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MARKÓ BÉLA

Csak író volt
(Mózes A tti la  h a lá lá ra )
Szellem i szüló'anyánkat, Transsylvaniát, ezt 

az ifjú lányok véréből táplálkozó Báthory Er
zsébetet sokan lefestették  már, h iszen szíve
sen pózol bárkinek. Ám m eztelenül keveseknek  
mutatja m eg magát, ki kell érdemelni, hogy va
lak i a k issé  kopott bunda, a foszló bársony és 
szakadozott selyem alatt rejtőző teste t ábrázol
hassa. A huszadik században m égis többeknek 
m egadatott, hogy talán  nem az egészet, de leg
alább egy-egy kivillanó idomot m egpillanthat
tak  a m aga valójában. Tam ási Árontól, Kós Ká- 
rolytól, Bánffy M iklóstól Sütő Andrásig, Szabó 
G yuláig vagy Székely Jánosig szám osán van
nak fent a mennyei Pantheonban, akik így vagy  
úgy igazat m ondhattak Erdélyről. N éhány nap 
óta ott van már közöttük m ég egy hiteles írója 
ennek a szép és kegyetlen, inkább női, m int fér
fi princípiumokhoz igazodó Transsylvaniának: 
Mózes A ttila.

Ha most hallana engem, nevetné esetlen  
fennköltségem et, és gúnyos mosollyal, cin ikus
nak tű n ő je lleg ze tes  legyintéssel tagadná, hogy 
ő valaha valakinek vagy valam inek az írója lett 
volna. C sakis a m agyar irodalom nak, így egy
szerűen, fellengzős jelzők nélkül. H angosnak, 
szinte harsánynak szánt mosolyával kontrol
lálta akárhányszor a körülötte el-elszabaduló, 
nem hungaricum nak, de transsylvanicum nak  
mondható pátoszt. Sem m itől sem irtózott job
ban, m int a m egváltás romantikájától, hevesen, 
már-már gyanús indulattal határolta el magát 
az ilyesm itől, ha szóba került a széppróza helye,

szerepe a közéletben: „...amikor szem üvegvoltát 
próbálja felcserélni szócsőre, abban a p illanat
ban a próza megtagadja a m aga m agában va
ló értékeit. Az, hogy vélem ényt változtasson, v i
lágm egváltó szándékai legyenek, meg hát, hogy 
próbáljon hatni az emberek lelkületére a leg
szélsőségesebb módon -  ez többnyire a lírának, 
és kevésbé ugyan, de a drám ának a feladata” — 
mondta m ég 1981-ben.

Igen, ő csak író volt. Csak látott. Csak látta
tott. Látta meztelenül ezt a helyet, ahol élünk. 
Látta meztelenül az embereket, akik ezt a he
lyet benépesítik, és bizony sokszor gonosznak 
látta  őket, a mások által idillinek hazudott er
délyi miliőt is gyakran m utatta ilyennek. Sa
ját városával, Marosvásárhellyel sem bánt kesz
tyűs kézzel -  egyébként is kesztyűs kézzel nem 
nagyon lehet írni, jól írni semmiképpen. Per
sze régóta Kolozsváron élt, de meggyőződé
sem, hogy mindvégig marosvásárhelyi író ma
radt, legfőképpen a hajdanában, tizenöt évig 
itt paposkodó, kulcsregényeiben mind sötétebb 
világot festő Tolnai Lajos utóda. A marosvá- 
sárhelyiséget, a provinciához való makacs ra
gaszkodás és a modernitás, az európaiság utá
ni csillapíthatatlan sóvárgás sajátos keverékét 
ugyanis nem lehet elfelejteni, ettől nem szaba
dulhat senki, aki megmerítkezett benne. Mózes 
Attila folytatója volt az igazságtalanul keve
set emlegetett novellistának, Petelei Istvánnak 
is, fiatalabb kor társa a békétlen Szőcs Kálmán
nak, meg hát közeli barátja Sütő Istvánnak. 
Micsoda hátborzongató egybeesés, hogy szin
te napra pontosan harminc éve, egy január végi 
furcsa, napsütéses havazásban tem ettük ugyan
itt Sütő Istvánt is, Danit, az űzött vadként, tra 
gikusan elpusztult fiatal költőt. Úgy képzelem, 
hogy mi is barátok voltunk Mózes Attilával.
» » >  folytatás a 3. oldalon
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ANTAL BALÁZS

A látható életm ű

Mózes A ttila  a  N agyszam os u tca i szerkesztőségben, 
2006-ban.

Tizenhárom fölöttébb sűrű  alkotóévére 
huszonhat hallgatag következett. Mond
hatni, az előbbiben inkább a látható élet
műve épült, utóbbiban meg inkább a lá t
hatatlan . Még egy terjedelmes könyvet 
bizonyára kitenne, ha  összegyűjtenénk to
vábbi kiadatlan  k ritika i írásait, ám lá t
h a ta tlan  életművön mégis azokat a pálya
társakat, nálánál ifjabb alkotókat értem  
ehelyt, akiket ő indított el, vagy legalább
is jelentősen inspirált. A névsor hosz- 
szú lenne, és nem tudom, hol kezdó'd- 
ne, de csak ha azt veszem, halálakor kik 
emlegették föl a félnyilvános térben sze
mélyes vagy irodalmi találkozásaikat, 
azok lenyomatát, akkor is György A ttilá
tól Demény Péteren át Muszka Sándorig 
és Potozky Lászlóig ta r t  a névsor — gene
rációkon, műnemeken, szemléleteken át. 
E lá tha ta tlan  életmű alaposabb felmé
résére a dolog lényegénél fogva nem na
gyon vállalkozhatom, így aztán  m arad az 
előbbi — a látható életmű: a válogatáso
kat nem számítva tizenegy kötet. Kilenc 
széppróza, egy elegyes írásokat ta rta lm a
zó könyv, és egy bőséges merítés iroda
lomkritikáiból. E könyvek zömét 1978 és 
1985 között adta ki, majd hárm at gyors 
egym ásutánban a forradalom u tán  még 
-  azután azonban haláláig  a válogatások 
nélkül m ár csak kettőt: a m egkerülhetet
len kritikakötetet, s a kisprózák mellett 
alkalm i szövegeket, in terjú t is közlő Zsib
vásárt -  m indkettő jórészt korábbi írások
ból állt össze.

Indulása ideje a harm adik  Forrás
nemzedékhez köti, de hogy ez a nemze
dék prózapoétikai törekvéseiben is tény
leg elhatárolható az előtte járótól, hogy 
prózában is beszélhetünk e nemzedék
ről, abban oroszlánrésze van, annak  elle
nére is, hogy egyszer-kétszer önmagához 
közelebb lévőknek m ondta a m ásodik ge
neráció tagjait. Emberileg jóform án alig 
is tehe te tt m ást, hisz a saját nemzedéke 
szétrobbant, szétrobbantotta a d ik ta tú 

ra, kevesen m arad tak  odahaza. De beso
rolás ide vagy oda — Mózes A ttila m in
denképpen felm utatott valam i fontosat 
a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján, 
ami eladdig csak előzményeiben volt meg, 
s am it ő a megkezdett úton látványosan 
továbbléptetett. M ert törekvéseit össze
gezve elmondható, hogy a prózafordu
lat nemzedékének nem csak életkorában 
kortársa , hanem  valóban alkotótársa is, 
jóllehet m áshonnan érkezik és máshová 
ta r t  az ő útja.

Nem a semmiből kezdi ezt a m unkát: 
prózája rengeteg szállal kötődik a h a t
vanas-hetvenes évek fordulójának nagy 
szemléleti fordulatához, az abszurdban 
megkezdett toposzlebontáshoz, a realiz
mus a lakzatainak  kikezdéséhez. Mózes
nél azonban többnyire akkor is valóságos 
térben járunk , ha e terek  modellértékű- 
ek, helyzetei, történetei a kiszolgáltatott
ság és a fenyegetettség érzetét hangsú
lyozottan hétköznapi tereken, hétköznapi 
embereken m utatják  meg: ezáltal nála  az 
értékrelativizáció azon a terepen a rtik u 
lálódik, amelyen a legszembetűnőbb.

Korai m unkáit egyfajta líraiság h a t
ja  át. Az Átmenetek c. Forrás-kötete 
(1978) form ákkal, hangokkal kísérlete
ző alkotót m utat, aki sok mindenbe be
lekóstol. 1980-as kisregénye, az Egy
idejűségek nem egyszerűen csak „egy” 
regény a pályáján, ahogy egyik sem az: 
kisprózaköteteiben látható  formai tájé
kozódásai érezhetően egy-egy nagyobb 
epikai alkotás körül „sűrűsödnek”, mely 
u tán  beszédmódjának formakódjai á t
rendeződnek -  ezért aztán  nincsen is 
két egyforma regénye. Ezen első idő
szakban az Átmenetek ben, vagy a k isre 
gényre következő, ugyanabban az évben 
megjelent Fény, árnyék átdereng c. gyűj
teményben helyet kapnak  olyan tö rténe
tek, melyeket a regényben újraír, ille t
ve amelyek m integy k im arad tak  onnan. 
Az Egyidejűségek. Rendhagyó falumono
gráfia évszakokban éppen tíz évvel Sü

tő Anyám könnyű álmot ígérje u tán  je 
lent meg, s valam i egészen m ást m utat 
meg a faluból -  folytatva, és egyben kéz
zelfogható szintre emelve a korábbi er
délyi abszurd „hullám ” azon törekvését, 
mely a transzilvánizm us prózájának, de 
egyáltalán, ta lán  egész eszmekörének to 
poszait „fordítja k i”. Mózes A ttila  falu
ja, a beszédes nevű Göcs régi életmód
já t, ku ltú rá já t m ár eldobta, ám újat nem 
ta lá lt helyette, vagy legalábbis nem tu d 
ta  magáévá tenn i -  Elek Tibor szavával 
m egrekedt a régi és az új értékek közöt
ti értéktelenségben. Göcs vidékén csak 
egyvalami gyönyörű: a term észeti táj. 
M indezt Mózes kettéhasad t narrációval 
mondja el: rövid önmegszólító, a tájköl
tészet hagyom ányát prózában is folyta
tó líra i előhangok, majd a k iábrándult, 
a realizm us beszédrendjéhez közel á l
ló főszövegek éles perspektívaváltások
kal, hol belső, hol külső fokalizáltságú 
szegm entum okkal, melynek eredm énye
képp hol balladaiságot, hol titokzatos
ságot vél felfedezni az olvasó, csakhogy 
aztán  a regény koncepciózusán k iáb rán 
dítsa: illúziótlan, csodák nélküli, kicsi
nyes, kirekesztő világ a falué. Sehol a 
védelem, sehol a meleg közösség. A vad
regényes term észeti táj pedig nem elrej
ti  és megvédi a falusiakat többé, hanem  
elzárja őket az értelm es élet lehetőségé
től, a választás szabadságától. Talán ép
pen az a részlet m utatja  meg koncepciója 
rendkívüli koncentráltságát a legjobban, 
amelyet kétszer is megírt: az Átmenetek 
kötetben szereplő Történet falkányi ku
tyával ta lán  még a m ágikus realizm ussal 
is kacérkodó, jóval titokzatosabb és sej
telmesebb m ár elbeszélője alkatátó l fog
va is, m int am ikor teljesen másképpen 
m egírva a regénybe kerül. O tt m ár csak 
hideg és értelm etlen félelmetessége m a
rad meg.

Ezt követően m ár hátrébb vonja a lí
rát. Az Üvegcsendélet (1982) és a Füstko
rom (1984) c. kötetek ta lán  a legjobb no- 
velláskönyvei, melyeket im m ár egységes 
hang  jellemez. E ltűnik  a karcolat, a k is
próza, s salingeresen kilenc-kilenc szö
veg szerepel bennük. Míg az előző köte
tek  szereplői még azzal küzdenek, hogy 
m egtalálják a helyüket a világban -  h i
szen legjobb történeteinek figurái kimoz
dultak, k im ozdíttattak  otthonos terepük
ről, szerepükből, és újba, ism eretlenbe 
kényszerültek - ,  a m ostaniak többnyi
re m ár a helyükön vannak: a külváros
ban, a „telepen”, az erőteljes és mindig 
történetközpontú novellákban. Elfogad
tá k  m aguk körül a világot olyannak, 
amilyen: biztonságos annak , aki tu d 
ja, hogy eleve nincs biztonságban senki. 
Természetes az erőszak valam ilyen for
mája, még ta lán  a gonoszság is, de an 
nak  leginkább spontán vetülete -  a te r 
vezett gonoszság, az nem. Itt is vannak  
eltévedt alakok, ak ik  a biztonságosnak 
tudott világból keverednek ide, s aztán  
k iváltják  az erőszakot m aguk ellen, ám 
míg az előző köteteiben ez a kvázi-áldo- 
zatfigura a főszereplő többnyire, i tt  az 
erőszakot elkövetők lesznek azok m ár 
— s itt  terem tődnek meg Mózes legjobb 
alakjai, csupa nehézfiú és kültelk i va
gány. Ezen elbeszélések sokáig megke
rü lhetetlen  antológiadarabjai lehetnének 
a korszakot bem utató gyűjteményeknek
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KARÁCSONYI ZSOLT

Haiku
Mózes Attila miatt

A vágatlan változat
Célzóvíz nincs céltalanul céda korokban, 
és nem a súlyemelő' lesz ki az elnehezültbe 
majd végül belerokkan, mert mindig csak a súly az. 
Példáúl egy súly az, hogy odakint-bent jár-kel a Sátán, 
és a kiégett nyár nyomain feljeslik a májfolt.

Súly, hogy egy ellen mindig akad, cél meg annyira ritkán. 
Úszik a fény az égi mederben -  túl a kalitkán.
És lenn? Bűzlik a rózsás kedv, rezdülnek a pengék.
Súly, hogy -  percenként is -  rádtámad az öröklét, 
és nincs tét, amiért még engedményt könyörögnél.

Kiskamaszok közt jár az idő' csak meztelenül, de 
ég az időtlen mélyén minden régi sötétség.
Nyomtalan útnak célja acéloz, vándor: vérszagot érzel. 
Fellázadsz a mély poharakba gyűlt vigyorokban.
Nem kell már ide szó sem, tűnnek a vén panelek.

Utóhang
Célzóvíz az idő az 
égi mederben. 
Rezdül a szó is.

(.Fejlődéstörténeti vázlat, Üvegcsendélet, 
Csurdé-tó, Napnyugati vándorlás).

A rájuk következő A Gonosz színevál
tozásai a legteljesebb kísérlete a nagyfor
mával. Tulajdonképpen három kisregény 
(A krampusz halála, A  Gonosz színeválto
zása, Megváltás) alkotja a könyvet, ám a 
középső címváltozatának főcímmé eme
lése, vagy a Három kamaratörténet al
cím ajánlata egyaránt az együttolvasás 
felé m utat. Intenzíven él avantgárd gesz
tusokkal, hiszen a középső, A gonosz szí
neváltozása c. szövegben a különböző szin
tek és beszéd/gondolatfolyamok jelzése 
eltérő szedéstükörrel valósul meg, s az 
értékrelativizáció is folytatódik: az ide- 
genség, a kitervelt gonoszság, a létbizton
ság teljes tagadása az otthonos keretek 
között -  nem mellesleg a szinte új erdélyi 
toposszá növő indiántem atika (lásd még 
pl. Szőcs Gézánál vagy Bodor Ádámnál) is 
megjelenik a könyvben.

A forradalommal véget érő kényszerű 
szilencium után  megjelent három kötet 
közül egyértelműen az Árvízkor a folyók 
megkeresik régi medrüket (1990) emelke
dik ki a sokszínű novellákat tartalm azó 
Yesterday, A z  Oroszlán Hava és más tör
ténetek (1990), valam int a könnyűkézzel 
írt, lebegő legutolsó kisregény, A  vénasz- 
szonyok nyara (1991) mellől. A korábban 
folytatásokban Meder címmel megjelent 
regény Mózes A ttila elmondása szerint 
szívós álommunka eredménye — heteken 
keresztül álmodta, és ahogy felébredt, ír 
ta. A regénybeli zeneszerző — neve az utol
só napra utal: Szilveszter -  önmagával 
küzd elnémított lakásában, ahol csak a 
gázrózsa sziszeg. Még lelkének párducai is 
nesztelen lépkednek, m iután a bérház la
kóinak követelésére ki kellett szerelnie a 
húrokat a zongorából. Ez a meghasonlott 
ember teremti, álmodja, vizionálja a többi 
szereplőt -  Leonórát, majd Leont és Nórát, 
az ellentétpárt. Az üzenet egyértelmű: 
m ár nem a külvilágban van az ellenség, 
hanem  odabent az emberben belül — és et
től semmiképp nem lehet szabadulni. E 
köteteiben líraiság és realizmus, kísérlete
zés és letisztultság egyforma erővel érvé
nyesül -  hogy aztán  épp legtöbbet emlege
te tt regénye u tán  következzék a hallgatás.

H atásai között fel lehet sorolni a tel
jes világirodalmat. Több nyelven olvasott, 
az orosz realistákat kedvelte legkivált, 
amennyire az nyilatkozataiból tudható. 
Emellett azonban kortársainak is nagy 
olvasója, irodalomkritikai tevékenysége 
majd csak olyan jelentős, m int szépprózája. 
A Céda korok történelme címmel megjelent 
gyűjtemény (2004) valóban irodalomtörté
netet kínál: egy olyan kánon irodalomtör
ténetét, amely majdnem elveszett a maga 
ideje után azon a régión kívül, amelyben 
megteremtődött, s a belőle kiemelkedett 
alkotók egyike-másikára m ár a kilencve
nes években is azt írták  sok helyen: társta- 
lanok. Nos, nem azok. Vagy nem úgy.

Mert különben mi is a társaság  s a társ- 
talanság  az irodalomban? Góth Gábor, 
Mózes A ttila picaro-alteregója társsal, de 
mégis magában indult el az első kötetben 
(Változatok az áttűnésre), s hol itt, hol ott 
felbukkanva, egész A vénasszonyok nya
ráig végig társaságban is csak m agában 
állt. Néha boldognak látszott, ám többször 
nem. Az olvasóé a döntés, hogy az volt-e 
valaha is.

Csak író volt
» » >  folytatás az 1. oldalról

Azért fogalmazok így, mert jól tudom, 
félt kimondani, netán elszakíthatatlanná 
tenni a különféle kötelékeket, legyen szó 
barátságról, szerelemről, bármilyen más 
érzelmi nyűgről. Nagyon m egláthatta va
lamikor meztelenül, nagyon elszörnyedhe- 
te tt az akkori kommunista világban csakis 
nagybetűs áh íta tta l emlegetett Embertől. 
Mindenképpen különös barátság volt a mi
énk. Ezelőtt majdnem fél évszázada úgy 
ismertem meg, mint egy szőke fürtű, kis
fiúsán gonoszkodó, isteni tehetséggel meg
áldott Cupidót, és amikor utoljára láttam , 
egy meggyötört, az égből kizuhant, szár
nyatlan angyalroncs volt csupán. Utána 
muszáj volt végiggondolnom, hogy bará t
ság volt-e ez tényleg, hiszen szinte min
denben ellentétei voltunk egymásnak. Ta
lán egyszer, egyetlenegyszer találkozott 
úgy az életünk, hogy ugyanazt a szere
pet, ugyanazt a célt választottuk mindket
ten. A Gaál Gábor irodalmi körről van szó, 
Egyed Péter egyik tanulmányában vettem 
észre a minap, hogy réges-rég így nyilat
kozott erről az együttlétről egy interjúban 
Mózes Attila: „Markó alatt, erre büszke va
gyok — alelnök voltam a Gaál Gábor körön. 
Akkor nagyon jól éreztem magam.” Késő 
már, még életében el kellett volna monda
nom neki, büszke vagyok én is arra, hogy 
együtt terveztük, szerveztük a várva várt, 
és most látom, soha el nem jött jövőt, és 
hogy egy titkosrendőröktől nyüzsgő világ
ban is jól éreztük m agunkat ideig-óráig, 
m ert szám íthattunk egymásra.

Visszatekintve úgy tűnik, a kínzóan sö
tét prózájú Mózes Attilában is volt még ak
kor remény, de ham ar kiveszett, miközben 
én még naivan megőriztem valamennyit, 
bár nem túl sokat, ebből a reményből mosta

náig. Azt hiszem, sok mindenben nem értet
tünk egyet, és valószínűleg másképpen lát
tuk az 1989 utáni esélyeket, ám továbbra is 
ugyanolyan fontosnak tarto ttuk mindketten 
az írói mesterséget, ami mára, sajnos, sokat 
veszített társadalmi presztízséből.

Most, hogy újra elővettem könyveit, és 
felidéztem a vissza-visszatérő, nyilván ön
életrajzi ihletésű hős, az értelmiségi Góth 
Gábor szeretetvágyát egy könyörtelen, leg
inkább William Golding regényére, A le
gyek urára emlékeztető társadalomban, 
rá kellett jönnöm, hogy nemcsak jelentős 
írónk volt Mózes Attila, ezt eddig is tud
tam, hanem pótolhatatlan is. Ki fogja meg
írni, amit m ár ő sem írt tovább az utóbbi 
években, A Gonosz újabb meg újabb szí
neváltozásait? Ki fogja elmondani, amit ő 
mondott folyamatosan, mert meglátta va
lamikor: a szépséges testet elcsúfító fe
kélyeket? Biztos kezű, pontos író volt. És 
irigylésre méltóan művelt, nagy tudású, 
megbízható ízlésű irodalomkritkus is. Sok
szor elégedetlenkedem, hogy irodalmunk 
egy idilli Erdély-képből nehezen tud fel
ocsúdni. Pedig itt van előttünk például ez 
a befejezetlenül is -  mert minden életmű 
befejezetlen -  jelentős próza, csak olvasni 
kellene, még akkor is, ha nem mindig meg
nyugtató olvasmány.

Árvízkor a folyók megkeresik régi med
rüket — írta  egyik regénye fölé Mózes At
tila. Szeretném hinni, hogy valami ha
sonló történik a test halálakor az addigi 
mederből kiáradó lélekkel is, rátalál vala
hol régi medrére. Arra a derűre és optimiz
musra, amelytől sokakat látszólag életük 
végéig megfosztott egy zsarnoki rendszer, 
de mindez igazság szerint csak látszat volt, 
hiszen aki ír, aki valamit hátra  akar hagy
ni, az remél is.

(Elhangzott 2017. február 3-án a maros
vásárhelyi református temetőben.)
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Vargaváros

Mezsgye

Meleg hangulat, zsibongó árnyak, fény, muzsikaszó. Szilveszter 
este. A z  óév temetése.

A  város falai között megelevenedett az élet. Kávéházakban,
vendéglőkben,
korcsmákban,
egyesületekben, m indenütt
jókedv.
A  legkisebb
kocsmában is hejehuja járta, Szilveszter éjszakai 
hangulat, kedv, pajzánság, borgőz, mámor árad 
ki mindenfelől.

Este nyolc órakor a Kereskedők és a Kereskedő Ifjak
Társulata összes termeiben
felgyulladtak
a villanyos lámpák, s a kiáradó muzsika hangjait széthordta 
a hideg
és a metsző szél a főtér minden zugába.
A  közönség azzal 
a reménnyel
gyülekezett, hogy kellemesen fogja átm ulatni az év utolsó 
napjának néhány óráját.

