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„Az egész pályám az 
identitás kérdése körül 
mozgott”

BESZÉLGETÉS
PÉCSI GYÖRGYIVEL 12

Lapszámunk 1., 5-10., 12. és 15-17. oldalait Kelemen Kinga Madár-radar címmel a kolozsvári Koffer 
kávézóban nyílt kiállításának anyagával illusztráltuk.

HORVÁTH BENJI

Gomolyog
Van egy eldugott szelet a régi városfalból a 

Szentlélek utcában. Egy régész barátom hívta 
fel rá nemrég a figyelmem. Hogy cirkusz van, 
mert valami irodaházat akar mellé építeni va
laki, hogy aztán az irodákból lehessen benne 
gyönyörködni. Ma arra jöttem el — épül is az 
irodaház.

A környék minden sarkán jobbnál jobb ká
vékat kapni. Erre már felfigyelt a Vogue is. Fa- 
gyizók, galériák, exotikus konyhák mindenütt. 
Ez a hegyek közé zárt tranzitváros minden idő
ben cserélgeti arcait. Sokan csak átutaznak, 
Nyugatról Keletre haladva, sokan tanulni jön
nek, Keletről Nyugatra, és még többen ragad
nak itt, innen is, onnan is. Kesernyés itt a nosz
talgia, és szépelgő a jövő -  elemi erővel sugárzik 
köveiből a befejezetlen történelem.

Nem is olyan régen csak három kopott színe 
volt arcának, és a belőlük kikeverődött szürke
ség. Ma kozmopolita és hipszter, Kelet-Európa 
Szilícium-völgye, egy egész évben tartó Kincses 
Fesztivál. Reped szét a burjánzó kultúrá(k)tól -  
no meg a fullasztó forgalomtól. Gyerekkorom
ban egy lélek alig já rt a nyári utcákon. Miénk 
volt a város. Egy taxissal végigsoroltuk az utcá

kat, ahol húsz éve egész télen gondtalanul lehe
tett szánkózni. Kamaszkoromban voltak utcák, 
ahol veszélyes volt megszólalni magyarul, és a 
központ kocsmáiban is naponta bele lehetett 
futni valami balhéba. Egy hónapja, amikor sö
tét emlékeket felhozó események rossz szájízére 
ébredtünk hirtelen, itt hangot kaphatott az in- 
teretnikus szolidaritás. Ez a város mindenki
nek mást ad, más titkot, más örömöt, más fáj
dalmat. Ezt érzem akkor is, amikor a minap 
megjelent Kolozsváros antológiát olvasom.

Szeretni kell ezt a várost, ahogy azt megkí
vánja — odi et amo. Mert itt bármi megtörtén
het, de mégse mindig történik (mint például 
Budapesten) -  mégsem olyan egyszerű. Eluntat, 
aztán felkap, és alig enged leszállni. Kifullaszt, 
aztán elringat. Hol lemarad, hol túltesz magán, 
igyekszik valahova. Néha azt érzem, kezd kinő
ni lassan engem is.

Kopog ma a szomszéd, hogy szelektív kuká
kat kell venni, mert ezentúl így gyűjtik be a 
hulladékot. Csikkek jutnak eszembe, amiket 
életem során elpöcköltem az utcákon. Műanyag
zacskók és -flakonok garmadája, amikkel én is 
hozzájárultam a globális romláshoz. És Patarét, 
ahol egy asztalos, költő barátommal kidobott 
bútorokat hasznosítanak újra a cigánygyerekek.

Gomolyog a város teste a völgyben, épülnek 
az irodaházak, restaurálják a templomot, já r
kál az állványokon, szemlélődik Szent Mihály. 
Bizakodik, de azért -  mint gazdátlan korsó sör
nek a júliusi napon — megvannak a kételyei.

Láng Orsolya
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„Az egész pályáin
az identitás
kérdése körül
mozgott”

Beszélgetés
Pécsi Györgyi
irodalom történésszel

-  „Fiatal voltam, őrülten hittem az iro
dalomban” -  olvashatjuk egyik írásában a 
B árk a  folyóirat honlapján. Átvette ennek a 
hitnek a szerepét az elköteleződés?

— A hetvenes évek második felében meg 
a nyolcvanas években szocializálódtam, 
váltam felnó'tté. Egyfelől merev, rettene
tesen fullasztó, levegőtlen kádári dikta
túrában éltünk, másfelől nagyon nyüzs
gő-pezsgő szellemi évek voltak, nem csak 
a kortárs irodalomban. Egy kicsit kinyílt 
a világ. Én főleg a filmeket figyeltem. 
Mindent megnéztem, a jobbakat több
ször, rendszerint az első sorban, oda két 
forint volt a mozijegy. Tarkovszkij, Anto
nioni, Pasolini, Wajda, Jancsó, Huszárik, 
Kosa, Szabó István, aztán Bódy Gábor, 
Jeles András filmjeit. A Balázs Béla Stú
dió meg Sára Sándor és a Gulyás testvé
rek dokumentumfilm-sorozatait. Kezdtük 
megismerni az elhallgatott meg elhazu
dott magyar történelmet. Egy időben na
pi színházba járó is voltam, de igazából az 
alternatív zene vonzott: Kex, Balaton, Bi
zottság, Európa Kiadó, Cseh Tamás. El
indult a táncházmozgalom, az Erdély-já- 
rással — mint Kolumbusz Amerikát 
-  fölfedeztük a határon túli magyarságot. 
A lengyel pápa uralkodása meg a Szolida
ritás mozgalom kezdetén Lengyelországba

zarándokoltunk. A kijárási tilalom idején 
voltam Varsóban, tankok meg rohamosz- 
tagck vették körül az óvárost, tízezrek lá
gerekben meg a börtönökben, de a len
gyelek nem féltek, és ezt borzongató volt 
megtapasztalni.

Minden elkezdett őrült sebességgel mo
zogni, bár minden mozgást megpróbált le
fojtani a hatalom. Éreztük, hogy valami 
történni akar, meg történik is, amit első- 
sorban az irodalomban és az irodalom ré
vén tapasztalhattunk. Mik is történtek? 
Csak néhány példa: Illyés Gyula köny
vének, a Szellem és erőszaknak a bezú- 
zása, a Tiszatójban a Láncránjan-írásra 
adott Köteles Pál-válasz, Csoóriék betil
tása, a Tiszatáj, a Mozgó Világ betiltá
sa, Nagy Gáspár „rendszerváltó” versei, 
a ‘86-os botrányos írószövetségi közgyű
lés, a Duray-Csoóri ügy. A ‘68-as prá
gai tavaszra következő Egyszemű éjszaka 
szerzőinek a zaklatása Csehszlovákiá
ban, a Sziveriék-féle Új Symposion betil
tása Jugoszláviában, a romániai, erdé
lyi magyar irodalom világirodalmi rangú 
műveivel való elemi találkozások. És mel
lette, persze, szolidabban, mint Romániá
ban, nálunk is tömeges alkoholizmus, ön- 
gyilkosság, depresszió.

A nyolcvanas évek elején a demokra
tikus ellenzék titkos előadásaira jártam,
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1958. július 23-án született Zalaszentgróton. A Szombathelyi Tanárképző Főiskola ma
gyar-könyvtár szakán végzett 1980-ban. 1980 és 1984 között tanár, majd könyvtá
ros. 1984-től jelennek meg kritikái, tanulmányai folyóiratokban. 1990-től a Szépha
lom Könyvműhely szerkesztője, 1993-96-ban vezetője. 1996-tól szabadfoglalkozású, 
1998-tól az Új Könyvpiac szerkesztője, 2002 óta felelős szerkesztője. Főleg a határon 
túli kortárs magyar irodalommal, költészettel foglalkozik, Tőzsér Árpád és Kányádi 
Sándor monográfusa. A Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, az MMA Kiadó 
vezetője. Főbb díjai: József Attila-díj (2005), Székelyföld-díj (2009), Magyar Arany Ér
demkereszt polgári tagozat (2018).

a 2. lapszámtól terjesztettem a Beszélőt, 
s ha jól emlékszem, ‘84-től már inkább a 
nemzetiek társaságát kerestem, Lezsák 
Sándorékat, a későbbi MDF-eseket. A tá r
sadalmi meg az értelmiségi törésvonala
kat a nyolcvanas évek végéig szinte nem 
érzékeltük. Volt közös értékeszmény, Eu
rópa, értelemszerűen Nyugat-Európa, egy 
szabadságeszmény, ami alatt gondolat
szabadságot, szólás- meg mozgásszabad
ságot értettünk, s amit nagyon-nagyon 
akartunk. Kétségtelen, hogy erősen átpo
litizálódott akkortájt az irodalom, s csak 
utólag látszik, hogy a nyolcvanas évek 
szellemi mozgásai valójában a rendszer- 
változás katalizátorai voltak. A „létezett 
szocializmus” idején, a hetvenes-nyolcva
nas években aránytalanul nagy társadal
mi elvárás fogalmazódott meg az iroda
lommal szemben, és ennek, becsületére 
legyen mondva, fő vonalakban meg is fe
lelt. A rendszerváltozások után az iroda
lom elvesztette ezt a kiváltságos pozíció
ját, ami rendjén van. De az új világrend 
berendezkedésével meg a kommunikációs 
forradalom térnyerésével erőteljesebben 
marginalizálódott, mint szeretné(m)nk. 
Hogy átvette-e a hit szerepét az elkötele
ződés? -  azt hiszem, inkább a várakozás 
vette át. Nagyon kevés igazán izgalmasat, 
újat látok a mai magyar irodalomban, in
kább tétova keresgélést.

-  Megbecsült helye van a jelenlegi irodal
mi életben és diskurzusban. Többen kiemel
ték munkássága panorámajellegét, mivel 
elmélyülten foglalkozik a határon túli ma
gyar irodalommal is. Én úgy látom, hogy 
írásainak alappillére összességében az ér
téktudat. Honnan ered és mi tartja meg ezt 
a szemléletet?

-  A határon túli magyar irodalom ad
ná egy szemlélet panorámajellegét? Non
szensz... Szerintem ha magyar irodalom
ban gondolkodunk, akkor evidens, hogy 
a magyar irodalom egészében gondolko
dunk. Láng Gusztáv ismert bonmot-ja 
szerint Csonka-Magyarországon csonka
magyarok élnek. S ha ez így van, akkor 
a magyarországi irodalom önmagában 
csonka magyar/nemzeti irodalom, és csak 
a kisebbségben íródottakkal együtt teljes, 
engem pedig az egész érdekel.

Ha panoráma, akkor inkább a rend
szerváltással indult Új Könyvpiac című 
könyves lapot említeném, amit másfél-két 
évtizedig szerkesztettem. Valamennyire a 
régi, a Tarján Tamás szerkesztette Könyv
világ folyóiratot szerettük volna folytat
ni. Havonta 30-40 könyvet ismertettünk, 
mindenfélét, szépirodalmit is, meg -  mert 
a szépirodalom ugyan kitüntetett része, 
de csak része annak, amit kultúra alatt 
értünk — bölcseletit, meg sokféle tudo
mányost is. Tamás sokkal tájékozottabb 
volt nálam, nagyon becsültem ezért, meg 
azért is, mert megpróbált irányzatokon 
felülemelkedni, minden értéket befogad
ni. A rendszerváltozással kiváló könyszer- 
kesztőgárda öröklődött át a könyvszakmá
ba, s ezek a szakemberek a kétezres évek 
elejéig aktívak voltak, hajszálpontosan 
tudták a könyvek, művek helyi értékét. 
Napi kapcsolatban álltam egészen külön
böző értékorientációjú, ízlésű szerkesz
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tőkkel meg 40-50 recenzenssel. Arra va
gyok büszke, hogy évekig az Új Könyvpiac 
volt az egyik, de talán az egyetlen olyan 
lap, amelyben természetesen jelent meg 
egymás mellett a „népi meg az urbánus”, 
a „liberális meg a nemzeti” szerző -  és ez 
soha, semmikor nem okozott semmiféle 
konfliktust. Az irodalomtörténészi, kriti
kusi munkám „tárgya” elég jól körülhatá
rolható, nyilván vannak preferenciáim, de 
azt szoktam mondani, hogy akkor is tole
rálom a másként gondolkodást, ha valaki 
másként gondolkodik, mint én.

-  Mégsem elfogult; például mikor az ön
azonosságot vagy az identitáskérdést vizs
gálja a -  mint egy, Literán megjelent írásá
ban fogalmaz -  „mai, fáradt poszt-korszak” 
idején, a hazát (mint e szempontok egyik fő  
’princípiumát’) egyaránt tudja az idegenség 
és az adomány felől értelmezni. Mit gondol, 
többnyire miért váltak az irodalomban is 
viszonylagossá ezek a fogalmak?

-  Tulajdonképpen az egész életem és 
pályám az identitás kérdése körül moz
gott és mozog ma is. Az identitás ma is 
kérdés, súlyponti kérdés, nemcsak a ha
táron túli magyaroknál, nálunk is, Eu
rópában is. Rengeteg a dilemmás kérdés, 
de a régi fogalmaink nem alkalmasak 
azok megválaszolására. Látható példá
ul, hogy Nyugat- és Közép-Európa más
ként identifikálja magát, más a célképze
te, demokrácia-értelmezése, múlttudata, 
mások a reflexei. A mainstream például 
a nemi identitást központi kérdésnek te
kinti, holott abszolút periférikus, de hogy 
merre ta rt Európa, mit őriz meg, az meg 
mintha nem volna érdekes. Aleida Ass- 
man szerint a mai Európa történelmi és 
kulturális emlékezete egy-két gyújtópon
tú  ellipszishez hasonlít, az újkori Euró
pának nincs közös emlékezete, identitá
sa. Nálunk nemzeti szinten is dilemmás 
az identitás. Lassan száz éve külön po
litikai államokban él a magyarság, más 
történelmi emlékkel, kulturális hagyo
mánnyal, beágyazottsággal. Kántor La
jos egyik utolsó könyvében is mániáku
san azt faggatta, összesimul-e a homogén 
nemzettudatú magyarországi és a kisebb
ségben élő határon túli identitása. Az „ál
lamalkotó többség -  nemzeti kisebbség” 
kérdése kulturálisan is fontos kérdés len
ne, ennek politikai megoldhatatlanságá
ból például Nyugat-Európa semmit nem 
észlel, és nem is érdekli. Kérdés lehet pél
dául, hogy számolunk-e az irodalomban 
azzal a félmilliónyi magyarral, akik ‘89 
után hagyták el a szülőföldjüket. Konk
rétan: Melinda Nadj Abonji vagy Terézia 
Móra némely regényét a magyar irodalom 
részének is tekintsük-e. Szerintem igen, 
és lehetséges, hogy ez a legutóbbbi nagy 
kirajzás már idegen nyelven fogja tovább
írni a szétszóródó-beolvadó magyar sorsot 
és irodalmat.

A világ keresi a helyét, közben óriási 
népmozgások zajlanak. Ezt Magyarorszá
gon kevésbé érzékeljük. Úgy vagyunk ve
le, mint az ivóvízzel: a vécét is ivóvízzel 
öblítjük le, mert pillanatnyilag van bőven, 
de ha bárhová elutazunk, azért a legelső 
kérdésünk mindig az, hogy iható-e a he
lyi csapvíz.

-  Ez azért is érdekes, mert a saját élette
rünkben szintén fontosnak tartja, hogy ké
pesek legyünk eligazodni a szülőfaluban, 
a „tájhazában”. Össze tudná foglalni, hogy 
Önnek milyen többletet adott az eligazodás 
ezen képessége?

-  García Márqueztől Kányádi Sándorig 
nagyon sokan leírták, hogy minden az el
ső valahány évben dől el. A franciává lett 
Emil Cioran is azt vallotta, hogy akkor 
szűnt meg a boldogsága, amikor elhagy
ta a szülőfaluját. Közép-Európa vidéki ré
gió, a legtöbb ember felmenője jött vala
honnan. A 19. század végi polgárosodástól 
kezdve folyamatosan és intenzíven „mig- 
rál” a magyarság is. Trianon után, aztán 
a kommunizmus alatt is elképesztő ará
nyú külső-belső migráció zajlott, a ‘89 
utániról nem is beszélve. A nagyon gyors 
változásokat nehezen követi a lélek, ren
geteg a törés, az elbizonytalanító hatás. 
Ezek nem föltétlenül direkt módon jelen
nek meg az irodalomban (hál’ Istennek), 
de megjelennek. Inkább az értelmezések 
nem teszik láthatóvá, mert az új irodalom
értelmezések nem privilegizálják az iro
dalomban megfogalmazódó identitáskér
dések vizsgálatát.

Ágh István annak idején elmenekült 
Iszkázról, de jó ideje semmi másról nem 
ír, csak a szülői házról. Oravecz szintén. 
Nádas Péter a Párhuzamos történetek ben 
éppúgy, ahogy Ferenczes István a Vesze
delmekről álmodom könyvében eredet
kutatást végez, a személyes emlékezetet 
építik föl -  más olvasatban: az identitást 
írják körül. Az elmúlt években a Kortárs 
folyóiratban Szülőföldem címmel vagy 
fél száz író esszéjét közöltük. Megrendí
tő, mennyire bennük él és mennyire meg
határozza a világban való jelenlétüket az, 
hogy valahol otthon vannak: egyre inkább 
elhagyott szülőhelyükön, emlékekben, egy 
virtuális térben. Ugyanakkor versszer
kesztőként is azt tapasztalom, hogy a fia
talabb költőnemzedékek szinte kizárólag 
kis magántörténeteikről, személyes aurá
jukról írnak, és ha kapcsolódnak a tágabb 
térhez, inkább csak a nagyszüleikhez kö
tődnek. Ez azt jelenti, hogy mikroszinten 
dilemma a világban való eligazodás.

-  Éppen az értékváltás időszakában kezd 
el foglalkozni Kányádi Sándor életpályá
jával. Visszatekintve mivel magyarázza a 
Kányádi-opustól való érintettségéti

-  A hetvenes évek végén elemi erővel 
szólított meg a határon túli magyar iro
dalom, nemcsak Kányádi, de Szilágyi Do
mokos, Hervay Gizella, Szőcs Géza, Do
monkos István, Tőzsér Árpád költészete, 
Szilágyi István, Gion Nándor regényei, 
Sütő András meg Kocsis István drámái, 
Beke György szociográfiái is. Elkezdtem 
hát szisztematikusan elolvasni mindent, 
ami határon túl íródott, meg amihez hoz
záfértem. Kutatási engedéllyel még né
hány emigrációs lapot, könyvet is elolvas
hattam. Magyarországon négy dolgot nem 
érinthetett a nyilvános beszéd: a Szovjet
unió megszálló jelenlétét, az egypártrend- 
szert, Kádár gyalázatos szereplésével az 
‘56-os forradalmat, valamint a határon tú
li magyarság sorsát. A nyilvánvaló hazu-

dozás, történelemhamisítás fölháborított, 
és, ahogy említettem, ezekben az években 
nagyon nyitott volt a magyarországi értel
miség, ekkoriban próbálta meg a hallga
tás, hazudozás falait megrengetni. A ha
táron túli, akkoriban különösen az erdélyi, 
romániai magyarság veszélyeztetettségét 
az ott született magyar irodalmak szólal
tatták meg, mégpedig világirodalmi szin
ten. 2003-as Kányádi-monográfiámban, 
enyhe pátosszal, azt írtam, hogy versei
ben a várt Erdély szólalt meg, az értéktu
dat méltóságával és önérzetével. Ezt ma 
sem gondolom másként. Sőt, azt is gondo
lom, akkoriban nekünk legalább annyira 
szükségünk volt a határon túl élők érté
keire, veszélytudat-jelzéseikre, mint nekik 
a mi figyelmünkre.

-  Szövegei túlmutatnak egy-egy tárgyalt 
témakörön, problémán, kissé világértelme
zésekként is olvashatók. Felerősödik ben
nük a társadalmi-történelmi problémák 
iránti fogékonyság és érzékenység, elég, ha 
a globalizmussal kapcsolatos elképzeléseire 
gondolunk. Tárcáiban gyakran megjelenik 
a hiány, érzékletesen ír például a betlehe- 
mes előadások egykori varázsáról. Lehetsé
ges, hogy az erdélyi irodalomban, azon be
lül pedig Kányádi Sándor életművében az 
értékőrzés alappilléreit találta meg?

-  Kányádból tényleg rengeteget tanul
tam, vagy talán nem is tanultam, hanem 
az ő külön bejáratú szabadegyetemein 
(„fecsegéseinken”) értettem meg az iro
dalom, a költészet alapkérdéseit, meg ta
lán az erdélyi (Sándor bácsi következete
sen romániaiságot is mondott), kisebbségi 
magatartás mintáit. Az volt a csodálatos, 
hogy nagyon összetett, bonyolult dolgo
kat, jelenségeket is a matematikai képlet 
szintjén, ugyanakkor közérthetően tudott 
megfogalmazni a verseiben is, meg a min
dennapi beszédben is. „Óh, az izmusok!” 
-  mondta. „Minden izmus vagy mifene 
mindig is megvolt a költészetben, mint er
dőben a fák, s most kiemelnek egyvalamit 
és azt mondják rá, csak ez a modern — köz
ben nem veszik észre az erdőt”: egyeteme
ken kellett volna poétikát tanítania. Hogy 
léteznek erkölcsi axiómák az életben, és 
hogy nagyon kell azokhoz ragaszkodnunk, 
abban biztosan Kányádi Sándor erősített 
meg. A 2002-es Sörény és koponya két
részessé bővített nagy poémájával Sán
dor bácsi lezárta az életművét, nehezen 
akartuk elfogadni, hogy eztán se új vers, 
se memoár, de igaza volt, az életmű meg
épült. A róla szóló monográfia megírásá
ra ő választott, egy feltétellel: ha úgy írom 
meg, hogy azt egy középiskolás gyerek is 
első olvasásra megértse. 2003-ban a teljes 
életműről írhattam pályaképet, amit tud
tam, beleírtam, azt mondta, rendben van; 
második kiadása a napokban jelent meg 
az Előretolt Helyőrség kiadásában, talán 
ez a kiadás Erdélybe is eljut.

-  Nekem könyvei, tanulmányai, tárcái és 
publicisztikái egyaránt a tanítani és gyö
nyörködtetni elvét juttatják eszembe, olyan 
értelemben, hogy irodalomtörténészként 
mindig közel tudja és legfőképp közel akar-

» » >  folytatás a 4. oldalon
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ja hozni az adott irodalmi tárgyat az olva
sóhoz. Miért tartja fontosnak szélesebb kör
ben is az efféle jelentésadást?

-  Az irodalom  nem  a z é r t v an , hogy a 
g y erek ek e t n y ek tessék  egy plusz t a n 
tá rg g y a l, hogy legyen egy fix  kötelező 
é re ttsé g i ta n tá rg y , u tá n a  m eg doktori 
d isszertációk  vagy tudom ányos elem zések 
író d ja n ak  róla. Persze, ezek is kellenek. 
Jó zse f A ttila  m ég az t m ondta: a  m inden- 
séggel m érd  m agad , m eg hogy költészet 
n é lk ü l m eggörbülne a  v ilág  g y ém án tten 
gelye. K ányád i, hogy a  vers a nyelv szob
ra , és állandó hiányérzetünk ébrentartója. 
V alam i m indig  h iányzik , in m a te riá lis  dol
gok. O lvasóként k ap n i ak a ro k , k é rd ése 
ke t, új szem pontokat, egy k icsit m ásk én t 
ak a ro m  lá tn i  a v ilágot, vagy  éppen m eg
e rő s íté s t várok , n e tá n  lubickolni ak a ro k  
a  nyelvben. Az irodalom  felfedezés. Illés 
E n d re  jegyezte meg, hogy a nagyon részle
tekbe menó' elem zés elidegenít a  m űtől, el
vész a  valódi befogadás élménye. Szíveseb
ben olvasok m űvekről írói esszéket, m in t 
szak tu d o m án y i elem zéseket: Á gh Is tv án  
Fénylő Parnasszusát, Grendel, M arkó, E s
te rh ázy , N ád as esszéit. A m ag y a r  esszé 
k lassz ik u sa i, Vas István , O rbán  O ttó, Cs. 
Szabó, C sik i, Hubay, N ém eth  László, Ró
nay  György, Székely János, és fo ly ta th a t
n ám  a  so rt, eléggé e lkényezte ttek  m inket. 
A k o r tá rs  irodalom ból is leginkább  az esz- 
szét hiányolom , ezért h a  esszé csak  ritk á - 
san  jön  is össze, a r r a  törekszem , hogy leg
alább közérth e tő  legyen az én olvasatom.

