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A Helikon Amit nem lát a webkamera címmel 
kezdő szerzőknek meghirdetett pályázatának nyertesei.PAVILON 420

Lapszámunk 1., 4., 5., 10–13. és 15. oldalát a Csíki Székely Múzeumban Lányok, asszonyok Nagy Imre 
művészetében címmel megrendezett tárlat anyagával illusztráltuk.

MĂRCUȚIU-RÁCZ DÓRA

Feleüres
A tizenkettedik pályázóról pár nappal az 

eredményhirdetés után kiderült, hogy már el-
múlt harmincöt éves, így nem kaphat alkotói 
ösztöndíjat. Még aznap értesítettek, én vagyok 
a következő a vonal alatt, gratulálnak, csatol-
va küldik a szerződést, töltsem ki, írjam alá. 
Legalább annyi nőt kell díjazzanak, mint fér-
fit, ez áll a pályázati kiírásban.

Felhívom anyám, hogy elújságoljam, ösztön-
díjat kapott a méhem. Megkérdi, mivel pályáz-
tam, mondom, prózával, de nem számít, nem 
azért kaptam, hogy többet írjak, hanem azért, 
hogy több nő írjon. Anyám nem érti, hol a gond, 
eddig arra panaszkodtam, hogy nem vesznek 
komolyan a szakmában. Nem szakmailag mér-
nek össze, magyarázom, hanem politikailag, 
ettől még nem fognak elismerni. Anyámnak 
nincs ideje politizálni, szól, hogy fogjam rövi-
debbre, lejár az ebédszünet a gyárban. Ha csak 
a szövegemet vették volna figyelembe, talán 
meg se kapom, magyarázom, lehet, volt négy 
férfi előttem, akiket pusztán azért nem díjaz-
tak, mert férfiak. Anyám szerint túlkompliká-
lom, nincs testvériesebb a felefelénél. Mondom, 

kell az esélyegyenlőség, de mégsem így, mégis 
hogyan tudjam magam komolyan venni ezek 
után. Csak én lehetek ilyen, duzzog anyám, egy 
csomó pénzt kapok a magyaroktól, hogy majd 
egyszer, ha úgy tetszik, megírjak egy könyvet, 
se órabér, se határidő, és még így se jó nekem.

Na, és miről fog szólni a regény, kérdi. Két 
nőről, egy prostituált és egy bölcsészhallga-
tó, mesélem; a világnézetükről, a női lét kihí-
vásairól. Anyám sóhajt, ebből a könyvből sem 
ért majd semmit, megint csak a feministáknak 
írok. Hallom, ahogy belép a gyárba, visszhang-
zik a nevetése. Annyi bajotok van nektek, írók-
nak. Pedig anyám szeretett olvasni fiatalkorá-
ban, Rejtőt, Christie-t, de ezek a kortárs írók 
olyan pesszimisták. Nagy lány vagyok, mondja, 
majd eldöntöm, mit akarok. Elbúcsúzunk, gra-
tulál. Ha elfogadom az ösztöndíjat, meghívhat-
nám valamire.

Átnézem a pályamunkám, a  szinopszist, 
munkatervet. Összecsaptam. Objektíven. Nem 
értem, hogy díjazhatták ezt, elgépeltem az 
egyik fejezet címét. A  zsűriben három férfi, 
egy nő. Az a generáció még nem termelte ki a 
tökéletesen egyenlő felefelét. De majd mi. Írok 
a szervezőknek, csatolva küldöm a szerződést. 
Írok anyámnak is, meghívom egy kávéra, tele-
fonon nem lehet jól átbeszélni az ilyesmit. Elő-
re az esélyegyenlőségért. Előre, hogy hosszabb 
ebédszünetem legyen, mint anyámnak. 
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– Nemrég született meg a második fiad 
– joggal mondhatjuk, hogy igencsak be-
lekóstoltál az apaságba. Hogy vagy mos-
tanában, milyen most az apacsend és az 
apazaj?

– Az apacsend zajosabb, az apazaj csen-
desebb – végül is így vagyok, bár sejtem, 
hogy nem éred be ennyivel. Zágon fiam 
első egy évében valami egészen radiká-
lis időtapasztalat nyílt meg számomra. 
Az egyik oldalon az ember próbál eliga-
zodni egy újszülött – korántsem kétbi-
tes – gesztusvilágában, odatalálni hozzá, 
kibetűzni, hogy kicsoda ő, felépíteni az 
érintkezések közös rendszerét. Ezek hosz-
szan kitartott, szinte időtlen figyelmek, 
magadon kívüliség, nem fogy, hanem ter-
melődik, kitágul bennük az idő. A  má-
sik oldalon próbálod tartani a lépést a 
munkahelyi vállalásaiddal, beszámítha-
tó maradni a barátaid, diákjaid, kollégá-
id számára, valamiképpen benne marad-
ni a társadalmi véráramban, ebben pedig 
rendszerint az időhiányt, az idő szorítá-
sát éled meg, kialvatlan vagy, barátok tá-
volodnak el, a beszélgetések folyton félbe-
maradnak, haladékokat kérsz. Ennek a 
kétféle ritmusnak a véletlenszerű, sőt ön-
kényes váltakozása az, ami nagyon sajá-
tos időtapasztalatot hoz létre. Van benne 
valami hallucinatorikus – minden pilla-
natban készen állni erre is, arra is, al-
tatásra és „last minute” érkező szakdol-
gozat olvasására egyaránt. Hat héttel 
Jácint fiam születése után, most valami 

nagyon hasonlót élek át, azzal a különb-
séggel, hogy már a nagyobb fiam is han-
gosan apellál a figyelmünkre.

– Nem sok idő telt el azóta, amióta a 
One Way Ticket – Jegyzetek a nonhu-
mánhoz című esszéköteted megjelent, bár 
az idő igencsak kitágult, vagy talán in-
kább összegabalyodott azt követően. Ezek-
ben az esszékben a nem emberihez való 
emberi, illetve filozofikus viszonyod ala-
kítod ki. Hogy maradjunk még egy kicsit a 
gyermekeknél: hogyan alakul most, gyer-
meki tapasztalatok szemtanújaként a je-
lenlegi viszonyod a nonhumánhoz? Mit 
tapasztalsz például a gyermekek és az ál-
latok ismerkedése során és fordítva?

– Valóban, a One Way Ticket szinte Zá-
gonnal egy napon született, a könyvben 
amellett próbáltam érvelni, hogy az álla-
ti Másikhoz fűződő viszonyunk politikai 
perspektívában kellene újragondolnunk. 
Számomra olyan keretet jelent ez, amely 
szülőként is nyújt támpontokat. Sokan 
érvelnek ma amellett, hogy az emberben 
föllelhető valamiféle biofília (Eric Fromm, 
Edward O. Wilson, Stephen R. Kellert), 
illetve ott szunnyad benne az ökológiai 
én (Paul Shepard, Paul Devereux, Ralph 
Metzner), és hogy mindez talán genetikai 
adottságunk. Számomra mégis inkább 
az tűnik nyilvánvalónak, hogy nincs ho-
vá/mihez visszatalálnunk, vagyis nincs 
olyan hozott genetikai, evolúcióbiológiai 
anyagunk, ami hosszú távon szavatolhat-

na egy méltányosabb humán-nonhumán 
viszony felépítéséért és fenntartásáért. 
Így nem maradt más, mint kigondolni 
ennek a viszonynak a politikai kereteit. 
Tulajdonképpen nem kételkedem abban, 
hogy a környező nem-emberi világ örö-
met okoz számunkra, zsigerileg kapcso-
lódunk hozzá, van bennünk valami alap-
vető szorongás, ami ennek elveszítésével 
kapcsolatos. Ugyanakkor azt is tapaszta-
lom, hogy a két-három éves gyermek szá-
mára hasonló örömet jelent összeroppan-
tani egy bogarat, rátaposni egy dongóra 
a járdán, meghúzni egy macska farkát, 
megnyomni egy kutya szemét, letépked-
ni a fenyők friss hajtásait. Ez a gyermek 
ráadásul soha életében nem evett állati 
húst, kutyák közt él, alig egyéves múlt, 
amikor lovakkal kezdett barátkozni. Nem 
azt akarom mondani, hogy a gyermekek 
kis mészárosok, hanem hogy ilyenek is, 
meg olyanok is, illetve sem nem ilyenek, 
sem nem olyanok. Például hosszú ide-
ig viszonylag súlytalan számukra a ha-
lál fenoménje vagy az ipszeitás gondola-
ta. Zágon fiam például közölte velem a 
minap, hogy ő már öreg, hamarosan meg-
hal, de majd szülünk helyette új Zágont. 
Ha ezt teljes súlyával kellene meghalla-
nom, megszakadna a szívem. De ne érts 
félre, nem amellett akarok érvelni, hogy 
a gyermekek komolyan vehetetlenek. Épp 
fordítva: amikor fölmerül a kérdés (vagy 
jellemzően inkább a helyzet), hogy miért 
ne tapossa el a dongót, miért ne tépje ki 
a lepke szárnyát, miért ne nyomja meg a 
kutya szemét, miért ne szakítsa le a fenyő 
friss hajtásait, legyenek olyan érveink, 
amelyeket mi is elhiszünk, és amelyek 
számunkra is meggyőzőek (egyébként 
meglepő, hogy mennyi „szappanbubo-
rék” érvünk van elementáris kérdések-
ben). Amikor azt mondom a kisfiamnak, 
hogy engedje vissza az éti csigát az övéi 
közé, mert bizonyára várják a testvérei, 
az édesanyja, és nem lehet boldog más-
hol, csakis itt, ezen a mezőn, akkor nem-
csak az érzelmeire apellálok, hanem bi-
zonyos értelemben a politikai érzékét is 
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próbálom felépíteni. Próbálom megerő-
síteni benne azt a gondolatot, hogy min-
den élőlény tartozik valahová, egy közös-
séghez, egy helyhez, amely szavatolja a 
méltóságát, a szabadságát, és egymástól 
megfosztva sem a hely, sem a csiga nem 
lesz már ugyanaz. Ezt az érzést már Zá-
gon is jól ismeri. Viszont teljesen hiába 
mondanám, hogy „minden élet önmagá-
ban értékes”, hiszen ez olyan absztrak-
ció, amelyhez tulajdonképpen nekünk is 
alig-alig kötődik tapasztalati tudásunk. 
Nagy kihívást látok abban, hogy szaba-
duljunk a szappanbuborékoktól, az üres 
érvelésektől.

Nyilván ezernyi más vetülete is van 
annak, hogy a nem-emberihez való vi-
szonyom hogyan hangolja át a fiam tá-
jékozódása. Zágonnal sétálva szokatlan, 
fenomenális „mellékfigyelmek” tűrődnek 
be az érzékelés horizontjára (a „mellékfi-
gyelmek” kifejezést Visky Zsolttól lopom). 
Az  ember kénytelen lehajolni olyan he-
lyekre, olyan lénytársakhoz – fák kor-
hadékához, odvakhoz, pocsolyákhoz, kö-
vekhez, lárvákhoz, csóré csigákhoz, 
hangyákhoz, fülbemászókhoz, madár-
tetemekhez, rohadó gyümölcsökhöz  –, 
amelyeket korábban nem tüntetett ki 
a figyelmével. Mindez nagyon érdekli a 
gyermekeket, és ami ennél is botrányo-
sabb: általában bármiféle hierarchizáló 
szándék nélkül érdekli őket. A törzsköny-
ves dobermann vagy egy több száz kilós 
mén gyakran semmivel sem lenyűgözőbb 
számára, mint egy haldokló sáska. Ez jó, 
ezt próbálom eltanulni tőle.

– Egy 2014-es interjúdat olvasva meg-
ragad annak a mondatodnak a vége, 
amelyet az akkoriban megjelenő debüt-
kötedetről, annak súlyosságáról, a tragé-
diákhoz való viszonyáról mondtál: ,,A ha-
lál, de legalábbis az, ami a verseimben 
halálként színre viszi magát, inkább fi-
gyelemgyakorlat, a hús megnyitása, a se-
bezhetőségben való (nem-szerződéssze-
rű) osztozkodás megcsinálása. Mert most 
már itt tartunk, hogy a sebezhetőségünket 
meg kell csinálnunk.” Mit gondolsz, ho-
gyan csináljuk meg saját sebezhetőségün-
ket? Felnövünk-e valaha?

– Hogy a kanti álom a felnőttkorúvá 
válásról összejön-e? Nem hiszem, s való-
színűleg nem is baj, hogy nem. Abban vi-
szont hiszek, hogy az emberiséget ki kel-
lene találni, mert ebben a pillanatban 
nincs. Ki kellene találni annak a morá-
lis és politikai minimumait, hogy ugyan-
azon a Földön élünk, egy olyan bolygón, 
mely a jelek szerint már nem sokáig vi-
sel el bennünket. Csak most nem azt 
kellene kérdeznünk, hogy a természet-
tel szemben mi tesz bennünket ember-
ré és emberiséggé, ahogy ezt általában 
a felvilágosodás gondolkodói tették, ha-
nem hogy a végességünk, a  lénytársa-
inkkal közös vég viszonylatában mi tesz 
bennünket azzá. Amikor embertársaink 
tömegesen halnak bele a tengerekbe és 
mélyhűtött rakományterekbe, amikor az 
újrabszolgaság számtalan konstellációja 
ismeretes, amikor mindennapos a fajok 
kipusztulása, az  életterek összeszűkü-
lése, akkor számomra egészen világos-

nak tűnik, hogy a kanti kérdést ismert 
okokból ugyan elvetettük, de elmulasz-
tottuk újrafogalmazni aktuális formájá-
ban. A felnőttkorúvá válás újrakérdezé-
sét nem fogjuk megúszni, mert amikor a 
gondunk planetáris (az ezt előidéző rend-
szer pedig globális), akkor szerintem ki-
csit már illuzórikus tisztán lokális vagy 
tisztán individuális szinten megfogal-
mazni a válságmenedzsmentet. Azt is át 
kellene gondolni, hogy az egyének vagy 
a kisközösségek helyi gyakorlatai milyen 
súllyal és milyen valószínűséggel fognak 
visszakapcsolódni egy tágasabb realitás-
ba, illetve hogy melyek lehetnének azok 
a politikai gyakorlatok, melyeknek va-
lós impaktjuk van. Sajnos erről ma igen 
keveset tudunk, mert a valóság helyén – 
Mark Fisherrel szólva – a kapitalista re-
alizmus áll. Eddig a nagyívű válasz. Ami 
viszont a sebezhetőségben való osztozko-
dást illeti, ebben inkább etikai kérdést 
látok. Intim közelségben élni a saját vé-
gességünkkel elvileg azt is jelenti, hogy 
megtanuljuk elveszíteni önmagunk a má-
sik javára. Bizonyos nézőpontból a figye-
lem abszolút foka a halál. Természetesen 
a saját halál, nem a gyilkosság. Ebben a 
perspektívában ma is találok valami von-
zót. Amikor az ember ír, próbál megérte-
ni valamit, amit csak így lehet megérteni. 
Valamiféle szubjektum nélküli szubjekti-
vitást hoz létre – azért hivatkozom erre 
a paradoxonra, mert eszembe jut, hogy 
a feltételes átkelés kapcsán többször szó-
ba hoztam. A sebezhetőségben való osz-
tozkodás megnyílás a másik irányába, 
a másik és önmagam végességének, hús-
ból valóságának tudatosítása, illetve vi-
szonyunk újragondolása ebből a perspek-
tívából. Nem mondok újat azzal, hogy 
mindnyájan sebezhetők vagyunk. A se-
bezhetőségünket viszont olyan értelem-
ben valóban meg kell csinálnunk, hogy 
tudatosítanunk, nyelviesítenünk, vállal-
nunk kell, és ami talán ezeknél is fonto-
sabb: megoszthatóvá kell tennünk. Ebben 
a megosztásban látom az irodalom egyik 
titkát.

– Többször is említetted, hogy nem tu-
lajdonítasz nagy jelentőséget a nemzedék-
tudatnak, a  Nagy Indulásnak, elhelyez-
kedésnek, mintha az irodalmi jelenléted 
maga is csak úgy odacsöppent volna. Két 
verseskönyv, egy esszé-, egy tanulmány- és 
egy novelláskötet után hogyan érzed ma-
gad az irodalomban: fontos-e, hogy vala-
hova tartozz, tartozzunk?

– Nem szeretném kisajátítani a sehon-
nan érkezés és sehová sem tartozás kicsit 
szenvelgő, kicsit egyénieskedő pozícióját. 
Számos tényező együttesen mozdított ab-
ba az irányba, hogy irodalommal foglal-
kozzak. A családban voltak más humán 
értelmiségiek is, apám – noha végzett-
sége szerint fizikus volt – sokat olvasott, 
az  otthonunknak pedig szerves része 
volt egy viszonylag tisztességes könyv-
tár. Szóval volt valamennyi szociológi-
ai valószínűsége annak, hogy ebbe az 
irányba mozduljak. Ha alaposan számba 
venném a kamaszkori olvasmányaimat, 
hamar megkerülne egy-egy sajátomnak 
hitt mondat forrása. Explicit nemzedék- 

vagy pályatudatom talán valóban nincs, 
de amikor nemrég megnéztem a Kolcsár 
Jocó rendezte aritmia.doc című színhá-
zi előadást, mely André Ferenc, Horváth 
Benji, Kali Ágnes, Kulcsár Árpád, Láng 
Orsolya, Ozsváth Zsuzsa és saját verse-
im összeolvasásából készült, egyszerre 
volt felkavaró és megbékéltető a felime-
rés, hogy milyen hasonló a kritikai éle 
annak, amit csinálunk. Jó volt arra gon-
dolnom, hogy közéjük tartozhatom, és 
hogy van valamiféle közös hangunk. Et-
től függetlenül, bevallom, nem foglalkoz-
tat a nemzedéki fellépés, a  nemzedéki 
önmeghatározás gondolata – ilyen érte-
lemben krónikus sodródó vagyok.

Ha mégis valamiért atipikusnak tar-
tod a jelenlétem az erdélyi fiatal magyar 
irodalmi szcénán, az  talán azért lehet, 
mert – ahogy meg is jegyzed a kérdésed-
ben – öt kötetem közül négy más-más 
műfajokban született. De ebben sem lá-
tom a különcséget, sőt: egy jó prózaíró 
hamar kiszúrja, hogy nem vagyok igazi 
prózaíró, egy jó esszéíró hamar kiszúrja, 
hogy nem vagyok igazi esszéíró. A „több-
műfajúságomból” inkább talán az olvas-
ható ki, hogy nem akarok bepikkelyesed-
ni, nem akarok pályán futni, kicsit jólesik 
keresztbe lépni. De ezt akár egy műfajon 
belül is meg lehet csinálni, ahogy sokan 
meg is csinálják.

A valahova tartozás számomra is alap-
vető igény, a pállottságot viselem rosszul.

– Mik a terveid a közeljövőben az írás 
berkeiben? Vagy átadod magad továbbra 
is az alapértelmezett „sodródásnak”?

– Dehogy, tervek mindig vannak, álta-
lában túl sok is, a sodródás inkább arra 
vonatkozik, hogy mennyire próbálom lo-
kalizálni vagy „öndefiniálni” ennen ma-
gam. Nemrég ismét megszavazták nekem 
a Communitas Alkotói Ösztöndíjat. Első 
verseskötetem, a  feltételes átkelés 2014 
tavaszán jelent meg, de a benne szereplő 
versek javát 2012-ben és 2013-ban, közel 
egy évtizede írtam. Az elmúlt években 
számos kondíció megszakadt, átala-
kult vagy felerősödött azok közül, ame-
lyek 2012 és 2014 között a maguk sajátos 
módján tették írhatóvá a feltételes átkelés
verseit. Tulajdonképpen ezeket a megvál-
tozott kondíciókat szeretném a most meg-
pályázott kötet keretében számba venni, 
megérteni és megtisztítva felmutatni. Il-
letve körvonalazódik egy másik projekt 
is: nemrég Scholz Lászlónak segédkeztem 
a román nyelvű Borges-recepció áttekin-
tésében. Van egy híres román nyelvű vi-
lágirodalmi folyóirat, a Secolul 20., mely 
a hatvanas évek második felétől viszony-
lag nagy intenzitással közölt dél-ameri-
kai szerzőket és köztük nyilván Borgest. 
Ezt a korai román Borges-recepciót sze-
retném kicsit közelebbről megnézni, de az 
a tervem, hogy ezt diákok bevonásával, 
egy munkacsoporttal végezném el. A kö-
vetkező egy-két évre nagyjából ezek a ter-
veim, de tekintetbe véve, hogy két kissrác 
mellett milyen aleatorikus a napjaim ala-
kulása, azt hiszem, bölcsebb is, ha meg-
állok itt.

SÁNTA MIRIÁM
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Sziget és árnyék1

„lakatlan árnyék életed…”
(Kovács András Ferenc)

Nem kérdeztem meg soha tőle, gondol-e rá, s ha igen, milyen 
gyakran. Elképzeli-e, melyik nap érkezne, a napnak melyik 
szakában, s hol találkozna majd vele. Hogy férfinak látja 
vagy nőnek, nem mertem megkérdezni, sem azt, mit mondana 
majd neki, mi lenne utolsó szava az utolsó szó jogán, s vár-
na-e tőle választ, mosolyt, mozdulatot.
Nem kérdeztem, nem kérdezhettem, de egy reggel rám hagy-
ta tekintetét: lakhatatlan sziget, csak füvek, csak fák, kék ég, 
és a csend az úr. Idegen árnyék, ismeretlen tenger partján ho-
mok. És a tenger felől talán a szél.

Új titkok kapui

Reggel van, felül az ágyában. Ki akar menni a konyhába, 
a fürdőszobába, majd az udvarra a fák alá, gondolja, de nem 
tud felállni, nem engedik a lábai. Először megpróbálja kéz-
zel segíteni magát, megtámaszkodni az ágytámlában, de nem 
megy. Majd az asztal szélébe kapaszkodik, hogy így, együtt, 
kéz és láb összjátékával talpra tudjon állni, de az akarat kép-
telen tettre bírni az elrenyhült izmokat. Visszaereszkedik az 
ágyba, ül szótlanul, néz maga elé. Vár. A botjáért nyúl: egyik 
kezében a bot, másik keze újra az asztal szélét fogja, nekife-
szül, nekifeszülne. Eldobja a botját, hanyatt fekszik az ágyon.
Behunyja a szemét, halántéka forró. Egy kéz gyógyszert ad, 
cserélgeti a hidegvizes borogatást a homlokán, de nem tud-
ni, érzi-e. Kérdezik, nem felel. Nem akar tudni hidegről, me-
legről, szobáról, nem akarja tudni, ki gondoskodik róla, nem 
érdekli, kik kísérték idáig, kik mennek tovább az úton, a test 
működését, amelyről annyit tanult, már nem fogja újra ösz-
szerakni, mert mindaz, mi volt, használhatatlan. Csukott sze-
me mögött ő már mást láthat. Ahogy felmondanak egymás-
nak a szervek, a lélek is elhagyni készül átmeneti szállását: 
felejteni tanulja, mi eddig volt, felejteni a test borzalmát, a sa-
lakot, a hamut.
Új titkok kapuit keresi.

