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

Lapszámunk 1., 4–6., 8., 9., 11–16. és 20. oldalát Robert Bosisio és Florin Ștefan a kolozsvári Centrul 
de Interes központ Spațiu Intact galériájában Icons for the End of the World címmel nyílt kiállításának 
anyagával illusztráltuk.

HORVÁTH BENJI

Két Charlie
„A világmindenségen át zúgott az erős, fals 

hang, (…) ez a hamis, tálentum híján való, hit-
vány, irgalmatlan szaxofonszó, amely inkább 
volt zihálás és hörgés, mint zene, önmaga ku-
darcának beismerése…”

  Esterházy Péter

„…after all/ it was you and me”
  The Rolling Stones

„Szevasztok!”
  Bëlga

Elhunyt Charlie Watts, a „rock’n’roll legen-
da, akinek a jazz volt az igazi szerelme” – ol-
vasom a The Guardianban. És akkor YouTube, 
Charlie Watts Quintet: A Tribute To Charlie 
Parker With Strings. Arra gondolok, ha az Úr-
isten most már úgyse tud mit tenni értünk, 
legalább van két Charlie-ja: egyikük szaxofo-
nozni tanítja, a másik dobolni. Ez a gondolat 
sántít, persze, én is csak összekötöm a dolgo-
kat, építem a kényszerképzeteimet. Öntuda-
tom sántít, mint klímaváltozásban az évsza-

kok. „Bird was going, going, going… until Bird 
had gone.”

Építem a kényszerképzeteimet, összekötöm 
a dolgokat, de mi tartja össze őket, hol és mi-
nek? Egyre több a rés, ahol kifolyik a belső 
massza, egyre hézagosabb, minél többet épí-
tem. „Látott mindent, és ettől olyan egyedül 
lett, mint az ujjam. (…) Mert a magányból, 
mint a fenyőfa oldalán a gyanta, úgy buggyan 
ki az idő.” Engem is az összekötés, az össze-
kapcsolás, az építkezés szült (teremtett?), és 
kibuggyan az idő, és a széthullásba, a káosz-
ba megyek majd haza – de csak ha már vé-
gigolvastam és megértettem Proustot –, a sze-
relmes entrópiába. De persze ez is csak egy 
epizód lesz (akár a nyár), ez is csak egy story 
of, tribute to… ez sem más, mint all that jazz. 
Aztán valahol, valakik kezdhetik elölről.

Semmi nem a régi – a nyár szelíd, lassú 
múlása sem olyan szelíd és lassú, nem olyan 
fenségesen lusta, mint volt, nem is olyan ré-
gen. Türelmetlenek és erőszakosak vagyunk, 
(mintha) elhagyott (volna) minket az Úristen. 
„Who shot ya?” – kérdi Biggie Smalls, és nem 
tudjuk, ki lő kire, honnan hová, minek. Jön-
nek már, itt vannak („megjöttek!”) a virtuális 
fuharosok, a vega hentesek, a mérges hippik, 
a steril punkok, az összes öntudattal rendel-
kező és nem rendelkező állat, és csak úgy zeng 
tőlük a bolygó: I can’t get no satisfaction!
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– Első nagyjátékfilmed, a  Spirál egy 
hosszúra nyúlt forgatás, egy hosszas alko-
tói folyamat eredményeként született meg, 
ami részben a film történetéből is adódik, 
hiszen négy évszakot ölel fel. A májusi be-
mutató környékén azt nyilatkoztad, hogy 
még nem könnyebbültél meg. Most, hogy a 
filmet levetítették a TIFF-en és a Kolozs-
vári Magyar Napokon is, hogy vagy ezzel, 
hogy érzed magad?

– Most már megkönnyebbültem. Bár 
még hátra van a romániai mozibemutató, 
azért már nyugodtabb vagyok. A magyar-
országi bemutatókor kicsit izgultam, ki-
csit féltem attól, hogy milyen lesz a fogad-
tatás, mit írnak majd a kritikák. De mivel 
elég jó kritikákat kapott, mostanra meg-
nyugodtam, azt hiszem, hogy túl vagyok 
a nehezén.

– A mai napig szorgosan elolvasod a kri-
tikákat? Ha „rosszat” írnak, arra hogyan 
reagálsz? Újragondolásra, átgondolásra 
ösztönöz?

– Mindig örülök, ha pozitívan írnak a 
filmről, de a negatív kritikák is „jó” visz-
szajelzések. Ez a film már elkészült, ilyen 
lett. Azokat a döntéseket, amelyek követ-
keztében ilyen lett, már meghoztam ko-
rábban, az akkori lehető legjobb tudásom 
szerint. Szerintem ezt a filmet nem na-
gyon tudtam volna másként elkészíteni. 
Azért persze érdekel, hogy a nézők hogy 
reagálnak a filmre, úgy hat-e rájuk, ahogy 
vártuk. A kritikáknak örülök, ha jók, de 

ha „rosszat” írnának róla, akkor sem na-
gyon tudnám újragondolni a filmet, mivel 
nem tudnak olyat mondani, amin én már 
ne gondolkodtam volna el a maga idejében, 
amin ne rágtam volna át magam százszor.

– Ugorjunk vissza az elejére: mikor és ho-
gyan kezdődött a Spirál története?

– Több kisfilmem elkészítése után fel-
merült bennem, hogy ideje lenne nagyjá-
tékfilmben gondolkodni. Ehhez volt egy 
ötletem, amit elmeséltem a producerem-
nek, Muhi Andrásnak, aki azt mondta, 
hogy írjam meg. Pályáztunk az ötlettel 
a Magyar Nemzeti Filmalaphoz, és kap-
tunk is támogatást forgatókönyv-fejlesz-
tésre. Lépésről lépésre haladt a folyamat.

– Azt mondod, hogy a te ötleted volt a 
történet. Van bármilyen köze az életedhez, 
hozzád?

– Nem önéletrajzi jellegű, illetve nem 
konkrét dolgok által kapcsolódik hozzám, 
az életemhez, de például abban, ahogyan 
a jelenetek építkeznek, benne vannak az 
én tapasztalataim. A forgatókönyv-fejlesz-
tési folyamat eredményeként sokan benne 
vagyunk a történetben, sokan alakítottuk 
a karaktereket, a jeleneteket. Természete-
sen, a karakterek működése, viszonyulá-
sa egymáshoz igaznak kellett tűnjön szá-
momra, valamilyen szinten sok személyes 
elem van benne. Nem az én történetem, de 
az én szűrőmön át fogalmazódott meg, ju-
tott kifejezésre.

– Rendezőként, illetve alkotóként többle-
tet, nehézséget vagy esetleg könnyebbséget 
jelent, hogy te voltál a forgatókönyvíró is?

– A forgatókönyvírás teljesen másfajta 
alkotói folyamat, mint a rendezés – hiszen 
volt egy alapötlet, de alapvetően nulláról 
kellett felépíteni a történetet. A történet-
írás számomra nehezebb folyamat, mint 
a rendezés.

– A  filmben nagyon sok a metafora, 
a szimbólum. Mennyire volt tudatos ezek 
használata? Módszeresen alkottad meg és 
építetted be ezeket a művészi eszközöket a 
filmbe, vagy ösztönös folyamat volt?

– Inkább ösztönös. Nem is tudnám 
megfejteni egyértelműen ezeket a meta-
forákat, nem gondolkodtam róluk. Arra 
koncentráltam, hogy olyan helyzeteket, 
jeleneteket szőjek a történetbe, amelyek 
képesek „elmesélni”, hogy min mennek át 
a szereplők. Szerettem volna a nézőkkel 
érzékeltetni azokat a belső folyamatokat, 
történéseket, amelyek a szereplőkben le-
játszódnak, anélkül, hogy ezekről beszél-
niük kellene. A jelenetek maguk teremtet-
ték meg ezeket a metaforákat. Azt hiszem, 
hogy tulajdonképpen nem is konkrét szim-
bólumok ezek, hanem kapcsolatok, össze-
függések a jelenet és a szereplő között, 
amelyek lényegére, értelmére a néző is rá-
jön. Nem tudnám azt mondani, hogy a tó 
ezt vagy azt jelenti, miközben persze, ha 
elgondolkodom rajta, sok mindent jelent-
het, és számomra sok mindent is jelent.

– A  film egy párról szól, két tanárról, 
akik úgy döntenek, hogy kiköltöznek a ter-
mészetbe, egy horgásztóhoz. Kulcsfontossá-
gú a filmben ember és természet viszonya. 
Ez a motívum rólad szól? Természetközeli 
embernak tartod magad, vagy csak a főhő-
söd, főhőseid ilyenek?

– Ez róluk szól. Számomra az, hogy mi-
lyen a kapcsolatom a külvilággal, a körü-
löttem levőkkel, nagyban függ attól, ho-
gyan érzem magam az adott helyzetben 
a bőrömben. A  filmben a különböző je-
lenetekben azt próbáltuk megmutatni, 
az egyes szereplők hogyan érzik magukat 
az illető helyzetben. Nem általánosságban 
mutattuk be ember és természet kapcso-
latát, hanem a szereplők és a természet 
reflektálnak egymásra, a természet, a táj 
azt tükrözi, ahogy az illető szereplő érzi 
magát az adott jelenetben.

– A  filmben szereplő horgásztó, mint 
mondtad, sokféle érzelem, élethelyzet kife-
jezésére alkalmas, de ettől függetlenül szép 
forgatási helyszín. Hogy találtatok a sződ-
ligeti tóra?

– Véletlenül bukkantunk rá. Kerestük a 
helyszínt – nyilván láttunk sok szép tavat, 
de egyik sem felelt meg maradéktalanul 
az elképzeléseinknek. Az operatőr, Réder 
György talált rá a helyszínre egy esküvői 
fotó nyomán. A hátránya annyi volt, hogy 
fel kellett építenünk a házat, mert ennek a 
partján nem volt, de ez ugyanakkor előny-
nek is számított, mert olyan házat épít-
hettünk, amely a film szempontjából a 

FELMÉRI CECÍLIA

1978-ban született Kolozsváron. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem fo-
tó-film-média szakán diplomázott, majd a bukaresti színház- és filmművészeti egye-
temen mesterizett filmrendezésből. Jelenleg tanít a Sapientián. Korábbi, több díjat 
elnyert kisjátékfilmjei és animációi – mint a Kakukk, a Végtelen percek, a Mátyás, Má-
tyás vagy a Boldogságpasztilla – után nemrég, magyar-román koprodukcióban, elké-
szítette első nagyjátékfilmjét, a Spirált, amelynek az idei kolozsvári TIFF-en volt a ro-
mániai bemutatója.

A kívülállásnak is 
vannak előnyei

Beszélgetés Felméri 
Cecília kolozsvári 
filmrendezővel

Fotó: Szilágyi Lenke
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legmegfelelőbb. Természetesen, miután 
megtaláltuk a helyszínt, adaptálni kel-
lett hozzá a forgatókönyvet: ez egy olyan 
tó, ahol kis házak vannak a parton, ami-
ket kibérelhetnek a horgászok, ez gyakor-
lati szinten is alakította a történetet.

– A film kültéren, egy tó partján játszó-
dik, mégis kicsit olyan, mint egy kamara-
dráma, hiszen a történések, események tere 
nagyon behatárolt. Ez volt a kezdeti kon-
cepció, vagy idővel alakult így?

– Az  eredeti forgatókönyvben voltak 
olyan jelenetek, amelyek máshol játszód-
tak, de olyan kevés volt belőlük, illetve 
olyan keveset adtak hozzá a filmhez, hogy 
szép lassan mind kikerültek belőle. Va-
lahogy magától alakult át kamaradrá-
mává – és persze, miután ez így alakult, 
már tudatosan kamaradrámaként kezel-
tük. A filmnek három főszereplője van, il-
letve nagyon kevés mellékszereplője, és az, 
hogy ők elzártan élnek, dramaturgiailag 
is meghatározta a történetet, az izoláltsá-
guk plusz feszültségforrást jelentett.

– Ember és természet kapcsolata kiemelt 
szerephez jut a filmedben, de talán ennél is 
lényegesebb ember és ember kapcsolata – a 
Spirál tulajdonképpen az emberi kapcsola-
tokról szól. Ez az, ami igazán foglalkoztat?

– Az emberi kapcsolatok? Hát igen. Sze-
rintem nagyon sokunkat foglalkoztatnak, 
elvégre szociális lények vagyunk. Engem 
nagyon érdekelnek az emberek, a  reak-
cióik, mindig kíváncsi vagyok, hogy má-
sok hogyan élnek, hogyan látják a világot. 
Mindenki másképp látja a világot, és eb-
ben az az érdekes, hogy nem tudom, más 
hogyan látja, el tudom ugyan képzelni, 
de nem lehetek benne biztos. A filmeken, 
a mások történetein keresztül megpróbál-
juk beleélni magunkat más emberek hely-
zetébe, de ezt mindig csak a saját ismere-
teinken keresztül tehetjük. Számomra ez 
a kérdés nagyon izgalmas. A  film stílu-
sának is az volt az egyik alapkoncepciója, 
hogy minden jelenetet valamelyik szereplő 
szemszögéből mutassunk. Mi, nézők az il-
lető szereplő szemével látjuk a világot, de 
ő nem tudja, hogy a másik szereplő ugyan-
abban a jelenetben mit él át.

– A  film egyik érdekes, történetalakító 
eseménye egy fatális véletlen – amit most 
nem részletezek. Ez  a véletlen tulajdon-
képpen elkerülhető lett volna, ha a szerep-
lők jobban figyelnek egymásra. Volt benned 
szándék rávezetni a nézőket az egymásra 
figyelés fontosságára?

– Nem, nem volt ilyen szándék, itt a fő-
hősnek kell megértenie a helyzetet. Meg-
értenie azt, hogy ha nem a saját szemszö-
géből nézett volna mindent, nem csak a 
saját világára fókuszált volna, hanem fi-
gyelt volna a másik emberre is, akkor el-
kerülhető lett volna a tragédia. Persze, 
a  jelenet azt sugallja, hogy halálos le-
het, ha nem figyelünk egymásra – és itt 
nem föltétlenül úgy értem, hogy szó sze-
rint meghalhat valaki, hanem hogy vég-
zetes lehet egy emberi kapcsolatra nézve. 
Mindenki a saját életére vonatkoztathatja 
– vagy nem – a látottakat.

– Beszéltünk már a főszereplőkről, a köz-
tük lévő viszonyról, de az őket megformá-
ló színészekről, Borbély Alexandráról, 
Bogdan Dumitracheról és Kiss Diána Mag-
dolnáról még nem. A színészválasztás kap-
csán valahol azt nyilatkoztad, hogy azért 
választottad őket, mert nagyon jók. Ezzel 
nem tudok vitázni, így inkább azt kérde-
zem meg, hogy voltak-e félelmeid a nyel-
vi különbségek miatt, hiszen a férfi fősze-
replő román, a két színésznő pedig magyar 
anyanyelvű?

– Kezdetben azt reméltem, hogy Bog-
dan annyira jól megtanulja majd a ma-
gyar nyelvű szövegét, hogy akcentus 
nélkül fog tudni beszélni, pontosabban 
utólag szinkronizálni tudja magát – nyil-
ván a forgatáson felvett hang esetében 
nagyon erős volt az akcentusa. Persze a 
forgatáson figyeltünk arra, hogy a szava-
kat úgy ejtse ki, úgy mozgassa a száját, 
hogy utána egyáltalán lehessen szink-
ronizálni. Nagyon jó a hangja és kiváló-
an beszél, ezért reméltem, hogy tudjuk a 
saját hangját használni, de sajnos végül 
szinkronizálni kellett.

– A film elkészítéséhez a magyar és a ro-
mán államtól is kaptál támogatást, egy 
ideje mindenki veled példálózik: lám, le-
het erdélyi magyarként is nagyjátékfilmet 
rendezni. Ez nyomasztott, nyomaszt?

– Nem. Munka közben annyira benne 
voltam a sűrűjében, hogy nem tudtam ez-
zel foglalkozni. Meg hát nagyon örültem, 
hogy kaptunk támogatást, hogy van miből 
filmet készíteni. De amikor ekkora össze-
gekről van szó, az mindig nagy felelőssé-
get jelent – függetlenül attól, hogy erdé-
lyiként kivételes ez a helyzet. Sok pénzről, 
sok ember munkájáról van szó, és a ren-
dező felelőssége, hogy a végeredmény a le-
hető legjobb legyen. Szóval ez önmagában 
elég nyomasztó. Az, hogy ez az első vagy 
egyik első ilyen koprodukció, alig számí-
tott már.

– Az, hogy a Spirál koprodukcióban 
készült, illetve hogy erdélyi magyarként 
mindkét filmes világhoz – a románhoz és 
a magyarhoz is – tartozhatsz, tartozol, mit 

jelent számodra? Jelenthet ez többletet al-
kotóként?

– Szerintem igen. Például amíg meste-
riztem, illetve a mesteri vizsgafilmemet 
forgattam Bukarestben, megismertem az 
ottani szakmabelieket, az újhullámos ro-
mán színészeket. Érdekes tapasztalat volt 
például, hogy mennyire realistán, termé-
szetesen játszanak, izgalmas volt kipró-
bálni ezt a fajta realista filmkészítést, és 
ennek nyomán sok mindenen elgondolkod-
tam. Nekem nem volt rossz, hogy egyik vi-
lághoz sem tartoztam igazán: a kívülál-
lásnak is vannak előnyei.

– A kolozsvári Sapientia EMTE filmsza-
kán tanítasz. A diákjaid hogyan viszonyul-
tak ahhoz, hogy nagyjátékfilmet forgatsz? 
Látták már a filmet?

– Nem látták sokan, hiszen eddig csak 
Magyarországon mutatták be a mozikban 
– lehet, hogy most a TIFF-en és a Kolozs-
vári Magyar Napokon látták páran. A for-
gatás alatt természetesen érdeklődtek és 
kíváncsiak voltak, de hát az órák nem ró-
lam, nem az én munkásságomról szólnak. 
A nagyjátékfilm-készítés nekem is új volt, 
egy új tapasztalat, rengeteg mindent ta-
nultam, és persze nekik is megpróbál-
tam átadni mindazt, amit tudok. Amikor 
a filmterveiket, ötleteiket megbeszéljük, 
akkor teszek javaslatokat, jövök ötletek-
kel, de ők nyilván önálló emberek, rende-
zők, akiknek meg kell találniuk a saját út-
jukat.

– Az ötletadáson túl egyfajta példakép is 
lehetsz a fiatalok számára, hiszen Kolozs-
váron végzettként sikerült nagyjátékfilmet 
készítened. Tapasztalsz ilyen viszonyulást?

– Igen, valóban példa lehetek arra, hogy 
Kolozsváron élve is lehetséges nagyjáték-
filmet készíteni. De  azért vannak még 
ilyen példák – Visky Ábelt említhetem. 
Szerintem a Sapientián jó az oktatás, és 
aki itt végez, abból ugyanúgy lehet filmes, 
mint abból, aki Budapesten vagy Buka-
restben tanult – és ott sem könnyű eljut-
ni egy nagyjátékfilmig. Lehet, hogy in-
nen indulva kicsivel nehezebb, de nem 
ezen múlik.

– A film bemutatója egy nem épp ideá-
lis időszakra esett. Mennyire érinti a jár-
ványhelyzet a filmed utóéletét, a fesztivá-
loztatást?

– A legtöbb fesztivált online tartották. 
Én kettőre tudtam elmenni, és most még 
egyre meghívtak, amire elmegyek ősszel, 
ha a pandémia be nem üt újra.

– Min dolgozol, mik a terveid? A követke-
ző munka is nagyjátékfilm lesz?

– Van egy ötletem, azon kéne dolgoznom, 
de kicsit még lassan megy. Logikusan egy 
nagyjátékfilm következik. Persze, nem ki-
zárt, hogy az ember elkészít egy rövidfil-
met, mert valamit ki akar próbálni, de 
alapvetőn nagyjátékfilmben gondolkodom.

TÓTH GÖDRI IRINGÓ

Robert Bosisio alkotása
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MOLNOS LAJOS

Helyzetjelentés

A jövőm gondosan előkészítve már.
Derűsen vár, akár egy meghitt pipatórium.
Ablakai egy nyugodt őszi kertre látnak,
amelyben édes már az alma, körte,
s önfeledten potyog a dió.
Köröttem mindahány szívbéli barátom,
akiknek ismét barátja vagyok én is,
miként pipacskorunkban egykoron.
Puha napfény mosolyog be az ablakon,
s a selymes messziben egy hűséges gramofon
halkan énekel –

A jövőmmel gondom hát semennyi.
Izgatottan várja érkezésem,
mint karácsonyestét az angyalok.
Már csak a folyton kekeckedő múlton
s ezen a minden-levesemben-kanál
zagyva jelenen kell túlélnem magam,
már csak…

Hagyjatok hát…

Elég vagyok én már
magamnak váltig:
egyedül is el tudok
jutni a halálig,
hagyjatok hát békén,
miként a vágyak s a dühök is
nyugton hagynak.

Még lerovom a sarcot
az én Uramnak:
ne legyek Néki se adósa,
és aztán tulipán leszek,
pünkösdi rózsa,
vagy katicabogár, hétpettyes,
pillangó, amely a
lelketekben repdes,
esetleg rókanyom
a tavalyi hóban,
de azt hiszem, hogy mégis
legjobb lesz búvárnak egy
libaúsztatóban.

Számvetés

Nem kértem, Uram,
Hát nem is adtál,
A dolgaimból kifaroltál,
Egyedül vergelődtem.

