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HORVÁTH BENJI

hogyne.txt
A vers az a kitartott mozdulat, amit soha 

nem fogok befejezni.
A vers az a kénfekete éjszaka a tüdőmben, 

amit minden reggel ki kell köpnöm.
Pörög, csak pörög a fejünk fölött, dervisek, 

lovak és nikkel szamovárok forgószele.
A vers egy nagyon körülményes, maszatos 

valami. Hajgomolyag a kádlefolyóban.
A vers az a játszma, ami másképp végző-

dik mindenkinél. A vers, hogy ne mondjak en-
nél többet.

A  verset mindenki szétszereti, felaggat-
ja, kiteregeti, verset nem lehet csinálni jól. 
Se rosszul. Vers minden. Minden vers semmi. 
Nem színház a vers: az egész világ.

A vers malaszttal teljes mindensemmi.
Voltam én is vers, ilyenvers meg olyanvers, 

láttam őket kuporogni a hátsó udvar sarában, 

szigorú sár, szigorú nyomor, szigorú szar. Szar 
is lehet a vers, ha nagyon akar.

A vers politika, csupa osztódás, uralom min-
den sora, csupa utalás, kikacsintgatás, csupa 
felhívás, uszítás, csupa elvérzett ártatlanság. 
Forradalom és ellenforradalom, pánsíp és száj-
kosár.

Elmondható egy vers így, tavasszal, dél-
előtt, de akár délután, történelemóra előtt-
után, amíg a gazda bekerít egy pandémiát. 
Nem mondható el, erre semmit nem is mon-
danák, vagy -nék, vagy ki tudja már. Gé-
za, ma nem kék az ég. Ma semmi nem úgy 
történt.

A vers a megoldás, malaszttal teljes. Tragi-
kus nagyok és irgalmas kicsik problematikája. 
Hétköznapi lucsok, intim semmiség, félbeha-
gyott vérengzés. A vers szörnyeteg. Embersza-
got érzek. Farkasok és skarlát íbiszek.

A vers algoritmus, kódok katedrálisa, finom 
vonalvezetés, alakok a ködben.

Hogy az időből a tér kiteljen, nem pontosan, 
még csak nem is szépen.

A vers, hogy ne mondjak ennél többet.

Lapszámunk 1., 4–5., 7., 10., 11–13., 15–17. oldalait Részegh Botond csíkszeredai képzőművész 
Becsomagolt hétköznapok/ Desene dintr-o axă îndepărtată című, a bukaresti Magyar Kulturális 
Intézet és a Román Nemzeti Szépművészeti Múzeum közös szervezésében, a fővárosi Műgyűjtemények 
Múzeumában megnyílt tárlatának anyagával illusztráltuk.
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– Mikor érezted először, hogy nem csak 
olvasni és értelmezni szeretnéd az irodal-
mi műveket, hanem aktív mozgatórugójává 
válnál a kortárs irodalomnak?

– Az, hogy grafomán alkat vagyok, na-
gyon hamar kiderült. 12 éves voltam, ami-
kor megírtam az első regényem. Persze ez 
még semmi irodalmi értékkel nem bírt. 
Az akkori olvasmányélményeim – a törté-
nelmi kalandregények – inspiráltak arra, 
hogy írjak én is valami hasonlót… Aztán 
úgy hozta az élet, hogy első éves gimnazis-
taként szerepet kaptam egy irodalmi mű-
sorban, ahol egyebek mellett egy szerelmes 
verset (Tóth Árpád A vén ligetben című fi-
atalkori alkotását) is el kellett mondanom. 
Engem ez a szöveg és ez a hangulat – ta-
lán mert épp hasonló érzésvilágban éltem 
– annyira megragadott, hogy nem tudtam 
szabadulni tőle. Az első verspróbálkozásai-
mat ekkor kezdtem papírra vetni. Ezek per-
sze csak amolyan szerelmes csasztuskák 
voltak, nem igazi versek. Ezzel pedig ak-
kor szembesültem, amikor a nyári szünet-
ben kezembe vettem József Attila kötetét. 
Egy hozzám hasonló korú 18 éves kamasz 
írta ezeket. Amikor a Tanítások ciklus da-
rabjait elolvastam, rádöbbentem, hogy ami-
ket én firkálgatok, azoknak semmi közük 
a költészethez. Abbahagytam. De a grafo-
mánia egy idő után ismét kibukott belőlem. 
Előbb csak novellákat próbáltam farag-
ni, ám hamarosan azt vettem észre, hogy 
megint verset írok. Mivel nem voltam biz-
tos magamban, elhatároztam, hogy meg-
mutatom egy hozzáértő embernek. S mert 
épp akkortájt olvastam valamelyik lapban, 
hogy Fodor András a szárnybontogató pá-
lyakezdők jeles mentora, elküldtem ne-
ki pár írásomat. A legnagyobb meglepeté-
semre dicsérőleg írt a verseimről, és kettőt 

mindjárt ki is választott közlésre. Ez adta 
meg a döntő lökést, onnantól már nem az 
íróasztalfióknak dolgoztam, hanem elkezd-
tem bombázni a szerkesztőségeket…

– Voltak-e anno példaképeid? Kiket olvas-
tál, olvasol szívesen?

– József Attilát bolondulásig szerettem. 
Ő  volt az etalon. És  egyfajta viszonyítá-
si pont is: hisz egyértelműen jelezte, hogy 
még sehol sem vagyok… Akkoriban egyéb-
ként a 20. századi klasszikusainkat olvas-
tam lelkesen. Később pedig Ratkó József és 
Szilágyi Domokos volt meghatározónak mi-
nősíthető.

– Hogy látod, mi a legnagyobb kihívás a 
szerzői létben? Az írói lét terhe vagy a szár-
nyaló könnyedség?

– Szárnyaló könnyedségről nemigen be-
szélhetek. Fáradtságról és lustaságról 
annál inkább… Van egy főállású mun-
kahelyem, ami elég sok energiát elvesz. 
Előfordul, hogy hetek telnek el anélkül, 
hogy bármit is papírra vetnék. Volt idő, 
amikor bosszantott, ha nem tudtam írni. 
Ma már nem erőltetem. Egyébként sem író-
ként élem a mindennapjaim. Ez csak amo-
lyan ráadás. Egyfajta lehetőség, hogy kivo-
nulhassak a hétköznapok monotóniájából, 
s hogy megfogalmazhassam, amit leszűr-
tem a világból rám zúduló dolgokból. S 
hogy mi a legnagyobb kihívás? Talpon ma-
radni. Mindenféle szelek fújnak. Néha or-
kán erejűek…

– Kritikákat, recenziókat is írsz (A spa-
nyolfal mögött, 2017). Nehéz kortársak-
ról őszinte, mégsem bántó kritikát közölni? 
Hogy fogadod a rólad megjelenteket?

– Sohasem akarok bántó módon írni. Ta-
lán nem is tudok. Jobbára olyan dolgok-
ról fogalmazom meg a mondandómat, amit 
szeretek, ami tetszik. Többnyire magam 
választhatom meg, hogy melyik könyvet ve-
szem górcső alá a folyóiratok által recenzá-
lásra felajánlott kötetek közül. De olyan is 
megtörténik, hogy egyszerűen csak olvasok 
valamit, és kedvem támad írni róla…

Hogyan fogadom a rólam megjelent kriti-
kákat? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy 
nem érdekel. De nem a kritikusoknak írok. 
Nincs bennem megfelelési kényszer.

Egyébként sohasem kötetet írok. Csak 
verseket, amik a pillanatról szólnak. Mu-
tatnak egy arcot. Lehet, hogy néhol sok a 
ránc, a borosta, de ez az arc az idő múltával 
változhat. Még akkor is, ha folyóiratokban 
már megjelentek… Nemegyszer előfordul, 
hogy később – főleg egy kötet szerkeszté-
sekor – átmazsolázgatom a szövegeket, be-
lenyúlok egy-egy korábban már publikált 
írásba. De onnantól kezdve, hogy kötetben 
megjelennek, elengedem a verseket. Éljék 
a saját életüket… Persze arra semmi biz-
tosíték nincs, hogy ami kikerül a kezemből, 
az hibátlan. Sőt. Magam is belátom, hogy 
számtalan felejthető dolgot hoztam létre… 
Kormos István mesélte egyszer, hogy ami-
kor arról folyt a diskurzus közte és néhány 
alkotótársa között, hogy ki hány verset írt, 
a  többiek száz fölötti számot emlegettek. 
S amikor hozzáfordultak, mindössze ötöt 
mondott. Mert ennyit gondolt igazán jónak 
a saját terméséből. Hát, ha minden köte-
temben rejtőzne egy vers, ami valóban ma-
radandó, már én is elégedett lennék.

– Verseidben a költői én szűkszavúan, de 
egyenesen, köntörfalazás nélkül sejteti ma-
gát. Külső szemlélőként sokszor a múlt–je-
len–jövő síkján véllek felfedezni, aki oly-
kor-olykor céltudatosan a mélybe lát és 
feltár. Valami érdekes keveredése ez a ma-
terialista világnak a megfoghatatlan lelki 
világgal. Hogy építed fel verseidet? Mi adja 
általában az alapötletet/ihletet?

– Többször kérdezték már ezt tőlem, most 
sem tudok mást mondani: a versek vala-
hogy maguktól születnek. Elég egy mozdu-
lat, egy szó, egy érintés, egy arc, egy törött 
kávéscsésze, egy csobogó patak, a zuhogó 
eső… Nincs rá recept, egyszerűen csak jön. 
Úgyhogy azt mondhatom, vers bármikor, 
a  legváratlanabb pillanatban is íródhat. 
Néha épp az a baj, hogy teljesen készület-
lenül ér. Még egy vacak papír sincs a ke-
zem ügyében, hogy lejegyezzem a hirtelen 
támadt ötletet. Ami viszont szinte mindig 
foglalkoztat, az az emberi létnek az idővel 
való terheltsége. Nem tudok szabadulni eb-
ből a kalitkából. Folyton azzal találkozom, 
hogy valamit elmulasztottam, ami már so-
ha nem pótolható, nem hozható helyre. Te-
le vagyok ilyen emléktöredékekkel, amik-
hez már nincs visszaút. Így marad a vers, 
amibe belefűzhetem ezeket a hiányokat és 
kétségeket.

– Ahogy fogalmazol, folytonos elmúlásban 
élünk és a múlt egy levethetetlen szűk kabát. 
Netán téged is szorít? A múlt mint ihletfor-
rás… Szinte kimeríthetetlen, ugye?

– A mindenkori jelen csupán tizedmásod-
percekben mérhető. A jövő beláthatatlan. 
Marad a múlt… Igen, mostanában egyre 

OLÁH ANDRÁS

1959-ben született Hajdúnánáson. Az ottani Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban 
érettségizett. Diplomáit a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen és a nyíregy-
házi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerezte. 1982 óta Mátészalkán él, peda-
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vellákat, drámákat ír. Legutóbbi verseskötete (Fagypont alatt) a Magyar Napló Kiadó 
gondozásában jelent meg 2020-ban. Drámakötetét (A szökevény / Az utolsó játszma) a 
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„A vers lehetőség 
a tisztánlátásra”

Beszélgetés 
Oláh András költővel



2021/8. SZÁM – ÁprILIS 25. 3

gyakrabban nyúlok vissza a múlthoz. Nem 
csupán a saját emlékeim között kutatok, 
hanem a szüleim, nagyszüleim emlékeibe 
is sűrűn betolakszom. Mindig találok va-
lamit, ami megszólít. Sok kibeszéletlen do-
log rejtőzik még – ezeket keresem.

– „Szétfröccsent szavak” (az őrizetes), „a 
szó mérge régi ismerős” (ki válaszol), „érték-
válságos kopott szavak” (terheink), „gyilkos 
szavak” (elrontott másolat), „önzés hazud-
ja hogy jó így” (ködbe szúrt szavak). Milyen 
ezekkel a szavakkal „dolgozni”?

– Nem egyszerű… Mindig, minden szó-
nak meg kell találni a helyét. Egyfajta ki-
rakós játék ez. Van, amikor kínálja magát, 
szinte ösztönösen szerveződik a szöveg, 
máskor meg hosszan kell babrálni vele. 
És persze a „Delete” gombra is szükség van 
nemegyszer.

– Vers mint éles tükör, kritika a világgal 
szemben – burkoltan vagy nyíltan? Melyik 
metódus a hatásosabb?

– Nem csak a világ elé kell tükröt tarta-
nunk, olykor magunkat is érdemes szem-
besíteni azzal, hogy mi látható belőlünk. 
Persze tökéletes tükör nincs. Némelyik fon-
csorhiányos, maszatos, fénytelen… A vers 
is ilyen. Csak egy lehetőség a tisztánlátás-
ra, a szembesítésre, szembesülésre.

Ma már nincs szükség rejtjelezett üze-
netekre, nem kell metaforák mögé rejteni 
a gondolatot. Én még abban a korban nőt-
tem fel, amikor kódolni kellett a szövege-
ket, amikor a megértéshez a szavak és ké-
pek mögé kellett látni. Mostanra ebből a 
szempontból is lecsupaszodott a költészet, 
ennek ellenére nemegyszer észreveszem, 
hogy még mindig hasonlóképpen gondolko-
dom. Rejtjelezek…

– A legutóbbi kötetedből (Fagypont alatt) 
melyik verset emelnéd ki és miért?

– Ha mindenképpen muszáj, akkor a nyi-
tóverset emelném ki. Nincs ennek semmi 
különösebb oka, s lehet, hogy nem is a leg-
jobb darab, de nekem valamiért fontos. Már 
amikor megszületett, elhatároztam, hogy 
lesz majd egy kötetem, ami ezzel a verssel 
fog kezdődni. Mert valahogy minden ben-
ne van: múlt, jelen és jövő…

– Több versedet megzenésített formában 
is meghallgathatjuk. Megkerestek a lehető-
séggel, vagy számodra volt fontos, hogy ta-
lán így olyan célközönséget is elérj a verseid-
del, amit nyomtatásban nem tudtál volna?

– Az első megzenésítések számomra is 
meglepetést okoztak. F. Sipos Bea vará-
zsolt először dallamot a verseimhez. Aztán 
Faggyas Lászlóval párban is számtalan 
munkámat megzenésítették. Évekig szer-
veztek olyan fesztiválokat, ahol összehoz-
ták a költőket a dalszerzőkkel. Remek han-
gulatú összejövetelek voltak, és vélhetően 
ezeknek a találkozásoknak is köszönhe-
tő, hogy rengetegen nyúltak a szövegeim-
hez: Szendi Ágnes a komolyzene oldaláról 
közelítette meg, de csodaszép dalokat írt a 
Strófa Trió, Dinnyés József, Karády István, 
Kiss Ágnes, Kecskeméthy Lilla, Szekeres 
István és még sorolhatnám… A  dallam 
mindig tud egy olyan többletet hozzátenni 

a szöveghez, amit a szó csak sugallni képes. 
És ebben az új öltözetben valóban eljuthat 
olyanokhoz is, akik egyébként nem biztos, 
hogy habzsolnák a verseket.

– Magyarságtudat, nemzeti sors, törté-
nelem – mi az irodalom szerepe a gyökerek 
megtartásában, az  emlékezet ébren tartá-
sában?

– A valahová tartozás tudata számom-
ra rendkívül fontos. Kapaszkodót nyújt, 
biztonságot ad, életben tart. Nem véletlen, 
hogy klasszikusaink mindegyike szüksé-
gesnek érezte hangsúlyozni ezt. Ma lazul-
ni látszanak a kötődések. Túlságosan tág-
ra nyílt a világ, át- és félreértelmeződött a 
szabadság. Szerencsére ezt sokan észrevet-
ték a kortárs alkotók közül, és egyre több 
írás (regény is) születik e témában.

– Nagyon sokszor úgy látlak, mint egy 
irodalmi archeológust, aki a történelem fel-
tárása közben sorokat vés a jelen falára. 
Magyar–történelem szakosként talán ez a 
legkreatívabb kombináció. Két sorod az Áp-
rilis bolondjai című kötetedből nagyon meg-
fogott: „miközben megírhatatlanul alszik 
tovább/ a falakba épített Parkinson-kóros 
történelem”. Milyen ez a történelem? Mit je-
lent ez?

– A történelem sokféle. Ahogy mindenki-
nek van saját hite, meggyőződése, igazsága 
– úgy történelme is… Az idézett vers egy 
konkrét élményhez kötődik: a gyulafehér-
vári székesegyház előtt elegyedtünk szó-
ba egy turistával, aki a nyugdíjas éveit ar-
ra tette föl, hogy pár hónapot eltölt egy-egy 
európai országban, és megpróbálja megis-
merni, megérteni az ottani világot. Beszél-
gettünk, és félóra alatt berobbant, fejünk-
re omlott ezer év történelmének minden 
alagútja. Abban azonban sikerült egyetér-
tenünk, hogy a történelem bennünk él. S 
bár néhol pereg a vakolat, omladoznak a 
falak, fakulnak, átszíneződnek, átfestőd-
nek, átíródnak az emlékek, de ha hagyjuk 
elpusztulni, leamortizálódni az emlékeket, 
gyökértelenek leszünk. Már így is sokat ve-
szítettünk…

– Visszafelé című kötetedben retrospektív 
lírai utat jársz be és társz elénk. Miért tar-
tottad fontosnak, hogy leltárt készíts verse-
idből?

– A kötet ötlete egy barátomtól szárma-
zik, aki kibulizta, megszervezte, hogy a 60. 
születésnapomra jelenjen meg egy váloga-
tás az eddigi dolgaimból. S mert valamikor 
született egy visszafelé címet viselő versem, 
adódott az ötlet, hogy ez valóban egy időben 
visszafelé haladó gyűjtemény legyen. Igazi 
visszatekintés. Kifordítottuk tehát az időt, 
a jelenből indultunk a kezdetek felé – így 
történt, hogy a kötetet az időben legrégeb-
ben keletkezett vers zárta le… Úgy érzem, 
érdekes volt így visszanézni a dolgaimra.

– 2004-ben az NKÖM drámapályázatán 
díjazott voltál a Teleki Lászlóról írt törté-
nelmi drámáddal. Két évre rá jelent meg az 
Átokverte című drámaköteted. Miért „evez-
tél” erre a műfajra?

– Az első drámám véletlenül született. 
Telekiről eredetileg tanulmányt készül-

tem írni. Megvoltak a jegyzeteim, csak 
valahogy nem jutott rá idő… Aztán pár év 
múlva, egy költözésnél előkerültek ezek a 
jegyzetek. Beleolvastam, és rájöttem, hogy 
ebből nem tanulmányt kell írni. Az pedig 
már csak hab volt a tortán, hogy amikor 
elkészültem vele, megjelent egy pályáza-
ti kiírás. Beküldtem. És meglepetésemre 
díjazott lett életem első ilyen irányú pró-
bálkozása. A történelem egyébként mindig 
is érdekelt. Azóta már egy másik dráma-
kötet is napvilágot látott. Két mártír mi-
niszterelnökről (Batthyány Lajosról és Ti-
sza Istvánról) írtam. Sőt két évvel ezelőtt 
Kolozsvárott is jutalmazták az egyik mun-
kámat, amelyik az unitárius vallás egyik 
alapítójának, Blandrata Györgynek állít 
emléket.

– A Partium irodalmi és művészeti folyó-
irat főszerkesztője vagy. Ez is sok munkával 
jár. Hogy jut idő mindenre?

– A Partium folyóirat indítása még a Rat-
kó József által vezetett irodalmi társaság 
kezdeményezése volt. A 90-es évek közepé-
től közel egy évtizedig dolgoztam rovatve-
zetőként a lapnál, de aztán egy időre elvál-
tak útjaink. 2014-ben kerestek meg, hogy 
vállaljam el a lap gondozását. Ez amolyan 
irodalmi jószolgálat, hiszen – ahogy a szer-
zőink – én is honorárium nélkül dolgozom. 
De fontosnak érzem, hogy megmaradjon ez 
a folyóirat, mert összekötő kapocs. A  ná-
lunk publikálók zöme valóban a történelmi 
Partiumhoz kötődik. Negyedéves kiadvány 
vagyunk, elképesztő mennyiségű írással 
kell megbirkóznunk. De ez még inkább ar-
ra ösztönöz, hogy küzdjünk a lap megmara-
dásáért. Az idővel egyébként folyton harc-
ban állok. Soha sincs belőle elég. Valamit 
mindig félre kell tenni…

– Ady Endre-díjas is vagy. Itt vehetted át 
Adyfalván, vagyis Érmindszenten. Mit je-
lentenek számodra az elnyert díjak?

– Nem a díjakért írok. Ezzel együtt per-
sze roppant jólesik, ha felfigyelnek a mun-
káimra. Az  Ady-díj különösképpen ilyen, 
hiszen egy pillanatra úgy érezhettem, hogy 
lebontott egy határt…

– Készül a novellásköteted. Milyen téma-
kör(öke)t jársz be vele?

– Kevés prózát írok. Igazából amolyan 
mellékterméknek tekintem őket. Vannak 
dolgok, amiket versben nem tudok elmon-
dani, de szabadulni sem tudok tőlük, pisz-
kálnak, nyomasztanak, bosszantanak. 
Ezeknek próbálok valamilyen más keretet 
adni. Az írások többsége az értékválságos 
jelenkorról szól. Olyan dolgokról, amikkel 
nap mint nap találkozom. De ott lapul kö-
zöttük egy írás, amit a kezdetek kezdetén 
– úgy 40 éve – írtam. Akkor még az asztal-
fiók számára…

– Ha azt mondom, irodalom, te azt 
mondod…

– Pár éve még biztosan azt mondtam vol-
na, hogy József Attila, Pilinszky, Weöres, 
Kányádi… Most csak vakargatom a fejem… 
Talán híd… Vagy csak mentőcsónak?

FEHÉR IMOLA
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Bogárlábon

I.
Itt történt meg a létezés velem.
Fölébredtem egy lakótelepen.
Elhittem, hogy elég, ha kinyílik a szem.
Nem tudtam: mindenem valamilyen.
Nem gondoltam, hogy bárminek
jelentősége van. Itt makacsoltam
meg magam. Megnéztem tükörben
hasadt homlokom. Csatangoltam
viharvert dombokon. Jártam térdig,
derékig érő gyomban. Botlottam,
estem, féltem, tántorogtam. Oldottam
példákat. Számtan, fizika, nyelvtan.
Néztem az égre, mint aki csak úgy
elvan. Ültem kórházban, folyosókon
vártam. Ebújtam a suli alagsorában.
Világra hoztam egy lányt, egy fiút.
Nem éreztem, hogy ne lenne kiút.
Bármi szakad nyakamba, talpra állok.
Keringenek arcok, nevek, halálok.
Ezt a helyet meg merem érteni.
Mert nem túl nagy, és nem is
túl kicsi.