Haza

„És a bőröm alatt elpusztul a húsom,
csontjaim csupaszok, mint valami fogak.”
(Jób, 19,20)

Ne, ne, ne, ne, ne! Még ne! Még adj haladékot! Irgalom! Még 
ne! Az orvos azt mondta… ne, ne, ne, ne! Mi hátra van, most 
következik? Azt mondta, beteg a vére. Azt mondta, bete-
gek a csontjai. Azt mondta, megtámadta. Irgalom atyja, ne 
hagyd el!
Még ne, még ne, még ne! Most kezdett újra járni! Bottal! Még-
hozzá ötven percig sétál az utcán, hogy erősödjenek az izmai.
Még ne, még ne! Irgalom! Haladék! Újra szeretné festetni a 
házat! Jó az étvágya! Az unokáinak hosszan mesél, szeretik 
hallgatni. Az édességet is szeretik, amit nekik ad.
Azt mondta az orvos… Istenem! Még ne! … hogy negyedik fá-
zis… már fáj a lába, teste sovány lett, csontjai, akár egy ma-
dáré! Még egyet, még kettőt, még hármat! Tartsd itt! Hallasz, 
Uram? Ha hallasz, mért nem szólsz? Vagy alszol? Kelj fel!

Még mindig jó a humora, de néha nagyot sóhajt, legyint. Nem 
megy vissza az orvoshoz. A nyugalmam mindennél többet ér, 
mondja, itthon akarok maradni!
Haza akarok menni – – – haza – –

Félbehagyott mondat

Szemében üres bánat ül, tekintete lakatlan ház, de ő őrzi a 
múltat, azoknak a nyelvét, akik már örökre némák. Ami fáj, 
annak nem tudja a nevét, de a helyét egyedül ő ismeri. Tes-
tében lassan dolgoznak a sejtek, a hiányát akarják, a hiá-
nyát. Fölösleges kérdésekkel nem izgatja fel magát, kétségbe-
esni nem tud, nem akar.
Imádkozik reggel és este, bár nem tudja, meghallja-e valaki. 
Ha nincs senki, az tőle független, és nem az ő érdeme, ha van. 
Égi és földi statisztikák nem zavarják, mert csak a szavak 
az ő birtoka. Addig lesz, ameddig kimondhatja őket, amed-
dig őt kimondják. Talán egy ismeretlen úr félbehagyott mon-
datában –

Jegyzet
1 Az Estére megöregszel című ciklusból.

Akt
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>>>>> folytatás a 6. oldalon

RUXANDRA CESEREANU

Angelus
(regényrészlet)

Az angyalok és a nép, 
avagy újból arról, 
hogyan zajlik a 
mindennapi élet 
egy Metropoliszban
Kedves olvasó, gyere velem, és nézzük 

meg, hogyan reagáltak a Metropolisz lako-
sai a stadionban bemutatott és a nemzeti 
televízióban közvetített történésekre. Gye-
re, nézzük meg, mit szól és mit gondol az 
edényeket mosogató szomszédasszony, 
a  jegyellenőr, a  fagylaltos, a  fodrásznő, 
a lottószelvény-árus, az ingatlanberuházá-
si vállalat tulajdonosa, a tejesember (ha a 
mai időkben létezik még ilyen), a mozi ta-
karítónője, a Szent Haza útjait építő buldó-
zeres, a  Botanikus Kert virágkertésze, 
a Vízügyi Minisztérium főkönyvelője, a Vá-
rosi Lakosság-nyilvántartó Hivatal tinta-
nyalója, az államelnök testőre, az Újgazda-
gok Privát Kórházában gyakorlatozó pszi-
chiáter, a  metropoliszi labdarúgócsapat 
tulajdonosa, az egyik népszerű negyed pos-
tása és így tovább. Világ, világ, csuda világ, 
csuhaj! Tehát kezdjük elölről. Az edényeket 
mosogató háziasszony, bárki lehetett a 
szomszédok közül, akik Isten áldját kiálta-
nak, ha valami aranygőzös, ám távoli dolog 
történik életükben, tehát ez a szomszédasz-
szony elragadónak tartotta az éjszakai An-
gyaljárást. Főleg a zsiráfok nyerték el tet-
szését, mert gyakran képzelte el magát a 
dzsungel sűrűjében, vadállatok társaságá-
ban. Végül is az angyalok amolyan vadálla-
tok, még akkor is, ha emberszerűek, de 
mégsem teljesen azok. A szomszédasszony 
például a hosszú, lófarokba kötött hajukra 
gondolt: épp olyan, mintha egy vadállaté 
lenne. Amikor eszébe jutott, hogy a három 
vendéget szabadon engedték a Metropolisz-
ban, azt gondolta, nem ártana megérinteni 
legalább egyikőjük kezét: vagy azért, hogy 
ott helyben szentté váljon, vagy pedig azért, 
hogy ott helyben győződhessen meg róla: 
az angyalok épp olyanok, mint mi. A jegy-
ellenőr, na jól van, balszerencsével kezdte a 
napot: korán reggel átment előtte egy feke-
te macska, ezt követően a jegyellenőr hirte-
len megtorpant és kificamodott a bokája, de 
annyira, hogy bement a szolgálatba, és fel-
szállt arra a villamosra, amelyen annyi év 
óta teljesített szolgálatot. Közönyös mozdu-
latokkal lemosta az ablakokat, váltott né-
hány szót a villamosvezetővel, aztán kezde-
tét vette a munkanap. Hát igen, motyogta 

a jegyellenőr, az, hogy angyal vagy, nem je-
lenti, hogy jegy nélkül szállhatsz fel a villa-
mosra. Csakhogy az angyalok nem villa-
mossal közlekednek, egészítette ki. A szár-
nyuk a villamosuk: mondjuk, az igaz, hogy 
a ki tudja, honnan érkezett angyaloknak 
nincs szárnyuk, tehát még az is lehetséges, 
talán, hogy villamoson utazzanak. De biz-
tosan jegy nélkül utaznának és kénytelen 
lennék megbüntetni őket. Ebben a pillanat-
ban a jegyellenőr elképzelte, ahogy táskájá-
ban nyugták után kotorászik, és megbün-
teti az angyalokat egy előírásszerű károm-
kodás kíséretében. A fagylaltárus náthás 
volt, és nem volt kedve beszélgetni. Ha azok 
ott az este angyalok voltak, dünnyögte, ak-
kor nem esznek azok semmit, de esetleg 
megkóstolnának egy kis fagylaltot. De me-
lyiket? A csokoládé túlságosan csábító ne-
kik; a vanília túl megszokott; a gyümölcsö-
set nem hinném, hogy szeretnék. Akkor mi-
lyen fagylaltot nyalhatnának az angyalok? 
A fagylaltárus megvakarta a fejét. Az az 
igazság, folytatta lehangoltan, hogy csak az 
emberek esznek fagylaltot. Az angyalok so-
ha: és ráadásul megbénítaná a hangszálai-
kat. Még az is lehet, hogy épp ezért némák. 
De gyere, nézd meg ezt a komédiát! A fod-
rásznő a hajra való mindenféle spray-eket, 
aztán az ollókat, fésűket, hajszárítókat és 
hajzseléket rendezgette a polcon, miközben 
a metropoliszi legfelsőbb rétegből származó 
vendégeit várta. Az összes asszony haja szá-
raz és töredezett, semmit sem ér a hajuk: ej, 
ha egészséges, sárga, hullámos angyalha-
juk lenne, micsoda tuti frizurákat készíte-
nék nekik! Remekműveket, nem egyéb! Pa-
lotát, dzsungelt és süteményeket. Ha meg-
nyírhatnám egy kicsit a tegnap esti 
angyalokat, ha megfoghatnám az egyik leg-
apróbb tincsüket, és ha megtalálhatnám az 
összes metropoliszi hölgy számára tökéletes 
paróka titkát! Parókakészítőnek kell men-
nem, hogy én legyek a parókakészítő her-
cegnő, oh, és a dámák szemétdombra való 
dölyfös teremtmények lennének mellettem! 
A  lottószelvényárus jó hangulatban volt: 
megeshet, hogy valaki lottón megnyerje 
ezeket az angyalokat, anélkül, hogy a kis-
ujját is mozdítaná értük. Azért jelentek 
meg olyan hirtelen, anélkül, hogy bárkit is 
értesítettek volna. Nyertes angyalok, és 
szerencsét hoznak, nem értem, annyi ta-
nult ember ezt miért nem foghatja fel! Há’ 
azér’ némák, és meg se mukkannak, és 
azér’ bámulnak bele a világba, és semmin 
sem csodálkoznak. Mert tudják, mi a teen-
dőjuk. Épp az: mi az ördöghöz kezdjenek? 
Az ingatlan-beruházási vállalat tulajdono-
sa szinte semmit sem értett az éjszakai An-
gyaljárásból. Ezeknek az angyaloknak 
semmi értelmük, fogalmuk sincs róla, mit 
jelent az, hogy legyen saját házad, és ember 
legyél a házadban. Ők nem laknak sehol. 
Mi a fenének küldték őket, csak azért, hogy 
felzavarják az itteni vizeket? És miért ép-
pen a Metropoliszunkba szálltak le? Biztos 
vagyok benne, még annyi pénzük sincs, 

hogy egy fáskamrát vegyenek. De hagyjuk 
az ingatlanberuházót, mert az biztos, hogy 
más világban él, ahol csak az ingatlanirány-
tűvel lehet eligazodni! A tejesember, jobban 
mondva a hentes fejébe szeget ütött valami 
a tegnap esti előadáson: vajon azok a tejfe-
hér, vagyis szalmaszőke és hófehér bűrű an-
gyalok nem tudnának isteni sajtot készíte-
ni a lakosságnak? Hogy lakjon jól a nép az 
angyali termékekből, mint a templomi áldo-
záskor! És azon mind agyalt a hentes, ho-
gyan lehetne ebből meggazdagodni, és nem 
feltéltenül a saját zsebére gondolt, hanem a 
nemzetére is. Nem kenyeret és cirkuszt, ha-
nem angyalt és cirkuszt, és csak így tovább! 
A takarítónőnek nem volt semmi ötlete: tel-
jesen üres volt az agya. Korán reggel felmos-
ta a mozi padlóját. Fogalmam sincs róla, mi-
ért gyűjtötték oda azt a sok embert, a stadi-
onba, az állatokkal együtt; fogalmam sincs 
róla, hogy a nagy fejesek miért tartják őket 
angyaloknak; fogalmam sincs, miért éppen 
itt történt meg ez a bosszúság; fogalmam 
sincs. A Szent Haza útjait építő buldózeres 
azon volt, hogy megtalálja az autópálya-épí-
téshez legmegfelelőbb aszfalt receptjét. 
De milyen jó, hogy jöttek ezek az angyalok, 
milyen jó, hogy jöttek! Nincs szükségük 
utakra, nem szívják egész nap a szuroksza-
got, de jó annak, aki angyal és nem ember! 
Ha kezükbe adnának egy buldózert, azt 
sem tudnák, mihez kezdjenek vele, legyen 
nekem is legalább ennyi vigaszom! A Bota-
nikus Kert virágkertésze kicserélte a vizet 
a trópusi növényekkel telt üvegházban, fel-
lazította a messzi földekről hozott talajt és 
homokot. Milyen jól jönne itt nekünk né-
hány angyal a Botanikus Kertben. Amolyan 
szent és értelmes majmok lennének, és el-
láthatnának minket mindenféle tanáccsal. 
Megengednénk nekik, hogy ugrándozzanak 
a banánfán, lógjanak a függőágyban, és azt 
csináljanak a pálmafák között, amit csak 
akarnak. Csak bírják a meleget és a magas 
páratartalmat. Mert ezt nemigen tudjuk az 
angyalokról: hogy bírják-e az ilyesmit vagy 
sem. Nem tudom, milyen tanácsot kérnék 
tőle, de jól jönne nekem egy angyal. A Víz-
ügyi Minisztérium főkönyvelője figyelmesen 
összeadta és kivonta a folyó havi számokat: 
ennyi vizet fogyasztott a lakosság, ennyi 
pénz, ennyi veszteség, ennyi kintlevőség. 

Anyám boldog órája

Ruxandra Cesereanu (1963, Kolozsvár), költő, író, egyetemi oktató. Számos vers-, 
próza-, esszé- és tanulmánykötet szerzője. Magyar nyelven két könyve jelent meg: Ke-
resztesasszony (Koinónia, 2007) és Utóférfiak (Jelenkor, 2009). Műveit többek között an-
gol, bolgár és olasz nyelvre fordították. Angelus című regénye 2021 őszén jelenik meg 
magyar fordításban a Napkút Kiadó gondozásában.
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Mesék meséje épített 
környezetünkről (III.)
Több mint fél évszázada próbálom meg-

érteni – ösztönösen vagy tudatosan – 
mindazt, ami körülvesz. Család, nagy-
szülők, anya, apa, testvérek, házastárs, 
gyerekek, unokák, tanulás és tanítás, 
hang és hangzás, fény és fénykép, mozgás 
és mozdulat, térben és időben.

Egy év óta minderről virtuálisan is pró-
bálok mesélni a nagyváradi egyetem felső-
éves építészhallgatóinak. Amikor engem 
vizsgáztattak, ezen a tavaszon, hogy hiva-
talosan is megvédjem oktatói mivoltomat, 
volt kollegáimnak – a bukaresti, illetve a 
kolozsvári egyetemek építészeti karának 
vezetői – arra a kérdésére, hogy egy mon-
datba zsugorítva fogalmazzam meg az épí-
tészet lényegét, így válaszoltam: „a szel-
lem játéka térben és időben”.

Korosztályunk szerencsésnek mondhat-
ja magát, mert csak a hidegháborút és egy 
„forradalmat” éltünk meg a 20. század-
ban. Ezzel együtt, természetesen, a szoci-
alista diktatúra idején megismerhettük a 
bukaresti valóságot, amikor a ’77-es föld-
rengésre hivatkozva megszüntették a hi-
vatalos műemlékvédelmet Romániában 
és a kondukátor irányelvei alapján át-
formálták a frissen megépített Nemzeti 
Színházat (építésze Romeo Belea) a „Meg-
éneklünk, Románia” mozgalom központi 
székházává. Ez 1981-ben történt, amikor 
elsőéves bukaresti diákként próbáltam 
megérteni mindazt, amit láttam a terve-
zésműhelyünk ablakából. Miért volt csak 
Bukarestben építészoktatás? Miért kellett 
beszüntetni Kolozsváron, Temesváron és 
Jászvásárban az építészképzést? Hogy le-

hetett az, hogy a bukaresti hetven hely-
re több mint ezer belföldi jelentkező közül, 
kétéves előkészítés után felvett belföl-
di hallgató keveredik a másik hetvennel, 
akik többségében az arab háborútól mene-
külő fiatalok? Radu Lăzărescu, volt egye-
temi rektor, a  hatvanas-hetvenes évek 
több kortárs építészeti remekművének al-
kotója, infarktussal válaszol a diktátor 
nyolcvanas évekbéli felkéréseire. Mire be-
fejezzük az egyetemet, rendre kihalnak az 
idősebb oktatók, a tehetséges fiatalok pe-
dig Nyugatra menekültek, ott próbáltak 
érvényesülni.

Marcel Grădinaru, hajdani francia 
nyelvtanárunk volt az, aki a heti egyórás 
jelenlétével el tudta hitetni velünk, hogy 
megörökölt fővárosunkban még ott van a 
Kis Párizs, illetve a Francia Kulturális 
Intézettől kölcsönzött filmeknek köszön-
hetően kitekintést is kaphattunk a hatá-
rokon túlra. Egy-egy félórás bevezető elő-
adása után, amit a katedra tetejéről adott 
elő nagy pátosszal (moldvai származású 
jó hazafi lévén, a kis termetéhez szüksé-
ges dobogót helyettesítette az asztallal), 
befűzte a filmvetítőgépébe a kölcsönkért, 
naprakész színes dokumentumfilm-teker-
cseket, leoltotta a lámpákat és bevezetett 
minket a meg nem tapasztalható, sóhaj-
tott jelenbe. Gondolom, számára is ez volt 
a hétköznapokból való menekülés egyik 
kiskapuja, mindaddig, amíg a nyolcvanas 
évek végére ő is emigrált. Általában kevés 
maradandó emlékkel gyarapodtunk a kö-
telező oktatás eredményeként. És azok is 
többnyire a hétvégi „iskola másként” ese-

>>>>> folytatás az 5. oldalról

Aztán hirtelen, az egyik számítás kellős kö-
zepén eszébe jutott az Angyaljárás. A ható-
ságok mekkora pazarlása! Mennyi hiábava-
ló pazarlás! Miközben rohamosan fogy a víz 
a földön, a hatóságok tétlenül nézik és osto-
baságokkal foglalkoznak! Angyalok, hallj 
oda, még hogy angyalok! Pfúj! Pedig csak a 
víz számít igazán, és a levegő, amit beszí-
vunk. Annyi és semmi más. A víz, a víz és 
megint csak a víz. A Városi Lakosságnyil-
vántartó Hivatal tintanyalója halálra unta 
magát: a tegnap esti angyalok, ha feltűnné-
nek errefelé, engem is szórakoztatnának egy 
kicsit. Gyerünk, ha abbul vagytok, angyalok, 
mutassátok magatokat, gyerünk, bújjatok 
elő! Halálra unom magam, nincs egy csepp-
nyi életkedvem sem. És még azt sem tudom, 
mihez kezdenék az angyalokkal, ha mégis 
megjelennének: vezessem be őket a lakossá-
gi nyilvántartásba vagy sem? Az államelnök 
izompacsirta testőrét, mindegyik testőr kö-
zül a legkiválóbbat nem hagyta nyugodni 
egy gondolat: az Elnöknek sokkal nagyobb 
szüksége van egy védőangyalra, mint test-
őrre? Mi van, ha teljesen fölösleges vagyok? 
Ha azok az angyalok valódiak és elevenek, 
azt jelenti, hogy a testőrszakma a legna-
gyobb átverés és ostobaság! Elnök úr, szeret-
ném beadni a felmondásom: ez járt az izom-
pacsirta fejében, de egy szót sem szólt. Az Új-
gazdagok Privát Kórházában gyakorlatozó 
pszichiáter (UPK) feltette magának a kér-
dést: azokat a lakosokat, akik a három an-
gyalban hisznek, nem kellene-e beutalni a 
Kórházba, vagy legalább nyugtatókkal ke-
zelni, legalábbis egy ideig. Természetesen ez 
nem azt jelenti, hogy az angyaloknak nincs 
joguk a létezéshez: de az elektrosokk jóté-
kony hatású lehet egy hasonló esetben, ami-
kor csoportos képzelődések tanúi vagyunk. 
Akárcsak az egyénileg képzelgők számára is. 
Maga a hatóság kellene alkalmazzon egy 
sokkterápia-szerűséget, hogy kirázza a fe-
jükből ezeket a bogarakat. Hát igen. A met-
ropoliszi labdarúgócsapat tulajdonosa mé-
lyen gondolataiba merült és állát tenyerébe 
támasztotta: gyerekkorom óta hiszek az an-
gyalokban, de soha sem hittem volna, hogy 
előttem is megjelenhetnek valaha. És nem-
csak nekem, hanem mindenkinek. Éppen 
ezért, lehet, hogy a három idegen mégsem 
angyal. Hanem valami egyéb, fene tudja, mi. 
Ellenben elismerem, hogy szükségem lenne 
egy hasonló fajra az ügyleteimben: meg-
egyeznék velük, hogy csapjanak lármát a 
pályán, és térítsék el a labdát, hányjanak ci-
gánykereket. Csakhogy nincs nekik való csa-
létkem: az angyalok nem vágynak se nőkre, 
se italra, se pénzre. Senki sem tudja, mire 
vágynak és milyen vágyaik vannak. 
Az egyik népszerű negyed postása válla kö-
zé húzta a fejét, hátára vette óriási táskáját, 
és elnyűtt arccal tette fel a kérdést: mihez 
fogna, ha az angyaloknak címzett levél ke-
rülne a kezébe. Vagy ha az angyalok levelet 
küldenének a metropoliszi vagy a negyedbe-
li lakosoknak. Tulajdonképpen rokonságban 
állok velük, mert az angyalok is postások. 
Vagyis hírvivők, legalább ennyit én is tanul-
tam a templomban. Nagyrabecsült olvasó, 
természetesen sok más metropoliszi kategó-
riába tartozó embert fel tudnék ezen a szín-
padon vonultatni, de itt megállok, mert elég 
volt ennyi.

KARÁCSONYI NOÉMI fordítása 2018. augusztus, a Vallásszabadság Háza bejárata
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ményeiről szólnak. Kivételt képezett szá-
munkra a fekete–fehér diktatúra ideje 
alatt a színes franciaórák néhány gondola-
ta. „Miből vizsgáztatnám, kizáró jelleggel 
a felvételire készülő, jövendőbeli építész-
hallgatókat?” – tette fel a kérdést a nyelv-
tanár. „Természetesen jó, hogy tudtok raj-
zolni és számolni. De én az illatokban való 
jártasságot különösképpen fontosnak tar-
tanám. Ha valaki például összetéveszte-
né a francia parfümöt az orosszal, annak 
nincs mit keresnie ezen az egyetemen…” 
Aztán jött egy kisfilm a párizsi illatsze-
rekről, ezeknek az esszenciáknak a cso-
magolásáról és azokról a fiatal emigrált 
építész kollegákról, akik ebben az iparág-
ban találtak önmagukra, vagy egyszerű-
en így tudták megkeresni a mindennapit… 
Egy másik alkalommal az alkotás misz-
tériumáról is szólt néhány szót. Ez a do-
kumentumfilm életünk, épített környeze-
tünk első állomását járta körül, az egyik 
avantgárd párizsi szülészet vajúdószobá-
ját. Halványzöld falak és matrac a földön, 
rajta a szülőanya hanyatt fekve és mellet-
te a férje. A harmadik személy, a doku-
mentáló kamera, oldalról közelített, lassú 
mozgással megkerülte hátulról a szereplő-
ket, majd a kellő pillanatban szembe ke-
rült a kibuggyanó új élettel. Ezzel vége is 
lett a filmnek és a franciaórának. Meg-
gyulladtak a lámpák, mély csendben ki-
ki felállt és elhagyta a tantermet…

Hat éven keresztül hatodmagammal 
voltunk magyarul beszélők egy kollégiumi 
szobában. Elsőéves korunkban, egy pom-
pás századfordulós villában, közösen a 
zeneakadémia diákjaival. Az alagsorban 
volt egy gyakorlásnak szentelt pianínó. 
A magasföldszinti és magasított színpad-
dal ellátott nappaliban pedig mi voltunk 
elszállásolva – háromemeletes ágyakban, 
egy kis asztal és három szék környezeté-
ben – a hajdani közönség oldalán, az elhú-
zott színpadi függöny mögött – hasonlatos 
körülmények között – másik hat kolléga 
helyettesítette a művészeket…

Másodévesen átköltöztettek egy 1930-
as években készült ötemeletes kórház épü-
letébe, amiben a külföldi diákokat szállá-
solták el. Az utolsó emelet főhomlokzati 
szobáját foglaltuk el, egy hajdani óriás 
kórterem helyét, ahol előttünk színesbő-
rű diákok laktak. Nagy lehetett a konf-
liktus, mivel az utca túlsó oldalán levő 
Magyar Konzulátus sürgette kilakoltatá-
sukat. Éjszakánként ugyanis a kertjük-
be érkeztek az ötödik emeletről kidobált 
üres sörösüvegek… Mikor 1982 szeptem-
berében megérkeztünk cuccainkkal, az új 
szobánk hosszanti oldalán levő hét dup-
la ablak valamennyije kitört állapotban 
fogadott. A berendezés: ledöntött szekré-
nyek, egymásra hajított vaságyak éjjeli-
szekrényekkel… A  tusolók a pinceszin-
ten. Kb. kéttucatnyi kabinból kettő volt 
működőképes. Így gyakran volt sorállás, 
főképpen, amikor az idelátogató hölgyek 
használták a zuhanyt, a külföldi urak vé-
delmezése alatt. Valamennyien kerestünk 
kintlakást. A kollégium maradt a közös 
bentlakás. A bukaresti Petőfi Házon kí-
vül itt találkoztak a magyar kisebbségi 
egyetemisták, legalább egyszer hetente… 
Kintlakásom öt éven keresztül az Orbes-
cu utca Miocu tulajdonosának házában, 

a második emelet hajdani cselédszobájá-
ban volt.

