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Mese, 2323
Mondjak egy mesét? Jó, de utána alvás! Va-

lamikor nagyon régen, egy olyan időben, amely-
nek történéseit elfedi az évszázadok során ösz-
szegyűlt hiedelmek és ellentmondások vastag 
homálya, összeköttetések végtelen hálójában 
éltek a humánok. Nehéz elképzelni, de min-
den mindennel összeköttetésben állt, és min-
den egyén csak tovább szőtte kicsinyke pókként 
a világ nagy hálóját. Mindenki szenvedett a ke-
gyetlen éberségtől, ha valakinek a nyaka rop-
pant itt, megérezte azt egy kedves ismeretlen, 
e valakitől sok-sok mérföldnyire, amott. Egye-
sek szerint a humánok ebben az időben töme-
ges álmatlanság áldozatai voltak, és csak a 
maguk szorgoskodása okán. Olyannyira össze 
voltak kötve, hogy ebben az időben nagy járvá-
nyok pusztították a népeket, amelyeknek szinte 
semmi akadály nem állta útjukat. A világ leg-
eldugottabb zugaiba is befurakodtak a vírusok.

Mások azt mondják, hogy a Földbolygó, az a 
pontocska egünkön, amit mutattam neked a 
minap, ahonnan idejöttünk immár három év-
százada, szóval, hogy a Földbolygó bosszú-
ját élték át abban a korban az őseink, amiért 
uralkodni akartak felette. Nagyon gazdag hely 
volt ez a Földbolygó, annyira, hogy el sem hi-
szed. A vének azt mondják, az az égitest ma-

gától termelte meg az oxigént és az élelmet, 
hogy a saláta, a zöldség és a gyümölcs nagy 
fürtökben csüngött a kertek fáiról, amelyek-
nek nem volt szükségük ellátásra, sőt, a viha-
roktól sem kellett megvédeni őket, mert nem 
voltak viharok. Nem ilyen nagy, vörös viha-
rok, amilyenek itt pusztítanak, legalábbis. Azt 
mondják, hogy a húsoknak saját szervezete és 
teste volt, és keresztül-kasul szaladgáltak a 
bolygón, csak meg kellett őket fogni. És a vi-
zek! A vizek szabadon zúgtak-búgtak a felszí-
nen, a bolygó nagy részét vizek borították.

Bármennyire is hihetetlen, az őseink ural-
kodni akartak a Földbolygón, és behálóz-
ták. Szelídebb volt ez a bolygó, szelídebb is-
teneik voltak, mint a mi kegyetlen Háborgó 
Egyetlenünk, aki karjának egyetlen csapásá-
val hegyeket rendez át és városokat töröl le a 
térképről. De a Földbolygó istenei akkor meg-
büntették a humánokat, és ezért is indult út-
nak honatyánk, Muskétás Elón abban a re-
ményben, hogy fajtánk itt új életet kezdhet. 
Mindez már nagyon régen volt, amint tudod, 
nem sokkal azután, hogy ideértek, végleg meg-
szakadt a kapcsolatuk a Földbolygón maradt 
rokonainkkal. Muskétás Elón azzal töltöt-
te életét, hogy helyrehozza ezt a kapcsolatot, 
mielőtt elragadta a Háborgó első nagy viha-
ra. Azóta sem tudjuk, mi történt a Földboly-
gón, és hogyan teljesedett ki ez a bosszú. Hogy 
élnek-e még ott humánok és próbálnak-e elér-
ni hozzánk, ahogy mi hozzájuk. Csak remény-
kedhetünk benne, hogy egyszer sikerül vissza-
térni arra a gazdag bolygóra, ahonnan jöttünk.

Navaho indián lány
Lapszámunk 1., 3., 4., 6–8., 11–13., 15. és 17. oldalát Korniss Péter fotográfus képeivel illusztráltuk.



HELIKON2

– Az olvasókra való tekintettel meg kell 
említenem, hogy mi évek óta – a 2016-os 
sepsiszentgyörgyi kiállításod óta – ba-
rátok vagyunk, így nekem igazából több 
vagy, mint a Kossuth-díjas művész, a Pri-
ma Primissima-díjas fotográfus, akit 
nemrég Kriterion Koszorúval jutalmaz-
tak. Nekem az a Péter vagy, aki megmu-
tatta, hogy hol a legfinomabb a ham-
burger Budapesten és hol a legfinomabb 
a szilvapálinka Széken. Széktől Kolozs-
váron át Budapestig mindenhol kiisme-
red magad, sőt Amszterdamban is otthon 
vagy. Kolozsváron születtél, a kolozsvári 
éveidről mesélted a legjobb történeteket. 
Így hét évtized távlatából mit jelent ne-
ked Kolozsvár?

– Nagyon sok mindent. Nem csak ott 
születtem, hanem ott töltöttem a gyerek-
korom nagy részét, hiszen már 12 éves 
voltam, amikor eljöttünk onnan. Kolozs-
vár akkor nagyon más volt, egy kisváros. 
Ennek szemléltetésére mondanék egy pél-
dát: úgy húsz évvel ezelőtt olvastam Pas-
suth László Kutatóárok (1966) című ön-
életrajzi regényét, amelyben többek között 
a kolozsvári gyerekkoráról mesél. Ír a Sé-
tatérről, a Farkas utcáról, a Kismester 

utcáról, a piaristákról. Ahogy olvastam, 
úgy éreztem, hogy az én gyerekkorom-
ról, az én Kolozsváromról szól. Visszala-
poztam, és csodálkozva láttam, hogy az 
1910-es évekről olvasok. Nem értettem. 
Következő évben, amikor Kolozsvárra lá-
togattam, egyetemi tanár ismerősömnek 
meséltem, hogy milyen megdöbbenve fe-
deztem fel Passuth könyvében a saját gye-
rekkorom Kolozsvárját. Ő megnyugtatott, 
hogy nincs szó érzéki csalódásról, mert 
Kolozsvár egészen az ötvenes évekig egy 
kisváros volt, addig jellegében nem sokat 
változott. Nekem az a kisváros, a  ma-
ga sajátos jellemzőivel, a kis közösségei-
vel, a szoros barátságokkal nagyon fontos 
volt, fontos ma is. A két legjobb gyerekko-
ri, kolozsvári barátom is annyira fontos 
volt, hogy az egyikük, Székely Jancsi ha-
lálakor Kolozsvárra utaztam, a másik ba-
rátom, Kolumbán Miklós költő halálakor 
repülőre ülve Amerikába siettem a halá-
los ágyához.

Ezek a barátságok nagyon fontosak vol-
tak nekem. De az egész világ, gondolko-
dásmód, az az erős érzelmi hőfok, amit 
ott megismertem, azt máig megőriztem. 
Ma is, ha Kolozsvárra megyek, azt érzem, 
hogy otthon vagyok.

– Ezek szerint Kolozsvár főleg az embere-
ket, a közösséget jelentette, jelenti számod-
ra. Jól érzem ezt?

– Igen, bár sajnos a barátaim már nem 
élnek, hiszen a legutolsó olyan ember, akit 
nagyon szerettem, Kántor Lajos, két éve 
ment el. De  az biztos, hogy a közösség 
iránti vágy, ami később is erős volt ben-
nem, Kolozsváron született meg. Erre jó 
példa, hogy Kolozsváron gyerekekként a 
barátaimmal alapítottunk egy gombfut-
ballklubot, ami az AFJC nevet kapta, az-
az az Asztali Futball Játékosok Klubja. 
Magunk ragasztottuk egymásra, reszel-
tük a gombjainkat. Az én csapatom neve 
Vasas volt. Egy idős bácsi a házból, a La-
katos bácsi volt a klubunk jegyzője.

Az egyik barátunk apjának újságos üz-
lete volt, így sok embert ismert, és általa 
meg tudtuk hívni a kolozsvári Vasas két 
kiváló futballistáját, Ferenczit, a balössze-
kötőt és Demetert, a centerhalfot. Ők eljöt-
tek hozzánk, a Szentegyház utca kettőbe, 
ahol szendvicsekkel vártuk őket. Tízéves 
gyerekként hatalmas élmény volt. Oldott 
hangulat volt, viccelődtek, például amikor 
meséltem nekik, hogy járok a Szent Mi-
hály-templomba ministrálni, akkor össze-
néztek és azt mondták, hogy ők is járnak 
misére, csak az a baj, hogy ők mindig a 
nők lábát nézik. Ezt akkor nem értettem, 
de így nyolcvanhárom évesen még mindig 
emlékszem rá.

A mai napig a barátságaimban is meg-
maradt az erdélyi kötődés. Hatvan éve a 
legjobb barátom Novák Ferenc Tata, a ko-
reográfus.

– Bevallom, ma már nehéz elképzelni Ko-
lozsvárt kisvárosként, de gyakran regénybe 
illően fel tudod eleveníteni a város akkori 
kisvárosi hangulatát. Ehhez képest hatal-
mas váltás lehetett Budapest. Hogyan élted 
meg a költözést, az új környezetet?

– Arra, hogy ez mekkora váltás volt, 
nagyon jellemző, hogy amikor Budapest-
re költöztünk, én két évre megkukultam. 
Nyitott gyerek voltam, nagyon nyitott em-
ber vagyok most is, de két évre teljesen 
bezárultam. Nagyon nehezen találtam a 
helyemet. Ráadásul itt, Budapesten egy fe-
rencvárosi – ahogy akkor mondták, franz-
stadti – iskolába kerültem, nagy vagányok 
közé, akik jassznyelvet beszéltek. Nehezen 
értettem őket, más volt a mentalitásuk. 
Aztán amikor gimnáziumba mentem, ott 
volt Kolozsvárról Kolumbán Miklós és egy 
másik erdélyi fiú, Avedik Tamás. Ez az öt-
venes évek elején volt, a diktatúra és ter-
ror legsötétebb éveiben. Szellemi értelem-
ben is sötét időszak volt, de bennünk olyan 
erős tudásvágy élt, hogy egy pesti, humán 
beállítottságú fiúval együtt, négyen ala-
pítottunk egy önképzőkört, egymásnak 
tartottunk előadásokat. Nagyon megha-
tározó volt ez számomra. Két témára em-
lékszem, amit én vállaltam, az egyik az 
olasz romantika volt, a másik pedig Wag-
ner. A Wagnerről szóló jegyzeteim a mai 
napig megvannak, kisiskolás, gyerekes 
gondolatok, de azért a mag, ami ott el lett 
vetve, az szárba szökkent. A feleségemmel 
minden évben ott vagyunk a Wagner-na-
pokon, lelkes Wagner-rajongó lettem.

KORNISS PÉTER

1937-ben született Kolozsváron, gyermekkorát ott töltötte. A család 1949-ben költözött 
Budapestre, ott járt középiskolába, majd felvételt nyert az ELTE Állam- és Jogtudo-
mányi Karára, ahonnan 1956-os szerepvállalása miatt kizárták. 1958-tól a Budapesti 
Fényképész Szövetkezetben tevékenykedett, 1961-től 1991-ig a Nők Lapja szerkesztő-
ségében dolgozott. Fotóriporteri munkája balett-társulatok és néptáncegyüttesek fény-
képezésével kezdődött. Az 1960-as években kezdett el – Novák Ferenc koreográfussal 
való megismerkedését követően, aki először vitte el egy erdélyi táncházba – a hagyo-
mányos népi kultúrával foglalkozni, munkájának középpontjába Erdély, Moldva és Ma-
gyarország eltűnő paraszti világának megörökítése került, de közölt albumot a ven-
dégmunkások életéről vagy az észak-amerikai indiánokról is. Tizenhat országban volt 
egyéni kiállítása. Fontosabb díjai: Balázs Béla-díj (1975), Érdemes művész (1983), Kos-
suth-díj (1999, az első fotográfusként), Magyar Örökség Díj (2010), A Nemzet Művésze 
(2014), Prima Primissima Díj (2018). Tavaly decemberben Kriterion Koszorúval tün-
tették ki, ebből az alkalomból jelentette be, hogy az egész eddigi életművét átfogó, több 
mint harmincezer felvételt tartalmazó archívumot a budapesti Szépművészeti Múze-
umnak ajándékozza.

„Ezt meg kell 
mutatni”

Beszélgetés 
Korniss Péter 
fotográfussal

Fotó: Vogt Gergő
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– 1956-ban kicsaptak a jogi egyetem-
ről, mivel tagja lettél a forradalmi bizott-
ságnak, és többé nem mehettél egyetemre. 
Azt tudom, hogy ezek után a Fény-Szöv-
ben, azaz a Fényképész Szövetkezetben let-
tél segédmunkás. Hogy születetett meg ez 
a döntés – amiről ma már tudjuk, hogy 
kulcsfontosságú volt?

– Miután kicsaptak, mindenfélét csi-
náltam, kocsit húztam, szenet lapátol-
tam. De kellett volna valamilyen szak-
mát tanulnom. És  akkor homályosan 
– de nem ilyen szépen, nem ilyen mű-
velt módon – megfogalmazódott ben-
nem, hogy valami olyasmit kellene ke-
resni, ahol az én humán érdeklődésemet 
be tudom csatornázni abba a szakmá-
ba. Így merült fel a fotográfia, mivel ott 
emberekkel találkozhatom, különbö-
ző helyzetekben sokat láthatok az élet-
ből. Így mentem el a Fény-Szövbe, ahol 
felvettek éjszakai idénymunkára szárí-
tásra. Azért volt idénymunka, mert ak-
kor készültek az iskolai csoportképek 
– ezeknek a szárítására vettek fel. Nap-
közben meg mindig jelentkeztem, hogy 
megyek a riporterekkel, viszem az áll-
ványt, lámpát, segítek, cipelek. Később 
ugyanitt, ezen az úgynevezett riportosz-
tályon MÁV-fényjeleket sokszorosítottam. 
És egyre többet mentem ki, hétvégéken 
elkezdtem a Képes Sportnak külsősként 
fényképezni. Hatodosztályú kézilabda- 
meg ötödosztályú röplabdameccseket 
fényképeztem, hétfőnként megjelentek 
képeim a lapban, a  tizenhatodik oldal 
alján, egy bélyegképként. De  borzasz-
tó lelkes voltam, és sokat lehetett tanul-
ni a sportfotózásból. Ennek köszönhet-
tem a táncfotózást is. Egyik nap azzal 
fogadott a főnököm, hogy ki kell menni 
az Állami Balettintézet vizsgaelőadásá-
ra, mert a kollégám megbetegedett, mi-
re én szabadkoztam, hogy azt sem tudom, 
eszik-e vagy isszák a balettet. Az mond-
ta, hogy ugyan, öcsém, sportot fényképe-
zel, itt is ugrálnak, ott is ugrálnak, eredj, 
csináld meg!

– A Képes Sport után volt egy fontos ké-
pesújság az életedben, a Nők Lapja. Mit 
adott neked 30 év egy női magazinnál?

– A Nők Lapja azért volt óriási élmény, 
mert ott mindent csinálhattam. Nagysze-
rű főszerkesztője volt, Németi Irén, aki 
nagyon jó közösséget teremtett, meg is 
védett minket. Irigyelt hely volt ez a ma-
gyar sajtóban. Az  ő elképzelése az volt, 
hogy ez egy családi lap, és mindennel fog-
lalkozunk, ami a családot érdekelheti, de 
a politika háttérbe szorult. Nem mon-
dom, mint minden kelet-európai ország-
ban, megvoltak a korlátok, de ezeken belül 
nagyon szabadon lehetett mozogni, és mi 
még szabadabban mozoghattunk. Németi 
Irénnek köszönhetően kibontakozhattunk. 
Minden héten kielemeztük a lapot, nagyon 
hasznos volt, mert vele lehetett őszintén 
beszélni, rendkívül demokratikus volt a 
működési rend.

Minden héten volt értekezletünk, ami-
kor minden munkatársnak el kellett mon-
dania, hogy mi az ötlete a jövő hétre. A fo-
tósoknak is ugyanúgy kellett legyenek 
ötletei. Én soha nem éreztem – kezdő ko-
romban sem –, hogy a fotóst lenézik, hogy 
az másodrangú a szerkesztőségben. A má-
sik lényeges dolog, hogy a Nők Lapja heti-
lap volt, tehát több időnk volt a saját má-
niáinkra – és nekem mindig sok mániám 
volt. A Nők Lapja sokat jelentett műhely-
ként, szellemiségként. Nagyon jó lehetősé-
geink voltak, amire jó példa, hogy amikor 
1982-ben A vendégmunkás című albumon 
dolgoztam, a  Nők Lapja megjelentetett 
ebből egy háromrészes fekete-fehér kép-
riportsorozatot. 1974-ben pedig, amikor 
az erdélyi képeimmel kiléptem a porond-
ra, az első kiállításomkor a címlapon egy 
kalotaszegi pártás lány színes képe jelent 
meg. Nagy dolog volt ez 1974-ben!

– Egy folyóirat szerkesztőségében soha 
nem csábított az újságírás?