Te sem kértél, Uram,
Hát én sem adtam,
A terveidből kimaradtam,
Nélkülem is elboldogultál.

Én lent a porban,
Te az egekben –
Jól megvoltunk
Mind a ketten.

Másként is lehettünk volna?
Egyre megy ez is már:
Kitelik bennem a naptár,

S én lent a földben,
Te az egekben –
Jól megleszünk azután is
Mind a ketten…

Nosztalgika

…és akkoriban egy jókedvű nyári délelőtt
a kolozsvári vasútállomáson összetalálkoztam
Király Lacival, ki nekem ifjúkori barátom, s ezért
engedhetem meg magamnak a László helyett a Lacit…

…akkoriban még Kolozsváron is adódtak jókedvű
délelőttök, s az ember még gyakran összetalálkozott…
„Hová, merre, Király uram, merre, hová?”, kérdeztem
vidáman Király Lacitól… akkoriban még gyakran voltam
már-már illetlenül (hogy ne mondjam: gyanúsan) jókedvű,
vidám s néha csak úgy, minden különösebb ok nélkül, igen,
pontosan úgy, mint a virágok, amelyek csak nyílnak, pompáznak
boldogan… „Én egy kicsit haza Sóváradra, hát te, Lazsi?”,
mondta-kérdezte Király Laci, ki egyedüli, aki Lazsinak
szólít, ifjúságunkra emlékeztetőn… „Én is egy kicsit haza,
Korondra”, mondtam… „Akkor együtt…” mondta Király Laci,
emlékeim szerint jókedvűen… „Együtt…” mondtam én is,
jókedvűen… akkoriban még élt Király Laci Édesanyja Sóváradon,
és a világ legfinomabb palacsintáját tudta sütni… akkoriban élt
még az én Édesanyám is Korondon, s a világ legfinomabb
palacsintáját tudta sütni Ő is… akkoriban olyan volt zötykölődni
a Kisküküllő mentében fel, a Sóvidék felé jókedvűen baktató
vonaton, mint gyerekkorunkban a szénásszekér tetején a mezőről
hazafelé… akkoriban az ember Korondra, Sóváradra hazament…
akkoriban nem is gondoltunk arra, hogy a világ legfinomabb
palacsintáját nekünk sütik Sóváradon, Korondon… 
 akkoriban nem
tudtuk igazán, hogy milyen boldogok vagyunk, akkoriban csak…
…de azért Korondra, Sóváradra még mindig hazamegyünk s nem
oda utazunk, igaz-e, Király Laci?…
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>>>>> folytatás a 6. oldalon

LOVÁSZ KRISZTINA

Falvédő
Ground Control to Major Tom – David 

Bowie
Amikor nagymamám, Bálint Mártonné 

Ilus találkozott Chris Hadfield ezredessel, 
aki elénekelte neki David Bowie Space Od-
dity című számát – Igaz történet alapján.

Nagymamát lánykorában a csillagászat 
érdekelte és a kvantum mint olyan, tud-
ta, ki volt Niels Bohr, és a Dirac-egyenlet 
ötvenedik születésnapjára tortát sütött, 
mert hallotta a rádióban a hírt, macská-
ja Schrödinger névre hallgatott, ha előke-
rült néha. Ebből is látszik, hogy Ilus ma-
ma a tudományt nagyon tisztelte, talán 
mert nem tanulhatott, akkoriban a na-
gyobbik fiú ment egyetemre. Így maradt a 
földi dolgoknál, mintha lett volna válasz-
tása, szépen ment férjhez egy középiskolai 
tanárhoz, tudományos vágyakat már nem 
dajkált, elvezette a családot és a Papát, és 
csak egy kicsit nézett az ég felé ruhate-
regetés közben. Aztán a nagyobbik lánya 
felköltöztette őket a városba, mert kellett 
a segítség, három gyerek az három gye-
rek, Ilus mama pedig sokat segített körü-
löttünk. Papa temetése is már a városban 
volt, kis ón kapszulát kapott egy fülkében, 
kilövésre készen áll – viccelődött nagyma-
ma, akinek a halál is csupán egy tudo-
mányos kísérlet volt, mégis váratlanul és 
hirtelen lett szomorú.

A nemzetközi űrállomás éppen áthalad 
a körfolyosós ház felett, amikor az ezre-
des dalra fakad egy lebegő gitárral és el-
énekli nagymamának azt a furcsa dalt.
Meglátta őt a nagy kék bolygón, ahogy al-
máspitét szellőztet a gangon és aközben 
kicsit sírdogál, a két magány miben más 
vagy pontosan ugyanolyan? Négyszázöt 
kilométerre a Földtől, messze a szülőfa-
lutól, a két út metszetében ott ez a dal 
és a pite, hogy mielőbb kihűljön, mert 
csak úgy lehet felszeletelni – magyaráz-
za nagymama az ezredesnek, kis útrava-
ló, na, fogadja el! Ahogy beszippantja az 
almáspite illatát, még magányosabb lesz 
abban az ón kapszulában, a távolodó csil-
lagok között.

Stroke
Amikor a fiaddal megérkeztünk a va-

sárnapi ebédre, még nem vettük észre, a 
sziát kipréselted valahogy és mosolyogtál 
hozzá. A tanyán nem beszélgettetek és 
nem illett betegnek lenni, ehhez tartot-
tad magadat a fővárosban is, a MÁV-tele-
pen, ahová az uradat követted. Nem tűnt 
fel, hogy állandóan a konyhában matatsz, 
mert amúgy mindig; leülni csak a férfi-
ak és a vendégek, te csak utána, beszél-
ni meg pláne. Emlékszem a szörnyen kí-
nos pillanatra, amikor a pörkölthöz lapos 
tányért, kést és villát kértem, ne tessék 

haragudni, nekem ez így esik jól! Utána 
minden alkalommal ott volt a teríték hi-
bátlanul, apósom tüntetően kanállal. Az-
tán megszoktátok, hogy ilyen vagyok, van 
egy kis hibája a menyemnek, nem harapja 
az uborkát, viccelődik apósom a rokonok-
nak, na, hogy is volt, amikor Szergejt meg 
Nohabot vezette Karcsi bátyám? – próbá-
lok kedveskedni és túljutni az evőeszkö-
zök dimenzióján.

Persze én mindig megvártalak vagy 
kimentem veled elmosogatni a leve-
ses tányérokat, ne gyűljenek fel, mond-
tad, mintha nem érne rá ebéd után mo-
sogatni, soha nem engedtél a kagylóhoz, 
ha véletlenül mégis, utána kiosontál és 
elmostad újra, beletörődtem a törölge-
tős mellékszerepbe, ügyetlenül hallgat-
tunk a mozdulatok biztonságában. Az-
tán együtt kihoztuk a nagy tál húst meg 
a pürét, a kedvemért mindig volt melle-
húsa, még akkor is, amikor sült hal volt, 
tudtad, hogy én csak ímmel-ámmal a ha-

lat. Most is megbújt a pirosan ropogós 
mellehúsa a halomban, még mindig sem-
mi gyanús. Amikor a fiad felé fordultál és 
azt mondtad: neked diszkóhúst sütöttem, 
kisfiam, már nagy lehetett a baj, rohan-
tunk veled a kórházba.

Aztán minden nap fejben főztünk a 
kórházi ágyon, az orvos azt mondta, ez jó 
gyakorlás, de már semmi sem volt azonos 
a saját ideájával, a brokkoli borkoli, a sár-
garépa sógorrépa, én is új nevet kaptam: 
Szilvike lettem. Nem akartam, hogy szé-
gyenkezz, boldogan vettem fel minden ne-
vet, amit ezután adtál nekem.

Kicsi öregasszonyok, anyák, most fiaik, 
lányaik etetik őket egy budapesti kórház-
ban, anyuka, hozzak túrós sütit holnap? 
És mindenki reménykedik a holnapban, 
fejük felett a háromszög alakú kapasz-
kodó, fonnyadt karjaikkal kapaszkodnak 
még az életbe, feljebb húzzák magukat 
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az ágyon, ami most az otthonuk, süketek, 
mosolyognak. Van, aki nem emlékszik a 
mosolygásra sem, pelenkát tépked célta-
lanul, van, aki egy széket húzogat maga 
után, ki tudja, hová, talán egy előadáson 
van, ahol nincs már hely, gondolja, magá-
val viszi a helyét a mennyországba, nővér 
jön be, kiveszi kezéből a széket és vissza-
fekteti a csendes sírdogálásba. Barna vi-
rágos csempe, a hűtőben felcímkézett éte-
lek, Erzsike, négyes ágy.

Lófejköd
Kovács Gusztávné, született Szépla-

ki Jolán éppen dimenzióváltásban volt, 
amikor csörgött a régi vezetékes telefon. 
Hagyta tovább csörögni. Új, frissen mo-
sott dimenzióját öltötte éppen magára, vi-
rágos otthonka formájában, amely elekt-
rosztatikusan simult megereszkedett 
testére. A piacra indult így, talpig díszben. 
A csörgés megzavarta és eszébe juttatta a 
lófejködöt, amit az unokája fotózott egy-
szer, véletlenül egy hosszas teleszkópikus 
megfigyelésen, a padláson. Jaj, ez a gye-
rek, örökké az eget bámulja, azon a lyu-
kas tetőn át, pedig ha tudná... Dohogott 
magában Jolánka néni, és esze ágába se 
volt felvenni a telefont. Ugyan ki keresné? 
Az éremgyűjtők szövetkezetének telefonos 
marketingese, aki nem tudja, hogy Guszti 
már rég meghalt, netán az asztrofotósok 
gyámhatóságától valaki? Nem is tépelő-
dött sokáig ezen, hanem felkiáltott uno-
kájának a padlásra, hogy piacra mentem, 
Gusztika, ebédre itthon leszek, vigyázz a 
galaxisokkal, és áttűnt.

Széplaki Jolán, virágos otthonkában 
megérkezett. A karfiolok és brokkolik ga-
laktikus karjában érezte jól magát, de 
hetente csak egyszer hódolt eme szenve-
délyének, és nem tűrte, ha ilyenkor fö-
löslegesen zaklatják. Elmerült a spenót-
halom nyers szagában, kedvére turkált a 
retkek között és felsóhajtott egy újhagy-
maköteg érintésekor. Fejében a zöldségle-
ves hozzávalóit kereste éppen, amikor va-
laki hozzáért, szintén otthonkás utazó, és 
kiszikráztatta lényét. Biztosan egy rossz-
indulatú szomszéd lehetett, vagy az a fes-
lett életű Margit, itt sem hagy békén, hát 
nem volt elég neki a Gusztim? Az érem-
gyűjteményt is megkapta, mit akar még...

Jolánka néni felszállt a lófejködbe, de 
húst most nem akart venni, gyenge a gye-
rek gyomra – érvelt. Amióta drága férjem 
és a fiam is meghalt, nem eszünk húst, 
mondta bele a lófejködbe érveit Széplaki 
Jolán, a virágos szkafander kissé tompí-
totta a hangját. A lófejköd megértően bó-
logatott, ahogy az együttérző ködök szok-
tak bólogatni hétköznapi érvekre. De 
csillagot csak tetszenek enni? Hát, ha 
muszáj – bizonytalanodott el a nagyma-
ma, aki nagy nehezen mégis engedte ma-
gát rábeszélni valami átlátszatlan feke-
te sűrítményre, a zöldséglevesbe talán jó 
lesz, majd jól befokhagymázom, százötve-
net adok érte.

Hazaérve, Jolánka néni lehámozta ma-
gáról az otthonkát, teste még mindig ap-
ró kisülések mámorában füstölgött, és ne-
kilátott, hogy megfőzze élete legfinomabb 
zöldséglevesét az unokájának. A telefon 
azóta is csörög, Margitka mindeközben 
rövidhír és lófejköd.

Átkelés
Van úgy, hogy novemberben a nap is ta-

lálatot kap és beborul az árokba, de a hul-
lahalom akkora, hogy a tetején, mint egy 
sebesült balerina, kecsesen egyensúlyoz, 
mintha csak engem akarna szórakoztatni. 
A zeniten imbolygó foltra fókuszálok éppen, 
fejem fölött beszélgetésfoszlányok zavarják 
bamba nézelődésem, mindent látok az ég 
visszapillantójából, azt, ahogy negyven bi-
lisisakos katona szorgoskodik a rakparton, 
mindjárt közelebbről is hallani fogom, lo-
vaskocsik, emberek, ez a közlekedés, nem 
a háború zsivaja. Nusikám, csak jobb lesz 
a gyereknek itt, állást is kapnék a Kolczá-
ék pesti kirendeltségén, Lajoskám, majd 
otthon megbeszéljük, siessünk haza, úgy, 
úgy, mert már éhes vagyok, helyeselek bő-
szen anyám és apám felé a babakocsiból.

Van úgy, hogy Utász Waldemar odaszól 
Utász Konradnak: „Gib mir noch einen, 
alles ist sofort fertig”, és mindjárt végez-
nek az utolsó robbanófej beszerelésével, 
a dinamitot már korábban felrakták az 
ívekre, szép precíz, mérnöki munka a ká-
osz megteremtése.

Van úgy, hogy egyszerre sokan vannak 
egy helyen, mert pont dél van, mert sietni 
kell a munkaszolgálatosokat szállító utol-
só teherautóknak, Vecsésnél már lánctal-
pak roppantják a betont, kicsit más ez a 
dübörgés, mint amikor gerincek reccsen-
nek alatta, van úgy, hogy egy másik pil-
lanatban már a kiálló pillérek felszúrják 
a villamos sárgán vonagló testét, és utá-
na nincs más, csak a zuhanás édes érzé-
se, de az sem tart sokáig.

Érdekes, hogy már nem vagyok éhes, 
csak ez a furcsa szédülés, mindenki ör-
vénylik, akár egy lefolyóban a tányéron 
maradt ételdarabok, micsoda pazarlás, 
bár ezt a szót még nem ismerhetem, hi-
szen olyan kicsi vagyok, hogy még szava-
im sincsenek, mégis minden olyan egyér-
telmű, az is, ahogy a vízben a tekintetük 
horgába akadok, jé, ez lehet Waldemar, 
Oh Waldemar, akár egy sláger is kezdőd-
hetne így, és mennyi kavargó levegőbubo-
rék, lassan elpukkannak a víz tetején, a 
hídrácsokon mintha csak szájak és torkok 
akadtak volna fenn, a jajgatás négyzetrá-
csain. Nagyon sokan akartak aznap át-
kelni.

A további robbanások már nem érnek el 
a fülemig, csak a testem hurkásabb részei 
remegnek bele még egy kicsit, érzem alat-
tam anyuka tejszagú meleg testét, miköz-
ben arra koncentrálok, hogy nehogy kiejt-
sem kezemből a napot.

Krémes
Az élet olykor csak egyetlen utca, ami 

a hársfaillat meghosszabbítása, a végén 
Szent György-szoborral. Délelőtt van, 
nyár, orgona zúg ki a templomból, ez 
most éppen egy lila zsoltár. Itt kezdődött, 
egy azóta megsárgult fénykép hátoldalá-
ra írták bizonyságul, vidám sercegéssel 
a dátumot, még mindig hallja a nevetést, 
amikor csak ránéz a fényképre. Sokat 
halványult a tinta, tompult szemükben a 
fény. Magával hurcolja a képet minden-
hová, a tárcáján keresztül áthatolnak 
az emlék molekuláiba zárt illatok, hajá-
nak szederszaga, ahogy a délelőtt sárká-
nya édeskésre perzselte. Kifizeti a kenye-
ret, gyógyszert, ma egy kis édességet is 
vesz neki, a kedvencét. Siet haza, a pa-
pírtálcára csomagolt reszketeg krémessel. 
A lépcsőházban az otthonos szemétledo-
bó szaga fogadja, ami mindig a második 
emeleten kezdődik, alattomosan terjedő 
és állandó összetételű, egy korszak par-
fümje. Néha felbomlik az érzékeny egyen-
súlyú bűz, amikor Láposiék csirkeapró-
lékból főznek, vagy Karola néni kidobja 
végre a penészes szilvalekvárt, amit min-
dig ott felejtenek a gyerekek. A krémes 
tömör, határozott illatfelhője nem enge-
di át az erőszakosan nyomuló hétközna-
pokat, ma ünnep van, évforduló. Mire fel-
ér a negyedikre, átázik a papír, kicsit bele 
is ragad, de még egyben lejön, kis veszte-
séggel.

Most kellene kigurítani a szoborhoz, 
miután megették a süteményt, pokró-
cot tenni a térdére, mert nyáron is fá-
zik, minden adott egy jó befejezéshez, 
bízni a szoborban, hogy nem könyörül 
és egyenesen a szívébe talál, végezni ez-
zel az egésszel, csak egy kicsit kellene 
felgyorsítani, lefelé lejt az utca, baleset 
volt, mondaná, megszédült az erős hárs-
faillattól, valójában allergiás rá, elkapta 
egy roham és nem bírta tovább – monda-
ná, de már senki nem hallja, orrát meg-
csapja a szemétledobó bűze, ahogy lefelé 
viszik a lépcsőn.

>>>>> folytatás az 5. oldalról
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DIMÉNY H. ÁRPÁD

szerelmi tanácsok csónakázás közben
nem tudom hogyan kerültünk Jeanne d’Arc-kal
ketten egy csónakba
de az biztos hogy engem Billy Collins ültetett mellé
szabályszerűen mint azt Vargyasi Mária tanító nénim is tette
Árpádka te ide ülsz az első sorba
nem vettem zokon
mert igazából semmi rosszat nem tettem
de megorrolt rám és a leveleket is felolvasta
hangosan az osztály előtt
Kati Ildi és Noémi leforrázva ültek a padban
én kicsit büszkén ki is húztam magam
mint a csónakban Jeanne d’Arc-kal
akinek szeme sem rebbent
amikor a hőstettemet elmeséltem
hogy képzeld orleánszi szűz
három lány volt szerelmes belém második osztályban
és bár a tanító néni négy levelet olvasott fel
a lányok közül egyik sem tudta meg
még a negyedik osztály végén sem
hogy melyiküknek szólt az én válaszlevelem

két levelet azóta is őrzök
csak Billy Collinsnak mutathatom meg
hálám jeléül
hogy végre egy csónakban ülhetek Jeanne d’Arc-kal
Billy biztosan remek verset írna ebből a szerelmi négyszögből
olyant aminek még Jeanne d’Arc sem tudna ellenállni
sőt együtt tapsolna Marika nénivel
meg Ildival Katival és Noémivel
és nem aggódna hogy a kitörő örömtől
felborul a csónak
mint ahogy én sem aggódtam a levél miatt
hogy Ildi azt hiszi Katinak írtam
aki esetleg Noémire gyanakszik

a csónakázás végén
köszönetképpen a társaságáért
adtam egy jó tanácsot Jeanne d’Arcnak
lévén ő is kezdő szerelmes vagyis noob
a levélben soha ne szólítsd a nevén
a szíved választottját
becézd virág–madár–cukorka-nyelven
s akkor nem kell aggódj hogy lelepleződsz
ha netán a tanítónénid vagy egy férj
adott esetben féltékeny feleség
kezébe kerül

Hólapátolás Jézussal
 Billy Collinsnak

Kevés történet kezdődik egy hólapáttal. Ez sem,
inkább csak egy vonatkozási pont lesz,
vagy egy kapaszkodó,
mint amikor egy kerti szerszámokkal,
pár még hasznosnak vélt limlommal megrakott fészerben
éppen a gereblyét keresed,
hogy összehúzd azt a pár tucat sárguló levelet,
ami a szomszéd kertjéből
átnyúló feketecseresznye-fa ágairól már lekívánkozott,
nem egyébért,
csak mert zavar,
legyen tiszta az udvar,
ahogy zavar az is, ha egy nagyobb morzsát,
szöszt fedezel fel a szőnyegen.

A gereblye beleakad valamibe, talán a
négy bicikli kerekei közül az egyikbe,
és ahogy próbálod kiszabadítani,
elveszted az egyensúlyod,
dőlne a világ,
és nagyobb baj is történhetne,
mint, mondjuk, egy repedt borda,
de ott van az a simára esztergált nyél,
a hólapát nyele,
amibe kapaszkodhatsz,
megtart, illetve megtartod magad,

helyrebillen a világod,
mentőövvé válik –
na, az viszont nincs a fészerben.

Kiindulási pont is,
a fészer a szent körút első állomása,
és amint kilépsz a kapun hajnalban,
a hóesésben, a kálváriád felé,
válladra veszed, mint egy keresztfát.
Persze, lényegesen könnyebb,
és ódzkodsz attól, hogy akár gondolatban is
deszakrációt kövess el,
nem hasonlítod magad Jézushoz.
Ezen a ponton akarva-akaratlanul eszedbe jut
az amerikai példaképed,
aki egyik versében a háza előtt
éppen az autófeljárót takarítja a hótól,
együtt lapátol Buddhával.

Te pedig egy hólapáttal a válladon
a reggeli futásod helyszínére,
a futballpályára igyekszel.
Viszed magaddal
ezt az ikonikussá váló munkaeszközt,
mint egy szent kardot,
mellyel ösvényt vágsz az érintetlen hóba.
Tolod magad előtt a lapátot,
amikor műanyag szája megtelik,
oldalra dobod,
a szél arcodba permetezi a frissen lehullt port,
ébredj, ember, te akartad.

A pálya felénél már valamiféle vallásos
filozófia kereteit feszegeted,
hogy a futás az ember szabadságának metaforája,
bár még nem iramodhatsz neki,
mert az az egysávnyi szelet,
a lélek felszállópályája még nincs felszabadítva.

