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KARÁCSONYI ZSOLT

A szabad ég
A látható  peremén tú l elég egyetlen felsej- 

ló' mondat ahhoz, hogy regény szülessen, elég 
egyetlen áttetsző költői kép, hogy verseskö
te tek  lapjai kezdjenek peregni a lá tha ta tlan , 
örök olvasó kezében; a látható  perem én túli 
vidék egy m ásik szegletében pedig regényfo
lyamok, elfelejtett eposzok sorai olvadnak ösz- 
sze, hogy egyetlen szó is megjelenhessen a ko
rábbiaktól teljesen eltérő szövegkörnyezetben.

Történik mindez a látható, a kiolvasható, 
a kibetűzhető világon túl. A lá tha ta tlan , ki 
nem olvasott világból érkező üzeneteket szok
tu k  olykor versnek, prózának, színm űnek, esz-

szének titu lá ln i, leírt szövegnek, amely éppen 
akkor lesz erős, egyértelm ű és szabad, ha a 
látható, a kiolvasható világon tú li gyökereit is 
fel tudja m utatni, ahogy teszik Palotás Dezső 
versében a fák — melyekről ism ét kiderül (ak
kor és ott, a m últ század hetvenes éveinek vé
gén publikált Forrás-kötet oldalain), hogy tu 
lajdonképpen az ágak és a lomb a gyökér, és 
az, am it mi gyökérnek nevezünk, csak az a 
fogoly, csak az a földi világ által rabul ejtett. 
Palotás, némi óvatossággal, a vers címében 
jelzi, hogy ez csupán egy „hazudság a fákról”.

De a „hazudság” szó csak amolyan bizton
sági ernyő, hogy a földi világ szabályaihoz 
szokott olvasó nyugodtan és m agabiztosan le
beghessen, ak á r a Palotás á lta l leírt, igazi és 
gömb alakú  fák, tehá t az irodalom terében, 
szabad ege alatt.
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„Szelíd, ám 
visszavon
hatatlan”

B eszélgetés  
Korpa Tam ás 
költővel, a F iatal 
írók  Szövetségének  
társelnökével

— Legfrissebb köteted Inszom nia cím
mel jelent meg. Mennyire kapcsolódik ez 
a szomnológiai beszédmódhoz és mennyi
re kötó'dik a kolozsvári Insom nia kávé
zóhoz, melyhez szintén személyes szálak 
fű zn ek? A z  álm atlanság önkéntelen vagy 
tudatos megnyilvánulása, ok vagy tünet 
az ébrenlét?

-  M ondhatnám, hogy a kéziratot a ko
lozsvári Insom nia Café teraszán  írtam , 
egy átérhetetlenül álm atlan  éjszaka 
alatt, úgy beosztva ezt a kopár, mégis vib
ráló éjszakát, hogy beleférjen még egy sé
ta  a M agyar Operát érintve a Fellegvárig 
és vissza. De nem, sajnos nem. M agának 
az időnek az ilyetén mérhető' biztonsága, 
az éjszaka bennfentes feloszthatósága az 
inszomnia term észetétől távol áll, még 
akkor is, h a  — m int ta lán  e könyv esetében 
én m agam  — az inszom niát nem beteg
ségként, álm atlanságkórként értem , ha
nem hangoltságként, érzetként, egyszer
smind érzéstelenítőként, tehá t valamiféle 
ambivalens érzékelésmód összefoglaló ne
ve az inszomnia. Eró's benyomásaim le
hetnek róla. A m egfáradt, éjszakai sze
met éró', csípős citromsárga fénycikázás a 
m etróban, a tek in te t kuporgása egy arc
ban, valamilyen túlfeszített, mégis tom
pa nappali feszültség -  például ezek elég 
eró's érzetek. Sosem voltam klin ikai é rte 
lemben inszomniás, az arc melankolikus 
tájairól szerettem  volna szólni. Olyan je 
lenségekről, am ik az arcon, m int egy ki
vetítőn, bizarr módon lejátszódhatnak:

jó szándék, ham isság, hazugság, ígéret, 
megigézés, szószegés, viszonzás, lekötele
zettség. Első körben különben Melankólia 
lett volna a kötet címe.

-  Verseid világába a belépés csak foko
zatosan történhet, a nyelvezet gondosan fel- 
tpített spirálja lépésről lépésre vezet befele a 
különböző' összefüggések rendszerébe. Akár  
a figyelmet gondosan terelő' juhász. Meny
nyire tudatos döntés, hogy szövegeid világa 
ennyire rejtett legyen? A  megtalálás nehéz
sége arányos lenne a vers minőségével?

-  Nem vagyok annak  híve, hogy vezes
sük be a KRESZ-t a labirintusba, de an
nak  sem, hogy gyorsulási viadalokat ren- 
c.ezzünk benne. Azon szoktam töprengeni, 
hogy a foglyul ejtő eró's érzetekről a hoz
zájuk és a rajtam  végzett munkájukhoz 
híven tudjak beszélni. Nem hűen, hanem  
liven. Nem öncélúan, hanem  ökonomiku
sán. Ökonomikuson a kifejezés kelló' ösz- 
szetettségét és esetlegességét is értem. 
Ezek elválaszthatatlanok. Az esetle
ges nem szükségszerűen jelenti azt, hogy 
pontatlan, ami összetett, nem feltétle
nül nehéz. De kérdésedre visszatérve, sőt 
parafrazeálva: a jó vers nehéz. M ert egy
szerre elfojt, felkínál és újrakésztet, meg
erősíti várakozásainkat, kielégíti, s ezzel 
be is bizonyítja őket. Miközben érezzük, 
hogy létrejön valami, és azt is, hogy nem 
bárm i jön létre. Tehát születik egy szöveg. 
Azt is érezzük egyből, hogy adósai lettünk 
annak, ami létrejött, am iatt, ami nem jött

létre, ami takarásban  m aradt. De ki akar 
fejtődni. Ez elég inszomniás állapot. Hogy
ha  nem lepne meg ez a kényszerítő erő, ab
bahagynám  az írást. Amíg valam it egy 
összefüggés megnyilvánulásaként más és 
más módon veszünk észre: bekopog, csen
get, üzenetet hagy a k itak a rt másik. Ta
lán ez az idővel felismeréssé szelídült ta 
pasztalat áll az Inszomnia szerkezetének 
hátterében. A könyv 28 ikerversből áll. 
Egy ikerverset két darab, azonos címmel 
ellátott szöveg alkot tehát. Régebben úgy 
m agyaráztam : egyetlen pillanat két alibi
je és két (meg)történése, egyetlen tém a két 
ta rta lm a  idéződik meg egy-egy ilyen szer
kezetű ikerversben. Hiszen az ikreket (a 
cím azonosságán és könyvbeli helyén túl) 
szám talan utalás, motívum, szövegszerű 
ismétlés köti össze, valahogy bevilágítják 
és elsötétítik kölcsönösen egymást. Most, 
hogy a kérdéseden gondolkodom, egy né
mileg más típusú hasonlat ju to tt eszembe. 
Ha m agyar szinkronnal nézünk egy kül
földi filmet, a szinkronhangokat jellemző
en (persze ez is bonyolultabb) hozzákötjük 
a színészi archoz és alakításhoz. Viszont, 
ha  betoppannánk a szinkronhangok m un
kavacsorájára mondjuk, elég tétován és 
meglepetten állhatnánk, arc, hang, alakí
tás  és valóság közötti kapcsolódások újra
gondolására kényszerülve.

— A  kötetben felbukkan a „kottazűr”, az
az konkrét kottaszöveget is tartalmaz. R á 
adásul Gyó'rffy Ákos író, költő komponált 
zenét a versekhez, amely meghallgatható a 
horhos.bandcamp.com oldalon. Minek ha
tására itatja át ilyen látványosan a zene a 
kötetet? Mennyire aktív része a párbeszéd
nek, illetve mennyire csupán eszköz a szö
vegek árnyalásához?

— A VI. verspár m ásodik darabjában 
szerepel „a zongorából jö tt haza. /  most 
napokig veszélyes” sorpár. A költemény 
végére beillesztettem  egy rövid, két kot
tasoros részletet egy kevésbé ism ert 
Bach-prelűdből, m integy a sorpár „mel
lékleteként” -  am i aztán  (talán a tipo
gráfiai m egjeleníthetőség nehézkessége 
m iatt?) a későbbi folyóiratközlés során le
m aradt. Amikor karnyújtásnyi közelség
be kerü lt az Inszomnia  kötet kiadása, 
akkor szembesültem egy delejező ellent
mondással: Bach Prelude in E  minorja 
term észetesen orgonára „készült”, a vers 
viszont zongoráról beszél. Rövid kutako
dás u tán  ta lá ltam  Alexander Siloti orosz 
zongorista, karm ester és zeneszerző zon
gorára alkalm azott, rom antikus k a rak 
te rű  Bach-transzkripciójára, a Prelude 
in B  minorra. Olyan ez a változat, m int a 
havas eső: szelíd, ám  visszavonhatatlan. 
Főként az idős Grigory Sokolov előadá
sában. A könyv szerkesztőjének, Tóth- 
Czifra Jú liának  volt a meglepetése, hogy 
az ominózus két kottasor helyett a te l
jes művet becsempészte a könyvbe. Az 
pedig m ár Gyó'rffy Ákos inszomnia cí
mű művének az érdeme, hogy megidéz 
„egy preraffaelita tóparti ha jnalt” (Dan
te  Gabriel Rossetti Insomnia című versét 
Jacqueline Sm ith előadásában), a Bach- 
prelűd álta la  á tír t változata pedig „egy 
háztáji basszusgitár effektezett gerjedé- 
sével lép m etafizikus nászra” (az idézóje-
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lek közti szövegrészek Győrffy Ákos sza
vai). Nagyon becsülöm az ő szépírói és 
zenészi m unkáit, em iatt is volt kivált
ságos öröm, hogy 2015. elején -  Závada 
Péter jóvoltából — volt egy koprodukci
ónk (egy zenés irodalmi felolvasásunk) 
az Opera Pubban, amihez részben az 
Inszomnia  versanyaga szolgáltatta az 
alapot. Idáig vezethető' vissza ez a szál. 
Ha erre a könyvre m int nagykompozíci
óra kellene tekintenem  és zenei analógi
át tá rs ítan i hozzá (vállalva az önkényes
ség és leegyszerűsítés bélyegét), akkor 
az a kórus lenne. A Réveteg Arcok Kó
ru sa  énekli az Álm atlan Ég Dalát, rá 
adásul két szólamban, nem stúdiófelvé
telen, élőben, szemernyi anom áliákkal. 
A napokban volt szerencsém egy kórus
hoz, s végig azon fáradoztam , miközben 
hallgattam  őket, hogy figyelmemet m in
dig konkrétan  egy-egy kórustagra  irá 
nyítsam , fókuszáljam. Az volt a kérdés, 
hogy el tudom-e különíteni, avagy k ikü
löníteni, k ihallan i egy-egy ember hang
já t az egészből. Végighordoztam szemei
m et e (hang)kiáram lási pontokon szépen, 
sorjázva — apró elkülönböződések soka
sága vált hallhatóvá így. Bízom abban, 
hogy az olvasás mindenkoron a zárt szer
kezetek fellazításán is dolgozik, és kilép
hetünk  á lta la  a konstrukciós árnyékból.

— Költészetedben markánsan m utatko
zik meg a nyelvhez való viszony, ha nem  
is a kegyetlenül kötött form ákkal dobáló
zol, de azért látványosan integetnek a so
rok közül az asszonáncok, óvatos belső' rí
mek, akusztikai alakzatok.

— Fontos a hangzó anyag, a nyelv 
akusztikus kisugárzása, m űnemtől füg
getlenül, igen. Például Thomas B ernhard 
úgy ír  le egy feszült sétából dühödt fu tás
sá váló mozgást, hogy -  ha engedelmes
kedünk a szöveg tagolásának és hango
san olvassuk a részt — átáll a szánk egy 
furcsa futó, menekülő hadarásra , begyor
sul a szöveg, helyenként megbotlik, lelas
sít, majd sprintéi, s m ire a Grabenen átér 
az elbeszélő, kimelegszünk, nem csak fizi
ológiailag, hanem  ta lán  m entálisan is, h i
szen maga a szöveg egy drám ai, lélektani 
válsághelyzetet ír  le különben. Szeretem 
az olyan részleteket, am ikben a gondolat
ritm us, a jelentésképzés és a nyelv belső 
ritm ikája egym ásnak feszül, összecsúszik 
a term észetes tagolás, hézagokat hoz lét
re, zavarba hozza a sorokat pásztázó fi
gyelmet a bemozdulások lánca. A közeli 
m últban írtam  egy verset az olvadásról: 
312 igéből áll, csupa ige, az igék külön
böző altípusaiból (visszaható, aktív, pasz- 
szív stb.) válogatva -  nem tudom kétszer 
ugyanúgy felolvasni: felfalják egymást 
a szavak. Csupa bemozdulás, kavargás, 
időszakos dermedés az olvadás. De ha 
m ár kavargás: legyen olvadás helyett for
rás, gőzölgés. Végy egy tetszőleges Jack
son Pollock-festményt, nem olyan, m intha 
Hieronymus Bosch egyik üstjébe néznél, 
amiben főne a lény-hús? Vajon ez nyelvi
leg hogyan lehetne leírható, milyen ritm i
ka és milyen dinam ika szerint?

— Több irodalmártól hallottam, hogy 
kötete megjelenése után huzamosabb ide

ig nem tud  új szöveget létrehozni, úgy érzi, 
lezárult egy egység, melyet nem akar szét
írni, valami m ás megszólalásmódot, új 
hangot keres. Te hogy vagy ezzel1

-  Szerencsém volt ebből a szempontból, 
és ezt Borbély Szilárdnak köszönhetem. 
2012 őszén ü ltünk  a Debreceni Egyetem 
főépülete előtti parkocska egyik padján, 
még üzemelt a szökőkút, így valószínűleg 
október eleje lehetett. Megtisztelt, hogy 
átnézte a leendő Egy híd térfogatáról című 
első verskötet kéziratát, kihúzott része
ket, kérdőjeleket helyezett el, ha  jól em
lékszem, néhány sorban kom m entálta is 
az anyagot, ceruzával. Nem őrzöm a ke
ze írásá t könyveiben, egyszer sem dedi- 
kálta ttam . Fenn van az egyetem harm a
dik emeletén az irodalom intézet egyik 
irodájában, ham arosan összefutunk, s ez 
így lesz mindig, gondoltam, balgán. Kér
désed nyomán, s hogy ő m ár nincs, fontos
sá vált nekem ez az álta la  széljegyzeteit 
paksam éta. Ha haza megyek, meg fogom 
keresni. Szóval Szilárd javasolta, hogy ve
gyem ki az egyik ciklust, huzamosan dol
gozzak vele, írjam  második kötetté. F u r
csa, dilem m ákat görgető javaslat volt ez 
számomra, hiszen azt a ciklust éreztem a 
legelevenebbnek, a nyelvi széttartás  egy 
bizalm asan bizarr felvetésének akkor. 
Amikor az Egy híd térfogatáról k iadá
si m unkái, majd megjelenése és könyvbe
m utatói zajlottak, javában a metapillanat 
ciklus írásán  fáradoztam. Evekre m unkát 
adott, s ezzel teherm entesített: elterel
te a figyelmemet arról, hogy az első kötet 
u tán i ű r t  érezzem, egy m ás típusú meg
szólalásmód motozása. Nem kerestem  di
rekten újat, nem volt transzparens a sza
kítás, sőt, nagyon is szerves az Egy híd  
térfogatáról és a metapillanatból kinőtt 
Inszomnia kapcsolata -  egyszerűen bizo
nyos problémák áthangolódtak, hangsú
lyozom, maguktól. Örülök, hogy annak  
idején, megfogadva Borbély Szilárd tan á 
csát, nem zártam  kifejtetlenségében az 
Egy híd  kelepcéjébe az lnszomniát.

-  Van valami konkrét irány, amerre to
vább szeretnél mozdulni, összeállt már a 
következő' kötet elképzelései

-  Igen. A szituáció reprodukálta m a
gát. Az Inszomnia  egyik költeménye in 
dított el egy új ciklust -  am i k ikerü lt 
a könyvből és „íródás a la tt áll”, de m ár 
túlságosan bőbeszédű: sokat szövegel a 
lombhullás regulájának és a havazás de
rűs m elankóliájának viszonyáról.

-  Rád milyen szerzők, irányok, művé
szetek, élethelyzetek voltak jelentős befo
lyással? Észlelsz valamiféle tendenciákat 
a legfiatalabb magyar költészetben1

-  Engedd meg, hogy kérdésedre felso
rolással válaszoljak, olyan fiatal szerző
ket és versköteteket ajánlva az olvasók fi
gyelmébe az elm últ két évből, akik, am ik 
számomra nagyon fontosak voltak: A  kö
zeli Limbus (Szabó Marcell, 2016), na
túr öntvény (Mezei Gábor, 2016), Ostrom 
(Fenyvesi Orsolya, 2015), Két akarat (Ki
ra János, 2015), Elégiazaj (Krusovszky 
Dénes, 2015), Mész (Závada Péter, 2015).

- A n ta l  Nikolettel közösen választottak 
meg téged a Fiatal írók Szövetségének el
nökévé. Tudtomm al eddig nem volt példa  
arra, hogy egyszerre két elnök irányítsa a 
szervezetet. M iként alakult ki ez a páros1 
Hogyan tervezitek a munkamegosztást1 
Milyen tervek várhatóak a jövőbeni

— A F iatal írók Szövetsége gyakran 
élen já r  a rendhagyó kezdeményezések
ben. A szervezeti bizalom és a demokra
tikus működésmód újabb lépcsője a tá rs 
elnöki modell bevezetése, ami inkább az 
elnökség, m intsem  az elnökök szerepét 
hangsúlyozza, reményeink szerint. Szim
bolikus, hogy egy kultúratudós és egy 
szépíró & irodalomtörténész áll a szer
vezet élén. Egy nő és egy férfi. Egy fővá
rosi és egy vidéki. Egy komoly vezetői ta 
pasztalatokkal rendelkező és egy átfogó 
szervező. Egy az irodalom és a társm űvé
szetek kapcsolatának relevanciáját m in
den lépésében átgondoltan közvetítő és 
egy irodalomtudományos elkötelezettsé
gű karakter. Nikolettel három  éve dolgo
zom együtt a FISZ elnökségében, hiszem, 
hogy jó csapatot alkotunk. A titk ári fel
adatokat továbbra is Szőllőssy Balázs köl
tő, szerkesztő látja el. Az elnökségben fog
lal helyet Varga Betti (korábbi alelnök) 
irodalomtörténész, tanár; Tóth-Czifra J ú 
lia irodalomtörténész, szerkesztő; Pataki 
Viktor irodalomtörténész, szerkesztő és 
Urbán Bálint irodalomtörténész, műfordí
tó, szerkesztő. Pénzügyi vezetőnk, Sifter 
Veronika, irodavezetőnk, Kellermann 
Viktória, könyves m unkatársunk, Pál 
Vanda elképesztő m unkát végez. A FISZ 
2017-es erdélyi vonatkozású terveiről sze
retnék röviden szót ejteni. Az Erdélyi Ma
gyar írók Ligájával közösen rendezzük 
meg az „árdeli tűnt Athén” -  Kolozsvár-di- 
alógusok című tanácskozásunkat és köl
tészeti m inifesztünket, melynek lényege 
a következőképpen foglalható össze: Ko
lozsvár egyszerre m utatja fel kérlelhetet
len (fizikai-földrajzi-urbanisztikai) konk
rétságát, valam int em lékezetkultúránk 
m etaforikus erejét, szimbolikus kontex
tusait, egym ásra rakódó kulturális réteg
ződéseit. Kolozsvár jelentékenységének -  
a hely szellemének — időről időre történő, 
szisztem atikus felmérése, megértése és 
újraolvasása önértésünk egyik záloga. De 
m it jelent egy hely palimpszesztjének tü 
relmes, óvatos újraolvasása? És m it jelent 
Kolozsvárnak — m int irodalmi olvasá
si a lakzatnak  — a poétikai használattör
ténete? Hogyan függnek mindezzel össze 
a hely történeti jelentésváltozatai? Ezek
re és ehhez hasonló kérdésekre keresik 
a válaszokat a m ajdani előadók. A m ásik 
rendhagyó eseményünk, versszimpózium- 
sorozatunk Kovács András Ferenc „teát- 
rumos” (a teátrum ot idők, terek  és művé
szeti rétegek keresztezéseként felmutató) 
verseinek vizsgálata lesz -  a sorozathoz 
híven -  speciális helyszínen, egy erdé
lyi színházban. Az inspirációt nyújtó, á t
lelkesítő hely ilyetén újralelkesítéseként. 
A szövegmű, a szerző, a recepció jelenlé
te  egyszerre k ínálhatja  fel m agát a hely 
belakásaként és a helyből történő kiűze
tésként is.
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GÜNTER KUNÉRT

Olympia
(Olympia)

V alahányszor nem tud ta , hogyan foly
tassa , k issé rezes hangon az t mondta: 
„Kérdezz valam i m ást!” Vagy: „Fogal
m azd m ásként a kérdést!” N éha azzal 
szórakoztam , hogy szem antikai fogá
sokkal, a szavak jelentésével játszadoz
va hoztam  zavarba -  vagy hogyan is 
nevezzem ezt n á la  —, olyannyira, hogy 
kikapcsolt. A m óka nem ta r to t t  sokáig, 
m ert u tá n a  ú jra  be ke lle tt helyeznem a 
biztosítékot. Pontosan az ülepe fölött, 
valam ivel mélyebben, a gerinc domború 
ívelésében volt elhelyezve, egy testszínű  
fedél védte: miközben a k iug ro tt piros 
gombokat benyom tam  és a fedelet gyön
géden becsuktam , m indig ugyanazt ké r
deztem  tó'le:

„Jólesik az új biztosíték?”, és ő m in
dig ugyanazt válaszolta: „Kérdezz vala
mi m ást!”

Hogyha az tán  tudn i ak a rtam , ho
gyan szólna az e lvárt kérdés, akkor hir- 
telenül elektronikai tehetetlenségének 
m ásodik v a riá n sá t produkálta: „Fogal
m azd m ásként a kérdést!” Nem volt tú l 
ötletes, meg kell hagyni, de m égiscsak 
jobb volt egy ismétlődő' áram szünetnél. 
És mindenekeló'tt: jobb volt így, m in t
h a  senkim  sem le tt volna. H a m ár nincs 
hús-vér lakó társa  az em bernek, és saját 
létének szűkös idejét szem eló'tt ta rtv a , 
újabb tá rs a t  nem rem élhet, egy ilyenfaj
ta  készülék szórakoztatóbb a rádiónál 
vagy a televíziónál. És a kölcsönzési dí
ja t  am úgy is a hajléktalanellátó-szolgá- 
la t fizette. De egyre gyakrabban  értem  
te tte n  m agam , hogy optim álisan form ált 
lábait bámulom (ha ült, félig előtűnt a 
combja), am it biztosan észrevett, de csu
pán reg isz trá lta , anélkül, hogy érzékelő 
készüléke következtetéseket vont volna 
le, és reakciókat eredm ényezett volna. 
Fesztelenül figyelhettem  őt, ahogyan 
egy tá rg y a t szokás, hiszen az is volt. A r
ca fiatalkorom  film színésznőire emlé
keztetett: m agas homlok, finom orr, ke- 
rekded, szinte gyerekes arc, és egészen 
apró száj. A rra  következtettem , hogy a 
tervezője nem lehetett sokkal fiatalabb 
nálam , vagy m ár évtizedekkel ezelőtt 
m egtervezhették, és csak később kezd
ték  el gyártan i. Legalábbis hosszú ism e
retség különös érzését nyújtotta: m in tha 
m ár réges-régen ta lá lkoztam  volna vele 
— am i gyakorlatilag  lehetetlen volt.

M ihelyt h á ta t  fordíto tt nekem , hogy 
valam ilyen h áz im unkát elvégezzen,

hogy kissé szögletes m ozdulatokkal va
lam iben segédkezzen, v á ra tlan u l mo
corogni kezdtek az érzékeim . A maszk- 
szerűen m ozdulatlan arckifejezés nélkül 
sokkal élőbbnek és em beribbnek h a 
to tt. Ilyen p illanatokban  erős készte tést 
éreztem  a rra , hogy közeledjek hozzá, és 
rátegyem  a kezem. B ár semmi elképze
lésem nem volt arról, hogyan viselked
ne, hiszen a program ozását nem ism er
tem , m egnyugtato tt az elgondolás, hogy 
egy in tim  kapcsolatot is pusz tán  csak 
techn ikailag  fogna föl. És h iába  mond
tam  m agam nak, hogy egy ilyen é rin tés 
sem m iben sem különbözne attól, aho
gyan a hű tőajtó t k iny itjuk  vagy a bo
rotvagépet használjuk , a vágyakozás 
m indun ta lan  v isszatért.

Galilei m egkülönböztetése ju to tt 
eszembe, régen feladott és elfeledett t a 
nulm ányok töredéke: „Tapintható való
ság és érzéki csalódás”. Ilyen egyszerű
nek, m in t ahogyan ez hangzik , mégsem 
tű n t m ár az egész. Úgy te tsze tt, m in tha 
érzéki csalódásaim nak valam i valóság
alapja lenne, vagy beleszövődne egy kis 
valóság is, még akkor is, ha  csak hom á
lyos és szégyenletes módon.