– A külföldi riportjaimat magam írtam, 
de mivel nagyon jól író emberek között 

voltam, hamar rájöttem, hogy eléggé te-
hetségtelen vagyok. Az írás külön tehet-
séget kíván. Nem egy könyvem szövegét 
én írtam, igaz, csak rövid szövegeket. Pél-
dául az észak-amerikai indiánokról szóló 
könyvem, a Vörös Felhő földjén szövegét, 
mert egyedül utaztam ott. Később a Leltár, 
a Kötődés, a Múlt idő szövegét is én írtam 
– mert rákényszerültem. A könyv kényes: 
egy világ, amit te építettél fel, és ha valaki 
belép – beleolvas, belenéz – abba a világba, 
az a te világodba lép be. A könyveim szö-
vegét nem szerettem volna egy íróra bízni, 
mert lehet, hogy az a maga szuverén vilá-
gát írja meg, s az másról fog szólni. Az én 
könyveim általában 10-12 év munkáit tar-
talmazzák, és azt nem adom, nem osztom 
meg. Annak arról kell szólnia, amiért én 
dolgoztam. Akkor inkább csak egy oldalt 
írok, tömören, de az én vagyok.

– Most szerénykedsz az egyoldalas szö-
vegekkel, és tehetségtelenségről beszélsz, 
de azért nem csak a képeid által, hanem 
a szövegeidben is fogalmaztál meg fontos 
gondolatokat. Az 1979-es Múlt időben pél-
dául A Prédikátor könyvét idézed: „Ideje 
van a keresésnek és ideje / a vesztésnek; 
ideje a megőrzésnek / és ideje az eldobás-
nak.” Ennek mi a története?

– Igen, A Prédikátor könyvét idézem a 
könyv elején, az utószavában pedig 1978-
ban leírtam azt, hogy a könyvnek a sze-
replői a kortársaink, hogy ez a könyv már 
kinyílt egész Kelet-Európára, románok, 
magyarok, szlovákok és szerbek vannak 
benne, s ez bartóki szellemben született. 
A legfontosabb ebben a közös sors gondo-
lata. És nagyon boldog vagyok – így, hogy 
azóta eltelt jó pár évtized –, hogy akkor 
ezt leírtam, és máig is tartom.

– Az erdélyi közösség elsősorban a tra-
dicionális paraszti világot megörökítő ké-
peidet ismeri, illetve az elmúlt évek kiál-
lításainak köszönhetően azokat a képeidet, 
amelyek mintegy továbblépésként a globa-
lizációt mutatják be, azt, hogy arra a ha-
gyományos világra miként hatottak a nagy 
változások. De a tánc is nagy témád, sze-
relmed. Fogalmazhatok így?

– A táncfotózásom egyenes vonalú tör-
ténet. Elmondtam, hogy a Balettinté-
zet vizsgaelőadására mentem, és ott elég 
jól sikerültek a képeim. Ezek után a Ba-
lettintézet igazgatója meghívott, hogy én 
fényképezzem ősszel a jubileumi könyvü-
ket. Attól kezdve jártam hozzájuk, és meg-
tanultam a balettet, a pózokat és pozíci-
ókat, megtanultam, hogy az emberi test 
hogyan szép, mikor torzul, s hogy mikor 
ér egy mozgás a holtpontra. És van egy 
emberi vonatkozása is: összebarátkoztam 
az ottani növendékekkel. 1961-ben pedig 
megalakult a Pécsi Balett, ami egy kor-
társ gondolatokon alapuló, újszerű, mo-
dern társulat volt Magyarországon. Én 
pedig már Pesten ott sürgölődtem egy 
lány körül, így mentem velük Pécsre. Két 
éven keresztül fényképeztem őket, és meg-
ismerkedhettem közben egy kortárs vi-
lággal!

>>>>> folytatás a 4. oldalon

Falusi iskolások
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>>>>> folytatás a 3. oldalról

A balettképeimet látta meg a Muzsika
című lapban Novák Ferenc, a Bihari Já-
nos Táncegyüttes vezetője is. Felhívta a 
szerkesztőséget, hogy megtudja, ki készí-
tette a képeket. Mondták, hogy menjen 
a Fény-Szövbe, ott megtalál. Ő  elsétált 
az Andrássy útra, és mondta, hogy Kor-
niss Pétert keresi. Mondták, hogy ő nincs 
itt, mert a katonai szolgálatát tölti, még 
két hónap, amíg leszerel. De miért kere-
si? Elmondta, hogy van egy táncegyütte-
se, és szeretné, ha azt fényképezné. Mire 
mondták, hogy hát a Korniss csak segéd-
munkás, küldenek mást, egy igazi fény-
képészt, de Novák Tata csak vállat vont, 
mondván, hogy inkább megvár – és meg-
várt. Ilyeneken múlnak fontos dolgok az 
ember életében. Úgyhogy ott ragadtam a 
Bihariban, megtanultam a néptáncfotó-
zást is. Lassan aztán felfigyelt rám a töb-
bi együttes is, például a Vadrózsák. Ott 
ismertem meg a feleségemet, Editet, akit 
pár hét után gyorsan át is vittem a Biha-
rihoz, hogy szem előtt legyen.

– Ha már Novák Tatáról beszéltél, meg 
kell említenünk az „első” utadat Erdély-
be, a  visszatérésedet. Hogyan kerültél 
Székre?

– Tata is erdélyi, és néprajzos diplo-
mája van, a disszertációját Székről írta, 
1959-től járt vissza oda. 1967-ban mondta 
egyszer, hogy na, öregem, elviszlek Szék-
re, a füled kétfelé fog állni attól, amit ott 
látsz. Az első este – szombat este volt – be-
estünk a táncházba. Az a látvány, és az a 
tény, hogy ez a kultúra még így, érintet-
lenül létezik, hihetetlen volt. Budapesten 
semmit sem tudtak erről. Hajnalban nem 
tudtam aludni, föl-alá sétáltam, az  dü-
börgött bennem, hogy ezt meg kell mutat-
ni, le kell fényképezni, mert el fog tűnni. 
Ez a múltunk egy darabja – arra találták 
ki a fényképezőgépet, hogy ezt megörökít-
se. Attól kezdve tudatosan kezdtem fény-
képezni: megörökítettem a népszokáso-
kat, visszajártam Erdélybe, megismertem 
Kallós Zoltánt, ő vitt Gyimesbe, Moldvába. 
De sokat fényképeztem Magyarországon 
is, aztán Szerbiában, Szlovákiában. Szép 
lassan jártam be ezt az utat, amit ötven 
éve járok. Emellett pedig mindig megma-
radt a tánc.

– A táncfotózásnak volt egy komoly kül-
földi epizódja is. Hogyan lettél az amszter-
dami Internationaal Danstheater fényké-
pésze?

– Igen, a sok táncfotózás nagy ajándéka 
volt, amikor az amszterdami Internatio-
naal Danstheater meghívott. 19 évig dol-
goztam nekik, évente háromszor-négyszer 
utaztam oda, valahányszor premierjük 
volt. Én készítettem nekik a sajtóanyagot, 
plakátot, lemezborítót. Akkor egyébként 
már voltak kapcsolataim Hollandiában, 
1977-től jártam ott a World Press Pho-
to zsűritagjaként, majd a tanácsadó bi-
zottság tagjaként, otthonosan mozogtam 
Amszterdamban. Erdély az Erdély, Buda-
pestet nagyon szeretem – de ha megkér-
deznéd, van-e még hely, ahol tudnék élni, 

akkor Amszterdamot mondanám. Amsz-
terdam megfelelt a szabadságigényemnek, 
ott mindig azt éreztem, hogy minden té-
ren magam lehetek.

– Albumok, kiadványok tucatja – egészen 
pontosan 16 könyved – mutatja, hogy nem 
tétlenkedtél az elmúlt évtizedekben. A Kri-
terion Koszorú is a tevékenységed, főleg az 
Erdéllyel kapcsolatos munkád, illetve an-
nak elismerése, hogy Erdély hírét vitted 
a világban. A díj átadása egy fontos mo-
mentummal kapcsolódott össze: a  Szép-
művészeti Múzeumnak adományoztad a 
körülbelül 34 ezer felvételt tartalmazó ar-
chívumod. Tudom, hogy az archívumod 
helyét régóta kerested. Megtaláltad a meg-
felelő helyet?

– Örülök, hogy emlékszel, hogy ez mi-
lyen nagy dilemma és súlyos gondom volt. 
És  nagyon boldog vagyok, mert a Szép-
művészeti Múzeumban igen jó helyre ke-
rült. Fontos kihangsúlyozni, hogy a precí-
zen rendezett archívumhoz egy adatbázis 
is tartozik, amit több mint húsz évvel ez-
előtt kezdtem feltölteni. A képeimet, film-
jeimet nem ömlesztve tárolom, úgy nem 
lehetne mit kezdeni vele. A Közép-Euró-
pai Művészettörténeti Kutatóintézetben 
(KEMKI) pedig mindenki számára elér-
hető, kutatható lesz.

– Bár amikor a munkásságodról esik szó, 
a sajtó, valamint a nagyközönség többnyi-
re az Erdélyben készült képeidre koncent-
rál, és Erdélyt megmutató, erdélyi szár-
mazású művészként hivatkoznak rád, azt 
hiszem, már csak az elmúlt évek kiállításai 
is megmutatták, hogy átlépted Erdély ha-
tárait: Sepsiszentgyörgytől Csíkszeredán és 
Kolozsváron át New Yorkig, Prágától Ró-
mán át Szentpétervárig mindenhol megfor-
dultak a képeid. Jól tudom, hogy a követ-
kező állomás Moszkva?

– Igen, jól tudod. Már ott lógnak a ké-
peim a moszkvai enteriőrökben – igaz, lá-
togatók nélkül –, és már készül a virtu-
ális séta is a kiállításhoz. A kiállításaim 
tényleg sokat utaztak a világban, és sze-
rencsére szinte mindig velük utazhattam. 
Egy kiállítás megnyitója ünnep, hiszen a 
fotográfus csak akkor találkozik a közön-
ségével. Ez most a szentpétervári múze-
umban, zoomon keresztül történt: a meg-
nyitóbeszédemet képernyőn vetítették, ott 
helyben fordították, majd a jelenlévők po-
harukat emelték a kamera, azaz felém, én 
pedig itt, Pesten emeltem a poharamat a 
megnyitó résztvevőire, a  számítógépem 
előtt. Szép új világ – de azért ünnep volt!

– Idén decemberben jelent meg egy új 
könyved, Fotográfiák 1959–2017 címmel, 
a Bookart Kiadó és az Iskola Alapítvány 
Kiadó gondozásában, és alig győzi követ-
ni az ember, hogy épp hol járnak a képe-
id. Közben két egyetemen is tanítasz. Nem 
akarom megkérdezni zárásként, hogy mik 
a jövőbeli terveid, csak fejet hajtok a lelke-
sedésed előtt, az előtt, hogy ennyi mindent, 
sokszor párhuzamosan csináltál.

– Igen, a sok évtizedbe sok minden be-
lefért. Mindig sokat dolgozó ember voltam. 
Sok energiával, sok lelkesedéssel – ilyen 
kiscserkész lelkesedéssel, amit, azt hi-
szem, máig megőriztem. És bár nem kér-
dezed, azért elárulom, hogy vannak ter-
veim. Az általad említett friss kötetben 
rég elfeledett vagy soha nem publikált ké-
peim jelentek meg, és ez újabb ötleteket 
adott. A Várfok Galéria, amelynek a mű-
vészköréhez tartozom, javasolta, hogy ren-
dezzünk idén egy tárlatot. Sok alkudozás 
után megegyeztünk abban, hogy nem idén, 
de jövőre, a 85. születésnapomra, a kerek 
évfordulóra összehozunk egy új kiállítást.

TÓTH GÖDRI IRINGÓ

A táncházban
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FRIED ISTVÁN

Töredékek Tamási Áronról
„Az  írónak […] nemcsak népe helyett 

kell válaszolnia, hanem a szellem nevében 
is. Sőt, elsősorban a szellem nevében, hi-
szen egyedül a szellem az, mely világossá-
got áraszthat a követendő útra és példá-
kat teremt.”

   (Időszerű vallomás, 1940.)

Ami az irodalomtörténetet és a kritikát 
illeti, nincs minden rendben Tamási Áron 
életműve körül. A Tamási-„filológia” hiá-
nya az új szempontú, korszerű irodalomér-
telmezési stratégiák alapján újraolvasott 
művek értelmezése – noha néhány hasz-
nos monográfiával és néhány nem kevés-
bé jó értékes tanulmánnyal már régebb 
óta rendelkezünk – jórészt várat magá-
ra, Tamási Áron helyének többé-kevésbé 
megnyugtató kijelölése a legújabb magyar 
irodalomban még szintén. Az  utóbbi év-
tizedekben néhány más szerző kiemelése, 
kultikus személyiséggé és művésszé elő-
léptetése ugyancsak elvonta a figyelmet 
a náluk jóval értékesebb, több becsülendő 
művet létrehozó Tamásiról. Melyek már 
csak azért is folyamatos, nem szűnő újra-
olvasást igényelnek, mert olykor hihetet-
len ellenszéllel kellett szerzőjüknek küzde-
nie; a fogadtatás során a korai elismerések 

(Baumgarten-díj) váltakoztak a megsem-
misítőnek szánt támadásokkal, a ki tud-
ja, mennyire skatulyázási szándéktól veze-
tett kritikai-olvasói népszerűség a messze 
nem mindig jóindulatú kritikai megköze-
lítéssel. Noha Tamási Áron munkálkodása 
történetében legalább annyira illeszkedett 
„csapat”-ba: a Tizenegyek vállalkozásától, 
a marosvécsi találkozókon egybegyűlt írói 
közösségig; továbbá a népi írókkal rokon-
szenvező magatartást a velük baráti szö-
vetkezésre lépő magatartás és irodalomfel-
fogás rokonulási igyekezetét tanúsítandó 
megnyilatkozásokig. Majd az 1945 után 
formálódó politikai-elvi együttesig, amely 
a Nemzeti Parasztpártban vállalt sze-
reppel mutatta föl az író-gondolkodó ho-
vatartozását. Mindezt számításba véve 
sem felejthető, hogy Tamási Áron mind-
végig megőrizte független írói-gondolko-

dói státusát. Még akkor is jelezte, ameny-
nyire jelezni lehetett, néhány jól elrejtett, 
célzatos mondattal, egy-egy jelzővel vagy 
körülírással, hogy a „kötelezők” vagy elő-
írtak letudása után, olykor inkább mellett, 
meglelte annak a módját, miként adhatja 
tudtára, akiket illet (és másoknak is), hogy 
részletekben vagy egészében nem egészen 
ott áll, ahová gondolták, nem egyszer azt 
is: másutt.

Ez az emberi-írói-gondolkodói független-
ség biztosított számára jeles helyet előbb 
Benedek Elek székely írókból szervezett 
együttesében, választotta el az Erdélyi He-
likon transzilvanista szerzőitől, nem elle-
nük és nem helyettük érvelt, de nem hagy-
ta kritika nélkül még az általa egyébként 
tisztelt írótársak nézeteit sem; mondjuk 
így, az erdélyiség, az erdélyi magyar iro-
dalom státusa, ennek az irodalomnak az 
olvasóközönségéhez fűződő viszonyának 
elgondolásában nem mindig osztozott pá-
lyatársai jó részével. Író és társadalom, 
osztályelkötelezettség és népszolgálat, ki-
sebbségi önazonosság és a szellemi ember 
cselekvési köre: olyan kérdésekként jelent-
keztek, amelyek jórészt eltértek a „heliko-
ni” elveket vallók egy részétől, és egy újabb 
generációba vetett reménnyel terveztek 
meg egy új típusú (megint így írom) er-
délyiséget. Mely nem öncélú, nem átesz-
tétizált, éppen ellenkezőleg, a kisebbség 
egységének megvalósítására törekszik az 
osztályérdekek megszüntetése érdekében.

A Jégtörő gondolatok című kétkötetes 
publicisztikai gyűjtemény erősen hiányos, 
nemcsak a jelzett, Karinthy Frigyes egy 
szerencsétlen megnyilatkozását talán túl-
zott hevülettel, de nem teljesen indokolat-
lanul vitató válasz hiánya miatt, hanem 
az 1956-os esztendő fontos Tamási-írásai 
is hiányoznak; és nem ártana a közölt szö-
vegeket összevetni részint a Virrasztás kö-
tetben közöltekkel, részint a Tamási által 
korrigált, hitelesített közlésekkel. Termé-
szetszerűleg nem lehet elégséges, ha csu-
pán Tamási önértelmezéseire hagyat-
kozunk; a publicisztika általában, így a 
Tamási Ároné is, igencsak kontextusfüg-
gő, nem egyszer feltárandó: a kissé elho-
mályosult helyzetekre vonatkozik, onnan 
meríti vitája anyagát, akad, amivel egyet-
ért, van, amit cáfol.

