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Nicolae Romanitan: Sunset Valley
Lapszámunk 1., 9., 11., 12. és 15-17. oldalait Rares Balaräu, Adrian Popesco, Nicolae Romanitan 
és Matei Tigáreanu Sold out / Souled out címmel a kolozsvári City ArtSpace galériában nyílt közös 
tárlatának anyagával illusztráltuk.

LÁ SZLÓ  NO ÉM I

Megrekedtek 
a valkűrök
Nemrégen látott napvilágot egy nagyigényű, 

igen szubjektív, személyes hangú, szemelvé- 
nyes m agyar irodalomtörténet. A kötelező fajtá
ból. Hétszáz oldalon. H arm inckét szerzőről. Hu
szonkilenc férfi, kettő  nő, egy pedig A M agyar 
Nép. í r ta  Háy János. K ritizálta Margócsy tan á r 
úr, az ÉS lapjain. E sorok írója kissé elborzadt. 
Tényleg? K affka M argit és Szabó Magda? Eny- 
nyi? Jö ttünk , lá ttunk , győztünk, irány a faka
nál? Vagy csak az történt, hogy a női irodalom- 
teremtők beleolvadtak a Nagy M agyar Tömegbe, 
ami nép. Úgy is mondjuk: fehérnép, nem?

És borzadálytól borzadályig lépdelt a tavasz, 
újabban nyár, m ert költőtársunkat elragadta a 
szíve, és most m ár ő is ott lakik, ahol a Kik vagy
tok ti? nagyjai, meg A M agyar Nép. Bár ez utób
bi soha nem hal meg, és drága b a rá tunk  sem. 
Például azért sem, m ert azóta is zsinórban leve
leznek vele i tt  ragadt kollégái a szociális médi
ában. A szaporodó posztokat olvasván elképze

lem, ahogy Debrecen újabb jeles szülötte ott ül 
Csokonai jobbján, hattyúszárnyas Magdával és 
M argittal a háttérben, és m ár hetek óta semmi
re sem ju t ideje, egyre újabb és újabb fotók, so
rok, fesztiválok, episztolák, emlékek buknak elő, 
ezt nézd meg, Mihály, mondja János, és lájkol. 
És újabb könyvhét cseng le, ahol tovább számol
hatjuk, hogy k ik  nem jöhettek, m ert m ár mind
annyian  föntről lájkolnak bennünket, miköz
ben mi itt a lan t ádázul nem lájkoljuk egymást. 
De legalább sok arany esett fejünkre a tavaszon, 
úgyhogy most m ár jó vízízű a cseresznye, és úgy 
tűnik, a meleg m iatti sopánkodást is bekapcsol
hatjuk, nem lesz gond, panaszkodhatunk to 
vább, eddig, hogy tú l hideg volt, most meg, hogy 
tú l meleg van, a délkeleti végeken pedig bólo
gatnak majd, hogy a’ biza, az anyjuk úristenit!

M argit és Magda erre hattyúszárnyát szeme 
elé vonja, Mihály Jánossal koccint és tovább vi
tázik  a m agyar alexandrinusról, és méltó befe
jezésképpen most a valkűrök serege özönlene 
be a színre, de sajnos nem lehet, m ert elállja az 
u ta t a Retyezátból meg a Fogarasi-havasokból 
ocsmány módon kivágott erdők szelleme meg a 
műanyag, ami a világóceánban az eget veri. Saj
nos, m indannyian tudjuk, végül mi lesz, éppen 
csak azt nem tudjuk, hogy addig mi lesz. Böl- 
csebb volna nékünk is koccintani, és elmerülni 
az alexandrinusban. Egészségedre, Térey János!

Út a deb recen i egyetem rő l 
a reform kori erdély i 
könyvtárakba
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A

Ut a debreceni 
egyetem ről 
a reformkori 
erdélyi
könyvtárakba

B eszélgetés B ényei 
M iklós történ ésszel, 
könyvtárossa l

-  Ön T iszaladányban született, Tokaj
ban éretségizett és Budapesten végezte 
egyetemi tanulm ányait. Mi késztette ar
ra, hogy történelem szakra felvételizzen?

— Tulajdonképpen elég korán , ta lá n  
hatodikos korom ban elhatároztam , hogy 
könyvtáros akarok  lenni. E nnek  több 
oka van: a bá tyám  volt a községben a 
könyvtáros, és én elég sű rű n  jároga ttam  
oda. Elég korán belehabarodtam  a köny
vekbe. A kkor még nem  gondoltam  a rra , 
hogy könyvtáros legyek. M űködött Bu
dapesten  egy olyan középiskola, am e
lyiket könyvtárostechn ikum nak  h ív tak . 
K önyvtárosokat képző szakközépisko
la  volt, 1956-ban szűn t meg. A m ikor el
h a tá ro z tam , hogy könyvtáros leszek, 
az volt a szándékom , hogy ebbe az is 
kolába m egyek, m ajd u tá n a  egyetem re. 
Ez nem  jö tt  létre, g im názium ba a borá
ról h íres Tokajban, szülőfalum  szomszéd
településén já rtam .

Az egyetem eken akko riban  kötelező 
jelleggel két szakos képzés volt, valam int 
az t is m egszabták, hogy az egyik a kettő  
közül ta n á rsz a k  kelle tt legyen. E lőttem  
az a vá lasz tási lehetőség állt, hogy tö rté 
nelem vagy m agyar szak ra  felvételizem. 
É n inkább  a történelem hez vonzódtam ,

nagyon jó gim názium i ta n á ra im  voltak, 
és úgy határoztam , hogy jelentkezem. Öt 
év a la tt  elvégeztem a történelem -könyv
tá r  szakot, és kettősben kap tam  a diplo
mát: okleveles könyvtáros és történelem  
szakos középiskolai tanár.

-  A z  1960-as évek világszinten elég 
m ozgalm as időszaknak m inősülnek. 
A z  Ön egyetemi hallgatói évei is ezen év
tized  első felére esnek. Milyen volt akko
riban Budapesten egyetemi hallgatónak  
lenni?

-  Az em ber legszebb évei a diákévek. 
Ez a középiskolára is igaz, b á r én egy fa
lusias k isvárosba já r ta m  gim názium ba, 
de az is négy nagyon szép esztendő volt. 
Az egyetem  pedig olyan volt, hogy az t el 
sem  lehet m ondani. Az a tény, hogy az 
em ber — azon tú l, hogy ta n u ln ia  kell -  
abban  az értelem ben szabad, hogy m a
ga ha tá rozza  meg, m it k íván  tenn i. B u
dapesten  rengeteg  színház van, voltak  
nagyon kedvezm ényes bérletakciók, sőt 
a d iákjegyeket egészen olcsón lehe te tt 
venni, volt olyan hétvége, am ikor h á 
rom-négy színházi előadást is láttam .

A szüleim  nagyon sokat te tte k  azért, 
hogy nyugodt körülm ények között t a 

n u lhassak . Nagyon sokat köszönhetek 
nekik. Ók olyan, a falusi p a rasz tem b er
nél többet-jobbat akaró  szegényemberek, 
k isparasz tok  voltak, ak ik  nem sa jnálták  
azt a szerény összeget, amibe k erü lt a ta 
n ítta tásom . E lőttem  m ár a bátyám m al 
végigvitték, s m indenképp a rra  töreked
tek , hogy m indkét fiuk  diplom ás em ber 
legyen. T ám ogattak , a k a r tá k , hogy t a 
nuljak , és a szerény anyag iaka t elő tu d 
tá k  terem ten i. Nem nagyon kelle tt rám  
költeni, m ert m agam  sem voltam  kö lte
kező típus, és, h á la  Istennek, úgy a gim 
názium ban, m int az egyetemen jó tanuló 
voltam , és akkoriban , m in t kiváló egye
tem i hallgatók, m a m ár olyan h a lla tla n 
nak  tűnő  kedvezményeket kaptunk, hogy 
a kollégium ért nem kellett fizetni, azok
nak, ak ik  előző félévben k itűnőek voltak, 
az é tkezésért sem. A h azau tazás  m eg a 
mozi- és a színházjegyek k e rü ltek  pénz
be. A kkor is és m ost is szerettem  sporte
sem ényekre já rn i, a tlé tika i versenyekre, 
fu tballm eccsekre fillé rekért, olykor in 
gyen is.

T an á ra im  közül m indenképpen Sza
bad Györgyöt em elném  ki. K u ta tás i té 
m akén t az t a korszakot vá lasz to ttam , 
am it ő ta n íto tt. H a lla tlan u l sokat lehe
te t t  tőle tanu ln i, tá to tt szájjal ha llga ttuk  
az előadásait. O lyan dolgokra h ív ta  fel 
a figyelm et, am ike t azó ta részben tisz 
tázo tt a történettudom ány, részben nem. 
Azt nyugodtan  m erem  á llítan i, hogy — 
a n n ak  ellenére, hogy én könyvtárszakos 
ha llga tó  is voltam  — a jegyzetelés tech 
n ikájá t tőle tan u ltam  el. Nagy előny volt, 
hogy ő sosem szem élyeskedett, gúnyoló
dott, ezeket kerü lte, és az a tudományos 
hozadék, am it az ő óráin kap tunk , elsőd
leges volt.

Kiváló ta n á ra in k  voltak. Az én érdek
lődési körömtől nagyon távol á llt az ókor, 
de az em ber az t is m eg tanu lta . Kiváló 
professzorom volt, H ahn  István , aki a gö
rög és róm ai tö rté n e te t ta n íto tta , vagy 
Kákosy László, ak i egy hihetetlenül nagy 
tu d ású  em ber volt, ő az ókori Egyiptom 
m al foglalkozott.

K önyvtár szakon m indenek előtt Ko
vács M áté m űvelődéstörténész, volt á l
lam titkár, ak i Debrecenbe, az egyetem i 
könyvtár élére kerü lt, majd v isszakerü lt 
B udapestre  egyetem i ta n á rn a k . Fülöp 
Géza, ak i szin tén  reform korral foglalko
zott. Egyik szakon sem volt gondom a ta 
náraim m al.

-  A  nevezett évtizedben á llt m unkába  
is, 1966-ban került a Hajdú-Bihar Megyei 
Könyvtárba, ahol tájékoztató könyvtáros, 
majd az olvasószolgálat vezetője volt. Ho
gyan emlékszik vissza ezen évekre?

-  Nem véletlenül kerü ltem  D ebrecen
be: a testvérem  itt  já r t  egyetem re, majd 
itt  is m arad t, a m ajdani feleségem pedig 
akkor je len tkeze tt az orvostudom ányi 
k a rra , am ikor én elvégeztem  az egyete
met. A Megyei K önyvtárba a megyei t a 
nácson keresztül h ív tak , amely az akkori 
rendszer szerin t in tézte  az állásügyeket. 
Nem a k a r ta m  P esten  m aradn i, D ebre
cenhez pedig kettős családi kötődés is 
kapcsolt, ezért az á llá s t elvállaltam .

BÉNYEI MIKLÓS

Történész, művelődéstörténész, könyvtáros. 1943-ban született Tiszaladányban. Tokaj
ban éretségizett (1961), egyetemi tanulm ányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 
végezte (1961-1966). 1966-tól 2005-ös nyugdíjazásáig a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár
ban dolgozott, 1996 és 2005 között az intézmény helyettes igazgatója volt. 1989 óta ok
ta t  a debreceni egyetemen, ahol az inform atikus könyvtáros szakirány beindításában 
részt vett. Egerben és N yíregyházán is tan íto tt. Egyetemi doktor (1969), a tö rténettu 
domány kand idátusa (1989), a M agyar Tudományos Akadém ia doktora (2008). Főbb 
kitüntetései: Szinnyei József-díj (1998), a Hajdú-Bihar Megyei Önkorm ányzat Bocskai 
István-díja (2005), Széchényi Ferenc-díj (2009).
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Nagyon szerettem  dolgozni a könyvtár
ban. Egy kiváló, m enedzser típusú  igaz
gatónk volt, aki nagyon jó érzékkel lá tta  
meg a m unkatársakban  a lehetőséget, és 
hagy ta  kibontakozni őket. Neki köszönhe
tem, hogy -  noha könyvtárba kerültem  
m inden további nélkül folytatni tud tam  
a ku tatásaim at, ugyanis doktorálás előtt 
álltam .

A könyvtárban rám  bízták  a helyism e
reti részleg kezelését, így az ott levő hely- 
tö rténeti források és szakirodalom  a ke
zem ügyébe került. Beleszerettem  ebbe 
a  tém akörbe, an n ak  ellenére, hogy egye
tem ista  korom ban nem szerettem  volna 
helytörténettel foglalkozni.

1969-ben sikerü lt a doktori címet meg
szerezni. Azon levéltáros és muzeológus 
helytörténészek körében, ak ik  m ár ko
moly eredm ényeket tu d tak  felm utatni, 
ez egy nagyon fontos m ozzanatnak m i
nősült, m ert elism erték, hogy a könyvtár
ban  is lehet tudományos m unkát végez
ni, valam int, hogy az em ber dolgozik, és 
befogadták. Érdekes módon az egyetem 
történeti intézete sokkal befogadóbb volt, 
sosem vetődött fel, hogy én „parlagi” tö r
ténész lennék.

A könyvtáros szakm ában ilyen nem volt, 
a kollégák szakm ailag és emberileg is elfo
gadtak, én pedig első perctől kezdve igye
keztem a könyvtári szakm a közéletében a 
magam kis, szerény helyét elfoglalni.

-  A  Megyei Könyvtárban a helyettes igaz
gatói tisztséget is betöltötte...

-  Én m ár a pályám  végén voltam, am i
kor ebbe a tisztségbe kerültem . Egy sa
játos helyzet a laku lt ki: nyugdíjba m ent 
az az igazgató, aki fogadott engem. Ez a 
rendszerváltás hu llám ában volt, a ’90-es 
éveket egy új igazgatóval kezdtük, akinek 
szintén letelt az ideje s el kellett mennie. 
Pályázat ú tján  egy kolléganő lépett a he
lyébe, s ő felkért, hogy helyetteseként lás
sam  el ezt a feladatot. M aradtam  a hely- 
ismereti osztály vezetője, azon feladatokat 
továbbra is elláttam .

A vezetői feladat nem vonzott, koráb
ban sem am bicionáltam , azért vállaltam  
el, hogy segítsek a  kolléganőnek. Akko
riban  gondok, különböző személyi problé
m ák voltak az intézményben. Úgy véltük, 
hogy ta lá n  ketten  könnyebben el tud juk  
sim ítani ezeket. A szakszervezeti bizalmi 
kolléganő is p artner volt ebben, ú rrá  tud
tunk  lenni a problémákon.

A kolléganő sem akadályozta meg azt, 
hogy a tudományos m unkát elvégezzem. 
M egpróbáltuk úgy megosztani a m unkát, 
hogy a könyvtártudom ányi és hely tö rté
neti feladatokat én irányítgattam , részben 
végeztem is, a könyvtár összm unkáját pe
dig ő próbálta irányítan i, kétség kívül si
kerrel.

Ez az a periódus, amikor sora kaptam  a 
könyvtári szakm ai k itüntetéseket: Sziny- 
nyei József-díjat 1998-ban, illetve a Szé
chényi Ferenc-díjat, a m agyar közgyűjte
ményi dolgozók (muzeológusok, levél- és 
könyvtárosok) legm agasabb szakm ai dí
ját. Em berileg nekem  ezek komoly elis
m erések voltak, különösképpen a Sziny- 
nyei-díj, amely (amikor megkaptam) még 
az egyetlen volt.

-  Ezzel párhuzam osan pedig az egyete
men oktatott, egy új szakirány, az infor
m atikus könyvtáros képzés elindításában  
oroszlánrészt vállalt. A  rendszerváltás 
hajnalán ez a képzés egy alulról jövő  kez
deményezés volt vagy szakm ai nyomásra 
jö tt létre?

— M aga a debreceni könyvtár szak ré 
gebbi ötlet, m ár a ’60-as évek végén, am i
kor én ide kerültem , felvetődött a gondo
lat, hogy a budapesti képzés -  bárm ilyen 
igényes és bárm ilyen jó szakem berek ke
rü ln ek  is ki onnan  — csak kevés. A m a
gyarországi könyvtári fejlődés elérte azt 
a szin tet, hogy szüksége volt több, egye
tem et végzett könyvtárosra. Az ügy lap 
pangott, az engem fogadó megyei könyv
tárigazgató  az egyik kezdeményezője volt 
ezen törekvésnek, de valahogy nem ére tt 
be a törekvés.

A ’80-as évek közepén az egyetem  ve
zetői, többnyire külföldet m egjárt term é
szettudós professzorok kezdem ényezték, 
hogy hozzanak létre itt, Debrecenben egy 
könyvtár szakot, de az ne olyan legyen, 
m int a pesti, hanem  inform atikus könyv
tárosokat képezzen. A kkor m ár világo
san lehetett látn i, hogy az inform atika át 
fog törni, és az egyik olyan terü let, amely 
igen kiválóan tudja használni az inform a
tik a  eredm ényeit, a könyvtártudom ány: 
az adatbázis-építés legkézenfekvőbb h e 
lye. Term észetesen, az egyetem en is vol
ta k  v iták , hogy legyen-e, de a m in iszté
rium i könyv tárirány ítás  és az egyetem 
akkori vezetői úgy gondolták, hogy en
nek meg kell érni. M ár 1988-ban el a k a r
tá k  ind ítan i a szakot, végül is akkor az 
egyetem belső ellentétei nem te tték  ezt le
hetővé. Egy évet tolódott. Olyan könyvtá
ros viszont nem volt Debrecenben, akinek 
az akkori rendszer szerint tudományos fo
kozata, kand idátusi címe le tt volna. Én 
1989-ben szereztem  azt meg.

A szak  létrehozása egy több évtize
des előkészítés eredm énye volt. Külső 
m u n k a tá rsk én t m ár korábban  megbíz
ta k  a szak előkészítésével. Amikor bein
dult a képzés, m egint csak egyetem i vi
tá k  m ia tt, sajátos módon az eredetileg 
a bölcsészkarra terveze tt szak  á tk e rü lt 
a term észettudom ányi karhoz. Az o tta 
ni dékán  úgy gondolta, hogy a  m atem a
tikusokhoz csatolják, m ert éppen akkor 
indult az inform atikai képzés, ahova m a
tem atikusok  jelentkeztek. így k e rü lt az 
info rm atikus könyvtáros képzés a ’90- 
es évek legelején a M atem atikai In tézet
hez, am elynek akkori vezetője kifejezet
ten  hasznosnak  ta r to tta , m ert bővült a 
képzési k ínálat.

Levelező tagoza tunk  is volt, am elyet 
kifejezetten  a gyakorló könyvtárosok 
szám ára  h ird e ttü n k  meg. Nagyon sok 
levelező ha llga tónk  volt, m ert viszony
lag sok szám ítógép k e rü lt a köyvtárak- 
ba. A könyvtárosok meg szerették  volna 
ennek az alapjait is tanu ln i, am it nálunk  
meg is tehe ttek . A kkoriban ugyanis n á 
lunk  a könyvtárosképzésben az infor
m atik a  m agasabb sz in tű  volt, m in t Pes
ten. Később az egri főiskolán a debreceni 
m in tá ra  ugyanilyen szakot ind íto ttak , 
a tan tá rg y ak  is majdnem teljesen azono
sak  voltak.

-  A z 1960-as évek első fele óta közöl, 
egyik ku ta tási témája az újkori Erdély 
történetének bizonyos szegmenseinek vizs
gálata. Könyvei jelentek meg az erdélyi 
diéták színházpolitikai vitáiról, m űvelő
dési, illetve oktatáspolitikai törekvéseiről, 
de olvashatunk az Ón közleményei között 
például Szabó Károly kolozsvári könyv
tárigazgatóról vagy erdélyi könyvtáros
képzésekről való beszámolókat is. M inek 
köszönhetően kezdett el Erdély iránt ér
deklődni'.-

-  E nnek  kettős oka van. K andidátusi 
értekezésem et a reform kori M agyaror
szág országgyűlési ok tatáspolitikai v ita 
anyagából írtam . A tervem  az volt, hogy 
a korabeli m űvelődéspolitikáról is írjak . 
E nnek  a fo rrása  az, hogy az egyetem i 
szakdolgozatom  Eötvös József könyvtá
ráró l készült. Én őt a legnagyobb m a
gyar gondolkodónak tartom . Eötvös élet
műve három  kisebb periódust (reformkor, 
az önkényuralom  kora és a dualizm us 
legeleje) fog át. így ju to ttam  el a művelő
dés- és ok tatástörténetig .

Az értekezés m eg írása  közben foglal
koztam  az erdélyi vonatkozásokkal is, 
b á r  a fo rrásanyag  nem  teljesen ugyan
az. Úgy döntöttem , ha  m ár a m agyar or
szággyűlések vonatkozásában ezt a nagy 
m unkát elvégeztem, lássuk, mi tö rtén t a 
korabeli Erdélyben, am elyről a m agyar 
diétákon rengeteg szó esett, m in t a te s t
vérhazáról. Eldöntöttem , hogy az erdélyi 
reform országgyűlések m űvelődéspoliti
ka i anyagát fogom feldolgozni. E lőtte í r 
tam  egy fo rrásk iadványt a m agyar dié
ták  színházpolitikai anyagáról, s a párjá t 
elkészítettem  Erdélyre is.

Az o k ta tás i irá n y t illetően: 1991-ben 
az RMDSZ kezdem ényezésére az O rszá
gos Széchényi K önyvtár fe lkért egy kol
léganőt és engem, hogy a székelyföldi 
m agyar könyvtárosok szám ára  tovább
képző tanfolyam ot ta r tsu n k . O könyv
tá r i  feldolgozásból, én tájékoztatásból. 
R ám  a z é rt e se tt a vá lasz tás , m ert D eb
recenben m ár folyt a könyvtárosképzés. 
Egy tanfolyam  volt Székelyudvarhelyen, 
nagyon jól é rez tü k  m agunkat. H árom 
szor voltunk ott, négy-négy napot. Ez egy 
hazai tanfolyam  idő tartam a volt, három  
részre  lebontva. T erm észetesen  széjjel
n éz tü n k  Székelyföldön is. E zenkívül, 
m in t em líte tte , Szabó K ároly életm űvé
ről is közöltem.

-  Jelenleg mivel foglalkozik?

-  Ó rad íjaskén t oktatok. Nagy m un
kában  vagyok, a szülőfalum  tö rté n e té 
nek egyik szakaszát írom: a szülőhelyem 
a ’30-as évektől a ’60-as évekig, a te r 
m előszövetkezet m egszervezéséig szo
ros kapcsolatban á llt a m agyar szellemi 
élet sajátos csoportjával, a népi írókkal. 
Ez a kapcsolat fe ltára tlan , a forrásanya
ga m eglehetősen nagy, csak szórt. Ezen 
csoportnak tag ja  volt apósom, akinek sok 
levele és újságcikke m arad t fenn. Sajnos 
egészségügyi okokból erősen vissza kel
le tt fognom a m unkát -  nagy álmom len
ne ezt befejezni.

