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KARÁCSONYI ZSOLT

A hypertext kísértése
Kétségtelen, hogy létezik egy felettünk já

ró szöveg, valamilyen láthatatlan anyag, ami 
bennünket mégiscsak meghatároz. Egy olyan 
tér, ami nem a szavak által létezik, csupán a 
szavak sodrásában, csupán a képek lendületé
ben, vagy még azokban, azok által sem. Vala
mi, ami még képek előtti. Erdély kétségtelenül: 
hypertext. Önmaga fölé emelkedő' metafora, 
metaversum, felső verssor. Kénytelenség írni 
róla. Arról, hogy van, arról, hogy nincs, arról, 
hogy az elmúlt százezer évben „határokon já
runk örökké” -  ahogy Szilágyi Domokos éppen 
„tegnap” mondta volt. Erdély azért van, mert 
mítosz. Erdély azért nincs, mert mítosz. Min
denesetre nem állatkert. Emberek lakják és 
örök medvék. Nem pandák, nem is indiánok. 
Egyszerű, kézzel fogható lények. Olyanok, akik 
ha kell, egyetlen okból néznek szembe, mert el
sősorban szembenézni akarnak, nem feltétle
nül szembeszállni, mert a tekintetek ereje is 
éppen elég a döntések meghozatalához. Nem 
akarnak embereken átnézni, csak — és ez a 
csak az, ami ismét, megint csak lényegi kérdés: 
emberek között akarnak élni. Az írói, költői 
rész az adott anyagból, éppen ezért ír könyvet 
a harcosokról, mert ha egy mód van rá, nem 
akar harcosokat látni, azért búcsúzik a filmtől, 
mert végre látni akarja a filmet, a nagy erdé
lyi filmet, méghozzá kisbetűvel, konokul, mert 
a nagybetűt, ha egy módja lenne rá, odaadná

másnak, de nem adhatja oda. Talán a Dunán
túl és a Hortobágy, az önmagán túllépő tudat 
és a puszta valóság pusztája hozott létre ennyi
re elvont és ennyire konkrét világképet mind
arról: ami nem önmaga. Ez a nem, ez az igazán 
erdélyi igen, ami folyamatosan felülírja önma
gát, már Apáczai, Mikes, Wesselényi és a többi
ek tudatában is, a huszonkettedik évszázadig 
visszamenőleg — és tovább. Mindig, mindég, 
vissza, tehát előre. Atlantisz. Trója. Süllyedé
sek, menekülések, felsüllyedések és kényte
len visszatérések elsősorban szavak által léte
ző birodalma. De a szavakban képek rejlenek, 
és a képekben szavak. Szikár, savas enyedi bo
rok álma. Hypertext ez is, ami eltűnik, felbuk
kan. Mégsem búvópatak, mert lényegi része 
túl van elbúváson, bujdosáson, nem patakzik, 
mert hullámzása több a pataknál. Nem tűnik 
el, mert el akar tűnni, és akarása éppen itt for
dul önmaga ellen, mert amíg és amikor igazán 
van: fel sem merül az eltűnés lehetősége. Ép
pen az eltűnés lehetősége az, ami benne újra 
és újra elsüllyedni igyekszik. Erdély tehát egy 
médium, köztes lény, aki felkérésre kiadja ma
gát, de még a megnevezésen kétségtelenül: in
nen. Éppen ezért mindaz, ami Erdélyben vagy 
Erdélyről szól, megmondani és kimondani: 
nem akar. Ezért járnak benne le-fel meg nem 
rendezett írók, meg nem írt rendezők. Ezer 
éveken át és: mégsem az örökben.

„valaminek 
el kell mozdulnia 
az emberben...”
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„valaminek el 
kell mozdulnia 
az emberben...”

Beszélgetés Rakovszky 
Zsuzsa íróval, költővel, 
műfordítóval

-  Szeretik a kérdezők az írókat a kezdet
ről, az írói indulásról faggatni. Én csavar
nék egyet ezen a kérdésen, és azt kérdezném 
meg, hogy Ön számára még van-e jelentősége 
ennek, vagy már annyiszor rákérdeztek, hogy 
kiüresedett a visszaemlékezésben?

-  Attól függ, hogy mit értünk kezdeten, 
azt, amikor írni kezdtem, vagy azt, amikor 
publikálni kezdtem. Ez a két időpont elég tá
vol esik egymástól, ugyanis verseket nagyon 
korán elkezdtem írni, a fiókokban kotorász
va az első versemet öt, öt és fél éves koromból 
találtam meg, pársoros kis valamiket. Ren
desen publikálni pedig a húszas éveimben 
kezdtem el, már harminc fölött voltam, ami
kor megjelent az első kötetem. Kevés verset 
írtam nagyon, hosszú szünetekkel, egy vé
konyka kötet nyolcvanegyre jött össze.

-  Ez azt is jelentette, hogy amikor megje
lent, azzal meg is találta a hangját, a témáit?

-  Ebben nem vagyok biztos. Törekedtem 
valamilyen hangra, azoknak az elődöknek 
a hangjára, akiket szerettem, egy ironikus, 
hétköznapi hangra, ami akkoriban kezdett 
dominálni a magyar költészetben. De vala
hogy nem nagyon akart összejönni. Mielőtt 
az első kötetem összállt volna, éreztem elő
ször, hogy mintha valamilyen gátlás átsza
kadt volna, egy kicsit könnyebben írtam, és 
egy kicsit közelebb kerültem az általam ak
kor kedvelt stílushoz.

-  Tehát az volt a probléma, hogy egy ironi- 
kusabb, posztmodernebb közegben kezdett al
kotni, és attól kellett elkülönbözni, saját han
got kialakítani?

-  Azt hiszem, hogy fordítva volt. Azt érez
tem, hogy nagyon hagyományosan írok, egy

fajta emelkedett stílusban, fennkölten, a 
szándékomtól függetlenül, pedig közelíte
ni szerettem volna a hétköznapi nyelvhez, a 
kortárs beszélt nyelvhez. De aztán ezért ír
tam-e kevés verset, azt nem tudnám meg
mondani, azt hiszem, ennek lélektani feltét
elei vannak. Házi használatra azt szoktam 
mondani: valaminek el kell mozdulnia az 
emberben ahhoz, hogy tudjon új verset írni, 
különben a régi verseit írja meg újra és újra. 
Ezek a változások pedig viszonylag ritkák és 
lassúak. Persze vannak olyan költők, akik
ben a napi élmény szinte azonnal verssé vá
lik, de ez egy tőlem különböző alkat.

— Ezek szerint úgy érzi, hogy kevés verset 
írt. Miközben egyik kritikusa, Márton László 
azt állította a gyűjteményes kötetéről, hogy az 
ön költészete egy elkészült, nagyon egész, ösz- 
szefüggő világ, amiből nem hiányzik semmi.

— Azt nem tudom, lehet-e azt tudni, hogy 
valakinek vannak-e megíratlan versei, in
kább arra gondolhatott Márton László, hogy 
a témák azok, amelyek, ha változásokkal is, 
de végighúzódtak a verseimen. Mintha nem 
is előre menne, amit csinálok, hanem spirál
alakban, táguló körökben haladna előre.

— És ez természetesen nemcsak versekben 
történik, hanem prózában is. Ez is azért elő
fordul a magyar irodalomban, hogy valaki 
nagyon sokáig verseket ír, és egyszer csak pró
zát kezd írni, most gondolok Oravecz Imrére, 
Tandori Dezsőre, akik nemcsak jelentős köl
tők, hanem jelentős prózaírók is. Az ön élet
művében is világosan látszik ez a váltás. Mi 
áll ennek a hátterében?

— Prózai nekirugaszkodásom korábban is 
volt, elkezdtem írogatni, de aztán nem tet
szett, letettem. Ez nagyon durva és elnagyolt
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általánosítás, de nagyon sokan hagyják ab
ba a versírást, ahogy idősebbek lesznek az 
emberek, vagy mindenesetre kevesebbet ír
nak verset. Talán a versnek köze van az ér
zelmi intenzitáshoz, az érzelmi kilengések
hez, amit fiatalabb korunkban gyakrabban 
átélünk, később ezek a hullámok elcsitul
nak, kiegyenesednek.

— Prózaibb lesz az ember.

— Igen, egy idő után az ember kevésbé 
résztvevője, inkább szemlélője a dolgoknak, 
a prózához pedig elég nagy életanyagot és 
emberismeretet kell összegyűjteni. És erre is 
alkalmasabb az ember, amikor kívülről né
zegeti a dolgokat és az embereket, mint ami
kor fülig benne van, és nem tudja tárgyilago
san nézni.

— Egyik interjújában mondta: „a vers mé
lyebb lelki rétegekből táplálkozik, mint a pró
za.” Ez most ellentmond annak, amit eddig 
mondott, vagy alátámasztja?

— Én nem érzem, hogy ellentmondana. 
Ugyanis a nagyon mély lelki rétegek a gye
rekkorban kialakult érzelmi kötődések meg 
benyomások, amiket aztán később viszony
lag kevés dolog tud már megmozgatni. És 
azt hiszem, a vers ezekből táplálkozik, a pró
za pedig a későbbi benyomásokból. Mondom 
ezt úgy, hogy tudom, ellenkező példát köny- 
nyű találni rá.

— Azért kérdeztem ezt, mert regényeiben 
megfigyelhető, hogy a szereplők belső életének, 
érzelmeiknek az ábrázolására helyeződik a 
hangsúly. Többnyire történelmi regényt ír, leg
alábbis meghatározott történelmi korszakba 
beleágyazott történeteket, mégis a történelmi 
keret ábrázolásánál sokkal fontosabb a szerep
lők belső életének, vívódásaiknak felmutatása.

— Az biztos, hogy a történelemből az érde
kel jobban, milyen lehetett a napi élet, test
közelből próbálom nézni az adott történelmi 
eseményt. Nagyon szeretek régi újságokban, 
dokumentumokban, krónikákban bogarász
ni. Az ember az iskolából hoz magával egy 
történelemképet, amelyben hősök vannak, 
sorsdöntő események, és aztán a kezébe ke
rül egy krónika, amelyben egészen kisszerű 
dolgokról esik szó, arról, hogy jó volt-e a sző
lőtermés, vagy arról, hogy amikor bejöttek a 
kurucok, összefogdosták a csirkéket. Az át
lagember szintje az, ahonnan nézem a törté
nelmet. Ma már a hivatásos történészek kö
zött is vannak ilyen irányzatok, akik nem a 
nagy eseményeket, hanem a mindennapi éle
tet próbálják megragadni.

— Másrészt a regényeiben mintha arról ír
na, hogyan vannak hősei a vágyaiknak, szen
vedélyeiknek kiszolgáltatva. Hogy látja, mi 
irányítja inkább az embereket: az eszmék 
vagy a vágyak, szenvedélyek?

— Úgy gondolom, az eszmék csak az embe
reknek egy kis töredékét irányítják, a többi
ek számára nem is annyira a szenvedélyek, 
hanem az úgynevezett napi dolgok a meg
határozók. Az eszmékkel pedig az a hely
zet, hogy erősen hajlamosak vagyunk a sze
mélyes érzéseinket belevetíteni eszmékbe, 
csoportokba, tehát ami eszmének néz ki, az 
sokszor csak a pszichológusok által projekci
ónak nevezett kivetítés, sok esetben egysze
rű indulatról van szó, ami valamilyen eszmé
ben találja meg a kifejeződését. Elég sokszor 
van ez így, azt hiszem. Az nagyon érdekes 
volt, amikor anyagot gyűjtöttem A kígyó ár
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nyéka című regényemhez, és korabeli egy
háztörténeteket is olvasgattam. Nekünk er
ről a korszakról az Egri csillagokból alakult 
ki egy képünk, ez pedig félrevezető', mert ak
kor nem a nemzeti érzések, hanem a vallási 
ellentétek voltak a meghatározóak.

-  Létezik még egy alapmotívum, ami vé
gigvonul a regényein: az emberi identitásnak, 
önazonosságnak a képlékenysége. Egy apjával 
vérfertőző kapcsolatban élő lány, aki felveszi 
a mostohaanyja szerepét (A kígyó árnyékai, 
egy nő, aki férfi öntudattal éli az életét ÍV  Sí -  
ilyen és ehhez hasonló helyzeteket találunk a 
regényeiben. Miért?

-  Azt nem tudom pontosan megmondani, 
hogy miért, az ember egyszer csak érzékeli, 
hogy valamilyen téma fontos neki, vagy olva
sott róla, vagy hallott róla, és valamiért meg
ragadt, de hogy bennem pontosan mit mozdít 
meg, ezt én ugyanúgy nem tudom, mint az ol
vasók. De valóban ez a helyzet, A kígyó árnyé
kának az alapproblémája az identitáscsere. 
Nem szeretem az identitás kifejezést, talán 
jobb ennél az énkép, amely egészen elmosó
dott lehet, amely nem születésünkkel adódik, 
hanem kívülről kapjuk a világ visszajelzései
ből. Én azért is tettem egy régebbi történelmi 
korszakba a regényem történetét, mert csak 
akkor volt lehetséges egy identitáscsere, a hu
szadik században ez már hamar leleplezó'dne.

-  Most térjünk rá a legutóbbi versesköteté
re, a Fortepan című könyvére. Hogyan szüle
tett meg?

-  A Fortepan egy internetes fényképgyűj
temény, amiben főleg amatőr képek találha
tók. Én ezt nagyon szeretem, szeretem eze
ket a régi fényképeket nézegetni és ezeknek 
a hatására íródtak a kötet versei.

-  Talán nem tévedek, ha azt mondom, az 
idő a versei egyik nagy témája, ennyiben en
nek a verseskötetnek is. Szent Ágoston mond
ta: „Ha megkérdik tőlem, mi az idő, nem tu
dok válaszolni, ha nem kérdik meg, tisztában 
vagyok vele.” Hogyan tudja egy költő felolda
ni ezt a paradoxont? Mit kezd ezzel a nem-tu
dással és mégis-tudással?

-  Az, hogy a dolgok és az emberek eltűn
nek, a költészetnek alapvető' tapasztalata, 
valószínűleg már a kezdetek óta a témája is. 
Egyik alapvető tapasztalatunk, hogy eltűnik 
a gyerekkorunk világa, eltűnnek, meghal
nak a számunkra kedves emberek. Igyekez
ve kerülni a túl nagy érzelmességet, ennek 
próbálok egy picit felszínesen filozofikus szí
nezetet adni. Fiatal kori verseimben más 
szerepe volt az időnek, más miatt foglalkoz
tatott, mint a későbbi versekben. Fiatal ko
romban egyfajta időélményhiány volt az ál
talános tapasztalat, azt éreztük, mintha 
nem változna soha semmi, minden ugyan
úgy lenne. Az a tapasztalat, hogy nincs idő, 
hiszen az idő végül is a változásban érhető 
tetten, ha minden pont ugyanúgy van, akkor 
az állandóságérzetet eredményez, mozdulat
lanságot. Akkoriban ebből a szempontból ve
sződtem az idővel, most pedig ellenkezőleg, 
azzal, hogy elmúlnak, eltűnnek, megváltoz
nak a számomra kedves dolgok, de hogy fi
lozófiai értelemben mi az idő, én azt nagyon 
kevéssé tudom megmondani.

-  Filozófiai válaszai valóban nem szület
nek, de folyamatosan azokról a tapasztalatok
ról ír, hogy miként viszonyulunk az időhöz. 
Sokat ír a tárgyakról, a tárgyakhoz való vi
szonyunkról. Régebb az emberek egy nagyon

hasonló tárgyi környezetben élték le az életü
ket, most pedig már egy életidőn belül is több
ször lecserélődik a tárgyi keret.

-  Ez így van, régebb a bútorok, az edények 
is több nemzedék számára készültek, és nem 
arra, hogy két év után tönkremenjenek. Pél
dául gyerekkoromban még létezett szemfel- 
szedő, mert a harisnyát nem kidobtuk, ha 
felszaladt, hanem elvittük megjavítani. Ami 
pedig még inkább szembetűnő, és sajnálom 
is a gyerekeket miatta, hogy az üzletek pél
dául hosszú időn keresztül ugyanazok vol
tak, most pedig szinte eszelős gyorsasággal 
változnak. Az állandóság, amire főleg kis
gyerekkorban szükség lenne, az megszűnt. 
Változni régebb is változtak a dolgok, de 
most sokkal gyorsabban, mint régebb.

-  A múlthoz való viszonyunk, amely na
gyon dinamikus, szintén gyakori témája.

-  Ahogy öregszik az ember, kevésbé erő
teljesek a benyomásai a világról, nem hagy
nak olyan mély nyomot az élmények vagy 
csak nagyon ritkán. Már a romantikusok fel
fedezték, hogy a gyerekkornak a világhoz 
való viszonya nagyon hasonlít a költészetnek 
a viszonyához. A gyerekeket az eufória már 
a dolgoknak a puszta létezésétől el tudja töl
teni, ez pedig nagyon hasonlít a költők világ
viszonyához. Gyerekkorban a dolgok még va
rázslatos hatást keltenek. Mi már nagyon 
nehezen találjuk a kis dolgok varázsát.

-  Mi már nem, de az emlékeinkben mint
ha megtalálnánk még. Ahogy egyik versében 
is mondja, „minden csoda” az emlékeinkben.

-  így van. Ez a lelkesedés, öröm, később 
leginkább talán szerelmes állapotban jön 
vissza azzal az intenzitással, amivel egy 
gyerek egy tárgyhoz viszonyul. Mondjuk egy 
táj is kiválthat hasonló élményt, de csak ki
vételes pillanatokban jön vissza az, ami gye
rekkorban állandó volt.

-  Nagyon nagy súlyt tulajdonít a tárgyak
nak. Egyik versében valami olyasvalamiről ír, 
hogy halálunkkor a tárgyak jelennek meg a 
tudatunkban, ezek képviselnek minket, a léte
zésünket. Ez egy nagyon erős sejtés, mély intu
íció. Megmagyarázná?

-  Természetesen nem a tárgyakra, hanem 
a velük kapcsolatos emlékekre utaltam. Nem 
olyan nagy újdonság ez sem, hogy az em
ber úgy érzi, van egy emlékkészlete a ked
ves dolgokról, és nem elég, hogy ő megsem
misül, már ha megsemmisül, hanem ezek 
az emlékek is eltűnnek vele együtt. A lelkét 
tulajdonképpen ezek az emlékezetében őr
zött kedves dolgok alkotják. Ő pedig szeretné 
ezeket megmenteni, ami motivációt jelent
het az írásra vagy akár a festésre is. Ezért is 
szeretem a Fortepan fényképgyűjteményt is, 
mert habár véletlenszerűen megragadott pil
lanatokat rögzít, de ezek a pillanatok meg
őriznek valamit a múltból.

-  Hogyan viszonyul a nosztalgia jelenségé
hez? Valamikor a nosztalgia betegségként sze
repelt, halálos honvágyként gondoltak rá. Az
tán módosult a terminus, pszichologizálódott, 
általánosabbá vált.

-  Lehet, hogy ez is egy olyan ösztön, ami
nek különböző erősségű fokai vannak. Vala
kiben ez nagyon erős, függetlenül attól, hogy 
milyen korú, másokban nem annyira erőtel
jes. Nekem van egy családi történetem. Egy 
régi újságkivágást találtam egy fiókban arról,

hogyan halt meg a nagymamám. Édesapám 
és a testvére a Felvidékről költöztek át Ma
gyarországra, az első világháború után, de az 
özvegy nagyanyám nem akart átköltözni, no
ha többször hívták. A végén aztán beadta a 
derekát, összecsomagolt, de még egyet alud
ni akart otthon, és másnap reggelre meghalt. 
Szóval ezek a kötődések nagyon mélyek lehet
nek, nem is számolunk velük, és egyszer csak 
megnyilvánulnak. Azt tudja az ember, hogy 
kötődik a gyerekeihez, a szüleihez, a szerel
méhez, de arra nem gondol, hogy a városához 
is ugyanilyen érzelmi kapcsok kötik. Én, úgy 
látszik, örököltem ezt a nagymamámtól.

— Egyik versében írja: „a képek időmérő 
eszközök”.

— Igen. Az ember ránéz egy fényképre, és 
akkor a hajviseletből, az öltözékből, ruhák 
állapotából elég jól be tudja mérni, hogy mi
kor készült a fénykép. Ha végignéz egy soro
zatot, ami megy előre az időben, mintha egy
fajta órát nézne.

— Szeret fényképezni?

— Egyáltalán nem tudok. Rajzolni szeret
tem, még kiskamasz koromban, elég soká
ig haboztam is, hogy festő szeretnék-e lenni, 
később rajzszakkörre is jártam.

— Ha a Fortepan ciklus verseit olvassuk, 
felvetődik a kérdés: tekinthetők-e ezek a ver
sek képleírásoknak?

— Nem igazán, van persze olyan közöttük, 
amely konkrét képhez kapcsolódik, de in
kább az összbenyomás a fontos, amit a képek 
kiváltottak belőlem.

— Érdekes tulajdonsága ezeknek a régi ké
peknek, hogy noha nem a mi képeink, nem a 
mi életünkről szólnak, mégis valahogyan a 
saját emlékeinket tudják hordozni.

— Ha a saját életidőnkből vannak a képek, 
akkor az, amit ábrázolnak, nagyon hasonlít
hat a mi tárgyainkhoz, öltözékeinkhez. Pél
dául a városok. Sok olyan város van, ahol 
nem jártam, de valószínű, hasonló időszak
ban épült, hasonló iskolázottságú építészek 
építették, mint amiket én megszoktam gye
rekkoromban, s akkor menthetetlenül az az 
érzésem támad, hogy én jártam ott. Hogyha 
most merész feltételezésekkel szeretnénk él
ni, akkor azt is mondhatnánk, előző életünk
ben jártunk ott, vagy van valamilyen kollek
tív emlékezet. Persze, ez nem tudható, de az 
biztos, hogy valamilyen időtlen hasonlósá
gok mozgatják meg az emlékezetet.

— Sokat beszéltünk a történelemről, az idő
ről, az emlékezetről, a változásról. Az idő pré
sében vergődő ember, véleménye szerint, ho
gyan tud értelmet adni az életének, hogyan 
tudja meglelni az otthonosságot?

— Szerencsére nem csak elmúlást hoz az 
idő, hanem új dolgokat is, új személyeket is. 
Én tulajdonképpen nem is a változást vagy a 
megszűnést fájlalom, hanem azt, hogy vala
milyen folyamatosság megszakad. Azt például 
rettenetesen sajnálom, hogy azt a soproni la
kást, amihez kötődöm érzelmileg, nem fogják 
tovább lakni. Régebb, ha építettek egy lakást, 
ahhoz a következő nemzedék valamit hozzá
épített, de valahogy beleépült, megmaradt az 
előző nemzedékek élete is. Szóval egyfajta ér
telmet a folyamatosságban lehet találni.

TAMÁS DÉNES
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KLAUS MERZ
és napok
amelyek könnyebbek a levegőnél.

fájdalmat idézett.

Szeptember
(September)

Összegyűjtöm idegen 
emberek pupilláit, 
és üveggolyóst játszom  
tágas termek tükrein.
Barnán meg kéken gurulnak a szemek 
a goromba ünnepélyen.
Vénen akár a föld, a szívem már 
minden tükörből a magányba hullt. 
Éjszaka.
A redőnyök nyitva állnak.
A város fénygirlandokat szór be, 
fénykoronát tesz, 
bearanyozza a tüllt.
Egy résen át
láthatóvá válik a boldogság.
A lélegzet, amely rád száll, 
rajtunk átvonul.
Távolságok 
szemtől szemig 
szemtől szájig 
szájtól szájig 
szájtól kézig 
kéztől kézig: 
a távolságok 
lefordíthatatlan mértéke 
kimér bennünket.
Ellenállni a látványnak.
Másfelé nézve látni.
Oda nem figyelve hallani.
Észrevenni azt, 
ami felmutatva 
nem lesz láthatóvá.

E les szélben
(Hart am Wind)

Nem játszottam  golfot, sem 
biliárdot, és nem idomítottam kutyát.

Sohasem vezettem nehéz motorkerékpárt, 
és nem vitorláztam éles szélben.

És néha cserbenhagyott 
a bátorság,

hogy kiálljak egy-egy szó mellett 
mint felhő meg erdő.

De egyre gyakrabban 
látok már bele

felebarátaim gyermek
arcába.

Fény
(Licht)

Vannak mondatok 
amelyek gyógyítanak

Van egy hang 
amelyet újra felismerek

mielőtt még 
szólítana.

Hallótávolságon kívül
(Ausser Rufweite)

Éjfél felé egy motoros 
robog el jódlizva  
az ablakom előtt.
Nyitott sisakkal 
mintha csak vidám  
háborúba vonulna.

Miként lehet az 
hogy valamivel később 
rám ijeszt az égő 
cigarettapapírom hangja?

S tra té g ia
(Strategie)

Az álom
tapétamintája, lándzsás 
levéldísz. Aztán

az újabb próbálkozás: 
nevetéssel legyőzni 
a nappalt. Vagy

hátsó lábakon ülve, 
kivárni az éjszakát.
Akár a nyulak.

