokra az ünnepi ebéddel, a papi 
áldással és a halott apa öltönyének átadá
sával; a nagynéni csalfa férjének állandó 
hazudozásaira; vagy a halott apa félrelé
pésének történetére. Az már csak továb
bi csavar, hogy az apa hűtlenségéről szó
ló mesét az a labilis idegzetűnek beállított 
nagynéni (akit persze nem véletlenül hív
nak Ofeliának) adja elő, akinek saját há
zasságával kapcsolatos szélsőséges félté
kenykedése megkérdőjelezi minden ilyen 
jellegű sztorijának a valóságtartalmát. 
Ha ehhez hozzávesszük az egyik szereplő 
vérfagyasztó hatású, az egész film drámai 
csúcspontját képező megjegyzését arról, 
hogy a notórius hazudozó mindig tudja, 
ha a becsapott fél valahol mélyen, kimon
dás nélkül sejti az igazságot, már kezdjük 
kapisgálni a diskurzusoknak azt a labi
rintusát, amit a Sieranevada felvázol.

Puiu munkája abban az értelemben 
hasonló a román új hullám többi alkotá
sához, hogy tűpontos látleletét adja saját 
korának, azonban legtöbbjükön messze 
túlmutat az által, hogy nemcsak a felszí
ni jegyeket regisztrálja, hanem megpró
bálja a mélyben megbúvó folyamatokat 
is feltárni. A Sieranevadát elnézve arra 
a következtetésre juthatunk, hogy ennek 
a kornak, helynek és generációnak a tra
gédiája az, hogy fogva tartja őket egyfaj
ta archaikus tekintélytisztelet, a vallásos 
hagyomány, a kommunista múlt, vala
mint a kapitalizmusra való áttérés rögös
nek bizonyuló illúziója. A narratíváknak
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ebben a hálójában pedig csak éppen a 
múlt által megterhelt és vért izzadva a jö
vő fele törtető jelennek nem jut hely.

Pont a tünetek okainak feltárásá
ban vall kudarcot e hullám legsikere
sebb rendezője, Cristian Mungiu, aki az 
életművek azóta eltelt alakulását megfi
gyelve kilenc évvel ezelőtt leginkább jó
kor volt jó helyen, így ő aratta le a Puiu 
és Porumboiu által elvetett magok gyü
mölcseit. Idei filmje megosztott rendezői 
díjat érdemelt Cannes-ban, és ezzel egy
értelműen bekerült a legtekintélyesebb 
filmfesztivál „állandó” szerzőinek azon 
körébe, akik mindegyik művükkel szin
te bizton számíthatnak arra, hogy a ver
senyprogramban kapnak helyet.

Az Érettségi (Bacalaureat) egy közép
korú vidéki városi orvos néhány napját 
mutatja be, mikor lánya az érettségi előt
ti napon lesz erőszakkísérlet áldozata, és 
a csuklójára felkerülő gipsz csalásra le
hetőséget adó mivolta miatt nem tudna 
bemenni a vizsgára. Ettől a ponttól kezd
ve az apa a lánya érdekében kénytelen 
latba vetni tekintélyét, rábeszélőképes
ségét, végül pedig kapcsolatait, ugyan
is egy tökéletesre sikerült érettségi az 
egyetlen esély arra, hogy az elnyert ang
liai egyetemi ösztöndíjas képzést elkezd
hesse. Az eredmények bebiztosítása ér
dekében a kisvárosi korrupció gépezete 
beindul: az orvos lekötelezettje a rendőr
főnök, aki ismer valakit, akit le lehetne 
kötelezni a szervdonorlistán való előre- 
juttatással, és akinek a maga során lekö
telezettje az érettségi bizottság elnöke.

Nem csak így leírva, a filmet nézve is 
túl ismerős és túl egyértelmű a szituá
ció, ráadásul mindez még nyilvánvalóbbá 
válik a főszereplő zilált házasságának és 
szeretői viszonyának a bekapcsolásával. 
Első pillantásra e figurája leegyszerűsí- 
tettsége a legnagyobb probléma, minden, 
amit róla megtudunk és ami vele történik, 
csak a történet hamar előre látható fő ta
nulságával kapcsolatos — mivel a mind
egyik jelenet középpontjában lévő alak 
meglehetősen érdektelen, kevés idő eltel
tével egyszerűen unalmassá válik a tör
ténések követése. Ugyanakkor látni kell, 
hogy Mungiu már előző filmjével, a Dom
bokon íúZlal is elmozdult az egyszerű pszi
chológiai realizmustól egy olyan szikár, le
csupaszított struktúra irányába, amely a 
lélektani túlrészletezés helyett úgy pró
bálja a történet és a karakterek építőele
meit összerendezni, hogy azok a rendszer 
strukturális anomáliáját mutassák fel.

Az Érettségi azért végtelenül kiábrán
dító, mert már nem a kommunista múltat 
vagy annak személyi, politikai maradvá
nyainak romboló hatását mutatja be, ha
nem a rendszerváltó generáció végletes és 
végleges kudarcára világít rá. Azért elke
serítő ez, mert ők voltak azok, akik -  mint 
a főszereplő -  a kilencvenes évek legelején 
külföldről is hazajöttek a változásban re
ménykedve. Negyedszázad elteltével már 
nem hivatkozhatnak az előző rendszer foj
tó tehetetlenségére, hiszen mindenütt ők 
vannak pozícióban. Mungiu itt a viszo
nyok e kusza hálózatának felvázolásával 
leginkább arra kíváncsi, hogy van-e va
lamilyen strukturális, rendszerszintű oka 
e kudarcnak, vagy egyszerűen az emberi

Cristi Puiu: Sieranevada

esendőség ide vezet. Az Érettségi a legtöbb 
értelemben pontos látlelet, de ami az eré
nye, pont az a hibája is: a válság gondos 
feltérképezésén nem tud túllépni.

A formanyelvi elemzés szempontjá
ból hasznos a fesztivál által biztosított 
gyors összehasonlítás lehetősége: a fenti 
Puiu-filmmel összevetve feltűnő a rende
zés fantáziátlansága, az, hogy az amúgy 
korrektül megírt és eljátszott helyzete
ket nem tudja olyan térbeli vagy vizuális 
konstrukciókba helyezni, amelyek révén 
ezek képesek lennének önmagukon és el
sődleges értelmükön/jelentésükön túlmu
tatni. A végig nagyon finoman ringó, de 
amúgy nagyjából mozdulatlan kamera 
egyszerűen rögzíti az elé rendezett törté
néseket, anélkül, hogy azokat bármilyen 
értelemben generálni tudná. Magas mi
nőségű iparosmunka az Érettségi -  ami 
azért nagy érdem, mert a kimagasló re
mekművek között pont az ilyenek tették 
lehetővé azt, hogy a román film a maga 
egészében váljon a kortárs európai film
művészet megkerülhetetlen elemévé.