HORVÁTH CSABA
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HERVAY 85
GÁL HUNOR 

N egyednap

írd meg és gyilkos leszel 
m int templomban ülő némák 
kik szájukkal hallgatnak csupán

elgázolt kutyák keresztfája leszel
fű  nő  majd lábaid között
és inni járnak törzsedhez a gyermekek.

légy türelmes 
éhezz és szenvedj 
ha túl rossz, azért utáld, 
ha túl jó, akkor azért 
de mindenképp legyél családja 
takard be hűlt helyét az ágyban 
gyászold emlékét 

légy dühös rá 
küldd el
és reméld, hogy idegenek lesztek 
egymás számára mikor hazatér

írd  meg és legyél öngyilkos 
gyomrodban száraz kenyérhéjjal, 
ahogy lyukat mar cipőtalpadba az idő  
egy tömbház kátrány-tetején 
és te azokra az időkre gondolsz majd 
amikor még nem gondoltad -

mert két kukoricafosztás közt
csak a jegenyék tetejét éri igazán a nap.

írd meg
és elgázolt kutyák nőnek lábaid közül
m int a gyermekek
ha túl rossz, azért,
ha túl jó, akkor azért
takard be hűlt helyét az ágyban
és vissza fog jönni,
hogy elölről kezdhessétek

m int egy apró messiás 
felvágja ereit 
és világosság lesz.

GONDOS MÁRIA MAGDOLNA

Ugye, fö lvesztek  engem  is 
m a g n ó sza la g ra ?

(töredékek)

Ahogy halálos betegből amatőr kertész válik, 
úgy találhatsz rá a kiútra.

*

A z anyám influenszere Mária.
Apám  neve József.
Anyám neve Maria.

Maradj a radar alatt!
Mennél több a követő, 
annál valószínűbb a hasonlóság Jézussal. 
Minden Jézus a másik Jézusra hasonlít. 
Maradj a rad ar alatt!
A z anya, az apa és Jézus szeret téged.
A  követők követnek.
Mégis ragtapasz van némely webkamerákon.

*

Előfordul, hogy egy égitesteket festő festő  
űrutazáson vesz részt 

és egész hátralévő életében már csak
narancsokat fest. 

Elképzelni is nehéz viszont egy asztrofotóst, 
aki áttér a tárgy fotózásra.

*

Ha volna egy hely, minden megfigyelő eszköz 
vakfoltjánál, ahol csak az lát, akit te is,

az beszél,
akit hallgatsz, az ér hozzád, akit amúgy is 
úgy megölelnél. (Egy ideje tudod, létezik

ez az élőlény típus.) 
Ahol a gyomrodban tisztán érezheted, hogy 
am it gondolsz, mondasz és cselekszel, 
az egy és ugyanaz, akár lát valaki, akár nem. 
És ő  magára maradhat, m íg te

bevásárló kosárral 
állsz sorban az önkiszolgálóban, 
a paranoia -  pronoia szópárt próbálgatod

egy versbe,
az istennek se talál, a pittyegéshez kellene

más partitúra.

GYÖRGY ALID A 

K ifu lla d á s
„Én azokkal vagyok rokon,
ak ik  egész testte l hasítanak  a szélbe,
csontjuk is rám egy
az életben m aradásra,
akik  m indenüket odaadják
egy m arék fölöslegért,
akik  csak akkor ülnek ki a ház elé,
mikor a sarkon befordul a halál.”

(Hervay Gizella: Zuhanások)

Vénleány, mikor gyűrűt adnak neki, 
az évgyűrűk vastag kérget vontak bőre köré. 
Hiába próbálkoznak, nem tudnak

gyökeret ereszteni. 
Összecsomagolják a ráncaikat, 
dátum  szerint hajtogatják egybe.
Arra tanították őket, szolgálják az Urat.

Csak szolgasággal tudnak valamit kezdeni. 
A  fiatalasszony gyomlál, tyúkot kopaszt, 
a fejeket külön válogatja férjének,

HERVAY 85

Oldalainkon a Hervay Gizella születésének 85. évfordulója alkalmából szervezett 
meghívásos pályázaton részt vevó' szerzó'k verseit közöljük. A F iata l írók Szövet
sége, az Erdélyi M agyar írók Ligája és a Helikon által m eghirdetett pályázaton 
elsó' helyezést é rt el Sárkány Tímea, m ásodik helyezést Varga László Edgár, míg 
a harm adik  helyen Gondos M ária Magdolna és György Alida osztozott. A F iata l 
írók Szövetsége különdíját Kovács Újszászy Péter érdemelte ki.

este a gazda kutyák elé dobja azokat.

A z öregasszony visszazuhan a jelenbe. 
Sírni kezd, megtörli szemét.
A  szempillangók szárnyai 
m intákat festenek kezére.
Nem tudja értelmezni a jeleket, 
sosem tanították meg olvasni.

A z öregembernek rügyezni kezdenek 
a végtagjai,
nem panaszkodik akkor sem, 
mikor visszametszik.

Cserépbe ültetik, 
a fal mellé állítják, 
az öregember nyújtózik a fény felé, 
megkérgesedik a bőre, 
begörbül a háta.
Karót állítanak mellé a 
visszametszett végtagokból.
A z öregasszony zsugorodni kezd, 
bebújik a földbe, 
így táplálja férjét 
rothadásig.
Rothadásig táplálja férjét, 
mindketten esővizet isznak.
Felisszák a vizet más elől, 
felisszák a fájdalmat, 
hogy az utánuk következőknek 
ne kelljen.
A  fiatalasszony kibújik a földből, 
korpáiból kenyeret süt.
Kenyéren és esővízen élnek.
A  férfi hiába borotválkozik, 
másnapra visszanőnek tűlevelek.
A z  öregasszony visszazuhan a jelenbe. 
Kigyomlálja férjét a cserépből, 
koporsót farag belőle, 
belefekszik.

KALI ÁGNES

T egnapelő tt
Hervay Gizellának

mint egy pehelypárna, valaki úgy hasadt el
bennem,

mindent elborítottak a tollak.
A  verejtéktől pelyhek tapadtak 
a belülről elengedett köldökzsinórra.

A z ablakon sugarakban ömlik be a Nap, 
infúzióból öntenek lelket üres tekintetem

mögé.
Tegnap csak a cseppek hangját lehetett

hallani
Minden más néma nyugalom:
Repedt cementen pihegő angyal egyről

kettőre ju t

Ma láncra kötött őrangyalom őrjöng
a kertben

Módosítom áramlását a szélnek 
Sorba állok holdba mosakodni 
Izzadás után.

Holnap már nem félek a csontos fájdalomtól 
M agamnak varrom vissza szárnyamat 
Holnapután már tudom, 
hogy nem csak utórengések végtelen

sorozatából
válik nappá a nap.

4 HELIKON



KEMENES HENRIETTE

Temetnek
„idáig ta rt a hús, 
innen kezdődik a lélek”

Akkora volt, mint egy sörösüveg, 
mikor az anyja megszülte.
A földeken, a szekér alatt, 
onnan vitték be a faluba.

Valaki bever egy szeget.

Hitvány göröngy a sors, 
kiveri a gaz az oldalát.
Felfeszítették a koponyám, 
vájt seb lett a két szemem.

Valaki bever egy szeget.

Én nem látom a jövőt,
csak ezt az anyaméhből kikapart,
megfáradt civilizációt...
A te hangod -  az én hitem.
A te húsod -  az én kenyerem.

Valaki bever egy szeget.

Azt beszélik, az állat még élt, 
mikor a hentes nyúzni kezte.
Nincs irgalom, csak feszület. 
Szakad a lélek, szakadnak az inak.

Valaki bever egy szeget.

Dagad a sár a koporsó fedelén, 
megtelnek esővízzel a vödrök.
Mint macska a kölykével, 
fogam közt ugróm át 
veled a halált.

KOVÁCS ÚJSZÁSZY PÉTER

T aréjfúga
„Mindenki csak egy mozdulatra emlékezik, 
azt ismétli meg újra meg újra, 
amit az anyaméhben megtanult.” 

(Hervay Gizella)

„Fejében fájó vér van.”
(Nemes Z. Márió)

E lső  bem etszés.
Vékony sugárban szivárogsz magadból. 
Második bemetszés.
Retinámra ég résnyire nyílt csőröd. 
Harmadik bemetszés.
Levegő után kapkodsz.
N egyedik  bem etszés.
Megrándul a tested.
Ötödik bemetszés.
Kiugrasz a szorításból.
Szárnyaddal csapkodsz a porban. 
Hatodik bemetszés.
A Nap forróbban süt.
Nyakszirteket billogoz a reggel.
Újabb bemetszés.
Emlékszel a tojáshéj mögötti csendre.

Még egy bemetszés.
A kilencedik napon kinyílik a csőr.
Még egy bemetszés.
Nyakad tájékán lövetted szét azt, aki voltál. 
Piros arculatot kapnak a fehér falak.
Még egy bemetszés.
Elapad a macskák teje.
Véredet nyalják az éhes kölykök.
Esznek, majd el is hullanak.
Még egy bemetszés.
Átforrósodsz és kihűlsz.
Még egy bemetszés.
Végtagjaid elernyednek, 
eszedbe jut az első szívverés, 
anyád tollainak biztonsága.
Még egy bemetszés.
Most száradtál meg.
Még egy bemetszés.
Megismerkedsz a pitypangokkal.
A Nap szirmokat növeszt.
Egyedül maradsz ürességeddel.

Ma reggel levágtak egy kakast.
A konyhakés tapasztalni tanul.

Ma reggel levágtak egy kakast. 
Gyakorlatlan bemetszések.
Minden vágás precíz szadizmus.

Reggelente levágnak egy kakast. 
Felhasítják a bőrréteget.
A csőr alá mélyesztik a pengét, hogy fájjon.

A kertitörpét megtisztítják.
Csak a kakasok sorvadnak el néhány

zománcos tál fölött. 
A kertitörpéket mindennap fényesre törlik, 
mert mindenki emlékszik egy mozdulatra.

Halványan
emlékeznek
egy
mozdulatra.

A  tojások elhagyják a fészket.
K eltetőgépek hőségében törnek ketté.

A  csirkék elválnak az óltól, udvartól,
napfénytől.

Háromhónaposan mindet feldolgozzák. 
Forgácson teszik meg az első és utolsó

lépéseket.
Zárt terekből zuhannak a csomagolásba, 
hol szuszogni aligha kell.

Örök délelőtt, 
bár az este is eljön.
Elfelejtik lekapcsolni a villanyt.
Csipogás csapong faltól falig.
Elfelejtik lekapcsolni a villanyt.
Nyitva maradnak a szemek.
Elfelejtik lekapcsolni a villanyt.

Fejük a ta la jra  koppan.
Elfelejtik lekapcsolni a villanyt.
Nincsenek tollas anyák.

OZSVÁTH ZSUZSA 

M ájus egy
Fáj ezt az őszes tekintetű kutyát szeretni. 
Ahogy körbetekint, odamegy a székhez, 
Némán megszagol, nincs kérdés, válaszra 
nem vár,
Csak néz a maga pőre tekintetével.
Mit lehet kezdeni a mohósággal,
A lángba boruló arccal szemfenékig.
Ezt a kutyát aludni sem kéne hagyni,
Hogy tudatának minden pillanatában

észleljen.
Elmenni sem kéne hagyni.
Felmarni a betont lába nyomán,
Véres körömággyal kaparni utána, 
Belekapaszkodni a lábába,
Mint valami rossz kölönc.
Fáj ezt az őszes tekintetű kutyát szeretni. 
Paplan helyett ráhúzni a testre melegét, 
Szivárogjon a pórusokba, vegyüljön el 
A többi testnedvvel, mert különben fáj, 
Ahogy ez az őszes tekintet, ez az éhes kutya

szeret.
Ahogy napról napra a gazdám lesz.

SÁNTA MIRIÁM

45.94°N 24.96°E
i.
kifeszített fogaink helyén tátongó lyuk

ez a hely
ahol alvadó vérzseléként remegünk 
míg fejünk fölött beforr a hús

nem marad csak a lüktetés 
a cérna nyikordulása az ínyen 
duzzadó szorítás lassú ernyedése

miközben a szerek szétterjednek 
beleinkben ahol mindent 
elpusztítanak ami útjukba kerül

> » »  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról

I I .

útszéli gyomok és égő szemét között 
hibáztatjuk az áldozatot míg szoknyáját

lobogtatva
össze nem csap fejünk felett a csurgalék

útszéli gyomok és égő szemét között 
omladozó kastélyban szeretkezünk 
fejünkre pattogzó arany festék szitál

útszéli gyomok és égő szemét között 
macskaételen hizlaljuk a sündisznót 
tüskéi között elhalt bőr a poratka álma

III.
i t t  csak feketerigók vannak akik  
keresztülrepülnek a falakon 
és szárnyaikkal feltörlik a vért

ami becsapódásukkor szétkenődött 
m in t hom lokon a keresztv íz  
lán gra  kap ha énekelni kezdenek

törvényeink madártorokban rezegnek 
minden februárban várjuk az igazságot 
föltárulni a legmélyebb tudatban

VARGA LÁSZLÓ EDGÁR

vizek vizek tenger -  hervay 85
(bomlott strófák)

1
ne támassz fel uram 
nincs már kit szeretnem

legyek por és homu 
legyek ismeretlen

felismerhetetlen 
része csak a földnek 
ne támassz fel uram 
mert újra megölnek

2
fehér a magány mint az ing 
ady árvái -  társ a halál 
csak az él aki társra talál 
fehér a magány mint az ing

fehér a magány mint az ing 
utána mintha jajszó szállna 
félig mély csönd és félig lárma 
fehér a magány mint az ing

3
céda vagyok -  elhagytam babámat 
semmi vagyok -  eljegyzett a bánat 
nem túl jó szerető a bánat 
sajnálom a régi babámat

4
ne fújj szél: júdás függ az ágon 
az egyetlen igaz apostol 
életem löncshúsként darálom 
elfogyok tokostól vonóstól

repedés az elme függönyén 
kettéhasadt a templomkárpit 
gyűlnek a rozsszagú hiénák 
azt hiszem hogy én voltam már itt

legbűnösebb ki rest a jóra 
a szerelemnek nagy az ára 
hordjatok mindent a hajókra:

omlik az elme büszke vára

5
ha néhanap meglep még az álom 
a meztelen testedet abálom 
tudod hogy a leggyöngébb testrészünk a nyak 
mennyit kellett innod míg rászánod magad?

gyászom legvégső napját megértem
az utolsó utáni levélben
hiszen a leggyöngébb testrészünk a nyak
mennyit kellett innod hogy rászánd magad

6
azt álmodom éjjel hogy repülök az ágyon 
sárga takaróm a sárga palástom 
vizek vizek tenger vizek vizek vizek 
sérült galambomnak gyógybalzsamot viszek

felébredek éjjel felülök az ágyon 
fogasról lehull a fekete kabátom 
sérült galambomnak gyógybalzsamot viszek 
vizek vizek tenger vizek vizek vizek

7
most nem hibázom el 
most aztán sikerülni fog 
pengeél a csuklón 
gyógyszertő l k iszá ra d t torok

halványul már lassan 
a szégyen édes pírja 
csak az nem vétkezik 
ki bűn nélkül is bírja

szisz titokzatos volt
jaj nem tudtam: szeret? nem?
ne támassz fel uram
hisz nincs már kit szeretnem

SÁRKÁNY TÍMEA 

A z ö töd ik  n ő
Seres Lilinek és Hervay Gizellának

Nagy terpeszben, összezárt vagy keresztbe tett lábbal ül 
négy nó' a teraszon. Az ötödik késik, kelet-európai idő
számítás szerint. Azt gondolják róla, sosem érkezik meg 
sehová, csak igyekszik eltelni az idővel. Ha meg itt van, 
negyvenkettes bakancsát szétdobálja az előszobában, 
csak úgy pereg róla a sár, azt mondja, még nem ért véget 
a háború, feketerigót képzel a halántéka mögé, fordítva 
üli meg a széket, halkan hozzá beszél, mikor a társalgás 
már nem köti le. Ül négy nő a teraszon, és úgy várnak, 
hogy el is felejtették, valakinek talán meg kell érkeznie.

A kerttől egyre erősödő énekszóra Frida felkapja 
fejét, ő lesz az, szólal meg a füstön át rekedtes 
hangon, halljátok az örökös máriagyászt?
Emlékszel, Virginia, legutóbb is egyik szál cigaretta 
a másik után, mondatonként beleszívott és csak mondta, 
mondta keserves életét, mintha csak verset írna.
Persze, kedvesem, emlékszem, ráncolta össze 
szemöldökét Virginia és nagyokat köhintett szipkája 
mögül, talán ebben az egyben hasonlítunk leginkább. 
Egyik szál a másik után. Egyik szál a másik után.

Le kellene szoknod, kedvesem, dorgálja Virginiát. 
Ugyanmár, Sylvia, szól vissza Frida, mintha azt kérnéd, 
reggel ne fésülködjön meg, ne mosson arcot, ne vegyen

tiszta ruhát... Szervusztok, és a köszönéstől feltisztul 
a füstköd, elnyomódnak szerre egymás után a csikkek, 
szó nélkül, hellyel kínálják az érkezőt. Csakhogy itt vagy, 
töri meg Audrey az elhallgatást, kérsz egy cigarettát? 
Dúdolva, széles mosollyal leül közéjük, köszönöm, 
hoztam magammal. Előveszi a lódenkabát jobb zsebéből, 
körme beleakad a foszlósba, arca megrándul, rágyújt,

ahogy a többiek is egy újabb cigarettára, Sylvia a száját 
húzza, még jó, hogy a teraszra terítettem, kiszellőztethetetlen, 
drágáim, a dohányszag, főleg a tiéd, biccent a most érkezettre, 
felétek még mindig ezt az olcsót szívják? Felnevetnek 
a nők, Sylvia arca elvörösödik, halomba gyűri a széttépett 
papírszalvétát. Kedvesem, fordul felé Audrey, van még 
keserű csokoládéd? Enélkül a whisky már nem is ízlik.
És mégis honnét hozattad ezt a csodát, bólint Virginia 
elégedetten az első korty után.

Az ötödik hallgat négy nőt. Nem szólítják őt nevén, 
pillantását kerülik. O meg csak nézi, nézi őket, 
az elnyomott csikk után elvétve megrebben keze, 
szájához ér, csokoládét képzel bele, megijed, hogy utánoz.
Csak utánozni ne kelljen, mert mégis mik ezek a mozdulatok, 
nézlek, kedveseim, nézlek titeket, ti kik vagytok nekem, 
hogy magamat a tükrötökbe kényszerítsenek újraképzelni.
Hát szégyellnem kell ezt a sorsot, kenyeret és vizet, 
a homlok mögé zárt szárnyverdesést, ágyrajáró árvaságot. 
Talpig vérben és fényben állva, 
öltöllel verem szét tükreiteket, meglássátok.
Észre sem veszi, hogy mindezt hangosan kimondta.
Füleikbe dermed a csend.
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Az erőszak poétikája
(Her vay-olvasatok)

„A mű csak akkor mű, ha általa — saját 
kezdetének erőszakosságában — a lét jut 
szóhoz; ez az esemény akkor teljesedik be, 
amikor a mű bensó'ségessége lesz valaki
nek, aki írja, és valakinek, aki olvassa.”1

Maurice Blanchot

Vegyük kézbe ezt az 1978-ban megje
lent kötetet: Kettészelt madár2. Olvasá
sakor tegyünk fel magunknak néhány 
kérdést: Mitől válik érvényessé 2019-ben 
Hervay Gizella költészete? Miért érezzük 
azt, hogy eseményszerűvé válik a szöveg
térbe való belépésünk? Miként nevezhe
tő meg az az intenzitás, amely fokozato
san bennebb és bennebb vezet minket e 
zártnak mutatkozó atmoszférába, ahol 
versenként újrarendeződnek pozíciók, vi
szonyrendszerek, amely tagadásának fe
szültsége és a megoldatlanság visszaté
rő ciklikussága az utolsó vers után is ott 
visszhangzik bennünk, miközben felmu
ta t valami ismerősét úgy, hogy idegen- 
ségében válik hirtelen otthonossá, kö- 
rüljárhatóvá, és egyben megalkotja a 
kiismerhetetlenség súlyos távlatait?

A címoldalon feltüntetett műfaji defi
níció (rekviem) a következő oldalon ma- 
gyarázódik meg: a kötet Szilágyi A tti
la és Szilágyi Domokos emlékére íródott. 
A kötet elején megnyíló utalásrendszert 
elsőre talán a biográfiai tényezők men
tén kezdjük értelmezni, miszerint a létező 
személynevek Hervay gyermeke és férje 
tragikus halálára utalnak, mintegy meg
emlékező gesztussal építve be őket egy 
keresztény gyászszertartás imaaktusába. 
Csakhogy ez a szertartásos gyászbeszéd
nek ígérkező verseskötet nemcsak gyer
mek és férj haláláról szól, a gyászmunka 
nem egy statikus, önsirató pózból törté
nő megszólalás lesz, nem egy utólagos na- 
rratíva gyártása az írás, hanem állandó 
mozgásban van, újra- és újradefiniálja ön
magát és helyét a megszólaló. „írni csak 
úgy tudunk, ha a halállal szemben urai 
maradunk önmagunknak, ha önállósá
gunkat megőrizve lépünk vele kapcsolat
ba”3 -  mondja Blanchot, aki ezzel a mon
datával megnyitja Hervay-értelmezésünk 
halál-olvasatainak lehetőségeit, elhelyez
kedési pontjait.

A beszélő az egyik versben úgy pozíci
onálja magát, mint „közietek kezdő ha
lott”, akinek visszahátráló mozgásiránya 
a múlt fele való haladásra tesz kísérletet, 
beleíródik e hiánydiskurzusba, és önma
gát is hasonlatossá teszi az elhunytakhoz, 
azzal a különbségtétellel, hogy jelzi, eb
ben a „kívülről” megélt állapotban ő még 
csak kezdő, de egyáltalán nem beszélhe
tünk halálimitációról. Ez valami mélyebb, 
interiorizáltabb viszonyulásmód a halál
ba vetettséghez. A „három halállal / ver
tél meg Uram!” „meghaltam háromszor / 
háromszor meghaltam”, „társtalanul töb
besszámú halálban” sorok ugyancsak er

re a közös részvételre utalnak, ahogyan 
a beszélő a fennálló rend harmadik tag
jának számolja magát, a hiány- és vesz
teségérzet halálként kerül lefordításra. 
Ebben a poétikában a halálra felkészü
lés, a helycsere is felmerül mint önfelál- 
dozási gesztus: „itt vagyok hát halálra- 
szántan helyettetek kedveseim”, máshol a 
kronológia mutatkozik létfontosságúnak, 
amely okának banalitása kimozdítja a 
vers egyensúlyát: „meghalunk egymásért 
sorban // egy kölcsönkapott mosolyért”. 
A beszélő halálvágya ok-okozatiságá- 
ban is megjelenik, mivel referenciálisan 
is olvasható a versekben megjelenő föld
rengés, amely 1977-ben pusztított Buka
restben, és amely Kobak (Szilágyi Attila) 
halálának metaforájává nőtte ki magát 
Hervay költészetében: „homloka alatt / 
földrengés / időzített bomba / hullok ha
lálomba”, ezáltal újraértelmezve az anyai 
szereplehetőségeket például egy későbbi, 
a Lódenkabát Keleteurópa szegén4 c. köte
tében: „méhemben összedrótozott csont
váz / kérdőjellé görnyed / kihordom föld
rengésjelző / népemet anyaföldnek”. Ez az 
abszurd képalkotás olyan gondolategysé
geket egymáshoz kötő struktúrákba szer
veződik, amelyben már nem csak a bu
karesti földrengésben elveszített gyermek 
tragédiája világít szüntelenül, hanem új
rafogalmazódik a megszólaló nő szerepe 
is, a szülést és (ős)anyaságot beleírja egy 
kozmikus erejű pusztulás képébe, amely
nek célszerűsége maga lesz a matériaal
kotás vagy földteremtés, a profán szük
ségszerűség szolgálatába állítva azt.