Vadászat
(Weidwerk)

Szimatot kapni, 
egy szó, egy mondat szimatát, 
amely valóban azt akarja, 
hogy kimondják.
Ez már vadászat, 
és szenvedély.
És sokáig 
eltarthat.

Archeológia
(Archäologie)

A jó  állapotban fennmaradt ember,
akire a tőzeg-
fejtők bukkantak,
homlokában egy vas hegyét
hordozta, amely
a megtaláló szeme fölött
újból

Szabotázs
(Sabotage)

A naptárakból 
kilapoz az idő.
Fekete napok, 
kevés a piros.

A nyomdák 
ellenünk dolgoznak.

Békében élni
(In Frieden leben)

A z ébredés partján  
egy férfi a lábam elé 
dobta
vizes kesztyűjét.

Fölemeltem 
és száradni tettem 
a fűtőtestre.

Make up
(Make up)

Kifestjük 
szempillánkat 
szemünk előtt 
fátyol.

Ami felénk száll, 
az fönnakad 
a hálón,

a fátyol 
tagolja 
a látást.

A hálószemek mögött 
némely dolog 
elviselhető lesz.

Kikötőváros
(Hafenstadt)

A parton
világító gombostűfejek alatt 
alszik a város.

Valamennyi lámpa alá
egy alvót
képzelsz,
hozzátársítod a tükröződő fényeket, 
az alvót a tóban, 
tengerzöld haját 
a vízi lámpás alatt.

De reggelre 
kialszanak a fények, 
és odalátsz
a kőfejtőre a hegy közelében.

Ólom fekszik a tóban.
És a moszat hajfürtjei.
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HAJDÚ-FARKAS ZOLTÁN

transsyilván2
A magát a Balkán Párizsának becé

ző város repülőterén Ipsééket valósze
rűtlen forróság fogadta. Alig szálltak ki 
a gépből, máris mellbecsapta őket a ben
zingőzzel telített, milliónyi szürke légy 
zümmögésével hangszerelt hőség. Míg 
csomagjaikra vártak, asszonya a vécére 
ment, ahonnan hamarosan szemérmes 
megdöbbenéssel, dolgavégezetlenül tért 
vissza; a férfi illemhely ugyanis — az ajtó
jára kifüggesztett felirat szerint -  defect 
volt, s így magától értetődően mindkét 
nem a nőit használta.

Az előtérben két kopasz, fehér inges 
fiú várt rájuk. Merev udvariassággal, 
majdhogynem türelmetlenül betessékel
ték őket a környezethez képest megle
pően tiszta, fehér béemvébe, majd szédí
tő iramban nekivágtak a város utcáinak: 
száguldás — hirtelen megállás, ideges 
kérdezősködés — fogak között elsziszegett 
káromkodások, újabb száguldás. Mohy Sándor: Új tömbházak, 1966 (a Kolozsvári Művészeti M úzeum tulajdona)

Nap égette alföldön át vezető mezőnyi 
lebetonozott út. Nem volt felfestve, az el
lenkező irányba haladó sávok között hi
ányzott a biztonsági kerítés. A száguldo
zok szabadságát korlátozó elemek hiánya 
balkáni szabadságot biztosított a kocsi- 
zóknak: mindenki ott hajtott, ahol ép
pen jónak látta. De a közlekedési káosz 
láthatóan senkit sem zavart. Ipse ülésé
be préselődve éppen azért szurkolt, hogy 
asszonya ne hányja össze magát a szédí
tő sebességtől, amikor fiatal úrvezetőjük 
kockázatos előzésre vállalkozott. Jó dara
big párhuzamosan haladtak a nagy, tö
rök rendszámú áruszállító monstrummal 
-  a vezető észrevehette, hogy sietnek, 
mert „vállalta a csatát”, rátaposott a gáz
pedálra. Éppen dombra kapaszkodtak a 
nagy kanyart leíró, végtelen úton, ami
kor ellenkező irányból megjelentek az 
óriásteherkocsi reflektorai (kommersz 
amerikai filmekben látni ilyesmit, ahogy 
a mélységből felemelkedik az ellensé
ges, fekete tömeg, vakító fényszóróival). 
Tagadhatlan, életveszélyben voltak, de 
Ipse fejében a helyzethez illően mégsem 
élete filmje kezdett peregni, hanem az a 
helyzethez viszont idegen, mi több, föld
hözragadtnak tűnő kérdés, hogy ki fogja 
eltemetni Sükrüt, „mostoha” apósát, ha 
ők most itt hagyják a fogukat?!

Ipse anyósának lánykori szerelme volt, 
jó tizenöt évvel idősebb a nőnél, szóval 
ahogy akkorjában mondták: meglett fér
fi. A nagyszebeni török cukrász hábo
rút megjárt fiaként a város legnevezete
sebb cukrászdáit vezette. Apja pristinai 
albán volt. Ezek az albánok az első világ
háború végének összevisszaságában me
nekültek O-Romániába. Az öreg Rímnicu 
Vílceában talált otthonra, igaz, nem so
káig, mert beleszeretett egy enyedi ma
gyar lányba, aki fiúgyermekkel aján
dékozta meg, s azt kérte tőle, hogy 
költözzenek Erdélybe.

így hát Ipse albán apától, református 
magyar anyától származó, muzulmán 
vallású „mostoha” apósa Szebenben is
merkedett meg a családjával telepesként 
Bukovinából érkező román, görögkele
ti vallású anyósával. Szerelmük forró 
volt, ám plátói -  ha hinni lehet erkölcsi 
intelmekkel megtűzdelt, az erotikát le
sütött szemmel kerülő, szemérmes me
séiknek. És persze reménytelen, hisz 
a mértéktelen italfogyasztásra hajla
mos apa még tökrészegen sem ígérte vol
na oda egyetlen lányát, szeme fényét en
nek a „pogánynak”. Még akkor sem, ha 
az jóval magasabban állt a frissen meg
alakult kommunista rendszer társadal
mi ranglétráján, mint ő. Maradtak hát a 
szerelmes levelek, a névtelenül elküldött 
virágcsokrok és a válogatott édességek
kel megtöltött díszdobozok -  amelyek
nek persze mindenki ismerte a feladóját. 
Később a fiatalok egyre bensőségesebbé 
váló kapcsolata megszakadt. Ipse anyósa 
feleségül ment egy tősgyökeres szebeni 
szászhoz, akinek nemcsak német csa
ládnevét vette fel, de igyekezett új csa
ládja értékrendjét, életmódját is magáé
vá tenni. A második világháború idején, 
a legtöbb szász fiatalemberhez hasonló
an, Ipse igazi apósának apja is a Waffen 
SS tagja lett. Azok a szász fiúk, akik nem 
hagyták ott a fogukat Sztálingrádnál, a 
háború végén elhagyták családjukat, s a 
kivégzést, fogságot, deportálást elkerülen
dő, Németországban maradtak. A fiata
lok vegyes házasságának már első pil
lanatait az ellentmondások jellemezték: 
az ötvenes évek derekán román lánynak 
nem volt előnyös feleségül menni egy 
olyan némethez, akinek az apját a ha
talom „fasiszta hazaárulóként” tartotta 
számon. Nagyszebenben a civilizációt, a 
kultúrát, a jó  ízlést, egyszóval a polgári 
értékrendet akkoriban még mindig a sza
bad prédának nyilvánított, állampolgári

jogaiktól megfosztott szászok képviselték, 
így a közéjük való beházasodás nagy ug
rást jelentett a város nem hivatalos tár
sadalm i ranglétráján. Ipse apósa viszont 
elképzelhetetlennek tartotta, hogy ro
mán felesége és anyósa fokozatosan zsa
rolássá fajuló biztatására meghajoljon 
az új tulajdonosok, a városba berendez
kedő, állásokat, szász villákat, szász va
gyont osztogató, prédáló fél-analfabéta 
kommunista vezetőség előtt. Ipse asz- 
szonya négyéves volt, amikor szülei el
váltak. Apja a fővárosban telepedett le 
-  úgyszólván külföldön -, számára tel
jesen idegen környezetben. Bukarest
nek azokban az években volt egy óriási 
előnye: jóformán senki sem tudta, hogy 
„eszik-e vagy isszák” az erdélyi szászokat. 
Ott aztán megtalálta számításait — s-a 
aranjat, ahogy a bukarestiek mondták -, 
igaz, a románok számára nehezen kiejt
hető Güntherből Puiuvá vedlett.

Eközben Ipse jövendőbeli, mostoha 
apósa meg elvett egy ugyancsak Pris- 
tinából származó, kikapós hajadont, 
Klausenburg-Cluj-Kolozsvár nagyhí
rű török cukrászának a lányát. Ezekben 
a némi túlzással békebelinek mondha
tó években Erdély minden nagyobb váro
sának volt egy „török cukrásza”. Ezek a 
mosolygós, fezt viselő férfiak egytől-egyig 
pristinai albánok voltak. És muzulmá
nok -  tartották is szigorúan egymással 
a kapcsolatot. A könnyen felejtő, hamar 
megbocsátó erdélyi népség valószínűleg 
vallásuk s a finom törökméz m iatt ne
vezte „török bácsiknak” őket. Két gyer
mekük született, egy fiú és egy lány. 
Mindkettőjük muzulmán lett, szép tö
rök nevet kaptak. De valahogy ez a há
zasság sem működött; a fiatal apa szed
te sátorfáját, és gyerekeivel leköltözött 
a paradicsomi Ada-Káléba, hogy muzul-

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

mán szertartás szerint összeboronálják 
ottani török mátkájával.

Az új boldogságnak egy hírhedt, ro
mán—jugoszláv szerződés vetett véget. 
A Vaskapunál építendő dunai vízierőmű 
nemcsak az arany ember szigetét tüntet
te el a föld színéről, vele együtt Sükrü 
új családjának békessége is elsüllyedt. 
Az elvesztett-elveszejtett paradicsom la
kosságát szigorú választás elé állították: 
vagy Romániába, vagy Törökországba 
költöznek. Ada-Kálé lakosságának többsé
ge az utóbbit választotta.

A szörnyetegek urai az utolsó pil
lanatban profik módjára lefékeztek. 
Béemvéjüknek menekülő fehér egérként 
sikerült az előzési manőver. Ipse asszo
nya ijed(t)ségéből felocsúdva, bátorta
lanul megkérdezte: -  Uraim, vannak-e 
még egyáltalán ebben az országban tör
vények? Mire a sofőr önérzetesen rávág
ta: — Hogyne lennének, doamnül Nálunk 
jelenleg a sivatag törvényei uralkodnak! 
(tulajdonképpen a dzsungel törvényei, ju
tott eszébe Ipsének pillanatnyilag telje
sen feleslegesen).

Rímnicu Vilceára nehezen jutottak be, 
mert a városhatárban vasúti sín keresz
tezte az utat, és a váltóőr az európai fo
cibajnokság román-német mérkőzésének 
tévéközvetítését nézte, úgyhogy biztos, 
ami biztos alapon egy félidőnyire leen
gedte a sorompókat. Hosszú kocsisor vá
rakozott az átkelésre. A hazaiak megadó- 
an bekapcsolták kocsirádiójukat, leültek 
az út szélére, vagy elmentek a közeli bok
rokba dolgukat végezni. Csak a maroknyi 
idegen dudált idegesen és természetesen 
eredménytelenül. Jó húsz perc múlva sza
baddá vált az út. Ipse zavarodottan ka
paszkodott fel a panelház első emeletére. 
Nem is annyira anyósa gyásza miatt, in
kább azért, mert már előre jelezték, hogy 
a holtat ortodox szokás szerint nyitott 
koporsóban ravatalozták fel.

Isztambulban Sükrü nem érezte jól 
magát, mert muzulmán felesége kiterjedt 
rokonsága semmilyen hajlandóságot sem 
mutatott arra, hogy befogadja az euró
pai mentalitású, nyelvüket csak törő jöve
vényt. Szóval egyedül maradt a két kicsi 
gyermekkel. Lett villogó, rézveretes do
bozzal lótó-futó cipőtisztító, kliensek kel
lemes hidegét reumás hátán cipelő fagy
laltárus, nyomdafestéktől sötét körmű 
rikkancs és luxusszállodák előtt hajlon
gó, paszományos portás. Egyik alkalom
mal óriási gépkocsiból kiszálló vendégek 
fejedelmi borravalójának úgy megörült, 
hogy a szokásos tesekür ederím helyett 
mulţumesc-kel köszönte meg a baksist. 
A kocsiból kiszálló finom társaság felfi
gyelt a nyelvbotlásra. Hamarosan kide
rült, hogy ők is Romániából származnak; 
a Banat családnak jól menő, műanyag 
fogkeféket fröccsentő gyára volt a gazdag 
idegeneket mindig nagystílűén befogadó 
Sztambulban. A Banaí-üzemben Sükrüt 
emberibb munkahely, tudását és minden
kire kiterjedő' szeretetét megbecsülő em
berek fogadták. A család életkörülményei

lassacskán javulni kezdtek; a gyerekek 
új ruhát kaptak, jobb iskolába járhattak, 
szép lakásba kötöztek Sisliben, a város 
európai szívében. És végre beteljesült régi 
álma: magához vehette egyetlen fia nél
kül magányosan élő nagyenyedi édesany
ját. Persze ez sem ment könnyen, mert a 
büszke öregasszony kikötötte, hogy csak 
akkor hajlandó a hitetlenek földjére kö
tözni, ha oda majd folyósítják a nyugdíját. 
Fia minden hó végén az utca túlsó oldalán 
lévő postáról utalta át a szerény összeget, 
a postás lelkére kötve, nehogy elárulja a 
titkot, és minden alkalommal azzal üdvö
zölje a yaslí haním-ot, az öreg asszonysá
got, hogy „pénz érkezett Romániából”.

A lakás bejáratánál fekete ruhás, fehér 
kötényes asszonyok fogadták. Suttogva 
részvéteitek, gyöngéden meglapogatták 
hátukat, hellyel kínálták Ipsééket. A szűk 
lépcsőházban a koszorúk és virágcsokrok 
között néhány szék volt és egy asztal, pá
linkával, süteménnyel megrakva. Koc
cintottak a halott lelki nyugodalmáért, 
többen cigarettára gyújtottak. Mintha 
késleltetni akarták volna a halottal való 
találkozásunkat. Egymás szavába vágva, 
kedvesen mesélni kezdtek jóságáról, böl
csességéről, megnyugtattak, hogy „ahhoz 
képest” nem szenvedett túl sokat, és hogy 
még a pópa is feloldozta halála előtt.

A romániai utazások megsokasodtak, 
nyaranta hazalátogattak Kolozsvárra, 
Nagyenyedre, Nagyszebenbe. Egy ilyen 
látogatáson találkoztak újra össze: Sükrü 
és Ipse anyósa. A nagyszebeni állomáson. 
És újból egymásba szerettek. Az anyós 
hamarosan bejelentette, hogy Isztambul
ba költözik, összepakolt néhány bőröndöt, 
és elment. A távkommunikáció akkori le
hetőségeihez mérten -  a nyolcvanas évek 
legelején — Ipséék számára a végtelen 
messzeségbe. A frissen egybekelt szerel
mesek konstantinápolyi élete kisebb tár
sadalmi földrengéssel kezdődött. A Banat 
agg tulajdonosa, megtudván, hogy bizal
mi embere, legjobb munkása gyaur nőt 
vett feleségül, többek jelenlétében gúnyo
san kijelentette: — Ha egy öreg kakasnak 
kukorékolni van még kedve, jobb, ha sa
ját szemétdombján néz tyúk után. Mire 
Sükrü azonnal felmondott. De mégis bé- 
kességes évek következtek, mert tovább
ra is bejárt a gyárba, hogy jó pénzért 
újraindítsa a gyakran meghibásodó gép
sorokat. Újdonsült felesége is csodálatos 
gyorsasággal beilleszkedett a török világ
város forgatagába; a legtekintélyesebb, 
leggazdagabb sztambuli török, zsidó, gö
rög asszonyságok haját fodrászolta, akik
nek imponált a németül csevegő, európai 
hölgy szogálatkészsége.

Később a politikára terelődött a szó, a 
bukaresti vezetőkre, akik visszaállítot
ták a fanarióta uralmat, kiszipolyozzák 
a népet, és tönkreteszik a drága román 
hazát. Férjekről csak elvétve esett szó; fo
cimeccs után minden férfi részeg, legyin
tettek lemondóan.

Kisvártatva Hatige, Sükrü isztambu
li lánya is megérkezett. Közösen léptek be 
a ravatalhoz, a lakás előszobájába, amely
ben csak oldalazva lehetett közlekedni

a koporsó körül. A halott feje fölé ikont 
akasztottak, alatta vékony, sárga gyer
tya égett. Felkötött állú, élettelen test fe
küdt a félhomályban. A tömjénillatú, üres 
térben csak a sercegő gyertya ide-oda im
bolygó lángja jelezte az idő múlását. Kint
ről behallatszott a folyosón virrasztó asz- 
szonyok suttogása. Ipse úgy érezte, hogy 
minden a maga rendjén, a maga helyén. 
Barna copfos kislány érkezett az anyjá
val. Részvéteitek, a gyereket felemelték 
a halott arcához, hogy jobban láthassa, 
majd süteményt majszolva mindnyájan 
beültek a virrasztó asszonyok közé. Ipsét 
zsongító trécselésük ringatta álomba.

A kilencvenes évek elején Törökország
ban újfajta választásokra került sor. Leg
alábbis Ipse anyósa számára, akitől a 
kampány forró hónapjaiban buszon, ha
jón, utcákon, üzletekben egyre több gyű
lölködő fekete szempár kérte számon 
ibolyakék szemét és a nyakában függő 
keresztet. A fundamentalista muszlimok 
törökországi pártja azon a választáson 
bekerült a kormányba. (Fő célja az Ata  
Türk-i, Törökországot Európához közelítő 
intézkedések visszavonása volt, tehát isz
lám államdiktatúra, a nők elnyomása, a 
független értelmiségiek üldözése, a cenzú
ra bevezetése és a kisebbségek erőszakos 
asszimilálása, ha kell, fizikai felszá
molása. Pedig már szép öröklakásuk 
volt a központi fekvésű Mecidijeköyben. 
A tömbházbeli szomszédok ügyes-bajos 
dolgaikban gyakran kérték Sükrü ta
nácsát, az asszonyok minden testi-lelki 
problémájukkal kék szemű feleségéhez 
futottak. Seker Bajramkor elárasztották 
őket ajándékokkal és jókívánságokkal. 
De Sükrü már jócskán túl volt a hetve
nen, belefáradt a harcba. Egyre gyakrab
ban előjöttek gyermekkorának emlékei, 
ahogy Rímnicu Vílceában lovakat őrzött 
a hűs nyári harmatban, s a szomszéd ár
pára érő almáját lopkodta legkedvesebb 
barátjával, Bebével.

-  Hai să mergem acasă, dragă -  ked
vesem, menjünk haza -, kérlelte jámbor 
hangon harcias kedvű, egyre komorabb 
nejét.

De hová? Hol volt a közös otthonuk? 
Nagyszebenben, Bukovinában, esetleg 
Kolozsvárott?

Ipse anyósát végül meggyőzte a szép 
aggkori álom; nem imádott Erdélyébe te
lepedtek vissza, hanem az árpára érő al
mák, lágy hajnalok, megkapóan hatá
rozatlan emberek hazájába, az olténiai 
Rímnicu Vílceába. Ahol Bebe már türel
metlenül várta őket.

Milliónyi emigráns sorstársához hason
lóan, kik évezredek-évszázadok-évtizedek 
óta hazavágyódnak, Ipse is sokszor Er
délyről álmodott. Kitelepedése első pilla
natától kezdve. Szívében, lelkében már 
mindent pontosan előkészített, s az sem 
fájt volna neki, ha otthon nem fogadják 
szívesen -  miért is fogadnák vissza „tárt 
karokkal”? Was soil’s -  mondogatta magá
nak -  , a magányossággal már megbarát
koztam. Otthon sem lenne másként.
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Másnap reggel Ipsét Bebe, a halott né
hai jó barátja ugrasztottá ki az ágyból 
azzal, hogy fontos és sürgős beszéde van 
vele. Rövid ujjú, átizzadt fehér inget vi
selt és világos színű nadrágot. Szikár, la
tinos metszésű arca gondterhelt, ritkuló 
ősz hajától elütő, dús fekete szemöldökét 
szigorúan összevonta. — Van egy problé
mánk — mondta —, apósod lánya hadzsit 
hozat Bukarestből, hogy muzulmán rítus 
szerint temessünk. Ezzel még nem is len
ne baj, Szebenben úgysem ismer senki, 
tőlem a hadzsi azt kántál, amit akar. De 
hát azt hallottam, hogy ezek anyaszült 
meztelenre vetkeztetik szegény baráto
mat, majd vastag gumicsövet dugnak a 
szájába, az alfelébe, és durván kimossák 
egész belsejét. Ez a barbarizmus azért 
már túl sok — füstölgött —, ezt mi itt Eu
rópában nem engedhetjük meg! És meg
kérte Ipsét, hogy a család egyetlen je
lenlevő' férfitagjaként beszéljen azokkal, 
hátha kivételesen eltekintenek ettől a ke
gyetlenségtől. Ha pénzre lenne szükség, 
ő személyesen állja a baksist.

Déleló'tt nagy hó'ségben indulnak út
nak, hogy halottukat az apja mellé te
messék a nagyszebeni temetőben.

A Vöröstoronyi-szoroson csak lépésben 
kelhetnek át, a magas hegyek között kí
gyózó keskeny út zsúfolásig tele északi 
irányba haladó teherkocsikkal, lovas sze
kerekkel, biciklistákkal és gyalogosokkal.

Úti céljuk, az impozáns, barokk kapus 
temető a város szélén fekszik, a Junger 
Wald tőszomszédságában; a néhai szá
szok kedvenc kirándulóhelye volt. Széles 
fó'sétányát valamikor hűvös árnyú hárs
fák szegélyezhették, de mára már csak 
néhány korhadó tuskó tanúskodik er
ről a „régi dicsőségről”. Itt is rekkenő hő
ség. A temető csendes. A betonlappal le
zárt sírok márványtömbjei között olykor 
felsejlik egy-egy „anyaországából” visz- 
szatért, fonnyadt virágcsokrot szorongató 
öreg szász imbolygó alakja.

Jó kőhajításnyira a bejárattól, egymás
sal szemben, két málló vakolatú, klasz- 
szicista épület. A baloldali valamikor az 
evangélikusok ravatalozó kápolnája le
hetett. Gyászruhás emberek álldogálnak 
előtte, Bebe is arrafelé irányítja a kopor
sójukat szállító teherautót.

Az újabban ortodox kápolnává átala
kított épület előterében már négy-öt ko
porsó sorakozik, türelmesen várva a 
végtisztességre. Lehetetlennek tűnik, 
hogy aznap ott még egy muzulmánt is 
előkészítsenek a hite szerinti örök nyu
galomra.

A temető bejárata melletti irodában 
repedt sarkú, állapotos fiatalasszony fo
gadja, és idegesen, vállát vonogatva kije
lenti, nem emlékszik semmilyen előzetes, 
telefonon kötött megállapodásra. Zavaro
dottan álldogálnak a tűző napsütésben. 
Kopottzöld „halottaskocsijuk” vezető
je türelmetlenül nézegeti karóráját, leg
szívesebben azonnal továbbállna. Szét
szedhető gyerekágyakat kell rakodnia az

egyik privatizált szebeni asztalosműhely
ből -  magyarázza, — s ha üresen tér haza, 
főnöke biztosan fejét veszi.