Szintén a két világháború között épült, 
pince, földszint kétemeletes méretben, 
szintenként egy-egy három szoba össz-
komfortos lakással, fő- és melléklépcsőház-
zal. A szalagtelek végén az épület L alak-
ban kanyarodott be, itt volt a cselédszobák 
traktusa, szintenként egy-egy WC-helyi-
séggel és 6 nm-es, mosdókagylóval ellátott 
szobával. Miocu úr édesapja Petrozsény-
ban volt görögkatolikus pap a második vi-
lágháborúig. A  szocializmust megsejtve 
fektette be összegyűjtött pénzét a három 
gyermeke nevére megvásárolt bukares-
ti tulajdonba. Közülük kettő itt lakott az 
első és a második emeleten. A harmadik 
örökös Aradon lakott. Az ő földszinti ré-
szét egy ideig bérbe adták, majd a nyolc-
vanas évek közepén eladták. A második 
emeleti albérletem tulajdonosa Párizsban 
végzett jogot, majd az új világban román–
francia fordítóként élte életét Bukarestben. 
Agglegény mivoltában mindenről határo-
zott véleménye volt. Nem értette sehogyan 
sem a földszinti lakáson végrehajtott át-
alakítások indíttatását. Eredetileg a tisz-
tálkodásra szánt fürdőszoba külön helyi-
ségben működött a vécétől, fürdőkáddal, 
mosdóval és bidével. Aztán jött az új tulaj-
donos és a bidét lecserélte egy második vé-
cére. Ez sehogyan sem fért össze az ő di-
ákéveiben tapasztalt párizsi komforttal. 
„Ott lehetett szállodaszoba mosdó nélkül, 
de bidé nélkül soha” – mormogta. „Ezek 
a jövevények pedig feleségestül és nagy-
lányostól lebontják a bidét…” Pedig már 
több mint negyven éve a szocialista tömb-
házi komfort kitörölte a bidét a fürdőszo-
bákból, együtt a melléklépcsőházzal és a 
cselédszobákkal… A külföld fogalma is le-
egyszerűsödött. Legfeljebb a szomszédos 
szocialista országokat lehetett személye-
sen is megtapasztalni. Keresztszüleimnek 
én voltam a Gyermek. Azt remélték, hogy 
majd örökbe fogadhatnak, de ez a tervük 
nem jött össze. Keresztapám megjárta a 
szibériai lágereket mint elhurcolt ügyvéd, 
majd egy életen át oroszt tanított közép-
iskolában. Keresztanyám, mint kalapos-
nő, nap mint nap gyűjtögette a keresztfi-
ának a földi javakat örökségül. Így aztán 
haláláig kilencezer lejt sikerült összeku-
porgatnia számomra. Harmadév végén si-
került ezt az összeget elherdálnom három 
hét alatt, egy szovjetuniói diákkirándulás 
alibijével. Kijevig vonattal, majd repülővel 
ugrabugráltunk egyre keletebbre. Az ör-
mény és az üzbég terület volt a legtávo-
labb Moszkvától. Ott már nyugati turistá-
nak számítottunk. Leningrádban viszont 
mi voltunk a szegény keletiek. Azóta sem 
volt alkalmam ilyen rövid idő alatt ennyi-
re sokszínű világot meglátogatni. Az ak-
kori szocialista egyetemek vezető tanárait 
ide hozták továbbképzésre. Itt volt a böl-
csője a szocreálnak. Innen importáltuk az 
ötvenes években a bukaresti Scânteia ház 
monumentálisan klasszicizáló kompozíció-
ját a hajdani Lenin-szoborral együtt, majd 
ide tért vissza a posztmodernben Ceaușes-
cu diktatúrájának építészete a Népek Há-
za gigantikus méreteivel.

Ötödév végén úgy döntöttem, hogy egy 
vadonatúj épület tervezése helyett egy 
meglévő történelmi együttes felújításával 

fogok foglalkozni írott és rajzolt diploma-
dolgozatomban. Kakukkfióka voltam ez-
zel a döntésemmel, de Sanda Voiculescu, 
az építészettörténet alapjainak oktatója, 
felkérésemre elvállalta a vezetőtanársá-
got. Egy év alatt többet tanulhattam tőle 
és az ő általa bemutatott kivételesen ér-
tékes egyetemi tanároktól, mint addig, öt 
éven keresztül. Az első nehézség, amibe 
beleütköztem, az  a helyszín kiválasztá-
sa volt. A témám feltételezte egy meglévő 
történelmi helyszín alapdokumentációját, 
felmérését. Csakhogy ilyesmivel nem ren-
delkeztek és nem is foglalkoztak az akkori 
megyei tervezőintézetek. Végül Kolozsvár 
belvárosának egy frissen elkészített bon-
tási vázlatfelmérését kaparintottam meg, 
a hajdani Belmagyar, Bolyai és a Szent-
egyház utcák területén levő épületek fel-
mérését, épületről épületre, alaprajzokkal 
a pincétől a padlásig és nézetekkel. Eze-
ket rajzoltam össze egy jókora épített szi-
getté a nyári szünidőben. A meglepetés 
csak ezután jött. Az elkészült dokumentá-
cióból hivatalos, első szemeszteri rehabi-
litációs tervtéma lett a hatodévesek szá-
mára. Gyakorlatilag ekkor kezdődött el az 
elemzések sora. Milyen a meglévő épített 
szövet állaga, történeti és funkcionális ér-
téke? Mik az egyedi adottságok és mik a 
koloncok? Mi a jövőkép? A hivatalos bon-
tás és újraépítés? Teret adni a megörökölt, 
hányatott sorsú épített környezetünk új-
raértékelésének? Diplomatervem beveze-
tőjeként az elkészült hetven leadott ötlet-
tervet kellett kritizálnom, majd egy olyan 
javaslatot bemutatnom, ami a feltett kér-
désekre egy elfogadhatóbb választ tudott 
megfogalmazni. Ebben segítettek azok a 
tanárok, akik bevezettek a rejtett, elfe-
lejtett építészeti értékek megismerésébe, 
függetlenül attól, hogy az egy poros pin-
ce boltozata, kőbe faragott bejárata, vagy 
a szociális lakásoknak egy megtűrt da-
rabja, rosszul működő nyílászárója vagy 
cserépkályhája, itt-ott felbukkanó több 
szász éves festett falfelülete, vagy a ro-
gyadozó történelmi padlásszerkezete 
volt. Ekkor ismerhettem meg a kolozsvá-
ri reneszánsz kőfaragó iskolájának fon-
tosságát és sajátosságát, amit Sebestyén 
György építész történész tanárunk fa-
kultatív óráin, a  részletek elemzésével, 
a  profilok milyenségének letapogatásá-
val, akár behunyt szemmel is érzékelni 
lehetett. És  ugyancsak ennek a kivéte-
les urbanisztikai témának köszönhetően 
feszegethettük a posztmodern gondolko-
dás értelmezését a városi rehabilitáci-
ós beavatkozásokra vonatkozóan. Ezeket 
a lehetőségeket alátámasztotta Sandu 
Alexandru építész-urbanista tanárunk 
is. Ennek köszönhetően legalább elmé-
leti szinten bejárható ösvény lett az, ami 
a valóságban bejárhatatlan volt. Az épí-
tészeti jövőkép is kereste az újragondo-
lások lehetőségeit. A  meglévő épületek 
közé vagy fölé épített új beavatkozások 
feltételezték a naprakész határon túli jó 
példák alkalmazását. Ebben Takács Zol-
tán tanárunk volt a legjártasabb. Így ő 
segített az összkép kialakításában. A ja-
vasolt új funkciók megpróbáltak választ 
adni az összetett értékes elemek közössé-
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gi bemutatására, illetve az udvarterek be-
járhatóságára. Az épített sziget közepén 
három különböző korú épület újonnan ki-
alakított egysége adott volna helyet egy 
rendhagyó öregek otthonának. Ennek a 
funkciónak a kortárs megfogalmazását 
Mihail Caffe egyetemi tanáromnak kö-
szönhettem. Ő már tervezett a nyolcva-
nas évek elején egy új, Bukarest külvá-
rosában felépített, a zsidó közösség által 
finanszírozott öregek otthonát. Kolozsvár 
belvárosának helyszíne gazdagította ezt a 
témát. Az 1900-as években épült kéteme-
letes, külső folyosós bérház egy sajátságos 
együttélésnek adott volna keretet a jobb 
egészségi állapotban levő idősek számára. 
A szomszédos, 19. század közepén épült, 
pince, földszint, egyemeletes, nagyobb te-
rekkel rendelkező épület a közösségi he-
lyiségeket és a látogatóközpontot biztosí-
totta volna. A Szentegyház utca felőli, két 
világháború között megépült irodaház, 
ami a szocializmusban a művészeti isko-
la bentlakásaként szolgált, átalakulha-
tott volna az öregek beteggondozó szana-
tóriumává. Ehhez az együtteshez nyugati 
irányban kapcsolódott volna az öregek 
kertje és üvegháza, a város fotómúzeuma, 
illetve a járulékos szolgáltatások és üzle-
tek belső sétálóövezete. Ellenkező irány-
ban, a meglévő tűzfal keleti oldalán ka-
pott volna helyet a belváros egyik óvodája. 
Mindezen sokrétű funkciók a megörökölt 
épített környezetünk egy lehetséges újra-
hasznosítását jelentették volna. Az idősek 
központi szerepe ebben a felállásban el-
engedhetetlennek tűnt. Ők azok, akik a 
legtöbb történetet ismerik a városról és 
önmagukról. Ők azok, akik megérdemlik 
azt a pozitív diszkriminációt a fiatalok-
tól és a társadalomtól, amire egyébként 
a több száz éves épített környezetünk is 
rászolgál. A Főtér, a hajdani Bel- és Kül-
magyar utcán található a legtöbb templo-
munk. Fémjelzi a vallási sokszínűséget és 
keretet biztosít a hely szellemének meg-
óvásához és továbbfejlesztéséhez.

1990 után az állami tulajdonban levő 
házak és telkek szétdarabolódtak. Leg-
több esetben mindmáig gondot okoz egy-
egy épület homlokzatának a karbantartá-
sa, lévén, hogy a szociális lakókból lettek 
az új tulajdonosok. De  vannak szeren-
csés kivételek is, amikor a jogos hajda-
ni tulajdonos visszaigényelhette és vissza 
is kapta a még létező, romosodó épületeit. 
A diplomadolgozatom északnyugati része 
ma már újra az unitárius egyház tulajdo-
na. A 14-es számú volt püspöki reziden-
cia pedig átalakult az elmúlt évtizedben 
egy reprezentatív közösségi értékeket kép-
viselő „kincsesládává”. Ha úgy tetszik, a 
Kincses Kolozsvár első tárházává. A Val-
lásszabadság nevét viselő ház gótikus ka-
pualja Erdély legpompásabb ilyen típusú 
tere. Háromhajós, eredeti kialakításá-
nak visszaállítása betekintést ad Kolozs-
vár reprezentatív középkori épületeinek 
egyik legrangosabb példájába. Az erede-
ti pincelejáratok bemutatása és a hajdani 
borospince boltozatán megtartott nemes-
penész patinája egyedi az eddigi restau-
rálások praxisában. A földszinti 1568-as 
elnevezésű vendéglő teraszhelyiségének 

köszönhetően az udvartérből kiszorultak 
az autók, és a közösségi tér bekebelezte a 
kapualjat is. Itt kaphatunk háromnyelvű 
tájékoztatást az épületről és annak felújí-
tásáról. A 19. században újraépített eme-
leti részen, a padlót kibontva, ami elfedte 
a gótikus lépcsőházat, egy sajátos, csúsz-
tatható-megemelhető kortárs, üveg- és 
fémrácspadlós megoldással a hajdani be-
járás is lehetségessé vált. A nagyszalon-
ban megkerült és bemutatásra talált a 
reneszánsz sarokkandalló helye, a kétré-
tegű díszítőfestéssel ellátott barokk padló 
egyedi darabja az ilyen típusú erdélyi en-
teriőröknek. Az épület meglévő értékeinek 
egyik különleges kiállítása a kapualj fö-
lötti törmelékekben előkerült kályhacsem-
pék sokaságából kiválogatott legszebb da-
rabok bemutatása. Az emeleti enteriőrök 
Wágner Péter budapesti építesz munká-
ját dicsérik, a manzárdban lévő vendég-
szobák és a ház különböző részleteinek ki-
alakítása Furu Xenia kolozsvári építész 
kolléga gondos munkáját jelzik. Férjével, 
Furu Árpád műemlékvédő szakmérnök-

kel együtt az Unitárius Püspökség mű-
szaki felügyelői. Kivételes szakmaiságot 
biztosítottak a rájuk bízott értékek felújí-
tásában. Öröm volt velük együtt dolgoz-
ni és egy ilyen összetett csapatot vezetni 
(Lupescu Radu és Kovács Zsolt művészet-
történészek, Csók Zsolt régész és csapata, 
Kis Zoltán, Kolozsi Tibor, Nagy Benjamin 
kőrestaurátorok és csapatuk, Kiss Lóránd 
falképrestaurátor és csapata, Mihály Fe-
renc farestaurátor és csapata, Péterffy 
Miklós, a könyvesüzlet belsőépítésze, meg 
a szakkivitelezők sora Dáné Rozália sta-
tikus, műemléki szakmérnök felügyelete 
alatt).

Adja Isten, hogy ennek a felújított mag-
nak még sok hajtása legyen.

(P.S. 2019-ben ez a megvalósított terv 
kapta a Romániai Építészek Rendje Erdé-
lyi Fiókjának biennáléján és a Bukaresti 
Országos Biennálén a műemlék-felújítási 
nagydíjat. Ugyancsak 2019-ben a Magyar 
Művészeti Akadémia Pro Architectura dí-
jában részesítette.)

2018. augusztus, a Vallásszabadság Háza. Kapualj, részlet.
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LÁNG ORSOLYA

egy pillanat
egy törökvészi társasház-udvaron
a bőséges májusi esőtől tobzódó zöldek
alatt és között
kertészkedő család
egy kisfiú befut a házba
egy kislány a fű fölé hajol
nem bírom nézni, apa
hangjában aggodalom
hagyd, szívem
az apa is a ház felé indul
mutatja a helyes irányt
a menekülési útvonalat
a fűben egy riadt rigófióka csipog
a patkánycsapda, kiáltja utána a kislány
add ide a kesztyűd, apa
nem lesz annak semmi baja
fúj a szél
egy ing szárad a kiakasztott vállfán
leng, meg-megperdül
tánca igéző
az út csendes
mintha alásimulna minden
az apa adott szavának
amit a kislány csak azért nem hisz el
hogy ne csalódjék benne
emlékezetes délután
de még nem tudni
jó vagy rossz emlékként raktározódik el

délelőtti program
azon gondolkodom, Kissnének van-e férje
berakok egy mosást, azzal is telik az idő
és úgy érzem, legalább én sem ülök tétlenül
amíg azt várom, hogy Kissné válaszoljon

a megoldáshoz együttes erővel
kerülünk egyre közelebb ezzel a levélváltással
információt cserélünk, logikusan építkezünk
megpróbáljuk visszafejteni, hol rontottam el

Kissné nem sajnálja az időt és az energiát
odakint süt a nap, de az irodát lesötétíti
amíg a probléma kulcsa meg nem kerül
azon gondolkodom, van-e Kissnének férje

várnom kell, amíg egy lépéssel közelebb jut ő is
aztán megint én következem
negyven fokosra állítom a mosást
várnom kell, amíg Kissné válaszol

egyedül nem boldogulok az útvesztőben
ahogy például azt sem tudom, milyen programot jelez
a toll a mosógépen, ezért mindig az ing-ábra mellett
döntök, mert arról legalább van fogalmam

Kissné most már keresztnevemen szólít
és nem búcsúzik el a végén hivatalosan
olyan, mintha barátok leveleznének
nem egyszeri, hanem folytonos párbeszédben

mintha aktív cinkostársammá válna
a rendszer elleni passzív ellenállásban
úgy képzelem, legközelebb viszek neki virágot
amiért rám áldozta ezt a pár órát az életéből

úgy érzem, mulasztásom következményeit
egyedül nekem kéne nyögni, megérdemelném
noha tudom, azért fizetik, hogy segítsen
vajon mi lehetett Kissné leánykori neve?

egyszer éjfél után válaszolt, munkaidőn kívül
ünnepnap is volt ráadásul
legközelebb viszek neki virágot vagy csokoládét
de nem hívnák Kissnének, ha nem volna férje

bár nem szívességből segít, hanem munkaköri kötelességből
Kissné bürokrata, és nem volna szabad
személyeskedéssel zavarba hozni
az a feladata, hogy elsimítsa a problémás ügyeket

miután behúzza az iroda sötétítőjét
kiküszöböli a rendszerhibákat
bár kétségtelen, éjfél után azért
nem volna kötelessége válaszolni

nem figyelmességből teszi, a rendszeren belüli
problémák megoldására korlátozódik figyelme
Kissné bürokrata, ezt nem szabad elfelejtenem
bár kétségtelen, a rendesebbek közül való

láz
a szív nem fontos, mondja
mégis begyűjti, tartósítja, elraktározza
ezeket a dércsípte apró szerveket
amikor a szív útján fut, követi
a piros jelzéseket, olyik egészen kettéhasadt
a kéreg repedései nyomán
abronccsal kellene összefogni, mint a mesében
a szív nem fontos, gondolja
vagdossa a piros terméseket
szereti látni a dolgok keresztmetszetét
a nagy befektetések az elaprózás látszatát keltik
kikaparja belőlük a szőrös magokat
ezalatt senkihez nem szól
a sok üres burkot masszává főzi össze
és a folyamatos kevergetés mellett
egy gondolatban folytatott beszélgetésben
szóbuborékokat címkéz fel azzal az ikonnal
ami egyértelműsége miatt
a legkönnyebben érthető félre
későre jár, amikor bebugyolálja a forró üvegeket
hogy tartóztassa minél tovább a hőt

relatív
az asztalról levert hangyák ijesztőbbek a földön
a sötétedő teán nem a fényviszonyok, csak az oxidálódás
egy óralapon éjjelnek is, nappalnak is ideális idő
az elnehezült láb lehet tünet vagy jelenség
a halál jó, csak ehhez előbb
a lélek halhatatlanságát kell bebizonyítani
ehhez érvelhetünk racionálisan vagy emocionálisan
attól függ, milyen beállítottságú emberek vagyunk

a mihez kezdés végett
hogyan írjunk novellát? kérdezi
miután Puerto Rico egyik néptelen utcáján
elhagyott játékmajmomba botlik
későre jár, kezembe nyom egy plüsskutyát
amit a kabátom alatt szorongatok
hazafelé egy lélekkel sem találkozom
csak a sarkon kérdezi meg valaki: fázik?
nem tudom, melyikünk nevében válaszoljak

hogyan írjunk novellát? kérdezi
és én már alszom, amikor ráébred
„károly király a kaszárnya kellős közepén
kilenc kiló köles kását keserves kínok között
kakált ki” – töri magát a nyelv is
hogyan ne írjunk alanyi verset? kérdezem
azzal válaszol, hogy róla írok
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134 – szerkeszti Horváth Benji

BÍRÓ BORBÁLA

Keringési zavar
Öröklődés által vagy hordozója és tünete
Dobhártyádban mélyvizű bányató reszket
Fehér tajtéka idegen apák szájának élére tapad
Figyelmük feloldódik a forma nélküli habban
Integritásuk megtörik bizonytalan lépteik közötti csendben
Nem bírják követni az irányított hallgatás egyenes vonalát
Bárányvérrel bekent ajtóknak esnek
Lábtörlőkön hagyják összejárt keresztutak sarát

Kötődés által vagy hordozója és tünete
Csukott szemhéjad alatt idegen táj viszket
Kiütnek rajtad hirtelen az évek allergiás vagy a tévutakra
Kérges tenyereden a rügyek befele virágoznak
Levelekkel csapdosod arcod hajszálereid megrepednek
Idegvégződéseid kiirtott erdők helyén eresztenek gyökeret
Tükörneuronjaid vetületében elágazásai összefutnak
Rezdülései irányt szabnak lombmozgásnak
Testedbe képzelt apamintákat karcolnak az ágak

Törésvonal
Holtágaink egymást keresztezik
Anyánk rendszeresen eljár csonkolni őket
Azt mondja, teherbírásunk a földé
Hajtásrendszerünk örökölt

Tollainak vége nehezedik mellkasunkra
Hazatérő vándormadarak akcentusával nyugtat
Testünk villanyhuzala az ég súlya alatt mégis elszakad
Csukott szemmel metszeni és megbocsájtani tanít
Újrarendezi felejtésre lazult viszonyaink
Feloldja gyökereink közös szorítását

A tehetetlenség néma görcsébe temetkezik
Míg földet szitál helyünkbe tómedret képzel
Felszínre törni látja csúcsdominanciáját
Hajtásrendszere öntörvényű

Mérlegen állva arra gondolunk
Egymás súlya nélkül mennyivel lenne könnyebb
Túlhígított szavakkal táplál
Mechanikus sebeinkben vájkál tisztulásig
Megtagadja tűzfalra vetett árnyékaink hasonlóságát
Végül elmetsz minden érintkezési pontot
Gerincének merevsége feloldódik ágaink törésvonalában
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>>>>> folytatás a 12. oldalon

BODOR EMESE RÉKA 

Amit nem

Ahogy futás közben a viharba szürkü-
lő eget bámulod. A  légszomjat, amikor 
felhorzsolt térdedre támaszkodsz, füleid 
tompa tengerzúgását. A száraz kenyérhéj-
ként morzsolódó éveket, a gyerekkor cél-
talanságát. Régi sérelmek hófehér hegeit.