A korántsem szakadozó homályban egy szikár
férfialakot látsz a pálya drótkerítésének dőlve,
háta mögül kutyák hol erősödő,
hol pedig halkuló kórusa vonít.
Mintha arra várna, hogy végezz a munkával,
hogy megmutathassa, mi is a szabadság,
mintha hosszú fürtjeit füle mögé simítva mosolyogna.

A hó fogy, illetve nő a hosszú sáv,
amely majd körbeér,
míg beteljesedik ovális tökéletességében.
Ez az igazi prédikáció a tiszta útról,
mondanád, ha hallaná,
és megszaporázod lépteid a sötétben növekvő alak felé.

Hé, te, mit csinálsz, ki van ott?
– száll a hang, átharsogva a kutyaugatást,
talán meg is szakítva azt.
Ha tudna szólni az egyszerű eszközzé fokozott
hólapát, megtenné. Az ő szerénységével válaszolsz:
Hogyhogy mit csinálok? Havat hányok.

A férfi, aki se nem magas,
sem fürtös hajú angyalokhoz nem hasonlítható,
testalkata alapján inkább buddhista,
csendes biccentéssel köszön el, mintegy
nyugtázva a szentekre jellemző
őrült tevékenységet
vagy az őrültség reménytelen voltát,
és visszatér a pálya szomszédságában lévő kertjébe,
ahol szelíden bőgnek az ételre váró jószágok,
és jöttére meghunyászkodnak a kutyák.

Persze, nyilvánvaló, hogy ezután átszakad az ég gátja,
bár a hólapát nem adta fel,
beletörődve dőlt a pálya foghíjas kerítésének,
rovod a köröket
a lélek felszállópályáján,
a hosszú, keskeny, hólapátnyi sávban,
amely beteljesedett ovális tökéletességében.

A hó pedig már reggelre visszarendeződik,
mint amikor a papírlapra szórt vasreszelék alatt
elhúzunk egy mágnest.
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A száműzött
II. rész
 Napjaim a sürgős munkák elvégzésé-

vel kezdődnek, és a könnyebb feladatok 
teljesítésével érnek véget. Cselekvés köz-
ben gyakran feledkezem meg a sziklán túl 
élők gondjairól, a városlakók által okozott 
kellemetlenségekről. Tökéletesnek tűnik 
a sziget zárt világa, hiányérzet alig kínoz. 
Az utóbbi időben kerülöm az embereket, a 
parton hagyott élelemért is késve megyek 
le. Rég lemondtam a hatalomról, már nem 
érdekelnek a politika eseményei, véletle-
nül se szeretnék oktalan vitákba, végte-
len szócsatákba keveredni. Viszolygok az 
álnokságtól, nem akarom olcsó ígéretekkel 
hitegetni a bizonytalan választót; felesle-
gesnek tűnik az állandó csalás, folyama-
tos hazudozás, a hamisan csengő szavak a 
tisztesség fogalmát is eltorzítják bennem. 
Tekintetem egyre ritkábban kutatja a tá-
voli partokat, már nem álmodozom a fővá-
rosi kényelemről, illatos parkokról, zsúfolt 
könyvtárakról, elvétve gondolok az étter-
mek finom sültjeire, illatos boraira.

 Észrevétlenül szűnik meg a kívülál-
lóság érzése, feledkezem meg a kirekesz-
tettség gondolatáról, halványodik az el-
különültség fogalma; egyre tudatosabban 
azonosulok környezetemmel, hiányossága-
ival együtt érzem a sajátomnak; rég nem 
zavar a sziget sivársága, a kopár sziklán 
álló, lapos tetejű kőház jelenti az otthono-
mat. Alig gondolkodom az események ala-
kulásán, ellenvetés nélkül fogadom el a 
végeredményt, ellentmondásai sem hábor-
gatnak különösebben. Titokzatos egységgé 
tömörül körülöttem a világ, egyre jobban 
kedvelem az egyszerű megoldást, melyből 
hiányzik a felesleges bonyodalom. A tenger 
hullámait szemlélve, mérhetetlen szeretet, 
egyfajta rokonszenv jár át, melynek hatá-
sára semmivé foszlik a kétely.

 A neszező csendben, észrevétlenül foly-
nak egymásba a békés pillanatok; egyetlen 
felhőcske se takarja a makulátlan kéksé-
get, néhány magányos sirály lebeg csupán 
a víz fölött. A parti hullámok alig csobban-
nak, szelíden lepik el a simára koptatott 
köveket, tajtékot vetve húzódnak vissza a 
lapos homokpadokról. Délutáni szendergés 
közben, egyre gyakrabban történik meg, 
hogy a nevemen szólít a tenger, azon a mo-
rajló hangon hív, amely az idő múlásával 
egyre meghittebbé válik. Csukott szemek-
kel üdvözlöm a végtelen vízfelszínt, hul-
lámhátakon távolodom a sziklától, távoli 
cél felé sodor a felszíni áramlat. Borús na-
pokon attól rettegek, hogy elmarad a hí-
vás, váratlanul szűnik meg a csoda, illan 
el a varázslat; meghitt élményt veszítek a 
körülmények hiányosságai miatt…

 Szárnyak csattogása ébreszt, üregek-
ben költő sirályok lebegnek körülöttem, 
baráti hangon szólítanak, kíváncsiskodva 
aggódnak. Nadrágom szárát húzogatják, 
gyengéden csipkedik a karomat, szárny-
tollaikkal legyezik az arcomat. Sürgetve 
figyelmeztetnek, tudatják velem, hogy kö-

zeledik az időpont, amikor elfogyasztom 
szerény ebédemet, és hanyag mozdulat-
tal szórom eléjük a maradékot. Lerágott 
csont, hideg puliszkadarab, száraz kenyér-
héj gurul a porban, akad meg a kövek kö-
zötti hézagokban; barátaim vijjogva csap-
nak le rájuk. Az igazsághoz tartozik, hogy 
kevés étel marad, inkább a játék, az önfe-
ledt tülekedés, a személyes közelség fon-
tos számukra.

 Fokozatosan fáradok, kezd elhagyni az 
erőm; türelmem a lemondás egy ismerős 
fajtájához hasonlít. Egyre kevésbé érde-
kel a mozdulat ígérete, csak a pihenés szá-
mít, kizárólag az alvás fogalma nyugtat 
meg, a lustálkodás lehetősége homályosít-
ja zaklatott gondolataimat. Meghitt szobá-
ra vágyom, melynek falai között zavarta-
lanul képzeleghetek a múlt eseményeiről. 
Ágyamban heverészve, feledettnek hitt 
emlékek lepnek meg, elég hozzájuk egy té-
tova gondolat, egyéni illat vagy kósza dal-
lam, amely fiatalságom küzdelmes éveit 
idézi. Egyáltalán nem volt zökkenőmentes 
a pályám, középszerű politikusként annyi 
megpróbáltatásban volt részem, hogy éle-
tem alkonyán a békés tétlenségről, a bá-
gyadt semmittevésről ábrándozom a leg-
szívesebben.

Lomhán múlnak az órák, fokozato-
san alszanak ki a nyugati fények, sötét 
foltok sűrűsödnek a hullámok fölött, át-
tetsző ködfátyolba burkolóznak a parti 
sziklák. Erős széllökések tépik a rétegző-
dő hókaságot, rongyos felhők takarják a 
hold tányérját. Ütemesen morajlik a ten-
ger, hosszan elnyúló sávok bukkannak fel 
a sötétből, hömpölyögve közelednek, taj-
tékos hátuk fehéren villan, bömbölve tör-
nek meg a sziklákon. Egyre erősödik a déli 
szél, erdő zúgásához hasonlít a hullámve-
rés hangja. Fehér tarajú hullámok ostro-
molják a zátonyokat, a sziklaperem széléig 
csapnak fel, sűrű vízpermet áztatja a sza-
badban felejtett széket. Üvöltve erősödik a 

vihar, hajók árbóccsúcsain billegő lámpák 
villannak a sötétben, egyszer meredeken 
szökkennek a magasba, máskor hirtelen 
zuhannak a mélybe. A vízmosta fedélze-
ten elszánt matrózok küzdenek a kímélet-
len elemekkel, nem is sejtik, hogy gondo-
latban velük vagyok, aggódom értük. 

Szobámba zárkózom, a vastag kőfalak 
védelmében teljes a csend, sértetlen a nyu-
galom; a vihar tombolása halk neszként 
hatol át a gondosan bedeszkázott ablakon, 
zátonyokon megtörő hullámok dübörgésé-
től remeg az ajtó. Talán a morajló tenger 
hangja ösztönöz, a fenyegetettség miatt ha-
tározom el, hogy tüzet gyújtok, figyelmez-
tető fénnyel jelzem a hajósoknak a szikla 
körül rejlő veszélyt. Telihold idején átha-
tolhatatlan köd telepszik a tájra, rétegző-
dő sávokban burkolja a fogazott élű záto-
nyokat. Meggyőződésem, hogy a pislákoló 
fényjel segít a tájékozódásban, viharvert 
férfiak, hálásan említik a tüzet gyújtó ne-
vét. Száraz ágak tördelése közben hallom 
meg a hívó hangot, mintha nevemet is-
mételné a hullámverés. Sötét és titokza-
tos végtelenség csábít mozdulatra, óvato-
san tárom szélesre az ajtót, tétován intek a 
homályos szélű udvarral határolt holdnak.

Talán az ágakat gyűjtöm halomba, ta-
lán a sziklaperemen árválkodó széket aka-
rom biztonságos helyre tolni… Talán az 
erőlködés hatására szédülök meg, csúszok 
el a simára kopott felületen, majd gurulok 
a párkányzat szélére; a következő pillanat-
ban éles kövekbe kapaszkodva lebegek a 
zátonyok fölött, hogy erőmet veszítve zu-
hanjak a mélybe, csapódjak a fehéren ör-
vénylő hullámok közé. Tisztán emlékszem, 
hogy lebegés közben is erősen szorítom a 
billegő lábú szék érdes karfáját; különös 
alakú felhősávot csodálva döbbenek az 
igazságra, hogy életem során számtalan-
szor átéltem már ezt az eseménysort, és 
mindannyiszor beleborzongtam a mozza-
nat végzetszerűségébe.

Robert Bosisio alkotása
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A

A meghalt. Aztán mégsem. Akár az apja,
A, akár a nagyapja, a helyi temetőbe fúlt.

Befulladt, aztán mégsem. Belesüllyedt a sárba.
Bele a sárba, tompa, sáros kövek közé.

De csitt! Felejtés. Törlés. Ott van éppen és ott sincs.
Mert ott nincs. Nincs kezdete, se vége. A-A-A.

Valaki meghalt. Senki. A nevét – elfeledték.
Akár az apja és a nagyapja nevét. Időnként

A dolgokkal csörömpöl. Aki aludni ment,
Időnként fölriad, aki virraszt, az haldoklik tovább.

Időnként A-A-A a hangját kereső tér iszonyú réme.
Időnként A-A-A az utcán ömlő eső egyhangú bánata.

A-A-A tengerekből kibukva bugyborékol.
A-A-A óraműben a kvarc sóhajtozik.

Bizonyára csak annyi – halott A.

Aki úgy hiszi, hallja, másik füllel figyeljen,
Aki nem hallja, az már hiába is fülel.

Tojás
(Egg)

Mikor a serpenyő peremén kinyírod, fel sem tűnik,
Hogy a halálban a tojásnak szeme nő.

Egész pici, a legszerényebb
Reggeli étvágyat sem elégíti ki.

De máris néz, máris a világodra bámul.
Miféle láthatárról, kinek az üveges szempontja ez?

Látja-e az időt, ahogy gondtalanul a teren áthalad?
Szemgolyók, szemgolyók, repedt héj, rend vagy káosz?

Súlyos kérdések ilyen pici szemnek, hajnalok hajnalán.
De téged – téged érdekel egyáltalán a válasz?

Amikor szemtől szemben asztalhoz ülsz vele,
Egy kenyérhéjjal rögvest megvakítod.

Csomók
(Knots)

Egyes csomók fortélyát zsigerből ismered,
Aztán ott vannak a török csomók.

Egyes nővérek gúzsát emlékezeted nem oldja.
Aztán báttyak, háttal a hátadhoz kötözve.

És anyák, elnyűtt szvetterekbe szőtten.
És apák, éjjel önnön csapdáikban rekedten.

Ezekkel a csomókkal valaki
Füleden át titokban kötelet vezetett.

Te volnál a kötél, csomói a családod.
Nem gordiusziak és nem török csomók.

Közeliek és távoliak ők, és könnyedén és erőfeszítéssel
Rögzültek benned. Nemrég, öröktől fogva.

Csomóidat türelemmel kezeld.
Hagyd őket békességben növekedni, szorulni.

Aztán a kötél csöndben emelkedni kezd.
Mint egy fakír, magadból kikapaszkodsz.

Kő
(Stone)

Senki sem hallja, mit fojt magába a kő.
Jelentéktelen, csak az övé, mint a cipő
Bőre és talpa közé szorult fájdalom.

Amikor kibújsz belőle, üres sétányon levél kavarog.
Ami volt, soha többé nem lesz.
Egy csomó másegyéb az elmúlásra vall.
Közeli klinikák szaga. Némán továbbállsz.

Senki sem hallja, mit fojtasz magadba.
A köved egyedüli lakója te vagy.
Most hajítottad el.

Reszelő
(Grater)

Eszedbe jut anyád, Iokaszté,
Átfúrt tenyérrel jő a disznóólból vissza.

Ablak nyílt az őrült fájdalom belsejében.
Kilépett rajta, és a testéből kilépett.

Eszedbe jut ijedt apád a kötést hogy cserélte.
Ahogyan feleúton a fásliszél piroslott.

Ezúttal a reszelő susogása tied. Gyalulja a világot.
Fogy, fogy az almacsonk, de ki van most kiért?

Tenyeredben az alma eszköze vagy csupán?
Csöndesen lereszel, érett buddhista, idared szamszára.

Miután eltüntet, a szemed kinyitod, akár anyád
Akkor, a seb túloldalán.

LÁSZLÓ NOÉMI fordításai

Aleš Šteger (Ptuj, 1973) szlovén költő, író, Ljubljanában 
él. A Jugoszlávia összeomlását követően publikáló ge-
neráció leggyakrabban fordított tagja. Több verseskötet, 
három regény és két esszékötet szerzője. Német és spa-
nyol nyelvből fordít. A Berlini Művészeti Akadémia tag-
ja, a francia Művészeti és Irodalmi Rend lovagja. Az itt 
közölt versek Dolgok könyve (The Book of Things, an-
gol nyelvre fordította Brian Henry) című kötetéből valók.

Robert Bosisio alkotása
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137 – szerkeszti Horváth Benji

ERŐSS RÉKA

Földönfutás
Színről színre
      színlel.
Számról szádra
      számol.
Szóról szóra
      szorít.

Szájból szájba
szalad.
Napról napra 
apad.
Végtől végig
vetél.

Faltól falig
falod.
Házról házra
hagyod.
Fokról fokra
futtat.
Kézről kézre
kerít.

Kézen-közön
      közös.

Messze Königsbergtől
két világon keresztül
hurcolok magammal egy kancsal kislányt
(mert muszáj).
rángatom, fésülöm, mosdatom,
néha pofon csapom. olyankor látnak:
ikonok esnek le szegekről, és
féllábú cigányzenészek csóválják a fejüket.
elviszem oda, ahol álmomban régi várfal
vett körül egy leégett házat.
egy pillanatra otthon vagyok.
Otthon tehát vagyok.
volnék, ha lenne ahol.
buszmegállóban kefélő hajléktalanok
gyakorolják a szabadság leckéjét,
én meg lassan a világ tetején is
bezárva érezném magam.
sem a poharak fenekén,
sem a hajnali tükörképekben,
sem az idegenek megbotránkozó,
zavart vagy elnéző tekintetében
nem rajzolódnak ki az arc körvonalai.

riadt őzpaták csattogása zavarja meg a déli emberek álmát.
szarvunkra mérgeskígyó tekeredik,
itt mindenki virágillatú,
narancs hull a fáról,
héja méreg, leve anyatej.
a kislány bal szemére meg fog vakulni.
keresgélek: se csillagos ég, se erkölcsi törvény.
Nincs min csodálkozni.

Hadüzenet
hétszentségek közt unalom
két véglet közé szorult szó
félárva némaság
gyomor – és kutyaszorító.

holnapra egynek képzelem magam,
ma még egy fél madár vagyok.
ártalmatlan. – gondoljátok,
de üvegszárnyat növesztek,
és utánatok repülök,
és olyat visítok,
hogy az erdei szatírok
menten zsebre dugják kezüket!

értelmet kerülőúton kereső
lapátkezeitek tapadnak a számra,
lefejteni nincs erőm.
láss csodát, kijött még egy számla.
azt a szentségit, tavasz ez 
a legsajátabb-lenni-tudásában!

port iszom és sarat prédikálok
és csak egyetlenegyet bánok:
hogy elvesztettem a barna sapkám.
mi fogja össze ezután identitáscafatjaimat?

esténként szőrös hasú dzsinnek
énekét hallgatom.
szaggatott, durva lüktetés:
haragszom, mert nem szerettek,
s nem szerettek, mert haragszom.

lepedék vagytok,
torkomban lerakódó kétely.
rekedtes tőletek egész lényem.
egyszer úgy is felköhöglek!
tükörben felejtett jobbik részem 
Desirével fütyül
a tükör mögül, amint épp
egy kád hideg vízzel folyik le
az önigazolás végső lehetősége.
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>>>>> folytatás a 12. oldalon

MEZEI ZSÓFIA

hotaru no uta – 
szentjánosbogarak 
éneke
(első rész)

első felvonás

Körülötte kabócák énekeltek, zsongá-
suk megtöltötte a környék fáit. Föld- és 
szénaillat terjengett a nyárvégi levegőben, 
mint egy édes kis álom, amiből még nem 
ébredt fel. Ezen a helyen mindig úgy érez-
te magát, mint egy örökké tartó szabad-
esésben, ahol fogalma sincs, a  zuhanás 
mikor ér véget és merre tart; a mámoros 
pillanatok mégis magukkal rántják, és a 
szíve hevesen dobog a soha meg nem tör-
ténő becsapódástól. A végtagjait simogató 
fűszálak, a madarak távoli hangja volt az 
otthona. Annyira megszokta, hogy a ter-
mészet minduntalan átöleli, és szeretete 
mindennél ártalmatlanabb, hogy eszébe 
sem jutott, milyen tőle megfosztva élni.

Kiskorában az anyukája kézen fogta, 
és elvitte az erdőben egy tisztásra. Meg-
babonázva bámulta a harmatcseppeket 
a leveleken, a felfele gomolygó párát és a 
nyüzsgő életet. Ez után a nap után pedig 
minden reggel és este elmentek sétálni. 
Ő mutatta meg neki az összes közeli er-
dőt, a szomszédok szerény, mégis barátsá-
gos házait. Az apukája sokszor ellenezte, 
hogy egy ennyire fiatal kislány barangol-
jon az anyukájával olyan helyeken, ahol 
medvék vagy egyéb, veszélyt jelentő álla-
tok is lehetnek, de végül sosem vetett vé-
get ezeknek a sétáknak.

Sóhajtva dőlt hátra a fűben. Egy fehér 
ruha volt rajta, pici rózsaszín virágok-
kal. Néha, mikor nagyon hiányzott neki 
az egész világ, az egész régi élet, elég volt 
beletemetnie az arcát, és elképzelte, hogy 
még mindig két évvel ezelőtt van, hogy 
örökre abban a végtelennek tűnő nyárban 
ragadnak. Régebb azt is gondolta, lehet, 
neki csak tizenhat éve volt élni.

Egészen addig figyelte az égboltot, amíg 
a lilás-rózsaszínes felhők helyet adtak a 
szürkületnek. A szél gyengéden cirógat-
ta a karját, mintha soha nem lenne képes 
bántani. De ez hazugság volt.

Oldalra fordult, hogy figyelhesse a ho-
rizont felé tartó madárrajt. A fekete kis 
pontok ellepték az eget, néha-néha egybe-
mosódva vagy különválva. Szerette az ál-
latokat és a rezdüléseiket figyelni. Kicsit 
olyan volt, mint belátni a lélek legmélyebb 
zugaiba.

Minél több percet töltött el a félhomály-
lyal teli mezőn, annál jobban emelkedett 
felül rajta az idegesség. Hiszen ma kellett 
beszélnie velük – méghozzá a lehető leg-
gyorsabban. Azért menekült ide, hogy erőt 
merítsen, de csak még szomorúbbá tette 
ez a hely – az anyukájának a kedvenc he-
lye. Itt fogócskáztak órákon keresztül a hú-
gával, aki majdnem ugyanannyira imádta 
a természetet és ezeket a mezőket és erdő-

ket, mint ő; az anyukája itt mondta el ne-
ki az estimeséit. Miközben egymás mellett 
feküdtek a sötétben, a kislány borzas feje a 
másik mellkasára hajtva, félig-meddig ölel-
kezve, a kinti világ zaja képtelen volt létez-
ni. Itt fontak egymásnak koszorút a gyer-
mekláncfűből. Ez  a hely volt a saját kis 
csillagnézőjük. A  lagymatag szellő beta-
karta őket, és soha nem is akarta elengedni 
onnan. Csakhogy a szorításból mindketten 
kiszakadtak, és mire felnyitották szemüket, 
a mesebeli világot, ahol csak ketten voltak 
állandók, porig égették a szavak.