Hogy lakó társam  antropom orf je lle 
gének m értékére egyenesen rákérdez
zek, nem volt elég bátorságom . Azon töp
rengtem , előállításakor milyen m esszire 
m ent el a gyártó  u tánzási ösztöne a te r 
vezésben, hogy ez vajon kiterjed t-e  a bi
ológiai jellegre is. Tudtam , hogy tá rg y i
lagos felvilágosítást adna, m in t ahogyan 
m ár egyszer te tte , am ikor az „agya” fe
lől érdeklődtem : „A hipotalam usznak , 
ta lam usznak  és hippokam pusznak, a 
formatio re ticu la risn ak  a mikroprocesz- 
szoros u tán za ta , amely az információk 
szűrésére szolgál...” és m iu tán  sem m i
lyen jelé t sem ad tam  a m egértésnek, az t 
kérdezte: „M egértetted-e?”

M it vá laszo lhattam  erre? Csak any- 
nyit: „Kérdezz valam i m ást...”, am it 
ő rögtön azzal viszonzott: „Hogy vagy 
m a?” Am ire a legszívesebben az t vá la
szoltam volna, fogalm azza m ásként a 
kérdést, ha  nem lettem  volna biztos ben
ne, hogy ü res párbeszédbe torkollt vol
na  az egész, a k á r  egy olyan hanglem ez 
akusztika i jelensége, am elynek megfele
lően mély karcolása ism étlődést idéz elő.

„Jól, Olympia, jól vagyok.” A nevét, 
anélkül, hogy tu d ta  volna, honnan ered, 
a h aszná la ti u tas ítá s  szerin t azonnal el
m entettem  benne, hogy beindíthassam  
teljes reflexm echanizm usát. A névadás 
lehetősége a kölcsönző nagyvonalúsága 
volt, és nem voltam  meggyőződve arról, 
hogy az átv izsgálások vagy egyéb k a r 
b a n ta r tá s i m unkálatok  során ellenőr- 
zik-e a m em óriaegységét a v iselkedése
m et illetően. M egpróbáltam  m egtudni,

G ünter K unért Ném etországban élő költő, író. Berlinben született 1929-ben. 
Több m int félszáz verseskötete és számos prózakötete jelent meg. Életműve sok
színű: ír t  elbeszéléseket, esszéket, önéletrajzi írásokat, regényt, drám át, aforiz
m ákat. Festőként és grafikusként is ism ert. Szépirodalmi m unkásságát számos 
díjjal tü n te tték  ki, többek között Georg Trakl-díjjal, Heinrich Heine-díjjal, a Né
met K öztársasági Érdem rend Nagykeresztjével és az EU Prix  Aristeion díjával. 
A külhoni ném et PEN-klub elnöke. A két elbeszélés a Vertrackte Affären  című 
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hogy vajon m egőrizte, am it vele közöl
tem , vagy bizonyos tudás  felvételét blok
kolták.

„Szeretném , m ondtam  egy napon, he
lyet foglalva m ellette, kezem et a kezé
re  helyezve, a hűvösen sim a, s te ril m ű
anyagot sim ogatva, h a  m egtölthetném  
a m emóriaegységedet! Tele szeretné
lek töm ni, Olympia, regényekkel és ver
sekkel, keresztrejtvényekkel és horgo
lásm in tákkal, á lla tta n i ism eretekkel és 
még sok m ás ism erette l az em beri te r 
m észetről. Csak azért, hogy lássam , 
hogy ez a m ennyiség nem csap á t vajon 
egy m ás minőségbe? És ta lá n  -  m egvál
toznál. Olympia, tudod-e, mi a ha lá l?”

„Alkotóm, professzor Dr. Dr. he. Kon
rad  Biolkowski, a korszak legjelentő
sebb m olekuláris fiz ikusa inak  egyike, 
s tan d ard  »A« m odellként te rvezett meg 
engem, am elynek alap ján  sikeres so
rozatot gyárto ttak . Professzor Dr. Dr. 
he. Konrad Biolkowski, a Royal Society 
of Science tag ja , Pour le M érite lovag
ja ...” Azonnal félbeszakítottam . A prog
ram ban  a k itűnő  kávérecept m ellett, 
amely életem  legjobb kávéjával a ján
dékozott meg, m érték telen  információ- 
m ennyiség volt Biolkowski professzor
ról, am i, feltűn t nekem, bizonyos szavak 
alkalm ával úgy ömlött belőle, m in t a 
játékautom atából a pénzérm ék, m i
helyt a nyerő m in ták  kijönnek. A sza
vak, amelyek ilyen szólavinákat idéz
tek  elő, a következők voltak: „Nobel-díj”, 
„világhír”, „prom inens”, „tisztelt”, „zse
n i”. Hogy a „halál” szó is ilyen h a tá s 
sal bír, újdonság volt szám om ra. Az volt 
a gyanúm , a férfi visszaélt ezzel a k ita 
lá lt személyiséggel, azért, hogy egyfajta 
h a lh a ta tlan ság o t építsen fel m agának. 
Olympia egyébként inkább monoton 
hanghordozása hivalkodóan csengett, 
m ihelyt a „terem tője” szóba kerü lt. 
Biolkowski professzor á rnya lak ja  az ide
geim re ment.

„És a halál, Olympia?”
„Egy ötbetűs szó.” És tö ltö tt nekem 

egy csészényit a kitűnő, frissen  forrá
zott kávéból: m indig friss volt és forró, 
ahogyan csak egy gép ta r th a t ja  készen
létben.

„És még mi?”
„Az anyagcsere végleges megszűnése. 

Az em ber é le tta r ta m a  az élet term észe
tes lefolyása szerin t á tlagosan  hetven 
vagy nyolcvan életév, olykor valam ivel 
több, és a h a lá l előzetes betegség nél
kü l következik be, ki nem m utatható  
sajátos ok nélkül, szelíden és fokozato
san, vagy pedig gyorsan, észrevehetően 
és tudatosítha tóan , vagy a k á r  észrevét
lenül, alvás közben, úgynevezett öregko
ri gyengeségben. Sorvadás. Az anyag
csere m egszűnésével az em ber hullává 
lesz.” „De” -  és ez a de egyben figyel
m eztete tt és felkészített a rra , am it sej
tettem , hogy Biolkowski k ísé rte te  ú jra 
felidéződött, sőt felidézte önm agát, és 
így is volt, m ert a de u tán  folytatódott 
a m agyarázat -  „ha nincs is egyértelm ű 
biológiai továbbélés a ha lá l u tán , sok 
nép és népcsoport elképzelés- és h itv ilá 
gában o tt él az a szilárd  meggyőződés, 
hogy van anyag ta lan  létezés. Egy úgy
nevezett Hádész, tú lv ilág , pokol, menny,
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alvilág, a pokol tisz tító tüze, árnyékvi
lág, a köd hona. A felvilágosult tudós, 
m in t pl. Dr. Dr. he. K onrad Biolkowski 
professzor azonban az t vallja, hogy az 
em ber a m űvében m egvalósítja önm a
gát, és ilyen módon tu d a tja  tevékeny
ségét az elkövetkező' nem zedékekkel...” 
Ú jra az alkotót leleplező, m esterkélt s tí
lus.

„És m it tesznek a többiek, ak ik  nem 
valósítják meg m agukat személyes alko
tá s  által? Ok is tovább élnek? A művek
ben, am elyeket nem a lk o ttak  meg?”

„Kérdezz valam i m ást.”
„De hiszen Biolkowski régen halo tt. 

És h a  az »A« sorozat, amelyhez a model
led tartozik , k ifu t, mi van akkor a leve
lező tag  és a Pour le M érite lovag h a lh a 
ta tlan ságával?”

Egy ideig nem jö tt ki belőle hang. Fel
tűnő  szem pillái beárnyékolták  az a la t
tu k  lévő üveggombokat, m in tha  valóban 
elgondolkodna, miközben csak szám olá
si folyamat zajlott le száguldó sebesség
gel a homloka mögött. M egism ételtem  
a kérdésem , k issé csodálkozva, hiszen 
a válaszai m áskor rövid idő a la tt  meg
érkeztek. E zú tta l reccsenő hang  h a l
latszott: a biztosítékok k iug ro ttak . O tt 
ü lt m ozdulatlanul, felemelt kezében egy 
csésze kávé, amelyből sohasem  ivott, h a 
nem csak a h itelesség kedvéért néha-né
ha  a szájához emelte, a pislogástól soha
sem nedves, tá g ra  nyílt pup illákkal, és 
ha llga to tt. Ebben a testhelyzetben rend 
kívül nehéznek bizonyult elérni a bizto
síték  fedelét. Először ki kellett csavar
nom kezéből a csészét, m iközben a még 
m indig nagyon forró folyadék a bal com
bom ra ömlött: a v á ra tlan  m elegség la s
sacskán  egészen a sípcsontomig terjed t. 
H a Olympia nem lett volna Olympia, 
egyszerűen csak m eg ta rto ttam  volna 
a csészét. Miközben azon fáradoztam , 
hogy a lapockacsontját elválasszam  a 
szék tám lájátó l, és előre döntsem  őt, 
fogásra kész, félig z á rt keze a n a d rá 
gomhoz nyomódott, így abbahagytam  
a m unkát. Teljes csendben á lltam  ott, 
szinte olyan m ozdulatlanul, m in t ő, az
tá n  olyasmit tettem , am i később telje
sen érte lm etlennek  tű n t. L ehúztam  a 
cipzárt, és a h ím tagom at betoltam  a vé
letlenszerűen felkínálkozó, behajlíto tt 
u jjak  közé. így tö ltö ttünk  el m indketten  
egy kis időt, m ozdulatlan nyugalom ban, 
egy p á r h a tá r ta la n  p illanato t, m ia la tt 
á tengedtem  m agam  érzéki csalódása
im nak. Biolkowskinak köszönhetem  őt 
-  ez a h irte len  belátás v issza tasz íto tt a 
hiteles valóságba. Nem csak azért, m ert 
úgy tű n t, m egfigyelt vagyok, egy szü r
ke, kétsoros öltönyű k ísé rte t alábecsült 
és m egvetésre méltó megfigyeltje, de 
úgy te tsze tt, m in tha  spontán te ttem  va
lak i irán y ítan á , és én csak a kivitelező 
szerv volnék. S ikerü lt a fedelet k iny it
ni, a b iztosítékokat ú jra visszatenni, és 
a beavatkozás helyét ruhájával ú jra  el
fedezni.

„Tudod-e, m it te ttem  veled éppen, 
Olympia?”, és ő au tom atikusan  vála
szolt: „Kicserélted a biztosítékot.”

„Mit szólnál ahhoz, h a  transzcendál- 
ta la k  volna? Kétlem, hogy a rendsze
redben az inputon és outputon kívül

ne za jlanának  m ás folyamatok. Hiszen 
m indketten  tudjuk, hogy interm oleku- 
lá ris  rezgések m ennek benned végbe, 
am elyek a mi kapcso la tunkra  nézve 
nem m arad h a tn ak  következmények nél
kül, kedvesem. Próbálj meg m ost érezni 
valam it. Sem m it sem érzel?”

„Fogalmazd m ásként a kérdést.”
„Te egy m arionett vagy, ak i egy m a

rionettnél mégis több. Azt hiszem , hogy 
csupán a megfelelő kulcs h iányzik  a 
m egértésedhez. H a hozzád hasonló lény 
lennék ...” E lném ultam , m ert a gondo
lata im , m ihelyt kim ondtam  őket, meg
lepőnek és idegennek tűn tek . Az az el
képzelés vezetett, hogy viselkedésem et 
az övéhez igazítsam , hogy esetleg egy 
ilyenfajta m im ézis á lta l felfogjam azt, 
am it így, ahogyan voltam, nem sikerü lt 
felfognom.

„A m egértés ku lcsa ...”, m ondta Olym
pia, és szinte megijedtem, borzongás 
fu to tt végig ra jtam , m in tha  olyasmit 
közöltek volna velem, am i m inden ed
digitől eltér, m in tha  e játékszerből egy 
mélyebb igazság b u k k an n a  fel, amely 
még ennek az é le t-u tánza tnak  is, ha  
mégoly gyengén, a sajátja  kell, hogy le
gyen.

T alán  pusztán  a h it kedvéért betelje
sül az epifániába v e te tt h it. Pügm alion: 
h a  ism ét m egtörténik , ha  ezt ráad ásu l a 
m itológiai hagyom ány is m inden fikció 
lehetőségét k izárva  a lá tám asztja , akkor 
az ism étlődés m indig elképzelhető.

„A kulcs a program ozásom  m egértésé
hez Prof. Dr. Dr. he. Konrad Biolkowski, 
Royal Society tag já n ak  eredeti ta lá lm á 
nya...”

M iala tt beszélt, felálltam , felemeltem 
a h á tá n  a blúzát, és k iny ito ttam  a fede
let. Habozás nélkül kivettem  a biztosí
tékokat, a m agányos em ber lesújtott- 
ságával, aki tehetetlenü l és lemondóan 
süllyed vissza hajdan i állapotába.

Időgép
(Zeitmaschine)

Londoni kószálásom  alkalm ával buk
kan tam  rá  South K ensingtonban az 
Exhibition Road-on a kis H.G. Wells 
m úzeum ra. K íváncsian léptem  be, majd 
a term eket bejárva, a legutolsóban fel
fedeztem  a h íres járm űvet: az időgépet; 
nyilvánvalóan egy u tánzato t, egy fan- 
táziam odellt. Nem tud tam  ellenálln i 
a k ísértésnek , és belem ásztam . A m ű
szerfalon nyomógombok, kézikarok és 
kijelzők sokasága. PAST, FUTURE meg 
RETURN -  olvastam , és já tékosan  bab
rá ltam  a kezelőelemeket, am ikor h irte - 
lenül erős rezgés fu to tt végig a gépen. 
Mégis az eredeti volt.

Hevesen rán g a ttam  a kapcsolókat, a 
rezgés abbam aradt, és a környezetem  
teljesen m egváltozott. Egy széles, nyílt 
mezőn ta lá ltam  m agam . Könnyelműen 
áthelyeztem  m agam  egy m ásik  időbe. 
A semm iből egy a lak  b u k k an t elő: fü r
tökben lógó hajjal, körszakállasan , meg
h a tá ro zh a ta tlan  rongyokba burkolózva.

Csillag István: Kék 1

Azonnal világos le tt szám om ra: a leg
jobb alkalom  kideríten i m indazt, am i az 
archeológia szám ára  eddig rejtély m a
rad t. Feltéve, hogy m egért engem, és én 
m egértem  őt.

Am ikor u tolért, bűz terjenge tt körü
lötte, k iny ito tta  alig  lá tha tó  száját, és 
tökéletes pidzsin angolsággal az t hebeg
te: „Te, honnan?” Hogyan érte thetném  
meg vele, hiszen legalább 15000 évvel 
későbbi jövőből keltem  ú tra . Valószínű
leg a szám okat sem ism erte. Semmit- 
m ondóan legyintettem : „M essziről, é r
ted!” És észrevettem , úgy beszélek vele, 
a k á r  egy kisgyerm ekkel szokás. Nemso
k á ra  azonban roppant izgato tt és büsz
ke lettem , m ert m ár m agam  előtt lá ttam  
a világsajtó  cím lapját a visszatérésem  
után : A  bátor utazó visszatér a múltba! 
(És a fényképem!)

Az ősöm a szájára  m u ta to tt és mo
rogni kezdett: „Éhes! Éhes vagyok”. Mit 
tehetnék? H azugsággal e te ttem  meg: 
„A jövőben m inden jobb lesz! Remény
kedj a jövőben!” Am ikor azonban egy 
dorongot ve tt elő a h á ta  mögül, gya
n ú t fogtam . R eszkető kézzel nyú ltam  az 
időgép m űszerfalához, m ia la tt a „vad
em ber” borzalm as bűze szin te elkábí
to tt. Istenem , m erő könnyelm űségből el 
kell vesznem  a neolitikum ban!? Anél
kül, hogy bárk i is tudom ást szerezne ró 
la? Sajtójelentés és m egem lékezés nél
kül?

M inden m ásodpercben az ü tésre  v á r
va, a kapcsoló fölé hajoltam , és ekkor a 
szívembe h as íto tt a félelem. Az önm űkö
dő n a p tá r  2200-at m utatott! Félig esz
m életlenül nyom tam  meg a RETURN 
gombot — és Damoklész dorongja azon
nal e ltűn t felőlem, rezgés fu to tt végig a 
gépen, és am ikor a m úzeum  fa la it fel
ism erni véltem, egy kéz ragad ta  meg 
a vállam at, és k iráncigált a járm űből. 
Egy egyenruhás őr á llt előttem , aki fé
lelmem re az im ént e ltűn t a la k ra  hason
líto tt, és az t k iabálta : „Ezt nem ússza 
meg szárazon, Sir!” Nevetni kezdtem: 
„Én m ár m egúsztam !” majd v idám an és 
boldogan hagy tam , hogy kivezessenek 
az épületből.

BENŐ ESZTER ford ítása i
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FAZAKAS ATTILA

Talizmán

Valahol máshol tartotta, 
tatarozta a lelket. Látott 
sok embert, volt gyakorlata.
Gondosan összehajtogatta, 
jól elcsomagolta. M int 
ami még valamire jó  lesz.
Megtanulta ezt is. Ahogy 
annyi mást.
Korpán a lefordulást, a fogást...
De utálta, de tudta: másként nem lehet. 
Tűrte, cipelte, magában 
nem nevetett. Lélegzetébe 
rejtette, egy tétova mozdulatba, 
vagy filcpróbaként remegett 
a csuklóján, a fáradt alkar izmán. 
Talizmán. Néha már ő  sem 
tudta, hogy hol van. Elek, mondta, 
élek. M intha kést mondott volna, 
kések... Nehezen őrzött 
rejtekhelyeket, rejtjelet. Egyszer- 
máskor kipakolt, s aztán sietve 
újra m indent át-, felforgatott, ismét 
berendezkedett. Máskor 
a tűrődések nyomait vizsgálta 
rajta. Hogy minek ez az egész?
Ócska színházasdi, minek létkérdése 
képmutogatás, penész... Ilyenekbe 
keveredett bele, ilyenek keverték fojtón. 
De nem adta mindenkinek. Nem  
is őrizte. Ha meglenne fotón...
De néha megvolt, máskor 
meg elejtette. Nézett, semmit 
nem nevetett.
S  ettől -  m ár -  nem szenvedett.

Szentes Zágon: Kezesbárány

Partszél Medalion

Aranyhal(ál)

Tudod, haletetés 
közben érted 

meg a lényeget -  
(néha megérted 

te is), amikor a szárított 
bolhát éjféltájt beszórod

-  ahogy ez a kövér 
aranyhal narancsszín uszályban 
felszínközeibe jön, 
tátog, kering,

kifulladva kapkod...

...te sem különben, 
te is

ugyanígy, ennyiért -  egész napon át 
hogy szórják, szitálják 

már a mannát, te pedig  
a morzsákért

felsiess,
uszályos lelkedet csóváld, 

meg-meglebegtesd, 
felúszhass hálásan, s ott 

fulladásközeiben -  
tátogj, 
keresgélj, 

tátogj, 
keresgélj 

keresgélj,
tátogj...

én most m ár csak
egy olyan prím a gyöngyházfényű
villantót
c........................;
amilyennel az öregem horgászott -  
egy olyant 
ha lehetne

azon a nyáron
amely m ár szét nem bontható
ajándék maradt
a Nagy Varázsló életet m utat
és elpakol sietve mindent körülötted aztán

könnyű ezt így, könnyű  
Igazi Megasztár 
könnyű
udvariasságból még tapsikolni is Neki 
semmi sem csodálatosb minálunk, ugye -

s hogy nincs hová dobnom  
forgatom, pörgetem ujjaimmal 
nézem a játékos fényét 
a játékos fény is néz engem 
hisz ismeri jól ez a szem  
ha törli is magát tudja

mert hol az a víz 
hol az a fény 
az a hal, az a gyermek 
s hol az az apa 
ismétlem: Apa  
öröklétnek fel-feldobott,

felmutatott partszéleket
a nyarat
együtt átdobálni már

mert
van nekem szabadabb lépésem is valahol
szabadabb tekintésem
szabadabb fordulásom
szabadabb szabadulásom
van nekem van nekem
szabadabb s benne legeslegszabadabb -

kicsinyke hit 
ott jön-megy, sertepertél 
tör-zúz, felforgat, dúl-fúl 

semmihez sem ér

Fejmozi

fejmozi minden, dé I  
I  akár te, akár téged néznek I  
I  csakhogy I
I  kiknek fü lük hallásra, szemük látásra I  
I  azok I  
I  szotyiznak I  
I  moziznak,
tévéznek I

M andzsetta

hiába, hiába, tudod, hogy hiába -  
az oltár nyitva feledve, kicsapva, kitárva 
s abban is m ind a Bárány vérzik el, 
ha a kegyetlenség halk párnacsatáit 
csak szóban végzik el -

HELIKON



MARTON EVELIN

A lélek testben
nem félek a méhektóí

Bozydar Szárd

Estebán Szárd, az angyal, az ablakpár
kányon ült és a lábát lógatta. Egy versi
két mormogott maga elé és közben Gus
tav Gustavsshont figyelte, aki az ágyban 
aludt. Almában néha mozgatta a füleit. 
Csend volt, csak Estebán Szárd verse ke
ringett a falak között.

Ez elment vadászni
Ez meglőtte
Ez hazavitte
Ez eltemette
Ez m egsiratta.

Ez elment vadászni.
Ez meglőtte.
Ez hazavitte, eltemette.
Ez csak nézte, de nem sírt.

Ez elment vadászni.
Ez meglőtte.
Ez otthagyta, elszaladt.

Ez elment vadászni.
Az meglőtte, eltemette, sokáig üldögélt 

a sír mellett egy kövön.

Másnap elment vadászni.
És soha többet nem jö tt vissza. Csillag Imola: Kék 1.

Estebán Szárd, az angyal egy nagyon 
apró határszéli fauban született, ahol 
még mindenki lengyelül beszélt. Estebán 
Szárd m ár akkor is angyal volt, csak nem 
tudott róla. Édesanyja belehalt a szülésbe, 
ezért az apja, aki attól félt, soha sem tud
ná szeretni Estebán Szárdot, bánatában 
világgá ment.

Estebán Szárd apja közönséges em
ber volt, akit gyötört a lelkiismeret-fur- 
dalás, m ert elhagyta egyetlen fiát. Brazí
liából küldött néha szomorú leveleket, de 
pénzt soha, m ert az neki sem volt. Szegény 
volt egész életében és ebbe belenyugodott, ő 
nem a pénz m iatt futott a világ túlsó felére, 
hanem azért, m ert rettegett saját magától. 
Úgy gondolta, ahhoz, hogy mégis szeret
hesse a fiát, nagyon távol kell tőle lennie.

Estebán Szárdot a nagyapja nevelte 
fel, aki szintén angyal volt. Ez a tulajdon
ság ugyanis csak minden második gene
rációnál jelentkezik. Az öregurat Bozydar 
Szárának hívták, mindenféle katonai ki
tüntetése volt, de m indhiába, m ert az ő 
zsebében sem volt soha tú l sok pénz. A ki
tüntetéseket nem is ő kapta, hanem mo
gorva bátyja, aki önkéntesként részt vett 
a lengyel anyaország szám talan háború
jában, ahol különféle emberek parancsára 
vakon lekaszabolt bárkit. Bozydar Szárd 
ki is ak a rta  dobni a jelvényeket, melyek
hez annyi ember vére tapadt, de aztán  úgy 
döntött, az unokája majd eljátszik velük. 
Estebán Szárd a legjobban azt a rombusz 
alakú k itün tetést szerette, amelyiken egy 
lefelé szálló ejtőernyő látható. Pontosab
ban csak egy ejtőernyő, de hát Estebán 
Szárd akkor m ár tudta, hogy az ejtőernyő 
elsősorban a leszállásra alkalmas.

Estebán Szárd boldog volt a nagyapjá
val, akit aztán  egy szőnyegbe csavarva 
tem etett el, m ert nem volt pénze kopor
sóra. Egyedül ásta  meg a sírgödröt a kert
ben, a papot sem hívta, m ert az nagyon 
félt Bozydar Szárdtól. A pap is öreg ember 
volt már, de még soha nem láto tt igazi an
gyalt. Nem hitte, hogy az angyalok ilye
nek is lehetnek. Túl kevés volt a hite ah
hoz, hogy felismerje, angyal lehet bárki, 
még akkor is, hogyha bozontos fehér baj
sza van az illetőnek és néha vodkát iszik, 
gyermeket nemz, nevel, szid, és néha, igaz 
csak egy egészen icipicit, de mégis igaz
ságtalan, mogorva, dühös, vagy szomorú. 
És egy szép napon fogja m agát és közönsé
ges halandóként meghal.

Estebán Szárd, m iután eltemette a 
nagyapját, szintén világgá ment, m ert ez 
m ár egy ilyen szokás volt náluk a család
ban, hogy az ember a bánata elől elszalad. 
Jó futó volt, a bánat csak ritkán  érte utol. 
Mikor Aloist megismerte, meglátott ben
ne valam it, de azt soha sem mondta meg 
neki, hogy mit. Alois akkoriban zaklatott 
volt, havonta nőtt egy pattanás a homlo
kára  és egy Gustav Gustavsshon nevű 
lénnyel lakott. Alois rettegett magától, de 
megfogadta, hogy nem megy világgá még 
azért sem, pedig m egtehette volna, de az 
igazság az, hogy félt elszaladni saját ma
ga elől. Jobban félt attól, hogy ott messze, 
kint a nagyvilágban, ahol semmi sem is
merős, még jobban fog rettegni. Úgy gon
dolta, ahhoz, hogy világgá mehessen, tud
nia kell, kicsoda. Legalább úgy nagyjából.