Pontban kilenc órakor zendített rá Szőke zenekara 
a nyitányra,
ezután Szabó Elza énekszólója 
vezette be
a rövid, de kedves programot. Hangja gyönyörűen 
csengett,
kellemesen, megnyerőén férkőzött
be a szívekbe. A  közönség zúgó tapssal honorálta
remek énekét.
A z énekszóló után Derzsy Jenő  szavalta el Makai héberből 
fordított Pokol cím ű költeményét.
Megtapsolták. Ezután az előnyös hangjáról ismert Tankó 
Sándor emelte az est hangulatát helyi vonatkozású kupiéival, 
majd megtoldotta
a színészi alakítással előadott Haccacáré nótával.
A  tehetséges fiatalember 
után László Károly, a város
jó  nevű népzenésze játszotta  el a Csermák-kesergői 
művésziesen.
Ezzel véget ért volna az előadás, azonban 
műsoron kívül Derzsy Jenő előadott még egy 
humoros
költeményt, sok derűs percet szerezve ezzel, végül pedig 
-  a közóhajnak engedve -

az est komikusa, Tankó Sándor állt ki a pódiumra, és 
zenekíséret mellett elfütyülte
a D rám a a tenger fenekén cím ű andalító nótát. Zúgó 
tapsban volt ismét része.
A  kedvesen lefolyt műsor
után kezdődött a tombola-játék, melynek
a főnyereménye az újévi malac volt.

A  felcsendülő harangszóra 
egyszerre
elült a zaj és elaludtak a villamos lámpák. Sötétség lett, 
mely mintegy
jelezte, hogy egy új mezsgyét léptünk át. A  Ganz cég 
megkapó figyelmessége volt ez, így akarva boldog újévet 
kívánni a városkának. Mikor 
felgyulladtak ismét, Cirmay
Zoltán református lelkész emelkedett szólásra és gyönyörű, 
magas szárnyalású 
beszédben köszöntötte az

Távoli emlék

1914-es
esztendőt.
Egy rövid p illantást vetve az elmúlt esztendő  
szomorú eseményeire, a jobb jövő  
reményében üdvözölte 
az új évet, áldást, békességet kérve 
a jelenlevőkre
és e sokat szenvedett magyar hazára. Köszöntő
beszédére
összekoccantak a
poharak, sok jó  kívánság áradt szét a
szobákban, majd mintegy varázsszóra rázendített a zenekar
a Him nuszra,
s a  jelenlevő közönség ajkán, mintha csak a 
királyok királyának trónzsámolyához akarná küldeni a 
magyar lélek fohászát, felcsendült az Isten, áldd meg a 
magyarí.

Vaterland

Egy napja már a csodás német hajón lakunk. 
Olyan hamar elm últ ez az egy nap, hogy észre 
sem vettük. Ha a többi hét is ilyen könnyű és 
kellemes lesz, akkor hálásak lehetünk majd a 
tengernek.

Tegnap Cuxhavenből fél 12-kor szálltunk hajóra. 
Most kötöttünk ki Southamptonban. Gyönyörű 
úton vonultunk át Dower és Calais között, ahol 
a két partról angol és francia hadihajók néznek 
egymással farkasszemet, azaz most inkább 
kordiális barátsággal mosolyognak egymásra.
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Mosolyog a tenger is, egy percig sem volt 
haragos, m indig vidám. A z  ezerféle szín közül, 
am it játszani szokott, még eddig csak a derülteket 
s kedveseket csillogtatta. Reggel szinte tündöklő  
ezüstfehér volt a fehér angol ködtől, azután zöld, 
most csodás halványkék.

Egyik oldalon az üde zöld francia part, másik 
oldalon az angol tengeri fürdők hosszú sárga 
homoksávja. Gyönyörködve nézzük -  egy hétig 
nem fogunk már holnaptól kezdve földet látni.

Négy óra múlva még kikötünk Cherbourgban, 
ott száll fel hozzánk Károlyi Mihály gróf, s ott 
adják le ezt a pár sort, am it most írok. Azután  
m ár nem állunk meg New Yorkig. Ha ugyan egy 
jéghegy bele nem avatkozik menetrendünkbe.

Eddig még semmi sem zavarta az utunkat.
Szépen s könnyen ju to ttunk el Európa széléig.
Szép, napfényes időben ment végig velünk a vonat 
a gyönyörű porosz síkságon. Berlinben csak 
másfél órát töltöttünk, de Hamburgban m ár másfél 
napig pihentünk a hajóra szállás előtt.

Rend, tisztaság, előzékenység mindenütt. Dús, 
zöld vetések, rétek, kertek, vetemények végig 
a vasút mentén. Közben szép piros faluk. Minden 
falu egészen piros, mert a házak fala is, fedele is 
tégla. A  templom is tégla. Csudájára jártunk, 
amikor megláttunk egy nádfedeles házat. Annak  
is vörös tégla volt a fala.

Falu is alig van gyárkémény nélkül. A  városok 
meg tele gyárakkal. Roppant pályaudvarok, a 
hamburgiba a m i nyugatink ötször beleférne.
S  olyan pontosság, olyan teljes rend mindenütt, 
hogy szinte semmi zökkenés nincs az irtózatos 
forgalomban. S  a vasutak, pályaudvarok, utcák 
m ind olyan tiszták, hogy valósággal nyomasztóvá 
válik ez a pedáns tisztaság, hogy az ember szinte 
vágyni kezd egy kis velencei szemét után.

És most, egy napja már azt a nagy vízből való 
országutat rójuk, amelyen olyan roppantul 
emelkedő tömegekben tódulnak szegény 
honfitársaink nyugat felé, m intha új népvándorlás 
volna.

Mit találunk Amerikában, milyen az a magyar, 
akit a hosszú elnyomatásban elcsigázott ősmagyar

A z  a n y a g  t i tk a

Lapszámunk 4-5., 7-9., 11., 14-16. és 21. oldalát a sepsiszentgyörgyi 
E rdély i M űvészeti K özpont Jak o b o v its  M iklós é le tm ű k iá ll ítá sá n a k  an y ag áv al 
illu sz trá ltu k .

Különös anyag

talajból ültettek át a szabadság buján term ő  
televény földjére: ez a kérdés egyre jobban 
izgat bennünket.

A  feleletet egy hét múlva tudjuk meg. Addig  csak 
a félelmesen nagy hajóban, meg a kifogyhatatlan 
szépségű tengerben gyönyörködünk. Eltűnődtünk, 
olyan ragyogó kék-e most az ég otthon is, m int itt, 
a csatorna vize fölött?

Állomáshely

A z egész északi harctér izgalmas, 
nagyarányú és
jelentős akciók és események színhelye. A z  orosz 
haderő óriási erőfeszítéseket tesz, hogy egyrészt 
meglévő hadállásait megtartsa, másrészt a közelmúltban 
elvesztett pozícióit visszaszerezze.
Vereségek egész sora érte az utóbbi hat hétben az orosz kolosszust,
tömegeiből százezrek vesztek
el, érthető tehát, hogy most óriási erőlködéssel
minden ereje és m inden embere felhasználásával
igyekszik helyzetén javítani.

Sem nekünk, sem a német hadvezetőségnek nincs 
titkolni valónk, helyzetünk jó  és világos, erősek vagyunk és 
megtörhetetlenek, diadalm asak és 
leverhetetlenek.

A z orosz hadvezetőség nem kíméli az emberanyagot, 
és lázasan dobja a harcvonalba tartalékait, hogy

a Dnyesztertől délre
eső pozícióit Sztaniszlau
centrummal megtarthassa. Ezek a pozíciók fontosak 
nekünk is, de ezerszerte fontosabbak az oroszoknak, 
mert elvesztésük Galíciában nagyon megnehezítené 
helyzetüket. Ez teszi érthetővé a Dnyesztertől délre folyó rendkívül 
makacs és szívós harcokat,
ez magyarázza, hogy előrenyomulásunk csak ily 
lassan történhetik.

A z oroszok mostani erőlködése azonban csak gyenge 
erőlködés, mely ha tud  is pillanatnyi előnyöket elérni, 
nem tudja kimozdítani
sarkából diadalm as csapatainkat és hűséges 
szövetségeseinket. A  részünkön az erő, a 
bátorság, tehát részünkön lesz majd a végső 
diadal is.
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H uszonnégy
(részlet egy készülő regényből)

Amikor ráp illan to tt az ajtó névtáblájá
ra, Vajda Gergely elhúzta a száját. Huhh, 
cseberbó'l vederbe! Kincsesék. Legszí
vesebben k ihagy ta  volna őket, de tud 
ta, hogy nem teheti. Ez a riport vagy hu
szonnégy órás, vagy sehány, b izta tgatta  
m agát. Ennek ellenére kopogása bizony
ta lan ra , ha  nem éppen félénkre sikere
dett. Kalányosék m ellett Kincsesék vol
tak  azok a tömbházban, ak ikrő l nem 
lehetett nem tudom ást venni. Patáliáik- 
kal felverték a lakóközösség csöndjét, a 
férfi üvöltései, az asszony hisztérikus si
koltásai, a gyermekek jajongásai frászt 
vertek  a szomszédságba. Vajda a rra  gon
dolt, jó volna, ha  inkább az asszonyt ta 
lálná itthon, am ire -  ju to tt eszébe nyom
ban -  van is esély, hisz Kincsesné nem 
dolgozik, vele ta lán  könnyebb lenne elbe
szélgetni (ha m ár muszáj), m int alkoho
lizmusban elbutult férjével. M ert az állí
tólag m ár ott ta r t . . .  Vajda nem lá tta  tú l 
gyakran, beszélgetni pedig sosem beszél
getett még vele, így a lépcsőházi plety
kát egyelőre nem tud ta  volna sem cáfol
ni, sem megerősíteni. És nem is illene így 
elébe m enni a dolgoknak, korholta m a
gát. Majd kiderül menetközben a tu rp is
ság... Ha kiderül...

Persze, Kincsesné sem volt könnyű 
eset, férje üvöltözéseiért, a tőle kapott 
verésekért két fia rózongatásával kom
penzálta m agát. H a Kincses Gábor o tt
hon volt, elsősorban az ő száját lehetett 
hallan i, de ha  csak Kincsesné és a gyere
kek, az ő csattogó, olykor eszelős hang já
tól visszhangzott a lépcsőház. Pont olyan 
mocsok állatok vagytok, m int apátok! 
Ezt és az ehhez hasonló szitkokat Vaj
da m ár kívülről fújta. Érdekes jelenség 
volt Kincses Anna: külső szemlélő szá
m ára olyan csöndesnek, visszafogottnak, 
naivan bájosnak tű n t, a szomszédok
nak  olyan ha lk  szavúan köszönt, hogy az 
em bernek nem jött, hogy higgye: azok a 
szaftos, harsány  károm kodások az ő szá
jából jönnek ki.

Vajda újból kopogott, továbbra is bi
zonytalanul, titokban azt remélve, nem 
nyitnak  ajtót. Nagy sokára egy félénk te 
kintetű , tízéves forma fiú jelent meg az 
ajtóban, fülein fülhallgatóval.

-  K it tetszik  keresni? -  kérdezte bi
zonytalanul, köszönés helyett. Látszott 
rajta, egészen bele volt merülve a zene- 
hallgatásba. Valószínűleg nem is ő ha l
lotta meg a kopogást, hanem  inkább a 
nagyobbik testvér, csak őt küldte ajtót 
nyitni.

-  Ö-ö... a szüléidét -  dadogta megle
petten  Vajda.

-  Csak az édesanyám  van itthon, ép
pen fürdik.

-  0  épp jó lesz! -  mosolyodott el Vajda, 
a rra  gondolva, hogy lám, óhaja m eghall
gatásra  talált.

-  H át akkor... — folytatás helyett a fiú 
félreállt az ajtóból.

Ekkorra m ár Kincsesné is előke
rü lt, fején törölközővel, s félszeg mosoly- 
lyal, magázódva üdvözölte Vajdát; közben 
gyermeke fejét megsimogatta.

-  Jöjjön be! Üljön le a konyhában. 
M indjárt elkészülök, annyi dolgom volt, 
csak most tud tam  lefürödni.

-  Hát, bizony, elfoglaltak vagyunk... 
-  m ondta Vajda zavartan , s belépett a 
konyhába. A gyermek követte. Nem szólt, 
csak nézte. Inkább kíváncsian, m int gya
nakodva. A fülhallgatót a füléről letolta a 
nyakába.

Az asszony eltűn t a lakás hátsó felé
ben, Vajda leereszkedett egy konyhaszék
re, s némiképp rosszallóan a rra  gondolt, 
vajon m iért is van annyi dolga, ha  m un
kába nem jár. Persze, a két gyermek, a 
ház ta rtás: egy nőnek, ha  ő is akarja, 
csakugyan ezer tennivalója akad. Ruti
nosan körbejáratta  tek in te té t a konyhá
ban, a fehér lam inált bútor koszos volt, 
persze, a kölykek egyvégben összefogdos- 
sák  a ragacsos kezükkel, lehetetlenség 
tisz tán  ta rtan i; a kagylóban pár mosat- 
lan, de nem vészesen sok, a gázkályhán 
egy fazékban főtt valam i, kissé k ifu tha
to tt, m ert gyászosan sistergett. Hiába 
na, nem lehet m indenre figyelni!

-  Na, itt vagyok! — jelent meg Kincsesné 
a konyhában. Vajda szembenézett az asz- 
szonnyal, s m eglepetten vett észre tek in 
tetében valamiféle zavart eszelősséget, 
ami korábban, am ikor véletlenül fu to ttak  
össze a folyosón vagy az utcán, nem tű n t 
fel neki. Meglepődött. Csak nem? Vagy 
tévedne?

Kincsesné szétnézett a konyhában, a 
leves a la tt lejjebb húzta  a tüzet, majd a 
kam rából kihozott pár kekszet, k is tá 
nyérra rak ta , s Vajda elé tette .

-  Te, gyermek — fordult az tán  fia fe
lé, aki továbbra is Vajdát bám ulta —, ne 
m ind lábatlankodj itt, eredj be já tszan i a 
testvéredhez!

A gyermek szó nélkül sarkon fordult, s 
elment.

-  De az tán  csak szépen! -  k iálto t
ta  u tána  az anyja. -  Néha olyan patáli- 
á t csapnak, megfájdul az ember feje... — 
mondta Vajdának m agyarázólag, szinte 
bocsánatkérőn.

-  Gyermekek... Tele vannak  energiá
val...

-  Nem bánnám , csak ne veszekedné
nek annyit...

Vajdának a nyelvén volt, hogy ta lán  
épp a szülőktől tanulják, de az tán  jobb
nak  lá tta  nem mondani. Csak óvatosan, 
szőrmentén, kérem!

-  Ezt -  m utatott Vajda a kekszre -  
nyugodtan beviheti; nekik való.

Az asszony legyintett:
-  K apnak azok. Nem kell félteni őket, 

rá já rnak  a kam rában ...
-  Élelmesnek kell lenni, na!
-  Ezek olyanok, m int a tűz lángja! A 

hely is sír utánuk! Főleg most, hogy va
káció van, nem lehet bírni velük!

Vajda emlékezett, hogy Vikárné, a ked
ves franciatanárnő  is em lítette a vakáci
ót. 0 , nem lévén gyermeke, nem nagyon 
ta r to tta  számon. Az újságban (vagy leg
alábbis a lap digitális változatában) meg
jelentek efféle közérdekű h írek  is, hogy 
vakációk meg hivatalos m unkaszüne

ti napok, de Vajda bizony u n ta  a híreket. 
Én nem olvasom az újságot, mondogatta 
olykor kajánkodva, hanem  írom!

A hely is sír u tánuk ..., ízlelgette m a
gában a kijelentést. Nem tud ta  elképzel
ni pontosan, milyen lesz, ha  neki is gyer
meke lesz, de azt sejtette, nem elsősorban 
tanu lásra , házi feladat előtti görnyedés- 
re fogja ösztökélni palántáját, hanem 
mozgásra, szórakozásra. Igen, hitvány
kodásra. Zsigerből gyerekpárti volt (per
sze, könnyű gyerekpártinak  lenni annak, 
kinek nincs gyereke), így h á t az asszony 
zsörtölődő megjegyzésére is ekképp rea
gált:

-  Kell egy kis lazítás nekik is! Végtére 
is gyermekek. A já ték  a legfontosabb szá
mukra!

-  I-igen... -  m ondta meggyőződés nél
kül Kincsesné.

-  A m atek futva tanu lható  a legjobban. 
Meg énekelve! — m ondta meggyőződéssel 
a nemrég olvasott tanulm ány tételm on
datát.

Kincsesné felhúzta a szemöldökét, aha, 
m ondta aztán , de úgy, hogy látszott, nem 
érti Vajda kijelentését.

E lhallgattak , kifogytak a szóból. Az 
asszony zavartan  köhintett, az tán  felszö
kött a székről:

-  Most ju t eszembe, legalább egy kicsi 
kávét... M aradt a reggelről, h am ar meg
melegítem...

A gáztűzhelyhez fordult, feltette rá  a 
pléhcsuprot, Vajda végigm ustrálta h á 
tulról, nem is olyan rossz, a feneke egész 
formás, nem látszik ra jta  a két gyerek 
(esetleg a férje kezenyoma). Csak, ha 
megfordul, ne repkednének bogarak a te 
kintetében...

Kincsesné kitöltötte a kávét. Inox csé
szébe.

-  Sajnálom, porcelánom nincs, az uram  
m ind összetörte részegen... — m agyaráz
ta  közben rezignáltan.

Vajda nagyot nyelt, valahogy úgy, hogy 
nafene, kezdődik. A kávéhoz nem nyúlt. 
Nem volt gusztusa.

-  Bizony, nem könnyű egy alkoholistá
val együtt élni, norm ális h á z ta rtá s t ve
zetni, a gyerekeket felnevelni, na]) m int 
nap reszketni, m ikor jön részegen haza a 
férjed, m ikor kezd üvöltözni, verekedni...

Vajda sajnálta is az asszonyt, meg nem 
is.

-  Hogy az étel se hideg, se meleg ne le
gyen, m ert akkor m ár repül a tányér... S 
hogy a főzésben ne mind újítsak, ne ront
sam  el, am i bevált, hogy az ő kanalá t, s 
az ő villáját tegyem ki az asztalra , m ert 
hanem  akkor...

-  Ilyen kényes a ...?
-  Igen, m ár a gyermekek is tudják, 

hogy az ő esszcájgjához ne nyúljanak, 
m ert abból hét baj lesz...

-  Szóval nehéz term észetű...
-  Az. De hát, gondolom, van tudom á

sa arról, ami nálunk  tö rtén ik ... legalább
is egy részéről...

-  Ö...ö...van... -  óvatoskodott Vajda.
-  Az emberek szeretnek beszélni...
-  I-igen...
-  Meghát: ezek a falak is vékonyak...
-  Azok...
-  Sokan kérdezik, m iért nem hagyom 

békén olyankor. M ert h á t részeggel úgy-
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sem érdemes. De nem tudok hallgatni..., 
nem tudom eltűrni, am ikor látom, hogy 
m egint dülöngélve érkezik, bűzló' száj
jal...

-  G yakran részeg?
-  Változó. Van, am ikor hetekig szinte 

ki se józanodik... Ha a fó'nöke megfenye
geti, hogy k irak ja  a m unkahelyéről, ki
csit meghúzza m agát...

-  C-c-c!
-  De aztán  kezdődik m egint minden 

elölről...
-  Ismerős: az új ember is isz ik ... -  pró

bálta  Vajda egy vicc poénjával oldani a 
hangulatot, de az asszony m intha meg 
sem hallo tta  volna, folytatta a magáét:

-  Kérleltem, sírtam , szidtam  eleget...
- H á t . . .
-  Képzelje, legutóbb m ár azzal kellett 

megfenyegessem, többet nem hálok vele, 
ha  tovább iszik... — m ondta egyszerre in 
dokolatlanul bizalmaskodóra váltva.

Vajda meglepetten nézett az asszony 
zavaros szemébe, nem érte tte , m iért ilyen 
közlékeny, m iért pakol ki egyből m in
dent. Úgy viselkedett, m in tha pletykál
na, m ás ügyeiről beszélne.

M intha megérezte volna aggályait, 
Kincsesné váratlanul m agyarázkodni 
kezdett:

-  Tudom, csodálkozik, hogy m iért va
gyok ennyire nyílt, hogy tudok ilyen 
könnyedén beszélni súlyos dolgokról, de 
meg kell osztanom valakivel a gondjai
m at. Muszáj...

-  Értem ...
-  Beszélik, maga szereti a feleségét, 

gyakran visz virágot neki. Engem nem 
szeret az uram . Mit tegyek, hogy szeres
sen?

Vajda meghökkent a kérdéstől, attól 
is, hogy azt beszélik róla, szereti a felesé
gét. Ez egyébként jól is esett neki. Az is, 
hogy számon ta rtják , hányszor visz v irá
got. Mielőtt k ita lá lh a tta  volna, m it is vá
laszoljon ennek a kétségbeesett nőnek, az 
tovább szőtte gondolatait.

— Látszik, hogy tiszteli a nőket, azért 
is tudok bizalommal lenni m aga iránt.

Vajdának valam i nem tetszett abból, 
am it Kincsesné tá la lt neki. Valami gya
nús volt neki. M ert mi ez a dörgölőzés? 
Ez a nagy megnyílás? Igaz ugyan, hogy 
hozzá volt szokva, előtte könnyen meg
nyílnak az emberek, és szim patikusnak 
találják , de ami sok, az sok. M ár jö tt is, 
hogy szóljon, ta lán  nem ő a legmegfele
lőbb ember ehhez a beszélgetéshez, de az
tá n  eszébe ju to tt, hogy nem kedvtelésből 
van itt, hanem  élete nagy vállalkozását 
ü ti nyélbe, így há t hallgatott, és megadó- 
an tű rte , hogy Kincsesné vájkáljon m últ
jukban.

— Ha tudná, hány keserves éjszakám  
volt, hányszor zá rtu k  m agunkra a gyer
mekeimmel a fürdőszoba ajtaját! De én 
vagyok a hibás, nem voltam elég körülte
kintő.

Vajda értetlenül nézett rá, az asszony 
pedig m agyarázni kezdte:

— Tudja, apósom is pont ilyen volt, m int 
a férjem. M ennyit verte szegény anyóso
mat! S most hogy sajnálja, hogy sír u tá 
na! Vagy inkább m agát sajnálja, hogy 
egyedül m aradt, s nincs akivel szórakoz
nia? Szegény anyósom erősen vallásos 
volt, így tud ta  elviselni azt a rossz életet. 
Apósom azért is dühös volt, hogy m in
dig a bibliát bújja. Volt úgy, hogy haza
m ent nagy részegen, m eglátta anyósomat 
a bibliával a kezével, felmérgelődött, k i
rán g a tta  anyósomat az udvarra, s rápa
rancsolt, hogy borítsa a fejére a szoknyá
ját, guggolva járjon körbe, s énekelje az 
Ave, M ariát, miközben ő hátsóját rugdos
ta , s eszeveszetten nyerített, kérdezget
ve a m egalázott asszonyt, hogy ez a szer
ta r tá s  biztosan tetszik  a te istenednek, 
ugye? A gyerekek az utcából odagyűl
tek, s nevettek anyósomon. Hányszor, de 
hányszor m egalázta azt a szegény asz- 
szonyt! M int most engem a férjem. Pe
dig mennyit fogadkozott, hogy nem lesz 
olyan, m int az apja, nem fog inni, nem fog 
kezet emelni rám  soha!