Nem meglepő kijelentés: Tamási sok 
műfajú szerző. A különféle regény- és el-
beszéléstípusokat szemügyre véve, a (köl-
tői) próza új útjaira lépett. A Szűzmáriás 
királyfival is, a Czímeresekkel is a kezde-
ményezők között látjuk, ez utóbbi nem kí-
nál társadalmi tablót, lényegesen szűkebb 
körben mozgatja a történéseket, mint majd 
Bánffy Miklós Erdélyi trilógiájával teszi, 
a figurák olykor el-/túlrajzoltsága ellené-
re több megértést érdemel(ne), mint amit 
kortársaitól és utókorától kapott, és sem-
miképpen nem szorítható be a „kritikai 
realista”-ként számon tartott sorba (erős 
századfordulós indíttatása, a femme fatale 
középpontba helyezése és olykor pamflet-

be átcsapó – szatirizáló – modora miatt 
sem). Az  Ábel-trilógia XX. századi pika-
reszknek is olvasható volna, a Föld hár-
mas, földrajzilag bővülő terében helyét ke-
reső, a különféle élethelyzeteket produkáló 
hármas tér csapdáiban eligazodni törek-
vő címszereplő története egyben „nyelvtör-
ténet”: mint lesz a mindig szituáltságába 
zárt, onnan kíváncsian kilépő személyiség 
támasza, menedéke, és mint tud ebből a 
nyelvi hazából, önmagasságából olyan he-
lyet létesíteni, amely ugyan nem biztosít 
teljes védelmet, de amely a sajátja, amely-
ben teljesen önmagát adhatja. S ha a kül-
ső forma alapján itt a Kakuk Marci-tör-
ténetek magatartás-ajánlata sejlik föl, 
kissé távolabbi párhuzamként, annál ha-
tározottabban válik el Tamási a vele ve-
télkedő Nyirő József törekvéseitől. A szín-
művek közül nemcsak az Énekes madár 
érdeme egy új színjátéktípus meghonosítá-
sának kísérlete: Tamási kritikáiban szem-
ügyre veszi és mérlegre teszi Nyirő József, 
Szentimrei Jenő és Ignácz Rózsa igyekeze-
tét a „székely népi színmű” színre állítása 
tárgyában, amely a XIX. század népszerű 
színjátékát, a népszínművet volt hivatva 
felváltani (még Gárdonyi Géza is adózott 
ennek a fajta zenés játéknak, nem is szólva 
a két háború közötti magyar filmek egyi-
kéről-másikáról); Tamási Áron bizonyára 
azért jutott mindenkinél messzebb a me-
seiséget, a mítoszi nyelv színpadi alkalma-
zását illetőleg is, mert (mint regényei, még 
inkább novellái túlnyomó többségében) so-
sem felejtette el, hogy a XX. század alko-
tója, őt magát is megérintették az avant-
gárd törekvések, amerikai tartózkodása 
idején pedig szükségesnek tartotta meg-
jegyezni, hogy Eugene O’Neill a legjelen-
tősebb amerikai drámaíró, aki 1926-ban 
még expresszionista periódusát élte. Nem 
agyonstilizált „művi” világ az övé, elköte-
lezettségét Nagy Imre festőművész port-
révázlatának ürügyén emígy gondoltatja 
el: „a sorsot, mely a születésben jelentke-
zik, vállalni kell. Kínok között, természeti 
erővel születik: kínok között és természeti 
erővel kell élni. Hegyek között születik: lel-
ki és szellemi hegyek között kell élni. Egy 
fajtába beleszületik: ebben a fajtában kell 
élni. Embernek születik: ami Istenhez ha-
sonló bennünk, ez vezessen.”

Tamási Áron metaforikus előadásával 
a maga művészetének hátterét is vázol-
ja, írhatnám úgy is: „regionalizmusá”-nak 
alapvetésében (ön)életrajzi tényezők jelzik 
a személyes érdekeltséget, ám az már a 
művész felelőssége: bezárkózik-e regiona-
lizmusába, vagy elfogadja tényként, hogy 
innen kifelé tekintsen, szellemileg-művé-
szileg kitágítsa perspektíváját. Nemcsak 
amerikai útirajza tanúskodik erről, hanem 
ennek párhuzama a hazatérő beszámoló-
ja is, egymásra utaló címekkel (Bajszerző 
nagyvilág – Bajlátott szülőföld): a két vi-
lágháború közötti, megújuló magyar úti-
rajz-irodalom két – megint leírom –, több 
figyelmet érdemlő darabja. Az  amerika-
it (az életművön belül) érdemes összevet-
ni a Mikes Kelementől ihletett levelekkel 
és az Ábel Amerikában megfelelő részei-
vel. Ugyanarról három eltérő hangvéte-
lű, műfajú, nyelvezetű, „hangoltságú” írás 

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

formálódott. A Szülőföldem szociografikus 
jellegű mű, össze lehetne olvasni olyan vál-
lalkozásokkal, amelyek szintén az önélet-
írástól kölcsönöznek (Kassák, Egy ember 
élete, Márai, Egy polgár vallomásai el-
ső kötete): a másképpen artikulálódó sze-
mélyesség szemre vételezhető, nemcsak a 
megannyi tárgyi eltérés. A tárgyias beszá-
molóknak a művészi prózához közelítésé-
ben éppen úgy akadnak eltérések, mint 
a téridő szerkezetében: Tamási falujának 
időszámítása, Márai kisvárosi gyermekko-
rának tere, kassai ipari munkás, nagyvá-
rosi környezete a természeti – (kis)városi – 
perifériabeli tényezőkre készült változatok. 
A falukutatók megközelítése egészen más 
lesz, Tamási magatartása nem a beleélést 
imitáló, nem a statisztikai adatokat sora-
koztató kívülállóé. A csak tárgyszerűen le-
író módszer helyébe a faluból kiszakadt, de 
a faluról és népéről sosem elfeledkező, al-
kotó ember mivoltában képviseletét válla-
ló író kerül, akinek emlékei erősítik, amit 
a jelennek följegyezni fontosnak lát. A pár-
beszédekből gondolkodásmód világlik elő, 
a tapasztalatok visszaigazolják azt a hite-
les népismeretét, amely anyagául szolgál a 
publicisztikának.

A regionalizmus ma sem időszerűtlen-
né lett kérdése többféleképpen kap formát. 
Nem pusztán Tamásinál, hanem az Erdé-
lyi Helikon más íróinál (például Kós Ká-
rolynál) is. Fölhangzott a vád: Erdély írói 
„regionalizmusukkal” ki akarnak szakad-
ni a magyar irodalom közösségéből, külön 
útra akarnak térni, durvábban fogalmaz-
va: „szeparatisták”. A  regionális irodal-
mak (ma már látható, hogy nem feltétle-
nül egy nyelvközösségen belül, olykor egy 
„areá”-t megidézve, több ország egyes ré-
gióinak együttesével számolva „transzli-
terális” csoportot alkothatnak) nemcsak a 
magyar irodalom kérdéseként vetődtek föl. 
1919 után a kényszerű körülmények miatt 
mindegyik új helyzetbe jutott régiónak lét-
re kellett hozni a maga intézményhálóza-
tát, meg kellett találni a kisebbség műve-
lődésének, művészetének létfeltételeit, ki 
kellett alakítani érdekképviseleti rendsze-
rét. A többnemzetiségű állam széttörése 
eredményeképpen újabb többnemzetiségű 
államok jöttek létre, amelyekben agresszív 
nemzetállami törekvésekkel szemben a ki-
sebbségek népszuverenitását meg kellett 
őrizni. A  különféle államformákban (ki-
rályság király nélkül, királyság királlyal, 
köztársaság) különböző módon reagáltak a 
kisebbségek az új államok által szerződés-
ben biztosított, de megoldatlanul maradt, 
nem egyszer elszabotált vállalásokra, me-
lyek jelezték az érdekvédelmi munka idő-
szerűségét. Tamási egy ízben maga ismer-
te el (1940-ben): „írói hivatásom érzékeny 
kárára, olyan természetű munkát is vál-
laltam és vittem, mely nyugalmasabb idő-
ben nem az alkotó író dolga…” Az erdélyi 
és a magyarországi (párt)politikával szem-
ben kinyilvánított elégedetlenség nem egy 
szűkebb érvényű regionalitást igenel az 
európai távlatú gondolatisággal szemben. 
Éppen ellenkezőleg: az  alsóbb osztályok 
érdekképviselete, a kívánatos, elvi alapon 
teremtendő (magyar) egység távlatos, ha 
úgy tetszik, európai nézőpontot igényel; a 

kultúrafelfogás Tamási nézetrendszerében 
nem provinciális, nem önmagának elégsé-
ges, befelé forduló tényezők érvényesülnek, 
hanem integratív szándékok. A népi hie-
delmek, babonák, előítéletek olyan átvilá-
gítással értelmezhetők, amelyekhez se-
gítséget Róheim Géza könyvéből kaphat; 
Európa nem azonos az „úri rend”-del, „szá-
munkra mindig európai volt az is, melyet 
felső réteg alatt a nép őrzött és tartogatott 
arra az időre, amikor megcsuszamlik a ké-
reg, ha úgy tetszik, mély kultúra ez, vagy, 
ha úgy tetszik, csupán kultúra, mely nem 
vibrál ugyan mozivásznakon, s nem szol-
gál eledelül nagyvárosoknak, de van és él 
rendületlenül. S kész arra, hogy az idők 
változatával, mint áldás elöntse Európa 
földjét.” Szükséges ehhez hozzáolvasnunk, 
hogy Tamási a Duna táji gondolkodásnak 
is szószólója volt, nemcsak a népek kölcsö-
nös érdekeiből következő kölcsönös elisme-
rését nyomatékosította, hanem a magyar-
ság kezdeményező szerepének felismerését 
is sürgette az egymásra találáshoz veze-
tő úton. Bartók Béla „vezéreszméje” tetsz-
het föl a népek „testvérré válásáról” és az 
Apolló folyóirat (1934–1940) fiatal szlavis-
táinak, romanistáinak igyekezete a kul-
turális közvetítés ügyében. Tamási „a 
szellem eszközeivel és a művészet hódító 
erejével” megtámasztott igyekezetről be-
szél. A múltba tekintve Jókainak egy már 
1855-ben publikált írására lehet hivatkoz-
ni, mely szerint a magyar irodalom „mis-
sio”-ja a kulturális közeledésen keresztül 
a népek közös céljait elősegítendő összefo-
gás eszméje.

Nem kevésbé radikális tételeket bo-
csát közre (szóban és írásban) Tamási 
Áron, szemlélvén a magyar és az erdélyi 
társadalmi berendezkedést. Hogy miféle 
magyarságot fogad el, talán a leghatáro-
zottabban az IGE (Írók Gazdasági Egye-
sülete) balatoni gyűlésén fogalmazta meg, 
Albrecht főherceg jelenlétében (1932):

„Mi Erdélyben nem vagyunk magyarok 
a vallásfelekezetek közötti háborúk szí-
tásában; nem vagyunk magyarok a ma-
gyar feudális birtokrendszer fenntartásá-
ban; nem vagyunk magyarok a kapitalista 

bankpolitika védelmében és nem vagyunk 
magyarok az olcsó és a nekünk ártó irre-
dentizmus űzésében és elfogadásában.”

A megdöbbenést keltő szavak negativi-
tását követőleg egy pozitív (nem utópiát, 
hanem) programot vázol föl:

„Magyarok vagyunk az osztálykülönb-
ség megszüntetésében; magyarok vagyunk 
abban a törekvésben, hogy a paraszt- és 
munkásrétegekből egy új és egészséges kö-
zéposztály nevelődjék; magyarok vagyunk 
abban a hitünkben, hogy végre elérkezett 
az igazi magyar nép társadalmi és kultu-
rális alkotó erejének ideje; és magyarok 
vagyunk az emberi hitnek, a tiszta meg-
győződésnek és az alkotó szellemnek ha-
tározott védelmében.”

A  beszéd jelentékeny visszhangot vál-
tott ki, a jóbarát Szántó György önéletrajzi 
műve, az Öt fekete holló erről is beszámol.

Tamási Áron publicisztikai kötete hírül 
adja az 1930-as évek magyar választási – 
irányított – rendszerében megélt tapasz-
talatot, hív krónikája a Vásárhelyi Talál-
kozónak, amely egy új típusú politizálás, 
érdekegyesítés lehetőségét célozta meg. Te-
kintélye egyszerre nyugodott a szépíró és a 
gondolkodó teljesítményén. Szépírói mun-
kálkodásának regionalizmusában nem 
volt helye a merőben sérelmi magatartás-
nak, a divatossá vált, érzelgős Erdély-sira-
tásnak, az olcsó legendásításnak, ellenben 
regionalizmusával modellt épített, amely a 
helyiben, a körülhatároltban személyiség 
és nyelvelgondolásával más európai irodal-
mi regionalizmusokkal párhuzamos aján-
latának egy szuverénül működő változatát 
alakította ki. Olyan külön út a Tamásié, 
melynek irodalmában a különös az egyete-
mesre nyit, az egyetemes pedig munkálko-
dik a különös alakzatain. A különösnek és 
az egyetemesnek általa kikísérletezett ösz-
szejátszásához nyelvet talált: a nyelvi tör-
ténésben szóhoz jut a nehéz körülmények 
közötti helytállás létesülése, valamint a 
személyiség olyan kiteljesülése, amely-
nek hitelességét a megfelelő nyelvi alak-
zatok szavatolják. Tamási alakjainak be-
széde bőségesen merít a hazai, jól ismert 
fordulatokból, de nem rögzül a nyelvjá-
rás (másoknál a merő tetszetősségre tö-
rően túlstilizált) dekorativitásába, hanem 
a beszélt és az irodalmi nyelv egyénivé és 
személyessé alakított formájával hoz újat 
és utánozhatatlant. Tamási novellái egy 
nép életének epizódjait viszik színre, de 
sem a regények, sem az elbeszélések nem 
zsánerképek, nem a népélet puszta „tük-
rei”. Éppen a regionalizmus Tamási alkot-
ta változata tanúsítja, hogy ebben a pers-
pektívában kiegészülhet Európa irodalmi 
térképe, „vidéke”, megannyi irodalmi tá-
ja, alakjai rárajzolódnak erre a térképre. 
Amellett, hogy önmagukat képviselik.

Egy európai irodalmi történéssorba he-
lyezett Tamási Áron-életmű módosít(hat)ja 
a regionális kánont, nemcsak tárgyánál 
fogva, hanem a létrehozódás mikéntjében 
mutat messzebbre, mint ahogy eddig el-
könyvelődött. Egy terjedelmesebb monog-
ráfiának föladata lesz, hogy ebből a tág 
horizontból tegye szemléletessé, miért gon-
dolható joggal számottevőnek és mellőzhe-
tetlennek a Tamási-oeuvre (természetesen 
a magyar irodalomban, de) az európai iro-
dalomközi folyamatokban (is).

Lakodalmasok
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ESZTERÓ ISTVÁN

Önéletrajzi kérdések

Átírattak-e buzgón jövőd javára más világ, más nyelv
iskolájába?
Várakoztál-e odapottyantva egy bentlakás dobhártyát
robbantó csendjébe?
Émelyegtél-e homályos tekintettel földönkívüliként
körülszimatolva?
Hálás voltál-e nyelvhatáron bögre vizet is átnyújtó
jóindulatért?
Figyeltél-e erőlködéstől bamba ábrázattal hiábavaló
magyarázatra?
Pánikba estél-e sívó szövegek sötéten áradó homok-
buckáin?
Írattak-e át érzelmet/értelmet keresztre feszítve csak
tizenegy évesen?
Megkérdezésed nélkül, a jövő érdekében, a semmi
vákuumába?
Bemagoltattak-e nyelvtankönyvet pirosra ráncigált
fülekkel?
Rühellted-e a zsendülő lelkivilágodat fenyegető
idegenséget?
Felcserélted-e megerőszakolt képzeleted édes anya-
nyelvét?
Perzselt-e lángja utolérhetetlen szűzi szerelemnek
még a jég hátán is?
Takargattad-e mindenki előtt az önérzetedre hurkolt
hegeket?
Megsemmisültél-e szúrós szemek előtt hazautazásért
remegő papírral?
Megmutattad-e, hogyan taszít utolsót eminensek közé
megaláztatás?
Agyonhallgattak-e, mikor kivirágoztak csonttá fagyott
fáid?

Írattak-e, rühellted-e, felcserélted-e, takargattad-e,
megmutattad-e?