II.
Egy lakótelep flórája és faunája
nem nagy dolog, de léteznek színek.
Szarkaláb, kankalin, pipacs és
cickafark. Habkő-fehér, mészpor-
fehér, cementpor-szürke, aszfalt-
fekete. Az építőtelepi vascsodák
sárga, narancs, vadkék színe.
A teherautók barázdált homloka.
Kerek lámpaszemükkel néznek,
mint apa. Pókok, hernyók, hangyák
futnak. És bogarak. Elvagyunk,
de azért ez nem vidám barakk.
Nincs hús, tojás, tej, sajt, csoki,
kenyér. Az ember halkonzervtől
halkonzervig él. Mellé olajbogyó.
Harsány, hideg, szegényes,
történetedben mégis ez a jó.
Ez a gyerekkorod. Lásd,
béke van! Veszekszenek nagy-
mellű nagymamák, pocakos
nagypapák, kövér nénik, bácsik
húskenyér cukorsorban, olajtejsorban,
hogy ki hányadik. Nem látnak el
a jövő századig, hol unokáik ölnek
a parkolás miatt. Az idő bogárlábon
borzongva elszaladt.

Keresztút

I.
Te város, hányszor átutaztam rajtad
vonattal, s néztem fönt a templomot,
a katedrálist lent a folyóparton,
s a főút mellett azt a kis sötétet,
nyomott, vörös foltjaival. Fejem
a szemöldökfába majdnem bevertem,
pedig templombalépéshez jó alacsony
vagyok. A középpont köré sereglenek,
tódulnak mindenhol a templomok.
Bemeszelt freskók, tátongó falfülkék,
egymást zaklató felekezetek,
lebontott, leégett, átépített,

bérbe vett, adott templomok.
Itt nem nyílt kegyhelyen
szövőgyár, kocsma, mégis
nyugati szellő lengedez. Más
ajkú népcsoport csodálni való
fegyverténye ez. Vastag falak,
öklömnyi ablakok, magasföldszint,
csúcsos alakzatok, és kő, mindenütt
vésett kő dalol, és itt őgyelgek én is
valahol, tizennyolc évesen.
Passiójátékban hajas statiszta.
A kereszt állításakor jégeső zúdul ránk,
kisüt a nap, és a leszakadt vízözönt
a középkori kövezet felissza.

II.
Itt vagyok tizennyolc,
huszonöt, harmincévesen,
hosszú, göndör és lekaszabolt hajjal,
nyugodtan, zaklatottan, egyedül,
más tizenhuszon harmicévesekkel.
Itt vagyok bátran, komolytalanul,
az előírásokra fittyet hányva.
Nincs egy fityingem, ezt-azt dolgozom,
a rebellis gondot visel magára.
Eszembe jut a hírneves csata,
melynek napján testvérem született,
aztán rögtön a Reformáció,
melynek napján testvérem született.
Nem születtem pirosbetűs napon,
nem is hagyom magam születni.
Nem születésre hoztam képletet.
Nem vagyok végleges,
mint templomépület vagy
magasföldszintes, kőfalú ház.
A befejezettség megbabonáz.
Csak állok. Nyílt titok: a szüle-
tésnek hátat fordítok. Legföljebb
mondatokat építek, és tervezni
csak jelentést merek, s ha feltalálom
magam, inkább tréfa: a halálfélelem
és megvetés önfejű ivadéka.
Szép, mint életem keresztútja,
te, ahol elgondolom: vajon
hányszor vetődöm
még ide?
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Egyszer fiúk, egyszer lányok
Keze a lány pináján. Nem a szemérmén, 

nem a széttárt combjai közt, most a leg-
egyszerűbb szavak a jók: keze a lány pi-
náján. Öt mozdulatlan ujj a feszes, lucskos 
bugyiban. És akkor megérzi, hogy nézik. 
Felkapja a fejét a lány melléről. Bal kö-
nyéken támaszkodik, a lány hanyatt fek-
szik, teste a bevetett, letakart ágyneműbe 
süpped, trikója a nyakába gyűrve, mell-
bimbóján a fiú nyála fénylik. Az előbb még 
ügyetlenül harapdálta, szopta, nyalogat-
ta a lány mellét, miközben tenyere a ha-
sáról a bugyi feszes, lucskos selyme alá 
csúszott. A lány nincs magánál, behunyt 
szemmel, sóhajtozva dobálja jobbra-balra 
a fejét. A fiú figyel, de a kezét nem húz-
za el. A szobában félhomály, a kertre nyí-
ló két ablak négyzete fehéren vakít. Moc-
can valami a szeme sarkában. Odakapja 
a fejét: megdermeszti a rámeredő, sóvár 
tekintet.

Azt hihetnénk, fontos mozzanat, sors-
döntő pillanat ez. Ha ugyan léteznek olya-
nok. Sorsdöntő pillanatok. Hiszen bármi-
lyen hirtelen történjék is, a  gyilkosság 
sem a döfés vagy a lövés pillanatában kez-
dődik… De nem untatom önöket, ezt min-
denki tudja. Amit eddig leírtam, nem több, 
mint támpont, az  emlékezet horgonyzó 
pontja, jelölő bója, kilátó, ahonnan kör-
bepillanthatok a múlt és jövő világában. 
A félhomályban úszó szoba, a kétszárnyú 
nagy tükör, a  leselkedő banya mohó és 
kárörvendő tekintete, a kezem Zsófi piná-
ján, meg az is, ahogy vonaglik, sóhajtozik. 
Amit eddig leírtam, nem fantázia, nem ta-
lálgatás, de nem is fontos. Talán emlékez-
tetnie kéne valamire.

Látom az utcát, a  kerítést. A  kaput, 
amin belépnek a kertbe. A verandát, ahol 
a vénasszony gubbaszt a kisszékén feke-
te kendőben, szeme lehunyva, égnek for-
dítva napoztatja sápadt, ráncos arcát. 
A lány kézen fogva vezeti a fiút, a szipir-
tyó kinyitja a szemét, nem szól, ölébe ej-
tett kézzel ül. A lány sem szól, a srác va-
lami csókolomfélét morog, a banya bámul, 
elvigyorodik. Látom a nagy eperfát. Fehér 
eper, óriási szemű. Látom, ahogy a bar-
násra érett szemek tompa puffanással a 
porba hullnak, és tollas dinoszauruszok 
iramodnak minden irányból. A lány húz-
za maga után a fiút, belépnek a szobába 
nyíló ajtón. A veranda repedezett mozaik-
kövein az emlékezés napja fénylik.

Az utcát alig ismered, nem szereted a 
falunak ezt a félreeső szegletét, a vonal-
zóval tervezett, merőleges utcák hálóza-
tát. Ripők-telep. Utálod még a nevét is. So-
sem jársz erre. Két héttel korábban is csak 
azért kódorogtál a környéken, hogy vélet-
lenül szembetalálkozz vele. Őt is alig is-
mered. Az apja rendőr. Vadállat. Bokszolt. 
Dög volt a beceneve. Nagydarab pali, sző-
ke és göndör. Hideg kék szemmel. „Eresz-
szétek össze a Döggel. Majd a Dög elin-
tézi.” Hogy lehet valakit Dögnek becézni? 
Sosem hord egyenruhát. Nyomozó. Felesé-
ge nincs. Meghalt. Titi azt mondja, az ap-
jától tudja, hogy agyonverte. Rájött, hogy 

félrekefél. Nem volt kegyelem. A Dög nem 
ismeri a megbocsájtást. A  haverok el-
tussolták. Azóta egyedül neveli a lányát. 
Ő meg a banya.

Tudtad, ha leszáll a buszról, három 
úton mehet haza. Az országút mellett, el a 
Segítő Mária kápolnája előtt, aztán jobb-
ra a lőszerraktárak felé. Ezt elvetetted, 
nyár volt, déli verő, és az a leghosszabb 
út. A  legrövidebb a szakadékos mélyút, 
sárga agyagba vájt barlanglakások közt, 
a cigánysoron át. Erre nem megy, az holt-
biztos. Maradt a harmadik, az erdei ös-
vény. Ott vártad, hogy véletlenül… Ezt 
már tudják.

Csak Titi tudott róla. Csak neki mesél-
tem el. Kiröhögött. Nem mondod! Tény-
leg? Rád mosolygott? És nem kondultak 
meg a harangok? Nem rendült meg a föld? 
Titi hülye volt, az apja verte, az anyja ba-
busgatta, ettől aztán cinikus lett. Semmi-
ben nem hitt, mindent kigúnyolt. Az apja 
katona volt. Egy behemót fasz. Egy állat. 
Akkor még nem láttad ilyen világosan. 
Sofőr. Egyszer bevitt a városba. A busz-
megállóban ácsorogtam. Hajnal volt, én 
meg erősen késésben. Az  edzés hatkor 
kezdődött, már nem érhettem oda időben. 
A Dózsa György utcából kanyarodott ki. 
Hatalmas fekete hivatali kocsival járt. 
Imádtam a Volgát a hűtőrács fölött ugró 
szarvassal. Kikanyarodott, a sofőr a gáz-
ba lépett, a batár meglódult, majd a meg-
álló előtt csikorogva fékezett, lenyomta 
az orrát. Titi apja áthajolt az anyósülé-
sen, kinyitotta az ajtót. Nem mozdultam. 
Ugorj már, bazd meg, kérvényt írjak, biz-
tatott kedélyesen. Úgy vezetett, mint egy 
isten. Ült a volán mögött, az izmos, tere-
bélyes Buddha barna atlétatrikóban, va-
salt egyenruhája a hátsó ülésen, siklot-
tunk az úton, mint egy óceánjáró, a féket 
nem használta, csak a gázt, lágyan ka-
nyargott, ringott a nagy hajó a hullá-
mokon, sorra maradtak el az aprócska 
szigetek, a  cammogó kis autók, a busz-
megállókban álmos képpel ácsorgó benn-
szülöttek bámulták áhítatosan a teljes 
vitorlázatban száguldó klippert, és ami-
kor az autópályára felkanyarodtunk, az 
istenség elszenderedett, két mancsa a 
kormánykeréken, szeme résnyire szű-
kült, a  szemem sarkából úgy tűnt, szo-
borrá vált, levegőt sem vesz, a  lomha 
buszok és cammogó teherautók sorra ma-
radtak mögöttünk, nyolc perc alatt futot-
tuk le azt, ami a menetrendszerinti busz-
nak húsz percbe tellett, és az isten egész 
úton meg se mukkant, rám sem pillantott, 
csak amikor a Kosztolányi Dezső téren, 
a villamosmegálló mellett lágyan fékez-
ve megállt, akkor fordította felém ragyo-
gó, kerek isteni orcáját, és ezzel a mag-
vas intelemmel búcsúzott el tőlem: „Soha 
ne feledd, pöcsös, hogy azt a pinát, amit 
nem húzol a farkadra, a túlvilágon az or-
rodra húzzák.”

Ne légy már ökör, szidalmaztam Titit, 
akit hiába igyekeztem beavatni a sem-
miből viharos gyorsasággal feltámadt ér-

zelmeim részleteibe. Úgy tűnt, fikarcnyit 
sem érdekli a szívemben dúló vihar.

– Nem is ismered, hogy lennél szerel-
mes? Még egy szót sem beszéltél vele.

– Nem igaz.
– Beszélgettetek?
– Egy kicsit.
– Nem mondtad. Miről?
Tulajdonképpen nem hazudtam, de iga-

zat sem mondtam, mert beszélgetésnek 
mégsem nevezném, hogy amikor Zsófi rám 
mosolygott, meglepetésemben kiszaladt a 
számon: – Mi van?

Nem állt meg, csak megvonta a vállát, 
visszapillantott rám, megint mosolygott, 
én meg bámultam utána, olyan volt a já-
rása, mint a felkavaró muzsika, és feldúl-
tan mentem haza, nem értettem, miként 
lehetséges, hogy eddig nem tűnt fel, mi-
lyen gyönyörű.

Meg kell baszni, mondta Titi, és én el-
borzadtam, mert fizikailag rendben lett 
volna, hogy úgy mondjam, készen álltam, 
napjában ötvenszer álltam készen, de a lé-
lek még nem követte a testet, így hát Titi 
lényegre törő nyersessége bántott, ugyan-
akkor inspirált is.

Ne légy már ökör, próbáltam rávenni, 
ha nem is együttérzésre, de némi együtt-
működésre, ne légy már ilyen sötét, in-
kább segíts megérteni, hogy mi történt. 
Lehet, hogy akar tőlem valamit?

– Viszket neki – vihogott Titi. – Vaaagy!
– Vagy mi?
– Felcsinálták. Apát keres a poron-

tyának.
Ez megint lehetne sorsdöntő pillanat. 

Megdöbbentem. Egy szavát sem hittem, 
de azért… Látom őket, a  két kamaszt. 
A templomdombon ülnek a megfeszített 
Jézust kerítő rács meszelt lépcsején, vagy 
átellenben, a  Xavéri Szent Ferencről el-
nevezett kis kápolna indákkal beszőtt 
kapujában. Szeretnek ide járni. Átmász-
nak a kórház erdei kerítésén, és már ott 
is vannak a falu nagy, sárga templomá-
nál. A fiú egyedül is sűrűn jár ide. Nem 

>>>>> folytatás a 6. oldalon
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egyedül: a kutyájával. Talált itt egyszer 
egy emberi koponyát. Óvodás volt, időn-
ként elhozták őket ide, az erdő szélére az 
óvónők. Külön bóklászott a többiektől, és 
ahogy a templom bejáratával szemközti 
meredek földszakadék alatt kotorászott, 
a sárga agyagból rámeredt egy halott. Két 
szemöldökcsont, a földdel telt szemüregek, 
az  orrcsont. Rögtön tudta, mi az. Felis-
merte az apja egyik gótbetűs, nagy encik-
lopédiájából. Pattintott kőeszközök, ősem-
berek, mamutok metszetei voltak benne. 
Eltartott egy darabig, míg kikaparta a 
földből, és akkor a nagyobb kölykök nyom-
ban elvették tőle, dobálóztak vele, percek 
alatt darabokra törték. Dühében elbőgte 
magát. Szeret ide járni. Amíg kicsi volt, 
a harangozó megengedte, hogy ő húzza a 
harang kötelét. Ha erősen megmarkolta 
a kemény, vastag és sprőd kötelet, a ha-
rang súlya felrántotta a magasba. A ha-
rangozó sánta volt és öreg. Volt két tacs-
kója, egy fekete és egy zsemleszínű. Votán 
és Odin. Azt mondta, gyerekkorában ő is 
talált a templom körül emberi koponyá-
kat és lábszárcsontokat. Kimosta őket az 
eső. Tőle hallott először a templom szen-
télyében, az oltár mögött nyíló titkos lejá-
róról. Az alagútról, ami a kastélyból vezet 
ide. A kastélyból, ahol a fiú lakik, amiben 
a kórház működik. Sűrűn feljár ide, mert 
a templom környéke, ha éppen nincs szer-
tartás, mindig elhagyatott. Átmászik a 
kórház erdőben kanyargó, kétméteres be-
tonfalán, átemeli a kutyát is. Itt más az 
idő. Nem az időjárás, hanem az idő folyá-
sa. Mintha állna vagy lassabban csorogna. 
Hull a vadgesztenye, galambok burukkol-
nak, az erdőszélen elvadult orgona virág-
zik. Ha itt van, olykor azt mondja magá-
ban, itt ez a templom, alatta vagy van 
alagút, vagy nincs, itt vannak a földben 
a csontok, amik talán még a török előtti 
időkben élt emberek csontjai, itt az erdő, 
ami erdő volt régen is. Ez itt mind az idő, 
én pedig benne vagyok az időben.

Nem válaszolt, nem szólt semmit, és Ti-
ti sem szólt semmit, hallgattak, és a két 
kamasz hallgatásában benne volt a múlt 
és a jövő, minden jó és rossz, amit elkövet-
nek és amit majd ellenük követnek el, az-
tán Titi felállt, lehajolt, teleszedte a mar-
kát gesztenyével.

– Várd meg, amikor leszáll a buszról. 
Az utcájukban. Arrafelé alig jár valaki.

– Hol laknak?
Titi a gesztenyéket bámulta a tenyerén. 

A  friss, egészséges gesztenyék úgy fény-
lettek, mintha selymes lakkal vonták vol-
na be őket. Jobb keze hüvelyk-, mutató- és 
középső ujja közé fogta az egyiket, addig 
forgatta, míg megtalálta rajta a legjobb 
fogást.

– Meg merem dobni?
A  fiú felnézett. Titi dobásra emelte a 

jobbját. Nem nézett a srácra, a szobor tá-
volságát méregette.

– Na, merem?
– Cement. Kilóg a lábából a vas.
– Merem vagy nem?
– Gesztenyével kárt sem tehetsz benne.
– Merem vagy nem?
Ezen mindketten elgondolkodtak. Tud-

ták, hogy merik, mégis elgondolkodtak. 

Talán azon, hogy miért kérdés ez. Vagy 
hogy miért nem az. És  hogy miért kell 
merniük.

– Hol lakik?
Titi meglódította a kezét, dobott, aztán 

szép sorban eldobta a többit is, a geszte-
nyék puhán kopogtak, pattogtak a kövön. 
Csak amikor az utolsót is eldobta, akkor 
válaszolt.

– A telepen.
– Honnan tudod?
– Apám járt náluk egyszer.
Ez  új volt. Olyan információ, amiről 

nem tudtad, hogy mit kezdj vele, de érez-
ted, hogy jelentősége van.

– Minek?
– Mit tudom én. Sosem beszél a kato-

nai ügyeiről.
Akkor mesélte el Titi, hogy régen az ő 

apja is bokszoló volt, csak kirúgták, mert 
többet edzett a kantinban, mint az edző-
teremben. Még onnan ismeri a lány apját, 
a  Dögöt, aki egy vadállat, kinyiffantot-
ta a feleségét is, amúgy Titi apja szerint 
csak azt kapta, amit megérdemelt, így az-
tán a lány egyedül maradt az apjával meg 
a bolond öreganyjával. Te pedig déltáj-
ban ötször-hatszor is végigsétálsz a telep-
re vezető bokros ösvényen, hogy véletlenül 
összetalálkozz vele.

Így történt. Tudod. Azt is tudod, hogy 
két hét volt. De nem emlékszel. Pedig biz-
tosan voltak séták, véget nem érő csó-
kok. Lenniük kellett. Mégsem látod őket 
együtt, Zsófit és magadat, csak ott az 
ágyon, a félhomályos szobában. A lány ha-
nyatt fekszik, szinte öntudatlan, vonaglik 
és sóhajtozik, a fiú a mellére hajol, keze a 
hasára, a szeméremdombjára, a lába kö-
zé csúszik. És akkor megérzi, hogy nézik. 
Felemeli a fejét. Figyel, de a kezét nem 
húzza el. Megtörténik vele, ami megtör-
ténik olykor, ha megrémül: kibújik a bő-
réből, eltávolodik, mintha ő maga lenne 
a leskelődő, mintha a magasból figyelné 
önmagát. Így járt akkor is, amikor a kór-
házban, ahol lakik, bemásztak az emész-
tő hatalmas, földalatti labirintusába. 
Egyszer fiúk, egyszer lányok. Így hívták a 
játékot, amit a kórházbeli kölykök játszot-
tak. A kórház szolgálati lakásaiban orvo-
sok, ápolónők, sofőrök, szerelők családjai 
laktak, és persze a gyerekeik. Mindig volt 
húsz-huszonöt közel egykorú kölyök, min-
dig voltak a „nagyok” meg a „kicsik”, és 
köztük a többség, a majdnem egyidősek, 
ezeknek a kölyköknek a játszótéren kellett 
volna játszaniuk, vagy a teniszpályán, és 
ezek a gyerekek játszottak is a játszóterü-
kön meg a teniszpályán, de sokszor ott ját-
szottak, ahová a lábukat betenni tilos lett 
volna, a kórház hatalmas pincéiben, a nő-
vérszállás zárt kertjeiben, a forró gőzfel-
hőket eregető kazánház környékén, a la-
pos tetejű raktárak közt, a garázsoknál, 
a kertészház körül, a zúgó mosodákban, 
a szemétégetőknél vagy a több hektáros, 
betonfallal körülkerített erdőben. A játék, 
amit úgy szerettek, tulajdonképpen egy-
szerű bújócska volt. Lánycsapat és fiúcsa-
pat. A kórházbeli lányok többsége kemény 
csaj volt. A hunyó csapat tagjai a játszó-
tér közepén letelepedtek a fűbe, és öt per-
cig nem mozdultak. Ez alatt a bújó csapat 
tagjai – együtt vagy külön-külön – elrej-
tőztek. A játék akkor ért véget, ha a hu-

nyók felhajtották, megtalálták és meg is 
fogták az utolsó rejtőzködőt. Bárhová le-
hetett bújni, pincébe-padlásra, a parkok 
bokrai és virágai közé, a szénraktárakba, 
az üvegház pálmái közé, a díszlépcső om-
latag szökőkútjainak száraz medencéibe, 
hullaházba, kuglipályára, erdőbe, bárho-
vá, csak a magánlakásokba nem. Rende-
sen három-négy óra hosszat tartott egy-
egy játszma, de ha a keresők valakit nem 
találtak és megmakacsolták magukat, 
nem voltak hajlandók feladni, akkor egy-
egy végtelen hosszú nyári napon akár reg-
geltől sötétedésig is eltartott a szimatolás, 
kutatás, hajsza. Egyszer az egyik nagy-
fiú nyomába szegődtél a rejtőzésnél, talán 
mert tudtad, hogy őt mindig nehezen vagy 
sosem találják meg a lányok, és olyankor 
szétszéled a lánycsapat, erdő felé, parkok, 
kazánok és garázsok felé, és minden lány 
tölcsért csinál a két tenyeréből és azt ki-
abálja: Iblisz! Hilál! Jakhara!, ami azt je-
lenti, senki sem tudja, hogy miért és mi-
kortól, azt jelenti, hogy feladják, beismerik 
a vereséget, a győztes bújjon elő a rejtek-
helyéről, leplezze le, mutassa meg magát, 
hogy ha nem csalt, ha szabályosan ját-
szott, akkor méltóképpen megünnepelhes-
sék. A nyomába szegődtél, és ő megpró-
bált lerázni, mert egyedül szeretett bújni, 
de te nem hagytad magad, kitartóan csör-
tettél a sarkában, kúsztál és másztál utá-
na, míg be nem látta, hogy nem tud meg-
szökni előled, jobb, ha segít, mert ha nem, 
akkor éppen te leplezed le akaratlanul is, 
és egyszer csak azon kaptad magad, hogy 
bent vagytok a kórház gigászi emésztőjé-
ben, háttal a betonhoz lapulva araszoltok 
egy húsz centi széles párkányon, mindkét 
tenyeretek a hideg, nyirkos falhoz simul, 
ujjaitok szétterpesztve, így csúsztatjá-
tok centiről centire a sarkatokat, alatta-
tok három-négy méter mélységben zubog-
va árad és örvénylik a kórház budijainak, 
mosdóinak, fürdőinek összes szennye. Le-
néztél a bugyorgó szarra és húgyra, a vé-
cék, konyhák és mosodák hömpölygő mocs-
kára, onnan a homályba vesző betonívek 
sorára, melyek párkányain csapzott sző-
rű patkányok futkorásztak, és akkor azt 
gondoltad, innen nincs menekvés, mind-
járt elájulsz az orrfacsaró, könnyfakasz-
tó bűzben, belezuhansz a rotyogó, pokoli 
folyamba, amiből senki ki nem szabadít, 
magával ragad a mélybe, a vaksötét ha-
lálba. Akkor is az történt, hogy egyszer 
csak kibújtál a bőrödből, felemelkedtél, 
mintha a magasból figyelnéd önmagad, 
láttad a napfényes felszínt, a park sétá-
nyait a gesztenyefákkal, a kazánház gi-
gászi téglakéményét, villámhárítója he-
gyére tűzve a kékség mélyén egy felhő 
fehérlett, láttad a kedvenc fáidat, a kór-
ház jegenyéit, ahogy az égbe nyújtózkod-
nak, és ettől megnyugodtál, mert világos-
sá lett számodra, hogy a mindenségben 
semmi kis pontocska vagy, bármi történ-
jen is veled, a világ megy tovább, és lát-
tad magatokat a gigászi terem homályá-
ban, ahogy a nagyfiú is rémülten mered 
a tornacipője orra alatt az infernális fo-
lyóra, aztán rád, hogy rendben vagy-e, és 
láttad, ahogy visszanézel rá, bólintasz, és 
az a nagyfiú, akiről honnan tudnád, hogy 
néhány év múlva szörnyethal, mert behív-
ják, deszantos lesz, különleges alakulat-