A cannes-i fesztivál fontosság szem
pontjából másodiknak tekintett szekció
jában jelentkezett az elsőfilmes Bogdan 
Mirică, aki kivételes forma- és műfajér
zékenysége, valamint a kortárs román 
filmtől megszokott sémáktól való eltéré
se révén keltett feltűnést. Kutyák (Câini) 
című filmje egy tűpontosan megtervezett 
és a végletekig feszítve kivitelezett alle
gorikus konstrukció, amely a műfaji pa
rafrázis műfajában alkot maradandót. 
Ebben a román filmtől szokatlan keret
ben képes a kortárs kelet-európai való
ság megjelenítésére, és egyedi jelensé
geken túlmutató, bizonyos értelemben 
mitikus dimenzióinak felvillantására.

Alapvetően itt egyfajta kettős remake- 
ről van szó, ami a Coen-fivérek Nem vén
nek való vidékjének karaktereit és né
mely fordulatát keresztezi Peckinpah 
Szalmakutyákjának alapszituációjával.
A szikkadt, végtelen és elhanyagolt ro
mán alföldet idézi meg az első beállítás, 
amelyben hosszan és türelmes lassúság
gal pásztázza a kamera a kórókkal, gyo
mokkal teli, parlagon hagyott mezőt, ez
zel adva meg az egész film feszülten

lassú ritmusát. Húszas évei közepén járó 
srác érkezik erre az elhanyagolt tanyára, 
amelyet, mint hamar kiderül, a Rendőr
ségnek (Poliţia) nevezett kutyával együtt 
nemrég örökölt nagyapjától, és amelyen — 
látható használhatatlansága miatt -  rö
vid úton túl is akar adni. Azonban már 
első éjszaka felfigyel arra, hogy földje
in, nem túl messze a háztól, vakító fény
szórókkal és bőgő motorral terepjárók 
köröznek, amelyek első jelei egy homá
lyos, maffiaszerű szervezetnek, amely az 
egész környékre rátelepedett, és amelyet 
természetesen hősünk sem kerülhet el.

A fent megidézett jelenet óhatatlanul 
eszünkbe juttatja a már említett Coen- 
filmet, és akárcsak ott, itt is megtaláljuk 
a nyugdíj előtt álló, nagybeteg rendőrt, 
a kietlen pusztaságot és a magasztosság 
teljes hiányát. Ugyanakkor a Kutyák ban 
az a rendkívüli, hogy pont azokat a túlzó, 
szenzációhajhász elemeket (lásd például 
Javier Bardem figuráját) hagyja ki, ame
lyeken a Nem vénnek való vidék annak 
idején elbukott, így a túldramatizált for
dulatoktól és a pozitív végkifejletnek még 
a lehetőségétől is mentes történet olyan 
fojtott feszültséggel teli, amelyről Coenék 
csak álmodtak. A posztwestern műfajá
nak megfelelően deheroizált szereplők 
úgy tudják a globális zsánernek megfe
lelő jegyeket (kegyetlenség, érzelem- és 
értékhiány, bizalmatlanság) hozni, hogy 
közben mégis minden pórusukat átitatja 
kelet-európaiságuk. így válik e történet 
mindkét szinten relevánssá.

Nem lehet eléggé dicsérni Mirică vég
telen türelmét, amellyel mind a szereplők 
komótos gesztusait, mind a szinte moz
dulatlan táj minimális változásait figye
li, és a kettőt ezáltal olyan zárt egységbe 
forrasztja, amelyből a kívülről érkező fő
hősnek és nézőnek egyaránt nyilvánvaló
vá lesz, hogy a dolgok itt egyszerűen csak 
így működhetnek. Végtelenül következe
tes képi megformálás és parádés színész
vezetés teszi ezt a filmet rendkívül ígére
tes pályakezdéssé, nem véletlenül kapta 
meg szekciójában a Filmkritikusok Nem
zetközi Szövetségének (FIPRESCI) díját.

GYENGE ZSOLT
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CSUSZNER FERENCZ

„Nem lehet, 
hogy mi éppen  
jelentünk  
valamit?”
A jó Beckett-előadás nézhetetlen. Ha 

nem tartanék attól, hogy valaki komo
lyan veszi ezt az állítást, nem pontosíta
nék, de a biztonság kedvéért álljon itt a 
pontosítás: a jó Beckett-előadás élvezhe
tetlen. így sem elég, tenni kell még egy 
lépést -  meglehetősen nagyot: Beckettet 
játszani nem lehet. Ezt már a Tompa Gá
bor rendezte A játszm a vége című előadás 
sajtótájékoztatóján mondja Visky András, 
az előadás dramaturgja, majd hozzáfűzi: 
„Lehetetlen A játszm a végét játszani, bor
zalmas teher van a színészek vállán”. Ez 
használható kiindulópontnak tűnik. Be
ckett sem a színészre, sem a nézőre nincs 
tekintettel műveiben, és ez hatványozot
tan igaz A játszm a vége esetében.

P ,  EÁTRUM
A modern ember létének második vi

lágháborút követő kiüresedettsége, re- 
ményvesztettsége köré épülő műveiben 
Beckett nem csak elrontja a nyelvet, a sza
vakat és a szavakban kifejezhető létezést. 
Ha ennyit tenne, maradna remény, hogy 
valaki — talán éppen Godot — helyükre te
heti, megjavíthatja a hibás alkatrészeket. 
Ehelyett Beckett a szavak mögött feltéte
lezett értelmet, jelentést vonja meg, és ez
zel együtt magát a létet teszi okafogyottá. 
Innen nézve, talán már könnyen belátha
tó, hogy minél jobb, azaz minél inkább a 
Beckett szándékai és elképzelései szerint 
valósul meg egy előadás, annál nehezebbé 
válik a színrevitele és a befogadása.

A fennállásának éppen hetvenedik év
fordulóját ünneplő Marosvásárhelyi Nem
zeti Színházban idén készült először elő
adás Samuel Beckett-műből. A 2016. május 
13-án bemutatott A játszm a vége színpad
ra állítására aligha lehetett volna megfe
lelőbb rendezőt találni Tompa Gábornál. 
A Kolozsvári Állami Magyar Színház igaz
gatójának hazai és külföldi színházakban 
rendezett tizenegynéhány Beckett-előadá- 
sa közül az egyik legjelentősebb a sepsi
szentgyörgyi Tamási Áron Színházban, 
2005-ben bemutatott, és UNITER-díjra je
lölt Godot-ra várva, de a marosvásárhelyi 
produkcióhoz kapcsolódva lényeges meg
említeni az 1999-es, a Kolozsvári Állami 
Magyar Színházban bemutatott A játszma  
vége előadást is. A tizenhét évvel ezelőt
ti előadásról szóló beszámolókban említett 
megoldások közül néhány feltűnik ugyan 
az új előadásban is, de ugyanezekből a be
számolókból az is kiderül, hogy a marosvá
sárhelyi előadás nem egyszerű remake, új
rarendezés, hanem A játszm a végének új, a

korábbira ugyan alapozó, ám annál mind 
gondolatiságában, mind vizualitásában le
tisztultabb színrevitele.