-  Az irodalom jelenvalóvá tétele komoly 
hivatás; tágabb öszefüggésben is úgy érzé
keli, hogy „A hétköznapi élet monotóniá
ját mindig az intenzív szellemi jelenlét tö
ri meg”...

-  Az é let önm agában  un a lm as. In te llek 
tu á l is  em b ern ek  az in tenz ív  szellem i je 
len lé t u g y an az t jelen ti, gondolom én, m in t 
egy fiz ik a i m u n k ásn a k , a lk a lm a z o ttn a k  
a  barkácso lás, borászkodás vagy  ak á rm i, 
am i nem  föltélenül hasznos, de kedvét le
li benne, és m egerősíti az önazonosságát 
m eg a helyét a  v ilágban.

-  Ugyanakkor több helyen hangot ad a 
dilemmának, hogy „A kortárs magyar iro
dalom szűk szakmai üggyé zsugorodott, 
marginalizálódott és eljelentéktelenedett.” 
Az állítás 2002-ben hangzott el, mit gon
dol ebben az összefüggésben az irodalom 
mai helyzetéről?

-  Az irodalom  keresi a  helyét a  m egvál
tozo tt tá rs a d a lm i-k u ltu rá lis  té rb en , b á r  
a z t nem  á llíta n á m , hogy a  tá rs a d a lm a t 
is p ró b á ln á  elhelyezni a  m űvekben, vagy 
hogy a  tá rsa d a lo m  is nagyon  k eresn é  az 
irodalom  helyét. H a  m an ap ság  irodalom 
ról beszé lünk , ú gy  tű n ik , több szó h a n g 
z ik  el pén zek rő l, tám ogatásokró l, d íjak 
ról, s ik e rrő l, m enedzsm entrő l, kapcsolati 
tő k érő l, m in t az irodalom  éthoszáról. Mi 
h iányzik?  T a lá n  az alko tó i a láza t. A m ű
vek k ih o rd á sá n a k  a  tü re lm es  igénye. N a
gyon nehéz e llen á lln i a  s ik e rn ek , a si
k e r  v ág y án ak . M a a  legtöbben sik eresek

» » >  folytatás a 3. oldalról akarnak lenni. Olvassák, beszéljenek ró
la, fordítsák, méltassák, díjazzák... Ne
kem rokonszenvesebbek a rejtőzködő al
kotók. Ugyanakkor mindennek van egy 
természetes ritmusa, a magyar irodalom 
a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes évek
ben nagyon inspirativ és nagyon magas 
minőséget hozott létre, nem csoda, ha ki
fáradás érzékelhető.

Kondor Béla a hatvanas években azt ír
ta, hogy már mindenki lehet költő a he
lyesírás ismeretében. Ma már a helyesírás 
ismerete sem feltétel, ellenőrizetlen szöve
gek garmadája jelenik meg. Szerkesztem a 
Kortárs versrovatát, természetes, hogy sok 
gyönge verselményt kapok, s gyakran sej
tem, hogy az önértékére büszke versíró sa
ját költeményein kívül a kortárs kollégá
két sem ismeri, nemhogy a régieket. Úgy 
emlékszem, 30-40 évvel ezelőtt, ha az em
ber a kéziratával bekopogott valahová, 
tudta, hová indul, és hogy a kopogtatás
nak van valami minimum előfeltétele.

-  A  hagyományápoláshoz kapcsolódik, 
hogy az Ön nevéhez köthető a Magyar Mű
vészeti Akadémia nyomtatott és audiovizu
ális részlegének megszervezése is...

-  Jóval a  kö z tesü le t 2011-es m eg a lap í
tá s a  előtt, m ég egyesületi idejében, 2000- 
ben  k e rü ltem  kapcso la tba  az M M A-val, 
Gion N ándor h ívo tt, a ján lo tt az „ifi csa
p a tb a ”. H á lá s  vagyok, hogy ré sz t vehe
tek  ebben a tö rténelm i jelen tőségű , h a ta l
m as szellem i építkezésben . N agyon sok 
k itű n ő  m űvészt ism erh e ttem  meg, s vég
re  n ap i k ap cso la tba  k e rü lh e tte m  a  tö b 
bi m űvészeti ággal is. In n en  nézve ném i
képp belterjesnek látom  az irodalm i életet: 
„írók egym ás k özt”. E gy  képzőm űvésszel, 
zenem űvésszel, építésszel szem ben példá
u l kifejezetten  szerény eséllyel in d u ln ak  a 
nem zetközi m eg m ére tte tésen , de m ég az 
„életpályam odell” m egképzésében is.

Az MMA-ban tulajdonképpen azt csi
nálhatom, amit mindig is szerettem volna. 
Könyvtárat, honlapokat építünk, könyve
ket adunk ki. Örült filmmániámat emlí
tettem, megcsináltuk a legnagyobb ma
gyar videós portált, ezernél több videós 
anyagot hoztunk létre és tettünk köz
kinccsé. Szervezzük az akadémikusokról 
szóló oral historyk és portréfilmek gyár
tását, évente félszáz 52 perces portréfil
met menedzselünk, ezeket hetente vetíti 
a közszolgálati televízió. Nemcsak aka
démikusokról, most éppen Dávid Gyulá
ról és Láng Gusztávról készül portréfilm. 
2017-től pedig, a dokumentációs főosztály 
önállósodása óta, az MMA Kiadót vezet
hetem, nagyszerű munkatársak műhely
munkáját. Gyakorlatilag ugyanazt foly
tatjuk professzionálisabb módon, amit 
2011-ben elkezdtünk. A filmgyártás mel
lett évente ötven-hatvan művészeti könyv 
kiadását tervezzük — valamennyi művé
szeti területről. Csak néhányat említe
nék: a tucatnyi filmes, fotós könyv mel
lett Ács Margit szerkesztésében vagy 
húsz irodalomtörténeti monográfiát is 
megjelentettünk. Építészeti, művészet
elméleti, művészettörténeti sorozatokat 
indítottunk. Az idei könyvhétre Szilágyi 
István korai, kötetben meg nem jelent 
esszéit, Filep Tamás Gusztáv Ligeti Er

nő-monográfiáját, a Cs. Szabó-életműso- 
rozat új darabját adtuk ki.

A napokban  pedig, az A kadém ia M űvé
szete lm életi és M ó d szertan i K u ta tó in té 
zete k e re tén  belül, az M M A tám o g a tá sá 
va l egy m ás ik  n ag y szab ású  v á lla lkozás 
első szak aszá t te t tü k  nyilvánossá a www. 
mmalexikon.hu honlapon. F a lusi M árto n 
n a l a r r a  gondoltunk, hogy érdem es lenne 
á tte k in te n i az u tóbbi h a tv a n  év m ag y a r 
iro d a lm át, 1956-tól 2016-ig, lexikonfom á- 
ban . M egváltoztak  az olvasási, befogadói 
szokások, nem  biztos, hogy a  tudom ányos 
á tte k in té s t  a  szak m án  k ívü liek  is elolvas
sák , de a rövidebb szócikkekben szívesen 
k u tak o d n ak . A lexikon nem  folyam atok
r a  és k iem elt a lk o tó k ra  helyezi a  h a n g 
sú ly t, han em  k o n k ré t könyvekre: horizon
tá l is a n  és m űk ö zp o n tú an  közelíti m eg a 
m ag y a r  iro d a lm a t. Az a lap v e tő  ren d ezé
si elv a kronológia, függetlenül attó l, hogy 
az ad o tt könyv hol je len t meg, B u dapes
ten , K olozsváron vagy  M ünchenben  -  és 
az adott évhez k e rü ln ek  az egyes könyvek 
szigorúan  deskriptiv , közérthetően  megfo
g a lm azo tt iro d a lo m tö rtén eti le írása i. Re
m ényeink szerin t így m egképződhet az az 
össze te tt, sokszínű, h a tá ro k  feletti k u ltu 
rá lis  tér, ah o n n an  r á lá th a tu n k  a kölcsön
h a tá so k ra  is. K örülbelül 700 könyvet (egy 
írótól legföljebb öt kötetet), és 50-70 fonto
sabb esem ényt dolgoz fel a  lexikon, am ely 
2021-ben nyom tato ttkönyv-fo rm ában  is 
m egjelenik. A m űvek k iv álogatásáró l iro 
da lom történészekbő l álló  szerkesztőb i
zo ttság  dönt, ők  és k ü lső  szak é rtő k  írják  
az egyes szócikkeket; a lexikon m u n k á it 
főszerkesztő társam m al, Falusi M ártonnal 
koordináljuk.

Az első elkészült 220 szócikk egy köny- 
nyen kezelhető honlapon már elérhe
tő, a honlapot folyamatosan töltjük. Már 
most félreértelmezhetetlenül látszik, hogy 
a magyar irodalom alapvetően és termé
szete szerint sokféle: merész kísérleti és 
valóságközpontú, közösségi és individu
ális stb. Fontos szempontunk volt a nem 
Magyarországon íródott magyar irodalmi 
műveket is integrálni. Ez olyannyira sike
rült, hogy az előzetes válogatásunk után 
készített statisztika szerint 2/3-1/3 a ma
gyarországi, illetve az összes határon tú
li mű tervezett bekerülésének az aránya.

-  Életrajzában az áll, hogy pedagógus
ként indult a pályán. Gondolkozott már 
azon, hogyan viszonyulna a vizsgált iro
dalmi örökséghez gyakorló tanárként?

-  H m ... T iszte le tte l gondolok a  tan á ro k 
ra , a k ik  tú lterhelve, a lu lfize te tten  és m ég
is odaadó h itte l, n ap  m in t nap , a lá z a tta l  
te sz ik  a  dolgukat. Iro d a lo m tö rtén ete t szí
vesen tan íto ttam , de a m űelem zéstől, p lá
ne a  m űelem ző fogalm azás m inősítésétő l 
a hideg fu tkoso tt a  hátam on . Elemezz egy 
verset! Meg lehet tan u ln i sém ákat, de csak 
k ev eseknek  v an  valódi é rzékenységük  a 
kö ltészethez. T eljesítm ényt szám on k é r
n i viszonylag eg zak t ism ere tek b ő l lehet, 
a  m űelem zést szabad , k ö te tlen  dolognak 
ta r to m , felfedezésnek, rácsodálkozásnak . 
De valahogy, is ten  csudája, sok ta n á rn a k  
ezt is s ik e rü l á tad n ia .

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
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LÁNG ORSOLYA ez a közvetlenül belém áramló hó' 
ha elmozdulok, szökik

K itörési k ísérle t

í.

ahol baltanyomok vannak, ott balta járt 
a felfeszített tér határai törtek 
fák képkeretben körben a falon 
könnyező' erdészekről álmodsz alattuk 
a félfán hónapok után is látható a szénpor 
világít beló'le
az ismeretlenül gyűlöltek ujjlenyomata

azt hittem, körültekintően cselekszem 
ha nem nézek körül 
nem gazdagodom olyasmivel, amit 
eladósodna zálogba kell adnom 
de te leírtál mindent
nagy láttató erővel, mint egy katasztrófát 
sejtető romantikus

a homokra kicsapódott hullám 
habja oszlik ilyen halk surrogással 
ahogy mosdasz, törülközöl 
annyi a terhelés, amennyit 
megbír a szerkezet, olvasom 
sodronyívek a sodrás fölött

a közös ebéd helyett sétát javaslok 
át a szabadsághídon, oda-vissza 
egy népirtás hírétől remegett a hangod 
hazugság lett volna erőt venni rajta

abba ro p p an u n k  bele, am iben  erősek v ag yunk

leroskadsz, sarokba szorítod a hátad 
fáradt vagy, mint a budai föld 
az ölnyi könyv papírzacskóban 
hol ebbe, hol abba veted magad 
elmerülni abban, amihez 
se közöd, se távolságaid 
mintha az idő a torok, benne mi 
az öklendezés 
feljönnénk, lenyel

meneküléssel elejét venni a 
maradni akarásnak 
salétromfelhőkké, kopásesőkké válni 
nagykabáttal súrolni még 
a visszeres tűzfalat

nem illik hozzád ez a lakás 
de szeretem, mondtad

/ /
O k, a z a z  m i

Bárhová fordulunk, a szeretetéhség az úr.
Az utcára néző helyeken nem csak a fény nyer teret, 
hanem az inszomniás zenészek panaszáradata, 
a depressziós festők vég nélküli sóhajai,
és a krákogás, amellyel az írók úgy tekerik körül szóvirágaikat, 
mintha kenderkóccal tömítenének csepegő csaptelepet.

Az új kanapé mintázata jó mimikri, ha szétszednek sem 
lesz feltűnő, haszontalanná vált dirib-darabjainkat 
elszórják majd a páfránylevelek alá.

2 .

padlófűtés, mondtad, pedig 
metafizikailag gondoltam indokoltnak 
a forróságot a talpam alatt 
éppen sínyleni kezdtem 
hogy nem kértem vendégpapucsot -  
arra a kis időre minek 
betokosodni egy délibábba 
ki gondolta, hogy ez tart fogva majd

Nem látnak mást, mint tévhiteik állványzatára 
kifüggesztett látomásaik, és nem hallanak mást, 
mint a sercegést egy fel nem emelkedő tű alatt.

Miattuk késlekedünk, ők az oka annak, hogy szokásunkká 
válik a jelen-nem-levés, s ha egyiküket-másikukat 
el is kerülnénk valahogy, kis időt nyerve sorsunk 
beteljesüléséig, egy-egy gyengén világított, félreeső 
utcában, amelyet valami hasonló szerencsétlenről neveztek el, 
mi sem beszélünk másról, mint azokról a mintázatokról, 
amelyek megkopásukig maradványaink leplezik.
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TAMÁS KINCSŐ

Lila hajtű
(regényrészlet)

Bűn
V acsoránál ju t  eszébe a m árc iu sk a . 

É s hogy m i ju to t t  eszébe az ajándékró l a 
nap  folyam án.

-  Tudod, Is ti -  szól a fiúhoz ilyenkor, 
tav asz  elején a  f iú k  m árc iu sk á t a d n a k  a 
lányoknak .

-  Az mi?
-  K is, apró holmi, m in t egy m edál, am i 

ru h á ra  tűzhető', piros-fehér zsinór já r  hoz
zá. A m olyan tavaszköszöntó' figyelm esség. 
H a  v a la k i te ts z ik  az osztályból, válasz- 
szunk  eg y ü tt m árciuskát, te  m eg odaadod.

-  Jó  -  m ondja a  fiú  elgondolkodva. -  
M ár tudom  is, kinek!

-  Remek! Á tadhatod  szem élyesen, vagy 
bedugod a  tá sk á jáb a  m eglepetéskén t, h a  
nem  ak a ro d , hogy tud ja , kitó'l van . É n  is 
k a p ta m  m a egyet, nagyon jól esett.

-  Tényleg? Kitói? -  kapja fel a  fejét István.
-  A  kollégáim tól -  feleli G abrie la  hab o 

zás nélkül.
-  M egm utatod? -  k é rd i Isti. M ég nem  

lá to tt  m árc iu sk á t. Vagy lá to tt, m ert ilyen
kor ú ton-ú tfé len  k ap n i, csak  nem  tu d ta , 
m i az.

-  A k l in ik á n  h ag y tam . De hazahozom . 
Nagyon szép, sá rg a  pillangót ábrázol.

-  De n á lu n k , az osztályban az ilyen m ár 
b ű n n ek  szám ít -  m ondja a  fiú komolyan.

G abriela  a k a ra tla n  felnevet.
-  B űn  m árc iu sk á t adn i a lányoknak?
-  Igen, m ert a r r a  m ár az t m ondják, sze

relm es.
-  O, é rtem . Te a z é rt, h a  a k a rsz , n y u 

g o d tan  a jándékozhatsz  v a lak in ek . G ye
rekkorom ban  m inden  tav assza l tém a  volt 
a  m árc iu sk a , izg a to ttan  v á rtu k , kitó'l k a 
p u nk , hónap végén összeszám oltuk, k inek  
v an  több rajongója.

-  R om án szokás — legyin t István .
G abrie la  ránéz:
-  M erthogy rom án  vagyok.
-  De Is ti nem , és m ag y ar iskolába jár.
-  Szerintem  a gesztus szám ít -  zárja a nó'.
A fiú  e lb izony ta lanod ik , in k áb b  nem

kell m árc iu sk a . In d u l fogat m osni, v á rja  
az es ti m esét. I s tv á n k a  fél k ilenckor m é
lyen a lsz ik . G abrie la  n ek ilá t m osogat
ni, reggel induljon a n ap  ü res  kagylóval. 
Ú jabban, h a  egyéb dolga nem  akad , előké
szíti a  következő napot. E ste  k ilenc u tá n  
fá ra d t m á r  a  szám ítógéphez, m unkához. 
M indenhez.

Is tv á n  a  konyh áb an  köröz, m ajd  m eg
á ll a  h á ta  m ögött. V égigsim ítja  felesége 
d e rek á t, fenekén  a tes th ezá lló  m elegítőt. 
A n y ak áb a  bújva, búgó baritonon  kérdi:

-  Szóval, k itő l kap tad  a m árciuskát, hm?
U g y an az  a  h an g , am ivel tíz  éve elva

rázso lta  a  f ia ta l o rvostanhallgató t. A nőn 
vég igsza lad  a  bizsergés. B árm en n y ire  fá
ra d t, ag y áb an  k itö rö lh e te tlen  képkén t 
rögzü lt az ö t-tíz  évvel e lő tti sp o n tán  sze
xek zsinórja , am ik o r bárho l és b á rm ik o r

megkívánták egymást. Tartott ez Isti 
megszületése után is, évekig. Mielőtt odá
ig érne, hogy mikor és miért szakadt meg 
a varázs, és a bűntudat arrafelé igazgatná 
gondolatait, hogy mit ronthatott el, István 
már térdig leráncigálja róla a nadrágot.

-  Áh, megint nincs rajtad bugyi!
Gabriela mosolyog, keze habosra szorít

ja a szivacsot. Lassú, pontos mozdulatok
kal mossa a tányért. Ilyen pontosan csak 
akkor dolgozik az ember, ha egyáltalán 
nem figyel. Ugyanaz a három mozdulat 
az óra járásának irányába, majd ballal 
megfordítja, végigfut a szivacs előbb a tá
nyér karimáján, majd a lapos korongaljon, 
a szegély mentén kívül, aztán élére állít
va lecsöpögteti, a borogató kagylóra tá
masztja, ahol másik két tányér sorakozik. 
Reméli, hogy a búgó hangú kérdés költői. 
De nem.

-H m ?
Remeg a tarkója, hátán, karján libabőr.
-  Nem tudom. Igaz, nem is kutakodtam, 

volt ma dolgom annyi, hogy megfeledkez
tem róla.

Ez már hazugság. Érzi, amint arcába 
fut a vér, de lehet az a libabőr édestestvé
re. És István még mindig a háta mögött.

István a lába közé nyúl.
-  És nem féltél, hogy megszúr? A nap 

folyamán... -  Gabriela nem felel, figyeli, 
ahogy férje komótosan a csempére térdel.

-  És én megszúrhatlak? -  kérdi pajzán 
hanghordozással. Válaszként a nő kilép 
a nadrágból, hogy tágítson a terpeszen, 
a férfi feje kényelmesen odaférjen.

-  Tudod, miről álmodozom rég? Hogy 
beengedsz a gyönyörű fenekedbe. Mond
juk ma.

A konyhapult varázsa ezer darabra tö
rik. Gabriela határozottan kívánja a fér
jét, vagy ha nem is őt, de a szexet min
denképp, arra gondolt, állva lezavarnak 
egy menetet, aztán az ágyban folytatják, 
mint régen.

-  Csak akkor engedlek be, ha előbb 
eljuttatsz a csúcsig. Legalább egyszer. 
És menjünk az ágyba.

István nem számolt félpucér sétával, de 
már belelovallta magát a képzeletbe, bár
milyen kompromisszumra hajlandó, csak 
célba érjen.

Gabriela a vetett ágyra fekszik, István 
rá és miközben lélegzete egyre szaporább, 
türelmetlen várakozással figyel.

-  Hogy csináljam? Kérsz kispárnát?
A nő mosolyog. Ha egyedül nem kell 

több egy percnél, most is képes rá. Minden 
figyelmét az aktusra irányítja, óvatosan 
mozdítja a lábát, keresi a legalkalmasabb 
pozíciót. Mire megtalálja, a combízület be
merevedik, fájni kezd. Muszáj mozdulnia. 
Elölről az egészet. István igyekszik. Túl
ságosan is.

-  Gyere, bébi, gyere! Ne várass!
A sürgetés nem hoz eredményt, hosszú 

percekkel veti vissza a nő munkáját. Jobb 
tenyerét a férfi szájára tapasztja, hogy je
lezze, ne beszéljen többet. A szájra tapasz
tott kéz Istvánt felvillanyozza. Amikor a 
nő végre hosszan felnyög, lassít, óvato
san átfordítja a hasára, ujjbeggyel elkeni 
a nedveket fenéktájon és igyekszik befelé, 
ahová vágyik.

Gabriela ismeri a testét, ismeri min
den porcikáját. De ma nem megy a lazí

tás. Hiába az orgazmus, nem elég. Többre 
vágyott, több figyelemre, két-három or
gazmusra. Kicsinyesnek és önzőnek ta 
lálja a férfit. Megsértődik. István a fene
kébe bújik, nyelvvel körbejár, óvatosan 
beszoktatja előbb egy, majd két ujját. 
A nő lassan kienged. Végül bejut és mo
rog, sóhajt és nyög egyszerre, mert túl
érett benne a vágy. Néhány másodperc
be telik, míg Gabriela dönt. Nem jó. Nem 
esik jól. Volt már jó, de az régen történt, 
jól beittak előtte, és akkoriban dúlt a 
nagy szerelem, bulit buli követett. Gon
dolkodik, mondja-e, vagy hagyja, végül is 
nemsokára túl lesz rajta. Óvatosan eltol
ja a férfit. Fogadást köt magában, hogy 
István megsértődik-e. A saját sértődését 
rég elfelelejtette.

-  Nem jó -  mondja, hogy az értse is.
Fellebbezési lehetőség nincs. „Akkor

vissza”, gondolja a férfi. Gabriela hatá
rozott mozdulattal kifordul alóla. — Nem! 
Előbb zuhany vagy mosdás. Erről beszél
tünk már.

-  Mi van? Két hónapja dolgozol kórház
ban, máris agyadra ment a fertőtlení
tőszag?

-  Nem. De ebben a sorrendben nem le
het.

-  Valóban? Akkor a pornófilmekben ho
gyan lehet? Te orvos vagy, biztosan tu
dod a választ -  mordul a férfi, és indul a 
mosdóba.

A nő nagyot nyel. Nem, nem tudja a vá
laszt. „Miért kell mindig szarul végződ
nie?” Nyitott szemmel fekszik és vár. A fo
gadást megnyerte, István nem tér vissza 
a hálószobába. Tévét kapcsol, elnyomja az 
álom a kanapén. Gabriela éjjel kettőkor 
ébred. Távirányító a kis asztalon. A ha- 
muzóban cigarettacsikk. Kiüríti, kimos
sa, ne büdösítsen egész éjjel. A konyha
ablakot résnyire buktatja, lekapcsolja a 
tévét, a villanyokat.

Istvánka értetlenül áll reggel a kana
pé előtt.

-  Apa miért aludt ruhában? -  kérdi.
-  Shhht! -  inti anyja, és a gyerekre ka

csint. -  Ne ébresszük fel. Nehéz napja volt, 
elaludt a tévé mellett. Tudod, olyan szé
pen aludt, nem akartam felébreszteni.