Vajda m egpróbálta m aga elé képzelni 
az esetet, és fintorgott.

— Já r ta k  m ár orvosnál, pszichológus
nál? Egy elvonókúra ta lán ... -  kérdezte 
meg aztán , hogy valam i okosat kérdez
zen, hogy valam i érdeklődést tanúsít
son, holott egyáltalán nem volt kíváncsi 
a részletekre.

— A férjem nem ak a r jönni. Egyszer 
valahogy elrángattam , megfenyegetve, 
hogy elválok, ha nem jön, de ahogy az or
vos kérdezgetni kezdte, egyszerre feldü
hödött, elvörösödve felugrott a helyéről, 
s köszönés nélkül elviharzott. A szégyen 
majd’ megölt! Azóta nem is hoztam  szó
ba a dolgot.

Vajda elképedve ha llga tta  az asszony 
beszámolóját. Közben pedig viszolygott. 
Ha ennek fele is igaz...

— Nézzen erre a szegény gyerekre! — 
folytatta az asszony, a fiára  m utatva, 
aki ú jra kijött a konyhába. — Idegroncs 
lesz belőle, amíg felnő. A testvéréből is. 
M ennyit kiabál nekik a férjem, mennyit 
veri őket, hányszor végig kellett nézni
ük, ahogy velem erőszakoskodik! Egy
szer seprűvel kergetett körbe az asztal 
körül, ahogy meg a k a rt csapni, leütötte

a csillárt, rövidzárlat lett, s meggyűlt a 
függöny. Hogy megijedt ez a két szegény 
gyermek! Vinnyogva, nyüszítve próbál
ták  oltani a tüzet, az u ram  pedig csak rö
högött rajtuk , aztán  pedig verni kezdte 
őket, m int akinek eszét vették.

Ez azért kicsit tú l erős, nem? kérdezte 
magától Vajda, de nem szólalt meg, csak 
a fejét csóválta.

-  Szinte nem is bánnám , ha  engem 
gyötör, csak a gyerm ekeket hagyná bé
kén! — folytatta fájdalm asan az asszony.

Azért te  se vagy jobb a deákné vászná
nál, a te  szádat legalább annyiszor lehet 
hallani, m int a férjedét! -  gondolta m agá
ban Vajda, de továbbra sem szólt semmit. 
Hadd jöjjön ki egyszer az asszonyból, ami 
kikívánkozik.

-  M egkérdezhetné, m iért nem voltam 
körültekintőbb... — folytatta rövid szünet 
u tán  Kincsesné. -  Egy-kettőre hozzámen
tem, hogy meneküljek otthonról. A rész
letekkel nem nagyon foglalkoztam. Ö rül
tem, hogy kellek neki. Sok m indent nem 
tudtam  róla. A ztán csak dőltek a plety
kák, hogy mekkora betyár volt legény
ként, miféle gazemberségeket követett 
el süldőkorában. Oda ju to ttam , hogy én 
szégyellem m agam  m iatta . Szégyellem, 
hogy a Kincses nevet viselem. Ha vala
hol megjelenek, m indig az az érzésem, az 
emberek összesúgnak a hátam  mögött: 
„na ennek is fájin portéka az u ra ...!” Ma
ga még nem hallott semmit?

Vajda m egrázta a fejét, hogy nem; nem 
a k a rta  részletezni, hogy ő nemigen szo
kott m eghallani senkiről semmit.

-  Na, akkor jobb, ha  tőlem hallja! Pél
dául ellopta a szomszédjuk dugipénzét, 
amíg az a templomban volt. Persze, kide
rü lt a dolog, hogy ne kerüljön javítóinté
zetbe, a nagyapja, aki egészen odavolt a 
haszontalanjáért, m agára vállalta a te t
tet. Szegény öreget bezárták  három  hó
napra, ő pedig csak vigyorgott, hogy jó mó
ka volt, ilyent még máskor is csinálunk...

-  Na, te!
-  Gyermekkorában szokott rá  az ita lra  

is. Az egyéb hülyeségek aztán  k im arad
tak , de az italtól nem tud  szabadulni... 
Az folyton kell... Olykor maszekéi egy k i
csit m unka u tán , a kliensek tudják, hogy 
szereti a püpüt, há t nem pénzzel, hanem  
pálinkával fizetnek... Próbáltam  eldug
ni, olyan is volt, hogy kiöntöttem ..., de 
aztán  megfenyegetett, hogy ha ilyeneket 
csinálok, m indig a bárban  iszik, s nem ad 
haza egy vasat se...

-  C-c-c...
-  Ugye, i tt  a két gyermek, kell a pénz...
-  M indig agresszív, am ikor iszik? — 

kérdezte Vajda szenvtelenül, a rra  gondol
va, hogy ezt m inden „szakember” meg
kérdezné.

Kincsesné fájdalm asan bólogatott:
-  Mindig, azaz mégsem, olykor kómába 

esik, s nem tud magáról. Egyszer elme
sélte, ilyenkor rendszerint azt álmodja, 
hogy megöl valakit, felboncolja, a szerveit 
beledobálja egy vödörbe, a beleit feltekeri 
a karja ira , s kimegy az utcára. Csurom
vizesen ébred, a szeme zavaros.

Vajda egyre jobban kezdett irtózni 
Kincsestől, de érdekes módon a feleségé-
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tői is. Hogy m iért, m aga sem tu d ta  pon
tosan.

Ebben a pillanatban zajt hallottak az aj
tó felől, Kincsesné ijedten kapta szája elé a 
kezét, jaj, tizenegyre jár, ilyenkor néha ha
zajön tízóraizni a gyárból, gyorsan, bújjon 
el, ragadta meg Vajda karját, m ert ha  itt 
találja magát, megöli, felboncolja, a szerve
it beledobálja egy vödörbe, a beleit feltekeri 
a karjaira, s úgy megy ki az utcára...

Vajda most m ár végképp nem értette , 
hányadán áll a dolog. Az asszony eszelős- 
sége jobban m egrém ítette, m int az, hogy 
itt kapja Kincses, aki ebben a p illanat
ban m ár o tt is á llt a szobaajtóban. Mo
gorvának tűn t, de józannak, valam i kö
szönésfélét mormolt Vajda felé, s azzal 
nekiállt az asszonynak:

— M egint mocskolsz, mi? M egint ta lá l
tá l m agadnak valakit, akinek megtömd a 
fejét hülyeséggel!

-  Tudja -  fordult Vajda felé - ,  a fele
ségem beteg. Hazudozik, történeteket ta 
lál ki rólam, rólunk, m indenkinek meséli, 
aki csak hajlandó szóba állni vele. Képze- 
leg, s a legrosszabb az, hogy ő m aga igaz
nak  hiszi az egészet. S el akarja  hitetn i 
m ással is. Szóval beteg, érti, beteg!

Atyaég, ez igen, fordulat! -  gondol
ta  Vajda. Im m ár akkor kinek van igaza? 
Vagy m indenkinek, de csak rendre?

A férfi folytatta:
— K iszám íthatatlan , m ikor m it csinál, 

m it mond. Dolgozni is em iatt nem jár. 
Olykor ráakaszkodik  valakire, bedum ál
ja  neki, hogy ő a legalkalm asabb személy 
arra , hogy a gondjait m eghallgassa, az
tá n  lökni kezdi a képtelenebbnél képtele
nebb történeteket.

— Ne higgyen neki, Vajda úr! — szólt 
közbe kétségbeesetten az asszony. -  El 
akarja  h ite tn i mindenkivel, hogy bo
lond vagyok, hogy tudja elvetetni tőlem a 
gyermekeket! Pedig a gyerm ekek...

A férfi közbevágott:
— Kezded m egint a süketségeket, mi? 

Megmondtam, fejezd be a hazudozást!
-  Látja? -  fordult Vajda felé. -  Olyas

m iket ta lá l ki rólam, csodálkozom, hogy 
egyáltalán köszönnek még az emberek!

Hű, ez az tán  gubancos história! -  va
k a rta  meg Vajda a fejét, kibogozni nem 
lehet, ta lán  nem is kell. Egyre kínosab
ban érezte magát. Attól ta r to tt, összeve
rekednek előtte. Ki nem á llha tta  a csalá
di patáliákat.

-  Fogadom -  folytatta Kincses - ,  hogy 
azt mesélte m agának, apám  k iránga t
ta  anyám at az udvarra, s ráparancsolt, 
hogy borítsa a fejére a szoknyáját, gug
golva járjon körbe, s énekelje az Ave, Ma
riá t, miközben ő a pendelyes hátsóját 
rugdosta, s eszeveszetten nyerített. Ta
lán  azt is mondta, hogy gyermekkorom
ban elloptam a szomszéd pénzét, amíg a 
templomban ült. Volt szó ilyesmiről, mi? 
Ha nem egyéb, arról is em lítést te tt, hogy 
összetörtem m inden porcelánedényt a 
házban, egyszer pedig levertem  a csillárt 
a seprűvel?

Vajda elsápadva bólintott, hogy igen, 
Kincses dühösen elnevette magát.

-  Na, ugye, megmondtam. Egy szó sem 
igaz az egészből! O találja  ki. Azt nem

Várakozás

em lítette, hogy olykor delírium ba esem, s 
azt álmodom, hogy em bert boncolok, bele
it föltekerem a kezeimre? Azt is? Na, lá t
ja, fújom én kívülről a kedvenc sztorija
it. V isszahallottam  másoktól, akiknek 
volt annyi eszük, hogy ne higgyenek el 
m indent ennek a beteges hazudozónak, s 
megkérdezzenek engem a dolgok á llásá
ról.

-  Arról bezzeg nem beszélt, ugye — 
folytatta a férj m ind jobban nekitüzesed- 
ve - ,  hogy ő milyen kéjes örömmel veri a 
fiainkat?! „Kis csimaszok, pont olyan hü 
lyék vagytok, m int az apátok!” — utánoz
ta  az asszony rikácsoló hangját. S ugye 
arról sem, hogy d irek t elsózza, odaége
ti az ételeket, vagy nem készíti el idejé
ben, hogy borsot törjön az orrom alá?! És 
ugye arról is elfelejtett em lítést tenni, 
hogy ingeim nyakát a vasalóval d irekt 
összeégeti, zakóim ra felemás gombokat 
varr?! Gondolom, azt mondta, nem tud  
elrángatn i az orvoshoz. H át tudja meg, 
én próbálom m indenáron rávenni, hogy 
kezeltesse m agát, de egyre csak az t ha j
togatja, egészséges, nincs szüksége or
vosra.

Az asszony ekkor sírva fakadt:
-  Ne higgyen neki, Vajda úr, csak azért 

mondja, hogy győzzön meg m indenkit, al
kalm atlan  vagyok a házasságra. El akar 
válni tőlem, ki ak a r rak n i a lakásból.

-  Jöjjön, nézze csak meg, kinek mit 
kell hinnie! -  Kincses m egm arkolta Vaj
da karjá t, s a folyosón lévő beépített szek
rényhez húzta. Valóban, legtöbb ing nya
kán  égésfoltok látszottak.

-  Ehhez m it szól, mi? -  kiabált a férfi. 
-  Jöjjön, nézze meg az ebédet!

Visszavonszolta a konyhába, az tán  a 
kályhához lépett, indulatosan lekapta a 
fazékról a fedőt. Ahogy a gőz k iáram lott, 
keserű szag csapta meg Vajda orrát.

-  Nem mondom, hogy kóstolja meg, 
csak szagoljon bele!

Vajda kézfelemeléssel jelezte, hogy kö
szöni, inkább nem.

-  Csoda hát, hogy olykor kikelek a ké
pemből, s veszekedni kezdek vele? -  kér
dezte a férfi szenvedélyesen. -  De nem

kell félteni őt, nem hagyja magát! Ha k i
lép a házból, m aga a m egtestesült szende 
szemérem, de itthon olyan, m int egy sá r
kány! Sokszor egészen kiakad, sikoltozik, 
dobálja magát.

Vajda gondolkodni próbált, kombinált. 
Lehetséges, hogy Kincsesné pszichopata 
vagy valam i hasonló? (A lelki nyavalyák
hoz viszonylag kevéssé értett.) A férje pe
dig bánatában  iszik? Ehh! De vajon veri 
a feleségét, vagy nem veri? Vajda hajlott 
a rra , hogy úgy vélje, a verés is csak az 
asszony kitalációja. Persze, annak  h íre a 
töm bházban is terjeng, de igaz voltát ez 
sem tám asztja  alá, főleg, ha  figyelembe 
vesszük, hogy vélhetően az asszony te r
jeszti.

H irtelen m ehetnékje tám adt, felug
ro tt az asztaltól, valam i olyasmit mako
gott, hogy késik el a munkából, s azzal az 
ajtóhoz lépett. A sarokban azonban egy 
vödröt vélt m egpillantani, benne vala
mi gyanús tartalom , nem is érte tte , be
lépésekor hogy nem vette észre. Alig tud
ta  lenyomni a kilincset, hogy átbotoljon 
a küszöbön, hogy megkönnyebbülten be
húzza m aga u tán  az ajtót. Odabent ek
kor egy pofon csattant. Vagy valam i más. 
Mielőtt m egkönnyebbülhetett volna, újra 
nyílt az ajtó, s k irohant ra jta  a kisebbik 
gyermek, amúgy papucsosan. Gyorsan 
behúzta m aga u tán  az ajtót, de jól k ihal
latszott, am int a testvére belülről üvöl
ti, pont olyan mocsok á lla t vagy, m int... 
— itt a k iáltás m egszakadt, m in tha elvág
tá k  volna.

A kisebbik gyermek zavart tek in tettel 
oldalgott el, fülhallgatójában zene szólt, 
ezú ttal olyan hangosan, hogy Vajda is 
tisz tán  hallo tta  az Ave, M aria lágy, fen
séges melódiáját.

Vajdának ez tú l sok volt. Hétköznapi, 
„átlagvalóságokhoz” szokott riporteragya 
nem tud ta  feldolgozni az élményeket. 
Tett néhány bizonytalan lépést a folyo
són, az tán  ernyedten ráp illan to tt az órá
já ra , m eglepetten állapítva meg, hogy itt 
sem ülte ki az órát. Úgy látszik, nem is 
olyan könnyű egy órán á t beszélgetni va
lakivel.
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*
lábra állunk 
időről időre
mintha újévi fogadalmat
tennénk
nem meggyőző
reménytelen
mikor véletlenül
egymáshoz érünk
úgy hangzunk
mint két pléhcsupor
koccintása
egy szegényes
ünnepségen
a ház legrégebbi
szobájában
a ház legsötétebb
szobájában
hallgatjuk
hogyan süllyednek el
papír csónakjaink
a tegnapelőtti
levesben
van még időnk
bőven
annyi szépség van közöttünk 
mint marilyn monroe 
halott arcán

*
egy tiltásokból tanult nyelven 
mondom szerelem
gombócokkal torkomban írom szerelem
egy magas nőstény
leselkedik
összetöri ujjpereceim 
egy feszítővassal 
házból kirúgott szerelem 
neked a szerelem
csak mint egy otthonról való elrohanás
lihegsz alattam
mint futás végén
és a végén nem vár rád
semmi
senki még én sem
szerelmet suttogsz gombócokkal torkodban
remegve hallgatod
házad
az ajtóhoz csapódik 
szerelmük fenyeget 
hajunktól fogva
ráncigáinak majd ki a lépcsőházba 
saját nyelvükön beszélnek hozzánk 
a mi szerelmünk nyelve

*
szeretnék gyöngéden 
beszélni hozzád 
mintha házunk 
ablakai
a tengerre nyílnának
és napjainkat egymás nézésével
töltenénk
és este festenél
vagy szőnél
és barátaink úszva jönnének 
hozzánk
és szerveink örökre elfelejtenék 
fasiszta ténykedéseik 
és életünk tiszta lenne 
mint egy gondosan megtörölt 
henteskés
*

Kék egyensúly

magam után húzlak
a hideg szobába
a hideg szoba
az a sötét szoba
a ház legrégebbi szobája
ott tartom papírjaim
és papírjaimnak
rothadt káposztaszaguk van
papírjaim bűzlenek
mint a te női betegségeid
belőlük olvasok most neked
arról hogyan fogsz elhagyni
és vinnyogni kezdesz
mint egy jégtáblán felejtett fókafióka
gyűlölöd magad
aztán sírni szeretnél
mindenestől
szívvel és belekkel és májjal
és gyomroddal
ezek úgy laknak benned
mint valami galambdúcban
sötétben és galambszarban
próbálnak kivergődni
körbejárlak
és kezeim nem tudják
mit tegyenek veled
száradtan lógnak
vérük
a fejedbe szállt

*
te úgy gondolsz most 
rám
mint egy ráktól legyengült nő 
zöld kosztümjeire 
amiket már nem tud viselni 
miközben térded simogatom 
te egyáltalán nem 
gondolsz rám
és én egyre csak simogatom a térded
szánalommal
ahogyan két kis
kemoterápiától égett
fejecskét simogatnék
a térded most
egy idegen férfi
aki karjaiban tart
akit gyűlölök
fehér szemeid lassan elsötétülnek 
színt kapnak 
hamarosan helyrejössz

úgy érzékelsz majd ijedten 
mint dühös ugatást 
lábaidnál
amiket már régen elfelejtettünk

*
szerelem a kórházból 
ölben hozott ruháimmal 
szerelem a város összes ólomjával 
véremben
kicsi ólomkatonám 
mert engem és téged ugyanabból 
az ólomkanálból öntöttek 
kanál-nővérem
én és te fészket raktunk éjszaka
a zárt gyógyszertárak küszöbén reszketve
én és te ölelkezve aludtunk el
minden éjjel más-más hordágyon
mint az újgazdagok
én meg te céltalanul meneteltünk
hullafáradtan
egy biztosan sötét cél felé
az egyedüli ismert
imádságot motyogva
angyal angyalkám
csak arcomat
ne üsd
*

a buták körmeiket reszelgetik 
horoszkópot olvasnak
ha elegánsnak is érzed magad mikor havazik
várod hogy megbüntessenek
hogy dühbe gurulj
legjobb pillanataid
megrekednek
mint csizma a sárban
dőlj le mellém
a tűzfal mellé
várjunk ahogyan első látásra 
várnak azok az undorító dolgok 
amik aztán főve vagy égve 
segítenek túllenni a napon 
várjunk valamilyen jóakaratot 
ami megkopaszt bennünket 
és átvisz a tűzön 
és az éjszaka vége 
lenyel minket mint 
édes mérget

KIRÁLY ZOLTÁN fordítása

D án Sociu: író, költő', műfordító. 1978-ban született Boto§ani-ban. A ia§i-i Al. I. Cuza 
egyetem politika-filológia szakán végzett. 2002-ben megjelent első' verseskötetét Mihai 
Eminescu-díjjal jutalmazták; cintece eXcesive (túlzó énekek) című kötete 2005-ben el
nyerte a Romániai írók Szövetségének versdíját. Charles Bukowski és Seamus Heaney 
műveiből fordított. A Polirom könyvkiadó szerkesztője. Legutóbbi verseskötete: Vino cu 
mine §tiu exact unde mergem (Jöjj velem pontosan tudom  hová m együnk), 2013.
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Macskaánek
Nem tudom, a m acskák kollektív tu 

dattalanja őriz-e emlékeket a paradicsomi 
időkből, de valam i halványan felsejlő, tor
zult emlékfoszlányaik mégiscsak lehetnek 
a bűnbeesésről, m ert úgy félnek a kígyó
uborkától, m int az ördögtől.

Szeder á rta lm atlannak  induló csíny
tevéséhez az ihletet egy pocsék vígjáték
ból m erítette, am inek egyik jelenetében 
egy gyanútlanul lakmározó m acska háta  
mögé kígyóuborkát csempésznek: am int 
megfordul és észreveszi, gum ilabdaként 
pa ttan  h á tra  a rémülettől, aztán  hata l
mas ívet leírva, szélsebesen iszkol el. Hi
tetlenséggel vegyes kíváncsisága a rra  
sarkallta, hogy a kísérletnek alávesse csa
ládjuk korosodó kedvencét, egy higgadt, 
ham uszürke kandúrt. Az eredmény min
den váratkozást felülmúló riadalom volt, 
az állat nemcsak hogy a filmbélihez ha
sonló, komikus mozdulatsort bemutatva 
menekült el, de az esemény színhelyére 
még m ásnap sem lehetett odacsalogatni.

Mindezt Szeder röhögve, s ta lán  kissé 
kiszínezve adta elő egy szellős, nyári es
tén, miközben törzshelyünk gyéren világí
tott, zsúfolt kerthelyiségében felpuffadva 
kortyolgattuk a sokadik korsó sört. En
nek halla tán  baráti körünk több tag jának  
is kedve tám adt végrehajtani a kísérletet 
a szomszédság vagy rokonság cicáin, eset
leg a negyedükben bóklászó kóbormacs
kák egyikén. Az ő beszámolóik pedig m á
sokat ösztönöztek ugyanerre, s végül m ár 
nemcsak gyerekek és suhancok szórakoz
tak  macskarémisztgetéssel, hanem  tisztes 
családapák és dolgos háziasszonyok is rá 
kaptak  a gyerekkori csintalanságok ízére.

A változás alattomos lassúsággal, ész
revétlenül állt be. B ár az uborkával meg
ijesztett cicák olykor furcsán viselkedtek, 
az emberek csak egy fülledt, július végi 
napon döbbentek rá  mókázásuk súlyos kö
vetkezményére.

A délután rezzenéstelen forróságát h ir
telen kerekedett szél űzte el, vágtázó vi
harfelhők érkeztek, s villámok hasíto ttak  
végig az égen. Az addig árnyék hűvösé
ben sziesztázó kandúrokat megbabonáz
ta  a látvány, és a mennydörgésre furcsa, 
a rtiku lá la tlan  gyerekbeszédre emlékez
tető hangon feleltek. Végül a város összes 
macskája bekapcsolódott a hátborzongató 
kornyikálásba, még a zuhogó eső sem tán 
toríto tta el őket, bár a bádogtetőkön lan

doló cseppek zaja legalább tompította és 
elviselhetővé te tte  a ricsajt.

A zápor estére elvonult, de a kísérteties 
koncert nem ért véget. A lőne mézes, hó
dító illata ázott bunda szagával keveredve 
lük tete tt a párás éjben, miközben az eső
verte, csapzott szőrű állatok a kukák, au
tók környékén gyülekeztek, s egészen haj
nalig folytatták a nyávogást, sőt, hörgő, 
rikoltozó, nyüszítő hangokat is hallattak . 
Kétségtelen volt: megőrültek.

Elgyötörtén ébredt a város a nyugta
lanító éj után. Az emberek étvágytala
nul ültek reggelihez, karikás szemeikben 
szorongás motoszkált, s egyedüli beszéd
tém ájuk az álm atlanságot okozó, rémes 
lárm a volt. A derűlátók abban reményked
tek, hogy egyszeri, a v ihar okozta esetről 
volt szó, de a vészjóslók azt rebesgették, ez 
még csak a kezdet. Igazuk az utóbbiaknak 
lett, a m acskák ricsajozása éjről éjre is
métlődött, s egy hét elteltével m ár elvisel
hetetlen volt a helyzet.