Az előadásban vak férfi ül apró kere
kekkel felszerelt karosszékében egy tágas, 
szürke helyiség közepén. Egy másik, fia
talabb, sánta és görnyedt férfi áll a balján, 
utasításra vár. Ez utóbbi leülni, az előbbi 
felállni képtelen. Tőlük jobbra két széles 
cső emelkedik ki nagyjából egyméternyi- 
re a padlóból, mindkettőn fedél. Kukák. 
A kerekes székben gubbasztó Hamm (Bí
ró József) lábnélküli szülei, Nell (Biluska 
Annamária) és Nagg (Makra Lajos) lak
nak bennük. Egyedül a sánta Clov (Bart- 
ha László Zsolt) képes mozogni, helyet vál
toztatni. O szolgálja ki a többieket.

A szereplőket körülvevő szürke doboz 
(díszlet- és jelmeztervező: Dobre Kóthay 
Judit) jobb és bal oldalán -  olyan maga
san, hogy Clov is csak létráról érheti el, 
amikor Hamm ráparancsol, hogy kinyis
sa őket — egy-egy kör alakú ablak áll, 
ugyancsak kör alakú fedéllel. A plafon
ról reflektorok lógnak, a plafon és a falak 
találkozásánál vízvezeték fut végig. A fa
lakon mintha víz csorogna. A tér steril, 
halott, és a benne létezők, Hamm, Clov, 
Nell, Nagg is csak tehetetlenségükben 
maradnak még ideig óráig életben.

Ebben a furcsa, időn és létezésen tú
li térben zajlanak A játszm a végének, en
nek a fordított, negatív Noé-bárkája törté
netnek az eseményei. A szereplők minden 
megnyilvánulásának elsődleges célja a 
játszma feltartóztathatatlan végének két
ségbeesett elodázása. A valamikori napi 
rutin újra és újrajátszása, az ezerszer fel
tett és megválaszolt kérdésekből álló dia
lógusok ismételgetése, az unalomig ismert 
történetek mesélése nem szolgál egyebet, 
mint a tény elfedését: az idő megszűnésé
vel, immár kizárólag a szereplők kezében 
van a döntés, hogy véget vessenek saját, 
bármiféle értelmet nélkülöző létüknek.

Clov, amint az óra reggelt jelez, fel
ébreszti Hammot, reggelit ad neki, kör
betolja a kerekesszéket a térben, s mi
közben hol egymást, hol a kukában elő 
öregeket kínozzák, nem csak a becket- 
ti posztapokaliptikus vízió abszurditása 
teljesedik ki, hanem fókuszba kerül né
hány olyan téma is, ami az előadásban 
látottakhoz a világvége biztonságos tá
volsága helyett kényelmetlenül testközeli 
értelmezési lehetőségeket rendel. Törté
nik mindez úgy, hogy az előadás szövegé
ben, díszletében és a színészek játékában 
is folyamatosan reflektál önmaga színhá- 
ziságára és a közönség jelenlétére, ami 
-  legalábbis a bemutató utáni harmadik 
előadás során úgy tűnt — teljesen összeza
varja a Becketthez és Tompa Gábor meg
oldásaihoz nem szokott nézőket.

Miközben az összezavarodottság -  vél
hetően -  a legkevésbé sem az alkotók 
szándéka szerint való, mégis ez az egyik 
lehetőség arra, hogy a nézők érvényes kér
déseket tudjanak felvetni A játszm a vé
ge kapcsán. Ezek a bizonyos érvényes kér
dések ugyanis — erre ismét Visky András 
hívta fel a figyelmet a előadás sajtótájé
koztatóján -  nem a játéktéren lezajlott tör
ténéseket firtatják, hanem azt, hogy mit él 
át a közönség. Ebben a tekintetben — ezen 
a bizonyos harmadik előadáson — nemcsak

az érvényes kérdések felvetéséig, hanem 
ezek határozott megválaszolásáig többen 
is eljutottak. Egy házaspár csendben, a le
hető legkisebb feltűnést keltve hagyta el 
előadás közben a nézőteret. Egy idős fér
fi botjára támaszkodva igyekezett átvere
kedni magát a többi nézőn, de a sor köze
péhez érve mégis inkább úgy döntött, nem 
folytatja útját, és a helyzetbe beletörődve 
elfoglalt egy addigra megüresedett széket. 
Egy másik, a leghátsó sorban ülő idősödő, 
öltönyös úriember, Clov éppen elhangzó 
replikájával egyetértésben, jól hallhatóan 
kifejtette, hogy ő maga is csak a játszma 
és főleg az előadás végére vár. Ezen az elő
adáson a közönség kritikus tömege, ha nem 
is a nézőtér elhagyásával, de az aktív be
fogadói figyelem megvonásával a játszma 
idő előtti berekesztése mellett döntött.

A jó Beckett-előadás önmagában, a 
megfelelő színházi és kultúrtörténeti alap
ismeretek, vagy legalább az előadással 
és az önmagunkkal szemben tanúsított 
szükséges türelem és kíváncsiság hiányá
ban élvezhetetlen. A rendezői koncepció, a 
szöveg, a színészi játék, minden gesztus, 
minden hang értelmetlen és értelmezhe
tetlen marad, ha a néző megvonja bizal
mát a produkciótól. Hogy kinek és miként 
kellene megakadályozni a bizalomvesz
tést, nem csak a Beckett-előadások, ha
nem a teljes kortárs színházi közeg szem
pontjából releváns kérdés. Amíg sikerül rá 
választ találni, addig be kell érnünk az
zal, hogy A játszm a vége olyan produkció, 
amely a rendezésen, a szövegen, a színészi 
játékon keresztül, még ha nem is szándé
kosan, de képes valódi eseménnyé tágítani 
a színházi előadás határait. A sötét doboz 
mellett játéktérré válik a nézőtér is, ahol 
ki-ki saját habitusa és elképzelései szerint 
protestálhat az előadás során megélt hiá
bavalósága, türelmetlensége, embersége 
vagy éppen embertelensége okán.

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata. Samuel Be
ckett: A játszm a vége. Rendező: Tompa 
Gábor. Szereplők: Bíró József, Bartha 
László Zsolt, Biluska Annamária, Makra 
Lajos. Dramaturg: Visky András, dísz
let- és jelmeztervező: Dobre-Kóthay 
Judit, rendezőasszisztens: Nagy Bo- 
tond, ügyelő: Vajda György, súgó: Súgó 
Erzsébet.
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TOTÓS DOROTTYA

Passzus az
elbeszéléshez
Cserna-Szabó András Sömmi. című re

génye dokumentumként ajánlja önmagát, 
leleplezést és igaz történetmondást ígér -  
teheti ezt azért, mert elbeszélője Veszelka 
Imre, a koronatanú, aki az elbeszélt (anti) 
hősnek, Rózsa Sándornak bizalmas társa. 
Ez a választás Cserna-Szabó részéről teret 
enged a hitelesítési eljárások irodalmi to
poszainak és közhelyeinek használatára, 
de főképp kifordítására és parodizálására.