Lepréselt gyomokat régi tankönyvek-
ben. Az  emlékek bonyolult anatómiáját. 
A lopott alma friss ízét, az éhség komisz 
rókaarcát, a  vörösen és forrón sistergő 
dühöt. A sűrű vért, ami az ereidben lük-
tet, a nyálkás indákat, amik a szüleidhez 
kötnek. A lángoló fájdalmat, ha nekik fe-
szülsz és a húsodba vágnak, az összetar-
tozás kényszerét.

Ahogy a paplanhuzatnak nyomod az ar-
cod, az öblítő otthonillatát; ahogy a kert-
ben a diófa szilánkokra töri az eget. Az ég 
tiszta borkánjából mézként csorgó napot. 
Kilazult pengét a hegyeződben, a kaktu-
szod megtört körvonalait. A kölcsönkért 
ruhák intimitását, a komposzton rothadó 
zöldség szagát, a békét, amivel egy jólla-
kott kutya horpasza emelkedik és süllyed. 
A fáradtság kopott évgyűrűit, a nyugalom 
törékeny porcelánját.

Bőröd festékillatát, vízcseppet galamb-
tollon. A sztaniol hangját, mikor a szemét-
be gyűröd. Az áfonyapálinka kesernyés 
ízét, a kora hajnali esőszagot. Az erkélyen 
elszívott cigarettákat, a félbetört fehércso-
koládét, azt, ahogy vajpuha álmodba kés-
ként hasít a vízforraló hangja. A zsályatea 
sötét örvényeit, a kávézaccot és a lepöckölt 
hamut, a naplemente paprikaszínét.

A  pázsiton hagyott babakocsit, a  mű-
virágkoszorúk giccsét. Gyászjelentés-
be csomagolt rózsákat, lyukasra ége-
tett kordbársony nadrágot. Az egérlábon 
sprintelő, izzó gondolatot és az élet bőré-
be vájt körmöd: ezt mind nem látja senki 
más. A halántékod mögött, a webkamera 
vakfoltjában ragyog. Egyedül a tiéd. Meg-
oszthatatlan.

Privát sérelmek
Amikor megveszed a számítógépet, még 

fogalmad sincs a Másik létezéséről.
Miután kicsomagolod a légpárnás fó-

liából, keresel egy darab fekete celluxot, 
és leragasztod a webkamerát: éppen elég 
történetet hallottál már elszánt hacker-
huszárokról és virtuális Robin Hoodokról, 
hogy elővigyázatos legyél. A te életedbe 
nem leshet bele senki. Minden percét ma-
gadnak akarod, nem osztozol rajta, pláne 
nem valami pattanásos egyetemistával 
a világ másik végén, aki szórakozásból 
idegeneket néz a képernyőjén. Harminc-
öt vagy és szerelmes. Makacsul és mohón 
kapaszkodsz a boldogságodba.

A következő hetekben gyakran eszed-
be jut a letakart kamera. Fürdés után át-
sétálsz a szobán, megbotlasz egy padlón 
hagyott könyvben, a csípődről lecsúszik a 

frottírtörülköző. Azonnal a gépre nézel, de 
nincs gond, védőpajzsod vékony anyaga a 
helyén. Pár nappal később egy politikai vi-
tát hallgatsz, a felek kivörösödve csapkod-
nak és káromkodnak a képernyőn. Te a 
lábad borotválod közben, a penge szára-
zon serceg a bőrödön. A celluxra emeled a 
tekinteted: ott van még, persze, semmitől 
nem kell tartani. Akkor sem, amikor gör-
nyedten jointot tekersz a combodon, ak-
kor sem, amikor hajnali háromkor hideg 
maradékot lapátolsz a szádba a hűtőben 
talált műanyag dobozból. A ragasztó tart, 
az életed minden szelete a tiéd.

Lassan megszokod a kamera jelenlétét, 
úgy mozogsz megint, mint azelőtt. Amikor 
esténként Gábor hazaér és magához ölel, 
kicsit még sajnálod is, hogy nem látja sen-
ki: szeretnéd az éterbe üvölteni, hogy ez a 
csodálatos férfi kizárólag, egyedül a tiéd.

Aztán jön a Másik.
Apró változásokban érkezik, olyan 

diszkréten, hogy először fel se tűnik. Gá-
bor később jön, keveset beszél, kétszer 
szed a vacsorából. Reggelente elfelejt 
nyakkendőt kötni. A keze egyre gyakrab-
ban vándorol a tarkójához, idegesen va-
karja a fejbőrét, a  körmét egyenetlenre 

rágja. Fejfájásra, kimerültségre panasz-
kodik. Ráhagyod.

Amikor megtalálod az első hajgumit, 
először azt hiszed, a tiéd, csak elfeledkez-
tél róla. Három nagy, piros gyöngy van 
rajta, barátságtalanul csapódnak a ko-
ponyádnak, ahogy lófarokba kötöd vele a 
hajad. Gábor elsápad, amikor meglát, de 
hallgat. A csöndjei egyre mélyebbek, egy-
re súlyosabbak, fullasztóan vonják be a 
nappalit. Elkezdődnek a bizonytalan idejű 
üzleti utak, az éjféli SMS-ek. A szőnyegbe 
taposott fél pár fülbevalón már meg sem 
lepődsz. Hát ide jutottál te is, mint anyád. 
Mostantól mindig hárman lesztek. Te, Gá-
bor és a szeretője. Szilánkokra törik a bol-
dogságod, kipiszkálhatatlanul fúródnak a 
szívedbe a maradványai.

A  Másik nevét és arcát darabonként 
rakod össze, mint egy bonyolult mozai-
kot. Elejtett szófoszlányokat szedsz ösz-
sze, a  markodba gyűjtöd őket és egy-
máshoz ragasztod, színes képet alkotsz 
vécében elsuttogott telefonbeszélgetések-
ből és horkolás közben elmormolt félhan-
gokból. Álmatlanul fekszel, bámulod a 
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függönyön átszűrődő holdfény mintáza-
tát a plafonon. Dorinának hívják, a mun-
katársa. Elképzeled, milyen lehet: friss-
diplomás, nagy mellű nő, hosszú lábakkal, 
vastagon kihúzott rókaszemekkel. Csupa 
virgonc fiatalság és feszes bőr, ezzel nem 
tudsz versenyezni. Ha beleszeret, minden-
nek vége van.

Nem sírsz, nem átkozódsz, nem rende-
zel jelenetet. Mosáskor az ingjén rúzsfol-
tokat találsz. Kényszeríted magad, hogy 
elnézz, a kezedbe ivódott rutinnal tusz-
kolod a ruhákat a gépbe. Nem engedhe-
ted meg magadnak, hogy önérzetes legyél. 
Gábort akarod, hogy unja meg a játszmát, 
hogy kiskutyaszemű, lihegő bűntudattal 
csússzon vissza hozzád. Te nagylelkű le-
szel és megbocsátó, mint egy szent. Per-
sze néhány napig a kanapén kell majd 
aludnia, azon, amelyikből középen kiáll 
egy rugó. Ennyi igazságszolgáltatás ne-
ked is jár.

Hideg vizet locsolsz az arcodra a mosdó-
kagyló felett, visszatartod a lélegzeted, le 
akarod mosni a bőrödről a szégyent. Ak-
kor látod meg a lefolyóba ragadt hajszálat: 
az utolsó pillanatban kapsz utána, mielőtt 
magával sodorná az erős sugarú csapvíz. 
Hosszú és sötétvörös, megcsillan az izzó 
hideg fényében. Felkavarodik a gyomrod. 
A te hajad szőke.

Markodba zárod a hajszálat, és kisé-
tálsz a konyhába. Meggyújtod az asztalon 
álló gyertyát, a szekrény tetején álló var-
ródobozból egy gombostűt veszel elő. Át-
húzod a lángon az ujjad, nem érzed, pu-
hán csapódik le rajta a korom. Fölétartod 
a hajszálat, azonnal lángra kap, egy pilla-
nat alatt elég az egész, a kellemetlen, fe-
kete füst kaparja a torkodat. A tűvel az 
ujjbegyed érzékeny bőrébe szúrsz, a  ki-
csorduló vért a lángba cseppented. Össze-
szorítod a szemhéjad, beszívod az égett 
haj kesernyés szagát, és teljes erődből azt 
kívánod, hogy ne szeresse tovább, hagy-
ja el, haljon meg. Megdöbbent a saját ér-
zelmeid intenzitása, gyorsan a szádba ka-
pod az ujjad, a nyelveden fémes íz terjed 
szét. Nem érted, miért csináltad. Elfújod a 
gyertyát, zavarban vagy saját magad előtt. 
Visszateszed a dobozt a helyére.

Gábor másnap éjjel jön haza. Nehezen 
mozog, az arca sötét és márványkemény. 
Nem veszi le a cipőjét, egy fekete-fehér új-
ságot hajít a konyhaasztalra. Leül, va-
karja a tarkóját, feléd tolja a félbehajtott 
papírköteget. El kell mondanom valamit, 
suttogja. Lenézel. A szalagfőcím egy po-
litikus korrupciós ügyeit taglalja, a fény-
kép előnytelen és szemcsés. Kérdőn nézel 
fel, Gábor megrázza a fejét, megfordít-
ja az újságot. A bal sarokban fekete ke-
retes gyászjelentés. M. Dorina, harminc-
két éves, autóbalesetben elhunyt, temetés 
kedden. A  szöveg mellett fotó, a  Másik 
a Balaton-parton mosolyog a kamerá-
ba, lófarokba kötött hajában ott a gyön-
gyös hajgumi. A kezed megremeg a kép 
felett, a székre fagyva ülsz. Gábor beszél-
ni kezd, a szavak elfolynak a füled mellett, 
sajnálom, nem voltam őszinte, volt valaki 
más. Az arcot nézed a papíron, nem olyan, 
mint képzelted, és nem is túl fiatal, a sze-

me sarkában szarkalábak, az orra arány-
talanul nagy, a szája kicsit széles, metsző-
fogai között szembetűnő a rés. Értetlenül 
ülsz, Gábor szerelemről és gyászról beszél, 
te még mindig arra vársz, mikor esik térd-
re, mikor szór hamut a fejére és könyörög 
sírva a bocsánatodért. Aztán azt mondja, 
hogy ez a veszteség ráébresztett valamire. 
Hogy már régen nem szeret. És ezt így to-
vább nem lehet csinálni.

Nézed, az  arcán többnapos borosta, 
enyhe izzadtságszaga van, nem füröd-
hetett egy ideje. Bólintasz, azt mondod, 
rendben. A sárga bőrönd az előszobában 
van. Kimegy, hallod, ahogy kirángatja a 
szekrényből, aztán harsány fiókhúzás, za-
kók és ingek suhognak, ahogy beledobálja 
őket. A csap széléről egy zacskóba sepri a 
borotváját és a zöld fogkefét, mindent hal-
lasz, azt is, ahogy káromkodik az elrom-
lott cipzár miatt. Nem számolod, mennyi 
idő telik el. A képet bámulod, a bántóan 
átlagos arcot, a konszolidált mosolyt. Mi-
re felnézel, Gábor az ajtóban áll, félszegen 
markolva a bőröndöt.

Hát szervusz, mondja szomorúan. A tor-
kodban egy üvöltés készülődik, az ujjaid 
elfehérednek az újságpapíron, szeretnél a 
hajába markolni és addig ütni, ameddig 
bírod, számonkérni rajta, hogy merészel 
elhagyni, amikor gyilkolni tudtál érte, ki 
mos majd ezután tisztára, ki fogja neked 
visszaadni az éveket, amiket rá pazarol-
tál? Alig gondolod végig, már tudod, hogy 
hiába. Semmit nem értene az egészből. 
Rég elsodródtatok egymás mellől, végig 
árral szemben eveztél, de csak azt érted 
el, hogy kisebesedtek a kezeid. Szervusz, 
visszhangzod hidegen. Nézed, ahogy elfor-
dul, átlépi a küszöböt, becsukja az ajtót. 
Soha többé nem látod.

Amint egyedül maradsz, szétszakad a 
közönyöd. A fürdőszobába botorkálsz, ru-
hástól a kádba fekszel, megnyitod a csa-
pot, hagyod, hogy a langyos víz szétáztas-
sa a kasmírpulóvered. Leveszed a tartóról 
a levendulaszappant, dühösen dörzsölöd 
vele a kézfejed, a tömény virágillaton át is 
érzed a nyálkahártyádon az égett haj sza-
gát. A zuhany alá dugod a fejed is. Nem 
tudod eldönteni, hogy az arcodon végigfu-
tó folyadék csapvíz vagy a könnyeid.

Órákkal később jössz ki onnan, reszket-
ve és csöpögve. Nedves talpad a szőnyegbe 
süpped, pillanatnyi nyomokat hagysz ma-
gad után. Ruháid súlyosan és hidegen lóg-
nak tested szerkezetén. Már nyúlsz, hogy 
áthúzd a pólót a fejeden, amikor eszedbe 
jut a webkamera. Rég nem gondoltál rá, 
a leragasztott tekintet jelenléte a szobában 
a tudatalattidba költözött, de most, a vet-
kőzés pillanatában, előre tolakodik megint.

Az  asztalhoz lépsz. Egy mozdulattal 
letéped a celluxot a webkameráról, far-
kasszemet nézel az apró réssel a fekete 
műanyagban. Várod, hogy kigyulladjon 
mellette a piros fény, hogy az idegen férfi, 
aki a világ másik végén hónapok óta arra 
várt, hogy belásson az életedbe, most meg-
jelenjen arctalanul és hangtalanul, vegye 
észre a vörösre dagadt orrod, a szétkent 
szemfestéket az arcodon, a csomókba ga-
balyodott, csapzott fürtjeid. Szeretnél 
megint érdekes lenni, ha másképp nem, 
hát úgy, mint egy kiállítási tárgy: meg-
érinteni tilos, csak figyelni szabad, né-
ma tisztelettel. De nem történik semmi. 
A magány vegytiszta fájdalomként terjed 
szét a mellkasodban. Nincs a kamera mö-
gött senki. Soha nem is volt.

A parányi izzó üresen és élettelenül me-
red rád, mint egy vak küklopszszem.

>>>>> folytatás a 11. oldalról



2021/14. SZÁM – JÚLIUS 25. 13

OVIO OLARU

semmi látványos nincs a 
tudományban, mert minden

már le van írva a tervezésben, és a rendszer tartalmazza
minden lehetséges fejleményét. egy máshol meghúzott vonal
megrontja a negyedik generáció haladását,
és így tört meg minket is, ahogy rosszul elhelyezett, 

ártalmatlan dolgok
szétbontják felszállás után az űrhajót.

sky swallows challenger, sötét és könyörtelen
evidencia. elmélet, amely szerint bármely esemény
végtelen alternatív univerzumokat generál
s csupán egyik változatát hagyja látni a valóságnak.

és a legbanálisabb változatban összehúztam a szemem felszálláskor,
amit erősebb és érthetetlen erők fújtak le.
sky swallows challenger, folyékony hidrogén tűzijátékok,
azok magánya, akiket legyőzött a januári ég.

sky swallows challenger, alumíniumon kioltott arcom,
forró és vakító alumíniumon.

mióta norvégiába mentem, 
nem törődöm már veled.
még egy hónap idejére is megkönnyebülést jelent a távolléted.
amikor felszálltam a budapesti buszra,
arra gondoltam, lehet, hogy meghalok, és szomorú leszel.
amikor megmutattam neki a repülőjegyet, felismertelek
a stewardessben, és azt hittem, vége, ide is beszivárogtál,
a repülőgép elmegy a pokolba, és te nem fogod megtudni,
mert nincs tévéd.

most naponta jól megtermett, magas és anyai szőkéket látok,
de egyikük sem emlékeztet rád.
látom egészséges arcukat, nagy mellüket,
és dicsérem a vikingeket gondolatban jó ízlésükért.

járom bergen utcáit és nincs mit ennem.
a kikötői halászházak mellett
nem kezdesz el hiányozni és nem akarok hazamenni.
elfogyasztottam az instant leveseket,
és a sós levegőtől megszédít pár percre az éhség.

könnyű, mert messze vagyok,
és amikor szól a telefon, tudom, hogy te vagy,
és kinyomom.

minden nap, amikor kijövök az egyetemről,
leszaladom azt az 5 kilométert a bentlakásig,

hogy kiizzadjam a nikotint a garzonból
és megnyugodjak.

elhaladok a lehorgonyzott hajók mellett, telefonnal fényképezgetek,
mint a közönséges turisták, eszem a kenyeret magára egy padon,
ahol nem lát senki,
mert szégyellem.

a bentlakás ablakából látom a fjordot,
és próbálom az emlékezetembe vésni,
szükségem lesz majd erre a képre
otthon.
telefonon vagy skype-on ugyanaz.
ritkán beszélünk, de a beszélgetéseink hosszúak és megalázóak.
céltalanul járom az utcákat, miután elveszekedünk
5 vagy 10 eurocreditet.
azt reméltem, itt legalább megszabadulok tőled,
de most már tudom, hogy megérdemlem, hogy együtt legyünk
és nem véletlen, hogy ugyanabban a filmben találtuk egymást.

még akarok mondani neked valamit,
mielőtt elmegy a net,
ma tanultam egy új szót, ami kettőnkre emlékeztetett:
clusterfuck,
ami azt jelenti, hogy minden elmegy a pokolba
a lehető legrosszabb módon.
katonai műveletekben használják,
amikor valami váratlanul felrobban.
rájöttem, hogy ilyenek vagyunk mi is,
és semmiféle rend nem tudna helyrehozni semmit most már.
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TELEKI RÉKA

„ajajaaaj életem” – egy diktátor 
halála és feltámadása között
Radu Țuculescu 2009-ben megjelent 

Sztálin, ásóval előre! című könyvét 2019 
óta olvashatjuk magyarul is, Szőcs Im-
re fordításában. A marosvásárhelyi szüle-
tésű író regénye erdélyi történet, melynek 
cselekménye két szálon fut, és a főszerep-
lő Adrian Loga életeseményei köré szerve-
ződik. A történések egyik szála az erdélyi 
kisvárosban töltött gyerekkort mutatja be, 
amelyet a már középkorú férfi jellegzetesen 
kurzívval szedett, kisbetűs és központozás 
nélküli naplóbejegyzései szakítanak meg.

A cím alapján az az előfeltevés fogalma-
zódhat meg a kötettel szemben, hogy kizá-
rólag a kommunista diktatúra eseményeit 
helyezi majd középpontba. A szöveg terje-
delmesebb, Adrian gyerekkorát bemutató 
része anekdotaszerű csínytevéseivel és sze-
relmi kalandjaival pedig mintha hallgatna, 
vagy csak félszavakban és megjegyzések-
ben – mintegy a gyermeki naivitás pers-
pektívájából – láttatná a diktatúra esemé-
nyeit, bár csakis ezeknek a kontextusában 
értelmezhetők a regény történései. Hogyan 
lesz tehát kulcsfontosságú Sztálin alakja? 
A regény cselekménye egy, a Sztálin halá-
lától az ő „feltámadásáig” tartó keretbe il-
leszkedik bele. A kötet egyik első jeleneté-
ben a gyerek Adrian értetlenséggel szemléli 
a halálhírt követő, otthonukban rögtönzött 
ünnepi összejövetelt, ugyanakkor a jelenté-
keny esemény napján ő maga is megkom-
ponálja élete első darabját, amit az üzlet-
ben konzerveket megzörgető hangerővel elő 
is ad: „Sztálin, ásóval előre/Vígan masíroz 
a temetőbe…/Lallallallala!” (19.) Ugyan-
ennek a dalocskának egy másik változata 
tér vissza az utolsó naplórészletben, amely-
ben Adrian arról számol be, hogy egy tör-
ténészkonferencián Putyin a következőket 
javasolja: „az iskolai tankönyvekbe egyete-
mi kurzusokba szakkönyvekbe kerüljön be 
ismét sztálin. joszif viszarjonovics sztálin 
alakja. és nem akárhogy. állítsák vissza az 
őt megillető helyre. mutassák be úgy mint 
aki egyik legnagyobb és legjelentősebb ve-
zére volt oroszországnak a történelme fo-
lyamán.” (202.) Ez a rehabilitálási javaslat 
éppen a tragikus végkifejletben találkozó 
szálak összefutása előtt kap helyet, Sztálin 
alakja így kapocsként értelmeződik a múlt 
és a jelen, az egyéni és a kollektív élethely-
zetek között.

Éppen ezekre a kapcsolódási pontok-
ra éleződik ki a feszültség a két történet-
szál között, amelyek egészen a zárlatig nem 
mutatnak ok-okozatiságot. Implicit módon 
azonban ott munkálnak mind a naplószek-
venciákban, mind a retrospektív szöveg-
részekben a kommunizmus idején megélt 
gyerekkor elfojtott és elhallgatott traumái, 
valamint a patriarchális társadalomban 

már gyerekként eltanult viselkedési min-
ták. A  gyerekkori visszaemlékzéseket a 
refrénszerű „Aztán még nőttem egy kicsit” 
teszi szekvenciaszerűvé, és lassan, epizó-
donként bontakozik ki a múltbeli történé-
sek érintkezése a jelenbeli sorsok alakulá-
sával. Magyarázatot kapunk arra, hogyan 
lehetséges az, hogy az egykor zeneszerzői 
pályára készülő serdülő fiú ahelyett, hogy 
ördögi tudású hegedűművész vált volna be-
lőle, egyedül, elváltan él egy panellakásban, 
és a szomszéd dübörgő, közönséges zenéje 
harsogja túl mindennapjait. Adrian tervei-
nek egy könyörtelen támadás tesz kereszt-
be, amelyet társadalmi helyzete, apjának 
orvosi állása miatt kényszerül elszenved-
ni. Az esetet nem vizsgálják ki megfelelő-
en, a tehetetlenség pedig idővel hallgatásba 
fullad: „Én csak azt kérdeztem magamban 
mellékesen, és nem vártam rá választ, vajon 
honnan tudták, hogy orvos az apám, és hogy 
én hegedűn játszom? Csak egyszer tettem 
fel ezt a kérdést, csakis tévedésből.” (197.) 
A regény egészében visszatérő téma lesz az 
elhallgatás és az eltűnés. Erre példa a nagy-
apa váratlan és magyarázatok nélküli, ön-
gyilkosságot sejtető halála, a költő Pintea 
bácsi műveinek esete, melyek mintha szer-
zőjükkel együtt eltűntek volna, de ide so-
rolható az egykori legjobb barát, Răzvan 
is, aki „az általa vezetett repülővel együtt, 
örökre eltűnt a Vörös-tenger fölött. Még egy 
árva olajfolt sem maradt utána, semmilyen 
nyomot sem hagyott hátra”. (186.) A hatalmi 
visszaélés másik példája a kórházi kapus-
sal való találkozás és párbeszéd, az egyik 
olyan szöveghely, amely a kapus szavai ál-
tal explicit módon reflektál a korabeli társa-
dalmi-politikai viszonyokra: „Engem a Párt 
tett ebbe a funkcióba, és a világon semmi 
sem nagyobb, mint a Párt!” (149.) – jelen-
ti ki szinte önkívületében a kapus. „– Csak 
az Everest!” (149.) – hangzik a frappáns vá-
lasz Adriantól, ami azonban nem jelent fö-
lényt a kapussal szemben, aki azt állítja az 
orvos édesapáról, hogy „kulák származék, 
a Szabad Európát hallgatja”. (151.) Az el-
nyomás és azt újratermelő elhallgatás azon-
ban nemcsak a kommunista diktatúra kap-
csán, hanem az élet személyes szféráiban, 
a családi közegben és különösen a férfi-nő 
kapcsolatokban érhető tetten.