Álomkamion

Álmomban kamiont vezettem, utat borzoló, szelet hasító kamion
fülkeajtaját kitárva várta, várja hősét,
s te tiltakozol, személygépkocsit se vezettél eddigelé soha,
de gyermekként traktort sokszor, kuplungot előretolva ballábbal,
kezed a sebességváltón,
aztán a kuplung kiengedésével szinkronban gázpedál előrenyomása,
ahogy tanították, no, de egy ilyen kontinensfaló szörnyeteget…
egy férfi videóra vette, ahogy egy benzinkúton Calais közelében
megrohanják
a kamiont, felvágják a ponyvát, és többen bebújnak a rakomány
közé, mégis ott ülsz, ki tudja, miféle lázálom folyományaként
a malomkőnyi kormány mögött
tán hegylábat is levegőbe röpítő rakománnyal keresztülvágni
múlt és jelen alagútjain, mikor a kamion hosszú hernyótestéből
a másik oldalon szárnybontó lepke bomlik igazságot kémlelő
szurdokok közt röpködni közlekedési szabályok
s a tehetetlenség százéves nehezékei nélkül,
hogy beleremeg a magasság, köpenyéről lavina porzik alá,
se fék, se semmi hatalom félelme
nem állítja meg
többé az emlékeket felszínre dobáló örvénylésében,
visszapillantó tükörben fehér szülőház szalagját
lebbenti meg a léghuzat,
hullámként penderedik égre udvar, istálló, hombár az adószedők
ütéseitől véres arccal kerítésbe kapó apával, látni a leomló
falon túl elhurcolásra váró családok batyuit,

aztán darabig semmi, tótágast álló fák közt
kutya kergeti a héját
hordalékkal keveredő kotlóscsibék fölül,
majd nagy szájat tátva anyanyelvet perelő szakadékok,
meggyalázott sírkert, előtte egy levélfoszlány a Don-kanyarból,
Drága Anyukám!
Nagyon várt válaszlapodat ma kaptam meg kezeimhez.
Nagy sokára jött. Ne várjatok már tőlem levelet és ti se küldjetek…
Az orosz itt valami nagyra készül,
mi meg a végsőkig kitartunk. Erre esküdtünk meg.
Aztán orvosi egyetem fölött dulakodó dögkeselyűk sokasága
állja el az utat,
amerre a sajátos demokrácia élethosszú igazoltatásai:
kérjük a szülők,
nagyszülők, dédszülők, ükapák, istenek genetikai, vagyoni,
lelki, szellemi leltárát,
akit nem megfelelő néven jegyzett a hivatal, álljon ki a sorsból,
miket hord össze, miféle kisebbségi robbanó rakományt?
Mire-víziók ezek a lobogó lobogók, falfestésen átütő feliratok?
Álljon csak útszélre
ezzel a szedett-vedett dübörgő tömegével,
ne kérjen kormányt, gumibotot, autógumit, autonómiát
kalandos életcéljaihoz,
ne játsszon színjátékot, hazárdjátékot, tűzijátékot,
mert az terrorizmus, sic………

S te mégis ott ülsz ragadozókat háziasító bizakodással 
holnapután is

szédülő sziklák leheletében az álomkamion egyenlítőnyi
kormányát szorongatva, amíg megszületik
szívekből az áthidalhatatlan hídja, ahol ponyva és bőr alá bujkáló
háttérhatalom félelme se büntethet életfogytiglan…
Dobogására mennykövek állnak félre szelíden.

Férfi plakátokkal
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PATAK MÁRTA

A művésznő
– Na, a művésznő már megint kezdi! – 

dörmögte a féllábú, aki jobb lába csonkját 
a Trabantnak becézett járókereten pihen-
tette, és most arccal is ráborult, hogy de-
rültségét leplezze.

A  nagyságos asszony vagy művész-
nő már két hónapja volt az otthon lakója, 
és még mindig nem tudott megbarátkoz-
ni új környezetével. Pedig a legszebb szo-
bát adták neki. Napfényes, az erkélyen áll-
va jobbról még éppen rálát a fák között a 
Kormos-tetőre, bal kéz felől pedig egyene-
sen a Dunára. Igaz ugyan, hogy csak té-
len, mert nyáron takarja a kilátást a dió-
fa. Ilyenkor ősszel szinte karnyújtásnyira 
ugrálnak a mókusok, cinegék, zöld küllők, 
harkályok és szajkók, a  művésznő meg 
folyton a Trasimeno-tóra néző villáját si-
ratja. A féllábú arra gondolt, ha ő ennyi 
idős lenne, mint ez az asszony, akkor an-
nak is örülne, hogy enni-inni kap, és ki-
mossák a ruháját.

– A  szélütés után meg is hibbant az 
öreglány – jegyezte meg a féllábú háta mö-
gött elhaladtában Janó, az önkéntes park-
őr, aki hegyes végű botjával járta a kertet, 
és fölszúrt minden oda nem illő falevelet, 
papírfecnit, eldobott cigarettavéget, ami 
útjába került. Olyan komolysággal rótta 
a köreit, mintha legalábbis az otthon fő-
gondnoka volna.

– Na, megszólalt a főokos… – dörmög-
te a bajsza alatt a féllábú. – Nem bírja a 
nagyságos asszonyt, mert túl éles a nyelve. 
Pedig az agyvérzése ellenére is százszorta 
jobban vág az esze, mint neked!

A művésznőről annyit tudtak, hogy jó 
darabig élt Olaszországban, előtte meg 
Amerikában, és mindkét helyen előadó-
művészként tevékenykedett. Énekelt, sza-
valt, színi előadásokat rendezett, a  fér-
je pedig alkalmi színpadi bohózatokat írt. 
Vándoroltak Amerika magyarlakta vidé-
kein, itt-ott hosszabb időre is megteleped-
tek, ahol sikerült maguk köré gyűjteni 
embereket, és időszakos előadásra is adó-
dott lehetőség.

A  nővérek beszélték kint a kertben, 
hogy komoly tehetség volt az öreglány, tő-
lük hallotta a féllábú még a nyár elején. 
Nem szólt közbe, amikor a délelőttös diétás 
nővér megjegyezte a váltótársának, hogy 
mennyire odavan ez a vénasszony a múlt-
jával, származásával. Magában persze 
megjegyezte, Biztos irigyled, vagy föl se 
méred ésszel, amit mond, te szerencsétlen!

A féllábú már jó ideje tudja, az jár rosz-
szul, aki lázad a sorsa ellen. Magán végig-
nézve mosolyognia kellett, Fél lábbal, hat-
vankét évesen, mi a fene ellen lázadjak én? 
A művésznő azt hiszi, még mindig a lába 
előtt hever a fél világ. Pedig hát, Ameri-
ka után, Olaszországban is vajon ki ismer-
heti? Arról nem szól a fáma, csak a zajos 
amerikai sikerekről, tegnap is arról me-
sélt a félbolond Zsófi néninek, akit a saját 
fiatalkorán kívül nem érdekel már más, 
kivéve, hogy enni kapjon, meg hogy a na-
pi két doboz cigarettája meglegyen.

Jóságos Isten! Egyre több itt a bolond! 
Énrám is ez a sors vár, előbb-utóbb meg 
fogok bolondulni itt közöttük – dörmögte 
még halkabban a féllábú.

– … nekem jár! Megfizettem! – csat-
tant föl élesen a művésznő, most már kö-
zelebbről.

– Jár, jár! Persze, hogy jár! Majd tes-
sék akkor a Jóistennél reklamálni! Itt ez 
a rend, ehhez teccik tartani magát, külön-
ben nem leszünk ám jóban, Klemencia né-
ni! – mondta az ápoló, miután kiállította 
a tolószéket a napra, kicsit távolabb a fél-
lábútól, de még éppen annyira közel, hogy 
ha beszélgetni akarnak, azért értsék egy-
más szavát. Az öreg művésznő meg köz-
ben liluló fejjel rikácsolta: – Ne nénizzen 
engem többet, hallja?! Lali nővér!

Klemencia nagyságos asszony nevét az 
otthonban legtöbben ki se tudták mondani, 
az ápoló is csak azért, mert ő még olyan, 
mára már régimódinak nevezhető szak-
középiskolába járt, ahol nagyon komolyan 
vették a latint. A művésznő szíve szerint 
Klecinek vagy Mencinek szólíttatta volna 
magát, azt viszont még úgy sem értették, 
mint a Klemenciát, úgyhogy mondta, aki 
ahogy tudta, Leszi vagy Messzi lett belő-
le. Az önkéntes parkőr egyszerűen Manci 
néninek hívta, a háta mögött meg nagysá-
gos asszonynak.

A féllábú csonkját a Trabanton pihen-
tette, nem szólt, csöndesen üldögélt, és 
azon tűnődött, ha sikerül kívül helyez-
kednie mindenen, még önmagán is, akkor 
egész szórakoztató tud lenni ez az otthon. 
Mencikével együtt, mert akárhogy van 
is, Menci új színt hozott az otthon életé-
be. Szíve mélyén reménykedett, hogy Kle-
mencia nagyságos asszony nem hal meg 
fél éven belül, mint a vele egykorúak álta-
lában, akik előtte idekerültek.

– Porca miseria! – sziszegte a művésznő, 
és közben úgy fészkelődött a tolószékben, 
mint aki föl akar állni, hogy tüstént utá-
naeredjen a szemtelen ápolónak, lekever-
jen neki egy pofont, valójában azonban a 
féllábú, az egyetlen épeszű ember figyel-
mét szerette volna magára vonni. – Ssko-
láját ennek a nyomorult tolószéknek!

A féllábú, mint aki se lát, se hall, csak 
bámulta azt a meghatározhatatlan pon-
tot maga előtt, mindössze annyit mozdult, 
hogy felsőtestével időnként rádőlt a járó-
keretre. Órákig tudott így maga elé me-
redve ülni, és közben arra gondolt, kár, 
hogy nem tudja filmre venni ezeket a je-
leneteket.

Elképzelte, amint a tévében megjelenik 
a nyugdíjhoz erősen közelítő, de még min-
dig kislányos arcú Lali nővér a művésznő-
vel, és előadják magánszámukat. Megint 
elmosolyodott. Klemencia meg közben ad-
dig-addig fészkelődött, hogy végül sikerült 
leejtenie a legyezőjét, amit napellenző-
nek is használt. Már nem volt olyan gyil-
kos ereje a napnak, mint a nyár folyamán 
szinte végig, de ő azért a biztonság kedvé-
ért magánál tartotta.

A féllábú hallotta a koppanást, ám füle 
botját se mozgatta. Várt. Magában meg-
jegyezte, Micsoda gonosz játék, ilyen olcsó 
trükkel magára vonni a figyelmet! Igaz, 
én se vagyok különb, úgy teszek, mint aki 
észre sem veszi.

Várt. Ráérünk, gondolta, kivárom a 
folytatást. Úgysem kell sokáig várni. Ha 
egy perc múltán se megyek oda, kiabál-
ni fog a nővérnek, és fölveteti vele. Persze, 
nyilván nem Lalinak, arra mérget mer-
nék venni.

Nem így történt. Klemencia addig fész-
kelődött, hogy kiesett a tolószékből. A fél-
lábú csak annyit észlelt, hogy az iméntinél 
jóval nagyobb koppanást hall, aztán egy 
csattanást, és ösztönösen ugrana, rán-
dul a bal lába, amelyik hiányzik. Amint 
az asszony felé pillantott, rögtön kiál-
tott is: – Lali! Jöjjön már valaki segíteni! 
Klemencia kiesett! – Várt egy pillanatig. 
Semmi válasz. Aztán megint, hangosan, 
határozottan. – Lali!

Azt persze nem hallhatta, hogy Kle-
mencia fektében is méltatlankodik, össze-
szorított foggal szitkozódik olaszul, ango-
lul, magyarul, ahogy a nyelvére jön. Nem 
hallotta, és lassan felállt, ahogyan meg-
szokta, hiszen régóta nem tudott ő már si-
etni sehová. Most azonban nem bánta vol-
na, ha valamivel fürgébb, mert a házból 
nem jött ki senki. Miközben indult volna 
Klemencia felé, még átfutott benne a gon-
dolat, úgy látszik, mindenki a társalgó-
ban nézi a sorozatot a tévében, a nővérek 
a szobájukban pletykálnak, vagy éppen a 
magatehetetlen lakókat pelenkázzák.

Klemenciának eleredt az orra vére, te-
hetetlen dühvel kalimpált ép jobb kezé-
vel, mint aki vízbe esett, és partra sze-
retne evickélni, de sehogy sem sikerül 
neki. Mikor a féllábú odaért mellé, a mű-
vésznő szikrázó szemekkel nézett rá. Le-
rítt róla, hogy legszívesebben azt monda-
ná, Te? Hiszen te még nálam is bénább 
vagy! Ehelyett azonban ráförmedt: – Mi-
ért nem szólt már be nekik?! Mit áll itt 
azzal a csotrogányával, mint egy szárnya-
szegett gólyamadár? Idejön bámészkodni, 
ahelyett hogy beszólna? Az iskoláját neki, 
menjen már a nővérért, itt fogok elvérezni.

A féllábú nem mozdult. Nézte az öreg-
asszonyt, mint akit megbabonáztak. Lát-
ta, hogy nincs nagyobb baj, az orra sem 
vérzik már, a művésznőnek valószínűleg 
nagyobb a mérge, mint a sérülése, úgy-
hogy csak állt ott, és bámulta ezt a maga-

Édesanya díszpárnával
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tehetetlen asszonyt. Gondolta, minek sza-
ladjon, előbb-utóbb úgyis idetéved valaki, 
az majd szól a nővérnek vagy Lalinak, és 
visszateszik a helyére.

– Maga bárdolatlan paraszt! – sziszeg-
te a művésznő, és közben folyamatosan 
szikrát hányt a szeme. – Segítsen már föl, 
az iskoláját neki, hát nem látja, hogy bé-
na vagyok?

A féllábú csak nézte, de nem szólt, nem 
is mozdult. Állt a Trabantjára támasz-
kodva, kissé csodálkozó tekintetét a mű-
vésznőre függesztve. Meg sem fordult a 
fejében, hogy válaszoljon a sértő megjegy-
zésekre. Csak figyelte a művésznő arcán 
a gyűlölet nyomát, merthogy azt olvasta 
le leginkább erről a telt, de mégis ezer-
nyi apró ránccal szabdalt arcról. Ahogy az 
asszony nyújtogatta a nyakát, úgy nézett 
ki, mint amikor a hátára esett rózsabogár 
ügyetlenül kapálózik féloldalasan a lábá-
val és közben ide-oda jár a feje.

– Segítsen már fölállni! Szerencsétlen 
mamlasz! Mit áll ott, mint a Bálám sza-
mara? Jöjjön már ide! – szólalt meg látszó-
lag megenyhülve a művésznő.

A féllábú nem is hallotta, gondolatban 
egész máshol járt. Elképzelte, amint a 
művésznő az előadás végeztével másod-
szor is kijön a színpadra, és arcán szét-
terülő mosolyával körbepillant a színház-
termen, mielőtt még egyszer meghajolna. 
Élvezi, hogy minden szem rászegeződik, 
életének legszebb pillanata, ahogy tapsol 
a közönség, és ő meghajol.

Lali hangjára ocsúdott fel:
– Mi történt magával, Klemencia néni, 

olyan magasra merészkedett, hogy kata-
pultálni kellett? – próbálta viccel elütni a 
dolgot az ápoló, ám Klemencia nem vette 
jó néven, és ráförmedt:

– Nem szégyelli magát? Mit képzel, tán 
jókedvemben csücsülök már vagy tíz perce 
a földön? Minek vannak maguk itt? Ilyen 
erővel föl is fordulhattam volna maguktól! 
Nem hallották, hogy ez a szerencsétlen ki-
abált? – bökött fejével a féllábú felé a mű-
vésznő, miközben Lali üggyel-bajjal visz-
szaültette a tolószékébe.

A féllábú arrébb húzódott volna a Tra-
bantjával, hogy utat engedjen nekik, mert 
Lali közben borongós arccal, szó nélkül 
elindult Klemenciával befelé, de Lali egy 
gyors mozdulattal kikerülte. Nagy szelet 
csapott mellette, ahogy elsuhantak, a fél-
lábúnak ideje se volt arrébb tenni a járó-
keretét, megszólalni is már csak akkor tu-
dott volna, amikor Lali már rég a liftben 
járt a tolószékkel. Pedig érezte, határozot-
tan érezte, az a fuvallat összetéveszthe-
tetlen volt. Nem lehetett nem fölismer-
ni. A művésznő estében maga alá csinált. 
A féllábú elszomorodott.

Janó, az  önkéntes parkőr közeledett. 
Már messziről hadonászott szúróbotjával, 
úgy tett, mint aki hétrét görnyed a neve-
téstől.

– Hallott már ilyet, tanár úr? A nagy-
ságos asszony nem engedi, hogy Lali nő-
vér cserélje ki alatta a pelenkát! Követe-
li a nővért! Hogy oda ne rohanjak! – és 
megint a hasát fogta.

A féllábú nem szólt rá semmit, csak a 
fejét ingatta, miközben a fekete harkályt 
nézte, amint méltatlankodó csattogások 
kíséretében elhúz felettük.

GÖMÖRI GYÖRGY

Találkozások 
Brodszkijjal
Joszif Brodszkij nevét 1964-ben ismer-

tem meg, még Amerikában – a New Lea-
der című baloldali folyóirat tájékoztatott 
arról a leningrádi perről, amelyben a fia-
tal költőt mint „parazitát” sarkköri szám-
űzetésre ítélték. Azzal a homo sovieticus 
szempontjából logikus váddal, hogy nincs 
állandó állása, többnyire versfordítás-
ból, alkalmi munkákból él – rám ez a ne-
vetséges tárgyalás nagyon hatott, sokáig 
hánytam-vetettem a fejemben, s különben 
az, hogy Brodszkij a cikk szerint megta-
nult angolul és lengyelül, hogy T. S. Elio-
tot és Czesław Miłoszt eredetiben olvas-
hassa, még külön rokonszenvessé tette 
őt szememben. Egy évre rá azt olvastam, 
a  száműzetésből a költő visszatérhetett 
Leningrádba, ahol sok barátja és méltató-
ja élt, lám, még ilyen rendszerben is van-
nak kivételes túlélési lehetőségek.