k
Veszelka Imre ugyan csak akkor ismeri 

meg Rózsa Sándort, mikor az már betyár, 
mégis elmesélheti annak születését, mert 
a Kegyelmes Paraszt mindenre emlékszik: 
magzatbeli állapotára, a fogantatására és 
az előző életére is -  mikor nádirigó volt. 
Rózsa Sándor bukásra predesztinált hős: 
burokban jön a világra, de már születé
se előtt alkut kíván kötni tiszta lelkére az 
ördög, hogy megronthassa azt. Méltó tár
sa lesz Veszelka Imre, aki saját születését 
is elmeséli: ő a második iker, akinek világ
ra jövetele anyja halálát okozza. Mindkét 
történet kétszeresen közvetített, hiszen 
egyiket Rózsa Sándortól, a másikat apjá
tól hallva mondja újra a narrátor — ezáltal 
már a regény első két fejezete kitüntetett 
pozícióba állítja az elbeszélhetőség (hite
lességének) kérdését. Cserna-Szabó erre a 
közvetítettségre egy másik fontos tényező
vel is felhívja a figyelmet. Veszelka Imre 
„beszédhibás”: pestiesen beszél, a szögedi 
nyelvjárást csak akkor használja, ami
kor másokat idéz, ebben pedig nem (lehet) 
mindig pontos, így a szögedi dialektust is
merő olvasó számára nyelvileg is jelöltté 
válik a történetek közvetítettsége.

Az újramondás mindig valamilyen vál
toztatást, torzítást is jelent, Veszelka Im
re elbeszélői alakja pedig ezt meg is erősí
ti, miközben az állandó hitelesítés révén a 
két ellentétes irányultságú folyamat meg
kérdőjelezi, felülírja egymást. Teiresziaszi 
mesélőként mutatja be saját magát, mint 
85 éves vak koldust, aki a szegedi Pá
va vendéglővel szemben ül és emlékezik. 
Magabiztos előadásmódja révén az olva
sónak eszébe sem jut kételkedni szava
hihetőségében: egyáltalán nem meglepő, 
hogy az ördög személyesen alkudozik, az 
1848—49-es forradalom sikeresen végző
dik, vagy hogy egy magzat túléli, amint 
kivágják a méhből, eltávolítják a két kis- 
ujját, majd visszavarrják az anyaméhbe. 
Mindeközben azonban az olvasó végig tu
datában van az előadott történetek közve
títettségének, a jelentős időbeli távolság
nak -  hiszen Veszelka szimbolikusan az 
1900. évből visszatekintve mesél el egy le
tűnő életformát -  és az elbeszélői pozíció 
paradoxális voltának.

Cserna-Szabó olyan mindentudó narrá
torként helyezi Veszelka Imrét az elmon

dott világba és fölé, aki elmesélheti azo
kat a történeteket is, amelyeknek nincsen 
szemtanúja. A narrátori pozíció és az elbe
szélt helyzet közötti inkompatibilitás egy 
gyilkosság leírásában tűnik ki. Ugyanis 
az áldozat — egy pusztai kovács Piros nevű 
lánya — halálának körülményeit csak az 
elkövető Pruska doktor ismerhette, mert 
egyedül ő volt ott, amikor megmérgezte a 
lányt, aki felébredt a tetszhalálból: Jól je
gyezzék meg, egy életre, hogy ha a Pruska 
doktor valakire azt mondja, hogy halott, 
akkor az holt, és punktum, nincs apel
láta.” (63.) A Veszelka Imre eme gyanús 
mindentudása és vaksága közötti látszó
lagos ellentmondás a mű előrehaladtával 
egyre hangsúlyosabbá válik. Az Epilógus
ban például részletesen leírja egy olyan 
szereplő külsejét, kitérve ruháinak anya
gára és színére is, akivel az elbeszélői je
lenben találkozik. Az ellentmondást végül 
ő maga oldja fel, mikor bevallja: „egy lá
tó vak koldusnál jobb állás nemigen léte
zik, a vak koldus többet lát, mint a látó.” 
(201.) Ez az utólagos visszavonása egy ko
rábbi kijelentésnek megkérdőjelezi az el
beszélő többi állításának hitelességét is. 
Visszafele olvasva ezt a ravaszságot, játé
kosságot, felmerül, hogy a fiktív elemek
nek az abszurdba hajlítása nagyon tuda
tos elbeszélői ferdítés. Ilyetén Veszelka 
Imre alakján keresztül Cserna-Szabó cél
ja egy jó történet elmondása, ez pedig két
ségtelenül lehet igaz és leleplező a maga 
világában, és amelyhez viszonyítva a való
ság (?) csak egy másik lehetséges, bár ke
vésbé izgalmas vagy elmondásra érdemes 
végkimenetel.

Veszelka Imre tehát mindenről tud 
(mintegy belelát a pusztai emberek kö
zösségi tudatába), és mindent el is mesél. 
Rózsa Sándor mitizált élettörténetének 
minden eseményére nyújt magyarázatot, 
leleplezi a betyár erejének és motiváltsá
gának forrását, ugyanakkor tovább építi 
az alakja köré szerveződő legendák sorát, 
hiszen a felkínált megoldások kizárólag 
a néphiedelmek, a fikció kontextusában 
érvényesülhetnek. Cserna-Szabó ezáltal 
úgy mutatja meg Rózsa Sándort -  és a to
vábbi szereplőket -, mint valós személye
ket, akik azonban a történelmi, irodalmi 
és népművészeti tudat termékei — illetve 
mindezek tagadása is.

Rózsa Sándor alakja kezdeti indítta
tásaiban és megítélésében valóban meg
felel a hagyománynak, hisz a regény ele
jén Cserna-Szabó úgy alkotja meg a betyár 
személyét, mint egy pusztai Robin Hoodét. 
A még gyermek Sándort az indítja el az 
igazságszolgáltatás törvényen kívüli lehe
tőségeinek irányába, hogy Pékár és betyár
bandája megalázzák és megölik édesany
ját, majd őt és öccsét otthagyják bennégni 
a felgyújtott tanyán. A könyörtelenül erő
szakos és jogtalan bánásmód ellenében lép 
fel Rózsa Sándor; a bosszúvágy és az igaz
ságtevés iránti vágy végig belső motivá
ciójának alapját képezik az egyre inkább 
széteső hősnek. Ezek megvalósítása még
sem katartikus, ugyanis az olvasó fokoza
tosan veszíti el a Rózsa Sándor irányában 
tanúsított kezdeti szimpátiáját, ahogyan 
az átalakul Pékárrá: az eredetileg az igaz
ságszolgáltatás által legitimizált kegyet
lenség elkezd céltalanul és irányítás nél
kül működni. A kisrománban ez képezi 
Rózsa Sándor karakterfejlődésének -  vagy
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mondhatnánk, hanyatlásának -  tetőpont
ját: a történelmi tényt képező vérengzés a 
szabadságharc keretein belül és az arche- 
tipikus ellenség legyőzése. Pékár kivégzé
se azonban nem megnyugtató, Veszelka 
Imre úgy narrálja az eseményt, mintha 
egyfajta testvérgyilkosságról lenne szó, 
a küzdő felek egyenlő rangúak, egyfor
mák, úgy tűnik tehát, Rózsa Sándor ön
magát készül megölni: „olyan gondolatom 
támadt, hogy ennek a mérkőzésnek sosem 
lesz vége, mert egyik sem bírt a másikkal, 
sehogy sem tudtak egymás fölé kerekedni, 
mintha mindkettőt az Ördög segítette vol
na, két gyűlölettől eltorzult orca, két bosz- 
szúvágyó tekintet, két pár sátáni dühtől 
vörösen izzó szemgolyó.” (173—174.) Tekint
hető ez annak a kivetüléseként is, amint 
Rózsa Sándor az előzetesen kitűzött cél, az 
igazságosság, a szegények segítése érdeké
ben próbálja legyőzni a kegyetlenség ösz
tönét -  sikertelenül.