A fiú bólint, cinkosan anyjára néz, láb
ujjhegyen, színészkedve oson. Reggeli, is
kola. Kezdődik a nap.
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Az asszony
Esős, kora tavaszi délután volt. A víz- 

cseppek kusza csíkokat rajzoltak az abla
küvegre. Akár az évek az arcomra, moso- 
lyodott el az asszony halványan. Tekintete 
elmosódott tükörképéről a Sólyomkő felé 
rebbent. A kopár domboldalt nézte. A szür
kére koszolódott hófoltokat. A bokrok szál
kás vonulatát a ködbe hajló gerincen. Só
hajtott. Lehelete homályos foltot hagyott 
az üveglapon. A lelkem, gondolta. Újból 
elmosolyodott. Gyerekkorában hallotta 
ezt a nagyanyjától, aki esténként, lefek
vés után, csodás történeteket mesélt neki. 
A lélek a test csontkalitkájából ki-kiszö- 
kik a szabadba, így mondta a hajlott hátú, 
törékeny öregasszony. Páraként homálylik 
a fényes felületeken, ha pedig kedve ta rt
ja, messze illan. Az álom a lélek kóborlása 
a nagyvilágban. Későre járt. A ház körül 
sötéten kavargóit az éjszaka. A csillagok 
bágyadtan hunyorogtak az égen. Riad
tan feküdt az ágyban. Elképzelte, amint 
a lelke -  apró, fénylő fátyol -  össze-visz- 
sza szálldos a sötétség örvényében, házak 
érdes falához ütközik, szúrós faágak közt 
vergődik tehetetlen.

Azon az éjjelen nem merte lehunyni a 
szemét. Attól félt, ha elalszik, a lelke örök
re eltéved a végtelen éjszakában. Évekig 
kísértették nagyanyja szavai, rémálmai 
voltak, rettegett a sötétben. Aztán megfe
ledkezett róluk. Mostanában azonban egy
re gyakrabban jutottak eszébe. Már nem 
rémisztette a lehetőség. Néha, mint most 
is, mosolygott rajta. így, ha innen mesz- 
szire jutok, gondolta. Vajon az unokáim 
megrémülnének-e, ha elmondanám nekik, 
amit a lélekről mesélt a nagyanyám? Nem, 
ez kizárt dolog. Kitty és Marco már egy 
másik világban él, ahol a szavak elvesztet
ték varázserejüket. Ahol játékká, illúzió
vá vált minden. Elfordult az ablaktól, visz- 
szament a nyitott ruhásszekrényhez. Több 
napja készült már, hogy rendet rakjon 
benne. Régi, viseltes ruháit műanyag zsá
kokba tette. A kukázó cigánylányok talán 
egyiknek-másiknak még hasznát vehetik. 
A polcokon és vállfákon alig maradt pár 
viszonylag új ruhadarab. A fényképalbum 
a szekrény mélyén lapult. Amint a nafta- 
linszagú félhomályban megpillantotta, le
győzhetetlen kényszert érzett, hogy kézbe 
vegye. Fehér műbőrborítója krémszínűvé 
fakult, az aranycirádák nagy része leko
pott róla, de a fotókon mintha nem fogott 
volna az idő, élénk színekben fénylettek a 
megsárgult lapokon. Mintha tőrt döftek 
volna beléje, váratlanul a bordái közé nyi
lallt. Iszonyatos erő szorította össze a mell
kasát. Pár pillanatig tartott az egész, ide
je sem volt megijedni. Leült a földre, hátát 
a szekrény oldalának támasztotta, végig
simított az album puha borítóján.

-  Ez a tied -  mondta Kázmér az eskü
vőjük napján. -  Ebbe ragasztod majd bele 
a közös életünket megörökítő képeket. Ez, 
tudod, kimondottan női dolog. Az asszony 
feladata a család összetartása, ha kell, ra
gasztóval is -  nevetett rá incselkedően.

-  Kázmér -  suttogta önkéntelenül a 
délután sivár csendjébe. Egy darabig vá
rakozott, aztán az első oldalra lapozott, 
a Schmidt Fotográfia műtermében készült, 
nagyméretű, esküvői képhez.

Az idős, kopaszodó fényképész már 
hosszú percek óta igazgatta őket. Hol a 
testtartásukkal, hol az arckifejezésükkel 
volt elégedetlen, hol mindkettővel.

-  Próbáljanak egyszerre rám és egy
másra is figyelni -  sürgölődött körülöttük 
bosszúsan. -  Úgy állnak itt, mintha pró
babábuk volnának. Lazítsák el már ma
gukat, mosolyogjanak, gondoljanak vala
mi szépre. Elvégre ez az esküvőjük napja...

-  A menyasszonyi csokor elhervad, mi
re végez velünk -  szakította félbe Kázmér 
az öregember zsörtölődését.

Férje feszültsége őrá is átterjedt. Erő
sebben kapaszkodott a karjába.

A kép, ha sokára is, végül mégiscsak el
készült. Schmidt úr büszkén mutatta.

-  Megérte a szenvedést. Száz év múlva 
is látni fogják, milyen fess párt alkottak 
maguk ketten -  kacsintott rájuk cinkosan, 
miközben nagyobbik fia leoltotta körülöt
tük a fényszórókat. A díszletekkel zsúfolt 
műterem homályba merült.

Este, lefekvés után, az asszony arra a 
régi éjszakára gondolt. Olyan valószerűt
lennek tűnt, mintha csak álmodta volna 
az egészet. Miközben Kázmér a menyasz- 
szonyi ruhájával ügyetlenkedett, érezte, 
mint sarjadnak fűzője alatt a verejték- 
cseppek. Még szűz volt. Eddig egyetlen 
egyszer sem engedte, hogy a férfi levet
kőztesse. Most azonban magának kellett 
megtennie ezt, mert Kázmér sehogy sem 
boldogult a gombok és kapcsok rafinált 
rendszerével. A borgőzös, zavaros tekin
tetű férfit eltaszította magától. Gyorsan, 
határozottan mozgott, mintha egész életé
ben ezt gyakorolta volna. A hosszú, jeges 
csillogású ruhakölteményt a szék karfájá
ra terítette, s az ágy túlsó szélére húzódva 
figyelte, amint a férfi kapkodva vetkőzik, 
hogy végre beteljesíthesse a vágyát rajta.

Kimerültén ébredt, mintha egész éjjel 
le sem hunyta volna a szemét. Már nem 
esett. A párás égbolton higanyosán fény
lett a napkorong. Kósza árnyakként ma
darak kerengtek némán a magasban. 
Szokása szerint hosszasan időzött a für
dőszobában. Aztán bevetette az ágyat, 
megfőzte a kávét, tett-vett a konyhában. 
Ez a nap is úgy indult, mint a többi, va
lami mégis nyugtalanította. A fényképek, 
gondolta. Leült a kifakult, barna bársony
fotelbe, kinyitotta a nappali üvegasztal
káján hagyott albumot. Istenem, milyen 
hamar teherbe estem! Ott állt a tömbház- 
negyed parkjában. Megdagadt lábát a cipő 
szorította. Két kezét valószerűtlenül nagy- 
gyá gömbölyödött hasára téve, bágyadtan 
bámult a fényképezőgép lencséjébe. Föltá- 
pászkodott a fotelből, s a falhoz támasz
tott fekete, műanyag zsákok elé térdelt. 
A gondosan összehajtogatott ruhákat ki
szedte belőlük, de azt a könnyű, virág
mintás kismamaruhát, amelyik a ked
vence volt, nem találta közöttük. Pedig 
ott kellett lennie valahol, mégsem álmod
hatta. Tisztán emlékezett, két évvel Gergő 
után Evelinnel is ezt viselte a legszíveseb
ben. Keresgélés közben lánykori farmer
szoknyája akadt a kezébe. A vastag, durva

tapintású szövet éppen csak annyira volt 
kopott, amennyire egy eredeti farmernek 
lennie kellett. Miklós bácsi, az anyja test
vére hozta Amerikából, amikor a disszidá
lása után először látogathatott haza. Ak
kor ő már tizenkettedikes volt. Ebbe járt 
bulizni a Che Guevara Ifjúsági Ház disz
kójába. Ott jött össze Kázmérral. A magas, 
szőke fiú a Református Kollégium diák
ja volt. Végzős, akárcsak ő. Azon a májusi 
estén, mintha a semmiből, egyszerre csak 
ott termett előtte a színes fények pásztáz
ta cigarettafüstben.

-  Táncolsz? -  hajolt meg könnyedén. -  
Légy kegyes egy diszkóba tévedt truba
dúrhoz.

Tetszett neki a fiú lazasága. Értelemtől 
csillogó tekintete. Meg hát jóképű is volt, 
de erről mintha nem tudott volna. Vagy 
csak leplezte. Képtelen volt eligazodni 
rajta. Az együtt töltött hosszú évek során 
sem tudta igazán kiismerni.

Csüggedten gyűrte vissza a kiszedett 
ruhákat. A zsákokat a játszótér mellet
ti szeméttárolóhoz vitte. Könnyűek vol
tak, mégis elfáradt közben. Visszafelé jö
vet újból a bordái közé nyilallt. Ezúttal 
többször, gyors egymásutánban. A szorí
tás is tovább tarto tt a mellkasában. Azt 
hitte, összeroppan. A korlátba kapaszkod
va vánszorgott föl a lépcsőn. Az előszoba 
tükréből elnyűtt, mészfehér arc meredt rá. 
Alig ismert magára.

Este nem kapcsolta be a számítógépet. 
Nem akarta, hogy így lássák. Tétlenül ült 
az ütött-kopott ergonomikus székben, a fe
kete képernyő előtt, s a sötétben a falióra 
ketyegését hallgatta.

Másnap reggel elment a körorvoshoz. 
Szép tavaszi idő volt. Az ég szemkáprázta- 
tóan fénylett. Friss szél fújdogált a hegyek 
felől. A Csere-patak tajtékozva áramlott 
keskeny medrében.

A fiatal orvos alaposan megvizsgálta, 
majd laborvizsgálatra küldte. Az eredmé
nyekkel a belgyógyászatra kellett mennie.

» > »  folytatás a 8. oldalon
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» » >  folytatás a 7. oldalról

M ű szereket a g g a tta k  rá , é rth e te tle n  sza
v a k a t v á lto tta k  körülötte.

-  A szívével van baj — mondta ki végül 
az ítéletet a csodadoktor hírében álló, sza
kállas szívgyógyász. -  Több infarktuson is 
átesett. Minél előbb meg kell műteni. Bár
melyik pillanatban leállhat a szíve.

-  Nem -  rezzent össze, s az a kislányko
ri rettegés újból elhatalmasodott rajta. — 
Nem hagyom, hogy felvágjanak!

-  Egy ilyen beavatkozáshoz manapság 
m á r nem  kell felny itn i a m ellk as t -  p ró 
b á lta  m eg n y u g ta tn i az orvos.

-  Akkor sem -  makacsolta meg magát. 
— írjon fel inkább valami gyógyszert. Az
zal majd elleszek...

-  Ideig-óráig — mondta az orvos. -  Ha új
ból rosszul lesz, azonnal hívni kell a men
tőt. Van, ki otthon magára vigyázzon? -  
fürkészte az arcát gondterhelten.

-  Van, doktor úr -  vágta rá gyorsan. -  
A családom.

Hazafelé menet megállt a városi park 
mellett. Itt-ott már rügyeztek a fák. Á ka
nyargós sétányokon gyerekek játszottak 
önfeledten. Gergő és Evelin, gondolta.

Otthon újból kinyitotta az albumot. 
Igen, ott voltak a parkban. Gergő a kis, 
kétkerekű biciklijén sebesen pedálozott 
feléje. Épp csak annyi ideje maradt, hogy 
lefotózza, mielőtt elterült a lábánál. Eve
lin rózsaszín ruhácskájában, hajas babá
ját magához szorítva, komoly arccal állt 
egy virágzó bodzabokor előtt. Továbblapo
zott. Gergő és Evelin a karácsonyfa alatt, 
ajándékcsomagokat bontogatva. Szülina- 
pok, gyertyás tortákkal. Gergő konfirmá
lása, Évelin első áldozása. Iskolai szerep
lések. A Schmidt Fotográfia műhelyében 
készült kicsengetési képek. Istenem, mi
lyen gyorsan felnőttek, párásodott be a te
kintete. Az egyetemi diplomaátadó ünne
pélyek. Virágcsokrok, megilletődött arcok, 
magasba hajigáit diákkalapok. Továbbla

pozott. Kázmér és ő a 30. házassági év
fordulójukon. A férjén látszik, hogy többet 
ivott a kelleténél. O meg alig fér pár évvel 
azelőtt varrt kosztümében. Aztán egy cso
portos, tengerparti kirándulás útikalau
zokba kívánkozó fotói. Kázmér és ő elkese- 
rítően öregek a fiatal párok társaságában. 
A családi képek mellé néhány munkahelyi 
is került. Kázmér a gyár tervezőműhelyé
ben, ő a varroda külföldre dolgozó részle
gén. Az album utolsó fényképe a nyugdíjas 
búcsúztatásán készült. Kezében hatalmas 
virágcsokrot szorongatva, félszegen mo
solygott.

Sóhajtott. Az album fölött elnézett a 
semmibe. Gergőből informatikus, Eveim
ből nyelvtanár lett. Mindketten külföldre 
mentek dolgozni. A fiuk Torontóban, a lá
nyuk Melbourne-ben él. Kint alapítottak 
családot. A menye holland, a veje olasz. 
Azóta csak egyszer voltak itthon, még az 
unokák születése előtt. Gergőék Kittyjét, 
Evelinék Marcóját digitális fotókról és 
Skype-ról ismeri. Igaz ugyan, hogy hívták, 
az utazását is fizették volna, ő azonban fél 
repülőre ülni. Nekik meg nincs idejük ha
zalátogatni.

Az albumra nézett. Megtette, amire 
Kázmér az esküvőjük napján kérte. Kivá
logatta, rendszerezte, a fehér, makulátlan 
lapokra ragasztotta a róluk készült fény
képeket, mégis kudarcot vallott. A gyere
kek után egy napon a férje is elment. Nem 
tudta, hova, mi lett vele, él-e még egyál
talán. Az is igaz, hogy Kázmér gyakran 
mondogatta, főleg, ha ivott, hogy egyszer 
itt hagyja ezt a kuplerájt, de nem vette 
komolyan a szavait. Aztán mégiscsak be
váltotta a fenyegetését. Váratlanul, min
den észszerű magyarázat nélkül tűnt 
el az életéből. Valahogy úgy, ahogy an
nak idején a részesévé vált. Az eltűnése 
után még hosszú időn át beszélgetett ve
le képzeletben. Néha még vitatkozott és 
veszekedett is vele, de aztán ennek is vé
ge szakadt. Be kellett látnia, hogy magá
ra maradt.

A szekrény mélyéből előkerült családi 
fényképalbummal azonban mintha min
den megváltozott volna. Kázmér és a gye
rekek újra együtt lehetnek vele. Más ez, 
mint a skypolás, a telefonálás, a min
den valóságos alapot nélkülöző képzelő
dés. Azok a köztük levő áthidalhatatlan 
távolságot jelentették, az album viszont a 
szétválaszthatatlan együttlétet. Már nem 
számított, hogy a halál ott lapul a mellka
sában, s bármelyik pillanatban összerop- 
panthatja a szívét. Az album új értelmet 
adott fogyó életének. Pontosabban vissza
adta annak elvesztett értelmét. Nap mint 
nap föllapozta, órák hosszat merengett a 
képek fölött. Emlékei fölfrissültek, élettel 
telítődtek. Újból skypolni kezdett gyereke
ivel, unokáival, de egy szóval sem említet
te nekik a betegségét. Minek nyugtalaní
totta volna őket, amikor úgysem tehettek 
volna ellene semmit? Közben pedig pon
tosan szedte a gyógyszereket, hogy minél 
tovább tarthasson ez a kegyelmi állapot.

Amikor visszament ellenőrzésre, a szív- 
gyógyász a fejét csóválva külföldi gyógy
szereket írt fel, amelyek, mint mondta, jó
val hatékonyabbak, de sokkal drágábbak 
is, egy kisnyugdíjasnak nem telik rájuk a 
pénzéből.

-  Nem számít, hogy mennyibe kerülnek 
-  vágott az orvos szavába. -  A családom 
gondoskodik rólam.

Sikerült jó áron eladnia a nagyanyjától 
rámaradt Singer varrógépet, s az esküvő
jükre kapott Herendi-étkészletet is. Az így 
nyert összeg egy részéből gyógyszert vá
sárolt, a többit betette a bankba.

Május eleje volt. A Sólyomkő felől virág
illatú szél fújdogált. Délelőttönként az asz- 
szony a tömbház mögötti pádon üldögélt, 
ölében az albummal. Gyerekek találtak 
rá. Ott feküdt a pad mellett, mintha csak 
aludt volna. Az album kéznyújtásnyira 
hevert tőle, a gyepen. A szél tétován for
gatta az üres, megsárgult lapokat. Vala
hol fent a magasban madarak kerengtek 
némán.
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BERETIG ÁBO R  

S ü llyedő  kom p-ország

-  Ady és a háború -

Fölszáll a ritkított lélegzet.
Lent még sokan lehetnek 
és félnek.
Torkomhoz kötve reng a víz.
A háború a földdel összemosva 
ringatózik részegen.
Rajta a csonka-ország, 
akár egy gondola.
Tatján felszáradnak 
a szavak,
s ahogy kifehérednek, 
a múltból semmi sem marad.

Az örvény lagúnából 
lagúnába szédeleg; 
vele bolyong 
a láthatatlan gondolás.
Dala az összetört hajótatra hullik. 
A hosszú evező tetején 
tucatnyi fehér zászló, 
pacsirták lobognak.
Lassan lehullnak mind.
Egy vers,
akár egy gézbőrü láb, 
kinyúlik hosszan, 
s mint egy törékeny híd, 
fájdalmával összeköt

múltat, s jövendőt

A d yva l a  h áborúban

Egy szempár néz a fegyverekből.
Ó lát.
Ót nem látja senki.

Hogy felpróbáljam,
az összes mundért kiveszem a vitrinekből. 
Véres viselet mind.

Mondják, ők hősök voltak.
Vagy bolondok (?) Hisz’ a vérükön 
mások gazdagodtak.

A fegyverekből ma is néz a szempár.
S belőle mind, akik voltak. S ha nem látják, 
uraim, önök ma itt a holtak.

A leglassúbb fénysebesség
— Ady Endre, 2019-ben —

Nem messze a zörgő fagyai kórusától, 
száz éve, hogy elhagyottan áll, 
s hiába vár elveszett űrhajósára 
a leglassúbb fénysebesség űrhajója.
Mikor már senki sem beszélte őket, 
a sivatag tüdejének széléről 
elköltöztek a száraz levelű nyelvek.
Csak a főn, ez a forró, fáradhatatlan 
leheletű szél jár még olykor erre, 
s lepihen a csillagtalanszemű oázis vizének 
partján. Északról jön, s az itt, ott még 
megmaradt falak himbáló mészfoltjainak 
hóviharokról mesél. A fehér 
lemezdarabkák ettől megborzonganak; 
némelyik a földre hull, s különböző 
nyelveken vacogni kezd.
Ilyenkor mintha a frissen hullott havat 
csizmatalpak ropogtatnák, Ady Endre 
százéves koponyájából hallani a dacos, 
süvítő fuvallatot.
A főn ettől erőt merít, 
s hogy vigasztalja, biztatgassa a 
leglassúbb fénysebesség űrhajóját,
(a zörgő fagyai
kórusával), akár egy kuruc bujdosó, még

elfúj egy dalt.

Vonz

Az egymásba hajlított idő 
Vonz (Vonzanak) a 
Villámok árnyai 
Láthatatlan mágnes húzza

útjaim (Útjaim) (Úú)tjain vasreszelék 
és (élő és halott) forgács a jel 
Madárcsőrök fém-ízű éneke rajtuk 
(rajtuk) kígyószisz és kígyópikkely 
Kihalt erdők közt az élő erdők 
Dióbél agyakba faragott 
falazott értelem Szétsöpört Tájfun 
ér örvény karjaiban 
Értelempehely pörög 
Lejön a lépcsőn
s szobája kitárt ablakába rejti, mint 
a csonkokra faragott nyelvemléket 
Köztük keresi a jogarrá préselt 
hangokat a koronává hajlított időt 
(az egyetlen szózatot) Kilóg, 
mindenünnen kilóg, akár 
a holdabroszok az egyetlen palást 
Tengerbe mártott kezén viliódznak 
az ország árnyai 
Egy imát ismer csak 
amit én is ismerek 
Am az ő neve,
Amin az ő neve viliódzik láthatatlanul 
Erőmben él,
Élve keservesen feltámadok
Még visszanéz Int Üzen (Ó, akár Ady)
Hogy muszáj, Herkules

A szé th a s íto tt lé legzet

Akár az alkonyat
az erdők felől húzódik be a városba. 
Az utcákon vadak 
hangjai sétálnak elvegyülve a szét
hasított lélegzet darabkáival. A ki
kötő sós illatához kötve a szarvasok. 
Lebeg közöttük. A torony és az ablakok 
fénye távoli kiszáradt tengerek 
por és hamuhullámait sodorja 
közénk. Még minden homályos 
és ahogy a gázláng vékony fénye 
a kereszteződéshez ér rárakódnak 
az aluljáróban élő kérdések. (Hol 
van Ady?) Arcom a 
nagy kék plakátok alatt mintha le
csúszott volna. Kihasítva 
a lélegzetből már nem is emberi. 
Figyelem a vadak csapásait hogy 
lássam melyik lámpavasnál fordulnak 
majd szembe a forgalommal
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M I H Ó K  T A M Á S

Biocharia
ü
felmért a taoista meditáció közben
a csapda elkerülte a hó nem reccsent meg súlya alatt
hárfa vagy algás hajótoké
áttetsző bundája félig takarta mancsait
szőre kócos és bogáncsos volt
felmért tetőtől talpig
légzése csavarodott idegen zajok
zavarták meg hangja frekvenciáját
látómezőmbe gyökerek és vadhajtások gabalyodtak
középen egy kereszt emelkedett
mintha egy záróizmon nyomták volna ki
Mithra még várt a pálcikák meggyújtásával
a halál zöldségeket árult beleimnek
testem körbevett mint fehér homoktövis

pyramis
bokamagasságban levágott törzseket láttam 
hattyúlányok nyugalmát fehér bőrön a fa akupunktúráját 
macskakörmök karcát az űrhajósok nézőkéjén 
fogsort megerősítő egéragyörleményt 
folyékony nitrogénbe fagyott napszemüveges véneket 
betonbunkerből eredő szamovárba landoló portálokat 
egy velem egyidős fát láttam és letérdeltem zsenge gyökerén 
térdem itt a piros-hol a pirost játszott egy borsószemmel 
blöffölte a szégyent hamisította a megvilágosodást

chkr
legközelebb kakaót iszunk a fedezékben
nászajándékainkat a levendulatermesztőknek
adományozzuk legközelebb lopakodva
idegenedünk el beteg tekintetünk megpihen
a galambok tollazatában legközelebb
derűsebbek leszünk mint most
mikor a kövek mintha szaporodnának
miközben odaát tüzetes készülődések
zajlanak fogadtatásunkra
egy rendszerből kivált
bolygó rezgései
legközelebb bélflóránkat
megetetjük bioenergiával
és a befagyott tavak fölött
didzseridúra támaszkodunk

CT (sorki éjszaka)
a fémszivárványt tűzte ki
levegőt többet nem támogat
gumikesztyűs lények exobolygót
készítettek elő az oltási folyamat végett
a műszálak instant átköltöztek a gombákra
a tajgák hektárszám adományozták zuzmóikat
mielőtt más-más formát öltöttünk volna
mélyet lélegeztünk majd szétpukkantottuk tüdőnk
mint valami zsíros ropis zacskót
bevettük a kontrasztanyagot
hogy megkülönböztessenek

víz alatti harang
a vízipókok a mesterséges fény sugarait űzték 
a roncskatedrális több mint nyolcszáz halfajnak adott otthont 
az ionmentes algák spóráira kamerákat szereltek 
a nővérek a szaporodást figyelték majd alámerültek 
páncélinget viseltek bokájukon ólomgolyócskák a tengeri áramlat 
a ruhájukkal szeretkezett végtelen ásványoszlopok 
nyúltak körös-körül ma fohászok holnap stalagmiták 
amikor a nővérek talpa a roncs alját érte a szűrők 
lenyelték zúgásukat és az ólom héliummá szublimált 
ekkor a fehér lábak fellendültek sebesen váltották egymást 
félig átalakult ebihalaknak látszottak úgy tűnt hogy 
nem állnak meg míg le nem csavarják az anyagot

10 HELIKON



C 0 5 M I N  P E R T  Aj

Istenem: itt oz idő. Túl hosszú o világ 
Második oltotódol nemzedékemnek
(Doamne: e timpul. Lumea este prea lungá 
Al doilea cäntec de leagän pentru generatia mea)

7.