1972-ben került sor Londonban a Po-
etry International című költői fesztiválra, 
ahová W. H. Auden segítségével a Szov-
jetunióból frissen kiutasított, Bécsbe de-
portált Joszif Brodszkijt is meghívták. Itt 
hallottam előszőr őt „élőben”: T. S. Eliot-
ról szóló gyászversét angolul is felolvasták, 
majd Brodszkij ugyanazt elmondta oro-
szul, kántálva – szinte énekelve. A mel-
lettem ülő Cs. Szabó László megjegyezte: 
„Siratódal! Ez a fiú elsiratja apját a zsina-
gógában”, s valóban úgy hangzott, mintha 
a zsidó származású Brodszkij vallásos si-
ratódalt írt volna az általa csodált konzer-
vatív amerikai Eliotról. Pilinszky mellett 
a fesztiválon Brodszkijnak volt a legna-
gyobb sikere; az előadás után bementünk 
a színészbüfébe Pilinszkynek gratulálni, 
de Josziffal is kezet tudtam szorítani az őt 
körülvevő angol csodálói gyűrűjében.

Másodszor Ann Arborban találkoztunk, 
két évvel később. Ide én a szláv tanszék, 
pontosabban Jerzy Andrzejewski itt tanító 
angol fordítójának meghívására érkeztem 
előadást tartani, de magyar barátunknál, 
Strümpel (Katona) Mariéknál szálltam 
meg. Egyik este itt összegyűlt egy nemzet-
közi társaság, és valaki említette, hogy itt 
van, mint „rezidens költő”, Joszif Brodszkij 
is. Hívjuk fel, hátha ráér ma este – mond-
tam –, és az ötlet bevált: Brodszkij ráért, 
szívesen átjött velünk vodka-tonikozni és 
borozni. Hosszan beszélgettünk, főleg iro-
dalomról – Brodszkij nagyon tájékozott-
nak mutatkozott, még azt is tudta, ki volt 
Balassi Bálint, mert oroszra fordította egy 
róla szóló (elég gyenge) magyar játékfilm 
szövegét. Most egy kiadó felkérte, szer-
kesszen egy kelet-európai költői antológi-
át – kit javasolnék az újabb magyar költők 
közül? Éppen nálam volt az Oxford–Cor-
vina kiadású, Love of the Scorching Wind
című Nagy László-kötet, amit Kodolányi 
Gyulával együtt szerkesztettünk, meg-
ajándékoztam hát vele Brodszkijt, említet-
tem neki Weörest és Pilinszkyt. Az újabb 
lengyeleket illetően Brodszkij véleménye 

megegyezett az enyémmel, ő is Miłoszt és 
Zbigniew Herbertet tartotta legtöbbre az 
elég erős lengyel mezőnyből.

Ezután szó esett a szovjet helyzetről, 
ami ekkor még elég kilátástalannak lát-
szott, legalábbis Brodszkij annak ítél-
te, mondván: „a mi éltünkben aligha lesz 
változás a Szovjetunióban, sőt a szov-
jet befolyás még növekedni fog Nyugat-
Európában, de éppen ezért lesz nagyobb 
mozgástere Kelet-Európának”. Még hozzá-
tette, csak olyan országban lehet igazán 
totalitárius rendszert létrehozni, amely-
nek nincsenek mély kulturális hagyomá-
nyai. (Ennek ellent mondott szerintem a 
nácizmus, hiszen a német kulturális ha-
gyomány nagyon erős volt, de a kato-
nai revans vágya erősebbnek bizonyult 
Goethénél és Schillernél.) Itt Brodszkij az 
oroszok ellen beszélt, mivel mint megje-
gyezte, a balti államokban és Örményor-
szágban nagyobb a kulturális szabadság, 
mint Moszkvában.

A  változás lehetőségét illetően én ke-
vésbé voltam pesszimista, mint Joszif, bár 
nem emlékszem, olvastam-e már Andrej 
Amalrik prófétikus könyvét: fennmarad-e 
a Szovjetunió 1984 után? Amalrik szibéri-
ai száműzetésében írta ezt a könyvet, ösz-
szevetve falujának 1970-es termelési ada-
tait az 1913-as adatokkal, amelyekből 
kiderült, hogy a Szovjetunió mezőgazda-
sága képtelen elég ennivalót termelni ah-
hoz, hogy el tudja látni az egész lakosságot. 
Amalrik még megélte a rendszerváltást 
és a Szovjetunió felbomlását, Brodszkij-
jal pedig pár évvel később megint talál-
koztam, alighanem egy cambridge-i költői 
fesztivál alkalmával, de még jóval a költő 
irodalmi Nobel-díja előtt, és akkor korábbi 
jóslatáról nem esett szó köztünk.

Joszif Brodszkij 1987-ben kapott iro-
dalmi Nobel-díjat, erről (egy versfordítás 
kíséretében) beszámoltam a párizsi Iro-
dalmi Újság első, 1988-as számában, ki-
emelve költészetének értékeit, de nem em-
lítve, hogy a díjat a Nobel-bizottság a többi 
közt azért ítélte neki, mert azt nem csak 
lírájával, hanem angolul írt tanulmánya-
ival is kiérdemelte. Brodszkij olyan nyelv-
tehetség volt, aki páréves amerikai tar-
tózkodása után már remekül, a született 
amerikai írókat megszégyenítve tudott fo-
galmazni angolul. Ugyanakkor nem volt 
mértékletes, hevesen élt, láncban dohány-
zott, sokat ivott; ahogy szokták monda-
ni, kétfelől égette élete gyertyáját. Még 
nem volt ötvenhat éves, amikor Thomas 
Mann-i halál érte a szép Velencében.
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komfort
a házhoz amit együtt építettünk
nem hívtunk szakembert
se kőművest se villanyszerelőt
mindent ami van magunk tettük bele
vagy hagytuk ki
gyertyafénynél ültünk
világítás azóta sincs
ahogy az alapozás is kiegyensúlyozatlan
itt élünk benne ketten
egy ideje mindig elkerüljük egymást
ahogy én sejtem te a hálószobában ragadtál
én legtöbbször az előszobába lépek csak be
itt vannak a rossz emlékek
hogy folyton várok rád
és nem tudunk elindulni
emiatt dühös vagyok
és mielőtt a sáros cipőm levenném
kilépek és soká jövök újra
a konyhába szoktam még
mert néha elveszítem a fejem
és anélkül hogy a kabátot levenném
berontok ide és felfalok mindent
szerettem veled enni
tetszett hogy ízlik a főztöm
eszembe jut ekkor is
mennyit várattál és ilyenkor
még elidőzök az előszobában
legyen értelme annak
hogy megint itt jártam
nappalink nem volt
társaságot sosem hívtunk meg
örültünk ha végre ketten lehetünk
a fürdőszobánkban kád van
valamikor melegvíz meg habok
amiből csak lábujjak látszódtak ki
elég hogy ettől elpiruljak
ide azóta be sem léptem
hogy utoljára
aztán eszembe jutott
milyen jókat beszélgettünk itt
fejtől lábig és fordítva
amíg kihűlt a fürdővíz
bemegyek és egy mozdulattal
húzom ki a dugót
hogy többé legalább itt
ne kerülgessük egymást

Aral
A legnagyobb sóstavak is
kiszáradnak.

Próbálhatják feltölteni
megfordított folyásirányú folyókkal,
mint a Gairdnert
vagy az Aralt
atomrobbantásokkal,

ezeknek a tavaknak a természetük,
hogy túlzott igénybevétel esetén
feltöltődni igazán sosem tudnak,
hiába indítják újra atomrobbantással,
az expozíció után
csak nukleáris szennyezés marad,
egyetlen gombnyomás akkora károkat okoz,
amelyet semmilyen ígéret nem állít helyre,

ha mégis magukra maradnak,
az egykor gazdag élővilágú vizeket
a por betemeti,
a tavakban az élet nem szűnik meg ettől,
csak megváltozik,
a régi lakók új otthont keresnek,
másoknak ez lesz az új,
nem is tó ez,
aki ezután látja,
sivatagot lát a helyén,

a folyók, amik táplálhatták,
más utat keresnek,
de nem a kiszáradtság az oka,
előbb kerestek más utat,
talán emiatt a kiszáradás,
a sókoncentráció meg
a párolgási veszteség miatt,
ebben a sóstó gödörben
marad valami a régiből,
csigaházak leginkább,
amik az emlékezés miatt kellenek,

pleisztocén végi állapotok ismétlődnek,
és ismétlődik minden,
a neogén, a holocén,
csak más néven,
eshet még annyi csapadék,
hogy egy időre
mocsár válhasson belőle,
addig sivatagi
hideg telek,
forró nyarak,
elterül és vár
ökológiai katasztrófákat,
amikért az emberek felelősek,
ahogy mindenfajta
bizalom elvesztéséért.
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HORVÁTH SZEKERES 
ISTVÁN

Helyek, ahol jól 
meg lehet dögleni
Éppen kinyírni készültem magam, 

úgyhogy ez a szag jól jött volna az egész 
jelenethez. Napokon keresztül fel sem 
tűnt volna senkinek. Csak a szokásos: 
már megint eltűntem napokra, a telefont 
nem veszem fel, ajtót nem nyitok, bassza 
meg! Bűzlött ugyanis az összes szomszéd 
udvara: folyamatosan trágya és a bar-
mok húgyszaga terítette be a környéket. 
Két-három lapát földdel eltemetett dög-
lött csirkék, élve elásott macska és ku-
tyakölykök teteme szaglott körös-körül. 
Talán egy-két héten belül feltűnne vala-
kinek az utcáról az ablakom belső felén 
gyülekező milliárd légy látványa, talán 
akkor törnék rám az ajtót. Itt jól meg le-
hetne dögleni. A rendőrök és a tűzoltók 
össze-vissza okádnák az ajtóm körüli ro-
hadt virágágyást. A rohadt virágágyást, 
amely miatt még azt a rettenetes, félsze-
mű macskakölyköt sem hagyta örökbefo-
gadni a tulaj, amelyik minden nap a tisz-
teletét tette az ajtómnál, és válogatás 
nélkül eltakarította az ételmaradékot.

Volt ott egy másik szag is. Napokig nyo-
moztam az eredete után, végül feladtam. 
Könnyen lehet, hogy a fészerből behozott 
régi bútorokból áradt. Öreg padlások, po-
ros vesszőkosarak, egérhúgy és halál sza-
ga volt ez. És mindenhova szétáradt, bele-
ette magát a ruháimba, a festményeimbe, 
mindenbe. Mikor a kislányom látogató-
ba jött, végigszagolt, mint egy kutyakö-
lyök, és azt mondta, apu, neked valahogy 
öregasszony szagod van. És  igen: magá-
nyos öregasszonyoknak van ilyen szaguk, 
olyan magányos öregasszonyoknak, akik 
a tolatóvágányon várják a halált, senki-
jük nem él már, tele az összes szekrényük 
naftalinnal, van vagy négy-öt macská-
juk, akik mindent összeszarnak, -pisilnek. 
Az ilyen öregasszonyok már alig mosakod-
nak, mert hát minek és kinek? Majd a hul-
lamosók tisztába teszik a testüket.

Én ezt a rohadásszagot próbáltam kiűz-
ni főzéssel. Nyár volt, nemrég béreltem azt 
a halálszagú segglyukat Segglyukfalván, 
a szomszédból vásároltam az első osztá-
lyú zöldséget meg csirkét. Fokhagymaola-
jat készítettem, köménymagot pirítottam, 
hagymát dinszteltem, mindezt zárt ajtók-
kal, hátha helyet cserél a két szag, hátha 
az új szagok elnyomják ezt az öreg halál-
szagot, de nem történt semmi. Mert ami-
kor meló végeztével hazaérkeztem, ugyan-
az a bűz fogadott. Nem is bűz volt, hanem 
annál alattomosabb valami. Igazából nem 
volt erős, de mindenhol ott volt, mint va-
lami utóíz a rosszul elkészített levesben, 
vagy a régi, avas cigarettadohányokban, 
öreg szipkákban: ott lappangott minden-
ben, minden mögött, mindent tönkreté-
ve. Mielőtt lenyelném a nadragulyate-
át és bevenném az altatókat, ezt a szagot 
szerettem volna még kiűzni, ezért aztán 
rettenetmód álltam neki főzni. Római kö-

ménnyel szórtam meg majdnem minden 
ételemet. Nem is tudom már, miért, a tu-
lajt próbáltam bosszantani vele vagy mi. 
Aki bejárt a lakásomba, mikor nem vol-
tam otthon. Szalmavirágok közé elrejtett, 
apró kamerámmal le is filmeztem az öre-
get, ahogy benyit hozzám, benéz a zokni-
jaim meg a gatyáim közé, a szekrénybe, 
a vécétartály fedelét emelgeti. Római kö-
ménnyel a faszariság ellen. A mosatlan 
férfihónalj szagú fűszerrel a kiszolgálta-
tottság ellen. Itt nem érdemes megdögle-
ni, gondoltam. Végül feladtam.

Mivel a tulajjal abban egyeztünk meg, 
hogy a kéthavi lakbér értékű foglalót csak 
akkor adja vissza, ha ő lakoltat ki, vala-
mit sürgősen ki kellett találnom. Szórtam 
tovább a római köményt, zúztam a fok-
hagymát, üvöltött a szobámból a zene nap-
estig, semmi nem történt. Aztán egy va-
sárnap délután a tulaj meg a családja egy 
szépnek ígérkező grillpartyt rittyentettek 
a kert végében, én pedig merevrészegen 
átgyalogoltam ezen a kis családias idillen, 
és csendesen, könyvvel a kezemben, meg 
egy nagy palack sörrel a hónom alatt le-
telepedtem a ribizlibokrok mellé, az  ár-
nyékba. És másnap délre már ki is egyez-
tem a tulajjal, hogy ha három napon belül 
elhúzom a csíkot a kacatjaimmal együtt, 
visszakapom a foglalót. Ami, akárhogy is 
vesszük, egy hónap albérlet, bent a város-
ban, és még mindig marad vedelni is.

A vasúti síneken túl, elhagyatott tola-
tóvágányok gazzal benőtt halmai mögött 
kaptam egy bolhaszagú szobát. Volt ben-
ne egy vizelde meg egy kézmosó, konyha 
a földszinten. Drágább volt, mint a segg-
lyukfalvi hodály, de legalább világosabb, 
és itt nem kértek foglalót. Viszont a föld-
szinten volt a konyha. És ezen a konyhán 
osztoztam egy öreg takarítónővel, meg egy 
nyeszlett neonácival és nagy, zsíros felesé-

gével. Minden hétvégén részeg volt a tel-
jes társaság, állt a bál, havonta legalább 
kétszer is kijárt a rendőrjárőr, mert fel-
jelentettek közülünk valakit a szomszé-
dos tömbházból. Mivel kanyargós, kátyús 
utakon lehetett csak bejutni ebbe a né-
hány utcából álló negyedbe, hát mire ki-
értek a zsaruk, addigra mindenki lecsen-
desedett, és tanúk híján az sem volt, akit 
büntetni. Ha meg akar dögleni az ember, 
ez egy tökéletes hely. Két jókora kampó ló-
gott a mennyezetről, egy gyerekhinta lóg-
hatott róla valamikor. A  kislányomnak 
is ilyet fúrtam fel a mennyezetre, lega-
lább kétszáz kilót megbír egy. És vettem 
egy kötelet, gyönyörű fojtóhurkot kötöt-
tem rá, majd felcsomóztam az egyik kam-
póra. Aláállítottam a festőállványomat a 
megkezdett festményeim valamelyikével 
meg egy kisszéket. Életem utolsó ecsetvo-
nása után csak fellépek a kis zsámolyom-
ra, nyakamra erősítem a hurkot és lépek 
egyet. És össze fogom magam szarni, mert 
úgy hallottam, az akasztottak összeszar-
ják meg -húgyozzák magukat, meg mag-
ömlésük is van, közvetlenül az eszmélet-
vesztés előtt. Micsoda egy teátrális jelenet 
lesz! Napokon keresztül a hurok látványá-
ra ébredtem, ezzel aludtam el.

Csütörtök délután volt. Fizetésnap. 
Szóltam az irodában, hogy másnap nem 
lesz időm bemenni. Hazafele vettem egy 
krémszappant. A legdrágábbat. Naná. Ol-
vastam valahol, hogy a kötelet akasztás 
előtt szappannal kell bekenni, hogy csúsz-
szon, mert az olaj nem célszerű, magukba 
szívják a rostok. Szép komótosan kentem 
be a hurkot szappannal: felhúztam, kenés, 
kiengedtem, kenés. Lecseréltem a félkész 
festményt az állványon egy másikra. Ta-
lálomra nyomogattam a színeket egy fe-

>>>>> folytatás a 12. oldalon

Kövek közt
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hér lapítóra, amit palettaként használtam. 
És csak úgy, késsel kezdtem felhordani a 
festéket a farostlemezre kasírozott vá-
szonra. Egész jó kis kép kezdtett alakulni. 
És igen, befejeztem. Talán az első festmé-
nyem, amire azt mondhattam, hogy igen, 
ezt befejeztem. Hogy ezen se plusz, se mí-
nusz. Kellene egy búcsúlevél, gondoltam. 
Illene. Nem volt ötletem, mit is írhatnék, 
illetve túl sok volt, egy teljes bibliányit 
összeírhattam volna, két hét múlva sem 
bírtam volna abbahagyni. Akkor inkább 
nem. De azért egy üres lapot és egy ceru-
zát ott hagytam a kávézóasztalkán. Le-
gyen egy kis talány, rejtvény. Felléptem 
a kisszékre, fejemet a hurokba helyeztem, 
behunytam a szemem és tettem egy fél lé-
pést, mire a szék felborult. A padlóra lép-
tem, lábujjhegyre. A hurok a nyakamra 
feszült, én meg ott álltam lábujjhegyen és 
nem bírtam a talpamra ereszkedni, mert 
kurvára szorított az a kötél. Úgy álltam 
ott egy fél vagy egy egész órát, végül a lá-
bammal elértem a kisszéket, felállítottam, 
felléptem rá és kivettem a fejemet a hu-
rokból. Vodkát vettem aztán, meg sört és 
két szál paprikás kolbászt.