Cserna-Szabó azonban nem hagyja egy
oldalúnak Rózsa Sándor alakját, a tuda
tos karakter(le)építést részben a humorra 
vezeti ki -  ahogy a regény egészének elő
adásmódja is a fekete humor és a groteszk, 
morbid erőszakosság között váltakozik. 
(Például Veszelka Imre rejtett iróniája tű
nik ki akkor, amikor Rózsa Sándor összes 
megszólítása közül éppen a Kegyelmes Pa
rasztot használja, hogy rögtön utána leír
ja, az miként ver szinte halálra egy gyer
meket, mert kimondta a Sándor nevet.) Az 
alakteremtés leginkább humoros eleme az, 
hogy Cserna-Szabó a kegyetlen Rózsa Sán
dort egy, a mai ponyvairodalomra jellem
ző hősteremtési divat értelmében halhatat
lan, kulacsból vért iszogató, vámpírszerű 
alakként írja le. A szöveg olvasása ilyetén 
témájában, előadásmódjában és szerkesz
tésében egyszerre szórakoztató élmény, 
miközben a szerző az elbeszélhetőség, hi
telesség irodalomtechnikai kérdéseit is fel
veti, és kibillenti az olvasót az egyszerűen 
meghozható morális döntéshozatalból.

Cserna-Szabó András: Sömmi. Mag
vető, Budapest, 2015.
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Cseh Katalin: Baba néni és 
Márk. Gutenberg Kiadó, Csík
szereda, 2015. Kürti Andrea 
rajzaival

A Vágyországból, Végtelenvá
sárhelyről útnak induló Márk 
rossz fékezés nyomán kerül a 
Földre, de ez az apró k is m anír 
hatalm as örömöt hoz Baba néni 
életébe. A zafírkék szem ű, ezüst
fehér kontyú néni és a bodor ha
jú, fürkész tek in tetű  kisfiú  Cseh  
K atalin  legújabb verseskötetének  
főszereplői. Ok ketten egy külö
nös hangulatú , hétköznapi rituá
lékból felépülő, könnyed ritm usú  
verslánc figurái, am elyben a földi 
és az égi, a realitás és a vágyak  
szem élyes párbeszéde bontako
zik ki. Baba néni a m aga k is ker
tes házával, takaros konyhájával, 
ódon tárgyaival, m indennapi fog
lalatosságaival az élet ízig-vérig  
m egtestesítője, m íg vele szem ben  
Márk elsősorban a vágyak köve
te, a gyerekkor felhőtlenségének  
alakja, egy olyan, m ég csillagba
ráttal is rendelkező k is lény, ak i
nek hátizsákjában csodatermő, 
m esebeli gyógynövények vannak. 
Baba néni és Márk kapcsolata a 
földi és égi találkozása.

Ennek alárendelődve alakul a 
kötetben az idő- és térbeli utazás. 
Nem hiányoznak a hétköznapisá- 
got közelhozó nappali cselekvések  
sem, de leginkább az este, az éj 
honol, h iszen ez m aga a titokza
tosság, a rejtelem  ideje. Ilyenkor 
fokozottak a vágyak, az álmok, 
az em lékezés, am elyek m integy  
kulcsszavai a kötetnek. Ezt erősí
ti az is, hogy a szerző saját édes
anyja em lékére írta a kötetet.

A kézzelfogható valóság, a 
csendes nosztalgia, a lélekm oz
gató vágyak gyerm eki zeneiség
ben, szókapcsolatokban élénkül

nek meg. Tobzódunk a színekben, 
am it nagyszerűen k ihasznál 
Kürti Andrea, a versek illusztrá
tora: barna koffer, kopott sárga  
bőrönd, piros kockás asztalterí
tő  m ellett elvehetetlenül ott van
nak az áttetszőséget sugalló lágy  
kékek és a központi csillagm otí
vum  m eleg sárgája is. A szeret
hető rajzok m integy életre keltik  
a sorokat, s nagym értékben hoz
zájárulnak ahhoz, hogy az olvasó 
igényes gyerm ekverskötetet tart
hasson kézben.

Cseh K atalin 38 verse úgy szól 
a gyerekekhez, hogy közben fel
nőtt olvasójuk is egy-egy életké
pet m agáénak tudhat. Eszköz- 
telen egyszerűség, tiszta  forma, 
csengő zeneiség jellem zi, jól kör
vonalazott szavakban a meg
élt tartalom , s ettől kíváncsiak  
vagyunk Baba nénire és Márk
ra. Figyelem m el követjük őket a 
nagyváros helyszínein, s ha Márk 
útra kél, a hátrahagyott piciny
ke csillagot m indannyian keres
sük... Mert valahol a keresésről, 
az elmúlásról, a m inden földi va
rázs illékonyságáról is szól a kö
tet. Ezek után mi is m egkérdez
zük: „Lássuk, a vágyak m ost hol 
vannak? /  Lassú szívekben föl
gyorsulnak...”

H alandó és  h a lh ata tlan  
eg y  fedél a la tt

C icatéren  tú l
Petőcz András: Cicaszobor 

áll a téren. Gyerekek rajzaival. 
Pont Kiadó, Budapest, 2013.

Petőcz András -  időnként, 
amikor kicsit táncolni akar a 
szavakkal, s háttérbe szorítja az 
egyébként komoly tém áit -  gyer
m ekverset is ír, m erthogy ezek
ben különösen lehet zeneileg rit
m ikus szövegeket létrehozni, 
lehet táncolni. Cicaszobor áll a 
téren című kötete is ezt példáz
za, h iszen  m agával ragad a rit
m us, élnek a szójátékok, a hang
zás egyedi világot terem t.

ß fülszöveg
Ebbe a hol lágy, hol pörgő, hol 

simogató, hol felkavaró világba 
helyezi szereplőit, amelyek közül 
m ár csak a cím kapcsán is kiem el
kednek a m acskák, de m ellettük  
nem hiányoznak a m esebeli figu
rák, a típuskarakterek, Micimac
kó és barátai, illetve a lírai én
nel azonosuló m elankolikus Dodó 
sem, aki „páratlanul” bolyong, k e
resi a helyét. Ez a sokféle szereplő 
különböző hangulatot hoz m agá
val, így a látszólag vidám, pör- 
gős gyerekverskötetbe be-beépül 
a szomorúság, a félelem, a fájda
lom, m erthogy a kicsik v ilága er
ről is szól. A  m egszem élyesített 
term észet is szereplővé növi ki 
magát: a hold, napsugár, fű, tó, 
dombok, hegyek úgy m utatkoz
nak be, hogy kibillentik az olva
sót a szokásos nézőpontból. Dom
bok, / dombok, / dombok, / miért 
robotoltok? II Egykettőre / hegyek 
lesztek, / mégha nem is / igyekez
tek! II Jó lesz nektek? / Nem lesz 
jó! / Lesz rajtatok / kilátó!