Az első szerelmek fikcióba mosódó, fan-
táziával átitatott emlékképei éles kont-
rasztban állnak a jelenbeli Adrian és a 
fiatal egyetemista lány, Kiki közt kibon-
takozó rövid, a lány öngyilkosságával vég-
ződő viszonnyal. Adrian a megtapasztalt 
erőszak és elnyomás jegyét nem csupán a 
szeme alatt húzódó sebhely által viseli, hi-
szen szocializációjának következményeként 
maga is ehhez hasonló mintákat örökít to-
vább kapcsolataiban. Akár a szolidabbnak 
tekinthető visszaemlékező cselekményszál, 
a  naplóbejegyzések erotikus jelenetektől 
sem idegenkedő leírásai szintén olyan mó-
don tematizálják a testiséget, hogy azt nem 

mozdítják ki tabujellegéből. A patriarchá-
lis társadalom mintái és sztereotípiái által 
kínált eltárgyiasító viselkedésmód jellem-
zi Adrian megnyilvánulásait Kikivel szem-
ben. A nő mint egyén háttérbe szorulását 
és reproduktív munkára való korlátozottsá-
gát a szorgos és hallgatag anya is mintáz-
za, de a test kisajátításának és eszközként 
való kezelésének problematikája akkor kap 
igazán nyomatékot, amikor maga a lány is 
elismeri ezt a előírt női szerepet, sőt legi-
timálja Adrian viselkedését: „szándékosan 
tettem hogy megüss mondta és nevetett de 
ez a nevetés hamisnak erőltetettnek tűnt. 
már-már hisztérikusnak. ez mindenkit fel-
izgat tette hozzá” (159.) A férfi nem tuda-
tos tetteinek súlyát és saját kondicionáltsá-
gát illetően, megbánása azonban már nem 
tudja visszafordítani az interakció által elő-
idézett tragédiát. András Orsolya szerint a 
tabutémák érintetlenségéből adódóan a re-
gény az elhallgatás és erőszak kultúrájára 
reflektál (ugyanakkor az előbbit működteti 
is), Țuculescu narratívája pedig megmarad 
a patriarchátus diskurzusában.1

A tipikusan kelet-európai közegben ját-
szódó, erdélyi arcok és etnikumok sokszí-
nűségébe is betekintést nyújtó történet 
karakterisztikus, Adrian lejegyzett gondo-
latai közé gyakran beékelődő „ajajaaaj éle-
tem” dalszövegfoszlánya is utólag nyer csak 
értelmet, egy esetleges visszatekintő sóhaj-
ként. Múlt és jelen, társadalmi struktúrák 
és egyéni sorsok szövődnek egybe tehát a 
Sztálin halála és feltámadása közötti tör-
ténetben. Azt felismerve pedig, hogy a re-
gény nem egy egyedi, kivételes esetet tár 
elénk, hanem olyan témákról szólal meg, 
amelyek ma is aktuálisak, időszerűvé vá-
lik a zárlatbeli kérdés, hogy akkor „Most 
mit csinálunk?”

Radu Ţuculescu: Sztálin, ásóval elő-
re! Ford. Szőcs Imre. Typotex Kiadó, 
Budapest, 2019.

Jegyzet
1 András Orsolya: Az erőszak és az elhallgatás 
kultúrája (Radu Ţuculescu: Sztálin, ásóval elő-
re!, ford. Szőcs Imre). Alföld, 2020. augusztus.
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>>>>> folytatás a 16. oldalon

HEGEDŰS IMRE JÁNOS

Barna*
* B. B. ötvösművész emlékére

Nem volt papír. Azt mondták a faluban, 
elvitték a muszkák. Kósza hír lehetett, 
mert Berlin elfoglalásához elenyészően ke-
vés papírt használtak az oroszok, de hát 
megszokták az emberek, ha valami hiány-
zik, tehén, ló, ember, azt a muszkák vit-
ték el. A front éppen csak átviharzott fe-
lettük, mint gőzhenger haladt nyugat felé, 
a kicsi tanyafaluba három katona szédel-
gett be, egyikük román volt, ő a pofozást 
vállalta. Keményen csattogott a tenyere 
a tanító arcán. Gyengén beszélte az új-
latin nyelvet Bardócz Elek, de azt meg-
értette, hogy vége a kicsi magyar világ-
nak, ismét román világ lesz. A két orosz 
ügyet sem vetett a záporozó pofonokban 
megvalósuló népek barátságára, a  paj-
ta, a tyúkól, a kamra és a padlás érdekel-
te őket, rá lehettek készülve, mert három 
nagy hátizsákot hoztak, legyen mibe be-
legyömöszölni a zabrált holmit. Még meg 
is csodálta őket a tanítóné asszony, olyan 
szakszerűen csinálták, a bekerített tyúk-
udvaron könnyű volt megfogni csirkét, li-
bát, kacsát, pulykát, bevitték oda a favágó 
csutakot, s  a hasogató fejszével villám-
gyorsan levágták az elcsípett majorság fe-
jét. Eldobta kezéből a muszka a fejetlen jó-
szágot, az úgy táncolt, úgy ugrált még egy 
darabig, és spriccelte a vért, mintha rossz 
lélek költözött volna beléje. Így könnyebb 
volt, fej nélkül, elszállítani. Egyetlen egy 
állatnak kegyelmeztek meg. A szeplős, rőt 
hajú orosz bement a marhaistállóba, be-
nyúlt a jászol alá, kihúzta a piros szemű, 
hófehér nyulat, elérzékenyült, az arcához 
szorította, a  gyermekek, akik végignéz-
ték, arra emlékeztek később, hogy vala-
milyen dévocska vagy gyévocska szót mon-
dott. A tanítóné asszony ezt úgy fejtette 
meg, hogy talán a saját gyermekére, le-
ánykájára gondolt.

Nem haragudott Bardócz Elek tanító 
úr a román katonára. Kit pofozhatott vol-
na meg árva feje, ha nem őt? Se pap, se 
jegyző, se falubíró nem volt a Hatod-ta-
nyán, ő volt az egyetlen nadrágos ember, 
a 17 házban alig 30-40 lélek lakott, ezek 
helyett írta ő a leveleket, még szívfacsa-
ró szerelmest is katonaszeretőnek, kér-
vényeket, végrendeletet, gyógyította az 
állatokat, oltotta a gyümölcsfákat, egy-
szóval mindenes volt. Csupán a kereszte-
lést és a temetést nem végezhette el, emi-
att a faluközpontból jött át a tiszteletes, 
amikor üzentek utána. S ha már a vég-
tisztesség megadása vagy keresztelés vé-
gett idefáradt, istentiszteletet is tartott a 
tanító házában, mert templom sem volt a 
Hatod-tanyán. Ha zsúfoltan is, de befér-
tek, rendszerint 15-16 személy gyűlt össze, 
nagyrészük öregasszony, de fiatalította a 
gyülekezetet a tanító 7 gyereke, egytől 
egyig szép, pirospozsgás arcú székely cse-
mete. Három lány és négy fiú.

Barna csodagyereknek számított. Nem 
az okossága miatt, hanem a rajzszenvedé-
lye miatt. Mindent le tudott rajzolni, vil-

lanó fecskét, csikót, itatóvályút, kiscsibét, 
bárányt, de hát nem volt papír. Palatábla 
volt, arra írtak az iskolások, azt viszont 
le kellett törülni, mert azon tanultak ír-
ni, számolni. Be volt szépen rámázva ez 
a palatábla, a rámába lyukat fúrt az asz-
talos, abba kendercérnát fűztek az édes-
anyák, a cérna végére rongydarabot kö-
töttek, nagyot kellett köpni a táblára, és 
a ronggyal tisztára letörülni. Még verse-
nyeztek is, ki tud hangosabban harákolni, 
nem számított az helytelen viselkedésnek, 
ezzel hágtak fel a nebulók a kultúra létrá-
jának első fokára.

A nyúl miatt esett kétségbe Barna. Fel-
mászott az odorba, belefúrta magát a szé-
nába, és sírt. Hiába hívták, enni sem jött 
le. Kedvenc állata volt Ajnácska. Így hív-
ták a nyulat. Őt is le akarta rajzolni, de 
hát elvitték a ruszkik. Kellett egy bő hét, 
amíg megjuhászkodott, amikor már oda-
ült az asztalhoz, ahol a nagycsalád evett, 
az udvart is megseperte, fát is vágott, tűz-
gyújtót is aprított.

– Szedd össze magad, Barna! – mondta 
az apja a vasárnapi ebéd közben. – Most 
mutasd meg, milyen varázserő van a ce-
ruzádban. Levesszük a térképet a falról, 
mert amiatt, ha már román világ lett, be-
zárnának engem, s a hátára rajzold le Aj-
nácskát. Kitesszük a falra, minden nap 
láthatod, így jobban jársz, mint mi. Ne-
künk felejteni kell azt, ami hátul van, de 
te becézheted a kedves nyulad, azt nem 
bünteti a törvény.

Leakasztotta a térképet Bardócz Elek, 
ráborította az asztal lapjára.

– Vigyázz, mert fehér nyulat szinte le-
hetetlen fehér alapra rajzolni. Nem lesz 
könnyű dolgod – mondta az édesanya.

Napokig pepecselt a rajzzal. Igaza volt 
az anyjának, fehér színre fehéret rajzol-
ni nagyon nehéz. A satírozás és az árnya-
lás segített. A kontúrokat grafitceruzával 
húzta meg, a nyúl oldalát, hátát, farát és 
a két hegyes fülét leheletnyi finom szagga-
tott vonalkákkal tette láthatóvá. A szem 
rajzolásában nem korlátozta a vakító, fe-
hér szín. Ajnácskának halványpiros, opál 
szeme volt, itt vegyíthette a piros szín ár-
nyalatait. A  képet, hátoldalán a botrá-
nyos térképpel visszaakasztották a falra. 
Szemben a nézővel Ajnácska, az orosz ka-
tonák által elrabolt nyúl.

Gazdálkodott a tanító, máskülönben 
nem tudtak volna megélni. Hét gyerek el-
tartása a háború alatt és a háború után 
komoly gondot jelentett, de szerencsére 
dolgozott mindenki, a  tanítóné örökölt 
néhány pántlika vékonyságú földet Ha-
tod határában, pityókának, rozsnak kivá-
ló volt a talaj, a havas alatt kaszálójuk is 
volt, tudtak tehenet, juhot tartani, s ahol 
van tej, túró, majorság, ott nem halnak 
éhen az emberek.

A családban a világ Barna körül forgott. 
A szín alatti meszesgödörből kimert egy 
fél veder meszet, sok égerfa volt a patak 
partján, annak a kérgéből festéket főzött, 
hagymahéj levével vegyítette, az  édes-
anya föláldozott erre a célra négy vagy öt 
céklát, korom volt bőven, mert a legna-
gyobb lány, Kata kipucolta a kályhacsö-
veket, kék palaréteg is akadt a patakban, 
azt megszárította, megőrölte, így házilag 
tűrhető színkészletet állított össze.

Riadalmat az váltott ki, hogy a szín 
deszkaoldalára fej nélküli tyúkokat, jér-
céket, kakasokat kezdett festeni. Szök-
döstek, ugráltak a fejetlen állatok, a cék-
la leve a kispriccelő vért pótolta, nem volt 
normális, amit Barna művelt. Szembe-
szállt vele apja, anyja, a testvérek egy ré-
sze is, szidták, korholták. Először vesze-
kedett a Bardócz család. Csupán a bátyja, 
Dezső mondta, nagy vagány vagy, Barnus, 
ilyen fasza rajzokat életemben nem láttam, 
sokra viheted, ha nem húzod be a nyakad 
a gallérodba. Soha ne felejtsd el, mit mű-
velt a két ruszki.

Szégyellte a tanító házaspár a falu előtt 
a mázolmányokat, ezért Bardócz Elek el-
indult papírt, festéket szerezni. Messze 
esett tőlük a tartományi székhely, hajnal-
ban kelt, sötét este érkezett vissza, de hoz-
ta a kartonlapokat, festékeket, egy tűhe-
gyes és egy szélesebb ecsetet. Tisztában 
volt azzal, hogy fia őstehetség.

Egy éve volt még Barnának az abszol-
váló vizsgáig, addig ami felület csak be-
festhető volt az életszeren, azt befestette. 
Az édesanya, Kamilla asszony a hófehér 
damasztabroszát szabdalta szét, rámáz-
tatta be az asztalossal, egy búzás zsákot 
is feláldozott, így vászonra is festhetett 
Barna. A zsákból készült alapra mintáz-
ta meg legnagyobb művét, egy rozsdaszí-
nű, fej nélküli kakast. Hosszú, sárga lá-
bai a levegőben, körmei szétterpesztve, 
szárnyával csapdos, a vér sugárban lövell 
a magasba. Mellette a földön a lecsapott, 
tarajos fej.

Meg kellett hajolni a családnak, bele 
kellett törődni abba, hogy Barna csak úgy 
tud szabadulni a szörnyű élménytől, ha ki-
dolgozza azt magából. Talán lenyugszik, 
számára túlontúl erős sokk volt a szovjet 
hadfiak zabrálása a Hatod-tanyán.

Még volt egy keserű falat, amit Bar-
dócz Elek tanító úrnak le kellett nyelni. 
Büszke ember volt, mégis elindult, kezdte 
a községközpontban, folytatta a rajonnál, 
végül a tartományi székhelyen, hogy sze-
génységi bizonyítványt szerezzen. Ez dön-
ti el Barnának a sorsát. Ha van szegény-
ségi bizonyítvány, fölveszik Vásárhelyen 
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a képzőművészeti líceumba, ösztöndíjat is 
kap, amúgy is elindultak a lódenkabátos 
aktivisták fölfedezni a falusi nép tehetsé-
ges fiait, leányait.

És sikerült. Addig kilincselt, s hordozta 
hivatalból hivatalba az igazolásokat, hét 
gyermekének a keresztlevelét, hogy a fris-
sen hatalomba avanzsált elvtársak meg-
sajnálták a hajlongó néptanítót. Mindent 
jóváhagytak. Síneken futott tovább Bar-
na élete. A szaklíceum büszkesége lett ha-
marosan, pályázatokat nyert, tanárai nem 
korlátozták semmiben, engedték kibonta-
kozni.

Elrepült a négy év, következett a felvé-
teli a festészeti akadémiára. Osztályfőnö-
ke azt javasolta, menjen a fővárosba, ott 
a tanárok nagyvonalúbbak az erdélyi ma-
gyar fiatalokkal szemben, náluk a tehet-
ség fontos, nem a származás.

Gyerekes feladatot kapott a felvételi 
vizsgán. Kiraktak az asztalra egy krump-
lit, egy gyufásdobozt, egy hasas, rövid-
nyakú üveget, egy zöld levelű puszpáng 
ágat, és felszólították, szerkesszen azok-
ból csendéletet. Barna rajzán a krumpli 
kicsírázott, kékes, fehéres csírái minden 
irányba kanyarogtak, meredeztek, a do-
boz gyufa félig nyitva, a  gyufafejek ké-
kek, piros levelekkel virított a puszpáng-
ág, az üveg nyaka aránytalanul megnőtt, 
zsiráf fejben végződött. Botrányos sikerrel, 
elsőként jutott be az akadémiára.

Nemcsak a sovinizmus volt halványabb 
Bukarestben, a szocialista realizmus jár-
ma sem szorította annyira a nyakukat, 
mint vidéken, különösen a francia, a pá-
rizsi irányzatok divatjának hódoltak, nagy 
hagyomány a két nép barátsága. Miköz-
ben folyt az ádáz harc az imperializmus 
ellen, meghajoltak a nagy rokon előtt. Két 
világ ütközőpontjára került Barna: a szü-
lőföld és a nagyváros, a külföld, a nyugat 
határmezsgyéjére. Emlékeibe beleégett a 
Hatod-tanya, a domboldalba épített Bar-
dócz-porta, ha behunyta a szemét, látta 
a kaptatókat, lejtőket, a makacs csereer-
dőket, a fenyveseket, a tobzódó zöld szín 
árnyalatait. Nem volt tenyérnyi egyenes 
hely ott, ahol ő született, suvadásos, tört 
táj, csupa hepehupa, azt kellett összehoz-
ni a főváros környéki síkságokkal.

A francia festészet bizarrsága, elvont-
sága kapóra jött, bele tudta olvasztani a 
kedves, otthoni tájat, az erdők alatti, har-
matos kaszálókat, a  teraszosan megmű-
velt mezőket az irreális, szóval meg nem 
nevezhető alakzatokba, színsávokba. Vég-
telen irányzatnak tűnt a szürrealizmus. 
Gyermekkori világának volt két esemé-
nye, amelyeket se a román, se a francia 
festészeti iskolák divathullámaiban nem 
tudott feloldani.

Az egyik a tyúkudvari mészárlás volt.
Neuraszténiás álmaiban látta a zömök 

szovjet katonát, miképpen nyisszenti el 
villámgyors csapással a majorság nyakát, 
látta a fej nélkül ugráló tyúkokat, jércéket, 
kakasokat, szerteszét a véres fejeket, lát-
ta a kamrában, a padláson zabráló ázsi-
ai alak csapott szemét és közömbös, kife-
jezéstelen arcát.

És látta a hosszú nyakút, a rőt hajút, 
amint kilép a pajtából, fülénél fogva lóbál-

ja a kedves állatot, Ajnácskát, s emeli az 
arcához. A duruzsolását is hallotta: gyé-
vocská.

Kínozta ez a két emlék, csak akkor 
szabadult fel a nyomásuk alól, amikor 
átélte, és részben átvette a francia fes-
tészetben annyira természetes bizarrsá-
got. Ebbe az irányba vitte az osztályve-
zető tanára is. Kozmopolita volt, imádott 
mindent, ami Nyugat-Európában történt, 
és csípős megjegyzéseivel becsülte le a 
Balkánt. Hamar fölfedezte Barna mun-
káin azokat a jegyeket, amelyek meg-
különböztették őt a regáti tanítványok-
tól, bizonyára a tájak, az ősrengetegek, 
az erdélyi falvak épületei jelentettek új-
donságot neki. Ámulva szemlélte Barna 
képein az ínszakadásáig erőlködő álla-
tokat, a  szerszám nyelét markoló ujja-
kat, az izmos férfikarokat, a szép farú, 
mégis karcsú asszonyokat. Harmadéven 
már részt vett egy csoportos kiállításon, 
negyedéven beválogatták öt munkáját a 
Dalles teremben megrendezett nemzet-
közi tárlat anyagába. A megnyitóra a kö-
vetségek is meghívót kaptak. Az ünnepi 
összejövetel után a szovjet kultúrattasé 
kívánt beszélni vele, ezért behívatták az 
igazgató irodájába.

Egyetlen kép érdekelte az attasé elvtár-
sat: Fehér kakas piros mezőben.

A kakasnak nem volt feje, magasra ug-
rott, a vérszökőkút azzal vált ki a piros 
alapból, hogy az majdhogynem fekete volt. 
Fekete vér. A mustársárga posztóködmön-
be öltözött katona csak hátból látszott. Ke-
zében véres fejsze.

Tolmács segítségével beszélgettek. Az at-
tasé elvtársat az érdekelte, miféle szerzet a 
katona, a ködmöne szabásán mintha a Vö-
rös Hadsereg egyenruháját vélné fölfedez-
ni. Ekkor érintette meg először Barnát a 
külső világ. Mostanig csodálatos kábulat-
ban élt, gyermekkorában az áldott szülő-
föld, a család, később a festészet magzat-
burok volt számára.

– Természetesen a fantázia szülötte a 
katona – mondta. – Nincs köze a valóság-
hoz, s ha ön mégis azonosítani akarja, ja-
vaslom a Francia Idegenlégiót. Az igazán 
gazdag kollekció. Pökhendi volt a válasz, 

szemtelen, Barna rejtőzködő mimikri ref-
lexei még nem alakultak ki.

Nem volt műveletlen a szovjet atta-
sé, ekkora terelés, pofátlanság mögött 
megsejtette az igazságot. Huszárvágás-
hoz folyamodott, kijelentette a Dalles te-
rem igazgatójának, megvásárolja a képet 
a követség számára. Ezzel átlépett a szer-
ző feje felett, de Barna adatait följegyezte, 
származását, mármint hogy magyar, két-
szer aláhúzta, és további beszélgetéseket 
helyezett kilátásba.

Mindez az egyetem negyedévén történt, 
már nem volt sok hátra az államvizsgáig, 
de a szovjet attasé fölbukkanása új, külö-
nös életének a kezdetét jelentette. Beköl-
tözött az addigi derűs világába a kétely, 
a bizonytalanság, a szkepszis.

Gyakran vetett számot addigi életével, 
hajlamos volt a meditálásra. Gyermek-
korában a szülőföld vonzásterében élt, 
az egyetemen a világkultúrával szembe-
sült, és azt hitte, hogy a provincializmus 
összeolvasztható az urbánus divathul-
lámokkal. Ez  most összeomlott. A  szov-
jet attasé úgy törülte el az álmokat, mint 
egykoron az édesapja tanítványai a pala-
táblát.