Aznap este halálrészegen megdugtam 
a nyeszlett neonáci zsíros feleségét is, mi-
közben retkes térdű gyerekeik az udvar-
ban zajongtak. Mindezt csak azért, hogy 
utána a lehető legszarabbul érezzem ma-
gam. Csendes kis hülyegyerek volt a srác, 
mélabús szemekkel, alkarján forradások-
kal, meg házilag buherált tetkókkal. Gya-
lázatos húzás volt a részemről, aztán arra 
gondoltam, hogy ki tudja, nem is én va-
gyok az egyetlen erről a lepratelepről, aki-
nek megvolt az asszony. Talán ő is tudott 
róla, talán nem is érdekli, mert ő meg a 
mások nőibe eregeti a magját esténként. 
Mert azt láttam, hogy bár ősz van, este ki-
lenc után ér haza az építkezésről, ahol gü-
rizett, és hát sehol nem dolgoznak az épít-
kezéseken este kilencig.

Ugye megértem, hogy ő nem akar prob-
lémákat, kérdezte a tulaj, mikor egy es-
te meglátogatott szerény lakomban. Bó-
logattam, hogy igen, igen, megértem, hát 
persze, hogy. Nyugtatókra vedeltem a sört, 
így hát a tulaj arcát mintha valami kép-
ernyőn látnám, ahol digitálisan állítottak 
egyet a színeken. Az arcom lefagyott. Nem 
is az arcom, hanem inkább a beszélőkém 
fagyott le, ugyanis a gondolataim folyton 
leelőzték a beszélőkészségemet, ezért fo-
lyamatos fáziskésésben voltam magamhoz 
képest, és végül egyetlen szót sem bírtam 
kinyögni. Megpróbáltam kedvesen, meg-
értően mosolyogni, de csak valami kellet-
len vicsorgásra tellett. Én is éreztem, hogy 
ez most nem a helyzethez illő arckifejezés, 
de a vicsorgás valahogy odafagyott az ar-
comra, amitől röhögőgörcsöm támadt, és 
még akkor is kényszeredetten vinnyogtam 
a röhögéstől, amikor a tulaj közölte velem, 
hogy amennyiben másnap estig nem sze-
dem a sátorfámat, hát rámhívja a rend-
őröket.

Már a harmadik albérletemben lan-
doltam szűk három hónap alatt. Egy kis 
garzon volt, a város szélén, egy forgalmas 
körgyűrű közelében. Esténként tücskök 

ciripeltek meg néha felhallatszott a város 
túlvégéből a vonatok zaja. Már nem jár-
tam be az irodába. Nem is kerestek a kol-
légák. Harmadik vagy talán negyedik na-
pon egy foltos kismacskával az ágyamban 
ébredtem. Ott dorombolt a mellkasomon, 
áhítattal nézett rám nagy, sárga szeme-
ivel. És  csak dorombolt, dorombolt. Elő-
ző nap a sört kevertem a borral, vodká-
val, rummal. A macskára nem emlékszem, 
azt viszont láttam, hogy almot vettem ne-
ki, meg három macskaeledeles konzerv 
is ott hevert szanaszét szórva a szobá-
ban. Bazmeg, mondtam, bazmeg. Itt volt 
most ez a macska. Ha én kinyírom ma-
gam, előbb meg kell fojtanom a macskát, 
villant át a fejemen. Teleengedni a fürdő-

kádat vízzel, megfogni a torkánál, meg-
szorítani és a víz alá nyomni a fejét. Azt 
nem akartam volna, hogy étlen, szomjan, 
a  bűzlő hullám mellett nyivákoljon na-
pokon keresztül, vagy hogy éhségében a 
holttestem füleit meg orrát egye, míg va-
laki be nem rúgja az ajtót. Teleengedtem a 
kádat vízzel. Melegvízzel. A macska is be-
jött utánam, cérnavékony hangon ajvékolt 
ott nekem, apró fejét a lábszáramhoz dör-
gölte. Álltam ott egy darabig, majd levet-
kőztem és lassan beleereszkedtem a forró 
vízbe. A nadrágom zsebéből előkotortam 
egy csomag cigit, kivettem egy szálat, rá-
gyújtottam, hátradőltem a kádban és be-
hunyt szemmel azt suttogtam: bazmeg, 
bazmeg, bazmeg.

>>>>> folytatás a 11. oldalról

Fáradt pásztor
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Évelő növények gyepe
(Peluza plantelor perene)

Udvarban élek, de minden nap elakadok néhány órára
a lifttel az emeletek között, minden nap kicsit fennebb,
és minden alkalommal más gombok jelennek meg,
amiket hiába nyomkodsz, ugyanazokba a loopokba visznek,
az instabil kompozíciótörvények ugyanazon csoportjai,
amik egymás mellé helyezve színesebbé teszik

az életet. Tegnapelőtt úgy tűnt, egy szemüveges fiú meg van 
győződve róla,

hogy elfogytak az esélyei, miután szerelmének egy kisállatkás
gifet küldött – ahogy ő mondta, szomorúság és borzalom,
és már nem jött, hogy beindítsam a laptopot, hogy zúgjon 

fáradtan,
hogy velem együtt lemerüljön az átmenetben az alternatívról
a folyamatosra. 95% túlélné, ő a többi 5 között volt.

Határozott léptekkel indulok el otthonról, mintha soha
nem térnék vissza. Ha lenne egy macskám, amikor visszatérek,
úgy tenne, mintha nem ismerne. Ott várlak, ahol véget ér
a sivatag és kezdődnek a narancsok, ahol reggel felé hallhatod
a távolban a sakálokat, valami ilyesmit mondott nekem
az álomtündér, mielőtt lelőtték volna, hogy újjászülessen és

próbálkozzon, unottan, még egyszer.

Angyalom-angyalkám
(Înger-îngeraşul)

Angyalom-angyalkám, a diplomán és a munkán kéne agyalj,
és te kérődzöl egész nap, mint egy ökör.
Kicsim, amikor hozzád ér a cigi, kiálts te is néha megálljt,
mert le fogsz robbanni hamar.
Nézd, ma először szállt le egy kis robot az üstökösre.
Hagyd el te is az anyahajót és szállj le, ahol éred.
Én már félek az emberektől,
legtöbbször hallgatok, és máskor hülyeségeket mondok.

Ferde villanás a taxisofőr szemében,
aki megkérdezi, hogy mi újság, és utólag,
mennyire nehéz magadról beszélni.

Adok neki két marék aprót, Pall Mallt kérek, csúnyán néz,
nehogy lelépjek, amíg meg nem számolja.
A neumarktos fickó a járdaszegélyről
barátságosan megveregeti a vállamat, rosszul megy,
visszafordul ellenem a kölyök rosszasága, aki a földszinti
Sandu bácsi ablaka alá pisil,
mert labda nélkül maradt.

A törvények asztrális szinten jönnek létre,
a nap feledésbe taszítja a tegnap este ígért ökörködéseket.

Mert ha elmesélném, szétrobbantanák a magyarázataimat,
tapintat nélkül basznák szét a világomat,
egyes barátoktól eltávolodtam,
a többieknek nagyobb bajaik vannak, és segíteni próbálok nekik.

A tervek jönnek és mennek,
fosztogatják a magyar törzsek
Mén-Marót hercegségeit.

HORVÁTH BENJI fordításai

Pásztor Andrea 1990-ben született Budapesten, Üllőn nőtt fel. 
Szabadbölcsészetet és pedagógiát tanult. Jelenleg általános is-
kolában tanít alsó tagozaton. Verset és prózát ír.

Horváth Szekeres István 1975-ben született Csíkszeredában. 
Közel nyolc évig újságíró-karikaturistaként dolgozott az Új Ma-

gyar Szónál és az Erdélyi Riportnál. Jelenleg a Maszol.ro hír-
portálnak rajzol.

Radu Nițescu 1992-ben született Bukarestben. A Bukaresti 
Egyetem bölcsészkarán végzett. Két verseskötet szerzője. Itt kö-
zölt versei a Dialectica urșilor (Medvék dialektikája, Max Ble-
cher, 2016) című, második kötetéből valók.
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MUSZATICS PÉTER

Pannóniában
A  tihanyi házhoz az utcáról durván 

megmunkált, göröngyös, mohával benőtt 
mészkőtufa-lapok vezetnek, a  házban 
ugyanezek a szabálytalanul megformált 
kövek simára csiszolva – és a sok évtize-
des használattól még simábbra koptatva – 
folytatódnak, egészen a hatalmas nappa-
liig, és a teliüveg ablakon túl, a teraszig. 
Kilométerekre el lehet látni innen. Mint-
ha egy óriási festmény közepén állnánk 
– előttünk ott hullámzik a Balaton, a ho-
rizonton, a tó túlpartján pedig nagy, sza-
bályos szállodakockák váltakoznak falvak 
szabálytalan képével, fehér templomtor-
nyokkal és zöld dombokkal.

Képzeletem a teraszon el-elkalandozott 
innen a dombok mögé. Ezen a tavaszon 
nem lehetett utazni, a feleségemmel és új-
szülött Anna lányunkkal Tihanyban lak-
tunk, én pedig egy hosszú nyugati utazás-
ról szóló könyvön törtem a fejem. Járvány 
volt, a  kényszerű karantén-bezártság-
ban órákig tanulmányoztam felhalmozott 
könyveimet, a Brenner térképét, a druidák 
vallási rítusait, Torino fejlődésének tör-
ténetét, a római utak építésének módját, 
a champagne-i vásárok múltját, Burgun-
dia fénykorának és hanyatlásának részle-
teit. Egyre jobban kezdett érdekelni Bur-
gundia, az elsüllyedt ország. Egyre jobban 
vágytam arra, hogy valahol a francia–
olasz határon (talán San Remóban, ahol 
az előző tavasszal jártam) elkezdjem uta-
mat és könyvemet, ami Franciaország ke-
leti határai mentén észak felé, részben a 
régi Burgundia városain át az Alpok há-
góin, a svájci tavak vidékén, a Vogézeken 
és az Ardennek erdőin keresztül vezet, és 
valahol az óceánnál ér véget. Európa ké-
pe a könyvek által kitágult képzeletemben. 
De nem utazhattunk, az európai államok 
a járvány miatt éppen lezárták a határai-
kat. Pannónia, a Balaton és a Tihanyi-fél-
sziget volt a realitás.

A  ház a Kopaszhegyen valamikor az 
1960-as években épült, Oma emlékei sze-
rint egy francia lakberendezési magazin 
terveinek szabad felhasználásával – az-
tán olyan jól sikerült, hogy nem sokkal ké-
sőbb egy magyar lakberendezési magazin 
címlapjára is fölkerült. Oma, aki a kora 
nyártól szintén velünk élt a házban, a fe-
leségem nagymamája. Sok évtizede töl-
ti a nyarakat Tihanyban, többnyire má-
justól szeptemberig. Nyolcvankilenc éves, 
egyenes tartású, elegáns asszony, született 
Wein Éva, aki, nomen est omen, szereti a 
bort és a jó diskurzust. Esténként a vacso-
rához balatonfüredi vizet ittunk a közeli 
savanyúvízforrásból vagy boroztunk – és 
beszélgettünk. Nyolcvankilenc év magasá-
nak számos története és történettöredéke 
bukkant ilyenkor a felszínre, rég halott ro-
konok, szomszédok és barátok, köztük írók, 
mint Illyés Gyula, képzőművészek, mint 
Borsos Miklós, tihanyi asztalosok, vendég-
lősök, borászok, maga a falu, évtizedekkel 
ezelőtti és mai lakói. A sok év és emléktö-
redék szinte egybefolyt, a teraszon néha 

magam is úgy éreztem, az időtlen Tihany-
ban ülünk és borozunk, ahol az, ami régen 
súlyosnak vagy fontosnak tűnt, már nem 
olyan lényeges, a lényeges viszont jól lát-
szik és megragadható. Talán a kor és An-
na lányunk születése is közrejátszott ezek-
ben az érzetekben és gondolatokban, talán 
a bezártság is.

Napközben nagyokat sétáltunk a szinte 
néptelen Tihanyi-félszigeten. Sokat olvas-
tam, egyre több helyi szerzőtől, tihanyiak-
tól és a Balatonhoz kötődőktől. A Burgun-
diáról szóló könyv terve háttérbe szorult 
– Pannónia, egyelőre, erősebbnek bizo-
nyult. A falu és a félsziget üresen álló csár-
dái és álcsárdái, a kikötők, a turisták nél-
küli ajándéküzletek, a tufából épült régi 
és újabb parasztházak között és a környe-
ző szőlőhegyek útjain (a séták célja részben 
Anna lányunk elaltatása volt) egyre ottho-
nosabbnak éreztem Tihanyt.

Délutánonként begyújtottunk a ré-
gi, zöld mázas cserépkályhába, gyújtós-
nak összegyűjtöttem a ház melletti fenyők 
gyantás tobozait és kis gallyait. A nappa-
liból vagy a teraszról a déli partszakasz 
hosszú kompkikötőjét és az átkelő kom-
pokat néztem, és a Balatont, ami minden 
percben más volt, foltos, fényes, csillogó 
vagy szürke. Néha a járvánnyal kapcso-
latos friss híreket böngésztem az interne-
ten, és arról álmodoztam, hogy egy bécsi 
kávéházban, például a Sperlben olvasom a 
fakeretre feszített friss, nyomtatott lapo-
kat – hiába, az ember hálátlan és korlá-
tolt lény, sosem elégszik meg a jelennel és 
a jelen által adottakkal. Ezt a mellettem 
fekvő, később már kúszó-mászó Anna bé-
bi is megerősítette, akinek szintén mindig 
más kellett, mint amit éppen adtunk neki.

A hírek, azaz a külvilág egyre kevésbé 
érdekelt, annál inkább a ház és környeze-
te. Oma történeteit és történetfoszlányait 
hallgatva egyre inkább az volt a benyomá-
som, hogy egész emberi-történelmi tudá-
sunk olyen esetleges, töredékes, mint az 
ő elbeszélései és a mi beszélgetéseink. Bi-
zonyos elemei összeillenek, mások nem, 
a képzelet által kiszínezett múlt – sőt: a je-
len – egy-egy darabja néha felbukkan és 
fellobban, mint a láng, aztán elenyészik.

A ház, amit Oma és Opa – a Tihanyban 
nyugvó Hampel Antal – épített, szintén so-
kat mesélt, némán, tájbeli elhelyezkedésé-
vel és berendezésével, régi bútoraival és 
használati tárgyaival, Borsos-csendélettel 
és a mester fém domborműveivel. Tepsik 
és más főzőedények sorakoztak a lakkozott 
fagerendák alatt, a környékbeli parasztok-
tól évtizedekkel ezelőtt vásárolt, galamb-
motívumokkal faragott és festett, szög nél-
kül összeállított masszív parasztszékek és 
–asztalok, virágmintás erdélyi tálak és szí-
nes fatálasok – az egyiken látható volt az 
évszám: 1894 –, meg több száz éves ládák, 
benne a ládafiával, kenyér- és pecsenye-
sütő tálakkal, tojásfőzővel, fánkformázó-
val, kulacsokkal, tányérokkal, bögrékkel, 
más konyhai eszközökkel, kerti meg szü-
reti szerszámokkal. Némelyikről már Oma 
sem tudta megmondani, milyen célt szol-
gáltak.

De  mégsem volt ez a domboldali ház 
múzeumszerű. Inkább lakályos. A helyiek 
által békalencsének is csúfolt szabályta-
lan, vulkanikus eredetű mészkőtufa járó-

lapok behozták a természetet a házba, ami 
egyszerre emlékeztetett az 1960-as évekre, 
a háború utáni optimista modernség élet-
érzésére, a 19. század Biedermeierére és 
az ókorra. A nappali hatalmas ablaka előtt 
agyagkorsók sora állt, és a terasz párká-
nyán is, sőt, a kertben is néhány ponton, 
határozottan római hatást keltve. Mind-
ez, a régi magyar népi motívumok és az 
antik mediterrán birodalmat idéző edé-
nyek, a tó látványa és a víz felé lépcsőzete-
sen lejtő kert a gondosan nevelt ciprussal, 
meggy- és barackfáival, mandula- és füge-
fáival adta azt a nehezen meghatározható 
Pannónia-érzetet, amit a nappali polcain 
álló, okosan, évtizedek alatt összeváloga-
tott könyvek csak erősítettek. A magyar 
könyvművészetről és a magyar művészet-
ről meséltek – már borítóikkal is.