Nemsokára a nyúlánk, banktisztviselő 
külsejű hadzsi is megérkezik. Maroknyi 
zöld szalagos, fehér turbánt vesz elő dip
lomatatáskájából, gondosan a fejére teszi, 
majd komoly arccal megkérdezi a társa
ságot, hol moshatja meg a halottat. A ta
nácstalan topogásra furcsa alak lép elő 
a nyakig gombolt gyászruhában olvado- 
zó rokonok, ismerősök háta mögül. Színe- 
hagyott buggyos katonanadrágot, szür
ke izominget, letaposott kérgű tornacipőt 
visel. Első pillantásra sírásósegédnek vé
lik. Azzal mutatkozik be, hogy nyugodja
nak meg, tudja, miről van szó, a problé
ma megoldódik. És hogy rá se rántsanak 
az irodabeliek hülye dumájára, mert itt ő 
a főnök, a şef. Bizony, minden halott ta
núsíthatja, hogy itt ő úgyszólván kisis- 
ten. Egy bucluc, baj van csak, vakarja 
meg borostás állát, hogy ez itt most na
gyon különleges probléma és óriási koc
kázatot vállalna, ha segítene. Kacsintva 
nadrágzsebébe gyúrja a maroknyi tízezer 
lejest és int, hogy menjenek át a szem
közti épületbe. A márványoszlopos elő
térben le kell tenniük a koporsót, mert a 
korhadt tölgyfaajtó be van szegezve. A fő
nök csakhamar vasdoronggal tér visz- 
sza, és szigorú, de igazságos mozdulatok
kal feltöri az ajtót, miközben hátraszól, 
hogy jöhet a halott, a mortul. A szűk folyo
són Ipse Bebével, apjával és öccsével su
ta fakeresztek, tömött meszeszsákok és 
fedelüket vesztett márványurnák között 
egyensúlyozza a tonnányi súlyúra növe
kedett koporsót. Hodálynyi terembe lép
nek, vaksi ablakain poros hullámokban 
ömlik be a hőség. Padlóját valamikor fű
részpor boríthatta, közepén két sötétszür
ke kávás szegélyű cementasztal. -  Ez itt 
valamikor a zsidóké volt, azok használták 
— magyarázza kisisten —, de ők már rég 
elhúzták a csíkot, nem fognak reklamál
ni. Azzal búcsúzik, hogy rögvest kezdje
nek neki a dolognak, mert azért sohasem 
lehet tudni, miközben Ipse titokban azon 
reménykedik, hogy az aranykeretes szem
üvegű, fővárosi hadzsi tiltakozni fog az 
enyhén szólva is idegen környezet ellen, 
de téved. Turbánját és fekete talárját egy 
falból kiálló kampóra akasztja, fehér in
gét, nadrágszárát gyakorlott mozdulatok
kal feltűri, majd friss vízért küld az előre 
beszerzett vederrel. Azon sem botránko- 
zik meg, hogy egyetlen muzulmán vallá- 
sú férfi sincs a gyászoló társaságban, és 
megkérdezi Ipsét, hajlandó-e segíteni ne
ki, majd a többieket kiküldi az előtérben 
álldogáló nők közé.

Ipse összeszorult szívvel várja a hadzsi 
utasításait.

Az arab nyelvű imát mormolva lát a 
munkájához. A levetkeztetett tetemre fe
hér lenvászon ágyékkötőt helyez, majd 
egy alaposan beszappanozott szivaccsal 
gyengéd, de határozott mozdulatokkal 
mosni kezdi a testet. Ipsének a vizet kell 
a kezeire öntenie, arra vigyázva, hogy a 
testről lecsurgó cseppek nehogy vissza
folyjanak a megtisztított testrészekre.
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Az utasítások rövidek és pontosak. Né
ha higgadt hangon elmagyarázza, mit 
miért tesz; Ipse hamarosan úgy érzi, fon
tos és rendjén való dolgot cselekszenek. 
Az idegen rítus egyre természetesebb
nek tűnik, kezdeti feszültsége feloldódik. 
Hadzsija díszes cédulát helyez a megmo
sott tetem mellére a Koránból vett idé
zettel, majd előveszi a hat méter hosz- 
szúságú halotti leplet. Ebbe csavarják be 
Sükrü örök nyugalomra előkészített föl
di maradványait. Mielőtt fejét betakar
ják, a mester megsimogatja a szürke ar
cot, s kedvesen megkérdezi, látja-e Ipse, 
hogy most már megnyugodott. Mosolyog.

Ipse emlékezetében apósa eme utol
só, lecsukott szemű, mosolygó arcát fogja 
megőrizni. Az előtérben a földre helyezett 
halott fejénél a hadzsi arab nyelvű imát 
mond, majd románul, hogy mindenikünk 
értse, bocsánatot kér a megboldogult ne
vében mindenkitől, akit netán megbántott 
volna földi életében. A nők hangosan felzo
kognak, a férfiak nagyokat nyelve, földre 
szegezett tekintettel szemüket törölgetik.

A meztelen felsőtestű, barnára sült 
sírásók kényelmesen ásójuk nyelére tá
maszkodva várakoznak a gödörnél. Néha 
elröhintik magukat a furcsa, elnyújtott, 
monoton éneklést hallva, tökmagot köp
ködnek, egyikük belép a közeli bokrok 
közé, és zajosan vizelni kezd. Imigyen 
törik meg a halál közelségének igézete 
mindazokban, akik részt vettek azon a 
szebeni temetésen...

A temető kapujában Ipse apja arcán 
zavart és elégedetlenséget lát. Hozzá
lép, megkérdezi, mi bántja? — Hol marad 
a tor, fiam? — néz rá számonkérő tekin
tettel. -  Apósod, apatársam csak megér
demli a végső tiszteletet!

így hát a szebeni temetés a gyászolók 
többsége számára ismeretlen, de csak el
ső pillantásra idegen katolikus torral ér 
véget a Junger Wald éttermében, ahol 
csorbák és bécsi szeletek társaságában a 
halott lelki üdvösségére ürítik jófajta kü- 
küllői rizlinggel megtöltött poharaikat.



MAGYARY AGNES

Cervantes Odüsszeiája, 
avagy m agyar kalózok  
E szak-Afrikában
A feltételezések szerint a mai Tunézia 

partjai közelében található Dzserba szi
gete a lótuszevők országával azonos, ahol 
maga Odüsszeusz is megfordult kalandos 
utazásai során. Ezt a szigetet a spanyolok 
1520-ban foglalták el, és innentől kezdve 
indult meg a szűnni nem akaró küzdelem 
a terület birtoklásáért a berber kalózok
kal. A berber kalózok jó üzleti érzékét bi
zonyítja, hogy sikeres vállalkozásukat 
(amelyben a megszerzett zsákmány és 
nagyszámú rabszolgaságba vetett ember
tömeg jelentette a legfőbb bevételt) ügye
sen belavírozták a feltörekvő török biro
dalom szárnyai alá, és így már senki sem 
állíthatta meg őket.

1560-ban került sor a szigetnél egy ko
moly tengeri ütközetre a keresztény és az 
oszmán hajók között, amelynek eredmé
nyeként a keresztény tábor szörnyű vere
séget szenvedett. Az oszmánok harminc 
hajót süllyesztettek el és ötezer foglyot ej
tettek. Az elesettek csontjából piramist 
emeltek, amelyet a Koponyák tornyának 
neveztek el, és amely 1846-ig állt azon a 
helyen.

Cervantes regényes élete során több
ször volt börtönben, ki akart települni 
az Indiákra, részt vett a lepantói csatá
ban és kalózok fogságában is sínylődött. 
Ez utóbbi meg úgy történt, hogy itáliai 
tartózkodása után hazafele igyekezvén, 
1575 szeptemberében berber kalózok tá
madták meg az El Sol nevű gályát, ame
lyen a későbbi legnagyobb spanyol író -  
abban a pillanatban csupán bal kezére 
megsérült ifjú katona és irodalmi ambíci
ókat dédelgető fiatalember -  testvére tár
saságában sietett vissza Spanyolország
ba.

A hajójukon rajtaütő észak-afrikai üz
letemberek átkutatva hősünket, fontos 
emberek nagypecsétes leveleit találták. 
Cervantes csak megfelelő ajánlólevelek
kel szeretett volna hazájába megérkez
ni, hogy így egyengesse irodalmi kar
rierjét. A kalózok viszont — nyelvtudás 
hiányában — Don Juan de Austria és de 
Sesa herceg leveléből úgy vélték, balsor
sú szerzőnk valami nagyon fontos ember, 
így testvérét csekély váltságdíj ellenében 
elengedték, számára viszont akkora ösz- 
szeget szabtak ki, amelyet akkor sem tu
dott volna kifizetni, ha Krőzusok lett 
volna a család. De nem volt. Ötszáz du- 
kátban állapították meg a váltságdíj ösz- 
szegét. Ez akkoriban egy földműves nyolc 
évi munkájának felelt meg.

így öt tartalmas és keserves Algír
ban töltött évvel gazdagodott szerzőnk 
életrajza. Négyszer próbált megszökni. 
Egyszer sem járt sikerrel. Viszont azt 
tudjuk a visszaemlékezésekből, hogy a 
keresztény foglyokkal amúgy sem bán
tak kesztyűs kézzel, és minden szökési

kísérletet nagyon komolyan megbüntet
tek, amely büntetés jobbára fájdalmas 
halállal végződött. Cervantes ezzel 
szemben négyszer is próbálkozhatott és 
egyszer sem halt! Ez a tény komoly fej
törést okoz a spanyol filológiának, és 
hajmeresztő spekulációk születtek, hogy 
miért maradhatott életben a Don Quijo
te szerzője. Ami bizonyos, kedves írón
kat ötszáz escudóért Haszán basa (ve
lencei származású renegát) vette meg 
Dali Mamitól (görög származású rene
gát).

Haszán basáról a már említett regény
ben olvashatunk. Az első rész harminc- 
kilencedik és negyvenedik fejezetében 
egy egykori Algírban raboskodó katona 
visszaemlékezéseit találjuk, aki részle
tesen leírja a keresztény foglyok helyze
tét, akiket egykori, már nem használa
tos fürdőkben láncra verten tartottak, 
éheztettek és a legkisebb kihágásért bot
ütéssel büntettek. A büntetések osztoga
tásában és a kegyetlenkedésekben a már 
említett Haszán jeleskedett a leginkább, 
aki egyedül csak egy de Saavedra nevű 
fogollyal bánt elnézően — meséli a regény 
szereplője. Azt ő sem mondja meg, hogy 
miért ilyen elnéző vele Haszán, így aztán 
ötlethiányos, de annál fantáziadúsabb 
klasszika-filológusok a következő három 
okot okumulálták ki: Cervantes hiteha- 
gyott lett, illetve Cervantes Haszán sze
retője volt vagy esetleg: Cervantes hite- 
hagyottan volt Haszán szeretője. Persze 
okkal merülhet fel egy sokkal prózaibb 
körülmény is: a gonosz fogva tartók első
sorban mégis üzletemberek voltak, és ha 
levágják kedves írónk néhány testrészét, 
az jelentős árcsökkenéshez vezetett vol
na.

Antonio de Sósa Topographía e história 
general del Argel című műve részletesen 
beszámol Algír mindennapjairól. Ő a fog
ságban Cervantes barátja. Az egykori 
Ágoston rendi szerzetes, aki azzal vonta 
magára II. Fülöp spanyol király harag
ját, aki eleinte mindenképpen ki akarta 
őt váltani a fogságból, hogy kiderült róla: 
otthagyta az egyházat és még családot is 
alapított. De nem is ez a lényeg, hanem 
az, hogy de Sósa nem a kalózokra harag
szik a legjobban — azt mindenképpen lát
ni kell, hogy a szibériai hadifogság és az 
algíri rabszolgaság között a legfőbb kü
lönbséget a klíma jelenti -, hanem a re
negátokra. Azok a legrosszabbak, nem 
egészen meglepő módon, hiszen nekik 
kell a legjobban bizonyítani. Ók meg bi
zonyítottak. Antonio de Sósa szerint min
denféle náció képviselői jeleskedtek a 
„hivatészakmai törökségben” (turcos de 
profesión): skótok, dánok, csehek, magya
rok (Cayde Xafer, renegado Ungaro) stb., 
sőt — de Sósa szerint még indiánok is vol

Szervátiusz Jenő: Portré a kis Csétivel, 1967 
(m agántulajdon)

tak. Az Oszmán Birodalom diszkrét fel
ügyelete miatt janicsárok tanyáztak a 
városban. Róluk és szokásaikról nagyon 
részletesen ír de Sósa. Ismerve a törökök 
janicsártoborzó szokásait, így már köny- 
nyebben érthető a magyarok kalózkarri
erje Eszak-Afrikában.

A XVI. és XVII. századi Spanyolország 
kedvelt műfaja a comedia de cautivos, ez 
nevéből is adódóan a muzulmán fogságba 
került keresztények viszontagságait állít
ja a középpontba. Cervantes több művé
ben is felbukkan ez a téma: La espahola 
inglesa (novella), El amante liberal (no
vella), Los bános de Argel (comedia de 
cautivos), El trato de Argel (comedia de 
cautivos), El gallardo espanol (comedia de 
cautivos). Természetesen a regényekben 
is megjelenik a fogság motívuma. Egyes 
filológusok egyenesen odáig jutnak elra
gadtatásukban, hogy szerintük az algí
ri kaland nélkül Cervantes nem is lenne 
Cervantes. Nyilvánvalóan ez egy elég ne
hezen cáfolható állítás.

Sok homályos pont van Cervantes rab
ságban töltött időszakáról. Egy bizonyos, 
ahogyan azt Dzserba szigetének törté
netén keresztül láthattuk, a Földközi
tenger térsége egyáltalán nem volt egy 
unalmas hely a XVI. században. Az is 
egyértelmű: Homéroszt és Cervantest 
csak egy lépés választja el, azaz némi 
tengervíz és pár kósza évszázad. Ahogy 
az is világos, alig van különbség fikció és 
valóság között, és ezt ki tudhatná jobban, 
mint maga Don Quijote.
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LÁSZLÓ NOÉMI

A m alom nak  
nincsen köve
Földünk népességének elenyésző há

nyada évről évre izgatottan lesi, kihez 
száll az irodalmi Nobel-díj, kit von dics
fénybe, kinek a műveit szállítják majd ro- 
gyásig rakott teherautók nyomdából bolt
ba, hogy némely kiadók jól járjanak, hogy 
némely olvasók pompásan tájékozódjanak. 
Kíváncsiságból kiírtam, mely országok lé
teznek az irodalmi Nobel-díj térképén, fel
tűnésük sorrendjében. íme: Németország, 
Belgium, India, Franciaország, Svédor
szág, Dánia, Svájc, Norvégia, Spanyolor
szág, Lengyelország, Olaszország, Nagy- 
Britannia, Írország, Egyesült Államok, 
Szovjetunió, Finnország, Chile, Izland, 
Jugoszlávia, Görögország, Izrael, Guate
mala, Japán, Ausztrália, Kanada, Kolum
bia, Csehszlovákia, Nigéria, Egyiptom, 
Mexikó, Dél-Afrikai Köztársaság, Saint 
Lucia/Trinidad és Tobago, Portugália, Kí
na, Magyarország, Ausztria, Törökország, 
Peru, Fehéroroszország.

Száztíz kiosztott irodalmi díjból het
venkilenc európai szerzőnek jutott, tizen
nyolc észak-amerikainak, öt ázsiainak, 
négy afrikainak és így tovább, de T. S. 
Eliot például európainak és észak-ame
rikainak is számít, Derek Walcott pedig 
szinkronban gyarapítja Saint Lucia és 
Trinidad és Tobago arzenálját. Olyan ez, 
mint amikor nyári vagy téli olimpiai já
tékok végén megjelenik az éremtáblázat. 
Egyszerre felemelő és megalázó. A nem
sportolók s z á m á ra . A sportolókról nem is 
szólva.

Idén a bizottság Bob Dylant (Robert 
Allen Zimmermant) tüntette ki, amivel 
sikerült az irodalommal még foglalko
zó szak- és egyéb emberek tömegét meg
osztani. A dolgok ily állása mellett úgy 
tűnik: azt sem tudjuk (tudják, tudjá
tok, tudom) már, mi irodalom. Hiába áll 
ott tisztán és közérthetően: betűhalmaz. 
Mert a kolozsvári Apáczai Csere János 
Elméleti Líceum e havi könyvelése is be
tűhalmaz, de korántsem biztos, hogy iro
dalom. Bár olvasható akként is. Ha vala
ki nagyon akarja.

Mindenesetre úgy tűnik, annyian sa
játították ki, magyarázták, értelmez
ték, árkolták körül, boncolták föl, szö
gezték le és határozták meg azt a 
bizonyos irodalmat, hogy éppen ide
je volt az elszálltak orrára koppinta
ni: bárhogyan áll a dolog, az irodalom 
nem szent, nem szűz, nem kisajátítható. 
A döntés mintha az irodalom intézmé
nyesítésének révbe ért folyamát volna hi
vatott ellensúlyozni. Mintha valamiféle 
sznobizmus orra alá törne borsot. Prüsz- 
kölés volt bőven, ugyebár. Csakhogy, mi
nekutána a literatúra már jó ideje nem 
csupán tékában, szalonban, budoárban, 
tengerzúgásban, árnyas fák alatt, ha
nem avatottak irányításával iskola- és 
egyéb padokban is tanulmányozható, so
kan ebből megélhetést kovácsolnak, majd 
úgy vélik, biztos irodalmi mércét birto

kolnak, megint mások úgy, hogy méltat
lanul kiszorulnak kánonból, kánonok
ból, díjakból, ösztöndíjakból, és sajnos 
mindkét álláspont egyforma ügyesség
gel, okkal vagy ok nélkül, kisajátítható. 
Kinek áll jogában eldönteni, mi irodalom? 
Mi „jó” irodalom? Mi „szép” irodalom? Mi 
„magas” irodalom? Mi „fontos” irodalom? 
Mi életbe vágó irodalom? E kérdés most, 
hogy az „irodalomtudomány” mélysége
it és magasságait kimunkálták, s hogy 
az említett ág már elindult a maga in
terdiszciplináris ösvényein, a pszicholó
gia, szociológia, antropológia, történe
lem stb. irányába, természetesen pusztán 
csak költői, mégis: miért volna bármilyen 
mérce mérvadó? Hogy mérve legyen a do
log? És itt visszacsatolódunk az olimpiai 
éremtáblázathoz.

Mérünk, méricskélünk, összehason
lítunk, versengünk, ágálunk, az én pró
zám mélyebb, az enyém átfogóbb, az 
enyém lélektanibb, az enyém igazabb, 
az enyém velőtrázóbb, az én versem na
gyobb, az enyém éteribb, az enyém plasz
tikusabb, az enyém bravúrosabb, az 
enyém zseniálisabb... és még a drámám
ról nem is szóltam. A „rosszul” kiosztott 
díjak elkeserítenek, ám ha egyáltalán 
nem volna irodalmi díj, az lenne csak iga
zán elkeserítő.

Nyugtáznunk kellene a díjat, anélkül, 
hogy hozzá mindenféle megjegyzést fűz
nénk. Hol írja, hogy X-nek vagy Y-nak 
„jár” a Z díj? Nem csak a Nobel-díj kör
nyékén van ez így, az arra érdemesek kö
zül sajnos nyomasztóan sokan soha nem 
kapnak semmiféle irodalmi díjat.

Aki ír — ha tudja; nem elmondani, ha
nem egyszerűen, zsigerileg és szavak nél
kül tudja -  mi irodalom, azt is tudja: amit 
írt, irodalom-e vagy sem. A jó irodalom ju
talma annyi, hogy jó irodalom. Mint a jól 
végzett munkáé is, egyébként. Senkinek 
sem kell jönnie, díjaznia, értékelnie, ajná- 
roznia azt a jó irodalmat, ha egyszer meg
született. Mert megtalálja közönségét, és 
általa jutalmát. Hogy egyesek mégis dí

jaznak? Szuverén joguk, hadd tegyék! 
S hogy a szerző? Az más kérdés. A szerző 
sorsán amúgy sem javíthat semmiféle díj, 
pontosabban a szerző sorsában amúgy is 
benne van, hogy megkapja, avagy nem 
kapja meg ezt vagy amazt a díjat, s hogy 
az esemény vagy annak elmaradása ér
dekli őt, vagy egyáltalán nem. Többen 
is ismerünk kortárs hús-vér szerzőket, 
akik egyenesen Nobel-díjra gyúrnak. Ki
rály Lászlótól tudom, hogy Pablo Neruda 
könyvben is leírta, pontosan hogyan kell 
eljárni. Ez is egy életforma. Ez is iroda
lom.

Az irodalmi Nobel-díj történetében 
végre ismét találtak valakit, aki nem esik 
hasra az őt ért megtiszteltetéstől, sőt, ta
lán még úgy is gondolhatja, örüljenek, 
hogy egyáltalán elfogadta. Ha már új köl
tői kifejezésmódot hozott létre az ameri
kai dalszerzői hagyományokon belül, és 
Sara Danils, a Svéd Akadémia meglepett 
titkára azzal üti el a dolgot, hogy ehhez 
hasonlót többek között Homérosz tett öt
ezer évvel ezelőtt, és lám, ma is csodáljuk 
érte. Csak éppen azt nem tudjuk (tudják, 
tudjátok, tudom) már, hogy a Homérosz 
név mögött ki bújt meg, kik bújtak meg. 
Homérosz, Bob Dylan: próbáljunk egy- 
egy óvatosan kiragadott részletet egymás 
mellé illeszteni, s az egészből talán ki
halljuk majd az irodalom malmának foj
tott zakatolását: őröl.

Meg-megperdültek, jó l értve a táncot, a lábuk 
könnyen emelték, mint ha korongját, mely tenyerébe 
jó l illik, fazekas próbálja ki, perdül-e vájjon; 
máskor meg sorokat képeztek, s szembe szökelltek.
Nagy tömeg állta körül vágykeltő táncukat, és m ind  
ott mulatoztak, míg közepettük az isteni dalnok 
lantszava szólt; és két bukfences táncos a körben 
lejtett örvénylő forgással a lant ütemére.

(Homérosz. Iliász, XVIII, ének, fordította: Devecseri Gábor)

És csúsztass át a füstkarikán, am it a gondolat pipál,
Am ott romokban áll az idő, a levél lefagy,
A fák szoronganak; de szélfútta part,
A z vár rám, és nem az eszelős bánat.
Tánc a gyém ánt ég alatt: a kezem lengetem,
Tenger a hátterem, a homok cirkuszporond,
Emlékem, végzetem a víz hadd nyelje el,
Holnapig hadd feledjem a mákat.
Hé, já tssz  egy da lt nekem, zenélj, Csörgődobos,
Ébren vagyok, és nincsen hova mennem.
Hé, já tssz  egy da lt nekem, zenélj, Csörgődobos,
Követlek, és cseng és bong a reggel.

(Bob Dylan. Hé, Csörgődobos, fordította: Barna Imre)
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LÁNG ORSOLYA

-télén
helyetted a rólad való beszéd 
ártalmas és jelentéktelen 
(az optimista szól: színültig üres) 
egy pár vívódik egymással a parton 
a fiú magából kikelve sem talál a lányba 
sziréna hangja torzul el a szélben 
villám cikáz miért pont rám találna 
észrevétlen fedezékemen

Keep smyling
„Most azért menjen ki”, mondták, „önnek sem kell mindent látni. 
A szomszéd kakas fáradhatatlanul kukorékol:
Quincey Jones, Soul Bossa Nova.
Már a ravatalozó faliórája is erre kattan.
A Bundesliga-frizurások
sürgése már-már anyáskodó,
egyikük karján csontvázkoponya tetoválás.
A latta felirat: keep smyling.
Később tisztelettudóan munkaköpenyt vesz rá, 
ez csak az otthoni neglizsé: voltaképpen 
a kertjében szorongunk.
Pedig nem mondható éppen szűkreszabottnak, 
meglehetősen sok lelket számlál.
Óvatosan illesztik rád a fedelet, 
és megnyugtatnak: nem kell félned, 
egy veled egykorú nővel éjszakázol.
Talán még ismertétek is egymást valamikor.

Megállapodás
Tagbaszakadt köröket 
rónak a pöffenő homokban — 
egy Lautrec-skicc fásult idomárjai. 
Napellenzőjük árnyékában kivehetetlen vonások, 
minden mozdulatuk nyílt törés.

Készségességük mégis leginkább 
lelkesültségre hasonlít.
Sorra nyeregbe segítenek mindenkit, 
biztatják a bátortalanabbakat, 
ügetnek a merészebbekkel, 
és erősen tartják a kantárszárat, 
ha a ló, akár csak egy pillanatra is, 
elidegenülne feladatától.

A csoport távozása után bezárják 
a gazdaság kapuját, kinyitják 
a karámot, hogy a három pára  
kiengedje a gőzt, mielőtt pihenni tér.

Nevükön emlegetik őket, mint összeszokott 
anyák gyerekeiket a homokozó peremén.
Az istálló küszöbén rágyújtanak, 
levetik baseballsapkájuk, 
sörtehajukból kipergetik a port.
Mondataik szavak, amiket 
a befogadó falu és a nevelő 
intézmények készletéből válogattak össze.

Mire visszatérnek az otthonba,
a látogatók messze járnak,
bizsergető fáradtságot éreznek tagjaikban,
főként combjuk belső tájékán,
finom izomlázat, amely a lovaglás
élményét tartja ébren bennük, hogy
az utastér halványodó kilátása helyett a tartalmasán
töltött délután fölött merengjenek,
kezdeményezésre elsorolják a lovak és gondozóik nevét -  
a sebhelyes arcú Csilla volt, 
az átható tekintetű Hajni,
és a szótlant, aki a legrégebb ideje van a telepen, 
talán Júliának szólították.