Alszol, alszol,
soha nem tudtam hozzászokni a világhoz, 
az emberi bőrhöz, semmihez, ami magyarázható.

Alszol, alszol,
napról napra mindent pontosan kigondolok: Most 
kényszerítem magam. Epidermikus áramütésekkel finoman

simogatom az igazságot.

Alszol, alszol,
odakint emlékek nélküli, fekete idő,
szívós rovar rágcsálja az agyam. Az Űrben minden meleg és jó.

2 .

Belerúgtam az ajtóba.
Belerúgtam az ajtóba, amilyen erősen csak bírtam.
A fülemet az ajtónak
tapasztottam, éreztem a pulzusod, hallottam igazságtalanságod,

hallottam megsavanyodni a véred.

3.
Kék homály, kék homály,
süllyeszd agyam a hatalmasságodba,
engedd, hogy ássak egy óriási sírt a határtalanságodba,

a kígyókkal és az oroszlánokkal, az elefántokkal együtt 
barátaimat is, kék homály, 
a benned lévő gödörbe dobom,

és a te kék borodat isszák majd,
és táncolnak a te hatalmasságodban,
és elsüllyedt agyam boldog lesz a te határtalanságodban.

4 .

Aztán tetemek fognak hullani az égből.
Száraz holttestek takarják el a napot.
Hullákat fog összegyűjteni a tömeg az elkövetkező napokban.

A félhomályban, mint kiéhezett fenevad, a történelem 
egymilliárd cementgödröt ás.
Ki támad fel, ki támad fel, vajon, a betonlapok alatti

5.
Semmi sem maradt ebben a húsban, 
ami hasznodra válhat.
Van öröm minden pusztításban,

minden végben. Kerül majd egy út, 
kinyílnak ajtók, belebotlunk 
a boldogokba, a részegekbe, átverekszünk,

olvasni fogunk, műveljük magunk, lesznek élményeink, 
úgy csináljuk, hogy jó legyen, valahogy megússzuk. 
Mindenkinek lesz saját láncfűrésze.

6 .

Eleget fognak, nem-látás szerelmem, beszélni.
Akartam, akartam, megismertem, nem-látás szerelmem, 
ittam veled a vérem, amíg végül belefáradtam.

7.
Minden abba a kis lélegzetre várásba húzódik össze.
Zuhan.
Kínában, Belgiumban, Afganisztánban az emberek úton vannak.

Még ha el is estél, 
lefekszem a tested mellé.
Hűvös van.

írok egy levelet a tested mellett a 
hűvösben, egy szerelmes levelet.
Senki sem gondol úgy a testedre,

ahogy én. Lefagyok az örömtől, 
ha csak erre gondolok. Hűvös.
Testedet jól betemették, kibélelték,

sakk, ostábla. Senki
sem gondol a testedre úgy, ahogy én,
illatoson, a hűvösben.

9 .

Eszembe jutott: egy metróállomáson
több száz keserű,
ellenséges, megkövült arc. Ennyi.

70.

De nem csak ennyi.
Készítettem neked valamit: pontosan.
Egy városban fekete eső hull,

zöldellő szél keríti körbe a tömbházakat.
Eddig semmi szomorú.
Amikor megtalálták a szemetesben a testét,

a harang árnyéka épp az ő ablakát takarta el.
A vénákban hideg fém.
Az orrban több ezer pók nyüzsög.

Fény fut az elmémben, egyenesen az agyamba.
Amikor felébredtem,
eső az aszfalton. Semmilyen város. Elektromos mező.

77.

A szívem nem fáj. Színlelek.
Az agyam nem fáj. Színlelek.
Az Istentől való eltávolodás nem fáj. Színlelek.

Amikor azt mondom, félek a nemiszervemtől, 
hogy levágnám, 
az igazat mondom.

12.

„Itt ülök majd, teát töltök barátaimnak”
Thomas Stearns 
Eliot

13.
Ülök, tehát, lemészárolt 
tested mellett.
Jól fogózkodom hideg,

száraz,
láthatatlan
kezedbe.

74.

Ne vessz el (háború), 
ne hagyd kihunyni a fényt.
Tenyeredben (zene)

másféle hús nőtt,
halott, puha, szép tenyeredben.
A jók fociznak

egy végtelen pályán, a kék homály 
közepén. Akik haldokolnak és akik gyilkolnak, 
azok a te szíved,

ne vessz el (zene), 
ne hagyd kihunyni a fényt.
Szorítsd erősen (háború), felejts, bocsáss, ne említs.

ANDRE FERENC fo rd ítá sa

8 .
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CZIGANY DOMONKOS

A borcímke- 
fogalmazó
A borcímke-fogalmazó egy augusztus 

végi délutánon költözött a Nyár utca ti
zenhétbe. A bérház macskaköves udva
rát felverte a gaz, azonban csak a nyoma 
látszott annak, hogy régebben kúszónö
vény borította a földszinti lakások fa
lát — valószínűleg borostyán vagy vad- 
szó'ló', az elhalt kacsokból már nem tudta 
megállapítani. Egyébként nem is értett 
a növényekhez, csak a presszók körül te
nyésző tujákat ismerte fel biztos szem
mel.

Vonattal já rt be dolgozni az előváros
ból, így minden reggel láthatta a városba 
igyekvő néniket, akik határozott arccal 
aludtak egészen a pályaudvarig. A bor
címke-fogalmazó és a munkatársa -  a 
dizájner, aki a címkéket tervezte -  egy 
pincehelyiségben rendezték be az irodá
jukat, ahol két íróasztal, egy megviselt 
könyvespolc és néhány félhomálytól seny
vedő szobanövény kapott helyet.

Az irodában töltött órák lassan és kín- 
szenvedéssel teltek, a hazaindulást azon
ban mindig késleltette, mert nem szere
te tt egyedül otthon lenni. Ennek az lett 
az eredménye, hogy a fél hatos vonaton 
rendszerint viszontlátta a reggelről isme
rős néniket, akiket olyannak képzelt el, 
akik még a Lidit is sztorimódban játsz- 
szák ki: a hatékony vásárlás -  küldetés.

A borcímke-fogalmazó huszonhárom 
éves volt; gyötrődött, mikor a borcímké
ket fogalmazta, és helyzetét kilátásta
lannak ítélte. Az irodájukban porosodott 
néhány borászati szakkönyv, néhanapján 
ezekből puskázott gyümölcsös zamatok
ról, megfelelő hőmérsékletről és napér- 
leltségről. Egy átlagos borcímkén a szö
veg terjedelme negyven és ötvenöt szó 
közé esik, és ebben (ahogy a gyorstalpa
lón tanulta) benne kell lennie egyrészt: 
a bor általános és unikális jellemzői
nek, másrészt: hangulatkeltő elemeknek 
ajánlott ételekkel (pl.: szárnyasok vagy 
halételek) és fogyasztási hőmérséklettel, 
illetve: nem túl direkt utalásoknak a bol
dogságot illetően (melyet egyébiránt a fo
gyasztók minden termék megvásárlása
kor keresnek).

-  Figyelj csak -  fordult egyszer hosz- 
szas mérlegelés után munkatársához -, 
nem lehetne ezt a szöveget valami más 
betűvel szedni, esetleg nagyobb méret
ben, hogy kitöltse a teret? Képtelen va
gyok többet írni...

A dizájner felnézett. Fontoskodva hát
radőlt, és azt válaszolta, hogy nem. Ez
után kifejtette véleményét arról, hogy 
egy munkakapcsolatban, ha azt akar
ják, hogy jól működjön, rendkívül fontos 
tiszteletben tartan i egymás munkáját. 
Egyszerűen nem várhatja el tőle, hogy 
megtegyen egy szakmaiatlan (ezt a szót 
használta) lépést, csak azért, mert jelen
leg nem tudja teljesíteni az elvárásokat.

-  És egyébként is, mint művészetben 
érdekelt ember, azt kell mondjam, a ta r

talom, bár fontos, nem kerekedhet a for
ma fölé.

A borcímke-fogalmazónak hányinge
re támadt, és ekkor érezte először, hogy 
a testében szél fúj. De azért azt mondta, 
hogy rendben, és aznap kivételesen mun
ka után rögtön hazament.

Otthon, az üres lakásban újra meg
mozdult a szél a testében, és este alud
ni sem hagyta, ahogy lebbenve körüljár
ta csontjait, és a bőre alatt megfeszülő 
izmokat ingerelte. A konyhában időzött 
hajnalig, és új felfedezésével vigasztalta 
magát: a közeli állomáson dolgozó két fic
kó társalgását hallgatta.

A borcímke-fogalmazó ablakából pont 
látni lehetett az állomás épületeit és a 
szemaforokat, ha pedig felkapcsolták a 
reflektorokat egy-egy vonat érkezésekor 
a sínek szétváló hálózatát is. A két szaki 
(magában így hívta őket, és képzeletében 
úgy festettek, mint Stan és Pan) az állo
más egymástól távol eső pontjain dolgoz
hattak, mert a hangosbemondón keresz
tül társalogtak. Az időjárásról, a hétvégi 
meccsről, az elvégzendő feladatokról (eb
ből nem volt sok), és hogy mikor gyújt
sanak rá.

A borcímke-fogalmazó úgy képzelte el, 
hogy ilyenkor mindketten kiállnak az 
épületük elé, vagy ha van, az erkélyre, és 
egyszerre gyújtanak rá, hogy ha nincse
nek is együtt, legalább egyszerre dohá
nyozzanak. És ilyenkor ő is rágyújtott ap
ró konyhájában, a nyitott ablak mellett. 
Úgy érezte, itt valami messzire nyúló, 
régi barátság húzódik meg, és ezt az el
képzelését csak erősítette, hogy mindkét 
szaki tudott egy kicsit franciául (hogy ez 
hogyan történhetett, arra a borcímke-fo- 
gaímazó különböző történeteket talált ki, 
ha nagyon elmerengett a beszélgetéseik 
hallatán), és néha ilyen mondatokat ka
pott el, ha késő éjjelig még a konyhában

időzött: megint késik az éjszakai gyors, 
a kurva életbe. Bizony, jött a recsegő fe
lelet, c’est trés triste, mon ami, trés tris
te, bazmeg...

Pár hét múlva kezdte jobban érezni 
magát, miután találkozott a metrószö
vegíróval. Tömegközlekedési tájékozta
tószöveg-író, ez a megnevezése a mun
kájának, mondta, amikor először leültek 
kávézni egy teraszon. A metrószövegíró 
kedvesen beszélt, és mosolyogva hallga
tott, miközben folyamatosan cigarettá
kat sodort és szívott. Többször is talál
koztak, sohasem beszéltek semmi igazán 
fontosról, és ez megnyugtatta a borcím- 
ke-fogalmazót.

A másik elfoglaltsága ekkoriban az 
volt, hogy elkezdte megtanulni a Hábo
rú és béke lábjegyzeteit francia mondata
it, és a Google-fordítóval ki is mondatta 
ezeket, hogy a kiejtése is rendben legyen. 
A két vasúti szaki ezekben a hetekben el
tűnt, talán szabadságra mentek, gondol
ta, az fel sem merült benne, hogy mond
juk végleg áthelyezték volna őket a Nyár 
utca melletti állomásról. Talán az ő hiá
nyukat próbálta pótolni a francia nyelv
vel: kicsit alább is hagyott belsejében a 
szélfúvás.

Viszont valamelyik este, amikor egy 
kocsmában találkoztak, a metrószöveg
író kiborult. Már korábban berúgott, és 
amikor ő megérkezett, javában dagonyá
zott az önsajnálatban. Az új metróvona
lon kihelyezendő és bemondandó szöve
gek megfogalmazására pályázott, s nem 
nyert.

— „Megkérjük kedves utasainkat, hogy a 
peron teljes hosszán oszoljanak el.” Mint
ha bizony az utazóközönség egy massza 
volna, mely a peronon szétterül! Majd az 
új metrón is ilyen hülyeségeket hallgat
hatunk -  fanyalgott; majd belekezdett 
szívfájdalma taglalásába, hogy a közle
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kedési tájékoztatószöveg-írók még min
dig az eló'zö rendszerből ránk maradt is- 
kolaszagú szövegek szellemében írnak, 
így jönnek létre a már említett szöveg
hez hasonló förmedvények is, mint pél
dául az, amelyben felszólítják a kedves 
utast, hogy a szerelvény összes ajtaját ve
gye igénybe a felszálláshoz...

A metrószövegíró, mint olyan, aki nem 
fél attól, hogy az új metróvonal esetleg 
túléli a mondatait, mondjuk ezt válasz
taná: kérjük kedves utasainkat, ne zsú
folódjanak össze a peronon!

Aztán megittak még rengeteg sört. -  
És megint ók nyertek! Persze, a metró
társaságot pénzügyileg sakkban tartja  
a városvezetés -  vont vállat keserűen - , 
nem látják, hogy maguk alatt vágják a 
fát.

A borcímke-fogalmazó ehhez nem sok 
mindent tudott hozzáfűzni, azonban a 
metrószövegíró a borcímkékről kezdte

K U L C S Á R  E D M O N D  
ha ezek o fák
tehetetlenül nézzük 
ahogy a kerítés felszeli 
a lenyugvó napot 
a kertek közti huzat leszakít 
minden elhasznált tüdőt

az ágak egymást simogatva 
lengnek hűvösben összeérő 
földalatti hajszálerek

várjuk hátha elkorhaszt 
a kiszolgáltatottság 
otthont fúr belénk 
odvat a kétségeknek

minden évgyűrűben újabb 
lehetőséget a beletörődésre

hipochondria

0 )
ha sokáig maradsz magadban 
belecsomósodik a csönd a torkodba 
nehéz újra beszélni arról amit 
egy elhamarkodott bárcsak

Mihók Tamás (1991, Nagyvárad) két
nyelvű költő, műfordító, szerkesztő. 
Az alap- és mesterképzést a Nagyvára
di Állami Egyetem román-angol szakán 
végezte, majd ösztöndíjasként két évig az 
ELTE Bölcsészettudományi Karán tanult. 
Jelenleg a marosvásárhelyi Marosvásár
helyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- 
és Technológiai Egyetem filológia dokto
ri iskolájának hallgatója. Több mint ötven

faggatni, hogy amikor ezeket írja, nem 
érzi-e ugyanezt, hogy nem gondol-e be
le, hogy mekkora felelősség nyomja az ő 
vállát is? Nem, ő nem gondolt ebbe bele, 
és nem is látja úgy, hogy ennek ekkora 
jelentősége lenne, válaszolta, miközben 
érezte a szervei közt meglóduló vihart.

Aztán ahogy Napóleon egyre köze
lebb ért Moszkvához, úgy tünedeztek el 
a francia mondatok a regényből. Kiment 
a divatból: az ellenség nyelvén nem be
szélünk. Az udvar macskakövei között 
szárba szökkent gyomok azonban új erő
re kaptak. Egyre az ég felé törtek, mint
ha csak megunták volna a földszinti á r
nyékot, és a legvadabb hajtások -  melyek 
rendszerint cakkos szélű, szúrós levele
ket növesztettek -  már az első emeleti 
gang kopott vaskorlátját közelítették.

A borcímke-fogalmazó, ahogy a lán
goló Moszkváról szóló sorokról az udvar 
felé fordította a tekintetét egy hétvégén,

kedd van
ma egy hete tapintottam ki 
bal herémen a fájdalmatlan kinövést 
ami ezután meghatározza 
az étrendemet
hogyan viszonyulok a nőkhöz

fürdés közben kétszer 
meggondolom merjem-e 
megint alátámasztani 
a meggyőződésemet 
ami bárcsak

(2)
ne lenne
ennyi kitöröletlen
írnél a neved kezdőbetűivel
reggel hogy ne találjak
még egy hajcsomót a lepedőmben

rám nőtt 
szétterjedt

képleírásokban 
utcákon táblák hátoldalán

kerestem valami régebbi projektet 
amikor egy mappában rábukkantam 
a meztelen képeidre 
néhány befejezetlen versre 
lefotózott épületekre

az egymást támasztó falakat 
elválasztották bőröd tónusai

magyar és román szerző verseit tolmácsol
ta különböző folyóiratok és antológiák ré
szére. Tagja az Élő Várad Mozgalomnak, 
valamint a Fiatal írók Szövetségének. 
Négy verseskötete jelent meg (három ro
mán, egy magyar nyelven).
Cosmin Perfa költő, prózaíró 1982-ben 
született Felsővisóban. PhD-disszertáció- 
ját a kelet-európai fantasy-irodalomból ír
ta. Jelen vers a Cántec de leagán pentru

úgy érezte, egy világ múlik el körülötte. 
A nappalok egyre rövidültek, levelek zö
rögtek az utcán. Csak a gazok ereje nem 
csökkent: a recéslevelűek kemény, üreges 
szárán felfutó indák behálózták az első 
emelet korlátáit és szárítóköteleit, majd 
az ereszcsatornákon megindultak még 
feljebb.

Reggelente a vonaton, mikor a han
gosbeszélőből tájékoztatták, hogy mi
lyen átszállási lehetőségei vannak, majd 
megköszönték, hogy a vasutat válasz
totta, minduntalan eszébe jutott a met
rószövegíró, akit azután az este után 
nem látott többet. És a szél egyre nőtt 
a belsejében. Néha úgy érezte, mintha a 
gyomrából indulna, máskor az ereiben 
kezdett gyűlni, és a bordái alatt támadt 
fel igazán. De legtöbbször közvetlenül a 
bőre alatt mozdult valami, m intha fel
hőállagú víz fodrozódna lassan a csont
ja körül.

(3)

azt álmodtam 
hogy felelősségre vonsz 
amiért már nem megy 
az együttalvás

megkérdezted
ha régebb óta ismernénk egymást akkor is 
ugyanilyen lenne-e a viszonyunk

akkor csak egy takaró kéne 
két párnával de az is 
lehet már lemondtál volna 
a közös nyújtózkodásokról 
huzatba csörgött reggeli szájszagról

befelé fordulok 
nem tudom ki az 
aki a hátamnál feküdt

beszélni tudnának
idegen ingatag egyensúlyban 
halálos beteg veled 
vigaszra szoruló száműzött 
csillagokban lehulló kívánság

süppedt ágy lepedőjében 
utolsó panasz 
koszorúvá érett gyász 
saját síromon

lennék az ámen veled 
minden cáfolásban

generatia mea (Paralela 45, Pitesti, 2018) 
című kötetből való.
Czigány Domonkos (1996) Debrecenben 
született, Oszkón él, filozófiát tanul Bu
dapesten.
Kulcsár Edmond 1998-ban született 
Nagyváradon, jelenleg a Partiumi Keresz
tény Egyetem magyar-angol nyelv és iro
dalom szakos hallgatója.
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HEGEDŰS IMRE JÁNOS

A vörös postakocsi nyomában
Krúdy-reminiszcenciák

Kristály Attila körorvost Cukor doktor
nak nevezték a faluban, nemcsak azért, 
mert errefelé soha nem hallották a Kris
tály családnevet, hanem azért, mert 
-  ahogy mondták -  édes a beszéde, s dalla
mos, mindenkihez van kedves szava, mo
solyogva hajol a beteg fölé, hullámos haja 
ráomlik a homlokára, amit mókás fejrán- 
dítással dob vissza a helyére.

Amikor kihelyezték az ország északke
leti csücskébe, a Zempléni-hegység lábá
hoz, a megyei főorvos beültette a tanács 
autójába, bejárták a völgy négy faluját, 
s a hivatal embere kertelés nélkül kije
lentette:

— Nos, kedves kollega úr, innen szökött 
meg féltucatnyi fiatal orvos. Ön hány hóna
pot jósol magának? Jelzem, a praxis falva- 
it egy békebeli határral járhatja be, autóról 
gondoskodni nem tudunk, viszont a szolgá
lati lakás ingyenes.

Nem válaszolt. Tudta, szakmai hitelron
tás lenne megmondani, hogy már gyermek
korában bolondult a lovakért, s azt reméli, 
itt, az Isten háta mögött ki tudja élni leg
nagyobb szenvedélyét.

Másnap elutazott egy méntelepre, nagy 
nyerget cipelt haza a hátán, kifogta a hám
ból az egyik lovat, fölnyergelte, s kötó'féken 
vezetve járta azzal a mezei, az erdei utakat. 
Az öreg kocsis, Boga Péter morgott, mint a 
nagyidó', soha nem fog az nyereg alá betör
ni, ha már egyszer hámhoz szokott.

-  Jól van, Péter bácsi, majd meglátjuk. 
De ha már így lefitymálta a lovat, legyen 
Fityma a neve — kacagott Cukor doktor, és 
minden szabad percét idomításra fordította.

Valóban nehezen törte be a paripát. Gye
rekkorában, a Hargita léghuzatos legelőin, 
kóbor szelekkel versenyezve, nyereg, kan
tár nélkül ülte meg a félvad lovakat, ott 
alakult ki az életre szóló szenvedély.

Tizedikes volt, amikor a szüleivel kite
lepült Magyarországra, az egyetemet már 
Budapesten végezte, s amikor csak módja 
volt rá, eljárt lovardába, de itt az öreg batár 
elől kifogott nagycsontú állat csak lassan 
szokta meg, hogy izmos férficombok szorít
ják az oldalát, nem kocogni kell immár, ha
nem vad hajszával ugrani árkon-bokron át, 
mert gazdája csak így tudja megélni a lo
vaglás gyönyörét, azt, hogy a ló hátizmai 
ringanak alatta, bordái hajladoznak, nya
ka megnyúlik, sörényéből zászlót serit a 
szél, füleit hegyezi, sunyit velük, ha harag
szik, és farka töve alól nagyokat durrant a 
világra nekirugaszkodáskor.

Nagyon szerették az emberek az Erdély
ből ideszakadt Cukor doktor urat, de bele- 
borzongtak, amikor télen a csuklyás alak 
kibomlott a ködből, zúzmarás volt a csuk
lyája, hófehér a ló feje, ez maga Lucifer; pa
tak folyt keresztül a falun, azon híd, amiről 
azt suttogták, éjfél után zeneszó, disznórö- 
fögés szűrődik ki alóla, s ha Fityma patái 
dübörögtek a hídlásokon, keresztet vetet
tek a vénasszonyok.

Nem lehetett tudni, előre vagy hátrafelé 
lépett az időben Cukor doktor, de ösztöne
ivel érezte, álomba burkolóztak ezek a ha

társzéli falvak, az emberek jól érzik ma
gukat ebben a szendergésben, emiatt az ő 
középkori szenvedélye pont beletalál a mi
liőbe.

Megszokták a négy faluban, hogy mentő 
szirénázása helyett lónyerítés jelenti a se
gítség érkezését, lódobogás a motorzúgást, 
citrompotyogás a kipufogó gázt; ha télen 
befújták a szelek a keskeny utakat, tapasz
talták az emberek, hogy nem úri bolondé- 
ria körorvosuk veszett vágtája, jó pár em
bernek mentette meg az életét, különösen 
azokét, akikre fa dőlt az erdőben, akik mo
torfűrésszel vágták le az ujjúkat, de szü
lést is vezetett le nem egyet, ha a mentőau
tó elakadt a hófúvásban.