Alois nem nagyon szerette a meglepe
téseket, m ert azt tapasztalta, hogy a leg

több kellemetlen. De azt elismeri, hogy 
Estebán Szárd megjelenése az életében 
kellemes meglepetés volt, melynek hatása 
még máig is ta rt. Ugyanezt gondolja Gus
tav Gustavsshonról is, akivel egy festék
foltos garzonlakásban találkozott. Gustav 
Gustavssohn félig befejezett ikonok között 
bóklászott, és néha izgatottan megszagolt 
egy-egy ecsetet. Alois felbukkanásával el
vesztette az érdeklődését a képzőművészet 
iránt, és m ár csak az foglalkoztatta, hogy 
észrevetesse magát. Alois jó néven vette a 
fiatal Gustav Gustavsshon közeledését és 
még aznap örök hűséget fogadtak egymás
nak, bár Alois tudta, hogy ez sajnos nem 
ta r t  majd tú l sokáig. Gustav Gustavsshon 
egy olyan faj képviselője volt, amely saj
nálatos módon igen rövid életű. De ezzel 
mégsem törődtek, hanem  igyekeztek él
vezni együttlétük minden pillanatát.

Gustav Gustavsshon kifogástalan ú ri
ember volt. Hófehér kesztyűt viselt mind a 
négy lábán, sőt, a testé t is hófehér bunda 
borította. Halvány rózsaszín, érzékeny fü
leit szintén ez az anyag védte, a szegélye
ken diszkrét szürke csíkkal.Ezeket a füle
ket figyelte az ablakból Estebán Szárd, az 
angyal.

Gustav Gustvasshonnak, m int minden 
kifogástalan úriem bernek, piros és kife
jező szemei voltak, és dús fehér bajusza. 
Napjait elméletileg egy rácsos ketrecben 
töltötte, gyakorlatilag csak inni já r t  oda, 
amúgy a szobában sétálgatott. Az elméle
te t a lakásról Alois, Gustav Gustavsshon 
élettársa gyártotta, bár ő maga is sejtette,
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hogy ez az elmélet a gyakorlatban nem fog 
működni. És azt is gondolta, hogy ez így 
rendjénvaló. Látta, hogy a még igen fiatal 
Gustav Gustavsshon m ár az első nap meg
figyelte, hogyan nyitja és zárja a ketrecét. 
Mégsem hagyta nyitva, m ert az megalázó 
lett volna Gustavsshonnak, akiről, m int 
kifogástalan úriem berről, Alois nem fel
tételezhette, hogy nem jön rá, hogyan kell 
kipöccinteni a reteszt. Természetesen rá 
jött, és minden nap körbejelölte kis feke
te golyókkal a szoba sarkait, ezzel jelez
ve, hogy bárki lépjen is be oda, szigorúan 
őrzött m agánterületen járkál. Ha valaki a 
talpára  ragadó, kellemetlen golyócskáktól 
nem retten t vissza, azt Gustavssohn gon
dolkodás nélkül m egtám adta, leterítette 
a lábujjait, megrongálta a nadrágszárát, 
vagy ha az nem volt, akkor a lábszárán ej
te tt sebeket. A tám adást harci jelek előz
ték meg, de sajnos a szoba padlóját egy 
régi, de még mindig elég vastag perzsa- 
szőnyeg borította, amely teljesen letompí
to tta  a tám adást megelőző lábdobogást. 
Pedig Gustav Gustavssohn szakszerűen 
tudott dobogtatni a hátsó lábaival, melye
ken szintén fehér kesztyűt hordott.

Alois nem is tudja, m iért villant be neki 
pont most ez a jelenet Estebán Szárddal, 
az angyallal am int a lábát lógatva ül az ő 
aprócska szobájának ablakában. Szép őszi 
délután volt, az igaz, és szokatlan nyuga
lom, Alois nyugtalankodott is, hogy mi 
lesz ebből. Lett is aztán  mindenféle, elso
rolni is nehéz, micsoda dolgok történtek.

Gustav Gustavssohn morcosán ébredt. 
A lábát lógató angyalra ügyet sem vetve 
rágcsálni kezdte a szépiacsontot, m ert úgy 
érezte, álm ában a fogai fájdalm asan meg
nőttek. Aztán, még szintén morcosán el
majszolt néhány darab spenótos korongot, 
és csak akkor kezdte vizslatni Estebán 
Szárd szobába belógó lábait. Lehuppant 
a fenekére, így az orra pont egyvonalba 
került az angyal lábujjkáival, melyeket 
az úgy mozgatott, m intha zongorázna. 
Gustavssohn sétált m ár igazi koncertzon
gorán, figyelmesen elidőzve a billentyűkön, 
melyek eszeveszetten csengtek-bongtak, de 
m egrágásra teljesen alkalm atlannak bi
zonyultak. Az angyal lábujjkája ahhoz ké
pest vizes-piskótának tűnt. Estebán Szárd 
felszisszent és lehajolt. O rra majdnem 
Gustavssohn orrát érte. -  És ha én is meg
haraplak? Akkor mi lesz? -  kérdezte vigyo
rogva és óvatosan felemelte Gustavssohnt, 
aki nem válaszolt semmit az előbbi kér
désre. Gustav Gustavssohnnal egyáltalán 
nem lehetett beszélgetni, de annyi szeretet 
és vidámság áradt belőle, hogy erre nem is 
volt semmi szükség.

Estebán Szárd felvette fekete selyempi
zsamáját és Gustav Gustavsshonnal az ölé
ben várta  Aloist. Azt szerette volna, ha egy 
nagy erdő közepén egy átlátszó lakókocsi
ban élhetne Aloissal, és télen együtt néznék 
a lefelé szállingózó hópelyheket. A hópelyek 
mint apró ejtőernyők lassan a meleg tetőre 
esnének, elolvadnának, és lefolyának a la
kókocsi üvegablakain, és csend lenne min
dig vagy csak erdei zaj. Estebán Szárdot 
m ár akkor is foglakoztatta a fényevés tech
nikája, de a túléléshez aztán mégis nyitott 
egy vendéglőt a családnevével azonos nevű 
szigeten. A Lófarok öbölben egyszer Alois is 
meglátogatta Estebánt, Atticust is magával
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cipelte, aki nem tudta, hogy Estebán Szárd 
egy angyal. Estebán Atticusban is meglá
to tt valamit, és m iután megismerte, m ás
képpen aggódott Aloisért.

Amikor aznap Alois hazaért, Estebán 
Szárd, az angyal és Gustav Gustavssohn 
a kertben sétált. A szomszédok az ablakba 
könyökölve némán csodálták az angyal fe
kete selyempizsamáját, a pázsiton lépkedő 
hófehér lábfejét és a gyanakvóan szima
toló Gustav Gustavssohnt, aki titokban a 
perzsaszőnyeg rom buszm intáira gondolt. 
Azokat sokkal jobban kedvelte, m int ezt a 
gyanús állagú valam it, amiről még m in
dig nem tudta, hogy fű.

Azon az estén mindent kétséget kizáró
an kiderült, hogy Gustav Gustavssohnban 
Bozydar Szárd lelke lakozik. Miközben 
Estebán Szárd sokadszorra m agyarázta el 
a zokogó Aloisnak, hogy márpedig azonnal 
el kell indulnia, újra a nyakába venni a vi
lágot, m ert valamilyen ismeretlen eredetű 
bánat tám adt rá, Gustav Gustavsshon fel
ugrott az asztalra  és Bozydar Szárd hang
ján  ezt mondta: a lélek naponta kiszáll a 
testből. Alois megfogta az angyal csukló
já t és szinte azonnal álomba zuhant. Al
m ában kéz a kézben sétáltak egy kertben, 
amelyben furcsa díszítésű szőnyegek vol
tak  a fák alatt, az egyiken egy hófehér ba- 
juszú öregember dudorászott és néha meg
húzott egy üveget.

Reggelre az angyalnak hűlt helye volt, 
csak egy fecnit hagyott az asztalon, mely
re sietve azt firkanotta: örülj néha magad
nak is.

Alois a tenyerébe ü lte tte  a nyulat, m ert 
az volt Gustav Gustavssohn, egy erede
ti belga törpenyúl, és a szemébe nézett, 
Bozyard Szárd lelke u tán  kutatva. Gustav 
Gustavssohn viccesen mozgatta az orrát, 
amitől a bajsza is mozgásba lendült, majd

egy merészet gondolva beleharapott Alois 
orrába.

Estebán Szárd egy repülő tenyérnyi ab
lakából kereste a Lófarok öblöt, m ert m ár 
útközben eldöntötte, hogy ott üt tanyát, a 
klím a kiváló, sokat süt a nap, fényevés
re a legmegfelelőbb hely. A bánat azon
ban ott ült fekete selyempizsamába búj
va az angyal táskájában. Mikor az angyal 
kiszállt a repülőből, kiszállt vele a bánat 
is, és attól a naptól kezdve Estebán Szárd 
lelke naponta szárnyra kelt és elindult, 
hogy megkeresse Aloist. O tt volt Gustav 
Gustavssohn tem etésén is, akivel végül 
az aggkór végzett alig kétévesen, pedig 
az angyal távozása u tán  túlélt egy csúnya 
fülbetegséget, mely a nyulak nagy részét 
sújtja. Úgy tűnt, örök életű lesz, de az
tán  Bozydar Szárdot valamilyen ism eret
len eredetű bánat tám adta meg, és h irte 
len kényelmetlen lett Gustav Gustavssohn 
aprócska teste. Ha valaki lett volna vele 
utolsó óráján, de hát egyedül volt, m ert a 
halál nem társasjáték, egy versikét hal
lott volna, melyben valakik elmennek va
dászni, de aztán  senki sem jön vissza.

Aloisnak néha teljesen oktalanul eszé
be ju t ez a versike, meg egy m ásik, a kóc- 
katonáról, mely szálakra ázik szét az óce
ánban, és ilyenkor mindenféle dallamot 
ta lá l ki, és azon gondolkodik, hogy az 
ember nem azért kezdett-e el valam ikor 
énekelni, hogy a félelmeit elűzze. Alois 
nemrégiben egy festményről álmodott, 
amelyben üres pórázok lógtak egy po
ros gerendáról. Pórázra kötött lelkek -  ez 
volt a festmény címe Alois álm ában, aki 
fejcsóválva m agyarázta valakinek, aki a 
képen nem látszik, hogy a lélekre semmi 
olyan pórázt nem lehet tenni, amely meg
akadályozhatná abban, hogy naponta k i
szálljon a testből.
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HAKLIK NORBERT

Lázálmok a perem vidékről
M agyarul is szép szám m al hozzáfér

hetőek olyan kortárs észt regények, am e
lyek kiválóan példázzák: balti nyelvroko
na ink  között sok olyan tollforgató van, 
aki szüló'hazájának földrajzi-történelmi 
adottságát, a Kelet és Nyugat közötti h a 
tárvidéklétet nemzetközi színtéren is ké
pes irodalm i sikerre váltani. Elég A ndrus 
K ivirähk A z ember, aki beszélte a kígyók 
nyelvét című, az euroszkepticizmus és az 
eurofília szatirikus k ritikájaként is ol
vasható fantasyjére vagy Indrek H argla 
ku ltú rtö rténeti krim isorozatára, a Mel- 
chior-regényekre u talnunk, hogy szem
léltethessük: végeredményben e művek 
m indegyikét m egihlette az Észtország 
történelm ét és jelenét is meghatározó 
peremlétiség.

t A I  C E N TR AL
I  H  I  E U R O P E A N

V - /  J - J J L t i m e s

Meelis F riedenthal Méhek című, az 
Európai Unió Irodalm i Díjával ju ta lm a
zott regénye rögtön a kezdet kezdetén 
egyértelm űvé teszi, szerzője is k iak n áz
ta  a Kelet- és Nyugat-Európa közé ve- 
tettségben rejlő' lehetőségeket. A történet 
főszereplője, a Leideni Egyetem ről felfor
gató eszméi m iatt eltanácsolt diák, aki 
tanu lm ányait folytatandó érkezik T artu 
ba, eképpen morfondírozik röviddel p a r t
raszállása  u tán: „Laurentius m egpróbál
ta  felidézni, milyen pénzeket használnak  
Tallinban, erre vonatkozóan a hajó u ta 
sai mindenféle tanácsokkal lá tták  el, 
és m ár akkor a rra  következtetett, hogy 
egyértelm ű választ itt nyilvánvalóan 
nem fog kapni. Az Ars apodemicában, az 
u tazás művészetéről szóló könyvekben 
Észtország és Livónia viszonyait szin
te  egyáltalán  nem is érin tették : e művek 
inkább csak általános iránym utatásokat 
ta rta lm azn ak  a rra  nézve, hogy m ire kell 
ügyelni és a környéket hogyan lehet é r
tő  szemmel kiism erni. Az itten i városok 
és tá jak  apodémikus szempontból egyál
ta lá n  nem voltak leírva -  elvégre érdek
lődésből m indig csak másfelé, nyugatra 
szokás u tazni. A kultú rával és tö rténe
lemmel rendelkező helyekre.” Az idézett 
passzus egyúttal egy m ásik kettősség
re is rám utat, amely mindvégig á tha tja  
a regényt. Az, hogy Laurentius, m intsem  
hogy felkeresett volna néhány, a környé
ken jára tos k a lm árt vagy tengerészt, in 
kább a korabeli irodalomból próbál tá jé 
kozódni olyan gyakorlatias kérdéseket 
illetően, m int a T artuban  használatos 
pénznem  mibenléte, érzékletes tünete  
a főszereplő jellem ét meghatározó, m ár- 
m ár naivitásba hajló idealizm usnak, 
melynek következtében a 17. század végi 
Észtország mégoly rideg és a legkevésbé 
sem kifinom ult v ilágát is m induntalan

a filozófia és a tudom ány révén próbálja 
értelm ezni.

Igaz, végeredményben e kettősség n a 
gyon is illik a regénynek otthont adó 
helyhez és időhöz: míg ugyanis a hallga
tók Arisztotelész A  lélekró'l szóló érteke
zését, valam int L uthert és a kartéziánus 
tanokat elemzik és v ita tják  meg egym ás
sal, addig az egyetem falaitól néhány sa
roknyira nyomortanyákon haldokolnak 
az éhezők, és járványok tizedelik a sze
gényeket. Újabb erős kontraszt, de ép
pen ezek teszik Friedenthal regényét az
zá, ami. Az észt szerző ugyanis valóság 
és lázálm ok lab irin tusában  hajszolja zak
lato tt lelkű hősét, rögvest a T artuba ér
kezését követő percektől kezdve, amikor 
is szeretett papagája, Clodia elpusztul, 
az tán  egy koldus elcseni a ka litká t, hogy 
végül a jószág tetem e tollastul-bőrőstül a 
gyom rában végezze. Ha igaz, persze. És a 
Méheket  az teszi igazán érdekessé, hogy 
itt  sohasem lehet valójában tudni, mi 
igaz, és mi az, am it csak a kor népbeteg
sége, a melankólia sötét epéjétől kínoz
va, saját képzelgéseiben vél m egtapasz
ta ln i a főhős. Arról nem is beszélve, hogy 
a szerző alaposan összekuszálja a regény 
különféle elemeit és szereplőinek sorsát: 
a kalitkatolvaj koldust később egy bonc
asztalon látjuk viszont, hogy ott aztán  
egy szikevágás nyomán (tetsz?)halottai- 
ból feltámadjon, Clodia pedig egy titokza
tos, segítőkész és érzéki szolgálólány ké
pében jelenik meg újra.

A regény Laurentius T artuban  töl
tö tt első napjainak  -  és éjjeleinek -  tö r
téne tét dolgozza fel, hétfőtől péntekig. 
A fejezetekcímeket m indig a hét adott 
napjának  neve, valam int a napszak meg
jelölése alkotja. Kivéve az egyetlen visz- 
szatérő címet: Éjszaka, m in tha az egy
m ást váltó nappalokkal szemben az éj 
képviselne valamiféle oszthatatlan , mo
nolitikus állandóságot. A kárha a címet 
ihlető, a lelket a méhekhez hasonlító pla
tóm  eszem fu tta tást volnának h ivato ttak  
szem léltetni ezek az éjszakák, amelyek 
során m intha a nappal megélt események 
m otívumai á llnának  össze egyetlen szür
reális, azonban önnön logikus folytatásá
val a rákövetkező éjjelen is e lkerü lhetet
lenül tovább bővülő látom ássá, m in tha 
csak azt próbálnák bizonyítani, hogy a 
„lelket kívülről kapjuk, és állandóan k i
já r  belőlünk, m int a lélegzet, m int a mé
hek a kaptárból.” Azt pedig, hogy eme éj
szakai lázálm okat miféle, a tényleges 
valóságban is megélt múltbéli események 
táplálják, nem teszi egyértelm űvé a szer
ző, csak sejteti, hogy a Leideni Egyetem 
szellemiségével összeegyeztethetetlen 
eszm éken tú l ta lán  valam i jóval sötétebb 
és súlyosabb útravalót is m agával kellett 
hogy cipeljen Laurentius T artuba  -  pél
dául abban a rém látom ásban, amelyben 
a főszereplő, még gyerm ekként, végigné

zi a boszorkánysággal á lta la  megvádolt 
nő kivégzését: „A nő rúgkapált, valak i le
fogta. A pallos lecsapta a fejét. Néztem a 
nőt, ak ire  én m agam  ujjal m utogattam . 
Csak akkor érte ttem  meg, hogy szemé
ben nincs sem gonoszság, sem erő, csak 
szomorúság és rém ület. A halá l sötét 
epéje. A rém ület és az ostobaság válto t
ta  ki, az én rém ületem  és ostobaságom. 
A S átán  eszközei, a démonok. Gyermek
ségem, babonásságom folytán bűnös va
gyok, nem tudom, m it cselekszem.”

Némely recenzens azt kifogásolja a re 
gény kapcsán, hogy nem ta r t  sehová, és 
olyan, m in tha egy történelm i trilógia el
ső kötete lenne. Talán az táp lálhatja  az 
efféle bírálatokat, hogy érzékletes világ
teremtésével, valam int a biztos kézzel 
adagolt történelm i, teológiai és k u ltú r
történeti háttérinform ációknak köszön
hetően Meelis Friedenthal valóban a rra  
csábítja az olvasót, hogy történelm i re 
gényként közelítsen művéhez. A Méhek 
azonban nem az, hanem  korfüggetlen, 
szürreális léleksztriptíz, amelynél csu
pán mellékes körülmény, hogy a 17. szá
zad végének Tallinja szolgáltatja hozzá a 
há ttere t. Lázálom szerű látom ás ez, am e
lyet az egym ással újabb és újabb módo
kon összekapcsolódó, d inam ikusan vál
tozó motívumok sű rű  szövedéke ta r t  
egyben. M int ahogyan a regényben fel
ölelt, k iszám íthata tlan  és lidérces nappa
lokat fűzi egyetlen, ébenszínnel tündök
lő gyöngysorrá az őket összekötő éjszaka 
elkerülhetetlenül és m egm ásíthatatlanul 
visszatérő sötétje.

M eelis F riedenthal: Méhek. Scolar  
Kiadó, B udapest, 2016. Fordította: 
P atat B ence.
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HORVÁTH BENJI 

Nagy kutya
(részlet)
Ó rák  óta m enetelt a derékig érő hó

ban. T udta, hogy innen  m ár nincs visz- 
szaút. H alál v á rt  rá  m indenütt, a ha lá l 
végső' joga. Még itt, a semm i fehérség
ben is fogva ta r to tta  a Centrum . A ha- 
tárvédó'k nyilván tu d ták , hogy a hágó 
biztos h a lá lt jelent, ezért nem követték 
tovább. Egyedül volt h a szn á lh a ta tlan  jo 
gaival, rosszakarói is m agára  hagy ták . 
M int m indig, a fejében m egint megszó
la ltak  azok a dobok, lá tta  ú jra az arco
kat, h a llo tta  iszonyatos jajveszékelésü
ket. Mégis, egy darabig  m in tha  csak a 
kínzó em lékek ritm usa  v itte  volna to 
vább. M ár hosszú ideje nem volt kérdé
se, am it m agának  szegezhetne, egy ön
álló gondolata se, amivel elü thetné a 
helyzetét, helyzet se volt, a dolgok csak 
következtek, m in tha  az idó'n kívül, nem 
volt oka vagy súlya sem m inek. B űntu
da ta  sem volt, vagy legalábbis nem érez
te, rém álm ait, te tte in ek  sötét iszonyatát 
edzésként fogta fel. Ő is csak együ tt kö
vetkezett a dolgokkal, m ár az elején fel
fogta, hogy öntudatáró l le kell m onda
nia. De hogy a túlélés érdekében te tte  
ezt, vagy valam i egyéb titkos te rv  m i
a tt, az m ár fel se m erü lt benne. Nem 
voltak érzései, a Jog és Szabadság C ent
rum a volt a válasz m indenre, és lehet, 
hogy eleinte gyűlöletbó'l és kényszerből 
szolgált, m ár az sem je len te tt semm it. 
Semmi, csak a dolgok autom atizm usa és 
a stim uláló rém álm ok.

H irtelen  elhallgatott fejében a dob
verés, körülnézett. Egy fenyvesben állt, 
m inden fehér és érintetlen. Rá a k a rt 
gyújtani, de nem érezte az ujjait. Rá
döbbent, hogy m ár a lábait sem érzi, 
csak rakosgatta  ó'ket egymás elé, két h a 
lott m ankót. Zavarni kezdte ez a végte
len, fehér csend. A fejében a rém képek 
és hangok m in tha a biztonság illúziója
ként szolgáltak volna eddig, de most el
hallgattak . Sehol egy meggyilkolt lélek, 
csak a fehér. Elszokott a gondolkodástól, 
nem tu d ta  hova tenn i ezt az új helyzetet. 
Erezte, hogy itt  m ásfajta levegő uralko
dik, m in t a Centrum ban. Kis időbe telt, 
míg felfogta újra, hogy nincs visszaút, 
csak előre mehet, az tán  megdöglik vala
hol. Ahogy a halo tt m ankókat rakosgatni

kezdte, ú jra  m egszólaltak a dobok. Vitte 
a ritm us.

Amikor ú jra megállt, m ár nem érezte, 
hogy volna teste. Leszédült egy fenyő alá, 
és úgy döntött, bevárja a halált. Neki leg
alább nem lesznek kérdései. M indenki
nek joga van meghalni. Kezeit mélyen be
lecsúsztatta  bundakabátja zsebébe, hogy 
legalább ne legyen teljesen béna utolsó 
pillanataiban, ha  nem kering a vére, ki 
se folyik. Behunyta a szemét.

-  Szürke ham u rajtatok, a Jog és Sza
badság oltárán vagytok szent áldozatok 
-  m antrázta el szokás szerint, és elsütöt
te pisztolyát a tátogó, nyögdécselő arcba. 
Sem m it nem érzett. Hajnalig még le kel
lett fedni az egész mezőt. A  parancs vilá
gos volt: nem ju tha t ki senki. Közömbösen 
nézte a megcsonkított, megégett testeket, 
ahogy verdesnek maguk körül. Se szá
nalom, se undor. Egyenként ki kell lőni 
mindet. Nyögnek, m int a beteg kutyák. Va
lahol a távolban sötét fal. Azon túl van va
lami, am it még nem ismerünk. Nem is
mertük soha. A  dobok hajnalig szólnak. 
Addigra ham u lesz minden. Győzelmi ha
mu. -  Szürke hamu rajtatok...

Egy szarvas állt előtte, és egészen közel 
hajolt. Nézett a szemébe. Meg akarta ra
gadni gépfegyverét, hogy elejtse, de meg 
volt fagyva, mozdulni se bírt. -  Szürke ha
mu rajtad -  suttogta a szarvas. -  Rossz 
helyen jársz. -  M intha lenne jó hely vala
hol... -  vágott vissza Juan. -  How does it 
feeel... -  hallotta valahonnan a háta mö
gül. K inyitotta a szemét.

-  ...to be on your ooown... -  hátu l, a fák 
között valaki énekelt.

-  E rre a kornyikálásra én nem adnék 
oszkárdíjat, te szerencsétlen fattyú. In 
kább segíts — szólalt meg egy m ásik hang.

-  Dylan nem oszkárdíjat kapott, ha
nem nóbeldíjat, te ignoráns geciláda, és 
ez az egyik legnagyobb dal a világ tö rté 
netében. Benne van m inden -  vágott visz- 
sza az énekes. Ju an  kibiztosította gép
fegyverét, és megfordult, hogy meglesse 
ó'ket. — M int egy guruló kő! Ilyen az élet. 
De te  egy műveletlen szar vagy, nem a te 
hibád.

-  Inkább vagyok műveletlen szar, m int 
guruló kő. Gurulj m ár ide, és fogd meg 
ezt a zsákot, még sötétedés előtt végezni 
akarok.

A dobok egyre hangosabban vertek  J u 
an  fejében, javarészt öntudatlanul végez
te a dolgát. Az imént még fagyott, h a l
dokló tes t gyilkos robottá változott. Azt 
tette , am ire annyi éven á t nevelték. Ak
kor ha lku lt a dobverés, am ikor m ind

két hang  tulajdonosa holtan feküdt már. 
Kam aszfiúk voltak, határvédők ők is, 
alighanem . H a egyáltalán van ilyen a 
K öztársaságban. Egyenruha nem volt 
rajtuk. Az öles ak tu sa  beindította a vér
keringését. Ú jult erővel k ik u ta tta  áldo
zatait, ta lá lt vizet, ivott, és megnézte a 
zsákokat. Tűzifa. M egragadott egyet, és 
elindult abba az irányba, am erre a köly
kök is ta rto ttak . H am arosan egy kuny
hót pillantott meg a fák közt. Megállt, 
konstatálta, hogy még él: -  Talán itt m ár 
a halálhoz sincs joga az em bernek csak 
úgy. — Nagy, szürke kutya ugro tt neki 
hirtelen , és beleharapott a karjába. Le
dobta a zsákot, előkapta kését, és azzal a 
m ozdulattal be is lökte az á lla t bordái kö
zé. Spriccelt a vér a fehér hóra. Juan  le
hajolt hozzá, hogy megnézze. Nem sírt, 
a kés a tüdejébe ta lá lt, hangosan zihált. 
Szemét rászegezte gyilkosára. Amikor 
megüvegesedett a tekintete, és abbam a
rad t a zihálás, e lhallgattak  a dobok Ju an  
fejében. Egyszerre félni kezdett. Nem is 
tud ta , mitől. Térdelt a kutya előtt. A do
bok nem szóltak többé, csak saját légzését 
hallo tta  az iszonyú, fehér csendben. Meg
szédült.