Ilyés Mariann: Kids 1

10 HELIKON —



0

BARCSAI LÁSZLÓ 

Idomár
(részle t)

A nyúl hátsó lábaira hurkolt köté
len lógott fejjel lefelé egy tölgy ágáról, 
amikor Juan kitépte belőle a nyílvesz- 
szó't. Gyakorlott mozdulatokkal a kötél 
mentén körülvágta a lábszárakat, majd 
mindkettőn egyenes bemetszést ejtett a 
térd ívét követve, egészen a genitáliá- 
kig. A farkat hátrahúzva kimetszette a 
végbelet, és a lábakról elindulva lehúz
ta a szürkésbarna bundát a gőzölgő hús
ról, akár egy pulóvert. A nyakhoz érve 
levágta a fejet, majd a mellső lábak tap- 
pancsrészét. Felnyitotta a testet, a bél 
önmagától fordult ki, vigyázva eltávo
lította a húgyhólyagot, nehogy elrontsa 
a hús ízét. Ugyanígy az epét is finoman 
lemetszette a máj lebernyegeiről. Végül 
a hátsó lábakat eltörte, a maradék bé
nán lifegő lábszárat tartó inakat elnyes- 
te, az egészet felnyársalta és bőven be
kente kakukkfüves olajjal. Hé, Idomár! 
Nem szabad füstölnie, égjen az a tűz, ne 
a nedves fát pakold rá! így sosem lesz 
reggelink!

Az esti előadás után az Idomár a ku
tyáit etette a lakókocsija előtt, amikor 
Juan elviharzott mellette. Hajnalban jö
vök vissza, egész jó kis vizitem lesz, mu
tatott a tábor előtt megálló sportautó fe
lé, amiben egy fiatal fekete hajú nő ült. 
Ismét kifogtál egyet, te rohadék sze
métláda, ezt nem hiszem el, nevette az 
Idomár. Csak irigykedj, te fasz, fordult 
vissza a farkasember. Juan. Aki azt gon
dolná róla, hogy az egész élete egy oltá- 
ri nagy kibaszás, hogy a kinézete a ter
mészet groteszk tévedése, és hogy ebből 
semmi előnye nem származhat, téved. 
Hiszen lehet ő egy hiba a nagy rend
szerben, de vehetjük olyan természetes
nek is, mint a vágyainkat, amik ugyan
olyan sokfélék, mint mi magunk vagy a 
kinézetünk. És hát természetes, ha egy 
gazdag spanyol hölgy az extrém szőrze- 
tű férfiak társaságát részesíti előnyben, 
a mi drága Jüanunkhoz képest pedig az 
ilyen férfiak csupasz kisbabák, akkor 
igazán mondhatjuk előnyös külsejűnek 
az emberünket. Pláne, amikor ez a hölgy 
úgy benedvesedett a mi szőrmókunk- 
tól, hogy egy szép kis summát ad neki, 
hogy azt csináljon vele, amit csak akar. 
Mi ez, ha nem előny, hiszen ő meg is te
szi, és nagyon fogja élvezni. Talán ebben 
az egész furcsa kis társaságban ő most 
a legboldogabb, legkiegyensúlyozottabb 
teremtés. Mindenhol ismer mindenkit, 
hosszú évek óta járja a vidéket a cirkusz- 
szál, a legjobb forrásai neki vannak, ha 
szüksége van az ember fiának valami
re, amit egy egyszerű boltban nem kap
hat meg. Mint például ez a darab hasis, 
elmélkedett az Idomár a zsebében koto
rászva. A pipáját azonban nem találta 
sehol. Átkutatta az egész lakókocsiját, 
annak környékét tüzetesen átfésülte, a 
két makákó ketrecébe is bekukkantott,

de semmi. A tábor lassan nyugovóra 
tért, a tűz mellett ájultan heverő törpé
ket átlépdelve felvett a földről egy bon
tatlan sört. Duff volt. Ahogy a kezébe 
vette a piros dobozt, elöntötték a gyerek
kori emlékek, ahogy közösen nézték is
kola után a Simpson családot a barátok
kal, az anyja sütije, a kórház szaga, az 
anyja halála előtti utolsó süteményének 
íze, majd ahogy egyedül nézi Homer kre- 
ténségét és nem tud többé nevetni. Ki
nyitotta a dobozt és egyszerre legurítot
ta a három deci sört a torkán, visszatért 
a kocsijába, leheveredett a vetetlen ágy
ra, behorpasztotta, majd egy tűvel apró 
lyukakat szúrt a dobozra. Mikor egy kör 
alakot képeztek a lyukak, egy törés ha
sist helyezett rá és komótosan melegíte
ni, majd égetni kezdte az anyagot, a do
boz száján át szívva be a füstöt, mely 
most jótékonyan hatott az emlékekre, 
a vágyra és az egész körülötte lévő ro
hadt világra, egészen addig, míg el nem 
nyomta a lila álom.

Hajnalban Juan csörömpölésére riadt 
fel. No, álomszuszék uraság, megyünk, 
megnézzük a fát? Mi van, milyen fát, 
kérdezte méltatlankodva, mikor eszébe 
jutott, hol is vannak pontosan. Szoká
sukká vált ugyanis az évek alatt, hogy 
Canicosa határában táborozva meglá
togatják a canicosai fenyő-tölgyet. A fa 
egy különös szimbiózis példája, a város
tól északra egy tölgyekkel körülvett le
gelőn található. A pireneusi tölgyfa tör
zsének egy mélyedéséből egy skót fenyő 
fejlődött ki, ahogy talajt és fényt kere
sett magának, a kis fenyő felgyorsítot
ta az idősebb fa öregedését. A tölgy úgy 
kétszázötven, míg a fenyő százharminc 
éves lehet, a helyiek a saját életmódjuk 
jelképét látják benne. Számukra a szo
katlan egy ősi formája volt. Ja, men
jünk, eszmélt az Idomár, de kicsit fáradt 
vagyok. Arra szerencsére van megol
dás! Ezt nézd, tartott elé egy alufólia 
csomagot, amfetamin, egyenesen a hű
tőből, délig tartó lendület! Ó, mosolyo- 
dott el az Idomár, csak nem a hölgyed
től kaptad? De! Hallod, én ilyen finom 
puncit még nem basztam. Nem tudom, 
eddig hol volt ez a csaj, de kurvára rám 
fért már egy luxuspicsa. Ja, hogy úgy fi
nom, értelmezte az Idomár, közben egy 
sárgult névjegykártyával próbált két 
normális csíkot kihúzni egy Depeche 
Mode Greatest Hits tokra. Mindkét ér
telemben, gyönyörű, ápolt bőr, haj, csip
ke, miegymás, és persze ízre is, igen, 
egy órát ült a pofámon, közben azt üvöl
tözte, hogy egyél, te állat. Tessék, adott 
oda neki egy összetekert ötszáz euróst. 
Na, és még pénzt is kaptál, szippantot
ta fel az egyik csíkot. És hogy szereti, 
kérdezte szipogva. Juan is felszippan
totta a maga adagját, felvette az aj
tó mellé támasztott nyílpuskát. Elsőre 
nagyon bújósan, cirógatva akarta, az
tán szétnyalatta magát, és azt hittem, 
ahogy elkezdett lecsúszni a számtól, 
hogy majd viszonozza ezt, de magába 
vezetett és meglovagolt, aztán kis pihe
nő után jó alaposan hátulról meghág
tam, majd érzékeny búcsút vettünk. Azt
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mondta én vagyok a legnagyobb perver
ziója, és vár vissza. Na, miért nem ve
szed el? Férjnél van, te hülye, valami 
gazdag vén szar a férje, különben is, a 
személyzetet is halálra rémítettem sze
rintem. Ki nem szarja le, ugratta az 
Idomár, mehetünk Csubi, röhögött. Ez
zel a válladra bettet nyílpuskával úgy 
nézel ki, mint Csubakka. Most röhögök, 
de lehet, hogy nyúl helyett téged lőlek 
le, Han Solo, vágott vissza Juan.

A nyársra húzott nyúl már javában 
sült, mikor az Idomár visszatért a tá
borba, hogy kivigye az állatait a fához. 
A három kis terrierkeverék fel s alá 
szaladgált, és kétméterenként megáll
tak dörgölőzni a fűben. A majmok a vál
lán ültek. A két makákó, Poe és Bono, 
akiket egészen kicsi koruk óta gondo
san nevelt, sosem bántalmazta őket egy 
trükk betanításához. A játékon és a ju
talomfalaton keresztül tudta irányíta
ni az állatait, ez épp elegendő volt ah
hoz, hogy abban a fél órában, míg tart 
a műsorszámuk, tökéletesen közremű
ködjenek. A nemzetközi állategészség
ügyi ellenőrök pedig mint kuriózumot 
emlegették, a cirkuszi szigorítások után 
is engedélyezték neki, hogy megtartsa 
őket, és fellépjen az állatokkal. A maj
mok örömükben visítozni kezdtek. Az 
idomár egy apró jelére leugrottak a vál
láról, rögtön felszaladtak a fenyő-tölgy
re. Juan a kutyákkal incselkedett, majd 
mindegyiknek lehasított egy darabka 
nyúlhúst. Maguk is megették a részü
ket, sörrel kísérték le. Felmásztak a fá
ra, a makákók játszottak körülöttük, a 
meglelt pipát megtömték, majd a jó fe- 
nyó'illatú masszát szürke hamuvá pö
fékelték. Megelégedve megegyeztek az 
élet szépségében, bár azzal a kitétellel, 
hogy amikor a majmok lemásztak a fá
ról, elrontottak mindent, mert amíg a 
fán vagy, szarhatsz mindenre, de ha le
jöttél, akkor rád szarnak.
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HAKLIK TAMÁS

Romlott narancs
Antihősünk egy fiatal srác, aki pár 

évnyi poros, festékszagú munka után 
úgy döntött, tovább akar tanulni. Ózd- 
ról Újpestre sodorta a döntése, mivel 
ott volt olyan suli, amiben nappalis di
ákként két év alatt leérettségizhetett, 
ahogy a haverokkal egymás között mond
ták: érett farok válhatott belőle. Szerette 
azt a környéket, a Megyeri út meg a Fó
ti út találkozási pontját, a sulit, a kollé
giumot. Első kolis napján néhány szoba
társával biliárdozni mentek, gurultak a 
golyók, gurultak a sörök, és eközben vi
dáman beszélgettek terveikről, meg csak 
úgy próbálták megismerni egymást. Ko
pasz, vagyis antihősünk, tükörsimára bo
rotvált fejéről kapta becenevét. Vézna srác 
volt, nyaktól felfelé skinheadnek nézték, 
nyaktól lefelé viszont rappernek. Ez az óz
di kiscsávó ugyanis mindig a legnagyobb 
méretű pólókat hordta, meg akkora nadrá
got, aminek a szára alá lazán befért vol
na egy AK 47-es. Bámulták is a boltok
ban mindig a biztonsági őrök, az arcukra 
volt írva: „biztos csórni akar valamit ez a 
gettópatkány”. Persze a bő nadrágtól sen
ki nem lesz gettónövendék, de a megítélé
se általában ez, másrészt a kiscsávó va
lóban tudta, mi a dörgés. Olyan városban 
nőtt fel, amit a rendszerváltás után fel
zabált a nyugatiasodás, az embereket fel
őrölte a munkanélküliség. Az utcán több 
embert lehetett részegen látni, mint józa
nul. Ismerte azokat, akik a villanyoszlo
pokra mászkálnak, hogy ügyeskedve le
gyen ingyen villanyuk a házukban. Jól 
tudta, kik azok, akik uzsorakamatokból 
élnek, és levágta, hogy akit becsületes
sé vált ex-bankrablónak tartanak, az ma 
sem tisztességes, hiszen több kiló füvet 
ad el hetente a panelkölyköknek. Szülővá
rosa egyes részei igazi nyomortelepek vol
tak nejlonablakokkal, lemállott vakolat
tal; betonszürke lakótelepek. A társaság 
többi tagja sem a Rózsadombról érkezett. 
Feri egy Kalocsa melletti kis község lakó
ja volt, rokkantnyugdíjas szülőkkel és a 
fémkémény zene szeretetével. Dümi zacis 
kölyök volt: miután szülőknek csak túlzás
sal nevezhető ősei már alulról szagolták 
az ibolyát és itták a feleseket, ő Miskolc
ra került a gyivibe. Egyébként tokaji csá
vó volt, egyszerre vagány és intelligens, 
de első látszatra ez nem jutott volna eszé
be Kopasznak. Gábor kicsit unalmas tag 
volt, bár volt humora, de nem sokat be
szélt, amikor meg igen, akkor olyan hülye
ségeket, hogy kipróbálná milyen a börtön
élet, meg hasonló baromságok. A faterja 
felakasztotta magát évekkel ezelőtt, az
tán a muterja egyedül nevelte. Becsületes 
arcnak tűnt, de olyan faszságokat csinált, 
hogy az osztálytársának mobilt ígért, elő
re elkérve a pénzt. Aztán az egész a nye
rőgépben landolt. Mindegy. Gábor pár sör 
után jó ötlettel állt elő...

— Szerezhetnénk California Orange-ot, 
Feri! Egyik spanomnak van, csak el kell 
ugrani érte Angyalföldre. — Kopasznak ez 
volt az első éve az újpesti suliban, a többi
ek viszont már ismerték egymást, így la
zán beszéltek ilyenekről. Feri az ötletet 
hallva elgondolkodott és Kopasz reakcióját
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figyelte, aztán amikor a tar fejen mosoly 
rajzolódott ki, tudta, hogy ő is be fog száll
ni a körbe.

— Oké! Legyen! Fejenként hatszáz forint, 
és király este lesz — mondta Feri. Közben 
azon agyait, hogy a California Orange na
gyon ritka cucc, de miután a kis csapat ösz- 
szedobta a lóvét, rábízta Dümire meg Gá
borra, hogy hozzanak egy grammot. így 
hát Feri meg Kopasz a koli felé indultak, 
Dümi és Gábor a Dózsa György útra. Ek
kor már mind részegek voltak a több liter 
sörtől, de nekik még fű kellett.

Amíg vártak a haverjaikra, Feriék du- 
málgattak, meg a klotyón cigiztek. A vi
zelde közepén egy félig vízzel telt mű
anyag vödör volt a padlón, direkt arra, 
hogy oda dobják a csikket. A nevelők nem 
szóltak semmit a cigi miatt, elnézték a 
kolilakóknak. Na meg akkoriban nem 
volt ez a baromság, hogy öt méter távol
ság a bejárattól, meg állomáson nem füs
tölhetsz. Szartak rá! Szóval dumáltak a 
zenéről, bár nem azonos műfajt kedvel
tek, de a rock meg a rap gyakran össze
fonódott, így például a Body Count meg a 
Rage Against The Machine dalai jó témát 
szolgáltattak. Feri még gitárt is tartott a 
szobában.

Egy óra alatt visszaérkezett a drogduó, 
ekkor Feri és Kopasz azonnal szagolgat
ni meg nézegetni kezdte a kis nejlonzacs
kó tartalmát.

-  Ez tényleg Orange, bazki! -  vigyorog
tak a jellegzetes illatú, narancsbarnás, 
zöld növényke láttán.

Kopasz már alig tudta helyesen kiejte
ni, hogy Orange, valami olyasmi lett belő
le, hogy „óhrrancs”. Mondjuk alapból racs- 
csolt egy kicsit a csávó, ittasan meg tízszer 
annyira.

-  Bazki! Cshajomm...fel khéne hívni. 
Elfelejtettemm.

— Nyugi! Kell tíz perc, hogy szépre meg
tekerjem! Addig rendezd le! — mondta 
Dümi, aki valamiért mindig tudott beszél
ni, még részegen is.

Kopasz kiment a szobából... Nem akar
ta, hogy a srácok hallják, ahogy turbékol a 
csajjal... Szóval végig a folyosón, aztán el
kanyarodott jobbra, és az újdonsült pajtá

saitól legtávolabb eső budiba lépve meg
kereste a híváslistában a csaja nevét, s 
rányomott... A második búgó hang után 
már fel is vette.

-  Szia!
-  Szijjah Béjbeh! — nagyon akarta, hogy 

ne hallatszódjon részegnek, de kurvára 
nem sikerült.

-  Baszd meg, te részeg vagy!
-  Nemm vagyhokk!
-  Nem a picsát! Megmondtad, hogy nem 

fogsz inni a távollétemben, erre már az el
ső nap. Mi a fasz van veled?

-  Shemmi...csakk...ööö... — Kopasz né
hány alkoholgőzös mondatban elmesél
te, hogy milyen jó fej körülötte mindenki, 
ami kábé úgy hangzott, hogy „juhfej min
denki”, és arról is habogott, hogy „mindenn 
kihály”.

-  Oké! Akkor jó szórakozást! Szia! -  az
tán a csajszi meg is szakította a hívást, 
meg gondolatban valószínűleg a kapcsola
tot is Kopasszal, így antihősünk nem tu
dott elbúcsúzni tőle.

Ki a vécéből, rövid folyosó... kanyar... 
még hosszabb folyosó... ajtó... szoba have
rokkal és egy hosszú, kövér spanglival!

-  Ténlegg szép lett Dümmi! -  a va
gány zacikölyök műve, mintha nem is el
szívásra készült volna, hanem valami 
marihuánamúzeum vitrinjébe, és ennek 
Kopasz hangot is adott.

-  Azt vágod, hogy Amszterdamban tény
leg van marihuánamúzeum? — említettem 
már, hogy intelligens csávó volt Dümi.

-  Nebbasszá’!
-  Komoly! Spanom mondta, meg fent 

van neten is... — közben benyálazta a cigit, 
nehogy félreégjen.

-  Kihály! Szívunk?
-  Szívunk!
A szobájukhoz közeli klotyeszban rá is 

gyújtottak.
-  Csajoddal mi van amúgy?
-  Shemmi. Behrrágott.
-  Mié’? Mer’ be vagy baszva?
-  Jah.
-  Szard le!
A három csávó arra gondolt, hogy nem 

lesz gáz a csajjal, Kopasz hétvégén úgy
is megdugja. Irigykedtek is legbelül, mert 
nekik nem volt komoly csajuk, csak né
ha besikerült valami fél éjszakás. Kopasz 
viszont rágta magát, hiába nem mutat
ta ki. Úgy érezte, elbaszta. Amikor már a 
spanglit kivégezték, rágyújtott egy Szofi- 
ra. Néhány slukk után a tömény cigaret
tafüst mögötti arc elfehéredett, és hirtelen 
rájött a hányinger...

-  Böááááááááhrh! — ordítva hányt a 
helység közepén pihenő műanyag vödörbe. 
Visszhangzott, mint Isten csapása.

-  Bazmeg! Baráth meghallja! -  Baráth 
Gergő volt aznap a nevelőtanár. Sietős lép
teit meghallva egyre gyorsabban szívták a 
cigit, Kopasz meg tovább okádott.

-  Kopasz! Húzzál befelé a szobádba! Ezt 
meg öntsd le a vécébe! — Baráth nem volt 
barátságos.

-  Rrhomlott volt a navancs, Tanárr- 
húrhrr.

-  Romlott az anyád istenit! Na, húzás 
befelé! Ki ne gyere!

Az ezt követő két év alatt Baráth Ger
gő minden találkozásukkor viccelődött Ko
passzal:

-  Mi újság Kopasz? Most nem volt rom
lott a narancs?

-  Most nem, Tanár úr.
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HORVÁTH BENJI 

Nagy kutya
(részle t)

— Vedd tudomásul, hogy mi egy szabad 
országban élünk, és büszkék vagyunk erre. 
Az a te nyomorúságod, hogy rablelkű vagy. 
Akkor itt legalább otthon fogod érezni ma
gad. Mocskos bérenc -  szögezte le Róni, és 
bevágta a cella ajtaját. Megfordult, megpö
dörte bajszát, ahogy szokta, már-már öntu
datlanul, mégis büszkén, és elindult a re
cepcióhoz. Felvette a pénzt, és kilépett a 
fogházból, hogy szivarra gyújtson. A héten 
ez volt a harmadik fogása. Mind papírmun
kás, rutinmunka, alig ellenkeznek, és ak
kor lesz igazán szórakoztató, amikor még
is megpróbálják. Ez a szerencsétlen meg 
akarta téríteni. Ki is hozta a sodrából, le 
kellett keverjen neki párat. De bármennyi
re is szórakoztató nyápic árulókat regge
lizni, azért hamar megunta. Nem volt egy 
nagy kutya sem már hónapok óta, egy iga
zi prédikátor, egy becsületes birodalmi sza
muráj, bárki, akitó'l a Centrum igazán ret
teghet, és Fejvadász Róni marka méltán 
megtelhet. A büdös életbe, de unta a béke
időket. Azelőtt volt káosz elég, hogy ren
det rakhasson. A két kezével gyúrta ő is a 
Centrumot, mint a többi szabadságharcos.

— Fejvadász Róni? Maga az? — szólalt meg 
egy félénk hang valahonnan lentró'l. Vala
mi kisöltönyös szemüveges barom. — Nem 
mindenkinek. Mit szeretnél, öcsi? -  Bocsás
son meg. Lehetne egy fotót? -  Róni megeny
hült, kaján vigyorra húzta szivaras száját, 
a barom megpöccintette a közös szelfit, há
lálkodott, aztán továbbállt. Róni a nyomá
ba köpött — Patkány.

Tizenöt perce, vagy az is lehet, hogy órák 
óta. Jánosnak pörgött az agya. Telefon
ját elkobozták. Most mindent megvizsgál
nak benne, és kiderül, hogy a Jog és Sza
badság Centrumának ellensége volt mindig. 
Egy rossz könyv egy fotón egy könyvespol
con is elegendő kiindulópontnak, hogy meg
kezdjék kidolgozni a vádat. Egy rossz üzenet 
rossz mondata, amit akár viccből is írhatott 
volna. Mellé jön még az a másik rossz mon
dat, amit negyvennyolc órával azelőtt kiej
tett a száján, és egyáltalán nem úgy értet
te, ahogy a szavak és gondolatok meg persze 
a körülmények rossz csillagállása összehoz
ta, és tönkre is van téve. A Centrum szemé
ben már nem más, mint a Birodalom béren
ce, vallásos fanatista, aki az egyenlőség és 
jog felszámolását propagálja. Vagy netán a 
Köztársaság anarchistája, aki a fejlődést és 
a szabadságot akarja meghiúsítani, és az 
még rosszabb. Utolérik a részletek az ördö
göt. Ráadásul nem is emlékezett rá ponto
san, mit mondott negyvennyolc órája. Azt 
se tudta már, hogy órán mondhatta, vagy 
négyszemközt a szünetben, de talán nem is 
neki. „Nem biztos, hogy a jog felszabadít...?

Vagy nem biztos, hogy segít? Vagy nem min
dig?” Hogy valójában mit gondolt, azt so
se merte volna kimondani. Gondolni is alig 
mert rá, de ott, abban a cellában, jelenle
gi helyzete szinte kimondatta vele: „Jogok
kal is meg lehet fojtani az embert.” Azért ezt 
biztosan nem mondta. Vagy mégis? Vajon a 
hallgató hangfelvételt is készített? Kiverte a 
veríték. Körülnézett, megnyugvást keresve.

A cella plafonján hideg neoncső égett, a 
mellette lévő be volt törve. Fehér csempe 
mindenütt, kemény matrac. Semmibe ló
gó vízcsap a falban, mellette mocskos vé
cékagyló. A Centrum kopott Tizenöt Pontja 
kifüggesztve az ágy fölé, és mindenféle fir- 
kálmány a csempén, amit rendes körökben 
el sem gondolna senki. Fuck the Revolution! 
Bring on the Apocalypse! Vajon miért hagy
ták a falon az őrök? Hiszen ez csupa felbuj- 
tás. A forradalom óta nem olvasott ilyesmi
ket. Szeressétek ellenségeiteket... Nazi nigger 
bitch rocknroll... A tabu börtön. Újra kiverte 
a veríték. Ez iszonyatos. Ő, mint tisztessé
ges tanár, ilyen környezetben? Egyre bűnö- 
sebbnek érezte magát. Nukleáris ellenfor
radalom. Talán pont ezért nem mosták le 
az őrök. Hogy a rabok bűntudatát és ret
tenetét fokozzák. Egyik lábáról a másikra 
lépkedett. Aztán hirtelen az jutott eszébe, 
mintha látná magát kívülről: „mint Kaf
ka egy katonai bázis látogatásakor.” Ettől 
kicsit megnyugodott. Már amennyire lehe
tett. Mindig volt egy ügyes hasonlata, eb
ben igazán jó volt, így hágott a legtöbb hely
zet magaslatára, ám be kellett látnia, ez 
nem az a helyzet. Több jogot az ízeltlábúak
nak! Több ízt az embereknek! „De talán jobb 
volna abban az illúzióban ringatnom ma
gam, hogy az.” Szabadság, te buzi kurva. Az 
is elképzelhető, hogy az őrök firkálták te
le a falat. Végre büntetlenül kiereszthették 
tiltott gondolataikat. „Mint egy elsőgenerá
ciós jogász, aki a forradalom utáni hiány
érzetében esténként titokban a birodalmi 
nemességek arcképeire maszturbál” — ju
tott eszébe az ezúttal nem túl leleményes, 
de annál vakmerőbb hasonlat, hogy rögtön 
meg is ijedt magától. Jogskizofrénia! Egyen
lőségpszichopaták! Lófasz a seggetekbe!