>>>>> folytatás az 5. oldalról
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ban szolgál, búvárkodik és ejtőernyőzik, 
és olyan tehetséges, vakmerő és megbíz-
ható, hogy kiképző lesz belőle, és egyszer 
mégis elront valamit, vagy nem ő, hanem 
valaki más, vagy egyszerűen csak így kell 
történnie, mert az ő története éppen ez, és 
semmi más, egyszer nem nyílik ki az er-
nyője, akik látják a halálát, azt mondják, 
az utolsó pillanatig eszméleténél volt, tu-
datosan zuhant, széttárt végtagokkal pró-
bálta lassítani a zuhanását, igyekezett 
volna lombos erdőre érkezni, de nem sike-
rült neki, elsodorta a szél, egy legelőn csa-
pódott be, kérődző marhák közé, mindezt 
akkor még nem tudjátok, sem ő, sem te, 
araszoltok tovább a bűzben, a patkányok 
közt a keskeny betonperemen, és amikor 
a túloldalon felkapaszkodtok a derítő szel-
lőzőkürtőjének vaslépcsőin, felcsapjátok a 
rozsdás fedelet, kibújtok a fényre és a friss 
levegőre, aztán a bástyaszerű építmény te-
tejét felverő magas fűben előrekúsztok a 
mellvédig, hogy páholyból figyeljétek a lá-
nyok kereső csapatainak mozgását, akkor 
az a nagyfiú rád vigyorog, tenyerével tar-
kón legyint.

– Megcsináltuk – mondja, a hangjában 
diadal és elismerés. – Igaz? Megcsináltuk. 
Ebből Iblisz lesz. Sose találnak meg.

Zsófi a buszmegálló felől érkezett. Mi 
volt rajta? Milyen volt a járása? Hogyan 
közeledett? Nem emlékszem. Mit mondott? 
Beszédes volt vagy hallgatott? Mosolygott 
vagy komoly volt? Nem emlékszel. A kö-
vetkező két hétről semmit sem tudunk. 
Nem tudod, mit szeretett és mit nem. Mi 
volt a kedvenc étele és mit utált. Nem tu-
dod, volt-e kutyája, macskája, aranyha-
la. Nem tudod, volt-e humora. Az első kép 
az, hogy bemennek a házba. Testük a be-
vetett ágyon a takaróba süpped. Ezt tud-
ni. Azt nem, hogy miért pont ezt. A dupla 
ágy bevetve, bolyhos takaróval letakarva, 
és az érzés, ahogy beledőlsz, ahogy süp-
ped és süpped, ahogy körétek dagad. Az-
tán a fiú tenyere alatt a hullámzó has, 
sóhajok a fülében, ujjai alatt ijesztő és di-
csőséges lucsok, felül rájuk feszül a síkos 

nedvességtől hideg bugyi. Aztán ahogy 
felocsúdik, ahogy kikeveredik az örvény-
ből… Megérzi, hogy nézik. A kétszárnyú 
tükör… az éjjeliszekrény… négy-öt fény-
kép: labda nagyságú, barna bokszkesz-
tyűk fedezékéből figyelő, szúrós tekintet… 
tányérsapkások, egyenruhások feszes vi-
gyázzban… nevető emberek söröskorsói-
kat emelik… A félhomály… a kertre nyí-
ló ablakok fehéren vakító négyzetei… az 
öregasszony… ahogy orra az üvegnek nyo-
módik, fogatlan ínye közt kilóg a nyelve, 
szinte nyála csordul. Megdermed a go-
nosz szemekből sütő rosszindulattól, és 
megtörténik, ami korábban is megtörtént 
és később is meg-megtörténik majd. Ma-
gán kívül kerül, látja az utcát, a háztetőt, 
az eperfa lombját, a padlásablak előtt pöf-
feszkedő galambokat… Minden élénk és 
tiszta, élesebb a legélesebb fényképfelvé-
telnél is, mégis érzi a homályt, amit nem 
lát, csak tudja, hogy van, érzi, hogy kö-
zelít, tele dühhel és rosszindulattal, erő-
szakos és gyilkos ösztönök sugárzását ér-
zi, keze még mindig a lány lába közt, nem 
húzza el, nehogy éppen a mozdulat árul-
ja el, menekülne, rohanna, de nem lehet, 
mert nem tudja, merről fenyegeti a veszély, 
képtelen moccanni, pedig látja az utcát 
is, a lombok alatt húzódó ösvényt, látja a 
csurdé cigánygyerekeket, a horhos falához 
tapadó kalyibák előtt kúsznak-másznak a 
tyúkszaros porban, látja a falut, Titi ap-
ját a Török kocsmájának kerti lugasában, 
látja a saját szüleit, anyja éppen lerúg-
ja a fapapucsát és keresztbe teszi a lábát 
az ügyeletes szoba bambusz asztalkáján, 
ami körül kávézni szoktak, nevet, Gara-
mi doktor azzal szórakoztatja, hogy a „fő-
nököt”, a rideg igazgató-főorvost utánoz-
za, látja apját, ahogy az írógépet püföli a 
szűrőtlen Symphonia füstjében úszó szo-
bában, látja a kertben málnát szüretelő 
nagyszüleit, látja a jövőt és a múltat, nem 
azt, ami történt és ami történni fog, ha-
nem azt, ami egyedül csak benne él, ami 
tele van bizonytalansággal és bizonyos-
sággal, aminek semmi köze ahhoz, amit 
történelemnek hívnak, tisztában van ve-
le, hogy az élet nehéz, nyomasztó és bor-
zalmas, érzi a bőrén, a zsigereiben, azt is 
tudja, hogy hiába reménykedik, akkor sem 
lesz könnyebb, amikor majd felnő, ami-
kor majd érett személyiség lesz kiegyen-
súlyozott nemi élettel, tisztában van vele, 
hogy minden megváltozik, mégsem válto-
zik semmi, ez örökké így lesz, régóta sej-
ti, hogy a múlt és a jövő is mozdíthatatlan, 
újra és újra ugyanaz történik… Nem kü-
lön gondol ezekre, nem is gondol rájuk, ha-
nem egyszerre van benne mindez, az An-
tark tisz és az Amazonas, Amundsen és a 
jégbe fagyott Scott, ókori Athén és az in-
dián ösvény át Utah-n és Oregonon. Keve-
sebbet tud, mint majd tudni fog, az a ke-
vés mégis több, színesebb és reménytelibb, 
mint az a siváran egyértelmű és egyjelen-
tésű sok, amilyenné lesz a jelen, a van. Fél. 
Érzi a veszélyt, érzi, hogy a vénasszony 
része a fenyegetésnek, de nem ő maga az. 
A lány is megijeszti. Nem érti, mi történik. 
Mintha ő, a fiú, nem is számítana, nem 
lenne szükség a jelenlétére, a személyére. 
Nem érti, hogy a lány miért nem érzéke-
li, amit ő, hogyan sodorhatja, ragadhat-
ja magával ilyen ellenállhatatlan erővel a 

hús és a zsigerek hullámzása, miért nem 
vesz észre semmit? Vagy tud valami mást 
is? Amit ő nem? Ami zárva marad előtte? 
Nézi az arcát. Szeme csukva, orrán-szá-
ján szívja a levegőt, orrcimpája tágul és 
szűkül, sóhajt, liheg, jobbra-balra forgat-
ja a fejét, bal keze a takarót marcangolja, 
másikkal a fiú hajába markol, húzza a fe-
jét a mellére, aztán a baljával gyakorlot-
tan érte nyúl, a fiúban felrobban a vágy 
és a rettegés, a ködön és a hörgésén át is 
hallja a vénasszony elragadtatott károgá-
sát, hallja az ajtócsapódást, utolsót rándul, 
végre moccanni tud, és amikor meghall-
ja a szíve dübögése mögött a súlyos lép-
tek dobbanását, kitépi magát, eltaszítja az 
ágyról, az ablakhoz ugrik, tépi a kilincset, 
nem nyílik, a  súlyos léptek közelednek, 
nem nyílik, nem nyílik, a vénasszony csi-
korogva visong, mintha lapátot ráncigál-
nának rozsdás vaslemezen, és amikor az 
ajtó nagy robajjal kicsapódik, végre nyí-
lik az ablak is, már fent van a deszkán, 
háta mögött állati, dühös horkantás, egy 
borzasztó mancs utána kap, megragadná, 
de inkább a segítségére van, a düh fékte-
len ereje taszít rajta, ő meg kizuhan a tor-
nácra a banya lába elé, felpattan, a kaput 
rángatja, zárva, zárva, mögötte sipítás és 
kotkodácsolás, bősz üvöltés, benne állati 
düh, tehetetlen kétségbeesés, mintha zsák 
zuhanna le a magasból, iszonyút döndül 
a behemót test, ablaküveg éles, szagga-
tott csörömpölése, ő már a kerítés tetején, 
markát az alattomos szögesdrót véres-
re marja, ugrik, rohan az utca közepén a 
nyár langyos porszagában, az akác sűrű 
illatában, lába előtt az aszfalton szikkadt, 
sárga keréknyomok, de ő nem látja, ahogy 
az árkokat sem, melyeken átröpül, mint-
ha ott sem lennének, a sarkon lassít, de 
nem áll meg, hátra sem pillant, úgy for-
dul rá a lejtős mélyútra, melyen már szin-
te zuhan, viszi a saját súlya, csak a lábára 
kell vigyáznia, a göröngyökre és kövekre, 
hogy el ne vágódjon, meg arra, hogy lej-
jebb, a horhos kiszélesedő végén a pucér 
cigánygyerek valamelyikét el ne gázol-
ja, rohan a lombok alatt, már nem mene-
külés ez, hanem pótcselekvés, sírás és zo-
kogás és káromkodás, a becsapottság és 
csalódottság levezetése, a dicsőséges és fi-
atal test ünnepe, rohan, száguld a lejtőn, 
átugrálja a vízmosta nagy köveket, átro-
han a fák közé kifeszített köteleken szára-
dó ágyneműk és színes ruhák közt, a füs-
tölgő kéményű sparhelt mellett, melyben 
sárga és vörös lángnyelvek kavarognak, ő 
pedig már a patakmenti füzek alatt jár, de 
nem lassít, rohan tovább – bele a felejtés 
derengő, gyógyító ködeibe.

Itt véget is érhetne a történet. Zsófival 
csak egyszer futottam össze, hét-nyolc hó-
nappal később, amikor anyám cigarettá-
ért szalasztott az „önki”-be. Zsebemben a 
két doboz szűrőtlen Symphoniával már ki-
felé tartottam, amikor betolta a nyikorgó 
lengőajtót. Első pillanatban meg sem is-
mertem. Egy szép nő, valahonnan ismerős 
is, de nálam idősebb. Udvariasan hátra-
léptem, kitártam az ajtót. Tél volt, bordó 
dzsekije alatt akkora pocak gömbölyödött, 
mint egy görögdinnye. Meg kellett állnia 
előttem, hogy végre felismerjem. Azt hi-
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szem, magamtól is köszöntem volna, de 
megelőzött.

– Szia – mondta. Csöpp tétovázás után 
az arcom felé nyúlt. Elhúztam a fejem. 
Nem haragosan vagy sértetten, de ő nem 
tudhatta, hogy akkoriban anyám és bárki 
más érintésétől is viszolyogtam.

– Haragszol még?
Nem válaszoltam. Nem tudtam, ha-

rag-e, amit érzek. Mosolygott. Talán szo-
morkásan?

– Köszönöm – mondta végül, és ujjai he-
gyével alig érezhetően végigsimított a ka-
bátom ujján és a lengőajtó fogóját marko-
ló kezemen.

– Mit? – kérdeztem villámsújtottan. – 
Mit köszönsz?

Nem felelt. Nézett rám, mintha a sze-
membe nézne, pedig valahová máshová 
nézett, talán a múltba, ahol valami olyan 
történt, amiről sem én, sem a bolt előtt ál-
ló halványzöld Opel Kadetban ülő szakál-
las férfi soha semmit sem fog tudni, vagy 
talán a jövőbe nézett, vagy oda, ahová a 
várandós asszonyok néznek, és ahová sem 
a kamasz fiúk, sem a felnőtt férfiak soha 
pillantást sem vethetnek.

– Vége? – kérdezte Titi is, amikor a nagy 
futásomat követő nap délutánján elmesél-
tem neki az egészet. – Ennyi? Meg sem 
izélted?

– Reménytelen vagy – mondtam csüg-
gedten. El sem akartam hinni, hogy az 
egészből csak ennyi érdekli.

– Ugye, megmondtam? Hát nem igazam 
lett? Megmondtam előre, igaz?

Megmondta, valóban megmondta, én 
pedig még mindig azt keresem, hogy eb-
ben a történetben mi a legfontosabb. Mi 
az, ami miatt őrzi az emlékezet, ami mi-
att a felszínen lebeg, nem merül alá a fe-
lejtés homályos, örvénylő vizeiben. Tartot-
tam az apjától.

– Meg fog ölni – mondta Titi. – A sem-
miért. Még csak meg sem basztad.

Kutya legyek, ha a szánalom mel-
lett nem bujkált tisztelet és irigység is a 
hangjában. Néhány napig én magam sem 
tartottam elképzelhetetlennek a meg-
gyilkolásomat, vagy hogy elüt egy autó, 
kevesebbet mozdultam ki otthonról, a sö-
tét utcán suttyomban magam mögé pil-
lantgattam, nem ólálkodik-e a nyomom-
ban egy behemót árny. Aztán lanyhult a 
figyelem, megfakult az érzés, kiszorítot-
ták más aggasztó ügyek, pattanások, ma-
tek és fizika dolgozatok, és évtizedeknek 
kellett eltelniük, hogy az emlékezés cse-
repeiből mára összeálljon valami, amit 
mostanáig nem fogalmaztam meg, és amit 
jobb híján a szabadság illúziójának neve-
zek. Az a fiú éppen most köszönt el örökre 
a lánytól, akit alig ismer, aki már majd-
nem anya, kilép a boltból, a lengőajtó nyi-
szogva csapódik, ő pedig – zsebében két 
doboz Symphoniával – megkönnyebbülten 
és derűsen elindul a hófedte harangláb és 
a jövő felé, baktat a járdán, öklömnyi jég-
darabot rugdos maga előtt, mielőtt eltűn-
ne a sarkon, még visszafordul, látja, ahogy 
a lány, széttárt ujjait kétoldalt a dombo-
rodó, bordó dzsekire szorítva, nehézkesen 
kászálódik be a selyemfényű, hatalmas 
Opel hátsó ülésére…

>>>>> folytatás a 7. oldalról GUTTMANN SZABOLCS

Mesék meséje 
épített környezetünkről (I.)
„Engedjétek hozzám jönni a szava-

kat!”, serkentette unokáját Sütő And-
rás, a nagytata…

„Unokáink sem fogják látni”, reagált 
Ráday Mihály annak idején az Unoká-
ink is látni fogják című, magyar szocia-
lista városépítést bemutató tévés doku-
mentumfilm-sorozatra.

Az  Ezeregyéjszaka meséi több száz 
éve simogatják még az öregek esti rán-
cait is, ha van unoka, akit esténként 
álomba ringathatnak… mesék meséje 
az álom és a valóság határán.

Épített környezetünk mindaz, ami 
körülvesz, megvéd vagy megijeszt, ahol 
otthon lehetünk vagy ahonnan elru-
gaszkodunk, amit megvédünk vagy 
amit átalakítunk, amire büszkék va-
gyunk vagy amit szégyellünk, amiről 
mesélünk, álmodunk és amit megélünk 
nap mint nap… A tudatalatti és a tuda-
tos emlékeinktől függően éljük meg jól 
vagy rosszul hétköznapjainkat, alakít-
juk igényeinket és jövőképünket.

A Hely ismerete sok mesét igényel… 
A Hely Szellemének megismerése még 

többet. A Nagy Csoda az, ha mindebbe 
beleszülethetünk, megismerhetjük, ér-
tékelhetjük, megtermékenyíthetjük és 
továbbadhatjuk.

Az első kilenc hónapban, az egysze-
mélyes kuckónkban kialakulnak érzék-
szerveink, megérezzük a meleget, a sze-
retetet, a gondoskodás első üzeneteit.

1961. május 12-e hajnalán, a kolozs-
vári Stanca szülészet egyik kórtermé-
ben akartak összecserélni egy hason-
más csecsemővel. Édesanyám azonban 
kikövetelte magának a valódit. A téves 
papírozást felülírta az ösztönös megis-
merés. Számomra pedig elkezdődtek a 
pozitív megkülönböztetés hétköznapjai. 
Otthon, a Szamos- parti újonnan meg-
épített családi ház földszinti lakosztá-
lyán vártak ránk aggódó édesapám, nő-
véreim, a tízéves Kincsi (Gabriella) és 
a nyolcéves Emese, valamint a hatéves 
Zoltán bátyám (aki szintén május 12-
én született). Jóval később tudtam meg, 
hogy veszélyeztetett volt édesanyám ré-
szére ez a negyedik terhesség. Csak az ő 
akaratos bevállalásának köszönhettem 
azt, hogy vagyok, és hogy a három na-
gyobb után nem az édesapám által kép-
viselt makarenkói pedagógia, hanem az 
anyai szeretet megkülönböztetett párt-
fogása ápolta mindennapjaimat.

A hatvanas években édesapám volt a 
zeneiskola igazgatója és többek között 
a kolozsvári filharmónia művészeti tit-
kára. Kétéves koromtól, heti rendsze-
rességgel már én is részese lehettem a 
szimfonikus koncertek közönségének.

A  két világháború között kialakí-
tott Egyetemiek Háza nagytermének 
színpadán felelevenedtek a zenetörté-
net nagyjainak kiemelkedő alkotásai, 
az  idelátogató művészek és a kolozs-
vári zenészek legjobbjainak előadásai-
ban. Ez a helyszín jelentette számom-
ra a megszokottat és egy közös nyelvet 
mindazokkal, akik nem értették anya-
nyelvemet és akiknek nem értettem 
anyanyelvét. A hangversenyek, általá-
ban, kortárs művekkel, a modern disz-
szonanciák feszegetésével kezdődtek. 
Aztán jöhettek a különböző virtuóz, ba-
rokk, klasszikus vagy romantikus mes-
terművek. Szünetben, a tágas előcsar-
nokban és lépcsőházban folytatódott 
a kapcsolatteremtések soknyelvűsé-
ge, a  tapsvihar utáni első magyaráz-
kodások és kritikus hangvételek meg-
fogalmazása. Én követtem nagyobb 
testvéreimet és közös ismerőseink gyer-
mektársaságát az adminisztrációs iro-
dába, ahol sorozatfilmet lehetett kuk-
kolni az újonnan vásárolt fekete-fehér 
tévé képernyőjén… A második félidőben 

A Múzsák tornya
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jöttek a hosszabb szimfóniák vagy szim-
fonikus költemények. Ilyenkor gyakran 
álomba merültem édesanyám ölében. 
Talán ezek a mesék voltak gyermekko-
rom kedvencei.

2017-ben, a  Romániai Építész Ka-
mara Erdélyi Fiókjának Biennáléja 
kapcsán csavaroztuk fel a Egyetemiek 
Házának épületére a jogerős műemlék-
táblát, a művészek bejárója felől. Geor-
ge Cris ti nel, a  fiatal tehetséges buka-
resti építész az, akinek a tervei alapján 
átépül a hajdani késő barokk kőszínhá-
za Kolozsvárnak.