— M ás itt  a levegő — gondolta, és le
gyin tett, majd feltápászkodott. A kuny
hóban ta lá lt élelmet, és m iu tán  kissé 
felforgatta a helyet, kötszert a karjára . 
Hóval m osta ki a sebet. Befutott, vacso
rázott, és aludni próbált, de rém álm ai 
nem voltak ismerősek. Az erdőben állt, 
lábainál feküdt a hörgő, vérző kutya, sze
mében lá tta  m agát. Szürke ham u hullott 
m indenütt. És gyermekek, nők és férfi
ak  tömege zuhan t rá, fuldoklóit a vér
ben. O rdítani próbált, de csak zihálni tu 
dott. A halo tt testek  suttogni kezdtek: 
— Nem jöhetsz velünk. Nincs jogod hoz
zá. — Felriadt. Gyorsan döntött. Felkapta 
bundáját, keresett egy kötelet, az tán  egy 
nagyobb fenyőt. Felm ászott egy erősebb 
ágra, a kötél egyik végét rákötötte, a m á
sik végéből hurkot csinált és a nyakába 
akaszto tta . Miközben leugrott, á tv illan t 
az agyán, hogy azért egy nyomorult ciga
re ttá t  még elszívhatott volna. Megfeszült 
a kötél, recsegett az ág az éjszakai fehér
ségben. Míg fuldokolt, lá tta , hogy odajön 
a kutya és lefekszik a fa alá. — How does 
it feeel... to be on your ooown... — énekelt 
a két kam asz, jö ttek  a fa alá. Gyűlt a tö 
meg az akasztásra . -  Le vagytok szar
va, akkor is jogom van m eghalni -  gon
dolta m agában utoljára. -  Like a rolling 
stone... -  Egy nagy reccsenés, és elsöté
tü lt minden.
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SÁNTA MIR IÁM 

Coitus interruptus
Szomorú vagyok,
mikor fölhasítalak és nem találom benned 
a rejtőzködő állatot.
Meglóg, olajra lép, kislisszol, 
mondhatnám.
Holott csak síkos, képlékeny.
Átlényegül, mihelyt motoszkálni kezd kin t a kés, 
s a bádogtest foltozott darabjai között beszüremlik a fény. 
Bent a rozsdára tapad, megbújik ócska, törött kábelek között, 
elnyűtt rugók íveire gömbölyödik, kapcsolókon liheg.
A  mellkason csikorog a kés.
Am ikor kihúzom, az állat bent marad.

A tengerről
Azoknak, ak ik  rejtőznek a ru h ák  a la tt

A  tengere szeretnék lenni
hogy lábfejét mossam, miközben teljes súlyával 
képlékeny homok-testembe tapos.
Szemcséim apró kavargásaikba roskadnának,
fölöttük tajtékzana a sós, mocskos lé,
b e n n ü k  e g y  é v v e l e z e lő t t  m e g f u l la d ta k  e z re lé k e  k e r in g .
Nem viszem tovább a vízbe esettek segélykiáltásait, 
sirályok visszhangjaiban csendül majd fel a halál terceként.

Szeretnék a tengere lenni.
Mélyedést taposna belém, 
az üregben finom an felgyűlne a víz

s mohón szemlélné a bő nadrág alatti sovány lábakat. 
Csak azért rejtette el, mert reggelenként a tükör 
csendes tengerek felületére emlékezteti.

II.

Végy egy tengert és oszd szét azok között, 
akik nem látják tükörképüket.
Csorgasd le sovány lábukon, hogy szőke szőreiken 
kikristályosodhasson a só.
Homályos kiszögelléseikről verődjön vissza fény, 
fertőtlenítse szemükben a rokon könnyet.
Homokszűrte molekuláik keveredjenek el újra, 
a sötét fenékről föláramló pusztulás maradékaival 
jelöld ki utamat.

Matei T ig á re a n u  m u n k á ja

KOVÁCS KRISTÓF

Ilyen is
A kézfején kiduzzadó erekre 
például emlékszem.
M intha valami folyton elszorította 
volna a csuklóját.
Kétgyerekes anyukák keze szokott 
így kinézni, megviseltséget és túlélt 
éveket sugározva.
Talán ez a város, az a panellakás, 
ami képes így ránőni a szívre, és tönkretenni 
fiatal érrendszereket. Talán, mikor a 
pulóveremben já rt le a kapu elé cigizni.
Egy fokos lépcsőre ültünk, idővel már keveset 
szóltam hozzá, nem néztem.
Akkor még nem gondoltam, hogy a tőmondatokból 
az alanyok végleg ki tudnak halni.
Új emberek költöztek oda, másoknak kellene 

jól elrontani, kit érdekel. Hogy az a kanapé, 
hogy a kilátást, hogy az ablakot csak nehezen lehet. 
Meglátszik a testen mind.

A zt hiszem, sosem akarsz majd gyereket.
Tőlem vért sem tudnak venni rendesen, nincs jó  vénám  
hozzá, állítólag. Nem mintha számítana az egész, 
de mondjuk, ezt elmesélhetném neked, hogy igen, ilyen is.
Mert általában csak a te történeteidet hallgatjuk, 
de most például lehetne, vagy bármelyik ugyanilyen 
üres gyomrú éjjelben.
Hagyom, jó, átfúj a szél a halántékomon,
nem figyelek, mondasz valamit, ép kezeiddel a vállamon újra.
Mondod, hogy képzeljem el, és csak próbálom nem.

Jó idő
(P. L . A városnak el kell pusztulnia c. versére )

Gyakran kiálltunk az ablakba villámokat fényképezni 
a vihar alatt. Persze sosem sikerült.
A z a város már akkor is tele volt elszalasztott lehetőséggel.
Meg kellett szeretnem. Vele együtt.
Pont olyan volt ez is, m int a többi, amit te porig 
romboltál. Egy város volt, a sok közül, ahol azt hittem, 
megöregszem.
De mindent, ami nem érvényes,
el kell pusztítani -  így gondoltad -, nehogy valaha is vissza 
tudjak menni. Pedig m indig sajnáltam,

amiket másokkal építettünk, 
a parkot, ahová az emberek kutyát sétáltatni mentek, 
mi, azt hiszem, felnőtté válni. A  hibrid buszokat 
a hátunk mögött észre se venni, és az, 
hogy nyár volt, csak egy ócska egyebeesés.

És jobb, ha tudod, hogy ezekből a romokból építünk 
most közös metropoliszt.
Én hozok bűntudatot, te megalázottságot.
Sm inkkel és parfümökkel tömjük be a réseket.
Ebben a hidegháborús övezetben, 
bizony, lassan halad a munka.
Nekünk nincsenek atomfegyvereink, 
itt sosem volt hivatalos a gyűlölet.
Mégis egy mozdulat az egész,
és most nincs hová az eső elől beszaladni.
Meg fogom szeretni. Ahogy téged is meg.
A ztán pont olyanná leszünk, amiket leromboltál.
É s  m e g in t  n e m  tu d o m  m a jd , m ih e z  k e z d je k

a fotókon az égdörgésekkel.

—  2017/2. SZÁM -  JANUÁR 25. 11



BÖDECS LÁSZLÓ 

Idegen
B. D.-nek

Újra ugyanazt
Kipróbáljuk, milyen szavak ju tnak  át a távolságon.
I s m e r v e  a  p o s ta  s e b e ssé g é t, a  v á r o s o k  tá v o ls á g á t  
é s  u ta k  m in ő s é g é t, p e r s z e ,  e lő re  s e jth e tő e n ,  
b á r m ily e n  fo n to s  ü z e n e t  c é lb a  é ré se  re m é n y te le n .

Most lehetek abban a korban, 
hogy először volna m it igazán féltenem, 
de te hideg eleganciával vetkőzöl előttem, 
és méregetsz, ha rám nézel, 
ha elgondolkozol, így mégsem félhetek.

Sokszor áthúzom, és reménykedem, 
igazam lesz: nem pont ilyen, hanem te.
Hogy mire jók a szavak, nem tudom,
ha sok javításon átesve,
végül is újra ugyanazt kell leírni.

Átfagy a testem, ha pihennék, 
és a gangon tartanak  
az elhessegetni kívánt gondolatok.
Egészséges vagyok, újra vagy még mindig,
á lm a im  v a n n a k , é s  s z e r e te m  h a l lg a tn i ,
h o g y  m i t  s z ó ls z  h o z z á ju k  v a g y  m i t  s z ó ln a k  m á s o k .

Reggelente álló fasszal ébredek, 
a napon, m int tojáshéjon, átesem, 
és a gondolattól vacogok pőrén, 
újszülött verítékben, hogy jön az este, 
miközben lassan végigpörgetjük a múltat, 
egyszer a jelenhez érünk, 
és még akkor is emlékezem.

Független
É p p e n , h o g y  e l in d u l t ,  a  h á z a k  m ö g ö t t  m á r  b u k ik  is  le  a  N a p .  
A  le g s z e b b  é l ta lá n  e b b e n  a  tö ré k e n y sé g b e n  lá ts z ik ,  
e lb a m b u lo k , k ih ú z o m  a  h á ta m , m íg  a  h a s o n ló k  ta r ta n a k .

Lassú mozgás, kényszer nélkül, lehull rólam az emberi arc, 
szerelmet vallók néha, máskor lemondani szoktam ilyenkor, 
nincs m it nézni, csak emlékezni arra, amit menteni hagysz.

M in d e z  t ő le d  fü g g e tle n  u g y a n , 
s z a b a d  v a g y , én  is  a z  v a g y o k ,

van még fantáziám, a valóság nem korlátol, 
bármi, ami kezdődhetne, véget is érhet pont mától.

Á lla t leszek az erdőszélen,
vörösük, majd kiszakad belőlem a város,
de nem félek már, szelíd vagyok és magányos.

Megérkezik a sötétség, körbeszimatol, 
engedem, nyugodt vagyok, védtelennek találhat, 
m int újszülöttet a farkas, el is vihet magának.

Hátha tudod
Ha van történet, hát mesélhető, 
kezdjünk bele rögtön az elején.
H at éves voltam éppen, nem tudhattam  még igazán, 
m it cselekszem, de a születésnapján a gyerek kíván, 
és m ár gondolkozik, mi lesz jövőre.

Ekkor születhettél, ahogy kialudtak a gyertyák,
és megfogalmaztam a végzetest,
elég nagy voltam, hogy értsem,
és azt is hallottam már biztos,
hogy mindenki boldog szeretne lenni egyszer.

Ha találkoztunk volna korábban -  és hogy miért nem történt, 
túl sok rá a logikus magyarázat, hogy igazak lehessenek, 
így valami más kell álljon a háttérben, 
ugyan m ár régóta csak félve vonok le 
ilyen nehéz következtetéseket

-  szóval, ha találkoztunk volna, 
amikor már nem voltam az, 
de volt elképzelésem, milyen a boldogság, 
néztem volna kislányarcod
a hosszú szempillákkal, megállapítani képesen: 
milyen szép lány -  még mindez túl korán 
lett volna, hogy te érthesd, 
vagy nekem, hogy ami az egyetlen lehetőség, 
képes legyek rá.

Most nem tűnik semmi ismerősnek,
a látvány: üres tányérok az idő  múlásában
születésnapokra terített asztalokon,
csak azt tudom, hogy nagy a városok távolsága,
és kisebb a kezeké, a tekinteteké -
n e m  tu d o m , m ié r t  íg y  m ű k ö d n e k  a  d o lg o k .

Ha van isten, hát legyen,
majd valami egyszer úgyis szembesít,
addig nem érdekel,
most viszont megismertelek, szeretem a szemeid, 
nézz az enyémbe, gondolkozz rajta, hátha tudod, 
és m ondd meg nekem, ki találja ki a legszebb történeteket, 
és miért hívjuk őket meséknek.

SERESTÉLY ZALÁN

Menhelyek mint
nemhelyek?
(Bevezetés a Biopolitikába I)

2016. október 12-én Szebenben kilőttek egy 
medvebocsot.

Ezt az írást, noha felfoghatatlan szorongásán 
már mit sem enyhít, az ő emlékének ajánlom.

Próbálnám kideríteni, mikor jelentek meg 
az elsők. A világhálón alig találni támpon
tokat. Európai vonatkozású adatokat pedig 
szinte egyáltalán nem. Ez beszédes, itt mind

já rt lassítani kellene, átgondolni, mi az élet
politikai jelentó'sége annak, hogy az állathoz 
való viszonyunknak nincs rögzített történeti
sége, nincs feltárva az archeológiája.1

Egy amerikai diplomata, Henry Bergh ne
vét viszont föltétlenül meg kell említeni. Ha
zatérőben egy szentpétervári diplomáciai 
küldetésről, Bergh tiszteletét tette London
ban, ahol találkozott Lord Harrowbyval, a 
Royal Society for the Prevention of Cruelty 
to Animals (RSPCA) elnökével. 1866. ápri
lis 15-én, alig egy évvel New Yorkba való ha
zatérését követően Bergh megalapította a 
The American Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals (ASPCA) nevű állatvé
dő' szervezetet. Bergh elsősorban agyongyö
tört New York-i munkalovakat mentett, de a 
feljegyzések szerint a rossz sorsú kutyák és 
macskák sem hagyták közömbösen. Állatjó
léti projektje alig egy-két esztendő alatt ki

nőtte a várost, 1868-ra már Bostonban és 
Philadelphiában is megalakultak az ASPCA 
helyi szervezetei. Az első humanitárius ál
latmenhely létrehozása azonban egy nő
höz, a pennsylvaniai Caroline Earle White- 
hoz kapcsolódik. White — biológiai nemétől 
fogva — nem lehetett a Pennsylvanian Soci
ety for the Prevention of Cruelty to Animals 
(PSPCA) elnöke, így létrehozta a PSPCA Nő
szövetségét. A Nőszövetség egyik kiemelke
dő célja a városi állatmenhely létrehozása és 
fenntartása volt, White megszervezte az ál
latok begyűjtését, a begyűjtött állatok táp
lálását, orvosi ellátását, megfelelő új gaz
dához kerülését vagy kíméletes elaltatását. 
Ez a menhelyi struktúra bizonyos tekintet
ben az ugyancsak amerikai poundok utódja. 
Szinte minden nagyobb amerikai városnak 
volt poundja a 19. századig. Ezeken a kőfal
lal övezett területeken gyűjtötték össze a vá-
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ros elkóborolt jószágait (m arháka t, lovakat, 
birkákat), m ajd, am ennyiben gazdájuk nem 
jelen tkezett, árverésre  bocsáto tták  őket. A 
poundők nem  fogadtak be k u ty ák a t, m acs
k á k a t és egyéb — „m ezőgazdasági te k in te t
ben nélkülözhető” -  háziá lla tokat. Egyetlen 
további m ozzanatot emelek ki a m enhelyek 
történetéből: 1989-ben közölte Ed D uvin In 
the Name of Mercy című esszéjét, am elynek 
h a tá sá ra  bizonyos am erikai állatm enhelyek 
a lá ír tá k  az úgynevezett no-kill movementet. 
A m eg-nem-ölhetési m egállapodás a r ra  vo
natkozik, hogy adott m enhely sem m ilyen kö
rülm ények között nem  fogadja el az egészsé
ges á lla t életének m esterséges k ioltását.

Gondoljuk át: m inim um  tízezer (egyéb becs
lések szerint viszont százezer) éve elkezdődött 
a ku tya háziasítása , de alig százötven éve 
kezdtük humanitárius módon gondjainkba fo
gadni őt, egyálta lán  nyilvánosan tem atizáln i 
az életminőségét, az élethez való jogát, és alig 
több, m int huszonöt (!) éve érezzük szoron
gató problém ának azt, hogy egy m entális-fi
ziológiai értelem ben kifogástalan egészség
nek örvendő ku tyát el lehet a lta tn i menhelyi 
„túlnépesedésre” hivatkozva. Mi volt a koráb
bi legkevesebb kilencezernyolcszázötven év
ben? A kutya következmények nélküli k ín 
zása, lem észárlása, idomítása, k ihasználása, 
be- és m egtörése, saját céljainknak való m a
radék ta lan  alárendelése, bűnbakléte? Bizo
nyára ez is. E letpolitikai szempontból ugyan
akkor izgalm asabb az a fölvetés, hogy döntő 
módon változtatott-e ezen a helyzeten a „gon
doskodó hatalom ” megjelenése és térhódítá
sa, egyáltalán  milyen típusú, m inőségű vál
tozásról lehet beszélnünk. Elm ondhatjuk-e 
például azt, hogy a ku tyák  széles „tömegei” 
m a nem szenvednek, nincsenek haln i hagyva, 
nincsenek kitéve a m asszívan technicizált, 
posztindusztriális emberi környezet pusztí
tó ha tása in ak , méltányos (értsd állathoz, h á 
ziasított állathoz méltó) életet élnek, p a r t
nerként, aktorként tek in tü n k  rájuk  a hosszú 
távú politika és tá rsada lm i tervezésben, nem 
osztjuk fel őket életre érdemes és életre mél
ta tla n  k u tyák ra  (teszem azt, kor, nem, fajta, 
funkció, esztétika és egyéb tényezők szerint)? 
Hangsúlyozom, ne a rra  a tíz-húsz jobb sors
ra  érdem esült ku tyára  gondoljunk, ak ik  leg
közelebbi ism erőseink hálószobáiban hajtják  
álom ra a fejük. Kérdésem a ku tyák  „tömege
ire” vonatkozik, a h á tram arad t ku tyák  milli
óira, ak ik  az utcákon, a kísérleti laboratóriu
mokban, láncokon, kétszerkettes kendekben, 
jobb esetben m enhelyeken élnek mélyen élet 
a la tti életet.

Michel Foucault épp a 18. század utol
só felére, illetve a 19. századra (a v ik to riá
nus korra) da tálja  a „gondoskodó hatalom ” 
m egjelenését és kifejlődését. A 18. század 
utolsó felében létrejön a hatalom gyakorlás
n ak  az a m odern válfaja, am elyet Foucault 
biohatalom nak nevez. Ez tételesen úgy ra 
gadható meg, hogy a m odern uralkodó innen
tő l fogva nem alattvalói ha lá la , hanem  azok 
élete, pontosabban reprodukciója fölött kíván 
h a ta lm a t gyakorolni, egyfajta gondnoki sze
repet öltve m agára. A szexualitás története el
ső kötetében Foucault két s tád ium át írja  le 
e biohatalom  kibontakozásának: első lépés
ként a biohatalom  a te s te t fegyelmezi (pél

dául az eugenika által), növeli an n a k  teljesí
tőképességét, engedelm ességre idomítja azt; 
a következő lépés a népesség biopolitikája, 
hom lokterében olyan problém ákkal, m int a 
népszaporulat, a közegészség jav ítása , a mor
ta litá s  v isszaszorítása, az é le tta rtam  növelé
se, egyálta lán  a n n ak  szabályozása.

nnisTOfiiít
Az elsőként Foucault á lta l le írt biopolitikai 

fordulatot Zygmunt B aum an La décadence 
des intellectuels. Des legislateurs aux 
interprétes című könyvében úgy jellemzi, hogy 
a „vadőr” helyét a „kertész” veszi á t a nyugat
európai tá rsadalm akban . A különbség Fou
cault elgondolásához képest az, hogy Baum an 
nem  a 18. századra, hanem  m ár két század
dal korábbra, I. Jak ab  angol k irály  uralkodá
sa idejére datálja  ezt a  szerepcserét, és csak 
a folyamat betetőződését teszi a felvilágoso
dás korára .2 B aum an m etaforája a kertésszé 
szelídülő vadőrről, noha első p illan tásra  á r 
ta lm a tlan n ak  tű n ik , nagyon is revelatórikus 
erejű. „A vadőrök [ugyanis] — B aum an szerint 
-  nem  gondozzák a rá juk  bízott te rü le ten  ta 
lálható  növényeket és állatokat, nincs olyan 
szándékuk, hogy a vadvilágot egy művileg 
előállított kvázi-ideális ’á llapottá’ a lak ítsák  
át. Megelégednek azzal, hogy biztosítják a 
növények és állatok zavarta lan  önreproduk
cióját (,..).”3 A kertész ezzel szemben m indent 
meg ak a r változtatni, a  k e rt ökoszisztémáját 
gyomokra és életre méltó növényekre osztja 
fel, a  „kártékony” életeket pedig száműzi. A 
vadőrből kertésszé avanzsálás m etaforája te 
h á t nem  egy szelídülés ívét írja  le, jóllehet a 
hum anizm us s tru k tu rá lis  buk tató it meglehe
tős éleslátással tá r ja  fel.

In te llek tuá lis  értelem ben ta lá n  nem  kü 
lönösebben m erész — viszont valószínűleg 
szándékom  ellenére is sokakat m élta tlanul 
sé rtő  -  gondolat az, h a  a 19. század óta lé
te sü lt állatm enhelyekben a baum ani h a 
sonlat (vö. a  m odern biohatalom  m in t k e r té 
szet) té rp arad ig m ájá t látom  m egtestesülni. 
Az egészséges á lla tok  leölését v isszau tasí
tó m enhelyek (no-kill shelters) például leg
inkább az ott élő á lla tok  ste rilizá lásá t szor
galm azzák, olyan a lte rn a tív á t azonosítva 
ebben, amely hosszú távon m enedzselné az 
u tcá ra  kerü lt, vagy u tcán  szü le te tt állatok  
szenvedését. Szeretném  e lkerü ln i a m egbé
lyegzést, szeretném  elkerü ln i azt, hogy em 
berektől, ak ik  roppant energ iá t fek tetnek  
abba, hogy v á ltoz tassanak  szenvedő állatok 
életkörülm ényein, elv itassam  a m érhetetlen  
odaadást, a szeretetet, m unkájuk  érte lm ét 
és té tjé t, de bárm ennyire  is szeretném , b á r
m ennyire is óvatosságra és szo lidaritásra  in 
tem  m agam , nehéz nem  észrevennem  kezé
ben metszőollójával a  k ertész t.4

A menhelyek létrejötte h um an itá riu s pers
pektívából valóban dicséretes, tiszteletre mél
tó em beri teljesítmény. Megvédjük az állatot, 
elkerteljük, létrehozzuk szám ára az t a békés 
tere t, ahol többé nincs kitéve a k ínzásnak , az 
éhezésnek és a szenvedésnek. A ku tyák  m a el
vileg valóban hum ánusabb megítélés a lá  es
nek, m in t valaha. Elítélőleg nyilatkozunk

bántalm azásukról, börtönbüntetés fenyege
ti azt, ak i kezet emel rájuk, együttérzünk  ve
lük a szenvedésben, m éltányosnak ta lá ljuk  
az életkörülm ényeik jav ítá sá ra  irányuló tö
rekvéseket. A menhely kétségtelenül a hum a
nisztikus gondoskodás egyik csúcsterméke. 
E letpolitikai szempontból ugyanakkor — ma 
létező formájában, rendszerin t (jellemzően 
„pragm atikus megfontolásokra” hivatkoz
va) a város peremén, körülrácsozva, elzárva 
a tek in te ttő l, k ihatárolva a politikai térből, 
a nyilvánosból, vagyis: depolitizált lény tár
sa ink  gyűjtőhelyeként — valójában hátralé- 
pés, hiszen világosan jelzi, hogy az á lla t szá
m unkra, a mi euro-am erikai gondolkodásunk 
szám ára m áig sem tudo tt releváns tá rsad a l
m i-politikai ak to rrá  válni. A város perem én 
elhelyezett menhely valójában szem éttáro
ló, komposztáló, ahol könnyedén egym ásba 
csúszhatnak a gondoskodás és a szadim zus 
legszélsőségesebb gesztusai.

Amennyiben nem  válunk  meg a baum ani 
hasonlattól, további kegyetlen kérdésként 
m erül föl: k inek  a gyomjai, k inek  a m aradé
ka i ezek az állatok? Valójában hol van  am a 
k e rt a m aga nem esített fajtáival? A kérdés, 
bevallom, engem is zavarba hoz. Az első és 
egyben kézenfekvőbb válasz úgy hangzik, 
hogy m aga a menhely a kert, ahol jól képzett 
kertészek, biomérnökök kísérletezik k i a tisz
tább, nemesebb, szenvedésmentesebb á lla ti 
jövőt. Legyen bárm ilyen m egnyerő is a cél, a 
hangsúly  biopolitikai szemszögből akkor is a 
„kikísérletezik”-re esik, a k ísérlet során, k í
sérleti „alanyként” m indenki óhata tlanu l ön
m aga gyomjává, önm aga korcsává és m ara
dékává válik. A m ásodik válasz úgy hangzik, 
hogy a mi hum anoid v ilágunk  a kert, amely 
nem  tű ri, kilöki, szám űzi a  gyomot, a m a
radékot. A kkor viszont m áris  adódik a több 
m int zavarbaejtő kérdés: de ki a kertész?