A polgármester rendkívüli ülést hívott 
össze, hogy m egvitassák a teendőket. A 
tanácstagok között akadtak  hevesvérű- 
ek, akik a megoldást a m acskák begyűj
tésében és elaltatásában látták , de hig
gadt számítók is, akik hosszan fejtegették, 
hogy a mészárlás okozta közfelháborodás 
jócskán megnyirbálná újraválasztásuk 
esélyét, jobb tehát a kíméletesség, még ha 
tétovának tűnnek  is emiatt. Ezzel végül 
mindenki egyetértett, mivel azonban más 
épkézláb ötlet nem akadt, s az események 
hátterében ördögi ténykedést feltételez
tek, némi töprengés u tán  úgy döntöttek, 
az egyházhoz fordulnak segítségért.

M ásnap reggel háromszemélyes kül
döttség érkezett a pópa házához. A polgár- 
m ester idegesen kopogtatott, s am int az 
ajtó kinyílt, a jó modorról s tiszteletadás
ról megfeledkezve, pörgő nyelvvel kezdte 
m agyarázni érkezésük okát. A pópa, aki
nek ingerlékenységéhez vélhetően a kial
vatlanság is hozzájárult, tág ra  nyílt szem
mel, egyre gyülemlő dühvei hallgatta  a 
beszédet, mígnem elveszítette a türelm ét.

-  Az egyház feladata Isten és ember 
kapcsolatának erősítése. M acskákat érin
tő  kérdésekben az állatorvos az illetékes — 
vágta rájuk az ajtót.

Pillanatnyi elképedés u tán  a polgár- 
m ester felocsúdott.

-  A középkorban is ezen a véleményen 
volt az egyház? -  döngetett felháborodva.

Válasz híján végül feladta, s a küldött
ség szitkozódva ü lt vissza a kocsiba.

Azon a héten a szomszéd városban állo
másozott a Pozzoni vándorcirkusz. A pol

gárm ester személyi titkára  azzal a ja 
vaslattal állt elő, hogy keressék fel az 
állatidom árt, elvégre, ha  a vadállatokkal 
elboldogul, csak nem fog ki rajta  néhány 
kerge macska. ígéretesnek tű n t az ötlet, 
így arrafelé vették az irányt.

Déltájban érkeztek a hatalm as, napszít
ta  cirkuszi sátorhoz, am it a városszélen, 
egy szikkadt m edrű folyó partján  húztak 
fel. Csendes, kihalt volt a környéke, csak a 
tücskök cirpelése bizsergett a rekkenő hő
ségben. K örbejárták a sátra t, aztán  a le
pusztult lakókocsik között próbálkoztak, 
mígnem egy ásítozó alak  útbaigazította 
őket, s rá ta lá ltak  a partm enti fűzek á r 
nyékában heverésző, fűszálat rágcsáló ál
latidom árra. A polgárm ester kissé feszé- 
lyezetten szólította meg, s bátortalanul 
vázolta fel az esetet, am it az idomár fekvő 
helyzetben, szórakozottan hallgatott vé
gig, néha bólintással jelezve, hogy figyel.

-  Fel kell mérnem a terepet. De nem 
egyedül -  szólalt meg aztán, a fülét pisz
kálgatva. Kelletlenül tápászkodott fel, s a 
legközelebbi lakókocsi felé indult.

-  Finika! — kiálto tta  többször is.
Őszülő nő lépett ki, akinek kócos drót

haja sörényként keretezte petyhüdt arcát.
-  Mi van?
-  Ezek az u rak  a segítségünket kérik.
A nő kérdőn húzta fel szemöldökét, de

mozdulata inkább unottságot, semmint 
érdeklődést tükrözött. Visszalépett, majd 
egy csomag cigivel jö tt ki, s egy rozoga 
kempingasztal körül hellyel k ínálta  a fér
fiakat. A polgárm ester ismét belefogott a 
történtek elmesélésébe, im m ár élénken 
ecsetelve a részleteket. A nő égő cigaret
tával a kezében, vörös körmeit pecegtetve 
hallgatta  a beszámolót.

-  Ezt az ostoba bandát! — sziszegte 
megvetően a kígyóuborka említésére, de 
nem fűzött hozzá magyarázatot.

A polgármester elbeszélésének befejez
tével válaszra várón emelte tekintetét a 
két cirkuszistára.

-  Nem nyilatkozhatunk, amíg nem lá t
ju k  a saját szemünkkel -  jelentette ki a nő 
határozottan.

-  Ön milyen minőségben lenne jelen? -  
puhatolózott a titkár.

-  Jósnő vagyok.
Értetlenül, s némi kétkedéssel pillan

to tt egymásra a három férfi.
-  Megeshet, hogy más dimenziókkal is 

érintkezésbe kell lépni a megoldás érdeké
ben — próbálta eloszlatni aggályaikat az 
idomár.

Kísérlete nem volt eredményes, de jobb 
ötlet hiányában mégiscsak megegyeztek,
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hogy előadás u tán  értük  jönnek, és elvi
szik őket a helyszínre.

-  És a fizetség? -  ju to tt hirtelen eszébe 
a polgármesternek.

— Siker esetén megbeszéljük — felelték 
titokzatos mosollyal.

A csillagtalan, langyos estét dohányvi
rág édesen szivárgó illata szőtte át. A jósnő 
és az idomár látszólag céltalanul bóklászott 
világítatlan kis utcákon, düledező keríté
sek, elhagyatott kazánházak szegélyezte, 
gödrös járdákon. Végül egy parányi, tömb
házak ölelésében megbúvó játszótérre ér
tek. Leültek a korhadó, három színre má
zolt padra, s elővették az üveg vodkát, amit 
előzőleg a polgármester titkárával vásárol
tattak , a helyzetfelmérés elvégzéséhez elen
gedhetetlen védőitalként. Szótlanul kortyol
gatták, a macskák megjelenésére várva.

H am arosan m eglátták az első puha, 
ruganyos léptekkel közeledő rozsdaszínű 
kandúrt. Nyávogását meghallva egy er
kélyről fényesszőrű, foltos cica ugrott á t a 
közeli díszalmafára, s néhány kecses ug
rással lent term ett. P ár percig ta r to tt csu
pán a gyülekező, ezalatt tucatnyian ve
rődtek össze, s mikor teljes volt a létszám, 
rázendítettek hátborzongató, zavaros éne
kükre. Ezzel egyidőben a város minden 
szegletében csoportokba verődött macs

kák  tették  ugyanezt, kornyikálásuk nyo
m asztóan keringett az éjben.

Reggel a polgármesteri hivatal bejára
táná l ta lá ltak  rá  a két részegen szundi
káló cirkuszistára. A titkár idegesen tusz
kolta be őket az autóba, orrát egész úton 
hortyogásuk áporodott bűze csavarta. A 
szomszéd városhoz közeledve az idom
ár megébredt, s hanyagul közölte, hogy a 
baj orvosolható, csupán be kell gyűjteni 
estére az összes macskát, a többit bízzák 
rájuk. A titk ár csendesen bólogatott, de 
m agában ádázul fogadkozott, hogy alko
holista szélhámosokkal nem fog üzletelni.

Sajnálatára a polgármester nem osztot
ta  véleményét, s u tasítást adott a közmun
kásoknak, hogy járjanak  házról házra, és 
szedjenek össze minden macskát. A féltő 
tulajdonosok nehezen ak a rtak  megválni 
kedvencüktől, mivel azonban a munkások 
biztosították őket, hogy ép bundával ke
rü l haza minden állat, s m aguk is belát
ták , hogy a helyzet valóban tartha ta tlan , 
végül kötélnek álltak. Estére az elhagya
to tt állatmenhely évek óta üresen álló ket
recei nyávogókkal teltek meg.

Megérkezve a jósnő és az idomár ki
jelentették, hogy munkájukhoz magány 
szükségeltetik, így mindenki elhagyta a 
területet. Ez növelte az amúgy is izzó fe

szültséget a városban, az emberek ablaka
ikba kikönyökölve füleltek, árulkodó han 
gokra, jelekre várva.

A sötétség beálltával elkezdődött a m ár 
megszokottá vált, rettenetes kornyikálás. 
Sokan lemondóan legyintettek, s szorong
va vették tudomásul, hogy az álm atlan éj
szakák sorának még nincs vége. Azonban 
a jó zenei érzékkel megáldottak változás
ra  figyeltek fel. Az addig zűrzavaros han 
gok kezdtek egymásba simulni, kivehető 
dallamfoszlányokká összeállni. H irtelen 
a város minden zaja elcsitult, a csillagfé
nyes éjben csak a m acskák tisztán  csengő 
hangja úszott. A lágy dallam  egyre erőtel
jesebbé vált, és im m ár mindenki szám ára 
felismerhetően zengett az Örömóda.

A szimfónia elnémult, mély csend állt 
be. Az emberek megfeszült idegekkel vár
ták  a folytatást, de nem jött. Az elmúlt he
tek első nyugodt éjszakája szállt város
unkra.

Azóta se tudni pontosan, miben állt a 
jósnő és az állatidom ár fizetsége, bár né
hány nyugdíjas rendíthetetlenül állítja, 
hogy a kóbormacskák szám a megcsappant 
az eset óta, s az a h ír  is felröppent, hogy a 
Pozzoni cirkusz világhírűvé vált, egy u tá
nozhatatlan m utatványnak köszönhetően, 
melyben egy titokzatos kórus énekel.

NÉMETH GÁBOR DÁVID 

Hideg
A  tenyerem és a talpam mindig hideg, 
állítólag rossz a keringésem, erre gondoltam, 
amíg vártam. A  gyomrom nem bírja 
a távolságot, hogy lefoglaljam magam, 
átírtam  valakinek a nevét az övére a telefonban, 
hadd higgyem majd néha, hogy ő  hív.
A  lábujjak a halál előtt néhány nappal 
begörbülnek, ezt egy filmben hallottam.
Akkor lett gyanús, amikor próbált lebeszélni. 
Várjam csak meg otthon. M intha jelentése lenne, 
hogy a hütő  előtt állok. Eleve hideg van. A z ajtó 
alig akar elszakadni, a gum i hangos cuppanóssal 
engedi el a keretet. Üres is lehetne. M intha más 
dolgok függése valamitől igazolná azt a valamit.

H a rm ó n ia

Március
Nézegetem a vécében felfüggesztett 
naptárban, hogy melyik rokonodnak 
mikor van születésnapja.

A  lábujjaid végén hintáztatod  
a papucsod. Egyszer leesik. Csattanás.

Ijedtemben letépem a március sarkát, 
az apád születésnapjával, aki már 
három éve meghalt. Visszarakod 
a papucsot, hintáztatod tovább.

vegyüiet

tartalék tápanyagokból 
és védó'rétegekbóí áll

műanyag villával ettem  
egy hópelyhet
mintha biztos helyem lenne 
az űrben
irigyled a műanyag villa
bizonytalanságát
bár még egyet sem láttál eltörve

megszámolom hány pehely 
egy hóvihar 
közben arról beszélsz 
hogy a kalcium
hevesen reagál oxigénnel és vízzel
ezért a természetben
csak vegyületei fordulnak elő

mit foglalkozni vele 
ott van

párnákat raktál az ablakba
hogy ne legyen huzat
olyan volt a csend
m int a liftben
túl sokat vettünk észre
egymásból

a mozgás szervezi a teret
két irányból kerüljük meg az ágyat
átrendez minket

néha úgy érzed neked is csak 
vegyületeid fordulnak elő

aludhatnék éjjel de nem 
mert ébren van

azt mondtad
a tojás egyetlen petesejtből 
és az azt körülvevő

a tojásfehérje
m int a sperma szomorú
ha nincs is külön

a keze 

túl pontos
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BÁNÓCZI BEÁTA

„Én nem tudom, mi 
ez, de jó nagyon”
A slam poetry az az elhárító mechaniz

musokkal működó' műfaj, amelynek mi
benlétével (ha úgy vesszük, definíciójával) 
a külvilág pontosan tisztában van, ó ma
ga viszont ezt zsigerból tagadja, távolít
ja. Ez két komoly problémához vezet. Egy
részt nehéz róla tudományos értelemben 
beszélni, és ténylegesen meghonosítani 
a szakirodalomban, irodalom- vagy szín
háztudományban m int létjogosult műfajt. 
M ásrészt objektív kritikai, elemzési szem
pontok híján minden „nem pozitív” minő
sítést, véleménykifejtést képes így elhárí
tani, jogosulatlan tám adásnak értelmezni. 
A mozgalom részben annak is köszönheti 
hatalm as táborát és kvázi egységességét, 
hogy dicséreten alapszik, a tehetségese
ket, fejlődőket biztatja, a kevésbé kompe
tenseket nem bátortalanítja el vagy löki ki 
magából. Ez az egység azonban szintén á r
talm as valahol, ha irányzat, és nem csu
pán műfaji szinten van jelen.

Ahogy a költészeten belül is számos is
kola, stílus, tem atikai, stilisztikai és szer
kesztési elv létezik, úgy a slam poetry 
kapcsán sincs értelme egyetlen irányzat
ról beszélni. Egyes nézőpontok, értékren
dek, stíluselvek nem kell, hogy egymást 
ütköztetve működjenek, azonban szükség 
volna különválaszthatóságukra. Az egyes 
irányzatoknak lehetnek közös metszete
ik, és egy-egy előadónak sem kötelessége, 
hogy csakis egyetlen irányzat mögé álljon 
be, majd egyedül annak  szempontjait kö
vesse, szempontoknak azonban létre kell 
jönniük. Értem  ezalatt, ha valaki íróként, 
rendezőként, zenészként, festőként stb. 
mutatkozik be egy idegen társaságban, az 
még olyan kategória, amely további kifej
tésre szorul, hogy az adott illetőt megítél
hesse minden résztvevő saját ízlése, szem
léletmódja szerint. A slammer kifejezés 
azonban társadalm ilag tú l szűk kategóri
ává vált, azonnali minősítéshez vezet an
nak alapján, amit az adott személy odáig 
a műfajról hallott. Sőt, avatatlan fül in
kább értékeli komolyan nem vehetőnek a 
slammer term inust.

Ennek egyik oka az, hogy egyes képvi
selői alkalm anként m aguk sem veszik ko
molyan a műfajt, és önm agukat m int elő
adót. Ez az összecsapott, utolsó percben 
megírt szövegek problémakörébe tartozik. 
Persze nem minden esetben lehet kikü
szöbölhető (például Országos Bajnokság 
döntője, vagy más, meghívásos versenyek 
esetében), de detektálhatok hibaforrások 
és lehetséges alternatívák.

Ennek a hozzáállásnak a kialakulására 
hatással lehet az is, hogy a slamklubokra 
csupán név megadásával jelentkezhet bár

ki. Tehát az illető esetlegesen előbb kötele
zi el m agát a részvétel, m int a szöveg meg
írása mellett. A határidő nyomása persze 
sok művész szám ára hathat serkentő
leg, azonban a sorrend felborulása moti
vációs kérdéseket vet fel. Miért jelentke
zik szöveg nélkül egy slammer? Fellépek, 
hogy elmondjam, ami m ostanában fog
lalkoztat, vagy elmondom, ami m ostaná
ban foglalkoztat, hogy felléphessek? A si
ker, a taps, a pénz- és tárgynyeremények, 
vagy akár maga a presztízs adott körök
ben mind teljesen érvényes, azonban kül
ső (extrinzik) motivációs tényezők. Pedig 
a belső (intrinzik) motiváció a slam poetry 
műfajban ugyanolyan fontos volna, mint 
más művészeti ágakban. Ez persze átvált
hat egy m ásik szélsőségbe, amely azon
ban m ár az öncélúság kérdéskörébe ta r 
tozik. Annak az esetéről van szó, amikor 
az illető valamilyen negatív életesemény 
árnyékától vagy hangulati állapottól sze
retne megszabadulni, így mintegy művé
szet- és csoportterápiás célzattal választ
ja  a slam poetryt, m int legkönnyebb u tat 
ahhoz, hogy vallomása nagy létszámú és 
nyitott tömegekhez jusson el, ő maga pe
dig megkönnyebbülést nyerjen azáltal, 
hogy kim ondhatta előttük azt, „ami a szí
vét nyomta”.

gumón -  szerkeszti:
Andre Ferenc

Visszatérve azonban az összecsapottság 
kérdésére, a budapesti Hadik Kávéház
ban 2016 tavaszán indult Vadászszezon el
nevezésű slam klub kínált erre egy alter
natívát. A szervezők eredeti és elsődleges 
megfontolása inkább az volt az ötlettel, 
hogy az esemény időtartam át szűkítsék a 
jelentkezők előszűrésével. A tavasszal és 
ősszel megrendezett háromfordulós „slam 
tornán” versenyezni kívánóknak egy elő- 
válogatón kellett részt venniük, a jelent
kezésükhöz azonban csatolniuk kellett 
az eseményre szánt szövegüket is (vagy 
egyéni igény alapján ebből a célból készí
te tt videómellékletet a performanszról). 
A beérkezett anyagokból ezután egy 
szakértői (kulturális, irodalmi és/vagy 
slamkörökben mozgó) zsűri választotta 
ki az előválogató fellépőit. Ezt a stratégi
át havi klubjaikon nem alkalmazzák, ott a 
beérkezett jelentkezők közül adott számút 
tombolaszerűen sorsolnak ki. A beérkező 
művek elbírálása vagy szelektálása nem 
lenne szükséges, hiszen a „bárki kiállhat 
a színpadra” elve fontos a slam poetryben, 
de a szöveg csatolása a jelentkezéskor á t
gondoltabb, felkészültebb produkciókhoz 
vezethetne. Néha ugyanis olyan benyomá
sok érik a nézőt, m intha az előadó nem is
merné teljes mélységében a saját szövegét.

Ehhez szorosan kapcsolódik a pa
pír használatának problematikája. Sok 
slammer ugyanis nem azért nem mondja 
fejből a szövegét, m ert képtelen lenne ak

kora stressz a la tt hiba nélkül előadni, ha
nem m ert a produktum maga olyan későn 
születik meg, hogy a fennmaradó idő nem 
elégséges a memorizálásra. A papírt m int 
eszközt természetesen nem szükséges úgy 
ahogy van elvetni, viszont hasznosabb vol
na, ha csupán mankóként szolgálna az 
előadónak, nem pedig nélkülözhetetlen, 
„idegen anyagként” lenne jelen. Idegen 
anyaggá válik ugyanis, am int túlzottan 
elvonja a fellépő figyelmét, és a közönség 
háttérbe szorul. Vagyis a papír éket vág
hat a slammer és a nézők közti nélkülöz
hetetlen, ideiglenes (a produkció idejére 
szóló) kötelékbe. A Siam Poetry Pécs klu
bokon erre a problémára bevezettek egy 
alternatív megoldást, m iszerint akik fej
ből mondanak szöveget, plusz egy pontot 
kapnak az összesítésnél. Mivel egy pont is 
nagy jelentőséggel bírhat, ezért ennek be
vezetése más slamklubokon motiválhat
ná a versenyzőket a memorizálásra, ezál
tal erősíthetné előadó és szöveg, valam int 
előadó és néző kapcsolatát, kapcsolódását. 
Ez persze felvetheti a kérdést, hogy a hibá- 
zástól való félelem és szorongás sokaknál 
nem venné-e el m agának a színpadi jelen
létnek az élvezetét.

Hogy m iért is nem veszik komolyan so
kan a slam poetry műfaját, az ennél sok
rétűbb probléma, amelynek az előbbiek 
csupán egyes aspektusai. Hozzátartozik 
még a slam legfőbb erénye -  amely egy
ben legfőbb hátránya is - ,  hogy teljesen 
nyitott és szabad. Ennek a demokratikus 
jellegnek a vonzata az egyenlőség. A le
hetőségek egyenlősége szintjén ez haté
konyan funkcionál. Viszont mivel senki 
sem „kevésbé slam mer” a m ásiknál, hiva
talosan nincsenek szintek. Ez identitás
érzetben pozitív üzenetet tükröz például 
az újoncok felé, viszont különbségek min
denképp vannak annak  mentén, hogy egy 
slam mennyire elgondolkodtató, nyelvileg, 
retorikailag megmunkált, élvezhető, vala
m int az előadó formában, tem atikában és 
önmagához képest mennyire képes meg
újulni hosszútávon. Ennek eredménye
képp előadás- és szövegminőség alapján 
létezik egyfajta ki nem mondott, de min
denki által észlelt és viszonylag egységes 
hierarchia az aktív tagok között. Nega
tív oldala, hogy sznobizmus érzetét kelt
heti, pozitív hozadéka lehet azonban a 
feljebb ju tás  vágyának motivációja, ezál
tal pedig a teljesítmény gyorsabb javulá
sa. Lehet mindenki egyforma, de nem le
het mindenki egyformán jó. Viszont amíg 
tagadás alá kerül a fent és a lent, addig 
példaképek, inspirációk létezése és saját 
szintünk meglépése sem tűn ik  érvényes 
gondolatnak. Hogyha nincsenek szintek, 
de legalábbis egy skála (ha nem kategori
kusan, hanem  dimenzionálisan gondolko
dunk), akkor egy slammer fejlődése sem 
létező jelenség. Ebben az analógiában pe
dig akkor a m agyar slam poetry fejlődése 
sem az, hanem csak bővül, népszerűsödik, 
színesebbé válik.

B orosa Im ola 1990-ben született Kézdivá- 
sárhelyen. A kolozsvári Iuliu H ajieganu Or
vosi és Gyógyszerészeti Egyetemen végzett 
2014-ben. Jelenleg Kolozsváron él.

Németh Gábor Dávid 1994-ben született 
Budapesten, jelenleg is ott él, a Károli G áspár 
Reform átus Egyetem m agyar szakos hallga
tója.

B ánóczi B eáta  1994-ben született Miskol
con. Budapesten tan u l az ELTE k lin ikai 
gyermekpszichológia szakán. Két éve publi
kál verseket és film kritikákat. 2015 közepé
től foglalkozik slam  poetryvel, kétszer ju to tt 
be az Országos Bajnokság döntőjébe.

B ordás M áté 1995-ben született Szolno
kon. Tanulm ányait egy kisvárosban, M artfűn

kezdte, majd gim názium ba Szolnokon já r t. 
Jelenleg az ELTE m agyar-ném et ta n á r i sza
kos hallgatója, és Budapesten él. A versírás 
m ellett zenél és fest.

Kábái Csaba 1979-ben született Miskolcon, 
Ongán nó'tt fel, jelenleg Budapesten él.
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BORDÁS MÁTÉ Tundracseppek

Független zajok
Egy vajas dobozban rejtőzött el.
Egérnek hittem,
de heg volt a vésőre vágó kalapácson.
A  fém fej citromot nyelt arca, 
mikor meglátta a sarkköröket.

A  jégtakaró kettővel osztható.
Sapka és lábbeli marad.
Keret,
amit fix  aránnyal eltérít a klímaváltozás.

Fehér téglákat nyel a tenger.
A  hajógyári szigetre sodorja 
a partra vetődő hullámokat.
Ahogy a dokkból kicsurran egy hajó, 
a sín menti fák rögtön elreptetik madaraikat.

Csavar rögzíti dobhártyámhoz 
a motorban berobbanó zajt.
Csivitel a rögtönzött felhő.

Spirált fon ujjai közé az erdő.
M anikűrmentes napokban gazdag nyár.
Szellő  szórja szét a pigmenteket, 
sárga festék a palettán.

A  terület vakondjai vaddisznóösvényt túrnak. 
Armstrong lábnyomait álmodják saját fejük fölé. 
Gyökérmenti hangyasztrádákon igazoltatás.
Izeit lábaikkal beparkolnak az esőcseppbe,
és az ideiglenes bábállapot hasznot hoz a flórának.