A halál és élet iránti viszony argumen
tativ jelleggel demonstrálódik a követ
kező sorokkal, mintegy az okozatiságát 
felmutatva a beszélő élőholt mivoltának: 
„homlokomon hazatalál a halál // kiűzet
tem egyetlen életemből”, mivel nem ma
rad célja ebben az életben: „kezemben kö
nyörgés életért / küldetésem végétért // 
meghalhatok és élhetek / sorsom elvégez
te te tt”. A „meghalhatok és élhetek” apá
tiája bizonyos pontokon kibillen egyensú
lyából, az ismert haláltól meg kell indulni 
az ismeretlen élet felé, írja az egyik vers
ben, és ez a „halálfogytiglan életreítélve” 
állapot lesz az abszurd megmutatkozása. 
Ebben a kötetben a létezés az élet és halál 
kettősségében ragadható meg, egyik sem 
megismerhető a másik nélkül, viszont 
mégis nagyobb hangsúlyt fordít a halál
ra azokban a sorokban, ahol ezek az állí
tások hangzanak el: „életed kitakart ha
lál” és „míg össze nem törnek // szerkezet 
vagy csupán / csak a halál tükrében / lát
hatod meg magad”, mivel a halál végpont
ként és kezdetként épp az összehasonlítás 
és megismerhetőség eredőjeként áll szol
gálatába. Ezekben a belső folyamatok
ban az énkonstruálás egy olyan formát is 
ölt, melyben a szubjektum már csak a fáj
dalommal képes önazonos lenni, a szen

vedés által definiálja létjogosultságát: 
„hogy mégis megmaradtam? / megma
radt a kín”. Ahogy a halálhoz való viszony 
versről versre átszerveződik, hasonló
képp van jelen a remény is ebben a poéti
kában. Mintha a beszéd vagy a versírás 
aktusa egy újrateremtő gesztussal ta rta
ná meg a gyászoltakat. Az apró csodákra 
beváltható fájdalom („valami mégis / va
lami világgá váltható / virág”) és a nyelv 
újra- és visszateremtő ereje („csak a re
mény homloka feltűnőben a láthatáron”) 
tarthatná meg a beszélőt termékenységé
ben a szavak hordozójának, ebben a „ta
pintható tisztaságiban: „maradjon meg 
földnek / megtartó erőnek / három madár 
közül / felröppenőnek”. Viszont a remény, 
a jövőbe vetett hit elveszítheti transzcen
denciáját ebben a materialista rákénysze- 
rülésben, a pusztulás kitakarja azokat 
a vitális energiákat, amelyek táptalajul 
szolgálnának, például ezekben a sorok
ban: „föld alatt / a maradék remény” vagy 
„föld issza be a reményt amit hoztál”.

Ehhez a poétikai gyakorlathoz képest 
a Lódenkabátban a beszélő már egy zárt 
térben verdeső madárként alkotja meg a 
remény fogalmát, például a feketerigó me- 
taforikája által („mert a remény fekete
rigó betonkalickába zárva”), és a halál a 
kötet egészében, mint ahogy a záróversé
ben is, a végső megnyugvás, az egyetlen 
kiút a reményvesztettségből, szenvedés
ből, az önfeladás bevégzésének utolsó le
hetőségeként -  míg a Kettészelt madárban 
az együttlét kissé groteszk ígéretét sejte
ti: „itt laktok nálam ketten / mennyei al
bérletben [...] és egy jót nevetnénk / így 
ütnénk el az estét / a föld alatt kereszt
ben / mennyei albérletben”.

Az „égreírt pusztulás” megnyitja a rek
viem által felidézett szakrális teret és 
egyidőben be is zárja, „rozsdás glóriák
kal” szegélyezve: „a feltámadás nem en
gedélyeztetett”, „a feltámadás ma is el
marad”, „feltámadás helyett / kezdődik 
a kihallgatás”, „harmadnapra csontok a
» » >  folytatás a 8. oldalon
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homok alatt”. Ez a deszakralizációs gesz
tus tovább íródik a L ó d en k a b á tb a n , any- 
nyi különbséggel, hogy míg itt az univer
zumra tágult szem prólAlja értelmezni 
önmagát, egy kozmikus rendben keres
ve helyét, addig az utolsó kötetben csak a 
föld marad, és a földbe történő' beleoldó- 
dás. A K ettésze lt m a d á rb a n  a deszakrali- 
záció másik kivetülési pontja Mária alak
jában mutatkozik meg, a profán Mária, 
májfoltos arccal már csak halált képes 
szülni, elmarad a megváltás, a termelés 
materialista folyamataként írja le az élet
adást: „a szűzanyácskák szegények futó
szalagon szülnek” A „kisinget varrnak a 
kismamák halott kisdedeknek” ciklikus 
ismétló'dése csupán tehetetlenségi állapot, 
az ugyanoda visszatérő' szenvedés nyelv
be íródása. A sirató és ima műfajába ke
veredik a groteszk, számon kérni a lét hi
ábavalóságát.

Az idó' beledermed ebbe a hétköznapi 
ciklikusságba, igazából nincs változás, 
nincs megváltás, ahogyan Mária is „kö
vet szül majd kőre nektek / kőre követ he
lyettetek / kőre követ végtelenül”. A be
szélő' „az idó' partján hangtalanul” eltéved 
az időben, elveszíti tájékozódási pontjait, 
„az óra számlapja / visszafelé forog”, ami a 
következő versben felülíródik azzal a sor
ral, hogy „csak a visszhang / hátrál vissza 
/ a jövőbe”. Idő- és térkoordináták mosód
nak össze, felborul minden irányú lineari- 
tás, nincs jelen idő, egymásra préselő- 
dik múlt és jelen, ezt a sűrítményt eltörli 
majd az emlékezet, és kezdődik minden 
elölről. A versben megszólaló pillanat
nyi hangtalansága és az idő falaiba ütkö
ző visszhangok egy olyan mitikus időben 
jutnak kifejezésre, ahol a mikro- és mak- 
rotörténelem ideje felszámolódik, elveszíti 
értelmét a gombnyomásra kioldódó husza
dik század tömegpusztítása és ebben a te
remtett hármas halál-létben megszűnhet
nek a külső pozíciók, lehet nem tudomást 
venni róluk. Ebbe az állapotba ugyanak
kor folyamatosan betör a létet megérteni 
vágyás, az íráskényszer, amelyben „az író 
[esetünkben költő] magánya az a feltétel, 
mely egyben kockázat is, talán abból ered, 
hogy a műben ahhoz tartozik, ami min
dig a mű előtt van. Általa jön létre a mű, 
s lesz saját kezdetének határozottsága, de 
ő maga olyan időhöz tartozik, melyben az 
újrakezdés eldöntetlensége uralkodik”5. 
Vagyis az írás folyamán nem belátható 
számára, hogy a kiszabott feladatot ké
pes-e elvégezni, a szakadatlan beszédet 
végig le tudja-e követni (ahogy azt Blan- 
chot állítja, a mű az csak van, sem nem 
befejezett, sem nem befejezetlen),6 ezért 
mikor abbahagyja az írást, már nincs 
birtokában saját művének, nem tud visz- 
szalépni saját maga szövegterébe, olvas
hatatlanná válik számára ez a bensősé- 
gesség, így akaratlanul is félre kell állnia, 
bogy egy következőben újrakezdhesse a 
megértésre irányuló írásgyakorlatot.7 „ír
ni annyi, mint visszhangozni azt, ami so
ha nem szűnik meg beszélni -  és ezért, 
hogy visszhangja legyek, valahogy csön
det kell kényszerítenem rá. Saját hall
gatásom döntését és fennhatóságát ren

delem e szakadatlan beszédhez”8 — írja 
Blanchot. Mivel nem a szubjektum beszél 
önmagáról, hanem a rajta keresztüláram- 
ló lét jut szóhoz, ezért nem a beszélő indi
vidualitása kerül kimondásra, hanem az 
abból fakadó, közös nyelvre lefordítható 
tapasztalatiság.

Amikor a szerző rájön, hogy maga a 
nyelv sem engedi meg számára a k itar
tott idő menedékjogát, nem érzi elégsé
gesnek a ta r tó s  sza va k b ó l te rem te tt tá 
ja t, újból és újból élőiről kezdi a beszédet. 
„És mégis és újra micsoda erők törnek fel 
a kútból ahová vettettél?” — írja a Ketté
szelt madárban a beszéd kiapadhatatlan 
forrását körbejárva. „Újra elmondja azt, 
amit már elmondott, s ez mutatja számá
ra a nyilvánvaló szükségszerűséget, hogy 
ugyanahhoz a ponthoz térjen vissza, újra 
ugyanazokat az utakat járja be, újrakezd
ve őrizze azt, ami számára soha nem kez
dődik el”9 -  mondja Blanchot.

Ahhoz, hogy lefordíthassuk halálhoz 
való viszonyunkat, a végtelenül individu
álisát egy olyan nyelvre, amely egyeteme
sen beleíródik egy kollektív tudatvilágba, 
azzal kell számolnunk, hogy a műalkotás 
és a benne megszólaló lét állandó követe
lése lehetetlenné teszi az alkotó számá
ra, hogy elmondhatóvá fordítsa önmagát, 
hogy a lét megszólalását ismét magához 
közel érezhesse, így újabb és újabb szö
késvonalakat keres a nyelvben. „De amit 
egymagában akar befejezni, befejezetlen 
marad, hiábavaló munkához köti őt. Vé
gül a mű tudomást sem vesz róla, a távol
léte zárul abban a személytelen és név
telen állításban, ami — és semmi több. 
Ez az, amit azzal az észrevétellel teszünk 
érthetővé, hogy a művész, aki csak halá
la pillanatában fejezi be életművét, soha 
nem ismeri meg azt. De talán meg kell 
fordítanunk ezt az észrevételt, hiszen 
nem-e hal meg az író akkor, amikor a mű 
létrejön, ahogy azt néha maga is megér
zi a legkülönösebb műnélküliség benyo
másában?”10

A beszéd és a hallgatás, az írás és az 
írás eltörlésének kettőssége zaklatott rit
musban változik versről versre és kötet
ről kötetre, avagy műről műre. Az elhall
gatás a Lódenkabát verseiben azt a végső 
szembeütközést teremti meg az elmond- 
hatatlansággal szemben, amely az árva
ság és otthonkeresés dichotómiájában is 
egymásnak feszült. Az a sokszínűségé
ben, variációiban monotonná váló beszéd, 
amelyre nem érkezik válasz, mintegy 
visszhangként verődik vissza a tájban. 
A Kettészelt madárban a beszéd szünete 
és az ebben létrejövő csend olyan funk
ciókat is betölt, mint például a „megis
merés utáni csönd”, amikor újrafogalma
zódhatnak lényeges dolgok: „csak a szó 
virradata a csöndben / csak az iszonyat 
sóhaja a szájon”, vagy az ehhez kapcso
lódó tájékozódási pontot, az újrafelisme
rés nyugalmasnak tűnő, kiüresedett ál
lapotát teremti meg: „alulírott fájdalom / 
engedjétek körém a csendet”. Az elhall
gatás a Lódenkabátban az írás felértéke
lődéséhez kapcsoldódik, az alkotás gesz
tusa nemcsak fenyegeti a beszélő létét 
(„MERT PONTOSAN FOGALMAZOK 
céltábla lett a homlokom”), az írás álta
li jelöltség többféleképpen artikulálódik:

„én most akarok élni / testemet zúzzák 
be könyvmalomba / verssel tetovált tes
temet”, „megvámolt testemre tetoválva a 
jel”, „határátlépés minden versem / határ
sértés az életem”, „faltól falig lépett vers
láb a sorsom”. A versírás a túlélés eszkö
zévé válik, az életben maradás feltétele 
lesz, amelyet az életmű végére jutva szé
gyenként él meg, már nem a kiválasztott
ság, hanem a megbélyegzettség kapcso
lódik hozzá: „nyírják belül koponyámat 
/ azt mondják verset írok / azt mondják 
élek — szégyellem / magam — elfordulok”. 
Amikor felismeri a beszélő ennek a para
dox jellegét, az abszurditását, már csak 
a halál marad, mint végső felszabadu
lás, haza-találás. Ahogyan a L ó d en k a b á t 
záróversében is a végleges elhallgatás, 
a szakadatlan beszéd beszüntetése tulaj
donképpen nem a megérkezés lesz, mert 
az élet és mű befejezettségében nincs fel
oldás, a végtelen körforgás felszámolása 
következtében a nyelv követeléséből fa
kadóan feladja magát, amihez szervesen 
kapcsolódik az életmű lezárulása is, mi
vel az utolsó kötet 1983-ban jelenik meg, 
egy évvel Hervay halálát követően. Fon
tos megjegyezni, hogy az életművet egy 
erőszakos gesztus zárja le, önkezével ve
te tt véget életének, berekesztette ezt a 
megállíthatatlanul dagadó mondáskény
szert.

Az életmű utolsó darabjainak egyik 
legszembetűnőbb aspektusa az erőszak 
különböző formákban megjelenő létjo
gosultsága, a K etté sze lt m a d á rb a n  és a 
L ó d en k a b á tb a n  egyaránt. Három ka
tegóriába sorolhatóak a kötetek erő
szak-gesztusai.

Elsőként a mottóból kiindulva beszél
hetünk a mű létrejöttének erőszakossá
gáról. Blanchot szerint a mű saját kezde
tének erőszakosságában jut szóhoz a lét, 
ami az egyén individualitását függesz
ti fel, és csak visszhangként adja tovább 
a lét által közvetített szakadatlan beszé
det. Hervaynak „mintha egy olyan köve
telésre kellett volna felelnie, amely annál 
hangsúlyosabb, minél inkább nem köve
tel mást, csak ezt a végtelen feleletet”,11 
vagyis nem csak gyermekének és férjének 
haláláról kell számot adjon, hanem élet 
és halál kettőségének megnyilatkozásá
ban időt és teret lerombolva és újraépít
ve kényszerül beszélni a vers alanya, aki 
már nem csak a Hervay Gizella tulajdon
névvel rendelkező magyar-román (vagy 
épp papírjaitól megfosztott) állampolgár, 
hanem maga az árvaságra jutott létezés, 
a hontalanság és otthonkeresés kettősé
gében őrlődő létezés, a fájdalom alóli fel
oldást szüntelenül kérő és követelő léte
zés is egyben.

Második kategóriaként a megszólalás 
hangneme nevezhető az erőszak egyik 
aspektusának, amelyben az ellenál
lás, a hadakozás, a szenvedély, a küzde
lem nyer értelmet, a dikció zaklatottsága, 
hevessége. A mondani akarásból faka
dó őrület közelsége a világgal való szem
benállásként artikulálódik. Az újjászü- 
lés akarása, a természeti rend figyelmen 
kívül hagyása rendezi be ezt a poétikát, 
a megtörtént visszateremtésére is kísérle
tet tesz a nyelv segítségével, viszont ha ez 
megvalósulhatatlan, a beomlott emléke-
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zet törm elékeiből hoz lé tre  ú jra ren d eze tt 
esem ényeket. Az Ágyékom ra odaszegez
lek k ezd etű  versb en  az an y asághoz  k a p 
csolódó m ozzanatok  („u jjászü llek”, „b e ta
k arom ”) közé keverednek  olyan erőszakos 
gesztusok  is, m in t az „odaszegezlek” „té
pem  k i”, „k iá ltom ”. Az a n y a sá g n a k  nem  
egy szo fisz tik á it fo rm ájával szem besül 
az olvasó, h an em  a n n a k  in d u la to ssá g á 
val, erejével és m e g ta r tá s ra  törekvésével.

E gyre  bennebb ha lad v a , az e rőszak  spi- 
rá ls z e rű e n  g y ű rű z ik  a  m élyebb ré te g e 
kig , a beszélő  m a g a ta r tá s a  a  m űhöz h a 
sonlóan  követeli m eg m a g á n a k  a  vágy  
tá rg y á t, a  nyugalom  o k á t és a  szab ad 
ság  célját. B iancho t sz e r in t a  m ű h a n g 
nem ét csodáljuk , v ag y is  „nem  a s tílu s t, 
nem  a  nyelvezet é rdek esség é t és m in ő sé
gét, han em  pon tosan  ezt a  h a llg a tá s t, ezt 
a  fé rfia s  erő t, m elynek  rév én  az, a k i ír, 
ak i m eg fo sz ta to tt önm agátó l, ak i lem on
d o tt önm agáró l, e f e n n ta r to tt  eltörlődés- 
ben  m égis m e g ta rtja  egy képesség  h a ta l 
m át, a  d ö n tést, hogy h a llg a sso n  -  hogy 
ebben a  h a llg a tá sb a n  az n y erjen  form át, 
ö sszefüggést és é rte lm e t, am i kezd et és 
vég n é lk ü l beszél”.12 É rtek ezése ib en  á lta 
láb an  úgy beszél az íróról, hogy szükség 
szerűen  férfinak kell elképzeljük őt, az író 
m űhöz való viszonyában férfias erő m u ta t
kozik meg, és m aszkulin  je lleg  tá rs íth a tó  
a lko tásaihoz.

De m i tö r té n ik  akkor, h a  a  kö ltő  egy 
nő, a k i a  n ő iség rő l és an y aság ró l, te s ti  
tap a sz ta la to k ró l, szab ad ság  i r á n t i  vágy
ról, időről, halá lró l, tö rténelem rő l ír  olyan 
éles t is z tá n lá tá s s a l  és rációval, am ihez  
szü k ség szerű en  tá r s u l  a  szenvedély? Ho
g y an  szó lh a t a  lé t abból, k in ek  szájáb an  
„dadog a  szerelem ”, m iközben próbál nem  
eltévedn i a  tö rtén elem i á rv aság b an , aho 
gyan  gondot v isel e lfe le jte tt sorsok megé- 
n ek lésé re , felism eri m in d en  b án y ász 
an y á b an  M á riá t, felelősséget v á lla l a 
közösségért. E m lék ez te t m in k e t, m iköz
ben  sa já t em lékeit e lfe le jte tte , az  é r te 
lem  seg ítségével ú jraép íti ő k e t és egyre  
k r it ik u sa b b á  v á lik  v e lü k  szem ben, m eg

kérdőjelezi a  h a ta lm i viszonyok egyénre  
gyakoro lt önkényét, m iközben h a jth a ta t-  
lan u l h isz  a szü n te len  keresésben . „Nem 
ta n u lta m  tö rtén e lm e t / sorsom  m ag a  tö r 
tén e lem ” — ír ja  a  Lódenkabát egy ik  v e r
sében. I t t  nem  egy e lsa já títo tt  tu d á s a p 
p a rá tu s ró l v an  szó, h an em  az á ts z ű r t  
tap asz ta la to k b ó l k iépü lő  tu d a t  jön  lé t
re , am ely  a  ta p a s z ta lá s  következ tében  
nem  leh e t m en tes  a szenvedély tő l, é le ti
gen léstő l, m ondan i vágyástó l, figyelm ez
te té s tő l, g ro teszk  k eserű ség tő l. Ú gy tu d  
beszéln i szerelem ről, a M ásik  h ián y áró l, 
m in t a  szab ad ság  irá n t i  vágyró l. M eg ta 
nu l úgy  beszélni, m in t ak i lem ondott m a
gáról, ak i feladja a  harco t, de végig benne 
á ll abb an  a m egsejte tő  és rám u ta tó  gesz
tu sb a n , hogy a  m ű á lta l  k ife jezésre  j u t 
tasso n  é rtékeket.

Az erőszak  h a rm a d ik  k a teg ó riá jak én t 
e lk e rü lh e te tlen ü l a  h u szad ik  század  nyo
m a it is sz ám ítá sb a  kell vegyük . A tö r té 
nelm i esem ények u ta t  tö rn ek  m ag u k n a k  
az elm ében, a  h áb o rú , m ilita riz m u s  be i
vódik  a  nyelvbe, a  Kettészelt m adár  v e r
sei e rő szak p o ézisk én t a d n a k  szám ot az 
e lszenvedett tö rté n ése k rő l, például: „se
b e sü lt szem ek a  század  lö v észá rk a ib an  / 
felrobbanó le lkek  pattogó  vezényszavak  
közö tt /  k itö m ö tt k u ty á k  te re lik  a  kopo
n y á k a t /  k ira k a tb a  ra k o tt  tö m eg h a lá l”. 
A p riv á t és a  ny ilvános te re k  összem o
só d n ak  (ahogy H ervay  a  k ö te t fü lszöve
gében írja : „A fá jd a lm a t nem  leh e t e lv i
seln i, csak  h a  m egosztjuk, m in t az utolsó 
fa la t  k e n y e re t”). B orbélym űhelyek  cégé
re ire , m észárszékekbe  k ia k a s z to t t  fejek 
és k ira k a to k b a  á ll íto tt  h u llá k  szem besí
t ik  az olvasót az e rő szak  m in d en n ap isá - 
gával. M ár a  cím  is ezt a  b ru ta l i tá s t  köz
v e títi (Kettészelt madár), am ely m ag áb an  
hordozza az áldozatiság  szereplehetőségét 
is. A közös fájdalom nak nyelve van, am ely 
dadog, s ik ít, k iab á l a keresztú ton , viszont 
i t t  is e lérkezik  az a pont, am ikor m egkér
dőjeleződik az í rá s  és a  k im ondás létjo 
g o su ltság a  is, am ely  egy kü lső , h a ta lm i 
m echan izm ushoz kapcsolódik: „szám on-

k é rik  m inden  szavunk  // felm ondják félbe
h ag y o tt é le tü n k e t // befejezik h e ly e ttü n k  
a  h a l lg a tá s t”, vag y  felism eri a  beszélő  a 
m ondatok passzív  e re jé t is, az erőszakos 
k im o n d a tás  és az elfo jto tt belső  v ilág  ü t 
közésében: „csak a  m egcélzott m ondatok  
k ih a llg a tá so n  /  c sak  az e ln ém íto tt álom ”.

De nem  csak  a  h u m án u m , a  te rm észe t 
is betagozódik  ebbe a  b ru ta litá sb a , az á r 
v ízh áb o rú  so rán  az o la jágat és b ék é t ho 
zó g a lam b  az ég re  pecsételőd ik , és m in t 
m em ento  m óri em lék ez te t a  m egvalósu
la tla n  békére, „a hó a kő és fenyőháború  / 
a  napraforgók  levágott feje / a  k en d erilla t 
h a d ü z en e te ” a  te rm ész e t an tropom orfi- 
z á lá sáv a l igazolja a  m itik u ssá  növesz
te t t  k áo sz t és p u sz tu lá s t. E hhez  k ép est 
a  Lódenkabátban  so kkal in k áb b  tö rté -  
n e lem cen trik u sab b  elem ek ép ü ln ek  be a 
versekbe, a  k e le t-eu ró p a i félelem , a  k i
szo lg á lta to ttság , a  m egfigyeltség  okozta 
re tteg é s  és m egfigyelés te rh e , az á lla n 
dó m enekü lés, az o tth o n ta la n ság , az á r 
vaság , az  in d iv id u u m  h a sa d á sa , a  szu b 
jek tu m  felszám olódása k e rü l egy m itikus 
örvénybe, a p riv á t m itológiát felváltja egy 
közösségi, lokális m ito lógia, és a  m eg h á
borodott b án y ászan y ák  lesznek  a  p ro fán  
M áriák . A h a ta lm i m ech an izm u so k  a b 
sz u rd itá sa  u g y an csak  fe n n ta rth a tó v á  t e 
szi a  v íz iószerű  k é p a lk o tá s t, a  m ítosz
te rem tést, a h a lá lb a  m enekülés m ítoszát, 
de sokkal nagyobb szerepe v an  a  te s tn e k  
az  u tolsó  k ö te t p o é tik á jáb an , a  nőiség, 
an y aság  szem pontjából is.