Eltelt a tél, jött a tavasz. Lovasnak a vi
rágnyílás olyan, mint futónak a pisztoly
dörrenés, lobban a vér, villan a szem, tisz
tul az agy, egy szál ingben, hajadonfőit, 
lobogó hajjal rohanni bele a szélbe: ez fiatal 
férfinak való élet. Fityma nyerítése is meg
változott, téli rekedtsége elmúlt, hangja ri
koltás volt, lóröhögés, és ha a kantárszárak 
megrándításával gazdája galoppot paran
csolt, nos, olyankor kapálni szokott a két 
első lábával, vigyázni kellett a doktor úr
nak, nehogy az útszéli árokban kössön ki.

A hippokratészi eskü letétele után fo
gadalmat tett, visszautasítja a hálapénzt, 
de az asszisztensnője, Fábián Margit meg
magyarázta, hogy ezek a puritán emberek 
megsértődnek, ha nem fogadja el a tojást, 
a szalonnát, disznóvágáskor a kóstolót, ők, 
mondta Margit, közösségben élnek az Úr
istennel, s ezt az orvosnak is vállalni kell, 
egyesek titokban még a sírokra is tesznek 
világításkor ennivalót, legyen terített asz
tal az elköltözöttek szellemeinek, ha éjfél
tájt járják a temetőkertet.

Okos, szép asszony volt Margit, az asz- 
szisztensnő, óriáskontya búzaasztaghoz 
hasonlított, öreg parasztok által megra
kott asztagokra emlékeztette Kristály Atti
lát, amit gyermekkorában minden cséplés- 
kor megcsodált, imbolygónak tűnt a nagy 
konty miatt a járása, pedig amazonterme
te volt, nyaka izmos, mellei teltek, buja ér
zékiség sütött minden porcikájából, bolon
dultak a férfiak a közelében.

Amíg ő lóháton poroszkált, járta a kör
zet falvait, a községközpontban Margit 
látta el a betegeket, azt tudta ő, amit az 
egyetemen nem tanítanak, ismerte a csalá
dok legalább három nemzedékét, ránézés
re megmondta, kinek mi a baja, mert em
lékezett pontosan, miben halt meg az apja, 
a nagyanyja, hírét sem hallotta az öröklést 
hordozó spirálnak, a kettős csavarba kódolt 
DNS-nek, neki a memória abroszára volt 
kiterítve a falu géntérképe, abból olvasott.

Az emberek sustorgását is Margit mond
ta el, az izgatja a falut, mikor nősül meg a 
doktor úr, udvarol-e valakinek, egy ilyen 
egészséges, szép ember mégsem tud fehér
nép nélkül meglenni; nehogy az Úristenért 
valamilyen városi félével gabalyodjon össze, 
mert akkor ő is itt hagyja ezt a földet, amit, 
csupa szórakozottságból, a háta mögé poty- 
tyantott az Úristen.

Egyelőre lefoglalta a tavasz, elbűvölte 
a vidék szépsége, tudta, ha nemcsak néz
ni, hanem látni is akarja Zemplénföldet, 
ha meg akarja hódítani ezt a szépasszonyt, 
tanácsos gyalog elindulni, ezért leszállt a 
lóról, fogta a kötőféket, szemlélődött, me
ditált, szoktatta szemét új, második szülő
földjéhez.

A földeket visszaadták, de igásállatok 
nélkül a határt nem tudták megdolgozni 
az emberek, csak közel a falvakhoz moc
cant az élet, emiatt bíbor pipacsfoltok ri- 
koltoztak a lankákon, de Kristály Attilát 
a kuriózumok érdekelték, az erdei hölgy
páfrány, a libatop, a pántlikafű, a macska
talp; növénytani mutatókban búvárkodott, 
alig tudott betelni egy-két név szépségével.

Vadvirágairól híres ez a vidék.
A kúpalakú, vulkanikus hegyek, a vár

romok gyermekkorára emlékeztették, Er
dély is ilyen, még Bekecs-hegység is van 
itt, mint a Nyárád mentén; virágzuhatag 
mindenfelé, a lila hegyeken csere-, bükk- 
és tölgyfaerdő, a csúcsokon fenyő; kötőfé
ken vezetni Fitymát, s bandukolni források 
irányába isteneknek való élvezet, közben 
figyelni, miképpen szívja magába a pata
kok vize a levegő nedvességét, és ha jön a 
Nap, megindul a párolgás, visszahódítja a 
lég az elrablóit kincset, hogy aztán betöltse 
a teret az ég legnagyobb adománya, a Fény.

A gyalogtúrák Fitymával eloszlatták fe
jében a bódulatot, a szemlélődés vissza
hozta a földre, a zempléni emberekről el
mélkedett, igazuk van az etnográfusoknak 
-  gondolta -, a vidék, a domborzat, az éghaj
lat hatással van a lélekre. Kedvenc profesz- 
szorának a szava is eszébe jutott, gyógyíta
ni csak azt az embert lehet, akit ismerünk, 
és akit szeretünk, ezért látogatta a csalá
dokat, elbeszélgetett velük, s kezdték meg
szokni Zemplénföldön, hogy ez a lobogó hajú 
fiatalember nemcsak hasmenéssel, vese
görccsel, bőrkiütésekkel foglalkozik, az is 
érdekli őt, mi van a lelkűkben.

Kihelyezése után másfél évre levél jött 
az egészségügyi tanácstól, felszólították, 
részt kell vennie egy továbbképző tanfolya
mon a fővárosban. Helyettesről nem tud
nak gondoskodni, a sürgősségit elvégzi a 
mentőszolgálat, a sima esetekre ott vannak 
az asszisztensnők.

Fitymát Boga Péterre, a falut Margitra 
és asszonytársaira bízta, s a határral átko
cogtak a szomszéd völgybe. Ott már járt a 
vonat, s ő ráncolta a homlokát, sóhajtott is 
egyet, amikor felhágott a vonat lépcsőjére, 
aggódott a körzetéért, mi lesz a betegekkel 
nála nélkül.

Kellemes három hónapot töltött vidám 
fiatalok társaságában, az előadások érde
kesek voltak, este színházba, kiskocsmák
ba járt, boldogan elvegyült a főváros színes 
forgatagában.

Már voltak olyan kávéházak, amelyekbe 
beköltözött valamelyik könyvesbolt, a pol
cokon, a kötetek közé beállítva, borosüve
gek, az asztalokon poharak, mindenki előtt 
laptop vagy okostelefon, legérdekesebb a 
padlózat kiképzése volt, az úgy emelkedett, 
mint a régi arénákban a tribün, a lépcső
kön, párnákra dőlve olvastak vagy terefe
réltek a vendégek, mintha Rómában lettek 
volna két évezreddel ezelőtt.

Vannak pillanatok, amelyeket előre sen
ki nem lát. A tanfolyam második hetében 
fedezte föl Kristály Attila ezt a kávézót, 
még arra is emlékezett, délután négy óra-
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kor lépett be ide, s tekintetével üres helyet 
keresett. Egy asztalnál, az ablak előtt, vö
rös hajú lány ült, elmélyülten olvasott, alig 
hallotta meg Attila hangját, amikor meg
kérdezte, szabad-e itt egy hely.

így kezdődött. Mindketten elfelejtették, 
ki indította meg a bizalmas beszélgetést, 
az bizonyos, hogy a könyv, amit a lány olva
sott, ürügy volt a közeledésre. Attila meg
kérdezte, mit olvas, a lány szó nélkül feléje 
fordította a címlapot: Heidegger: A műal
kotás eredete.

Ez már betájolta a vörös hajút, bölcsész 
szakos lehet, gondolta Kristály Attila, or
vos szeme azonnal látta, nem festi a haját, 
eredeti szín ez a lila karmazsinvörös.

Aztán bemutatkoztak:
-  Fischer Lilla vagyok -  mondta a lány -, 

utolsó éves az egyetemen, esztétikából írom 
a diplomamunkámat.

-  Kristály Attila. Kezdő körorvos a 
Hernád és a Bodrog között, Kossuth La
jos szülőföldjén. Birkóztam Heideggerrel, 
vizsgatéma volt negyedéven, nem könnyű 
olvasmány. Te hogy vagy vele?

-  Tudod, az esztétika már rég nem szép
tan, inkább filozófia, mélyvizekre visz, és 
én szeretem a mélyvizeket.

Az orvosok másképpen látják a partne
rüket, akaratlanul is belevisznek egy kis 
anatómiát.

-  Milyen átlátszó a bőre -  elmélkedett 
Attila -, átderengenek a hajszálerek, kezei 
aprócskák, körmeit zöldre festi, csontjai vé
konyak, de izomzata erős, bizonyára spor
tol, nyaka hihetetlenül vékony, arca göd
rös, homloka kúpos, félig eltakarja azt a 
behulló vörös haj, felsőteste csupa érzéki
ség, harmatcsepp virágszirmon, nem visel 
melltartót, előre ugró csitri mellei gyújtó
bombák...

-  Szép ez a fiú -  gondolta Lilla -, közé
pen összenőttek a szemöldökei, ami pont el
lentéte puha bariton hangjának. Egyszerű
en öltözködik, világoskék ing, szürke zakó, 
fekete nadrág: de jó a férfiaknak, ilyen 
könnyen megoldják azt, ami nekünk, nők
nek olyan sok fejtörést okoz. Tiszta ember, 
ez kiolvasható sötétbarna szeméből.

Beszélgetésük a Lilla szakmája körül 
forgott, a szép fogalmát nem lehet elégszer 
körbejárni -  mondta a lány -, legalább 4-5 
művészet nagyítólencséjére van szükség: 
festészet, szobrászat, építészet, zene, iro
dalom, csak ez által alakul ki a szépérzék, 
s abból a műélvezet.

-  No, és egy ló? — kérdezte Attila. — Egy 
ló látványa nem elegendő, hogy átfusson 
rajtunk a borzongás? Jelzem, hogy lóbo
lond vagyok. Fityma, aminek a hátán já
rom a körzetem, magyar félvér, okosabb, 
mint sok ember.

— Erre nem is gondoltam. Elismerem, 
szép állat a ló, csak nekem, városi lánynak 
a szépség elvontabb, nem azonos egy patás, 
nyerítő állattal, persze, izgalmas tünemény 
a táltos paripa mitológiában, népmesékben, 
nyihahák országában; Pegazus már nem is 
ló, hanem tehetség-szimbólum, valóban, ló
háton is össze lehet fonni a filozófia és az 
esztétika szálait, bizonyára tudod, a szép
ségélmény az agyunkban keletkezik, több 
köze van a rációhoz, mint az érzelmekhez, 
sajnos, akkora a kavarodás a fogalom kö
rül, nincs ember, aki rendet tudna tenni, 
Kant elkövette a merényletet, elválasztotta 
a szépet az etikától, nem feltétlenül morá
lis, ami szép, híres axiómája ma is sarokkő: 
„Szép az, ami érdek nélkül tetszik.”

Lilla érezte, túl messzire ment, ennek 
az okos szemű orvosnak bizonyára egészen 
más fogalmak kavarognak az agyában: láz, 
vérnyomás, migrén, elhízás.

Nem volt igaza.
Attila még soha nem érezte azt, hogy egy 

lány első pillanatban ekkora izgalmat vált 
ki benne. Nem volt tejfölös szájú kezdő a 
nőknél, bizonyára már nős lenne, ha ne
gyedéven nem vándorol ki a barátnője Iz
raelbe, de most mégis kellemes bódulatot 
érzett, ütőere és halántéka hevesen pul- 
zált; áramütés volt, úgy horgadt magasra a 
vágy görbéje, mint hegyvonulatok gerince 
kéregmozgáskor, iszonyatosan megkívánta 
ezt az erotikus, egzotikus lányt. Először il
latfoszlány érkezett el hozzá, keleti fűsze
rek szagára emlékeztető parfüm, de ez so
ha nem jár egyedül, fiatal lányok testének

az illata mindennél hódítóbb, aztán a lát
vány töltötte be szemét, agyát, ösztönvi
lágát, sokkolta a rövidre vágott vörös haj, 
a libegő fülönfüggők, a világoskék szem, 
a játékosság és értelem kettőssége az ar
con; okos ez a lány, gondolta, s mégis egy 
csodálatos gyermek, szívesen fölkapnám 
az ölembe, s vinném magammal a végte
len térbe.

Megegyeztek, találkoznak még itt, mert 
karizmatikus hely ez a stadionszerű könyv
tár-kávézó. Magukkal vitték az új, a fris
sen felfedezett világ foszlányait, a másik 
territóriumának egy-egy darabját. Lil
la látni vélte a lobogó fehér köpenyben se
rénykedő falusi doktor urat, hallani vélte 
Fityma nyerítését, amelyről olyan fennkölt 
tirádákat zengett ez a füstszemű fiú; Atti
la agyában csupa elvont fogalmak kavarog
tak: szonáták, színház, koncert, film, bizo
nyára ez Lilla világa.

A harmadik találkozás után már tud
ták, nem egyszerű ismeretség ez, mindket
tőjükben életcélok meredeztek, Attila fiatal 
feleséget álmodott az orvosi rendelő szolgá
lati lakásába, Lilla boldogan hajolt a dali
ás, szép arcú férfi oltalmába.

De hogy lehet a két világ közötti disszo
nanciát föloldani?

Lejárt a tanfolyam, és megegyeztek, Lil
la meglátogatja őt Zemplénföldön.

-  Tudnál ott élni? -  kérdezte Attila.
Megrázkódott, tudta, ez leánykérés, más,

közhelyszerű nem fog elhangzani, bükkfe- 
jűek a székelyek. Kitérő választ adott:

-  Először látnom kell azt a tájat, ami té
ged megbabonázott, amúgy sem jártam so
ha arrafelé. Államvizsga után elmegyek 
hozzád, ma már csak falun lehet egészet 
lélegezni.

Es elforgott az idő. Lilla az államvizsga 
után telefonált, s bemondta a bűvös monda
tot, amiben megegyeztek:

-  Heidegger, a lovam célba ért.
Ez a látogatás szándékát jelentet

te, s Kristály Attila rákészült a fogadás
ra. Merész, rendhagyó volt a terve, inkább 
álom, nem a falu hétköznapjaiba illő.

Élt az alszegen egy öreg ács, Nagy Lajos. 
Három fia volt, Dénes, Árpád, Béla, csak 
ők laktak a rövid utcában, mindent farag
tak, szekeret, szánt, fonókereket, még fapi
pát is, a mesterségük miatt elhomályosult 
a családnevük, a Kerekes ragadványnevet 
ismerte ország-világ.

A fiák szakosodtak, Dénes szuszékot, 
hombárt faragott, Árpád sok más egyéb 
mellett osztovátát, Béla mindenféle jár
művet, de Cukor doktor mégis az öreghez, 
Kerekes Laji bához fordult, talán ő jobban 
megérti, s nem tartja bolondnak, ha előad
ja a tervét. Az apának -  a Kerekes mellé — 
még egy nevet biggyesztett a falu: Fakirály.

Estefelé ment el hozzá, amikor már rozs
dás az erdő a lenyugvó naptól.

-  Lajos bácsi! Furcsa kérésem van. Fa
ragjon nekem egy könnyű kétkerekűt, de 
ez inkább hintó legyen, amivel trappolni 
tud a praxis vasderese. Maga tudja, hogy 
én a hókán lovagolok, de most jön hozzám 
egy lány, akivel be akarom járni a Zemplé
ni-hegység völgyeit, hágóit.

Pipált az öreg, úgy tudta a falu, abból 
szívja ki a nagy tudományát, két szippan
tás között mondta:

> » »  folytatás a 16. oldalon
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-  Megfaragom én, doktor úr, hogyne fa
ragnám meg azt a kétkerekűt, nyolcke
rekűt is faragok, ha kell. Mennyit tesz ma
ga is a négy faluért! Egy hét múlva jöhet a 
deressel.

Ilyen könnyen ment az alku. Akkor 
akadt el az egyezkedés, amikor Cukor dok
tor arra kérte, fesse meg a kordét pirosra.

— Már megbocsásson a doktor úr, azért 
mégse csináljon belőlem bolondot -  tiltako
zott az öreg Fakirály. — Ki látott errefelé 
piros szekeret? Rég volt, még az én legény
koromban, amikor a jármot zöldre festet
tük, nóta is van a festett járomról, de sze
keret...? Pirosra?

-  Akkor megfestem én -  mondta a dok
tor -, amúgy is azt állítják lovas vágtáim 
miatt, hogy hiányzik egy kerekem.

És úgy cselekedett. Pemzlit hozott, négy 
doboz festéket, és a Laji bá udvarán kar
mazsinpirosra pingálta a kétkerekűt: az ol
dalakat, a hátulját, még a küllőket is.

Nyitva volt a műhely ajtaja, az öreg 
oda-odapillantott, s amikor látta, hogy a 
doktor kész van a munkával, kijött, sercin- 
tett egyet a pipaszár mellől, s mondta:

-  Hát, doktor úr, ha úgy tudják ma
gáról, hogy hiányzik egy kereke, akkor 
mondhatják rólam azt, hogy nekem ket
tő. Eszeveszetten jól néz ki ez a piros mi
csoda. Felülhetne erre a mesebeli király
kisasszony is.

-  No, ha az egyik csatát megnyertem 
-  gondolta Cukor doktor -, következhet a 
másik Boga Péterrel, a kocsissal, mert csak 
ő ismeri a deres minden furfangját.

Ketten hozták el a lovat, hümmögött Pé
ter bá, megnézte elölről, hátulról, oldalból 
a piros szekeret, egy szót sem szólt, mégis
csak főnöke ez a bolond doktor, a két sze- 
kérrúd közé állította a derest, felrakta rá a 
nyaklót, bekapcsolta az oldalszíjakat, zab
lát a szájba, megragadta a kantárszárat, 
s elindultak.

-  Járatni kell az elején, hogy szokja meg 
ezt a tyúkborítót, s ne vaduljon meg a szí
nétől.

Nagyot nyelt Cukor doktor, nem túl hí
zelgő név a tyúkborító, de hát... az álmok 
kacskaringós útjai ilyenek.

Járatták hát a derest, betanították 
egyes fogatra, nevet is adtak neki, legyen 
Fickó, mondta Péter bá, s ezzel befejeződött 
a lóiskola.

A vasút csak Zemplénföld szélét érintet
te, ezért Lilla érkezésének a napján áthaj
tott a kordéval a szelíd dombkaréjon, s vár
ta a vörös hajút, aki úgy libbent le a vonat 
lépcsőjéről, mint egy piros pillangó.

Fickó a közelben volt kikötve, s amikor 
megközelítették, Attila, trubadúrok módjá
ra, földig hajolt:

-  íme, kedvesem, az én nászajándékom. 
Krúdy Gyula bátyámtól kértem kölcsön a 
vörös postakocsi unokaöccsét.

Csengő kacagással telt meg a tér, olyan 
komikus volt ez a fogadás.

-  Te valóban a szecesszió bokrai közül 
bújtál ki — mondta Lilla.

Felpattantak a kétszemélyes ülésre, 
s hazaporoszkáltak.

Államvizsga után jót tesz az idegrend
szernek a vidék, a csend: álomvilágban telt 
el nyolc nap, egymásba folytak a nappalok 
és az éjszakák, csordultig telt a szerelem
bárka, alig jutottak el a szavakig, a sze
mek, karok, kezek, ujjak beszéltek, sut
togás szárnyán szálltak a szívmetaforák, 
s eközben egyesült a két világ, az esztéti
ka parttalan mezeje a vidék kitapintható, 
kézzelfogható valóságával.

Idősávok, időszigetek úsztak el felettük.
Két nap után mégiscsak megrepedt a 

hallgatás boltozata.
-  Mennyi lehet az idő? -  kérdezte haj

nalban Lilla.
-  Melyik idő? -  kérdezett vissza Ati.
-  Megjött a kedved a filozófiához?
-  M iért ne? Minden szerelmes időcsaló.
-  Hogy érted ezt?
-  Úgy, hogy kisajátítottuk az időt, nem 

vettük tudomásul azt a sok okoskodást, 
amit kiagyaltak, vagyis hogy az idő eltö
rött, az idő eltűnt, az idő felgyorsult, az idő 
megállt, az idő kitágult.

- A m i  időnkkel mi történt?
-  Átalakult. Boldogsághormon lett belőle. 

Endorfin. Remélem, tudod, hogy az agyala
pi mirigy és a hipotalamusz termeli.

-  Csak kibújt belőled a doktor, te nagyo
kos! Már vártam, hogy tudóskodj egy ki
csit! Nem tudtad megállni.

-  Hát te nem tudóskodtál, amikor meg
ismerkedtünk? Teletömted a fejem Heideg- 
gerrel. Az endorfinnal mégiscsak többre 
megyünk, mint a szálkás német profesz- 
szorral.

Harmadik nap reggelén bújtak elő, s el
indultak. Tiszta vizű, vidám patakok om
lottak le a hegyekből, partjukon tengernyi 
nefelejcs, kékbe játszó, zöld erdők futottak 
fel a hegytetőkre, a szélben varjú lengett, 
mint harang.

-  Ez az én új hazám -  mondta Lillának. 
— Gábor Áron szülőföldjét a Kossuth Lajo
séval cseréltem fel.

Nem voltak hétköznapi látvány: kar
mazsinpiros kétkerekű, a hámban vasde
res, az ülésen vöröshajú lány, lóháton a lo
bogó hajú Cukor doktor.

Bejárták az egész körzetet, Lilla már 
tudta kezelni a gyeplőt, ismerte a vezény

szavakat, csettintett a nyelvével, akkora 
fordulat volt ez az életében, mintha lelé
pett volna a golyóbisról.

Ati előrukkolt a titokban kigondolt ter
vével.

-  Gyere, kedvesem, nézzük meg az 
Öregházat. Ez egy kúria, de így nevezik 
az emberek. A Károlyi grófok építették. 
Üresen áll, pont arra való, hogy művész
telepet hozzunk ott létre. Ennek a cso
dálatos vidéknek minden négyzetmétere 
egy-egy festmény. Mit szólnál ahhoz, ha 
nyaranta meghívnánk néhány tucat festőt, 
szobrászt, zenészt, folkloristát? Éppen ne
ked való lenne velük bíbelődni, falura köl
tözne a te szakmád, az esztétika. Romos 
az épület, de egy okos pályázattal kap
nánk annyi pénzt, hogy renováljuk, fel
újítsuk, berendezzük. Te lennél a kastély 
tündérasszonya, nem kínozna a gondolat, 
hogy elnyelte a vidék a körorvos unatko
zó feleségét.

-  A szó disszonáns lenne, most -  gondol
ta Lilla, ezért csak szorította Ati nyakát, 
amennyi ereje volt, mind beleadta, úgy szo
rította.

-  Boldog leszek -  mondta hangosan -, ha 
befogadsz társadnak teremtett világodba.

Ez volt a válasz a kávézóban elhangzott 
kérdésre:

-  Tudnál-e ott élni?
Másnap Budapestre utaztak Lilla szü

leihez, s amikor Kristály Attila doktor úr 
megkérdezte Lilla apját, Fischer Marcellt, 
a híres karmestert, hozzá adná-e a lányát 
feleségül, a válasz rövid, tömör volt:

-  Tudtunkkal a lányunk már a tied, fiam, 
vigyázz nagyon rá, mert mostanig, huszon
két éves koráig mi is nagyon vigyáztunk.

Zemplénföld lakója lett Kristály Lilla. 
Örült az új nevének. Jól hangzik. Ismétel
gette: Kristály Lilla, Kristály Lilla... Vé
letlen találkozás indította el a lavinát, de a 
hétköznapok történetei mind ilyenek.

Csinosítgatta a lakást, a világhálón na
vigált kedvére, az is kiderült, Cukor dok
tor úr nem volt szakbarbár, amikor nagy 
példányszámú könyvtárát gyűjtötte, Krú
dy Gyula munkái két hosszú polcot töltöt
tek meg, azt most egymással versenyezve 
olvasták.

Egy hét múlva már egyedül is be tudta 
fogni Fickót a hámba, s a patakvölgyeken 
fölfelé haladva eljutottak a forrásokhoz. 
A föld gyomrából felbuggyanó víz, amiből 
híves patak lesz, legszebb látvány, s a mo
hos sziklákon lezubogó vízesések romanti
kus filmekbe illők.

Lilla akkor kezdett kimaradozni a ba
rangolásokból, amikor nehezére esett fel- 
ugorni a piros kétkerekű hágcsójára, dom
borodó, szép hasa más életrendet diktált.