A  gleccser tarthatatlan.
Befolyik a paplan alá, 
és tenyerem csiklandós 
partján épít jurtát.
Ájulásig hajtja az idegeket.

Szűkül a kunyhó.
Órám sietteti a szívverést.
A  bejárattal szemben
oltár, rózsafüzér,
és Lenin mellszobra kicsiben.

Dísztárcsa lóg a falon.
A z udvaron gumiabroncs hinta,
medvecsapdák,
és a csali:
Szűz Mária vörös hajjal.

Plexi
Bútoraim lelkesen 
ajánlják fel ölüket a zajnak. 
Hang nélkül az ő  arca is más. 
Ráborul az alvóra, 
szűri a csöpögés visszhangját. 
Feltesz egy lemezt.
Tudja,
hogy Bulat Okudzsavára 
szoktam lefeküdni.
Mintha a Hold keleti 
peremét szántaná a tű. 
Lábnyomok,
amik sötét anyagba vágnak.

Legyalulják a kopott teret. 
Nullától álomig rövid az út. 
Percenként harmincháromszor 
fordulok jobbról balra.
Ham ar el fog érni így a szíj. 
Holdam árnyéka lelassul, 
hangja mélyül, majd megáll. 
Apró hajók érkeznek, 
zászlót tűznek.
Elnevezik a plexit űrkutatásnak, 
és magukra zárják.

Semmi köz
A ki húsz, még átfér rajta.
A  burkolat érdes, 
letépi ruhámat.
Meztelenül könnyebb.
A  két bérház közti rés 
paradicsomba vezet, 
ahol megtanulom  
a lótuszülést.

Választok egyet a bolyhos, 
zöld szőnyegek közül.
Kiterítem,
sarkait égtájak szerint.

A  tajgán mocsarakat ízesítenek 
a finnugor halászok.
Mögöttem egy szőke földrész, 
mély ágyban, mozdulatlan. 
Keleten járható a határ, 
de még bontják a kerítést.
A  nyugat tabu.

KÁBÁI CSABA 

Másodosztály
Eloltom a lámpát mától
ne a fény világítson
pontosan így értettem az éjszakát

Életképességem szemináriumok tárgya
Mohó csönd kihalt száraz agy
Vezess jó  barátom mosolyországi pedáns nebuló
Marginális jelenség vagyok saját filmemben
mellékszereplőnek is jelentéktelen
valahol a történet közepe táján kerülök képbe
véletlenül amikor már épp mindegy
Asszisztenseim túlkomponált ikonok
de lét szüneteinkben fene jól szórakozunk
Lennék pontosan bárm i e helyett
Egy szív például hófehér szív
vér nélküli korrodált puha húsváz
kézbe véve huhog el ne botolj

Ez most a férfikor rossz zene
harcos bor snassz humor
Tüdőmélyi csöndben a szavak
Lepusztult ornamentika idejétmúlt karakter
sötét történetében vergődő figura
Nincs mentsvár nincs mentség
csak eseti mentés másként
A  terhek m aradnak magam pedig köszönöm
maradok láthatatlan néma statiszta

Visszafojtott nevetés ez az irály 
kifelé befelé sárga játék

nyitom majd bontom a részeg éjszakát 
Vendégeim akcentusa elárulja ragaszkodásomat 
egy tavalyi falinaptárhoz ha rám néznek akkor á t 
Közben avantgarde verset írok 
szószórásban m indig bajnok magamhoz és 
kétes folyadékot találok a poharak alján 
Mozgásban vagyok még akkor is ha csak sodrásban 
Ázott útlevelem pedig majd végleg eltűnik 
Határátkelők mocskos 
mellékhelyiségeiben adok túl e portékámon  
balga félrészegségemben még a túloldalon 
Kint idegennek ragadok
S  míg otthon utolsó versemet szavalják csöpögő orrú kislányok
én félmeztelen eleven szobrok levegőtlen arénájában
hányok az összetolt asztalok alá hajolva
Elfekszem majd a legvégén
stabil oldalfekvés almom kényszeres álom
elcsöndesednek az undor hullámai

A z  ön neve pedig átjár borzaszt 
Terebélyesedő monológomban 
megritkulnak a líra i betétek 
és erjed a zárlat
Mi másnak talán terjengős zagyvaság
nekem kristálytiszta monumentum
Ma még inkább magakellető ellenforradalmár
de holnaptól szerelmes szeladon
Egy tulajdonképpen létező biológiai rendszer vagyok
ezüstös szikék fémtükrök kutatnak
Harcnak nevezem de csak játék
Játéknak mondják pedig harc
még ha já téknak tetszik is
Nem tudok m it kezdeni az éjszakába nyúló délutánokkal 
Álhistóriákkal bonyolítom életem és így nem létezem 
Köd voltam köd vagyok belül
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CSONTOS MARTA

In M em óriám
Balázs Tibor emlékére

Égi üzenet lettél, hangod koporsója 
nyakamban a Nokia. Tested kó'be 
zárt madár, s most, itt januárban  
nem tudod a fák lombjait tördelni, 
porrá zúzták benned a szárnyalást.
Csak didergést hagytál a verőfényben, 
csak egy jéghideg érintést, mely 
végigszalad, m int márványlapon a kés. 
Aquincumi fehéredet feltöltötte a 
vaksötét fekete, már nem látszik 
benned a kétségbeesés, nem látszanak 
karod letört ágai, az élmények fölött 
nem szállong a poéta, csak ül a felhők 
szélén az Isten-illatú ködben, s várakozik.

S  jönnek hosszú hajú, szótlan angyalok, 
viszik a könnyű terhet, mely súlytalan  
lebeg a térben, s kőbörtönét széttörve 
utat tud törni Isten nyomába.

Hangodból hiába engedted ki az elégiát, 
hiába könyörögtél, nem tudtál szíves vendég 
lenni idelent, lefüggönyözött ablakok vártak, 
a Nap sem úszott át a halott üvegen.
Később befogtad a füled, hogy ne halljad 
a szörnyű zuhanórepülés szirénázó jajszavát, 
inkább magadra szakítottad az eget.
Csak a meztelen gondolat morzsája maradt 
meg neked, csak a félelem ördögi kísérete, 
s az eltaposott szeretet, melybe nem tudtál 
életet lehelni.
Tested torzója rövid láncra köttetett, vacogva 
álmodtál a fénylő maradékon,

s míg várakoztál,

beláttad, nincs m ár eleven beszéded, 
s az ének mennyei búvóhelyet keresett.

Most, hogy Isten ujja lassan
végigtapogatott,

zsoltáros, könnyű ébredést rendelt neked, 
s az utolsó zárójelentésben kiosztotta

végeleges
helyeden a vissza nem vehető,

ÖRÖKÖS SZERETETET.

H ibrid -ró zsa k irá lyn ő

Hát csak ennyire rövid az 
uralkodási idő?
Hatástalan a csöndbe fektetett 
energiabomba a nyári alkonyaiban, 
lassan kihűl a fény fala, a szirmokon 
már nem izzanak át a színek, valami 
dilettáns rosszul fűzte á t a szárakon 
a kötőanyagot, nincsenek kecsesen 
lecsüngő ág-kezdemények, csak a 
közelgő éjszaka sötét felhői ülnek 
szem-magasságban, s már látszik, 
visszavonulnak a kifosztott pillanatok.
A  romlás bölcsőjébe visszavágynak 
a magok, hogy felidézzék az egyszer- 
volt nagy találkozást, s rejtett tartalékaikból, 
áttörve az árnyékok kapuján,

újra felfussanak 
fán s kövön, s a szél becsempéssze illatukat

a hegyeken túl a harangszóba,
hogy véglegesen

megpihenjenek az éteri hintófa ágain.

’H um ana és h um an o’

A  kertben kicsit pipiskedve 
elérem ez eget; -  ez a próba, 
a titkos üzenetek ott vannak 
megírva a lombok hátlapján, 
s én, a nagyra nőtt, jóságos 
parazita, lassan belenövök 
a szent iniciáléba, m int szívós 
gyomnövénybe ültetett rózsa.

A  tanácstalanság virulens 
bennem, a mondák szerint 
több igazság is van a tükör
írásban, s ha józanul matatok 
a dudvában, elnehezedik a szó, 
csak hordom a nehéz napokat, 
egyre nagyobb a súly; rajtam  
ül elszántan ’hum ana és hum ano’.

Már alig ugrik karomban a fény
rugó, bent az agykamrában 
lehúznak a pólyába csavart kövek, 
rosszul értelmezik társbérlőim, 
am it magyarázok a kintlévőknek, 
ők az új-dimenziós szörnyetegek.

Vajon ki rendelte el trónfosztásomat, 
ki vágta le nemi szerveimet a nagy 
panteizm us birodalmában, -  hová 
lett a belém kovácsolt egység?

Van, hogy szatír kerget lenge 
köntösében, máskor folyónimfa 
követ játékosan, ingerkedve. 
Aphrodité felém dobja almáját, 
de mire eljut hozzám, m ár csak 
egy aszott, ráncos gorgófej vagyok, 
nem illet még a kései szerepcsere.

Kezében tart a Nagy Marok, 
tévútra kerültem Ariadné fonalán, 
már hiába viszem kentaur-vérem  
laborvizsgálatra, hiába veszem kézbe 
a nagy egészségkönyvet az értelmezési 
tartomány magyarázatához már nem  
kaphatok szent kenetet, csak apró 
térképjel maradok a hajnalhozó 
ősi istenek elsüllyedt birodalmán.

Most kedvez Kronosznak a letöltött 
idő, Zeusz előléphet rejtekéből, s 
m int a bajkeverés első számú nagy
mestere térdre kényszeríti a shit 
embervadászt, csak én nem tudom  
igazán, mikor kell esélyesként lépnem.

T akarodó egy 
a n gya ltrom b itán ak

A  végállomás fenn a tető széle, 
majd ott helyreállhat az egyensúly, 
bár a piacon szabványméretnek mondtak, 
most úgy nézek le a szentjánosbogarakra, 
hogy közben a csillagokat állítom

pellengérre.

Mérgezett nyilaimat rejtem, piros 
harangszoknyám kavarog a szélben, 
egy láthatatlan kéz már vetkőztetne, 
csak úgy kalandból, mámorosán, s 
kifektetne a fény-ablak négyzetére.

Most mégis legjobb takarodót fújni, 
szerződés szerint lejárt a garanciám, 
a szépség kora is elévült bennem, 
illatom szemétgödörbe szökött, ürítem  
poharam hajdan volt Szókratész emlékére.

Ö röklakás
emlékvers anyám nak

Csak egy kicsinyke, fekete árnyék, 
egy tenyérnyi álom úszott át 
abban a türelmi zónában, ahol 
nem marad meg ember, s állat, 
ahol becsukódnak a sebek a 
megkarcolt égen, s a holttérben 
már nem aggaszt semmi a széllel 
viharzó, őrjöngő csendességben.

Csak egy magányos torzó fekszik 
a magasra nőtt fű  sűrűjében, 
egy jó l nevelt, túlkoros angyal, 
aki már nem ismer magára, csak 
nézi m int vonul át fölötte 
a vékony ajkakról lefejtett lélek, 
s talán még gyönyörködni is tud  
felcímkézett otthonában, s szája 
szögekében játszani engedi a 
pajkos, gyermekké vált öregséget.
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A regény m int hegedűverseny
Szántó György S tra d iv a r ijá n a k  „rejtélye”

A nem is oly rég még a különlegesen 
népszerű regények közé sorolt Stradivari 
a modernségek m etszéspontjának szülöt
te, annak  a törekvésnek, m iként oldható 
az időrendiség, az egyenesvonalúság, a fo
lyamatos cselekmény mondás, a megosz
to tt elbeszélő, a párhuzamos szerkesztés a 
m ás jelrendszerekből kölcsönzött term i
nológia segítségével. Másfelől viszont az 
elbeszélő a történések harsány  előadásá
val, az elbeszélői pozíciók megjelölésével, 
a kalandos események halmozásával a ro
m antikától örökölt prózapoétika néhány 
szempontját is érvényesíti. Részint szakít 
a divatos művészéletrajzok sem atizm usá
val, részint azonban enged a Bohémélet
hői örökölt művész- és művészetképzetek 
regénybe írhatósága igényének. E kétfelé 
kitekintés érvényesül a XX. századi m ű
vészeti irányzatok cselekményes megjele
nítésekor is, a század első évtizedei Ber
linjének rekonstruálásakor. Ugyanis a 
barokk, késő barokk korban játszódó, 
rendszerint egy hegedű, illetőleg a hege
dű élettörténetét elbeszélő fejezetek egy
m ásba bonyolódó, szerelmi epizódokkal 
bőségesen feldíszített epizódjaiban a he
gedű jelképisége beleágyazódik a művé
szetértelmezés histórikum ába; míg a XX. 
századi fejezetek részint párhuzam ai a 
korábbi történéseknek, részint egy meg
változott korszak művészetértelmezésé
nek érdekesen és ellentmondásosan ala
kuló variációs technikájával szolgálnak. 
Szántó György a Stradivari írásakor m ár 
tú l volt a pályakezdés többfelé tájékozódá
sán, különös tekintettel az avantgárd je 

gyében készült regényére, novellásköteté- 
re, az á lta la  szerkesztett folyóiratra 
{Periszkóp), a Bábel tornyával elindult a 
történelm i regények készítésének útján, 
melyekben m integy helyettesíteni igyeke
zett az eszmeregények „modern”-ségét 
(mivel a kortársi eseményeket feldolgozó 
A z ötszínű ember sokáig kéziratban m a
radt, s az Aradi Közlönyben töredékesen 
közölt Gáz című regény sem ju to tt el a kö
tetes kiadásig); a Stradivari viszont egy
szerre m erített a történelemből (nemcsak 
a zenetörténetből) és a közeli múlt, illető
leg a jelen (1930 körüli) eseményeiből, 
nem pusztán a művészek, művészjelöltek, 
kávéházi intellektuelek által „gyakorolt”, 
megélt m űvészettörténeti elképzeléseiből. 
Hasonlóképpen többrétegű az a nagyvá
rosi-művészeti környezet, amely a szereplők 
viszonyára hat, nevezetesen a századfordu
ló, illetőleg az avantgárd művészet
látásának értése-elutasítása körül forgó vi
tákban zajló események révén. Ugyanis az 
első világháború előtti periódus, majd az 
1920-as esztendők elejének Berlinjében 
kavargó művészeti áram latok, eszmei-po
litikai zűrzavar és pittoreszk-szabályta- 
lan társasági-társadalm i élet (melyet 
Szántó György oly érzékletesen jelenít 
meg a Fekete éveim című önéletrajza lapja
in; és mely M árai Sándor Egy polgár val
lomásai című, ugyancsak önéletrajziként 
elfogadott művében hasonló erővel jelenik 
meg) valóban az európai művelődés-, mű
vészet- és értelm iségi m agatartástö rténet 
ütközéseinek, kiútkeresésének, téveszté
seinek és bölcseleti-színházi-irodalmi tá 

jékozódásainak histórikum áról tájékoz
tatnak . A Stradivari a két kor (régebbi és 
új) szembesítésének lehetőségeit azzal 
igyekszik plasztikusabbá tenni, hogy 
megalkotja a Szántó György nevű regény
szereplőt, aki egészen közel kerül, nem 
egyszer intim szférájuk tudójaként, a töb
bi szereplőhöz, mindvégig jelezve m agyar
ként kívül á llását a különféle figurákhoz 
fűződő viszonyában, ugyanakkor éppen 
megfelelő távolságban szemlélődhet: h i
szen ez a szereplő beszámolhat bármely 
esemény regénybe szövésének nehézségei
ről, egy érzelmi folyamatról, tájról, embe
ri viszonylatokról elfogadható leírás m in
dig problematikus voltáról. Egyáltalában: 
az elbeszélés bizonytalanságairól, a sze
mélyiségek hiteles megjelenítésének két
ségeiről. Ez term észetesen nem akadá
lyozza a regény elbeszélőjét abban, hogy 
időnként a „valódi”-nak elh ite te tt tö rténé
seket m ás műformába játssza át, a vásári 
színjátékba, szereplők levelezésébe, báb
játékba. Elmondható, hogy miközben a 
regény átlépni törekszik az elbeszélés ha
tára it, vizionárius—hallucinációs jelene
tekkel, tér- és időszerkesztésével; ugyan
akkor m ásutt kitölti a tere t meg az időt, s 
főleg rendkívül színdús, az egykori festő
re emlékeztető nyelvisége m egm arad a 
„hagyományos” regény keretein belül, 
méghozzá olyan módon, hogy nem kelet
kezik feszültség a kétféle prózapoétikai 
elkötelezettségre valló elbeszélésmódok 
között. M ár csak azért sem, m ert az a 
„külső forma”, amely a hegedű regényé
nek m egszólaltatására alkalm asnak  bizo
nyult, zenei forma, a hegedűversenyé, a 
hegedűtörténet „szakm ai” állomásaié, 
melyek igénylik a hagyományosnak 
mondható „tételek” egym ásutánjának, il
letőleg a hegedűjátéknak a történésekbe 
átjátszását. Ilyenformán például a „kettős 
futam ” vagy a „Finale quasi una  fantasia” 
nem pusztán kölcsönbe kapott term inus, 
hanem  korok és terek, barokk és moder- 
nitás, kézművesség és technikai civilizá
ció egym ásra lá tásá t segíti, m int ahogy a 
színre állíto tt művészszereplők (Tartini, 
Wieniawski, egy epizódban Bronislav 
Hubermann) nem dekoratív jelzések, ha
nem a hegedűtörténet m egszólaltatásá
nak figurái. Még inkább ez mondható el a 
képzőművészeti vonatkozások regénybeli 
funkciójáról. Megjegyzem, a berlini feje
zetek alakjai részint élő „modell” 
átpoétizált m ásai. A regény írásakor még 
élő személyiségek megváltozott néven, 
megváltozott cselekvési potenciállal sze
repelnek; ak ik  m ár nem éltek, saját nevü
kön, ám a regény belső logikájának aláve
te tt m inőségükben ágálnak. Az a német 
művészet, amely a Jugendstil, a szecesz- 
szió világát képviseli, jórészt a regénysze
replők művészeteszményét van hivatva il
lusztrálni. Eképpen ju t szóhoz egy 
jelenetben Franz Stuck, emlegetik Klim- 
tet, Slevogtot és Thomát, illetőleg Böck- 
lint, rettennek  meg, mikor egy folyóirat
ban Picasso Mandolinos hölgyének 
reprodukciójára lapoznak rá. Az a mű
vészvilág (Puccini Bohémélet operáját idé
zik is, és az újabb zenéből legfeljebb 
Szymanowski hegedűversenyét fogadják
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el, de szívesebben hallgatják  és játsszák 
Corelli La Fóliáját vagy Paganini virtuóz 
darabjait), mely a világháború felé rohanó 
Európa, majd a háborút követó' Berlin ka
kofóniájában, dekadens életérzésében és 
világnézeti zűrzavarában igyekszik élvez
ni a m űvészkávéházakban az életet, a 
Nyugat alkonya elóérzetében keresi az 
élet elrendezésének lehetőségeit, és csu
pán a Szántó György nevű szereplő érez 
rá  az önismétlő-megszokott művészetfel
fogást felrobbantó picassói, az „ősi”-re is 
ráérző festészetnek egy új világot hirdető 
v izualitására, melyhez képest a dekorati- 
vitás századfordulós művészete „archivá- 
rius”-inak tetszik. Az elmondottak szerint 
vitáznak, keresik az életpótlékok helyett 
az életet a művészkávéházak bohém láto
gatói, abban a „szerepben” fellépve, 
amelyben a művészek m egörökítették 
őket, illetőleg az t a társadalm i-életvilági 
funkciót betöltve, amely a korszak jelleg
zetes figuráivá avatta  őket. Eképpen kö
veteli ki a m aga helyét a szereplők között 
a századforduló „nőtípus”-a, a femme 
fatale (a végzet asszonya), a regény vörös 
hajú nője. S m ert a regény írásakor igen
csak aktív Tilla Durieux (1880—1971) még 
élt, ezért az életbeli változathoz képest 
nem színésznőként bukkan föl; a Bécsben 
született művésznő 1903-tól R einhardt 
színházában szerepelt, és valóban a dé
moni asszonyokat, Juditot, Lady Milfor- 
dot, Lady M acbethet, Hedda Gabiért és 
nem utolsósorban Salomét a lak íto tta  je 
lentékeny sikerrel. Stuck valóban megfes
tette , csak éppen nem Salomeként, ha
nem az Odysseus embereit á lla ttá  
varázsló halálistennőként, Circeként. 
Theodor Groenen epizódfigurája nem 
más, m int C onstantin B runner (eredeti 
nevén: Leopold Wertheimer), aki 1862- 
ben született Altonában, és H ágában halt 
meg az emigrációban 1937-ben. A regény
ben filozófiájára, istenkeresésére csupán 
utalás történik, jóllehet spinozista bölcse
leté nem volt ism eretlen sem kortársai kö
zött, sem halála  u tán , 1947-ben nemzet
közi C onstantin B runner Társaság 
alakult, mely sorra ad ta  ki a bölcselő m ű
veit. A spinozizmus mellett antropológiai 
kérdések foglalkoztatták, a regény sze
rin t készül egy főműre, Die Lehre címen 
emlegetik, ez a főmű valójában 1908-ban 
az első, 1927-ben a m ásodik kiadást is 
megérte: Die Lehre von dem Geistigen und 
vom Volke, s a kulcsfogalom a szellem, 
amelyből a nem szociologikusán é rte tt 
nép ki van zárva, az ember utolsó lehető
sége az örök elérésére, m iáltal a véges 
gondolkodás és a pusztán  gyakorlati élet 
módosul, az ember békét köt önmagával, a 
világgal, a többi emberrel. A regény ta lán  
tú l tömören összegzi Groenen nézeteit: „0 
az Istent kereste, elnevezvén sorsnak, 
végzetnek, igazságnak, term észetnek, vé
letlennek, idő és té r közös koordinátájá
nak, negyedik dimenziónak, őserőnek...” 
Hozzátenném, hogy Brunner bölcseletét 
az unokatestvér, a regényíró-publicista 
Neubauer Pál közvetítette, aki tanítványi 
minőségben fordult meg B runner körei
ben. Amiként Neubauer beszélt Szántó 
Györgynek Gobby Eberhartról (1852-

1926) is, aki megbénult karja  m iatt nem 
lehetett hegedűművész, annál sikeresebb 
zenepedagógus lett, ebben a  minőségében 
volt Neubauer Pál hegedűtanára, s közve
títe tt Neubauer és Richard Strauss között. 
Ezek az életvilágbeli modellek aképpen il
leszkednek a regénybe, hogy egy korszak, 
korszakuk, a századfordulós modernség 
végnapjait képviselik, azt az életformát, 
melyet az első világháború és az azt köve
tő események fölszámoltak. Művészileg az 
avantgárd próbálta zárójelbe tenni ered
ményeiket, majd a német új tárgyiasság; a 
kései modernség hivatkozott olyképpen a 
korszakspecifikumokra, hogy egyben ké
telkedését, szkepszisét hangoztatva á t/ 
újra-írta, m intha a papírlapokon, a fest
ményeken egy m ásik művet írt, rajzolt vol
na rájuk.