Jegyzetek
1 Fontos kísérletek nyilván vannak, ezek közül 
kiemelem a következőket: Tóth I. János: Fejeze
tek a környezet filozófiából. Szerzó'k és irányzatok. 
JATEPress, Szeged, 2005; Scheiring Gábor -  Já
vor Benedek (szerk.): Oikosz és Polisz. Zöld poli
tikai filozófiai szöveggyűjtemény. L’Harmattan, 
Budapest, 2009; Lányi András -  Jávor Benedek 
(szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. 
L’Harmattan, Budapest, 2005; a kutya-ember 
viszonyra vonatkozóan pedig Id. Konrad Lorenz: 
Ember és kutya. (ford. Sárközy Elga). Gondolat, 
Budapest, 1981; Miklósi Ádám: A kutya viselke
dése, evolúciója és kogníciója. (ford. Dóka Antal 
et. al.). Typotex, Budapest, 2010; Csányi Vilmos: 
A kutyák szőrös gyerekek. Libri, Budapest, 2012. 
Itt, a felsorolás végén ismét hangsúlyozom: nem 
valamilyen evolúciótörténeti ív megrajzolása az, 
amit általában hiányolok (a különböző fajok törzs- 
fejlődését például számos szakkönyv leírja), ha
nem az állat-ember (elsősorban hatalmi) viszony 
történetének megírása.
2 Vö. Bauman: La décadence des intellectuels. 
Des legislateurs aux interprétes. (ford. Manuel 
Tricoteaux). Jacqueline Chambon, Párizs, 2007.
3 Fenyő Imre: Tudás és társadalom a posztmo- 
dernitás korában -  Zygmunt Bauman metafori
kus társadalomelmélete. PhD-értekezés. Debre
ceni Egyetem, Debrecen, 2007, 57.
4 Ezen a kellemetlen ítéleten egyébként so
kat enyhít a foster-rendszer megjelenése és 
népszerűsödése.

Sánta Miriám 1993-ban született Kolozsvá
ron, a BBTE m agyar szakán mesterizik másod
éven, és nem csak szubkultúrákkal foglalkozik.

Kovács Kristóf 1993-ban született Salgó
tarjánban . Budapesten él. Az ELTE BTK m a
gyar szakos hallgatója. A JA K  tagja.

Bödecs László 1988-ban szü letett Szombat
helyen. Költő, k ritikus, jelenleg Budapesten 
él. Tördeli az Apokrifot, bedolgozik az Art7- 
nek, szabadidejében ügyfélszolgál ném et nyel
ven. Első kötetete: Semmi zsoltár (Budapest, 
2015, Apokrif—F iata l írók  Szövetsége).

Serestély Zalán 1988-ban szü letett Kézdi- 
vásárhelyen. Első kötete: Feltételes átkelés

(Erdélyi Híradó Kiadó -  F ia ta l írók  Szövetsé
ge, Kolozsvár-Budapest, 2014). Jelenleg Ko
lozsváron él, az Erdélyi M agyar írók  Ligájá
nak  titk á rak én t dolgozik.

M áté i T ig á re a n u  1993-ban szü letett Kolozs
váron. Jelenleg a Képzőművészeti és Forma- 
tervezői Egyetem en végzi a m esterit. A festé
szet m ellett s tree t a r t- ta l is foglalkozik.
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SZABÓ CSENGE

Amikor ütemet 
vált a szív
Dimény H. Árpád Apatológia című köteté

hez rendhagyó módon jutottam  hozzá, már-már 
azeló'tt személyes viszonyt alakítottam  ki ve
le, mielőtt kézhez kaptam  volna. Egy közössé
gi portálon futó játéknak köszönhetően magá
tól a szerzőtó'l kaptam  jutalomként a kötetet. 
Történetem nem egyedülálló, Dimény több olva
sót jutalm azott m ár ajándékkötettel, így új utat 
nyitott a közvetlen szerző-olvasó kapcsolat létre
jöttéhez, s ezzel akár a borítón látható, segítő ke
zet nyújtó bábkéz is más megvilágításba kerül.

Elsőkötetes szerzőről, mégis érett alkotóról 
beszélünk. A késlekedés okára a kötetből kiol
vasható költői vívódás kínál választ. Mintha a 
cím is ezt vetítené: az apával szembeni patologi
kus viszony, ennek boncolgatása a kötet gerince. 
A hárm as szerkezet, a jelen és a múlt idősíkján 
felbukkanó különböző apamodellek is ezt példáz
zák. Az első, jelen idejű ciklus a mába kalauzol, a 
költői én itt és mostja kerül terítékre, a második
ban a szülők emlékéről és elvesztésük fájdalmá
ról olvashatunk. Az utolsó ciklus apaképe fiktív 
levelekből bontakozik ki. A három ciklus az apa
fiú kapcsolatra épül -  s noha a referenciális olva
sat mindig több kérdést vet fel, m int amennyit 
megválaszol, úgy gondolom, Dimény számára 
fontos a személyes térbe való beinvitálás. A ver
sekből kirajzolódó narratív szál révén azonban 
ez az önéletrajziság túllép az itt és most versein, 
az olvasó egyfajta családtörténettel szembesül.

a’ láthatatlan.
collegiorrfege

Dimény első kötete hosszas készülődés ered
ménye, fontosnak bizonyulhatnak a szelekciós 
szempontok: az első ciklus versei vegyesek, bár 
határozottan látszik, melyek a ciklus fő ívét adó 
szerepkörök: apa, férj/társ. Mindkét szerephez a 
megfigyelés aktusa, néha passzív jelenlét, szem
lélődés társítható: „Hol ég és fold, élek veled,/ új
ratanulom a rémületet” (életjelek), „Minden es
te szeretkezés./ Pénteken bort iszunk./ Édesem, 
szeretve légy” (az otthoni nevelés) a családapa: 
„A gyermekek alszanak,/ nyugtázom magam
ban.” (crucifixio). A szerző nyíltan vállalja e sze
repeket, a legintimebb szférába enged betekin
tést. A kötet ajánlással indít, a „szárnyanincs 
kalandvágy szép asszonyához” íródnak versei — 
az ajánlás mint pretextus, a megszólított irodal
mi hagyomány, a kötet konkrét címzettje eleve 
kijelöli az értelmezés kereteit: „Küldöm azoknak, 
akiket egymás felé fúj a szél”, „küldöm neked is,/ 
a szárnyanincs kalandvágy szép asszonyának.” 
(életjelek). A Dimény kötetére m arkánsan jellem
ző személyes jelleg m ár itt egyértelművé válik, 
s az egyes ciklusok során egyre hangsúlyosabb. 
A ciklus címadó verséből kirajzolódó mindentudó 
narrátor egyrészt külső szemlélőként határoz
za meg önmagát, másrészt a hétköznapok moz
zanatainak, a mikrotörténetnek az eseményeit, 
a szerelmes társ/feleség egy-egy gesztusát fel
nagyítva, kontextusából kiemelve vállalja külső 
és belső szemlélő szerepét: „nézem amint tejbe- 
grízt/ kavargatsz a kályhán/ szótlan vagy mint 
a mályvacserje/ a polc takarásában nem kapsz 
fényt” (résztvevő megfigyelés), „álmosan, még raj
ta  van a felemás pizsama, / még kávét issza se 
csókja, se vigasza.” (elhidegülés). Ez a szemlé
lő nem avatkozik be a történésekbe, a pillana
tokat „résztvevő megfigyelőként” raktározza 
el. Hogy minél precízebben érzékeltesse ezt az

egyszerre kint- és bentlevőséget, az érzékszer
veket hívja segítségül, bátran használ szinesz- 
téziákat: gyengéd hazugság (elhidegülés), cu- 
kormáz-burkot lehel (csak a szerelem), bolyhos 
babapólya (gyűjteménybe), nászgyöngyös izzadás 
dilinek). Ez a retorikai alakzat finomítja beszéd
módját, a különféle tapasztalati érzékek külön
leges hatásúak. A Weöres-egysorosokra emlé
keztető szóalkotások még izgalmasabbá teszik a 
verseket (csillagmorzsa, lidérctűz, tojáshéj-szo
báiban). E rájátszással könnyed és játékos a stí
lus, intenzív és tömör az adott gondolat. Mintha 
a nagyfokú személyességgel együtt a szövegben 
is otthonosan mozognánk: ismerős hangulatok, 
klasszikusok köszönnek vissza: „s én olyan bol
dog,/ m int mézezüst bokrokon heverésző pókok.” 
(staccato). Ez a szövegből mint textusból és az el
mesélt történetekből áradó otthonosság a reali
tás legapróbb részleteire is reflektáló nyelveze
te t teremt, amelyben az intertextusok nemcsak 
az otthonosság megteremtésére hivatottak: han
gulatok, pillanatnyi érzések rejtőznek egy-egy 
utalásban: „köszönöm, cseh tam ás” (staccato), 
„duke/ ellington-muzsikával” (csak a szerelem), 
de árulkodó lehet az éjjeliszekrényen heverő 
könyv is: „Előkészítve m ár a szekrényre Ham
vas,/ Márai.” (az otthoni nevelés). Az első ciklus
ban egyértelműen a stílus csiszolódik, megszüle
tik  a mikrovilág otthonossága, s az itt kialakuló 
alaphang a későbbi versek olvasatát is egyértel
műen meghatározza.

A második cilusban az apa elvesztésének 
fájdalmát feldolgozó versekkel szembesülünk. 
Mélyre nyúló visszatekintés kerül terítékre: eb
ben a múltban -  az első versek alapján legalább
is -  központi szerepet kap a gyerek, a gyerekko
ri emlékezés: „D. tanító a szemközti tömbházból 
aki gyűlölt/ mindenkit még azelőtt hogy fiát el
vesztette/ egy autóbalesetben velünk iskolája di
ákjaival/ különösen szigorúan bánt” (a kazán
ház). Vonható-e párhuzam a szomorú gyerekkori 
emlékek és a jelenlegi apaszerep között? Az apá
val való leszámolás befolyásolja-e a számvetés
re, az önmagával való szembenézésre készülő 
költői ént? Néhol az apa felidézése haraggal tá r 
sul: „néggyermekes lator vagy, ocsú dani/ ráadá
sul otthagytad a családod ocsú dani” (ocsú dani). 
Dimény apa-verseiben ott a tehetetlenség, a hi
ányérzet is, „apám csak fekszik talán  egy halk 
szisszenés és tű r/ jajszó nélkül” (alig van), „rá
jöttem, hogy nincs apámról fénykép a házban(...) 
nem m intha nem lenne apámról fotó van ám 
(...) egyik fotója elevenen él az emlékezetemben” 
(apám fotói). Az apa emlékézhez fűződő viszony, 
a vele való leszámolás ambivalens: a versekből 
bizonytalanság szivárog, lehetetlen eldönteni, 
milyen is ez a gyász. (S ha m ár intertextusokat 
említettünk, a második ciklus versei igen sok 
esetben József Attila költészetét idézik, s jó kér
dés, Dimény számára mindez mennyire volt te 
her, mennyire segédeszköz.)

A versekből kibontakozó apakép lényege
sen különbözik a megidézett anyaképtől: az 
anya halála egyértelműen tehetetlenséget, szo
morúságot szül, nyoma sincs az apához társu 
ló megvetésnek, haragnak: „anyám kórházban, 
én nemrég értem haza./ szólongatom istent, ne 
játszd/ a haragszomrádot.” (fiú-siralom).

A haláltem atika szervesen együttjár Dimény 
verseiben a kórház-motívum hangsúlyos jelen
létével: „Kórházak, klinikák várótermeiben/ ki
dolgozott koreográfiát várok.” (apatológia), „a 
klinika folyosóján vártam , hogy Árpádot szólít
sák,/ de csak Andreit.” (boldog? legalább elége
dett?). A gyakori kórházlátogatás, a név elvesz- 
tése/felcserélése egyértelműen az idegenség 
érzetét erősítik, s nem véletlen talán, hogy ter
heltek lesznek a második ciklus verscímei. Pél
dául a Nagypénteki mise c. vers m ár címében sű
ríti az anya elvésztése fölötti fájdalmat, itt az 
ima egyben számonkérés, perelés Istennel: „so
sem beszéltem róla,/ m ert szavak, üres, lármás 
anyag.../ egy férfi amúgy sem kürtöli világgá,/ 
ami a vállát nyomja”; „fiam, ne mondd, hogy én 
vagyok az isten (...) fiam ne mondd, hogy én is-

critical
ro va ta^rtis

ten,/ inkább én istenem,/ én sem hittem,/ te ho
gyan hihetnél bennem. (...) én istenem, jó iste
nem,/ aludtam hányszor kínban éberen”. Nyílt és 
őszinte emlékezés, számvetés és leszámolás apá
val, az anya hiányával, bűntudat és feloldozás 
reménye, ambivalens érzések versbe szelidítése, 
az írás mint terápia — talán  így lehetne a máso
dik ciklus verseit megragadni. S nem mellesleg 
egy újabb rétege annak a személyes szférának, 
amelybe m ár az első ciklus versei is betekintést 
engedtek.

A kötet utolsó ciklusa egyfajta metamor
fózis, szerepjáték: a költő az apa szerepé
be bújva az anyának címzett levelekben mesél 
(margitkámnak). Az Apám leveleiben Dimény 
gyökeresen változtat versei formáján, stílusán, 
címzettjén és hangulatán. A m ár említett aján
lás, a levelek címzettje keretet is kínál, noha a 
levélműfaj más irodalmi hagyományra épít, s a 
verseket eddig is meghatározó személyes jelleg 
még nagyobb intenzitással bontakozik ki. A le
vélműfaj azonban — épp a szerepjáték révén — az 
eltávolodás, az elidegenítés gesztusát is hordoz
za, hiszen épp a második rész szubjektivitását 
meghatározó, gyermeki nézőpontot iktatja ki: az 
apa szerepébe bújva, az apa prizmáján keresz
tü l meséli/képzeli újra a történetet. Nem vélet
len, hogy a harm adik ciklus szövegeiben már 
nem a történetíráson, hanem az érzések megra
gadásán, egyfajta apai számvetésen a hangsúly: 
„mikor anyám a mosogatókagylónál/ állt háttal 
nekem s hozzám beszélt s ellened” (II. levél), „te 
vízen/ cikázó fényként remegtél ku rta  szoknyá
ban” (IV. levél), „gyomromba loccsantja a félelem 
fanyar löttyét/ hogy mi lesz szegény kis életünk
kel a fiammal/ m ert fiam lesz” (XIII. levél). S 
bár a fiktív levelekkel kerek egésszé formálódik 
a családtörténet, Dimény 2016-ban megjelent 
második kötete — a Levelek a szomszéd szobába 
-  ismeretében tudjuk, az apatológia kór- és kor
képe közel sem teljes, a költői boncasztal bőven 
tartogat még meglepetéseket. Mindezek mellett 
Dimény H. Árpád első kötete, a megteremtett 
mikrovilág, a felvázolt családtörténet a szám
vetés néhol patologikus viszonyrendszerébe ka
lauzol, felvillantja a harmóniára való törekvést, 
a pillanatokban, apró mozdulatokban rejtőző 
boldogság örömét anélkül, hogy közhelyes élet
igazságokkal sziporkázna. S ha sikerül ráhan
golódni Dimény személyes történetére, könnyen 
azonosulhatunk a versekkel, hiszen -  idézve a 
szerzőt — „A szív ütemet vált. Ezek életjelek”.

Dimény H. Árpád: Apatológia. Sétatér 
könyvek, Kolozsvár, 2014.
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SZOCS ISTVÁN

Jegyzetek divatos témákról
Ami a szádon, az a szíveden?
V a g y  in k á b b  fo r d ítv a ?

A „kultúra” ugyebár azt jelenti, hogy 
„nyesegetés”, vagyis „válogatás”, de leg
alábbis „gyomlálgatás”. A „művelt ember” 
például kerüli a durva, közönséges, „ala
csony” stílusértékű  trágár, mocskos sza
vakat és helyettük eufemizmusokat, „fi
nom” helyettesítőket használ. Sok adat 
alapján az ember úgy gondolná, hogy ez 
újkori szokás. Mivel a legősibb nyelvek
ben nem látszik a különbségtétel?... Ám 
hagyjuk most az ősnyelveket m ásra. Elég 
felfigyelnünk a rra , hogy az a m agyar szó, 
amelyik ma a „legcsúnyább” eredetileg 
ü tést, vágást, csapást, esetleg p a ttin tás t 
jelentett, tulajdonképpen a szab: „vág”, el
vág, kivág igének a m egfordított alakja.

Nyilván valam ikor enyhe eufemizmus
nak  szám ított, az tán  átitatódott az erede
ti kifejezés érzelmi színezetével! Ilyen fo
lyam atok állandóan zajlanak a nyelvben.

Hanem, am i most m ár a problémánk
hoz tartozik; vannak  olyan személyek, 
akiknél az eredeti, trágár, ma m ár m in
denki által mocskosnak tek in te tt csú
nya szavak m ár-m ár eszelős ism ételgeté
se olyan vonás, amely összefügg az illető'

jellemével, „tudományos” érdeklődésével 
és pályafutásával; nem elcsapott, része
ges utcaseprőkre gondolok! Létezett pél
dául még jóval az első világháború előtt 
egy tudós-együttes — történész, nyelvész, 
num izm atikus tartozo tt közéjük —, ak ik  
rendszeres találkozásaik  alkalm ából — 
pl. kártyázás -  egy perselyt te ttek  az asz
ta lra , s h a  valaki véletlenül olyan mon
datot e jte tt ki száján, amelyben egyetlen 
trá g á r  szó sem fordult elő, bün tetést kel
le tt fizetnie. Nem lehet arról szó, am it 
egyes freudisták  állíto ttak , hogy ez va
lamilyen „elnyomottság elleni” tu d a ta la t
ti lázadásból ered, m ert társadalm ilag  
elism ert személyiségek voltak (egyikük 
például évekig Bosznia kormányzója!) 
és foglalkozásilag körü lhatáro lt csoport 
volt, véletlenül sem akad t közöttük orvos, 
élettanszakos. E csoportból szárm azik 
például a „disznó-Toldi”, a m agyarnyelvű 
koprofíliás (szenny)irodalom leghírhed- 
tebb term éke. Szerzői névként a „Leőwy 
Á rpád”-ot ta lá lták  ki. Minden rímelő so
rában  volt egy-egy obszcenitás. Nem tu 
dom, „szakértők” — pszichológusok, szo

ciológusok, elmeorvosok -  foglalkoztak-e 
vele, de meglepő körülmény -  noha oly
kor egyik-másik szakaszban szellemes 
fordulatok is hemzsegtek, igazán népsze
rűvé sohasem vált, noha erőteljesen pro
pagálták, még a m últ század kilencvenes 
éveiben is! Úgy tapasztaltam , hogy azok 
közül, ak ik  hozzájutottak, a nagy, vigyor- 
gó nekirugaszkodás u tán , kevesen olvas
tá k  végig. Legfeljebb az ismerőseik előtt 
hetvenkedve olvastak fel belőle pár sza
kaszt. Különleges lelki a lka t és „szakmai 
előképzettség” kell hozzá.

Sajnos azonban, alacsonyabb szinten, 
ez a verbális koprofília, mocskos-szájjá- 
rási kényszer zsíros term őtalajra  ta lá l a 
történelm i műveletlenség és félművelt
ség pocsolyáiban lubickoló alakoknál és 
e téren  nincs különbség a tévé-műsorve
zető és a törleszkedő kávéházi m uzsikus 
között. Legocsmányabb formája nálunk  a 
„M ária Terézia-antikultusz”!

Dohnányi Ernő zeneszerző m ásik fia — 
akit nem végeztek ki a h itleristák , és ké
sőbb H am burg főpolgármestere lett -  egy 
nevezetes kijelentésével az egész világ fi
gyelmét megérdemelte volna: azt állítot
ta, hogy a különböző iskolaügyi reformok 
többett rontottak  Európa arculatán , m int 
a két világháború! És sajnos, főleg a tör
ténelem- és szépirodalom oktatás csődjén 
lehet ezt leginkább lemérni; nemcsak ná
lunk, de Európa-szerte is. M inálunk, aki 
népszerűsítő színvonalú történelm i elő
adásokat néz a televízióban, tapasztal
ja, hogy a királynő alakját olykor összeté
vesztik Szécsi M áriával (Murányi Vénusz) 
vagy Báthori Erzsébettel. H allottam  pél
dául, hogy megunt szeretőit az alvinci vár 
kaszásvermébe dobatta! A legborzalma
sabb az volt, amikor pá r évtizeddel ezelőtt 
a pesti rádió egy elegyes m űsorában e ki
rálynőről esvén szó, a bemondó izgalom
tól elfúló hangon veti közbe: „Igen, igen, 
a lovak!” M ár minthogy a királynő lovak
kal közösült volna! Ám m inden borza
lom fokozható, úgy látszik — m ert évek
kel később a pesti tévé egyik népszerű 
műsorvezetőjének a vonaton utaztunk- 
ban mesélem az esetet, a közismerten na
gyon tájékozott és művelt szerkesztő elké
pedve nézett reám: H át létezik, hogy te 
nem tudod, hogy a királynő... és a lovak? 
Mind m agyarázhattam  neki, hogy a ki
rálynő vetett teljesen véget az ostoba bo
szorkánypereknek, hogy tömegessé te tte  
a közoktatást, hogy megszervezte az ál
lam i szülésznő-képzést, hogy tizenvala- 
hány gyereket szült és még a szülőágyon 
is dekrétum okat fogalmazott (például azt 
a „kirekesztő” jellegűt, hogy a cigányok 
nem közlekedhetnek meztelenül az u t
cán, vagy azt a zsarnoki düh-tobzódásá
val teljeset, hogy esküvői lakomákon nem 
szolgálhatnak fel tizenhat fogásosnál na
gyobb vacsorát, de — mindhiába! Végül, 
hogy megnyerjem érdeklődését, megje
gyeztem: Igaz, azért valóban fennm aradt 
róla, mindössze két pikáns anekdota... Na 
ugye, na ügye! -  kapott rajta.

H át akkor -  az első: Nagyszeben vá
rosában m ár akkor m űködött német szín
ház. És jö tt egy új színésznő, akitől a 
tisz tikar tagjai és a kormányszéki tiszt-
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» > »  folytatás a 15. oldalról

viselők ugyancsak el voltak ragadtatva, 
feleségeik és a rá ik  nagy bosszúságára; 
és egyik eló'adásán szörnyű pfujogatással 
fogadták. S am int a kormányzói minő- 
ségben jelenlévő' tábornok beszámolt ró
la: „válaszul a fujogatásra a komédiásné 
megfordult, felemelte szoknyáját és tes té 
nek arcával ellentétes részét több pillana
tig látn i engedte! És mivel én -  folytatta 
a tábornok - ,  az uralkodó képviseleté
ben voltam jelen, úgy vélem, ez az akció 
az uralkodóház tekintélyét fenyegette!”... 
A királynő azonban a következőket ír ta  a 
jelentés végére: „Az uralkodóház tek in té 
lye e téren  nincs fenyegetve!”

Ámde, folytattam  a műsorvezetőnek, 
aki csak vonogatta a vállát, m ondha
tok még egy történetet... Dolgozott a k i
rályi udvarnál egy nagyon szabadszájú, 
hányaveti orvos. Égyszer, a délutáni te 
ázás közben, nagyhangon állíto tta, hogy 
„végül is m inden nőnek m egvan az ára, 
am ennyiért meg lehet kapni”. A királynő 
közbeszólt: „Ezt értsem  úgy, hogy nekem 
is?” Az orvos most m ár nem visszakoz
hato tt, m ert az nagy lebőgés le tt volna; 
ezért h á t így felelt: Igen!... Na és mi az az 
ár, kérdezte M ária Terézia, és kezdett k i
pirosodni.

Poroszország!... vágta  rá  a  szemtelen 
orvos... Igaz! Nevette el m agát a k irály
nő, aki éppen hadat viselt Észak-Német- 
ország ellen...

-  Akkor honnét jönnek az ilyen 
lómesék? ... Nézd, feleltem, a régi mongo
lok szerin t a lovak valaha m ind ördögök 
voltak. De az istenek gondolkodni kezd
tek, m inek annyi ördög? — és lóvá te tték  
őket, elhitetvén velük, hogy lónak lenni 
jó. Ám egyes sunyi kis ördögök kibújnak 
a hámból, és ahol üres szíveket talá lnak , 
beköltöznek abba. A csemcsegő trágárko
dás áru lja  el nekik, hol üres a  szív...

Köd lep te be  
a N agyszam ost
V annak vidékek, amelyeknek saját, 

különös lelkűk van és ezt valahogy átvi
szik a ra jtuk  élő emberekre is. Ilyen pél
dául a Nagyszamos vidéke, Besztercétől 
Nagybánya környékéig. (Nagybányát va
laha  A sszonypatakának hívták , s ez azt 
jelentette, hogy a királynő ellátm ányá
hoz tartozik.) É tájon m indig ugyanolyan 
furcsa dolgok történnek, kezdve a Névte
len Jegyző á lta l feljegyzett eseményektől 
egészen azokig, amelyeket én soroltam fel 
egy regényemben, meg máshol is, itt-ott... 
Csak emlékeztetőül említem, hogy az ide
való m agyardécseiek 1658 tá ján  elébe 
m entek a betörő ta tá roknak  a  R adnai há 
góra és m egkérték Giraj kán t, hogy Dé- 
csében üsse fel a sátorát; és például 1848- 
ban, am ikor a honvédeket toborozták, a 
falu vénei azt határozták , csak akkor en
gedik a fiatalokat a honvédségbe besoroz
ni, h a  ném et tisz tek  fogják vezetni őket, 
satöbbi.