Róni megszomjazott az unalmas préda 
után, így elindult, hogy betoljon pár sört a 
Vizelőben. Kongó Ferdinek egyértelműen 
rossz napja volt, mert csak szitkozódott, és 
telelőtte habbal a sört. -  Mi az isten bajod 
van, veterán? -  kérdezte Róni, és már előre 
vigyorgott a válaszon.

— Ne is kérdezd, testvér. Azt se tudom, 
minek ülök itt már harminc éve, csapolom 
a retkes piát. Bezzeg akkor, előttem volt 
az élet. Mentem volna én is vadászni. Es
küszöm, holnap bezárok, itt hagyom ezt az 
egészet. Hadd csak, meglátod, jövök és le
körözlek téged is. Bezárom az összes jogtip- 
rót ebben a Centrumban. Esküszöm neked, 
Fejvadász Róni. Kongó Ferdi visszatér.

-  Rendben, Kongó Ferdi. Gyere, verse
nyezzünk egyet. Tudok egy nagy halat. Va
lami szektavezér. A közelben bujkál. Lás
suk, ki kapja el előbb — folytatta szokásos 
párbeszédüket Róni.

-  Holnap, testvérem, holnap. Ma még be 
kell zárnom, kell a pénz is, hogy elinduljak
— vágta rá a csapos, mint mindig, ha rossz 
napja volt, és rákérdezett a Fejvadász. Er
re már Róni nem válaszolt, tisztelte Kon
gót, noha tudta, hogy soha nem fog bezárni 
már, csapos marad, amíg meg nem hal. És 
bár mostanra a szél is elfújná, annyira ösz- 
szezsugorodott a rutinmunkától, azért an
nak idején legendás szabadságharcos volt 
Kongó Ferdi. A pult fölött kiállított kitün
tetések is ezt bizonyították. O is két kezé
vel gyúrta a Centrumot. Akárcsak a Vizelő 
törzsvendégeinek nagy része.

-  Hallottad a híreket, Róni? -  szólalt meg 
a háta mögötti asztalnál Kurt. Róni fogta 
a sörét, és leült mellé. Kurt is törzsvendég 
volt, ám ő nem volt veterán. Bíró vagy ügy
véd volt, noha ő sosem beszélt róla, és senki 
sem tudta biztosan. Harmincéves lehetett, 
tehát részt se vett a forradalomban, de volt 
valami benne, ami tiszteletre intette az öt
venes-hatvanas veteránokat is. A pletykák 
szerint a Legfelső Bíróságon is volt némi 
befolyása. És látszott rajta, kihallatszott a 
beszédéből, hogy piszokul okos. Valahol na
gyon gyűlölte őt a Fejvadász, de a felszínen 
barátok voltak. Sok hasznos információval 
szolgált alkalomadtán. — Milyen híreket?
— kérdezte, és megpödörte bajszát. — Nagy 
kutya, Fejvadász. Neked való.

-  Éljen a Jog és Szabadság! Fejvadász 
Róni örök időkig szolgálni fog! -  emelte 
meg sörét.

János kezdte azt hinni, hogy a felira
tok kicserélődnek, ha nem figyel oda. Foly
ton újabb és újabb mondatokra lett figyel
mes, amiket korábban nem vett észre, és 
égtek bűnös szemei. Jogod van megkattan
ni. Már-már nekiesett volna a csempének, 
hogy megpróbálja lesikálni, amikor hirte
len kinyílt a cella ajtaja. Intett az őr, hogy 
kövesse. A recepciónál visszakapta a holmi
ját. Meglepetésében köpni-nyelni nem tu
dott. Kilépett a fogházból, és az az érzése 
támadt, hogy nyomban sírva fakad. Valaki 
karon fogta, és levezette a lépcsőn, egy fe
kete, elsötétített ablakú BMW-hez. Az ille
tő kinyitotta az ajtót, és beültette. — Le van 
sokkolva, nyugodjon meg. Kér vizet? — hal
lotta a hangot, aztán könnyein át meglátott 
egy jól öltözött arcot, aki a kezébe nyomott 
egy félliteres vizesflakont. János meghúz
ta. -  A nevem Kurt. Érti amit mondok? -  
bólintott. — Akkor figyeljen ide. Maga tisz
teletre méltó, jogvédő polgára volt mindig is 
a Centrumnak, nem igaz? — ismét bólintott.
— Nos, a tegnapelőtti apróság, gondolom, 
csupán félreértés volt. Ám egyelőre ez ná
lunk marad -  mutatta meg Jánosnak a te
lefonját, aki most döbbent rá, hogy azt nem 
kapta vissza. — Szóval maga is szabad pol
gár. Átolvastuk az írásait, van tehetsége. 
Szabad polgárként joga van a tehetségéhez 
illő állást betölteni. Beszéltünk az Égye- 
temmel. Az a kitüntetés érte, hogy egyene
sen a Jog és Szabadság Centrumának dol
gozhat ezután. -  A BMW megállt, és kinyílt 
az ajtó János mellett — Hamarosan jelent
kezünk. A viszontlátásra.

Láng Orsolya: 1987-ben született Szatmárnémetiben. Film
rendezésből diplomázott, jelenleg animáció szakon mesterkép
zős hallgató. Kötete: Tejszobor (Erdélyi Híradó Kiadó — Fiatal 
írók Szövetsége, Kolozsvár-Budapest, 2015).

Haklik Tamás: 1980-ban született Ózdon, jelenleg is ott él, 
szociálpedagógus, hajléktalanellátásban dolgozik.

Barcsai László: 1988-ban született Miskolcon, jelenleg is ott 
él, kulturális és irodalmi szervezőként dolgozik. 2008 óta publi
kál, az Orka Csoport és a Slam Poetry Miskolc alapítója.

Ilyés Mariann: 1993-ban született Csíkszeredában. Jelenleg a 
kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetemen mes
terképzős hallgató.
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BENKE ANDRÁS

A múlt, am i soha nem ér véget
Ötvenkét évvel ezelőtt, az eredeti mű 

megjelenése után kilenc évvel jelent meg 
magyarul is Juan Rulfo Pedro Páramo cí
mű kötete. A nemrég kiadott újrafordí- 
tás, illetve -  a teljes életművel együtt tör
ténő -  kiadás is jelzi, hogy a Mexikóban, 
egy Jalisco állambeli kis faluban született 
szerző kötete az azóta eltelt évtizedekben 
mennyire nem vesztett aktualitásából, re
levanciájából. A kötet hátlapján olvasha
tó Susan Sontag Rulforól írott esszéjének 
részlete, mely szerint a szerző már életé
ben legendává vált. Ha lehet, ez azóta még 
hatványozottabban igaz, elég csak arra 
gondolnunk, hogy később Gabriel García 
Márquez egyik legnagyobb mesterének ti
tulálja Rulfót, akinek Pedro Páramo című 
kötetét állítólag betéve tudta.

Amennyire örök idejűvé vált tehát Rulfo 
fő műve, annyira időn kívüli Comala, a 
mexikói felföldön található, elnéptelene
dett falu is, ahova a történet elején a re
gény narrátora, Juan Preciado megérkezik. 
Az anyjának a halálos ágyán tett ígérete 
miatt látogat ide, hogy felkeresse apját, Ped
ro Páramét, akit sosem ismerhetett. Egy 
szamárhajcsár mellé szegődik, aki szintén 
Comalába tart, már kettejük beszélgetésé
ből sejthetővé válik, hogy Juan nem e vilá
gi útra szánta el magát: „Legyen nyugodt. 
Még ennél is melegebbnek érzi majd, ha 
megérkezünk Comalába. Az a föld parazsán 
fekszik, egyenesen a pokol torkában.” (8.)

* í á  lathatatlan

■
 co lleg io m ’ege

Amit az első oldalakon még ártalmat
lan retorikai fordulatoknak, túlzásoknak 
vagy fokozásoknak sejthetünk, az mind 
eleven valósággá változik később. Comala 
utcáin ugyanis kísértetek járnak, akik el
nyomásról, erőszakról, szenvedésről me
sélnek, mindeközben pedig feloldozásért 
könyörögnek, de halálra is rémítik az arra 
tévedő, élő lelkeket. Comala a lét és nem
lét között húzódó, szürke zónában fekszik, 
ez az emlékek temetője, a nyughatatlan- 
ság bölcsője, ahol a halál nem öli meg a 
szenvedést, nem hozhat feloldozást. Az itt 
hallott, tartalmukban hátborzongató, ret
tenetes, ám formájukban, előadásmódjuk
ban meseszerű történetek többfajta igaz
ság-megnyilvánulásra is igényt tartanak. 
Hiszen ebben a sajátos időn és téren kívü
liségben a zsarnokság és szenvedés uni
verzalitása legalább akkora súllyal esik 
latba, mint a mélységesen személyes hitbe
li kérdések, tragédiák vagy babonák.

Akkor válik ez nyilvánvalóvá, amikor 
még a kötet feléig sem jutunk el, de már 
szembesülnünk kell narrátorunk, Juan 
Preciado halálával: „Úgy éreztem, egyre 
közeledik, méhrajként kering körülöttem 
a sűrű duruzsolás, míg végül majdnem 
egészen tisztán sikerült kivennem néhány 
szót: »Könyörögj értünk Istenhez.« Ezt haj
togatták. Akkor dermedt jéggé a lelkem. 
Ezért találtak rám holtan.” (80.)

Az a fajta heterogenitás, ami már az ele
jétől jellemezte a kötetet, ha lehet, most 
még elemibb erővel hat. Itt válik nyilvánva
lóvá egyrészt, hogy az a laza történeti szál, 
ami elvezetett minket Comalába, nem egy 
egyszeri és megismételhetetlen történetet 
akart elbeszélni. Másrészt a történetme
sélés aktusának kvázi totalizálódása vég
letesen felaprózza az elbeszélő hangokat, 
illetve megmutatja, hogy itt egy olyasfajta 
eseménynek vagyunk szemtanúi, amely
nek még a halál sem szabhat gátat.

A szerző keresztnevét viselő narrátor 
történetébe beszüremkedő kísértethangok 
tehát fokozatosan átveszik az uralmat az 
elbeszélés fölött, egészen addig a pontig, 
amíg Juan is egy -  a szó szoros értelmében 
-  a föld alól, koporsója deszkái közül sutto
gó hanggá nem változik.

Egy biztos pontba kapaszkodhatunk 
csupán: Comalába, amely egyfajta ős
hellyé sűrűsödik így, magába szippant
va, feloldva az idő, a létezés és az elbe
szélés fogalmait. A regény szerkezetét is 
valamiképpen ez a téren kívüli, mégis 
teresült statikusság határozza meg te
hát. Egy olyan terület ez, amely elválaszt
hatatlan annak teljhatalmú urától, Pedro 
Páramótól. Itt mindenkinek viszonyulnia 
kell hozzá valamiképpen, mindenki ki van 
szolgáltatva neki. O a legnagyobb birtok, a 
Media Luna ura, akit az elbeszélés elején 
a szamárhajcsár, Abundio — aki egyébként 
szintén az ő fiának nevezi magát — az „ele
ven gyűlöletének nevez.

0  az ugyanis, aki Juan Preciado any
ját csupán azért vette el, hogy megszaba
dulhasson egy tetemes adósságtól, amit 
a szülei halmoztak fel, így mentve meg a 
családi birtokot. Sőt, egy másik embert, 
akinek családja szintén adósa volt, koholt 
vádak miatt egy fogadó legsötétebb szo
bájában akasztat fel. Juan Preciado, ér
kezése napján, ebben a szobában alszik, 
Toribio Aldrete siralmai verik fel az éjsza
ka közepén, az első nem evilági hangok, 
amelyek halálra rémítik.

A falu múltja, kísérteiéi fokozatosan 
válnak Juan jelenévé, annak ellenére, hogy 
életében most először jár itt. A folyamat 
előrehaladtával pedig fokozatosan vesz
ti el szuverenitását a saját története fölött. 
Az első oldalakon még csak anyja megjegy
zései, közbevetése szakítják meg az elbe
szélés linearitását. Később a falu többi la
kójának, de főként Pedro Páraménak az 
emlékei, monológjai is széttördelik a linea- 
ritást, sokszor reflektálatlanul szüremked- 
nek be az elbeszélésbe. A regény vége felől 
lesz csak világos, hogy valójában mindvé
gig ez a földön túli, időn kívüli nem-hely 
mesélt az olvasónak, sokkal egyetemesebb, 
általánosabb emberi tapasztalatokról, 
mintsem azt az elején sejthettük volna.

így a mágikus realizmus előfutárának 
nevezett Rulfo azt is megmutatja, hogy itt 
sokkal többről van szó, mint egy hetero
genitást, többszólamúságot és a különbö
ző regiszterek keveredését előtérbe helye
ző elbeszéléstechnikáról. Az emberi lét és 
gondolkodás kegyetlenül groteszk és vég
letesen ellentmondásos voltáról is mesél

a Pedro Páramo. Mindezt pedig úgy teszi, 
hogy a regényben megjelenő helyszínek, 
szociális viszonyok, történések kísértetie
sen hasonlítanak Rulfo szülőfalujához.

Nem véletlen tehát, hogy Miguel Páramo, 
Pedro legkegyetlenebb, az apai zsarnokság 
örökségét leginkább éltető fia, tulajdon
képpen nem is biztos, hogy vérszerinti utó
da neki. Renteria atya vitte el hozzá még 
csecsemőkorában, miután anyja, nem sok
kal a szülés után, elhunyt. Pedro élet és ha
lál ura, bármelyik nőt megkaphatja, hiszen 
Comala lakóinak nem csak életével, de ha
lálával is rendelkezik. „No és a megerősza
kolások? Hányszor kellett saját zsebéből 
adni az asszonyoknak, hogy fátylat borítsa
nak az ügyre? »Örülj, hogy fehérbőrű lesz a 
gyereked!«, mondta nekik.” (142.)

Juan Preciado tehát ebbe hal bele, az 
apai örökséggel való szembesülésbe, a je
lenné sűrűsödő múltba, amely nem akar 
szűnni, amitől egy lélek sem szabadulhat 
a halál után sem. Még inkább igaz lehet 
ez, ha arra gondolunk, hogy Pedro akkor 
válik igazán zsarnokká, amikor -  a szin
tén erőszakos halált halt -  apján úgy áll 
bosszút, hogy egy egész násznépet ölet 
meg, mindenkit, aki apja halálánál jelen 
volt. Szeretet és gyűlölet kéz a kézben jár 
tehát, ez pedig akkor válik nyilvánvalóvá, 
amikor élete vége felé Pedro még egyszer 
bosszút esküszik, most Comala minden 
egyes lakója ellen, akik több napos mula
tozásba kezdenek akkor, amikor ő Susana 
San Jüant gyászolja, az egyetlen embert, 
akit valaha is szeretett. Karba tett ke
zekkel fogom nézni, hogy pusztul éhen 
Comala. így is lett.” (159.)

Juan Rulfo mágikus realizmusa tehát 
nem a nyugtalan kísértetektől vagy az el
beszélés módjától válik hihetetlenné, ha
nem az emberi létezés paradox, kegyetlen, 
megállíthatatlan és feloldozástól mentes 
realitásától.

Juan Rulfo: P edro Páram o. Bookart 
Kiadó, Csíkszereda, 2014.
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VARGA MELINDA

V ariációk a z  időre

I. É j

A csend, mint nagy fehér macska dorom
bolt a kihalt utakon. Az éj óriás sötétkék 
tintapacaként egyre nőtt, először a tere
ket, majd a kisebb utcákat is elöntötte. 
Autók sem jártak már a sztrádán. Rád  
gondoltam, és az éjszakák és a nappalok 
játékára, öleléseket és vad szeretkezése
ket próbáltam előhívni. Hozzád kapcsoló
dó emlékeim elevenebben élnek, mint a va
lóság. Mintha csak most történtek volna 
meg. Minden egyes szeretkezésre határo
zottan emlékszem. A mozdulatok, ízek, il
latok vörös selyemfonala.
Aszott naranccsá szorul a szívem. Alvajá
ró vagyok. Szétkenem az éjszakák fekete 
kormát. A sötétségbe kétségbeesetten kiál
tok. Üstökösnek képzelem magam. Fény
csóvának vagy madárnak. Csőrömmel 
darabokra tépem az eget. Az eget, ami ösz- 
szeköt és elválaszt tőled.

II. N apforduló

Tágra zárt pupillákkal vártad a hajnal
hasadást. Az év leghosszabb éjszakája 
nyom nélkül olvadt el az idő  tűzgyűrűjén.

III. H ajnal

Az ég csíknyi szeme pár másodperccel ha
marabb nyílt szét, mint előző nap. Töré
keny, puha pillangószárny volt a reggel. 
Homlokodra szállt. A zt suttogta: jégderűs 
harmat gyapjújából szövik északon a tej
ködös éjszakákat.

IV. Türelem játék

Leülsz a macskakövekkel övezett belváro
si utca egyik elhagyott padjára. A hideg 
csontodig hatol, fogaidat vacogtatja. Arra 
vársz, hogy eléd szaladjanak a hetek, az 
idő  olyan legyen, mint a film, az unalmas 
részeknél előre lehessen futtatni. Ettől a 
gyereklábú télidőtől azt várná az ember, 
hogy folyton izegjen-mozogjon. Mégis az 
alföldi folyók lomha mozdulatait ölti ma
gára, úgy hömpölyög, mintha sose akarna 
célba érni. Néha a nyakadba csimpaszko
dik. Melledre tapad. Összenyomja a mell
kasodat. Szívedbe rágja magát. Az öröm 
férge ő. V.

V. Töm bvirágzás

Szokatlanul meleg január bújik meg a 
parki fák tövében. Leselkedik. Nevet, mint 
egy bakfis. Titkon arra vár, észrevedd. Il
lata is van. Bőröd alá férkőzik, akárcsak 
a csintalan hóvirágmintás márciusok. Rü
gyet bontanak a díszbokrok. Tömbvirág
zás. Pipacsos mintás a délután rokolyája. 
Piros, mint a szívverés. Kék, akár a léleg
zet. Füstrózsa nyílik. Ködnyirok a szirma.

A szél szemedbe csillagport szór. Naponta 
megvakulsz, hogy aztán újra látni tanul
hass. Éjszakák világítótornya vagy. Feléd 
tartanak a messziről jö tt hajók. Iránytű- 
hold a tekinteted. Lehalkítod a fényt. Fel
kapcsolod a csendet. Furcsákat álmodsz. 
Sólyomszárnyaiddal kettészeled az eget. 
Kutak mélyére, tornyok hűvösébe húzódsz. 
Rozsdaaljú patakokból iszol. Szomjad 
semmi sem csillapítja.

VI. Tűzm inta

Illatára gondolsz. Ráhímzed egy kendő
re. A kendő kék, akár a szeme. Derekadra 
tekered. Libabőrös a hátad. Lépéseid len
gék és kecsesek. Akaratlanul is neki tetsze
legsz. Úgy jársz-kelsz a lakásban, mintha 
az ágyon ülne és figyelne. Ujjai tűzmintát 
rajzolnak hasadra.

M onostori rózsák
ódakísérlet egy kolozsvári lakótelepre

Monoton nyári esők,
rózsák a Kálváriánál,
hatos-hetes kígyóteste,
villamossínek mellett
ferdére taposott sétány dinnyeárusokkal,
pocsolyák forró krátere,
csatornafedők kénes párlata,
szükségletek eksztázisában
szűkölő öröm,
papucsban piacra caplató öregek, 
román mulatós omladozó erkélyről, 
ablakban melegítőben könyöklő 
ötvenes férfi, 
rágyújt, néha köp.
Lépcsőházban kék műanyagzacskót cipelő nő, 
a sarokban szotyolahéj, csikkek, és egy 
V33-as kupakja.
Mégis mindebben van valami idilli -  
a romlottságban rálelni a szépre: 
ahogy a Bükk felől a szél a tölgylevelek

illatát,
ahogy a hömpölygő tömeg, ahogy

a kiskutyám kedvenc 
póznasarkai, ahogy albérletetek és

ismerős utcák,
éjszakai hazagyaloglások húszévesen,

amikor vodkákra 
s cigire költötted a taxipénzt.
Amikor összerezzentél, ha csapatnyi 
fiú jö tt veled szembe.
Átaludt délelőttök, másnapos összebújások, 
az első női öl ánizsíze, 
önkívületig hajszolt obszcenitások, 
szerelmek, melyeket az idő  maszkírozott

azzá,
tulajdonképpen csak félresikerült

dugások voltak
szépfiúkkal, akiknek az arcára már

nem emlékszel.
Undor a test sós rozsdalevétóí, 
a közhely, hogy a hús egyszer

a csontra szárad, 
amikor már nem ijedsz meg,

ha kopogtatnak,
lét-nemlét egysíkúsága, amikor a szépség

okafogyottá lesz. 
Sör habja szád szélén, mézes kávé a nyelven. 
Monostori rózsák úsznak a tekintetedben, 
húsevő növények benned és rajtad kívül.

SIMONFY JÓZSEF

a sz ta ln á l

asztal pakolva torma 
gőzölgő kolbász sonka 
asztal pakolva torma 
gőzölgő kolbász sonka 
nem ülünk hárman 
mindig csak ketten 
nem ülünk hárman 
mindig csak ketten 
panaszolja anyám 
sose lesz unokám 
panaszolja anyám 
sose lesz unokám 
ölébe hajtva fejem szólok 
nekem se gyermekem 
ölébe hajtva fejem szólok 
nekem se gyermekem

u gyan ezt

egy órája 
van még 
egy órája 
van még 
finom ital 
cigaretta nő  
finom ital 
cigaretta nő  
papírt ceruzát 
hadd írjak még 
egy verset 
papírt ceruzát 
hadd írjak még 
egy verset 
nagyot köp 
a hóhér helyemben 
ugyanezt tenném 
nagyot köp 
a hóhér helyemben 
ugyanezt tenném

da ln ok

egy fűszál alkonyában tengetem életemet
egy fűszál alkonyában tengetem életemet
valamit belém dobnak gyűrűzöm mint a víz
valamit belém dobnak gyűrűzöm mint a víz
szipókázom az ürességet fehér
ködben angyal lépked
szipókázom az ürességet fehér
ködben angyal lépked
vagy köddé vált angyal sűrű csöndje
vagy köddé vált angyal sűrű csöndje
nincs a fehérnél sötétebb
nincs a fehérnél sötétebb
kiherélt nyár senki se szereti egymást
kiherélt nyár senki se szereti egymást
nem nyílik virág vasgolyót
ringat a cseresznyeág
nem nyílik virág vasgolyót
ringat a cseresznyeág
dalnok ül ül vékony fröccse mellett
dalnok ül ül vékony fröccse mellett
ül szó nélkül a dal magától éneklődik
ül szó nélkül a dal magától éneklődik
magától éneklődik a dal
magától éneklődik a dal
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M IK LÓ S K RISZTIN A

A kollektív és egyéni em lékezet 
am bivalenciáj a
(avagy h o g y a n  te re m tő d ik  a  h ag y o m án y  
D rag o m án  G yörgy  M áglya  c ím ű  reg én y éb en )

Dragomán György Máglya című re
génye alapján az emlékezés problemati
kájának kérdéskörét tárgyalom: hogyan 
emlékszik a kisváros a halott Nagyapá
ra, illetve a Nagymama milyen képet 
nyújt unokájának, Emmának, a halott
ról. Ezen problematika körüljárása során 
a Halbwachs-féle kollektív emlékezet fo
galmát használom, mely a műben szem
ben áll az egyéni emlékezettel, illetve 
összekötöm az Assmann-féle külső emlé
kezés dimenzióval, a kommunikatív em
lékezettel. Illetőleg foglalkozom a nagy
mama rituális folyamataival, ezen belül 
az előírás és követés aktusával, melyek 
tulajdonképpen egy hagyományt terem
tenek meg az új világ számára. Emma, 
egy más generáció szülöttje lesz az, aki 
tovább élteti, és nem hagyja elveszni a 
tradíciót. Ezen rituális folyamatok az em
lékezés külső dimenzióinak mentén való
sulnak meg, a mitikus, illetve kulturális 
emlékezés révén. S nem mellékesen vizs
gálom a látás, a meglátás problematiká
ját, mely eszközként szolgál az emlékezés 
folyamatában.

A Tegnap és a Ma kommunikációja tet
ten érhető a regény során. Az első lépés 
az, hogy a szereplők múltként kezelik a 
múltat, tudatosítják, hogy a jelen egy más 
korszak kezdete. Az új világ ijesztő más
ságát a narrátor megtapasztalja a város 
egyetlen hipermarketében is: „Lekvárok
ról beszél, vécépapírról, halkonzervekről, 
csokoládékrémről, minden van, és min
den lesz, most már mindig lesz minden, 
úgy mondja, mint egy imádságot, mintha 
nem hinné el, és saját magát is meg akar
ná győzni arról, hogy mégis igaz”(102.). 
Ez az az új világ, amelybe hirtelen bele
csöppentek a szereplők, amelyet a forra
dalom halottai nem tapasztalhatnak már 
meg, melyet ők el sem tudnának képzel
ni. Az idézett műben ezen a ponton követ
kezik be a gadameri fordulat: miközben 
történik a régi rendszerről való megemlé
kezés, párhuzamosan létrejön az új világ 
struktúrája. A harmadik vonás pedig ab
ban rejlik, hogy a múlt nem tűnt el nyom
talanul, hiszen megjelenik a kis házikó, 
melyben a város lakói gyertyákat gyújta
nak a halottak emlékére.