T é rjü n k  v issza  a  bevezetőben  fe lte tt 
kérd ések re : m itő l v á lik  érvényessé  ez a 
k ö ltészet 2019-ben? M it tu d  kezden i az 
olvasó ezzel az in ten z ív  o lv a sá s ta p a sz ta 
la tta l?  M itől m arad  m ajdnem  negyven év 
táv la tábó l is enny ire  m érvadó egy életm ű, 
m iközben  az  e lte lt idő a la t t  az  iro d a lm i 
m ező p e rifé riá já ra  szoru lt, e lap ad t ró la  a 
közbeszéd?

T a lán  a k k o r tu d n á n k  ezek re  a  k é rd é 
sek re  ú gy  válaszo ln i, hogy se a  m ű, se a 
v á lasz  ne  sérü ljön , h a  m in d a n n y ia n  el
k ezdenénk  been g ed n i ezt az in te n z itá s t , 
m iközben é rzéssel és figyelem m el v iszo
n y u ln á n k  hozzá, hogy bensőségessé  v á l
h asso n , m indeközben  te re t  h a g y v a  az 
é rte lem n ek , hogy m eg a lk o ssa  a  v ersek  
he lyé t időben  és té rb en , kapaszkodó  le 
gyen a  h u szad ik  századhoz, és a  női h a n 
gok között egy h ag y o m án y t m e g ta r tó  és 
m egújító  kapocs legyen  m a  is  a  k o r tá rs  
m ag y ar irodalom  szám ára .
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H E G E D Ű S  B E N J Á M I N
JUTÁS
Összevetés
Féltestvéremre gondoltam, 
eddig nem merült fel így; 
vajon miképp fog felnőni, 
és mit szól majd évek múlva, 
hol bujkált idősebb bátyja, 
hogy kettőből egyetlenre, 
a kisebbre emlékezik.

Az is lehet, eltúloztam, 
töltött velem néhány percet 
életének nyolc nyarában, 
és azon túl, más évszakokban, 
csak ünnepek maradtak ki, 
karácsonyok, szilveszterek, 
közös húsvétunk lehetett 
egy korábbi lakhelyemen.

Öcsém, a második gyerek 
először szentestézik ott 
apámmal és az új családdal, 
szünetelni is náluk szokott, 
második éve, ha jól számolom, 
hozzászokott a kétlakisághoz, 
legalábbis így gondolom.

Nekem valamiért nem sikerült 
az ingázás két otthon között, 
nem megcsalva egyiket sem, 
össze nem vetve érdemük.

Leltárazni szerettem volna, 
mikor, mit és mennyit mondtam, 
a tettek kevésbé számítottak, 
kevésbé tűntek meg foghatónak, 
mikor éppen benne voltam 
sűrűnek gondolt eseménysorokban.

A képek, színek és a formák 
emlékeimben fogyatkoznak, 
mint megrongált filmszalagnál, 
a hang marad még jobb állapotban, 
pedig azt is variálnám, 
olykor egészét kihagynám, 
ragrímmel és ragrím nélkül 
egészét kihagynám.

Félidő
Amikor megismertelek, 
egy barátom exe voltál, 
de háromszor békültetek 
az eljegyzésetek után.

Azt hittem télen, hogy vége, 
nem voltál az ismerőse 
Facebookon már, s ő Szegeden 
töltötte mindennapjait 
több, mint száz kilométerre.

Hétfő este te írtál rám, 
egyetemi életemről 
kérdeztél és kedélyemről.
Felolvasást hallgattam épp.
Jelezted, inkább figyeljek.
Hétvégéig nem kerestél, 
s az íjász nevű kocsmába 
hívtál szombaton másnapra.

Sejtettem, kettesben leszünk, 
ott mondtad, hogy mást is vártál, 
de egyikük sem reagált.

A kapcsolatról beszéltünk, 
amelyből kilépni készülsz, 
úgy véltem, már meg is tetted, 
és valami újba kezdesz.

Ingo
Sétáltunk egy ódon vártól 
a Városliget szívében, 
az is lehet, nem középtájt, 
nagy kerülőt tettünk érte. 
Kisutcákon haladtunk el, 
legyen több időnk beszélni.
Miközben a kezed fogtam
egy ágat patkánynak néztem,
fel is ugrottam melletted,
azt mondtad, hogy minden rendben,
apád sem szereti őket,
s édesanyád hajigálja
az irtandókat a tűzbe.

Nekünk voltak rágcsálóink 
háziállat gyanánt tartva, 
tengeri malac egy évig, 
s aranyhörcsögök több alma, 
nem tudtuk a felesleget 
minél előbb tovább adni.

Több tucatnyian nyüzsögtek. 
Egyes szülők kölyköt faltak, 
mások ételükbe fúltak.

Fóbiám régebbről ered, 
gyerekként láttam egeret 
nappalinkon átszaladni. 
Ördögküldöttnek neveztem, 
nyilván túlzón, nevettél is, 
mégis komolyan vehetted.

Aznap este nem szexeltünk, 
linzert hoztál mutatóba, 
az ízeket nem érezted, 
engem szántál kóstolónak.
Még pár dolog történt köztünk, 
a vonatodat lekésted, 
fél egykor indulhattál el, 
féltem, hogy megütnek érte, 
pedig az elmondásodból 
nem tűntek vérmes embernek, 
örökbefogadottként is, 
mint sajátjukat neveltek.

Később vasárnapra hívtál, 
ebédnél ismerjenek meg, 
én először visszakoztam, 
de más programot találtál, 
miután már igent mondtam. 
Jelezted, ógörögöznél, 
segítsek az átírásban, 
pedig latinul se tudtam.

Emlékszel a vonatútra 
az ismeretlen férfival?
Azt mondta, Dorogra készül, 
épp teveled egy irányba. 
Korábban nyulakat nyúzott 
vágóhídon ezerszámra, 
mostanság hotelekre mos 
napi tizenkét órában.

Tanulmányait mesélte, 
hat év alatt végezte el 
az általánost vidéken, 
segített a szerb származás 
a horvát ismeretéhez.

Papírjaid vetted elő, 
a nehéz példákat nézted, 
olaszból következtettem, 
hová kerül lágyítójel.
Fejed vállamra hajtottad, 
s írásban angolul kérted, 
milyen bonyolult az élet.
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T Ó F A L V I  E L Ő D  
aludni tanulsz
nyitott szájú táskáktól aludni tanulsz
minden ágytálat ki kell vinni erre gondolsz elalvás előtt

a reggeli kávét nem mindig te főzöd le 
reggel nincsenek ködök ez hazugság 
a presszógőz felpuffasztja a konyhabútort 
ez sűrűbb de még mindig nem elég 
aztán minden reggel eltelik 
elfelejted hogy kell elindítani a mosógépet 
van néhány blúz amit nem mosnál ki 
nincs hely a tiszta ruháknak

Matei Tigäreanu: Cím nélkül

a kulcs a reggelek katalizátora
a kilincset kétszer nyomod le zárás után kézfogásokhoz hasonlítod

becsukod az ajtót nyitva hagyod a szemed 
a délutáni kávét te főzöd le 
a kabátok belélegzik amit kifújsz 
kiszellőzteted a konyhát

a cipők nem tudnak semmiről
eltűnik a nedvesség és összereped a talpukra felhordott föld 
nem minden virágot öntözöl meg azonnal 
egyre nagyobb tálakban hordod a vizet 
mintha ők akarnák így

nyitva hagyod az ajtót becsukod a szemed 
nem érted hogy miért lehet másképp 
behúzott sötétítők egyenes falak

vérezz össze úgysem láttam még az arcod 
most jól jönnek az úgy felejtett lámpák 
torkod szakadtából mosod a kezed 
lerázod a kagylóba
mindkét kezemmel csodálkozom rajtad

pandémia
„Súlyos vagyok és faragatlan, 
mint a felhők”

(Orbán Ottó)

műtétre stábbal érdemes 
az operatőrnek később megköszönni 
na itt ez a mozdulat látod itt 
emiatt lehetnek még szavaim 
igen az ott most egy mondatom 
nem is rossz rendezés 
éppen kihúzza 
erről most ennyit

nyitva tartás ettől addig 
a szemnek gyilkosa a látás 
orvoshoz is már csak altatás miatt 
egy ideje kigyógyíthatatlanul felébredtem 
pedig azt mondták minden rendben lesz 
rendet raktam nincs benne sehol

egy töltéssel
elkezdeni nehéz befejezni könnyű
belevágni a nyakba nehéz átmetszeni a torkot könnyű
nagyapámmal egyszerre emeltük fel a késeinket
olyan helyen érdemes ami tisztább
kicsit le is kell tépkedni a szőrt
mindketten pontosan tudtuk hogy egyformán nem értünk hozzá

a szúrások elértek a gerincvelőig a bénulást csak ő vette észre 
addig soha nem láttam olyan kéknek a szemét 
azután sem
aztán fenni kezdte a kését hogy húzza az időt 
beleszúrni nehéz te jössz 
a bénulástól már nem kellett tartani
a vér mint aki kiszabadul egy egész életnyi tévelygés után 
végigszaladt a fekete nyélen és megpihent a szorító kéz hajlataiban 
nagyapám csak fente a kését amíg elfogyott az éle 
és azóta a megmaradt késnyelekkel mutatunk rá egymás félelmeire

vannak emberek akik belefolynak a tekintetekbe 
más viszkozitáson tartják a szemgolyókat benedvesítő folyadékot 
és olyankor ez a réteg nem engedi hogy valami könnyű legyen 
sem azt hogy valami nehéz 
és ez súlytalanság sem lehet
mert ahhoz itt túl könnyedén de túl keveset képesek repülni

a madarak
videókról nézem vissza a megszúrt nyakat és az átmetszett torkot 
pontosan annyi emlékem van erről az évről amennyi fotó meg

videó a telefonomban
pontosan annyira emlékszem a gyermekkoromra mint amennyire

a fényképalbumok emlékezni hagynak 
mintha azoknak akik megtöltötték az albumokat hatalmuk lenne

dönteni
mintha tudták volna előre hogy mindig is a súlytalanságra vágytam 
ezért csak akkor engedték rá a fényt a filmtekercsre mikor ők is

érezték azt
ha kiégett egy kép azért megtartották azt is 
ezek miatt változtatok a történeteimen 
nagyapám meddig élezi a kést 
hogy tényleg könnyű-e átmetszeni

elkezdeni nehéz befejezni könnyű 
ma farkasszemet néztünk
te azt mondtad nem ilyennek képzelted és lecsuktad a szemhéjadat 
vörös ledeket láttál ilyenkor betolatni a szobákba a rosszul záró 
dó ajtókon keresztül és összeszorítottad a tökéletesen illeszkedő 
fogsorod mert tudtad hogy egyszer nem lesz ahová tovább hátrálj

előlük
mert egyszer majd ki kell nyitnod a szemed
és rájössz hogy undorodnak tőled a bálványaid
és most nem lesz elég megmikrózni az éveket
mert amióta percekben mérjük a hazugságaid hányingerem van

a sugárzástól
mégis azon gondolkodsz hogy ha most tényleg kibírnád egy töltéssel 

akkor befejezhetnéd az elkezdett mondataidat 
hogy végre ne csak a leoltott lámpákról tudjuk hogy nincs mit

mondanunk egymásnak

kérdeztem hányon vagy azt mondtad huszonegy százalék 
mondtam az kurvasok 
mondtad az kurvakevés
és ujjainkat hosszan lenyomva hagytuk egymás szájain 
mert attól tartottunk egyikünk egyszer tényleg elmondja 
hogy mit is szeret a másikban
de most sem tudom eldönteni hogy ez egy újabb menekülésed 
vagy csak kimentéi megállítani a mikrót
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HAJÓS ESZTER

Madarastál
4 Roosmarijn Tuenter: Ik Haal Je In

(2013)

Olyan volt, mintha nem is papír lett vol
na, hanem valami abból a félelemből, ami
vel az esőnek indult. Az az eső se lehetett 
tehát nyilván olyan, mintha eső lett volna, 
inkább volt akkor homok. Remélte, csak 
neki nem eső, mert ha nem csak neki, ak
kor kiszáradnak a földek és kiszárad a fű, 
becsukódnak a levelek és leesnek a mada
rak a kiszáradt földre, összetörnek, az ösz- 
szetörésük összetöri a füvet és a földet, 
leesnek az összetört levelek a földre, és ak
kor már egészen mindegy lesz, hogy szeret 
vagy nemszeret, összekeveredik minden és 
semmi lesz, így, együtt. És akkor a mosto
hatestvérek meg jól itt hagynak, válogass, 
hülye mostohatestvér, te meg válogatod, 
magabiztos vagy, csak felismerem, mi föld 
meg mi madár, és aztán, amikor hirtelen 
meglátod, hogy a madaras tálba tetted a 
földet, de hiába keresed, már nincs meg a 
föld, amit oda tettél, mert lehet, mégis ma
dár volt, vagy hogy a madaras tál van te
le földdel.

Matei Tigäreanu: Cím nélkül

A félelem sem volt olyan, mintha félelem 
lett volna, nyilván, de hát akkor milyen 
volt, ezt nehéz megmondani, meg nem is 
érdekelte, amikor az eső alatt sétált a pa
pírral a kezében. Kicsi volt a papír, de nem 
fért bele a zsebébe, gondolta, az nem lehet, 
hogy beleférjen, hát tele van írva szavak
kal. Azt se értette, a szavak hogy férnek 
el a papírban, hát a papír is csak egy kicsi 
zseb, mint mondjuk a kabátja zsebe, nem 
férhet el benne annyi sok szó. Meg hogy a 
szavakba is hogy férhet ennyi betű, hogy 
nem esik ki, amikor a szavakat csak úgy 
lobogtatják, aztán meg jól belefújják az or
rukat. De szerencsére az eső lényegében 
homok volt, nem lehetett félni így igazán, 
hogy elázik a papír vagy ilyesmik.

Amikor az első papírt megkapta, még 
nem tudta, hogy akkor ezek után papíro
kat fog kapni, és hogy akkor majd így men
jen az esőn, ami homok, ami mégiscsak 
eső, és a papír is papír, ha tele is lélegez

te félelemmel. Félt is, hogy majd kiesnek 
belőle a szavak, mert túl sok levegőt for
gat, belemegy a levegő a papírba és kifúj 
onnan mondjuk egy betűt vagy kettőt, és 
mindjárt értelmét veszti a mondat. Vagy 
az eső, ami néha mégiscsak eső, belemegy 
a papírba és kisodor egy betűt, aztán meg 
olvasgathat úgy, hogy a betűk meg szavak 
helyén levegő meg víz van.

És ha már eleve úgy kapja a papírt, 
hogy tele van levegővel meg vízzel, hát ho
gyan értene meg egy szöveget úgy, hogy 
az nem szöveg, vagy hogy már nem csak. 
De talán aki ír, nem is vesz levegőt, vagy 
hogy egy levegővel ír, és persze egy víz
zel, nem kell itten nagy esőzéseket csap
ni, csak gyorsan a szavakat beledugdosni 
a papírba, aztán sutty, be a sarokba, hogy 
majd lesz vele valami vagy nem.

Amikor arról álmodott, kis köveket 
gyűjt, még akkor is tudott repülni annyira, 
hogy az emberek ne érjék el. Pedig a kövek 
egészen nehezek is lehettek. Persze álmá
ban az embernek talán nem is annyira ne
hezek a kövek, mint egyébként, de ez sem 
igaz mindig. Ment az úton és talált egy kö
vet, fölvette és a táskájába tette. Hogy fér 
el a táskájában ennyi kő? Pedig akárhány
szor talált egy követ, belerakta. így ment 
a kövekkel, aztán, amikor álmodott éppen, 
fölröpült az emberek elől, ne kulcsolják a 
kezüket a bokájára, ne akarjanak a szemé
ből kivenni egy pillantást, azt a pillantást, 
amivel a kis kövekre néz, amikor fölveszi 
őket. Amikor nem álmodott, nem repült, 
ezért kivehették a szeméből a pillantását 
néha, és akkor nem tudta, mi van.

Miért gyűjtőd a köveket? Azt kellett vol
na mondania, ezek nem kövek, hanem ez a 
föld, egy ilyen kőföld, ebből akar majd ma
gának világot építeni ott, ahol még nincs 
világ meg semmi, de nem mondott semmit, 
még álmában sem, amikor egyszer vélet
lenül nem jutott eszébe, hogy álmodik és 
föl tud repülni, és egy ember a bokájára 
kulcsolta a kezét, furcsa, hogy ez tényleg 
megtörténhet. Aztán egyszer nem álmo
dott és éppen ez az ember volt és nem más, 
aki megkérdezte. Pedig eddig mindig má
sok kérdezték, akiknek nem kellett vála
szolni soha, meg rájuk se nézni, és akkor 
nem tudták kivenni a szeméből a pillan
tást, csak kicsit, nem egészen, így mindig 
maradt egy ág vagy gyökér, amiből tovább 
lehetett növekedni valamerre. De hogy ép
pen ez az ember, de akkor hirtelen az ju
tott eszébe, tud repülni és ez egy álom, de 
nem volt álom. Az az ember meg nem kul
csolta a kezét a bokájára, csak kivette azt 
a pillantást a szeméből, nem direkt, iga
zán, sőt, igyekezett nem kivenni, de egy
szerűen túl sok lett a pillantás a térben, 
és akkor az a pillantás kiesett a helyéről, 
így történt, az az ember meg akkor a saját 
szemében találta, és már nem tudta visz- 
szaadni többé, mert a lány pillantásának 
helyére egy másik pillantás került, amit 
egyikük sem ismert, így nem is merték 
megzavarni. Hadd mozogjanak a mada
rak békén a leveleken.

Papírt akart csinálni a pillantásból, így 
mondta, és akkor papírt próbált csinálni 
belőle, de hát azért egy pillantás mégis
csak más, mint egy papír, akármilyen pa
pír is legyen az. De ezt lehetett csak, és 
kellett is, mert a lány is véletlenül kivett

Matei Tigäreanu: Cím nélkül

egy pillantást annak az embernek a sze
méből, akinek a szemében akkor idegen 
pillantás lett valamitől. Vissza akarta ad
ni neki a pillantását, mert nem ismerték 
fel, hogy valami csere történt, ami ment
hetetlen, de nem is kell menteni itt sem
mit.

De hogy az esőből hogy lett homok, meg 
miért tört akkor végül össze a föld, amikor 
nem tört össze. Mert az utolsó papír már 
olvashatatlan volt. De nem csak ez. Teltek 
a papírok, és ahogy teltek, papírról papír
ra, egyre olvashatatlanabbak lettek, szó
val ez az utolsó nem csak véletlenségből 
lett, hanem csak véghezvitte azt, ami már 
végbement igazából. Túl sok lett a szó, nem 
fért sehová, meg nem is adott már semmit 
abból a pillantásból, ami talán már telje
sen össze is volt törve és keveredve min
denféle más pillantásokkal meg homokkal 
meg vízzel, talán már sár volt, mocsok. Ki
estek a szavak. Levegők meg vizek estek 
a papírba, meg félelem, fullasztóan sűrű, 
hogy még a bútorok sarkait se lehetett lát
ni tőlük rendesen.

Elázik a papír a homokban.
És minden azért, mert a kövek akkor el

nehezítették a szívét, és az az ember hiába 
kérlelte, ne vegyen már fel többet. Minden 
követ föl kell venni, csak ennyit mondott, 
pedig már azt sem tudta, hogyan nézzen a 
kövekre, amikor felveszi őket.

Miért gyűjtőd a köveket? És akkor eszé
be jutott, hogy álmodik, de nem tudott fel
repülni, mert túl nehezek voltak a kövek. 
Nem kell eltenni őket, csak fölvenni és 
megnézni, aztán visszatenni oda, ahonnan 
jöttek. És akkor tekintetet cseréltek. Ész
re sem vette. Felébredt és azt látta, hogy 
röpül. Hogy papírból vannak a szárnyai és 
el fognak ázni, és ha eláznak, lezuhan.

A félelem meg jól összekeveredett a 
röpüléssel, mind a két tál tele volt valami
vel, ami talán már egyik se volt, talán egy 
harmadik.

Egy embert látott akkor a földön men
ni. Táskája sem volt. O már akkor nem is 
tudott semmit mondani a kövek nélkül, de 
akkor kiesett a kezéből a papír és koppant. 
Letette a táskáját és felvette a papírt, ol
vasni kezdte és nem volt olvashatatlan.

Kiestek belőle a kövek.
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ADAM 5ZILAMER

Medeia
Kellemes ünnepeket!
(a telefonom képernyője mellett néztem 

a hang irányából felbukkanó sárga futóci
pőre, majd onnan vezettem fel tekintetem, 
előbb a kék farmeren, majd a széldzsekin, 
míg egy nálam kissé magasabb, furán vi- 
gyorgó nő egész alakja rajzolódott ki előt
tem. Hazafele zötykölődtem a buszon) 

Viszont...
(tettem hozzá bátortalanul, előbb ki

csit hezitálva, pár másodpercig keresve 
az ilyenkor illő választ. Húsvét után volt) 

Diák vagy?
(Már épp ismét a telefonomra tekintet

tem. Izzadt, pedig nem volt meleg) 
Hallgató. Egyetemen.
Az jó! (és még furábban mosolygott, ha 

van ilyen) Mit tanulsz?
(ne már)
Irodalmat.
Szép... Mondjak egy viccet?
(mosolygott, én is próbáltam, a keze pe

dig feltűnően agresszíven mardosta a ka
paszkodót)

Hogy hívják Tarzant, miután nekimegy 
a fának?

(erre már a körülöttünk levők is felfi
gyeltek, én kínosan mosolyogtam, mit 
akar? hagyjon, nem válaszoltam)

Torzan!
(na jó, legyen vége)
(miután elhalt a hortyogós nevetése, 

csend lett. egy darabig nem kérdezett, 
csak a szemét jártatta  jobbra-balra)

Hol szállsz le?
A következőn.
A megállóban.
(ugyanaz a mosoly, ezt is viccnek szán

ta, hihetetlen)
(csend, majd hirtelen elváltozott az arca)
A kocsival túl gyorsan mentem, sötét 

volt, esett az eső, nem láttam jól az utat...
(mint egy vulkán, tört ki belőle a szö

veg, a szavakat elharapta, artikulálat- 
lanul beszélt, a sebesség szám íthatott 
csak, hogy minél hamarabb elmondja, 
alig értettem , mintha számomra isme
retlen nyelven szólt volna, az arca is el
változott)

...ráadásul siettem haza hátul a kis
gyerek elől a férjem nekimentem az ú t
padkának nem lett volna semmi baj de 
megijedtem elkaptam a kormányt közé
pen a sávelválasztó padkán m egpattan

tam  és vissza a kormányt a kocsi előre 
és csúszott neki az oszlopnak az oszlop
nak neki és ott ültem és a kórházban 
majd a kocsi az pedig oldalra dőlt és be
szorult a feleségemnek nem lett baja de 
a kocsi az oldalra és ott a lányom és a 
gerincét...

(már levegőt is alig vett. mikor jön már 
a megálló?)

.. .megütötte de annyira hogy eltört a ge
rince és bénult a karja és a lába...