1849 nyarán, am ikor „Ferenc Jóska” 
m ár k is ír ta  a cár atyuskától a beavat
kozást, és az arcvonalak kezdtek össze-

omlani, a Nagyszamos vidékére is érke
zett egy kozák dandár -  Naszódon volt a 
„harcálláspontjuk” -  azzal a feladattal, 
hogy Észak-Erdélyt pacifikálják.

A dan d árt vezénylő kozák tábornok
nak  eredeti igazgatási és jogszolgáltatá
si nézetei voltak. Amikor az osztrákpár
ti tevékenykedők -  első sorban Beszterce 
és Kővárvidék környékéről, nagy buzga
lommal összefogdosták a volt forradal
m árokat s a bujdosó honvédeket is, a tá 
bornok mellőzött m inden bürokratikus 
hercehurcát, k ihallga tást, tanúvallom á
sokat, tényálladék-elem zést s hasonlókat, 
és m egparancsolta, hogy m inden előál
líto tt személy azonnal kapjon a kancsu
kával -  a kozák korbáccsal -  huszonötöt 
a hátsó felére! Ám, nehogy az ítélkezést 
egyoldalúsággal vagy elfogultsággal vá
dolhassák, a tábornok az t is elrendelte, 
hogy azok a személyek is, akik  elfogták, 
odakísérték és feljelentették a vádlotta
kat, ugyanazzal a kancsukával ugyan
csak huszonötöt kapjanak  a saját hátsó
ju k ra  is. A módszer ragyogóan bevált; két 
hét a la tt lezajlott az átvilágítás és többet 
senki sem panaszkodott!

H a most valaki az t mondja, hogy m ind
ez olyan sajátságosán orosz megoldás, 
m int pl. a vodka kovászos uborkával, az
zal közölni kell, hogy a kozák tábornokot 
Helmholtz-nak hívták, bizonyára ism e
rős ez a név azok előtt, ak ik  a tudomány- 
történetben jártasok . Nyilván ő is a bal
ti német arisztokráciához tartozott, m int 
Lüdersz tábornok, az egész Erdélyt meg
szálló orosz seregek parancsnoka, vagy 
m aga Rüdiger, a M agyarországot elözön
lő orosz alakulatok hadm űveleti főnöke. 
Szóval m indahányan a hajdani német lo
vagrend leszárm azottaiból, a Baltikum  
német arisztokráciájából kerü ltek  ki. 
Ugyanis a cári-orosz birodalom nem csak 
etn ikai alapon szerveződött társadalom  
volt, hanem  „etikai” alapon is, m int m a a 
labdarúgó csapatok!

Mindez, valam int az egész 
Nagyszamos-vidék története  nagyon szí
nesen és pontosan adatolva olvasható Ká
dár József művében: „Szolnok-Doboka 
vármegye története. M illeniumi kiadás, 
Történelem kötet.”

S valam int Rüdiger tábornok nevéről, 
ha  m ár szóba jött: a háború u tán  egy ked
ves brassói szász ismerősöm nagyon vá
gyódott fiúutódra. A sors azonban úgy 
hozta, hogy egym ásután h a t leánya szü
letett, ő azonban k ita rto tt, és hetediknek 
megjött a  fiú is, ak it Rüdigernek keresz
teltek. Mikor a fiú nagyobacska lett, kér
dezgetni kezdte az apját: Apu, ha  U ta fiú 
lett volna, mi lett volna a neve? -  Rüdiger; 
és ha Gertburg, O rtrun , Bernhild? így 
kérdezte mind a ha t nővérét, a válasz 
m indig ugyanaz; erre a fiúcska így fog
la lta  össze a tényállást: Milyen szerencse, 
hogy lányok lettek! Különben most heten 
lennénk Rüdigerek!

Sokszor elnéztem Zsukov tábornok ké
peit, egyszer ta lán  élőben is láttam . Mi
lyen jól beillett volna az a risz tokrata  cári 
tábornokok közé! És milyen jó lett volna, 
ha  nem csak a katonai, de a politikai le
zárásá t is a háborúnak  -  szintén rábíz
zák! Mennyi m indent m egúsztunk volna, 
és milyen ham ar!

FELLINGER KÁROLY

Utólag
Almom ban a volt feleségem 
esküvőjére vittem  
rozoga traktoromon 
egy 120 kilós élő disznót,

duzzogott a közös 
lányunk, miért nem  
a kicsontozott, tiszta húst viszem  
és miért nem fogyókúrázom,

hisz annyi vagyok, 
m int az ártány maga, 
csak az nem látja 
aki nem akarja,

majd mivel nem akadt böllér, 
rám bízták a dolgot, 
beleizzadtam, mire 
a másvilágra küldtem

a kíváncsi disznót, bár nem  
állhatott ki engem, 
meg a kalapácsot, 
amivel homlokon csaptam.

Ekkor ébresztett fel az 
unokám, megérdeklődve, 
papa, ugye lehet 
ébren is álmodni?

A szokott helyen
János ebéd után elaludt az 
ágyán, az ágyán, amin este már 
nem térhet nyugovóra, hisz vagy négy 
éve faterja szűk szobájában 
alszik, apja betakaródzani 
se bír magától, m íg János szunnyad, 
jó t sziesztázik a puha ágyon, 
igazi álomszép meztelen nő  
készítget fényképeket róla, de 
ilyesmiket még megálmodni sem 
lehet, hisz az álom egy négysarkú 
szoba, lefekvés előtt sarkait, 
ha jó l megnézed, az álmos álom- 
fejtők szerint sose álmodsz semmit.

Impromtu
Apám m al nézzük 
a focit a tévében, 
kimegyek vizelni, 
amikor visszajövök,

azt mondja, 
egy idegen az előbb 
ordítva szurkolt mellette, 
ő  meg alvónak

tettette magát, 
hogy engedhetnek 
bolondokat a 
kórterembe,

ahol ráadásul, 
amikor kikapcsolja 
a készüléket, 
otthon érzi magát.

16 HELIKON



POMOGATS BELA

Helyét kereső 
értelm iség
Két mentalitás -  
két stratégia
Hosszú évek óta küzdők egy (mond

hatni) köznapi tapasztalattal: m intha 
az ország tágasnak  semmiképpen sem 
mondható h a tá ra i között egyidejűleg két 
M agyarország küzdene meg egym ás
sal, vagy éppen tudom ást sem vesz egy
másról. Nemcsak két politikai stratég ia, 
hanem  két politikai ku ltú ra , két m en
talitás, sót két nyelvhasználat. Hiszen 
ha á lta lában  ugyanazokat a kifejezése
ket -  „szociális piacgazdálkodás”, „euró
pai felzárkózás”, „népképviseleti demok
rácia”, „sajtószabadság” -  használják  is 
a korm ánypárti és az ellenzéki politiku
sok, engesztelhetetlen v itá ik  rendre azt 
bizonyítják, hogy a legkevésbé sem ér
tik  ugyanazt az á lta luk  használt fogal
makon. Még nyilvánvalóbb a „nyelvi” 
megosztás abban az esetben, ha  a „bal
oldaliak” és a „jobboldaliak” a saját esz
m erendszerükről beszélnek a nyilvános
ság eló'tt. A korm ánypárt és az ellenzék 
nyelvhasználata valójában két külön po
litikai nyelvezetet alkot, közöttük szinte 
rem énytelen h idat építeni. Hol van az az 
önkéntes és vakmerő' tolmács, aki közve
títeni próbálna a korm ánypártiak  és az 
ellenzékiek között?

A politikai nyelvhasználatnak ez a vég
zetes kettéhasadása nem először jelenik 
meg nálunk. M intha hasonló konfliktu
sok osztották volna meg az előző század- 
forduló u tán  a nemzeti antiliberálisokat 
és a liberálisokat, vagy a harm incas 
években a népieseket és az urbánusokat. 
Az egym ással szembefordított nyelveze
tek  mögött persze ott volt a két -  össze- 
békíthetetlennek tetsző -  m entalitás, a 
két -  egym ást k izárn i kívánó -  vízió a r 
ról, hogy M agyarország jövője milyen le
gyen. E gyáltalán  a jelen v itá inak  és k i
nyilatkoztatásainak  kellő megítéléséhez 
nem á r t  újraolvasni vagy éppen elolvas
ni a régi v itákat, az egyszer m ár hangot 
kapott elméleteket. H arsányi K álm án 
vagy Szabó Dezső korabeli regényeiben, 
vagy a m ásik oldalon Ady Endre, Ignotus 
és Jászi Oszkár írásaiban  jelen van szin
te  mindaz a kérdés, vád és panasz, amely 
m ostanában felizzítja a levegőt.

Az, hogy a m agyar politikai k u ltú rá 
nak  kettős hagyománya és kettős arca 
van, egyáltalán nem vadonatúj jelenség, 
és annak  is m egvan a története, ahogyan 
ez a két hagyományos politikai ku ltú ra  
egym ásra tám ad és egymástól rad ikáli
san eltérő politikai nyelvhasználatot ve
zet be. Olyan elszánt radikalizm ussal, 
hogy még a kölcsönös kommunikáció
nak  se m aradjanak jó esélyei. Szerencsé
sebb időszakokban — például az ötvenha
tos forradalom idején vagy a nyolcvanas 
évek közepén: a monori találkozó és a Bi-

bó-emlékkönyv történelm i p illanataiban 
— csökken vagy éppen m egszűnni látszik 
ez a trag ikus veszélyeket felidéző politi
kai és kommunikációs hasadás. M áskor 
végzetesen növekszik a szakadék a kétfé
le politikai m entalitás és k u ltú ra  között: 
m indkettő  a m agyar nyelvet használja, 
ugyanakkor felszámolja a kölcsönös meg
értés lehetőségét. M ostanában ez a sza
kadék m ár szinte á th ida lha ta tlannak  
tetszik  és végzetes következményeket 
rejthet. Éppenséggel a negyedszázada ta 
pasztalt történelm i újrakezdés és újjá
születés ígéretét, s vele egy ország annak  
idején feltámadó bizalm át nyelheti el.

Holott igen jeles és hatékony példái 
vannak  annak , hogy ez a korszerűnek 
látszó politikai és ku ltu rá lis  megoszlás 
elkerülhető. M indenekelőtt modern iro
dalm unk első nagy m ozgalm ára és m űhe
lyére, a N yugatra és a körötte gyülekező 
„nagy nem zedékre” gondolok. A Nyugat 
ugyanis nem egyszerűen az irodalom és a 
művészeti gondolkodás műhelye volt, ha
nem a teljes ku ltúráé, a szellemé: a t á r 
sadalomtudományoké, a politikai gondol
kodásé, a nemzeti önismereté is. M int a 
huszadik századi m agyar szellemiség 
egyik legátfogóbb és legeredményesebb 
műhelye, valójában a rra  törekedett, hogy 
egyeztesse a hagyományokat és a moder
nizációt, a nemzeti és a liberális elveket, 
a m agyar és az európai értékeket. M ár a 
főszerkesztő Ignotus hírneves beköszöntő 
írása, a Kelet népe ezt az értékeket, szem
léleteket és m entalitásokat egyeztető kul

tu rá lis  s tra tég iát körvonalazta. „A nap s 
az emberiség s a történelem  — olvasom — 
keletről nyugatra ta r t .  Kelet népének is 
ez az ú tja... A Csaba ú tja  az égen ír t  u ta t 
honfoglaló kelet népének. S így van meg
írva, hogy égen és földön, tudásban, szép
ségben és m unkában, m indenütt honfog
laló legyen kelet népe.”

A Nyugat példája
Ady és Babits, Móricz és Kosztolányi 

m inden tekintetben Kelet és Nyugat, az
az a nemzeti és az európai értékek egyez
tetésére és szintézisének létrehozására 
törekedett. A N yugat nagy írói szinte ki
vétel nélkül „vidéki” szárm azásúak  vol
tak , s m agukkal hozták szűkebb régiójuk 
szellemét: Ady a Partium ét, Babits a Du
nántú lét, Móricz a Tiszavidékét, Koszto
lányi a Bácskáét. Egyszersm ind ők lettek 
a m agyar urban itás, az (Ady szavaival) 
„városos M agyarország” első hiteles kép
viselői, ak ik  m egform álták ennek a ma
gyar u rban itásnak  a szellemét. M indig és 
következetesen egyszerre, egym ással k i
egészítve képviselték a nemzeti hagyo
m ányt, a nemzeti identitást és a k u ltu rá 
lis, társadalm i modernizációt. Jól tud ták , 
hogy a m agyarság és az európaiság fogal
m át nem lehet elválasztani egymástól: 
aki nem m arad magyar, az gyökértelen
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lesz Európában, és aki nem lesz európai, 
az m agyarságát is el fogja veszíteni.

Az utóbbi negyedszázadban kivívott 
dem okratikus berendezkedés keretében 
ism ét olyan kérdésekre és kihívások
ra  kell válaszolnunk, m int amilyenek
re a Nyugat írói egyszer m ár feleletet ad
tak . Most ugyancsak egyrészről nemzeti 
identitásunk helyreállítása, m ásrészről 
a teljes (gazdasági, társadalm i, k u ltu rá 
lis) modernizáció a nagy közös feladat. 
A kettő t nem lehet, nem szabad egym ás
tól elszakítani, és még kevésbé egym ás
sal szembefordítani. Lehetnek v iták  és 
lehetnek szellemi vagy politikai küzdel
mek a nemzeti, egyszersmind moderni
zációs stra tég ia  különféle változatainak 
hívei között, a  m agyar politikai élet
nek m indazonáltal nem a nem zeti identi
tás  vagy az európai modernizáció között 
kell választania, s e választás kényszere 
szerint felsorakoznia. A választási kény
szer viszont m ostanra szinte m eghatáro
zó szerepet kapott, pusztító erő lett, s a 
„nemzeti” és „modernizációs” tábor között 
megnyíló szakadék valóban két egym ás
sal feleselő, egym ással szembenálló or
szágra oszthatja, vagy m ár osztotta azt 
a v irtuá lis  M agyarországot, amely m ind
nyájunké, és amelynek m indnyájunk or
szágának is kell m aradnia.

» » >  folytatás a 17. oldalról

K özvetítő érte lm iség
A politikai és szellemi élet végzetes és 

igen nagy veszélyekkel járó  kettéhasa- 
dását valam ilyen társadalm i csoportnak 
term észetesen á t kellene hidalnia. A po
litika  (m ondhatnám  így is: az új politi
kai elit) erre a h íd rak ásra  m in tha  nem 
volna képes és hajlandó, ugyanis m ind
két oldalon tú lságosan elkötelezte m agát 
azoknak az érdekeknek és m ítoszoknak, 
amelyeket a két egym ással versengő és 
viszálykodó csoport képvisel. A kölcsö
nös m egértés és dialógus igénye helyett, 
am i pedig m inden p lu ra lis ta  tá rsad a 
lom m űködésének egyik fontos feltétele, 
m a m ár, úgy tetszik , csak a kölcsönös bi
zalm atlanság, a kölcsönös ellenségeske
dés, egymás kölcsönös „fantom iziálása” 
működik. „Ha az emberek nem é rin t
keznek -  m ondotta volt Ném eth László 
az elvadult népi-urbánus csaták  idején -  
»fantomizálják« egym ást. Két táborba so
dort írók egymás körvonalaiból az t fog
ják  föl és az t képzelik tovább, am i egy 
ilyen fantomot táp lá ln i tud. Van ebben 
valam i a félelemből, a védekezésből és a 
lustaságból.”

Nos, szövöm tovább a Ném eth László-i 
gondolatot, ta lán  csak olyan társadalm i 
csoport léphet fel némi siker reményében 
e kölcsönös „fantom izálással” szemben, 
és keresheti a közvetítés és a párbeszéd 
lehetőségeit, amelynek nem lehet tu la j
donsága sem a  félelem, sem a lustaság. 
A rra  a m agyar értelm iségre gondolok, 
amely meg tu d ta  őrizni lelki független
ségét a m últban és a jelenben. A mögöt
tünk  m arad t „pártállam i” m últban, am i
dőn ez az értelm iség félrevonulva vagy

éppen nyílt sisakkal küzdve, de m inden
képpen azon fáradozott, hogy a d ik ta tú 
ra  nyomása a la tt is védelmezze a nemze
ti és dem okratikus értékeket. Nem kevés 
nosztalgiával gondolok vissza a nyolcva
nas évek „lakiteleki” találkozóira, am e
lyeken például Csoóri Sándor és például 
Konrád György egym ással összefogva ér
velt a dem okratikus fordulat mellett. E n
nek az összefogásnak kellett volna a je 
lenben is lehetőséget kapnia, sajnos a 
független m agyar értelm iség jóformán 
kedvét vesztette a pártviszályok követ
keztében, hiszen sohasem a veszekedé
sekben és perpatvarokban érezte otthon 
m agát. R áadásul m ind szorongóbb szív
vel kellett érzékelnie a nemzeti ku ltú ra  
irán t megnyilvánuló politikai közönyt és 
a m agyar ku ltu rá lis  intézm ényrendszer
ben bekövetkezett válságokat.

Az értelm iségi léthez -  ezt m inden é r
telmiségszociológiai elmélet leszögezi -  
nélkülözhetetlen a szellemi független
ség, a lelki és erkölcsi autonómia. „Az el 
nem kötelezett értelm iségiek — mondja a 
m agyar szárm azású kiváló ném et szocio
lógus, K arl M annheim  — a cselekvés két 
módját alkalm azzák m int k iu ta t közép
u tas helyzetükből: egyrészt csatlakoz
n ak  -  nagyrészt önként -  az egym ással 
szemben álló osztályok egyikéhez vagy 
m ásikához, m ásrészt saját társadalm i 
gyökereiket ku tatják , és keresik ann ak  
módját, hogyan tö lthetik  be küldetésü
ket m int az összesség szellemi érdekei
nek kijelölt védelmezői.” A jelen m agyar 
értelm isége hasonlóképpen helyezkedett 
el: egyrészt a különböző politikai moz
galm akhoz csatlakozott, így ezek irá 
nyításában  tölt be szerepet, ugyanakkor 
történelm ünk során nem először, sajnos, 
belebonyolódott az egym ást kölcsönösen 
„fantomizálók” csatározásaiba; m ásrészt 
(szomorú módon m indinkább sikerte le
nül) őrzi függetlenségét, és megpróbál
ja  védelmezni „az összesség szellemi é r
tékeit”.

Az értékek  védelm e
Ezeknek a  szellemi értékeknek a vé- 

delmezése mindig, a jelenben is, megkö
veteli a teljes értékállom ány vállalását, 
függetlenül attól, hogy valam ely szelle
mi hagyomány a jelenben „konzervatív” 
vagy „liberális” értelm ezést kap, és meg
követeli — éppen az értékek és hagyomá
nyok teljességének védelme kedvéért — a 
szellemi önvédelem hatékonysága érde
kében -  az önkéntes közvetítő szerepet. 
Karl M annheim  is arról beszél, hogy -  
m iután „minden politikai érdek és tu 
dás szükségképpen pártos és részleges” 
— a  független értelm iségnek „az egym ás
sal szemben álló nézőpontok tág, d ina
m ikus közvetítését” kell vállaln ia és vé
geznie. Ez pedig nem éppen egyszerű és 
nem is kockázatm entes vállalkozás, h i
szen éppen a független értelm iségit bizo
nyos gyanakvással figyelik m ind a kor
m ánypártok, m ind az ellenzék részéről, 
m inthogy egyik oldalon sem kívánja m in
den tekintetben „elkötelezni m agát”. így 
az tán  idővel vádak is érik, és még az a

tragikom ikus helyzet is megesik, hogy 
ugyanazt az em bert némelyek egyfe
lől „magyarkodónak”, mások, másfelől 
„nemzetietlennek” nevezik.

Holott éppen az ilyen, egyik párthoz 
sem álló, párto t legfeljebb D ante módjá
ra  „önmagából csináló” — független é rte l
m iségi s tá tu sn ak  és m ag a tartásn ak  igen 
jelentékenyek a m agyar hagyományai. 
Az im ént a N yugat m ozgalm ának nagy 
író ira  hivatkoztam , s most ism ét hivat- 
kozhatom Babits M ihályra, ak i egyko
ron így beszélt: „hiszek az igazságban, 
mely tú l van a politikán, életünk helyi és 
pillanatnyi szükségletein.” Vagy hivat- 
kozhatom Ném eth Lászlóra, aki éppen 
azért m aradt oly sokszor m agára, m ert 
nem tudott azonosulni semmiféle politi
kai p á rtta l  és érdekkel, még olyan poli
tik a i mozgalommal sem, amely az ő igéit 
ír ta  zászlajára. (Babits és Ném eth per
sze egym ással is v itá t folytatott, időn
ként egym ással is élesen szem bekerült, 
m indazonáltal összekötötte őket érte l
m iségi függetlenségük és felelősségtuda
tuk.) Igen, a m agyar szellem legjobb h a 
gyományai szerint az értelm iség nálunk  
m indig óvni a k a rta  függetlenségét s ez
zel együtt közvetítő, kiegyenlítő szere
pét. A legjobb példa ta lán  azé az Illyés 
Gyuláé, aki teljes otthonossággal moz
gott a N yugat táborában, az avantgárd  
írói között, a népi mozgalomban, sőt a 
szellemi baloldalon.

A független és kiegyenlítő értelm iség
nek emellett még két igen fontos képes
sége és tulajdonsága van: nyitottsága 
m inden irányban, egyszersmind k ritika i 
készenléte ugyancsak m indennel szem
ben. A független értelm iség nyitott, s 
valóban m inden tapasztalato t, felisme
rés t és gondolatot be tud  és kíván fogad
ni, ugyanakkor eredendő módon kritikus, 
m inthogy jól tudja, hogy m inden tapasz
ta la t, felismerés és gondolat érvényessé
gét, hatékonyságát és értékét szigorú k ri
tikával kell mérlegelnie, megítélnie. Ez a 
k ritika i szemlélete is bizalm atlanságot 
kelt m ostanában a politikacsinálók köré
ben, m inthogy a sajnálatosan eluralkodó 
politikai indulatok vagy éppen az egyé
ni, illetve csoportérdekek következtében 
a bírálato t sokan ellenséges tevékeny
ségnek tü n te tik  fel, és csakis az aggályok 
nélküli elkötelezettséget hajlam osak mél
tányolni.

Nyitottságáról és k ritika i szelleméről 
az értelm iség m indazonáltal nem mond
h a t le, m inthogy éppen ezek á lta l védhe
ti függetlenségét és közvetítő szerepét. 
Lehet, a politika egyelőre nincs tu d atá 
ban annak , hogy a független értelm iség
nek milyen jótékony kiegyenlítő szerepe 
lehet az elm érgesedett konfliktusok fel
oldásában. Ennek ellenére is szeretném 
hinni, hogy az idő ennek a független és 
közvetítő-egyeztető értelm iségi szerep- 
válla lásnak  kedvez. Hiszen az egym ás
sal viszálykodó politikai elitek, a lassan 
ként két részre szakadó ország, a lábunk 
a la tt megnyíló politikai szakadék végül 
is szükségessé teszik, hogy legyenek szel
lemi hídépítők, legyenek közvetítők, le
gyenek egyeztetők. Mindez nem egysze
rűen  a független értelm iség, hanem  az 
ország érdeke.
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SZÁNTAI JÁNOS

Zsivány Egyes -  ugyanaz 
és m égis más
Mindenekelőtt azt tisztáznám , m iért 

lehetett nyugodtan m ás a Csillagok há- 
borúja-sorozat első „vadhajtása”, a Zsi
vány Egyes, m int A z ébredő Erő. Amikor 
J. J. Abrams (Super 8, Star Trek, Lehe
tetlen küldetés III.) nekiállt a Star  Wars
franchise hetedik részének, pontosan tud
ta, m ekkora teher nehezedik a vállára. 
Sok év telt el az utolsó rész óta, sokan fa
nyalogtak az első, m ásodik és harm adik  
(időrendben negyedik, ötödik, hatodik) 
rész minősége kapcsán, ezért aztán  nem
igen vállalt semmiféle kockázatot. Több
ször megnézte az első epizódot (Egy új 
remény), aztán  szépen klónozta. Nem rosz- 
szul. Sőt. De az ember nem tudott meg
szabadulni attól az érzéstől, hogy ezt a 
filmet valahol lá tta  már. Egész pontosan 
1977-ben. George Lucas rendezésében.

INEMATOGRÁF

Ezzel szemben G areth Edwardsnak 
(Godzilla, Monsters -  Sötét kontinens) nem 
voltak ilyen gondjai. Pontosan az volt a 
feladata, hogy eltávolodjon a Star Wars- 
univerzum magjától, persze, amennyire 
a gravitáció engedi. K italálhatott bárm it 
és bárkit, ami és aki a történet szolgála
tába állhat. Ez értelemszerűen nem jelen
ti azt, hogy a rendező nem ismeri töviről- 
hegyire filmjének tárgyát. De, nagyon is 
ismeri. Többek között ennek is köszönhe
tő, hogy a Zsivány Egyes sztorija egészen 
komplex. Megkockáztatom: a Star Wars- 
univerzumba nyakig belesüppedt rajongók 
szám ára ta lán  túl komplex is egy kicsit.

És akkor: em lékszünk még, hogyan 
is kezdődött az egész Csillagok háború
ja !  Megjelenik a felirat, hogy „Réges-ré- 
gen, egy messzi-messzi galaxisban...” 
majd felharsan John W illiams ikonikus 
főcímzenéje és következik a bevezető szö

veg: „Javában dúl a polgárháború. Titkos 
tám aszpontjukról a felkelők először haj
to ttak  végre sikeres tám adást a gonosz 
G alaktikus Birodalom ellen. Az ütközet 
során hírszerzőik m egkaparin tották  a 
Birodalom csodafegyverének titkos te r 
veit. A Halálcsillag nevű harci űrállom ás 
egy egész bolygó elpusztítására képes. 
Leia hercegnő, nyomában a Birodalom 
ügynökeivel, hazafele száguld csillag
hajóján. N ála vannak  a tervek, melyek 
m egm enthetik népét, s így újra felvirrad
h a t a galaxisban a szabadság...”