Szántó György regényében efféle „új
ra ír t  codex”-szel nem talá lkozhatunk, 
„mindössze” a korszakváltás drám aisá- 
gának  (és nélkülözhetetlenségének) érzé
keltetésével. S am int fölvázolja az itá lia i 
hegedűkészítő műhelyek fénykorát és en
nek a fénykornak lassú-lassú elhalását, 
egyben a barokk (főúri és művészi) lét
forma szétesését jelezve, a századforduló 
sokszínű művészeti periódusának vissza
vonhatatlan  elm úlását is bem utatja, oly
kor-olykor a nosztalgia hangzata it meg
szólaltatva. A Stradivari ilyenform án 
valóban a kettős hangzatok jegyében 
szólal meg, dupla fu tam aival több íz
ben egyszerre, párhuzam osan, egybevet
ve törekszik a rra , hogy két korszak ve
zérm otívum ait összecsendítse. (A Szántó 
György nevű szereplő Ady Endre párizsi

verseire is hivatkozik, m int a korszerű 
életérzésnek kizengésére). A XX. századi 
fejezetekben a rendkívül színes művésze
ti élet és a szereplők hedonisztikus m a
g a ta r tá sa  értelm ezi egym ást, próbál meg 
egym ásra ta lá ln i, egymás m agyarázatá
ul szolgálni. A befejező fejezetek azonban 
véglegesítik a búcsút, 1933-ra hatalom ra 
éhesen sorakoznak föl az emberellenes 
erők, a m ontázsszerűen egymás mellé, 
egym ásra másolódó művészeti esemé
nyek és a regényszereplők hosszú sora a 
távozás gesztusaival lépnek föl/el, a vég
leges m últtá  tűnés tudatában . Jellemző 
módon az égi magasságokból üzen Mon
teverdi zenéje, a földi színpadon Krenek 
jazzoperájának szokatlan-merész ütemei 
dübörögnek (Johnny spielt auf). A tö rté 
nelem a zárófejezetben m intha zárójelbe 
kerülne, a regény történéseinek, szerep
lőinek menete idézi föl a művészeti, a  mi
tológiai, a regényi jelenéseket. „Pacsirták 
és gépm adarak szállnak a nap felé” -  idé
zem a regényt, amely m intha Apollinaire 
(és az avantgárd) szim ultanizm usára já t
szana rá. A példázat az tán  D antét idé
zi, a szereplők menete a m últ infernó- 
jából, a jelen purgatórium án át a jövő 
paradisójába ta r t. De csak a regényben 
és a regény szereplőié. Krenek operájá
nak  modern ritm usai tú lharsogják az el
beszélő szavait, s a Stradivari megjelené
sekor m ár Európa fölött ott tornyosulnak 
a történelem  fekete felhői. Ezek azonban 
Szántó György későbbi regényeiben (így 
a m áig k iadatlanul m aradt önéletrajz
ban, a Homokórában) sötétítik  el a lá th a 
tá r t.
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Jegyzetek  divatjukm últ 
ügyekről
M i m arad t m eg  a „h aza i m a g y a r ” irod alom b ól?

Mottó:

Rosszkor születtünk s nincs mód
újralenni,

Nekünk csupán az élet csontja jut.

És mégis egyre futok, egyre vágyom 
s valamit keresek még e világon,

A régi vágyat, régi ifjúságot
a régesrégen elhervadt virágot...

(Babits Mihály)

A múlt század hetvenes évei körül a bu
karesti Ifjúsági Kiadónál újra megjelentet
tük  Kós Károly legszépirodalmibb művét, a 
Varjúnemzetség című regényt. Az előszóban 
valami ilyesmit írtam: Kós Károly volt az 
első, aki az 1919-es impériumváltozás után 
kereste a modus vivendit a magyar kultú
ra  számára Romániában. Keresztapám (er- 
dó'mérnök, kommunista, a közvélemény 
szerint m ár a háború előtt is „orosz kém”), 
amikor valaki az orra alá dugta ezt a mon
datot, megüzente, hogy a szeme elé ne ke
rüljek többé! Nem sokkal később, meghal
ván, felesége emeletes házát a nagy kerttel 
a szakácsnéra hagyatta, vagy három bú
tordarab kivételével. 0  ugyanis 1920 után 
Romániában kiadott magyar újságot, só't 
könyvet sem vett a kezébe. Akkoriban a ro
mániai magyar nyelvű kiadványokat sokan 
„nemzetellenes” tüntetésnek tekintették, 
ilyesminek, hogy „nincs is szükségünk Ma
gyarországra”, megélünk mi magunk is.

Szóval így indult ez a „hazai m agyar” izé 
-  egyik részről! Mert a másik oldalról ott 
volt az a vonal, amely később a Balogh Ed
gár — Szabó T. Attila-féle diverzióban csú
csosodott ki, amely egy teljesen „új m agyar
ság” fantomját vázolta fel; olyasmit, amire 
az osztrákok vagy a svájci németek sem 
voltak soha képesek, az össznémetséggel 
szemben!

Ám gyorsan eltelt az a huszonkét év a 
két háború között. (A második világháború 
végétől máig meg éppenséggel hatvankét 
esztendő telt el!). És még annak a korszak
nak sem készült el a megnyugtató iroda
lomtörténeti bemérése! És máris jött „egy 
új szakasz”, kétszer akkora, ’45-től ’90-ig, 
és noha tele voltunk irodalom tudósokkal és 
még odaátról is jöttek, olykor fegyveres női 
testőrök hatásos, azaz megható védelme 
alatt, s ahogy az előző korszakból még nem 
fejeződött be akárhány nagy irodalomtör
téneti személyiség felmérése — lásd Áprily 
Lajos, Tamási Áron, M akkai Sándor, Ka
rácsony Benő, Nyíró' Gyula, Bözödi György, 
Balázs Ferenc, Ignácz Rózsa, Szántó 
György, Markovics Rodion, Molter Károly, 
Székely Mózes és mások, valamint DSIDA 
JENŐ feldolgozásával és m ár is itt van be- 
és megméretlenül Bajor Andor, Szabó Gyu
la, Páskándi Géza, Létay Lajos, Szabédi 
László, Méhes György s még jónéhányan!

Ne tartsunk  itt most irodalomórát, de 
mégis hadd emlékeztessük, hogy az iroda
lomtörténet feladata négyemeletes: kimuta

tásba vétel, ismertetés, írásművészeti jel
lemzés, s végül az ideológia: az eszmeiség 
értékelése.

Ami az elsőt illeti, fölényeskedve szokás 
hangoztatni: „az irodalomtörténet-írás nem 
szorítkozhat a bibliográfiai számbavételre. 
Annyira nem szorítkozhat, hogy mivel nin
csen bibliográfiai szakfolyóirat, nincs á tte
hető kimutatás arról, hogy tulajdonképpen 
mi jelenik meg korszakokon át irodalom cí
men? Ugyanúgy, ahogy a „hazai m agyar” 
színházak hosszú ideje nem dicsekednek 
a nyilvánosság előtt sem előadásszámmal, 
sem nézőszámmal!

Aztán következhetne a ma legmegve- 
tettebb terület, a tartalm i ismertetés. Ré
gen kiment divatból, és elfoglalta helyét az 
esszéizáló „recenzió”.

Az esszéizálásnak fajankói szellemes
kedéssel: esszé-izélésnek, de m agának az 
esszének is az előnye és egyben hátránya, 
hogy a szerző azt ír, amit akar, nincs sem
mi kötöttség. Megtetszik neki egy drám á
ban egy babakocsi és ringatója, a cseléd
lány. És költői áradással leírja a fölöttük 
szálló fellegeket, a cselédlány arcán a kü
lönböző megvilágításokban a messziről áb
rándosnak tűnő buta mosolyt, és csak egy 
zárójeles mondatban hallani valamit arról, 
hogy a baba apját az imént elhurcolták az 
önkény pribékjei, az anyja pedig gondban 
van, vajon illik-e most randevúznia rendes 
barátjával piros blúzban, és a drám a címe 
Hattyú az alkonyt háztájon, és hogy egy ki
csit eszébe ju ttatja  a szerzőnek André Gide 
mesteri fordulatait... Nahát! -  ...csodálkoz
na az olvasó, de aztán az első korszakát az 
erdélyi magyar irodalomban is derékon lövi 
a népi és az urbánus vita!

Az erdélyi irodalom korszakolása még 
a legelső, a két háború közti időszak szer
zőire sem megoldott: vajon azok a szerzők, 
akik elhagyták az országot, megszűntek-e 
az erdélyi irodalomhoz tartozni? — későb
bi műveikkel együtt? -  kiesnek-e a szám
adásból?

Többek szerint a tulajdonképpeni „erdé
lyi m agyar” irodalom Tamási Áron temeté
sével zárult le (1966).

Valóban megdöbbentő temetés volt. 
Farkaslaka határában a széles völgy fölött 
alacsony, komor, nyomasztó felhőzet te r
jengett, a levegő is szürkésbarna, a szer
ta rtás  odalenn a völgy alján folyik, a gyá
szolók nagyobb része a környező lejtőkön 
álldogálva figyeli. És amikor a koporsót 
kezdik leereszteni a sírgödörbe, meghasad 
a sötét felhőzet, és egy ragyogó fénysugár
nyaláb vetül alá, pontosan a sírra, -  glori, 
gloria! -  mint egy gyönyörű barokk oltár
képpen; újságíró- és riporterkollégám -  a 
vértanúságig hű kommunista párttag  -  el
vékonyodó fejhangon megszólal: „Hát igen, 
könnyű annak, akinek szent életű püspö
kök a barátai!” (Nyilván M árton Áronra 
célzott.)

Az epizód minden különössége mellett 
jellemzi, hogy a huszadik század magyar 
irodalomtörténetében az értékelés nem esz

tétikai, nem írásművészet-alkotói mozza
natok alapján, hanem világnézeti-szocio
lógiai, majd főleg: politikai momentumok 
alapján vázolódik fel!

Ez a legtöbbször meg is könnyíti az iro
dalomtörténeti értékelés dolgát.

És annál nehezebbé teszi, például az 
úgynevezett szocialista építés korszakára 
nézve. Mi legyen annak a korszaknak az 
íróival, akik roppant ideológiai, sőt poéti
kai nyomás alatt írhattak  csak, ha egyál
talán  meg akartak  nyomtatásban is megje
lenni?

Az erdélyi m agyar irodalom mindig 
szoros kapcsolatban fejlődött a színpad
dal -  nemcsak „hazai” korszakában! En
nek olyan vonatkozásai vannak, ame
lyeket az irodalomtörténet nem tárgyal 
elég mélyen! Pedig a közönség érdeklődé
se, sőt tisztelete is az irodalom irán t leg
alább olyan mértékben épül fel a színpad, 
m int a könyvkiadás nyomán! Ez nemcsak 
Páskándi Géza (Vendégség), Sütő And
rás (Lócsiszár, Kain és Ábel stb.) h írne
vének, m éltánylásának tényeiben tükrö
ződik, de például Méhes György, Kocsis 
István befogadásában is! Vagy ott van a 
Székely János példája. Amíg csak verse
lőként, azaz „csak” költőként volt jelen, 
m unkássága csak egy „megrögzötten” 
szűk, irodalombarát réteget foglalkozta
to tt -  valamennyire. Aztán írt egy soro
zat drám át, amelyek közül legalább há
rom maradandó értékű. (A sors fintora, 
rú t grimaszkodása, hogy jelenleg egy bu
dapesti színház Székelynek a legkevés
bé művészi értékű, a leghígabb és legza
varosabb eszmeiségű darabját játssza, a 
Dózsa György címűt). Jellemző, hogy Nagy 
István is, akinek a második világhábo
rú  u tán  írói színvonala oly hihetetlenül 
mélyre süllyedt, lásd például A mi lánya
ink c. regényét, súlyos és megrendítő drá
mával lehetett a színen (az Özönvíz Ha
rag György-féle változatával!), Sigmond 
István jó h írű , de csak bennfentesek által 
kedvelt íróként volt számon tartva. Aztán 
jelentkezik a Szerelemeső című drámával 
és viszi a bankot: „hazai m agyar” drám ája 
ebben a műfajban példátlan tömegsiker! 
Azért hangsúlyozom, hogy „drámában”, 
m ert voltak más műfajban, afféle zenétien 
operettekben, népszínmű-szerűségekben, 
például Nagyváradon -  százházas lakoda
lom -  ugyancsak hatalm as sorozatokat el
ért produkciók.

Es itt beállt a fordulat: Sigmond Ist
ván következő drám áját -  amely nem re
alista, groteszk, sőt irracionális elemeket 
is tartalm az - , a kolozsvári színház veze
tői évekkel azután sem hajlandók elolvas
ni, hogy megjelent egy kecskeméti folyó
iratban!

És mit kezdjen akkor az irodalomtörté
net olyan szerzőkkel, akik nem kerültek 
színpadra, de annak idején sok kritikus 
hevesen vitatta  őket. Például Szabó Gyu
la Gondos atyafiság című regénye (Sőni Pál 
blaszfémiájában Ondós gatyafiság)?

És hogy elmondható legyen, a tettes visz- 
szatér a helyszínre: a Látó című folyóirat 
néhány évvel ezelőtt rendezett egy irodalmi 
estet, melynek középpontjában Dsida Jenő 
költészetének nevetségessé tétele állt. Ak
kor azt ígérték, „visszatérnek” rá. Annyi év 
után sem történt meg ez. Pedig azért is fon
tos lenne, mert 1956 körül éppen Dsida Je
nő költészete körül kezdődött egy sajátosan 
„hazai m agyar” fordulat. így hát nekünk 
kell visszatérnünk rá!
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PAPP ATTILA ZSOLT

A langyosokat 
kiköpi az Úr
Képzeljük el, hogy Szent Péter római trón

ján egy olyan személy ül, aki szinte minden
ben szöges ellentéte annak a pápamodell- 
nek, amelyet ma Ferenc testesít meg -  de a 
korábbi, konzervatívabb pápák, II. János Pál 
vagy Benedek kissé öreges tempója sem jel
lemző' rá. Egy olyan „kettőpontnullás” pápa, 
aki azonban az új idők új viszonyaiban való 
— már koránál fogva is meglévő -  jártasságát 
nem arra használja fel, hogy világi körök, 
közösségi oldalak és a progresszív média 
sztárja legyen -  pedig megtehetné, hiszen 
minden adottsága megvan hozzá. Épp ellen
kezőleg: belátja, hogy egy titoktalanított vi
lágban a titoknak van a legnagyobb vonze
reje, hogy egy mindenre nyitott közegben az 
arisztokratikus elzárkózás tesz sajátossá, ha 
mindent szabad, akkor arra az adekvát vá
lasz, hogy minden szabadságjog érvényessé
ge megkérdőjelezhető; végső soron, az a me
nő, ami cseppet sem menő. De ne szaladjunk 
ennyire előre.

INEMATOGRÁF

Paolo Sorrentino az elmúlt években (leg
alább) két egészen kiváló filmmel hívta fel 
magára nemzetközi téren is a szakmai és 
nézői figyelmet: az Oscar-díjas A  nagy szép
ség és az Ifjúság olyan szertelen, olaszos 
pompát hoztak a kortárs filmművészet
be, amilyet Fellini óta nem láthattunk. Az 
örökifjúság tobzódása és az elmúlás melan
kóliája: ezekből az összetevőkből kever ki 
valami egészen lenyűgöző — és a nagy elő
kép ellenére is nagyon egyedi -  főzetet az 
olasz rendező. És éppen ez a nagyon ola
szos, barokkos pompakedvelés az, ami al
kalm assá teszi Sorrentinót arra, hogy ah
hoz a témához nyúljon, amelyhez nem 
sokan merészeltek eddig, nem is annyira a 
„polgári” bátorság, hanem egyfajta művé
szi, esztétikai merészség hiánya miatt. A 
Vatikán legbensőbb életéről forgatni tízré
szes sorozatot, egy imaginárius és minden 
keretből kilógó szentatya középpontba állí
tásával: ez igazi kihívás, és a megvalósítás 
útja tele van szórva — világnézeti, ideológi
ai, politikai és esztétikai — banánhéjakkal.

Az ifjú pópának már az alaphelyzete is 
rendkívül izgalmas (és, tegyük hozzá, meg
lehetősen hihetetlen): nem elég, hogy a fris
sen megválasztott és a pápaságban XIII. Pi- 
usz nevet választó Lenny Belardo amerikai 
(rendben, Ferenc is az amerikai kontinens
ről származik, de argentin), hanem még 
szemtelenül fiatal is ehhez a tisztséghez (47 
éves), ráadásul veszettül jóképű és ezt tud
ja is magáról (emlékezetes az a jelenet, ami
kor a Jude Law által alakított Lenny az 
I ’m Sexy and I  Know It dallamára ölti ma
gára a pápai díszruhát). Lenny tényleg na
gyon amerikai(as): cseresznyés kólát iszik, 
napszemüveget hord, erős dohányos, nem 
tiszteli a szokásokat (lazán rágyújt a pápai 
dolgozószobában), ismeri a kortárs popkul
túrát, Kubricktól a Daft Púnkig, és látha

tóan idegenkedik a vatikáni közeg ódon és 
megcsontosodott szabályrendszerétől. Rá
adásul félreérthetően posszesszív kapcsolat
ba keveredik egy svájci gárdistafeleséggel, 
Estherrrel (Ludivine Sagnier), akinek erős 
szexuális kisugárzása egy középkori szűz 
zsigeri ártatlanságával társul. Sorrentino 
azonban rácáfol minden, az eddigiekből fa
kadó nézői elvárásra: tudniillik, hogy Lenny 
Belardo minden idők leghaladóbb gondolko
dású pápája lesz. Hát nem, nagyon nem.

Az egyházi méltóságok között igencsak 
fiatalnak számító am erikait a bíborosok 
mintegy kompromisszumként választják 
meg a római anyaszentegyház élére: ő az, 
akinek a révén a haladó, liberálisabb va
tikáni körök el akarják kerülni a túlságo
san régivágásúnak tarto tt, szintén ame
rikai Spencer bíboros (James Cromwell) 
pontifikálását -  Lenny Belardo azért tűnik 
jó megoldásnak erre, mert, Spencer tan ít
ványa lévén, a konzervatív szárny számá
ra is elfogadható. Csakhogy ham ar kiderül, 
hogy a nagyon is szimbolikusan XIII. Piusz 
nevet választó új pápa, bár kompromisszum 
eredményeként került a pápai trónra, ő ma
ga a legkevésbé sem kompromisszumkész, 
sőt a leghatározottabban le kíván számolni 
mindazzal, amit a katolicizmus szempont
jából megalkuvásnak tart: a toleranciakul
tusszal, az ökumenizmussal, a médiának 
való megfeleléskényszerrel, az egyre meg
engedőbb egyházi állásponttal abortusz-, 
válás- és melegházasság-ügyben, az álszent 
jótékonykodással vagy a Vatikán kétszí
nű diplomáciájával, amelyet leginkább az 
egyházi gépezetet a háttérből irányító, ró
kalelkű államtitkár, Voiello bíboros (Sil
vio Orlando) testesít meg a környezetében, 
így hát villámgyorsan visszatéríti egyhá
zát az ókatolikus, tridenti rítushoz, visz- 
szavásárolja a hosszú ideje nem használt 
pápai tiarát, a vatikáni „mainstream” til
takozása ellenére maga mellé veszi gyerek
kori nevelőjét, Mary nővért (Diane Keaton) 
és jóbarátját, Dussolier kardinálist (Scott 
Shepherd), nem hajlandó engedélyezni, 
hogy fotókat készítsenek róla (első szentbe
szédét a Szent Péter téren este tartja  meg, 
megvilágítatlan erkélyen), és olyan zsarno
ki pompával vonul be a Sixtus-kápolnába, 
amely világossá teszi mindenki számára: a 
katolikus egyházban új időszámítás kezdő
dött, pontosabban visszatérés egy rég elfe
ledett időszámításhoz — mesterien jelzi ezt 
a főcímzene alatt Maurizio Cattelan híres
hírhedt, a meteorit által agyoncsapott II. 
János Pált ábrázoló művének megidézése. 
A megbocsátó Isten helyett a haragvó Is
ten ideje: ennek fényében némiképp megle
pő az az ív, amelyet a pápa a széria végére a

„mosolygó Isten” képzetéig leír, kétkedések, 
önmarcangolások, hitehagyott istenkárom
lások során át, mert Sorrentino olyan mély
re visz bennünket Lenny Belardo rendkí
vül ellentmondásos belső világába, ahol 
elveszítjük lassan minden biztos kapasz
kodónkat, epizódról epizódra képes felülír
ni mindazt, amit biztosnak gondolunk hit
ről, egyházról, erkölcsről és magáról XIII. 
Piuszról. Sorrentino pápaábrázolása akkor 
a legerősebb, amikor — valamilyen irány
ban — a szélsőségek felé csúszik el: amikor 
emberibbnek ábrázolja a legesendőbb em
bereknél is (melegítőruhás, éjszakai sétája 
Dussolier-vel, hajnali hazatéréskor a pápai 
rezidencia kapujában várakozó Mary nő
vérrel), vagy amikor megvillant valamit ab
ból a felfoghatatlan, ijesztő fenségességből, 
amely csak egy igazi, csodatévő szent saját
ja  lehet (kevés olyan lenyűgöző képet látni 
kortárs filmen, mint Belardo imája az éjjeli 
benzinkút szórt fényei közepette, a várako
zó kamionsorfal előtt). Isten hallgat, ezért ő 
lesz Isten hangja: azé az Istené, amelyről ő 
maga sem tudja eldönteni, hogy a szerete
tünk kizárólagosságát követelő Mindenha
tó vagy az őt gyerekkorában elhagyó, azóta 
is hasztalan keresett, hippi szülők giganti
kusra növesztett vágyképzete.

Az ifjú pápa a maga zavarbaejtően szín
pompás panoptikumával igazi neobarokk 
látomás, rég láthattunk ilyet a tévéképer
nyőkön. (Rendben, kicsit elvékonyodott a 
végére, az utolsó két epizódot talán jobb lett 
volna egybegyúrni.) Sorrentino megalkot
ta  a két lábon járó önellentmondást: az u lt
rakonzervatív vatikáni rocksztárt. És nem, 
nem vallásellenes, még csak nem is antikle- 
rikális -  alighanem azért, mert tudja azt, 
amit kevesen: hogy a blaszfémiának nagyon 
is lényegi kapcsolata van a szentséggel. De 
nem is klerikális. És nem azért, m intha tú l
zottan óvatoskodó lenne, épp ellenkezőleg: 
nem hagyja, hogy belesüppedjünk az elfo
gultságainkba; lehetünk hívők vagy hitetle
nek, katolikusok vagy sem, folyton belegya
logol a komfortzónánkba. Nagyjából úgy, 
ahogy Jude Law a kezdő képsorokon: kirá
lyi méltósággal, mégis kikacsintva.