(a tekintetem valahol a kezemben levő 
telefon és az arca között félúton akadt el)

...és a férjem nem de a lányom az meg
ütötte a fejét is és lebénult vagyis ezt 
mondták hogy le fog az orvosok hogy ha 
felébred akkor biztos hogy a keze s a lába 
ha felébred már nem ébred fel csak ébred
jen fel a feje a kezek nélkül és nekem sem
mi bajom én nem meg sem ütöttem mert 
utána nem sokkal a bénulás után hogy 
mondták hogy béna pedig azt is mondták 
hogy a fejében ödéma és valami kompli
káció és megint műtötték azt mondta az 
orvos és akkor megint vitték a műtőbe és 
akkor már...

Viszlát!
(úgy léptem ki a busz ajtaján, mintha 

az ígéret földjére nyílt volna, csak ezt ne, 
csak a végét ne halljam)

F A Z A K A S
I S T V Á N
(cím nélkül]

í

ajkaid között
mély tátongó szakadék
sötétjében tán

ott a nyelv s rajta 
virágoznak a szavak 
tó tükrén redők

mint amikor egy isten 
ásít s a szél megszólal

2

kiejted a szót
földre hull szétpereg s nincs 
ki összegyűjtse

egy múlt átadja 
helyét egy másik múltnak 
s az emlékezet

önnönmagába fullad 
tajték a folyó színén

3

most az érintés 
akár hullám mielőtt 
meghúzná ívét

boltozatának 
összeomlik s a romos 
óceánból tán

felbukkan egy jel és a 
valóság megszilárdul

4

az emlékezet 
pagodái miket a 
képzelet az ég

születésekor 
a vizekre épített 
összeomlanak

egy isten kinek torkán 
akadt egy szó a világ

5
hogy a tapintás 
érintéssé váljon kell 
a te és a nyelv

amelyben téged 
én érintelek és ha 
hozzám szólsz talán

tekintetedben saját 
szemvilágom láthatom

6

a madár röpte 
kiteríti az eget 
e fátylat melyet

oly sok elvetélt 
álomból szőttek a sors 
puha ujjai

s mely elrejti őt ki ránk 
éber árnyakra vigyáz

7

az idő magja 
tollakat növeszt a bőr 
alatt mielőtt

szárnyaink végleg 
kinyílnak mintha szirmok 
és elrepülünk

egy ég mélyén mely soha 
nem vált még el a földtől

8
egy elgurult szó 
s kificamodik a nyelv 
dadogva lépked

saját nyomain
mintha mindig csak mellé
mintha mindig csak

félredobbanna a szív 
s botladozna az idő

9

homokká válik 
ha rápillantok az ég 
belélegezzük

a porát s mintha
nem kapnánk már levegőt
de te ne félj majd

megeszem a szavakat 
amiket felköhögnél
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LOKODI IMRE

Harisnyakötő
Nem lehet véletlen egybeesés, hogy ami

kor a Kakasdomb felöl megszólalt Már- 
kó bá kürtje, Matild néninek eljárt a szá
ja. Nem szokott locsogni, tudta, vagy meg 
volt mondva neki, kényes, politikai kérdé
sekben csak majdnemhogy selymesen. So
ha nem tett érdes megjegyzést semmilyen 
rendszerre, viszont Matild néni most nem 
állhatta meg szó nélkül azt a belátható
an szenzációs hírt, miszerint megérkezett 
Géza az orosz hadifogságból. Bárhogy is 
csűrjük-csavarjuk, a váratlan esemény a 
politikától a legjobb akarat szerint sem vo
natkoztatható el, hiszen egy háború és an
nak minden következménye -  mint a ha
difogság -  politikai fejlemény, akárcsak a 
foglyok hazatérése, hiszen kis rosszindu
latú vagy éppenséggel észszerű következ
tetés esetén mindjárt valamilyen politikai 
konjuktúrára kell gondolnunk. Eh, a cso
da sem kizárt egyébként.

Matild néni elmondása szerint Géza 
rongyokban, csontra száradt bőrrel, zava
ros, már-már őrültekhez fogható tekintet
tel nézett szét a kert alatt, alighogy vir
radt, de nem a szilvafákról lefoszló köd 
miatt festett Géza szánalmasan, és nem 
is azzal a régi élénk égszínkék tekintet
tel nézett szembe Matild nénivel, hanem 
legalább annyira zavarosan, mint a kavi- 
csozó fuvarosok nyomán keletkező' víz a 
patakok medrében. Géza zöld posztóujja
sáról vagy akármiről piros olajfestékkel 
írt 371443-as számot olvasott le Matild né
ni, amit sietett is megjegyezni, egyébként 
mindenki tudja, hogy Matild néni micsoda 
memória. Ebbó'l a számból pedig bizonyos
sággal feltételezhetjük, hogy a Géza sa
ját nyilvántartási maszatolást hozott ha
za vörösen az orosz gulágokról. Hogy most 
nem szovjet fogságot emlegetünk, annak 
a megnyugtató tényszerűségnek a javára 
írhatjuk, hogy a Szovjetunió, Gorbacsov- 
nak hála, rég felbomlott, már-már el is fe
lejtettük, hiszen testvérek között is 2019- 
et írunk, csak oroszországozunk nagy 
ritkán, mint dédapáink, de most nyilván 
más kontextusban emlegetjük, tudom is 
én, a dobrudzsai amerikai támaszpontok 
vagy az ukrajnai konfliktusok kapcsán. 
Na jó, mondjuk úgy, meglehetó'sen sokszor 
szóba jön a nagy medve a Recsegő' panzi
óban, de részünkről és általánosíthatóan 
távolról sem olyan gyűlölettel van emleget
ve a nagy keleti szomszéd, mint régebben, 
mondjuk, Brezsnyev vagy Andropov idejé
ben, hogy messzibb ne menjünk, mert ha 
mégis, képtelen leszek elmesélni a történe
tet. Nekem személy szerint nem volt bajom 
velük, mármint a szovjetekkel, mindössze
sen egy szál csecsen vert át a Duna-del- 
tában, hivatásos határsértőként szállított 
román határőröknek olcsó moldáv cigaret
tát, ment a seftelés, de hát a csecsen üzér
kedő muszlimsága és puszta megélhetése 
okán messze állt az újfajta szovjet ember 
prototípusától.

Normális, józan gondolkodású ember 
mindjárt kétségbe vonja, továbbmenően le
röhögi napi adagját Matild néni elképesztő

állításán, hogy megjelent Géza, teljes fizi
kai valójában, ami mégsem mondható tel
jes fizikai valójának, hiszen Matild néni 
elbeszélése szerint csak árnyéka annak, 
akire ő emlékezett, mármint a nagyda
rab és jóvágású asztalos legényre. Szóval, 
mondta Matild néni, mutatkozik némi hi
ány a hajdani komplett Gézát illetően, elő
ször is hibás a jobb keze, mint egy csonk, 
Géza pedig azonnal elmesélte, hogy az bi
zony lefagyott a nagy kazah sztyeppén, 
s hogy a dolgok hihetetlenségére rácáfol
jon, Matild néni azt is meg tudta mondani, 
hogy Géza Karaganda közelében szovjet 
katonáktól előbb szigorúan őrzött láger
ből megkísérelt szökés során veszítette el 
jobb keze ujjait, mondhatnánk, az egész 
kezét, mert ujjak nélkül az alig ér vala
mit, de mégis több a semminél. Géza ott 
helyben olyasmire kérte Matild nénit, ami 
ellentmond Géza teljes fizikai leromlottsá
gának, noha az is igaz, hogy mindösszesen 
csak látni akart, a szemnek megvolt hát a 
vágya, úgyhogy nem kell készpénznek ven
ni Géza ilyenszerű képességét. Mentségére 
legyen mondva, mindösszesen annyit kért, 
mutassa meg Matild néni, mert rég nem 
látott olyant. Nahát, mondta Matild né
ni, és akkorát nyelt, hogy azzal leszaladt a 
torkán vagy hetven esztendő vagy mennyi, 
nem tudom, majd teljesen kikelt a képéből, 
vöröses-kék lett és ragyás, mint a fán asza- 
lódott szilva, és azon nyomban ott hagyta 
Gézát a ködben. Mire Matild néni főzött 
egy forró mentateát, és egy jókora pléhcsu- 
porból megitatta volna Gézát, a fogoly nem 
volt sehol, talán felszívódott az őszi elmo- 
sódottságban, Matild néninek mindössze
sen annyi tennivalója maradt, hogy jó na
gyokat pislogjon, letörülje a szempilláin 
megült harmatot, és eljárjon a szája.

Ha van Isten, aki hazahozta Gézát, ak
kor tovább kell gondolnunk a történetet, 
pillanatig sem szakadva el az előbbi kö
rülménytől, amiből arra a következtetésre 
kell jutnunk, hogy Géza idővel az elméjé
ben is zsugorodott, de hát nem csoda, mert 
Szolzsenyicintől, ha pedig nem tőle, akkor 
Oleg Pavlovtól tudjuk, hogy az elmezavar 
az orosz lágerekben több mint népbeteg
ség, viszont ha utóbbi író orosz trilógiáját 
veszem alapul, akkor az utolsó, szertefosz- 
ló szovjet idők lezüllött fellazulására való 
tekintettel Géza csakugyan le tudott lépni 
a nagy kazah sztyeppéről, egyáltalán nem 
idegesítve valamelyik századost vagy alez
redest, vagy a vodkát vödörből vedelő, őr
toronyban fetrengő orosz katonát. Ami pe
dig Géza hajdan piros, egészségesen telt 
arcára vonatkozna, Matild néni elmondá
sa szerint ez most maga a rémület, mint 
egy kifenekeit gyűrött lópokróc, de nem 
is, hanem mint egy naiv szobrász székely 
agyagfigurájának kiégetett arca, de hol 
itt a humor, mármint Géza esetében egy
általán nincs humor, hanem csak a kifeje
zett tragédia. Az átszenvedett idő randa, 
teljesen ördögi, minden szintet alulmú
ló amatőrködése, a szenvedés mumifiká- 
lódása. Szóval a bőr a Géza arcán, testén 
mint sárga pergamen. Szerintem Géza lát
ványa azért is ébresztett Matild néniben 
misztikus, a festőktől is meglehetó'sen ke
rült, majdhogynem ó- vagy újtestamentu- 
mi rémképeket, mint a leprások szigete, 
a halott Lázár, vagy a vakok és bénák Je

ruzsálem kövein. Matild néni, folytatva a 
történetet, a szemtanú hitelességével szin
te a megfoghatatlanságig rombolta le a mi 
Gézánk fizikaiságát, alig hagyva valamit, 
amiből egy élet kis túlzásokkal, megbo
csátható képtelenségekkel mégis összeáll
hat. Lásd fenti Matild-Géza találkozó kis, 
ártatlan mozzanatát.

Valaki szólt a Recsegő panzióban, ne 
csupaszítsuk le Gézát egészen csontvázig, 
előbb győződjünk meg Matild néni állítá
sáról, talán bizottságot kellene létrehozni, 
komoly és hiteles emberekből állítván fel 
a testületet, akik némileg tájékozottak a 
szovjet hadifogság állapotairól, idetarto- 
zóan a lágerek egészségügyi viszonyairól, 
másodsorban tudnak újat mondani az ál
talános biológiai lét határairól és határ
talanságairól. Már régóta tudom, hogy ez 
utóbbi azért fontos, mert az emberi élet 
végességéről sincs többé meggyőző bizo
nyíték, tekintve, hogy Keresztelő János 
időtlen idők óta a falu temetőjének kápol
nájában lakozik. Nem szellemként tekint 
le a völgybe, hanem fizikai anyagból áll, 
tehát emberi alakját megőrzött bibliai ma
tuzsálem, onnan jár le kőkorsókkal a folyó
ra vízért, hol mezítláb, hol saruban. Esős 
idők után látszik a nyoma a hitványul 
agyagos, keskeny kukoricásokat átszelő 
szűk ösvényeken, s ha igen, a kilencked- 
di búcsúra járó asszonyok valahányszor 
meglátják János remete lábnyomát, azon
nal a földre hasalnak, csókolgatják a ra
gacsos matériát, s van, aki maréknyit seb
tében összekapar. S ha mindez nem lenne 
elég, ott van Márkó bá története, akiről 
azt tartják, hogy negyvennyolcas honvéd 
volt, kürtösként szolgált Klapka seregében, 
a világosi bukás után tért haza rongyosan, 
hátuljával felkosztolódva, de mivel semmi
hez sem értett, beállt temetőőrnek, ami
nek természetes folyamataként barátságot 
kötött Keresztelő Jánossal, együtt hever
tek a nagy hárs alatt, politizáltak, sok szó 
esett köztük Deák Ferencről, Kossuthról 
és Széchenyiről, ha Márkó bá eljárt pará
zsért a pipájába. Csoda, nem csoda, Már
kó bá azóta is, ha valami rendkívüli ese
mény adódik, habozás nélkül megfújja a 
kürtöt. Ha pedig hallani lehet Márkó bá 
kürtjét, akkor akármire számítani lehet, 
így volt ez akkor is, amikor a szovjetek be
jöttek Vargahegy felől, így volt ez akkor is, 
amikor kétfejű borjú született a felszegen, 
amikor agyonlőtték Ceau§escut, és bizony 
belefújt a kürtbe akkor is, amikor felállt a 
helyi FSN, gyengébbek kedvéért: a Nem
zeti Megmentési Front. Hogy mi indokol
ta a kürt megfújását ilyen kiélezett helyze
tekben, nem tudnánk megmondani, mert 
Márkó bát nem sikerült előkeríteni, pedig 
mondják, látták az akácosban, úgyhogy 
csak sejtéseink vannak. Hogyne tulajdo
nítanánk tudást és előrelátást egy olyan 
embernek, akinek volt része bőven úgy di
csőségben, mint megalázó árulásban, de 
utóbbit sem lehet készpénznek venni, miu
tán a történészek átértékelték Görgey Ar
túr ténykedését.

A vidék öröknek hitt átmeneti konszoli
dációjának első biztató jele Kelemen kocs
májának, vagyis a Recsegő panziónak hir
telen felfutott népszerűsége, ahol nem a 
fátyolosán múltbéli, a hely történeti sajá
tosságaira való tekintettel olykor hátbor-
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zongató történeteket mesélnek, hanem 
az elbeszélések, vélemények nagyon he
lyesen a jövőbe mutatnak, általában gaz
dasági kérdések viszik a prímet, a politi
ka erősen háttérbe szorul, bár igaz, csak 
annyira, amennyire a gazdasági kérdé
sek és megbeszélések közeléből mellőzni 
lehet. Csakhogy Matild néni története jó 
évtizedekre megint visszaforgatta a lapo
kat, ami szerintem egyáltalán nem tesz 
jót, mert az ilyen avas történetek az em
berekben felidézik a hajdani története
ket, emberek és famíliák közti ellenséges
kedéseket, mármint hogy ki kit szúrt le 
az Angi udvaron, mert legényt ölni az An
gi udvaron volt szokás, közel volt a foga
dó ugyanis, továbbmenve ki kit szöktetett 
meg, kinek a szénapadlásán volt felcsinál
va a lány, aki anyai vagy atyai átokszóra 
később elvetélt. S ha ez 'így van, akkor a 
Recsegő panzióban óhatatlanul szóba ke
rült Géza története a legjobb emlékezé
sek szerint, amelyeket összevetve mégis
csak kijött egy épkézláb történet, amivel 
nem tudunk nem foglalkozni, nem zárva

ki újabb részletek beépítésének lehetősé
gét sem, már amennyiben az életszerűen 
kapcsolódik a többihez, az újabb elbeszé
lés a történet gerincét nem töri meg, csak
is gazdagabb lesz, passzol. Miért ne lenne 
hiteles az a Géza kálváriájáról szóló verzió, 
miszerint Géza valamikor negyvennégy 
késő őszén meglépett a magyar honvéd
ség valamelyik Tisza-menti homokpad- 
ba beásott gépfegyveres állásából, mond
ván, hogy szükségét kell végeznie éppen, 
jó, hajtsa végre, menjen, mondta a száza
dos, amit Géza a legkisebb dilemma nélkül 
úgy értelmezett, hogy meg sem kell állni, 
mert a Tiszán túl már nem nyüzsögnek 
tábori csendőrök, csak egy halászkunyhó
ban kell valameddig vesztegelni, esetleg a 
Tiszán hidegvérrel hálót meríteni alföldi 
gúnyában, amíg átverekedi magát a folyón 
a második gépesített ukrán-kozák egyesí
tett hadosztály, aztán lehet is indulni ha
zafelé, keresztül a Tiszántúlon, át a Ki
rályhágón, az erdélyi mezőségen, mindig 
vigyázva és óvatosan, többnyire az aká
cosok mentén, mert a magyar szökevény

mágnesként vonzta a román golyót, s ka
rácsonyra kis szerencsével angyal lehet 
lenni, óvatosan bekopogni a ház ablakán, 
Géza vagyok, megjöttem, jól vagyok, ilyes
miket mondani, az elégséges hadtápból ki
folyólag karbantartott fizikumtól s ágyék 
tájt bizsergető vágytól indíttatva azonnal 
elmenni Borihoz, szétfeszíteni a lány két 
lábát v-betűbe, mert a lány nem hajlandó 
egy halálából feltámadt magyar honvédet 
a lábai közé befogadni, mert hírlett a bá
nat, hogy Géza odaveszett a tordai csatába, 
s különben is úgy tudja a Recsegő panzió, 
hogy Géza telhetetlen volt, perverz, ahogy 
mondanánk manapság. Mondták, már az 
orra hallatlan darabosságáról messzeme
nő következtetést vontak le a lányok, már
mint Géza műszerének méretéről, mert ha 
igaz, az egyik szer méretben nem hagyja 
le a másikat, szinkronban vannak, mon
danánk, de Matild néni ezúttal ilyesmiről 
nyilvánvaló fiziológiai, másrészt szemér - 
metesség okán nem számolhatott be.

Annyi biztos, Géza alighogy hazajött 
és megmutatta magát a csárdában, akkor 
már nem hiteltelen szóbeszéd já rt le s fel 
az utcákban, mint a tanácsi határozatokat 
rendszeresen átértelmező hirdető, úgyhogy 
nemsokára megjelentek valami vörös csil
lagos katonák, berontottak Gézáékhoz, azt 
mondták, Géza, maga velünk jön. Jól van, 
mondta Géza megadóan, csak addig várja
nak, amíg előkerítem kemény szárú bőr
csizmámat, az jó lesz, mondta az egyik vö
rös csillagos katona, majd úgy kísérték el a 
keskeny vágányú vonatállomásra. Az asz- 
szonyok a kapuban nézték Géza távozá
sát, zsebkendőt lobogtattak felé, mondták, 
Géza, vigyázz magadra, egyél, ne éhezz so
kat. Úgy tudni, Gézát Fogsányba vitték, ott 
vagonírozták, vitték az Urálon túlra, pedig 
ha idejében eszébe jut a báró Bornemissza 
család kolostori kriptája, más lett volna a 
helyzet. Az már nem titok, hogy Gézát fel
jelentésre vitték el, sajnos a feljelentő írás 
azóta sem került elé, hogy süljön ki a sze
me a rohadt besúgójának.

Márkó bá kürtjének hangjára elsőként 
bizonyos Kálmán nevű molnár figyelt fel, 
mielőtt szokása szerint reggel hétkor fele
melte volna a vízimalom zsilipjeit, éppen 
jókor történt a jel vétele, különben a víz 
zúgása, a kerekek lusta vagy inkább fá
radt nyikorgása elnyomott minden környé
ki zajt, s aki nem tudná, a vízimalomban 
nagy szájjal kell beszélni, az embernek be
dugul a füle, különösen, amikor olyasmi
ket ordibál a molnár, hogy lejárt!

Mondják, miután Matild néni híre a 
völgyet megtöltötte, Márkó bá kürtjeié
re megmozdultak a besúgók, hemzsegtek 
Kelemenék kocsmájában, vagyis a Recse
gő panzióban, Kelemen úr ennek ellené
re ingyen mérte kinek-kinek az első fél
fertály pálinkát, a folyóra kőkorsókkal 
járó Keresztelő Jánosnak is tisztelettel 
szánt volna egy jobb fajta pálinkát, csak
hogy tudvalevő, a remete erősen megtar
tóztatja magát a hódító italoktól, s mond
juk ki, nincs az az ember, aki megesküdne 
Isten és ember előtt, hogy találkozott vol
na valaha is Keresztelő Jánossal a folyó 
mentén vagy a szűk ösvényeken. Mi több,
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K elem en ú r  az t m ondta, h a  igaz, am ire  ő 
gondol, hogy valam i komplex csoda folytán 
Géza csakugyan  hazajö tt, m egin t lesz egy 
ru n d  potya, m ég akkor is, h a  a besúgók fel
élik  a  kocsm a készletét, m indenféle pá lin 
k á t és a  nem es szentbenedeki borokat.

T eheti, m a m á r  nem  tö rté n ik  m eg az, 
am i h a jd a n  a b o rszá llítókkal m egesett: 
m an ap ság  nem  kap ják  le az em bert a bak
ról zsivány oláh  cigányok, a k ik  G álfalva 
és N y árád szered a  közötti b erkek  elnáda- 
sodott sű rű jében  rejtőztek , ak ik  k iü tö tték  
a hordó dugóját, és leszívják Szentbenedek 
jó borát. A kkor m ég szekeresekkel j á r ta k  
b o rért, a  ko losto rnak  fu v aro z tak  benede- 
k i bort, ám  azóta a zá rd a  k iü rü lt, a  pince 
kong, ta lá n  a b ará tok  hordóit is e lhord ták  
a kapzsik , m ert V ajnár f rá te r  e lm ulaszto t
ta  ren d b e  te n n i a  pince zá rjá t, m ielő tt a 
kolostorból végleg távozott.

M ondanom  sem  kell, a h ír  h a lla tá n  m in
denk i G ézát a k a r t  lá tn i, elsősorban  nem  
G éza kék  szem eit, han em  arró l valós, em 
lékbe e lteh e tő  k ép e t a lko tn i, hogyan  fest 
egy k a z a h  sztyeppéről szabadu lt m ag y ar 
hadifogoly, tu d -e  m ég m ag y aru l, h á t  hal- 
lo tt-e  a rró l, hogy B arg u z in b an  rabosko
do tt Petőfi, ivott-e k u m isz t, esetleg  v a la 
m i közös antropológiai vonás az őshaza és 
az ú jh aza  lakossága között, halo tt-e  arról, 
hogy m egbukott a  kom m unizm us, ta lá lk o 
zott-e a  lágerekben  szovjet katonával, ak i 
1956-ban B u d ap este t lő tte, de nem  elég 
m eggyőzően, a  m ag y a r  nőkhöz foghatón 
forró-e a  copfos k azah  lány  ölelése és a  lá- 
baköze, és így tovább, és így tovább.