Az 1900-as évek eleje robbanásszerű 
városfejlesztésének véget vetett az el-
ső világháború. Az új színházat és ope-
raházat megörökölte a győztes többség, 
a magyar tagozat pedig a Szamos-par-
ti nyári színházba költözött. A hajdani 
hajlék romosodó épülete a Farkas utcá-
ban az egyetem tulajdonát képezte. Itt 
is mások lettek a nemzetiségi erőviszo-
nyok. A jezsuita, majd piarista egyetem 
a századfordulón újjáépül Magyar Kirá-
lyi Egyetemként. A mai Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem két belsőudvaros fő-
épülete ezt az alápincézett, magasföld-
szintes, kétemeletes és részben manzár-
dolt neoreneszánszos jegyekkel ellátott 
eklektikus palotaegyüttest örökölte 
meg. Ebben az esetben Meixner Mihály 
budapesti építész álmodta meg, majd 
Alpár Ignác sikeres kollegájának jutott 
az a megtisztelő feladat, hogy befejez-
ze azt az Osztrák–Magyar Monarchiát 
képviselő felsőoktatási urbánus szige-
tet Kolozsváron (1892–1902), ami ma-
gába foglalja az északnyugati sarkában 
a megöröklött templomtestet, kettőzött 
barokk tornyával és az alagsori kriptá-
jával.

A két világháború között a szomszé-
dos hajdani színház épületének kellett 
megújulnia, Auditorium Maximum több 
száz férőhelyes előadóteremként. Eklek-
tikusan díszített tervvariánsok után 
a  modernista ihletésű, vasbeton szer-
kezetű épületterv kapta meg a tűzoltói 
jóváhagyást. Az idősebb Virgil Salvanu, 
az akkori városi főépítész, megpróbált 
minden tőle telhetőt, hogy megakadá-
lyozza ennek a tervnek a megvalósítá-
sát. Ő a századfordulós, hagyományo-
san historikus nyelvezetet pártolta. 
A  jogerős építkezési engedélyt is csak 
a kivitelezés után adta ki kényszer-
ből. George Cristinelnek így lett felépít-
ve Kolozsváron az egyik legsikerültebb 
alkotása (1935–1937). Ő Párizsban ta-
nulta a szakmát, és onnan hozta magá-
val az Olaszországban már kibontakozó, 
Mussolini által támogatott, klasszicista 
elemekből építkező monumentális kor-
társ nyelvezetet.

(Cristinel tervezte a pályanyertes ko-
lozsvári Ortodox katedrálist is, annak 
is ez az alapkompozíciója, amit a funk-
ció miatt neobizánci öltözetben tálalt. 
Vetélytársa Kós Károly volt, aki a pá-

lyázaton második lett. 1944 után Geor-
ge Cristinelt a baloldali rendszer leírta. 
1961-ben halt meg nagy szegénységben 
és kitaszítottságban.)

Az  Auditorium Maximum még el-
nevezésében is rímel a „latinul beszé-
lő” klasszicizáló modernizmus építésze-
ti nyelvezetével. A Farkas utca kiugró 
saroktelke ezen a helyen kapott egy új, 
felsőoktatást megjelölő toronyhangsúlyt. 
Ez az az alkotói bravúr, amivel az épí-
tész felhívja urbanisztikailag a figyel-
met erre az épületre. Maga az épület 
pedig visszafogottan csendes a díszíté-
sek terén. A főbejárat fölött, két emelet 
magasságában, hornyolt, fejezet nélkü-
li oszlopok sora fogadja az idelátogatót. 
A torony felső traktusán a múzsák tán-
cának féldomborműves kidolgozása jel-
zi figurálisan is a kulturális minőségét 
ennek az épületnek. A művészbejáró és 
a kistermek előudvarának kialakítása 
szintén egyedien értékes helyszínévé 
vált Kolozsvár belvárosának. A monu-
mentális árkádokkal elkerített és meg-
jelölt terület a közösségi tereken belül 
nyújt eligazítást és sajátos minőséget. 
Nemrég Liviu Mocanu kortársszobor-al-
kotása egészítette ki ennek az udvarnak 
a jelentőségét. Ezt a bejáratot, a hajda-
ni Színház, ma Emmanuel de Martonne 

névre hallgató utca felől, a főtéri Város-
háza átjárható udvara katalizálta. Saj-
nos jelenleg rozsdás kapu és lakat zárja 
le ezt a gyalogos megközelítési lehető-
séget…

A nagyterem méreteit behatárolta a 
hajdani kőszínház alaprajza. Az új ente-
riőr ennek ellenére bravúros megoldáso-
kat produkált az összhatás megnövelése 
érdekében. A színpad félköríves záródá-
sa előtt, a színpadkeretezés monumen-
tális oszloppárosa, a kétoldali protokoll 
lelátókkal együtt, a színpad fokozatos 
szűkítésével, a  terem felől nézve vir-
tuálisan megnyújtotta a hossztengely 
perspektivikus hatását. A  nagyterem 
emeleti karzatának óriáskonzolos lelá-
tói, az új vasbeton szerkezetnek köszön-
hetően, maximalizálták a terem belső 
szélességét, illetve mélységét, az amfi-
teátrumosan kialakított kakasülővel. 
A főbejárathoz kapcsolódó, két irányban 
szimmetrikusan emelkedő, monumen-
tálisan kialakított lépcsőház fő előte-
re a nagyterem alá süllyesztett ruha-
tárral ellátott közösségi tér. A bejárat 
feletti pihenő rész egyben a nagyterem 
földszinti előcsarnoka. A karzat fele ve-
zető lépcsők fölé emelkedik az amfiteát-
rumos lelátók tere, illetve a vetítő, mű-
szaki és felügyelő helyiségek sora. Így 
a lépcsőház folyamatosan elfogy és át-
adja helyét az Auditorium Maximum 
hasznos felületeinek. Az  oldalhomlok-
zaton levő háromszintes, egytraktusos 
épületrésznek, melyben a kiszolgálóte-
rek sorakoznak fel, az a feladata, hogy 
biztosítsa a művészbejárót, a szükséges 
irodákat és mellékhelyiségeket, hogy 
beburkolja a nagytermet, és kívülről új 
megjelenítést biztosítson a megálmo-
dott együttesnek. Ennek az új köntös-
nek a sarokdísze a Múzsák tornya, ami 
egyben megoldja a vetítőterem elérhető-
ségét, illetve a menekülőlépcső kialakí-
tását. A belső udvarhoz kapcsolódó he-
lyiségek egy része a művészek színpad 
felőli bejárását biztosítja, illetve az át-
járást az új szárnyba, ami a kistermek-
nek és azok fogadótereinek ad otthont. 
Sajnos a hajdani monumentális ker-
ti kompozícióból csak a ki- és bejárati 
homlokzat maradt ránk, de az is csak 
részlegesen, az emeleti – parazita – át-
építések miatt.

Ha minden igaz, még az idén elkez-
dődik a Farkas utca sétálóövezeti kiala-
kítása. Így megszűnik a járdaszegély, 
felszabadulnak az autókkal lelakott fe-
lületek, és egy közlekedési folyosó he-
lyett egy új közösségi térrel gazdagszik 
az óváros. Itt találkozhatnak majd az 
iskolások, egyetemisták, tanárok, kon-
certlátogatók, papok, hívek és mind-
azok, akiket ide csalogat az elmon-
datlan mesék kőbe írt története és a 
kortárs kulturális élet valamennyi ve-
lejárója.

Reméljük, hogy majd a Múzsák tor-
nya is nyitva lesz a kíváncsiskodók 
előtt…

A Múzsák tornya domborműve
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LUCA ŞTEFAN OUATU

500 benz
mozgó testek készülnek a becsapódásra
újabban felfedezett érzékek szabnak ritmusokat

táncolok a bár sarkában félénken ragyognak a neonok
nem érzem a testem nézlek sóvárogva
a nyelvem rumbát jár betequilázva most
olyan közelinek látlak mint még soha

különböző szögeket mérek a bártól a csípőkig
a fejemben fotókkal teli archívumok
amiket meg akartam neked mutatni
talán értékelted volna a dolgot

keverem a helyeket az ösztön szinte nulla
a tükör amire szívecskét rajzoltál tizedikben
megmosolyogtat

a tudomány haladása reményt ad arra vágyom
hogy agyamat egy készülékhez csatlakoztassam
teljes evolúciós folyamatok tartanak fogva
tesztelés és optimalizálás
csakhogy előhívhassunk
egy szelfit veled a mosdóban
teli érzelmekkel és virtuális
valóságokkal a magányban
szinte azonnal meggyőződve róla
hogy nem ér semmit

táncolok a bár sarkában félénken ragyognak a neonok
nem érzem már a testem
és mindezeket képzelem

benz O
impulzusból nevada felé
járókelőkre támaszkodom
kiváncsian ki esik el elsőként

elfogadtam a sebezhetőséget
innentől kairóig és szerettem
szép nőket anélkül
hogy magam férfinak érezném

ezek alatt a felhők alatt csak halmok
emelkednek és diadalmasan
másznak fel rájuk a gyerekek

egy igluból a retró vezérek
profitot növelnek kapitalizmusban
áramszüneteket dobnak és
megállítják az érzelmet

homokdűnék közt partizánok
meleget keresvén
elválasztanak fémtől faunát

egy erdő közepén
villámcsapásra hasadnak meg a fák
pinterest-képeken és ritmusra

minden sebezhetőbb egy
boeing 747es ablakán át
a teljes összeomlásban

az ütközésnél istenségek játszanak
war thundert a hálózatban
elválasztanak információtól életet

HORVÁTH BENJI fordításai
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MAGYAR BOGLÁRKA

Reggeli

Múltkor is így kezdődött, hogy kint 
a fagy meg a jég, benne meg ez a drót-
szőrű kis dög, mormolom, mikor reggel 
kidob magából az ágy. A  kávé illata 
lassan fő, nem győzöm kizárni min-
denhonnan, hogy ne járja át megint 
az egész lakást. Szobakonyha, itt la-
kom, hűvös van bent, ilyenkor, télen a 
legrosszabb. Becsóválja magát a drót-
szőrű az előszobából, szájában hozza 
az aznapi postát, amit magamra ve-
szek, és nagy nehezen elolvasom. Re-
cseg a nadrág, amikor felhúzom, lehet, 
hogy stoppolni kéne. Nem a nadrágot, 
annak már régesrég befellegzett, ha-
nem bejutni valahogy a városba. Hó 
vége van… De  nem kell hó végének 
lenni ahhoz, hogy mindig szegény le-
gyek. Ha a ruhám papírból van – gon-
dolok vissza a recsegésre, miközben 
megetetem a drótszőrűt –, a  víz át-
itatja. És ha átitatja, akkor bármi, ha 
rám fröccsen, ha rám folyik, ha lehull, 
legyen az esőcsepp, hópehely, a  pla-
fon sötét, penészszörnyéből csepergé-
lő poshadás, vagy megiszom azt a fi-
nom, frissen főtt zacckávémat… akkor 
én meghalok.

A száraz eledelt kesztyűben adom 
a drótszőrű elé, aki mohón falni kezd, 
majd hirtelen felemeli a fejét, a falon 
csüngő, törött tükörbe bámul, és meg-
ugatja a képem, mint aki nem ismer 
fel. Végignézek magamon, azon az ar-
con, ami nem is az enyém, a lábamon, 
ami a Blikkből, a sokat hordott puló-
veremen, ami a sarki napilapból van 
és Károly bá’ árulja egy százasért, el-
fanyalodok. Felkapom a papírokkal te-
li táskát. Szakadáshang. Papírgyenge-
ség járja át a karom, és akkor veszem 

észre, hogy a jobb vállamon megsár-
gult már a cikk, ami az Aranycsapat-
ról szól, és olyan rengeteget forgattam. 
Sebaj, megyek táska nélkül, stoppolok 
a másik kezemmel, vagy egyszerű-
en hajtogatok magamnak egy bankót, 
egy olyan ízléseset, kaparós sorsjegy-
ből, amit a térdem hajlatában találok. 
Tollat veszek elő, habozok a tinta mi-
att, hogy akkor mit, meg hova, meg 
folyni fog, majd laza mozdulattal egy 
ezrest firkantok magamra, a tinta jól-
esően járja át a rostjaim.

Búcsúzóul odaintek a drótszőrűnek, 
akit cserébe átjár a boldogság. Hir-
telen mozdulattal megnyalja az ar-
com, és egy hatalmas kelést hagy ma-
ga után. Így biztos nem vesz majd fel 
senki, szitkozódom, belerúgok a drót-
szőrűbe, aki sírva arrébb rohan, hogy 
fogok így stoppolni, ordítok rá, mintha 
értené, mit tett. Leragasztom a sebet, 
majd azt mondom, műtét helye, a ka-
romra meg, hogy balesetben vágta le 
egy vonat.

Hirtelen eszembe jut anyám. Anyám 
nem engedett sportolni, anyám nem 
engedett hócsatákba és a Balatonba 
sem. Anyám mindennapos program-
ja az volt, hogy alaposan átnyálazott, 
mint egy soha ki nem nyitott, díszes 
könyvet, aztán bedugott az ágyamba, 
és rám zárta a vitrinajtót. Most előt-
tem van anyám mosolygó képe, mikor 
épp kiveszi a kezemből a fagyit, a kó-
lát és a narancslevet, inkább ismét 
átnyálaz, inkább ismét csak nézeget, 
mondja a magáét, édesen csordogáló, 
szép szavak áztattak el engem min-
dig, jövök rá, akkor is, mikor megér-
demeltem volna a zivatart. És akkor 
ott, gyalog a főúton, mert stoppra hiá-
ba vár így, fél karral az ember, hirte-
len elered az eső.

SZEGŐ MÁRTON

Feles

Nem találom sehol. Többször visszatértem 
a bárszekrényhez, miközben minden lehetet-
len helyet is megnéztem a lakásban, de sehol 
nincs a talpas feles pohárka. Inni akartam az 
emlékeddel, és már majdnem részeg vagyok.

Nem szeretem az alkoholt. Égeti a torkom, 
és öklendeznem kell, mikor lenyelem. Te sem 
szívesen ittál, de úgy érezted, muszáj. Magad-
tól sose mondtad, hogy töltsek, de mikor elha-
ladtam a tévé meg közted, a terasz felé menet, 
kabátban meg téli sapkában, egy megsodort 
cigivel, és rám néztél, mindig megkérdeztem, 
egy felest?, mert más nem jutott eszembe. Elő-
redőltél, mintha csak a műsorvezetőt akartad 
volna jobban hallani. Egyedül nem, mondtad, 
mire odaléptem a bárszekrényhez, kihajtot-
tam a fatábláját, és lecsavartam az ásvány-
vizes flakonban lévő pálinka kupakját. Igyál 
abból, mondtad, miután teletöltöttem az apád 
felesét. Nem néztem rád, úgy tettem, mintha 
nem hallottam volna, csak megfogtam a ka-
linka-feliratos poharat, és teletöltöttem azt is 
pálinkával.

Mi jót nézel?, kérdeztem, miközben a felese-
ket ellenőriztem, hogy ugyanannyi van-e ben-
nük. Áá, hülyeség, nem is nézem, csak megy, 
válaszoltad. A tévé felé fordultam, mintha ér-
deklődnék, pedig tudtam, hogy a Szerencse-
szombat van műsoron. Hülyeség, ismételted, 
olyan hangsúllyal, mintha a műsorvezetővel 
beszélnél. Na, kitöltötted?, kérdezted.

Odavittem neked a kalinkás poharat, te elő-
redőltél, kinyújtottad a betegségtől eldefor-
málódott kezed, és nyögtél, mikor a csuklód 
megroppant a forgatásától, mert sehogy sem 
illeszkedett a pohár a kezedbe. Összeszorult a 
gyomrom, ahogy a pálinkát lötyböltem, míg te 
lehúztad. Mikor lenyeltem, próbáltam elfojtani 
az ellenérzéseimet, az arcom megfeszült, elön-
tött a forróság, aztán köhögtem meg krákog-
tam, mintha gyomron vágtak volna.

A te arcod is összegyűrődött, de rögtön ki-
simult, mikor leért az ital. A ráncok az arco-
don elernyedtek, hátradőltél, és feltetted a lila 
színű véraláfutásos lábad a hokedlire. Megfe-
ledkeztél a fájdalomról a testedben, nem só-
hajtoztál meg jajongtál, csak ültél a tévé előtt, 
nézted a műsort, mint aki épp a stúdióban van.

Én kint dohányoztam a teraszon, és próbál-
tam nem rád gondolni meg a pálinkára, csak 
kifújni a füstöt, mintha egy kocsma előtt áll-
nék. Elképzeltem, milyen lesz majd nélküled a 
lakás csendje, hogy szoktassam magam a hi-
ányodra, mert azt akartam, hogy megszűnjön 
a fájdalmad, hogy vége legyen, de bármikor 
szó volt erről köztünk, azt mondtad, nagy do-
log ez a meghalás.

Na, még egy?, kérdeztem, mikor bejöttem 
a teraszról, és nem mondtál semmit, csak 
ugyanúgy néztél rám, mint mikor először kér-
deztem. Töltöttem magunknak, és lehúztuk. 
A másodiknál már úgy ittam, mint te. Apám 
is abból ivott, mondtad nekem, és a dohány-
zóasztalon álló fényképre mutattál, amelyen 
az apád a kezében tartva nézi a talpas feles 
pohárkát. Így pálinkázott, mondtad a fény-
képnek.

A flakon alján még van egy kevés. A szám-
hoz emelem az üveget, úgysincs mibe kitölteni.



HELIKON12

KÖRTESI MÁRTON

Tetem

Féregzik a föld,
forgatja szemei közt
bomlandó anyagát,
vonagló gyomor és
gilisztabél.

Lombsötét burokban
szempárok villogása és
figyelmeztető állathangjelek,
feszülten hallgató bozót
szippantó légürese.

Nyálkádzó patak felett
dögszagú szellő fut át,
beletapad a kérgek redőibe:
kénes, fokhagymás penész,
ecetes trágyabűz.

Maradékát a letepert
csalánosban hagyta.
Félbehajtott gerincen
bordacsonkkosár,
elharapott köldökzsinór.

Palacsinta
A képen is átleng a szag.
Várdombon felvezető sikátor
lépcsőjén félbehagyott tál kínai
és két borosüveg között
híg ürülékpalacsintát
rajzanak körbe a legyek,
potrohuk szikrázik
a lomha napsütésben.
Véletlen városfelfedezés
legélénkebb pillanatfelvétele,
rajta kívül minden park-
meg városháza-kép csak
harmonikus rendet ünnepel.
Zsigeribb fogású náluk
ez a hármas kompozíció:
étel, alkohol, salak –
naiv testábrázolás, melyet
nem korlátoz semmi köztudat.

Erotikus tájvers
nézz oda elterül innen a táj nekifekszik az égnek
a dermedt ködben a mellei nézz oda sziklaszilárdak
karcsu gerincén látod a napfény ujja felizzik
lábánál hogy a szellő végigfutkos a réten
felfut a combbelsőjén nézd a bokor beleborzong
kismillió bibe táncol mélyen a dombja közében
gazdag ölén forrás fakadását ejh ugye sejted
mondd ugye megmerevedtél ettől drága barátom

Lepkehad
Elég az ajtót egyszer nyitva felejteni,
már odabent zsong a nyirkos lepkehad –

de kulcsra is hiába zárnám,
úgyis beférkőzik a béke
észrevétlen hézagjain.

Muszáj megemészteni,
a félfa is bepókhálósodik,
lassan minden gabonát kidobok.
Csak hiány táplálja a szenvedélyt,
makacs pislákolás a szürkületben.

És ha az ablakok elvakulnak,
a többi a falak közt marad.
Mint kereveten fekszem el
a muslicákkal tűzdelt ég alatt.

Örömtelés
Cirógatom magam.
Suhannak ujjaim között a fülpihék,
a nyaktövön felillanó tapintattól
lúdbőrzik a skalp.

Körben vissza a másik fül mögött,
egészen a kulcscsont gödröcskéibe,
sablonmozdulat, markomba fogom torkomat,
elszorítom ütőerem, és kókadó agyam
egyszerre árasztom vérrel újra el.

Másik kezem a hasizommetszetek
labirintusában bolyong,
keresi az Adonisz-árkokat,
meg is inog, mert onnan
egyenes út vezet a túlhevült
fitymacsattogtatásba.

Annál ez most békésebb dolog,
csak bárgyún cirógatom magam,
csodálom meglevő izmaim,
élvezem gyengédségemet,
örömöm lelem magamban.

S ahogy érintésem továbbvándorol,
mégiscsak megnő alatta termetem:
ám legyen, kiverem, mert kiverhetem.
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WERNER NIKOLETT

A szobor árnyékában

A szobor árnyékában másképp
tükröződnek a város fényei,
ez is egy ilyen, hogyismondják:
szívdobbanással harmonizáló lüktetés.
Az ölelést nem fogják elfelejteni!
Mint az első csók emléke, megmarad.
Sok haszna nincs, inkább csak foglalja
a helyet, de kidobni nem szokás,
mint az érettségi blúzt vagy
az első találkozáskor viselt inget,
mert nem lehet tudni, mikor lesz rá
szükség és akkor úgy kell majd,
mint még két perc az ölelésben.

Nullával nem osztunk
 – nem, fiam, te sem!

Nem megy máshogy, csak
ha ünneplőbe öltöztetem
a szívem. Így várlak.
Közben a nyelvről tanulok:
ünneplőbe.
Aztán egy ponton megfeszül
a várakozás, súly nélkül
jössz át rajta.
Megtanítottál becsülni a nyelven.
Meg a kockás plédbe csavart
vasárnap délutánon.
Verset írok rólunk, nem hozzád,
nem magunkról,
egy nyelven.
Ketten táncolunk rajta
tisztes távolban egy-más-toll.
Miattad nem szokom le
a dohányzásról.
Miattam sem, majd miatta!

Padka avar alatt
Minden percet feldolgozok
utánad.
Előre fáj a szívem,
mert ami megtörténhet,
az megtörhet.
Kíváncsibb vagy nálam.
A pillangók még
csak lakást néznek.
Nem vásárolnak.

Igaz, idén szilveszterkor
bármi megtörténhet.
Autó a szegélyen,
vigyázz, az egy padka!