A  szovjet kultúrintézettől rendszere-
sen kapta a meghívókat. Nagy vajúdás 
után ment el egy rendezvényre, a profesz-
szor az orosz klasszikusokról tartott elő-
adást, Tolsztoj muzsik-imádatával kezdte 
és hosszasan időzött Nyekraszov: Ki él bol-
dogan Oroszhonban? munkájánál. Barna 
évekig tanult az iskolában oroszul, zaka-
tolt a fejében, aztán elakadt, mint a rossz 
lemezjátszó tűje: Kamu na Russzij zsity 
hárásó? Utána pezsgős állófogadás, lazac, 
ikra, sonka, sajtok. Szokatlan fényűzés a 
román kantinok kosztja után. Az attasé 
most már be is mutatkozott, Jurij Alek-
szejev vagyok, mondta, és bizalmasan el-
beszélgetett Barnával. Tolmács nélkül! 
Kiderült, viszonylag jól tud románul. Na-
gyon vigyázott arra, ne ébresszen gyanút, 
de azért egy-két szúró kérdése elhangzott 
Barna származásáról, a szülőkről, a test-
vérekről.

Egy hónap múlva hívatták. Nem a kul-
túrintézetbe, hanem a nagykövetségre. 
Hárman fogadták, az attasé, a konzul és 
egy szobrász. Nem teketóriáztak soká-
ig. Arra szólították fel, fesse tele a szov-
jet nagykövetséget, mégpedig úgy, hogy 
vigye bele a munkáiba az orosz néplélek 
erejét, a végtelen rónák szabadságeszmé-
nyét. Nehogy azt higgye, hogy nem tájé-
kozódtak, ismerik Románia minden sze-
ge-lyukát, tudják róla, hogy székely, azt 
is, milyenek a székelyek, ázsiai, konok nép, 
azért nem tudta még beszippantani őket 
Európa.

Barna lefagyott. Megbénult. Meg-
dermedt.

– Megrendelésre festeni? Külső pa-
rancsra?

Türelmesek voltak a szovjet elvtársak, 
nekik volt idejük.

Halkan szólalt meg. Magyarul kóvá-
lyogtak a gondolatai, románul kellett meg-
fogalmazni azokat, és csak remélte, hogy 
a tolmács jól ülteti át orosz nyelvre.

– Hálás vagyok a megtisztelő ajánla-
táért. A szovjet nagykövetségnek dolgoz-
ni nem hétköznapi feladat. De engedjék 
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meg, hogy érjen meg bennem a szándék. 
Kedvezett nekem a sors, olyan környezet-
ben éltem, ahol semmi más nem számí-
tott, csak a tehetség. De az alkotás tör-
vényeit nem ismerem. Ha beleavatkozunk 
annak szabad folyásába, elsorvad, eltor-
zul. Önök tudják, hogy erdélyi magyar va-
gyok, s nyilván azzal is tisztában vannak, 
hogy milyen veszélyes terület számomra 
a politika. Éppen csak megtűrnek min-
ket a románok. Úgy gondolom, iszonyatos 
függőséget jelentene, ha most, a követség 
számára mások ízlése szerin kellene dol-
goznom.

– Van ideje megfontolásra, Bardócz elv-
társ – mondta az attasé. – Fölvettük a 
kapcsolatot az egyetem vezetőségével, és 
minden valószínűség szerint asszisztensi 
kinevezést fog kapni az államvizsga után. 
Ennél szebb és nagyobb karriert nem fut-
hat be egy erdélyi magyar képzőművész.

Ez volt a csapda. Ennél nagyobb csap-
dát nem állíthatott volna fel a szovjet 
nagykövetség. Rémmesék keringtek a 
kihelyezésekről, festészeti szakkal leg-
többen Isten háta mögött, az ország va-
lamelyik sötét zugában kötöttek ki, rajz-
tanárok lettek. Megkezdődött Barna 
különös élete: kinevezték tanársegédnek 
a bukaresti Nicolae Grigorescu Képzőmű-
vészeti Egyetemre.

Mint elmeháborodott, úgy járta Buka-
rest utcáit. Még a hajmeresztően mocskos, 
rendetlen külvárosokba is bemerészkedett, 
a piacok balkáni forgatagát is megismer-
te, s őrlődött, vívódott.

Rákerült volna a hatalom futószalagá-
ra? Nem a tehetsége, hanem egy arctalan, 
kiismerhetetlen világbirodalom diktál ne-
ki ezután? Lehet megrendelésre festeni? 
Végigfuttatta az agyát azokon a titáno-
kon, akik mecénások szárnyai alá bújtak. 
Csakhogy megváltozott a világ. Megvál-
tozott a hatalom természete. Irgalmatlan 
politikai nyomás és alternatívákat nem is-
merő ideológia uralkodik a térségben. Ha-
zament néhány napra. Körbevette ismét a 
bűvös varázsgyűrű, anya, apa, testvérek. 
Tanácstalanok voltak ők is. Ismeretlen vi-
zeken hányódik a család szemefénye.

– Ha kecskepásztornak álltál volna, fi-
am – mondta Bardócz Elek – közelebb áll-
nál hozzánk. Bizonyára fényes karriert 
futsz be, ennek örülünk, de látjuk a ve-
szélyt is. Azok az alakok, akik ezután irá-
nyítják a sorsodat, csak eszközt látnak 
benned. Hagyd itthon az álmaidat, mi vi-
gyázunk reájuk.

Visszament, és belevetette magát a 
munkába. Ez mindig segített. A munka-
láz elpusztítja a lélekfertőző vírusokat. 
Rendszeresen bejárt a konzulátusra, ott 
kis műhelyt rendeztek be neki, ellátták 
mindennel, márkás festékekben dúskál-
hatott, kiváló vásznak, sokféle léc rámák-
nak. Nehezen mozdult a keze. Ólomsúlyo-
kat érzett a csuklóján. Egyik vázlatát a 
másik után dobta el.

Pedig nem kívántak tőle lehetetlent. 
Akkorra már hanyatlani kezdett a szo-
cialista realizmus, tájképeket vártak tő-
le, markáns, karakterisztikus tájképeket, 
ember, állat, fa, mező és főleg a végtelen 
síkság összhangját.

Autóra ültették, elvitték a Bărăganra. 
Az hasonlít leginkább az orosz rónákra. 

Szakácsot rendeltek mellé, és egy civil ru-
hás testőrt. Két sátrat húztak föl telepü-
lésektől távol, egyikben ő lakott, másik-
ban a személyzete. Ott, a sátorban érezte 
meg Barna, hogy a hatalom végtelen is le-
het, nem ismer korlátokat. Ez esetben egy 
erdélyi magyar festő életébe nyúlt bele vé-
kony csápjaival.

Nagy élmény és nagy téma volt a síkság. 
De leküzdhetetlen akadály is, keresgélnie 
kellett olyan elemeket, amelyek megszün-
tetik az elviselhetetlen monotóniát. Leg-
utóbb akkor voltak ehhez hasonló kínjai, 
amikor a megfordított térképre megfestet-
te Ajnácskát, a hófehér nyulat.

Jó vázlatokkal tért vissza, s a konzulá-
tuson berendezett műhelyében tűrhető ké-
pek születtek. Dicsérte az attasé, többen 
is körbeállták, ez az orosz róna, mondták, 
de Barna tudta, hogy hiányzik a képek-
ből a lélek.

A  festőakadémián tanult és tanított. 
Az asszisztensek élete sehol sem egysze-
rű, de Barna szerény, vidám alaptermé-
szete alkalmas volt a szép emberi kap-
csolatok kialakítására. Szerették. Sovén 
megjegyzés ritkán hangzott el, egyszer 
mondta szemébe egy Olténiából szárma-
zó kollegája, hogy hazátlan, ha amúgy is 
az oroszoknak dolgozik, menjen vissza az 
ázsiai pusztákra, ott a helye. Az viszont 
már jobban megérintette, hogy megrom-
lott az ország kapcsolata a nagytestvérrel. 
1968-at írtak, és Bukarestben elhangzott 
a magas tribünről alárikácsolt szónoklat, 
a szocialista táboron belüli hadmozdula-
tok elítélése.

Egy hónap sem múlt el a hírhedt prágai 
bevonulás után, amikor egyik kávézóban 
asztalához ült egy szép arcú fiatalember. 
Hétköznapi csevegésbe kezdett, s bámula-
tos rugalmassággal tért rá az állampoli-
tikára. Nagyon tág, általános fogalmak-
kal hozta Barna tudomására, hogy nincs 
olyan kormány, államhatalom a vilá-
gon, amelyik ne gondoskodna védelemről, 
a külső és belső veszélyek elhárításáról.

– Kedves Bardócz elvtárs – váltott hir-
telen hivatalos hangra a széparcú –, is-
merjük magát, elismerjük rendkívüli 
tehetségét, tudunk a szovjet nagykövet-
séggel kialakított kapcsolatáról, nyugat-

imádata sem maradt titokban előttünk, 
éppen ezért határoztuk el, hogy foglalko-
zunk magával. Szükségesnek tarjuk ezt, 
mert ön néha-néha megfeledkezik arról, 
hogy hol él.

Ez az egyoldalú beszélgetés már nem új 
szakaszt jelentett az életében, hanem hur-
kot. Nem volt naiv, tudta, hogy akire kive-
ti a hálóját a titkosrendőrség, az abból so-
ha ki nem szabadul.

A Romániában töltött hátralévő idő kő-
omlás volt. Nem elégedett meg a hata-
lom a barátságos beszélgetéssel, behívat-
ták, és munkatársi viszonyt ajánlottak föl. 
Így kezdik mindenkivel. Kétméteres goril-
la tette le az íróasztalra az előre elkészí-
tett nyilatkozatot, amiben az állt, én, Bar-
na Bărdăţiu vállalom, hogy a környezetem 
minden fontosabb eseményéről írásban 
értesítem az államvédelmi rendőrséget. 
Ez a szovjet nagykövetségre is érvényes.

– Nagy művész ön, Bărdăţiu elvtárs – 
mondta a kétméteres –, éppen ezért gon-
doskodnunk kell arról, hogy ne kalan-
dozzon el túl messze a valóságtól, hogy 
egzaltált kábulataiban ne szülessenek 
olyan gondolatai, amelyek ellentétesek a 
kommunista párt elveivel.

Megtagadta a parancsnak beillő javas-
latot. Nem hisztérikusan utasította vissza, 
nem a felháborodás hevületében. Csak a 
morálra hivatkozott.

– Erkölcsi meggyőződésem – mondta –, 
hogy még a legszentebb ügy érdekében 
sem lehet egy ember besúgó. Nincs na-
gyobb aljasság, mint gyanútlan emberek 
kijelentéseire vadászni.

Köszönés nélkül jött ki az ajtón. Számí-
tott arra, hogy letelefonálnak a kapusnak, 
s nem engedik ki az épületből, de ez nem 
következett be. A szeku kezei mindenho-
vá elértek, viperaszemei mindent láttak.

A következő hetekben a szovjet követ-
ségen is megváltozott a hangulat, tábor-
nokok jöttek-mentek, rossz néven vették 
Moszkvában a román elvtársak rakoncát-
lan viselkedését. Egyik nap az egyetem 
párttitkára közölte vele, hogy bizonyos 
helyre hívatják, remélem, tudja, Bardócz 
elvtárs, melyik az a hely, ha nem jele-
nik meg, a legrosszabbra számíthat. Már 
nem kollaborálást ajánlottak. A kinyújtott 
munkatársi kéz ökölbe szorult. Egész éj-
szaka egy erős reflektor előtt ült, a félár-
nyékban váltogatták egymást a kihallgató 
tisztek. Három bűnt jártak körül, három 
súlyos vétséget hasogattak, bonyolítottak 
mesterien:

Származása és neveltetése miatt nyil-
ván magyar soviniszta, nacionalista.

Festészetével elhajlott a nyugati deka-
dencia irányába.

Elvtelen kapcsolatrendszert épített ki a 
szovjet nagykövetséggel.

– Ennél kisebb vétségek miatt kerül-
tek már börtönbe a román nép ellenségei 
– mondta az egyik kopó.

A harmadik vagy a negyedik vallatás 
után megroppant az idegrendszere. Neu-
raszténiás kínok gyötörték, aludni nem 
tudott. Több átvirrasztott éjszaka után, 
hajnalban bement a szovjet nagykövetség-
re. Ismerte az őr, beengedte. Az előszobá-
ban várt, amíg beindult az élet.

Múlt és jelen
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Olyan abszurd gondolatok szállták meg 
az agyát, ami elmeháborodáshoz hasonlított. 
Amikor azok pontos nyelvi formát öltöttek, fel-
sikoltott:

– Politikai menedékjogot fogok kérni a Szov-
jetuniótól!

Jöttek rendre a követség hivatalnokai. Meg-
érkezett Jurij Alekszejev, akinek a kapus te-
lefonált. Delíriumban követte a szovjet diplo-
matát egy terembe. Nem volt hajlandó leülni. 
Nekidőlt a falnak, úgy bökte ki a száján a ro-
mán mondatot, mintha gyomorvérzés miatt 
megalvadt vérrel telt volna meg a szája:

– Cer azil politic de la Uniunea Sovietică! – 
Politikai menedékjogot kérek a Szovjetuniótól!

Összeesett. Úgy húzták be egy kamra mére-
tű szobába, mint egy levágott állatot. Két nap, 
két éjszaka virrasztott fölötte a követség or-
vosa. Amikor már lábadozott, két bóbitás nő-
vér jött, lemosták, lecsutakolták, felöltöztették. 
A nagykövet elvtárs elé kell járulnia, azt ké-
szítjük elő – mondták.

A konzul, Jurij Alekszejev és a szobrász tár-
saságában elindult a nagykövethez. Hatalmas 
íróasztal mögött ült a mindenható úr. Barna 
tudta a nevét, azt már rég közölték vele: Igor 
Szolovjov. Még azt is megnézte szótárban, pa-
csirtát jelent a családnév. Egy nő állt az íróasz-
tal mellett. Barna nagy megdöbbenésére ma-
gyarul szólalt meg.

– Bardócz elvtárs! Én a bukaresti magyar 
nagykövetség tolmácsa vagyok, Moszkvában 
végeztem, nyelvtudásom megbízható. Azért 
rendelt ide az orosz nagykövet elvtárs, hogy 
anyanyelvén mondja el, mit akar. Olyan hírek 
jutottak el hozzá, hogy ön megháborodott.

Barnának nehezen forgott a szájában a 
nyelve, de lassan elmondta, mi történik vele 
a Securitatén. Idegei felmondták a szolgála-
tot, ezért arra kéri a nagykövet urat, adjon ne-
ki politikai menedékjogot, különben öngyilkos 
lesz. Ha nem lesz öngyilkos, akkor elpusztít-
ja a román titkosrendőrség. Egészsége annyi-
ra leromlott, hogy még egy éjszakai vallatást 
nem bír ki. Van egy gondolata, amit nyugod-
tan nevezhet agyrémnek: adjon menedékjogot 
a Szovjetunió, és telepítse le Magyarországon. 
Egyetlen hely, ahol életben maradhat, és dol-
gozhat. A tolmácsnő szabályosan fordított, pe-
dig számára sem volt hétköznapi, amit hallott.

Rezdüléstelen arccal hallgatta a nagykövet. 
Szép, lányos, szláv arcáról jó szándékot lehe-
tett kiolvasni. Egy ideig a két keze fejét súrol-
gatta, hátradőlt, és sokáig hallgatott. Barna a 
terem közepén állt, kísérői támogatták, nehogy 
csúnya jelenet tanúja legyen a követ. Örökké-
valóságnak tűnt az a két-három perc. Végül 
megszólalt a követ:

– Ön agyrémnek nevezte a kérését, és én 
sem mondhatok mást. De értesíteni fogom or-
szágom kormányát. A döntés a Kremlben fog 
megszületni. Addig maradjon a követségünkön, 
rejtélyes eltűnése után valóban nem lenne ta-
nácsos önnek kimenni innen.

***
Bardócz Barna három hét múlva ült be a 

szovjet nagykövetség autójába, azzal vitték ki 
a repülőtérre. Koratavasz volt, tiszta volt a le-
vegő, zökkenőmentesen landoltak Budapesten. 
Az ottani szovjet nagykövetségen kezébe adták 
a magyar rendőrség által kiállított ideiglenes 
személyi igazolványát, és a tartózkodási enge-
délyt. Kilépett az épületből, és elindult a Nagy-
körúton szálláshelyet keresni.

>>>>> folytatás a 17. oldalról SZENTE B. LEVENTE

Három nap
Színésznek készült.
Élt kilencvenkilenc évet.

Életem fő műve, mondta utoljára –
eljátszottam mások személyiségét, életét,
meg azokét is, akiket néha kitaláltam.

Szerették ezért őt rajongásig.
A nagyérdemű talán nem ezt várja?

Ha önmagam vagyok, talán meg sem bocsátja.
De én, még hogy én…?!

S ha már minden létező és képzelt alak voltam,
leszek majd igazi, hatalmas tölgy – meglássátok,
szívemből egy szép napon apró kis csemete nő.
Az egyik fából ismét színpad lesz,
másikból napernyő. De hogy mire készülök,
nem árulom el.

Csak ne lenne ez az örökös bizonytalanság.
Mégiscsak három nap telt már el.

Forgatókönyv statisztákról statisztáknak
/„… majd ha szemed is bedeszkázzák”/
(Bágyoni Szabó István Csöndholnapja után szabadon)

a költészet egyetlen hatalmas
sebzett hús

megannyi része széttépett véres cafat
lógnak róla szövetek a bőr az idegek az inak

lemarja a nép igazul parancsra
feléli az éhezők viadala

a csont marad végül
kollektív emlékül itt él velünk

hogy megöltétek benne az istent
nem egyet hanem mindet

azokat is akiket kitaláltatok
bűntudat nélkül felzabáltátok

elfelejtettük gyermekeinket
az igazi szeretetet miként a szerelmet

emberek
ma is egymásra mutogattok.

Menasági gócalja
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JAKAB-BENKE NÁNDOR

A megkarcolt 
CD
Az idei Oscar-verseny egyik legnagyobb 

meglepetése Az apa (The Father) című ka-
maradráma volt, ami nemcsak a semmi-
ből felbukkanva jelent meg a legjobb nyolc 
film élbolyában, de az uralkodó trendek-
re alaposan rácáfolva (nincsenek benne 
sem amerikai kisebbségek, sem eszképiz-
mus, sem megrázó szociális igazságta-
lanságok) eredményezett egy díjat a saját 
forgatókönyvét adaptáló Florian Zellernek 
és a második aranyszobrát Anthony Hop-
kinsnak, harminc évre annak hidegrázós 
Hannibal Lecter-megformálása után.

Van valami hasonlóság Az apa címsze-
replője és a szuperintelligens emberevő fi-
gurája között. Mindketten rabok. Utóbbi 
egy jól őrzött FBI-cellában rostokol, előbbi 
a saját lakásának foglya, illetve pontosab-
ban – amint később kikristályosodik – a 
saját emlékezetéé. Utóbbi, úgy tűnik, ak-
kor kapcsolja be és ki a sármgépet, amikor 
akarja, ezzel maga köré csavarva bárkit, 
akinek kisebb az IQ-ja az övénél – Az apa
előzékenyen csak Anthonynak hívott „fő-
hőse” is megpróbálkozik efféle bravúrok-
kal, amikor lánya először mutatja be neki 
a sokadik ápolónőt. De az álca mindket-
tejüknél ideig-óráig tart mindössze: míg 
Lecter bámulni- és félnivaló szuperanta-
gonistává növi ki magát Hopkins zsigeri 
alakításában, Anthony körül egyre csak 
omlanak a saját maga által épített falak, 
míg az addig néha akár manipulatívnak 
tűnő bácsika végre annak látszik, amivé 
vált: egy szánnivaló vénembernek.

Az  apa a demencia filmje. Nem tud-
juk, hogy Alzheimer okozta-e vagy más-
valami, de nem is lényeges. A fontos az, 
ahogy egyszerű filmnyelvi eszközökkel, 
pőre operatőri munkával, de cserébe hi-
hetetlenül gazdag színészi játékkal mu-
tatja meg részleteiben azt, ahogy az em-
lékezet, az elme eme féltve őrzött kincse 
egyre megbízhatatlanabb lesz. Cselek-
ményleírással majdhogynem felesleges 
megpróbálkozni, ebben a filmben nem az 
a lényeg, hogy mi történik, sőt, hogy tör-
ténik-e valami, hanem az, hogy egy koro-
sodó, valaha valószínűleg tényleg intel-
ligens agy hogyan veszíti el a kontrollt 
– vagyis saját magát. Nem a sztoriról szól 
a film, hanem pont arról, hogy a széteső-
ben lévő tudat hogyan próbálja kétségbe-
esetten koherenssé összefércelni a sztorit. 
Anthony (Hopkins) nyilvánvalóan kezelés-
re szorul, de természetesen ezt nem haj-
landó elfogadni, így folyamatosan civako-
dik lányával, Anne-nal (Olivia Colman). 
Ezek a veszekedések, illetve a direkt jól 
elfelejtett régmúltból beköszönő szomorú 
emlékfoszlányok keringenek Anthony fejé-

ben, aki már nemcsak arcokat és neveket, 
de lassan mindenfélét téveszt, így egyre 
nehezebb eligazodnia – egy fanyar recip-
rocitással nekünk, nézőknek viszont egy-
re könnyebb lesz.

Az egyik jelentben az operafelvételt fej-
hallgatóval (tehát az egyébként is megbíz-
hatatlan valóságot kizárva) hallgató An-
thony arra lesz figyelmes, hogy valami 
nem stimmel a zenével. Talán ugrik? Ki-
veszi a CD-t és az előre előkészített zseb-
kendővel alaposan megtörölgeti, mielőtt 
visszahelyezi a lejátszóba. Gyönyörű me-
taforája ez – ha kissé túl nyilvánvaló is 
– a memóriazavarral való küszködésnek, 
hiszen a fizikai zenehordozók is egyfajta 
memóriák, feljegyzések (angolul konkré-
tan „record”), amelyek, ha megsérülnek, 
már nem lehet őket ugyanúgy visszaját-
szani. Árulkodó, hogy nem először fordul 
elő: a zsebkendő oda van készítve, és sze-
gény Anthony elkeseredetten próbálja le-
törölni a láthatatlan piszkot a lemezről. 
Holott jól tudja: ha már egyszer ugrott a 
lemez, akkor eztán még jobban fog ugra-
ni. Ez a visszafordíthatatlanság, a lemez 
és az elme végleges degradációja kölcsön-
zi a filmnek a tragikumát.

De  nemcsak az elkerülhetetlen vég-
zet felé sodródás okozta tragikum van a 
filmben, hanem igazi horror is. Próbáljuk 
meg elképzelni azt, hogy milyen, amikor 
egy szürreális buñueli helyzetet – amiben 
nemcsak a társadalom, hanem a logika és 
a történetmesélés törvényei is fel vannak 
rúgva, pl. A burzsoázia diszkrét bája – be-
lülről prezentálnak. Amikor nem vígjték-
ként nézzük, kívülről, hanem az elszen-
vedő szemszögéből. A  buñueli feszengés 
itt szinte kibírhatatlan pánikká változik: 
nem tudjuk, kivel beszélünk, a lányom-e 
ez az illető, mit akar tőlünk – mi az igaz-
ság egyáltalán? Ki vagyok én? Ennél a bi-
zonytalanságnál félelmetesebb „szörny” 
nem igazán létezik, pláne úgy, hogy csak 
egy bizonyosságod van: ez ennél csak rosz-
szabb lesz.