A z ifjú  p á p a  (The Young Pope), színes 
olasz—francia—spanyol—brit—amerikai tévé
sorozat, 2016. R en d ező: Paolo Sorrentino. 
F o rg a tó k ö n y v író : Paolo Sorrentino,
Umberto Contarello, Tony Grisoni, Stefano 
Rulli. Zene: Lele Marchitelli. O peratőr: 
Luca Bigazzi. Vágó: Cristiano Travaglioli. 
Szereplők: Jude Law, Diane Keaton, Silvio 
Orlando, Javier Cámara, Scott Shepherd, 
Cécile De France, Ludivine Sagnier, James 
Cromwell.
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GYORFI KATA

M egöleljék-e érkező 
szeretteiket vagy ne?
Három évtizede nagyjából ezer kilomé

terre  Kolozsvártól bekövetkezett a cser
nobili atom katasztrófa. Ez a tudományo
san is traum atikus esemény a tényleges 
robbanás helyszíne körüli szocialista or
szágokban a több ezer éves tisztulási időt 
igénylő sugárzáson tú l szimbolikus nyo
mot is hagyott. Az atomerőművel kap
csolatos titkolózások, a pontatlanságok, 
a közvetlenül u tána  felmerülő felelőssé
gek folyamatos h árítása  és nem válallása, 
az elővigyázatosság hiánya — mind-mind 
olyan jelenségek, amelyek ugyanúgy jel
lemzőek a szovjet szocializmus összeom
lása u tán i állapotra is. Cosmin Mátéi a 
Váróterem Projekttel létrehozott előadá
sa, a Reacting Chernobyl a visszagondolás 
egyik gesztusa, amely szem előtt ta r tja  a 
közös és a személyes emlékezés mecha
nizm usát, de az emlékek szövetét is.

P , E A T R U M

Az előadás szerkezete reprodukálja az 
esemény legtöbb fázisát, a dokum entaris- 
ta  és a performatív színházesztétika kö
zötti keskeny határon  m aradva. Vagy
is a robbanást megelőző néhány perctől 
kezdve, két-három  résztvevő személyes 
és családi narra tívá ján  át, a ka tasz tró 
fát feldolgozó és tem atizáló politikai ta 
lálkozásokig és a tudományos konferen
ciákig -  az előadás m inden jelenete egy 
és ugyanazon irányba m utat, és rávilágít 
a rra , hogy ezt az eseményt nem dolgoz
tu k  fel semmilyen szinten.

Amitől a produkció több, m int egy száj
barágós, a nézőt annak  mély politikai és 
történelm i álmából felrázó gesztus, az a 
já ték  és a játékosság. Az elődás sokszor

követhetetlen, túlságosan tudományos és 
érthetetlen  rétegei közé beférkőzik -  fel
tételezem  — koncepciószerűen is, de fő
leg a várótermes színészek term észetéből 
adódóan: a szabadság. Ez a játék , am i az 
elődás nagy részét jelen idejűvé és iszo
nyatosan széppé teszi, azt a Babits-esszét 
(1912) ju tta tta  eszembe, amelynek újraol- 
vasása mindig tudathasadásos állapotot 
idéz elő. A z esztétika helye a filozófiában 
szellemi séta a tájban, amelyben a szel
lem a gyermekkor óta él és játszik. A szí
nészi — de nem csak — já ték  inkább fizikai 
és cselekvésszerű, amiben úgy feltételez
zük, hogy a test-lélek dualizmus elképze
lését feloldva, a jelenlét minőségei elvá- 
lasz thata tlanná  válnak: tes t és szellem 
egy és ugyanazon játékban  van.

A színészek a színházi játékban  az elő
adás nulladik pillanatától voltak jelen. 
Sebők Maya, Pál Emőke, Udvari Tímea, 
Imecs-Magdó Levente, Csepei Zsolt és 
H atházi A ndrás a m egtörténhetett volna, 
de nem biztos, hogy m egtörtént dimenzi
ójába tudják szorítani az előadás majd
nem kétharm adát. A legelején például 
banális cipős já tékkal döntik el, hogy ki 
kivel legyen párban. Úgy tűn ik , m intha 
e cipőjáték az előadás prológusa lenne, de 
később kiderül, hogy a jelenlétük végig 
ilyen m arad. Az im m áron a hétköznapok
ból is kikopott laza egyszerűség nem kü 
lönül el élesen az úgynevezett szereptől. 
Azért úgynevezett, m ert nem lehetséges 
egyiket vagy m ásikat valamilyen létező 
vagy fiktív szereplővel azonosítani -  sze
repkörökről beszélhetünk talán .

Az előadásban felismerhető egy-két 
gyerekkori játék , van számomra szerke
zetében, szabályaiban és logikájában tel
jesen beazonosíthatatlan is, de bárm ilyen 
legyen, hangula tában  olyan, am it meg
já tszan i nagyon nehéz volna. A színészek

közötti szabadság légköre és a közvetlen
ség egym ással, a színházi térrel, a néző
vel és az előadás tém ájával szemben azt 
az állapotot ju tta ttja  eszembe, am ikor az 
óvodába reggel úgy érkezünk, m int a m á
sodik otthonunkba, ahol egy pá r tá rsu n k  
ak ár a testvérünk  is lehetne, ahol a té r  és 
benne m inden já ték  annyira  a sajátunk, 
hogy el sem tudjuk képzelni, hogy azelőtt 
is ott le ttek  volna, vagy azu tán  is játsza
na  velük bárk i más.

A színészek a játékokban saját m a
gukat játsszák , ha  van egyáltalán ilyen, 
egym ást civil neveiken szólítják, úgy sér
tődnek meg, m intha Udvari Tímea sér
tődne meg H atházi A ndrásra -  bárm ilyen 
legyen is az a valóságban. Ugyanebben 
a jelenetben ezzel a színpad teré t telje
sen elfoglaló játéktérképen folyó cicázós- 
pénzes csapatfutam m al párhuzam osan a 
produkció szintetikus rétege látszik be
bevillanni. Szó szerinti szaggatottság
gal. Egy, a robbanás u tán i sugárzásnak 
nagym értékben k ite tt család látogatja 
meg távolabbi rokonait. A férj, H atházi 
A ndrás és a feleség, Udvari Tímea azon 
látszanak  civakodni, hogy megöleljék-e 
érkező szeretteiket vagy ne? A civakodás 
látszólagossága még a pár másodperccel 
azelőtti játékból szinte villanásszerűen 
változik á t két ember valós és húsba vá
gó, m ondhatni élet-halál kérdésévé.

Sajnos, m int ahogy az ilyen m értékű és 
minőségű kollektív traum ákat feldolgo
zó előadások esetében többször előfordul, 
az információ tömegét nem m indig tudjuk 
okosan szelektálni. M ert ha  igazán bele
mélyedünk egy-egy ilyen tém ába, minden 
félmondatot, m inden eseményt fontosnak 
ta lá lunk  annyira, hogy elmondjuk. Ezért 
az előadás m ásodik fele vagy legalábbis 
az utolsó harm ada, a tudományos konfe
rencia jelenetei sajnos nem a recepció ha
mis és hamisító retorikájáról szólnak -  
ha  jól értelm eztem  a szándékot —, hanem  
egy legtöbbször elhelyezhetetlen, sokszor 
tudományos szövegtumultusról. Ez és az, 
hogy közben a történések egy m ásik szele
tének a helyszíne is a földre kerül, vagyis 
kis bábokkal és m ütyürökkel igyekeznek 
reprodukálni az atomerőmű helyszíneit, 
szétszóródni engedi az előadás korábban 
szépen irányított energiáit.

Az előadás -  a végén elmondott fölösle
ges üzenet nélkül is -  a politikai vagy tá r 
sadalm i szempontból passzív habitusról 
szól, amely m iatt a csernobili tragédiák  
ak ár újra meg is történhetnek, ismétlőd
hetnek. És csak azért kell visszam en
nünk ilyen m értékű és m éretű ka tak liz 
mákig, hogy h á th a  könnyebben és még 
rögtön az elején be tudjuk azonosítani 
azokat a katasztrófákat, amelyektől a mi 
nem zedékünk tag jai és a következő gene
rációk lesznek boldogtalanok.

V áróterem  Projekt. Reacting 
Chernobyl. Szvetlána Alekszijevics (Cser
nobili ima) és W ladim ir Tchertkoff 
(The Crime o f Chernobyl: The Nuclear 
Gulag) . szövegei nyomán. Rendező: 
Cosmin Matei. D ram aturg: Raluca Sas- 
M arinescu. Szereplők: Sebők Maya, Pál 
Emőke, Udvari Tímea, Imecs-Magdó Le
vente, Csepei Zsolt, H atházi András, Si
pos Júlia.
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KECSKÉS TAMAS HUNOR

Létezik m ásfajta világrend is
Selyem Zsuzsa Moszkvában esik. Egy 

kitelepítés története című új prózaköteté
nek kiindulópontja nagyapja diktafon
ra  mondott élettörténete. Ez a tö rténet 
0többek között Beczásy István  és család
ja  a Gheorghiu-Dej-i kom m unista d ik ta
tú ra  a la tti meghurcolása, kisemmizése, 
kényszerm unkára ítélése) a vasfüggö
nyön innen igazságszolgáltatás, azon tú l 
a kapitalizm us ürügye; felnagyítva: a 
zsarnoki hatalom m al szembeni egyén 
egyetemes mítosza, kicsiben: a rom án 
történelem  elnagyoltan lejegyzett bekez
dése. Ugyanígy Beczásy a dálnoki hadi
özvegyek szemében hős, az e lv társaknak  
meg népnyúzó burzsuj. És h á t a libamáj 
parfait is, „ha nem a liba felől nézem, ak
kor pompás fala t” (29.). I tt  álljunk meg. 
Ez így csupa 1-es és 0-s, dichotómia m in
denütt, enyém -tiéd, jók-rosszak, pénzt 
vagy életet, regény vagy novelláskötet. 
Többek között: m ert az elvárt cselekmény
szerkezet, a laphang és nyelv ellenére itt 
bizony összlényi (vö.: össznépi) kavalkád 
van, hum án/állat/növény elbeszélők vált
ják  egym ást, a nyelv nem keveri a regisz
tereket, hanem  m aga a regiszterek ke
veréke, folyama, találkozási pontja, meg 
vannak  még intertextusok, betétdalok, 
u talások a számomra befogható ku ltú ra  
m inden irányába, és olyan humor, a neve
tés olyan fajtája, amilyennel még az élet
ben nem találkoztam .

ritika
Akkor kezdjük az elején: „Egy rém 

álom, ami majd jól végződik.” (7.) Ma halt 
meg anyám  típusú  kezdőmondat, m ert 
benne van a könyv szemlélete, hangu
lata, sőt ez esetben még narra tívá jának  
íve is. Akkor sem kell továbbolvasni, ha  
az itt  m egkreált nyelv oppozíciókat fel
oldó m űködésére szeretnénk példát ta 
lálni: m ert ha  egyszer rémálom, akkor 
legfönnebb véget érhet; ha meg jól vég
ződik, akkor nem lehet szó rémálomról. 
Mivel nem kell két tényállás között igaz
ságot tennie (most akkor rémálom vagy 
nem rémálom?), például ilyen új helyze
tekről is képes közvetíteni — erről a tech
nikáról nem sokára. S a kezdőmondat- 
ban, ahogyan az egész könyvben, van egy 
nagy adag őszinte és a legkevésbé sem 
naiv életigenlés is.

Szóval, ezt mondja az egyes szám h a r
m adik személyű elbeszélő a legelső fe
jezetben, hogy L uka László, az akko
ri rom ániai pénzügym iniszter ebben 
reménykedik -  s gondolom a mondat 
ugyanúgy vonatkozik az aznap megej
tendő vadászatra, ahogy élete egészére
is. Beczásy úgy kerül a képbe, hogy Lu
ka az ő, akkor még b irtokában lévő föld
jein  szándékszik vadászni. De ahogy in 
dul be a történet, erről a szokványosnak

tűnő  E/3 elbeszélőről kiderül, hogy nem 
is olyan szokványos, például ő-zi a nyulat 
meg ilyeneket mond: „Az álla t vagy mi 
felbukott” (10.). A ztán a fejezet végén jön 
a mondat, ahol az elbeszélés nézőpontja 
szétcincálja az idő, tér, tudás, nem-tudás, 
jövő, múlt, ok és okozat viszonyrendsze
reit, nincs nullpontja ennek a Lillian- 
perspektívának (Lillian: Beczásyék na
gyobbik lánya, aki később többször is 
feltűnik, de ennek a hihetetlenül izgal
m as k arak ternek  a traum ája  épp az
á lta l van közvetítve, hogy nem beszél, 
csak még itt, egy m ondat erejéig, franci
ául). L illian nagyto táljának  drám ája ab
ban van, hogy ő az, aki „[...] lá tta , hogy 
m inden tele van örömmel és tele van fáj
dalommal” (14.); a felnőtt, rendkívül m ű
velt, több nyelvet beszélő, m agas beosz
tású  férfiak és nők társaságában  csak a 
hang ta lan  kislány tek in tete  képes befo
gadni a világot úgy, ahogy van.

Továbbhaladva kiderül, hogy az el
ső fejezet végén az elbeszélői nézőpont ál
ta l á ttö rt téridő- és tudásm arkerek az el
következőkben sem fognak visszatérni a 
korrelációk elvárt medrébe, ez nem kicsa
pongás, hanem  a könyv narrációs tech
nikájának igazi kezdete. A második feje
zetet m ár egy feketerigó meséli, majd a 
többit sorban így: gyöngybagoly, Selyem, 
légy, Lux -  Beczásyék kutyája, Beczásy, 
poloska, macska, Zina/Juci -  Beczásy fe
lesége, hemlokfenyő. Közben ezek az elbe
szélők olyan tudásapparátust mozgatnak, 
amelynek nem lehetnének birtokában: 
mondjuk a Wass Albertet idéző nagybácsi, 
aki éppen egy, akkor még meg nem ír t  böl
csességgel jóm agyarítja a fiatal Beczásyt; 
mondjuk a latin  tudását villogtató légy; 
vagy az atombomba-kísérletekről mesélő 
macska. Ebből a felsorolásból úgy tűnhet, 
hogy anakronizm usok m indenütt, a leg
nagyobb hatásfokon működő m indentu
dás, mindenhol káosz és véletlenek. M iért 
nem veréb, lucfenyő, bolha, ló stb.? Egyál
talán , hogy jönnek a kitelepítéstörténetbe 
az állat- és növényelbeszélők?

Ezt is kezdjük inkább az elejéről. Mo
dern talá lm ány ann ak  a láthatóvá tétele, 
hogy nem csak egy nézőpont létezik, hogy 
egy történetben m áshová esnek a hang
súlyok aszerint, k i meséli. Posztmodern 
felülírása ennek, hogy a nézőpontokat 
egym ással ütköztetni lehet, m ár-m ár k i
zárásos, vagylagos alapon, hiszen a vilá
got plurális igazságok sokasága uralja, és 
sajnos m indig választan i kényszerülünk: 
nem látjuk egyszerre a nyulat is, meg a 
kacsát is. Az érzékenységnek egy teljesen 
új formája, mivel m indezeket m ár tudja, 
nem fog még több időt és energiát paza
rolni a rra , hogy az így széttöredezett vi
lágban tovább keresse a legigazabb pers
pektívát, am i azt ak a rn á  elhitetni, hogy 
ő m indent belát: végérvényesen fixálni a 
tek in te t a nyálon vagy a kacsán. De ezen 
egyáltalán nem bánkódik, nem esik le
targiába. Nem elérhető a végső igazság 
és nézőpont, inkább megpróbálja újra-

M O S Z K V Ä B A N

E S I K

egyesíteni a világot, kizoomolni, de azzal 
az előfeltétellel, hogy folyamatosan fel
hívja rá  a figyelmet, hogy a világ tényleg 
darabokból tevődik össze, ráadásu l olya
nokból, am ik nem m indig kompatibilisek 
egym ással, és ez így oké: nyúl is, kacsa 
is, b á r sosem láthatjuk  őket egyszerre.

M adártávlat, ami nem lát be mindent, 
de ez nem szegi kedvét, hogy tovább repül
jön, miközben folyamatosan azt csiripeli: 
hahó, én csak egy (m adártáv lat vagyok.

Akkor a feketerigó így jön be a kép
be? Jaj, dehogyis. Sokféle hozadéka lehet 
a fent vázolt érzékelési s truk tú rának . Se
lyem ott újít és csavar a dolgokon, hogy ed
dig még soha egymás mellé nem helyezett 
körülmények segítségével új állapotokról, 
tényállásokról, élményekről számol be. És 
mindezt úgy csinálja, olyan finoman és 
precízen, hogy azt hihetjük, a kaotikus
ban éppen a véletlent értük  tetten. Ennek 
az új technikának nemcsak az (1.) elbeszé
lésre, hanem  a (2.) nyelvre is közvetlen ha
tása  van, másfelől a (3.) humor forrása.

(1.) A feketerigó: két résszel odébb Se
lyem E /l-es fejezetéből tudjuk meg, hogy 
a diktafonra mondott élettörténet hang
anyagán a nagyapa m ellett ott fütyöré- 
szik egy feketerigó is. Valószínűleg ezért 
ő az elbeszélője a m ásodik fejezetnek, 
am i a Beczásy család örmény szárm a
zásáról mesél, majd letelepedéséről H á
romszéken. De h á t ez a rigó egy kis bes
tia . Bevallja, hogy egy-egy kiszínezett 
részletet ő tesz hozzá a történethez, sőt 
még ilyeneket is mond: „mert tő lünk  ta 
nul az ember énekelni, a víz m inket, r i
gókat tükröz, a faág m inket ringat, ó, 
hatalm as szeretet! A világ azért léte
zik, hogy a fészkünk legyen.” (17.) I tt az 
állatok lehetnek épp olyan én- és fajköz- 
pontúak, m int azok, ak ik  ezeket a fogal
m akat k ita lá lták , m indegyik bestiális a 
m aga módján. Talán a poloska a legin
kább, ak i következetesen a táplálék ként 
u ta l az emberre, a légy kiröhög bennün-
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két lassúságunk m iatt (mint nekünk a 
tetű , úgy mi a légynek: „náluk a szara- 
kodás egészen m ást jelent, m int ná lunk” 
(48.)), a m acska re tten tő  kevés okot lát, 
hogy valam iért is tiszteljen m inket; az 
összes állatelbeszélő közül egyedül Lux 
közeledik szeretettel gazdái felé. I tt nem 
ravaszdi rókák és ügyi-fogyi bocsok me
sélnek, akik  egy-egy m orális tanulság
gal ju ta lm aznak  meg a történet végén. 
Só't az antropomorfizáció is következetes 
(ön)elbeszéló'i stratégiával van visszavon
va, m ert mindig akad egy rövid, de pon
tos biológiai vagy környezetspecifikus ön
jellemzés, am i nem enged a képzeletbeli 
domesztikációnak.

De akkor nézzük meg a káosznak tű 
nő véletlenek és szubtilis kapcsolatrend
szerek működését például a könyv címére 
vonatkozóan. A Duna [1954] című feje
zet vége felé, am it egy m acska mesél, ez 
a vicc hangzik el: „Volt az a vicc, hogy fel
hívják a jereváni rádiót. // Kérem szépen, 
meg tudják mondani, m iért sétál A nna 
Pauker esernyővel B ukarest utcáin, mi
kor hét ágra  süt a nap? // Hogyne kérem: 
m ert Moszkvában esik.” Majd, ez m ár 
nem a vicc része, de így folytatódik az el
beszélés: „Kongóban esik. M onróviában 
esik, Bagdadban esik, Fallúdzsában esik, 
Jeruzsálem ben esik; Bissau-Guineában 
esik.” (90.) Mi van? Éppen a rigós fejezet 
végén talá lható  a legelső jereváni rádiós 
vicc, ezek meg szocialista találm ányok, 
am ik á lta lában  azzal csattannak , hogy 
egy lényeges különbséget apró módosítás
ként tün te tnek  föl. M iért éppen ott ha ll
ju k  először? H át m ert örmény szárm azás: 
Jereván. I tt m acska mesél, a szöveg pedig 
igaznak ta r tja  (vö.: w illing suspension of 
disbelief) a mondást, mi szerint kilenc 
élete van. M indezt azért, hogy hivatkozni 
tudjon olyan eseményekre, am ik nem az 
ak tuális  Duna-menti életében estek meg, 
és h á t van itt minden: Beczásyék dobru- 
dzsai kényszerm unkája m ellett hideg
háború, atombomba, koncepciós perek, 
kivégzések, árulások. Mikor ez m ár fel
sorolásba megy át, m indegyik ilyen tö rté 
netét azzal zárja, hogy „Today it’s rain ing  
in paradise.” Mi van? H át az, hogy ez egy 
M anu Chao-dalból vett sor, és ebben a 
szám ban éppen azok a városok (háborúk, 
de legalább fegyveres atrocitások hely
színei, ahol dúl a korrupció, terrorizm us, 
nem egy esetben a dem okráciának álcá
zott önkényuralom) vannak  megnevezve, 
am iket a vicc u tán i véletlennek tűnő  fel
sorolás megemlít. Szóval így megy ez itt: 
egymástól kilom éterekre, évekre, médi
um okra, k u ltú rák ra  lévő dolgok kerü l
nek egymás mellé és m egm utatkozik kö
zös nevezőjük. Valami közös: i tt  és most a 
végtelenül kiszolgáltatott emberi életek.

(2.) A nyelvben szintén valam i hasonló 
történik. Ugyanebben a fejezetben mond
ja  a m acska, hogy am íg a szülők Dobru
dzsában dolgoznak, h iába küldik el majd
nem teljes keresetüket, előfordul, hogy a 
lányok éheznek. A kisebbik lány, ahogy 
megkapja a pénzt, a cukrászdába megy, 
és három  bombát, három  sütem ényt ren
del, am iktől az tán  m indig megbetege
dik, olyan cukrosak. A macska így kom
mentálja: „Beczásy és Zina társaságában  
tulajdonképpen nincs honnan tudnom,

úgyhogy semmi sem gátol meg abban, 
hogy azokat a süteményeket, am iket 
Tányicska havonta egyszer következete
sen m agába dik tált, Szerkentyűnek, K is
fiúnak és Kövér Em bernek nevezzem.” 
(90.) Az atombombák neve egybeesik a 
süteményekkel: ha ta lm asa t és parányit, 
m onum entálist és jelentéktelent, „a go
noszt és az édest” -  ahogy Nádas írja  a 
fülszövegben -  képes egym ással kölcsö
nösen megfeleltetni ez a nyelv.

(3.) És ebben van a humor forrása is: 
Bahtyin felől valami karneváli, vásári. 
Viszont a fenti példáról nem tudom eldön
teni, hogy a bombák le fokozása történik, 
vagy a sütemények /e/fokozása (bombák
ká). Én azt mondanám, hogy Selyem a hu
mor új formáját találja ki: itt a dolgok át- 
fokozása megy végbe. M ert a lefokozás 
esetében az uralkodó igazság és a fennálló 
rend, a komoly és m agasröptű ugyan alá- 
száll az anyagi-testi valóságba, s ez ideig
lenesen megbontja a hierarchiát, de nem 
tagadja: a karnevál legfönnebb pár hétig 
ta rt. Viszont Selyem egyszerre túloz és 
zsugorít, amíg a dolgok egyforma nagysá
gúak, egyforma fontosak nem lesznek: az 
egymásmellettiségen van itt a lényeg, ami 
képes így megmutatni, hogy nini, a káosz
ban ott vannak az egybeesések is. Példá
ul az elcsépelt közmondást fokozza át és 
helyezi új perspektívába a légy azon mon
data, hogy „csak az én zümmögésemet le

hetett hallani.” (48.) A kedvenc példám 
mégis Zinától: „Ha lehull a vasfüggöny, 
nem tudom, milyen kád lesz ott.” (96.) A 
vasfüggöny m int az Európa hidegháborús 
h a tá ra it kijelölő gigantikus metafora, be
kerül az egyszobás barakkba, ahol a fü r
dőkád, jobb híján, függönnyel van elvá
lasztva a té r  többi részétől. Képzeljük el 
ezt az élethelyzetet, amikor a feleség ezt 
vasfüggönynek nevezi. A humor olyan mű
ködése ez, ahol a bal kéz nevettet, a jobb 
közben meg öklözi a rekeszizmot.