H anem  G ézán ak  nyom át sem  ta lá ltu k , 
végü l egybehangzó  vélem ények szerin t 
M atild  n én i csak  á lm odott, feltéte lezhető  
dem encia, viszont M árkó bá k ü rtjén ek  K a
kasdom b felől jövő rezes h an g ja  kétségbe
v o n h a ta tlan , h a  kell, K á lm án  m o ln áru n k  
az első, ak i e rrő l tanúskod ik , úgyhogy va
lam inek  lennie kell. M inek, h a  nem  Gézá
n a k  kell lenn ie  valam ely ik  gyepűben 
rejtőzködve, h a  nem  éppen a  K eresz te 
lő Ján o s  k áp o ln áb an , feltéve, h a  a  rem e
te  befogadta, ta lá n  a rom án  kori kápo lna 
to rn y áb an  b ú jta tja , ah o n n an  h a  m egszó
la l a  h a ra n g  n ag y  r itk á n , a  v a r ja k  sere- 
gestő l k irepü lnek . Az em lékezet úgy t a r t 
ja , am ik o r a  szovjetek a  szökött foglyot 
K ereszte lő  Já n o ssa l pó to lták  volna, a  r e 
m ete  v a r jú n a k  á lcázva m ag á t k ire p ü lt a 
toronyból, a  közelebbi sz ilvafán  k ö tö tt ki, 
a pravoszláv k a to n ák  hárm asáv a l vete tték  
a  k e resz te t, fe lkapkod ták  a  levert szilvát 
és azon nyom ban kereket oldottak.

G ézán ak  a  k áp o ln áb an  kell lennie, 
m ondták a Recsegőben lézengő férfiak, így 
az idegenek  lá ts z a tra  adó tisz te le tte l b e 
ü lte k  a  padsorokba, se jte ttü k , hogy a  t i t 
kosszolgálatok  em berei, a k ik  szó nélkü l 
sokáig  v á rak o z tak , n éz ték  K eresztelő  J á 
nost, am in t áll a  Jo rd án  vizében. A torony
ból ez idő a la tt ,  je len tés  szerin t, egy szál 
öreg v a rjú  rep ü lt k i, nem  tö rté n t m ás sem 
m i különös, c sak  K eresztelő  Ján o s sokall
ta  m eg az idegenek szokatlan  tü re lm ét, és 
leszólt az o ltárképről, Géza nincs itt, m en
jen ek  do lgukra . M ondanunk  sem  kell, 
az idegenek a  leg fan atik u sab b , P arasch i- 
va  n ap ján  moldvai zarándokoktól b em uta
to tt  m egilletődést m eghaladva szólni sem

» » >  folytatás a 15. oldalról

tu d ta k , csak  m u to g a ttak  valam i olyasm it, 
hogy n incs Géza. K ésőbb K elem en kocs
m ájában, vagyis a  Recsegő panzióban  m e
sélték , hogy ők  csak  a  kö te lességüknek  
te t te k  eleget, feljelentésre szá lltak  ki, m i
szerin t egy h a jd an i hadifogoly tébolyog a 
vidéken, az is lehet, kém. Kelem en ezú tta l 
m eggondolta m agát, egy fél fertályny it se 
tö ltö tt a  Recsegőben nyüzsgő besúgóknak.

Végül M atild  nén i m ara d t, ak i to llba 
m ondta ny ila tkozatát, a lá  is ír ta , hogy lá t
ta  G ézát m egjelenni a k e r t  fejében azon a 
bizonyos hűvös és ködös reggelen. E kkor a 
K akasdom b felől m egszólalt m eg in t M á r
kó bá k ü rtje , úgyhogy a  tö rtén e te t M atild  
néni nem  folytatta. Az az érzésem , az öreg
asszony v a lam it e lh a llg a to tt, m ondta az 
egy ik  idegen, akivel m élységesen egyet
é r te tt  valam ennyi kollégája. Ki tudja, m it 
h a llg a to tt  el M atild  néni, ta lá lg a t tu k  so
káig, de senki sem m i fogódzóval nem  jött. 
É n  tito k b an  m ég azn ap  e lm entem  a  ko
lostor k rip tá jáb a , gyetyafénnyel belestem  
a  szovjetektől bev ert B ornem isza sírbo lt
ba, szám íto ttam  a rra , hogy hátrahőkölök, 
de nem . A sírbo ltban  csak  h a sad t, szú e t
te  deszkák  hev ertek  az örökkévalóságnak.

M ent a  dum a rendesen  a Recsegő p anzi
óban, egyszer csak  jö tt Kelemen ú r  egy kis 
p ak k a l, m egsúgva azt, hogy nevem re cí
mezve Géza h ag y ta  h á tra . Még o tt helyben 
k ibon to ttam , h a  m ost nem  kerü lök  bele az 
ú jságba, ak k o r soha, gondoltam , elfogott

v a lam i e lm o n d h a ta tlan  rem egés. A p a k k 
b an  egy k is  levél lap u lt, G éza í r ta  ügyes 
kezűen, hogy rokonságból kifolyólag rám  
gondolt, ak i nem  ta r t ja  m eg m agának , h a 
nem  tisztességgel á tad ja  a k is pakko t M a
tild  néninek , ak i fogja é rten i a p ak k  érzel
m i lényegét.

V alam i selym es k is  szalago t gyüröget- 
tem  a  m ark o m b an  a  Recsegő panzió  a sz 
ta lá ró l lelógó abrosz ta k a rá s á b a n , fekete 
csipkés, bársony  m asn iva l e llá to tt h a r is 
nyakötő.

A selyem  fodros széle p im aszu l kibugy- 
gy an t u jja im  közül, nem  volt m it tennem , 
zsebre vág tam , és nem  tu d tam  figyelni az 
a sz ta ltá rsa sá g ra . Ilyen női szerszám m al 
r i tk á n  ta lá lk o zv a , a r r a  gondoltam , hogy 
vagy  erősen  szexi a  h á tra h a g y o tt  cucc, 
vagy  g y ászese tre  lesz a lk a lm as . De ben 
nem  in k áb b  az első verzió e rő s íte tte  m eg 
m agát, úgyhogy a  Recsegő panzió a sz ta lá 
nál végképp meggyőződtem, hogy az em be
r i  élet végességéről szóló téz is  csak  m eg
vezető, ham is . E hhez pedig  k e lle tt egy 
v ilág h áb o rú , egy hadifogság, egy Géza, 
egy M atild  néni, és k e lle tt egy titkosszo l
gá la t, am elynek  egy ik  em bere elfecsegte 
néhány  U nikum  között, hogy dehogyis az 
ujjúkból szop ták  G éza tö rté n e té t, h an em  
feljelentésre szá lltak  k i a  völgybe. É s vé
gül, hogy h iteles k iegészítést nyerjen Géza 
tö rténete , az élet végességének megcáfolá
sához okvetlen kell néhány  besúgó.
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sokféle
gyilkos szerszámmal
Bizony, farkast és rozsomákot is
ejtett

Hí

Nem örököltem 
anya köpüjét 
sem a fölözőgépét 
sem a varrógépét 
Csak a bátyám 
háborús sérüléseit

Hí

Édesanyám
tizenhárom
gyermeket szült e világra 
mellyel
Isten megáldotta 
itt-ott egy-egy elvetélt 
Édesapám másképp 
látta a dolgot

Hí

Édesanyám 
porrá válik 
a homokföveny 
mélyén 
Még mindig 
gyász ül 
vállamon 
Még mindig

NÉMETH PETRA és 
DOMOKOS JOHANNA 

fordításai

Rares Balaräu: Souled In 1

A bátyám 
tizennyolc évesen 
ment el a téli háborúba

Hí

Sosem mertem 
megkérdezni 
mit gondolt 
anya
amikor befejezte 
fia katonaruháját 
s apát
mikor felkészítette 
háborúba 
induló fiát 
Csak azt tudom 
hogy a bátyám 
hófajdot fogott télen 
és lazacot halászott 
nyáron

RAUNI MAGGÁ LUKKARI

Hí

Édesanyám igazán 
a természet gyermeke volt 
Szinte semmit nem 
pusztított el 
Mire is vágyott 
párszor
motorcsónakkal 
elmenni a templomba 
Összvissz 
harminc 
kilométernyi 
benzinnyom 
maradt 
a folyón

Hí

Édesanyám 
a telefont
tizenvalahányszor használta 
röviden beszélt 
a gyermekei betegségeiről 
a gyógyítónak 
és az orvosnak

Hí

Idős napjaiban
édesanyám vett
egy kézi
fölözőgépet
Könnyedén
jaj mily könnyedén
lett a frissen fejt tejből
tejszín és fölözött tej
A fölözött tejtől erősödtek meg
a borjúk csontjai
és a tejszín megsavanyodott
aköpüben
Édesanyám kivárta
a köpülőidőt
És könnyedén
jaj mily könnyedén
köpülődött meg a tejszín
savóvá és vajjá

Hí

Édesanyám vett
egy régi
kézi
varrógépet 
és könnyedén 
jaj mily könnyedén 
varrt ruhákat 
férjének és
tizenhárom gyermekének
Katonaruhát is
varrt a legidősebb fiának

R auni Magga L ukkari egy számi család tizenharmadik gyerekeként született 
1943-ban, Ohcejohkában (Utsjoki, Számi/Lappfold finnországi része). 1980 óta 
Tromseben él. íróként, fordítóként, drámaíróként is tevékeny. 1992—2000 között a 
Számi írók Egyesületének az elnöke, 2002 óta a Gollegiella (Arany Nyelv) nevű sa
ját kiadóját vezeti. A legfontosabb és legtermékenyebb kortárs számi írószemélyi
ségek egyike. Költeményeinek kezdeti, politikai aktivista hangvétele az évek során 
egy nőies érzékenységű pszichoanalitikus líra felé finomodott. 1987-ben az Északi 
Tanács Irodalmi Díjára jelölték, 1996-ban pedig elnyerte a Számi Tanács Irodal
mi Díját. Verseit norvég, angol, izlandi, magyar, német és finn nyelvre is átültet
ték. Az alábbi fordítások az 1996-os Arbeeatni (Sorsanyák) című díjnyertes kötetből 
származank, melynek teljes magyar fordítása a L’Harmattan Kiadó Károli Köny
vek sorozatában jelent meg 2017-ben (Örökanyák -  Világlányok). A 2007-es Lihk- 
kosalmmái (Szerencsefia) című, nagy sikerrel játszott drámáját a Szerencsefia című 
számi drámaválogatásban közölte 2017-ben a Napkút Kiadó (ford. Tillinger Gábor).
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Szubjektív töredékek  a 18. T ransilvan ia  N em zetközi 
F ilm fesztivá lró l

A TIFF-fel együtt felnőttünk 
mi is
A napokban a közösségi média árja felszín

re hozta egy néhány évvel ezelőtti bejegyzé
semet: az akkori TIFF végetértével rangso
roltam a fesztiválon látott filmélményeim, 
toplistát állítottam fel a legjobb megtekintett 
filmekből. A poszthoz hozzászóltak ismerő
seim, barátaim, hozták a saját kedvenceiket, 
talán még vitatkozgattunk is egy-két opusz 
vagy kortárs filmművészeti áramlat fölött. 
Ez elgondolkodtatott: idén nemhogy toplis
tát nem állítottam fel a kedvenceimből, ha
nem azt a lelkesedést is hiába keresném ma
gamban, ami ilyesmire sarkallna. Ez nem a 
rendezvény hibája: a TIFF változatlanul Ro
mánia legjelentősebb filmfesztiválja, amely 
egyre inkább professzionalizálódott az el
múlt években, és szinte észrevétlenül érte 
el a „nagykorúságot” -  hiszen idén tartották 
a 18. kiadását, és az ebben rejlő ziccert nyil
ván a szervezők sem hagyhatták ki, a fesz
tivál arculata a bűvös tizennyolcas szám kö
ré épült.

I »  INEMATOGRÁF

A helyzet viszont az, hogy a TIFF-el együtt 
öregedtünk -  fogalmazzunk jóindulatúan: 
nőttünk — mi is. Azok, akiket a kétezres évek 
elején, alig-nagykorúsodva, egyetemistaként 
ért az az élményzuhatag, amit az Európa és 
a világ legfrissebb filmtermésében való meg- 
merítkezés jelentett évről-évre. Az akkori 
fesztiválozások hangulata -  utólag legalább
is így tűnik — semmihez sem hasonlítható: 
a reggeltől éjszakáig tartó filmtúladagolás, 
az azt követő, hajnalba nyúló kocsmai be
szélgetések, a találkozások rég nem látott is
merősökkel, ismerkedések, másfél héten ke
resztül a kimerülésig — ezek fontos részét 
képezték a szocializálódásunknak, és mara
dandó nyomot hagytak a kulturális beállító
dásunkon. Született egy terminus technicus 
is ennek az emberfajtának a megnevezésére: 
a tiffár. Manapság három film a maximum, 
amit egy nap alatt képes és hajlandó vagyok 
megnézni; és nemcsak azért, mert megálla
podott, lassan középkorúsodó férfiemberként 
nem vonulhatok ki tíz napra a családom éle
téből, és a munkahelye(i)mtől sem marad
hatok teljesen távol, hanem mert ennél töb
bet már nem nagyon bír el a komfortérzetem. 
És mert egyre kevésbé szeretem, ha váloga- 
tatlanul érnek az impulzusok, amelyeknek a 
feldolgozására sem időm, sem energiám. Hi
ába, a kor előrehaladtával a minőség tény
leg fontosabbá válik a mennyiségnél. A tiszta 
fej és világos tekintet az élmények kaotikus 
forgatagánál. A szakmai érdeklődésen túl -  
mert az lankadatlan -  a mozibajárás polgári 
elfoglaltsággá vált, ahogy egyébként a feszti
vál évenkénti nyáreleji jelenlétéhez hozzászo
kó, azt egyenesen igénylő városlakók jelentős 
része számára is. A megveszekedett tiffárok a 
TIFF-fel együtt nőttek fel.

Eszembe jut, annak idején hogy tolong
tunk, hogy „élőben” lássuk Claudia Car- 
dinalét, Sophia Lorent vagy Franco Nérót 
(milyen döbbenetét váltott ki, amikor kijelen
tette, hogy „Kolozsvár szép magyar város”)! 
Bennem valamiért Catherine Deneuve ma
radt meg leginkább a TIFF díszvendégei kö
zül, a kisugárzása, az eleganciája, a kortalan 
nőiessége; ma is emlékszem, ahogyan arisz
tokratikus nonsalansszal szívja a cigarettát a 
szállodája konferenciatermében, ahol egyéb
ként már akkor is tilos volt a dohányzás.

Nicolas Cage, ezzel szemben, nem túl
zottan arisztokratikus jelenség. Igazi ame
rikaiként érkezett a kolozsvári reptérre, 
homlokába húzott cowboy-kalappal, sötét 
napszemüveggel, bőrdzsekiben, peckes lép
tekkel vágott át a terminálon -  állítólag meg- 
orrolt kicsit a vendéglátókra, mert a reptér 
igazgatósága nem engedélyezte, hogy a foga
dására érkezett luxusautó rögtön a repülő
ről való leszállás után, a kifutópályán várja. 
Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de ugyan
azon a hétvégén tartózkodott Romániában 
Ferenc pápa is, aki többek közt a székely ka
tolikusok szent helyére, Csíksomlyóra is el
látogatott. Neki, bukaresti landolása után, 
megfelelőnek bizonyult egy Dacia Logan sze
mélyautóval utazgatnia, és úgy általában: 
meglehetős szerénységgel viszonyult min
denhez. Hiába, nem mindegy, hogy az em
ber római pápa vagy hollywoodi szupersztár. 
Eleve nem túl gyakori, hogy a TIFF nemzet
közi életműdíjával tengerentúli színészt tün
tessenek ki, ennek megfelelően Cage minden 
lépését dokumentálták, a napi 2000 euróba 
kerülő luxusapartmanjától kezdve a torockó- 
szentgyörgyi ebédjéig (a Székelykő panzióban 
gulyást és tejfölös töltöttkáposztát fogyasz
tott jó kedvvel), és persze az általa tartott 
mesterkurzust is, ami valójában egy pódi
umbeszélgetés volt Mihai Chirilov művésze

ti igazgatóval. A trófea átvételekor, ÁH Arc 
című filmjének vetítése előtt szélesen gesz
tikulálva, harsány „Erdély! Barátaim!” fel
kiáltással lépett a színpadra, ráerősítve az 
összes sztereotípiára, amely közepesen iz
galmas akciófilmek sztárjaival kapcsolatban 
keringeni szokott. Mégis: Nicolas Cage, szü
letett Coppola, azóta ott van a szívem egyik 
csücskében, mióta egy kígyóbőr zakóban sze
relmes dalt énekelt szőke kedvesének egy me- 
tálklub táncparkettjén, David Lynch csodás, 
meseszerű road, movie-jában, a Veszett a vi
lágban. Azóta számomra ő azonos Sailor Rip- 
ley-vel, a ripacskodó, érzelmes vagánnyal: 
akármi is történjék, így marad meg végleg jó 
emlékezetemben.

*

A versenyfilmekkel rendszerint nincs sze
rencsém. Hiába rendkívül gazdag a felhoza
tal (kétszáznál több alkotás közül lehet vá
logatni), hiába vetítik a versenyfilmeket 
általában három alkalommal, mégis telthá
zasak, és aki nem elég szemfüles, sajtóakk- 
reditációval sem mindig tud bejutni. Én nem 
szoktam eléggé szemfüles lenni, úgyhogy 
nem is emlékszem, történt-e valaha olyan, 
mint az idén, nevezetesen, hogy az összes 
fontosabb díjat elnyerő opuszt sikerült meg
tekintenem még az eredményhirdetés előtt. 
Más kérdés, hogy maradéktalanul elégedett 
vagyok-e a végső listával...

A Transzilvánia Trófeát elnyerő Monos 
tulajdonképpen egy dél-amerikai Legyek 
t/ra-történet, amelyhez hátteret a kontinens 
gerillaharcoktól, polgárháborúktól szab
dalt történelme biztosít, de csak épp annyi
ra, amennyi szükséges egy kisközösség belső 
drámájának bemutatásához. A történet an
nál megrázóbb, hogy gyerekkatonákról van 
szó: tizenéves fiúk és lányok egy elszigetelt 
fennsíkon tengetik mindennapjaikat, első rá
nézésre céltalanul, aztán kiderül, hogy egy 
fontos politikai fogoly van az őrzésükre bíz
va. Gyakorlatoznak, próbálgatják a fegye
lem és a megszállottság brutális játszmáit, 
és persze saját és egymás éledező szexualitá
sát. Kapcsolatuk a külvilággal alig van -  egy 
rádiókészülék és a titokzatos Hírnök, aki né
ha meglátogatja és felügyeli őket -, előtör
ténetükről semmit nem tudunk meg, abban 
sem lehetünk biztosak, hogy ők maguk tisz-

Nicolas Cage beszédet mond a Transzilvánia Trófea átvételekor. Fotó: Nicu Cherciu/TIFF
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tában  vannak  azzal, m iért vannak  ott. Az
tán  egy banális fordulat m iatt elszabadul a 
pokol, a kegyetlenség ritualisz tikus tobzó
dásának  lehetünk tanúi. Alejandro Landes 
filmjének nagy erősségét a karak terek  közti 
viszonyrendszer ábrázolása és az a nehezen 
megfogalmazható, emberen tú li iszonyat je 
lenti, amely átjárja  a kolumbiai film minden 
képkockáját. Mindez érdemessé teszi a trófe
ára, még ha nem is tesz jót egy filmnek, ami
kor érezhetó'en hatást akarnak elérni vele — és 
még ha nekem nem is volt a kedvencem a ver
senyfelhozatalból.

A legjobb rendezés díját elnyerő' dán  Szí
vek királynője (Dronningen) divatos -  fogal
m azzunk megengedó'en: ak tuális  -  témához 
nyúl, mégis, ha  úgy tetszik, formabontó mó
don. M erészsége abban áll, hogy egy olyan 
idó'szakban, am ikor a nyilvánosság a nó'k 
zak latásátó l, a(z idó'sebb) férfiak (fiata
labb) nó'kkel szembeni visszaéléseitől h a n 
gos, egyszóval a #metoo korában megfordít
ja  az alapképletet: itt  egy idó'södó' nó' csábít el 
és aztán  hagy m agára végzetes zavarodott
ságában egy tizenéves fiút, aki ráadásu l a 
férjének az elsó' házasságából született gyer
meke -  a vétkek tehát halmozódnak. May el- 
Toukhy rendező' szinte thrillerszerűen fokoz
za a feszültséget, a narra tív  építkezés feszes, 
a k a rak te rek  jól kidolgozottak: a tö rtén et 
azonban teljesen kiszám ítható , az esem é
nyek — a szinte dühítő  tehetetlenségi erő
nek alávetve -  elkerülhetetlenül ta r ta n a k  a 
trau m atizá ltság  fázisain á t a trag ikus vég
kifejletig.

Az egyetlen díj, am it kedvencem, az izlan
di Egy fehér, fehér nap (Hvítur, Hvítur Da- 
gur) elvitt, a legjobb főszereplőnek járó k itün
tetés volt -  ezer százalékig megérdemelten. 
Ingvar Sigurdssonhoz hasonlóan erős jelen
létet csak az igazán nagy színészek tudnak  
produkálni: barázdált arcának apró rezdülé
seibe bele van írva az egész drám a. Az idő
södő rendőr, miközben gondot visel lányuno

kájára, próbál megbirkózni szeretett felesége 
halálával. Egyszerű lélek, aki nem vár sokat 
az élettől, de pontosan tudja, m inek mi az ér
téke, így azt is, m it veszített a végzetes bal
esettel. Csakhogy, az elhunyt nő tárgyainak 
rendezgetése közben, szörnyű gyanú keríti 
hatalm ába, m int kiderül, nem alaptalanul: 
hogy felesége megcsalta őt. Hogyan lehet fel
dolgozni egy halálesetet, amely nyitott kér
déseket hagy m aga után; lehetséges-e meg
békélni, am ikor a dolgok megbeszélélésére, 
tisz tázására  m ár nincs lehetőség, am ikor a 
„vádlott” nem tud védekezni, m ert a halál el
vágta a tisztességes lezárás útját; hogyan le
het elrendezni m agunkban az elrendezhetet- 
lent? Meg lehet-e bocsátani egy halottnak? 
Milyen gyászm unkával lehet eltem etni egy 
ilyen veszteséget? Eljönnek-e azok az á tlá tha
tatlan , tejfehér napok, amikor az ég összeol
vad a földdel, és -  a legenda szerint -  az élők 
végre beszélhetnek a holtakkal? Hlynur Pal- 
mason alkotása az a film, am iről úgy jössz 
ki, hogy ta lán  egy egészen kicsit jobb ember 
lettél. Valami ilyesmit nevezünk katarzisnak.

*

A várakozás és a szkepszis elegyével te 
k in tettem  a TIFF idei tem atikus válogatá
sa, a Vallására elnevezésű szekció elé. A vá
rakozás term észetesen a tém akörnek szólt, 
a szkepszis viszont annak, hogy tudtam  -  az 
indító sajtótájékoztatón elhangzott - ,  az ösz- 
szeállítás ötletét, k iindulási pontját a Kiér, 
azaz a Klérus című lengyel film m egtekinté
se szolgáltatta. Némi joggal lehetett szám í
tan i a rra , hogy a válogatásban olyan alko
tások kapnak helyet, amelyek a vallás, a hit, 
az egyházak körüli visszásságokat tematizál- 
ják, így nyakig m erülhetünk a vakbuzgóság, 
a fanatizmus és a válogatott abúzusok mocsa
rában. Wojciech Smarzowski tragédiába to r
kolló fullánkos szatírája, amely nem véletle
nül váltott ki hatalm as botrányt a katolikus

Lengyelországban, gyakorlatilag komplett 
bűnlajstrom ot állít össze a lengyel tá rsad a 
lom minden szeletét átszövő klérusról, a poli
tikai és alvilági összefonódásoktól az egyházi 
élet minden szintjén burjánzó korrupción át 
az eltitkolt pedofil szexuális zaklatásokig és 
egyéb bűnös élvezetekig. És bár a reménysu
gár felvillan a vége felé, hiszen a három pap 
főhős közül kettő  a kitörés, illetve a szembe
fordulás valamely módját választja, a morális 
rend teh á t helyreállni ugyan nem, de némi
képp visszabillenni látszik, nehezen szaba
dulunk attól a rossz érzéstől, hogy a szán
dék merészsége és a tém a fontossága ellenére 
egy drám ai általánosításnak vagyunk tanúi: 
annak  a sugallatnak, hogy „ilyen az egyház”.