Ahhoz képest, hogy mennyire „belülről” 
látjuk a drámát, Zeller megállja, hogy el-

lenpólusokat hozzon létre benne. Megért-
jük, sőt, mi több, empatizálunk az apá-
val, de a lányával is. Ha az öregnek úgy is 
tűnik, hogy a lánya meg akar szabadul-
ni tőle, az ellenérvek is ugyanannyira ér-
vényesek.

A legszebb ebben – amint említettem 
– az, hogy milyen egyszerűen, kamara-
drámai keretek között van megvalósítva 
(igaz, Buñuel sem komplikálta el), legfel-
jebb a montázsban találunk huncut férce-
lésre utaló nyomokat. Persze, pont a ka-
marajelleg miatt érződik a filmen, hogy 
ez igazából színpadra volt kitalálva, de a 
színészek játéka feledtet minden keserű 
szájízt – főleg a forgatáskor 83 éves An-
thony Hopkinsé, aki, khm, korát megha-
zudtolva, erőfeszítés nélkül vált regisztert 
sármosból zavarodottá, manipulatívból 
gyámoltalanná, határozottból eltévedet-
té. Nem lehet eléggé dicsérni, nem is cso-
da, hogy a hazájában (Franciaország) 
egyébként már elismert regény- és drá-
maírónak számító Florian Zeller csakis 
és kizárólag vele tudta elképzelni 2012-
es drámája filmadaptációját (a színpa-
don egyébként olyanok alakították a cím-
szerepet, mint pl. Frank Langella, aki 
Tony-díjat is kapott érte).

Bivalyerős rendezői debüt, és már ké-
szül a trilógiának elképzelt filmsorozat 
második része, a The Son (A fiú) Hugh 
Jackmannel és Laura Dernnel, a The Mo-
ther (Az anya) színpadi verziója is fut már 
egy ideje Isabelle Huppert-rel – ha lehet 
hinni a kritikáknak, akkor ezek legalább 
ugyanennyire felkavaróak lesznek. Legye-
nek is, ráfér ez a fajta minőség és hozzáál-
lás nemcsak az Oscar-versenyre, de a né-
zők család- és önképére is.

Az  apa (The Father), színes angol 
film, 97 perc, 2020. Rendező: Florian 
Zeller. Forgatókönyvíró: Christopher 
Hampton, Florian Zeller. Zene: Ludovico 
Einaudi. Operatőr: Ben Smithard. Vágó: 
Yorgos Lamprinos. Szereplők: Anthony 
Hopkins, Olivia Colman, Olivia Williams, 
Mark Gatiss, Rufus Sewell, Imogen Poots.
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KARÁCSONYI ZSOLT

Veszélyes 
wellness
Ha hitte volna bárki, hogy a Rómeó és 

Júlia történetét feldolgozó tragédiát lát-
hatja a Kolozsvári Állami Magyar Szín-
házban, az  előadás első perceiben még 
igazat adhatott volna önmagának: a né-
zők először a nézőtéren foglalhattak he-
lyet. De  a „Covid-előszó” után már be-
hívták őket a nagyszínpadon kialakított 
játéktérbe, ami már a nézőtérről tekint-
ve is egy wellness-központra emlékeztet.

Ülünk a nézőtéren, várjuk Shakespeare 
szereplőit, ehelyett két konferanszié jele-
nik meg, egyikük (Gedő Zsolt) keletiesen 
hangzó halandzsanyelven mondja el: tart-
suk be a távolságot, hordjuk a maszkot elő-
írásszerűen, csakhogy e halandzsanyelv 
hangsúlyai inkább valamiféle önkívületi 
állapotban elmondott üzenetre emlékez-
tetnek, amit a másik konferanszié (Bodo-
lai Balázs) fordít le egy számunkra is ért-
hető nyelvre. Már e bevezetőnél is sejteni 
lehet, hogy a Shakespeare műveit átszövő 
kegyetlenül tündéri dimenzió, Mab király-
né világa is fontos része az előadásnak.

A  „kétórás darab” helyett háromórás 
előadást láthatunk, amely a drámaszöveg 
részleteit is tartalmazza – nem is a szöveg 
színpadra helyezése a cél, inkább Shakes-
peare világának, szellemiségének a mai 
világunkba illő átfordítása (például a haj-
danit és a mait pompásan ötvöző jelmezek 
által). Úgy, hogy a szöveg különböző réte-
gei, nyelvi kódjai, jelentéstartalmai, böl-
cseleti súlyú kijelentései azonnal, sűrített, 
intenzív átadási módszerekkel jussanak el 
a közönséghez.

A néző veszélyes világba kerül már a já-
téktérbe lépéskor: csak két ajtó van, ami a 
páradús wellness-világra (medence, pálma-
fák, szaunacsöbör stb.) emlékeztető, ugyan-
akkor cirkuszi nézőteret is megidéző térbe 
vezet, az egyiken a Capuletek, a másikon 
a Montague-k léphetnek be. A néző tudo-
másul kell vegye: ő is része az előadásnak, 
az ő létezése is veszélyben foroghat e há-
rom óra alatt. Nem csupán azért, mert az 
előadás olykor közvetlenül is megszólítja a 
nézőket (válaszoljanak egy kérdésre, fogja-
nak meg kezükbe nyomott tárgyakat), de 
a közvetlen testi érintkezés sincs kizárva, 
a színészek néha a nézők lábaihoz ülnek, 
a  nézőknek támaszkodnak, a  „medencé-
ben” (a zenekari árok egy részéből kiala-
kított terepen elhelyezett székeken) ülők-
re ráhull a konfetti, az egyik jelenet is az 
ott ülők feje fölött zajlik – az előadás kör-
beveszi a nézőt. Ami Shakespeare idején 
nem egészen így volt, de a tér mégis idézi 
az Erzsébet-kori színpadot: az előadás ele-
jén a kettős bejárat fölötti sávban lehetne a 
menny (Rómeó és Júlia már az előadás kez-

detén igen szoros testi kapcsolatba kerül 
ott), a pokol felé is nyílik ajtó, egy szinttel 
lennebb – az emberi, a fenti és a lenti világ 
felé egyaránt van kijárás, bejárat…

Az előadás mégsem ettől idézi meg hűen 
az alapszöveget, hanem a különböző nyelvi 
és szellemi rétegek, zenével, mozgással, jel-
mezeken, díszletelemeken elhelyezett utalá-
sok által történő helyettesítésével. A szöveg 
helyén valami más van: számtalan ismert 
vagy kevésbé ismert magyar népdal, köny-
nyűzenei részletek a kortársitól egészen a 
múlt század hatvanas éveiig visszamenőleg, 
pontos, kimért koreográfia, táncok…

És a színészi minőségnek az ő folyama-
tos villódzása (amitől tiszta jel lehet az 
időben), a véletlennek tűnő kidolgozottság 
patikamérlegén…

Mert megadatik a kihívás öröme a szí-
nészeknek (pl: kettős szereposztás, sze-
repösszevonások); számos, izgalmas ér-
telmezésekre okot adó jelentéstöbblet 
termelődik az előadásban, amely koránt-
sem zavaróan (a túlzások pereme előtt 
magabiztosan fékezve, de azok lehetőségét 
mégiscsak megvillantva) jelzi: csak szín-
ház, filmszerű vágástechnikával felpörge-
tett színház az, amit látunk – egyes jele-
neteket újrajátszanak, az előadás végén a 
teljes produkció (annak főbb motívumsora) 
ismét lepereg a szemünk előtt.

Mert attól is jó ifj. Vidnyánszky Attila 
rendezése, hogy az időt igyekszik egyet-
len pontba sűríteni, ahol szerelem és halál 
egyszerre fokozza fel a szereplői és a nézői 
jelenlétet is. Karnevál, színház, cirkusz, 
misztérium, moralitásjáték e kolozsvári 
Rómeó és Júlia (valamint: székely, város-
széli vásári játék és nemes, „úri”, olykor 
táncjátékba hajló tragédia), ahol minden 
egyszerre kezdődik, minden vég és min-
den kezdet felsejlik már a tulajdonképpeni 
megjelenése előtt. Rómeónak (és Júliának 
is) meg kell halnia, ha nem a címből, de a 
konferansziéként remeklőn megnyilvánu-
ló Herceg (Váta Lóránd) egyik mondatából 
ez egyértelműen kiderül. Tudjuk ezt, már 
színházba menet, mégis e mondattól a ve-
szélyérzetünk állandósul, számoljuk titok-
ban, nem azt, hogy mennyi van hátra az 
előadásból, de a két címszereplő életéből – 
kiknek szerepe „csupán” ennyi: megjelen-
ni és meghalni. Mert a többiek nagyrészt 
maradnak, a haláltól eltérő távolságra, de 
mégiscsak: az életben, akár a nézők.

Az előadásban résztvevő színészek a fo-
lyamatos átalakulás sikeres megjeleníté-
se által hoznak létre jelentős alakításo-
kat, például a feszültség (és a hangerő) 
kimért fokozásával, mint Szűcs Ervin (Ca-
pulet/ Montague-né), a többarcúság egy-
azon szerepen belüli megmutatásával, 
mint Kézdi Imola (Capuletné/Montague), 
az egyetlen gesztus ismétlésébe is komor 
mélységet behozó Bogdán Zsolt (Lőrinc 
barát), a mozdulataiba és hangsúlyaiba a 
belső, rideg mozdulatlanságot is áthelyez-
ni képes Bodolai Balázs (Tybalt), a  sor-
sot egyszemélyes tragikus karként daj-
káló Albert Csilla (Dajka), az ügyetlenség 
és esetlenség mélyéről az erőt is felszínre 
hozni képes Farkas Loránd (Páris). És itt 
a szerepformálások csak egy-egy keskeny 
szeletét említem, inkább jelzésszerűen.

Az  előadás szerves részeként, mégis 
külön sávon mozogva mutatnak fel vala-
mi pogányul kegyetlent a Mercutiót (Imre 
Éva) és Benvoliót (Gedő Zsolt) megformá-
ló színészek, akik a világunktól idegent, 
a kegyetlent és félelmetest, a pengeként 
rezdülőt, az íjhúrként izzót, a hétköznapi 
ismereten túlit érzékeltetik, Mab király-
nő világát, amit örömmel nyugtázunk, hi-
szen Imre Éva ezek szerint már ezt is meg 
tudja cselekedni, Gedő Zsolt pedig: máris.

A  felnőttek és a fiatalok közötti konf-
liktusban (fontos jelentésréteg ez is!) a két 
címszereplőnek nincs igazán alkalma létez-
ni, élni; a társadalom, a többi szereplő által 
létrehozott hálóban rángnak, és csak felfele 
volna menekülési lehetőség, ezért is helyén-
való a légtornászjelenet, miként a Rómeó 
Júlia erkélye jelenet is (Sic!). A címszerep-
lők (Júlia: Román Eszter; Rómeó: Kiss Ta-
más) éppen ezért kívül állnak az előadás 
idején, nekik csak két órájuk van, az ő sze-
repük ebben az előadásban, hogy fiatalok 
legyenek, és haláluk előtt mindent megcse-
lekedjenek. Mozgásterük (amelyben a szín-
padi mozgás, gesztus, tánc kiemelten fontos 
és erős tud lenni) szűkreszabott. (A plaká-
ton megjelenő R&J cím is ezt a szűkössé-
get jelzi előre.) A legnehezebb éppen ezért 
az ő szerepük, mert ha tetszik, ha nem, ne-
kik is át kell lényegülni, ha lehet, folyama-
tosan, és ezt, még nem tudják áthozni, csak 
akkor, amikor nem arra figyelnek, hogy Ró-
meót és Júliát kell megformálni, hanem va-
lami mást. Amikor erre, a valami másra, 
az éppen átváltozóra figyelnek, akkor iga-
zán jók, akkor tűnik el az a benti statikus-
ság, „állapot-felmondó-jelenlét” (ha létezik 
ilyen: a szövegfelmondó jelenléthiány ellen-
téteként!), ami a két fiatal színművész ala-
kítását helyenként megtöri.

Szerencsére a halála után a bosszú szel-
lemeként minden szereplőt elpusztító Júlia, 
a (nézőt dermesztőn) állva is meghalni ké-
pes Rómeó két fiatal megformálója a fenti-
ek ellenére is az egy testként mozduló, rez-
gő, vágtázó és lebegő előadás egészén belül 
marad, ahol a játékosság és a veszélyérzet 
kettőssége a nézőt is felizzítja, átemeli.

Kolozsvári Állami Magyar Színház: 
Rómeó és Júlia. William Shakespeare nyo-
mán. Mészöly Dezső fordításának felhasz-
nálásával. Rendező: ifj: Vidnyánszky Attila. 
Díszlettervező: Csíki Csaba, jelmezterve-
ző: Kiss Zsuzsánna, színpadi mozgás: Sin-
kó Ferenc, rendezőasszisztens: B. Veres 
Emőke, ügyelő: Zongor Réka.
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ANTAL BALÁZS

Kisajátíthatatlan sokszólamúság
Amikor egy szerző életműve lezárul, 

műve újfajta életre kel. Az újraolvasás 
befejezhetetlen munkája immár világo-
sabban kirajzolódó keretek között zaj-
lik – már amennyiben szükség volna 
holmi keretekre. Nem tudom biztosan, 
Kányádi Sándor kapcsán van-e, hiszen 
félig-meddig már életében is klasszikus-
nak számított, ugyanakkor az a műve-
it életrehívó erőtér, mely olvasási kódjait 
mindmáig leglátványosabban meghatá-
rozza, átrajzolódott az utóbbi évtizedek-
ben. Korpa Tamás és a SZIFONline vál-
lalkozása nyilván ez utóbbira (is) kívánt 
reflektálni akkor, amikor zömmel fiata-
labb szerzőktől kért közelebbről – ami 
alatt most leginkább a műfajiságot ér-
tem – meghatározatlan reflexiókat Ká-
nyádi egyik legismertebb, roppant erejű 
költeményére, tízezer leütésben. Van-
nak ugyan képviselői az idősebb gene-
rációnak [Markó Béla (1951) és Bertha 
Zoltán (1955)], aztán már jókora hiátus-
sal jön a középgeneráció [Demény Pé-
ter (1972), Farkas Wellmann Éva (1979), 
Lapis József (1981) és Falusi Márton 
(1983)], a szerzők zöme 1985 utáni szü-
letésű [Borsik Miklós (1986), Pál Sándor 
Attila (1989), Pataki Viktor (1989), Smid 
Róbert (1986)], ami kétségtelenül „fiatal 
szerző” státuszt jelentett nekik a szöveg 
írása idején – a tizenöt felkért szerzőnek 
ráadásul épp a harmada a kilencvenes 
években született [(Balogh Gergő (1991), 
Codău Annamária (1993), Konkoly Dá-
niel (1990), Sánta Miriám (1993), Vígh 
Levente (1993)]. Megint csak harma-
duk erdélyi. Amint látom, a tízezer le-
ütés többnyire feladta a leckét, szemre 
azt mondanám, majd mindenki átlépte 
a megszabott terjedelmi határt – na de 
a neten minden mennyiségű szöveg el-
fér. És elfér ebben a karcsú, de nagyon 
csinos kis kötetben is – a marosvásárhe-
lyi Lector gondos közreműködése révén 
a Halottak napja Bécsben immár azon 
kevés magyar poémák egyike közé tar-
tozik, melyekről két teljes könyv is szól. 
Murvai Olga monográfiája mellett ott 
van a helye e gyűjteménynek is az alap-
vető Kányádi-irodalomban.

Tegyem gyorsan hozzá, hogy világo-
sabb legyen a fentebbi utalás a megha-
tározatlan műfajiságra, a  szerkesztők 
célja nem egy tanulmánygyűjtemény 
összeállítása volt. Bár a szerzők egyet-
len kivétellel mind magyar szakon (is) 
végeztek, többen közülük doktori foko-
zattal bírnak, esetleg a könyv megjele-
nésekor doktori iskolák hallgatói, gya-
korló kritikusok (az egyszem magyar 

szakot nem végzett Falusi Mártonnál is 
irodalmi kutatásokról beszél az életrajzi 
jegyzet), azért nem kevesen szépíróként 
legalább annyira vannak megszólít-
va, mint értekezőként – vagy legalább-
is nagyobb részt a szépírót engedik ma-
gukban a nagyverset olvasni. Esetleg 
hallgatni. Nem beszélve azokról, akik 
valóban inkább szépírók. Ilyenformán 
egyes írások tanulmányértékűek, míg 
mások esszészerűek – változatos nyel-
veken szólnak, változatos szemlélet- és 
megközelítésmódok felől érkeznek, és 
változatos célokat jelölnek meg maguk-
nak, amikor újraolvassák a verset. Nyil-
ván egy névsor mindig lehetne teljesebb, 
ki miért van itt és ki miért nincsen – 
csak a legkézenfekvőbb nevekre akarok 
kitérni, a Kányádi-monográfusokra, Pé-
csi Györgyire és Ködöböcz Gáborra. Bár 
külön reflexiókkal itt és most nem szere-
pelnek, a szerkesztői előfeltevés kiérez-
hető a kötetből, miszerint az ő (és mások, 
például és elsősorban Görömbei András) 
elemzései a tulajdonképpeni kiindulási 
pontot jelentik, jelenthetik a minden-
kori Kányádi-olvasás számára, de a ta-
nulmányok újraközlése helyett itt most 
a kortársi reflexiók a különösen fonto-
sak, melyek közül több valóban vissza 
is kanyarodik a mondott értekezőkhöz.

A Kányádi-szöveget életre hívó erőtér-
ről nyilván a két legidősebb „olvasó” szá-
molhat be legalaposabban – míg a fia-
talabbak közül többen nem mulasztják 
el szóvá tenni, hogy más kor gyerme-
kei már. Érezhető is a szándék a fel-
kért hozzászólókon végigtekintve (ld. a 
kor, ahogy mondtam), hogy az egykorú 
olvasási stratégiákat szem előtt tartva, 
jellemzően új, döntően esztétikai-nyelvi 
alapú horizontokat nyissanak meg a be-
fogadás előtt, kiszabadítva a verset ezál-
tal a „zártabbnak” elgondolható történe-
ti-politikai olvasatok kizárólagosságából 
– melyeknek érvényességét természete-
sen senki sem kezdi ki vagy tagadja, sőt 
olyan is van, aki voltaképpen azt gondol-
ja tovább, mint Falusi Márton. Alapos, 
szövegközpontú elemzéseket ír Lapis Jó-
zsef, Smid Róbert vagy a kötetvégi há-
rom szerző, Pataki Viktor, Balogh Ger-
gő és Borsik Miklós, akik a különben a 
szerzők ábécérendjében való szerkesz-
tést megtörve kerülnek a gyűjtemény 
végére – de teljesen indokoltan, hiszen 
a többiek szövegére reflektálnak is a 
maguk írásaiban. Különösen érdekesek 
azok az írások, amelyek a vers hang-
zósságával kapcsolatos megjegyzéseket 
is tesznek. Pál Sándor Attila összeveti 
a Kányádi által film- és hangszalagra 
mondott szöveget a leírttal. Konkoly Dá-
niel is innen indul el, de a hangzóssá-
got kibővíti a költemény zenei kapcsolat-
rendszerével, elsősorban természetesen 
a Mozart-műre koncentrálva.

A kötet utolsó előtti szövegében, Ba-
logh Gergő alapos elemzésében érhető 
tetten talán az új generáció meglátása-
inak sarokpontja, amikor azt írja: „Ká-
nyádi Sándor költészetének irodalomtör-
téneti jelentősége, mindamellett, hogy az 
erdélyi magyarság e költészet által meg-
szólaltatott sorskérdéseinek perspektí-
vája aligha becsülhető le, csakis akkor 
válhat jobban tudatosíthatóvá, ha – a 
művek laudatív ontoteológiai megköze-
lítésmódjairól lemondva – a transzilva-
nizmus identitásközpontú problémakö-
réről a korpusz nyelvisége felé fordítjuk 
figyelmünk fókuszát.” (109) Ez persze a 
regionális kánon egészével kapcsolatban 
ugyanígy megfogalmazható, még akkor 
is, ha e kánon újabb remek darabjaiban 
az identitáskérdések folyton újraartiku-
lálódnak. Ez azt is jelenti, hogy a több-
szólamúság garantálhat markánsabb je-
lenlétet a kortárs kánonokban. Már csak 
amiatt is, amit a legifjabb szerzők egyi-
ke, Sánta Miriám fogalmaz meg, ami-
kor arról ír, hogy a Kányádi-versben ki-
tapintható nyelvhalál-félelem „ma már 
engem és a körülöttem élőket […] nem 
veszélyezteti” (84.). De ugyanúgy ő ne-
vezi meg a még az olyan vitathatatlanul 
jelentős életművekre, mint a Kányádié 
is, leső legfőbb veszélyt: a kisajátítást 
(82.). Jelen kötet arról tanúskodik, hogy 
generációs és regionális különbségeken 
át, értelmezői iskolák közötti differenci-
ákon innen és túl, a Kányádi-oeuvre új-
raolvasása megkezdődött, és máris ter-
mékeny. Bízom benne, hogy a kötetnek 
folytatása is lesz, akár Kányádi, akár 
más fontos alkotók műveit a középpont-
ba állítva.

„macht nichts mondta / halot-
tak napja van”. Közelítések Kányá-
di Sándor Halottak napja Bécsben 
című verséhez. Szerkesztette Korpa 
Tamás. Lector Kiadó – Szépirodal-
mi Figyelő Alapítvány, Marosvásár-
hely – Budapest, 2019.
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Tizennégyen karanténban
Cserna-Szabó András – Gaál 

József – iski Kocsis Tibor – Ke-
mény István – Márton Evelin – 
Molnár T. Eszter – Nagy Kriszti-
na – Nyáry Kritsztián – Ozsváth 
Zsuzsa – Részegh Botond – Sza-
bó Dorottya – Tombor Zoltán 
– Weiler Péter – Wirth Imre: 
#Elszigetelve. Bookart Kiadó – 
Iskola Alapítvány Kiadó, Csík-
szereda – Kolozsvár, 2021.