Megegyeztek, nem hívják ki a mentőt, 
amikor az első fájdalmak jelentkeznek.

A szülést Margit úgy vezette le, mint egy 
nőgyógyász főorvos, a vörös hajú kisanya 
csodálatosan viselkedett, csupán a máskor 
határozott, biztos kezű édesapa toporgott 
kisgyerekként a szülőasztal mellett, alig 
tudta magasba emelni a nyálkás, véres cso
dát, amikor az a világra jött.

Kislányuk született, s amennyire lehe
tett látni a fürdetés után, vörös hajú.

Az emberélet parányi moccanását észre 
sem vette a nagyvilág, százezrek születtek 
ugyanabban a pillanatban, de ők úgy érez
ték, mostantól picikét sebesebben száguld 
velük a Föld a végtelen űrben.
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GIANO CROMLEY

Ötből három csillag
Ez volt az első porszívó, amelyet életemben 

vásároltam, így nem igazán tudtam, mit is 
szeretnék. Végigböngésztem a polcokat, mint
ha csak egy rendkívül megfontolt döntést 
igyekeznék hozni éppen; végül aztán a Dy- 
namex Szuperpucova 3000-es mellett tettem 
le a voksom. Leemeltem a dobozt a polcról, 
majd e profán holtodiglant megpecsételendő, 
ünnepélyesen átnyújtottam a plasztikkártyá
mat a piros köpenyes pénztárosnak.

Miután kicsomagoltam és összeszereltem 
a Szuperpucovát (be kell vallanom, a haszná
lati útmutató kissé zavaros volt), úgy tűnt, 
minden rendben van. A porszívónak az első 
néhány hónapban mindössze néhány porci
cát kellett kiszippantania a kanapé alól, meg 
pár pókhálót leszednie az ablakpárkányról -  
mindez takarítási szempontból kismiska. Ám 
mondhatni, meglehetősen naiv voltam annak 
felbecsülésében, milyen minőségű és mennyi
ségű káosz képes beszivárogni az ember éle
tébe.

Három hónappal később a barátnőm, Ja
nice lakhatási körülményei tarthatatlanná 
váltak, így úgy ítéltük, észszerűbb, ha hoz
zám költözik. Onnantól fogva a Szuperpuco
va 3000-re komolyabb munka hárult. Nem is 
annyira Janice nehezítette meg a masina dol
gát; sokkal inkább a két maine coonja. (Ha 
esetleg az olvasó nem tudná, e két szó mit je
lent, hadd áruljam el, hogy ez történetesen 
egy bizonyos fajta macska. Illetve meg va
gyok győződve róla, hogy egyben egy ízlés
telen tréfa is: egy maine coon ugyanis körül
belül tizenöt kilót nyom, és olyan barátságos, 
akár egy hiúz.)

Janice Emmának és Rosemarynek ne
vezte el őket, ám én magamban az egyiket 
csak Aliennek, a másikat pedig Rocky kutyá
ja után Butkusnak hívtam. Miután beköltöz
tünk, Butkus elfoglalta a konyhát. Rengeteg- 
szer értem haza arra, hogy a konyhapultot 
vagy a padlót gabonapehely-szőnyeg borít
ja. A hasonló káoszos helyzeteket azonban a 
Szuperpucova betoldható hosszabbító csövé
nek köszönhetően egy pillanat alatt sikerült 
felszámolnom.

Alien ezzel szemben a cserepes növénye
im iránt mutatott kiemelt érdeklődést; ezek
ből akkoriban elég sok volt nekem. Módszere
sen gyökerestül kiirtotta és elemeire boncolta 
őket, majd a darabjaikat szanaszét hagyta a 
nappaliban. A padlót a kiásott virágföld rögei 
pettyezték, mint apró vércseppek egy bűn
ügyi helyszínt. Bár e katasztrófák nagyobb 
kihívást jelentettek a Szuperpucova számá
ra, mint Butkus konyhai kalandjai; azért 
még képes volt megbirkózni ezekkel is.

A kezdeti kellemetlenségek próbára tették 
az idegeimet; ám fontos megjegyeznem, hogy 
mindez akkoriban történt, amikor a kapcso
latunk Janice-szel még friss volt és izgal
mas. Akkor még akárhányszor csak szeret
keztünk, olyan szenvedélyesen, állatiasan és

vadul csináltuk, hogy az ágyunk úgy bűzlött 
utána, akár egy gladiátor öltözője. Ha pedig 
a szex ilyen jól működik, az ember hajlamos 
átsiklani az apró bosszúságok felett. Per
sze, az efféle szenvedély nem tarthat örökké. 
Vagy még annyi ideig sem, mint egy porszívó.

A legnagyobb kihívást azonban a szőr je
lentette. O, Istenem, az a rengeteg szőr! Van 
még egy dolog, amit az olvasó esetleg szintén 
nem tud a maine coonokról: mégpedig, hogy 
a szőrzetük meglehetősen dús. Sűrű bunda 
borítja őket, amely aztán a lakásban vöröses 
árnyalatú szőrgombócokként manifesztá
lódik. Átfutok a szobán a Szuperpucovával, 
ám néhány perc után újabb kupacok várnak. 
Ha kinyitnánk az ablakot némi frissítő leve
gőért, a maine coon-szőr hullámokban bucs- 
kázna végig a padlón.

És eljött az a pillanat, amikor kénytelen 
voltam tudomásul venni, hogy a porszívóm 
teljesítménye véges. A forgókefe egyre csak 
akadozott, amitől a gumiszalag csikorogni és 
füstölni kezdett. Szétszedtem, és felfedeztem, 
hogy a kefe tele van szőrrel. Negyven percem
be telt, mire kitisztítottam, és ismét össze
szereltem.

Az egyik hasonló kefeszétszedés és -ösz- 
szeszerelés közepette eszembe jutott valami, 
amit a porszívó dobozán olvastam. A mit sem 
sejtő vásárlót a termék számtalan előnyéről 
tájékoztató, hangzatos sorok között rábuk
kantam a meglehetősen nagyképű szlogen
re: „Az ön életéhez tervezve”. E sort akkorra 
lélegzetelállítóan pimasznak ítéltem. Hiszen 
mi a francot tudhatnának ezek a porszívóter
vező mérnökök az én életemről? Hogyan is ál
líthatnák, hogy sikerült egy olyan porszívót 
tervezniük, amelyik teljesen passzol hozzá?

Ám aztán elgondolkodtam a dolgon. Mi 
van, ha azoknak az embereknek ott a porszí
vós cégnél mégis csak igazuk volt, és a Szu
perpucovát tényleg az én életemhez tervez
ték? Mi van, ha a sorsom jelenleg egyáltalán 
nem úgy alakul, mint ahogyan kellene neki? 
Eltöprengtem rajta, vajon Janice és én miért 
is lakunk egy fedél alatt. Az együttélés ki
hívásai elterelhetik a figyelmet a legfonto
sabb dolgokról. Ugyanis, ami legelőször fel
keltette az érdeklődésemet Janice iránt, az a 
tagadhatatlan titokzatossága volt. A Spotify 
zenemegosztó oldalon létrehozott mappái
nak mindig olyan furcsa és rejtélyes címeket 
adott, mint Hát, viszlát, Sylvester Stallone; 
Makarónifirkák a messzeségben; Jezsuita bi
rodalom a hegyvidéken; Csókolj meg hát, na- 
rancslekvár-kuzinom -  mintha csak valami 
ópiumfüggő naplójának álomszerű bejegyzé
sei lettek volna. Úgy éreztem, meg tudnám 
fejteni őt; avagy jobb emberré válhatnék, ha 
(vagy miután) megtenném.

De azok a rohadt maine coon macskák! 
A lakótársukként olyan élet várt rám, ami
lyenre egyetlen porszívótervező mérnök sem 
számíthatott.

Az egyik pénteken, amikor épp egy közeli 
kávézóban ültem, Alien a zárt ajtón keresztül 
valahogyan bejutott az irodámba, ahol több 
becses kincsemet is őriztem. Köztük egy ak
váriumot, benne két nem éppen olcsó vitor
láshallal és egy gyönyörű szép pillangóhallal.

Egy órát sem voltam távol. De mire visz- 
szatértem, a mészárlás már véget is ért. Ali
en módszeres és könyörtelen gyilkosnak bizo
nyult. A halaim éles karmai által julienne-re 
aprítva, vékony csíkokban hevertek az iro
da padlóján. O pedig ott ült vérfoltos trónján, 
a bajszára ragadt húsdarabokat nyalogat
va. Üldözni kezdtem Alient, szobáról szobá
ra, egészen addig, amíg Butkus a segítségé
re nem sietett. Égyetlen maine coon ellen, 
úgy hittem, még lehet esélyem. De kettő el
len: ugyan már.

Elővettem a porszívót, bevonszoltam az 
irodába, és elkezdtem felszippantani a halak 
maradványait, mit sem törődve a használa
ti utasításban leírtakkal, miszerint nedves 
tárgyak esetében a masina nem használha
tó. Addig járattam a porszívót, amíg fel nem 
szívtam az utolsó darabkáikat is -  majd ször
nyű dologra vetemedtem.

Fogtam a még nedves haltetemdarabok
kal és macskaszőrkupacokkal teli porzsákot, 
odasétáltam az ágyhoz, és a megcsonkított 
állati testrészeket Keresztapa-stílusban Ja
nice oldalára ürítettem.

Fogalmam sincs, mit szólhatott, amikor 
meglátta. Csak azt tudom, mire kijózanod
tam annyira, hogy bármire is emlékezzek, 
Butkusszal és Aliennel együtt eltűnt a lakás
ból. Mindössze egy cetlit hagyott maga után 
arra kérve, másnap délután kettő és hat kö
zött ne legyek otthon, hogy a húga átjöhessen 
a többi cuccáért.

Kérése előtt tisztelegve visszatértem a kö
zeli kocsmába, és az előző estinél egy fokkal 
kevésbé mattrészegre ittam magam. A kö
vetkező napon megpróbáltam felporszívóz
ni a maradék macskaszőrt, de a Szuperpu
cova fura nyöszörgő hangot adott, majd egy, 
a rothadó halhús keltette bűzfelhőt pöfögött 
ki magából. Próbáltam keresni egy szervizt, 
de manapság már senki sem javít porszívó
kat. így kihurcibáltam a Szuperpucovát az 
utcára, azt remélve, majd csak elviszi egy lo- 
mis. Másnap reggelre már ott sem volt.

Szóval, a lényeg: jó minőségű porszívó-e a 
Szuperpucova 3000? Gondolom. Alkalmas-e a 
hétköznapi takarítanivaló elvégzésére? Teljes 
mértékben. Ám az élet időnként hatalmas, 
mindent elárasztó mocskot önt ránk -  azt a 
fajtát, amelyik térdre kényszeríti az embert. 
Mi a helyzet ezen esetekkel? Ezekkel is meg
birkózik-e a masina? Ne vicceljünk már. Hi
szen ez csak egy porszívó.

» » >  folytatás a 18. oldalon

Giano Cromley amerikai író a Montana állambeli Billingsben született. A Dart
mouth Főiskolán tanult irodalmat és kreatív írást, majd részt vett a Montanai 
Egyetem íróműhelyén. írásai több lapban is megjelentek, köztük a Chicago Tri- 
bune-ben, a The Externalistben és a The Summerset Review-ban. Jelenleg Chi
cagóban él, ahol a Kennedy-King Főiskola kommunikáció tanszékének vezetője
ként dolgozik.
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> » »  folytatás a 17. oldalról

Viharos éjszaka
A társasházban, ahol lakunk, nincs köz

ponti klíma, így a fenti szomszédok csetepa
téja a maihoz hasonló tikkasztó estéken még 
az átlagosnál is elviselhetetlenebb. Általában 
kilenc óra körül indul a balhé, amikor a férj 
megint csak késve ér haza.

Mielőtt elkezdődne a műsor, Chloe és én 
a nappaliban ülünk, olvasgatunk és várako
zunk. Már harminc perce meg sem szólal
tunk. Kétségbeesetten próbálunk ügyet sem 
vetni a hőségre. Az újságom rejtekéből rápil
lantok Chloéra: nem is tudom, mire számítok; 
hogy épp sír, vagy inkább füstölög magában. 
0 a karórájára néz, majd a mennyezetre eme
li a tekintetét.

Pár pillanattal később halljuk, amint a 
férj ügyetlenkedve próbál betalálni a kulcsá
val a zárba.

Na, hazaért -  szólal meg Chloe.
Kezdődik -  teszem hozzá, amint a gyaláz- 

kodás első' hangjai átszüremkednek a papír
vékony padlón.

Amióta csak beköltöztünk ide, Chloe és én 
azóta vagyunk fültanúi a szomszédok gyako
ri és szenvedélyes vitáinak, az első szótól az 
utolsóig. A dolog lassacskán kedvelt időtölté
sünkké vált. Olyanok vagyunk ilyenkor, mint 
valami sportriporterek, akik épp egy meccset 
kommentálnak. Atomjaira szedtünk már és 
kielemeztünk minden egyes csetepatét; gór
cső alá vettük, és hosszúságuk, intenzitá
suk, illetve kiváltó okuk alapján kategorizál
tuk az összes perpatvart. Eleinte megfordult 
a fejünkben, hogy nem ártana vennünk egy 
tévét vagy akár elköltöznünk, ám immár hó
napok óta egyikünk sem hozta fel a témát.

Két órával ezelőtt kellett volna hazaérned 
vacsorára — mondja Chloe.

Mondd meg neki, hogy az a fontos értekez
let elhúzódott. Tudod, az örményekkel -  fe
lelem.

Micsoda kamu -  néz rám Chloe vádlón.
Nem védeni akarom a fickót. Csak arra gon

dolok, egyszer végre kiállhatna saját magáért. 
Ám ő hagyja, hogy az asszony teljesen szétcin
cálja. Néha még Chloétól is meg kell óvnom.

Megpróbálja kimagyarázni, miért késett, 
de nem igazán megy neki. Túl hangosan be
szél, és egybefolynak a szavai. Mindezt Chloe 
persze nem hagyhatja szó nélkül.

Biztosan ivott. Mondd meg neki, te asz- 
szony. Ne legyél már ennyire gyáva.

Már a nevüket is tudjuk: Trent és Judy 
Norwood. Számtalanszor összefutottunk ve
lük a lépcsőházban, de ahogyan ott ülünk a 
saját lakásunkban és hallgatózunk, szándé
kosan megfeledkezünk az ismert tényekről. 
Inkább a saját életünket aggatjuk rájuk, és 
önnön képünkre formáljuk őket.

Egy kocsmában iszogat valami kis ribanc- 
cal az irodából, miközben te otthon forgolódsz 
az üres ágyban -  mondja Chloe karját össze
fonva, mint akinek épp sikerült egy kikezd
hetetlen érvet felhoznia.

Az örményekre jellemző, hogy koccintással 
ünnepük meg a nagyobb üzleteket -  felelem. 
-  Ha nem ment volna el velük iszogatni, még 
sértésként fogják fel.

Több időt kellene otthon töltenie -  vála
szolja Chloe. -  Főállású férjként -  ezt az utol
só két szót lassabban mondja, mintha egyene
sen nekem címezné.

Hogyan lehetne állandóan otthon, amikor 
egyedül ő keres pénzt a családban? -  felelem 
ugyanabban a hangnemben.

Ám amint kimondom mindezt, már meg is 
bánom. Chloe ugyanis épp állást keres, mi
közben ideiglenes jelleggel egy helyi rádiócsa
tornánál dolgozik.

Na, szép -  feleli. — Nagyon kedves, mond
hatom -  remeg meg a hangja. -  Mintha lenne 
bármi fogalmad arról, min is megy keresztül 
ez a nő -  teszi hozzá, majd felemeli a könyvet, 
amelyet épp olvas, és beletemetkezik.

Bátran kijelenthetem, hogy a szomszéda
ink életének alapos ismerőivé lettünk. Eddig 
ezeket tudtuk meg:

Huszonegy hónapja házasok.
Ez idő nagy részében boldogtalanok vol

tak.
A nő hihetetlenül zsémbes tud lenni, 

ugyanis olyan dolgokért hibáztatja a férjét, 
amelyekről az nem tehet.

A férfi pedig ravaszul gonosz és elutasító, 
akkor is, ha alig szól pár szót.

Mindketten félnek kimondani, mit éreznek 
valójában; nem merik felhozni a kicsinyes ve
szekedések mögött rejtőző valódi okokat.

Igazából tipikus párocska ők ketten, átla
gos mennyiségű, hétköznapi rossz tulajdon
sággal. A megfelelő körülmények között bár
ki más is lehetnének. Talán épp ezt találjuk 
olyan lenyűgözőnek bennük.

Fent most épp a duzzogás megy. A nő ki
sétált a konyhából, a férfi pedig a mosoga
tónál állva eszi a vacsorát. Talán így a leg
jobb. Bágyasztó a hőség odakint ma este, és 
nem is lesz ennél kellemesebb. Az a kis ab
lakra szerelhető klíma -  csak ilyet engedé
lyeznek a házban -  az ég világon semmit sem 
ér. Egész héten ilyen idő volt. És a veszeke
dések sem csitultak. Kicsinyes, csúnya vita 
mind. Nem árultam el Chloénak, de kezdek 
aggódni értük. Ha ez továbbra is így megy, 
nem vagyok biztos benne, hogy sokáig együtt 
lesznek. És ez szörnyű hír lenne a számunk
ra. Hiszen annyi időt és energiát áldoztunk 
erre a kapcsolatra.

Úgy tűnik, épp szünetet tartanak -  szóla
lok meg, csak hogy mondjak valamit. — Nem 
rossz ötlet. Legalább lehiggadnak egy kicsit.

Egy kis szünet ezen már nem segít — dü
hödik fel Chloe. — Mi a helyzet a viszonyá
val? -  visszhangoznak a szavai a szobában 
pár pillanatig.

Chloe hat héttel ezelőtt árulta el nekem, 
hogy hűtlenségre gyanakszik. Én tagadtam, 
pedig legalább olyan biztos vagyok benne, 
mint ő, ráadásul régebb óta is tudom. Hiszen 
a jelek egyértelműek: később ér haza a mun
kából; meg sem magyarázza, miért; amint be
lép a lakásba, egyből letusol; illetve órákat 
tölt értelmetlen tevékenységekkel, például 
egy bicegő széket javítgat, vagy visszakötöz- 
geti a szőnyeg leszakadt rojtját. Úgy tűnik, 
a feleségével már nem óhajt semmit sem kez
deni.

Minden egyes alkalommal, amikor Chloe 
a hűtlenségről beszél, izzadni kezdek, és el
sápad az arcom. Nem tudok semmit sem fel
hozni a fickó mentségére. Chloe most rám 
bámul, várakozón. Épp próbára tesz. Érzem, 
hogy nagyon fontos, mit felelek.

Nem tudom, honnan veszed ezt a viszonyt 
-  mondom nyugodt, óvatos hangon. -  Hiszen 
nincs rá bizonyítékod.

Miért nem vagy képes beismerni? -  vág
ja a könyvét Chloe a dohányzóasztalra, majd 
becsörtet a hálószobába. Leveti magát az 
ágyra, és bár semmit sem mond, tudom, hogy 
hallgatózik. A hálóból is ugyanolyan jól lehet 
hallani mindent.

Gondolom, nem épp a legegészségesebb do
log, hogy napjaink nagy részét egy másik pár 
életén keresztül éljük meg, pláne egy olyan 
párén, akinek ennyi baja van. Ám egyikünk 
sem képes abbahagyni. Túlságosan is a szo

kásunkká vált. Egy idő után már képtelen 
vagy bármi másról beszélni.

Chloe immár elcsendesülve fekszik a háló
ban. Az órára nézek, és megállapítom, hogy 
mindjárt éjfél. A távolban néma villámok ci
káznak. Egész héten viharokat mondtak, de 
egyszer sem jött be. Esőért imádkozom, azt 
remélve, hogy a hűs levegő és a járdára hulló 
vízcseppek megnyugtató illata majd enyhíti 
a tátongó sebek okozta fájdalmat. Ám imám
ra az ég egy ismételt távoli villámlás mellett 
csupán egy újabb löketnyivel felel a napok óta 
ránk nehezedő, tikkasztó levegőből.

Bemegyek a hálószobába, leveszem az al
sónadrágom, és csendben becsusszanok az 
ágyba. A plafont bámulom, és a szomszéda
inkat hallgatom, amint szép lassan elszakad 
náluk a cérna. Már nem a férj késése miatt 
veszekszenek. A vita mostanára egy sokkal 
elemibb problémához érkezett; leástak egé
szen boldogtalanságuk gyökeréig.

Ez a fajta veszekedés a legveszélyesebb. 
Az egyik fél könnyedén beleeshet abba a hi
bába, hogy elveszíti a fejét, és olyasmit mond, 
hogy elege van a másikból, azt kívánja, bár 
ne házasodtak volna össze, vagy akár nem 
is kellene együtt lenniük. Van egy olyan ér
zésem, hogy ezen az estén átlépik a határt. 
A szakadék szélén állok.

Egyikük valami nehezet ejt le földre. Ösz- 
szerezzenek.

Viharos egy éjszaka -  suttogja Chloe. Pe
dig azt reméltem, már elaludt.

A, dehogy, kicsim -  súgom vissza neki ar
ra gondolva, biztosan rosszat álmodott, vagy 
az időjárásról beszél.

Úgy értem, odafent — feleli, majd egy pil
lanatra visszatartja a lélegzetét, és hallgató
zik. -  Micsoda seggfej — teszi hozzá, miköz
ben átnyúlok az ő oldalára, és megérintem a 
mellkasát.

A teste feszes, mint egy túlhúzott rugó. 
Felzaklatta a sok hangos szó. A rengeteg ve
szekedés. A rengeteg harag. A rengeteg min
den, ami a felszín alatt lapul. Ez így nem me
het tovább. Valakiben bármelyik pillanatban 
elpattanhat egy húr. Hegyezem a fülem; hát
ha hamarosan pofon vagy ütés csattan, eset
leg valamit áthajítanak a szobán, és felzeng
nek a fájdalom hangjai.

Levegőt is alig merek venni. Teljesen 
kétségbeesem. Odahúzódom Chloéhoz, és 
megcsókolom a nyakát, azt remélve, hátha 
történik köztünk valami, amivel talán ki
egyensúlyozhatjuk a fentről áradó gyűlöletet. 
Ám ő elhúzódik, és megköszörüli a torkát:

Most nem lehet -  mondja. -  Egyszerűen 
nem megy.

Majd felkel, és bemegy a fürdőszobába, 
hogy megtöltse vízzel a poharat, amelyet 
mindig az ágya mellett tart. Egyre folyatja a 
csapot arra várva, hogy lehűljön a víz.

Visszagurulok a saját oldalamra. A kife
küdt matrac magába szippant. Egy párnát 
szorítok a fülemhez, hogy kizárjam a hango
kat -  a fenti veszekedését és a fürdőben zu
bogó vízét. A hangtalan villámok üres ígére
tének némasága borul rám. Összekuporodom, 
elhagyatva és magányosan, és hagyom, hogy 
még mélyebbre süppedjen a testem az ágy
ban.

Chloe kijön a fürdőszobából; nem kapcsol
ja le a villanyt. Csupán a körvonala látszik az 
ajtóban; olyan, mint valami kísértet. Hirte
len felülök; a párna leesik a fülemről.

Az éjszaka során először csend van oda
fent.

Vége -  szólal meg Chloe, én pedig nem tu
dom, igazából kire gondol.