Először csak egy pont kezdett el ragyogni 
a sötétségben – aztán a többi is jött utána 
rendezetlen, mégis gyönyörű sorban. Bár-
hányszor is látta ezeket az élőlényeket, min-
dig elámulva figyelte, ahogyan bontogatják 
szárnyukat, hogy aztán fényként szolgálja-
nak a koromsötétben. Mikor az anyukája 
elmesélte, hogy a szentjánosbogarak csak 
néhány hétig képesek életben maradni, mi-
után feljöttek a föld alól két-három év után, 
elszomorodott. Megkérdezte, hogy a nagy-
városban vannak-e szentjánosbogarak, mi-
re ő lágy mosollyal megrázta a fejét, és azt 
suttogta, ott másfajta csodák vannak. Nem 
sokat beszéltek róla, mert mintha valahogy 
mindig kerülte volna a témát, de az anyu-
kája a hozzájuk egy és fél órára lévő nagy-
városban született és nevelkedett. A lány 
mindig úgy képzelte, hogy titkon visszavá-
gyik oda, csak nem meri elmondani az apu-
kájuknak, aki egész életében a természettel 
együtt növekedett.

Az elcsendesülő mezőn szinte hallani 
vélte, ahogy a hím szentjánosbogarak éne-
kelnek a nőstényeknek. Olyan volt, mint 
egy néma zene, ami mégis a szívéig hatolt. 
Az egyre lehűlő levegőbe, a szentjánosbo-
garak néma dalába és a fölötte elterülő 
tintafekete égboltba próbált kapaszkodni, 
hogy oda tudjon menni a házban lévő csa-
ládtagjaihoz.

Gondolatban ezerszer lejátszotta ezt a 
beszélgetést. A fejében az apja azt kérdez-
te, „biztos ezt szeretnéd?”, mire ő képtelen 
volt bólintani. Azt suttogta, hogy „nem”, és 

sírva fakadt, de rajta kívül senki sem tud-
ta, miért. Ó, hát hogy ne akarta volna! Hi-
szen már nagyon régóta ez alkotta a ket-
tőséget benne; egész életében azt hitte, ezt 
akarja. Mikor a képzeletében a „nem”-et 
mondta, mintha kövek szabadultak fel vol-
na a mellkasából, mert azt az illúziót adta, 
hogy még egy ideig nem kell döntenie. Mi-
kor a „nem”-et mondta, úgy érezte, elárul-
ja az anyukáját.

Egy bizonytalan mozdulattal felállt, 
majd nekivágott a ház felé vezető ös-
vénynek.

második felvonás

Mikor behúzta maga után a szúnyoghá-
lós ajtót, a húga szó szerint rávetette ma-
gát, annyira örült neki. Vörösesbarnás 
haja kócos sörénnyé alakult a kanapén fet-
rengés miatt, de szeme élettelin ragyogott, 
mintha nem este tíz óra lett volna, ha-
nem legkésőbb déli tizenkettő. Legalább-
is a lánynak csak azokban az órákban volt 
annyi energiája, mint a nála három évvel 
kisebb húgának aznap – habár belé min-
dig ilyen sok vagy ennél is több gyűlt.

– Pont jókor érkezel – pillantott rá az 
apjuk. – Kész a vacsora, méghozzá a ked-
venced – húzta ki magát büszkén, mire a 
lány elfojtott egy mosolyt. A férfi dereká-
ra egy giccses konyharuha volt kötve, ami-
nek hátul lévő masnija minden mozdulat-
nál libbent egyet.

– Igazából az én ötletem volt – súgta oda 
a kisebbik nővér, majd odament az apuká-
jukhoz, hogy segítsen kitenni az evőesz-
közöket.

Ahogy a lány elmélyedt a figyelésük-
ben, valami betölthetetlen hiányérzet mi-
att alakult csomó a gyomrában. A  két, 
számára legeslegjobban szeretett személy 
olyan volt, mintha nem apa és lányát, ha-
nem egy ikerpárt alkottak volna. Ugyan-
az a zabolázatlan haj, ugyanaz a ragyo-

Florin Ştefan alkotása
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gó, zöldessárga írisz, mintha egymásban 
a saját tükörképük hol öregebb, hol fiata-
labb verziója öltött volna alakot. Mozdu-
latuk a másik elkezdett mozdulata volt, 
de ez csak azoknak tűnt fel, akik már egy 
ideje ismerték őket. Bármennyiszer is lát-
ta ezt a leírhatatlan szeretetet és kötődést, 
amit az anyukájuk után hagyott üres tér 
csak még jobban megerősített, belül, va-
lahol nagyon mélyen újra és újra megsza-
kadt a szíve. Ha valaki megkérdezte volna, 
miért hozta azt a döntést, azt mondta vol-
na, hogy „hát ezért”. Pedig az igazat meg-
vallva, mellettük még ebbe is képes lett 
volna beleszeretni – egyszerűen szüksége 
volt indokokra, hogy ne bukjon el, mielőtt 
az egész el sem kezdődött.

Az  asztalnál ültek, miközben a nyi-
tott ablakon keresztül hallotta a tücskök 
nyugtató ciripelését. A szerény konyhában 
bentrekedt a fülledt levegő, és csak a szú-
nyoghálón keresztül jött egy kis hűvösség. 
Ő nem nagyon szólalt meg, az ételt pisz-
kálta villájával. Ez volt az anyukájának a 
specialitása, és hiába próbálkozott az ap-
juk, hogy tökéletesen ugyanolyan legyen, 
mint az, amit ő készített, sosem sikerült. 
A lány nem merte ezt elmondani, így is 
egyre jobban bűntudata lett.

Mióta csak az eszét tudta, ebben a nyu-
galomban élt. Nyaranta kimentek a köze-
li folyóhoz, sikongatva belelógatták a lá-
bukat, aztán nagyokat nevettek, mikor 
elkezdték fröcskölni egymást. Mikor ő 
nyolc, a húga pedig ötéves volt, unalmuk-
ban elkezdtek sorban nevet adni a kertben 
lévő fáknak. Az egyik, akkoriban égig érő 
fának az Óliát nevet adták, mert a testvé-
re mindig így nevezte Góliátot. Ez a világ, 
ami körülöttük bimbózott, ezernyi csodát 
rejtett magában. Mégis… talán pont ez 
ösztönözte a lányt. Belesüppedt a nyuga-
lomnak nevezett szorongásba. Az idő csáp-
jai megragadták, és minél több estén át fi-
gyelte a húgát és az apját beszélgetni és 
nevetni – sőt olykor énekelni, azon a re-
kedtes, mélyebb tónusú hangjukon –, an-
nál inkább érezte úgy, hogy neki már nem 
maradt hely ebben a házban.

– Ha még szójaszószt is tettél volna rá, 
sokkal finomabb lenne – jegyezte meg a 
húga.

– Most, hogy mondod, lehet, következő-
nek kipróbálom – gondolkozott el az apjuk, 
majd kíváncsian felé pillantott. – Hogy íz-
lik? Ugye jól ízesítettem? A receptben egy 
csipetnyi sót ír, de én kettőt tettem, és az 
adagokat nem mértem ki pontosan – va-
karta meg az állát kissé aggódva.

A lány tekintete felé rebbent, majd lesü-
tötte szemét. Még mindig csak pár falatott 
gyömöszölt le a torkán.

– Finom, csak nemrég ettem, mielőtt 
megjöttetek volna – válaszolt zavartan. 
Az igazság az volt, hogy egész délután a 
kertben és a mező melletti fák alatt ücsör-
gött, és annyi barackot és almát evett meg, 
amennyi csak belé fért.

– Akkor jó. – Az apukájának a tekinte-
te felcsillant, majd boldogan elmosolyodott, 
amitől a szeméből csak egy csík látszott. 
A körülötte lévő ráncok megsokszorozód-
tak, de így sokkal kevésbé tűnt idősnek.

Úgy érezte, muszáj most már beszél-
nie. Nem húzhatja, ameddig már le is jár 
a vacsora, inkább legyen túl rajta hamar… 
Hallgatta a természet esti szimfóniáját, 
miközben az asztalon vergődő legyet fi-
gyelte. Szárnyai beleragadtak valamibe, 
így csak vonszolta testét. Haldoklott.

– Mondanom kell valamit – szólalt meg 
hirtelen. A hangja annyira üres és szin-
te érzéketlen volt, hogy egyszerre két villa 
is megállt a levegőben, és mindketten felé 
fordultak. Mély levegőt vett, miközben még 
mindig a vergődő bogarat figyelte. – Úgy 
döntöttem, hogy elmegyek. Anya szülővá-
rosába fogok egyetemre járni. – Az „anya” 
szó először megbillent ajkain, majd kop-
pant egyet a padlón. A  vége suttogássá 
alakult, nem volt szokásuk őt emlegetni.

– Éreztem – suttogta az apukája, és 
pontosan azt a fájdalmat látta felcsillanni 
tekintetében, amitől mindvégig rettegett.

– Mióta tervezed ezt? – kérdezte halkan 
a húga.

– Másfél éve – vallotta be szégyenkez-
ve. Nem az apja és a testvére volt az áru-
ló, hanem ő.

Ekkor egy meleg kéz vonta ölelésbe, és 
megérezte az apukájának a fűrészpor- és 
mezőillatát. Kiskorában is nagyon szere-

tett hozzábújni, mert róla mindig a nyár 
jutott eszébe. Az öleléshez csatlakozott a 
húga is, majd így álltak némán a kony-
haasztal mellett, egymásba kapaszkodva, 
mint három lehajtott fejű napraforgó.

Hát ilyen egy megcsonkított család bú-
csúzkodása – gondolta, és még jobban ma-
gához szorította a két másikat.

Mégis hogy teheti ezt velük? Mi lesz 
majd, mikor ő nem lesz itt, és ez a két, egy-
másra túlságosan is hasonlító ember elfe-
lejti, mi is a céljuk? Ha szükségük van va-
lakire, aki az anyukájuk helyett is anya… 
akkor ki lesz ott helyette? Ki fogja folya-
matosan jó modorra nevelni őket, ki fog éj-
szakánként a síró húgához bújni, titkokat 
és meséket sugdosni a fülébe? Ki fog nekik 
énekelni a szentjánosbogarak helyett is?

– Honnan lesz elég pénzed? – jutott 
eszébe hirtelen az apukájának, miután 
elengedte a két lányát.

– Gyűjtöttem, és ezen a nyáron sok 
pénzt meg tudtam takarítani a részidős 
munkából – mosolyodott el keserűen. Még 
csak nem is volt rá büszke.

– Az egyetemen kívüli költségeidet én 
állom – szögezte le az apja, majd a tekin-
tete megpuhult, és elmosolyodott. Min-
dig, de mindig ezt csinálta. A húg a nővé-

>>>>> folytatás a 11. oldalról

Robert Bosisio alkotása
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re vállára hajtotta a fejét, és ragaszkodott 
hozzá, hogy énekeljenek.

És énekeltek. Egészen addig, ameddig 
mind be nem rekedtek, és a hajnal csend-
je be nem kúszott a testükbe, fáradtságot 
hozva. Mikor pedig felmentek, két vékony 
kéz kulcsolódott össze, és egy kérés ve-
szett el az éjszakában. A tücskök és a haj-
naltájt ébredező madarak magukkal repí-
tették, el a messzeségbe.

harmadik felvonás

A  vonatút érdekes volt. Úgy figyel-
te az elsuhanó településeket, erdőket és 
mezőket, mint egy kisgyerek, aki akkor 
látja először a világot. Régebb is ezt csi-
nálta mindig, az anyukája imádott utaz-
ni, és bárhova mentek, rengeteget tudott 
mesélni az adott helyről és állatvilágról. 
Annyi mindent tudott, hogy a lány néha 
úgy érezte, legyőzhetetlen. Tudta, melyik 
gyümölcs pontosan mikor érik, és hogyan 
kell gondozni, hogy egészséges és szép le-
gyen mindegyik; ismerte a különböző ál-
latok szokásait, érzelmeket adott nekik, 
bármennyire nem akarta bevallani. Szin-
te jobban szerette őket az embereknél. 
Sok éven át tanulmányozta a különböző 
fák virágzását, majd a virágok elhullását. 
A természet számára nem egy használha-
tó erőforrás volt, hanem egy folyamatosan 
lüktető szív. A világ összes szeretete.

Talán az apja ezért mondta egyszer, 
hogy az anyukája túlságosan szerette ah-
hoz a körülötte lévő világot, hogy nyug-
ton tudjon ülni. Mint sok dolgot, ezt is 
örökölte tőle, de benne volt valami abból 
a ragaszkodásból, ami az apukájáé volt. 
Minden helyet fel szeretett volna fedez-
ni, csodák végtelen sorát akarta magába 
szippantani, mégis képtelen lett volna el-
szakadni az otthonuktól – elég volt arra 
gondolnia, az anyukája mit tett ezzel.

„Aki meg akar születni, annak egy vi-
lágot kell széttörnie”, írja Herman Hes-
se a Demianban. Egyik nap megtalálta 
a könyvespolcukon, és mikor ezt a mon-
datot olvasta, elsírta magát. Nem mintha 
szándékában állt volna; ő sokkal fegyel-
mezettebb volt húgánál, az indulatait is 
jobban kezelte az apukájánál. De mikor 
a szavak az elevenjébe martak, ismét fájt 
neki az emlékezés.

A pályaudvaron ezer színben tündököl-
tek az emberek, hátukon tömött utazótás-
ka, kezükben bőrönd. Mikor lelépett, or-
rát megcsapta a fém- és olajszag, ami a 
fékezés miatt keletkezett. Valahol a közel-
ben cigiztek, a füstöt felé fújta a levegő, és 
egyből elkezdett köhögni. Az apukája ré-
gebb cigizett, de mivel az anyukája rühell-
te, és elég volt csak a szagát éreznie, lega-
lább két méterrel arrébb ment, maradt a 
régi pipájával, de azt is nagyon ritkán en-
gedte meg magának. Néha azt gondolta, 

legalább ez az elmenetele után is megma-
radt – talán dacból, talán csupán büszke-
ségből, de az apja soha többé nem nyúlt 
egyetlen darab cigarettához sem.

Délután elment sétálni. Szeptember ele-
je volt, a sirályok alacsonyan repültek a le-
vegőben, a víztükörhöz közel, hogy olykor 
alá tudjanak bukni. A hőség szinte tapint-
ható volt, a levegő nyúlóssá és ragacsos-
sá vált, mint egy kisgyerek frissen vásá-
rolt vattacukra.

A lány a móló szélén állt, onnan tekin-
tett a messzeségbe. Korábban sosem volt 
ennyire közel a tengerhez. Itt minden any-
nyira más volt, mintha vidéken az embe-
rek beszorultak volna a mértékegység-
re szabott világukban, ez a város viszont 
a végtelenbe nyúlt. Amerre csak a szem 
ellátott, tenger volt körülöttük, a  fél-
sziget másik részén pedig rengeteg ut-
cácska házsorokkal és végeláthatatlan 
betondzsungelek. Az építmények ott gyö-
kereztek a földben, és az évek során egyre 
több és több lakóház épült, ahogy terjesz-
kedett a város. Megfullasztották a termé-
szetet, miközben a reklámtáblák minden-
ki számára egy boldog életet ígértek.

Eszébe jutott, hogy talán tíz vagy an-
nál is több évvel ezelőtt az anyukája is ott 
állt, ahol ő most, hogy ugyanazt a fülledt, 
mégis reményekkel teli levegőt lélegezte 
be; szerette volna úgy érezni, hogy nincs 
egyedül. Azért is jött el a mólóhoz, mert az 
anyukája rengeteget mesélt neki gyerek-
korában az itteni sirályokról. A tenger va-
kító kékjéről, hogy itt lenni olyan, mint ez 
keserédes álom.

Néha azt kívánta, bár képes lenne még 
jobban hasonlítani rá: olyannyira, mígnem 
minden szegletét hozzá nem igazította. 
Mikor kicsi volt, pontosan úgy lépkedett, 
ahogy tőle látta; tekintetét kifinomulttá és 
kedvessé varázsolta. De hiába igyekezett, 

benne maradt minden, amit az apukájától 
örökölt, nem tudott annyira lágy és érzel-
mes lenni. Próbálkozásai kudarcot vontak 
maguk után, és egyre kevésbé tudta kita-
pintani a határt közte és az anyukája kö-
zött. Miközben ő foggal-körömmel harcolt, 
hogy olyan legyen, amilyennek kellett len-
nie, a saját személyisége lassan elkezdett 
kifolyni a tudata okozta réseken. Lassan-
ként megfagyott a szíve, és súrolt minden 
egyes bőrfelületet, amihez hozzáért.

Azon az éjszakán, mikor bejelentette, 
hogy elmegy, a húga szorosan hozzábújt.

– Anya miatt teszed, igaz? – kérdezte el-
csukló hangon. Csend. Egymásba kulcso-
lódó, törékeny kezek. Csak a kezük volt 
ugyanolyan.

– Nem. – Hazugság. Volt bármi is, amit 
önmagáért tett? – Csak… neked nem hi-
ányzik?

– De, nagyon. Tudod, mennyire irigyelte-
lek? – pillantott rá átható tekintetével. – Té-
ged sokkal jobban szeretett, számára szinte 
láthatatlan voltam, miután már kicsit na-
gyobb lettem. És mikor elment… mikor el-
ment, akkor én pár másodpercig örültem – 
suttogta. – Csapnivaló testvér vagyok.

– Te is tudod, hogy ez nem igaz – mond-
ta a lány, és igyekezett nyugodtnak tűnni. 
A kisebbik bólintott, de szemében egy csepp 
meggyőződés sem volt.

– Megígéred, hogy visszajössz?
– Hát persze. Ha nem, akkor élve nyár-

salhattok fel – tartotta fel a kezét, mi-
re mindketten elkezdtek nevetni. Aztán a 
húga odabújt hozzá, de a kezét még min-
dig nem engedte el. Mintha az lett volna 
az utolsó dolog, amibe kapaszkodni tudott. 
Az ablakot nyitva hagyták, a kellemes le-
vegő cirógatta tarkójukat.

– Nekem te vagy anya helyett.

(Folytatás a következő lapszámunkban)

Erőss Réka 1999-ben született Sepsiszentgyörgyön. 2021-ben 
szerzett diplomát a Babeș–Bolyai Tudományegyetem nemzetkö-
zi kapcsolatok szakán. Jelenleg ugyanitt filozófiát tanul. A He-
likon Amit nem lát a webkamera címmel meghirdetett pályáza-
tának különdíjasa.

Mezei Zsófia 2006-ban született Marosvásárhelyen, azóta is ott 
él. Eddig a Dr. Bernády György Általános Iskolába járt. Ez az 
első közlése. A Helikon Amit nem lát a webkamera címmel meg-
hirdetett pályázatának különdíjasa.

Florin Ştefan alkotása
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VIDA GÁBOR

Csendes Don
A  négykötetes változatnál, amelyet a 

Kriterion adott ki, félelmetesebb kiadvány 
csak Az eltűnt idő nyomában volt, mert 
akkor még nem szerettem olvasni, pedig 
kellett, és általában minden könyvet meg-
vettünk, amit magyarul adtak ki. Azt is 
tudtam, hogy ezeket mind el kell egyszer 
olvasni. Hogy majd el is fogom, azt nem 
hittem. Később feltettem a kérdést, hogy a 
Don vajon az a Don, ahol a 2. magyar had-
sereg? Pontosan az, bár a kérdésre akkor 
nem tudta senki a választ, nálunk orosz 
írókat nem igazán olvastak, ki tudja ma 
már, hogy miért.

Ha nem adták volna tavaly ősszel a 
2016-ban készült orosz sorozatot, és nem 
találtam volna nézhetetlennek, akkor 
minden bizonnyal nem olvastam volna el 
a regényt. Klasszikus regények filmre (so-
rozatra) viteléről sokat lehet vitázni, most 
erről nem akarok, más-más jelrendszer. 
Például a Bondarcsuk-féle Csendes Don 
nézhető, vagy csak én öregszem, ki tudja. 
Ha már csináltak valamiből jó filmet, ak-
kor nehéz még egyet, meg minek is?

A Csendes Don sokkal nagyobb regény, 
hogysem itt pár bekezdésben… Viszont ak-
kora szövegfolyam, hogy két hétig semmi 
mást nem tudtam, csak olvasni. Egy nagy 
folyóban nem oda úszik az ember, ahova 
akar, hanem ahova a víz viszi. A doni ko-
zákokról ma már keveset tudunk, bár azt 
rebesgetik, hogy egynémely kései tatár be-
törést esetleg ők hajtottak volna végre. Go-
gol Tarasz Bulba című regényében szépen 
nyilatkoznak egy helyen a magyarokról, 
mint régi lovas népről, azt is tudjuk, hogy 
a 2. világháború végén bő százezer kozák 
tette le Ausztriában a fegyvert a szövet-
ségesek előtt, ők Sztálin ellen harcoltak, 
és bár meg volt ígérve, hogy bántódásuk 
nem esik, elmentek Szibériába, kevesen is 
kerültek onnan elő. A politikai bölcsesség 
meg előrelátás nem a doniak sajátja. Ha 
elolvassuk azt a levelet, amit a török szul-
tánnak írtak a zaporozsjei kozákok, a dél-
utánt szépen átvihogjuk, de a követnek a 
fejéért, aki azt át is nyújtotta, egy rossz 
kopeket nem adnánk.