Petőcz úgy klasszikus, hogy 
közben modern, s ez igaz formá

ra, tartalom ra egyaránt. A mon- 
dókaszerű, rím es-ritm ikus versek  
közé becserkész egy-egy nehezeb
ben em észthető szabadverset is, s 
ta lán  csak em iatt ajánlják a kö
tetet öt éven felülieknek. Egyéb
ként csupa zene minden, a szó
készlet pedig néhol kifejezetten  
m ai, az internet világához köt
hető, am itől szintén felcsillan  a 
kis olvasók szem e. N agyszerű hu
mort, komoly szövegköziséget, 
sok játékot, néhol pedig filozofi
kus párbeszédre h ívást nyújt a 
könyv.

Szem ély szerint én nem sze
retem  a m acskákat, de va la
m iről lem aradtam  volna, ha  
em iatt félreteszem  a kötetet. 
M erthogy cicatéren túl, sokkal 
többről szól a kötet. A hétközna
pi és varázslatos együttélése, a 
bánat és az öröm színjátéka, az 
élet m int élm ény versbe szedése. 
Gyermekközeli, s nem csupán a 
soroknak köszönhetően, hanem  
a gyerm ekek által készített raj
zok m iatt is, akik őszinte rajz- és 
ecsetvonásaikkal a legjobb szö
vegértőknek bizonyulnak. Szép, 
igényes kötet ez az egész család
nak, nem csak gyerekeknek.

PAP ÁGNES

JÖJJÖN ELŐ HALLOM, 
HOGY O T T  VAN.

TIHAMÉR, MAROSÁN 
TIHAMÉR, A KÖLTŐ 
MAGA GOMBÁSZ?

MOST AZ. 
AMÚGY

h o l e n c s u k
VAGYOK, k é p z e l t  

ALEZREDES,
7. HEGYIVADÁSZ- 

EZRED. .

Király Farkasnak

MEG, HA 
AKARJA.
LÁTJA, EZ ITT
JÚDÁSFÜLE-
GOMBA.

MONDJA CSAK, 
BOLENCSUK

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Ligeti és Kubrick
Nincs okunk elvitatni tőlük: a román 

muzikológusok megadják a módját! A tíz éve 
halott Ligeti György (1923-2006) életművé
nek avatott megközelítése, értékelése, feldol
gozása, zenetörténeti pozicionálása — mint 
mondják — még sok izgalmas feladatot tarto
gat számukra. Vélhetőleg nem csupán az év
forduló ürügyén megmutatni akart tisztelet, 
de ez a „tennivalósági szemle” is magyaráz
za, hogy Kolozsváron május végén kétnapos 
Ligeti-konferenciát szerveztek közismert 
európai zenetudósok részvételével. Önké
nyesen ragadunk ki csupán néhány ne
vet: Wolfgang Marx (Dublin), Michael 
Searby (London), Manfred Stahnke (Ham
burg), Heidy Zimmermann (Basel), Louise 
Duchesneau (Hamburg), Kerékfy Márton 
(Budapest), Julia Heimerdinger (Bécs). És 
persze az is szép gesztus — sőt valószínűleg 
több is annál —, hogy Ligeti György szülő
föld-kötődésének (Dicsőszentmárton és Er
dély) zenei tettenérhetőségéről is bőven szó 
esett a szakmai találkozáson, amelynek az 
előadásokon és eszmecseréken túl izgalmas 
momentuma volt a Musik im technologischen 
Zeitalter sorozat (Sender Freies Berlin, 
1962—63) keretében készült Ligeti György- 
fílm bemutatása is.

Lehetőségeinket persze meghaladja, 
hogy a Ligeti-konferencia ismertetését vagy 
épp szakmai summáját kínáljuk a Helikon
olvasóknak. Az eseményt azonban kiváló 
alkalomnak -  ha tetszik, akár ürügynek 
is — tekinthetjük arra, hogy egy nevezetes 
„Ligeti-ügyről” ejtsünk szót e helyen: az 
egyik ismert kórusműve, a Lux aeterna és 
Stanley Kubrick 1968-ban elkészült, azóta

klasszikus filmtörténeti ténnyé patináso- 
dott sci-fijének, a 2001: Úrodüsszeiának az 
összefüggéséről.

Ligeti már hét-nyolc éve a szabad Nyugat- 
Európában élt, amikor -  bár egyáltalán nem 
volt vallásos affínitású -  komolyabban kezd
te foglalkoztatni egy gyászmise megírása. 
A Svéd Rádió kérte fel végül a Requiem kom
ponálására. 1965 márciusában hatalmas si
kerrel mutatták be a zeneileg és technikailag 
egyaránt rendkívül nehéz gyászmisét, amely 
elnyerte a Nemzetközi Kortárs Zenei Társa
ság első díját, és minden kétséget kizáróan 
hozzájárult Ligeti nemzetközi elismertségé
nek megerősödéséhez. A gyászmise liturgi- 
ailag rögzített ötödik részét azonban Ligeti 
kompozíciója nem foglalja magában. Erre vi
szont egy évvel később, 1966-ban alkalmat 
szolgáltatott a stuttgarti Schola Cantorum, 
amely felkérte Ligetit egy kíséret nélküli (a 
capella) kórusmű megírására. A zeneszerző 
azonban épp súlyos bélperforáció-műtét után 
lábadozott egy bécsi kórházban, fájdalmait 
pedig akkora morfiumadagokkal enyhítet
ték, hogy függővé vált, és több mint két éven 
át küzdött maga is, környezete is a szabadu
lásért. Életrajzi vonatkozásokat is tekintet
be vevő értékelői nem győzik eléggé hang
súlyozni, hogy a Lux aeterna — az említett, 
önálló „ötödik tétel” — nem a kábító anyag 
hatása alatt írt „pszichedelikus zene”.

Valódi remekmű ez, megrendítő tiszta
sága, koncentráltsága, kozmikus klaszter- 
hangzatainak különössége, a szövegjelen
tésnek tökéletesen megfelelő reflexivitása 
egyaránt magasra emeli Ligeti életművé
ben. Érzéki és eseménytelen, képes rá, hogy 
teljesen kiszakítson a külvilágból, és magá
ba szippantson, mint egy fekete lyuk min
den elképzelhető anyagot.