Csupa nagy a
a nők nehezen esnek teherbe
a férfiak könnyen teherbe ejtenek
a lányok nehezen nevelnek gyereket
a fiúk azt hiszik, hogy könnyű nevelni

Révfülöp
Fészket raktak a testbe,
ott tojásokat neveltek, este
mozgásnak indult a gyomor.
„Menjenek vagy maradjanak,
ajándék vagy szomorúság,
mind a kettő benne van.”
Reggelre fiókák röpködtek
az ablak alatt, szinte hallani.
Nem bánta a szív, dalos
madarak hangján örült!

Válás előtt, kapcsolat után, 
ismerkedés közben
Megnyugtat a beletörődés,
hogy négy sarka van az ágynak
és mindegyiken egy nő ül.
A férfiakért aggódnak,
mert a nők ilyenek, aggódnak
a férfiakért.
A férfiak meg.
Ezt ők jobban tudják,
nekem nem kenyerem.

Luca Ștefan Ouatu 2000-ben született Negrești-ben, jelen-
leg Kolozsváron tanul. Első kötete Cinematic címmel jelent meg 
2019-ben az OMG Publishing House kiadónál.

Szegő Márton 1996-ban született Budapesten, azóta ott él. Je-
lenleg néderlandisztika szakos, az f21.hu újságírója és bicikilis 
futár. Szövegeit többek közt a FÉLonline.hu, a KULTer.hu és a 
Nincs Online publikálta.

Magyar Boglárka 1999-ben született. Budapesten él, az  ELTÉn 
tanul. Prózái eddig többek közt a FÉLonline.hu-n, a Nincs On-

line folyóiratnál, A Vörös Postakocsiban és a Pannon Tükörben 
jelentek meg.

Körtesi Márton 1990-ben született Pécsen. Jelenleg Budapes-
ten él, és műszaki szakszövegíróként dolgozik. Emellett a Lit-
musz Műhely irodalmi podcast műsorvezetője.

Werner Nikolett 1994-ben született Pécsett. 2017-ben a Pécsi 
Tudományegyetem kommunikáció- és médiatudomány szakán 
szerzett diplomát. 2018-ban és 2019-ben Petri György-díjra je-
lölték. Prevenciós célú mesekönyve, a Leo Gekkó és a Padló világ 
2018-ban jelent meg az Üveghegy Kiadó gondozásában.



HELIKON14

CODĂU ANNAMÁRIA

Hallgatás és 
paranoia
Anna Burns Man Booker-díjas regényé-

vel meg kell birkózni. Súlyos a téma, be-
le kell szokni a helyzetet tisztázni igyek-
vő, a tájékozódást mégis nehezítő narráció 
ritmusába, fókusz- és idősíkváltásaiba. Egy 
zaklatás komplex társadalmi praktikákba 
való beágyazottsága tárul fel, egy politi-
kai zavargások okozta folyamatos félelem 
és bánat által eltompított, túlélőmódra vál-
tott, a reményt és ragyogást magától ön-
ként megvonó klausztrofób társadalomban.

A retrospektív beszámoló elbeszélője egy, 
a történtek idején 18 éves lány, akit kisze-
mel magának egy nála jóval idősebb, Tejes 
nevű befolyásos paramilitáris. A férfi mód-
szerei között nincs fizikai erőszak – „csak” 
ismeretlenként mindent tud a lányról, fel-
bukkan szokásos útvonalain, ajánlgatja, 
hogy hazaviszi, rosszalló megjegyzéseket 
tesz a szokásaira, burkoltan a „talán-fiú-
ja” meggyilkolásával fenyegeti… A lányra 
nehezedő pszichikai nyomást növeli a szó-
beszéd kettejük – tulajdonképpen nem lé-
tező – kapcsolatáról, a megbélyegzés elzár 
mindenféle kiutat. Ennek elviselhetetlen-
sége még úgy is végigvonul a regényen, 
hogy már az első mondattól tudjuk: a Te-
jest előbb-utóbb lelövik. Így a légkörre és a 
viszonyrendszerre irányul a figyelem, mert 
a könyv világában nem az a lényeges, hogy 
voltaképpen mi történt, hanem hogy egy 
adott viselkedésmód hogyan viszonyul a 
közösség normáihoz, melyik félhez sorolha-
tó a „mi” és az „ők”, a nők és a férfiak, a „ví-
zen inneni” és a „vízen túli” ország, a „mi 
vallásunk” és a „másik vallás”, az „állam 
tagadói” és az „állam támogatói” közül.

Bár tulajdonnevek szinte egyáltalán 
nem szerepelnek a szövegben, beazonosít-
ható Észak-Írország mint helyszín az ír–
brit „nagy, hetvenes évekbeli gyűlölködés” 
(113.) idején. Erre a referenciára nincs fel-
tétlen szükségünk, sőt, talán megnyugta-
tó távolságba helyezi azt, amiről olvasunk. 
Persze, a regénybeli történések tekintetében 
nagyon meghatározó a szocio-politikai kon-
textus, de ennél is fontosabb, ahogyan an-
nak általánosabb „törzsi” logikája működik 
itt. Burns narratív eljárásai szorosan ösz-
szefonódnak a dolgok megnevezhetősége és 
elmondhatósága kapcsán felmerülő dilem-
mákkal, a nevek mint támpontok hiánya az 
olvasóban is fokozza a paranoiát. Az elbe-
szélés 20 év távlatából mintha túlkompen-
zálná az akkori hallgatást, újrafogalmaz, 
koncentrikusan ismétel, pontosít hol szenv-
telen hangon, hol sodró lendülettel, szokat-
lan szintaxissal, ami az eredeti szövegben 
megakasztóbb (az angol nyelv nehezebben 
bírja meg a sokszoros összetételeket és a 
szórendi „kihágásokat”, mint a magyar).

Az  tehát, hogy az elbeszélő nem hasz-
nál tulajdonneveket, hanem állandó jelzős 
szerkezetekkel jelöl („első nővér”, „harma-

dik sógor”, „legnépszerűbb kocsma”, „legré-
gebbi barátnő”), alapjáraton a Tejes univer-
zalitásigényét sugallja (radikálisabb lenne 
az eljárás, ha márkanevek sem szerepelné-
nek). Más vetületben egyszerre felnagyító és 
bagatellizáló hatásúak az ismétlődő szerke-
zetek, például ahogyan az ír–brit fegyveres 
összetűzésekre csupán „itteni politikai prob-
lémák”-ként utal. Mindeközben a lány azzal 
küzd, hogy pontosan megnevezze, mi a baj a 
Tejes viselkedésével, ami egy nyelvi-fogalmi 
probléma is: „egy robbanásveszélyes társa-
dalomban nevelkedve, ahol az volt az alap-
vető szabály, hogy ha nem alkalmaztak fi-
zikai erőszakot az emberrel szemben, nem 
vágtak a fejéhez nyílt sértéseket, és gúnyos 
pillantásokat sem vetettek rá a környéken, 
akkor semmi sem történt, hogyan is tekint-
hettem volna fenyegetésnek olyasvalamit, 
ami ott sem volt? Tizennyolc évesen nem ér-
tettem, mi alkotja a személyes szféra meg-
sértését. […] nem tudtam, hogy az ösztönös 
megérzés és az ellenszenv számít, nem tud-
tam, hogy jogom van a nemtetszéshez, an-
nak elutasításához, hogy valaki vagy bár-
ki a közelembe jöjjön.” (12–13) Nemcsak a 
visszautasításra nincs módszer; abban a kö-
zösségben nincs tudomásul véve a zaklatás 
kategóriája (az abúzus típusainak definiálá-
sára csak nevetséges fogalmakat sikerül al-
kotni, mint a „teljes nemi erőszak, háromne-
gyedes nemi erőszak, feles nemi erőszak és 
negyedes nemi erőszak” [354]). Ugyanilyen 
torzítással a depresszió csupán „rosszkedv”, 
és a szókészletet tovább limitálja a „vízen 
túli ország” szóhasználatára jellemző kife-
jezések és személynevek tiltása.

Aminek nincs (megfelelő) neve, amiről 
nem lehet konszenzusosan beszélni, az-
zal az egyén magára marad, de mondandó-
ja hitelességének szempontja hatványozott 
súllyal bír, ami jól látható az áldozathibáz-
tató retorikában. Miközben azonban a kö-
zösség normái és az individuum stratégi-
ái összeütköznek, a modellező, de azért a 
szürke zónára érzékeny regény párhuzam-
ba állításukkal kiemeli, hogy ugyanazt az 
önvédelemi logikát követik. A közösség a 
kontroll és a megszokott egyensúly meg-
tartása érdekében elhallgat, és az elhall-
gattatott dolgot önbeteljesítő pletykával pó-
tolja – a lány hosszú és fárasztó ellenállás 
után végül tényleg beül a furgonba. A köny-
nyebben értelmezhető feltételezés valósá-
gosabbá vált, mint az igazság, amit nem 
képesek meglátni. Ahogy egy emlékeze-
tes epizódban a franciaóra hallgatói nem 
akarják elismerni, hogy az ég naplemen-
tekor nem csak kék színű, és ahogy az au-
tórajongó talán-fiút besúgással és árulás-
sal kezdik gyanúsítgatni, amiért megnyert 
egy Bentley Blower-kompresszort (az ellen-
séges állam szimbolikájához tartozó gép-
jármű-alkatrészt). De a történések idején 
az elbeszélő is makacsul megtagadja a kör-
nyezetének a magyarázkodást, egy sikerte-
len vallomás után az anyjának is, mert az 
a tapasztalata, hogy úgysem hisznek neki.

Közben észre sem veszi, hogy a kirekesz-
tettek, a „tablettás lány”, a „nukleáris fiú”, 
az „ügy-nők” közé került, a társadalom el-
fojtott problémáit magukba sűrítő, kísér-
tő lelkiismeretként jelen lévő, épp ezért 
kényelmetlen figurák közé. Eltérő elképze-
léseivel együtt – séta közbeni olvasás, ta-
lán-kapcsolat, a mindenáron-házasság gon-
dolatának megvetése – a közösség részének 
tekintette magát, ugyanúgy ítélt és gondolt 

sok mindent. De a többiek szerint problé-
máinak eredője korántsem a Tejes, hanem 
az észszerűtlen séta közbeni olvasás, ami 
szerintük a felsőbbrendűség fitogtatása, 
elzárkózás a közösség dolgaitól, önfejűség. 
E külső nézőpont beemelése a dialógusok 
révén revelatív erejű, többdimenzióssá te-
szi a karakánságával együtt reflektált, sa-
ját perspektíváját nem feladó történetet. 
Kompromisszumra azonban nem hajlan-
dó a főszereplő-beszélő: fájó módon nem is-
meri fel, hogy a szövetkezéssel volna esélye, 
mert vannak pozitív példák a közös érdek-
érvényesítésre és segítésre. Ilyenek a „ha-
gyományos nők”, amikor fellépnek a kijá-
rási tilalmak ellen és közösen gyógyítják a 
megmérgezett áldozatokat, vagy a feminis-
ta „ügy-nők”, akik „megkérdőjelezték a sta-
tus quót, míg én megpróbáltam elsurran-
ni a status quo radarja alatt” (189). Marad 
a bezárulás és bizalmatlanság, az elhatá-
rolódás a közvetlenül feltörő érzelmektől, 
az ellentmondásoktól, a politikai ügyek eti-
kai vonulataitól, a fenntartásoktól. Pedig 
a politikai helyzet, a közösség gondjai és a 
magánszféra szétválaszthatatlanok a fenn-
álló rendben. A Tejes alattomossága épp a 
személyes szféra határainak a manipulálá-
sában áll egy krízishelyzethez szokott kör-
nyezetben, így könnyen az önmagában való 
kétkedésig taszítva s elszigetelve a kisze-
meltjét. Ezzel együtt a törzsi logika fokoza-
tainak karikírozása, majd végletekig tolá-
sa Burnsnél azt sulykolja, hogy nem létezik 
maradéktalanul jó egyéni stratégia ellene.

Az elmondhatóság episztemológiai prob-
lémáját a mű nem absztraktizálja, hanem 
végig húsba vágó, hátborzongató kérdés-
ként tapasztaltatja meg. Az elbeszélő a Te-
jessel történtek ideje alatt elveszítette a 
kontrollt a saját élet és narratíva fölött, ezt 
próbálja visszaszerezni húsz év távlatából. 
De akkor miért a zaklató neve lesz Burns 
regényének címe? Az ekképpen önmagán is 
túlnövő fenyegetésé?

Anna Burns: Tejes. Fordította Gres
kovits Endre. Scolar Kiadó, Budapest, 
2020.
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KÉZDI IMOLA

Álom

Meg-megcsillan
a mű csincsilla
bundasapka a
fellegjáró fejemen.
Ábrándos még
a nyalóka is.
Az őszi idő
szorongós, csalóka.
Vajon milyen szavakba
öltözzek ma?
Fahéj illatú
álmomban,
az illúzió angyala
beszélt hozzám.
Hirtelen felráztál.
Mit képzelsz?

Elcsépeltük

Elcsépeltük
a szerelmünk magjait.
Búzám legyél,
árpám s rozsom,
mert nincs színház,
s a mezőgazdaság
is hanyatlik.
A házárak az egekbe
szöktek.
Költözzünk egy
csillagra inkább.
Ott vessünk ágyat,
arassunk sikert.

Metamorf

Metamorfondírozok:
szépen,
csendben
érkeztél.

Suttogva,
szitálva, mint a köd,
szerettél
halálra.
De jó volna, ha
magammá
változhatnék
újra.

Matematika

te, szívemen csüngő!
nagyot ugrik, és
kékre tágul a tüdő.
haláltáncot jár
májunkban a részeg idő.
összead és kivon a sors.
de rám ne ronts:
már rég nem osztok,
ha te nem szorzol.

Fázom
fázom.
nagy kortyokban
iszom a forró véred.
a házban meleg van,
fő a harag a kályhán.
elpárolog a mérgem,
a szerelem,
nagy hőfokon elég.
éhesen dőlünk be
egymásnak.

Csak téged

Csak téged ismerlek.
És a káposztástészta
receptjét.
Főztem. És vártalak.
Főztelek és vártam.
Az idő puha tésztává főtt,
az agyam káposztává.
Te elpárologtál, pedig
csak téged ismertelek.

Lehazudtuk

Lehazudtuk
az álruhákat,
és nyakunkba
varrtuk egymást.
Magas szabászat,
haute couture.
Díszként hordlak
magamon, büszkén,
ezüstszürke arccal
a pamlagon heverve,
diszkrét-esztelen,
mert te vagy a potyajegy,
divatjamúlt testemen.

*

Kávéillat

Kávéillata van
a titkodnak.
Beszippantlak,
és elvesztem
a hidegvérem.
Hisztérikus, majd
balga és hallgatag
leszek.
De tovább hallgatlak.
Egekig érnek
a hegeink.
Lehet jelenünk,
ha már kimúltunk?

Sántít

sántít, de elszalad
velünk a ló.
vérszemet kapva,
egymásra kacsintva
kapunk hajba,
s szitkok tüzében,
szájunkba rágja magát
a szerelem.
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B. MIHÁLY CSILLA

A folyónál

Hallgattam újra, úgy, mint senki eddig,
a mélynek lassú, habzó sóhaját,
mint hálaszó, ha ajkamon kifeslik,
s egy pillanatra lényed fonja át,
olyan nyugalmat vont körém remegve,
a hangja tiszta dallammá dagadt,
amíg a gonddal megrakott dereglye
elindult messze, árnyas fák alatt.

A nap korongja nagy, kövér parázsként
felizzott akkor még a szívemen,
éreztem, már a bensőm mintha más fényt
pulzálna vissza csöndben, dísztelen,
s mint szomjazó, ha hűs vízért letérdel,
és új reményért ázva-fázva esd,
a holnapoknak szent ígéretével
csillagszekéren szállt alá az est.

Vannak vidékek
 Kányádi Sándor Előhangja nyomán

Vannak vidékek, tört jövők,
imákat hittel gyöngyözők,
vigyázó vének, ott, ahol,
kimondhatatlan szó dalol.

Apám szemében láttam én:
vannak vidékek, láng s a fény;
ahogy beszélt a nép előtt,
hatalmas szíve égbe nőtt.

Vannak vidékek, csendesek,
ahol karácsonyt csengenek
öröktől fogva holtnapig,
ahol a tisztesség lakik.

Vannak vidékek, s fájdalom,
ahol a gond a vállakon
megélni sarkall, nem fenyít,
akár a gerle, oly szelíd.

Vannak vidékek, van magyar?
Mit ér a tő, ha sarja hal?
Hűségre int a magvető,
a homlokára gyűrt redő.

Vannak vidékek, ősi kincs,
ahol szabadság ölnyi sincs,
hazám hazádban…, közte tér.
De még a lelkünk összeér.

Tengerentúl

Az éjszakát most hagyd el, hadd apadjon,
a házfalak mind tőle védenek.
Testünk az ágyon, mint a sziklaparton
egymásba csúszott kőzetrétegek.
 
Tévénk a szélbúgással összepaktál, 
hangyás a képe, nincsen semmi jel.
Bennünk, köröttünk végtelenség-fraktál, 
s csak Isten az, ki minket megfigyel.

Elborzad néha, sír is, mégse retten,
hogy új batyukkal nyomja vállam, vállad, 
de forr a lelkünk, napnál fényesebben.

Maradj, hozom már friss matéteádat.
S míg szürcsölünk az édenkerti kegyben,
az óceán az ablakon beárad.

Vadászbaleset

A fákra ólmos fellegek tapadtak,
alattuk sír a sárba gyűrt avar,
szemek kutatják lábnyomát a vadnak,
a naphoz zárszót zeng a kürt hamar.

Vércseppek ízét hordja szét az alkony,
kopók ügetnek át a tölgyesen,
felborzolódott sóhaj ráng az ajkon,
eláll a szél, hogy végképp csönd legyen.

Piszkozat

Tövist neveltem, jössz, kitéped,
nem kell a szívbe holt anyag.
Már hófehér a kinti élet,
ezüst harangok bonganak.

Kinyílt az ég, hogy megsegítsen,
mert álmom gyűrött piszkozat;
nincs senki itt, csak én s az Isten, 
fagyos kezével tisztogat.

Vérem csorog, de még nem unja,
sebészszikével húsba vág,
úgy állok közben égbe nyúlva,
mint édenkerti néma fák.
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DOINA RUȘTI

A malom 
fantomja
(Fantoma din moară)
(részlet)

Talán ugyanazon a nyáron, habár er-
ről a regény nem tesz említést, televíziót 
vásároltunk: egy 6-os Temp lámpás tévét, 
amelynek kétszer olyan magas oszlopot 
kellett építenünk, mint a házunk, hogy a 
tetejére illesszük az óriás gereblyéhez ha-
sonlatos antennánkat. Az első film, amit 
megnéztem, a Tarzan volt. Aztán felfedez-
tem a rajzfilmeket, főleg a Chip ’n’ Dale-t, 
és onnan kezdve Csip és Delnek neveztük 
egymást a testvéremmel. Én voltam Del, 
mert ez már amúgy is benne volt az Ade-
la névben. Meg voltam indulva a névvál-
toztatásért, és minden eszközt bevetettem, 
hogy elérjem a családomnál, de főleg a ját-
szótársaimnál, hogy Delnek szólítsanak. 
Ám minden igyekezetem ellenére a kör-
nyezetem továbbra is Adelának hívott, sőt 
gyakran Adeluțának is, ez a becézés pe-
dig annyira megalázó volt számomra, hogy 
könnyeket csalt a szemembe. Valahányszor 
valaki Adeluțának szólított, összecsombo-
lyodtam, mint egy galacsin, melyet egy sú-
lyos láb eltapos. Ezért döbbentem le, ami-
kor Pavel regényében, mely voltaképpen 
nem is az övé, magamra bukkantam a 
gyermekkoromban olyannyira vágyott ne-
vemmel, melyet mindannyiszor elmond-
tam, valahányszor magamról meséltem.

Következő tavasszal Mircea, a  szabó 
Buțescu fia megbolondult. Emlékszem, ha-
talmas botrány volt. Az utcán nagy visíto-
zás, kiabálás támadt. Kimentem a kapuba, 
és megpillantottam Mirceát, aki anyaszült 
meztelenül rohant az út közepén, seprűvel 
hadonászva a feje fölött, torkaszakadtából 
üvöltve. Mindeközben a villanyoszlopokra 
helyezett hangszórókból egy férfihang dü-
börgött Dej haláláról. Néhányan, vasárnap 
lévén, kint voltak az utcán, kisebb csopor-
tokban, mintha most látnám őket, némán, 
leselkedve, s ledöbbenve a vékony, fehér szi-
luett láttán, aki egy agyonhasznált, kor-
hadt seprűt, mint egy hosszú, ecetfaág-
ra aggatott pamacsot forgatott a feje fölött. 
Tudtam, hogy Mircea Buțescu teológiai lí-
ceumot végzett, de fogalmam sincs, mit csi-
nált azt követően. Rég nem láttam, talán 
Max halála óta, most pedig itt kiabált a 
seprűvel hadonászva, anyaszült meztelenül. 
Mellém érve néhány férfi megállította és a 
malom elé vonszolta. Pokrócot hoztak és 
beletekerték, ő viszont továbbra is ordított: 
nem vagy a gazdám, nem kellesz! Elnyújtott 
magánhangzói hallatán az volt az érzésem, 
hogy hangja valahonnan a malmon túlról 
érkezik. Amíg a kertben ődöngtem, meg 

is érkezett érte a mentő, ő azonban tovább 
üvöltött és hánykolódott, s  túlharsogta a 
hangszórót is, melyből indulók és munkás-
dalok hömpölyögtek. Aztán az autó elment 
és a tömeg szétoszlott, én pedig megpil-
lantottam Maxot. A malom mellett ült, és 
várta, hogy feléje nézzek és észrevegyem. 
Megint másképp nézett ki. Homlokába be-
lógott egy göndör, csillogó hajtincs, tekinte-
tébe galád gondolatok vegyültek, melyeket 
immár nem is akart elkendőzni. Miközben 
bámult, szája nyüzsgött, mint egy halom 
földből kiforgatott giliszta, és kérdően fel-
emelte szemöldökét. Nem kellett senkinek 
lefordítania, értettem, hogy a malomba hív, 
és határozottan vissza is tudtam utasítani: 
felemeltem az öklöm, s fityiszt mutattam, 
akkoriban ugyanis még nem tudtam, mi az 
obszcén, csak azt, hogy mi a jó és mi a rossz. 
Ez a gesztus pedig valamivel rondábbnak 
tűnt, mint a csókold meg a seggemet. Végig-
néztem az embereken, akik még mellettem 
ácsorogtak. Tovább hallgatták az indulókat, 
melyek a világ padlásán való trappoláshoz 
hasonlítottak a leginkább, ámde semmi je-
lét nem mutatták annak, hogy meglepte 
volna őket Max jelenléte. Már indulni akar-
tam, de előtte még egy pillantást vetettem 
rá, és láttam, hogy növekedni kezd a malom 
vörös tégláján, akár egy puha, vékony karaj, 
majd lassan szürkévé válik, és plakátként 
tapad a téglákra, tovább bámulva engem, 
mosolyogva. Kifutottam a kapu elé, és felé-
je mutatva kiabálva kezdtem:

– Nézzétek csak, mi van a malom falán!
Az  emberek odapillantottak, én pedig 

megkönnyebbülten fellélegeztem, amikor 
Ioniță Trandafir kifakult kalapja alól ki-
szűrődő hangját meghallottam:

– Mintha egy fej lenne a malomra raj-
zolva.