Ekkora bevezető után már el lehet mon-
dani, hogy a doni kozákok jámbor föld-
művesek, magyarán szólva parasztok, ki-
sebb-nagyobb hadi szolgálatokkal tarkított 
hétköznapjaikban enni, inni, szaporodni 
akarnak, a világ folyását nem igazán ér-
tik, nem is az a dolguk, ha lehet, martalóc-
kodnak egy kicsit, de legtöbb bajuk a szom-
széddal van, és annak a feleségével, aki 
vagy akar, vagy nem, és hát a szomszéd 
azután ki akarja ontani a belit annak, aki 
nem vagy-vagy, hanem igen, elég ehhez a 
gyanú árnyéka. A doni kozákok világnéze-
tileg konzervatívok, őket a modern eszmék 
szele nem ingatja meg, mindig is az oroszok 

cárja mellett harcoltak, és pontosan tudják, 
hogy a világon levő leghatalmasabb biroda-
lom katonájának lenni jó dolog. Lóhátról a 
világ egészen más, mint gyalog. Jó kérdés, 
hogy ha ma fordítaná valaki ezt a regényt, 
mit olvasnánk, mert az 1965-ös (Makai 
Imre) magyar szöveg nyelve azt a parasz-
ti világot hozza át, amit egész Kelet-Euró-
pa ismer. Olyan illúziónk támad, mintha a 
Dontól a Tiszáig egységes volna a sztyepp, 
ez a 19. század hosszan tartó világa, job-
bágyfelszabadítás után és megannyi elve-
télt földreform közben, amikor az extenzív 
gazdálkodás találkozik az ipari forrada-
lommal, a ló a vasúttal meg a teherautóval, 
a dzsidások a géppuskával, a parttalan idő 
a karórával, amit már az első világháború 
árkaiban úgy zabráltak az orosz katonák, 
mint a másodikban. Ügyes kozáknak egész 
gyűjteménye volt, de levették a halottakról 
a bakancsot is, mint mindig, és kipenderí-
tették a zsidót a házból, ha úgy jött sora. 
Hogy ki az ellenség, azt a tisztek tudják, ők 
mondják meg, merre kell csapkodni és lőni, 
ezzel jó katona nem vitatkozik, hogy merre 
van az előre és merre a vissza, abban ő ál-
lást nem foglal, de valahogy minden hada-
kozás hamar értelmét veszti. Az ellenséget 
le kell győzni, mert az igazság nálunk van, 
nincs kímélet senkinek, de oktalan bruta-
litás sincs, ölnek, mert könnyen megy, ez a 
katona dolga, ez egy szakma, nem a bát-
rak szoktak kegyetlenkedni, hanem a gyá-
vák és a gyengék. Utána viszont haza kell 
menni, a rablott holmival el kell dicsekedni, 
és meg kell markolni az eke szarvát, abból 
él mindenki, amit megtermel, a gabonaföld 
vagy a széna teljesen közömbös a hadi eré-
nyek iránt, meg a ló is. Ha túl sokáig tart 
a háború, nincs, aki megdolgozza a földet, 
az asszonyok pedig elunják magukat, eb-
ből sok baj tud származni, szilajak ők is, 
mint a férfiak. Történelmi tudat nem za-
var senkit, hallottak Kutuzovról meg Sze-
vasztopolról, olyan az is, mint a népmese, 
mondanak az öregek mindenfélét, ők tud-
ják. A halál értelmetlen, ahogy az emberi 
létezés is, ez már 20. századi tapasztalat, 
az eszmélkedés.

A cár halála, majd a bolsevik forradalom 
a kozákok világát ugyanúgy kiforgatta a 
sarkából, mint mindent. Valójában a haza 
és az otthon lett kérdéses, ha nem is egyik 
napról a másikra, de félelmetes gyorsaság-
gal. Ha nincs isten, hogy lehetek én kapi-
tány? Cár nélkül nincs birodalom. A  né-
metet el lehet különíteni az orosztól meg 
a kozáktól, de mitől fehér valaki és mitől 
vörös? Persze van karszalag és egyenruha. 
De hogy is van a politika, mikor az eszmék-
ből semmit sem értünk, és holnap azokra 
kell lőni, akikkel eddig vállvetve harcol-
tunk? Ráadásul egyik pillanatról a másik-
ra valaki átállhat a fehérek közül a vörösök 
közé, és fordítva, meg sem kell ezt indokolni, 
mindenféle bandák vannak, kényszersoro-
zások, statárium, kivégzések és vég nélkü-
li kegyetlenkedés, mint a polgárháborúban, 
ami egy társadalom elszabadult öngyűlö-
lete. Ezt persze nem a kozákok gondolják, 
még csak nem is Solohov, ez a könnyen le-
vonható tanulság. Ha lehetővé teszik, ak-
kor a zabrálást az emberek élvezni kezdik, 
és roppant nehéz abbahagyatni velük.

A  Csendes Don egy irodalmi monst-
rum, lenyűgöző elbeszélői monotónia viszi 
az embert a sztyeppén, a történelmen át 
a semmibe. Solohovnak nincsenek illúzi-
ói sem a régi világ iránt, sem pedig a jövőt 
illetően. Ő csak mondja, meséli a magáét 
elképesztő szívóssággal, mert minden bi-
zonnyal egy idő után már őt is vitte hatal-
mas erővel a történet meg a nyelv, az első 
háromszáz oldal nehéz csak. Ennyi esélyt 
ma már nem szoktunk adni egy regénynek, 
az első tíz oldalon kell történnie valami-
nek, legyen hulla és szex. Solohov ebből a 
szempontból 19. századi elbeszélő, amikor 
az olvasó a világot a könyvekből ismerte 
meg, egy uszadékfa, egy aratógép, egy ló, 
egy puska, egy asszony, egy vihar mind el-
mesélendő, mert az író örömét leli a mesé-
lésben, ahogy az olvasó az olvasásban.

Ha viszont a magyar vezérkar legalább 
az első kötetet (1935-36-ban megjelent 
magyarul) olvasta volna, sosem támadjuk 
meg a Szovjetuniót.

Sajnos ez a Don az a Don…

Florin Ștefan alkotása
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FEHÉR IMOLA

Faggatók

. . . . . . . . .

Zárd be az ajtót.
Kilincsre.
Ne hajtsd be.
Huzat van.
Kivágódsz.
Neki a falnak.
Nyomot hagysz.
Látszani fog.
Ront az esztétikán.
Nem makulátlan.
Aki kinyitja látja.
Zárd be a kaput is.
Kulcsra.
Ne reteszeld be.
Bárki bejöhet.
Azt hiszik.
Szabad vagyok.
Ki-be be-ki járat.
Tágul az űr.
Itt hagytad.
Magad után.
Zárd be az ablakot.
Biztonsági zárral.
Csukd be a zsalugátert.
Ne jöjjön be a fény.
Sötétíts be.
Írd ki a házra.
Eladó.
Itt már nem lakik.
Senki.
Mondd.
Hány négyzetméter
A szerelem?

. . . . . . . . .

Elmúltál.
Mint a nátha.
Csorgott.
Kapart.
Prüsszögtem.
Lázas voltam.
Harmincnyolc fokos.
Éves.
Nem lennék jó bor.
Savasodok.
Fájt.
Égetett.
Mint a seb.
Kapartalak.
Viszketett.
Könnyezett.
Húzódott.
Húzódtál.
Vírus voltál.
Elkaptál.
Nem én kaptalak el.
Ezt is elszúrtam.
Mondd.
Hány ampulla
A szerelem?

. . . . . . . . .

Látsz.
Nem látlak.
Nem mutatod.

Magad.
Hiányzol.
Itt vagy.
Mégse itt.
Máshol jársz.
Más szemébe nézel.
Más kezét fogod.
Más száját csókolod.
Más számát hívod.
Kicseng.
Vársz.
Valaki beleszól.
Újra és újra.
Hívod.
Mindannyiszor.
Meghallgatod.
Jó napot.
Ez a szám már.
Nem elérhető.
Kérem ne hagyjon.
Üzenetet.
Nincs hely.
A szalagon.
Mondd.
Hány ki nem
Mondott szó
A szerelem?

. . . . . . . . .

Nem harap.
Simogasd.
Meg.
Nem bánt.
Jámbor.
Szelíd.
Nézd.
Meg se.
Moccan.
Csóválja.
A farkát.
Ugat.
Ez jó.
Azt mondják.
Akkor nem.
Gyere ide.

Megsimogatlak.
Megölellek.
Megetetlek.
Mosok rád.
Főzök rád.
Dédelgetlek.
Hirtelen.
Mi tört rád.
Sürgősségi.
Folyik.
Ez nem játék.
Vérre ment.
Mondd.
Hány öltés
A szerelem?

. . . . . . . . .

Ütős voltál.
Mint a drogok.
Intravénásan.
Kértelek.
Cseppenként.
Adagold magad.
Elsietted.
Elsiettelek.
Kiesett pár év.
Kómásan térek.
Magadhoz.
Nem vagy itt.
Magamhoz.
Térek.
Te is kiestél.
Kivettem a tűt.
Eldobtalak.
Elvonón vagyok.
Négy fal.
Egy ágy.
Bambán nézek.
Előre.
De hátra nem.
Jön a nővér.
Fájni fog.
Mondd.
Hány milligramm
A szerelem?

Robert Bosisio alkotása
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VARGA BORBÁLA

komédiások
amikor külföldön vagyok 
ti vagytok az egyik kajám 
hogy érzelmileg ne haljak éhen
tényleg
jövök külföldről. túléltem. de fáradtabb 
                                   mint kívánom hogy tudnád 
a mérgeket és benzingőzt átaludnám egy hónapot. 
megérkeztem??! ez az a hely 
ahol hiába kerestem munkát           másfél évig 
s akik elfordultak akkor, most kérdik 
mosolyogva: hogy vagyok?

fejjel lefelé
próbálom kifejezni érzéseim 
de nem olyanok mint amilyenek a kifejezések 
                                                                               lenni szoktak. 
amint megpróbálom megfogni őket, hazudok.
amikor haragszom, tiszteletnek látszik 
nincsenek ráncaim, hozzá sem érek. 
a szomorúság nem ül ki arcomon, 
kimegyek a tájba, sokáig. 
mikor boldog, legcsendesebb. 
mikor feloldott, nem gondolkozom. 
                   de ott vannak. az időn keresztül érzek 
a távolságon át hívják elő az évek, 
annak derül ki, aki végig kitart. 
ha magabiztos, csak akkor kérlek. 
minél fáradtabb, annál nevetősebb, 
csak ha összetartozunk, török ki; 
utálom aki magamról beszéltet, 
ha onnan jössz ahonnan én 
akkor csinálok fölötted vihart. 
   veszélyes vagy nem? nem érdekel 
sajnálom, süketként, aki nem kérdez. 
ha csak öt percig, csak bőrömet nézed 
      félreértesz és megvisel.

hiányzó évek
Tegnap jártam a tájon, amelyből jössz. 
Kedvesen fogadott, tiszta volt 
   boldog, csendes, illatos. 
Ha akarod, szememmel nézhetsz, 
   lábammal léphetsz 
   hazalátogatva most. 
Néhányan hasonlítottak rád: 
   láttam a szemöldököd, mosolyod, 
   ahogyan keresztbe teszed 
                                  bokád térdeden. 
Kimentem az erdőn át 
   a platóra amelynek zenéjét hallod 
   ha messze innen kell a védelem.
Hó hullott az ágakról, mint virág.  
Egymást ölelték a fák. 
     Csendes voltam, ahogy fölöttem az óriási tér. 
Elaludtam volna ha nem január. 
Látod, milyen teljes itt a táj? 
    A fű így is száraz, puha ágyat ígér.
Leglassabban lépegettem a szélső utcán 
ha valami érkezik, nehogy ne kapjon el. 
                                                                     Bánat nélkül 
folyt a könnyem, anélkül hogy tudnám 
– megkönnyebbültem: még van kivel. 
Lágy, egybefolyó ághegyek óriási égre nyitnak 
                      hisznek bennem, ahogy te bennük. 
bölcs ez a hely: Éli magát. Vár. Bele nem szédül 
                       mindkettőnknek énekel.

♈♈
ha ugyanazt oldja amit én         ugyanonnan jön, tisztelem 
s mert bízom benne, nagy pozőrként      tűzijátékkal csipkedem 
poénal blöffel lövöldözöm          körülötte a szellemet szét 
a kívülálló politessenek           tűrhetetlen szemtelenség
rejtőzni ha volna ok       az átlátszóság ruháját hordom 
mindenem kinn az asztalon            míg az eszem fenn a holdon 
imádok dancsnak lenni a          tolakodónak, vigye és lássa 
gyíkok, macskák, idők, fák             hajolnak hozzám nyithatásra
 
velük akik értenek          készülök egy emberi társra 

kiszámoló
elsőre közelinek érzel. 
másodikra nem vagy biztos. 
harmadikra ellentmondásos 
negyedikre nehéz teher. 
hogyha tovább, elérhetetlen. 
ha még mindig, lassan érzed 
amint távolságom a bőröm 
s rajta keresztül előjön            
                                feléd a tisztelet. 
úgy közeledem hogy először 
                                teret engedek. 
hetedikként egy rakás segítség 
nyolcadiknak ötletek. 
aztán történetek sora 
majd 1% humor. 
ha még maradsz, hallgatás 
amelyben magadnak levetkőzhetsz  
(nem bókol és nem ostromol). 
aztán gyengédség, 
aztán gyengeség, félelmem, dühöm, haragom 
kilenc, tíz, tizenegy... tizenöt. 
ha te még mindig ugyanaz 
és hallgatsz velem: fájdalom. 
a fájdalom alatt arany, 
az arany alatt tér-idő: 
boldog, csendes, illatos 
végtelen lélegzete 
...19...20...21 
ha nem akadtál fenn külső pályán 
valamelyik rétegen 
keresztül a karddal szivárvány 
bentről a magból kérdezem: 
akarsz-e lépni be?    „gyertek, nézzétek meg hol lakom”
félrevezető kérdés, hamis 
hogyha járhatsz fehér tüzemben 
megvoltál bennem mindig is

Florin Ștefan alkotása
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GÖMÖRI GYÖRGY

Madách angol fordítója: 
egy Tihamér, akiből Iain lett
Az ötvenhatos tömeges emigráció sok ér-

dekes karriernek lett táptalaja, fontosabb 
írói és fordítói sok színnel gazdagították 
a magyarság kulturális palettáját. Közöt-
tük is rangos hely illeti meg az 1931-ben 
született Dybas Tihamér Jánost, aki Iain 
 MacLeod néven lett ismert Skóciában, jólle-
het neve nem szerepel az 1994-ben kiadott 
Új Magyar Irodalmi Lexikonban, és azt 
Nagy Csaba Világraszóló Magyarokja (Bu-
dapest, 2000) éppen csak hogy megemlíti. 
Mivel Dybas-MacLeod nem csak személyes 
ismerősöm, de levelezőpartnerem is volt, 
azt hiszem, nekem kell rá most, születésé-
nek kilencvenedik évfordulóján megemlé-
keznem. És hol tegyem ezt másutt, mint 
abban a Helikonban, ahol sok évvel ezelőtt 
egyszer már írtam sikeres Madách-fordítá-
sáról.

De az emlékezést ősrégi anekdotával kell 
kezdenem. Az az ember, akit én Dybas Ti-
hamérként ismertem, sötét hajú, markáns 
arcú fiatalember volt, aki előttem pár évvel 
végzett angol szakon az ELTE-n, a budapes-
ti bölcsészkaron. Hallottam róla, mint az 
angol és amerikai irodalom tehetséges for-
dítójáról, legnagyobb „dobása” Milton Sám-
sonjának megmagyarítása volt, bár fordított 
Whitmant és Janus Pannoniust is. Egyszer 
találkoztunk is Budapesten, lehet, hogy lát-
tam egy versét a Londonban újraindult Iro-
dalmi Újságban is, ezért amikor 1959-ben a 
skóciai Dalkiethben részt vettem egy hely-
történeti kulturális tanfolyamon és utána 
pár napot Edinburghban töltöttem, elhatá-
roztam, hogy fölkeresem. A fogadtatásra vi-
szont egyáltalán nem számítottam.

Becsöngettem a közös ismerősök által 
megadott címen, és amikor egy szakállas, 
nagyon sovány fiatalember nyitott ajtót, 
harsány „Szervusz, Tihamér!” szavakkal 
üdvözöltem. Az akkor már „Iainná” skótult 
Tihamér levegőért kapkodott, majd elfúló 
hangon megkérdezte, meddig leszek még 
Edinburghban. „Ha még itt vagy, gyere át 
holnap délelőtt!”

Másnapra Dybas össszeszedte magát, be-
invitált a házba, kávéval kínált és elmondta, 
két éve én vagyok az első, akitől magyar szót 
hall. Menekülése után tudatosan elkerülte a 
magyarokat és egy  MacLeod nevű skót csa-
lád „adoptálta”, keresztnevét pedig egysze-
rűsítette második nevéből, Jánosból Iainra. 
Magyarra már nem fog fordítani, de talán 
magyarból skót nyelvjárásra vagy angolra? 
Ki tudja. Viszont, hogy bizonyítsa barátsá-
gát, elővette furulyáját és magyar népdalo-
kat kezdett furulyázni, amitől kicsit megha-
tódtam. Ki így próbál beilleszkedni, ki úgy; 
bár különcnek találtam, próbáltam megér-
teni Tihamér-Iaint, akinek úgy emlékszem, 
már nem éltek a szülei és Skóciában nem 
keresett magának magyar barátokat.

Évtizedekkel később valahol azt olvas-
tam, Iain MacLeod angolra fordította Ma-
dách Imre főművét, Az ember tragédiáját. 
Újra fölvettem vele a kapcsolatot, leveleket 
váltottunk. Első levelét még angolul, a kö-

vetkezőt már (1993. október 23-án!) ma-
gyarul írta. Közben kaptam a Cannongate 
kiadó jóvoltából recenziós példányt fordítá-
sából, amit az addigi fordítások közül a leg-
jobbnak találtam, s ezt egy megfelelő tör-
ténelmi-irodalomtörténeti háttérrel (Victor 
Hugóval összevetve), meg is írtam a Times 
Literary Supplementnek, a  legismertebb 
angol irodalmi lapnak. Ebben megemlí-
tettem Kass Jánosnak a kötethez készített 
drámai illusztrációit – ezeket Iain különö-
sen szerette. Kass járt nála korábban Skó-
ciában, Iain körülvitte, megmutatta neki 
azokat a „Gaelic” (ősi skót) gyökereket, ami-
ket átvett, vagy próbált átvenni a MacLeod 
családtól. Ami megörvendeztetett, az nyil-
vánvaló elégedettsége volt, amivel Iain-Ti-
hamér kritikámat fogadta. Kétoldalas leve-
lében részletesen foglalkozik vele, a többi 
közt azt írja, „örülök, hogy hogy megérted 
fordítói és átdolgozói célkitűzéseimet”, és 
mivel egy-két megoldását megkérdőjelez-
tem, ezeket vitatta, de levelét mégis ezek-
kel a szavakkal zárta: „Még egyszer, Imre 
nevében is, nagyon szépen köszönöm mél-
tatásodat”. Kiemeltem azt a pár szót, ami – 
jóllehet mulattatott de – különösen jól esett 
ebben a levélben: Iain úgy érezte, ő csak 
médium, akin keresztül Madách szelleme 
beszél az angolul olvasókhoz.

Azt hiszem, még ugyanebben az év-
ben felutaztunk családostól Edinburghba, 
ahol az az évi fesztivál Fringe-eseménye-
inek sorában egy kis társulat bemutatta 
a Tragédiát. Mivel sem pénze, sem embe-
re nem volt elég a társulatnak, nem lehe-
tett szó teljes (magyar) színpadi bemutató-
ról, csak egy sűrített, lerövidített előadásról, 
ahol három-négy szerepet ugyanaz a szí-
nész játszott. Azt hiszem, erről röviden be-
számoltam a Helikonnak, kiemelve a fordító 
érdemeit, de szóvá téve a rendező kényszer-
megoldásait is. Ennek Iain nem örült, még-
is, én voltam (úgy emlékszem) az egyetlen, 
aki a magyar nézők közül komolyan vette 
az edinburghi előadást. Utána levelezésünk 
nem szakadt meg, még vitatkoztunk a Clive 
Wilmerrel közösen készített Radnóti-fordítá-
sainkról is, ahol Iain „skót füle” másképp 
hallott sorokat, mint Clive „angol füle” – de 
vitáink nem változtattak a barátságon, amit 
a Madách-átültetés alapozott meg.

Évekkel később Iain még feleségestől el-
látogatott Cambridge-be, ahol egy rangos 
hotel vendéglőjében találkoztunk. Ekkor el-
mondta, hogy bár polgári foglalkozása az 
angol irodalom tanítása skót középiskolák-
ban, föltalált valamilyen szerkezetet (kü-
tyüt?), amivel a repülőtereken rejtett fegy-
vereket vizsgálnak, és ebből kicsit meg is 
gazdagodott. Lehet, hogy mást is fordított 
magyarból, de legjobb tudomásom szerint 
főművének – méltán – a Tragédia fordítá-
sát tartotta. A Dybasból „MacLeodosodott” 
kétidentitású barátomat 2008-ban a Scots-
man című napilapban búcsúztattam. Ideje, 
hogy neve végre bekerüljön az irodalmi le-
xikonokba.

TAR KÁROLY

Barátság

Figyelj!
A tükörben, amit eléd tartok,
nem magad látod, hanem
az általam apró életfancsikákból
hirtelen összerakott
magad,
amely jobbnak vagy kevesebbnek
mutat,
de valóságosabb minden
szembenézésedkor látott
aranyozott képpel,
mert barátaid tükrében mutatkozó
egymásra rakott képed
a te igazi arcod.
Nem lehetsz több annál,
amit mi beléd látunk magunkból.
Látod?!
Ez a szép…

Magányod kérge alatt könyökölve,
magamról feledkezve,
magamnál inkább
vigyázok reád.