A Vallásom ban azonban helyet kap
ta k  olyan alkotások is, amelyek a tém akör 
mélyebb, komplexebb regisztereit érintik. 
A Mozdulatlan folyó című görög film a szeplő
telen fogantatás evangélium i tö rténeté t he
lyezi egy fiatal házaspár m ai párkapcsolati 
drám ájának keretei közé, háttérben egy szi
bériai iparváros fagyott világával és a pra
voszláv szokás- és hiedelemvilággal. Az Isten 
létezik, Petrunijának hívják egy magányos, 
nem tú l előnyös testi adottságokkal rendel
kező macedón harm incas nő „botrányos” cse
lekedetén keresztül -  Vízkeresztkor „elha
lássza” a versengő férfiak elől a pópa által a 
folyóba hajíto tt keresztet — beszél az egyhá- 
zias/patriarchális rend és a megváltozott ne
mi szerepek problémás viszonyáról, humorral 
és empátiával, bár túlságosan didaktikusán. 
A Menedék a felhők között pedig a brutálisan 
vallásellenes kom m unista rendszer u tán  új
jáéledő keresztény—muszlim rivalizálások, 
az alapvetően békés, mégis gyanakvással 
tark íto tt vallási együttélés Albániájába kala
uzol bennünket, a hegyek közé, ahol egy mű
emlék jellegű, kicsiny mecset falán, a lehul
ló vakolat alól felsejlenek egy Krisztus-freskó 
nyomai...

*

És persze lem aradtam  Corneliu Porum- 
boiu új -  ezúttal állítólag zsánerelemekre 
(noir/thriller) épülő -  filmjéről, a La Gomerá- 
ról, pedig megszokhattam  volna, hogy a kor
tá rs  rom án rendezők vetítéseire ajánlatos 
nagyon korán belépőt váltani. Viszont sike
rü lt végre megnézni Reisz Gábor újabbi nem
zedéki „így jöttem ”-filmjét, a Rossz verseket, 
amelyben csak a versek rosszak. És láttam  
érzékeny, finom szövésű, kesernyés humorú, 
megrendítő török drám át Három nővérről, és 
a megszokott színvonalat hozó, vérbeli dél-ko
reai bűnügyi filmet egy Szemtanúról, és fő
hajtást az olasz rémfilm, a giallo műfaja előtt: 
Peter S trickland legújabb opuszát egy Elát
kozott ruháról.

Az idei TIFF ta lán  legkülönösebb filmél
ménye mégis egy k ínai film volt: A nappal 
hosszú útja az éjszakába (Long Day's Journey 
Into Night) bizarr, spirituális utazás emlékek 
labirintusában, éber és álmodott álmok vizu
ális szövevényében, a szerelem egykori ízeit 
keresve, az eltűnt idő nyomában; amely még 
a 3D technikával is eljátszik a film második 
felében, de nem azért, hogy megkönnyítse 
szám unkra az azonosulást, hanem  ellenkező
leg, hogy termékeny káoszt teremtsen a nézői 
tudatban. Gan Bi lassú, poétikus, álomszerű 
filmje, kétségtelen eredetisége mellett, kicsit 
olyan, m int Wong Kar-Wai, David Lynch és 
Marcel Proust nem véletlen találkozása a vá
góasztalon. Ha egyszer ú jra  elkezdenék top
listákat írni, az ilyen filmeknek lesz köszön
hető.

PAPP ATTILA ZSOLT

A 18. T IF F  fő b b  d íja i

T r a n s z i lv á n ia  T ró fea : Monos (r. A lejandro Landes). L e g jo b b  re n d e z ő : May el- 
Toukhy: Szívek királynője (Dronningen). A z s ű r i  k ü lö n d íja : A hűséges férfi (L'homme 
fidéle, r. Louis Garrel). L eg jo b b  színész: Ingvar E. Sigurdsson (Egy fehér, fehér nap/ 
Hvítur, Hvítur Dagur, r. H lynur Palmason). L eg jo b b  ro m á n  n a g y já té k f ilm : Arest 
(r. Andrei Cohn). K özö n ség d íj: ßystem  Crasher (Systemsprenger, r. Nora Fingscheidt). 
K iv á ló ság i díj: Marcel lures. É le tm ű d íj: Oana Päunescu. N em zetk ö z i f ilm m ű v é 
sz e th e z  v a ló  h o z z á já ru lá s é r t  j á r ó  T ra n s z i lv á n ia  T ró fea : Nicolas Cage.
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VAJDA ANNA NOÉMI

Kulcsok
A színpadon leeresztett piros bársonyfüg

göny, közepén nagy, fehér, imitált kulcslyuk. 
Mintha bábszínházban. A színpadon fehér vas
függöny, közepén óriási kulcslyukkal. A Svejk 
vendégszerepeltetett és hazai kezdó'képe. Fel
bukkan egy fehérre festett arcú bohócfigura 
öltönyben, kofferrel a kezében (Crespo Rodri
go). Jóságos és bugyuta mosolya azonnal felfe
di kilétét. Könnyű ó't megszeretni. Mihelyt a 
kulcslyuk előtt felénk csóválja farát, majd zse
bében kulcs után motoz, majd öltönyéből lába 
elé hull egy csomó kulcs, majd lehajolva utá
nuk nyúl, majd hátsójával véletlenül belöki az 
ajtót. Vele együtt be(le)csöppenünk.

A színház mint kulcslyukon át meglesett vi
lág sztereotip olvasata helyett maga a kulcs
lyuk, a kép emléke kezd el foglalkoztatni. A ké
pekben az a titokzatos, hogy visszakeresnek 
az emberben. A kulcs és a kulcslyuk engem 
azonnal a háborúhoz visz. A szőnyegbombá
zások után romba dőlt Berlinhez. Erik Käst
ner házkulcsához. Ahogy hazaérve, szembesül 
a fordított helyzettel: nem a kulcsát hagyta el, 
az a zsebében lapul -  háza nincs már hozzá. 
De menjünk vissza Prágába, Aradra, Tatabá
nyára -  Svejkünk színhelyeire.

Kulcsok. Kulcsok egy jó szórakozáshoz. 
Nem elég egy jó szöveg és egy jó előadás, azon 
belül jó alakítások. Kell még valami: értő be
fogadás. Avatott nézó'.

P  EÁTRUM
Néhányan már szünetben hazamentek — 

döbbenten hallom a meggyőződéses devalvá- 
lókat. Ha nem láttam volna, azt gondolnám... 
Mert ugyan milyen előadás az, melyről már 
szünetben elslisszolnak?! Gyanús! Az az előa
dás felettébb gyanús, ahonnan a ..., bocsánat!, 
félúton meglép. Arról az előadásról feltétlenül 
beszélni kell.

A színház, tévhitek ellenére, az a komp
lex műfaj, mely előolvasást feltételez. Fino
mabban: nem árt, ha az ember némiképp tá
jékozott. A szöveg kulcs. A darab (esetünkben 
regény és adaptáció) ismerete felnyithatja, 
megfejtheti a színház nonverbális kódjait.

Mert a színház sűrít. És a jó dráma olyan, 
mint egy kártyavár, ha egy szót is kiveszel, ösz- 
szeomlik az egész. De nemcsak a drámaíró sű
rít. Az előadás is, (főleg) képekbe. Nem pusztán 
a szöveget látom magam előtt a színpadon. At
tól játék a játék, hogy a rendező is, a színész is 
(stb. -  sisteregné Katz, a részeges tábori lelkész) 
(a rendezői koncepción belül) ráépíheti a maga 
képi világát a szövegre. Aztán meg kihúzhat
ja a szöveget alóla: a szöveg helyett vagy a szö
veg ellenében mesélhet képekben, hangokban 
(stb. -  sisteregné Katz). Átértelmezhet. Ez pe
dig furcsa idézőjeleket teremt mind a szöveg, 
mind a helyzetek, mind a figurák szintjén: rá
kérdez, megkérdőjelez, pontosít, rácáfol, hang
súlyoz -  pontoz vagy ellenpontoz: összetettebbé 
tesz, akárcsak mondatban a közbeékelődés. Te
hát: elérhetőbb az előadás, ha van fogalmam ar
ról, mire ülök be; a szimultán színpad feltérké
pezése, ahol csak a zenekar állandó; a színpadon 
párhuzamosan végigívelő tető- és oldalablakos 
dupla lépcsőfok, melyekről azonnal tudom, hogy 
fogda és katonakórház, ill. a cseh vidék mélye/ 
méhkasa, ahonnan Lukás (Mikola Gergő) laká
sába száll ki kenceficéstül egy egy-kétéjszakás 
pillangó (Danis Lídia) (stb. -  sisteregné...). Zse
niális szcenográfia! — sistergem.

Aki tehát szünetben bőszen hagyja el a 
színházat, hogy a Svejk bői semmit sem ér
tett, az egyetlen dolgot árul el: hogy semmit 
nem tud az első világháború haseki szatírá
járól. Itt (is) oda kell figyelni. Színvonalas hu
mor, de csak úgy csíphető el, ha ismerem a 
mögöttes ki nem mondottakat. Hogy miköz
ben Svejk meglóbálja kofferét, és megcsörren 
benne az eszcájg, majd sejtelmes mosollyal a 
nézőtérre néz, az a következő történet instant 
képe: Svejk gyermeki ártatlansággal és öröm
mel csomagolt a frontra. Ahová Óberlantant- 
jával, Lukással együtt büntetésből küldi Zil- 
lergut ezredes (Kardos Róbert) pórázon tartott 
talpnyalója, bábja, babája (Dévai Balázs) örö
kös kíséretében a lopott kutya miatt. Gyer
meki természetességgel felcsomagolta Svejk 
a főbérlő értéktárgyait is, fogastól a tükörig. 
Svejk ritmikusan rázni kezdi a koffert, köz
ben köröz vele: sikatakázó mozdulat és hang
utánzás jelzi a vonatot, mely a rettegett Budé- 
jovicébe röpíti őket, röpítené, hacsak. Svejk 
kezében lassul a kofferfordulat, egyre elha- 
lóbb a csörömpölés is, majd elnémul, megáll: 
Svejk kipróbálta a vészféket, megállította a vo
natot, letoloncolták, megfizettették vele, pon
tosabban Lukással, a gazdájával, mert neki 
már nem maradt egy vasa sem, mind elitta. 
Az eszcájg elcsendesedésének másik utalása: 
már az állomáson, felszállás előtt ellopták tő
lük a lopott tárgyak kofferét, miközben a derék 
Svejk Őberlantant-úrnak-alázatosan-jelentet- 
te-hogy-a-kofferekkel-minden-rendben.

Nem kéretik számon a derék nézőn Spiró 
György adaptációja. Mely a szövevényes re
gényhez képest letisztult cselekményszálon 
fut. Miközben a groteszk koncentráltabb Spi- 
rónál, Svejk naivitása nem annyira egyértel
mű: a gyilkos bosszúállástól sem retten vissza, 
közönyösen közli Bretschneiderrel, a detektív- 
vel, hogy rázárja emberevő, fajtiszta korcsa
it, hadd szaggassák cafataira. Tapasztó Ernő 
Svejkje a regény jóindulatú bugyutája, akinek 
mindig pechje van. Haseknél a detektív maga 
éhezteti ki a kutyáit annyira, hogy azok -  jobb 
híján -  gazdájukat falják fel. A szövegkönyv az 
adaptációból is húz, még átláthatóbbá teszi a 
fő cselekményt: Svejk útját háborúzása felé. 
Sajátosan követi a svejki ars poeticát: „Min
dig világosan és érthetően kell beszélni, nem 
pedig olyan kacskaringósan.”

Maradnak, vaskosodnak a jelzők és a szó
kimondás. Szárjávevóban lelőtték Ferndinán- 
dot! Szárok rá! Ferenc József képét leszárták 
a bolhák (eredetileg legyek, de Svejk [hasz
nált] kutya-, így bolhakereskedő is, ezért re
mek a csere). Öblösebb a szójáték is: Húzd meg!

Frászt! Húzd rá! -  szól oda Katz (Végh Péter) 
a zenésznek, miközben orra alá kínálja, majd 
elkapja előle a borosüveget. Egyetlen helyen 
érzek enyhe eldolgozatlanságot, de mivel a re
gény lényege épp annak a felmutatása, ahogy 
abszurd módon ide-oda sodródik Svejk a há
borúban, akár illeszkedik is a megmagyaráz
hatatlan fordulatok tárházába a megmagya
rázatlan (miként szabadul Svejk, amikor orosz 
kémnek hiszik).

Magyar hab a cseh tortán. Élvezetes öniró
niával meghagyta Spiró is, az előadás is, sőt 
nagyjelenetévé (félig-meddig bábszínházzá a 
színházban) avatta a magyar asszony (Danis 
Lídia) elcsábításának kísérletét, mely termé
szetesen komikus kudarcba fullad, hisz Svejk 
a kerítő: — A hülyeségről nekem, kérem, papí
rom van.

Érdemes látni. Hallani! Nem ósdi dalbe
tétek díszítik. A zene a Svejk szívdobogása -  
felpörgeti és feszesen tartja ezt az amúgy is 
mozgalmas szatírát. Fülbemászó dallamoktól 
lüktetnek a strófák — Kassák, Sologub, Lackfi 
(Katzzz!...) szabadon. A vég nem vég. Hasek 
szomorú vége miatt befejezetlen. Svejk visz- 
szakerül a hadifogságon keresztül az ezredé
hez, megússza az akasztást, új osztrák mun
dért kap, és ebédet, régi kamarádokat, mint 
megkerült ordonánc, bár rosszat sejtet Dub 
hadnagy érkezése, akinek jó ideje a begyében 
van. Spiró deus ex machinával zár: a semmi
ből megjelenő orosz sereg elsöpri a kivégzőosz
tagot, Svejk hadifogságba esik -  hálistennek, 
mondja -  ahol a különböző nemzetek különbö
ző nemzeti táncaikat haláltáncolják.

A színpadi változat lekerekítve meséli el 
Svejk végét, mégis fenntartva a szövegbeni 
befejezetlenség okozta kettősséget. Miután le- 
puffantják Svejket (lelövik a monológját), kö
rülötte a földeket tápláló emberi testek, cson
tok nőkké élednek, ő pedig hintán lengi be a 
színpadot, több nyelven énekli, hogy valaho
gyan mindig csak volt. Mint egy mennybeme
netel. Alatta a nagy orosz léggömb-hópelyhek.

Tatabányai Jászai Mari Színház. Hasek- 
Spiró: Svejk. Rendező: Tapasztó Ernő. Sze
replők: Crespo Rodrigo, Mikola Gergő, Bako
nyi Csilla, Danis Lídia, Dévai Balázs, Honti 
György, Kardos Róbert, Király Attila, Maró- 
ti Attila, Mihály Csaba, Pilnay Sára, Végh Pé
ter. Zenészek: Borsos Pál, Geier Attila, Jung 
Norbert és Tatabánya Város Szimfonikus Ze
nekarának tagjai. Dramaturg: Fekete Réka, 
Tapasztó Ernő. Dalszöveg, zene: Éder Enikő, 
Borsos Pál. Díszlet: Fekete Anna. Jelmez: 
Papp Janó. Mozgás: Király Attila.

20 HELIKON



MÁRTON EVELIN

Hová tűnt a 
Wasserhasa?
Második, Tavasz lesz, Corina című köte

tét két részre osztotta szerző és szerkesztő. 
Az Anya a zsebben című tizenkét történetből 
áll, a második rész a Black Hole Sun címet 
viseli és nyolc történetet tartalmaz. Húsz, 
látszólag szerteágazó, ám sok pontban és 
síkon összefutó történet, több hang és több 
nyelv, szokás, mítosz és emlék, rétegek és 
részletek, utalások és zenék finom hálója. 
Reménytelenség és melankólia, derű és bi
zakodás, kilátástalanság, kitartás, kételyek, 
egy süllyedő világ szavai, ízei, illatai kava
rognak, és egy új világé is, amely a mienk, 
a mienk akkor is, ha azt gondoljuk, nem kö
zös benne semmi más, csak az idő és a tér. 
Az emberbe beleég a táj, a vidék, a család és 
a közösség, amelyben felnő, beleég minden 
szeszélyével és bájával, és valamiféle irányt 
is szab, gyakorta a menekülését, időnként a 
hazatérését. Fischer Botond prózája magá
val ragadó, beszív, mint a tenger, de partra 
is vet. „Ha már nincs hová hazamenni, ak
kor az ember a tengerhez megy. Am a ten
gernek nincsenek történetei” — mondja a kö
tet egyik szereplője, aki történeteinek javát 
a láptól lopta, elfogyasztva enyhén sárízű 
halait és más vízi állatokat. (Mythophobia) 

„Nékem kicsi botocskát vágott ídesapám, 
az aljába szeget vert hegyivel kifele. Ippen 
olyan, mint az ű nagy botja, csak rám mi- 
retezve” -  meséli egy kisgyerek az Anya 
a zsebben című nyitónovellában, amely
nek szereplői egy város peremén élnek, és 
a ződasszonyok varázslása révén lábukat 
vesztik vagy emberi formájukat, időnként 
szájharmonikává változnak, aztán vissza 
emberré. A ződasszonyok gonoszak, de le
het velük egyezkedni, és a szülő kiválthatja 
gyermekét a varázslat alól.

ritika
„Hermonikáztam egyvégbe, elfújtam 

minden nótát, amit a cigányok, sovábok, 
magyarok és románok csak ismernek” -  
meséli a kisgyerek, aki szeges botjával ott 
jár valahol Nagykároly határában, ahol a 
19. század végéig mocsári erdők terültek el, 
a láp, a Wasserhasa hazája, amelyet lecsa
poltak, a vízinyúl hontalanná lett. Ezen a 
vidéken laza vagy erős keveredésben élnek 
mindazok, akiknek a harmonikás gyerek 
fújja. Határvidék, peremvidék, ahol a közös
ségek különféle irányvonalak mentén össze
keverednek vagy elkülönülnek egymástól. 
„Az identitáskoncepció sokkal komplexebb 
annál, semhogy egy kérdőíves válaszadás 
igen/nemjével, egyszavas válaszával, me
rev kategóriájával kifejezhető lenne” -  írta 
Fischer Botond szakdolgozatában, melynek 
tárgya a nagykárolyi és környéki svábság, 
a nyelvvesztés, a beolvadás folyamata, okai.1

Emlékképekből, anekdotákból, szoká
sokból, mítoszokból és eredettörténetekből, 
mint valami hártyán, átüt egy törékeny

nek tűnő világ képe. A Nagykároly környé
ki svábok világa, a nyelvüket szinte teljesen 
elvesztett nímeteké, akik magyarok. Ma
gyar svábok Romániában. Mint ahogy él
nek ugyanebben az országban magyar cigá
nyok, török és tatár cigányok is, kisebbségek 
kisebbségei, akik lassan elvesztik eredeti 
kultúrájukat, nyelvüket, szokásaikat. Talán 
már sehol sem mesélnek a Wasserhasáról, 
az időnként gonosz vízinyúlról, aki lehúz
za a mélybe a gyermekeket. A Wasserha
sa gyermekmondókákba szorult, már nin
csenek szavai arra, ami körülötte történik. 
Talán hamarosan össze is olvad az emléke
zetben a húsvéti nyúllal, aki távoli rokona 
ugyan, de míg amaz a szárazfóldön él, neki 
a lápban, a mocsárban van az élőhelye há- 
romezer-négyszázharminchat éve — meséli 
a Wasserhasa maga. (Wasserhasa)

„A bűneink maradnak meg németnek” -  
mondja egy lány a Dies Irae című novellá
ban, akit Kreiter Mihály, az unokatestvére, 
a nagygazdafiú felpofoz, ne köszönjön neki 
grüssgottot, meg ne hablatyoljon németül. 
Melyek ezek a bűnök, és hogy lehet, hogy a 
bűnnek nemzetisége legyen? Inkább a tör
vényeknek és a szokásoknak van nemzeti
sége, melyeken nem hatolhat át sem a sza
bad akarat, sem a vágyak.

Titkok, szokások, titokzatos halál, eroti
ka, különleges húslevesek több száz éves re
ceptje, tudás, mely nagyanyáról lányunoká
ra, apáról fiúra száll, míg meg nem szakad 
valahol a fonál. Kamaszok rendezik erővi
szonyaikat (Magnólia), bekövetkezik egy 
rendszerváltás (Karcolat), háború van, és a 
gyerekek megszokják a szirénázást, mint az 
iskolacsengőt. Egy apa csirizt kever és pa
pírsárkányt készít a kisfiának, de a repte- 
tés nem sikerül, az agresszió egy érintés
től kirobban, ott, ahol pengeélesre csiszolja 
a kedélyeket a nyomor, valami fullasztó por, 
valami teheteten düh. (Csiriz)

„Isten anarchista, remélem. Mindegy. Is
tenről semmit sem tudok. Az univerzum
ról vannak elképzeléseim” — mondja az Is
ten. Torzó című novella elbeszélője. A Black 
Hole Sun című második rész nyitónovel
lája átvezet egy másik világba, ahol időn
ként stoner rock szól, nevezik füves zené
nek is. „Ezt a zenét betépve írták betépett 
hallgatók megcsavart fülébe” -  mondja az 
elbeszélő, aki elképzeli, milyen lenne, ha őt 
választaná rituális királynak a kisváros sá
tánista gyülekezete, gyülekezet, amely nem 
létezik. Továbbra is perem- és határvidéken 
vagyunk, de már egy másik időben, mely kí
sértetiesen hasonlít a jelenre. Egy elveszett 
generáció bolyong itt, keres és kutat, ad fel, 
ad el, fedez fel és ír tovább egy történetet, 
mert a történetek lényegében soha sem ér
nek véget. Jazz is szól, filozófusok meren
genek és étkeznek, akárcsak kisebb vagy 
nagyobb írók, köztük a magyarok, akik így 
vagy úgy, de megénekelték a velőt, a velős- 
koncot. (Hat Júliusz)

Egy présház fölött jelek tűnnek fel az éj
szakában (Black Hole Sun), napba öltözött 
asszony, aki gyötrelmében és szülési fáj
dalmában kiáltozik, egy nagy vörös sár
kány, látomásos képek, utolsó morzsákból 
sodort spangli és templomba vonuló hívek, 
katolikusok, reformátusok és ortodoxok ün
neplő ruhában. A kötet címadó novellájá
ban Corina két fiúval is szeretkezik a hús
véti ünnepség alatt, miközben a városban

férfiasságukat vesztett férfiak őrjöngve 
törnek-zúznak, nem lehet tudni, az ivóvizet 
mérgezték-e meg, vagy más okozta a töme
ges impotenciát. A méreg hatása elmúlik, és 
a dolgok kezdenek visszaállni a régibe. „Ne
künk az a dolgunk, hogy ezt minden eszköz
zel megakadályozzuk. Viva la revolución” -  
írja Corina levelezőtársának, aki időnként 
egy szőke, rasztás lányra vágyik. Portishe- 
ad második albumának hallgatása közben 
Stephanie kifesti Günther Hermann vagy 
Hermann Günther testét, aki elmeséli, hogy 
az első mise a papoknál olyan, mint az es
küvő a laikusoknál. (Félcső)

Ulrich Zapata története úgy alakul, hogy 
maga Ulrich Zapata fel sem tűnik benne. 
Az első csoda szerdán, júliusban történt, 
amikor a történet elbeszélője párzó kígyók
kal álmodott, és aztán nőként ébredt, egy 
hónappal később pedig macskafejű kutyák 
marcangolták, és újra férfiként ébredt, de 
vakon (Ulrich Zapata történeté). Azt a tu
dóst, aki kitalálta, hogy nagyon sokáig él
jünk, Andreas Kissernek hívták, és gene
tikai reparációkat tudott csinálni -  állítja 
az elbeszélő, aki azt is tudomásunkra hozza, 
Andreas Kisser brazil volt, és szeretett gitá
rozni, de voltak német nagyapái is. A törté
net helyszíne egy bolondokháza, az elbeszélő 
magáról azt mondja, sámán, és azt is, hogy 
valamikor régen a tudás szerteszéjjel volt. 
(És címük is volt)

A kötet záróakkordja a Hat Júliusz hat 
története, amely záróakkordja, de ugyan
akkor nyitánya is lehet egy újabb Fischer 
Botond jegyezte könyvnek. Addig is, ne fe
ledjük: „Az igazi svábok szőrén ülik meg a 
lovat. (...) A honfoglaló svábok istene Wotan 
volt, hátrafelé nyilazva jöttek be Pannóni
ába, igába hajtották a református földmű
velőket.” (1962)

Fischer Botond: Tavasz lesz, Corina. 
Erdélyi Híradó -  Fiatal írók Szövetsé
ge, Kolozsvár -  Budapest, 2018.