– Rásüt a nap, azért tűnik úgy – vágta 
rá valaki.

Megfordultam, és otthagytam őket a 
karénekesek dübörgő, dühös, bosszúálló 
hangjának a társaságában.

Aztán egy ideig nem láttam Maxot. 
Csak a szikrázó gomb jelent meg néha-né-
ha a szemem előtt a fügefáink között vagy 
egy-egy könyv oldalain. A  Sötét években 
azonban nem találtam. Gyakran belenéz-
tem a regénybe, anélkül, hogy értelmét lel-
tem volna egyetlen emberről ejtett megany-
nyi szónak. A könyv oldalai tiszták voltak, 
nyoma sem volt a narancssárga gombnak. 
Max noteszében sem szerepelt. Sokáig csak 
egy általam ismert helyen tartottam, két 
könyv között a polcon. Egy rongyos füzet-
ben, melybe Max ceruzával másolta be egy 
obszcén ének szakaszait.

A tévé teljesen lekötötte a figyelmemet, fő-
leg Az óriások bolygója, melyet mindig ször-
nyen vártam, és most is eszembe jut az a 
kétségbeesés, amely azokon a vasárnapo-
kon kerített hatalmába, amikor pont a so-
rozat alatt elvették az áramot. Miképpen 
azok a pillanatok is elevenen élnek az emlé-
kezetemben, amikor Laikával együtt a há-
zunk előtti, öreg szőlővel befuttatott lugas-

ban kucorogtam a rothadt szagú kanapén, 
és Adriano Celentanót, Rita Pavonét, Gian-
ni Morandit hallgattam, no meg a Beatlest 
és Elvis Presleyt, amint meleg hullámokban 
csordogált a kultúrház hangszórójából. Ar-
ra a napra is megilletődve emlékszem visz-
sza, amikor pionírrá avattak, igaz, nagy-
apám, aki meglehetősen zavarba jött, úgy 
nézett rám, mintha örökre elveszített volna. 
Neki kellett a nyakunkba kötnie a piros pi-
onírkendőt, és az enyémet, amikor elém ért, 
kiejtette reszkető kezéből, majd odaszólt egy 
alaknak, aki egyébként több falu kiképzé-
séért felelt, hogy gyerünk, Pionír, kösd fel te. 
Pionír egy fiatal férfi volt, aki később tanár 
lett. Costică Iancunak hívták, de nagyapám 
csak Pionírnak szólította: hosszú ideig ő volt 
a pionírok fő aktivistája. Tetszett ez az em-
ber, mert mindig vidám volt, és általa fontos-
nak érezhettem magam különféle szarságok 
miatt, például amikor egy nagy tasak ka-
millát vagy egy még nagyobb halom Scânte-
ia újságot kellett az iskolába vinni.

Sok gyerekkel összebarátkoztam, de a 
legszívesebben Lucicával trécseltem. Termé-
szetesen Lucinak szólítottam, és úgy tekin-
tettem rá, mint egy filmcsillagra. Feketére 
festett, begöndörített haját masnik fogták 
össze. Ráadásul mindent tudott abból, ami 
engem akkoriban a szexualitás terén érde-
kelt. Vele mentem a folyópartra meztelenül 
fürdőző férfiakat bámulni, fáradt, hajlott 
hátú embereket, akik kézzel takarták azt a 
kis húshalmocskát, amit valamelyik ironi-
kus istenség akasztott a lábuk közé.

Luci egy nap fényképet kapott Elvis 
Presley-től, ami hetekre sztárrá avanzsál-
ta őt. A hátán ez állt, románul: Lucinak, 
szeretettel, Elvis. Lennebb pedig, apró be-
tűkkel rányomtatva: 2 lej.

Lucin kívül Iulicával is sokat múlattuk 
az időt, akit egyébként a legjobban ismer-
tem, lévén, hogy egy szűk sikátor válasz-
totta el a házainkat. Amikor vakbéllel mű-
tötték, egy hetet ült kórházban, úgyhogy 
sok mesélnivalója volt. Rövidre nyírt, Ri-
ta Pavone-frizurával tért vissza, és Celen-
tano Azzuro szövegével, románra fordítva. 

>>>>> folytatás a 18. oldalon

Doina Ruști Bukarestben élő román prózaíró, egyetemi tanár, forgatókönyvíró. Első re-
génye, mellyel egyből ismertté vált a román irodalomban, a Fantoma din moară (A ma-
lom fantomja). Első kiadása 2008-ban jelent meg a Poliromnál, több díjat is nyert vele. 
Magyar fordítása előreláthatóan 2021-ben jelenik meg a budapesti Orpheusz Kiadónál.
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Többnyire kettejükkel üldögéltem a lugas-
ban vagy a raktárban, egy háromszintes 
épületben; a földszinten volt a voltaképpe-
ni raktár, egy hatalmas, fényes lécekkel le-
padolt csarnok. Itt mindenféle régi dolgok 
álltak, egyebek közt két lovaskocsi, melyek 
ülésein sok időt töltöttünk el, s különféle 
képzeletbeli utazásokat tettünk. A  düle-
dező épület többi részében mosdótálak he-
vertek, rozoga székek, a háború idején ki-
purcant rádió, sétapálcák, közöttük egy 
oroszlánfej-markolatú is, illetve a csillár, 
mely, miután átadta helyét az újnak, ide 
került.

A raktár fölött volt a szénapadlás, szin-
te üresen. Téglafal helyett keresztbe rakott 
lécek álltak rácsszerűen, melyen át mint 
öntözőből szüremlett be a fény. Itt állt a 
várakozásba belerozsdázott cséplőgép, me-
lyet még a kollektivizálás idején rejtettek 
ide. Az utolsó szinten pedig a galambdúc.

A raktár alatt is igencsak sok látniva-
ló volt. Egy csapóajtón át lehetett az alag-
sorba jutni, itt meg csak lehajolva járni. Itt 
aludták álmukat a lila tintával teleírt pa-
pírhalmok, felbélyegezve, többnyire szé-
piaszínű vagy zöld bélyeggel, mely sötét 
szemüveges pilótát ábrázolt. Továbbá me-
zőgazdasági regiszterek, vásárlási bizony-
latok, adásvételi szerződések és részvények 
is hevertek itt.

Lucival és Iulicával főleg a lovasko-
csiknál szerettünk játszani. Itt tartottuk 
a babákat, régi kalapokat, két doboznyi, 
használatból kivont gyöngyöt. Néha eljött 
George is, aki, mivel a malom mögött la-
kott, naponta többször is elhaladt mellette, 
ezért pedig igencsak fontos volt számom-
ra. Négy kalandor természetű lélek, akik 
különféle expedíciókat terveltünk ki. El-
mentünk például a Zsilre, hogy a magas 
partról a folyó közepébe ugráljunk. Vagy 
éjnek idején, titokban elindultunk bicikli-
vel, kilométereket pedálozva dél felé, ahol 
a Zsil találkozik a Dunával. Vagy a kör-
nyék erdőiben bolyongtunk, hogy aztán 
kagylókat halásszunk a mocsarakból, és 
néha Copanița szigetére is elmerészked-
tünk, mely abban az időben még nem a 
bolgároké volt.

Egy májusi napon, talán 1969-ben, rávet-
tük magunkat a nagy kalandra: miután 
egész nap disznóságokat firkáltunk a kul-
túrház hátsó falára, a bandával átvágtunk 
az úton és beléptünk a malomba:

Ugyanaz a hatalmas csarnok volt, de ezúttal 
még nyomasztóbb a lyukszerű ablakain át be-
szüremlő fénnyel, az éggel fölötte. Hirtelen ré-
mület fogta el. Del még őrizte Max emlékét, aki 
ott feküdt a fényesre csiszolt kőkerék mellett, 
melyen a narancssárga gomb virított.

– Nézd, Iuli – mondta, rászánva magát, hogy 
vallomást tesz –, látod azt a pöttyöt, melyen a 
Max neve áll?

– Melyiket, azt ott a keréken?
A válasz meglepte. Iulica úgy mutatott egy 

vesszővel a narancssárga pötty felé, mint egy 
magától értetődő dologra.

– Látod?
– Hogyne látnám! Azt a foltot a keré-

ken, nem?
Közben a többiek is odamentek, hogy köze-

lebbről is megnézzék.

– Ezt a pöttyöt – kezdett mesélni Del – már 
régebbről ismerem, és ha megnyomom, elő-
jön Max.

Hitetlenül mosolyogva néztek rá, főleg Luci, 
aki hol Georgéra pillantott, hol Iulicára, mint-
ha cinkostársaivá akarná őket avatni.

– De hiszen ez egy olajfolt, semmi több, nézd, 
mi történik, ha ezt csinálom – és azzal Iuli dör-
zsölni kezdte a vessző hegyével az olajos foltot. 
– Látod? Eltűnt.

Most mindjárt megjelenik Max, gondolta Del, 
de nem merte hangosan kimondani. Az üvegfé-
nyes kövön egy barnás folt maradt.

– Gyertek, mondok egy viccet – váltott Iuli-
ca témát.

– Micsodát?
– Egy viccet. Még soha nem hallottatok?
Senki nem tudta, miről van szó, úgyhogy 

Iuli törökülésben felült a kőre, a többi gyerek 
ugyanúgy. Négy emberpalánta ücsörgött a ma-
lomkövön, és várta, hogy meghallgassa élete el-
ső viccét. Fölöttük az ég kéklett a fekete rácson 
keresztül, melyben itt-ott ködös ablakok bújtak 
meg, vagy egyszerűen csak üvegdarabok, ki-
esésre készen.

– Egy ember, aki világéletében szófogadó volt 
– kezdett neki Iulica –, meg akarta tudni, mi a 
különbség a menny és a pokol között, ezért ar-
ra kérte Istent, hogy mutassa meg neki a poklot.

– Nem is létezik Isten! – tiltakozott George 
a fogát vicsorítva, tágra nyílt szemmel, Iulicá-
ra sandítva.

– Igaz, de ez csak egy vicc.
– Hagyd, hogy mondja végig. Gyerünk, 

mondd tovább – kérte Luci, úgy állva ott, akár 
egy királynő abban a meggyszínű ruhájában, 
mely teljesen elfedte lábát, s azokkal a masnik-
kal a fekete hajában.

– Szóval: az Isten megmutatja neki a poklot. 
Az ember pedig mindenféle dolgot lát ott: Hrus-
csov ott fő a szurokban, és Amerika elnöke, na, 
hogy is hívják, elevenen ég.

– Nixon?
– Igen, szóval Nixon elevenen ég. És az em-

berünk egyszer csak egy tisztásra ér, ahol Cea-
ușescu keféli Brigitte Bardot-t. Elképedve kér-
dezi Istentől: Hogy lehetséges, Uram, hogy a 
Szovjetunió és Amerika vezetői ennyire szív-
nak, miközben a mienk… Mire Isten ezt vála-
szolja: Hát ez nem a Ceaușescu büntetése. Ha-
nem a Brigitte Bardot-é.

A gyerekekből kitört a röhögés, egyszerre 
mind a négyből, mintha parancsszóra, s a csar-
nokot betöltötte a hangjuk.

– Mondjál még egyet!
– Nem tudok többet, de ha hallok még, 

mondok.
– S ezt hol hallottad?
Iulica nem akarta elárulni, ez az ő titka volt, 

és már-már megharagudott, amikor a többiek 
győzködni kezdték – habár mindannyian sej-
tették, hogy Mițutól tudja, a bátyjától, aki egye-
temista volt.

Del megfeledkezett a kezdeti rémületről, 
s  Max küszöbön álló látogatásáról úgyszin-
tén. A malom telis-tele volt mászást segítő he-
lyekkel, és hamar felértek az üvegtető közelé-
be. A kitört ablakokon át csak úgy áradt befelé 
a nyár illata. Del felkapaszkodott egy gerendá-
ra, majd felcsimpaszkodott, hogy benézzen Săn-
dina kertjébe, tekintete azonban lefele szegző-
dött. Alatta hevert az óriási kerék, amelyen az 
imént ültek, és rajta, mintha belevésve, Max ar-
ca körvonalazódott.

Szinte reszketve szállt le, de ahogy közelebb 
ért hozzá, az egykori malomkerék nem látszott 
egyébnek, mint egy kerek, fényes kőtömegnek. 
Félt, és miharabb ki akart innen jutni. Hirte-
len rádöbbent, hogy önszántából jött egy olyan 
helyre, ahol Maxnak hatalma van fölötte. Elő-
ször mintha valami surranást érzett volna, 
füst-ujjakat. Aztán egy meleg, puha nyelvet, 
melyet ezután még sokszor érzékelt. Tarkója 

nedves volt, mintha valamiféle balzsam kenő-
dött volna rá. Párszor belenyilallt, az volt az ér-
zése, mintha a fejére köpöly helyezkedett volna. 
Látta a gondolatait, a legtitkosabbakat is, víz-
szerűen siklani a csatornákon át, langyos köd-
be burkolva, mely ellepte az agyát.

Iulicát megpillantva csak ennyit mondott el-
haló hangon: Max.

Ezután a köpöly mintha levált volna róla, és 
a csarnok hátsó ablakán át Del észrevette Max 
bosszúra éhes bohóc-fejét.

– Mi van? Csak nem Max szellemét láttad?
A  gyerekek ott álltak előtte és locsogtak, 

mintha nem is féltek volna. Aztán megijedtek, 
látván, hogy Del pillanatokig mozdulatlanul áll, 
tágra meresztett szemmel, üres tekintettel.

– A bácsi is látta – szólalt meg Iulica –, de ál-
lítólag csak éjszakánként jön.

– Hát ha kísértetről van szó, ám legyen: néz-
zük meg! – játszotta meg a nagyot Luci, karját 
keresztbe fonva a mellén.

– Nincs semmiféle kísértet – nyugtatgatta 
George a többieket. – Higgyétek el, én éjjel is, 
nappal is járok errefelé, és meg mernék esküd-
ni, hogy bár mindenféle furcsaságok vannak a 
malomban, kísértetek nincsenek. Egy hete Pa-
ulát láttam.

– Melyiket?
– Aki az iskola mellett lakik.
– Paula Mateinek hívják – tette hozzá Del.
– Igen, őt, egy ismeretlennel járt itt.
– Vagyis?
Del még egyszer rápillantott a raktár végé-

ben levő ablakra, s Max még mindig ott volt.
– Vagyis egy csávóval. Rányomta a falra, ott 

hátul.
– Tiszta véletlenül nem az volt, aki most épp 

benéz az ablakon?
Az  összes szempár a Del által megadott 

irányba szegződött. Del arra számított, hogy 
Max hirtelen eltűnik, vagy hogy a többiek azt 
mondják, hogy nem látják, de ehelyett Georgét 
hallotta, aki minden egyes szó kiejtésével egy-
re mélyebb hangon szólalt meg:

– Mit akarsz, te, mit bámulsz minket?
– És miért ne bámulnálak? Mi van, tán a ti 

malmotok? Mondjátok csak, mit kerestek itt!
Max felmászott az ablakra, melynek már rég 

nem volt kerete. Már csak egy itt-ott korhadt 
bemélyedés volt a helyén. Az ablak előtt, bent is, 
kint is nagy cementdarabok sorakoztak, amik 
segítették a mászást. A férfi alakja, akin fehér 
ing volt és csíkos nyakkendő, ahogy csak a hi-
vatalosságok öltözködtek, zavarba ejtette őket. 
Épp indulófélben volt a cementlépcsőn lefelé, 
amikor George jelt adott:

– Gyerünk! Tűnés! Ez szívás!
És mivel ő kezdett el elsőként futni az oldal-

só ajtó irányába, a lányok a nyomába eredtek, 
anélkül, hogy valamelyikük is hátrapillantott 
volna. Lélekszakadva Delék lugasába futottak. 
Del szólni akart a nagymamájának, mire a töb-
biek rémülten ellenkeztek:

– Felejtsd el, még a végén elbúcsúzhatunk a 
malomtól meg minden egyébtől!

– Még hülyének néznek!
– Legalább nem ismer minket – mondta 

George.
– Honnan tudod?
– Hát nem idevalósi volt. Biztos valami ügy-

ben jött ide.
– Nem igaz!
Iulica ismerte Maxot, látta már valahol:
– Mintha a disznófarmon dolgozna, közgaz-

dász vagy valami főnök.
– Maxnak hívják – szólalt meg Del.
Néhány mozdulatból felmásztak a lugas tete-

jére: a malomban semmi mozgás. Az út aszfalt-
ja csak úgy csillogott a déli napsütésben, szürke 
nyelvként ereszkedve a házak közé. Săndináék 
háza előtt egy fekete kocsi állt.

SZENKOVICS ENIKŐ fordítása

>>>>> folytatás a 17. oldalról
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PAPP ATTILA ZSOLT

Nem minden gyógyítható

Van egy elhíresült történet, amelyet 
Popper Péter mesélt a Pilinszky Jánossal 
való találkozásáról. A költő akkor állító-
lag azt mondta a pszichológusnak, hogy 
utálja őket, „pszivel kezdődő foglalkozá-
súakat”. A kérdésre, hogy miért, azt fe-
lelte: „Mert nagyon nagy terheket raktok 
az emberekre. Azt hirdetitek, hogy min-
den emberi problémának van megoldása. 
(…) A valóságban – mondta Pilinszky –, 
az élet dolgainak többsége nem megoldha-
tó. Legfeljebb jól-rosszul elviselhető. Óri-
ási a különbség közöttünk. Ti úgy gondol-
játok, hogy az életben problémák vannak 
és megoldásokra van szükség, én meg úgy 
gondolom, hogy az életben tragédiák van-
nak, és irgalomra van szükség.” Atom 
Egoyan igazán jó filmjeiről mindig ez az 
anekdota – megtörtént? nem történt? nem 
is fontos – jut eszembe, Pilinszky rettene-
tes lélektani éleslátása – így a legutóbbi, 
A díszvendég című opuszról is.

Nem véletlenül pontosítottam: a kana-
dai örmény (kanadai-örmény? ez is meg-
érne egy misét) mesternek a pályáján volt 
egy olyan évtized, amikor nemigen ké-
nyeztetett el bennünket, régi híveit, iga-
zán jó művekkel – igazán rossz filmet sem 
készített, ez  igaz, borzasztóan rosszat 
végképp nem. Az esztétikusan megkom-
ponált, de jórészt érdektelen hollywoodi-
as thrillerek és a társadalmilag érzékeny, 
de attól még sikerületlen független drá-
mák után, a 2010-es évek közepén azon-
ban mintha visszatalálni látszott volna a 
régi hangjához: A fogolyban és különösen 
az Emlékezz!-ben a jellegzetesen egoyani 
téma- és motívumvilág átsejlett a mégoly 
műfaji díszleteken is. A díszvendég című 

film pedig – ne higgyenek a fanyalgó bí-
rálatoknak – már ízig-vérig szerzői alko-
tás, az egoyani univerzum szinte minden 
lényeges elemével.

Isteni szerencse – rendben, nevezzük 
ihletett színészválasztásnak –, hogy Ego-
yan megtalálta filmje férfi főszerepére a 
kortárs mozi egyik legjellegzetesebb te-
hetségét, David Thewlist: a  hórihorgas 
angol, szokása szerint, remekel a címsze-
replő egyszerre groteszk és tragikus ka-
rakterének megformálásában. Tragiku-
ma abból fakad, hogy olyasminek akar 
a végére járni, aminek lehetetlen, vagy-
is olyan probléma megoldását hajszolja, 
amelynek nincs megoldása – legfennebb 
feloldása (feloldozása?), a  pilinszkys ir-
galom révén; groteszksége pedig abból, 
hogy sokáig fel sem ismeri ennek a prob-
lémának a valódi természetét, és hogy ez 
az egész róla is szól, nem csak a lányá-
ról, akit mindenáron meg akar mente-
ni. Talán csak narratív megoldás, de va-
lószínűleg több annál, hogy a történetet 
egy pappal (Luke Wilson) való beszélge-
tés fogja keretbe, amely észrevétlenül for-
dul át egy formalitásokat mellőző gyónás-
ba, a halott apját eltemettetni akaró lány 
(Laysla De Oliveira) vallomásos visszaem-
lékezésén keresztül – a lányén, akit a férfi 
mindhiába akart megmenteni, mert sen-
kit sem lehet megmenteni önnön démona-
itól. És ezzel máris megérkeztünk Egoyan 
(egyik) örök témájához, az eltemetett csa-
ládi titkokhoz és hazugságokhoz, amelyek 
makacsul vissza-visszatérnek és megmér-
gezik a legbizalmasabb emberi, személyes 
és rokoni kapcsolatokat is. A felesége ha-
lála után vendéglőtulajdonosból fogyasz-
tóvédelmi ellenőrré vedlett férfi nem ér-
ti, nem akarja érteni, hogy a szexuális 
abúzusért elítélt lánya (a fiatal és csinos 
zeneszerző-tanárnőt megvádolják, hogy 
státuszával visszaélve elcsábította egyik 
diákját) miért nem akarja jogi úton elér-

ni börtönbüntetése enyhítését – hogy a nő 
bűnhődni akar. Az apa ugyanis meg van 
győződve lánya ártatlanságáról, és ebben 
igaza is van, csak azt nem tudja, hogy a 
lány nem azért vezekel, amiért (alapta-
lanul) börtönbe zárták, hanem azokért 
a vétkekért és titkokért, amelyek a saját 
gyerek- és ifjúkorát terhelik, és amelyek-
ben az egyre kétségbeesettebbé váló apá-
nak – illetve a szülők közti viszonynak, 
az  anya betegségének, egy házasságon 
kívüli kapcsolatnak, egy tragikusan vég-
ződő kamaszszerelemnek, egy tűzvésznek, 
sőt egy nyúlnak – is szerepe van.