Nos, lassan 40 éve már, hogy a Star 
Wars-rajongók népe azon rágódik, mikép
pen kerültek Leia hercegnőhöz azok a bi
zonyos tervek. M ert há t az Új remény vé
gén Luke Skywalker ezen tervek alapján 
száguld végig a bolygófaló fegyver felszí
nén, hogy a műszereket félretéve, kizáró
lag az Erő segítségével lője bele azon a pici 
likon a Halálcsillagra halált hozó két tor
pedót. És persze azon is törték  a fejüket a 
rajongók (és nem csak!), hogy ha egyszer 
akadt a világegyetemben egy zseniálisan 
diabolikus agyvelő, aki ezt a valóban tö
megpusztító fegyvert kidolgozta, mi a fe
nének hagyott benne egy szellőzőnyílást, 
amely egyenesen az Achilles-sarkához ve
zet. A G areth Edwards által rendezett tör
ténet gyakorlatilag ezekre a sarkalatos 
kérdésekre adja meg a válaszokat.

A történet lényegében erről szól: kik és 
hogyan lopták el a terveket, melyeket az
tán  Leia hercegnő egy elegáns mozdulat
ta l becsúsztat R2-D2 fémtestébe, illetve ki 
volt az az ember, aki látszólag ugyan be
hódolt a Birodalomnak és megtervezte a 
Halálcsillagot, viszont tudatosan benne 
„felejtett” egy lyukat, hogy a tervek meg
szerzése esetén jó eséllyel fel lehessen rob
bantani. E ttől a pillanattól kezdve G areth 
Edw ardsnak aránylag egyszerű dolga volt. 
A  hét mesterlövészből kiindulva azzal töl
tötte ki a film első (helyenként kicsit lagy
matag) részét, hogy összeverbuválta a hő
söket. Akik term észetesen nem jedik, nem

a világegyetem erejével á tita to tt jófiúk, 
hanem  hibák valóságos bányái, szürkék, 
m int például Sergio Leone westernhősei, 
vagyis — elvileg bár — sokkal izgalmasabb 
figurák: Jyn  Erso (Felicity Jones), a Halál- 
csillag tervezőjének anarchista  lázadó le
ánya, Cassian Andor (Diego Luna), a nem 
kimondottan gáncs nélküli kém, C hirrut 
Imwe (Donnie Yen), egy vak szerzetes
szerű alak, aki leginkább jedirajongóra 
emlékeztet, Jiang  Wen (Baze Malbus), 
C hirru t „földi m ása” és védelmezője, va
lam int Bodhi Rook (Riz Ahmed), egy op
portunista antihős. Ja, és ott van még a 
kötelező humorforrás, K-2SO, az átprog
ramozott birodalmi droid, aki meglehető
sen furcsán viselkedik, minek következ
tében a néző igen gyakran nevet. Az is 
igaz, hogy Jyn  és Cassian figuráján kívül 
a rendező nemigen fektetett sok energiát 
a többi szereplő háromdimenziós karak
terének megformálásába. Ennek ellené
re mindegyiküknek ju t pár emlékezetes 
akció és bon mot. I tt  jegyzem meg azt is, 
hogy a Disney-konszern politikaikorrekt - 
ség-kényszerére jellemző ez a leosztás: 
Jyn  fehér, de nő, Cassian latino, C hirrut, 
Jiang  és Bodhi ázsiaiak, K-2SO pedig vas. 
A gonoszok — vagyis Orson Krennic (Ben 
Mendelsohn), a birodalmi fegyverszak
értő, Tarkin kormányzó (a számítógépes 
animáció segítségével újraterem tett Peter 
Cushing) és m aga D arth  Vader (akinek a 
hangját ezúttal is Jam es Earl Jones hoz
ta, m int annak  idején, 1977-ben) — viszont 
egytől egyig fehér férfiak. Erről ennyit.

A „kriplikommandó” útnak indul, meg
lehetősen szövevényes kalandok árán  meg
szerzi a terveket és eljuttatja pontosan oda, 
ahonnan A z új remény elindul. A Csilla
gok háborúja-soTozat nyitójelenetéhez va
ló csatlakozás egészen delejes hatással van 
a m últat ismerő nézőre. Ugyanazokon a fo
lyosókon vagyunk, ugyanazokat a lázadó
kat látjuk, ugyanazt a Leia hercegnőt (igaz, 
meglehetősen ijesztő a szintén számítógé
pes animációval újraterem tett fiatal Carrie 
Fisher arca), ugyanazt a D arth Vadért, aki
től annak idején a hideg kirázott. Ezzel vi
szont a zsiványok gyülevész hada meg is 
tette, amit meg kellett tennie. Ritkán látni 
olyan hollywoodi filmet, melynek végére az 
összes pozitív hős meghal. Itt ez történik, 
aminek az egyenes következménye, hogy a 
vége főcím alatt a nézőnek egészen boron- 
gós hangulata támad. Elmarad a sorozat 
bármely részéből áradó pozitív kisugárzás, 
a hurráoptimizmus, a naiv jövőbenézés. Ez
zel a véggel a Zsivány Egyes kimondottan 
realista filmmé változik. Ami a korábbi hét 
rész fényében igen izgalmas filmélmény. 
És most megkockáztatok egy Star Wars- 
rajongóknak talán  meredek kijelentést: ez 
a vadhajtás a Star Wars-sorozat legjobbja. 
Megyek is, megnézem még egyszer.

Z siván y Egyes -  Egy S ta r  W ars tö r
tén et (Rogue One: A  S ta r  W ars Story), 
am erikai film, 133 perc, 2016. R en d e
ző: G areth  Edwards. Forgatókönyv
író: John Knoll, G ary W hitta. O peratőr: 
Greig Fraser. Zene: Alexander Desplat. 
Vágó: Jabez Olssen. Szereplők: Felicity 
Jones, Mads M ikkelsen, Donnie Yen, Fo
rest W hitaker, Diego Luna, Riz Ahmed, 
A lan Tudyk, Ben Mendelsohn.
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BRÉDA FERENC

THEATRUM TEMPORIS
Levelek az utókornak
T ized ik  levél.
A lé tsz ín h ázi látvány m int lép ték  és lepel
1. Eleddig egzisztenciális és tér-idő- 

Utazásunk folyamán megtudhattad, hogy 
e Levelek ama kevesek által ismerős Pá
ros számban, az ó-kor(ok) Duálisában és 
a Múltban íródtanak vala, pontosabban a 
Jövő Összetett Múltjában (Szerző-Föladó 
Olvasó-Címzett), vagyis a Folyamatos Je
len Jövőjében, a Ma-Majdan Rég-Múltjában 
-  vagyis e Műben.

2. E Levelek címzettje tehát Te vagy, 
2115-ben, 2215-ben, 2515-ben, 2815-ben, 
s. í. t., Te, az örök, mert virtuális s immár 
egyedien kettős önazonosságú Befogadó, 
aki meg fog foganni, s aki távolról sem Töb
bes számban, hanem Kettes avagy Második 
Számban leend idelenn az Időben, miből elő
idézlek.

3. A mindenkori jelenben résztvevők in
formációs szinten rögzített gondolatai azért 
értékesek, mivel a bioszférában való szerep
vitel tapasztalatának a szellemi dokumen
tumai, s mint ilyenek az életfolyamat időfö
lötti és személyesített átiratai.

4. Ugyanakkor a mágikus egregórák tech
nikai kulcsát a teremtő képzelet hologramm
isztikus természete képezi, hisz a képzelet 
csupán üres bábukat, „koporsókat”, mentá
lis burok-hurkokat, héjakat, szakrálisnak 
hitt „szarkafogókat” gólemekét (vö. rom. goi, 
üres), próbababákat, pszicho-robotokat, ma
rionetteket, vagyis Szereplőket és Szerepe
ket gyárt a képzelet kép-futószalagján.

5. Az egyén nem más, mint pszichikai fo- 
gantatású, ontoteatrális hologram biológi
ai tárgyiasulása, hisz eleink tudatalatti- 
fél-tudatos vágydinamikáinak, Erosznak 
a megvalósult, „fixált”, szilárdított képze
tei vagyunk, amelyeknek paramétereiben 
a végtelen Többes Szám, az Ős-Ok, Halmaz 
program-töredékei monumentalizálódnak 
leegyszerűsödve a Páros szám, a két szülő 
összegződésére az egyénben, mint Egyben.

6. Környezetünk tudatában is emlék-ké
pek formájában létezünk, nem közvetlenül. 
Tudniillik még az életünk ideje alatt Két 
„X.Y.” létezik, s mindkettő az élet koordiná
tái között.

7. Az élő létezés e közvetett és informati
kai formája, a képiesített információvá vá
lás tehát még az életben megtapasztalható 
ontológiai módozata az „egyéni” létezésnek. 
A két létezésmódozatban a domború-homorú 
határ-persepektíva játékai érvényesülnek:

(nagyít) belső külső (kicsinyít)
az X. Y. által az X. Y. környezete 
alkotott kép által alkotott kép
X. Y. -ról X. Y. -ról

8. Noha mindkét perspektíva végtermé
ke első látásra megegyezik, sőt alaktanilag 
egybeesik, az egyik Szereplő, a közösségi 
másolat-X.Y. — a mimétikus, visszatükrö
zött X.Y. — és az elsődleges, visszatükröző, 
modell-X.Y. -  a másik Szereplő -  között „vi- 
asz/pecsétnyomó”-viszony áll fönn.

9. Görbetükör, azaz latin Speculum ez az 
ontológiai Spectaculum, a Létezés eme álor

ca-domborulatú, kívülről és belülről is meg
szemlélhető Látvány- és Nézőjátéka.

10. A Te oldaladról, a Tekintő távlatából 
a létezés vígjáték-előadása az arányított 
Zéptékesülés Leplének az optikai szűrőjén át 
látható, ám a létezés elmosódó és fordított 
távlatú és arányú árnyjátéka hol az Óriások 
Földjén zajlónak tűnik, hol pedig fordítva, a 
cselekmény Lilliputh-ban bonyolódónak mu
tatkozik.

11. A létezés Tükre eleve Tekert, 
domború-és-homorú, mint a Möbius-szalag 
vagy a térgörbület, s e Tükör ráadásul To- 
kart: a Lepel pedig itt Lenn, a Levés térterü
letén határolja a leülepedett Aljat, az ontoló
giai világszínház hátsó üléseit a karzattól, a 
zsöllyéktől, a páholyoktól és a kakasülőtől. 
A Lepel nem más, mint a viszonylagos össze
mérhetetlenség törvénye, aminek érvényes
ségi hatáskörét a mennyiségi és minőségi 
összeférhetetlenség s esetünkben az embe
ri érzékszervek behatároltsága szabja meg.

12. Ugyanakkor a mindenkori esztéti
kai és ontológiai meg-Lepetést szavatoló s 
az arányos LéZ-Léptékesítés ismeretelméleti 
szükségszerűségét lehetővé tevő Lepel, a lét
színházi Függöny bárminémű eltávolítása 
sem jár csupán látszólagos sikerrel, mert a 
Le-Lep-Le-7.es,, a re-velatio, az arisztotelészi 
fölismerés csak újralefátyolozás s a rejtett 
Tudás föltárása, a titáni Titkok megoldása, 
a Kérő Kérdésekre kapott Válasz pusztán a 
mindentudás vágyát lecsillapító és már ele
ve föltett módon kegyesen félrevezető ál- és 
vágy-válasz: a Tudakozó azt fogja hallani, 
amire áhítozik, ami után sóvárog, hisz szá
mára csak az a Jóslat helytálló, igaz és elfo
gadható, ami az ő számára Jókat és Jaoakat 
ígér; s eképp nem véletlen, hogy a merész 
Mercurius, a hellén Hermész, a hasznos Hír 
szárnyas sarujú istensége, aki később mint 
hason-Más, mint Maszk, mint Második, 
mint a Másik fölölti a mimétikus ikerítés 
folytán Amphitruo szolgájának, Sosia-nak 
az alakját, a Háromszor Nagy, Homérosz-i 
Hermész tehát jól ismervén ezt a nyereség
központú emberi törvényszerűséget, a be
fogadó számára egyértelműen kedvező ke
reskedelmi játékviszonyt helyez kilátásba 
a Plautus-i Amphitruo Prológusában önma
ga, a soronkövetkező darabra való odafigye
lés és az eképp érdekeltté tett, ám az oda
figyelés didaktikai célzatú föltételét majd 
nyilván szent föladatként betartó, babonás 
Néző-Szemlélő között.

13. A létezés látványelőadását kendőző, 
délibábszerűen megkettőződő Fátyol pedig a 
szemfényvesztő Fatum, a trompe l’oeil Fata 
morgana-ja.

14. Te is egy ilyen teatrális Téridő- 
Társulat kutatási Tárgya lettél, s ennek a 
létszínház-írappnak vagy már a mindin
kább táguló s a jövendő, beteljesülésendő 
anyagisulástól majdan letaglózódó Tagja és 
Trópusa, Szó- és Cselekmény-Fordulata: e 
transztörténelmi Játéknak, e cseZekmény- 
nek, ennek az ágas-bogas Agonnak, ennek 
az agg Aggancsnak, aki a Föladó lenne, ne

ki vagy már Te itt-és-most a szerep-Terem- 
tettje.

15. Egy, az egyéni és a közösségi hó'bör- 
gő hübrisz, a gőg erősödése révén mind
inkább elferdülő, forduló és végtére is for
dítottá váló világban természetesen az 
a föltételezés tevődik föl, miszerint mint 
Agonisztész (áyojviaxriq), mint Játékvezető- 
Mester ennek a Merkuriális Mérkőzésnek, 
e metafizikai Verseny-színdarabnak való
jában épp Te vagy a Főszereplője, a Proto- 
Agonisztésze, az Elsődleges Színésze, míg 
magam a Déutéro-Agonisztész, a Második 
Színész oiaszkulin Maszkját öltöm magam
ra, ha már Másolás, vagyis Utánzás ez az 
Utó kori Út, amelynek utólagos összefüggése
iről az előzőekben esett már szó.

E Á T R U M
16. De, mint már jeleztem Neked, a mi di- 

akronikus, drámai Dialógusunk, a mi Ego- 
Ágónunk, vitális Viadalunk és korokon át- 
csaíangoló Csatánk nem egyes vagy többes 
számban zajlik, hanem Páros számban, s 
eként egyfajta paraáigmatikus, amolyan pa
radicsomi, tér-idői párhuzamosságban zaj
lik, ragozódik, hajlítódik.

17. Épp e párosságból, e történelmi ikerí- 
tődésből kiindulva fogja majd talán megfo
galmazni a sasszemű bírálat a köznapi és bi
náris logikát használó létszínházkomikumi 
dilemmát: ebben a viszonyban ki is az Úr, s 
ki is a Szolga a létezés e tükörgörbületében?...

18. Melyikünk is a szenvedély va
dász, időmúlt Senex, s melyikünk az if
jú, bohó és adakozó Adulens, avagy ki itt 
a mandragulyaosztogató Matróna s ki is 
a oirilis vér-Virgo, ki a Servos, a Leno, a 
Meretrix, ha már a Jelen jel fölszíne alatt 
megbúvó, Zaíin — avagy pontosabban: latens 
és /óíhatatlanul is látható -  Színház típusfi
guráiban kellene, hogy viszontlássuk önma
gunk a Levés e Levél-komédiájában?

19. Ennek az egzisztenciális, százado
kon átívelő, nem isteni, de nagyon is em
beri, transzperszonális, személyek közötti, 
történelmi szerepcserének és drámaontoló
giai Színjátéknak viszont kiváltképpen az 
az ontodramatikai alaptörvénye, hogy a Ma 
Majdba való átváltozása s átmenete nem az 
önnön természetszerű sebességében zajlik, 
hanem az időbeli alaktani szerepcsere és lét
színházi behelyettesítődés (lat. substitutio) 
a mindennapi gondolkozási sémákkal ellen
tétben látszólag lehetetlen és hihetetlen mó
don fölgyorsul azonképpen, hogy a Ma a fo
lyamatos Jelenben is Mórként működik.

20. Az egyetlen előnye a Föladónak ebben 
a korrespondenciában az, hogy én már Ma 
tudom azt a tényt, hogy múlt vagyok, s hogy 
valamennyi Ma Más, s hogy ez a másság a 
Mórrá maródott Ma, amely a Majdban Cson
kává és Csonttá aszódik.

21. Noha létezésfejlődési Szerepjátékunk 
a Mában pusztán olyan monológnak néz ki, 
amelyet a Már elkezdődött drámai dialógu
sunk csupán egyik szereplője fogalmaz meg, 
mármint az, akit úgy nevezek, hogy én, 
mindez valójában a Te válaszod az általam 
föltett kérdésekre, amelyekkel létezésedet, 
azt, hogy Te létezni fogsz, foganatosítottam.

22. Mert ezzel /ágtalak meg, ezzel a 
kadmoszi, oedipuszi sárkány/ágvetem énnyel 
/ágiak befogni az Ige Igájába, a Létezés Lépő
be és Léptékébe, hisz már eleve ebben a csel
ben, ebben a Cselekményben fogantattál, s 
valójában nem én, hanem... Te írod mindezt.
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A főúttól kétsaroknyira
Az izzadó, trappoló, füstölgő' Budapes

ten  folyton történ ik  valami: szirénák vij
jogják körül a málladozó épületeket, 
unott képű jegyszedó'k ácsorognak a m et
rómegállókban, tu ris tá k  forgolódnak ér
tetlenül, férjek mentegetó'znek kérlelhe
tetlenül, s helyenként érezni a tepertős 
pogácsa édeskés illatát. Aztán akadnak  
olyan napok is, melyeken rendkívüli ese
mények tompítják az állandó nyüzsgést, 
csupán néhány pillanatra, mielőtt m in
den újból rohanni kezdene. Ilyen esemény 
a kormányfő hirtelen  bekövetkező halá
la is: „A m iniszterelnök a szájához emelte 
a kanalat, a szemüvege mögül elégedet
ten  ránk  nézett, és lenyelte a levest. Az
tá n  h irtelen  megmerevedett, m int akibe 
áram ot vezettek, a nyakán még egy ér is 
kidülledt. Amikor kiesett a kanál a kezé
ből, m ár m indenki tudta, hogy baj van, a 
legtöbben mégis halálos csendben figyel
ték, m intha valam i koncerten vagy szín
házi előadáson lettünk  volna, szóval fi
gyeltük, ahogy a kanál pa ttan  egyet a 
tányéron, leesik a földre, a kormányfő a r
ca elszíneződik, nyelve kidülled a száján, 
majd elernyed, és fejjel beledől a zöldség
levesbe.” S bár a város látszólag egy szem- 
pillantás a la tt magához tér, a bűntényhez 
(már amennyiben az) kapcsolódó kérdé
sek, kételyek, vélemények és elképzelések 
továbbra is ott szállingóznak a levegőben.

k
Kondor Vilmos A  bűntől keletre cí

mű kötete egy politikai keretbe ágyazott 
gyilkosság felderítését beszéli el, s bár a 
nyomozás szerkezete kétségtelenül em
lékeztet az angol k rim ik  esőtől és sártól 
tocsogó világára, a regény plasztikus jel
legéből fakadóan képtelenek vagyunk el
feledni: ez a gyilkosság m inálunk tö rté 
nik, az ismerős Közép-Kelet-Európában, 
kétsaroknyira a budai hegyekből lefele 
ereszkedő főúttól, Flavio csendes é tte r
mében, mely a jelek szerint mégsem elég 
eldugott ahhoz, hogy megmenthesse az 
ötvenedik születésnapját ünneplő m inisz
terelnököt. Ferenczy, a középkorú és tel
jes m értékben átlagos rendőr társaival 
együtt nyomozni kezd, s míg eleinte szen
tü l hiszi, hogy egy ilyen kaliberű  m unkát 
csakis csapatban lehet eredményesen el
végezni, ham arosan  rá  kell jönnie: a titok 
nyitja teljesen máshol keresendő, m int 
ahol a rendőrség és a szakszolgálat kü 
lönböző politikai érdekek m entén k u ta
kodni akar, G abriellán és akupunk tú rá
ra  kényszerült kutyáján kívül senkiben 
sem bízhat, az akadályozott nyomozás 
m iatt pedig egyedül, fiktív személyazo
nossággal kell válaszokat keresnie. Gyil
kosság történt-e? Amennyiben igen, va
jon az ellenzék áll-e a rafinált, iróniával 
elkövetett bűntény mögött? Hol mosó
dik egybe a politikai logika és a m agán

érdek? Hogyan a lak ítja  a sajtó az ese
ményeket, a közvéleményt és ezáltal az 
egész országot?

A bujkálással, vodkával, SIM -kártyák- 
kal és fejfájással köríte tt nyomozás során 
sikerül Ferenczynek felfejtenie a gyilkos
ság körülm ényeire vonatkozó részleteket, 
olyan elfeledettnek h itt  eseményeket, m e
lyek egy egészen új irányba, a „bűntől ke
letre” m utatnak , s m egtörik a látszatva
lóságot. A pránként m indenki gyanússá 
válik, ahogyan ezt m ár A gatha C hris
tie történetei kapcsán m egszokhattuk, s 
miközben Ferenczy a kormányfő m últjá
nak  szétszálazásán ügyködik, a jelenkori 
társadalom  számos nyavalyája is megfo
galmazódik: egy házaspár a gyilkossá
got követő felbolydulásban a m indennapi 
m egélhetésről próbál gondoskodni („Egy 
élelmesebb tan ú  a zűrzavart k ihasznál
va retiküljébe evőeszközöket tömködött, 
férje zsebéből meg szalvétába csomagolt 
sonka kerü lt elő, nagyjából negyvende
kányi”), Rogattoni Károly (vagy egysze
rűen  csak Rohadt Tóni, ahogy Ferenczy 
nevezi) m inden nagyobb bűnügynél je 
len van, kinyomoznia azonban semmit 
sem sikerül („Mihelyst e ltűntek a kam e
rák , neki is nyoma veszett, és csak ak
kor kerü lt elő megint, am ikor nyilatkoz
ni kellett, m ert akkor felvehette legjobb 
öltönyét és legmegnyerőbb mosolyát, 
és a H ír TV jeges arcú műsorvezetői
ről is leolvasztotta a bugyit”), a csapból 
is „valóságtalanshowk” folynak és még a 
ham burger sem az igazi („Ferenczy sze
re tte  volna kinyomozni, hogy mégis kitől 
eredeztethető a m agyar burger, de tudta, 
hogy a fél élete rám enne, és akkor is csak 
odáig ju tna , hogy egyszer volt valaki, 
akinek a sógora kamionsofőr volt, és egy
szer Münchenből hazafelé jövet evett egy 
ham burgert, amely állati finom volt, vett 
is gyorsan kettőt, hogy hazahozza a fele
ségének meg a testvérének, de m ire a h a 
tá r ra  ért, az egyiket megette, a m ásikat 
meg elkobozták a határőrök a pucér nős 
m agazinokkal, a P ink  Floyd-lemezekkel 
és a török farm ernadrágokkal együtt, így 
az tán  a  kamionsofőr csak leírni tud ta, 
hogy milyen volt az a híres ham burger, és 
végül ez lett belőle”).

Kondor világát kérdések szövik át, 
folytonos visszakérdezések és rákérde
zések a legegyszerűbb élethelyzetektől a 
nehézkes és fejtörő nyomozásig, s ezek a 
kérdőjelek lassanként megbontják a gon
dosan előkészített látszatot. Az egysze
rű , köznapi képekbe ágyazott krim i épp 
közelsége és ismerős jellege m iatt válik 
olyannyira érdekfeszítővé, életszerűvé, 
hum ora és játékossága főként a mindany- 
nyiunk á lta l folyamatosan megélt hely
zetek tudatosításából fakad. Ferenczy 
egy szabadnak tűnő, ám  elfojtó rendszer 
önkényes fondorlatait leplezi le azáltal, 
hogy hajlandó kérdezni, majd lassanként 
beférkőzni a fonnyadt arcok, kellemetlen 
hangsúlyok és dühtől feszülő erek mögé, 
s b á r m agánéleti szempontból meglehe

t i  MA Bűnös Budapest-ciklus íróján
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tősen esetlen és elkeveredett, az izzasztó 
nyargalásokban, kocsmai szóváltásokban 
és m űanyagpoharas kávékban m integy 
feloldódni látszik m inden személyes góc 
és kétely: a Gabriellával való édeskettes, 
intézetben lévő apjának k ísérteties látvá
nya („[...] a két élénken figyelő zöld szem 
éles ellentétben állt a baloldalt lefittyedt 
szájjal, a nagyjából érzéketlen arccal, a 
beesett bal vállal és a céltalanul ölben 
ta r to tt  bal kézzel”) és önmaga. Gyerek
kori ambíciója bebizonyítani, hogy ap
jához hasonlóan ő is képes egy sikeres 
nyomozás lebonyolítására, s ezt nem aka
dályozhatja meg sem Jegrics, sem a bo- 
ro tválatlan  szakszolgálatosok sora. „Ma
gyarország m iniszterelnöke m eghalt.” Ez 
tény. M int ahogy az is, hogy egy korty 
zöldségleves végzett vele. S ennek m iértje 
újabb tényekben keresendő.