Szerelem

Tekinteted kandallójának fényében
látom hiányzó felem.
Tükörképzetem melleinek gyümölcsös 
 az illata.
Kristályokká szépült nők sorából,
karátok csiszolt tükréből
lépsz elém, olykor kéretlenül.
Meztelenségeddel cirógatod
múltban tékozolt éveim.
Helyed használatlan pótszék,
vendég ott ritkán ült s tapsolt
a függönyön túl sziporkázó létre.

Egész csak képzeletemben voltam.
Ködökben húztam meg magam,
társtalan isten.
Sápadt villanás
rozoga gépkocsim piszkos szélvédőjén.

Tavasz

Még egy tavasz süt szemembe
s virágkelyheikben
jövőmet nyitogatja
három unokám.
Kék az ég és melle kék
még minden szépségnek.
Anyanyelvemet vasárnaponként
nagyapanyelvként tovább adom.
Kék a magasság és a svéd mélység.
A karbantartók örökéletre rendezik
garzonom és maradék gondjaim.
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2021: Filmodüsszeia, avagy 
Dácia legyőzi a járványt
„– Kik vagytok ti? – A világ urai! – Azok 

lesztek, ha mi elveszünk!” – bizonyára so-
kan emlékeznek, főként az idősebb gene-
rációkból, Sergiu Nicolaescu Dákok című 
filmjének híres dák–római szópárbajára. 
Akik beültek az idei, szám szerint husza-
dik Transzilvánia Nemzetközi Filmfesz-
tivál valamelyik vetítésére, felidézhették 
ezt az ikonikus filmtörténeti momentumot, 
a román nacionálkommunista korszak pro-
tokronizmusnak nevezett ideológiája eme 
kristálytiszta mozgóképes lenyomatát – 
megjelenik ugyanis a TIFF reklámfilmjé-
ben. Az hommage-jelleget természetesen 
oldja a kissé ironikusan-anakronisztiku-
san intertextuális környezet: a  kisfilm-
ben, amelynek története szerint a 2002 év-
vel ezelőtti Napocában egy kisfiú rábukkan 
egy titokzatos, idegen, oszlopszerű képződ-
ményre, a dákok például kürtőskalácsot (!) 
esznek – ezt igyekeztünk nem a manapság 
oly divatosan hangzó „kulturális kisajátí-
tás” jelének tekinteni.

Ilymódon viszont megidéződik egy má-
sik filmremek is, Stanley Kubrick 2001: 
Űrodüsszeiája – ezúttal az emlékezetes 
monolit gombnyomásra filmet sugároz, 
mégpedig a fentebb említett opuszt. Némi 
gondolati ugrással felfoghatjuk ezt a mo-
nolitot szimbolikusan is: a mozdíthatatlan 
tömb maga a fesztivál, amelyet nem renge-
tett meg az elmúlt két év járványmizériá-
ja sem: emlékezzünk, hogy bár visszafogott 
formában, óvintézkedések betartásával, de 
már a tavalyi, a mostaninál vírusfertőzöt-
tebb esztendőben is megszervezték, a na-
gyobb tömeget mozgató romániai (de az 
sem kizárt, hogy kelet-közép-európai) ren-
dezvénysorozatok közül elsőként. Ami pe-
dig az idei kiadást illeti: bár némileg szű-
kebb, de nem nagyságrendekkel szűkebb 
kínálattal rendelkezett, szerényebb volt és 
a korábbiaknál kevesebb résztvevőt moz-
gósított, lényegében azt az arcát mutatta, 
amit éveken, illetve – idéntől – évtizedeken 
át megszokhattunk.

Azt is mondhatnánk, hogy az idei TIFF 
egyfajta normalitáspróba volt: lehet-e a 
korábbinál megengedőbb, a járvány előtti 
mindennapi normalitásfogalmainkhoz kö-
zel álló, ha úgy tetszik, „emberibb” nyári 
tömegrendezvényt tartani, anélkül, hogy 
ennek negatív kihatása lenne a későbbi 
állapotokra. Úgy tűnik, sikerült, pedig a 
TIFF az összes többi kolozsvári nagy ren-
dezvénynél (mint az Electric Castle feszti-
vál vagy a Kolozsvári Magyar Napok) la-
zábban kezelte a járványügyi előírásokat. 
A hazai és külhoni fesztivállátogatók lénye-
gében mindennemű korlátozás nélkül ve-
hettek részt a vetítéseken, rendezvényeken: 
a részvételhez nem volt szükség előzetes 

regisztrációra, oltási/védettségi igazolás-
ra, negatív teszteredményre, az egyetlen 
óvintézkedés, amit szigorúan betartottak, 
az a beltéri maszkviselés volt – de ez a je-
lenleg hatályos szabályozás szerint minden 
zárt térben tartott rendezvényen kötelező. 
Megtekinteni egy filmet az idei fesztiválon 
tehát olyan élményt nyújtott, mint bármi-
lyen, már-már békebeli mozizás – és ezt 
azért érdemes külön kihangsúlyozni, mert 
kezdtünk elszokni attól, hogy „csak úgy” 
besétáljunk valahová, egy rendezvényre 
vagy egy előadásra, anélkül, hogy fel kel-
lene mutatnunk a digitális Covid-igazol-
ványunkat. A TIFF hozadéka tehát nem 
csak a művészeti kínálatában volt tetten 
érhető, hanem abban is, hogy néhány na-
pig sikerült elfeledtetnie velünk az elmúlt 
másfél év mizériáját – aminek a jóleső ér-
zését nem árt elraktároznunk a hűvös, sze-
les őszi napokra készülődve. Hiszen megta-
nulhattuk: a vírus nyáron, a szabadságidő 
alatt rejtélyes okokból szünetet tart, hogy 
aztán őszre fordulva alattomosan ismét le-
csapjon, az ehhez kapcsolódó korlátozó in-
tézkedésekkel egyetemben.

Azt persze nem állíthatjuk, hogy a las-
san folyamatossá váló „különleges állapot” 
ne hagyta volna rajta a lenyomatát a sereg-
szemlén; mert bár az óvintézkedések kevés-
bé voltak szigorúak, és a mozikat (szemben 
a tavalyi, kizárólagosan szabadtéri perfor-
manszokkal) újranyitották, sőt a fesztivál-
nak még új helyszínekre is futotta (mint a 
fellegvári kültéri vetítőhely), akadt néhány 
csalhatatlan jele annak, hogy a szerényebb 
körülményeket – bár igyekeztek azokból 
is előnyt kovácsolni – részben a kényszer 
szülte. A viszonylag kevesebb látogató (azt, 
hogy a szokásos tumultus még a várva várt 
filmek vetítésein is elmaradt – vagy tűrhe-
tőbb volt –, egyáltalán nem bántam) és ke-
vesebb film (ezt se) mellett ezt bizonyította, 
hogy idén hiányoztak az igazán nagy ne-
vek; ne feledjük, a TIFF-en az elmúlt évek-
ben, évtizedekben olyan világsztárok for-
dultak meg és vettek át életműdíjat, mint 
Catherine Deneuve, Wim Wenders, Fran-
co Nero, Sophia Loren, Claudia Cardinale, 
Vanessa Redgrave, Nicolas Cage, Alain 
Delon és mások. Az életműdíjasok között 
egyetlen külföldi akadt, igaz, ő Oscar-dí-
jas és magyar: Szabó István, olyan jelentős 
filmek rendezője, mint a Mephisto vagy a 
Redl ezredes, akinek már 2018-ban odaítél-
ték a díjat, de mindezidáig nem tudta át-
venni. Most viszont elhozta legújabb filmjét, 
a Zárójelentést, és tartott egy mesterkur-
zust is a fesztivál keretében. Rajta kívül 
Cezara Dafinescu színésznő és a román fil-
mes középgeneráció klasszikussá nemese-
dett rendezője, Nae Caranfil vehetett át a 
teljes életművét méltató kitüntetést.

Szabó István életműdíja és jelenléte 
azonban nem az egyetlen magyar vonat-
kozású jó híre volt a fesztiválnak. Horvát 
Lili filmje, a versenyprogramban szerep-
lő Felkészülés meghatározatlan ideig tartó 

együttlétre – Magyarország hivatalos Os-
car-jelölése – ugyan nem győzte meg a bí-
rálóbizottságot, így díj és elismerés nél-
kül távozott a kincses városból, egy másik 
díj azonban megdobogtathatta a kolozsvá-
ri magyar lokálpatrióták szívét. A tavalyi 
évhez hasonlóan ugyanis ismét egy fiatal 
magyar rendező, a Sapientia EMTE hall-
gatója, Farkas Ágnes Anna nyerte a TIFF 
helyi filmeket felvonultató versenyének fő-
díját, Játsszuk tovább című alkotásával, 
a végső, hét filmet tartalmazó válogatásba 
pedig rajta kívül két másik sapientiás diák, 
Polacsek Zsófia és Frunza Roland munká-
ja is befért – emlékeztetnénk, 2020-ban a 
szintén Sapientián végzett Farkas Boglár-
ka filmjét ismerték el ugyanezzel a díjjal.

Ha már magyar film: Felméri Cecília el-
ső nagyjátékfilmjére nem térnénk ki hosz-
szabban, megtette azt Ritter György a He-
likon június 10-i számában. A Spirálnak a 
TIFF-en volt a romániai ősbemutatója (né-
hány filmfesztiválon és a magyarországi 
mozikban már bemutatták nemrég), és ez 
több okból is pozitív fejlemény. Először is, 
nem lehet eléggé hangsúlyozni, az elmúlt 
évtizedek alatt nagyon ritkán fordult elő, 
hogy erdélyi magyar (nemcsak innen szár-
mazó, de életvitelszerűen itt élő), ráadásul a 
fiatalabb generációhoz tartozó filmrendező 
nagyjátékfilm-készítési lehetőséghez jutott 
volna. Ennek okai sokrétűek, de minden-
képpen köze van hozzá annak a ténynek, 
hogy a se kint-se bent állapot eddig inkább 
azt eredményezte, hogy a kisebbségi sorból 
jövő magyar filmesek nem tudtak sikere-
sen integrálódni sem a magyar, sem a ro-
mán filmkészítési rendszerbe, így egyfajta 
kulturális senkiföldjén kötöttek ki – ezért 
megszámolhatjuk egyetlen kezünkön azo-
kat az egészestés filmeket, amelyeket erdé-
lyi magyar rendezők készítettek (soroljuk is 
fel: Tompa Gábor 1999-es Kínai védelem cí-
mű, Csiki László írásából adaptált filmjét 
jókora késéssel, a 2009-es TIFF-en láthat-
ta először a hazai moziközönség; ide tarto-
zik a Bahrtalo! Jó szerencsét! című doku-
mentarista road movie Lakatos Róberttől, 
és Jakab-Benke Nándorék rendhagyó An-
tigonéja, illetve Visky Ábel szintén friss, 
Mesék a zárkából című, fikciós elemeket is 
tartalmazó dokfilmje – ezzel nagyjából ki 
is merült a készlet). Felméri Cecília esete 
viszont azt példázza, hogy megfelelő stra-
tégiával (és talán szerencsével) egy erdé-

Szabó István mesterkurzust tartott a TIFF-
en (fotó: Chris Nemeș)
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lyi magyar filmalkotó ki tudja használni 
a szellemi értelemben vett „kétlakiságból” 
fakadó lehetőségeket, és nemhogy két szék 
között a földön maradna, hanem a román 
és a magyar (sőt, az  európai, mert a fil-
met az Eurimages is támogatta) sziszté-
mába egyaránt képes beépülni és a kény-
szerből előnyt faragni. És ez a kétirányúság 
nem csak a film stábját illetően érezteti a 
hatását – hiszen a Spirál férfi főszereplő-
je, Bogdan Dumitrache román, a két női fő-
szereplő, Borbély Alexandra és Kiss Diána 
Magdolna magyar –, hanem művészi-eszté-
tikai értelemben is. Felméri baljós hangu-
latú, különös háromszögtörténetet feldolgo-
zó lélektani drámájával ugyanis a magyar 
filmkínálatban minden eddiginél erőtelje-
sebben jelent meg a szomszédos Románia 
világsikerű újhullámos iskolájának hatása: 
a szereplők közti viszonyok letisztultsága, 
a játékstílus, a történet és a világábrázolás 
minimalizmusa, a szubjektív kamerakeze-
lés mind ebbe az irányba mutat – a jelké-
pes motívumok, a metaforizáltság viszont 
inkább a magyar filmművészetre jellemző; 
a Spirál így mindkét filmtörténeti tradíció 
felől értelmezhető, debütként igen figyelem-
reméltó alkotás.

A kényszerből előnyt, illetve szükségből 
erényt kovácsolás imperatívusza valami-
lyen módon a Tudor Giurgiu és Mihai Chi-
rilov igazgatta fesztivál egészére rányom-
ta bélyegét, ez leginkább a hazai filmek és 
meghívottak számának az eddigieknél na-
gyobb arányában mutatkozott meg. Ez a 
Románia-központúság – a járvány és a hoz-
zá kapcsolódó intézkedések miatt nehézke-
sebbé váló nemzetközi mozgósításon túl – 
természetesen annak is betudható, hogy a 
TIFF idén a jubileumi, huszadik kiadását 
tartotta, így a „saját értékeinkre” fókuszá-
lást tükrözte ez az ünnepi válogatás. Azt 
pedig mindenképp örvendetes volt látni, 
hogy a romániai filmesek a pandémiás kö-
rülmények között sem tétlenkedtek az el-
múlt években, sőt születtek igazi gyöngy-
szemek is.

Az  idei TIFF egyik legemlékezetesebb 
mozzanata számomra kétségkívül Radu 
Muntean Întregalde című filmje volt. A ro-
mán újhullám „vagány fickójának” új reme-
ke, amely egy dél-erdélyi kistelepülés, Ha-
vasgáld nevét emeli címbe, azt bizonyítja, 
hogy a Munteanék (Puiuék, Mungiuék, Po-
rumboiuék) nemzedéke által meghonosított, 
a román filmet forradalmasító minimalis-
ta esztétikában még bőven van spiritusz. 
A  film úgy mesél el egy szimptomatikus 
történetet, hogy a thrillekre hajazó feszült-
ségkeltési technikák nem fedik el a rögre-
alista ábrázolást és a kritikai alapállást: 
arról az egyre veszélyesebbé váló szociokul-
turális szakadékról és mélyen aszimmetri-
kus viszonyról beszél, amely az urbánus ér-
telmiségi elit és a saját világuk problémáit 
egészen más paraméterek közt megélő vidé-
ki emberek közt feszül. A jóemberkedő fővá-
rosi humanitárius aktivisták megrekedése 
a „semmi közepén”, az éjszaka közeledtével 
kiismerhetetlenné és egyre fenyegetőbbé 
váló rengetegben, a helyiekkel való kapcso-
latukban kialakuló kommunikációs zavar 
szimbolikus megfogalmazása ennek a tá-
volságnak és értetlenségnek. Munteannak 
ráadásul sikerült filmje valódi főszerepére 
találnia egy hamisítatlan helyi embert, Lu-

ca Sabint, aki méltó „játszótársává” vált a 
film kiváló színészeinek (Maria Popistașu, 
Ilona Brezoianu, Alex Bogdan), és akinek 
filmbeli karakterét egyetlen professzioná-
lis színművésznek sem sikerült volna hite-
lesebben megformálnia.

Azt hiszem, az új román filmről szólván, 
valóban a hitelesség a kulcsszó – az a faj-
ta hitelesség, aminek a személyesség a fe-
dezete. Társadalmi érzékenységét min-
dig emberi sorsokon és valós dilemmákon 
szűri át, anélkül – legkiválóbb alkotásai-
ban legalábbis –, hogy egyetlen pillanat-
ra didaktikussá válna. Jó példája ennek a 
TIFF rendezői díját idén elnyerő Pipacsme-
ző (Câmp de maci), Eugen Jebeleanu film-
je, olyan témával a középpontjában, amely-
nek esetében nagy a kísértés a szájbarágós, 
parttalan moralizálásra. Főhőse egy homo-
szexuális csendőr, aki nemi irányultságát – 
közmondásosan maszkulin, macsó közegről 
lévén szó – titkolja kollégái előtt, helyzete 
azonban már-már tarthatatlanná, ő maga 
sebezhetővé válik, amikor egységüket ki-
rendelik egy melegtémájú filmvetítés hely-
színére, megakadályozandó a mozilátoga-
tók és a vetítést megzavaró ellentüntetők 
konfliktusának elfajulását – valaki viszont 
(vélhetően egy korábbi kapcsolata) felisme-
ri őt, és leleplezéssel fenyegeti. Ha ezt a té-
mát Hollywoodban dolgozzák fel, áldozati 
narratívából kibomló, moralizáló hőstörté-
net lett volna belőle, világosan kifejtett tár-
sadalmi üzenettel. Itt egy, a környezetével, 
szeretteivel és önmagával meghasonlott, 
hibáktól sem mentes, tépelődő személyiség 
„belső történetének” lehetünk tanúi, amely 
minimalista eszközökkel, mély csendekkel 
és mellékesnek tűnő epizódokkal, árnyalt 
karakterábrázolással képes végig fenntar-
tani a feszültséget és az elbeszélés dina-
mikáját – és épp ezáltal válik átélhető, to-
vábbgondolásra késztető emberi drámává.

Rögrealista környezetrajzzal indul, még-
is meseszerűen elemelt történetté válik a 
fesztivál fődíjával, a Transzilvánia Trófe-
ával kitüntetett orosz film, A bálnavadász 
fiú (Kitoboy). Filipp Jurjev rendező egy Is-

ten háta mögötti helyre kalauzolja nézőit: 
a kis bálnavadász csukcs közösség Szibéria 
legkeletibb vidékein, a  Bering-szoros in-
nenső partján él – a túloldalon, alig néhány 
tucat kilométernyire már Alaszka, vagy-
is az Amerikai Egyesült Államok sziklás 
partjai láthatók. Amerika közel van, mégis 
nagyon messze, elérhetetlen vágyálomként, 
különösen ha az internet, amely a viszon-
tagságos állapotok ellenére itt is elérhető-
vé válik, egy szexchatablak szőke angya-
lának képében röpíti a helyi férfiak, fiúk 
életébe. Főhősünk, a bálnavadász kamasz-
fiú nekivág a tengernek, hogy Detroitban 
megkeresse a vágy titokzatos tárgyát, át-
lépve ezzel álom és valóság – a világtól el-
zárt, törzsi jellegű kisközösségben igencsak 
ingatagnak bizonyuló – határvonalát. A fi-
atal orosz rendező többnyire amatőr sze-
replőkkel dolgozik, filmje felvonultatja a 
dokurealizmus ismérveit, az utazás mégis 
szimbolikus, helyenként kifejezetten miti-
kus jelleget ölt. Mítosz, (vágy)álom, finom 
erotika, tragikum és humor egyszerre jel-
lemzi A bálnavadász fiút, amely joggal bi-
zonyult a mezőny legjobbjának: egyszerre 
szól az illúziók törvényszerű elvesztéséről 
és a valóság – talán kései – megtalálásá-
ról ez a szép és szerethető felnövéstörténet.

Az illúziók elvesztésének témája ott van 
az idei fesztiválkiadás meglepetésfilmjében, 
a Cannes-ból egyenesen Kolozsvárra hozott 
Annette-ben is, bár abban nem annyira fel-
növés-, mint inkább leépüléstörténetet lát-
hatunk. A  különc francia rendező, Leos 
Carax és a zenei palettán mindig is egyedi 
színfoltot képviselő kaliforniai art pop duó, 
a Sparks együttműködéséből, Marion Co-
tillard és Adam Driver főszereplésével, egy 
különös, baljós hangulatú, túlesztétizált 
álomvilágot megkonstruáló musical szüle-
tett végzetes szerelemről és szülői szeretet-
ről/szeretetlenségről, féltékenységről, áru-
lásról, bosszúról. Nyitódalának kezdősora 
a jövő évi TIFF előtt is fülünkbe csenghet: 
So may we start? Kezdhetjük?

PAPP ATTILA ZSOLT

A bálnavadász fiú (Kitoboy, r. Filipp Jurjev)
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Harag-emlékkönyv, 
személyes változat
Néhány hónappal ezelőtt vehettem kéz-

be először az MMA Kiadó gondozásában 
megjelent Át akarta ölelni az egész vilá-
got. Harag György színháza című kötetet. 
A színvonalas kivitelezés, az albumjelle-
gű megformáltság okán gondoltam, igen, 
ez a könyv méltó Harag György munkás-
ságához, emlékéhez.1 Azonban ez a szó: 
emlékezet, nem hagyott nyugodni, mert, 
régi mondat, a színház a legillékonyabb 
művészet, ha az emlékezet felől tekintjük. 
Számomra azonban Harag György, mint e 
könyv olvasása közepette kiderült, szemé-
lyes ismerős, olyan alkotó, akiről emléke-
im vannak, még ha töredékesek, ha nem 
mindenre rávilágítóak, azonban mégis az 
egyéni emlékezet belsőbb szobáiban tárol-
tatnak, ahol a magánélet dolgai foglalnak 
helyet, azok közelében legalábbis.

Harag (e könyv olvastán vált számom-
ra egyértelművé) olyan alkotó, akit a ha-
lálakor még elemista alulírott jó ideje 
kortársának érez. Hatalmas és életében 
kellőképpen, legalábbis nemzetközi szin-
ten kellőképpen fel nem fedezett rende-
zői munkássága és az, ami emberi, alko-
tói mivoltában ő volt, az elmúlt közel négy 
évtized2 személyes emlékképeiből mostan-
ra vált, hangsúlyozom: számomra, teljesen 
élővé. Éppen ezért az alább leírandók egy 
„kortárs visszaemlékezései” – sok egyéni 
„emlék-időből” összerakottan.