Ezek a terhek annyira súlyosnak bizo-
nyulnak, hogy mintha mindannyian át-
tolnák másokra, mintha helyettesítőket, 
szurrogátum-bűnösöket keresnének ön-
nön felelősségük cipeléséhez: a  lány sa-
ját bűnösségének kiváltó okát az apában 
találja meg, a férfi pedig – bár nem úgy 
vétkes, ahogyan lánya képzeli – a jóváte-
hetetlenség érzéséből fakadó frusztráci-
óját az aprólékos vizsgálatoknak aláve-
tett vendéglősök vegzálásában vezeti le. 
Az elidegenedettség, egymás – szó szerin-
ti és áttételes – megértésének képtelensé-
ge, mint Egoyannál oly sokszor, a konk-
rét, nyelvi jellegű gátak megjelenésében 
köszön vissza: az örmény étteremtulajdo-
nosokkal (az örmény nő szerepében – ez-
úttal is – Egoyan felesége és állandó szí-
nésznője, Arsinée Khanjian) szembeni, 
tragikomikus helyzeteket eredményező 
kommunikációs zárlat a főhős egziszten-
ciális helyzetének metaforájává válik.

A díszvendég Egoyan életművének leg-
jobb pillanatait idézi meg, ha vizuális és 
tematikai szempontból kevésbé összetett 
is azoknál: a mások életében vájkáló, de 
saját életének széthullását megakadá-
lyozni képtelen címszereplő A kárbecslőt, 
a  gyermekkori titkok, a  cselekmény bo-
nyolításában kulcsszerephez jutó lelki 
mozgatórugók az Eljövendő szép napokat, 
a keretes narratív szerkezet az Ararátot. 
Egoyan úgy beszél nagyon mai, a közbe-
szédben jelen lévő témákról, hogy egy-
szerre emeli azokat az aktualitás „fölé” és 
„alá”, a  személyes és egyetemes síkjára, 
és úgy teszi kritikai vizsgálódás tárgyá-
vá az elmúlt években kibontakozó #metoo 
témakört (az „elkövető” egy nő, ráadásul 
a vád, amellyel kettétörik a pályáját, ha-
mis), hogy egyetlen pillanatig sem felejt-
jük, nem társadalmi drámát, hanem egy 
visszafogott, csendesen kibontakozó egyé-
ni sorstragédiát nézünk. Amelynek visz-
szafordíthatatlanságát a büntetést meg-
úszni akaró vendéglősök leleményéből 
„díszvendéggé” avanzsált minőségellenőr 
fogalmazza meg az örmény családi ünne-
pélyen (és ezzel visszaérünk az elején em-
lített történethez): „Doktornő, nem min-
den gyógyítható.”

A díszvendég (Guest of Honour), szí-
nes kanadai film, 105 perc, 2019. Rende
ző és forgatókönyvíró: Atom Egoyan. 
Zene: Mychael Danna. Operatőr: Paul 
Sarossy. Vágó: Susan Shipton. Szerep
lők: David Thewlis, Laysla De Oliveira, 
Luke Wilson, Alexandre Bourgeois, Ros-
sif Sutherland, Seamus Patterson, Ten-
nille Read, Sochi Fried, Arsinée Khanji-
an, Hrant Alianak.
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Színház és 
létezés
(Fiinţă şi teatru)
Részlet1

A pillanatnyi szociokulturális mentali-
tás előítéletei, anakronikus és konzervatív 
mitologémái csakis pszichológiai nyomást 
képesek gyakorolni a hagyomány automa-
tikusan felbukkanó gyanakvásaitól meg-
szabadult énre. Ezek már nem rendelkez-
nek más, az egyént korlátozó eszközökkel, 
mint a közvélemény (amely az antik Fama 
formájában személyesül meg, a társadalmi 
aktáns jó vagy rossz „hírében”), a hazug-
ság, vagyis a tendenciózus mese, a provo-
káció, a rágalmazás és a pletyka, amelyek 
a közösségi ellenségeskedésnek különböző 
állapotai és fokozatai, a saját tudtán kívül 
„bűnbakként” megjelölt egyénnel szemben.

Azonban, az egyén szerencséjére, mind-
ezek az öngerjesztő és önkonzerváló előíté-
letek szolgálatába állított mentális mani-
pulációs technikák nem helyeződnek át a 
szó gyakorlati és parancsoló értelmében az 
empirikus törvénykezés területére, és vé-
gül minden egyén saját döntése, hogy részt 
kíván-e venni a közösségi tudat ezen egye-
di „nooszférájában”.

Íly módon, annak ellenére, hogy a tár-
sadalom morális-ideológiai uralma alatt 
áll, az egyén számára megmarad egy bel-
ső parcella, ahol a történelmi kötöttségei-
től eltávolodó én képes betölteni elsődleges 
funkcióját, a  lét egységére figyelő transz-
cendens reflexiót. Az  én nincs teljes egé-
szében „beásva” a mitikus „rögbe”, a társa-
dalmi ősanyagba. Habár a hozzá hasonlók 
mindenható Közössége által a folyamatos-
ság börtönére ítéltetett, a reflexióra kész 
individualitásnak megengedett, hogy szin-
te teljes érintetlenségben őrizzen meg egy 
bennsőséges sávot, amelyre a hit mentá-
lis és társadalmi/történelmi közhelyei nem 
hatnak parancsoló erővel. Ez a „senkiföld-
je”, a szemlélet e kötöttségek nélküli tere a 
szabad akarat szférája, a szabad öntudat jo-
gi jelentése, csak szakszó ugyanannak a je-
lenségnek a megjelölésére. A „jogi” én csak 
forma, egy élőhalott a jelentés szintjén, nem 
húsból és vérből való lény a szabad szónok-
lat gyakorlati terében. De iure, a konkrét 
Én csak pszichológiai vízjelként működik.

A drámai mű mély és kódolt jelentése va-
lójában ennek a pszichikai szférának szól, 
amelyben a társadalmi normák csak rész-
ben helytállóak.[…]

Általában a konkrét Ént a kvázi-kozmi-
kus mindenhatóság érzése tölti el.

Amit a pozitivista felfogások az „eszté-
tikai illúzió” kifejezéssel határoznak meg 
– vagyis egy „hiper-reális” valóság recep-
cióját az ideális létezés szféráján belül –, 
azt a konkrét Én úgy határozza meg a sa-
ját paradoxális értelmezésének keretében, 
mint a teljes mértékben átérzett, termé-

szetes igazságot, egy tulajdonképpen psze-
udo-transzcendentális mindenhatóságot.

A proteikus fantazmák e pszichikai te-
rében a konkrét Én „otthon van”. Ő  itt 
végre „szabad”, „láncaitól megszabadult”, 
„megtisztult”, már nincs „körülhatárolva”, 
„megkötözve” vagy „féken tartva” semmi 
jelentésbeli, biológiai vagy társadalmi/tör-
ténelmi meghatározottság által. Itt, a cen-
zúrázatlan fantáziák „szabad övezetében”, 
Ő „elengedheti magát”, és szabadon „meg-
formázhatja” minden nem-konvencioná-
lis önreprezentációját. A  nyers kreativi-
tás e libertinus pszichikai Eldorádójában 
Ő „szinte mindent” megengedhet magának, 
mert semmiképp sem kerül összetűzésbe 
a társadalom külvilágából megrendelés-
ként érkező ideológiai „házifeladatokkal”. 
Mindezek legfelső szintjén, ha az énnek 
mindenképpen szüksége van egy fiktív „El-
lenségre” saját küzdő hangsúlyainak az ér-
zékeltetésére, önmaga egy részét Elképzelt 
Ellenféllé önáltathatja át, szabad auto-ski-
zofréniás gesztust hajtva végre ezzel, ame-
lyet saját játékos döntései teljes mértékben 
ellenőrzésük alatt tartanak.

Azonban a Kiszabadított és látszó-
lag Adósságmentes Én és az önmaga ál-
tal generált, a társadalmi szabványok ál-
tal rabszolgasorban tartott Ellenfél közötti 
„mímelt” összecsapás a  valóságban csak 
absztrakt harc, szórakoztatóipari agón, szi-
muláció, technikai „torna”, játékos gyakor-
lat, röviden: Játék. A Kiszabadított és ezért 
Játékos Én különösen megengedő és nagy-
lelkű az önmaga által leszakított én-része-
ivel szemben, és ezért bármely „parti” egy 
elkerülhetetlen döntetlennel ér véget. Meg-
lepő módon a Kiszabadított Én „csodaor-
szágában” egy kompromisszumig való el-
jutás által semlegesítődik szinte minden 
összecsapás. A  „győztes/vesztes” dichotó-
mia tulajdonképp véglegesen száműzetik a 
Lánctalan Én világából. A Felszabadított 
Én mindent megbocsát, mert mindenütt 
jelenvalónak érzi magát. Ezt a „transz-
szubtancialitást” nem sértheti az ellenfél 
egyetlen részleges vagy relatív győzelme 
sem, hiszen maga az ellenfél is az Én stra-

tégiai leszármazottja. Bármely ellen-én-
nek, játékstratégiai okokból lehetővé tett 
helyi szintű győzelmei nem egyebek, mint 
lényegtelen részletek az ego világegészén 
belül. Az Önálló Én perspektívájából a Já-
tékos Ellen-Énnek nincsenek „helyi” vagy 
„időleges” győzelmei, annak okán, hogy a 
„Fő”, a Lánctalan Én számára nem létezik 
idő, fizikai vagy történelmi tér: az abszolút 
létezés nem kezelhető egy dimenziókra ala-
pozó analitika kifejezéseivel, mert nem egy 
„pontos” tér-idő kontinuum hozza létre, de 
ellenkezőleg: minden lehetséges időt és te-
ret magába foglalva ő az összes meghatá-
rozottság létrehozója. Az Önálló Én meg-
kettőződése (alkotói énné és a nézői énné; 
a „Tükör” Én vs a „Tükrözött” Én egyazon 
szereplőn belül; a kiegészítő Ének konflik-
tusos szembehelyeződése; az egyazon ér-
dekcsoporthoz tartozó Ének elválasztása 
stb.) nem egyéb, mint operettbe illő parádé, 
tömegeknek szóló előadás, szórakoztató és 
közös szerep, ami az Elszabadult Énen be-
lül zajlik, aki legvégül a létezés egy megje-
lenési formája.

A „Fő” Én emez univerzumában a formai 
koordináták és saját történelmi/társadalmi 
hiposztázisai nem gyakorolnak semmiféle 
hatást. Eljutva a drámai mű ontológiai ra-
kományához, a néző úgy érzékelheti, hogy 
egy térben és időben jól meghatározott me-
tafizikai utazás részese, de tulajdonképpen 
minden a Megszabadított Énen belül törté-
nik, egy „proteuszi” lételméleti díszlet kere-
tében, amelyet egyetlen koherens metafizi-
kai forgatókönyv utasításai határoznak meg, 
amelyen azonban túlságosan is eluralkodik 
a frissen elnyert szabadság ifjonti öröme.

Ilyen összefüggésben magától értetődik, 
hogy a művészet nem más, mint egy szóra-
koztató metafizikai gyakorlat, elbűvölő fel-
adat, a Boldog Én „komoly” játéka.

KARÁCSONYI ZSOLT fordítása

Jegyzet:
1 A lefordított szövegrész az alábbi kötetben ta-
lálható: François Bréda: Ființă și teatru. Editu-
ra Dacia, Cluj-Napoca, 2003., 198–143. (A ford.)
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Vajon Nagyi Kolozsváron járt
Vajon az emberek tényleg elveszítették 

fogékonyságukat és igényüket a varázsra? – 
teszi fel a lényegi kérdést Vajon Nagyi leg-
újabb kalandjai közepette, miközben éppen 
Kincses Kolozsvár utcáin cirkál unokája 
nyomában. Ahogyan a mesebelivé avan-
zsált város sem veszített hétköznapi forga-
tagából, úgy a szerző maga sem aprózta el: 
a varázs és a mese szükségességét latolgat-
ja, környezetvédelmi és etikai kérdéseket 
feszeget, s közben tükröt is tart napjaink 
rohanó, „modern” világának. A Vajon Na-
gyi és az aranyásók folytatásaként megje-
lent ifjúsági meseregény rövid, „kényelme-
sen egydélutános”, ugyanakkor kifejezetten 
izgalmas olvasmányélményt nyújt.

Egyáltalán nem célom az első könyv is-
mertetése vagy méltatása, azonban fon-
tosnak tartom kiemelni, hogy a két könyv 
között szoros viszony áll fenn. Bár utób-
bi önmagában is jól megáll a lábán, még-
is számos visszacsatolás jelenik meg ben-
ne, így a második kötetet inkább a teljes 
narratíva, az előzmények és a karakterek 
hátterének ismeretében érdemes olvasni. 
A történet ezúttal is magával ragadó, csu-
pán annyi különbséggel, hogy az újabb ka-
landot a Nagyi perspektívájából követhet-
jük nyomon. A  szereplők adottak, Vajon 
Nagyit a Kérdőjeles és Felkiáltójeles ma-
nók párosa kíséri Kolozsvár utcáin, de míg 
az előző részben Ferkó törekedett a Nagyi 
kiszabadítására, addig most utóbbi indul 
unokája keresésére.

Az amúgy szerethető s egyben elgondol-
kodtató történeten túlmenően az az iga-
zán érdekes, ahogyan Szabó Róbert Csaba 
mesét ír és a mesével bánik. A repertoár-
jában eddig főleg felnőtteknek szóló rövid-
prózai alkotásokat publikáló szerző a Vajon 
Nagyi-történetekkel egy új olvasóközönsé-
get céloz meg. A szövegen tagadhatatlanul 
megmutatkozik a szerző mesékre vonatko-
zó ars poeticája: a gyerekek nem buták, és 
nagy hiba a nekik szóló irodalom kapcsán 
annak nézni őket. Az alkotás eleve kompe-
tens olvasókat feltételez, megértésre és be-
fogadásra képes, sőt fogékony közönségnek 
tartja a gyerekeket. A szöveg nem magya-
rázó vagy didaktikus, inkább rámutató 
és figyelemfelkeltő erővel bír. A nyelvezet 
könnyedén értelmezhető a gyerekek számá-
ra, mégis sokszínű és jól válogatott, a fel-
nőtt olvasó szempontjából sem tűnik egy-
szerűsített beszédnek. A történet sem reked 
meg a városi kaland fonalán, olyan problé-
mákat és felvetéseket is belecsempész, me-
lyek főleg a „felnőttek világának” részét 
képezik, azonban ilyen formában érdekfe-
szítőbbé, s elgondolkodtatóbbá válhatnak a 
gyerekek számára is. Vajon Nagyi már rög-
tön a történet elején, Kolozsvárra érkezése-
kor megjegyzést tesz a dühösen száguldozó 
emberekre, illetve az első könyvben történ-
tek apropóján, egyfajta visszacsatolásként 

itt is említésre kerül az aranyvárosi, azaz 
a verespataki ügy. A környezetre és a tár-
sadalmi kérdésekre rámutató részletek fi-
noman szövődnek bele a mese narratívájá-
ba. A történet szerves részét képezik, vagy 
csupán elejtett gondolatokként, megjegyzé-
sekként szerepelnek, ám minden esetben 
koherensek a kontextussal. Elsősorban lo-
kális viszonylatban értelmezhetők a felve-
tett problémák, de univerzalitásuk miatt az 
adott helyszíneken nem jártas olvasók szá-
mára is befogadhatóvá válnak.

A szerző meséhez való viszonyulása kap-
csán szintén érdekes, ahogyan az alkotás 
körbejárja a műfaj kereteit, miközben pont 
a mese legitimitására kérdez rá. A klasz-
szikus értelemben vett mesék a valóságból, 
az  élet nehézségeiből, az  adott kultúrák 
hiedelem- és szokásvilágából merítenek. 
A tárgyalt szöveg sokkal inkább értelmez-
hető modern mesének, ami az univerzális-
nak tekinthető problémákat és állapotokat 
lokális viszonylatban tárgyalja, konkrét 
helyszínhez és közeghez kapcsolja. A mo-
dern világ „nagy” kérdései köszönnek visz-
sza a történetben. Nem egy teljességében 
fiktív, eleve mesebeliként predestinált vi-
lágban járunk, inkább a realitás és a fikció 
finom érintkezéséről van szó, ahol fennáll 
a varázslat, de a mesebeli felismerhetetlen-
sége és teljes tagadása is. Vajon Nagyi vi-
lága úgy válik mesebelivé, hogy a realitás 
referenciapontjai bele vannak szőve a tör-
ténet amúgy fiktív világába, így bár tud-
juk, hogy mesét olvasunk, nem tudunk tel-
jesen elszakadni a valóságtól. A mesebeli 
és a valós nem kizárják egymást, hanem 
egymásmellettiségüket, érintkezési és kap-
csolódási pontjaikat emelik ki. Ezt lovagol-
ja meg a meseregény egy kifejezetten érde-
kes momentuma is, mikor a Vajon Nagyi és 
az aranyásók fizikai könyv valójában is fel-
bukkan a történetben. „A csikóhal a tás-
kájában kezdett kotorászni, végül diadal-
ittasan előhúzott egy rajzokkal illusztrált 
könyvet, aminek a borítóján címként a Na-
gyi neve szerepelt. – Persze, nem úgy ér-
tem, hogy ti vagytok azok, hanem a könyv 
szereplőinek a jelmezeibe öltöztetek! És ez 
zseniális, pont itt, pont ezen a tüntetésen! 
– lelkendezett. – Vajon Nagyi, Aranyváros, 
ami pont olyan, mint Verespatak, csak me-
sebeli, értitek!” Ugyan megtudjuk, hogy a 
könyvet a történet szerint Zsuzsi, Ferkó el-
ső kötetbeli gyerekkori barátjának az apja 
írta a gyerekek és a Nagyi meséi alapján 
(amit előbbiek már csak fikciónak, utóbbi 
pedig a jelen valóságának él meg), mégis a 
könyv szerepeltetése, az intertextualitás is 
igyekszik legitimizálni a mesebeli és a re-
ális világ egységét, miközben a valóságok 
rétegződnek.

A történet kellően kalandos, a feszültség 
majdhogynem a lezárásig fokozódik, azon-
ban a konfliktus merőben eltér a klasz-
szikus értelemben vett jó és gonosz ösz-
szecsapásától. A szereplők a bonyodalom 
lezárásaként szolgáló „összecsapás” végé-
re csak bizonyos konszenzusra jutnak, egy 
kellően lekerekített történetre váró olva-
só kissé üres kézzel marad a lezárás után. 

Mindemellett a hős szerepébe állított Vajon 
Nagyi törekvései is tulajdonképpen kudarc-
ba fulladnak, nem tudja megakadályozni a 
manók távozását, s így mögöttes értelem-
ben a varázs eltűnésének sem tudja útját 
állni. Nem marad alul konkrét küzdelem-
ben, de az ütköztetett érdekek konfliktusá-
ból sem kerül ki végül győztesen. A kurta 
befejezés végülis elgondolkodtató lett, nem 
éppen „megúszós”, azonban a hátrahagyott 
űr miatt inkább további magyarázatokat, 
lehetséges folytatást, vagy legalábbis pon-
tosabb lezárást igényelne.

Elengedhetetlen szót ejteni az illusztrá-
ciókról is, hiszen Orosz Annabella rajzai a 
borítótól és a címnegyedtől egészen a tarta-
lomjegyzékig szerves részét képezik a könyv 
egészének. A  rajzok kellően absztraktak, 
mégis precízek, jól felismerhetők a kolozs-
vári helyszínek, ezáltal a valóságot tükrözik, 
mégis meseszerűek. Az olvasás folyamatát 
nem megszakítják, sokkal inkább támogat-
ják a szövegrészek közé beszúrt, legtöbbször 
egész oldalas rajzok. A beszédes illusztrá-
ció majdhogynem önállóan is képes a törté-
net képi elbeszélésére, de nem csak vizuális-
sá teszi a főszövegben elbeszélteket, szoros 
viszony áll fenn kép és szöveg között, s így 
egyfajta multimediális narráció jön létre. 
Különösen látványos a gyorsaságot, a  tö-
meg kavalkádját szemléltető elmosódó, szí-
nes ábrázolásmód. Továbbá a textus a kül-
alak szempontjából is összhangban van a 
képekkel és a tartalommal: a szöveg inkább 
egy gyermekkönyvekre jobban jellemző, esz-
tétikus betűtípusba van szedve a nyomtatott 
szövegekre általában jellemző talpas, válto-
zó szélességű betűkészlethez képest.

Végsősoron a Vajon Nagyi és a száguldó 
város az első rész alapján kialakított elvá-
rásoknak is eleget téve mutat be egy mo-
dern világbeli (kolozsvári) mesét. Az érin-
tett témák relevanciája, illetve az azokra 
irányuló figyelemfelkeltés okán nem csak a 
gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is érté-
kes olvasmányélményt képes nyújtani, mi-
közben rajzaival gyönyörködtet, s úgy szó-
rakoztat, hogy mégis továbbgondolásra és 
mélyebb értelmezésre sarkall.

Szabó Róbert Csaba: Vajon Nagyi és 
a száguldó város. Gutenberg, Csíksze
reda, 2020.
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Elkelne még egy télikabát
Oláh András: Fagypont 

alatt. Magyar Napló, Buda
pest, 2020.

Oláh András legutóbbi ver-
seskötetét, a  Fagypont alat-
tot olvasva szorosabbra kell 
húzni magunkon a télikabá-
tot. Mert bár a kötetnyitó te-
gyük fel című vers felütése ta-
vaszt ígér, nyarat („tegyük fel, 
tavasz lesz megint és nyár”), 
mindez költői játék csupán, já-
ték a gondolattal, hogy a múlt, 
az elszalasztott pillanatok új-
ra visszahozhatók. Hogy a té-
vedések kijavíthatók. Leg-
alább egy vers erejéig. Még ha 
a vers kijelentő módú zárlata 
nem is túl biztató („tiszták le-
szünk és meztelenek/mint ké-
sőbb a hideg boncasztalon”). 