Aztán meglepetés érte: levelet kapott 
egy New York-i barátjától, aki gratulált Li
getinek a 2001: Úrodüsszeiá ban felhang
zó zenéjéhez. Az elképedt Ligeti megnéz
te a filmet, amelyben valóban felismerte a 
Lux aeterna, az Atmospheres és a Requiem 
egyes részleteit. Természetesen azonnal 
felháborodott levelet írt az MGM-nek, és 
tüstént felvette a kapcsolatot a legnevesebb 
berlini jogászokkal. így is hat év pereske
désébe telt, hogy az MGM mindössze 3500 
dollárt fizessen a szellemi tulajdon jogtalan 
használata miatt (aminek nagy részét Li
geti kiadói tették zsebre).

Bár az MGM-mel való pereskedést mél
tatlannak érezte, Ligeti a kártérítésen felül 
azért jelentős összegeket kapott a filmzene 
eladásából származó jogdíjakból. A peres
kedés és a feszültségek dacára Ligeti alko
tásai felcsendülnek Kubrick későbbi filmje
iben (Ragyogás, Tágra zárt szemek) is.

Arisztokratikus volt? Finnyás? — ki tud
ná megmondani. A filmzeneszerzést Ligeti 
mindig kerülendőnek tartotta; nem komoly 
zeneszerző, aki effélét művel -  gondolhatta. 
Mégis a filmzenébe kapaszkodhatott a hat
vanas évek végén s a hetvenesek elején, en
nek köszönhette, hogy tisztesen megélhe
tett — világhírneve mellett is.

JAKABFFY TAMÁS

M ézes-mázas m anóinvázió
Glazúrköpönyeg-forgató lélekszipósok. Miriád alakpazar

ló lényiségek. Megtévesztő allomorfikus proto-entitások. Az 
eozoikum ősgyurmái. Groteszkül alakoskodnak, embersze
rű vonásokat vedlenek magukból, hátha megszánjuk őket s kö
zelebb hajolva leikecskénkből lehelünk beléjük is egy keveset. 
Ne essenek kísértésbe, ők csak a prelogikus mentál-egyetem 
proto-entitásai. Nem őshonosak létketreceinkben, nem is a hét
köznapok bentlakói. A föld bizarr álomkezdeményei. Lélekfosz- 
lányokra, személyiség-csücskökre áhítozó proteiform amőbák. 
Kaméleonmázas bőrbe bújt elő-lények. Pogány szellemeknek is 
szállást nyújtó, agytekerő furcsaságok. Ámde ők is csak szere- 
tetre méltó, esendő létkeresők, akárcsak mi. Talán csak azért 
öltenek allokrómás, színeváltozó fémzománcot, hogy közelünk
be férkőzhessenek. Ok is ősagyagból, alkimizált humuszból vé
tettek, akárcsak mi. De ők legalább egytől egyig átestek a tűz- 
próbán. Sebhelyeiket, repedéseiket büszkén viselik. Színvedlő 
hámsejtjeik csak még érettebbekké váltak tőle. Szivárványosab- 
ban irizálnak — korallsárgásan, salakbarnásan, rothadó szél
rózsaszínnel, fortyogós áttetsző azúrlevesben, penészszürkés 
ravatalfehéren, dögkárminos zöldfertősen, bronzméreg kenettel.

Ha tőlünk, emberektől, mégsem sikerül elég figyelmet, szusz- 
szanást vagy lélekmorzsát elcsenniük, akkor téridőn-túlnani 
mezőkről fognak megidézni egy-két bolygókísértetet, akik majd 
elősegítik gnómmá válásukat. Említenem sem kell egy ilye
tén eset áldatlan, vészthozó kihatásait társadalmunk szexuál- 
politikai életére. És ha ez az alogikus szertartásuk sem sikerül, 
akkor színfényvesztésre ítéltetnek. És ugyan már, manapság ki 
akar egy csupasz, üres, merő agyagtartály maradni? Úgy tűnik, 
hogy az újkeletű ember napról napra, egyre nagyobb tömegben 
tesz eszeveszett kísérletet erre. Ha az emberszabású lemond a 
leikéről, azt szíves örömest azonnal beszippantják majd a tár
gyak, főleg a hozzánk hasonulni vágyók, amilyeneket Rázván 
Botiş agykéreg alatti vályogból dagasztott.

Ezek a purgatóriumi beavatótüzön is átesett gyúrmányok 
felszínre hívták és kikristályosították magukon a kérges föld 
agyvelejének álmait. Ezek szivárványosan szikráié glazúrként 
csapódtak ki felületükön és színszenvedő bőr-zománccá ránco
sodtak. A japánok shibumi-nak nevezték el az efféle szerény, 
diszkrét szépséget, keresetlen tökéletességet, ízelt tömörséget, 
eleven harmóniát, nemes csöndességet, amik mind a szellemi 
megnyugvás előidézői. Teáscsészéik mázain is hódolnak az alap
elemek (tűz, víz, föld, levegő és űr) és a kiszámíthatatlan termé
szeti erők véletlen, kifinomult összjátékának. Botiş öntudatla
nul, de hasonló szándék mentes pajkossággal közelít az agyag és 
a fémzománc irányíthatatlan tűzzel csiholt táncához.

Teremtményeinek allomorfikus teste, atavisztikus és óceánon 
túli emlékeket idéz, a prekolumbián moche kultúra kerámiáit. 
Ezek hasznosságánál előbbrevaló bizarr, antropo-zoomorfizált, 
mágikus jellegük. Botiş alkímiai tisztítótüzén átesett (agy-) 
gyúrmányai szintén a haszontalanság fájáról szakajtattak. Nem 
lehet enni, inni belőlük, csak szellemfogyasztásra valók. Megfej
tésükhöz analógiás gondolkodás szükségeltetik. Akár a történe
lem előtti vagy a moche kerámiák, ezek a kéreg-káprázó cserép
idomok is még érintetlenek az ideák klasszikus kánonjától. Ókét 
nemrég küldte a világunkba egy „ősiélek”. Ók még kapcsolatban 
állnak a formátlan, képlékeny föld anyó-szellemével.

Meghívatták magukat az asztalunkhoz és kakukktojásként 
elvegyültek meghitt hétköznapjaink halott tárgyai között. Terep
szemlét tartva, harlequines játékossággal, kaméleon-zománcu
kon utánozni kezdték a híres festmények olajos bőrmintázatát.

Ezeken a talapzatokon valójában semmiféle csoda nem tör
ténik, csak a fantasztikum szelíd befurakodásának lehetünk 
tanúi, egy olyan kortárs művészi „rituálénak”, amely nappali 
álomszakajtóvá tehet bennünket.

DABÓCZI GÉZA
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A Kolozsvári Ünnepi Könyvhét május
12- 15 között került megrendezésre. A ren
dezvény keretein belül a Helikon-délután 
elnevezésű eseménysorozat vendége Kulin 
Ferenc József Attila-díjas irodalomtörté
nész volt, akivel Egyed Emese beszélge
tett. Szintén az Ünnepi Könyvhét keretei 
közt sorra kerülő E-MIL-esteken május 13- 
án Király Lászlóval László Noémi, Fekete 
Vincével Karácsonyi Zsolt beszélgetett, 14- 
én pedig k. kábái lóránttal Horváth Benji, 
Csider István Zoltánnal André Ferenc be
szélgetett. Május 12-én Péterfy Gergely,
13- án Varró Dániel tartott közönségta
lálkozót. Május 15-én Gergely Borbála, 
Horváth Benji, Kulcsár Árpád és Visky 
Zsolt olvasott fel és beszélgetett a fiatal 
irodalom helyzetéről André Ferenc mode
rálásával, valamint A Szem irodalmi fo
lyóirat szerzői olvastak fel, este pedig kö
zösségi versmondásra került sor Szilágyi 
Domokos verseiből.