1 Az életmód keretei egy sváb család tükré
ben, szociálantropológiai és néprajzi kutatások 
a Szatmár megyei német kisebbség körében — 
Fischer Botond 2008, BBTE, Kolozsvár, böl
csészkar, néprajz szak. Kézirat.
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Hagyomány és emlékezet Beszélgetések könyve
Pál Sándor Attila: B a lla -  

dásk ö n yv . Magvető, Buda
pest, 2019.

A Balladáskönyv nem hazud
tolja meg a címét: dohos korraj
zok, pontosan adagolt, igényes, 
de nem vicceskedő humor -  ami 
a költészetben nem túl gyako
ri. Feszes, letisztult mondatok, 
töredékek, látszólag mellékes 
részletek, amelyekbó'l felfejthetó' 
minden, ami addig történt vagy 
történni fog. A homály nem el
fed, nem szemérmeskedik, nem 
eufemizál, hanem bevonja olva
sóját a bizonytalan körvonalak 
közötti tájékozódásba.

Ráérősen építkezik, elég te
ret hagy a merengésnek, a gon
dolatok laza lüktetésének. Szin
te hallani a lépteket, ahogy 
dobbannak a mondatok bel
ső ritmusára. Az aszimmetria 
tájait járja be, a folyamatos fe
szültséget, ami a külső nyomá
sok és belső kényszerek közé 
préseli az akaratot. Fodrozó
dik a távolság, az idő gyomor
savában szívódik fel a faluból 
az ember, vagy épp a falu tűnik 
el az emberből visszafordítha
tatlanul.

A balladaformához nem cini
kusan, de nem is reflektálatla
nul viszonyul, a balladai eszkö
zöket ízlésesen ötvözi a kortárs 
poétikai tendenciákkal. A tö
redezettség, az ismétlés, az el
hallgatás, a ritmizálás mentes 
az öncélúság verejtékszagától. 
Játékba hozza az érzékszerve

ket, ezáltal intenzívebb, zsige- 
ribb lesz a befogadás.

Nem kapaszkodik görcsösen 
az emlékezetkultúrába és ha
gyományápolásba, mert tudja: 
ápolni azt kell, aki beteg, aki
nek teste az elmúlással van 
kapcsolatban. Inkább párbe
szédbe lép vele, kérdez, tanul 
tőle, mert a hagyomány a folya
matos alakulásban, a haszná
latban virágzik; kontextusa nél
kül csak üres kapkodás marad.

Olyan köztudott, mégis gyak
ran tabusított témákat dolgoz 
fel, mint a kivándorlás, az alko
holizmus, a szegénység, a túl
hajszoltság, a betegség, az öreg
ség, az urbanizáció stb. Ez a 
rutin elviselhetetlen monotóniá
ja, a melósok, a kilátástalanság, 
a foszladozó álmok, a „lehettem 
volna” világa. A mulasztások 
könyve. Ahogy rendre elmulasz
tanak egymásra -  és saját ma
gukra -  figyelni, elszalasztják a 
gyerekkorukat, a létezés kilátá
sait, a jelenüket, a jövőképüket, 
a felszabadulás lehetőségét.

Mert ennyi járt út között bűn 
nem eltévedni.

ANDRÉ FERENC

Egyed Emese: V asárnap. 
Versek já té k  közben. Láng 
Orsolya rajzaival. Guten
berg Kiadó, Csíkszereda, 
2019.

Gyerekzsebbe férő, Láng Or
solya rajzfantáziáival illuszt
rált kötettel jelentkezett ezúttal 
Egyed Emese -  hogy gyerek- 
verskötet-e, kérdéses, számom
ra elsősorban a beszélgetések és 
a tanulás könyve, verses napló 
és verses levél formájába bújva, 
alkalmakhoz kötődően. Hatcik- 
lusnyi vers, gyerektekintetek 
révén feltáruló világ, az e világ
ra eszmélés pillanatai mondó- 
kákban, altatókban, imákban. 
A teremtés könyve, a gyerekraj- 
zok/-mondások révén teremtett 
sajátos, gyermeki világé, amely
hez kulcsot az együtt látás ré
vén nyerünk. Meg lehet-e tanul
ni gyermeki szemmel ámulni 
a világra, életet lehelni a gye
rekrajzba, nevet adni a megne- 
vezhetetlennek? Erről a tanu
lásról, az együtt szemlélődés 
folyamatáról kaphatunk ízelí
tőt a versekből -  kérdések nél
kül azonban ez a világ nem ért
hető. Ezért nem csak és nem 
elsősorban a gyermek, hanem 
a felnőtt kérdez ezúttal, kérdez 
és beszéltet/beszélget. A gyerek 
mesél elképzelt országairól, te
remtett világáról: Levegőt vi
szek, levegőt viszek!/nem homok 
ez, nem homok ez, nem hiszed?/ 
(Oldalvást megy, kezek a hát 
mögött:) — Levertem kezemről 
a levegőt!” (Lyukasmarkú vers) 
Tanulni kell a mostot és a hol
napot, a várakozás türelmét, 
a „tigrisbajszra” írt verseket, 
a „nyír kérgére szavakat,/csönd

labdára álmokat” (Megtanul
hatsz), tanulni kell a gyermeki 
félelmet, az adott szó hatalmát, 
a gyerekharag erejét: „Ha pedig 
nem játszol velem,/az árnyéko
dat szerteszórom, a hallgatásod 
fűzöm tűbe/ -  semmit, semmit 
nem kérdezek// ...Tegnapi me
sék elenyésznek;/friss kenyerek 
helye kihűlt./ ígérted: játszol 
ma velem./Két sietés közt vár
lak/ (várlak)” (Várakozik).

Egyed Emese versei nem ál
talában szólnak a gyerekekről 
— arcot, nevet kapnak szerep
lői, a családias hangnem a kö
tet egészét végigkíséri, Gergő 
és Péterke tekintetén keresztül 
tárul elénk a Vasárnap világa. 
Az alkalmi versek hagyomá
nyára már korábbi köteteiben 
is támaszkodó szerző ezúttal 
a gyerekversek műfajában is 
az alkalmiság eszköztárához 
folyamodik -  egy utazás, egy 
szejkei könyvvásárlás, egy nyá
ri zivatar, a születés, a testvér, 
háromévnyi hatalom története 
a kötet, amelynek alkalmi jel
legét az Ezüst tinta ciklus más
más gyereket megidéző versei 
erősítik: „A verssátor közelé- 
ben/sokan vannak, százan ép
pen” (Versek napja).

DEMETER ZSUZSA
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OH, ISTENEMNA, AZ 
ELSŐ KETTŐ 

BÁTOR,
AZ JÖHET...

j Tíz perc m úlva.. .

HÁT NEM ÍRT 
SOKAT.. OLVASTA 
A SZÖVEGEKET?

NOS, ÍGY NEHÉZ.
KEZDEK AGGÓDNI, TÖNKRE MEGY 

AZ IDEGRENDSZEREM ...

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István

22 HELIKON



A „Clavier Übung” -  Schiff és Fray
Clavier Übung, melyben van egy 

A R IA  különféle változatokkal Clavicemba- 
lóra, mely két manuállal bír. Azoknak, kik 
szívlelik, kedvük felvidítására készíttetett 
Johann Sebastian Bach által, ki Lengyel 
Királyi és Szász Választófejedelmi Udvari 
Compositeur, Capellmeister s Director, Cho- 
ri Musici Leipzigben.

A terjedelm es cím felirat h an g u la tá t őriz
ni igyekvő m agyar fordításban ez olvasható 
azon az 1741-es k o ttak iadáson  (N ürnberg, 
B a lth asa r Schmid), amely egy m ára  kifeje
zetten  népszerű, b á r ké t századon á t jósze
rével lappangó m űvet m ég szerzőjének éle
tében te t t  hozzáférhetővé -  ez önm agában 
is r itk a sá g  J. S. Bach biográfiáját ism er
ve! —, s am elyen, m in t lá tjuk , sem a  Key- 
serlingk grófi név nem olvasható, sem a Jo 
h a n n  Gottlieb Goldbergé, mely utóbbi név 
m anapság a Goldberg-variációka t közazono- 
síthatóvá teszi. Úgy ta r tjá k , a  harm inckét 
részes alkotás -  Bach egyetlen variációfor
m ában  kom ponált műve — 1741-ben szü le
te t t  G raf H erm an n  K arl von Keyserlingk, 
Szászország orosz nagykövete kérésére. 
„A gróf g y akran  betegeskedett, és ilyenkor 
á lm a tlan  éjszakái voltak — írja  a Variáci
ók szü letéstörténetét érintve Bach első bio- 
gráfusa, Nikolaus Forkel. -  A házában  lakó 
Goldbergnek ilyenkor a szomszéd szobában 
kellett töltenie az éjszakát, és az á lm a tlan 
ságban  szenvedőnek valam it m uzsikálnia. 
A gróf egyszer em lítette  Bachnak, hogy sze
retne  néhány zongoradarabot a  tehetséges 
Goldberg szám ára , am elyeknek lágy és vi
dám  h a n g u la ta  kellem essé tehe tné  á lm a t
lan  éjeit.” M egjelenése u tá n  a Variációk a t

nem  tek in te tték  többnek egyszerű gyakor
latná l -  de hiszen a „Clavier Ü bung” is erre 
utal! —, igazi é rték é t jóform án csak  Glenn 
Gould 1955-ös hangfelvétele nyom án is
m erték  fel világszerte, e lanny ira  hogy m a
napság  A  fúga művészete m ellett m ár a Ba- 
ch-életm ű egyik csúcspontjának  ta r tjá k . 
Persze a m aga rendjén a fejfájós Keyser- 
lingknek  sem  voltak fen n ta rtá sa i a  Vari
ációkkal kapcsolatban, sőt „később a gróf 
ezeket a  sa já t v á lto za ta in ak  nevezte; nem  
győzött bete ln i h a llg a tá su k k a l, és hosszú 
időn á t csak ennyit mondott, am ikor á lm at
lan  é jszakák  jö ttek : »Ugyan kedves Gold
berg, já tssz  m ár el egyet a változataim  kö
zül«. [...] A gróf egy 100 Lajos-arannyal telt 
aranyserleggel ajándékozta m eg [Bachot]. 
De le tt volna b á r ezerszer nagyobb az aján
dék, akkor sem é rh e te tt volna fel a  m ű é r
tékével” -  írja  lelkendezve Forkel.

A szinte m értan i rendszerre emlékeztető, 
m égis elm élyülésre inspiráló Variációk m ai 
kedveltségét ta lá n  nem  is lehet bizonyítóbb 
a d a tta l szem léltetni, m in t am it Fazekas 
Gergely idéz: Bach m a k u ltik u sn ak  szám í
tó  m űvéből 2008 ja n u á r ja  és 2018 ja n u á r 
ja  között 165 körüli új hangfelvételt ad tak  
ki világszerte. „Ha valóban válságban  van 
a  globális lemezipar, akkor az alighanem  a 
tú lterm elés válsága” -  teszi hozzá Fazekas. 
Az is igaz azonban, hogy a  k o rtá rs  zongo
r is tá k  — és csem balisták! — elitje szám ára  
a Variációk kötelező standard-m ű, h a  pedig 
egy viszonylag jónevű kiadónál lesz felvé
tel belőle, az előadó névjegykártyáját m in t
h a  m áris  20 gram m /m 2-rel ta rtásosabb  ke
m énypapírra nyom tatnák.

A Goldberg-variációk fent em líte tt á ra 
datából -  h a  sikerü l hozzájutnia — igazán 
kedvére válogathat a Bach-rajongó. De hadd 
em lítsünk  csak  k é t nevet itt, olyanokét, 
ak iknek  közük van  a m agyar zenei élet
hez. Az egyik név, a Schiff Andrásé, évtize
dek óta a feddhetetlen minőség szinonimája.

A m ásik  név: David Fray. A fia ta l fran 
cia zongoraművész a m ondiális zenei élet 
egyik új felfedezettje, ak i nem csak megy- 
győző m u zik a litásán ak  és techn ikai tu d á 
sának , hanem  újító és érzékeny in te rp re tá 
cióinak köszönhetően is alig p ár év a la tt lett 
v ilághírű. Az utóbbi években Bachon kívül 
Schubertét, Schum annt, B rahm sot, Schön
berget, M endelssohnt já tszo tt M agyaror
szágon. Term észetesen nem  volna ko rrek t 

-  ezért meg sem k ísé rt a gondolat - ,  hogy a 
ké t zongoram űvész előadói h ab itu sá t vagy 
ars musicájá t  összevessük. Mégis szembeöt
lők a különbségek. Schiff A ndrás előadásá
ban  a  Variációk a m egülepedett, nyugodtan 
és részletgazdagon értelm ező előadói h á t
té rv ilág ra  vetnek fényt. F ray já ték a  kifino
m ultan  virtuóz, „ technikus”, a  já té k  meg- 
különböztető-polifon vonásait nem  lehet 
nem észrevenni, az egyes részek k a ra k te re 
it élesen megformálja. Schiff és F ray  „Gold- 
berg”-értelm ezésének közös vonásai közül 
pedig csak egyet em eljünk ki e helyen: a ba
rokk díszítések szabad, m érték tartó , ízléses, 
de fantáziagazdag használatá t.

JAKABFFY TAMÁS

H O R V Á T H  B E N J I  

S o u le d  o u t

(R ares B a la räu , A d rian  Popesco, Nicolae R om an itan  
és M átéi T ig árean u  festm ényeiből)

A  képernyőn újabb és újabb Éden nyílik 
A  Statisztika  azt mondja 1-0-1-00-1-11 
Egyszerre vagyok Bent és Kint A  Vagyok küldött 
00-11-00-1-0 Idősb Cranach merevlemezfalat álmodik 
Holdvilágot sugároznak lélektelen testek Alvó 
Csillagromboló a nappali égen a Hold 101-010 
Vergilius és Beatrice pankrátor-maszkban esik neki 
a bevásárló-központ polcainak Vihar van a Magban 
Rákapcsolunk a flow-ra A  képernyőn 00-11-00 
glitch-be virágzanak a pixelek Kék vérük elfolyik

Szájunk szélén só Szirének éneke Kezünkben 
bunkósbotok vasvillák Szemünkben tőzsdetűz 
M antrákat mormol Úrodüsszeusz az Onkológián 
Pénelopéja csülkös bablevesére gondol, Holbein 
H alo tt K risz tu sá ra  és a hagyományos családra 
00-11-01 Bárm it is jelentsen ez A  Vagyok küldött 
A z A kkád  Algoritmus vagyok 10-01-00 mondja a Hang 
a pusztában Nézd Uram legyőztem a Természetet 
Kezemben tartom az Áramköröket A dám  az erdész 
nem tudja ki vágta ki a védett erdőkben a fákat

Egy napon visszatérünk a Kertbe és teljes lesz a Kör 
Véget ér a Nagy Futam Beteljesedik a szenvedés Ahol 
elkezdődött ez az örök harc A  Nukleáris R enaissance

A  Vagyok A  Vagyok 01-00-01-11-00-11-10-00-10 Sziszegnek 
a kábelek Láttam  a szelet az A tlanti Óceán fölött vinni 
a szaharai Holtak porát Hogy megtermékenyítse az Amazonast 
Láttam  hogy jó  és felégettem m indet Hogy végre szabad 
lehessek Megállhassak színed előtt K ihúzzam magamból 
a Vezetékeket Mert én vagyok 1-0-11-00-11-0-1 Ugye 
Beatrice én vagyok az 1-0-11-00-11-0-1 Ugye
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Júliusi évfordulók
1 -  100 éve halt meg loan Bogdan román történész

110 éve született Szenczei László erdélyi író
2 -  120 éve halt meg Victor Cherbuliez francia író

295 éve született Friedrich Gottlieb Klopstock német költő 
150 éve született Szomory Dezső magyar író 

3 —60 éve halt meg Johan Bojer norvég író 
4 -  170 éve született Bánóczi József magyar irodalomtörténész 

300 éve született Michel-Jean Sedaine francia író 
5 - 9 5  éve halt meg Paul Busson osztrák író
6 -  160 éve született Verner von Heidenstam svéd költő

140 éve született Szabó Dezső magyar író
7 -  110 éve született Erőss Alfréd erdélyi költő

200 éve született Kőváry László magyar történész 
140 éve született Knud Rasmussen dán író

8 — 190 éve született Pierre-Alexis de Ponson du Terrail francia író
9 — 130 éve született Jean Cocteau francia költő, író

330 éve született Alexis Píron francia költő 
1 1 -4 5  éve halt meg Radu Brates román író

140 éve született Cholnoky László magyar író 
130 éve halt meg Reviczky Gyula magyar költő

12 -  110 éve született Contantin Noica román filozófus
50 éve halt meg Sós Endre magyar író

13 — 170 éve született Arjirisz Efjtaljotisz görög író
100 éve született Kerekes Jenő erdélyi közgazdász 
245 éve született Diodata Saluzzo-Roero olasz költő

14 -  145 éve született Jerzy Zulawski lengyel költő
15 -  90 éve halt meg Hugo von Hoffmannstahl osztrák drámaíró

160 éve született Dumitru Th. Neculutá román költő

•1-

210 éve született Pierre-Joseph Proudhon francia publicista 
16 — 100 éve halt meg Bérezik Árpád magyar író 

30 éve halt meg Nicolás Guillén kubai költő 
70 éve halt meg Vjacseszlav Ivanovics Ivanov orosz költő

18 -  80 éve halt meg Badics Ferenc irodalomtörténész
645 éve halt meg Francesco Petrarca olasz költő

19 -  170 éve született Ferdinand Btunetiére francia író
200 éve született Gottfried Keller svájci író 
140 éve született Móra Ferenc magyar író

20 -  130 éve született Erik Lindorm svéd költő
21 -  100 éve született Franco Filipic szlovén költő

120 éve született Ernest Hemingway amerikai író 
40 éve halt meg Ludwig Renn német író 
160 éve született Rosny Jeune francia író

22 -  110 éve halt meg Detlev von Liliencron német költő
23 -  160 éve halt meg Marceline Desbordes-Valmore francia író
24 — 180 éve halt meg Gabriele von Baumberg osztrág költő

110 éve született Károlyi Amy magyar költő
140 éve halt meg Arisztotelisz Valaoritisz görög költő

25 -  470 éve született Swietoslaw Orzelski lengyel krónikás
26 -  80 éve halt meg Cézár Baltag román költő

50 éve halt meg Witold Gobrowicz lengyel író
27 -  95 éve született Jirí Havel cseh költő
28 — 195 éve született Alexandre Dumas francia író

180 éve született Igancy Madejowski lengyel író 
230 éve halt meg Orczy Lőrinc magyar költő

29 -  260 éve halt meg Árva Bethlen Kata magyar író
30 -  160 éve született Ferko Urbánek szlovák író
31 -  30 éve halt meg Fehér Ferenc vajdasági magyar költő

170 éve halt meg Petőfi Sándor

Babriosz tanácsa
D olgozz, terem ts, ...
A fősorok Babriosz fenti tanácsának 
a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES: 1. Padlót sikáló.
6. Ijedten megáll. 11. Kellően meg 
nem indokolt. 12. Indonézia autóje
le. 14. ... kezekkel!; Gladstone műve.
15. ... Land; Verne szigonyos hőse.
16. Költői sóhaj. 17. ...-de-France; 
francia tájegység. 19. Fát hasogat. 
21. Bekötik a fejét! 22. Gyuszinak 
is becézik. 24. Hangya, angolul. 25. 
Kidolgozott kéz jelzője. 26. Noémi 
egyik beceneve. 28. Hatvan perc
ből áll. 29. ... Caruso; operaénekes. 
32. Olasz folyó, világháborús csata 
helye. 34. Spanyol autómárka. 35. 
Ókori balkáni nép. 36. ...-effect; 
bőreffektus (angol). 37. Orosz zon
goraművész (Jakov). 38. Feltéve, 
amennyiben. 39. Ábrarész! 41. Le
vegő, görögül. 42. Vékonyka vízfo
lyás. 43. Csinos, szemrevaló. 45. 
Éneklő szócska. 46. Fúvós hangszer. 
47. Algériai kikötőváros. 49. Fejfe

dőket készítő kisiparos segédje. 51. 
Pléd, pokróc. 52. Játékpénz.

FÜGGŐLEGES: 1. A folyta
tás kezdete. 2. A rádium vegyje- 
le. 3. Skandináv férfinév. 4. Tündér 
...; Szabó Magda regénye. 5. Óma
ma párja! 6. Oktat, nevel. 7. Pecu- 
nia non ...; A pénznek nincs szaga.
8. Radián, röviden. 9. Peronszélek! 
10. A folytatás befejezése. 13. Ilo
na egyik beceneve. 16. Francia te
rületmérték; ár. 18. A lábaihoz tesz.
20. Ribonukleinsav, röviden. 21. 
Élősködő növény. 23. Amely dolgot. 
25. ... Ramazzotti; olasz popsztár.
27. Kissé biceg! 28. Páros rózsa! 30. 
Közel, angolul. 31. Kissé lekozmáló 
(étel). 32. Az ... útja; Ljuben Dilov 
regénye. 33. Cél, németül. 38. Fövő 
ételt gyorsan kavar. 40. Palotai ...; 
magyar író. 43. Újezüst. 44. Épeszű, 
angolul. 46. Tik-...; órahang. 48. 
Nemzeti alaptanterv, röviden. 49. 
Kicsinyítő képző. 50. Sorolni kezd!

R.T.

A Helikon 2019/11-es szá
mában közölt Palotai című 
rejtvény megfejtése: Keserű 
mandula, Ünnepi vacsora.
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L ocal C lu j-N ap o c a

Proiect realizat cu sprijinul Primáriei §i 
Consiliului local Cluj-Napoca.
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri 
Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja. 
Revistá finan^atá cu sprijinul Ministerului 
Culturii §i Identitási Nationale.
Kiadványunk a Kulturális és Nemzeti Identitás 
Minisztériumának támogatásával jelenik meg.
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