Mert a kötet második versétől 
már betódul a szövegekbe a hi-
deg, időnként a havazás, tél for-
májában (ami soha nem pozi-
tív töltetű), és többnyire a lélek 
fagypont alatti állapotát rögzí-
tik a versek. Ennek megfelelően 
Oláh András verssorai, nyelve-
zete is élettelen (ám mégis éles), 
téli színeket ölt – lecsupaszított, 
költői képek nélküli versek sor-
jáznak [„nem találom a hiány-
zó analógiát/csak a hiányt ma-
gát/nincs levegőnk – egymásba 
száradunk” (elvesztettelek)], s ha 
néhol fel-felbukkan egy-egy köl-
tői kép, hasonlat, csak még kon-

góbbá, még üresebbé teszik a 
fagypont alatti lélekállapotot: 
„A nyár elfolyt, mint a magzat-
víz”, olvashatjuk a felejtés című 
versben, így, kisbetűvel, mintha 
ebben az „állítmányok nélküli 
délután”-ban, az „elspórolt hatá-
rozóragok” (Emlékszem) közöt-
ti létben a költői képek mellett 
már a nagybetűnek, a közpon-
tozásnak, a rímes technikának 
sem lenne semmi értelme. „in-
kubátorba préselődött már a re-
mény” – zárul a vers, megfoszt-
va ezzel az olvasót attól, hogy 
a már idézett, furcsa asszociá-
ciójú hasonlatból bármiféle fel-
melegedésre következtessen. 
Oláh András szövegeiben a hő-
mérő higanyszála sosem kúszik 
fagypont fölé: a múlt megidézé-
sével együtt óhatatlanul bekö-
szönt a tél („Nem értem mért 
kell mindig hátra nézni/és örö-
kösen helyet csinálni a télnek”). 
A  választ egy másik vers, [az 
állomás mellett] című kínál-
ja: „s mint a halálraítélt/fölál-
dozod a befejezetlen múltat/az 
egyetlen időt ahol még vagy” – 
az örök tél és az örök múltban 
bolyongás versei hát Oláh And-
rás szövegei. Ezt a szerteága-
zó, csapongó, az emlékezésnek 
alárendelődő bolyongást erősí-
ti a kötet borítója is (mely Filep 
Gergő Kilátásaink című fotójá-
nak felhasználásával készült): 
az örök emlékezésre kárhozta-
tás vidékén járunk, ahol örö-
kös múltban levés és lélekdider-
gés az osztályrészünk (s innen 
már csak egy lépés Hádesz vi-
lága), még ha Oláh András ver-
seiben a múltidőbe tett jelennek 

elsősorban a rácsait látjuk: „a 
körénk szűkölt idő rácsai közt/
egymás foglyaként voltunk sza-
badok”, írja a címadó versében.

„az igeidőkkel a szereposz-
tás is megváltozott/megnyúlt 
a csönd kifehérült a lélek/meg-
koptak a jelentések és elkop-
tunk mi is” – olvassuk a szi-
multán című vers nyitányában, 
s miközben az emlékek között 
lapozgatunk, s  a versbeszélő-
vel együtt egyre didergősebben 
várjuk, hogy „az emlékek rám 
kattanó lakatját” kinyissa va-
laki, egyre inkább nyilvánva-
lóvá válik, ebben az ötciklus-
nyi, hangsúlyosan szerelmes 
verseket tartalmazó kötetben, 
a múlt puzzle-szerű összeraká-
sában nem az elvesztett értékek 
felkutatása és újraélése a hang-
súlyos, hanem a múlt elvesztése 
miatti félelem, az emléktöredé-
kekhez vezető visszaút megta-
lálása. Mert másként nem fé-
rünk be „az utolsó mondatba” 

(vészkijárat). Hiszen óhatatla-
nul tegnappá zsugorodik a ma 
(kartávolság), a  tegnappal va-
ló elszámolás egyéni és közös-
ségi szinten egyaránt önazo-
nosságunk záloga: „s amíg nem 
tudunk elszámolni/életünk re-
tusált képeivel/újra és újra fel-
színre törnek/a defektes teg-
napok/a múlt sem kizárólag a 
miénk/s ha nem tudjuk túlélni 
a gyilkosok/precíz szorgalmát 
maradunk/setétben megásott 
árkok hulladéka” (minden gya-
nú felett).

„Egyébként sosem kötete-
ket írok. Csak verseket, amik 
a pillanatról szólnak” – mond-
ja Oláh András a lapszámunk-
ba készült interjúban. Ez adhat 
némi magyarázatot a Fagypont 
alatt című kötet egyenetlensé-
geire: a személyes és a közössé-
gi múlttal való számvetés versei 
keverednek, a nagyon bensősé-
ges, alanyi költészet hangja-
it a közéleti versek meg-megtö-
rik. S bár érteni vélem, hogy a 
múlt megismerése mint olyan 
soha nem vonatkozhat csak a 
privátra, a személyesre, s a Fa-
lak című ciklusban fokozatosan 
tágul a kör az egyéntől a mikro-
közösségen át Trianonig, még-
is, a személyes indíttatású ver-
sek pillanatképei, a megtalált 
és felidézett emlékek fölötti lé-
lekdidergés, a  múlt és az em-
lékezet elvesztésének rémképe, 
a hiány megragadása, a  jelen 
és jövőtlenség felismerése, egy-
szóval a téli ködbe vont lélek ál-
lapotrajzai voltak azok, ame-
lyeknek olvastán valóban úgy 
éreztem, elkelne még egy téli-
kabát.

DEMETER ZSUZSA

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Hangfelvételmúzeum – 11.
Másfél hónappal ezelőtt, március 12-én 

lett volna nyolcvanhat éves Terényi Ede, ha 
tavaly el nem ragadja a halál. Sok tanítvá-
nya, munkatársa, zenészbarátja maradt kö-
zöttünk, akik meghatottan emlékeznek rá, 
nem csupán a zeneszerzőre és a pedagógus-
ra, hanem a szellemes és mindig friss ötlet-
sziporkákat fellobbantó beszélgetőtársra, 
a képzőművészettel, filozófiával, eszmetör-
ténettel kitartóan barátkozó, a vallomásos-
ság iránt nyitott, mégsem magamutogató 
élettanúra is. Március végén a nagyváradi 
Partiumi Keresztény Egyetem zeneművésze-
ti szakának oktatói szerveztek emléktalál-
kozást a világháló különb-különb pontjain 
képernyő előtt kuksoló zenészek és muziko-
lógusok közreműködésével (Csákány Csil-
la, Fodor Attila, Hausmann-Kódóry Alice, 
Hoch Sándor, Horváth Bálint, Kristófi János, 
Lászlóffy Zsolt, Németh István Csaba, Wind-
hager Ákos), akik az általuk legérdekesebb-
nek talált nézőpontokból – elsősorban persze 
a zenetudományi problematizálás szintjén – 
közelítettek Terényi szellemiségéhez, élet-
művéhez, zenei üzenetvilágához.

Hangfelvétel-múzeumunk most szemlé-
zendő „kiállítási tárgya” egy harminchét év-
vel ezelőtt kiadott lemez egyik felvétele (Elec-
tre cord ST-ECE  03334, A  oldal). Terényi 
Barokk rapszódiája hallható rajta, amelyet 
szerzője szóló csellóra és kamarazenekarra 
– vonósok, ütőhangszerek, hárfa, csembaló 

ad libitum – írt ugyancsak 1984-ben. A fel-
vételen a csellista Szabó Péter partnere a 
Marosvásárhelyi Filharmónia George Du-
dea által koordinált kamarazenekara volt.

A Barokk rapszódia voltaképpen egy neo-
barokk versenyműsorozat negyedik darab-
jaként született, amelynek első alkotása a 
Vivaldiana (1983) volt – ezt a román hang-
lemezkiadó ugyancsak viszonylag nagy pél-
dányszámban forgalmazta. A  nyolcvanas 
években nem Terényi volt az egyetlen kom-
ponista, aki a versenymű (koncsertó) mint 
zenei forma továbbgondolásával, „reaktua-
lizálásával” kísérletezett. A szólóhangszer 
és a kamaraegyüttes bináris, a párbeszéd-
re, összefonódásra, ellentétezésre és egység-
teremtésre egyaránt módot adó alkalmazá-
sa a 20. századi zene(történet)i fejlemények 
fényében igen lelkesítő lehetőségeket csillan-
tott fel a szerzők előtt, s minthogy a múlt 
század utolsó harmadában mind erőtelje-
sebben érvényesültek a posztmodernitás 
elvei, amúgy is kézenfekvő volt a verseny-
mű-forma barokkságainak és a kortárs idő 
igényeinek ötvözése akár a strukturális-szó-
lamszerkesztési, harmóniai, ritmikai, ago-
gikai, dinamikai megoldások, akár a többé 
vagy kevésbé közvetlen parafrázisok útján.

Terényivel kapcsolatban ismételten el-
hangzik, hogy zenei forráskeresései során 
nagy előszeretettel nyúlt vissza az ún. ré-
gizene állományaihoz – ezen belül azonban 
igen ritkán, szinte kivételszerűen a hiteles 
népzenei hagyatékhoz. A Barokk rapszódia
izgalmas mű e tekintetben, minthogy bizo-
nyos tételeiben határozottan felfedezhetők a 
népzene körében is érvényes dallamrészek. 
Ez, ha igaz is, csak úgy igaz, hogy a 17–18. 

századi lejegyzett, többnyire udvari kiszene-
karok számára notált dallamok formájában, 
mintegy közvetve áthagyományozott utalá-
sokként kaptak helyet a műben.

Ami tehát kvázibarokk a cselló-rapszódi-
ában, az elsősorban szerkezeti és (meta)sti-
lisztikai értelemben az. Ami pedig erdélyi, 
az a kötelezően megidézett „bartóki-kodályi” 
eszmehagyatékkal való – és korántsem en-
gedelmes-behódoló! – szembenézés. Terényi, 
aki pályája kezdetén épp úgy ott ült a „bar-
tóki-kodályi” osztályterem valamelyik padjá-
ban, mint bármely más hazai komponista-pa-
lánta, sokkal urbánusabbá, „világibbá”, olykor 
avantgárdabbá vált pályatársai többségénél.

Szabó Péter – aki az Electrecord-felvétel 
elkészültekor még a kolozsvári Zeneakadé-
mia növendéke volt, s aki a kilencvenes évek-
től már Magyarországra áttelepülve nőtt a 
nemzetközi koncertélet ismert személyiségé-
vé – rendkívül meggyőző teljesítményt nyúj-
tott a Barokk rapszódiával. A kidolgozott, jól 
alapozott könnyedség és az okos zeneértés 
egyaránt félreérthetetlen a játékában. A Te-
rényi-műben sok és intenzív felső fekvésű 
dallamvezetés egyetlen pillanatra sem hoz-
ta zavarba, csellója énekelt, a concertante fá-
zisokban igazi partnerként tudott visszavo-
nulni is. Különösen emlékezetes az öttételes 
Barokk rapszódia negyedik részében (Alleg-
ro) nyújtott fúga-teljesítménye, amely sike-
resen elevenítette fel és szintetizálta az elő-
ző tételek motívumainak sajátos arculatát. 
Szabó játékának technikai mikrorétegekig 
lehatoló elemzése bizonyára kimutathatná a 
családi örökségből táplálkozó és a kiváló ta-
nárok figyelme nyomán érlelt egyéni tehetség
és munka beérett termésének minden – a ké-
sőbbi években tovább nemesített – erényét.

JAKABFFY TAMÁS

Egy vizuális 
karanténregényről
Március 10-én nyílt a bukaresti Magyar Kulturális Intézet és 

a Román Nemzeti Szépművészeti Múzeum közös szervezésében, a 
fővárosi Műgyűjtemények Múzeumában Részegh Botond csíksze-
redai képzőművész Becsomagolt hétköznapok/ Desene dintr-o axă 
îndepărtată című tárlata. A kiállítás anyaga,  77 tusrajz és 7 nagy-
méretű festmény, amelyeknek néhány reprodukciója a Helikon ha-
sábjain is látható, negyven nap alatt készült el – a legelső rajz a 
karantén kezdeti időszakában, amikor még  reméltük, hogy a be-
zártság legfeljebb pár hónapig tart, utána visszatérhetünk a meg-
szokott életvitelünkhöz. Időközben kiderült, hogy az újranyitás csak 
egy távolabbi jövőben képzelhető el, alkalmazkodnunk kell egyén-
ként és közösségként is olyasmihez, amiről nagyon keveset tudunk. 
A kiállítás kurátora, Ana Negoiță szerint a grafikák és festmények 
egy műhely világjárvány alatti történéseiről szóló pszichológiai 
 thriller forgatókönyvének képkockáiként értelmezhetők. Az alkotói 
térbe zárt szorongó, magányos művész paradigmája nem  feltétlenül 
a járványhelyzetben keletkezett, de az elmúlt év történései megvál-
toztatták a művésznek a közönséggel, illetve a nyilvános kiállítóte-
rekkel szembeni kapcsolatát, az alkotói térrel szembeni viszonyát. 
A műhely ilyen körülmények között fizikai és szellemi karantén-
hellyé vált, hangulata sajátosan adaptálódik az új életdinamikához.

Hogyan fér meg 38 négyzetméteren három ember, hogyan élik 
meg azt, hogy beszűkült az életterük, hogy hirtelen olyan vesztesé-
gek érik őket, amelyekre nem lehetett felkészülni?  Egy régi szász 
szokás szerint hogyha a házastársak közötti nézeteltérések elmér-
gesedtek, összezárták őket egy szobába, ahol egyetlen ágy, asztal, 
szék, tányér, kanál és villa volt – ha sikerült egy hétig békében osz-
tozniuk ezeken, a falu bölcsei úgy döntöttek, képesek a közös élet-
re. A karantén és a világjárvány azonban ennél mélyebbre ásott az 

életünkben, lelkünkben, a személyes szabadság és élettér határa-
in túl olyasmiket kérdőjelezett meg, amiket születésünktől fogva 
evidenciaként vettünk tudomásul. Normális volt az, hogy szeret-
teinket megöleljük, oda megyünk és akkor, amikor szükséges vagy 
ehhez kedvünk van. A járványhelyzet ezt a „rendet” eltorzította, fé-
lelmeket és rettegéseket hozott, átírta hétköznapjainkat, megvál-
toztatta emberi kapcsolatainkat, újra kellett értelmeznük azt, amit 
korábban társasági életről, utazásról vagy munkáról gondoltunk. 

A képzőművész – más művészekhez hasonlóan – egyenlő mér-
tékben igényeli az elvonulást, csendes szemlélődést, de az aktív je-
lenlétet is, a visszajelzést vagy visszaigazolást a közönség részéről. 
Részegh Botond „karantén-sorozata”  erről az átalakulásról  szól, a 
személyes, önéletrajzi kiindulóponton túl azt a zaklatottságot, bi-
zonytalanságot tükrözi, amelyben élnünk, léteznünk, alkotnunk 
kell. A Becsomagolt hétköznapok vizuális karanténregényként is 
éretelmezhető, a művész perspektíváján keresztül nemcsak a ké-
nyelmetlenségről, frusztrációkról „olvasunk”,  hanem a reményről 
és derűről is, arról, hogy a bezártság hatására talán jobban figye-
lünk egymásra családon, párkapcsolaton belül, hogy az új helyzet 
más távlatokat, lehetőségeket nyithat. 

Részegh Botond (sz. 1977, Csíkszereda) a bukaresti Képzőművésze-
ti Egyetemen Mircia Dumitrescu grafikus osztályában diplomázott. 
Jelenleg a csíkszeredai Új Kriterion Galéria művészeti igazgatója. 
Az elmúlt években olyan rangos helyszíneken voltak egyéni kiállítá-
sai, mint például a temesvári Művészeti Múzeum, a kolozsvári Inter-
ferenciák Nemzetközi Színházi Fesztivál, a budapesti Várfok Galé-
ria, a New York-i Gallery MC, vagy a bécsi Román Kulturális Intézet.

MÁRTON EVELIN



A Helikon 2021/7-es lapszá-
mában közölt Naivitás című 
rejtvény megfejtése: A hiszé-
kenység a lelki jóság jele.

Szavak
VÍZSZINTES: 1. Joseph Joubert 
aforizmája; első rész. 13. Poharat 
színig önt. 14. Nyájat hajt. 16. … gróf-
ja; Rossini operája. 17. Az arzén vegy-
jele. 18. Felgyűlt akadály. 20. … Elek; 
rajzfilmhős kecske. 22. Kettőzve: ropo-
gós édesség. 24. Lapos konyhai edény. 
25. Középszám! 26. Francia terror-
szervezet volt. 28. Svéd férfinév. 30. 
Habzó ital, régiesen. 31. Hanga. 33. 
Csak félig! 34. Az Ung folyó ukrán ne-
ve. 35. Vasúti talpfa. 36. Iránnal ha-
táros ország. 38. Londoni fű színe! 40. 
Gyűrű alakú korallzátony. 42. Szén-
savas üdítőital. 44. Egykori német ál-
lam névbetűi. 45. … Sámuel; magyar 
király volt. 46. Dobolni kezd! 47. Más 
elől befaló. 49. A Rajna mellékvize. 50. 
Irányában. 52. Régi tömegmérték. 54. 
Éneklő szócska. 55. Jogvita. 56. A nát-
rium vegyjele. 58. Becézett Renáta. 60. 
Féltő védelem. 63. Igen, oroszul. 65. 
Lélek a komiknál. 66. Téli úttisztító 
eszköz. 67. Sémi nép muzsikája. 70. 
Joseph Joubert aforizmája; har
madik, befejező rész.

FÜGGŐLEGES: 1. Parányi. 2. 
Nem dolgozó méh. 3. Joseph Jou
bert aforizmája; második rész. 4. 
Menetelő! 5. Baranyai község. 6. Sár-
gás talaj. 7. Páros nyíl! 8. Azon a he-
lyen. 9. Csík, bizalmas szóval. 10. … 
am See; osztrák város. 11. 60 perc-
ből áll. 12. Széfbe rejt. 15. Egyre oko-
sabbá váló. 19. Dugi …; horvát sziget. 
21. Rakpart, németül. 23. Én, olaszul. 
27. Barkácsgép márkája. 29. Házbér-
lő. 30. Együttérzés nélküli. 31. Helye-
sen tippelő. 32. Az argon vegyjele. 34. 
A  bibliai Ábrahám városa. 35. Azo-
nosak! 37. Juhhodály. 38. … kakas; 
francia jelkép. 39. Nemzetközi, rövi-
den. 41. A lantán vegyjele. 43. A for-
dítottja is igekötő. 46. Mosópor már-
kája. 48. Fül, angolul. 49. Köszönés 
Hawaiion. 50. Középen kettéoszt. 51. 
Jómagam. 53. Hideg teszi az emberrel. 
55. Magyar „atomváros”. 57. Statisz-
tikus alapanyaga. 59. De még meny-
nyire! 61. Növényi forrázat. 62. Shel-
ley tündérkirálynője. 64. Turku (finn 
város) svéd neve. 68. A rádium vegyje-
le. 69. Az ábécé utolsó betűje.

R. T.

Májusi évfordulók
 1 – 290 éve született Gustaf Philip Creutz svéd költő
  100 éve született Vladimir Colin román író
  90 éve született Jánky Béla erdélyi költő
  120 éve született Szerb Antal
 2 – 120  éve született Willi Bredel német író
  125 éve született Gottfried Benn német költő
 3 – 260 éve született August Friedrich Kotzebue német író
 4 – 260 éve született Johann Friedrich Herbart német pedagógus
 5 – 110 éve született Elza Kezbere lett költőnő
  190 éve született Vilhelm Lagus finn író
  225 éve született William Epps Cormack kanadai író
 6 – 60 éve halt meg Lucian Blaga román költő
  210 éve született Christian Morgenstern német költő
 7 – 245 éve született Berzsenyi Dániel költő
  595 éve született Giovanni Pontano olasz író
  160 éve született Rabindranath Tagore indiai író
 8 – 170 éve született Miloslav Bella szlovák költő
  160 éve halt meg Teleki László író
 9 – 250 éve született Rahel Levin német író
 10 – 500 éve halt meg Sebastian Brant német költő
  145 éve született Ivan Cankar szlovén író
 11 – 140 éve halt meg Henri-Frédéric Amiel svájci író
  1200 éve halt meg Bölcs Leó bizánci író
 12 – 100 éve halt meg Emilia de Pardo Bazán spanyol író
  225 éve halt meg Johann Peter Uz német költő
 13 – 215 éve halt meg Samuil Micu román tudós
 14 – 245 éve született Robert Owen angol szociológus

  120 éve született Rab Gusztáv író
 15 – 420 éve halt meg Baranyai Decsi Czimor János erdélyi hu-

manista
  110 éve született Max Frisch svájci író
 16 – 90 éve halt meg Johan de Meester holland író
 17 – 140 éve született Jakabffy Elemér erdélyi publicista
  190 éve halt meg Köteles Sámuel filozófus
 18 – 110 éve halt meg Ioan Adam román író
  40 éve halt meg William Saroyan amerikai drámaíró
 19 – 110 éve halt meg Böhm Károly filozófus
 20 – 100 éve született Wolfgang Borchert német író
  170 éve halt meg Stanko Vraz horvát költő
 21 – 100 éve született Andrej Dmitrijevics Szaharov orosz tudós
  250 éve halt meg Christopher Smart angol költő
  145 éve született Teffi orosz író
 22 – 130 éve született Johannes Becher német költő
  150 éve halt meg Friedrich Halm osztrák író
 23 – 150 éve született Garabet Ibrăileanu román kritikus
  145 éve halt meg Jankó Král szlovák költő
 24 – 170 éve született Bartók Lajos költő
 25 – 340 éve halt meg Pedro Calderón de la Barca spanyol 

drámaíró
 26 – 45 éve halt meg Martin Heidegger német filozófus
  130 éve született Pär Lagerquist svéd író
 27 – 150 éve született Heinrich Mann német író
  40 éve halt meg Pilinszky János költő
 28 – 105 éve halt meg Ivan Franko ukrán költő
 29 – 110 éve született Léá Goldberg héber írónő
 30 – 120 éve született Icik Manger jiddis költő
 31 – 70 éve halt meg Hermann Broch osztrák író
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Készült a Magyar Kormány
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