Debrecenbe látogatott a Helikon má
jus 13-án a KULTerdő rendezvénysoro
zat keretein belül. Karácsonyi Zsolt fő- 
szerkesztővel, illetve Horváth Benjivel és 
André Ferenccel Juhász Tibor költő beszél
getett. A beszélgetés után André Ferenc 
és Horváth Benji slammeltek, majd a 
Debreslam csoport tagjai is bemutatkoztak.

A Babeş—Bolyai Tudományegyetem 
Magyar Irodalomtudományi Intézete ál
tal szervezett Fogalmak, képek, fordítá
sok című, Nemes Nagy Ágnes munkás
ságáról szóló konferenciára május 24-én 
került sor a kolozsvári Bölcsészkaron. 
A rendezvény során Angyalosi Gergely, 
Balázs Imre József, Bállá Zsófia, Báthori 
Csaba, Berszán István, Demény Péter, 
Egyed Emese, Kovács Flóra, Schein 
Gábor Gábor előadásait hallgathatták 
meg az érdeklődők.

Lövétei Lázár László volt az E-MIL 
Álljunk meg egy szóra! elnevezésű ese
ménysorozatának vendége május 25-én, a 
kolozsvári Bulgakov kávéházban. A köl
tővel, szerkesztővel, műfordítóval László 
Noémi beszélgetett.

A  Romániai írók Szövetsége kolozs
vári fiókszervezete május 26-án osz
totta ki a tavalyi könyvtermést értéke
lő díjait. Cseke Péter tavaly megjelent 
sajtótörténeti munkáiért Kacsó Sándor- 
díjban részesült, Horváth Benji, a

Helikon szerkesztője Beatcore című ver
seskötetéért a Dsida Jenő-díjat vehette 
át.

Besztercére látogatott a Helikon má
jus 31-én. A Helikon-délelőtt rendezvé
nyen Karácsonyi Zsolt főszerkesztő, va
lamint André Ferenc és Serestély Zalán 
olvastak fel gimnáziumi tanulóknak.

Május 31-én, a bukaresti Ion Luca 
Caragiale Nemzeti Színházban osztot
ta ki a Romániai írók Szövetsége az el
múlt év legjobb könyveit értékelő díja
it. A kisebbségi irodalmak kategóriában 
Vak visszhang című verseskötetéért 
Fekete Vince költőt, a Székelyföld folyó
irat főszerkesztő-helyettesét is díjazták 
Ivó Muncian szerb költővel egyetemben. 
A Romániai írók Szövetsége nagydíját 
Mircea Cártárescu nyerte el Solenoid cí
mű kötetéért.

A Hévíz Irodalmi Díjat idén Kemény 
Istvánnak ítélték oda Zrínyi Miklós és 
az üvegplafon című írásáért. A díjat a fo
lyóiratban előző évben megjelent legjobb 
írásnak ítélik oda, Kemény István esszé
jét a Hévíz 2015/4-5. számában publikál
ták. A díjátadásra Hévízen került sor jú
nius 1-én.

Béke
VÍZSZINTES 1. Ralph Waldo 

Emerson aforizmája; első' rész. 13. 
Lelkes, önzetlen. 14. Művészi test
kép. 15. Dedó. 16. Magaslton levő.
17. Az argon vegyjele. 18. Állóvíz. 
20. Gyakori igevégződés. 21. Spanyol 
író (Leopoldo). 22. Ábránd. 24. Köny- 
nyen bomló. 26. Noé legidősebb fia. 
27. Ritka férfinév, Áginak is becézik. 
29. Szórakozóhely. 30. ... gros; nagy
bani kereskedés. 31. Becézett Ani
kó. 32. Iszkol. 34. Dúdoló szócska. 35. 
Scotland ...; brit rendőrség. 37. Por
szívómárka. 38. Úgyszintén. 41. Éjfé
lig. 42. Joskar-...; Mariföld fővárosa. 
43. Falusi edénytartó. 45. Csokolá
défajta. 47. Rekesz. 49. ... kezekkel! 
(Gladstone). 50. Zenei nyitány! 52. 
Káposztafajta. 54. Tanzánia fővá
rosa. 56. Térelválasztó elem. 57. Pi
rosodik az alma. 59. Becézett Róbert.
60. Margarinmárka. 61. Talajszé
lek! 62. Patás állat. 64. Gitárhúrok! 
65. Fát tesz a tűzre. 66. Chris ...; éne
kes, gitáros. 68. Mária egyik becene
ve. 70. Királyi kincstár.

FÜGGŐLEGES 1. Semmikor. 2. 
Város a Bódva partján. 3. Én egyedül.
4. Zea ...; a kukorica rendszertani ne
ve. 5. így is becézik Idát. 6. Ásvány az 
ebédlőasztalon. 7. Szír rítusú katoli
kus. 8. Néma hoki! 9. Azon a helyen.
10. A holmium vegyjele. 11. Értesí
tő levelet küld. 12. Tanita ...; brit éne
kesnő. 17. Angol sörféle. 19. Eblak. 22. 
Ágnes és Ágota beceneve. 23. ... Lisa; 
híres portré. 25. ... ovo; a tojástól kezd
ve. 27. És, angolul. 28. A rádium vegy
jele. 31. Kazáh sóstó. 33. Szövetség. 
36. Annyi mint, röviden. 37. Egyen
ként pénzzé tesz. 39. Súlyarány, rövi
den. 40. Ralph Waldo Emerson aforiz
mája; második, befejező' rész. 42. Illat, 
latinul. 43. ... carte; étlap szerint. 44. 
Orosz város. 46. Betölti a helyiséget 
a szag. 48. Népiesen juttat. 49. Nem
zetközi lemezkiadó. 51. Gátba ütközik. 
53. A lítium vegyjele. 55. A kimonó 
öve. 56. Ceruzát hegyez. 58. Kiloliter, 
röviden. 60. Keret, foglalat. 63. Idő
egység. 65. Számítógépes memó
ria fajtája. 67. Paca közepe! 69. Kissé 
likas! 70. Kilonewton, röviden.

R.T.

A Helikon 2016/10-ik szá
mában közölt Döntések cí
mű rejtvény megfejtése: 
„...nagyok a szívedben szü
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Cluj-Napoca. K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri 
H ivatala  és Városi T anácsa is tám ogatja.

P roiectul su sţine  cand idatu ra  oraşu lu i Cluj-Napoca la 
titlu l de C ap itală  C u ltu ra lă  E uropeană 2021 
L apunk tám ogatja  Kolozsvár E urópa K u ltu rá lis  Fővá
rosa 2021 cím re benyújto tt p ályáza tá t 
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