Volt közöttük néhány példány a régi Of-
ficina Kiadóvállalat 1945 előtti finom so-
rozataiból és a Szépirodalmi Könyvki-
adó Műhely-sorozatából. Mindkét kiadó 
rég elsüllyedt a politikai-gazdasági hul-
lámverésekben, és mindkét kiadó köny-
vei mintha egy soha-nem-volt álomvilágba 
vezettek volna. Öröm volt kézbe venni az 
ókori Pannóniát bemutató, hártyába cso-
magolt 1939-es kis Officina-remeket vagy 
a finom, szépen megtervezett és nyomta-
tott, vászonkötésű könyveket az 1970-es 
évekből. Valóságosabbnak, tartalmasabb-
nak, gondozottabbnak éreztem őket, mint 
sok mai könyvet. Bezártságunkban mene-
déket jelentettek, valóban megélt életek ér-
zetét árasztva maguk körül.

A Pannónia szép borítóján a provincia 
térképén kíváncsian betűztem ki a Bala-
ton felett a kelta „hercunitates” nép nevét, 
akik ezer-ezerötszáz évvel ezelőtt, a Ró-
mai Birodalom és a Magyar Királyság ide-
je között egy ideig éppen itt, ezen a Bala-
ton-felvidéki tájon éltek, aztán feloldódtak 
a latinok, a szlávok és a magyarok között; 
ma a nevükre sem emlékszünk. Kovrig 
Ilona könyve már első soraival megfogott: 
„Magyarország területén, földrajzi fekvésé-
nél fogva, az ókorban is érintkezett Kelet a 
Nyugattal. Pannónia kultúra tekintetében 
már ekkor végérvényesen a Nyugathoz 
csatlakozott, de földjét Kelet szellemi és 
anyagi kultúrája sem hagyta érintetlenül. 
A két oldalról jövő kultúráramlatok itt ta-
lálkoztak össze, s noha a nyugati tényezők 
mindég erősebbek voltak, végeredmény-
ben mégis a kettő egyesüléséből előállott 
keveredés határozta meg az itteni művelő-
dés sajátos arculatát.” Távoli provincia volt 
Pannónia, nem tartozott a jelentősek kö-
zé, Róma hatása mégis erősnek bizonyult. 
A  napfényes, latinos Nyugat-Magyaror-
szág, a Dunántúl mítosza is erre épült.

A  Pannónia szerzője talán a néme-
tes-bécsies iskola neveltje volt, könyvét, 
mint az egész Officina Képeskönyvek-so-
rozatot, a  művelődés polgári eszménye, 
a  Bildung motiválhatta. „Minden kötet 
önálló egész, a teljes sorozat mégis nagy-
arányú, összefüggő egység”, írták büszkén 
az egyik kötet végén. Az Officina Könyvtár
Marcus Aureliustól Saint Simon hercegen 
át Montaigne-ig a legjobbakat publikálta, 
a képeskönyv-sorozat gyönyörű kötetei a 
magyar városi építészettől és a bútormű-
vességtől a porcelánkészítésen át a szob-
rászatig és az ötvösségig mutatták be a 
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két világháború között a legjobb művésze-
ti hagyományokat és eredményeket. A so-
rozatok szerkesztőinek célja az lehetett, 
hogy elhozza Európa kincseit a provinciá-
ba, magyar nyelven a magyar olvasóknak 
– és hogy a nemegyszer a központok mintái 
után kullogó hazai művészek és mesterek 
alkotásait friss hangon, tág kontextusban 
mutassák be a kisszámú, de lelkes közön-
ségnek. A magyar polgárságnak, bármi-
lyen szűk és illuzórikus volt ez a réteg a 
modernkori Pannóniában.

Illés Endre, a polgár-író Örvények között
című könyvét is megtaláltam a tihanyi ház 
polcán. Ki tudja, hogyan és mikor került 
ide a baráti Borsos-házaspártól, erre már 
Oma sem emlékezett; Illés mindenesetre 
könyvét nekik, „Bubának és Miklósnak, 
igaz barátaimnak” dedikálta. A Szépiro-
dalmi Könyvkiadó egykori nagyhatalmú 
igazgatója a maga módján, az Officina év-
tizedekkel korábbi vállalkozásához hason-
lóan, szintén a legjobbakat akarta terjesz-
teni és kiadni – a tömegeknek szánt Olcsó 
Könyvtárával éppúgy, mint a kisebb pél-
dányszámú Magyarország felfedezése- vagy 
Műhely-sorozataival. Ezeket a köteteket is 
öröm kézbe venni. Borsos Miklós önélet-
írása, a Visszanéztem félutamból, szintén 
dedikált – Omának és Opának –, és felesé-
ge, B. Kéry Ilona könyve is, a Kertem, ami 
tihanyi házuk és kertjük viszontagságos, 
de konok megalkotását írja le. És valahogy 
ide került a szomszédban lakó Illyés-há-
zaspártól Márai Sándor Ég és földje, szer-
tartásosan és személytelenül dedikálva 
az írótársnak – Márai nem írt mindig szé-
pen Illyés Gyuláról, akit a kommunista 
hatalomátvétel után az ország egyik leg-
nagyobb írójaként tiszteltek, sok százezer 
példányban publikáltak, és akinek tihanyi 
háza és kertjének malomkerékből készült 
asztala is országosan ismert lett televíziós 
szerepléseinek köszönhetően. Illés és Ily-
lyés között ott feszült az akkori magyar 
irodalom, az „irodalmi élet” és a „kultúr-

politika” megannyi harca, sebe, örvénye, 
a kollaboráció dilemmája, a diktatúra ke-
gyetlen és sokszor láthatatlan játéksza-
bályai. Visszatekintve mindez nem sokat 
számított, csak a sorok ereje, amik a régi 
könyvekből sugároztak – vagy koppantak 
üresen a padló kövére.

Nem tudtam sokat – az obligát adato-
kon túl – Illyésről. A régi könyvek között 
egy Tihanyt meghitten bemutató fotóal-
bumot is találtam, előszavát a nagy öreg 
író írta. Nemcsak nyári, téli vendég, mi 
több, helyi lakos volt, jól ismerte a falu-
belieket, értett a nyelvükön. A Naplójegy-
zetekben, melyeket nagyrészt szintén Ti-
hanyban vezetett, a keserűség keveredik 
az élettapasztalattal, a falusi óvatosság a 
világlátott, beérkezett író magabiztossá-
gával, az aktuális rend elfogadása, termé-
szetesnek vétele a kilátástalanság sorai-
val. Mindezt átszövi a két világ határán 
élő, paraszti származású, de a francia kul-
túrán nevelkedett, tihanyi házában bará-
tainak csigát sütő, egyszerre kifinomult és 
robusztus író vívódása – ennek egyik leg-
megrázóbb bizonyítékát a könyvben több-
ször is elolvastam: „A magyar irodalomból, 
a magyar életből öngyilkossággal illik ki-
lépni. Akármilyen lesz látszatra a halálom, 
rendelkezésem – most, még világos fővel, 
testi s szellemi képességeim birtokában –, 
hogy úgy tekintsék, megöltem magam. 
Nem a saját érdememből. A világos fejjel 
magunk iránt támasztott igény közt és a 
lehetőség közt itt akkora a távolság, hogy 
a hűség itt csak tragédiába torkollhat.” Ily-
lyés, a mogorva, a politika legfelsőbb kö-
reivel is kapcsolatban lévő sztáríró nyolc 
évvel az 1956-os forradalom után írta ezt, 
egy „konszolidálódott” országban, ahol az 
orosz megszállás utáni kényszerű nyuga-
lomban mégiscsak újra elindult az élet – a 
„magyar élet”.

Régi kapcsolatok, barátságok és viták 
bukkantak elő a könyvek olvasása közben, 
meg szóbeszédek, komoly és komolyko-

dó vélekedések egyik vagy másik író vagy 
könyvkiadó jelentőségéről, pozitív vagy 
negatív szerepéről. Bevallom, ez  engem 
egyre kevésbé érdekelt. Üdítőbb volt fes-
tők önéletrajzi írásait olvasni – olyan fes-
tőkét, akik meglepően jól írtak. Bernáth 
Aurél Így éltünk Pannóniában című zöld 
vászonkötésű kötete – Oma egyik kedvenc 
könyve – remeklés. A könyv is és a tartal-
ma is. A benne lévő színes, rajzolt, „hely-
színrajznak” nevezett könyvjelző a fes-
tő-író szülőföldjét (ami az én szülőföldem 
is): a Balaton közeli, nyugati medencéjét 
ábrázolja. Az olvasó a sugárzó, a városo-
kat és falvakat leíró sorok hatására készte-
tést érez, hogy például Badacsonyba utaz-
zon és megszálljon a Hableányban, amit 
Bernáth olyan érzékletesen és szeretet-
teljesen ír le, még akkor is, ha a régi fo-
gadó névadója „magyar mitológia a múlt 
századból, siratnivalóan szerény”. Az  el-
képzelt erotikus lányalakban, a Hableány 
étterem és fogadó vágyott képében és ne-
vében „benne van a Biedermeier könnyed 
szelleme”, a régi dunántúli építészet, utca- 
és tájkép, nem beszélve ételek illatáról és 
ízéről, meg persze a Balaton északi part-
ján, a vulkáni talajon termő borok zama-
táról. Az embert elfogja a vágy, hogy a ba-
dacsonyi fogadóban éjszakázzon, mintha ő 
is az 1820-as vagy az 1920-as években len-
ne, a Balaton fényeit nézze és a tó illatát 
szagolja. A tihanyi ház teraszán esténként, 
a mostani Balaton fényeit nézve és illatát 
szagolva álmodoztam ilyesmiről. Évszáza-
dokat utaztam képzeletben.

Közben virágoztak a mandulafák, az-
tán a tölgyfák, ébredezett a természet és 
a falu. Ennek bizos jele volt Nagy István 
és Katalin érkezése és partmenti borkimé-
résük megnyitása is. Ők télen Kelet-Ma-
gyarországon, Békés városában, a  Liba-
zug utcában élnek, májustól szeptemberig 
árulják Tihanyban a közeli falvakból szár-
mazó borokat, aztán ősztől tavaszig ismét 
az Alföldön várják a balatoni hónapokat. 
Sok szép estén éreztem úgy Nagyéknál, 
a kikötő közelében, hogy jobb jó borokat 
inni, érdekes alkalmi magyar, német, oszt-
rák, lengyel és más beszélgetőtársak kö-
zött lenni, mint önmarcangoló írók régi 
csatáin gondolkodni.

Van, aki borral keveri a savanyúvizet. 
A szénsavasabbja jól vegyíthető a helyi bo-
rokkal, az olaszrizlinggel, a szürkebarát-
tal, a  ritkább badacsonyi rózsakővel és 
kéknyelűvel. Mi külön ittuk őket. A Bala-
ton északi partján sok ilyen vízforrás fa-
kad; ez is a régi vulkánoknak köszönhető. 
A közeli füredi forráshoz hetente-kétheten-
te mentünk friss vízért. Azt mondják, ta-
vasszal, tölgyfavirágzáskor a legjobb a for-
rás vize. Az biztos, hogy ilyenkor pezsgőbb, 
szénsavasabb volt. Sokszor sorba kellett 
állnunk: nemcsak mi, sok környékbeli itta 
szinte kultikus tisztelettel a savanyúvizet.

A gyíkok megjelenése is a tavasz biztos 
jele volt. Az egyik, amelyik valamivel na-
gyobb és színesebb volt a többinél – zöld 
csíkos teste, kék begye, szürke feje volt, ál-
talában mozdulatlanul napozott a terasz 
párkányán –, minden nap megjelent. Reg-
gelenként már szinte vártam a felbuk-
kanását a tufaköveken, a  Rómát idéző 
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agyagkorsók között. Ittam a kávét, figyel-
tem az átkelő kompot meg a gyíkot, és jól 
éreztem magam.

Annával nagy sétákat tettünk, sokszor 
nehezen aludt el, de a kopaszhegyi háztól 
az Aranyház utcáig tartó úton szinte min-
dig biztosan álomba sírta magát – vagy, 
jobb esetben, mosolyogva szendergett. Egy-
szer-kétszer még nagyobb sétát tettünk az 
aranyházig, amiről az utca a nevét kap-
ta. Az egykori forráskúpból, az aranyház-
nak nevezett vulkáni eredetű sziklák kö-
zül már nem lövell gejzírszerűen a víz, sem 
a forró, sem a kellemes és jól iható hűvös, 
és a névadó aranysárga zúzmókat sem ta-
láltuk meg rajta, de a kilátás nagyon szép 
innen. Sokat sétáltunk az állítólag a ki-
aludt vulkán kráterét kitöltő Belső-tó kö-
rül, meg a mandulafák és a szőlőtőkék kö-
zött, és az északnyugati öbölben is, ami 
szinte tengeröbölre emlékeztet. Oma el-
beszélése szerint itt valaha sziget lehetett, 
ami a tó vízszintjének emelkedésekor el-
tűnt, de a helyiek között makacsul tartja 
magát a legenda elsüllyedt római villák-
ról és kincsekről. A tufából épült házak, 
az apátság óriási barokk tömbje, a modern 
étterem- és kikötőépületek lapos üveghá-
romszögei egy-egy kilátópontról – a dom-
bok vagy a Balaton hátterével – néha va-
lószínűtlen összhatást keltettek. A formák 
és a színek összjátéka minden pillanatban 
más volt. Mintha e tájon élve egy pásztor-
idill szereplői lettünk volna.

Borsos Miklós és felesége könyvei el-
alvás előtt, miközben a lányunk békésen 
szuszogott a kiságyában, ugyanerre a táj-
ra nyújtottak még tágasabb kilátást. A va-
lóságos, érzéki és a szellemi élmények egy-
befolytak a ház éjszakai nyugalmában. 
Egy festő-aranyműves-szobrász-grafikus-
művész és egy kertépítőművész könyvei-
nek társasága mintha a valós, személyes 
társaság élményét nyújtotta volna évti-
zedek távolából. Tihanyi íróbarátainak 
könyveihez hasonlóan Borsos önéletírását 
is átszövik a történelem és a politika kény-
szerűségei. Az agyonolvasott, foltos kötet 
gerincén a sorozatnév nagy Műhely-betűi 
mellett fekete keretben a szerző és a cím, 
a kopott betűk, a szakadozó vászontáblák 
konok és tisztességes művész töredékes 
vallomásait takarták. De a kényszerűsé-
gek helyett a szépség és a szabadság domi-
nált barna oldalain. Összegzése talán ez a 
részlet lehetne: „Ha mégis számot kell ad-
nom őszintén, akkor elmondhatom, hogy… 
az egész élet, emberekkel, állatokkal, ma-
darakkal, növényekkel, városokkal, egek-
kel, csak modell volt számomra. Tanulmá-
nyok, följegyzések gyűjteménye, a látható 
világ birtokba vétele a költött világ érinté-
sével… öt évtized alatt sikerült megmene-
külnöm a művészi irányzatokhoz, divatok-
hoz való csatlakozástól.”

Borsos verssorokat hív segítségül, ha 
valamit nem tud vagy nem akar pontosan 
elmesélni. Mert 1972-ben nem publikál-
hat mindenről – de sorai között és szemé-
lyes sorsa mögött mégis ott az ország 20. 
századi sorsa, erdélyi gyerekkorától szülő-
városa román megszállásáig és kényszerű 
elhagyásáig, a második világháború túl-
élésétől – és frissen épült tihanyi házuk 

háborús hadszíntérré változásától és pusz-
tulásától – a sztálinizmus és a szocialista 
realizmus idején elszenvedett mellőzéséig, 
házuk és kertjük újjáépítésétől fiatal- és 
öregkori itáliai és francia útjaiig. Tihany 
menedékhely volt neki: „kis halászfalu a 
hegyen, csend és nagy víz”. Piros gerendás 
szobájában végül „hajszálgyökerek rajzo-
lásáról” ír: „Gyökerek, tövek feszülnek a 
mélyben, s a mélyből szívják a nedveket, 
miként az ember is a múlt mélyéből és a je-
lenben fölülről, a fényből kapja azt, amiből 
a jelent alakítja, valósítja meg.”

Házépítésről, pusztításról és újjáépí-
tésről írtam az előbb – és mennyire nem 
takarják ezek a szavak a lényeget: mert, 
mint Borsos felesége, B. Kéry Ilona – ba-
rátainak: Buba – könyvének oldalain ki-
bontakozik, valóságos, hosszú ideig tartó, 
nehéz, gyönyörű és gyötrelmes műalkotás-
ról volt itt szó. Kert- és otthonteremtésről. 
A könyv központjában nem a tihanyi ház 
van, hanem a kert. Mindent ebből a pers-
pektívából látunk. „A vágyból született a 
kert, vágyból Olaszország iránt” – írja Bu-
ba a könyv legelején. És ebben van vala-
mi örök: a provinciában, nem messze az 
egykori római úttól és a régi villa rusti-
cák romjaitól, létrehozni egy ideálkép má-
sát. Személyesen, töredékesen, buktatókon 
keresztül alkotni valamit. A háború alatt, 
1942-ben, a füredi móló végén ülve, a fél-
sziget „lágy vonalait” nézve fogant meg a 
Borsos-házaspárban a ház építésének gon-
dolata: Tihany „az apró szemű eső fátyolán 
át úgy pihent a vizen, mint egy görög szi-
get az Égei-tengeren… Bíztunk a 20. szá-
zadban. De rettenetesen csalódtunk benne. 
Később értettük meg igazán, minek kellett 
nekünk ez a kis ház és nekem ez a kert, 
amiért semmi áldozat és munka nem volt 
elég sok, nem volt elég nehéz.”