A századfordulón kezdtem el olvasni a 
róla szóló fokosabb tanulmányköteteket, 
éppen úgy, ahogy akkoriban Artaud vagy 
Grotowski írásait vagy a velük kapcsolatos 
emlékezéseket, tanulmányokat, számom-
ra, olvasóként, teljesen egyenrangúként, 
a két színházi világ-nagysággal. Az alkotó 
gyötrelmeit olvastam ki a soraiból, épp úgy, 
mint az elemzésekből, nem a kőbe, de illé-
kony előadásba zárt fájdalmat. Mert Ha-

rag számomra Alkotó, csak másodsorban 
rendező, színházi ember. Döbbenetes volt, 
hogy a múlt század ötvenes éveiben valaki, 
aki, csak úgy, mellékesen, éppen a halál-
ból, annak is a táborából tér vissza, szín-
házi „kommunát” vezet, aztán otthagyja, 
nem a sikerek hiánya, de a saját út okán… 
Ez a bátorság ragadott magával. És a vé-
letlenek szerepe. Ahogy a tasnádi kocsmá-
ban véletlenül felfedezi a padlón heverő új-
ság hirdetését, felvételizik Kolozsvárra és 
bejut – micsoda évfolyamra!

Szikár, határozott döntés, igazi színhá-
zi reveláció ez a pillanat, ami a bohémvi-
lágban jártast véglegesen az alkotás felé 
viszi tovább. A környezete már ekkor felis-
meri adottságait. E kötetben található egy 
dokumentum, ami 1943-as érettségi ered-
ményeiről tájékoztat: mindenből elégséges, 
latinból bukás, rajz és magaviselet: jó. Tu-
datja velünk az 1947 január kilencedikén 
kiadott iskolai igazolás. Két oldallal odébb, 
újabb dokumentum, január 13-án keltez-
ve, mely szerint a Járási Zsidó Népközös-
ség tanulmányi pénzsegélyt szavaz meg 
számára, feltételül szabva, hogy hagyjon 
fel a kártyával és italozással. De megsza-
vazzák!

E két dokumentum csak most jut el hoz-
zám e kötetnek köszönhetően, mégis szer-
vesen kapcsolódik ahhoz a szatmári anek-
dotához, amit Szilágyi István mesél el 
nekem 2007-ben, a Helikon szerkesztősé-
gében: a társulat bemutató után, élén Ha-
raggal, átvonul a Pannónia szálló éttermé-
be. A bejáratnál Harag leveszi kalapját és 
elhajítja. A kalap átrepül a hatalmas ter-
men és a zenekar mögötti fogasra perdül, 
megpihen. A zenekar tust húz. A prímás 
megszólal: „Még egyszer, művészkém!” Is-
métlés nincs, hiszen ez is egyszeri és egye-
di színházi pillanat. Ám Szilágyi István 
anekdotája okán Harag György személye, 
a véle kapcsolatos információk, tények, ta-
nulmányok, fotográfiák még inkább elkez-
denek egy belső családi és színházi album 
részleteiként működni odabent.

Korábbi Haraggal foglalkozó kötetek-
ben is örömmel szemléltem, hogy a szí-
nészi tekintetek milyen erővel törnek át 
a fénykép befagyott tükrén. E könyvet ol-
vasva, nézve ismét végigborzongat Lo-
hinszky tekintete Az ember tragédiájában, 
Héjja Sándoré a Káin és Ábelben vagy az 
Éjjeli menedékhelyben, vagy a kötet vége 
felé egy sajtótájékoztatón (!), Rövid Eleo-
nóráé egy próba közepett, Vadász Zoltáné 
a Tornyot választokban. E színészi tekin-
tetek, számomra túl az egyéni, belső erőn, 
Harag György belső erejét, alkotói energi-
áit is közvetítik.

Ugyancsak a Helikon szerkesztőségéhez 
kötődik, hogy míg Harag kalapja a szat-
mári fogason pihent egyetlen éjszakára/
pillanatra, addig Vadász Zoltán mellénye 
hosszú éveken át pihent Király László 
szerkesztői székének támláján. Ez is Ha-

raghoz köthető emlék. Saját. Hogy ezen 
személyes emlékalbumot létrehozni pró-
báltam, csak a tavaly megjelent könnyv-
vel magyarázható, melyből ismét kiderül 
számomra, hogy az életmű záróköve és kö-
zéppontja: a Cseresznyéskert marosvásár-
helyi megrendezése.

De  a Cseresznyéskertet nem láttam 
sosem. Csak a képeket, emlékezéseket, 
elemzéseket. Nem is kívánom megtekin-
teni. Nem szakmai, személyes oka van en-
nek is. Ha, megszakításokkal ugyan, de 
éveken át foglalkoztat egy alkotói életpá-
lya: szükségszerű, hogy meg kell hagynod 
néhány titkot is. Területeket, amelyekre 
nem kérdezel rá, ami nem kell nyilvánvaló, 
teljesen felfedett igazság legyen. Az Özön-
víz előtt a képek alapján olyan, mint egy 
olasz neorealista film, olyannak képze-
lem. A Cseresznyéskert, a legtöbbet elem-
zett előadás, akár egy időalagút, minden-
ki úgy lép ki belőle, színészek, nézők, még 
a rendező is, hogy mindegyre azon be-
lül marad. Erről, a maradásról, az itt- és 
fennmaradásról szól számomra e gyakran 
olvasott előadás, Firsz nem-csehovi záró-
mondatával: „Én itt maradok!”

Harag György is itt marad közöttünk. 
Emberként, alkotóként, legendaként is. 
Ezen írás személyes hangvétele is ezt kí-
vánja alátámasztani, hogy Harag György 
élete és műve olyan egységes alkotás, ami 
kiállja az idő próbáját, a színház világá-
nak meglepetésszerű fordulatait – kínló-
dik, gyötrődik, kiteljesül az utókor néző-
iben, olvasóiban. Próbál, hatást gyakorol, 
eléri.

Át akarta ölelni az egész világot. 
Harag György színháza. Válogatta és 
szerkesztette: Kovács Örs Levente. 
MMA Kiadó, Budapest, 2020.

Jegyzetek
1 A szakmai háttér, az elemzések mennyiségét 
tartottam kevésnek, DE az ugyancsak tavaly, 
szintén az MMA Kiadó gondozásában napvi-
lágot látott 600 oldalas tanulmánykötet – Egy 
európai Kolozsváron. Harag György színház-
rendező – kárpótolt a társkötet vélt hiányos-
ságaiért.
2 Az első Harag Györggyel kapcsolatos emlé-
kem az Egy lócsiszár virágvasárnapjához kö-
tődne, még elemista koromból.Robert Bosisio alkotása
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Flash-próza, 
hosszúfénnyel
Abafáy-Deák Csillag új kisprózakötete jó 

példa arra, hogy mennyit hozzá tudnak ad-
ni egymás értékéhez a kisepikai villanások, 
ha van egy ívük, amelyre épülnek, egy kon-
textusuk, amelyben megszólalnak, amely-
ben párbeszédbe lépnek egymással. Vagyis 
kisprózakötet (a szerkesztő, Bene Zoltán szó-
használatával: kurtanovellák) esetében sem 
árt, ha a szerző nem csupán beleszuszakolja 
írásait, hanem van egy koncepció, tematikus, 
motivikus, stiláris kohézió.

E rövid írásokat tehát flash-prózának le-
hetne kategorizálni, és valóban, gyakorta 
csupán egy-egy jelenet, élethelyzet van fel-
villantva, az sem ritka azonban, hogy a bal-
ladisztikus, szikár, tömör formát továbbra 
is megtartva egy-egy komplett élettörténe-
tet kapjunk kimerevítve – s ha már a fény-
csóva metaforánál maradunk, akkor ez már 
nem villanás, hanem hosszúfénnyel pásztá-
zás. Gondolok például a Madárinfluenza cí-
mű írásra, amely szűk két oldalban az anya 
fattyúságát s lánya ebből fakadó traumati-
záltságát, szerelmi boldogságra képtelensé-
gét tárgyalja: a téma regénybe kívánkozna.

A kötet keretes szerkezetű, a keretet két, 
az  írásra és olvasásra is reflektáló, önélet-
rajzi elemekkel átszőtt írás adja. A nyitány, 
az Első betűim egyébként nem túl szerencsés 
felütése a kötetnek: az alapötlet, a karakter 
mint betű és mint emberi jellem, nem feltét-
lenül eredeti, az  írás/olvasás tanulásának 
gyermekkori misztériumát pátosszal ragad-
ja meg, kicsit úgy, mint múlt századi klasz-
szikusaink. Első betűk, szavak: „ein Haus”. 
„Azóta sem tudok betelni velük.” (…) „Füg-
gővé váltam.” Így jutunk el az ein Haus-tól a 
„DIE WELT”-ig, (a világ): „Csupa nagy betű-
vel. Amiben én is benne vagyok.”

Nemsokára kiderül azonban, ez  az írás 
csak egy ráhangoló, nyitány (szükséges 
rossz?), mert a továbbiakban úgy fejti ki e 
motívumokat, hogy nem a lírai pátosz, ha-
nem a józan, realista helyzet- és jellemáb-
rázolás, tipikusan mai történetek kerül-
nek fókuszba. A Karaktergyilkos című írás 
az alapmetaforát úgy variálja, hogy a betűk 
„újra és újra felhasználhatók”, aztán kukába 
is dobhatók, ezzel a karakterek megsemmi-
sülnek. Kérdés, hogy ugyanígy a múltunk-
kal is le tudunk-e számolni? Vagy annak ka-
raktereivel kénytelen-kelletlen szembe kell 
néznünk?

Innentől „beindul” a kötet, sorjáznak a 
(gyilkos) karakterek, a hétköznapiságukban 
diabolikus figurák, kik mindannyiunk szá-
mára ismerős élethelyetekbe halnak bele és 
támadnak fel újra, katarzis nélkül, az újra-
kezdés kínjával. A Szárnyak című egy tipikus 
„second hand” lányt mutat be, aki szárnyal-
na, de nem lehet, köti a sorsa, a determiná-
ció, marad a pályaszélen, marad a panzió-
ban takarító; az Ólomkatonák a generációról 
generációra átadott traumák szorításáról be-

szél. Búvópatak-szerűen az önéletrajzi szál is 
felbukkan, a Csak papír és ceruza személyes 
Trianon-történet, benne a szétszóratás ma-
gyar abszurdjával: „A 90-es évek elején ér-
keztem Magyarországra, a  piros vonalon 
belülre, ahol immár harmadik állampolgár-
ságként megkaphattam végre a magyart.”

A kötet legerősebb ciklusa a Névsorolvasás 
című, ennek írásai keresztnevekhez „nomen 
est omen” alapon köthető figurákat mutatnak 
be. A sort természetesen a Csillag című kez-
di, ismét önéletrajzi utalásokkal. Hogy milyen 
együtt élni egy olyan névvel, amelyik nincs is 
(ld. József Attila), vagy amelyik bizonyos vidé-
keken állatnévként használatos… Hogy mi-
lyen az, amikor a többségiek (románok, néme-
tek) nem tudják leírni e szót, mert a cs betű 
számukra nem létezik. S hogy milyen daccal 
tudta túlélni mindezt az énelbeszélő, eljutva 
oda, hogy megbocsásson a névválasztásért az 
apjának, nevét éppen könyveivel téve fizikai 
értelemben is valóságossá, megfoghatóvá.

És sorjáznak a nevek és karakterek: Er-
nők, Palik, Boldizsárok, Arankák, Csengék, 
Frigyesek, Évikék, Pannák, Violák stb. A Dé-
nes címűben a DNS-re való rájátszás, allite-
ráció hozza a csattanót, maga a szöveg azt az 
embertípust mutatja be, kinek sorsa fölött ad-
dig bábáskodik a túlságosan autoriter anya, 
hogy végül vakvágányra tereli. (Érdekes ilyen 
szempontból, hogy az anya figurája élesebben 
kirajzolódik, mint címszereplő, kallódó fiáé.)

Az Alma címűben, akárcsak a Csillag cí-
műben, a névválasztás okairól kérdezősködik 
az érintett. A válasz nem is lehetne frappán-
sabb és fanyarabb, benne van egy egész félre-
siklott házasélet görcse: „Azt is csak egyszer 
kérdezte meg, hogy miért kapta az Alma ne-
vet. Mert apád a körtét szerette, és nem me-
sélt tovább.” Párnovellát vagy tükörnovellát is 
találunk: az Emma és a Matild ellenpólusok, 
mindkettőben szerepel a ma szó, de ellentétes 
előjellel. A Matild című egyébként a kötet leg-
megrázóbb írása, izgalmas a narratív techni-
kája is: ugyebár adott a tény, hogy a konkrét 
szerző nőnemű, ebben a novellában azonban 
egy férfi elbeszélő szemszögéből ismerjük meg 
a kisajátító, örökösen anyáskodó nőtípust. 
Megjegyzendő, hogy még jó néhány írásban 
találkozunk férfi (én)elbeszélővel, a  szerző 
számára kihívás, hogy ne legyen egynemű a 
nézőpont. A Matild csúcsjelenete az, amikor a 
férfi ki akar törni ebből gyermeki, alárendelt 
szerepből: „Rám nem kell vigyázni, 35 éves 
vagyok! Ha nem kéne, akkor nem lennék itt!” 
Vagyis Matild nem képes igazi partneri kap-
csolatra, csupán ilyen tyúkanyósra. A szerző 
fájón és hitelesen térképezi fel a 21. századi 
párkapcsolatok szimptómáit, rákfenéit.

Amint korábban utaltam rá, néhány írás 
töredékesen adagolt, komplett élettörténet-
ként is felfogható, kis, mindennapi tragédi-
ácskákkal. Ilyen az Anti című is, melynek 
címszereplője addig koslat az országban an-
tikvitások után, míg mellőzött, elhanyagolt 
felesége drasztikus lépésre szánja el magát…

A kifordult, tartalmát vesztett párkapcso-
latok témája többször is felbukkan egyébként, 
az Aranka címűben például kevésbé tragiku-
san, inkább bohózatszerűen. Ez az írás ki-
mondottan színpadi jellegű, jelenetszerű (vé-
gig párbeszédek uralják, a cselekvés a beszéd 
aktusában jön létre).

Az utolsó ciklus az N.N. címet viseli. Ha 
jól dekódolom, akkor a nomen nescio, név nél-
küli rövidítéséről van szó, és akkor ilyen ér-
telemben a korábbi ciklus ellenpólusáról: míg 
abban a nevek révén teremtődött meg egy 
erőtér, ebben a névtelenség mögötti jellemek 

bukkannak fel. E ciklus legerősebb, legfon-
tosabb darabja egyértelműen A bécsi nő cí-
mű záró tétel, amely keretezi a kötet írása-
it. Újabb önéletrajzi elemekkel átszőtt írásról 
van szó, mely az élethelyzetek és sorsok ismét-
lődésének törvényszerűségeit próbálja megfej-
teni. Az írás egyik jelképes mozzanata, hogy 
az énelbeszélő, Budapesten, a Nagykörúton 
sétálva lát egy kidobott zongorát: „Virágföld 
borította. Elföldelték. Eltemették a zenét? 
A virágföldben növények. Nem madarak, ha-
nem virágok nyelvén szól hozzánk ezután? 
Hallja valaki a zenét? A kipufogó gázok sza-
ga keveredik a street food illatával (…) Street 
art. Nincs étvágyam.” A zene a hétköznapok-
ból való kiemelkedés eszköze volt a nagyany-
ja (a bécsi nő) számára, és számára is az, de a 
zene létezési formája már megváltozott, mint 
ahogy zongora helyett is jobbára a telefonon 
pötyögünk…

Kevés üresjáratú, erős kötet született, 
melynek talán csak a szerzői fülszövege lett 
kissé fellengzős-kivagyi, a két borító között 
az önmagunkkal való szembenézés komor, 
máskor könnyedebb írásai sorjáznak. A szö-
vegek jól példázzák, hogy egyediből, önéletraj-
ziból is lehet általános érvényűt szublimálni 
(vagy: talán csak abból lehet).

A szerző a személyes életvilágának eleme-
it a külső, objektív valóság viszonyrendszeré-
hez igazítja, fikcióval elegyíti, a tapasztalatit 
a megfigyelttel ötvözi és ez összességében jó 
receptnek bizonyul. Elmondható, hogy a for-
mát, műfajt is élesre csiszolta (ez a második 
kötete ezekből a kurtanovellákból, az  első, 
a Nem könnyű szeretni 2018-ban jelent meg), 
az eredmény: jól olvasható, fontos kérdéseket 
taglaló, rövidségük ellenére visszhangot keltő 
írások. Alaphelyzetüket tekintve a 21. száza-
di (városi) kisember csetlését-botlását, kiszol-
gáltatottságát mutatják be, de olykor megje-
lenik a túlélést segítő humor is. Az abszurd 
görbe tükrében magunkba nézünk – s máris 
jobb lesz egy kicsit. Valahogy úgy, hogy nem 
könnyű, de legalább nehéz.

Abafáy-Deák Csillag: Gyilkos karakte-
rek. Parnasszus Könyvek, 2020.
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ÉN SEM, HISZ 
NINCS BENT SENKI.

CSAK NEM 
OLVASTA 
EL AZ 

APRÓBETŰS 
RÉSZT.

IGEN, VÉGRE 
ITT, MINDJÁRT 
MEGYÜNK IS 
BELE A VÍZBE.

ZÁRVA VAGYUNK, MA 
NEM LESZÜNK NYITVA.

HÁT HOGY: ZÁRVA.

NA, APA, VÉGRE 
IDEÉRTÜNK.

DE MEGNÉZTEM  
A NETEN, AZT ÍRTÁK, 
NYITVA VANNAK.

MILYEN APRÓBETŰS RÉSZT?APA, NEM 
HALADUNK!

RÁADÁSUL NINCS IS NAGY 
SOR, HAMAR BEJUTUNK. 

NEM ÉRTEM, MIÉRT NEM HALADUNK.

LÁTOM ÉN IS,  
PEDIG AZT HITTEM…

Menedék hétköznapokban
Kertai Csenger: Hogy ne-

kem jó legyen. Kalota Művé-
szeti Alapítvány – Napkút Ki-
adó, Budapest, 2021.

Kertai Csenger Hogy nekem jó 
legyen című kötete a szerző má-
sodik versgyűjteménye, előbbit 
(Mindig kivirágzik, 2019) Tolnai 
Ottó, utóbbit Simon Márton aján-
lásával olvashatjuk. A fülszöveg 
szerint a versek „mintha a sze-
münkbe nézve is mindig valaki 
máshoz beszélnének”, és egy kö-
tetnyi egyes szám második sze-
mélyben írt vers valóban azt a 
benyomást keltheti, hogy az olva-
só hívatlan betolakodóként hall-
gatózik ebben az őszinte feltárul-
kozásban.

A szerző verseiben darabokra 
szedi a konvencionális szerelmi 
líra elemeit (Úgy szeretlek, Utána 
visszatérek vagy A megváltó egy 
lány), majd mégis azok hátraha-
gyott darabjaiból építkezik. En-
nek értelmében a jellegzetesen 
„kortárs” versek bőkezűen merí-
tenek a „hagyományos” líra esz-
köztárából: akad bőven madár-
szimbolika (A másik bármi lehet; 
Hold; Irgalom), kert- és hegyvi-
dék (Összeolvadás; Fent, a  he-
gyen), virágtipológia (Aztán le-
gyen béke bennem, Nem lesz béke 
benned, Kata), bibliai utalásrend-
szer (A helytartó és a rabszolga; 
A  megváltásról; Folyton metsze-
ni), mitológia (Ikarosz). Kertai 
Csenger második kötete a hét-
köznapok élhetetlenségéből ke-
res menekülőutat, hogy legvégül 
egymásnak ellentmondó kijelen-
tésekben és pólusokban találjon 

belső békére. Párbeszédbe lép a 
visszhanggal; nem uralni, csu-
pán megérteni szeretné a csön-
det. Legsikerültebbnek Balaton 
című versét tartom, amely nagy-
szerűen sűríti magába kötete esz-
szenciáját, légkörét: „Ne bennem 
nyugodj meg – mondja a vitorlás, 
egyedül a tó közepén –, / nyugodj 
meg magadban, hogy bármi, bár-
mikor elromolhat”.

A  kötet érezhetően koncepci-
ózus és homogén munka, mely-
ben szinte egymásba torkollnak 
a képekben, hangulatban egy-
séges versek. Nyomokban egy-
egy Tolnai Ottó- és Borbély Szi-
lárd-omázs tűnik fel, továbbá egy 
röpke utalás a korai József Atti-
lára. A rövid és hosszúversek jól 
kimért tempóban váltakoznak, 
a líranyelv minimalista eleganci-
ájához remekül illeszkedik a ké-
pi anyag is – Varga Lilla illuszt-
rációi csodálatában még arról is 
megfeledkezünk, hogy miattuk a 
kötet tartalomjegyzéke kettő, de 
akár hat oldallal csúszik el magá-
tól a tartalomtól. Nem lehet azon-
ban a műszaki hibákra hivatkoz-
ni, úgy olvasom a Hogy nekem jó 
legyent, mint egy rendkívül ígé-
retes elsőkötetet: Kertai Csenger 
verseibe olyan „almafák ragadtak” 
(A megváltásról), amelyekről túl 
korán szakították le a termést.