Mondanom sem kell, hogy am ikor a 
dolgok így tevődnek egymás mellé, meg
szűnnek a ranglétrák: itt és, és, és van -  
ne feledjük, a világ tele van örömmel és 
fájdalommal, nem pedig örömmel vagy 
fájdalommal. Szóval, m ennyire szól ez a 
tö rténet a kommunizmusról, a Beczásy 
családról, Beczásy diktafonra mondott 
élettörténetéről? Az elsőtől az utolsó be
tű ig  csak erről szól. És m ennyire szól 
m inden másról, kacagásról és bánatról, a 
világról, fölöslegesen lemészárolt nyulak- 
ról és emberekről, történelem ről, arbo
rétum okról és ginkofákról? Az elsőtől az 
utolsó betűig csak erről szól. Ezt is tudja 
ez a könyv, m ert m egm utatja, hogy léte
zik m ásfajta világrend is.

Selyem  Z suzsa: M o szkvá b a n  esik. 
Egy k ite lep íté s  tö rtén ete . B udapest, 
Jelenkor, 2016.
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Körülírások
Borbély S zilárd . S tud ia  

L itteraria , LV. évfolyam , 
2016/1-2.

A Studia  Litteraria Bor
bély Szilárd m unkásságának 
dedikált duplaszáma az élet
mű teljes szegmensének meg
figyelésére kiterjed: az iro
dalomtörténészi, valam int a 
költői, írói, esszéírói és kritikai 
m unkásságát elemzó' szövegek 
egyaránt helyet kap tak  benne. 
Illetve egy recenzió is olvasha
tó egy egyelőre még kiadásra 
váró posztumusz Csokonai-ta- 
nulmánykötetröl is.

C fülszöveg
Lapis József előszavában 

megjegyzi, a tanulm ányok el
készülésekor fontos szempont 
volt, hogy a felkért szerzők „ne 
az emlékm űavatás gesztusát 
gyakorolják” (3.), hanem  szak
mai, tudományos igénnyel for
duljanak Borbély m unkássá
gának  tanulmányozásához.

Külön hangsúly helyeződik 
a korai (az Adatok, valam int a 
Hosszú nap el) köteteire, vala
m int Borbély Szilárd drám ai 
műveire, mivel ezekről a töb
bi műveinél jóval kevesebb ala
pos értekezés született. Ugyan
akkor a lírakoncepciójára és a 
kortárs költészettel való viszo
nyára is reflektálnak a szerzők.

A tanulm ányok olyan kulcs
szavak köré épülnek, m int a 
te s t és szubjektum  konstruk
ciói, az alárendeltség, a t ra 
um a, a keresztény és a zsidó

hagyomány, a h itte l való vi
szony, a Pilinszky-szövegek- 
kel megképződő párbeszéd, az 
Én és a nyelv közötti átjárás, 
illetve átjárhatatlanság , inter- 
és transztex tualitás, szemé
lyesség és az életrajziság kér
désköre.

Borbély költői indulásakor 
kettős fogadtatásban részesült: 
a pozitív visszajelzések (példá
ul Nádas Péteré) mellett szá
mos elm arasztaló visszhang 
is érkezett. Ebben szándéko
san alkalm azott anakronisz
tikus nyelvezete is közreját
szott, mely tudatos törekvés 
a  poétikai nyelv m egújításá
ra: beépíteni a költészetbe az 
abúzus nyelvét. Ez a tendencia 
a teljes életművére kiterjed, a 
kirekesztettek, elnyomottak, 
m egalázottak perspektíváját 
m atem atikai és gram m atikai 
precízióval stilizálja, és próbál
ja  bem utatni úgy, ahogy Deb- 
reczeni A ttila megjegyzi, „[m]i 
nem láttuk. Csak ő látta .” Ala
pos vizsgálódás, helyenként 
kritikai felhang -  de mindez 
csak azért, hogy feltárhassák a 
roncsolás nyelvét.

A horzsolás kitartó feszítése
B ende Tamás: Horzsolás. 

P arn asszu s K önyvek, Új Vi
zeken 45., B udapest, 2016.

Alig észrevehető szisszenés a 
bőr felsértésekor. Biztat, nyug
tat, de közben ajkait harapdál- 
ja. Látszólagos banalitásokat 
m utat fel, melyekre mégis rá 
nehezül a személyesség. Ezek 
a pillanatképek valaki másé, 
mégis pimaszul ismerősek.

Poétikai nyelve az élőbeszéd, 
mindegyre jelen van a kimon
dás lehetősége és a kimondha- 
tatlanság  közötti ingázás. És 
azért beszél halkan, hogy mu
száj legyen jobban figyelni. 
M ár a borító is jelzi, letisztult 
hullám zásra várhatunk. Egy
szerűnek és tisz tának  m utatja 
magát, kiismerhetőnek és ké
zenfekvőnek, hogy annál több 
m aradhasson takarásban. A 
patások vágtája, a piruló hagy
m a és a cigi sercegése, a korán 
kelők szótlansága. Olyan ma
gától értetődőséggel próbálja 
m egtanítani a lebegést, m int
ha  „a földet érés ígéretéből 
bárm it is érthetnénk” (Vonzás, 
18.). Helyenként úgy morzsol
ja  a közhelyeket és giccseket az 
ujjai közt, hogy az m ár végze
tesen emberi. A m agány rend
szerbe ültetése, ciklusokba épí
tése, a várostól a tengerig és a 
félretekintések ú t közben.

Öt ciklusra oszlik, az első
ben egy kapcsolat rojtosodásá- 
ba m erülünk („Nincs szavunk, 
ami kifejezhetné a távolságot 
két/egymás felé indított, majd 
hirtelen félbeszakadt/mozdu- 
lat között.” Hanyatt, 17.), a má
sodikban a megbocsátás és a

felejtés visszavonhatatlansá
gát beszéli el, a harm adikban 
a M ásikat figyeli, hogy jobban 
lássa saját m agát („Körmöd 
alól csipesszel szedegeted/a 
megannyi vörös textildarabot.” 
(Görcs és harapás, 52.), a negye
dikben a gyerekkor kinőtt ka
bátját próbálja fel, m intha utol
jára , az ötödikben a bűntudat 
rácsait szorítja ökölbe szorított 
kézzel („A részvétlenség elől 
fosztó paplanok közé menekül.” 
Bűntudat, 59.) Minden ciklus 
címadója a benne szereplő utol
só vers, ezeket A  ház és a Sej
tés versek zárják körül, m ert a 
behatárolhatóság a megismer
hetőség látszatát kelti, hogy ez
által elhiggyük: „nincs ebben 
semmi tragikus.” (Sejtés, 99.)

Nem ütés, nem hasadás, a 
horzsolás k ita rtó  feszítése ez 
a kötet. És nem fájni akar, 
csak folyam atosan emlékez
te tn i valam ire.

ANDRÉ FERENC

PERSZE, NEKED IS  
HAJNALI EGYKOR 

KELL SZ Ü L N I, 
MIKOR MÁSKOR.

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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A Szim fonikus 
táncok
M orbiditással gyanúsított egy ismerő

söm, amikor mondtam: megrendüléssel 
hallgatom a zeneszerzők pályazáró mű
veit, só't m ár rég célirányos érdeklődés éb
redt bennem az utolsó alkotások iránt. 
Anélkül, hogy különösebb biográfiai fel
készüléssel alapoznám meg, olykor k ita r
tóan — de legtöbbször eldöntetlenül — fir
tatom, megsejthető-e ebben vagy abban az 
utolsó opuszban az elmúlás előjele. Nincs 
(egyelőre) semmi affinitásom a halál 
iránt, de hát annyi mindent beszélnek az 
előjelekről, sorsszerűségről, nemlét-érze
tekről! Meg a zeneszerzők túlfinom ult bel
ső szeizmográfjáról. Másfelől meg annyi 
tiszteletet érzek egyik-másik komponistái 
életmű iránt, hogy méltónak és „kegyeleti
nek” tartom  a fent em lített megrendülést.

Egy ilyen utolsó művet hallhato tt nem
régiben a kolozsvári közönség is, a közked
velt Szergej Rahmanyinov Szimfonikus 
táncait (bár pontosabb volna utolsó befeje
zett művéről beszélnünk). Parádés koncert 
volt, hiszen Brahm s Schicksalsliedjével 
(op. 54.) és Musszorgszkij/Sosztakovics 
Halálénekeivel és haláltáncaival társítva 
került m űsorra a fiatal Gabriel Bebeselea 
kiváló karm esteri teljesítménye mellett 
— akit egyébként ettől az évadtól állan
dó karm esteréül alkalm azott a kolozsvári 
Filharm ónia, és meggyőződésem szerint 
nagyot is nyert általa.

A Szimfonikus táncok at hallgatva meg
kísérthet a feltételezés, hogy a tánc
forma jószerével ürügyként szolgált 
Rachmanyinov áradó fantáziavilágának 
megmutatkozásához. Valójában egy há
romtételes szimfonikus fantázia ez a mű, 
amely minden kétséget kizáróan a pra

voszláv zene ihletésével, a nagy roman
tikus elődök eszményeinek elismerésé
vel, a monarchikus közép-európai (tánc) 
ku ltú ra  beemelésével, a nyugati keresz
tény liturgikus zenére való u talással, de 
a Rahmanyinov-életmű sikereinek és ku
darcainak felidézésével is kiteljesít, fel
szabadít, sőt ha megfelelően hangoltak 
vagyunk, akár katarzissal is megaján
dékozhat. „Remekmű a javából -  ír ta  Ko
vács Sándor —, még ha  türelm etlen avant
gardista fiatalok szám ára annak  idején, 
a negyvenes években kissé anakronisz
tikusnak  tűnhete tt is alapvetően későro
m antikus hangjával. A vége furcsa halál
tánc (a háborús időszak elején!), amelyben 
ott bujkál az utolsó ítélet, a Dies irae dal
lam a (mint oly sok más Rachmaninov- 
kompozícióban), s végül diadalra ju t.”

[Amplitúdó
A Szimfonikus táncokat a Philadelphia 

Orchestra élén Ormándy Jenő m utatta  be 
1940-ben. A komponista és a zenekar kö
zött 1909-ben szövődött kapcsolat, ekkor 
szerzőnk karm esterként állt a filharm o
nikusok pulpitusára. Aztán sorozatban el
ső három  zongoraversenyét, majd a Paga- 
nini-tém ára írt rapszódiáját is a PhO-val 
m utatta  be, és negyedik zongoraversenye 
is erre a színpadra készült (volna). Amikor 
Rahmanyinov a „táncokat” befejezte, úgy 
döntött: a korábban tervezett fantasztikus 
jelzőt inkább szimfonikusra cseréli, ne
hogy a plakátok olvastán a közönség félre
értse. (Só't „csak Táncoknak kellett volna 
nevezni — mondta egy riporternek —, de a t
tól tarto ttam , az emberek jazz-zenekarra 
ír t tánczenére fognak gondolni”)

Rahmanyinov nagyon tisztában volt 
vele, milyen a bukás. E lső szimfóniájá

nak  bemutatója a szentpétervári zene
k a r  kapkodó és elégtelen felkészülése mi
a tt  1897-ben botrányba torkollt. (Ennek 
nyomán Rahmanyinov jó három  éven át 
egy sort sem írt.) A Szim fonikus tánco
kat azonban — 1941 januárjában  — ün
nepelte a közönség, ám a kritikusok ke
vésbé. A három  tánc közül az első (Non 
allegro — Lento — Tempo I) részben film
zeneszerű, pergő, majd a jórészt fúvósok
ra  bízott középrészben csodálatos dalia- 
mi világba merülő tétel. Különlegessége 
e középrésznek a tenorszaxofon hangján 
megszólaló vezérdallam  -  Rahmanyinov 
egész m unkásságában itt játszik  egyedül 
szólószerepben a szaxofon. Az orosz-orto
dox liturgikus zene épp úgy felismerhető 
a „mélyben”, m int a szerző Első szimfóni
ájának  reminiszcenciái — bár ő meg volt 
győződve róla, hogy ez az u talás rejtve 
m arad a hallgatók előtt. A m ásodik tánc 
(Andante con moto) nagyszerű, hosszan 
„érlelődő” keringő, amelyben kivált a fa
fúvósok hangulatgazdagsága és a vonós
k a r nagyívű kísérő közege ellenpontozza 
egymást. Különös feszültséget kelt e tánc
ban, hogy épp a vonósok bontják ki teljes 
bőségében a tétel háromnegyedénél (!) a 
vezérdallamot. A harm adik  tánc (Lento 
assai, Allegro vivace) a Rahm anyinov ál
ta l is többször parafrazált Dies irae szek
venciát já rja  körül -  m integy a világégés 
sejtelm ének/tapasztalatának leképeződé
se - , de megszólal benne a Vesperásából 
ism ert Blagoszloven jeszi, Gaszpagyi- 
dallam  is, amely a feltám adás fogalom
körére épített liturgiái utalás. Lehetetlen 
félreérteni a helyzetet: a mélyen vallásos 
Rahmanyinov a veszélyhelyzet és a ré
vület érzetéből szinte öröm re-hálára fel
bukkanva írja kéziratába: „Alleluja!”, 
majd partitú rájának  végére: „Köszönöm, 
Uram!”

JAKABFFY TAMÁS

In memóriám 
Jakobovits M iklós
H alálának  negyedik évfordulóján, 2016. december 16- 

án  nyito tták  meg Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művésze
ti Központban (EMUK) Jakobovits Miklós első székelyföldi 
életm ű-kiállítását. Az ebből az alkalomból készült katalógus
ban több m int száz színes reprodukciót ta lá lha tunk .

A nagyszabású tárla to t éppen abban az intézményben 
szervezték meg, amelynek létrehozásában Jakobovits Miklós 
képzőművésznek, a B arabás Miklós Céh egykori elnökének 
főszerepe volt. A k iállításnak  Vécsi Nagy Zoltán művészet- 
történész volt a kurátora, aki a katalógust is szerkesztette.

Jakobovits festményeit, kerám iáit, szobrait mindvégig a ke
resés, az anyaggal, színekkel és textúrákkal, azok különböző 
minőségeivel, lehetőségeivel való kísérletezés, játék  hatja át a 
figuratív alkotásoktól a teljesen elvont képtörténésekig. Képei
nek konkrét tárgya legtöbbször ürügy -  kiindulópontja a fizikai 
valóságtól való elrugaszkodásnak. Bár témái, formái gyakran 
sorsszerűén ismétlődnek, jelképekké hatalm asodnak, mindig 
túl is m utatnak tárgyszerűségükön. Ugyanakkor szembetű
nő tárgyválasztásának egyszerűsége, formáinak homogén fe
lületektől való határozott elkülönülése, magukbanvalósága. 
Sokszor m ár nem is festett, vésővel, spaklival dolgozott, ége
tett, hogy olyan változó helyzeteket, körülményeket teremtsen,

melyek hatására  teljességükben be nem látható képi ritmusok, 
organikusan alakuló plasztikus rajzolatok, architerktúrák, 
színhatások jöhettek létre. Ezek a képben rejlő lehetőségek 
szenvedélyesen foglalkoztatták. A teremtő folyamatok lázban 
tarto tták , és amit művelt, azt gondosan dokum entálta is, a 
márványpor, a tégla, a homok, a rézreszelék által elnyerhető 
textúrákat, alakzatokat, árnyalatokat.

A legegyszerűbb formákból úgy hív elő m onum entális ha
tású  képeket, a kétdimenziós form ák repedésein úgy szivá
rog be a múlt, úgy nyílik meg a tér, m ennek végbe leheletfi
nom változások, jönnek létre szebbnél szebb variációk, hogy 
az alkotási folyamat beteljesedését jelentő kép vagy képtárgy 
szinte m ásodlagossá válik. A nnak ellenére, hogy anyagukat 
és ötvözeteiket tekintve legtöbbször nagyon időtálló alkotá
sok ezek, azokat a múlékony folyamatokat hozzák közel, am e
lyekkel m egalkották őket. Művészetével kapcsolatban a me
tafizikus festészet ju th a t eszünkbe. Úgy hív elő univerzális 
összefüggéseket, a különböző anyagokkal való elmélyült fog
lalatosságai révén úgy próbálja megfejteni azok titkait, alko
tása i úgy nyitnak  kozmikus, ősi, m ágikus dimenziókat, hogy 
közben nagyon személyes történetekről vall.

TÚRÓS ESZTER

2017/3. SZÁM -  FEBRUÁR 10. 23



J a n u á r  6-áról 7-ére virradó éjsza
ka trag ikus hirtelenséggel, 76 éves ko
rában  hunyt el Vathy Zsuzsa, József 
Attila-, M árai Sándor- és Prim a-díjas 
író, a M agyar Művészeti Akadém ia és a 
M agyar írószövetség tagja.

H osszas betegség u tán , jan u á r 11- 
én elhunyt Balázs Tibor erdélyi költő', 
könyvkiadó, irodalom kritikus, lapunk 
rendszeres szerzője.

A nagyváradi Illyés Gyula könyvesbolt
ban a Törzsasztal idei első vendége Csordás 
Gábor József Attila-díjas költő, műfordító, 
szerkesztő, könyvkiadó volt január 13-án.

A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési 
Házban m uta tták  be Dimény H. 
Árpád költő Levelek a szomszéd szobába cí
mű verseskötetét (Erdélyi Híradó Kiadó 
-  F iatal írók Szövetsége, Kolozsvár- 
Budapest, 2016) jan u ár 13-án.

B ukarestben , az Irodalomi Szalon  ke
retein  belül szerző és fordítója, Szonda 
Szabolcs m u ta tták  be Dán Lungu Tyúkok 
a mennyben (Raiul gáinilor) című kö
te té t jan u á r 18-án, illetve jan u á r 19- 
én H orváth Andorral Carte de vizitá.

In care autorul poveste§te cum a devenit 
maghiar (Névjegykártya. Amelyben a szer
ző  elmeséli, hogyan lett magyar) című kö
tetéről beszélgetett Andrei Ples-iu.

J a n u á r  16-án a kolozsvári B retter 
György Irodalm i Kör meghívottja György 
Abda volt.

L á n g  Orsolya Bordaköz (Erdélyi 
Híradó Kiadó -  F iata l írók Szövetsége, 
Kolozsvár-Budapest, 2016) című ver
seskötetét m u ta tták  be jan u á r 19-én 
Kolozsváron, a Bulgakov kávézóban. A 
szerzővel Kulcsár Árpád beszélgetett.

J a n u á r  20-án, a Román K ultúra 
Napja és a M agyar K ultúra Napja között 
a sepsiszentgyörgyi Bőd Péter Megyei 
Könyvtár és a Tein Teaház közösen szer
vezte meg Andrei Dósa és Robert G. 
Elekes brassói költők felolvasóestjét.

H elikon-estet ta r to tta k  A z áttetsző idő  
terében címmel Szatm árném etiben, jan u 
á r  20-án a MusiC’at Caffe & Pubban. Az 
esten felolvasott és beszélgetett, kérdé

sekre válaszolt Fischer Botond, Horváth 
Benji, M árton Evelin, Papp A ttila Zsolt és 
Serestély Zalán. A rendezvény társszerve
zője az Erdélyi M agyar írók Ligája volt.

A z  Erdélyi M agyar K ortárs K ultúráért 
díjat idén M árton Evelin író, Bér szán 
Zsolt képzőművész és Csíky Boldizsár zon
goraművész vehette át. A díjat m inden év
ben a M agyar K ultúra Napján adják át 
olyan művészeknek, ak ik  az erdélyi m a
gyar ku ltú ra  átörökítéséhez, megismer
tetéséhez kiemelt módon já ru ltak  hoz
zá. A díjat M árton Evelin elsősorban 
a Szalam andrák éjszakái című regényéért 
kapta, a szerzőt Vida Gábor m éltatta.

A Látó szépirodalmi folyóirat januári 
meghívottjai André Ferenc, Horváth Benji, 
Kali Ágnes és Varga László Edgár voltak. A 
fiatal költőkkel Kovács András Ferenc köl
tő, a Látó főszerkesztője beszélgetett január 
25-én, a marosvásárhelyi G. Caféban.

A z  Erdélyi M agyar írók Ligája és a 
Bulgakov Kávéház Álljunk meg egy szó
ra... című irodalmi estsorozatának idei el
ső vendége C entauri volt. A rejtőzködő írót 
a sorozat házigazdája, László Noémi fag
gatta  jan u ár 26-án Kolozsváron.

Különbség
A k i m eg a k a r  ten n i va la m it, ta 
lá l  r á  m ó d i t , ...

A  fősorok Stephen Dolly fenti gon
dolatának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES 1. Evőeszköz. 6. 
Légylárva. 11. Kis m értékben.
12. Helység K isbér közelében. 14. 
A vörös bolygó. 15. Romlott a to 
jás. 16. ... Cooper; rockénekes. 18. 
Lábujj, angolul. 19. Óceániai szi
getcsoport. 22. Fél mérő! 24. Bá
nyakincs. 25. Személyes névmás.
26. Egykori m agyar szappanm ár
ka. 28. Citrom, angolul. 29. Nyeles 
törlőrongy. 30. Mosópor m árkája.
32. ... H afun; S z o m á l i á i  hegyfok.
33. Utótag: -fajta. 34. John  Wayne 
rendezte film. 36. Ágas-...; szöve
vényes. 37. Erkölcstan. 38. All...; 
M inden rendben (angol). 40. A r
ra  a helyre. 42. Lao-ce „izmusa”.
44. Széki ...; m adárfajta . 46. ... Ve
gas, USA-beli város. 48. Száz, oro
szul. 50. A usztráliai futóm adár.

51. Előadó, röviden. 52. Anyagcse
ré t folytat. 54. Biztonsági szerke
zet az ajtón. 55. A fo ly ta tá s  b e 
fejezése .

FÜGGŐLEGES 1. Föld a la tti vár
börtön. 2. Az aljához. 3. Apró dísz
tárgy. 4. Folyó és fa része. 5. A 
fo ly tatás kezdete . 7. Ulm h a tá 
rai! 8. Dobó ...; színésznő. 9. Ro
m án terepjáró. 10. Virág jelzője le
het. 12. Másképpen, latinul. 13. 
Izom jelzője lehet. 16. Lenti hely
ről. 17. E szóban forgó. 20. Csont, 
latinul. 21. Ipari, röviden. 23. ... 
Zola; francia regényíró. 25. Szerel
vényeket rendez. 27. A rra a hely
re özönlik. 29. Sőt. 31. Nem is am 
oda! 33. Balatoni ...; halfajta. 35. 
Kaluga folyója. 36. Inform atikai 
egység. 39. Pecunia non ...; A pénz
nek nincs szaga. 41. Éjfélig. 43. 
Nyári rövidnadrág. 45. Fohász. 46. 
Nyaraló. 47. Konyhafőnök. 49. Vük 
első zsákm ánya ez a vadkacsa. 51. 
Innen máshová. 53. Lásd ott!, rö
viden.

R.T.

A Helikon 2017/2-es szá
mában közölt Kár című 
rejtvény megfejtése: hogy 
jót tesz másokkal. 948410 000065
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