Bizonyára sokak fejébe szöget 
ütött a gondolat, és számos kísér-
let is született már arra, hogy mely 
módokon, milyen diskurzusok, 
esetleg kreatív alkotói folyamatok 
segítségével lehet megragadni egy 
modernkori világjárványt és an-
nak minden társadalmi-kulturá-
lis vetületét. Nem véletlen, hogy 
sokan a művészetekhez, az  alko-
tás általi közléshez és kifejezéshez 
fordulnak, hiszen az általános in-
formáció-túltengésen vagy éppen 
-hiányon, a kollektív félelmen, taga-
dáson és elfogadáson, illetve az ér-
demi tájékozódás lehetetlenségein 
túlmenően a művészek és alkotá-
saik képesek lehetnek megélhető-
vé, megközelíthetővé s így legalább 
részleteiben megérthetővé tenni az 
egyén helyzetét egy pandémiában. 
Szándékosan beszélek művészek-
ről (és nem írókról), hiszen az #El-
szigetelve úgy vállalkozik az eddig 
taglalt élmények megragadására 
és bemutatására, hogy egyenran-
gúakként szerepeltet irodalmi és 
képzőművészeti alkotásokat is.

A  Bookart Kiadó és az Iskola 
Alapítvány Kiadó gondozásában 
egy olyan textuális és vizuális alko-
tásokat is (fele-fele arányban) ösz-
szegyűjtő „album” látott napvilágot, 
melyben hét író és hét képzőmű-
vész egymástól eltérő műfajokban, 
más technikák segítségével feje-
zi ki magát, de mégis ugyanarról, 
a világjárvány és az elszigeteltség 
élményeiről, állapotairól közölnek. 

A tudatos, sokszínűséget előtérbe 
állító választás eredménye, hogy 
Részegh Botond rajzai, Tombor Zol-
tán fotói vagy éppen Gaál József 
festménykollázsai mellett Wirth 
Imre és Kemény István versei, na 
meg Cserna-Szabó András, illetve 
Márton Evelin prózái is (csak hogy 
egy párat említsek) helyet kaptak 
a kötetben.

A  felkért művészek által saját 
kezűleg beválogatott alkotások egy 
nagyobb hányada még a pandémiát 
megelőzően született, de olyant is 
találhatunk, amelyet eleve a 2020-
as világjárvány ihletett. Elsősor-
ban mégis az a közös mindezekben, 
hogy a bemutatni kívánt létállapot-
hoz kötődnek, s  a társadalmi el-
szigeteltséghez kapcsolódó túl- és 
megélési stratégiákat dolgozzák fel.

A  különböző alkotások rendre 
váltják egymást, egy írót egy kép-
zőművész követ. Az alkotók tulaj-
donképpen egymás után „szólalnak 
meg”, s különböző „nyelveken” be-
szélnek kényszeres vagy éppen ön-
kéntes elszigeteltségről, kommu-
nikációs nehézségekről, félelemről 
és szembenézésről s a magány ál-
lapotairól. Ezen a „konferencián” 
azonban a hallgatóságnak nin-
csen szüksége tolmácsra, minden-
ki a maga belátása szerint hiva-
tott befogadni, értelmezni és átélni 
a feltárt perspektívákat. Így végül 
talán eszünkbe jut saját stratégiá-
inkat is alaposan felülvizsgálni.

BIRÓ MÓNIKA-ANITA

Háztájak
Szalai Zsolt: Gyökeres ház. 

Napkút Kiadó, Budapest, 2020.

„A nyelv hozza közel, amit 
a távolban

látsz. Bejárható teredben /
gyűjtöd, a világot/otthonodban 
 teremted.” 
 (Legyen)

A hely élő. A hely van. A hely az, 
ahol összekapcsolódik múlt és jelen, 
ismeretlen és ismerős. A hely belak-
ható, a hely elhagyható. A hely le-
bontható és újrafalazható. (A) hely-
ben találkozhatunk.

A  helyet, amit egy valamikori 
mostban otthonnak nevezünk, egy 
másik mostban más emberek lak-
tak be és formáltak otthonná. Ho-
gyan épül és alakul a hely, a  táj, 
a ház úgy, hogy közben minden lé-
pés, minden faldarab, minden le-
omló vakolat korábban másé is volt?

Szalai Zsolt Gyökeres ház című 
verseskötete központi kérdésként 
tematizálja az otthon, a ház jelen-
tésvilágát. Külső és belső tereken, 
falomlásokon, elmúlásokon és meg-
teremtődéseken vezet keresztül a 
szövegvilág. Rámutat a Másikra, 
akiben ránézhetünk magunkra, és 
rámutat a kintre, amiben kérdéses-
sé válik a bent. A párhuzamosok a 
végtelenben találkoznak – az össze-
kapcsolódás elkerülhetetlenségének 
ilyetén misztikuma érződik a Gyö-
keres ház körül úgy, hogy esztéti-
kai minőségeit tekintve keveredik 
benne a magasztos és az alantas: 
„Amit gyűjtünk, azok vagyunk,/a 
hulladék mecénásai” (A  hulla-
dék mecénásai), az evilági és nem 
evilági érzésvilága: „Akkor hinni 
kezdtem,/a háznak tényleg lelke,/a 

helynek arca, szelleme van,/és ki-
várásra játszik,/meg akarja őrizni 
magát/a változó időben” (Gyökeres 
ház). Ugyanakkor erőteljes szer-
vezőelv a retrospektivitás és jelen-
tapasztalat is, ami a képkockák-
ban ölt testet: fotót hoz a postás 
harcos apáról, pixelekben lesz új-
ra élővé a tér, amelyben hangtalan 
terülnek el házak, mozognak em-
berek. A  helykeresés, helytalálás 
vagy úton maradás izgalmai mel-
lett kiérződik egyfajta keserűség 
is: a nyomok nem tüntethetőek el, 
ott marad mindenben a valamiko-
ri volt, Gyökeresék és minden, ami 
egy korábbi élethez tartozott. Hi-
ába a le-felépítés. Hiába a kérdés, 
a tudni akarás, ami van, az a hi-
ány, mert „Más emléke helyére nem 
tolakodhatsz (…)” (Ők elmennek, én 
ide jövök). A keserűségérzés össze-
kapcsolódik a tehetetlenség érzésé-
vel és a pótolhatóság lehetetlensé-
gével is: „Hiába kezelgetem, olyan 
seb ez,/ ami nem tud beforrni, (…)/ 
én is hiába próbálkozom, megsza-
kadok” (Nyesegetem).

A Gyökeres ház kiszól az olvasó-
hoz az ismerősségérzés, a ráisme-
rés-lehetőségek révén. Akkor, ha 
éppen költözöl. Akkor, ha éppen le-
omló falak, szemét és por vesz körül, 
együtt kérdezve a versbeszélővel, 
„hogy lesz ebből otthon”? De akkor 
is, ha a terek, tárgyak, objektív idő-
kön túli szubjektív időérzékelések 
problematikája foglalkoztat: „Vala-
ki mindig épít, ezernyolcszázötven-
kettő óta” (Gyökeres ház).

TANKÓ ANDREA

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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…A MEDVÉK HASZNOS ÉS…

…INTEGRÁNS RÉSZEI 
A TÁRSADALMUNKNAK…

…ÉS ELENYÉSZŐ AZ 
A KISEBBSÉGI CSOPORT, MELY…

…ELLENÁLLT A DOMESZTIKÁLÁSNAK

MOST ÜNNEPELJÜK 
A HARMADIK ÉVFORDULÓJÁT 

A MEDVEKÉRDÉSBEN 
TÖRTÉNT ÁTTÖRÉSNEK…

…IMMÁR AZ EMBER SOK 
ÉVES VESZŐDÉS UTÁN, MEG
SZELÍDÍTETTE A VADÁLLATOT…
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Tér és fegyelem. Jamal, a nagy öreg
Július elején lépett kilencvenkettedik 

évébe az összetéveszthetetlenül derűs, egy-
szerű, de kifinomultan művelt játékú ame-
rikai jazz-zongorista, Ahmad Jamal. Ahogy 
a What a Wonderful Worldhöz Armstrong, 
a Georgiához Ray Charles vagy a Take Five-
hoz Brubeck, a  Poincianához vélhetőleg 
ugyanilyen automatikusan rendelődik hoz-
zá Jamal neve; igaz, nem ő a téma szerzője, 
hiszen Jamal – aki még Frederick Russell 
Jones névre hallgatott – akkoriban csupán 
hatéves volt. (A dallamot amúgy Nat Simon, 
a szöveget pedig Buddy Bernier írta.)

A slágerré válásnak, az előadói kanoni-
zációnak, a sztárolásnak és az emblemati-
kus produkciók kiválasztódásának renge-
teg, egymást keresztül-kasul ható, erősítő 
vagy kioltó szabályszerűsége meg techno-
lógiai feltétele van, lényegét tekintve még-
is a misztikus történések homálya borítja 
be. Annak megfejtésére, miért annyira té-
vedhetetlenül talált egymásra a Poincia-
na és Jamal, még csak kísérletet sem tehe-
tek, azt azonban sejtem, hogy az 1936-ban 
kelt szám (akkor talán még nem hívták vol-
na így!) életérzésében, visszafogottságában, 
felülemelkedő eleganciájában egy pillanat 
alatt mélységes megértésre találhatott az 
ifjú Jamalban, aki ekkoriban – az ötvenes 
években, amikor világnézeti identitását is 
tisztázva áttért az iszlámra és új nevet vá-
lasztott – egészen egyedi stílust hozott létre. 
Mondják minimalistának, bár a lényeg talán 
nem ebben ragadható meg. A múlt század 
közepén a zenészek már nagyon uralni tud-
ták az interpretációjuk ökonómiáját. A mes-
terségismeret és az adekvát zenebeszéd mu-

tatójának számított, mennyire volt képes a 
muzsikus mindenféle redundanciát kizárni. 
Jamal úgy volt mértékletes, hogy soha nem 
bizonyult fukarnak. Díszített is, brillírozott 
is – korántsem öncélú bravúrkodásból! –, de 
mintha patikamérlegen dolgozta volna ki 
a miből mennyit arányait. Talán ez az oka 
annak is, hogy ekkoriban igen nagy hatást 
tett kortársaira. Többek mellett a marconá-
nak mutatkozó, ám megveszekedetten lírai 
lelkű Miles Davis is tisztelettel követte Ja-
mal működését, Keith Jarrett pedig „zenei 
bátyjaként” tekint rá. Az idő tájt az At the 
Pershing: But Not for Me című lemez (való-
jában koncertfelvétel) volt a kor egyik legel-
adottabb jazzalbuma – ezen hallható először 
a Poinciana Jamal-változata is, amely „felvo-
nultatja a jamali megközelítés összes meg-
határozó jellegzetességét: a töredezettséget, 
a  hirtelen dinamikai váltásokat, a  maka-
csul vissza-visszatérő frázisokat, a ritmus-
szekciónak a zongoristával egyenrangú sze-
repét” – írja róla Leimeiszter Barnabás a 
Mandineren. (Ez az album nyitotta meg Ja-
mal előtt a művészi érvényesülés diadalútját, 
másfelől a vele járó anyagi siker révén indít-
hatta el az Alhambra nevű klubját, amely 
jó ideig valóságos fellegvára volt a kísérleti 
ösvényekre lépett, de időtálló eredményeket 
produkáló muzsikusoknak.)

Az évtizedek során különféle formációk: 
triók (leghíresebb a Three Strings), kvar-
tettek szerveződtek Jamal köré, és persze 
számtalan alkalmi vagy visszatérő zenész-
vendéggel játszott. Kultúrák, stílusok, vi-
lágnézetek és igen különböző művészi tö-
rekvések csatlakoztak hozzá a zenésztársak 

személyében, a kifinomult igényesség azon-
ban mindig garantálta a produkciók időtál-
ló értékét. Egész különös mindezek fényé-
ben, hogy hetven évhez közelítő karrierje 
során Jamal soha nem készített szólózongo-
ra-lemezt.

Az utóbbi évtizedekben kiadott albumok 
sorából (például Saturday Morning, Blue 
Moon) feltétlenül kiemelkedik a Sometimes 
I Feel Like a Motherless Child. Ezúttal a bő-
gős basszista James Cammack, a perkutista 
Herlin Riley és az ugyancsak ütőhangszeres 
Manolo Badrena játszott vele. „A kvartett a 
Miles Davis által Jean-Pierre címmel hí-
ressé tett francia gyerekdalból »csúszik rá« 
a néger spirituáléra – írja a már idézett 
 Leimeiszter –, melynek keserűsége eltűnik 
a virgonc ritmusok között. A Pots en verre
kedves, színekben és hangulatokban gaz-
dag, impresszionista darab. Kozma József 
dalát, az itthon Hulló levelek címen ismert 
Autumn Leaves-t jellegzetes jamali ostina-
tók és Cammack igéző játéka dúcolják alá, 
magával ragadó a feldolgozás eleganciája. 
Az I Came to See You / You Were Not There
című balladát a Badrena által megszólalta-
tott hangszerek sejtelmes csengés-bongása 
teszi teljessé. A zord Baalbeck-ben visszatér 
a katonai ütem, Jamal vad, disszonáns ak-
kordokat ejt el. A Marseille Jamal törhetet-
len lendületének és szellemi frissességének 
újabb ékes bizonyítéka.”

JAKABFFY TAMÁS

„A vonalak vezessék 
a látogatókat…”
A Lányok, asszonyok Nagy Imre művészetében a csíkzsögö-

di festőművész hagyatékából rendezett reprezentatív időszakos 
kiállítások sorát folytatja. Ahogy a kiállítás kurátorai, Túros 
Eszter és Ladó Ágota fogalmaztak, komoly szakmai kihívást 
jelentett számukra „friss szemmel nézni, illetve friss szemmel 
láttatni” a Csíki Székely Múzeum közel hétezer alkotást tartal-
mazó gyűjteményét, mégis, egy rendhagyóbb formátumot fel-
vállalva, új megközelítésből sikerült nekik a tematikájában is 
igen változatos Nagy Imre-életmű egy eddig kevésbé ismert sze-
letét bemutatni.

A kurátori koncepció alapját az a hipotézis képezte, mely sze-
rint Nagy Imre művészetében a női reprezentáció változatosabb, 
mint pályatársai esetében. A technikai sokféleség mellett itt a 
hangsúly egyértelműen a tematikus sokszínűségre vonatkozik: 
a női életszakaszok kronológiáját követő kiállítás-rendezésben 
a születéstől a halálig nagyon sokféle élethelyzetben láthatjuk 
a nőket. Túllépve a „székely nép és táj megörökítője” kliséken, 
nem a Nagy Imre életművéből jól ismert alakokra koncentrál-
tak a kurátorok, inkább a karakteresebb arcokra, a mindenna-
pi, sajátosan női élethelyzetek bemutatására helyezték a hang-
súlyt. A Nagy Imre-i hitvallással („Engem egy dolog érdekelt: 
az élet maga. Ami rajtam és körülöttem mozgott.”) összhangban 
fontos szempont volt, hogy a kevésbé ismert munkák felvonul-
tatása által ne egy eszményített nőkép bontakozzon ki a láto-
gató előtt, a dolgozó gyerekek, a testvéreire vigyázó gyereklány, 
a gondterhelt állapotos asszony, a kimerült szoptató anya és a 
munkában megöregedő nő képein át egészen a haldokló, majd 
a halott édesanyát bemutató grafikákig nagyon gazdag a válo-
gatás. A három szakaszra tagolt kiállításban (gyermekkor, fel-
nőttkor, időskor), az adott életszakasznak megfelelően azonban 

egy különleges darabokat tartalmazó erotikus válogatás is he-
lyet kapott, az aktok mellett egy nagyon ritka csókábrázolással.

Az életmű vonatkozásában a Múlt és jelen című festményt 
érdemes talán kiemelni, amely nagyon szépen rávilágít Nagy 
Imre nőkhöz való viszonyának kettősségére. Az 1962-ben ké-
szült festmény Ilonát, a zsögödi Mester hűséges házvezetőnő-
jét és gyakori modelljét ábrázolja, amint az Apor Máriáról ké-
szült aktot tanulmányozza. A festmény fontos kérdéseket vet fel 
a női identitás (egyfelől a paraszti kultúrát, másrészt egy polgá-
ri, urbánusabb jelleget képviselő identitást), valamint a nők rep-
rezentációját illetően, a kendős, egyszerű falusi viseletben ábrá-
zolt idős, hajlott hátú, botjára támaszkodó Ilona és a vászonról 
vele farkasszemet néző fiatal aktmodell két teljességgel eltérő, 
bár egyformán jelentős világot képviselnek.

A válogatás gerincét a grafikák képezik, melyek az ismert 
festményektől eltérően „kevésbé kimunkáltak”, élettel telibbek, 
szabadabbak, a vázlatok a nagyméretű vásznakhoz vezető mun-
kafolyamat szakaszait is szépen érzékeltetik. A tárlat ugyanak-
kor demitizál is abban az értelemben, hogy félresikerült kísér-
leteket, alkotói zsákutcákat is bemutat, olyan kevésbé sikerült 
festményeket is láthatunk, mint például a szocialista-realista 
korszakból származó kompozíciók.

A kiállítás elrendezése sok tekintetben újszerű, a bevett in-
tézményi gyakorlattól eltérően a kurátorok a kiállítási módokat 
is rugalmasan kezelték: hiányoznak például a tájékozódást segí-
tő képaláírások. A kurátorok szándéka ezzel az volt, hogy a be-
mutatott alkotásokra vonatkozó információk ne vonják el a néző 
figyelmét, csak „a vonalak vezessék a látogatókat…”

ZAKARIÁS ÁGOTA



A  Helikon 2021/13-as lap-
számában közölt Bölcses-
ség című rejtvény megfejté-
se: mint ha szárnyra kelünk.

Lao-Ce 
gondolata
Amikor ráébredsz, hogy semmi 
sem hiányzik, …

VÍZSZINTES: 1. Lao-Ce fenti 
gondolatának a folytatása; első 
rész. 11. Nemzeti alaptanterv, rövi-
den. 12. Nagyobb kavics. 13. Izom-
kötő szalag. 14. Nem hiába keres. 
15. Válogatott (csapat). 17. Lángo-
lás, égés. 19. Becézett Kornél. 20. 
Illik hozzá. 22. CD, DVD. 23. Ma-
gához hívat. 24. Darab társa! 25. 
Magyar hírközlési cég. 27. Hargi-
ta megyei település. 29. Márvány-
mintázatú. 30. Francia megye és fo-
lyó. 32. A Nílus etiópiai forrástava. 
33. Rovarok testrésze. 34. Köszméte. 
36. Lengyel sci-fi író (Stanislaw). 37. 
Antik római rézpénz. 38. Tényekkel 
ellátó. 40. Párosan szép! 41. Cserná-
toni várrom. 42. Egykori szappan-
márka. 44. Azon a helyen. 46. Ért-
hetetlenül beszél. 49. Sporttrikó. 51. 

Olvad a tó jege. 53. Düledék, ruina. 
54. Hosszú idő múlva. 55. Tóninak 
is becézik. 56. Drogkereskedő.

FÜGGŐLEGES: 1. Svájci francia 
író (Claude). 2. Dunántúli település. 
3. Szerves vegyület. 4. Dísz. 5. Plá-
ne. 6. Éltető folyadék. 7. Az indium 
vegyjele. 8. Mesebeli folyadék, aki 
megissza, az elalszik. 9. Kendert fé-
sül, tisztít. 10. Ritka női név. 16. Aj-
tó, ablak kinyitása. 18. Vadat hajt. 
19. Szemüveg rámája. 21. … Tolsz-
toj; orosz regényíró. 22. Ajak, ango-
lul. 25. Költői hasonlat. 26. Lao-Ce 
fenti gondolatának a folytatása; 
második, befejező rész. 28. Ka-
rabiner. 30. Oszmán-török tiszt. 31. 
Új jelentésű idegen előtag. 34. Hol-
land „sajtváros”. 35. Öntözőcső. 38. 
Csak félig! 39. Róma központja! 41. 
Nem hagy szomjazni. 43. Összedől, 
régiesen. 45. Rin-Tin-…; hollywoodi 
filmsztár eb. 47. Arrafele! 48. Orosz 
folyam. 50. Agráreszköz. 52. Bizta-
tó szócska. 54. Téli sport.

R. T.

Augusztusi évfordulók
1 – 100 éve született Izsák József erdélyi irodalomtörténész

  110 éve halt meg Vértesi Arnold író
2 – 120 éve született Slavko Grum szlovén író
4 – 80 éve halt meg Babits Mihály

  245 éve született Pierre Simon Ballanche francia író
  140 éve született Guy de Pourtalès svájci író
  125 éve született Lengyel József magyar író
5 – 100 éve született Román Bratny lengyel költő

  370 éve született Fénelon francia író
  120 éve halt meg Makai Emil költő
7 – 100 éve halt meg Riedl Frigyes irodalomtörténész

  80 éve halt meg Rabindranath Tagore indiai író
8 – 100 éve halt meg Juhani Aho finn író

  40 éve halt meg Hajnóczy Péter 
9 – 390 éve született John Dryden angol drámaíró

  30 éve halt meg Cella Delavrancea román író
10 – 100 éve született Ion Negoiţescu román kritikus
11 – 150 éve született Heltai Jenő
  135 éve született Nagy Dániel romániai magyar író
13 – 360 éve halt meg Gian Francesco Loredano olasz költő
  100 éve született Sarkadi Imre
14 – 145 éve született Sibilla Aleramo olasz írónő
  65 éve halt meg Bertolt Brecht német költő, drámaíró
15 – 250 éve született Walter Scott angol író
  400 éve halt meg John Barclay skót író

16 – 100 éve született Ovid S. Crohmălniceanu román kritikus
  360 éve halt meg Thomas Fuller angol író
17 – 85 éve született Széles Klára kritikus, irodalomtörténész
  210 éve halt meg Katona István történész
18 – 125 éve halt meg Richard Avenarius német filozófus
  35 éve halt meg Benjámin László magyar költő
  110 éve született Mihail Şerban román író
19 – 130 éve halt meg Gestur Palsson izlandi író
20 – 120 éve született Salvatore Quasimodo olasz költő
21 – 30 éve halt meg Eugen Jebeleanu román költő
22 –  40 éve halt meg Saşa Pană román költő
  420 éve született Georges de Scudéry francia író
23 – 170 éve született Alois Jirásek cseh író
  190 éve halt meg Kazinczy Ferenc
  430 éve halt meg Fray Luis de Léon spanyol költő 
  30 éve halt meg Nemes Nagy Ágnes költő
  130 éve született Olosz Lajos erdélyi költő
24 – 100 éve született Robert Herrick angol költő
  245 éve halt meg David Hume angol filozófus
26 – 230 éve halt meg Iglesias de la Casa spanyol költő
27 – 110 éve született Barabás Tibor író
  150 éve született Theodore Dreiser amerikai író
28 – 180 éve született Julius Stinde német író
29 – 140 éve született Valéry Larbaud francia költő
30 – 210 éve született Théophile Gautier francia költő 
  120 éve született Wilhelm Szabo osztrák költő
31 – 120 éve született Békeffi István kabaréíró
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Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Készült a Magyar Kormány
Támogatásával

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

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

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

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

Főmunkatárs:
EGYED EMESE
KIRÁLY LÁSZLÓ

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