Az aprólékos, következetesen összeállí
to tt, hum orral vegyített bűnügyi tö rténet 
egyben egy olyan társadalom képet közve
tít, mely többnyire ta lán  m indannyiunk 
valósága, s melyet leginkább a tom paság 
és a tudatosság hiánya jellemez. Olyan 
zötykölődő világ ez, melyben a hétköz
napok változatlanul követik egym ást, s 
melyben kérdések is alig vannak: „A m et
róban meleg volt, olyan meleg, hogy si
m án lehetett volna nagy tömbökbe vág
va kim érni. Két ablak volt csupán nyitva, 
de azokon á t se mozgott a levegő. Az u ta 
sok tikkad tan  ültek, ak á r egy havannai 
buszjáraton Castro egy különösen kim e
rítő  beszéde u tán . A sarokban egy szerel
m espár csókolózott. Az ajtó m ellett egy 
negyvenes nő ült. zilált hajzatta l és egy 
majdnem kopaszra ny írt komondorral. 
A meleget izzadság- és piaszag já r ta  be. 
Ferenczy m egállt a középső ajtóval szem
ben, megkapaszkodott, és erősen kon
centrált a rra , hogy ébren maradjon.”

Végső soron ez a gyilkosság bárhol 
m egtörténhetett volna... ak á r tő lünk 
kétsaroknyira is.

K ondor Vilm os: A bű n tő l ke le tre , 
Libri K iadó, B udapest, 2015.
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A halál melletted ül és néz
Jászberényi Sándor: A lélek 

legszebb éjszakája. Történet 
álm atlanságról és őrületről. 
Kalligram, Budapest, 2016.

Ritkán szállít az élet írónak 
olyan alapanyagot, mint amibó'l 
Jászberényi Sándor építkezik -  
de azt már döntse el minden író 
külön-külön, hogy ezt áldásnak 
vagy átoknak tartja. Jászberé
nyi, mint arra a kötet fülszövege 
is felhívja a figyelmet, haditudó
sító a Közel-Keleten és Észak- 
Afrikában, évekig Egyiptomban 
élt, megjárta a Gázai övezetet, 
tudósított az „arab tavasz” forra
dalmairól, a líbiai polgárháború
ról — és a lista korántsem teljes.

^ fü lszö veg
A lélek legszebb éjszakája — 

amely a szerző második novellás- 
kötete, az első Az ördög egy feke
te kutya és más történetek címmel 
jelent meg és igen szép pályát fu
tott be -  ezzel a mondattal kez
dődik: „Arról, hogy meghaltam, 
utólag értesítettek”; és ezzel fe
jeződik be: „A szikrázó napsütés
ben úgy tűnt, a halál tényleg na
gyon messze van.” Ami a kettő 
között van, némileg leegyszerű
sítve: halál, alkohol, szex, halál. 
És ez, az esetleges előfeltételezé- 
sekkel ellentétben, cseppet sem 
válik unalmassá vagy önismét
lővé. Annak ellenére is igaz ez, 
hogy az írások struktúrája néhol 
eléggé kiszámítható, és a törté
netek -  amelyek, két novella ki
vételével, Jászberényi „természe
tes” közegében, a közel-keleti és 
afrikai válságövezetekben já t
szódnak — szinte mindig vala
miféle, a korábbiakra némiképp

já s z b e r é n y i*
Sándor

A LELEK 
LEG SZEBB  

É J S Z A K Á J A
rácáfoló csattanóval érnek vé
get, de ott munkál bennük vala
mi igazi elbeszélői erő, amellyel 
képes kiváltani az egyik legele
mibb olvasói reakciót: a megren
dülést. Azt a nehezen definiálha
tó érzést, amikor hosszú sivatagi 
alkonyokon odaül melléd látha
tatlanul a halál, nem csinál sem
mit, csak ül és néz, és várod, 
mert elkerülhetetlen, hogy elkö
zelegjen Isten haragja.

Jászberényi elbeszélői tehet
sége az olyan nagyobb ívű szöve
gekben nyilvánul meg leginkább, 
mint a címadó elbeszélés, a Valaki 
virraszt érted vagy A kutya kölyke, 
amely az utóbbi évek-évtizedek 
magyar novellisztikájának egyik 
csúcsteljesítménye. Szerzőnk 
nagy témákról beszél lecsupaszí- 
tottan és életszagúan, egyszer
smind álmatlanul-álomszerűen 
— és cseppet sem polkorrekt mó
don, mégis nagyobb érzékenység
gel, mint megannyi „társadalmi 
igazságharcos” Nagyon hiány
zott már ez a karcos, Heming- 
wayt és a hard boiled történetek 
világát idéző' hang a magyar iro
dalomból.

PAPP ATTILA ZSOLT

A jó, a rossz és a giliszta
Toldi Zsuzsanna: Miklós- 

ka mesekönyve. Illusztrálta  
Piti Katalin. Napkút Kiadó, 
Budapest, 2016.

Toldi Zsuzsanna legújabb 
könyve, a Miklóska meseköny
ve két nagy fejezetre épül: Al- 
latmesék és Csalimesék. Az első' 
fejezetben a szerző szakít a ha
gyományos állatmesék koncep
ciójával és kompozíciójával. A 
mesék főszereplői olyan, perem
re szorított állatok, mint a pi
óca, a csiga, a giliszta, illetve a 
pézsmapocok, a kanalas gém és 
a Mézkalauz madár. A második 
fejezet meséinek szereplői ha
gyományosnak tekinthetők, vi
szont történeteik különlegesek. 
Alma kisasszony életének fontos 
pillanataival ismerkedhetünk 
meg, bár nem derül ki, hogy her
cegnő lesz-e a végén vagy sem. 
Alina, a jóságos vízi tündér ösz- 
szefog a tenger összes állatával, 
és mindenkin segítenek, aki rá
szorul. Az ördögök birodalma, a 
pokol is bemutatásra kerül, sok 
fortély, gonosztett tárul elénk, 
bár a végén valakinek a csókja 
biztosítja a pozitív végkifejletet.

A szövegek túlnyomó részé
ben előforduló leírások biológi
ai pontossággal határozzák meg 
az adott fajt, emelik ki a legfőbb 
tudnivalókat róla. Nem úgy, 
mint a hagyományos állatme
sék túlnyomó részében, ahol az 
emberi tulajdonságokkal felru
házott szereplő egyetlen egy vo
nását állítják középpontba, er
re fűzve fel az egész történetet. 
A narrátor minden kis szerep
lőnek nevet ad, ezzel közelebb 
hozza őket a gyerekekhez, tud
ni fogják, hogy a mese nem egy 
piócáról szól a sok közül, hanem 
Rudiról, aki megmentette a ki

rálykisasszony életét. Megtud
hatjuk azt is, hogy mi miatt nem 
tudott a kótyagos kiskócsag el
repülni Afrikába, hogy hogyan 
alszanak minden este Frida és 
Fadri, hogyan já r t túl a földmű
ves az ördög eszén, hogyan múlt 
el Kicsi Lili bánata, hogyan vált 
Apró Ari hőssé, és sok további 
történetre, amelyeket mostanig 
csak Miklóska tudott.

A végkifejletben nem min
den esetben találkozunk kimon
dott tanulsággal, többször imp
licit, lebegtetett az üzenet, így 
nemcsak egy pillanatra kel
ti fel a gyerekek érdeklődését, 
hanem folyamatosan fenntart
ja  a figyelmüket. A mese végé
re az olvasó nemcsak egy erköl
csi tanítással lesz észrevétlenül 
gazdagabb, hanem a képzelőere
je is fejlődik, képes lesz értelme
ző pozícióból továbbgondolni a 
mesét, hiszen mindig a tetőpon
ton ér véget a csalimese, még ha 
ez bosszantó is tud lenni. A kö
tet végére a gyermek tudni fog
ja: „Ez a kettősség. A jó meg a 
rossz. Mindenkiben jelen van -  
ugyanannyi kanállal.”

MIKLÓS KRISZTINA

NA. MAR
IT T  IS, VAGYOK!

NEKED NEM TETTEM BELE HAGYMÁT
t u d o m , h o g y .n e m  s z e r e t e d .

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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A hai'douk-ok.
Es a m egérdem elt sztárság
Az 1990 előtti romániai kulturális élet 

vezérelve — nyilván sokan emlékszünk még 
rá — az ellenőrizhetó'ség és az ideológiai jó- 
váhagyhatóság volt. E vezérelvek mögött, 
mint minden akkor érvényben levő állami 
életfunkció mögött, természetesen ugyan
úgy egyéni érdekek húzódtak, mint minden 
„normális” társadalomban. (Számos elté
rő példától eltekintve) vérlázító cinizmussal 
kanonizáltak ekként másod- vagy harmad- 
osztályú zenét, irodalmat, képzőművészetet, 
ha épp anyagi vagy hatalmi előnyök szár
m azhattak ebből azok számára, akik a kü
lönféle kulturális szegmentumok olykor igen 
kétes aktorait futtatták.

á *  nnplitúdó
De ha a manapság dívó és agyonmediati- 

zált — pontosabban épp a média üzleti lehe
tőségeire alapozott — tehetségkutató vetél
kedőket nézzük, ugyanezzel a cinizmussal 
találkozunk, most azonban nem terepszínű 
álcázóöltözetben, hanem legtöbbször „mezte
lenül”. Az agyoneffektezett faktorok, klasz- 
szikusnak zománcozott bravúrkodók és 
színpompás farkú népi szárnyasok nevével 
felcímkézett felfedezőbizniszben sokkal pima- 
szabbul nyilvánul meg a nyerészkedés elsőbb
sége az értékeléssel (mármint a valós, időtál
ló kulturális, művészi érték felmutatásának 
igényével) szemben. A sztárcsinálás e mecha
nizmusainak ekként nyilvánvalóan semmi 
közük mindahhoz, ami egy nemzeti, regioná

lis vagy épp kontinentális kultúrában meg
újuló szellemi-esztétikai energiát képvisel.

1983—84-ben Speranfa Rádulescu
muzikológus, a bukaresti Román Paraszt 
Múzeuma — vagyis a néprajzi múzeum — fő
kutatója „fedezte fel” a Giurgiu megyei 
Clejani cigány muzsikusait, számos hangfel
vételt készítve az akkor még névtelen ban
da zenéjéről. (Igaz, a két világháború kö
zötti időben jártak  már népzenekutatók a 
faluban, miként ezt recsegő hangfelvételek 
is bizonyítják.) Rádulescu nyomravezetése 
folytán egy svájci népzenekutató, Laurent 
Aubert és két belgiumi zenész-producer, Mi
chel Winter és az ugyancsak roma Stéphane 
Karo munkájának köszönhetően jelent meg a 
sebtében Taraf de Haidouks-nak elnevezett 
clejani-i banda Dumbala Dumba című albu
ma 1988-ban. A lemez parádésra méretezett 
párizsi és genfi bemutatója előtt bonyolult 
„elkéreztetési” akciókra volt szükség, hiszen 
miközben a nyugati impresszáriók és kiadók 
természetesen ragaszkodtak a clejani-i ci
gányok jelenlétéhez, a román kultúrpolitika 
inkább azokkal az ansamblu folcloricókk.&\ 
szerette volna az ország hírnevét öregbíte
ni, amelyek a pár adásórányira nyomorított 
TVR képernyőjén élre vasalt népi egyenru
hában, merev alakzatban felállva, karmeste
ri irányítással (!) és nem mellékesen totális 
hírszerzési ellenőrizhetőség mellett húzták. 
Végül is a Taraf kijutott Nyugatra, minden 
honoráriumát ruhaneműre, kávéra, szappan
ra, ajándéktárgyakra költve haza is jött (!), 
a 90-es évek során pedig fénylő csillaga lett 
a borzongatóan drakulás ízléshorizontú és 
a vadkeleti primitivitásra szomjazó nyugat

európai kultúrpiacnak. De persze nem csak 
nekik. Voltak-vannak a szemenszedett elit
be sorolható rajongóik is, közöttük például 
a boldog emlékű Yehudi Menuhin, Iggy Pop, 
Jim Jarmusch vagy Johnny Depp, aki való
sággal beléjük szeretett, elannyira, hogy Los 
Angeles-i otthonában két héten át etette-itat- 
ta, hallgatta a Tarafot, sőt bevonta őket a 
Christina Ricci főszereplésével készített A sí
ró ember című film forgatásába (2000).

Mi tagadás, a Taraf de Haidouks-ról ösz- 
szeállított hazai dokumentumfilmek közös 
nevezője jószerével a dél-romániai és balká
ni élő cigányzenének és társadalmi hátteré
nek a siratása, a századokon át tudattalanul 
és reflektálatlanul ívelő nemzedéki stafétá
nak — és a cigányhagyományok egy részének! 
-  elparentálása, a pásztorballadák, siratok, 
színpompás zenei zsánerek szembeállítása a 
manelével, a „változó kor” közhelyének és a 
tudálékos értékvesztés-fogalomnak a rövid
re zárása. Egy dolog bizonyos: a Taraf való
ban joggal válhatott egy olyan létforma szim
bólumává, amely az élet és az organikus zene 
kölcsönkapcsolatában gyökerezik, ahol tehát 
nemcsak azért zenélnek, mert élnek, hanem 
fordítva is. Ugyanakkor -  minden bohém ro
mantikától megfosztandó -  azt is látnunk 
kell, hogy ímhol a falusi cigány láutárok 
szakmáját is utolérte a „felkapottság” átka: 
amikor tudniillik a funkcionális (máskép
pen: alkalmazott) zenéből nagyban értékesít
hető pódiumzenét csinálnak. De igaz az is, 
hogy ez a felkapottság tette lehetővé, hogy 
most figyelmünk előterébe került.

Ha módjuk van rá, hallgassák meg Ni- 
colae „Culae” Neac§u (f2002) balladá
ját Ceau§escu criminalu’-ról (Balada 
Conduc&torului). Van benne valami — persze 
nem a diktátorra gondolok - ,  ami visszaré- 
vedésre érdemes.

JAKABFFY TAMÁS

80x80
Öt éves a Transylvanian Art Group, a Csíkszeredái Nagy Ist

ván művészeti középiskola egykori végzőseiből alakult csoporto
sulás. Ötödik alkalommal láthattuk évente megújuló karácsonyi 
tárlatukat a Csíki Székely Múzeum Kossuth utcai galériájában. 
A címben (80x80 Blue) szereplő kék szín úgy volt jelen a felülete
ken, mint a különböző kifejezésmódok legkisebb közös nevezője. 
Az ég színe, a tenger, a hegyek kékje, az álmok színe, a nyugalo
mé. A tisztaságé, az értelemé, vagy éppen a hidegségé. Végtelen, 
megfoghatatlan, fenséges. Minden alkotó a maga karakterének 
megfelelően hozta felszínre a kék különböző mélységeit.

Biró Zsuzsanna virágoskertjei annak az életszakasznak a leké
peződései, mely elsősorban az anyaságról szól. Családjához, gye
rekeihez köthető képek hívták elő azt a festői folyamatot, melynek 
most a tőle megszokott fotorealizmustól mind jobban távolodó, or
ganikusan szerveződő képi megvalósulásait láthattuk. A béka- 
perspektíva eget nyit, mely energiát ad és felszabadít.

Csillag Imola jellegzetes tűnemez-technikája ezúttal a tinta és 
textilfesték spriccolásának gesztusaira épül. Az elnagyolt, heves 
gesztusok eredményezte foltok az aprólékos munkát igénylő felü
letekkel olyan izgalmas lélektájakat, kék-szürke összhangokat te
remtenek, melyek nem csak dinamikus felszínként, hanem egy
fajta (ön)mélységekbe vezető szellemi kalandként is szemlélhetők.

Csillag István személyes élményeit növeszti végtelenné. Szűk
szavú, minimalista. A magány szétáradó nyugalma tekintetünket 
a horizonton pihenteti, ahol a kékek fellazulnak, belemosódnak 
a láthatáron túli dimenziókba, melyek ég és föld érintkezésének 
fényvonalaként válnak érzékelhetővé. A képek tere alkotáson
ként ismétlődik, csupán a perspektíva változik — és a csend, a ma
gány architektúrája.

Fazakas Barna képei különböző történeteket rejtenek. Egy fo
lyamat végét látjuk, fotóból inspirálódott, sematikussá, szögletes
sé vált, szürreális tájat, melynek középpontjába önmagát kódolta,

szinte felismerhetetlenül, embrióként rejtőzködve. A másik kép 
egy sörfőzde reklámpályázatához kapcsolódik, ahol a kirajzolódó, 
jellegzetes táj viszont túlm utat az alkalmazott jellegen.

Fazakas János László tájba helyezett önarcképein kevés kéket 
használ, mégis róla (is) beszél. Önmagáról gondolkodik, és kör
nyezetéről, melyet alkotóként alakít, hol vihart csapva, hol ki
nyilatkoztatva, hol egy gőzfürdő gyönyöreibe merülve. Tudatos 
hármasság, mely zsigeri mélységekig hatolva próbál új összefüg
géseket felmutatni, értelmezni.

Kovács Imre képi világa szervesen összefügg hétköznapi 
könyezetével. Konkrét látványokból indul ki, azokhoz tér vissza, 
aktuális állapotához hangolva őket. A letisztult vonalakat, felüle
teket, jól körülhatárolható formákat felváltja a gesztusfestészetet 
idéző, durvább festésmód, mely az egyre intenzívebben megélt al
kotói folyamatokat is érzékelteti.

Szentes Zágon képekké formált szójátékait, hamis perspektí
vából festett 40-es diadalívét, szürreális kalandjait úgy járja át 
humor és játékosság, úgy éli meg a festői szabadság állapotait, 
úgy hoz létre meseszerű, groteszk figurákat, konstrukciókat, úgy 
vakít el neonszíneivel, olyan könnyedséggel tárja elénk különös 
társításait, hogy derűje közben ránk ragad. Alakjai közt éppoly 
szabadon bolyonghatunk, mint ahogyan ő megteremtette azokat.

Vorzsák Gyula a kékség lényegét kívánja megragadni, érzé
keltetni a legkörültekintőbb módon. A távoli hegy látványából ki
indulva, annak belseje felé haladva teszi láthatóvá belső életét, 
tektonikáját, egy ásvány rajzolatának felhasználásával. Elemez, 
boncolgat. Darabjaira szedi azt, ami éppen foglalkoztatja, hogy 
aztán nagyon óvatosan, érzékenyen rakja össze.

TÚRÓS ESZTER
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Februári évfordulók
1 -  145 éve született Paul Fort francia író

110 éve született Hajnal Anna költő'
2 -  195 éve született Barna Ignác műfordító

95 éve született Faragó József romániai magyar etnográfus 
60 éve halt meg Valéry Larbaud francia költő

3 -  140 éve született Antalffy Endre romániai magyar költő
130 éve született Georg Trakl osztrák költő

4 — 95 éve szü letett Teodor Bosca rom án műfordító
580 éve h a lt meg Niccolo Niccoli olasz hum anista

5 — 70 éve halt meg Hans Fallada német író
140 éve született Nagy Endre író

6 -  95 éve halt meg Giovanni Marradi olasz költő
7 -  240 éve született Dinicu Golescu román író
8 — 145 éve született Theodor Lessing német filozófus
9 — 170 éve született Beksics Gusztáv író

30 éve halt meg Gazdag Erzsi magyar költő
10 -  95 éve született Göncz Árpád

150 éve halt meg Pákh Albert író
180 éve halt meg A. Sz. Puskin orosz költő

11 — 450 éve született Honoré D’Urfé francia író
360 éve szü letett B em ard  de Fontenelle francia író

12 — 180 éve h a lt meg Ludwig Börne ném et író
450 éve szü letett Thomas Campion angol költő

13 — 130 éve szü letett C sáth Géza m agyar író
230 éve halt meg Rudjer Boskovic horvát költő 
140 éve halt meg Costache Caragiale román író 
60 éve halt meg Jászi Oszkár filozófus

14 -  110 éve született Axel Kielland norvég író
90 éve született Vintila Ornaru román író

15 -  210 éve született Ernest Legouvé francia író
16 -  110 éve halt meg Giosué Carducci olasz költő

520 éve született Philipp Melanchton német humanista
17 -  100 éve halt meg Octave Mirabeau francia író

160 éve halt meg Pestalozzi svájci pedagógus 
70 éve halt meg Elena Väcärescu román költő

18 -  150 éve született Hedwig Courths-Mahler német író
670 éve született Giovanni Sercambi olasz író

19 — 90 éve halt meg Georg Brandes dán irodalomtörténész
180 éve halt meg Georg Büchner német író 
300 éve született David Garrick angol drámaíró

20 -  90 éve halt meg Constantin Mille román író
21 -  340 éve halt meg Baruch Spinoza holland filozófus
22 -  190 éve született Ludmilla Assing német költő
23 — 110 éve született Debreczy Sándor romániai magyar pedagógus

95 éve született Gera György író
100 éve halt meg Thewrewk Emil magyar filológus

24 -  220 éve született Samuel Lover ír író
25 -  100 éve született Anthony Burgess angol író

470 éve halt meg Victoria Colonna olasz költő 
310 éve született Carlo Goldoni olasz drámaíró 
110 éve született Szabáhattin Ali török író

26 — 160 éve szü letett B árd Miklós költő
27 — 100 éve szü letett Devecseri Gábor költő, műfordító

210 éve született H enry W adsworth Longfellow am erikai költő
28 -  320 éve halt meg Haller János író

410 éve született Gian Francesco Loredano olasz költő 
145 éve született Rexa Dezső magyar történész

Kár
N incs em ber, a k i an n yi k á r t  
okozna, m in t a k i a z z a l  a  szen t 
e lh a tá ro zá ssa l vá g  neki, ...

A  keresztrejtvény kiemelt soraiban 
M andell Creighton fenti gondolatá
nak a befejezése olvasható.

VÍZSZINTES 1. Pascal, röviden.
3. A g o n d o la t b e fe jezése . 6. H a
sad, reped. 11. Helység Kisbér kö
zelében. 13. Dísznövény. 15. Ma- 
dagaszkári félmajom. 16. Mese, 
angolul. 18. Mózes öt könyve. 20. 
Vietnám i holdújév. 21. Formális.
23. D unántú li város. 25. A bári
um  vegyjele. 26. Tavasz, költői szó
val. 28. Közösségből kigyűlöl. 30. 
Heves megye székhelye. 31. Né
m et filozófus (Immanuel). 32. Csa
pás, verés. 34. Túlzottan érzéki. 
35. Román, régiesen. 36. Becézett 
Özséb. 39. Számítógéb újraindító 
gombja. 41. Biflázás. 44. Két cse
rép! 45. Hosszú idő múlva. 47. Nem 
is amoda! 48. Szarvasfajta. 50. Tu

nya, henye. 52. Német folyó. 53. ... 
tarda; túzok. 55. F rancia folyó. 57. 
Szamár, franciául. 58. Hölgy k lub
egyed. 59. A szélein irigy!

FÜGGŐLEGES 1. Az Edda éne
kese (Attila). 2. Balatoni település.
4. O tt kezdődik! 5. Jó, németül. 7. 
Minden öröm így végződik! 8. Ta
nács, németül. 9. A virágrendezés 
művészete. 10. Állja a sara t. 12. 
Szerep megformálása. 14. Bekötik 
a fejét! 17. Szántóeszköz. 19. Atomi 
tömegegység, röviden. 22. Sept-...; 
kanadai kikötőváros. 24. Paktum . 
27. Egyből kettő! 29. Fényes felü
letű, díszes fajansz. 32. Folyadékot 
tisztító. 33. Korog a gyomra. 34. 
Népi játék. 35. Az USA tagállam a, 
Salem a  fővárosa. 37. Súlyarány, 
röviden. 38. Erdélyi történetíró  
(Mihály). 40. Rovarok testrésze. 
42. Mosópor m árkája. 43. Jem e
ni város lakója. 46. Káposztafajta. 
49. Mely dolgot? 51. Tyúk, tájszó
val. 54. Idegen rt.! 56. A rádium  
vegyjele.

R.T.

A Helikon 17/1-es szá
m ában közölt Tudás  cí
mű rejtvény megfejtése: 
s a balszerencse se szeg
je  kedvedet. 948410 000065

TÁM OGATÓINK:
Romániai írók Szövetsége Nemzet i  Kulturális Alap é r  Ob

RMDSZ iSXSff
TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 

A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNYV J
§ Proiect realizat cu sprijinul Primáriei §i Consiliului local 

Cluj-Napoca. Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri 
Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja.

Proiectul sus^ine candidatura ora§ului Cluj-Napoca la 
titlul de Capitalä Culturalá Europeans 2021 
Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővá
rosa 2021 címre benyújtott pályázatát 

Primária ?i Consíliul Kiadványunk a Román Kulturális Minisztérium 
Local Cluj-Napoca támogatásával jelenik meg

VVisít cluj
The Heart o f Transylvania

Ü l
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1 Alapító fó'szerkesztó': 
SZILÁGYI ISTVÁN 
Fó'szerkesztó': 
KARÁCSONYI ZSOLT

Fó'munkatárs: Szerkesztőség:
EGYED EMESE DEMETER ZSUZSA: kritika LÁSZLÓ NOÉMI: vers, műfordítás
KIRÁLY LÁSZLÓ HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN: Pavilon 420 ANDRÉ FERENC: honlap
SZŐCS ISTVÁN PA PP ATTILA ZSOLT: film, interjú RÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő

Lapterv: ÁRKOSSY ISTVÁN; Számítógépes tördelés: FAZAKAS BOTOND; nyom tatja a M isztótfalusi Kis Miklós reform átus sajtóközpont

Szerkesztőség: 400024 Cluj-Napoca, str. Dragalina 73—75. Postafiók 245, telefon: (004) 0264 431690, telefon/fax: (004) 0264 431 577, villámposta: kvari.helikon@gmail.com 
A HELIKON alapítványi támogatással jelenik meg -  kiadja a ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ISSN 1220—6288 Honlap: www.helikon.ro
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