MĂRCUȚIU-RÁCZ DÓRA

Őszre hangolt Kádár-kor
Finy Petra: Kerti szonáta. 

Athenaeum Könyvkiadó, Bu-
dapest, 2021.

Milyen egy besúgócsalád? Apu-
ka napközben megfigyel, jelen-
tést ír, feladatból flörtöl, miköz-
ben tartótiszt felesége a III/III-as 
ügynököket fogadja, az új besúgó-
kat tanítja jelentést írni, lehallga-
tó készüléket beszerelni stb. A va-
csoránál a besúgógyerek elmeséli, 
hogy elhelyezte a poloskákat az is-
kolában. Tett a női WC-be is, mert 
odajár sírni az elhajló töritanár. 
Az i-re a poént a kistesó teszi fel. 
Az oviban a játszótársa nem akar-
ta neki adni a kis kék matchboxát, 
ezért nyugati autó behozataláért 
feljelentette. Majd az óvónénit is, 
aki tiltakozott a kiskocsi elkobzá-
sa ellen.

Finy Petra Kerti szonáta című 
könyvében számtalan ilyen, Ör-
kénybe hajló groteszk elem talál-
ható. (Melyek nem egy esetben 
túlzásnak tűnnek, de mentségük-
re szolgál, hogy általában egy tini 
fantáziálásai.)

A regény az 1987-es Magyaror-
szágon játszódik. A változás szele 
még csak szellő, így képtelen meg-
mozgatni a Kádár-kor állott, do-
hos levegőjét. A könyv három női 
generáció történetét tűzi egybe. 
A tizennyolc éves Frida képzőmű-
vészetis hallgató és un mindent. 
A frusztrált, elhallgatásokkal teli 
családját és az ugyanilyen magyar 
társadalmat. Aktív szamizda-
tos, röplapokat ír és terjeszt. Nem 
annyira hazaszeretetből, mint ka-
maszos lázadásból.

Frida történetét Médi és Mag-
da története ellenpontozza. A Hor-
thy-korban, nagypolgári jólétben, 
a Bimbó úton kivirágzott lányok a 
szocializmusban is többé-kevésbé 
megtarthatták életmódjukat. Fri-
da temperamentumos lázadásával 

szemben a passzivitást képviselik. 
De csak látszólag. A történetet a 
két, nagymama korú karakter 
épp annyira mozgatja, mint Frida. 
Csak már az öregek bölcsességé-
vel, óvatosságával. A két generá-
ciót egyfajta gémkapocsként fog-
ja össze Frida anyjának története.

Finy Petra nem titkolt szán-
déka a rendszerváltás óta felnőtt 
generációval megismertetni a 
Kádár-rendszer őszét. Mikor ku-
riózum volt, ha banán jött a sar-
ki boltba, óriási menőség volt egy 
új Adidas cipő, a külföldre utazást 
pedig nem a Covid akadályozta. 
Melyben a történelem elhallgatá-
sokba burkolt szájhagyományként 
terjedt, a besúgókra is besúgók fi-
gyeltek, de már éledezett az el-
lenzék.

Ugyan a történet néhány fordu-
lata lányregénységig egyszerű, ezt 
azonban remekül ellensúlyozza az 
írónő stílusa és a korhangulat ki-
váló ábrázolása. És mint minden 
igazi festménynél, itt is számta-
lan részlet bújik meg a háttérben. 
A  történet mögött felsejlik az 
egész 20. századi magyar történe-
lem. Háború, szovjet megszállás, 
kitelepítés, börtön, beszervezés és 
konspiráció.

Az  egészet pedig valami őszi 
hangulat itatja át. A fakuló kon-
szolidációs nyár színei, a rideg je-
len és a változás még alig látható, 
mégis jelen lévő mozzanatai.

JUHÁSZ TAMÁS
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Hangfelvétel-múzeum 13.
Hercegi keresztelők, érseki beiktatások, vi-

lágraszóló vagy helyi érdekű győzelmek, ko-
ronázások. Szerződésbe foglalt évi vagy ha-
vi zeneszerzési penzumok darabszámra vagy 
időtartamra. Olykor csupán egy-egy nagy-
lelkű mentor/kegyúr alkalmi megrendelései, 
amelyekből akár hónapokra is el lehet élni. 
Sokféle klasszikus „oka” lehet egy-egy zenei 
szerzeménynek – persze az alkotó erudíción 
és megvilágosultságon felül. Ehhez képest 
talán meghökkentő, hogy valaki merő aján-
dékozhatnékból írjon egy pompás, időtálló 
vonósnégyest. Márpedig Alekszandr Porfir-
jevics Borogyin ilyen gáláns ajándékozó volt. 
Amikor 1880/81-ben megismerkedésük 20. év-
fordulója közelgett, Borogyin ezzel a 2., D-dúr 
Vonósnégyessel lepte meg feleségét, Jekatyeri-
na Protapopova zongoraművésznőt. Kvartet-
tek számára azóta is kötelező repertoárdarab, 
harmadik tétele, a Noktürn világraszóló slá-
ger, amelynek dallamát összehasonlíthatatla-
nul többen ismerik, mint szerzője nevét.

Kérem, gondoljanak maguk elé egy fiatal, 
ívelt ajkú, romantikusan fésült katonaor-
voskát a 19. század derekáról, akiből később 
– már bajuszos felnőtt korában – akadémi-
ai adjunktus és a vegyészet professzora lesz. 
Számítások, gyakorlati kémia, katedra, érte-
kezések, obligát csokornyakkendő, szalonka-
bát… Bár látszólag mindenben megfelel kora 
jobb körökre valló standardjainak, a szentpé-

tervári orvos-kémikus olykor eljár az orosz 
női egyenjogúsági mozgalmak tüntetéseire, 
sőt felszólal, buzdít, hat, alkot, gyarapít. Mi-
lyen furcsa ez az ember!

Egy grúz herceg, a Gegyianov néven is-
mert Luka Szemjonovics Gedevanisvili tör-
vénytelen fia volt a „jobb körökbe tartozó” úr, 
akit – bevett gyakorlat szerint – a herceg 
egyik szolgájának nevén anyakönyveztet-
tek. Nevelőapjának köszönheti jellemvoná-
sait, pontosságszeretetét, sőt kultúrájának 
alapjait is (gyámja egy nyugdíjas katona-
orvos volt igen művelt feleséggel: Borogyin 
biológiai anyjával!). Házi vegyi laboratóri-
umot rendezett be a fürdőszobában, buzgó 
nyelvtanulásba fogott, fuvolázni, zongoráz-
ni, oboázni és csellózni is tanult. Még csak 
tizennégy múlt, amikor fuvola-zongora ket-
tősversenyt írt. Szentpétervári medikus-
ként az állattan és a kristálytan is vonzotta, 
1858-ban – csupán két esztendővel a kitün-
tetéssel végzett egyetemi alapképzés után 
– Az arzén és a foszforsav analógiájáról írt 
disszertációjával doktori címet nyert.

Nos, ő alkotta meg az operairodalom meg-
kerülhetetlen Igor hercegét (igaz, Glazunov és 
Rimszkij-Korszakov fejezte be), és Muszorg-
szkijjal, Balakirevvel, Rimszkij-Korszak-
ovval és Kjuival együtt őket emlegetik az 
„orosz ötökként”, akik határozottan újítóknak, 
a nemzeti zeneirodalom reformátorainak tar-
tották magukat. Borogyin hatása a pétervári 
zenei közvélemény alakulására ma már alig-
ha ítélhető meg objektíven, az viszont tény, 
hogy szimfóniájának 1862-es, nagy sikerű be-
mutatója után szinte szárnyra kapott alkotói 
kedve. Ugyanakkor távol állt tőle a roman-

tikus művész sztereotípiáinak hagymázos 
lendülete. A társasági alkalmak, az akadé-
mikusokkal, tanártársakkal fenntartott kap-
csolatok épp olyan fontosak maradtak számá-
ra, mint a próbák, a zene- és énekkarvezetés, 
az orvosképzés kiterjesztésének ügye nőkre, 
női hallgatókra, alkalmanként az egyéni kon-
zultációk orvos-diszcipulusaival.

A felvétel, amelyet most figyelmükbe aján-
lok, a 2. Vonósnégyes egy kiemelkedő interp-
retációja. 2000. január 19-én hangzott el a 
moszkvai Konzervatóriumban, a világhírre 
jutott Borogyin Kvartett fennállásának 55. 
évfordulóján. Gondoljanak csak bele, milyen 
szolid, tekintélyes, művészileg mennyire biz-
tosan megalapozott kamaraegyüttes volt/le-
hetett a tagjaiban nyilván sokszor megújult 
Borogyin Kvartett – több mint fél század so-
rán! Az akadémikus tanultság és az érzelmi 
érettség násza, ahogyan a 19. századi mes-
ter e remekművét, ezt a hatalmas zenei ára-
dást az orosz/szovjet vonóskvartett játszotta. 
Márpedig Borogyin igazán mindent megtett, 
hogy egy vonósnégyes maximálisan kibon-
takozhassék ebben az alkotásban. Szólamai 
valóságos párbeszédet – olykor kifejezetten 
izgatott dialógust – folytatnak, stafétaszerű-
en lépnek az előtérbe, énekelnek, tréfálnak, 
de könnyedkedéseikben is a kimunkált lelki 
sokszerűségről adnak bizonyságot. Az orien-
talizmus (az ázsiai folklór ihletései), a kroma-
tika felé fordulás, a németes hagyományok 
háttérbe szorítása – és általa egy poliglot eu-
rópai zeneeszmény iránti vágy – egyaránt 
megmutatkozik ebben a vonósnégyesben. 
Csajkovszkij kortársaként és őmellette Boro-
gyin a 2. Vonósnégyes révén is a romantikus 
orosz kamarazene sarokkövévé vált.

JAKABFFY TAMÁS

A világvégezet ikonjai
„A pácban mindenki benne van.”
  Hamvas Béla

Vízválasztóhoz érkezett az emberiség. Eleddig érzéki kérgébe 
bújva, véres zseléjével azonosította magát. Mostanság újra elkö-
zelített a számvetés órája.

Mikoron végre évezredek óta nem tapasztalt békesség honol boly-
gónk látványos féltekén, az emberek mégis egy másfajta, bizarr 
háborúságban állnak. Önmagukkal kénytelenek viaskodni, előbb 
mindenki egymagában, majd valami üdvösebb, közös ozmózisban. 
Kénytelenek vagyunk elmerengni azon, mihez kezdünk röpke ittlé-
tünkkel. Végre az egész emberiség ráébredhet kitettségére. Ideigle-
nes testecskéjével történő öntudatlan összegabalyodásából kellene 
feleszmélnie. Amíg belülről millió tudatszállal tapadunk bőrünk-
höz, addig nem tudunk egykönnyen kibújni belőle. Ám ezúttal meg-
nyíltak a pszichés-mentális zsilipek az emberi gyötrelem mélységei 
előtt. Ezt Hamvas belső vízözönnek nevezte. A vízöntő korszakba 
lépve állandósult bennünk a kollektív tudattalan dagálya, az apo-
kalipszis egy neme. A tudatos egyéni cselekedeteket, az ideákat 
felváltotta a tömegek tudattalan, kollektív szorongása, a zavaros 
mentális képzetek özöne. Miriád egyéb katyvasz meg félelemképzet 
közül ezúttal újból eláraszt minket a testvesztés szorongása, éppen 
amikor a testkultusz apoteózisának korát éljük. Ez a rémkép nem a 
világvégét, csupán az eddigi egónk világtalanságának végét jelenti.

Robert Bosisio és Florin Ştefan egy eszkatológiai dimenziót 
nyitnak meg előttünk. Az egyik legnyugtalanítóbb kérdést ve-
tik fel: mi lesz velünk a testünk elhagyása után? A művész ilyen 
szűkölő időkben nem tehet egyebet, minthogy lélek-szűrőjén át-
eresztve, kifinomult érzékeivel felfogja a kollektív tudattalan 
alvadékát, a mentális rögöket. Szimbolikus, metonimikus vagy 
allegorikus képi formákat keres hozzájuk, majd együttérző, já-
tékos iróniával, szelíd szarkazmussal feltárja őket. Ez a kiállí-

tás is jól bizonyítja a hiteles kortárs művészek szeizmográf ké-
pességét, mivel a világjárvány előtt született, mint intő jel.

Robert Bosisio és Florin Ştefan képein az emberiség új magzatvi-
zet kapott, az üdvösség mennykékje, a tudatbugyrok sötét tengere, 
a testtudaton túli megvilágosodás éteri párája által. A vízválasztó 
bennünk zajlik. Mi választjuk meg vizeinket. Képeiken a tudatalat-
ti rettegés vízözöne is felszínre tör, mint szürkehályogos ködzuhatag, 
az ördög fürdővize vagy lélekáztató azúr-pác. Florin Ştefan szerint 
az életélvezet sosem szakad meg, a labdajáték az azúr-purgatórium-
ban is folytatható. Valahányan a kollektív delírium, a lecsapolt ösz-
tönök, vágyak s aggodalmak tengerében áztatjuk magunkat. 

A túlvilági pancsolás, mint apró halál, éppen annyira önfeled-
ten édes, mint egymás gyöngyös verejtékében. Fürdőzői a kínfelejtő 
Léthé vizében mártóznak. Mintha mi sem történt volna, továbbra 
is testet öltve lubickolnak odaát. Az erotika, az alámerülés az érzé-
kiségbe egyfajta világvége előli menekvés lenne egy apró halálká-
ba? Bosisio ködfüggönye mögül felsejlik a test tünékenysége. Párája 
felold mindennemű szilárdságot, hús-vér megtestesülést. Homály-
permete a racionális világlátás, a rend és józanság ellentéte. Még-
sem félelmetes, inkább jóságos és megnyugtató. A memento mori 
ikonikus koponyája, mint valami jóindulatú daganat, szelíden pis-
lákol felénk egy örökérvényű nebulán túlról. Bosisio nyüzsgésmen-
tes világba kalauzol minket, bevezet a lecsapolt csöndesség, a test-
tudat-felejtés, az üresség spirituális tereibe. A feloldódó korpuszunk 
elengedése utáni határtalan, háborítatlan domínium ez.

Persze egy ilyetén retinaáztatás után még mindig maradnak 
feloldhatatlan kérdések – ezek láttán hogyan kellene érezzük ma-
gunkat az epidermiszünkben, no meg ezentúl milyen vizekben fo-
gunk pancsikolni s tisztálkodni ideát?

DABÓCZI GÉZA



Az  Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület (EMKE) szervezésében ismét 
megemlékeztek Kölcsey Ferencről Sződe-
meteren, a  költő születésnapját megelőző 
pénteken, augusztus 6-án.

Augusztus 12. és 14. között zajlott a Fi-
atal Írók Szövetsége kilencedik nyári iro-
dalmi tábora. A rendezvénysorozaton Dá-
niel Andrással, Enyedi Ildikóval, Szüts 
Miklóssal, Vojnich Erzsébettel és Wilhelm 
Drostéval hallgathattak beszélgetéseket 
az érdeklődők, továbbá az Erdélyi Híradó 
kiadóval közösen megjelent, elsőkötetes 
FISZ-szerzők léptek fel, Mărcuțiu-Rácz 
Dóra, György Alida és Sztercey Szabolcs 
(Pataki Viktor moderálásában), Sánta Mi-
riámot és Serestély Zalánt pedig Juhász 
Tibor kérdezte. A Politikum és költészet cí-
mű kerekasztalon André Ferenccel, Sán-
ta Miriámmal és Vida Kamillával György 
Péter beszélgetett.

Murányi Sándor Olivér és Matza Teréz 
A medvék nem késnek című közös kötetét 
mutatták be augusztus 13-án a pócsme-
gyeri Karinthy Ferenc Könyvtárban, au-
gusztus 26-án pedig Nagyváradon, a Par-
tiumi Keresztény Egyetem dísztermében.

Az  Erdélyi Magyar Írók Ligája is részt 
vett a Kolozsvári Magyar Napokon összesen 
hat irodalmi rendezvénnyel. Augusztus 19-
én az MMA Magyar irodalmi művek 1956–
2016 című munkáját Balázs Imre József, 
Demeter Zsuzsa és Egyed Emese mutatta 
be. Augusztus 19-én a Sugárút szerkesztő-
ségével beszélgetett Karácsonyi Zsolt, majd 
elkezdődött a hagyományos helyszíni próza-
írás. Augusztus 21-én Láng Orsolya Pálya-
matricák című kötetét mutatták be, majd 
Döme Barbara Angyalt reggelire és Király 
Farkas Út a tengerszemekhez című kötetét; 
ezt követően Papp Attila Zsolt beszélgetett 
Ferenczes István Kossuth-díjas költővel.

Augusztus 19-én a Kolozsvári Magyar 
Napok keretében a Korunk Akadémia 
szervezésében Romsics Ignác történész 
Bethlen István erdélyisége című előadását 
tekinthették meg az érdeklődők.

A  Helikon is részt vett a Kolozsvá-
ri Magyar Napokon: augusztus 18-án az 
Amit nem lát a webkamera című pályázat 

díjazottjait (Biró Borbála, Bodor Emese, 
Böjte Beatrix, Fancsali Kinga, Gothárd 
Krisztián és Pál Hunor) mutatta be Măr-
cuțiu-Rácz Dóra és Márton Evelin. Au-
gusztus 22-én műfordítói kerekasztalt 
szervezett, amelynek résztvevői Király 
Farkas, Szenkovics Enikő és Vallasek Jú-
lia voltak.

Benczédi Lili szobrászművész volt a Ko-
lozsvár Társaság Képzőművészek a KT pa-
lettáján című rendezvénysorozatának ven-
dége augusztus 23-án.

Augusztus 26. és 29. között zajlott 
A könyv éve Székelyudvarhelyen című ren-
dezvénysorozat. Felléptek: Balázs Imre Jó-
zsef, Bálint Tamás, P. Buzogány Árpád, 
Cserna-Szabó András, Egyed Emese, Fu-
ru Árpád, Győrfi Kata, György Attila, Háy 
János, Jánosi Andrea, Jász Attila, Ke-
mény István, Láng Zsolt, Lőrincz György, 
Márton Evelin, Mihály János, Molnár 
Eszter, Murányi Sándor Olivér, Muszka 
Sándor, Nagy József, Nagyálmos Ildikó, 
Nyáry Krisztián, Ozsváth Zsuzsa, Székely 
Árpád, Széles Ferenc, Szonda Szabolcs, 
Tamás Dénes, Tompa Andrea, Wirth Im-
re és Zsidó Ferenc. 

A  Helikon 2021/16-os lap-
számában közölt Súly című 
rejtvény megfejtése: Az erő 
bölcsesség nélkül a saját sú-
lya alatt dől össze.

Társak
VÍZSZINTES: 1. Szent Ágoston 
aforizmája; első rész. 11. A réni-
um vegyjele. 12. Sziget, olaszul. 13. 
„A haza bölcse” (Ferenc). 14. Gyako-
ri női név alakja több idegen nyel-
ven. 16. Csakhogy, azonban. 17. 
A -ve képzőpárja. 19. Vasúti talpfa. 
20. Nyomorultul elpusztul. 22. Hó-
hér, régiesen. 24. Ajtókeret! 25. Ré-
gies hangulatú. 26. Divatárus lány. 
28. … Land; Verne szigonyos hőse. 
29. Vállalat. 30. Költői napszak. 32. 
Gyakori igevégződés. 33. Szinteti-
kus kábítószer. 34. Helyrag, a -ben 
párja. 35. A tantál vegyjele. 36. … 
an der Thaya; osztrák városka. 37. 
Szólam a női kórusban. 38. Osz-
mán-török tiszt. 39. … és a negy-
ven rabló; keleti mese. 41. Londo-
ni Mária! 42. Idézett mű, röviden. 
43. … Reid; amerikai színésznő. 44. 
Baranyai község. 45. Fát tesz a tűz-
re. 47. Én, olaszul. 48. A szélein üti! 
49. Mohamedán fejfedő. 50. Rend-
főnök. 52. Vízbe márt. 55. Tiltószó. 

56. Szent Ágoston aforizmája; 
második, befejező rész.

FÜGGŐLEGES: 1. Spanyol tarto-
mány. 2. Mesefa (Elek). 3. Római 51-
es. 4. Afrikai ország. 5. Fanyar erdei 
gyümölcs. 6. Távolodva. 7. Pusztító 
eső jelzője. 8. Félédes! 9. Földisten-
nő. 10. A birtokodban. 15. Borsodi 
település. 18. A szólás szerint dia-
dalt arat. 21. … gros; nagybani ke-
reskedés. 22. Pest megyei település. 
23. Baljós előjel. 26. Iráni nép volt. 
27. …-móg; zsörtölődik. 29. Magyar 
kolbászfajta. 31. Hatalmas mennyi-
ségben termelő gyár. 33. Párizsi tej! 
34. Kettőzve: halandzsa. 35. Szóra-
koztató hangverseny a placcon. 36. 
Azonos római számok. 37. … Sámu-
el; magyar király volt. 38. Vegyipari 
márkanév. 39. Brazil tagállam. 40. 
Kellemes íz és illat. 41. Menetelő! 42. 
Akta eleme. 44. Versenyt meghir-
det. 46. Varjúvélemény! 48. Herélt 
kos. 51. A Temes partjai! 53. Spiel-
berg földönkívülije. 54. Kettőnk kö-
zül nem én.

R. T.
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Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Készült a Magyar Kormány
Támogatásával

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

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

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

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

Főmunkatárs:
EGYED EMESE
KIRÁLY LÁSZLÓ

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