N ag y ap a-k ép ek
Az emlékezés mozgásának hála, az, 

akire emlékszünk, soha nincs fizikailag 
távol tőlünk, tehát az emlékezés legyő
zi a távolságot, olvashatjuk Asmann-nál. 
„Az emlékezet a szocializálódás folya
mán tapad az emberhez. Bár mindig az

egyén az, aki emlékezettel »rendelkezik«, 
az emlékezőképesség mégis kollektív pro
duktum. Eszerint a »kollektív emlékezet« 
kifejezés nem metaforikusán értendő. 
Kollektívumok ugyan nem »rendelkez
nek« emlékezettel, de meghatározóan be
folyásolják tagjaik emlékezetét.” (36.) Jan 
Assmann kategóriája — a kommunikatív 
emlékezet — mentén mutatom be a kisvá
ros Nagyapa-képét, mellyel ellentétben a 
Nagymama és Pali bácsi Nagyapa-képe 
áll.

Amikor Emma az első napon iskolába 
indul, Nagymamája így készíti fel: „Men
jek már, legyek jó, és ha róla vagy Nagy
apáról valami rosszat hallanék, azt ne 
higgyem el. Hazugság az egész. Sok irigy 
sokat beszél.”(53.) Már az első órán így 
szól hozzá a tornatanár: „Nekem kell tud
ni a legjobban, hogy akik a sortüzekben 
meghaltak, azoknak a testét a mai na
pig nem találják, mert azok a mocskok 
elkaparták valahova őket. Tudnom kell, 
mert a képmutató álszent nagyapámnak 
is köze volt hozzá, bezzeg az ő holtteste, 
az megvolt, azt bezzeg el lehetett temet
ni.” (83.) A kis házikóban gyertyát gyúj
tó néni is dühösen szól Emmára, amikor 
meglátja közeledni a Nagymamát: „A né
ni akkor sziszegve rám kiált, azt kiáltja, 
hogy én is a bűnösök közé tartozom, szé
gyelljem magam, hogy erre a szent hely
re mertem jönni, takarodjak innét.” (50.) 
Az emlékmű, melyet a városlakók egy 
központi házikóban állítottak a halottak
nak, egyértelmű jele annak, hogy a múlt 
nem tűnt el nyomtalanul, emlékeit nem
csak az emberek elméjébe kódolták, ha
nem a nyilvános tereken is. Illetve a múlt 
lenyomatának tekinthető a tartótiszt lá
togatása a Nagymamához. Az előbbiek
ben bemutatott részletekből kirajzolódik 
a Nagyapáról kialakult kollektív emléke
zet, mely szerint áruló volt, támogatta a 
kommunizmus eszméit.

Ezzel ellentétben áll a Pali bácsi és a 
Nagymama emléke a Nagyapáról, akik 
szerint segítette a forradalmat, csak nem 
volt nyilvánvaló, ezért nem tudhatta meg 
a közösség. Amikor Emma először talál
kozik Pali bácsival, meglepve hallja, hogy 
ő nem haragszik a Nagyapjára: „Rám 
mosolyog [...]. Úgy fog hajtani, mint a lo
vat, máskülönben nem tudna a másvilá
gon nagyapám szemébe nézni.” (107.) To
vábbá bővebben is kifejti véleményét: 
„A nagyapám hős volt, végigcsinálta a há
borút, a hadifogságot, a munkatábort, az 
átnevelőtábort, azt, hogy sebész létére ut
caseprőt akartak csinálni belőle, minden 
kibírt, azt is ki fogja bírni, hogy halálá
ban is meghurcolják, de azt nem, ha a sa
ját unokája beszél marhaságokat.” (108.)

Rusz Lívia: Arm e Frank, 1970 
(a Kolozsvári M űvészeti M úzeum  tu lajdona)

Amikor a kislány a Nagyapa halála fe
lől érdeklődik Pali bácsitól és a Nagyma
mától, ugyanazt a választ kapja: nem lett 
öngyilkos. Pali bácsi így fogalmaz: „Meg
rázza a fejét, azt mondja, ő a tűzbe ten
né nagyapámért a kezét. Száz százalék, 
hogy nem ölte meg magát. Soha nem volt 
besúgó. A szeku ölte meg, és kész.” (108.) 
A Nagymama pedig így válaszol a kér
désre: „a gyúródeszkára csap, úgy mond
ja, nagyon-nagyon haragosan, hogy az 
apjuk faszát, azt, hogy az istennyilá
ba lett volna besúgó, mikor egész életé
ben gyűlölte a kommunistákat, öt évig 
volt átnevelőtáborban a Duna-csatorná- 
nál, na ott tényleg meg akarta ölni ma
gát, de nem hagyták meghalni [... ]. Nem, 
Nagyapám soha nem ölte volna meg ma
gát. Onnantól kezdve, hogy hazajött a tá
borból, nem akart mást, csak túl akarta 
élni ezt az egészet.” (69-70.)

A kisváros, a Nagymama és Pali bá
csi Nagyapa-képe vegyül a kislány fejé
ben. A kollektív emlékezet által alakul ki 
Emma egyéni emlékezete a Nagyapjáról, 
akit soha nem ismert. A kisváros nem 
tudja már megváltoztatni a képet a Nagy
apáról, mert akkor új csoportidentitásra, 
forradalomképre, a múlt átértelmezésére 
lenne szükség. A kollektív emlékezet sze
lektálja a történelem jelentős és jelenték
telen eseményeit, elemeit, ezért nem tud 
a forradalom, a történelem a közösség ha
gyományának részévé válni.

R itu á lis  fo ly am ato k
A regény elején már elkezdődik Nagy

mama rituális folyamatainak demonst
rálása. Az első mozzanat a kávézaccból 
kirajzolódott homoklabirintus, melyben 
Emma meglátja magát, majd az intézet
ből való együttes távozás során szintén: 
„Odanyúl, megfogja a bal kezem, négy 
fekete vonalat húz a kézfejemre a sze
nes krétadarabbal, aztán egy ötödikkel 
áthúzza. A krétadarabot a kezembe ad
ja, azt mondja, ahogy kilépünk a kapun, 
dobjam a hátam mögé.” (21.) A követke
ző rituális mozzanat a vonaton történik, 
amikor a Nagymama táncolni kezd, ka-
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talizátorszereppel bír, az ő ritmusát köve
tik a zenészek: ha a Nagymama gyorsul, 
a zenészek is, ha viszont lassul, akkor is 
követik. Az első reggel is egy rituális ak
tussal indul, amikor is a Nagymama a 
gyúródeszka előtt állva rajzol valamit 
a lisztbe, majd kitörli, megint rajzol, és 
megint kitörli. Ezt a folyamatot a Nagy
mama többször is végrehajtja a regény so
rán, a harmadik alkalommal következik 
be az Assmann-féle előírás- és követés- 
modell. A Nagymama azt kéri Emmától, 
hogy csinálja utána, amit lát. Assmann 
azt írja: „A múlt nem magától támad, ha
nem kulturális konstrukció és reproduk
ció eredményeként születik.” (88.) Ebben 
az esetben a Nagymama indítéka arra, 
hogy Emma utána csinálja a műveletet, 
az az, hogy hagyományt teremtsen, to
vábbadja a tudást. Ezt meg azért teszi, 
hogy a rítus ne vesszen el, hogy megma
radjon az értelme, és hogy örökre éljen a 
leszármazottai emlékezetében, hiszen: 
„Mihelyt használaton kívül kerül, in
kább sírhantja, mintsem edénye az érte
lemnek, és csak az interpretátor képes a 
hermeneutika műfogásaival, kommentá
rok útján újraéleszteni az értelmet.” (91.) 
Emma a halott Édesapja arcát rajzolja a 
lisztbe, erre a „Nagymama azt mondja, 
megértettem a lényeget, vagy mindig is 
tudtam. A fájdalom segít emlékezni, de 
úgy, hogy mégse csak a fájdalomra em
lékszünk, hanem mindenre, mert muszáj 
mindenre emlékezni, mert csak az van, 
amire emlékszünk, amit elfelejtünk, az 
nincs többet, eltűnik a múltból, eltűnik a 
világból.” (77.)

A regény további részében következő 
rituális tevékenységeket nem egyedül a 
Nagymama végzi, hanem együtt Emmá
val. Erre példa az az eset, amikor a fás
kamrát kövekkel szórják körbe. A továb
biakban történő rituális folyamatokban 
Emma már automatikusan tudja, mit 
kell tennie, már el sem kell, hogy mondja 
neki a Nagymama, mi a teendő. Meg sem 
kell magyaráznia, hogy miért teszik, Em
mának a vérében vannak ezek a folyama
tok, eredendően tudja a jelentésüket és az 
értelmüket. Ezen esetekben véltem felfe
dezni kettejük között a heideggeri együt
tes jelenvalóiét meglétét, mely nem azo
nos az együttléttel.

A továbbiakban Emmának már egye
dül is része van a rituális folyamatok
ban, például amikor elveszíti a hőn sze
retett hajgumiját, amit a Nagymamájától 
kapott, ő pedig az Anyukájának akarta 
adni, de mivel nem volt alkalma rá, Em
mának ajándékozta. Egyedül van az osz
tályteremben, mindenki szüneten van. 
„Tudom, hogy képzelem csak, nem cseng
hetnek, kócot tömtem beléjük. Megállók, 
úgy hallgatózom, tudni akarom, hogy 
merről jön a hang, de csend van” (190.) 
— mondja Emma. Ebben az az érdekes, 
hogy nem azért biztos abban, hogy kép
zeli a hangot, mert lehetetlennek tartja, 
hogy megtörténjen, hanem azért, mert 
tudja, hogy kócot tömött a kis csengety- 
tyűkbe, így nem tudnak hangot kiad
ni. „A por hosszú, egyenes csíkban hullik 
a padlóra, a kabátok felé mutat. Előre
lépek, közben megint a porba nyúlok, 
megint a levegőbe szórom, a csík tovább

nő, követem, hagyom, hogy vezessen, ha
gyom, hogy mutassa az utat.” (191.) Ebből 
is látszik, hogy milyen erős a hite a misz
tikában, őszinte meggyőződéssel bízik a 
rituális folyamatok valóságában, igazsá
gában. Amikor Emma részese a rituális 
folyamatoknak, teljesen megnyílik, s a 
heideggeri értelemben elrejtetlenné, igaz
zá válik. Ezáltal tud oly őszintén hinni a 
misztikában, hiszen „viszonyuk” elrejtet
lenné vált. Emma képes arra, hogy pár
beszédbe vagy kommunikációs folyamat
ba kerüljön a rituális folyamattal, hiszen 
mint aktív individuum reagál a jelek
re. Ez az egyetlen lehetősége arra, hogy 
megnyissa, el-nem-rejtetté tegye, kira
gadja elrejtettségéből a folyamatot. Em
ma reakciója és odaadása nemcsak a 
látszatban, hanem a látszattal szembeni- 
ségben mutatkozik meg. Ezen esetekben 
a hangsúly az utalás és megjelenítés ér
telmi dimenziójára kerül.

A lá tá s , m eg lá tá s  
p ro b le m a tik á j a

A látás mint meglátás metaforikus ér
telemben jelenik meg a szövegben, szi
nonimája lehet a felfogásnak, a megér
tésnek. Emma akkor bizonyosodik meg 
arról, hogy a néni, aki érte ment az in
tézetbe, a Nagymamája, amikor aprólé
kosabban megnézi a kávézaccban kirajzo
lódott saját, majd Anyukája képét: „Anya 
arcát látom, felismerem, ő az, néz és mo
solyog kedvesen, de mégis szomorúan, az
tán ő is tovább öregszik, az arca ránco
sabb lesz, az álla meghegyesedik, már a 
néni arcát látom, már ő néz rám a zacc- 
ból, néz és mosolyog.” (10.) Mielőtt az 
édesanyja képét látta volna, a saját arc
képe jelent meg a csésze alján, mely bi
ológiai -  és persze természetfeletti -  bi

zonyíték Emma számára a rokonságra. 
Itt kezdődik el a heideggeri értelemben 
vett igazság, el-nem-rejtettség folyama
ta. A megpecsételt ígéret jelenete után is 
meglátja Emma magát az ujjából kiser
kenő vörös vércseppben. A kislány, aho
gyan meglátja saját arcképét, ezzel egy
szerre látja a halott Édesanyja arcát és a 
Nagymamája arcát is. Az előbbi jelenet
ben a kávézaccból kirajzolódó képsorozat 
a család női tagjairól, analógiásán műkö
dik a vércseppben meglátott kislányarc
képre is.

Az egyik legdrasztikusabb látással, 
meglátással kapcsolatos jelenet az, mikor 
Emma meglátja magát a támadó kutya 
szemében: „Megint a szemét nézem, a sze
me legközepét, a pupillája fekete tükrét, 
látom benne magamat, a blúzom, a csen- 
gős gumit a copfomban, az arcomat, ahogy 
féloldalasán mosolyogni próbálok, látom 
a szemem, a szememben az ijedtséget, lá
tom, hogy zöld, mint az Anyáé volt, lá
tom a pupillám fekete pöttyeit, látom azt 
is, hogy félek, úgy áramlik belőlem kifele 
a félelem, mint a fekete füst.” (119.) Mint
ha benne lenne a kutyában, mintha egy- 
gyé vált volna vele, azáltal, hogy a szemé
be nézett. Megérti, hogy teljesen a kutya 
irányítása alá esett, nem tehet semmit, 
nem tud egyedül kiszabadulni. Emma 
meglátásaiban van valami művészi, vala
mi szép, de ugyanakkor nagyon ijesztő is.

Dragomán György a gadameri fordula
tot írja meg, ahogyan a narrátor emlék
szik a forradalomra, azzal egyazon idő
ben megkezdődik az új világ születése. 
A regény témájának tekinthető a rend
szerváltás mint élmény; az emlékezés, a 
felejtés problematikája; a hagyományte
remtés, illetőleg a narrátor, Emma iden
titásának kialakulása, fejlődésének sza
kaszai is. Ezt a sokszerű témamegjelölést 
a regény telítettsége, töménysége adja, 
mely nem enged konszenzusra jutni, nem 
mondja ki az igazságot.
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SZŐCS ISTVÁN

Jegyzetek  divatos tém ákról 
Javítandani -  Ahogy lehet...
í .
Hatvanhat esztendő során (1951— 

2016) kb. kétezer újságcikk, hírlapi 
jegyzet, tanulmány s más egyéb jelent 
meg tőlem néhány folyóiratban és újság
ban. Persze, nem mind tiszta búza; ám 
a kisebb-nagyobb szépséghibákkal ékte- 
lenkedők között akár legalább hatvan
hat is olyan, amelyben nem én vagyok 
vétkes, és nem is a cenzúra, hanem fi
gyelmetlen nyomdai szedő vagy gépmes
ter, ha még egyszer élnék, először ezeket 
szeretném helyreigazítani, a saját hibá
im nem bántanak, viszont a mások ma
lackodásait még holtomban sem válla
lom.

Bár ez utóbbiak között egész jelenték
telenek is vannak, mégis fájnak. Két pél
dát mesélnék el; egy egészen aprót és egy 
egészen súlyosat.

2 .
Olvasom valahol, hogy egy régiség

gyűjteményben találtak egy tizenhato
dik században készült revolvert. Csipke
lődő jegyzetsorozatomban lecsaptam rá: 
ez így lehetetlenül van mondva! A „forgó
pisztoly” jelentésű revolver szó az angol
ban is alig kétszáz éves (noha a forgatást 
jelentő latin ige több mint kétezer éve 
használatos: revolvere), ráadásul a ma
gyarban csak 1858-tól ismert „revolver” 
szó kimondottan modern hangzású, és is
métlőpisztolyra is használják (lásd példá
ul Magyar szókincstár), noha főleg mozi
látogatók és ponyvaregényírók. Láttam 
azonban egy felvétel reprodukcióját is ró
la, s valóban: hasonlított egy revolverhez. 
Ezért a jegyzet után odaírtam a követke
zőket:

„Ilyen esetekben, amikor valami 
»olyan, de mégsem az«, a macska körme
ire kell bíznunk; tehát tegyük idézőjelbe, 
arra való az idézőjel, hogy éreztessük ve
le a valóság és az elnevezés között -  a tá
volságot.”

Ezt az utolsó bekezdést valaki töröl
te, a jegyzet anélkül jelent meg. A cenzú
ra húzta ki. Hogy miért? Talán a valóság 
és elnevezése viszonyáról nem tartot
ta helyesnek értekezni. Egy cenzornak 
mindig szédületes dolgok jutnak eszé
be. Például egyszer az egyik kihúzatta 
egy könyvből azt, hogy a regényhősnek 
a Carpaţi volt a kedvenc cigarettája! Az 
ugyanis irredentizmus, mivel a Kárpá
tok hegyvonulata alkotta a régi magyar 
királyság határát! Kivették azt, hogy „a 
nap magasra hágott”: mert bántja az ol
vasó szeméremérzékét: mert, ugyebár, a 
ménló szokott „hágni”, fajfenntartó te
vékenység érdekében! Es így tovább. És 
ebből már el lehet képzelni, milyen ki
fogások merülhettek fel valóban kényes 
kérdések megvitatásai során!

3.
Az ezerkilencszázötvenes évek vége fe

lé indult az Utunk nevű irodalmi hetilap
ban egy ilyen című sorozat: Nézzünk hát 
szembe! Vagyis merjük megvitatni, hogy 
a két világháború közti erdélyi magyar 
irodalomból (a hazai „magyarból”) mi a 
maradandó érték, mit továbbra is népsze
rűsíthetünk, mi az, amivel szemben ha
tározottabban meg kell fogalmazni fenn
tartásainkat, és mi az, amit végleg el kell 
utasítanunk. Az utóbbi sorozat legkénye
sebb tétele Reményik Sándor költészete 
volt: senki sem akart írni róla, pedig bi
zonyos zártabb körű értekezleteken, pél
dául pártszervezeti gyűléseken feszeget
ték a kérdést, különösen Nagy István 
„munkásíró”, legalábbis Marosi Péter, 
az irodalombírálat rovatának vezetője és 
Földes László, a főszerkesztő szerint. Vé
gül én vállaltam a szembenézést.

4.
Nemrég írtam már arról, hogy Remé

nyik Sándor ezerkilencszáznegyven őszén 
milyen elutasításokra talált a legmagasabb 
szintű hivatalos magyar állam- és társada
lomvezetés részéről bizonyos kitüntetések 
meg nem adása alkalmából. Efelől érettsé
giző korom táján, persze, bizalmas beszél
getések alkalmából, baloldali és nagyon 
baloldali tanáraim tájékoztattak. Ez meg
erősítette azt az álláspontomat, hogy a ki
sebbségi életformának nem lehet a létfel
fogása és „attitűdje” az a bizonyos „Ahogy 
lehet” életvitel, nem lehet magyar taktika, 
amit a Reményik-Végvári-versek sugall
tak, vagyis egy magyar ember nem lehet

„Miazma, láz, orozva dúló féreg”.
Már gyerekkoromban is „multinacioná

lis” környezetben növögettem, és öreg ta
nítóink pipaszárral kikopogtatták a fejün
kön, hogy „a magyar ember ellenségeivel 
szemben is becsületes”, édes fiam, ezt so
hase felejtsétek el. És más hatásosabb sze
mélyes tapasztalataim is voltak. Például, 
az egyik szomszéd fiú, egy bizonyos Ştefan 
(apja rendőrkomiszár volt), akivel együtt 
jártunk halászni a közeli Maros-partra, és 
akivel, noha nagyon jóban voltunk, szün
telen azon vitatkoztunk, hogy kik jobbak, 
szebbek, erősebbek a népek fiai közül? Egy
szer, döntő érv gyanánt, megmutatta 1938- 
as kiadású földrajz-tankönyvét: „Nyugati 
szomszédaink a magyarok. Tagadják szent 
jogainkat, rosszlelkűek, minden lépésün
ket lesik!” Látod, hé! -  mondta kuncog
va Ştefanică; s ha azt is számítjuk, hogy 
mindig legyőztünk titeket, igazán jó volna, 
hogy visszamenjetek Ázsiába”!

De azért vígan halásztunk tovább, 
együtt...

Húsz év múlva, amikor megírtam a 
Reményik-tanulmányt, gyakran eszembe 
jutottak ezek a gyerekes viták.

5.
A tanulmányommal senki sem volt 

elégedett. Nagy István, noha még csak 
azután lett az Utunk igazgatója, már 
kéziratban elolvasta, felháborodva menny
dörögte, hogy „kérem szépen, nem sze
retem az olyasmit, hogy valakit azért 
lökünk ki az ajtón, hogy két másikat be
engedjünk az ablakon”. Ez arra vonatko
zott, hogy Reményik magyarságretoriká
jával szembe állítottam Babits és Dsida 
Jenő magyarságfelfogását, hogy meny
nyivel kulturáltabbak! Marosi Péter mint 
rovatszerkesztő pánikba esett. Meg kell 
erősíteni a kritikai élét: itt van például 
Reményik Petőfi-verse, nagyon idealista, 
misztikus; nyírd ki azt!

Újragépeltük az oldalt, dúsítva néhány 
idealizmusellenes frázissal. Frázisokkal 
ostorozva a frázisokat. Marosi Péternek 
azonban végül is csak eszébe jutott, hogy 
„azért mégis... hm.... azért mégse...” Én pe
dig ahányszor újraolvasom Reményik ver
sét, erősödik a belátásom, hogy a túlhe
vített szónokiassága ellenére Reményik 
Pefőfi-verse valóban megrendítő köl
tői látomás... Ne húzzam ki ezt a szemi- 
narizálást?... kérdeztem Marosit. DE! DE! 
DE! Azonnal húzd ki! Nagy István úgysem 
szokott soha semmit kétszer elolvasni.

így maradt ki ez a vers a Reményik
ér tékelésemből, és azóta is éreztem esz
méim közt űrt!

Azóta is csodálkozom, hogy több mint 
ötven év során senkitől sem hallottam, 
senki sem olvasta. Annál is inkább, mert 
egy olyan költői ideát tartalmaz, amelyet 
ma sokan mindegyre hajtogatnak anél
kül, hogy eredeti forrására hivatkozná
nak!

íme, csak néhány sor a Petőfihez írott 
költeményből:

„Ha őseink csak földet hagytak ránk:
Te reánk hagytál egy darab eget
Egy örökrészt a porló rög felett.”

HAZA A MAGASBAN! Ez bizony az!... 
Azt hiszem, manapság ezt a költői esz
mét, látomást általában elsőként Illyés 
Gyulának tulajdonítják. Pedig amit Ily- 
lyés megírt (Puszták Népe, Magyarok 
stb.) az: A haza a mélyben!

6 .
A Nézzünk hát szembe sorozat azóta 

sem zárult le: sikertelen maradt. A mai 
„fiatal” olvasók -  értvén alattuk az öt- 
ven-hatvan éveseknél fiatalabbakat -  
egyáltalán nincsenek otthon a „hazai 
magyaréban: Aprilyt talán még ismer- 
getik, de Dsidát már alig-alig, Bözödi, 
Daday Loránd, Karácsony Benő, Ignácz 
Rózsa, Makkai Sándor, Nyirő József, 
Szántó György, Tamási Áron; többnyire, 
legfennebb; csak hangzatos nevek! Nin
csen a kiadók által készített nyilvántar
tás, statisztika, szerzők neve és megje
lent könyvek száma szerint huszonöt éve! 
Ahogy a színházaknál sincs előadások és 
nézők száma szerint. Már huszonöt éve 
nincs. Ha érdeklődik az ember, méltatlan
kodva leintik!... Hát nem leginkább ezzel 
kéne ma szembenézni? És felelni rá!?
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SZÁNTAI JÁ N O S

A N agy, a Jó  é s  a K özep es  
R en d ező  -  m eg  a h é t m ester lö v ész
Vannak a filmtörténetben (is) olyan 

klasszikusok, amelyek egyrészt megin
gathatatlanul magasodnak a horizonton, 
mint égbe nyúló hegycsúcsok, másrészt 
értelemszerűen megmászásra ingerelnek 
minden arra járó kalandort. Ilyen klasz- 
szikus például Akira Kuroszava 1954-es 
mestermunkája, A hét szamuráj. Sokak 
szerint minden idők legnagyobb japán 
filmje. Ismét sokak szerint (és ezzel köze
ledünk a témához) az első' modern akció
film. Olyan vizuális és történetelemeket 
találhat meg benne a néző, amiket ma 
már boldog-boldogtalan használ -  példá
ul a drámai erőt kiemelni hivatott lassí
tás vagy a habozó hős figurája. Elszórtan 
szerepeltek ugyan ezek az elemek koráb
ban is, de Kuroszava fűzte össze őket 
egyetlen koherens hatásmechanizmussá.