MOHAI SZILVIA fordításai
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FERENCZI SZILARD

Fokmérővel 
a bánásról
Radu Jude több éve azon dolgozik a film 

nyelvén, hogy tisztázzon egyes múltszelete
ket, hogy lerombolja a román nemzeti em
lékezetre torzan ráépített mítoszokat, hogy 
apró katarzisokkal elérjen egyfajta kollek
tív meghasonulást. A 19. századból kiemelt 
szövegekbó'l és azok feleseltetéséból építet
te fel az Aferim! nem túl hízelgő és a ro
mán nemzeti ártatlanság önképének el
lentmondó historikus cselekményét, majd 
a Tara moartában (Halott ország) puszta 
fényképek egymásra vágásával és egy ko
rabeli zsidó orvos naplójának hangzó anya
gának felhasználásával kerekített hátbor
zongató tükröt a két világháború közötti 
román antiszemitizmusnak, amikor a kor
mányzat, a hadsereg és a városok népe víg 
együttműködésben rendezték egyre-más- 
ra a pogromokat, amely aztán a náci szem
pontból is brutális román holokausztba tor
kollott. Ez utóbbihoz kapcsolódik az „Imi 
este indiferent dacá in istorie vom intra ca 
barbari” (Bánom is én, ha elítél az utókor 
-  az idézet Mihai Antonescu egykori kül
ügyminisztertől származik) című, 2018- 
as alkotása is, amellyel a holokauszt ro
mán vonatkozásait, azon belül konkrétan 
az odesszai népirtást tematizálja és a kol
lektív felelősség terhének tudatosítását kí
sérli meg. A többszörösen keretezett cselek
mény, amely önmagán belül is halmozott 
hivatkozási apparátust hordoz, nem klasz- 
szikusan értelmezhető filmet hoz létre, vi
szont éppen kimondott szándékoltságával 
késztetheti hatékony önvizsgálatra a né
zőt — etnikai hovatartozástól függetlenül, 
hiszen a Holokauszt itt Közép-Kelet-Euró- 
pában mindahány nemzeti múlt szégyen
foltja (nem véletlenül tüntették ki a Karlo
vy Vary-i filmfesztivál nagydíjával).

INEMATOGRÁF

A Bánom is... rétegeltsége -  mint min
den metafilmé — nem puszta szerkezeti 
konstrukció, az egymásba zsúfolt keretek 
és az egymást keresztező hivatkozások sze
repet kapnak a néző értelmezésének össze
tettebb, árnyaltabb befogadási gyakorlatá
ban is. Rögtön egy sokszorosan keretezett 
„kép a képben” beállítással indít, a film 
alkotói egy digitális időszámlálóval ellá
tott második világháborús híradót követ
nek az apró munkaképernyőn, majd rög
tön ebből kipásztázva feltűnik egyrészt a 
Román Hadtörténeti Múzeum környeze
te és a főszerepet alakító Ioana Iacob szí
nésznő, aki bemutatkozik a kamerának: 
„ez és ez vagyok, színésznő, vallásos, és eb
ben a történetben az ateista Mariana Ma
rint fogom eljátszani (nem a halott költőt, 
hanem a fiktív rendezőt — ámde ez egyfaj
ta főhajtás is a 15 éve elhunyt költő iránt), 
és egy történelmi reenactment-szerű előa

dáson dolgozom, ez a film pedig az alkotás 
folyamatáról szól.” Majd kalasnyikovokat 
emelgetnek vállhoz, második világhábo
rús egyenruhákat válogatnak, kiállított 
tankok és ágyúk között gyülekezik egy 
csapat, amelyet aztán német, szovjet és ro
mán alakulatokra osztanak. Jude itt rög
tön elbizonytalanít, a következő percekben 
nem tudjuk, mit látunk, a film cselekményi 
keretén kívül járunk-e még, vagy már azon 
belül kerültünk. Az ambivalencia lassan 
eloszlik, egyre beljebb lépünk a fikcióba, 
de a fikcióban nagyon is életszerű jelenetek 
és dokumentumértékű hivatkozások vált
ják egymást. A főhős rendezőnő nyomába 
küldött nézőt Jude a kezdeti képsorok ket
tős, valósággal és fikcióval felezett tapasz
talatán keresztül a kétkedés felszabadí
tó reflexével vértezi fel, az ő játéka immár 
a mi játékunk is. Nem tartom kizártnak, 
hogy Ioana Iacob kevésbé meggyőző alakí
tása szándékolt, így a nézőnek nem is kell 
azonosulnia a karakterrel, a kétkedést így 
Jude mindig is előtérben tartja, az életet 
tehát nem írja felül a fikció, ahogyan a va
lóságot sem a mítosz. Nem merülünk túl 
mélyre a konstrukcióban, kritikai énünk
kel állandóan tartjuk a kapcsolatot. Egy
fajta ki nem mondott imperatívusza ez a 
filmnek: maradj józan, látva érts és ért
ve láss! Ráadásként a próbáknak kortárs 
visszásságai is akadnak („nem vagyok haj
landó cigánnyal együtt zsidó áldozatot ala
kítani” -  méltatlankodik az egyik szerep
lő). Hasonlóan, szabad gondolatébresztési 
szándékkal hagyja Jude hosszan, a képme
zőt kitöltve, percekben mérhetően és hang 
nélkül az akasztottak látványát, vagy egy 
korabeli felvételen a felsorakoztatott és kö
zös gödörbe lőtt zsidó áldozatokról futó kép
sorokat.

Marinnak nem megy könnyen megőriz
ni alkotói szabadságát, egyrészt anyagi, 
másrészt -  és visszahúzóbb erővel -  poli
tikai-ideológiai akadályok igyekeznek hát
ráltatni, megvágni, kihagyásossá tenni a 
gondolatébresztőnek szándékolt szabadté
ri előadást. Hatalmasat kell küzdenie el
sősorban önmagával, sokat olvas, állandó
an nyomozza a múltat, majd miután saját 
kételyeit eloszlatta, szüntelenül magyaráz, 
érvel, vitákba bocsátkozik. Hol a szerető
jével, aki láthatóan puszta érvütköztetési

szerepet kapott, a cselekmény szempont
jából gyakorlati haszna nemigen van, hol 
pedig az önkormányzati cenzorral, a kis 
atyaúristennel, Domnu’ Movilával (akit 
a színirendező Alexandru Dabija alakít). 
Ő képviseli a hatalom és a kollektív em
lékezet álláspontját, amely egyrészt nem 
mutatná meg, másrészt nem kíván szembe
sülni a történelmi felelősséggel, és érvkész
letében felismerhető mindaz, ami a felelős
séghárítás mai közbeszédét jellemzi: nem 
mi, most élők tettük, tehát nincs miért fog
lalkozzunk vele, illetve mások is hasonlóan 
sárosak, tereljük inkább a figyelmet ezek
re a másokra, mert a nagy egészben elve
gyítve csökkenthető a nemzeti felelősségtu
dat. Lényegében azt állítja, hogy Marinnak 
nincs joga újramesélni a történelmet, azt 
immár tiltja a nemzeti kánon, tiltja a jóér
zés, és íme, tiltja a kerületi önkormányzat 
is. Marin viszont lázad, és a tiltással szem- 
bemenve, a bukaresti Forradalom téren hi
ánytalanul színre viszi a darabot.

Az eddig használt celluloid nyersanya
got hirtelen felváltja a digitális, a korábbi 
enyhén kortalan, régivágású és kiegyensú
lyozottan méla hangulat élesen aktuálissá, 
karcosabbá, kaotikusabb összbenyomásá
vá lényegül. Megjelennek az utca emberei, 
az előadásnak közönsége gyűl, és immár 
nem magunkban vagyunk, kritikus szem
pontunk a közértelmezés tengerében ve
szít jelentőségéből, ugyanaz a helyzet áll 
tehát elő, mint ami hétköznapi állandó be
nyomásunk: harcedzettnek képzelt belső 
hangunk a nagy egészbe vegyülő csipetnyi 
sikollyá halkul. Amikor pedig a román ka
tonák fabódéba terelik a zsidókat, majd az 
építményt meggyújtják, a közönség ujjon- 
gásától kísérve, Marin csalódása a miénk 
is. „Nem értettek ezek ebből semmit!”, fa
kad ki, mi pedig csak reméljük, hogy ez a 
visszaható kritika nem nekünk szól.

Bánom  is én, ha  e líté l a z  u tókor (Imi 
este indiferen t d a c á  in isto rie  vom in t
r a  ca  barbari), színes román film, 139 
perc, 2018. Rendező és forgatókönyví
ró: Radu Jude. Operatőr: Marius Pan- 
duru. Vágó: Cätälin Cristut-iu. Szereplők: 
Ioana Iacob, Alex Bogdan, Alexandru Da
bija, Ion Rizea, Claudia Ieremia, Sofia Ni- 
colaescu, Gabriel Spahiu.
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KARÁCSONYI ZSOLT

Jónás és 
a visszhang
Marin Sorescu Jónása drámai monológ, 

kamaradarab, emberiségköltemény, a bib
liai történet modern (huszadik századi) át
irata, drámába oltott hosszúvers, ha úgy 
tetszik, és mindeközben pontos, fegyelme
zett, színpadra, színpadnak írt mű. Olyan 
zárt formai alakzat, amelybó'l kilépni lehe
tetlen. Erről is szól, a kilépés lehetetlensé
géről, arról, hogy az igazi út befelé vezet, ha 
már kiutat lehetetlen találni. Rendezői fe
gyelmet követel, kicentizett, jól körülhatá
rolt előadásvilágot, amelynek úgy kell egy
szerűnek maradnia, hogy jelezze, semmi 
sem egyszerű.

Ez a Jónás (címszerepben: Gabriel Räutä) 
a magányról, az otthontalanságba vetett - 
ségről és a visszhangtalanságról kíván szó
lam, éppen ezért lesz fontos benne minden 
rezdülés, minden hang, ami az előadásban 
felbukkan (az sem mellékes, hogy az előa
dás egésze román nyelven hangzik el...).

Mert igaz ugyan, hogy a visszhangta- 
lanság fogalmára és következményeire fó
kuszál a darab Tompa Gábor szerinti ér
telmezése, ám a jelzett értelmezési irányba 
történő elmozdulás éppen a másik (fő)sze- 
replő, a hang, a zenei aláfestés által tör
ténik meg. A zenei sáv azonban nem csu
pán alájátszik a szövegnek és színésznek, 
egyenrangú vele, nem áll távol attól, hogy 
második főszereplőnek tekintsük, és helyet
tesíti mindazon szereplőket, kiknek meg
jelenésére Sorescu szövege lehetőséget ad. 
Mert a két halász, aki felbukkanhatott vol
na, egyetlen szereplővé olvad, olyan szerep
lővé, aki egyszerre formálja meg a vihart, 
a tengert, sőt olykor a világ egészét, ami kö
rülveszi Jónást. Fontos, hogy pikkelyszerű- 
en csillogó kezeslábasban ül a játéktér pe
remén a Visszhang (Cristina Juncu), ám 
jóval több, mint amolyan rezonőr szereplő; 
a görög tragédiában a Kar játszik hasonló 
szerepet, reagál a főszereplővel történtekre, 
és akár befolyásolhatja is az eseményeket.

P ,  EÁTRUM

A külső erők szimbóluma ő, akit Jónás 
nem érzékel csak az utolsó pillanatban, 
amikor a befelé fordulás már csak egyetlen 
és végzetes módon valósulhat meg. A Vissz
hang sirályokat utánoz, dobol, hegedül, si
kít, Ada Milea jellegzetes hangvételű, hu
morosan tragikus dalszövegeit adja elő, 
amelyek amolyan brechtiánus songokként 
is működnek, és a rendezői elképzelés alap
kövei.

Mert Tompa Gábor nem óvatosan, ám 
megfontoltan nyúl a szöveghez, tudja, hogy 
minden egyes Jőnás-előadásnak tétje van 
azóta, hogy 1968-ban Andrei Serban szín
re vitte Bukarestben (magyar nyelven Sze
geden játszották először, 1970-ben, Román 
Béla rendezésében).

Míg a 70-es években a főszereplő kom
munikációképtelenségére hívta fel a figyel
met a nemzetközi kritikai visszhang, addig 
Tompa Gábor -  legalábbis szándékai szerint 
-  azért rendezi meg, mert szerinte e mű, mi
ként az előadás műsorfüzetében is elmondja, 
a művész mai léthelyzetét kívánja láttatni, 
érzékeltetni ebben az előadásban.

Az alkotásról szól, tehát maga is alkotás 
az alkotásban — ilyen értelemben is a jóná- 
si helyzet teremtődik meg, teremti magát 
újra és újra az előadásban, amelynek fősze
replője, minden rendezői nyilatkozat elle
nére -  nem egy művész.

A saját, az általam befogadott informá
ciósor a rendezójétől eltérő értelmezés
re adott okot, ez az eltérés pedig éppen az 
előadás egyik motívumáról, a kommuniká
ció képtelenségéről szól, illetve arról, hogy 
minden alkotás függetlenedik, függetle
nedhet az eredeti alkotói szándéktól.

A függetlenség, az egyéni szabadság 
megvalósíthatósága tehát a tét, és Jónás, 
Gabriel Räutä megformálásában nem mű
vész, egy pillanatig sem az, és alakítása 
akkor igazán jó, amikor az egyszerű ha
lász létmódjában tud maradni. Gesztusai, 
hangsúlyai ebben a sávban igazán hitele
sek és egyszerűek. Mert Räutä fő erénye 
az egyszerűség. Hétköznapi halászember
ként jelenik meg, aki emlékezik ugyan egy 
történetre, amelyben egy másik halászt le
nyelt egy cet, de a történet második felét, 
hogy mi lett vele, már nem tudja felidéz
ni. Egyszerű halász, aki hangosan, nagy 
szájjal beszél, darabos gesztusokat használ, 
és közvetlen környezetének csupán néhány, 
szinte már testéhez kapcsolódó tárgya ér
dekli, mint az útiláda, amely ágyként, ülő 
alkalmatosságként, poggyászként egya
ránt beválik. A tűnődései, elmélkedései 
egyaránt vidékies hangsúlyokkal szólal
nak meg, miközben képes arra, hogy hang
súlyokkal letűnt korokra is emlékeztesse a 
nézőt. Mert, ahogy a tenger gazdagságáról 
beszél, az egyértelműen a kommunista idő
szak beszédmódjára utal. Takarékosan bá
nik a mozdulatokkal (elvégre egy cet gyom
rában van), és finoman, lépésről lépésre 
kezdi sejtetni, majd érzékeltetni, az egyet
len kiút e történetből: az öngyilkosság.

Magánya a bezárt, a szabadságában kor
látozott egyén magánya, csakhogy éppen e 
bezártság hozza felszínre benne a szabad

ság iránti igényt, amely a dráma második 
felében már profetikus hangnemmel, a té
boly peremén járókra emlékeztető gesztu
sokkal, kapkodással, sietős mozdulatokkal 
társul. Éppen itt lazulnak meg az előadás 
(hang)szálai. Egységes egészként működ
nek még, de csak részben sikerül a cím
szereplőnek érzékeltetni a szövegben oly 
erős látomásos jelleget, az egymást elnye
lő cetek sorát, azt, ahogy egy cet belsejében 
úgy érzi magát, mintha a pusztaságban 
lenne. A profetikus hangsúlyok kellő ere
jét (kellő erőről szólok, nem erőtlenségről, 
az erőtlenség, szerencsére egy pillanatra 
sem Räutä sajátja ebben az alakításban!) 
némiképp növelik a díszletelemek is, me
lyek a levegőben, az előadás nagyobb részé
ben Jónás feje felett lógva, mintha csak az 
emlékezés vagy valami nagyon mély benső 
képsor, látomás elemei lennének. Ha Jónás 
valamikor művész is volt, ott benn, a Cet
ben, már csak a rozsdás postaláda jelzi 
azokat a lehetséges szinteket, amelyeken 
Jónás képes volt társalogni, kommunikál
ni. A Bráncusit idéző és felsorakoztatott 
emberfejek, már nem képesek önálló al
kotásként működni, a kultúra töredezetté, 
összefüggéstelenné, értelmetlenné vált je
lei csupán. Jónás Isten és visszhang nélkü
li lény, nem annyira próféta, inkább cetbé
li Robinson, akinek a társra, visszhangra 
találás esélye csak a végső pusztulás előt
ti pillanatban adatik meg, ha egyáltalán 
megadatik. A néző legalábbis látja, hogy a 
Visszhang odalép Jónás mellé, kezében a 
robbanószerkezetet beindító, piros nyomó
gombbal ellátott dobozzal.

Az egyszerű halásszal együtt tud érez
ni, a prófétai magány felé hajló alakítást el 
tudja fogadni a néző, jómagam még azt is, 
hogy mást látok az előadásban, mint an
nak rendezője, vagyis, más okokból látom 
jónak (a fent jelzett nem kellően erős ré
szek vagy a zárójelenet nagyonis rövidre- 
nyesettsége ellenére). Jónás, ha nem is tud 
róla: visszhangra talál.

Kolozsvári Állami Magyar Szín
ház -  Bukaresti Nottara Színház. Ma
rin Sorescu: Jónás. Rendező: Tompa Gá
bor. Szereplők: Gabriel Räutä, Cristina 
Juncu; díszlettervező: Carmencita Broj- 
boiu; zene: Ada Milea; rendezőasszisz
tens: Veres Emőke; ügyelő: Zongor Réka.
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KEREKES ESZTER

A megkettőződés művészete
Az emlékezés megtévesztő örvény, szét

hullott egész és egésszé soha össze nem 
állt részek gyűjtőtégelye, valami olyan el
múlt, amely mindig jelen van. Pirkko Sa- 
isio Legkisebb közös többszörös című re
génye valahol ebben a sajátos irodalmi 
vonulatban helyezhető el: a visszaemléke
zés és az emlékírás prózai hagyományában. 
Ugyanakkor, ahelyett, hogy megpróbálna 
egy ok-okozatiságon alapuló (s így az em
lékezés sajátosságai miatt alapvetően fals) 
narrációs ívet felrajzolni, melyben a múlt 
a jelent magyarázza, inkább asszociációs 
csomópontok mentén szétdarabolja, moza
ikossá teszi a múlt eseményeit -  nem a ré
szek logikai egybefűzése által, hanem sok
kal inkább egyenkénti különállóságukban, 
törésvonalaikban tölti meg őket jelentéssel, 
így egyszerre rámutat az emlékezés általá
nos mechanizmusaira és megteremti ma
gát a történeti kapcsolatot is ezen a narrá
ciós magatartásformán keresztül.

A regény kisebb, lazán összefűzhető, 
több szinten tagolódó történetekből áll ösz- 
sze, melyeknek elbeszélője egy Pirkko nevű 
egyke kislány az 50-es évek utáni Finnor
szágban. Felsejlő emlékfoszlányokon, kira
gadott történeteken és álomszerű képso
rokon keresztül értelmeződik a gyermek 
világa, családi és más szociális kapcsolatai, 
formálódik világképe, emellett, bizonyos 
időközönként a regény visszatér önmaga 
megírásának folyamatára, egy körkörös- 
ségbe, egy eltávolított s mégis személyes
sé váló (hiszen a mesélő kislányt ugyanúgy 
hívják, mint a szerzőt) nézőpontba helyez
kedik bele.

Hritika
Azt, hogy miként és mire emlékezünk, 

szerkezetileg rétegelt módon hozza játék
ba a regény. Van egy nagyon tömör nar
rációs forma, mely novellaszerű nagyobb 
egységekként tagolódik a regényen be
lül, a legtöbb történet saját címmel ren
delkezik, és egy meghatározott eseményt 
ragad ki a múltból. Ami egybekapcsolja 
ezeket a részeket, az a környezet és a sze
replők állandósága, így mintha egy sajátos, 
ágasbogas családfát rajzolna fel a regény 
folyamán, különös nagynénikkel és nagy
bácsikkal, ugyanolyan intenzitással me
sélve el rég meghalt vagy soha nem ismert 
rokonok anekdotikus történeteit, mint sa
ját szüleivel, közvetlen környezetével való 
élményeit. S mindeközben folyamatosan a 
család és a rokoni kapcsolat fogalmainak 
jelentése forog a kislány fejében, ezeket a 
bizonytalan szerepeket próbálja valami
lyen módon értelemmel megtölteni, meg
magyarázni saját magának. Ilyen kérdé
ses fogalom számára az egykesége mint a 
környezetével való kapcsolatának predesz
tináló kiindulópontja, melyet nem ért, hi
szen soha sincs egyedül, sőt, mikor rájön, 
hogy a szülei és nagyszülei is gyerekek 
voltak, mielőtt a mostani, családban betöl
tött szerepükben ismerte volna őket, vég

képp fölülíródik benne az egyedüli gyerek 
szerepével járó minden negatív címke, el
mozdulnak az állandónak és stagnálónak 
hitt szülőképek, melyek egyszerre hatnak 
új támaszként a világban való tájékozódás
hoz és olyan információkként, melyek egy 
addig biztosnak vélt pontot mozdítanak ki 
a gyerek életében. De ugyanúgy ellentmon
dásosak számára a férfi és női szerepek is 
a családon belül, amikor a környezete apját 
példás családapának tartja, de azt is mond
ják róla, hogy nem találná fel magát egy 
verekedésben, vagy egy másik történetnél, 
amikor rájön, hogy nagyapját még mindig 
férfiként kezelik, míg nagyanyját már rég 
nem tekintik nőnek. A rokoni kapcsolatok 
mentén határozódik meg az is, hogy kit és 
kit nem kell szeretni. Egyértelművé válik 
ezeknek a kötelékeknek a szorossága, és 
egyfajta viszonyítási alapként próbálnak 
szolgálni az itt megtapasztalt értékek, vi
szont az is nagyon élesen kirajzolódik, hogy 
az ilyen zárt és bensőséges közösségekben 
is, mint a család, a magány, a meg nem ér- 
tettség vagy a félreértettség szintén meny
nyire mindennapos tapasztalat.

A folyamatos, olykor egymásnak ellent
mondó szereplehetőségek, elvárásrendsze
rek mind a családon, mind az elbeszélő 
identitásán belül okoznak egyfajta feszült
séget, mely az elbeszélői nézőpontban is 
hangsúlyosan megjelenik. Az énelbeszé
lés és egy külső narrátori hang folyama
tosan váltják egymást, az E/l-ben elkez
dett mondatok sokszor E/3-ban fejeződnek 
be, és ez egy furcsa ambivalenciát teremt 
a múltbéli események visszaemlékezés-sze
rű narratívájában. Elmosódik az elbeszélői 
pozíció, kiindulópont nélkülivé válik, mely 
az olvasás folyamatában is megteremti 
az emlékezés okozta létbizonytalanságot. 
Az egész történetépítés, a különböző be
nyomások mentén alakított gondolatmenet 
egy tipikusan gyermeki nézőpontot teremt 
meg, viszont ez sokkal rétegeltebb egy na
iv gyermeki nézőpontnál, mely csak életé
nek első éveiben összegyűjtött értelmezési 
eszköztár alapján nézi a világot. Természe
tesen egy nagyon erőteljes elbeszélői szint 
ez a gyermeki perspektíva, viszont ez fo
lyamatosan újraértelmeződik és megpróbál 
fölülíródni egy felnőtt narrátoron keresz
tül, hacsak egy félmondatban vagy egy tö
résvonalat okozó személyváltásban is moz
dítja ki a történet folyamatosságát.

A regény időkezelése nehezen osztha
tó fel a múlt-jelen szembenállására, hi
szen valahogyan az egész történetmesélés 
úgy történik a múltban, hogy közben vé
gig a jelenben van az emlékezés pillana
tában, viszont ez sohasem maga a múltbé
li esemény, hanem annak a leképezése és 
ezáltal az értelmezése is. Olyan informá
ciók, családi történetek is beleszövődnek 
a narrációba, melyeket a gyerek a család
ban hallott valakitől -  emlékek az em
lékben -  s így ezek viszonyítási alapja is 
mindinkább elhomályosul. Több emlékről 
már a történet folyamán kiderül, hogy nem 
a valós voltuk miatt válnak fontos elemei
vé a mesélésnek, hanem sokkal inkább az 
identitás- vagy épp a közösségformáló sze-

_____________ Pirkko S a i s i o ______

Legkisebb közös többszörös

«
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repük miatt. A valóság mint referenciális 
alap teljes mértékben felülíródik, egyrészt 
magukban a történetekben, másrészt pe
dig az álom motívumának, álmok és álom
szerű történetek erőteljes, szövegszervező 
jelenléte által. Vannak részek, ahol megha- 
tározhatóan szétválnak az álom és az em
lékezés történetei (az álmok talán sokkal 
benyomásszerűbbek, színek és érzések), vi
szont máshol egybemosódva, hasonló nar
rációs vezetéssel egymásra csúsznak, ezzel 
megteremtve a regénynek azt az alapme
chanizmusát, mely a regény alkotóelemei
nek szinte összes színterén megjelenik, és 
miszerint az emlékezés és az álom hasonló 
kiindulópontra vezethető vissza.