INEMATOGRÁF

Kuroszavának nem volt könnyű dolga. 
Ugyanis a kezdetek kezdetén nem tudta 
pontosan, mit akar. Volt egy elképzelése, 
miszerint csinál egy filmet egy szamuráj 
egy napjáról. Mondjuk, a szamuráj felkel, 
eszik, mosdik, felöltözik, elmegy dolgoz
ni (urát szolgálja fegyvereivel), aztán va
lamit elvét és a nap végén harakirit követ 
el, hogy becsületét megtartsa. Ám a sztori 
nem volt elég erős. És akkor jött a nagyon 
egyszerű és nagyon komplex talált törté
net: egy történelmi anekdota. Egy falu fel
bérel néhány szamurájt, hogy megvédje 
őket a rablóktól. És ebből lett, ami lett.

Csupán hat évet kellett várni, amíg 
Hollywood felfedezte magának a csodála
tosan egyszerű történetet. 1960-ban jött 
John Sturges, és átszabta a hét szamuráj 
történetét, a kurrens amerikai ízlésvilág 
szerint. Keresve se találhatott volna jobb 
környezetet, mint a japán legendárium 
amerikai megfelelőjét: a westernt. Nem 
sokat változtatott a történet lényegén: van 
egy békés falu, melynek lakóit egy rabló
banda szipolyozza. A falusiak a kapához 
értenek, a fegyverhez nem. Végső elkese
redettségükben profi mesterlövészekhez, 
fejvadászokhoz folyamodnak. Elkezdődik 
a harc, és a hősök hősökké válnak, a fa
lu által jelképezett mindennapok tovább 
pörögnek, a rablóbanda képviselte gonosz 
pedig elbukik. Érdekes, hogy a film annak 
idején (1960-at írunk, ugye), ó-Hollywood 
bukása után, az újhullámos mozgalmak 
felívelése közepette vegyes fogadtatásban 
részesült. Az is igaz, hogy Sturges onnan 
kapott megerősítést, ahonnan a leginkább 
várta: Kuroszavának annyira tetszett a 
film, hogy egy japán díszkardot küldött az 
amerikai rendezőnek.

Újabb 56 évet kellett várni, amíg Holly
wood úgy döntött, megérett az idő egy re

make elkészítésére. Időközben persze 
Sturges dolgozata igazi kultuszfilmmé 
nőtte magát. Idézik, referenciamunkaként 
hivatkoznak rá, rajonganak érte. Amolyan 
hófödte csúccsá vált maga is. Nagy volt te
hát a kísértés, viszont a megoldandó fel
adat sem volt éppen csekélység, ugyanis a 
remake-et vászonra álmodó rendező, An
toine Fuqua nem mondhatja magát a wes
tern műfaj mesterének. Viszont akciófil
mekben (Orvlövész, Támadás a Fehér Ház 
ellen, A védelmező) otthonosan mozog. Per
sze elmondható, hogy könnyű dolga volt: a 
történet adott, a karakterek szintén, csak 
hozzá kellett tenni a stílust.

Hogy miért nem sikerült neki? (Mert saj
nos nem sikerült.) íme, néhány példa. Igaz, 
hogy a nagy elődök miatt (Yul Brynner, 
Steve McQueen, Charles Bronson, Robert 
Vaughn, James Coburn, Horst Buchholz, 
Eli Wallach stb. a Sturges-változat hő
sei) választott sztárgárda (Denzel Wa
shington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vin
cent D’Onofrio, Byung-hun Lee, Manuel 
Garcia-Rulfo, Peter Sarsgaard stb.) reme
kül teljesít. Mindenki teszi a dolgát, a bő 
fél évszázada megrajzolt karakterek sze
rint, sőt azon túl is. Ám a köztük levő, il
letve a mesterlövészek és a falubeliek közti 
viszonyrendszer egyszerűen nem műkö
dik. Fuqua fogta a Sturges-változatban fi
noman kidolgozott viszonyhálót, és kidob
ta az ablakon. Sturgesnél a felbérelt profik 
mindegyike valamilyen szinten intim vi
szonyt alakít ki a falubeliekkel. A törté
net során kiderül, hogy szinte egyik profi 
sem csak az, ami: mindegyiknek vannak 
nagyon is emberi problémái, gyengeségei, 
érzelmei, amelyekkel valamilyen szinten 
szembe kell nézniük a látszólag egyszerű 
rutinmunka során. A Fuqua-féle változat
ban jórészt hiányzik a falubeliek és a pro
fik közötti viszony ábrázolása. Nem tud
juk, miért, ugyanis hosszukat tekintve 
csupán 5 perc a két film közötti különb
ség. Az időt, amit Sturges a karakterek 
közti viszonyháló kidolgozásra szán, azt 
Fuqua a főszereplők karakterének kidom
borítására és a Hollywoodtól jó ideje meg
szokott akciójelenetek kidolgozására for

dítja. Az eredmény: megvan a játék tere, 
játszanak a szereplők, de mintegy autista 
módon. Maguknak. Akár egymással is. De 
anélkül, hogy valamiféle közük lenne egy
máshoz.

Egy másik példa: Sturges filmjében 
Chris Larabee Adams (Yul Brynner) az 
egyetlen figura, akiről nem tudunk sem
mit. Nincsenek problémái, mindentől és 
mindenkitől távol tartja magát. Tulajdon
képpen ő a klasszikus westernhős, aki a 
mitikus jegyekkel felruházott vadonból be
lovagol a civilizációba, megmenti azt, de 
képtelen azonosulni a civilizatorikus ér
tékrenddel, ezért a társadalom teste végül 
kiveti magából mint idegent: visszalovagol 
a mítoszok világába. Fuqua verziójának 
főhőse, Chisolm (Denzel Washington) szin
tén így indul. Titokzatos, kiismerhetetlen. 
Ám aztán kiderül: személyes bosszú ve
zeti a negatív főszereplő, a vadkapitalista 
Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard) el
len. A bosszúálló hős motívuma sokkal 
gyengébb, mint a tragikus hősé.

És a példákat lehetne sorolni még. Le
hetne élcelődni azon, hogy mennyire vic
cesen vetül le a Hollywoodban manap
ság nagyon divatos politikai korrektség 
a filmben: van a hét mesterlövész között 
minden, fehér, mexikói, fekete, sárga, vö
rös. Kész csoda, hogy meleg és nő nincs 
köztük. Lehetne fanyalogni a klisészerű- 
en bombasztikus párbaj-, csata- és egyéb 
akciójeleneteken. Lehetne, de minek. 
A lényeg, hogy a forma megvan, viszont 
eléggé üres. És stílustalan.

Konlúzióként: Fuqua filmje nem nevez
hető rossznak. Amit megcsinál, azt jól csi
nálja. Csak éppen kilúgozza mindazt, ami 
Sturges változatát működteti. És alig tesz 
valamit a helyébe. Kuroszava alapmunká
jával nem is érdemes összevetni. Ha va
laki úgy nézi, hogy egyik korábbi filmet 
sem látta, az jól is szórakozik. Aki viszont 
nincs ebben az áldott helyzetben, az nem 
biztos, hogy felállva tapsol a végén. Sőt.

A h ét m esterlövész (The M agnificent 
Seven), színes amerikai western, 133 perc, 
2016. Rendező: Antoine Fuqua. Forga
tókönyvíró: Nie Pizzolatto, John Lee 
Hancock. Operatőr: Mauro Fiore. Zene: 
James Horner. Vágó: John Refoua. Pro
ducer: Roger Birnbaum, Todd Black. Sze
replők: Denzel Washington, Chris Pratt, 
Vincent D’Onofrio, Ethan Hawke, Peter 
Sarsgaard, Byung-hun Lee, Sean Bridgers, 
William Lee Scott, Haley Bennett.
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GYŐRFI KATA

Eletek, fiókok, 
talajm inták
Amikor a magánéletünket ennyire át- 

és áthatja a politikai élet, amikor a kri
tikai gondolkodáshoz elengedhetetlen 
többpólusú véleményformálás platformjai 
kiszorulnak a perifériára, a művészetek
nek figyelembe érdemes venni a válság- 
helyzettel járó felelősségeket. A színház 
megkísérel számot vetni a történelmi 
eseményekkel, amiket ha a körülöttünk 
lévő' világ nem tematizál, vagy nem csi
nál belőle nagy ügyet, lenyomódnak olyan 
mélyre, hogy csak szorongás és frusztrá
ció lesz belőlük.

A Temesvári Állami Német Színház ok
tóber 7. és 14. között lezajlott Eurothalia 
Fesztiválján elsősorban olyan (dokumen- 
tarista színházi) előadásokat láthattunk, 
amelyek az ilyen szempontból is fontos té
mákat feszegették.

E F  EÁTRUM

Három produkciót emelek ki a fesztivál 
műsorából. A kilencvenes évek óta műkö
dő berlini She She Pop csoport Fiókok c. 
előadását, a belga író, költő, drámaíró Pe
ter Verhelst rendezte Afrika c. előadást 
és a kétezerben alakult, szintén berlini 
Rimini Protokoll Kazahsztán -  talajmin
ta c. előadását. Valós információkkal és 
adatokkal dolgozik, valós tapasztalato
kat és történeteket dolgoz fel mindhárom 
előadás, és az egyes ember felől közelít a 
közös tapasztalat felé. A She She Pop pél
dául az NDK-ban és NSZK-ban született, 
keleti és nyugati mentalitásban nevel
kedett, a szocialista és a nem-szocialis
ta német nők fiókjait ürítette ki. Az Af
rika a kulturálisan kódolt skizofréniáról 
szól, hogy mennyire csak valamivel ellen
tétben tudunk a saját identitásunkról be
szélni. A Rimini Protokoll az olaj htjával 
párhuzamosan alakuló sorsokat szólal
tat meg, elbeszélve, hogy a világgazdaság 
milyen hatással van olyan emberek életé
re, akik eszünkbe sem jutnak, amikor te
letankoljuk az autónkat.

A She She Pop csoport tagjai főleg 
nők, egy közösségként működnek, és a 
saját életrajzi adataik és történeteik fel
dolgozása nem célként működteti a mun
káikat, hanem módszertani elemként. 
Minden előadásuk kísérlet, hogy a szín
ház terét egy utópisztikusán demokrati
kus dialógus terévé alakítsák át. A Fió
kok előadás hat, három NDK-ban, három 
NSZK-ban született, nevelkedett és szo
cializálódott nőről szól. A cím, a fiókok 
kiürítése metaforikus: egyszerre jelen
ti a tankönyvek, a történelmi könyvek, 
a szépirodalmi és pedagógiai művek, a 
kedvenc olvasmányélmények, füzetek, 
naplók, levelek és lemezek kiürítését, de 
azt is, hogy a személyiségünk alapjáig

ásunk, az emlékeinkben kutakodunk, és 
bevalljunk magunknak: kulturális örök
ségeinktől függenek jelenlegi ítéleteink 
és döntéseink. Három asztal, hat iroda
szék, hat nő, a jelmezek leginkább gro
teszknek hatnak, a nyugatnémet nők kö
tött, hímzett, szalagos, világosabb színű, 
drágább, minőségibbnek ható ruhákban, 
a keletnémet ruhákat pedig leginkább 
az egyszerűség, a kényelem és a prakti
kum jellemzi, bőrkabát és bőrcsizma -  
mind a hat nő szoknyát visel. Az NDK- 
nők [are] „under-sexed”, „over-fucked”, 
és vodkát isznak, az NSZK-nők pedig 
„over-sexed”, „under-fucked” és proseccó- 
val koccintanak. Az előadás dramatur
giai alapelve: körbejárni a legtöbb olyan 
témát, ami hatással lehet egy nő szemé
lyiségének alakulására, külön figyelmet 
fordítva a hetvenes—nyolcvanas évek spe
cifikus jelenségeire. Oktatáspolitikai el
vekről, emancipációról, az önértékelés és 
az elismerés formáiról, az autoritásként 
elismerhető dolgokról, zenei ízlésről, sze
xuális szokásokról és szerelemtapaszta
latokról beszélnek nyugat- és kelet-né
metországi nők egy-egy irodaasztalnál. 
A beszélgetésre az őszinteség, az egye
nesség, és a természetes ítélkezés és visz- 
szakérdezés is jellemző. A visszakérde
zés fontos, és az egész előadás gondolatát 
meghatározó gesztus. Feltevődik egy sze
mélyes kérdés, elindul egy válaszadás, 
és egy olyan fogalomnál, ami nagyban 
meghatározza a beszélgetés közös ért
hetőségét, elhangzik a „stop!”, és vissza
kérdeznek rá. Például a tehetség, a kapi
talizmus, a marxizmus, a feminizmus, az 
autoritás fogalmaira kapunk ilyen vagy 
olyan meghatározásokat, amelyek már 
önmagukban is hordozzák a kulturális 
kontextust, ahonnan ezek származnak.

Peter Verhelst és Oscar Van Rompay 
elődása Van Rompay kivételes életvitelé
ből indul ki, miszerint a színésznek va
lóban van egy telke Kenyában, ahol egy 
faültetvényt tart fenn, és ahol az év felét 
is tölti. Az előadás három részre (és azon 
belül több alegységre) osztható: az első lí
rai, a második absztrakt és a harmadik 
drámai. Az előadás kezdetén Oscar Van 
Rompay egy festékszóróval a teljes tes
tét a legnagyobb műgonddal ébenfeke
tére festi, s így a szó szoros értelmében 
afrikaivá alakul. A körülötte levő termé
szet Peter Verhelst-féle lírai leírását hall
juk, ami erősen az érzékek felől közelí
ti meg az afrikai -  az európai számára 
szokatlan -  tájat. Mely leírás korántsem 
tájleírás, nem egy eltartott természetta
pasztalat, hanem az abban való teljes lét, 
szerves összekapcsolódás, annak min
den jelenségével, a születéssel, a szeret
kezéssel vagy éppen a halállal együtt. 
Az előadás utolsó, hosszabb szegmen
se Van Rompay önéletrajzi monológja ar
ról: milyen volt belgaként önkéntes ok
tatónak lenni egy afrikai közösségben, 
milyen volt beilleszkedni egy olyan vi
lágba, ami a legtávolabb áll a referen
ciaalapú (nyugat)-európai mentalitástól, 
hogy hogyan gyönyörűek az afrikai nők, 
és mi vitte rá aztán arra, hogy birtokot 
vegyen magának ott, és hogyan fogadják 
a belga barátai, hogy ő két helyen él egy
szerre, hogy mit jelent fehér bőrben él-

Je le n e t a  Fiókok  c ím ű előadásból

ni, és mit jelent az, amikor valóban csend 
van. Az előadáson végigvonulnak, és új
ra- meg újra előkerülnek motívumok és 
gesztusok, melyeknek az első jelentései 
átértelmeződnek, kibővülnek és más he
lyet találnak maguknak az előadás ide
je alatt. Van Rompay játéktérben való je
lenléte: varázslat, legyen akár teljesen 
meztelen és feketére festve, akár farmer
ban — felmutatja és felejthetetlenné teszi 
az identitás fogalmainak képlékenységét, 
amit innen Európából nézve mégiscsak 
elég ritkán kell megkérdőjeleznünk.

A Rimini Protokoll több előadásában 
is tematizálja a globalizált világ alaku
lásával párhuzamosan alakuló egyé
ni sorsokat. Az olaj kitermelése mellett 
dolgozó vagy élő emberek életét politi
kai és személyes döntések határozzák 
meg. Az orosz—német származású, most 
már nyugdíjas ciszterna-autóvezető éle
tének legfontosabb eseményei az orosz 
és a német államok politikai döntései
nek következményei voltak: hogy éppen 
melyik országban számított bevándorló
nak, hogy éppen árvaházban volt-e. Az 
előadás szereplői a saját élettörténetü
ket mondják el, a különböző nyelveken, 
amiket beszélnek. Az előadás színhá
zi nyelve viszont beemeli a megszólalók 
múltját, a szülővárosaikról, a munkahe
lyeikről, a volt iskolájukról készült felvé
teleken keresztül, sokszor ál-dialogikus 
viszonyt teremtve a színpadon lévő em
berekkel -  mintha azok most beszélné
nek a volt munkatársukkal, a volt ta
nítójukkal vagy a nagyszüleikkel. A 
felvételek segítségével még közelebb ke
rülünk ezekhez a sorsokhoz. A művi 
szintetizálásra nem törekedvén a sze
replők minden színpadi izgalmaikkal és 
szövegtévedéseikkel együtt hiteles em
berek, akik nem mártírszerepekben áll
nak előttünk, hanem csak egyszerű
en megosztják velünk különös sorsukat. 
Történelemről, politikáról és gazdasági 
tényezőkről is csak az ő elbeszéléseiken 
keresztül esik szó -  az előadás nem akar 
semmilyen társadalomkritikai tanulsá
got átadni, csak puszta tényeket és tör
téneteket rak egy helyre, melyek az olaj 
útjához így vagy úgy kapcsolódnak.
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ASZTALOS VERONKA-ORSIKE

M egham isított történetek  
a pletykakavalkád hátterében
Csend kell ahhoz, hogy meghallgassuk 

és megértsük azokat a történeteket, ame
lyeket elmesélnek nekünk. A friss Mar
gó-díjas Milbacher Róbert felvette a lan
tot, amikor megírta első' prózakötetét, a 
Szűz Mária jegyese című novellafüzért, 
amelynek történetfoszlányai szakterüle
tétől — a 18—19. századi magyar irodalom
tól — eltérő' korban és szellemiségben ját
szódnak egy elszigetelt, de mindenki által 
jól ismert rendszerváltás eló'tti sejtelmes 
környezetben, ahol bármi megtörténhet. 
És ahol bármi meg is történik.

k
A kötet komplexitását a novellafüzér 

műfaji sajátossága adja: habár az elbeszé
lések egyenként is értelmezhetó'ek, együt
tes olvasatuk egy olyan megkreált vilá
got hoz létre, amelyben a tabutémák és a 
pletykák kézen fogva járnak egymással. 
Nem egy főszereplő életét kísérjük végig a 
történetek során — mint ahogy azt a cím 
alapján gondolnánk —, erre irányuló olva
sói elvárásunk megsemmisül abban a pil
lanatban, amikor a zavaros, feszültség
gel teli előszóban ígéretet kapunk arra, 
hogy egy falu igazi arcát fogjuk megismer
ni [„De mégse tehetek mást, mert meg kell 
tudnia ország-világnak, mi folyik itt, és 
hogy az utókor is értesüljön azért a dolgok 
mikéntjéről és állásáról. Meg nem is taga
dom, a falu végett, hogy azért ne gyaláz- 
za senki a nevét, és fönnmaradjon az örök
kévalóságnak.” (8.)] A meg nem nevezett 
környezet hagyományosnak tűnik, ahol a 
társadalmi hierarchia (értelmiségiek—pa
rasztok—cigányok) szabja meg az emberek 
hovatartozását, azt, hogy mit lehet tőlük 
elvárni, miközben ez a rendszer arra is vá
laszt ad, hogy az egyén miért nem törhet 
ki ezekből a végletekig fenntartott, feszí
tett konvenciókból. A rétegzettség azon
ban nem kizárólagos, mindenkinél vannak 
rosszabbak és jobbak is; többször történik 
említés a csak hallomásból ismert zsidók
ra vagy a veszedelmes leketár cigányokra, 
akiket a falu népe kizárólag csak a men
demondákból ismer, de minden esetben ne
gatív konnotációban jelenítenek meg.

Az elbeszélő megelőlegezi ugyan az ol
vasó számára az abszolút igazságot -  ha 
van olyan egyáltalán -, viszont ezt a fajta 
„tudást” a kötet nem biztosítja a további
akban: csak még homályosabbnak és meg- 
foghatatlanabbnak festi le azokat az élet- 
történeteket, amelyekre rálátást nyerünk 
a novellákban. A narrátor személye felte
hetően nem egy és ugyanaz a történetek
ben, az első szám első személyben megfo
galmazott elbeszélés szubjektív valóságot 
tükröz, amely kaotikus rendszerezettség
ként nyilvánul meg a szövegrészietekben: 
nem érezzük azt olvasáskor, hogy az elbe
szélő kiléte zavaró módon cserélődne fel, 
mégis gyanítható, hogy az egyes novellá

kat más tudásanyagán keresztül ismerjük 
meg. A kötet egyik megválaszolatlan kér
dése számomra tehát az, hogy valójában 
ki is az elbeszélő, és kinek a nézőpontjából 
nyerünk rálátást a faluban történtekre. 
A narrátor nem azonosul explicit módon a 
falu népének gondolataival és meglátása
ival, viszont minduntalan ezekre hivatko
zik, mint az egyetlen tudásforrásra, ame
lyek releváns szemléleteket közvetítenek. 
(8.) [„Végül is igazuk volt nekik, hiszen va
lakinek csak vigyázni kellett azokra a há
zakra, hogy a cigányok ne lopjanak el be
lőlük mindent, ami mozdíthatod...] Az az 
igazság, és azt mindenki tudja, hogy az 
ilyen házakat télen is ki kell fűteni valaki
nek, meg minden.” (14.)] A „meg különben 
is” kifejezést mindig olyan magyarázat kö
veti a narrátor vélekedéseiben, amely lehe
tőséget nyújt arra, hogy erkölcstelen, em
bertelen dolgokat lehessen végrehajtani 
anélkül, hogy bárkinek is ellenvetése le
gyen az elkövetett cselekedetek ellen. Eze
ket a gondolatokat azonban az elbeszélő jó
hiszeműen osztja meg az olvasóval, hiszen 
olyan tekintélyes személyektől hallotta 
őket, akiknek a szava sokat ér a faluban, 
tehát az igazságértékük is vitathatatlan. 
A vizuálisan láttatott eseményeket a szó
kimondó, részletező és néhol profán stílus 
színezi minduntalan érdekesekké, ame
lyek lehetőséget nyújtanak arra is, hogy a 
narrátor a naiv megjegyzéseket kifogásta
lan csomagolásban tárja az olvasóközön
ség elé. A felszólaló csupán egy a sok kö
zül, aki azért veszi kezébe az írószert, 
hogy mindent lejegyezzen, „mert ami le 
van írva, az nem csal, az már úgy marad 
mindörökre, nem árthat annak se tűz, de 
még a víz se, pláne nem a mocskolódók és 
irigyek szája”. (8.) Igazságot akar tenni, 
de ezt a célt nem tudja elérni, hiszen csak 
arra van lehetősége, hogy leírja azokat az 
információkat, amelyeknek tulajdonában 
van. Ezek általában pletykák, rosszmájú 
élcelődések, kiszínezett vagy karikírozott 
halálesetek, és nem utolsósorban tabuté
mák. A remény, hogy a novellákban felsej- 
lő titkoknak az olvasó megfejtheti a belső 
rejtélyét, hiábavaló, hiszen a mindig csak 
egy nézőpontból bemutatott történetek -  
a különböző narrátori szerep váltakozásá
ban — ellentmondásosak.

A cím kulcsot adhat a kötet megfejté
séhez, hiszen a Szűz Mária jegyese akar- 
va-akaratlan is keresztény hovatartozást, 
vallási konfliktust jelez, amelyre az egyes 
novellákban számos élettörténet is utal. 
A faluban uralkodó hangulatot a „szen- 
teskedők” és a részegesek ambivalens 
együttléte adja meg, akik különböző érde
keltség ürügyén kapcsolódnak be a kör
nyezet pezsgő életébe. Rofsics Józska az a 
szereplő, akit a kötet címével minősítenek 
addig a pillanatig, amíg a hite meg nem 
inog, és el nem kezdi az alkoholfogyasz
tást, a káromkodást. A kötet így magán 
viseli Rofsics kárhozott életének bélyegét: 
a falu romlottságát valamilyen bűn idézte 
elő, valami megfoghatatlan kiábrándulás,

amelynek tökéletes lenyomata a szeren
csétlenüljárt személyek sorsa.

A tabutémák ugyanakkor személyessé 
is válnak: kívülállókként a szereplők sor
saira részvéttel tekintünk, történetükbe 
implikálódunk. A hit kérdése többszörösen 
rétegzett, a cím révén pedig ez a témakör 
kapja a legnagyobb hangsúlyt. Az Espe
res, Icuka néni, Rofsics Józska vagy a hús
gyűlölő Bizdó Józsika is másképp értelme
zik ugyanannak a vallásnak a tanításait, 
követelményeit. A nemzetiséggel, szexuá
lis orientáltsággal, fogyatékosokkal, bete
gekkel, háborús élményekkel, idős korral, 
prostitúcióval, testi elváltozásokkal vagy 
akár a kommunista utópiára hajazó tulaj
donságokkal foglalkozó történetlánc csak 
hab a tortán, amely megfelelő közeget 
nyújt ahhoz, hogy a falunak saját, helyi le
gendáriuma legyen. Ennek tudatában ért
hető talán, hogy a narrátor miért látja in
dokoltnak elmesélni ezeket a történeteket 
a nagyközönségnek, amely megörökítő, 
szentesítő és felmentő szereppel ruházza 
fel ezt a gyűjteményt. A Szűz Mária jegye
se emlékeztet a régi korok moralizáló alko
tásaira, de ez olyan dekontextualizált for
mában történik, amely révén a tanítójelleg 
közvetítése is megkérdőjelezhető.

A kötetben, illetve a fülszövegben is szó 
esik Bizdó Józsika kockás füzetéről. Jó 
kérdés, hogy az olvasók a kockás füzetbe 
leírt történeteket ismerik-e meg vagy sem. 
Bizdó Józsika -  akit a narrátor lekezelően 
jellemez -  szereplőként sokszor megmutat
kozik a novellákban. Az utolsó novellában 
kiderül, hogy a kockás füzet elvesztődött és 
a Bizdó Józsika történetei is alapul szolgál
hattak a gyűjtemény megírásakor, mivel 
utalás történik ezekre is. A palimpszeszt- 
hatás elbizonytalanító, mivel azt az érze
tet kelti, hogy a gyűjtemény nem képes 
kizáró jellegű beszámolókat nyújtani, az 
elbeszélő(k) részéről. Hogy ez mennyire 
válik a szövegkohézió előnyére vagy hátrá
nyára, döntse el az olvasó, egy azonban bi
zonyos; ebben a sajátos odafigyelést köve
telő rendszerben, az elbeszélő kilétét úgy 
fedi balladai homály, hogy az mégsem je
lent károsodást az értelmezésre nézve.

Milbacher Róbert: Szűz M ária j e 
gyese. Magvető, Budapest, 2016.
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Valami kapcsolat„szülődföldet választok 
magamnak”1 101
101 vers a  Szilágyságról. 

Szerk: Számán Emese Rózsa, 
Kriterion, Kolozsvár, 2015.

Antológiát szerkeszteni koc
kázatos vállalkozás, bármilyen 
alapos is legyen a merítés, vala
mi úgyis mindig kimarad végül. 
Miután Kolozsvárról, Nagyvá
radról, Csíksomlyóról, Szatmár- 
ról, illetve más tájegységekről 
és tematikákról is jelentek meg 
antológiák a Kriterion Kiadó so
rozatában, ideje volt, hogy Szil
ágyság is a fókuszba kerüljön. A 
kötet, mint címe is mutatja, egy
fajta „reklámozója, nagyköve
te a hepe-hupás tájegységnek.” 
Ezt hivatottak elősegíteni az il
lusztrációk, Wagner Péter grafi
kái különböző szilágysági temp
lomokról. Számán Emese Rózsa 
alapos válogatása 46 szerző
től tartalmaz szövegeket, a XV. 
századtól egészen napjainkig, a 
kötet végén található életrajzok 
pedig segítik az olvasónak a tá
jékozódást.

ülszöveg
Dr. Széman Péter előszavá

ban kiemeli, hogy egyes ver
sek talán csak most látnak elő
ször napvilágot kötetben, az 
ismert Ady Endre-, Áprily La
jos-, Demény Péter-, Hervay Gi
zella- vagy Kölcsey Ferenc-köl- 
temények mellett helyet kapnak 
olyan elfeledett szerzők is, mint 
Csáti Demeter, Somlyói Eller 
Gizella vagy akár Gruzda Fe
renc nagyfalusi parasztlegény.

Az egészen széles körben meg
szólaló alkotók verseinek legna-

vers
a SziCdíjysácjróf

gyobb része expliciten kapcsoló
dik Szilágysághoz (például Thaly 
Kálmán: Oda Szilágy-Somlyó 
város hölgyeihez, Pethő Lorand: 
Tolvajként bolyongsz..., Hervay 
Gizella: Dombok stb.), egyes köl
temények csupán a szerző életraj
zi kötődései miatt kerültek bele, 
nem feltétlen egyértelmű a föld
rajzi beazonosíthatóság a versek
ben (például Petri Mór: A közjó, 
Kubán Endre: Új adók, Kiss Le
hel: A végsőkig stb.). A költők nem 
ábécé, hanem születésük szerin
ti kronológiai sorrendben kerül
tek az antológiába, így egyfajta 
alakulástörténet is megfigyelhe
tő a Szilágysághoz való kapcso
lódásból, a patetikus hazaszere
tetből („Én nem tudlak elfeledni/ 
Szülőföldem, Szilágysomlyó;/ Hol 
a virág oly gyönyörű,/ Levegő, víz, 
minden oly jó!...” Páskuj Lajos: 
Szülőföldem), egyfajta bensősége
sebb viszony alakul ki a szerzők 
és a tájegység között, a hangnem 
fokozottan is egyre elégikusabbra 
fordul.

Az antológia vállaltan viszo
nyul ahhoz, hogy elkerülhetet
lenül maradnak ki belőle fontos 
szövegek, azonban mindenképp 
látványos képet nyújt Szilágy
ság irodalmáról és irodalmi 
reprezentációiról.
1 Hervay Gizella: Nap

Szabó Márton István: Má
sodlagos kötések. Jelenkor, Bu
dapest, 2016.

Elsőkötetes szerzőkről írni 
mindig felelősség, ott bizsereg 
az az általános elvárás, hogy 
megjósoljuk az „ígéretességü
ket”, kiszámítsuk, milyen pá
lya áll előttük. Szabó Márton 
István lírája megfontolt, nyu
godt hangvételű, tudatosan ke
rüli a nagyotmondás formáit. 
Másodlagos kötések létrejövésé- 
nek és bomlási fázisainak lépé
seit követi nyomon, lépésről lé
pésre mutatja be az átalakulás 
folyamatát. Legszembetűnőbb 
hatásnak Závada Péter, Simon 
Márton költészete hozható fel, 
az anya, a szerető elvesztésének 
feldolgozása, a felejtés és az em
lékezés közötti permanens fe
szültség, ahogyan megképződik 
az én és a másik viszonya kö
zötti átjárás. Mindezek mellett 
mindegyre felütik a fejüket a 
meghatározási lehetőségek kí
sérletei.

Többnyire pillanatképeket 
tár az olvasó elé, melyek által 
fény derül egy kapcsolat, vi
szony, hangulat elő- és utótör
ténetére is, apró mozzanatok
kal illusztrálja a történéseket, 
minimális narrációt alkal
maz, inkább az impressziókra, 
részletekre figyel oda, hagy
ja, hogy magukért szóljanak. 
Az emlékezet beszél és beszél
tet. „Egy együttélés vége. Ilye
nekről beszélünk.” (Szájból ki
venni)

Szabó kötetében a folyama
tosan fellépő ellentét a szemé
lyesség és a tárgyiasság között 
kelti életre a lírai alaphangot. 
Bár alapvetően énlíráról beszél
hetünk, mégis egy nagyon ki

mért, precíz távolságtartás és 
analitikai szemszög érvénye
sül a szövegekben, kimondot
tan pontos kijelentéseket tesz, 
anélkül, hogy ez kényszere
dett, görcsös kapkodásba tor
kollana vagy erős indulatokat 
hozna létre. Voltaképpen a hét
köznapi nyelv „felstilizálása” ér
hető tetten a versekben, az apró 
megfigyelések, a másik hiányá
nak kivetülései és az emléke
zés gesztusa között oszcillál ez 
a megszólalásmód. Halk sza
vú líra, nem vádol, nem üvölt, 
csak mesél -  a lehető legalapo
sabban. Még az olyan erősségű 
képek is, akár „[a] mellkasom, 
mint egy spontán lakástűz” is 
képesek csendesen megszólalni, 
anélkül, hogy ezt az elemző, fel
soroló, higgadt hangnemet meg
törné bárhol is.

És érdemes követni, megfi
gyelni azokat a rezdüléseket, 
amelyeket felmutatnak ezek a 
történetek.

ANDRÉ FERENC

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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A TBE kortárs zenét játszik
A nagyvárosi barokk templomépítészet leg

reprezentatívabb hazai terében barokk hang
szereken — és egy érzékenyen kiművelt szop
rán hangon -  hazai kortárs művek szólaltak 
meg. A kolozsvári Piarista templom csaknem 
tele volt e jelenkori opuszok és a Transilvania 
Barokk Együttes teljesítménye iránti érdek
lődőkkel, miközben (értsd: épp ugyanakkor!) 
a Sportcsarnokban Nigel Kennedy hónapok 
óta tartó, hatttalmas beharangozó kampányt 
követően játszotta az Évszakok at. Aki figyel
mesen és józanul szemléli a történéseket, 
most azt állapíthatja meg, hogy a kulturális 
pluralizmus él és virul. Hiszen a fenegyerek- 
ségbe kissé belefáradt megasztár Kennedy és 
az örökzöld gigasztár Vivaldi mellett/helyett 
(„nem kívánt törlendő'”) Hans Peter Türk, Ad
rian Borza, Cornel Ţăranu, Terényi Ede vagy 
Adrian Pop zenéje is választható, só't megle
pően sokan választják éj>p ezt.

A Kolozsvári Zenei Ősz az idén is sok em
lékezetes pillanatot szerzett. A Transilvania 
Barokk Együttes koncertjében azonban any- 
nyi meghittség is volt, hogy ebben -  bár 
nyilván nem volt explicit célja -  talán túl
szárnyalta a többi eseményt. Hiszen olyan 
művek szólaltak itt meg, amelyeket a zene
szerzők szinte kivétel nélkül a TBE számá
ra írtak, akár rendelésre, akár „ajándékba”. 
Sőt a szerzők közül hárman is jelen voltak 
a koncerten, három elismert, a hazai zenei 
életben jószerével kanonizált komponista 
(H. P. Türk, A. Pop és C. Ţăranu).

A kortárs zene szószerkezet sokak számára 
maga az ördög. Pedig -  amint Bartha Mátyás, 
a TBE hegedűse egy interjúban mondta is -

korunk zenéje nem jelenti azt, hogy minden 
annyira futurisztikus, amennyire csak lehet. 
Sőt az októberi koncert programjában kifeje
zetten hallgatóbarát, vagyis „közfogyasztásra 
alkalmas” kompozíciók hangzottak el, még
pedig olyanok is, amelyek többszörösen és fél
reérthetetlenül utaltak a helyi kulturális kö
zegre: szász népdaltémákra épített modern 
szvit (Türk: Partita in stile anticó), cigány szö
vegű és temperamentumú lírai „elbeszélés-fü
zér” (Terényi: Gipsy songs), vagy éppenséggel 
a karácsonyi-pasztorális érzület többrétegű 
megfogalmazásai a román kolindától az or
todox liturgikus énekig, a caroltól a francia 
nőéiig (A. Pop: Csillagénekek).

De kanyarodjunk vissza még egy-két mon
datnyira a hangszerekhez. A Transilvania 
Barokk Együttes instrumentáriumát -  ne
véhez méltóan -  historikus és/vagy kor
hű hangszerek alkotják: barokk hegedű, 
blockflőte („egyenes fuvola”), barokk csel
ló, csembaló, orgona. Élhetnénk a gyanúper
rel, hogy a kortárs zenei munkákhoz nem 
ez a hangszerkészlet adekvát. Mi tagadás, a 
TBE műsorára tűzött Cigánydalok (Terényi) 
például csakugyan szopránra és zongorára 
íródtak. Az azonban, hogy Mihaela Maxim 
színes, vérbő, dinamikailag csodálatosan 
felépített és szövegérthetőség szempontjából 
is maximális (!) teljesítményéhez Erich Türk

nem zongorán, hanem csembalón alapozott, 
fikarcnyival sem rövidítette meg a szer
ző partitúrái elgondolását. Másfelől meg: 
amint már jeleztük, a műsorban elhangzott 
szerzemények túlnyomórészt a TBE számá
ra készültek. A zeneszerzők tehát alkalom- 
adtán célirányosan fordultak a barokk kor 
„testére szabott” hanguniverzum lehetősé
gei felé; vélhetőleg olyan szonorikus adott
ságokra figyelve komponálták munkáikat, 
amelyeket manapság nem szokás, de nagyon 
izgalmas tekintetbe venni.

Talán banálisnak tűnhet, mégis érdemes 
szóba hozni a Transilvania Barokk Együt
tes belső összhangját. Banálisnak tűnhet, 
hiszen az együttzenélésnek ez a lélektani
technikai harmóniája minden kamaraze
nekar konstitutív erénye (kell hogy legyen). 
De csak aki testközelből, a hangszerek és 
zenészek fizikai szomszédságából követi a 
TBE muzsikálását, csak az látja-hallja, mi
lyen és mekkora az egymásra figyelésnek és 
az öntörvényű zenélés szabadságának ará
nya. 1995-ben, tehát több mint húsz eszten
deje alakult a TBE (igaz, közben a hegedűs 
Nagy István helyére Bartha Mátyás állt be), 
de az összecsiszoltság, az együttgondolko
dás olyan magaslatára jutott a kamarazene- 
kar, hogy a figyelmes hallgató számára egy- 
egy szólam belépése valóságos eseménnyel, 
két vagy több szólam párbeszéde, kereszte
ződése, összhatása lebilincselő folyamatél
ménnyel ér fel. Bartha Mátyás, Majó Zoltán, 
Erich Türk és Ciprian Câmpean érett zené- 
szi barátsága, Mihaela Maxim énektudásá
nak magas kulturáltsága és sodrása félreis
merhetetlen és összetéveszthetetlen arcot ad 
Kolozsvár e presztízs-együttesének.

JAKABFFY TAMÁS

Kolozsvári képző
m űvészet 1968-1972
A kolozsvári Quadro Galériában megrendezett kiállításunk 

az 1968-1972 közötti megyei tárlatok tér- és időbeli sűrítménye, 
mely jellegében azonban eltér ezektől. Öt év kiállításainak egy
idejű bemutatása új értelmezési és értékelési keretet szolgáltat: 
különböző generációk, irányzatok egymás mellé helyezése kidom
boríthatja, milyen jellegű alkotásokat tartottak elfogadottnak a 
korszakban. Az arányok megrajzolásához és a hangsúlyok meg
tartásához az említett periódus kiállítási katalógusai szolgáltak 
alapul. Válogatásunk az éves seregszemlék leggyakoribb szerep
lőitől vonultat fel alkotásokat, szem előtt tartva, hogy az összkép 
milyen lenyomatát adja annak, ami a szakmai zsűrik által elfo
gadott, és esetenként állami vásárlásokkal támogatott művészet 
volt.

A kiállítás címét (Cluj70. Kolozsvári képzőművészet a megyei 
tárlatok szemszögéből 1968-1972) a Képzőművészeti Szövetség 
Kolozsvári Fiókjának bukaresti, 1970-es bemutatkozásától köl
csönöztük. A 400 művet felvonultató kiállítás a kolozsvári művé
szet erődemonstrációja volt.

A hatvanas évek második felétől a romániai államhatalom 
kontrolljának viszonylagos enyhülése a művészetpolitikára is ki
terjedt. A Romániai Képzőművészek Szövetsége által évente meg
rendezésre kerülő tárlatok a professzionális művészet színterei 
voltak. Ezek jelentőségét igazolja, hogy lehetőséget nyújtottak 
nem csupán a bemutatkozásra, hanem az állam művészetpártoló 
tevékenységének kifejtésére is: az itt eszközölt vásárlások a mű
vészek szakmai státusát és megélhetését is biztosították.

Ebben az időszakban egyfajta nyitás figyelhető meg a kiállí
tott művek tematikájának és formanyelvének tekintetében, mely 
a n y u g a ti m ű v észe th ez  v a ló  fe lzá rk ó zá s rem én yéve l tá r su lt . A Ro
m á n ia i K ép zőm ű vészek  S z ö v e tség én ek  1 9 6 8 -a s , III. O rszágos  
K on feren ciá ján  m eg fo g a lm a zo tt irá n y e lv ek  bár u ta ln a k  erre  a  
n y itá sra , u g y a n a k k o r  be is  h a táro lják  a  m ű v észe ti m ozgásteret:

felkarolnak olyan értékeket, mint az eredetiség, expresszivitás 
vagy emberközeliség, másrészt a történelmi múlt, nemzeti jelleg 
és néphagyomány ábrázolását is szem előtt tartják.

Ceauşescu 1971-es kínai és észak-koreai látogatása az úgyne
vezett Júliusi téziseket” eredményezte, amelyek az oldottabb kul
turális és társadalmi légkörnek a fokozatos szertefoszlásához ve
zettek: megerősödött a cenzúra, előtérbe került a személyi kultusz.

Szembeötlő a festmények, szobrok és grafikák tematikai sok
színűsége a megyei tárlatokon. Jelen vannak az idősebb generáció 
klasszikusnak számító, de gyakran modern formanyelvvel megol
dott alkotásai (elsősorban csendéletek és tájképek), a kor ideológi
ai elvárásainak megfelelő témák mint a történelmi személyiségek 
portréi vagy a szocializmus építését ábrázoló kompozíciók, jelene
tek. Ezzel párhuzamosan körvonalazódik egy ekkor beérő új mű
vészgeneráció is, mely a korábban elítélt, „nyugati” irányzatokkal 
(absztrakció, konstruktivizmus, op-art, pop art, hipperrealizmus) 
összefüggésbe hozható művekkel szerepel. A Kompozíció cím gya
korisága — legyen szó figurativ vagy absztrakt munkáról — a mű
alkotás ideológiával szembeni önállóságát jelezte.

Ebben a mozaikszerű művészeti közegben — amelyet az állam 
által fenntartott Képzőművészeti Szövetség ernyője fogott egybe -  
születtek és váltak ismertté olyan kiemelkedő művek és életmű
vek, amelyekre az utóbbi években a művészeti világ nagy intéz
ményei is felfigyeltek, és újabb kontextusokba emeltek át.

Az eredeti kontextus megismerése lehetővé teszi az életműve
ket és művészeti folyamatokat nem elszigetelten, hanem egymás 
kölcsönhatásában látni, utat nyitva a művek sajátos, romániai, 
kelet-európai olvasatainak is.

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA 
SZÉK ELY  S E B E S T Y É N  GYÖRGY  

VÉCSEI HUNOR
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A z irodalmi Nobel-díj nyertese 2016- 
ban Bob Dylan amerikai énekes, dalszer
ző, zenész, költő. Az indoklás szerint Bob 
Dylan új kifejezésmódokat talált az ame
rikai dalköltészetben, lírájába beépültek 
különböző zenei hagyományok.

A z Erdélyi Magyar írók Ligájának 
László Noémi által vezetett Álljunk meg 
egy szóra! című, Kolozsváron, a Bulgakov 
Kávéházban tartott beszélgetés-soro
zatának vendége volt szeptember 29-én 
Egyed Péter író, költő, filozófus, egyete
mi tanár, irodalomtudós és történész, il
letve október 27-én Molnár Vilmos író, a 
Székelyföld folyóirat szerkesztője.

Október 5-én a Látó szépirodalmi fo
lyóirat által szervezett Irodalmi Játékok 
73. kiadásának meghívottja Forgách 
András író, költő, dramaturg, képzőmű
vész és fotográfus volt, akivel Demény 
Péter beszélgetett a marosvásárhelyi G. 
caféban.

Theatrum Mundi címmel tartott vers
estet Kovács András Ferenc Kossuth- 
díjas költő Szatmárnémetiben, a meg
újult Északi Színház nagytermében

október 15-én, a Szatm ART  -  Művészet 
Szatmárban, Szatm ár a művészetben cí
mű rendezvénysorozaton.

A VII. Székelyföldi Napok kere
tén belül október 15-én Márton Evelin 
író közönségtalálkozójára, és október 
17-én Ady András költő kötetbemutató
jára került sor a sepsiszentgyörgyi Tein 
Teaházban, illetve Szávai Géza íróval és 
Szonda Szabolcs műfordítóval beszélge
tett Szávai Ilona, a PONT Kiadó vezetője 
október 18-án a sepsziszentgyörgyi Bőd 
Péter Megyei Könyvtárban.

Bölöni Domokos, Lőrincz György 
és Dr. Csapody Miklós vehették át az 
Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány 
díjait október 15-én a székelyudvarhelyi 
Polgármesteri Hivatal Szent István ter
mében.

Korpa Tamás vehette át idén az 1956- 
os magyar forradalom és szabadságharc 
hősi halott költőjéről elnevezett, az utób

bi évek legjobb első verseskötetéért járó 
Gérecz Attila-díjat a Magyar írószövetség 
október 23-ai megemlékezésén.

Bréda Ferenc volt október 17-én a 
Bretter György Irodalmi Kör évadnyi
tó estjének meghívottja a Bulgakov 
Kávéházban. Október 24-én és novem
ber 7-én a kör vendégei Vass Csaba és 
Juhász-Boylan Kincső voltak.

Márton Evelin író Vida Gáborral be
szélgetett október 19-én Bukarestben, az 
Erdélyi Magyar írók Ligája és a Balassi 
Intézet közös E-M1L estek Bukarestben cí
mű rendezvény-sorozatának vendégeként.

A z idei Déry Tibor-díjakat Buda
pesten, október 21-én Selyem Zsuzsa, 
Takáts József és Zoltán Gábor vehette át. 
A díjazottakat Demény Péter, Keresztesi 
József és Závada Pál méltatta.

A Törzsasztal eseménysorozat meghí
vottja Tolnai Ottó Kossuth-díjas író, köl
tő, műfordító, a vajdasági irodalom ki
emelkedő alakja volt, akivel Kőrössi P. 
József beszélgetett október 21-én, a nagy
váradi Illyés Gyula könyvesboltban.

Tudás
Sri Chimnoy aforizmáját rejtik a fő

sorok.

VÍZSZINTES: 1. Sri Chimnoy 
aforizmájának első' része. 12. Bölcső
dei dolgozó. 13. Német névelő. 14. 
Föníciai betű. 16. ... Pahlavi; iráni 
sah volt. 18. Paprikafajta. 20. Olaj
foltok! 22. Bács-kiskuni település.
24. A szivárvány színeiben játszik. 
26. Irodai kapocs. 28. Műsort sugá
roz. 30. Tallin határai! 31. Vállala
ti forma, röviden. 32. ... Montand; 
egykori francia színész, énekes. 34. 
Hordó űrmértékét megállapító. 36. 
Ógörög viszályistennő. 37. Lapos 
konyhai edény. 38. Lódulj! 39. Du
dás nép. 40. Taxis ügyfele. 42. Ro
mán dzsip. 43. Soha, németül. 44. 
Énekelhető vers. 45. Kellemes íz 
és illat. 47. Izraeli légitársaság. 49. 
Ott kezdődik! 50. Centiliter, rövi
den. 51. Elavult hosszmérték. 53. 
Pubban mérik! 54. Francia énekes
nő. 57. Mózes öt könyve. 59. Kezde
ti izgalom! 60. Kék búzavirág. 62. 
Katalán festő (Salvador). 64. Csak

hogy, azonban. 66. Apró, csekély. 68. 
Londoni név!

FÜGGŐLEGES: 2. ...McBain; 
krimiíró. 3. Római istenség. 4. Cuk
rozott. 5. Gyomot irt. 6. Ady egyik ál
neve. 7. ... itur ad astra; Ez a nagyság 
útja. 8. Testnevelés (iskolai tantárgy), 
diákszóval. 9. Ragadozó ón. 10. Ritka 
női név. 11. Krémes egynemű hang
zói. 15. Sri Chinmoy aforizmájának 
második, befejező' része. 17. Kocka, la
tinul. 19. Élősködőket pusztító. 21. ... 
Tolsztoj; orosz író. 23. Csinos, szem- 
revaló. 25. Kárt tevő. 27. Heavy ...; 
rockzenei irányzat. 29. Áttetsző kris
tályos ásvány. 33. Lápréti növény. 35. 
Patás állat. 36. Kipling szürke farka
sa. 39. Német személyes névmás. 41. 
Dunántúli város. 42. Az argon vegy- 
jele. 45. ... Moro; olasz politikus. 46. 
Katód párja. 48. Török férfinév. 50. 
Fahéj. 52. Spanyol főnemes. 55. Be
cézett Lídia. 56. Piaci árvita. 58. Re
gény, dráma szereplője. 61. Live ...; 
segélykoncert-sorozat volt. 63. Tes
sék, itt látható! 65. Miliméter, rövi
den. 67. Színszélek! 69. Távolodva.

R. T.

A Helikon 16/20-dik szá
mában közölt Nyugalom 
című rejtvény megfejté
se: ám a bölcs csupán a 
béke nyugalmát keresi.
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Cluj-Napoca. K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri 
H ivatala  és Városi T anácsa is tám ogatja.

Proiectul susţine  cand idatu ra  oraşu lu i Cluj-Napoca la 
titlu l de C ap itală  C u ltu ra lă  E uropeană  2021 
L apunk tám ogatja  Kolozsvár E urópa K ultu rá lis  Fővá
rosa  2021 cím re benyújto tt pályáza tá t 

P r im ă r ia  ş i  C o n s iliu l  K iadványunk a R o m á n  K u l tu rá l i s  M in is z té r iu m  
L o ca l C lu j-N a p o c a  tám ogatásával je len ik  meg
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