Szintén érdekes aspektusa Saisio regé
nyének a különböző rég- és közelmúlt ese
ményeinek mesélése mellett, az az időkö
zönként felbukkanó narrátori vallomás, 
mely magára a regényírás elkezdésére és 
folyamatára reflektál. Talán ezek azok a 
részek a művön belül, melyek leginkább el
távolodnak vagy felülemelkednek a regény 
többi pontján, mintha a regényírás közbe
ni széljegyzetek is bekerülnének magába a 
műbe. Ugyanakkor nyelvileg ezek a legdi- 
rektebb önvallomásos részek, s épp azáltal, 
hogy ennyire nyíltan terápiás módszerként 
felvállalt az írás folyamata, az olvasóban is 
megteremt egy végleg elbizonytalanító ér
zést a történetekkel kapcsolatban -  még 
inkább árnyalttá válik, hogy mi minden
ként olvasható a regény.

A Legkisebb közös többszörös egy kis
lány története, s emellett magának az em
lékezésnek is a történetévé válik, ahogyan 
álom és valóság között lebegve próbálja a 
hiányos, széttört darabkákat egymás mel
lé tenni anélkül, hogy erőszakosan for
rasztaná egybe őket, inkább hagyva, hogy 
a részek szilánkos végei egymáshoz ütőd- 
ve, egymásra rakódva teremtsenek kapcso
latot.

Pirkko Saisio: Legkisebb közös több
szörös. Ford. Varga P. Ildikó. Polar 
Könyvek, 2018.
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Feloldódni a hiányban Itthon és otthon
Szendrői Csaba: Mintha 

m uszáj lenne. Scolar Kiadó, 
Budapest, 2019.

Az 1987-es szü le tésű  Széná
ró l C sab a  neve so k ak  szám á
ra  ism erősen  csenghet, h iszen  
ő az a lte rn a tív  rockzenét j á t 
szó, egyedi szövegeiről h íre s  
E le fán t z en ek a r  fron tem bere . 
A M intha m uszáj lenne a  szer
ző' elsó' k ö te te  — újabb, figye
lem re  é rdem es k o r tá r s  v e rs 
anyag . S zen d rő itő l soha nem  
á llt távol az irodalom , az a lk o 
tá s ,  h isz e n  z e n e k a rá n a k  poé- 
t ik u s s á g á t az ő szövegei adják, 
a m ié rt 2018-ban A rtisjus-d íja t 
k ap o tt. A lé t am bivalens je lle 
gét nem  az á lta lán o stó l közelí
ti  m eg, h a n e m  a  részek e t p ró 
b á lja  lá th a tó v á  ten n i. E zá lta l 
d ek o n stru á lja  a m egélt hétköz
n ap o k  v ilá g á t, c sak  az egyén 
és a n n a k  apró , v illa n á s sz e rű  
im presszió i m a ra d n a k : „nem  
lesz/ c sak  ly u k / csak  rések / h a 
sad áso k / tö rések ” (53.). S ezek 
lecsap ó d ása i tu la jd o n k ép p en  
a  v e g y tisz ta  h iány , h ián y o s
ság  é rze téb en  összpon tosu l
n ak : „Feloldódni a  h ián y b an :/ 
endo term  folyam at.” (25.)

fáhüXszőveg
Ez a  feloldódás nem  m ás, 

m in t az elidegenedettség- 
gel való ideiglenes k iegyezés, 
a  feloldódás m ind ig  csak  a p il
la n a to k b a n  m u ta tk o z ik  meg, 
a m it v a lah o g y  á lla n d ó s íta 
n i p ró b á lu n k , h iszen  sokszor 
n in cs  m ás  v á la sz tá su n k . T a

lá n  ez a  sok beletörődési, elfo
g ad ási fo lyam at, p róbálkozás 
ad ja  S zendrő i p o é tik á já n a k  
m elan k ó liá já t. De ez esetb en  
fontos m egjegyezni, a  v e r
sek  nem  elfo jtási k ísé rle tek , 
h a n e m  in k áb b  a  m egem ész
té s  lenyom ata i, am elyekben  
o tt re jlik  a  m egkönnyebbü
lés lehetősége, v a la m in t a  sok 
tra u m a tik u s  „ sa la k an y a g ” le
ü lepedése. A k ö te te t olvasva 
fo ly am atosan  o sz c illá lh a tu n k  
a n n a k  tra g ik u m a  és k o m ik u 
m a között, m in d ez t sz ín p ad i
as sa llan g o k tó l m en tesen . S 
ez S zendrő i le tis z tu lt  és el
m és n y e lv h a sz n á la tá n a k , v a 
la m in t é rzék le tes  k é p z e ttá rs í
tá s a in a k  köszönhető. Sokszor 
e ld ö n th e te tlen , hogy a  v ig asz 
ta lh a ta t la n  szom orúság  vagy  
az  ezt sokszor felü líró  n ev e t
ségesség  é rze te  a döntő  v e rse 
iben. M in t am ik o r szem besü 
lü n k  sa já t é le tü n k  d isszonáns 
és m e g m a g y a rá z h a ta tla n  m i
voltával: féle lm etes és e lk ese 
rítő , de u g y an ak k o r ro p p an tu l 
hum oros.

PATAKI-PÉTER
HANNA

Bállá Zsófia: A darázs 
fészke. Kalligram, Budapest,
2019.

Költészet, erkölcs, tra u 
ma. Zene, haza, politikai rend
szer. Színház, barátság , szere
lem. D rám a. A létbe vetettség, 
a  többszörösen kisebbségi lé t
be vetettség, kezdet és vég közt 
feszülő paradoxon drám ája. Ez
zel és sok m inden m ással szem
besül az, ak i B állá Zsófia költő, 
író esszékötetét, lírai értekezése
inek első, egyben gyűjteményes 
k iadását föllapozza.

Esszét írn i halla tlanu l nehéz, 
mivel bárk i úgy gondolhatja: 
esszét írn i könnyű dolog. M ert
hogy ember kell hozzá csupán, 
ak i reflektál, m ásokra, önm a
gára, a világra, a folyamatot pe
dig rögzíti. Irodalm i berkekben 
írásban. De rögzíthetné ecsettel, 
fényképezőgéppel, film kam erá
val, síppal, dobbal, nádi hegedű
vel. Egy kis tehetség, s a dolog 
m áris lírai. A hangsúly azonban 
az értekezésen volna. É rten i m á
sokat, önm agunkat, a világot és 
m indezt szavakba öntve é rte tn i 
is. Egyszerre látn i, lá tta tn i azt, 
am i k in t és bent gomolyog. Aho
gyan egym ással kölcsönhatás
ba lép.

Ez az, am iben e közel négy
száz oldalas, kékesfekete könyv 
jeleskedik. Aki elolvassa, sokat 
m egért majd a hetvenes évek Ko
lozsvárjából, a rendszerváltozá
sok csalóka illúzióiból, a kom p
rom isszum ra cseppet sem hajló 
a lk a t kompromisszumaiból, ab 
ból, hogy egyesek m iért egysze
rű en  m agyar írók, m ások pedig 
m égiscsak erdélyi m agyar vagy 
vajdasági m agyar vagy felvidéki 
m agyar vagy k árp á ta lja i vagy

A  D A R A Z S  F É S Z K E

egyéb m agyar írók, éljenek ők 
bárhol, bárm ilyen hosszú ideje.

Az időt és helyet boncolgató 
írásokból m egism erhetők a ke
let-európai identitás k ia lak ítá 
sával járó  buk tatók  is, tekintve, 
hogy az em ber felmenői vala
honnan  valahova vándoroltak, 
adott esetben űzettek , vallásu
k a t vagy m eg ta rto tták , vagy 
nem, nyelvüket is vagy m eg tar
to tták , vagy nem, miközben a 
fejük fölött az országhatárok is 
vagy m egm aradtak , vagy nem, 
ilyen körülm ények között pe
dig m it gondoljon magáról a m a
gyar anyanyelvű, zsidó családból 
szárm azó, Kolozsváron, de m ár 
R om ániában szü le tett és nevel
kedett, zeneakadém iát végzett, 
jelenleg Budapesten élő író, köl
tő, ak i ráad ásu l anya is, b á r ez 
m ásik bonyolult történet.

A kit m indez érdekel, s ak i 
R ainer M aria  Rilke, A rany J á 
nos, Radnóti Miklós, József A tti
la, Nemes Nagy Ágnes, Kertész 
Im re vagy H erta  M üller v ilá
gától sem idegenkedik, az nagy 
haszonnal forgatja majd Bal
ia  Zsófia a  tőle megszokott tö 
mörséggel, komolysággal, mély
séggel, felelősségtudattal
szövegezett esszékötetét. T arta l
m as olvasást az Olvasónak!

LÁSZLÓ NOÉMI

MOST SZÓRAKOZOL 
VELEM?

NE KOTKODÁCSOLJ 
A TELEFONBA!

gOTKODÁÁ

NEM, d e h o g y ...

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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A kolozsvári zenei élet földindulása
Évfordulózhatnékjaink közepette — de 

kissé hirtelen felindulásból is — felütöt
tem Kolozsvár kronológiáját, amely 2016- 
ban jelent meg Gaal György szorgalmas és 
precíz munkájának meg persze két kiadó 
intézménynek köszönhetően. Az 1919-es 
esztendó'tó'l kezdődőleg mazsolázgattam 
ki a város zenei vonatkozású eseményeit a 
kötetből. Alább tehát a Gaal-féle várostör
téneti kronológia egyféle részhalmaza ta 
lálható. Következtetéseket már csak ter
jedelmi okokból sem formálhattam meg, 
de ezeknek a kronológiáknak épp a szi- 
kársága az, ami erejüket adja. Lássuk te
hát, micsodás dolgok estek meg a román 
uralom alá került Kolozsváron négy-öt év 
alatt.

1919. augusztus 22-én Iulian Pop pol
gármesterjelenlétében a román hatóságok 
fegyveres katonai kísérettel „átvették” a 
Toldalagi-Korda-palota emeletén működő 
Kolozsvári Zenekonzervatóriumot annak 
teljes felszerelésével együtt; ősszel a ma
gyar tanárok Lavotta Rezső és Rezik Ká
roly vezetésével létrehozták a Magyar Ze
nekonzervatóriumot.

1919. augusztus 29-én a hatalomváltás 
óta először tarto ttak  templomi hangver
senyt a Szent Mihály-templomban; Bor- 
say Samu karmester vezetésével előadták 
Brahms Német rekviemjét (természete
sen szöveggel tanulták be, de az éneklést 
utóbb hatóságilag letiltották, így a kórus 
csak dúdolt!), J. Rheinberger Ave Mariáját 
és Beethoven Missa Solemnisét.

1919. október 4-én este nyitották meg 
a magyar színház évadát a nyári szín
körben. (Október 1-jétől a román hatalom 
birtokába vette a nem sokkal korábban 
épült Hunyadi téri színházat, a kiutasí
tott magyar társulat szeptember 30-án 
tartotta búcsúelőadását a díszes épület

ben, a Hamletet játszották.) A nyári szín
kör sétatéri épületében a nyitó előadáson 
Huszka Jenő Lili bárónő című operettje 
hangzott el, az első operaelőadást októ
ber 8 -án  ta r to ttá k :  Verdi Rigolettójáb a n  
B re tá n  M iklós (Nicolae B re tan ) d eb ü tá lt 
a címszerepben, az előadást Bródy Mik
lós vezényelte.

1920. május 20-án nyílt meg a Hunyadi 
téri színházban a kolozsvári Román Ope
ra Verdi Aulájának előadásával. Ekkortól 
számíthatjuk Románia első operaházá
nak működését. 1920. július 25-én zárult 
a kolozsvári magyar színház 1919 augusz
tusában nyílt évada (közben október 29- 
től november 19-ig hatóságilag betiltották 
az előadásokat, október 4-től pedig -  mint 
fentebb említettük -  a nyári színkör épü
letében játszottak.) Az évadban 62 opera- 
és 159 operettelőadásra került sor!

1920. augusztus 27-én búcsúztatták 
Bródy Miklóst, aki 1910 óta a színház 
karmestere volt. A kiváló zeneszerző Bu
dapestre költözött.

1920 őszétől -  Lavotta Rezső távozását 
követően — Rezik Károly lett a Magyar 
Zenekonzervatórium igazgatója; az intéz
mény 1921 januárjában a kulturális mi
nisztériumtól működési engedélyt kapott.

1920. december 5-én az EMKE a hata
lomváltozást követő első műsoros estjét 
rendezte a protestáns teológia épületében. 
A Református Kollégium Tárcza Bertalan 
vezényelte énekkarának produkciója mel
lett áriák is elhangzottak.

1921. március 16-án a kolozsvári Ro
mán Opera bemutatta Wagner Tann- 
háuserét. Az eseményt az első erdélyi 
Wagner-előadásként ünnepelték az Ope
rában, a magyar sajtó azonban rögtön rá
mutatott, hogy 1912-ben a Nemzeti Szín
ház nem kevesebb, mint tízszer adta elő

A  bolygó hollandit F a rk a s  S án d o rra l a
főszerepben.

1921. május 2-án a Szent Mihály-temp
lomban Rezik Károly vezényletével szólal
tatták meg Verdi Rekviemjét.

1921. június 18-a és 23-a között Kolozs
váron vendégszerepeit Székelyhidy Ferenc 
és Medek A n n a , a  fővárosi operaház két 
magánénekese. A Faust, az Álarcosbál és 
a Tosca előadásaiban énekeltek.

1921. október 5-én Kolozsvárra érkezett 
Mária királyné, a várost kizászlózták és 
kivilágították, este az operában díszelőa
dásként mutatták be Saint-Saéns Sámson 
és Deliláját. Az eseményre meghívást kap
tak a magyar előkelőségek is.

1922. február 19-én a Magyar Színház 
termében, 26-án pedig a Református Teo
lógia dísztermében tarto tt egyéni zongo
raestet Bartók Béla. Augusztus 5-én pe
dig Indig Alfréd Hollandiában élő európai 
hírű hegedűművész koncertezett a Refor
mátus Teológia dísztermében.

1923. szeptember 6-8-án a Románi
ai Magyar Dalosszövetség 23 dalárda 
részvételével rendezte meg első országos 
dalosversenyét Kolozsváron. Ez évtől -  
1936-ban bekövetkezett megszűnéséig -  
Kolozsváron jelent meg a Dalosszövetség 
Brassóban alapított (1922) lapja, a Ma
gyar Dal.

1923. december 6-án a Magyar Zene
konzervatórium élére új választmány ke
rült, de az igazgató továbbra is Rezik Ká
roly maradt.

JAKABFFY TAMÁS

Madárradar a Kofferben 
Kelemen Kinga rajzaiból

„És az a különös csend. Például a madarak -  hol vannak? 
Sokan beszélgettek róluk, zavartan és tanácstalanul. A ker
tek hátsó végében felállított madáretetők elhagyottan álltak, 
s a néhány madár, amelyet itt-ott még látni lehetett, minden 
ízében reszketett. Kínosan vonszolta magát -  haldoklóit. Haj- 
nalonta, amikor máskor vörösbegy, gerle, szajkó, ökörszem és 
ezer más madár köszöntötte a napot, most néma csend ülte 
meg az erdőt, a földeket és a mocsarat.”

(Rachel Carson: Néma tavasz)

Kolozsváron, a Kofferben, a falon láthatod őket. Kelemen 
Kinga kiemelte őket a természetből, de a szemükben a fák le
veleinek mintázata játszik. A maguk egyszerűségében rajzolta- 
festette meg őket, hogy tanuljuk őket, hogy figyeljünk rájuk. 
Ismeri a tulajdonságaikat, szokásaikat, és amikor fest, nem 
csak elképzeli a tollak mintázatait, hanem érzi és érezteti is.

Ha belépsz az ajtón, az uhu úgy néz majd rád, mint aki hall
ja, hogy recsegnek az ágak a talpad alatt. Viszont ha szemben 
állsz velük, észreveszed majd, hogy rajtad kívül van más kí
váncsi nézelődő: a gyöngybagoly téged vizsgál, méreget. Ha
sonló kíváncsisággal néz rád a gatyáskuvik is, a fölötte levő

őszapó viszont büszkén fordítja el a fejét. A gyurgyalag, a ka
kukk, a molnárfecske, a füsti fecske és a parti fecske most épp 
másra figyel. A sarlós fecske már repül is...

A festmények mellett pedig lóg egy fészek, amelyet egy el
kötelezett függőcinege készített. Ez a madár ugyanis minden 
évben új fészket készít a nád és a fűzfa terméséből. Ezt a pu
ha fészket ajánlja fel a tojónak, hogy válassza őt a többi függő
cinege hím közül. Az asztal is terítve áll -  a madarak alkalmi 
fogásai láthatók rajta: rovarok, magvak. Mezei tücsköt, levél
lábú poloskát, májusi cserebogarat, betűzőszút látsz majd ott, 
káposztalepke, nagy tűzlepke társaságában. És amiből te is 
ehetnél: van dió, mogyoró és makk is.

Pici a helyiség, a kiállítás sem nagy, a festmények sem tűn
nek soknak. De mégis, ha felsorolod őket, ismerve szokásaikat, 
akkor már majdnem érzed, ahogy mocorognak körülötted. Hol 
marad a függőcinege a fészkéből?

Kelemen Kinga madarai nemcsak csiripelnek, hanem üzen
nek: figyelmet kérnek. Hogy ha a Kofferen kívül találkozol ve
lük, hagyd, hogy legyenek.
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A z Erdély Magyar Irodalmáért Ala
pítvány és a Székelyföld folyóirat szerve
zésében június 6-án, a székelyudvarhelyi 
Polgármesteri Hivatal Szent István ter
mében mutatta be Ló'rincz György Válo- 
gatott novellák című, a Székely Könyv
tár sorozatban megjelent kötetét. A kötet 
szerkesztője, Lövétei Lázár László a szer
zővel beszélgetett. A kötet írásaiból felol
vasott László Kata színésznő.

T iz e n k e tte d ik  alkalommal ren d ezték  
meg jú n iu s  12-16. között a Margó Irodal
mi Fesztivált a budapesti Petőfi Irodal
mi Múzeumban. A sok neves fellépő' és 
előadó által biztosított zenei, filmművé
szeti és színházi program mellett a fesz
tivál vendége volt többek közt B érezé
si R óbert, Bodor A dám , D ékány Dávid, 
Ferdinandy György, Grecsó Krisztián, 
Háy János, Kötter Tamás, Krusovsz- 
ky Dénes, Kubiszyn Viktor, Lackfi Já
nos, Láng Orsolya, Mécs Anna, Molnár 
Péter, Nádasdy Adám, Pajor Tamás, Pál 
S ándor A ttila , Petőcz A ndrás, P éterfy  
Gergely, Schein Gábor, Szabó Imola Ju
lianna, Szilágyi István, Szvoren Edi
na, Takács Zsuzsa, Tompa Andrea, Tóth 
Krisztina, Vájná Ádám, Varró Dániel és 
Vekerdy Tamás.

Június 13—17. között 90. alkalommal 
rendezték meg a Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülete által szer
vezett Ünnepi Könyvhetet Budapesten. 
A hagyományos helyszín felújítása miatt 
idén a Dunakorzón, a Vigadó tér és a Már
cius 15. tér közötti területen álltak fel a ki
adók standjai. A számos irodalmi, zenei, 
művészeti programot felölelő rendezvény- 
sorozatot Gál Katalin, az MKKE elnöke és 
Simon Márton költó' nyitották meg.

A z  irodalmi fordítás -  a nyelvi játékok 
fordítása címmel tartott előadást -  a Kosz- 
tolányi-versek olasz fo rd ításának  kérdése
ire  is k itek in tve -  Paolo Driussi, az Udi- 
nei Tudományegyetem munkatársa június 
12-én az EME kolozsvári székházában a 
Kolozsvári Akadémiai Bizottság Irodalmi 
Szakbizottsága, az Erdélyi Múzeum-Egye
sület és a BBTE Hungarológiai Tanulmá
nyok Doktori Iskolája m eghívására.

Szálinger Balázs és Szűcs Krisztián 
Szűcsinger nevű formációja koncertezett 
Kolozsváron, a Planetarium kávézóban jú
nius 13-án.

André Ferenc Szótagadó és Horváth 
Benji A dicsőséges Európa című köteteit 
mutatták be június 15-én a felvidéki Du- 
naszerdahelyen, az NFG klubban. A szer
zőkkel Rízsányi Attila szerkesztő, kriti
kus beszélgetett. Az estet a Beatwándor 
formáció koncertje zárta.

Idén először a Látó szerkesztői felolva
sá ssa l csa tlak o z tak  a Bloom sday ü n n ep 
lőihez jú n iu s  16-án, a  m arosvásárhe ly i G. 
Caféban. Felolvasott Dem ény Péter, L áng  
Zsolt, Kovács András Ferenc, Szabó Ró
bert Csaba, Varga László Edgár és Vida 
Gábor.

A Planetarium Talks beszélgetésso
rozat vendége volt jú n iu s  18-án D em eter 
Szilárd író, filozófus, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum igazgatója, akivel a kolozsvári 
Planetarium kávézóban Mostis Gergő be
szélgetett.

A Kolozsvár T á rsa ság  szervezésé
ben Márkus Béla Szilágyi Istvánról és 
Cs. Nagy Ibolya Király Lászlóról szóló 
monográfiáját mutatták be június 27-én, 
a Kolozsvár Társaság székhelyén. A szer
zőkkel Egyed Emese beszélgetett.

Önhittség
VÍZSZINTES: 1. Theodor Fon
tane aforizmája; első rész. 8. Pe
ru autójele. 10. A rádium vegyje- 
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zó méh. 19. Erdőrész kivágása. 21. 
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parkban. 24. Csodás, oltári. 25. Ki
emelkedés nélküli. 27. Abban az 
irányban. 29. Ázsiai vadló. 31. Né
met kikötőváros. 35. Tölcséres fa
gylaltot eszik. 38. Érzékszerv. 40. 
Ősi búzafajta. 43. Az a még távo
labbi. 45. A -va képzőpárja. 46. An
nak ellenére. 47. Zöldséggel ízesí
tett (szendvics). 49. Hegycsúcs. 50. 
Kisbabát táplál. 51. Becézett Ala
dár. 52. Biztonsági szerkezet. 53. 
Légióegység. 54. Csont, latinul. 56. 
Gyakori igevégződés. 57. Baum va
rázslója. 58. Theodor Fontane

aforizmája; második, befejező 
rész.

FÜGGŐLEGES: 1. Érett gabona 
betakarítása. 2. Űrszelvény. 3. Gé
pelő! 4. Kipling szürke farkasa. 5. 
Légicég ügyfele. 6. Fürdőalkalma
tosság. 7. Ä másik oldalra. 8. Vas
úti járda. 9. Orra bukik. 13. Folyó 
forrásáig csónakázik. 15. Az argon 
vegyjele. 17. Rekesz. 18. ... dog; 
gyorsétel. 20. Fényelnyelő. 21. Ki
zárólag. 24. Az irídium vegyjele. 26. 
Bikaviadal szereplője. 28. Chris ...; 
énekes, gitáros. 30. Bizonytalanul 
áll. 32. München folyója. 33. Üveg
ről ázik a címke. 34. Bőrét barní
tó. 36. Páros gyár! 37. Az Elba fo
lyó cseh neve. 39. Emese az oviban.
41. Üldözőt csellel faképnél hagy.
42. ... Basinger; filmszínésznő. 44. 
Hajtómű. 47. Az USA egyik tagál
lama. 48. Kicsinyítő képző. 50. Fe
dezékből. 53. Az alumínium vegy
jele. 55. Sínszélek!

R. T.

A Helikon 2019/12-es számá
ban közölt Babriosz tanácsa 
című rejtvény megfejtése: 
s irigy beszéd ne hasson rád.
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