A zöld vászonkötésű Kertem legelső és 
leghátsó oldalain is finoman, sűrűn rajzolt 
növények tucatjai bukkannak elő (termé-
szetesen Borsos rajzai), mellettük, finom, 
szabályos kézírással, hosszú latin nevük. 
„A latin szavak hamarosan élettel, színnel, 
illattal, formával életre keltek, alakot öl-
töttek – írta Buba. – Valósággá és rövide-
sen ismerőseimmé váltak. Lefekvés után 
behunyt szemem mögött már a szép, haj-
lékony, kifejező és logikus nevük után tűnt 
fel képzeletemben a virág színe és formá-
ja.” A  Mediterráneumra annyira jellem-
ző örökzöldeket nehéz volt megtelepíteni, 
mert az itteni talaj a „pannóniai flóratar-
tományba esik”. A kertet a hely adottsá-
gainak megfelelően alkotta meg, okosan 
és türelemmel. Évek teltek el, amíg ki-
válogatta az ide illő virágokat, bokrokat, 
fákat, azokat, amik „optimális szépségü-
ket kifejleszthették”. Bizonyos fajták meg-
maradtak, mások nem. Háromszáz fajtá-
ból száz-százhúsz érezte igazán jól magát 
itt Pannóniában: „Uralkodó növényzetünk 
az olajfűz, a tuja, a boróka, a jegenyenyár, 
a virágos kőris, a tamariszk, a mandula, 
a rózsa, és féltve őrizzük még megmaradt, 
öreg levendulatöveinket.”

A Borsos-ház több részletben épült, a fo-
tókon mégis harmonikus egésznek tűnik. 
Anyaga tufa, lávakő. Benne mintha még 
mindig a vulkáni izzás, a lávafolyam ma-
radéka dolgozna. Tavasztól késő őszig éltek 
itt Borsosék, hasonlóan sok barátjukhoz – 

köztük Omához és Opához. A kert meg a 
kopaszhegyi ház nekik is a magánszféra 
és a biztonság iránti vágyból, játékaik, va-
csoratársaságaik és más közös programja-
ik pedig a közösség vágyából születhettek 
– hogy tartalmat adjanak a közösségnek, 
ennek a diktatúrákban annyira eltorzí-
tott fogalomnak. „Itáliásat” játszottak, 
felosztván, Itáliához hasonlóan, a hosszú-
kás Tihanyi-félszigetet városállamokra 
és fejedelemségekre. Ők északiak voltak, 
„toszkánok” – mi, lent a Kopaszhegyen, 
déliek. Talán „szerény magyar mitológia” 
volt ez is, ilyet játszani; talán az örök, de-
rűs provincia, Pannónia – és a jó élet jele.

Eljött a nyár, Annát egy hordozókendő-
be kötve a szűk, kertek közti ösvényeken 
rendszeresen lejártunk úszni a kopaszhe-
gyi házból. Félúton mindig láttuk Illyésék 
egykori házát, aztán újabb lépcsők és szűk, 
árnyékos ösvények következtek. Néhol 
mintha zöld növényfüggönyok között jár-
tunk volna. Illyés egy jegyzetében azt írja, 
hogy tízemeletnyi magasságból ereszkedik 
a partra – én nem éreztem ennyinek, de ha 
ez igaz, mi húszemeletnyit gyalogoltunk, 
míg kibukkantunk a kis stéghez, ami egy 
platánfa árnyékában vezetett a gyorsan 
mélyülő vízbe. A talaj előbb köves volt, ké-
sőbb iszapos, gyakran hínáros. Úszás után 
jó volt a bébivel a hátamon visszamászni a 
házba, különösen, ha már sült a borsika-
füves csirke, a rozmaringos krumpli vagy 
rotyogott a cseh káposztaleves, egy pörkölt, 
gyors lecsó vagy paprikáskrumpli. A jár-
vány, úgy tűnik, alábbhagyott, egyre több 
vendég jött, először óvatosan, aztán bát-
rabban. Mi már a helyiek fesztelenségével 
fogadtuk és kalauzoltuk őket a környéken. 
Megszoktam Tihanyt, szépsége természe-
tessé vált. A feleségem kitartóan kertész-
kedett, a  kis fűszerkertben termett tár-
kony, rozmaring, lestyán, kapor, borsikafű, 
citromfű, zsálya, mellette paprika és para-
dicsom, karalábé és kelkáposzta. Csodál-
tam kitartását és munkakedvét – én in-
kább a főzést élveztem, meg az ebéd- és 
vacsoratársaságokat a teraszon. Mi így él-
tünk Pannóniában.

B. Kéry Ilona „nyitott kertről” ír, ahova 
bárki betérhet. Vágytam arra, hogy lás-
sam ezt a kertet (meg Borsos piros geren-
dás szobáját) mai állapotában, de az új tu-
lajdonosok, akik a házaspár halála után 
megvették, a  járványra hivatkoztak, és 
nem engedtek be minket. Talán jobb is: 
képzeletemben így földi Édenkertként él. 
Mégis, Buba őszintén írja: „ne higgyétek, 
hogy ez a kert olyan szép, mint amilyen-
nek leírtam. Bizonyosan észrevettétek, 
hogy szerelemmel írtam, és tudvalevő: 
a szerelem vak és elfogult… És mint min-
den igaz szerelem, a sok gyönyörűség és 
öröm mellett, tele van bánattal, csalódás-
sal, kudarccal, kielégíthetetlen vágyak-
kal.” A tihanyi házból és a kertből a jár-
vány bezártságában elvágytam. Csak 
később kezdtem értékelni igazán. Dikta-
túra, háború, járvány, mind elmúlnak, de 
a kert szépsége és a kertek emléke meg-
marad. Szerencsére időben értettem meg 
ezt, és még szép hónapokat töltöttünk a 
saját kertünkben, egészen őszig. Aztán 
bezártuk a házat és bedeszkáztuk a nap-
pali teliüveg ablakait – hogy tavasszal 
majd újra kinyissuk.

>>>>> folytatás a 15. oldalról
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HELLMUT SEILER

Szeplők
(Sommersprossen)

Az éjszaka szeplői
ejtőernyőkön
a retinára szállnak.

Semmi sem zavarja e kis folyót,
amely te magad vagy. Amelyen át az idő elfolyik,
mintha sosem lett volna.

Milyen gazdagon megajándékozott is voltál:
ha lehunyod a szemed,
mindaz, amit látsz: a tied.

Evezés közben
(Beim Rudern)

Pasztell, a 19 éves Gudrunra emlékezve

A folyó holtágán evezve, a gyér nád mögött,
mely alig nyújtott védelmet a tekintetek elől,
két árnyékot láttunk, talán egy párt, egy kis szigeten.
Bármennyire is erőlködtünk,
nem tudtuk, mit látunk.

Kikötöttünk a kis szigeten, körülnéztünk. Nem volt
ott senki. Lefeküdtünk a fűbe, aztán egymás köré fontuk a karunk.
A folyóágon egy csónak haladt el. A benne ülők,
mindketten, erőlködve néztek felénk.
És nem tudták, mit látnak.

Ezt jól kifőztük
(Aus der Gerüchteküche)

Vegyünk egy kis képtelen koholmányt, friss hozzávalók jöhetnek 
bele a régióból,

egy-két szem igazság, nem több, és pároljuk puhára
apróra zúzott, szégyentelen közhellyel.
Amint kiengedjük a gőzt, az egészet
a rágalom pikáns szószával öntjük le,
a tudás fáján érett felismerés exotikus gyümölcsével garnírozzuk,
senki sem makulátlan. Kis lángon tovább főzzük, aztán
addig ízesítjük, mígnem igazán ízléstelen lesz.
Falatnyi adagokra osztva, amit most kifőztünk, agyonrágva,
szájról szájra adva, minden részvevőnek igazi élvezet lesz!

Semmi sem történt III
(Es ist nichts geschehen III)

A világűrből a föld valószerűtlenül kéknek látszik
– ki nem ismeri e képeket, és – ah! –
ezeket a színeket?! – az embert elfogja a gyengeség!

Egyedül csak Brazíliában 40 futballpályányi
esőerdőt vágnak ki. Naponta.

Nyugállományban lévő csúcsvállalkozók élvezettel
vágnak zsebre több havi nyugdíjat. Naponta.

Méhrajok ezrei hullanak el. Nem szívesen ismétlem magam.
Vegyi óriások tajtékoznak a méregtől.
Kísértetjárás:
A fajok kihalása nem ér véget.

Eközben, valósággal fülsértőn,
a „Titanic” Jókedv-Zenekara húzza a talpalávalót.

Eggyel kevesebb kívánság a listán
(Wunschliste weniger einem)

É.-nek

Sűrű szőnyeget csomóztam neked
mindennapi teendőkből,
hogy puhára lépjen a lábad;
meleg takarót szőttem
gondoskodásból, hogy gondok nélkül alhass;
apró szemű hálót vetettem ki,
melyben még ott ficánkol vélt utolsó kívánságod,
amelyet szemedben felcsillanni láttam.

És mégsem tudtam megakadályozni, hogy
– amint tekinteted a távolba réved –
egy parányi, fényes hintó,
melyhez tüzes fekete lovon
pödrött bajszú huszár vágtat,
ne tükröződjék nyugtalanul szemed íriszében.

Lepereg a szín
(Die Farbe blättert)

A vérbükk ágairól lepereg a szín
A madárrajok röptének iránya: rituálé
Mintha fájdalomtól görbülne felfelé az erdei út
Az olajfilm-tócsák összenevetnek a fellegekkel
A vadszőlőt lángra gyújtják a széllökések
Újra meg újra izzó vágyakozásban ég

Vad ember1 terpeszkedik a favázas házban

BENŐ ESZTER fordításai

1 Tipikus délnémet favázas ház homlokzatán látható, széttárt karral 
és terpesztett lábbal álló emberi figurához hasonló, támasztásra szol-
gáló váz.

Hellmut Seiler Németországban élő költő, műfordító. A Bras-
só megyei Kőhalomban született 1953-ban. Germanisztikai és 
anglisztikai tanulmányait Nagyszebenben végezte, majd Ma-
rosvásárhelyen tanított. 1988-ban telepedett ki Németországba. 
Irodalmi munkásságát több díjjal is kitüntették, pl. a Würth-díj-
jal (2000) és az Irseer Pegasus díjjal (2003). A Német Írószövet-
ség és a Nemzetközi PEN tagja, 2014-től az Exil-PEN főtitkára.

A Nyugati Pályaudvar előtt
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LOVÁSZ KRISZTINA

Párbeszédek
Nóta
– Mind a négyen énekeltek?
– Mind a négyen, kérem, illetve a Csuka-

pistának sose volt hangja meg hallása se, 
azt nem nevezném éneklésnek.

– Szóval nem tagadja?
– Nem, kérem, fenntartom, hogy a Csuka-

pista botfülű és kappanhangú, kérem.
– Az  most nem érdekes, hanem hogy a 

fürdőszobában?
– Igen, kérem, hisz ott szokott a fél világ, 

általában borotválkozás közben.
– És maguk mind ott borotválkoztak?
– Nem, kérem, akkor már mindenki túl 

volt rajta, ki-ki a saját fürdőszobájában.
– Aha, most rajtakaptam, tehát nem ta-

gadja, hogy összeesküvés folyt a fürdőszo-
bában.

– Hát én nem nevezném éppen összeeskü-
vésnek azt, ami ott folyt.

– De énekeltek és közben történt az össze-
esküvés az éneklés álcája alatt.

– Énekelve, a  fürdőszobában? Hát ha 
megmutatja, hogy hogy kell, isten bizony új-
ra összehívom a fiúkat!

– Ne szemtelenkedjen itt nekem, mert 
mindjárt hangot váltok én is!!!

– Ha szabadna javasolnom, a cisz mollt, 
vagy a b-mollt, az menne magához, a dúro-
kat felejtse el.

– Tényleeeg? Édesanyám szerint is lírai 
bariton lennék… de ne tereljük itt a szót, 
kérem, mert rögtön máshol találja magát! 
Szóval kossuthlajosaztüzente, legalábbis a 
szomszédja ezt üzente nekünk, hogy folyó hó 
harmadikán, ezt énekelték 23.35-kor az ön 
fürdőszobájában, ami az ő kamrájával kö-
zös falat élvez.

– Ki, a Lajos üzente maguknak a kamrá-
ból, miközben falatozott éjjel? Hát szerintem 
ez elég nagy bűn, éjjel falatozni, nemigaz?

– Ne zavarjon itt össze, kérem, egyszer-
re csak egy összeesküvést tudok felderíteni…
Szóval volt kossuthlajosaztüzente nótázás a 
fürdőszobában vagy sem?

– Nóta volt, de Kossuth apánk már rég 
meghótt, így ő nem vót jelen, s nekem név-
napom is vót, a gyerekek meg már aludtak, 
hát az asszony beterelt minket a fürdőszobá-
ba, a Csukapistának a hangjáról meg nem 
tehetek, kérem.

– Miért, hogy hívják magát?
– Lajos.
– De most mondta, hogy a szomszédját is 

Lajosnak hívják!!!
– Igen, kérem, de őt nem hívtuk meg, 

ezért hallgatózhatott bánatában a kamrá-
ban, szerintem ő is velünk dúdolt.

– Vagyúúúgy. Ebben az esetben elnézést 
kérek a zavarásért, megyünk a szomszéd-
hoz, ha a fiúk befejezték már végre azt a 
drótozást…

Meszelés
– Ezeket a fákat melyik osztály meszelte?
– Igen, kérem, a férgek ellen.
– Ne szórakozzon velem, hányan voltak?
– Kik, kérem, a kártevők?

– Akik a fákat meszelték, csak azt ne 
mondja, hogy az egész negyedik bé együtt 
meszelt, mert nem egyenletes.

– Nem, kérem, nem voltak mind jelen, ket-
ten beteget jelentettek.

– Na látja, rögtön kiszúrtam azt a két fát, 
hogy ketten nem meszeltek. Ketten nem me-
szeltek? Kik voltak, akik nem akartak me-
szelni, és miért nem jelentette?

– Akartak ők, csak betegek lettek, kide-
rült, hogy mindketten allergiásak a mész-
re, akkor most jelentem, meszes kézzel nem 
akartam, ketten hazamentek, kérem, ne 
meszelje el őket!

– Maga szórakozik velem, azt hiszi, hogy 
nem tudom, mi az az allergória, de a mész 
eddig nem szerepelt a listánkon.

– Nem, kérem, én nagyon régen nem szó-
rakoztam, így most sem szórakozom, de néz-
ze meg a Kánál, hátha úgy szerepel a listán, 
hogy kalcium-hidroxid, de lehet a cénél is, 
ha latinosan.

(…)
– Most mit bámultok így, folytassátok a 

meszelést, akik hiányoznak, meg jelentkez-
zenek nálam!

Gömbvillám
Gyerekkoromban féltem, úgy általában 

mindentől, ami ez a világ, de legjobban a ret-
tenetes erejű viharokban féltem, hogy egy-
szercsak becsapódik egy gömbvillám, átjön 
minden falon megállíthatatlanul és átlyu-
kasztja a hasamat. A gömbvillámokról sem-
mit sem lehet tudni, csak azt, hogy a félelem 
mágneses erővel vonzza őket, megérzik a fé-
lelmet, mint a kóbor kutyák, akik aztán meg 
is harapnak. Ilyenek ezek a gömbvillámok, 
az elektromágneses mezők kóbor kutyái.

Egyszer aztán úgy döntöttem, hogy in-
kább meghívok egy gömbvillámot vendég-
ségbe, kiteszem a félelmemet az ablakba, 
hallgatom a vihart a hegyek hangszóróin 
keresztül, és ha meg kell halni, hát inkább 
így, szemtől szembe, nem a paplan alatt. 
Persze lehet, hogy ez már bátorság volt, és 
ezért nem jött a halálos ménkű egyenesen 
a szívem közepébe. Kezdtem megkedvelni 
a viharokat, de még mindig féltem, úgy ál-
talában mindentől, ami ez a világ, vagy in-
kább az a világ volt. Amikor már lerendez-
tük a dolgot egymással, a gömbvillám meg 
én, elengedtek vagy inkább elküldtek az if-
júsági táborba, Diófásra. Innen nem mesz-
sze termelték ki az uránércet a bányászok, 
a  kommunizmusban kedvelt táboroztató 
hely volt, nyilván alkalmas a munkára va-
ló nevelésre a bányászati példamutatás ál-
tal. Talán a bányászok miatt, talán az urán-
érc szó titokzatos csengése miatt kísértett 
itt egy szörny, szarvakkal felszerelkezve, 
a nagyobbak ezzel ijesztegették a kisebbe-
ket, mivel természetesen csak ők látták a 
szarvakkal kísértő ördögöt. Omul cu coarne, 
így mondták románul, ennyit azért megér-
tettem, hogy neve is van a rettegésnek, ak-
kor még nem ismertük a diktatúra szót. Ha 
nevet adsz valaminek, elveszed az erejét, így 
tanították az öregek, a félelem neve Diófá-
son Omulkukoarne volt, de nem vettem ész-
re, hogy eltűnt volna az ereje. Esett az eső, 
villámlott az ég a Nyugati-Kárpátok lábá-
nál, titkon azt reméltem, bárcsak jönne egy 
gömbvillám, aki már a barátom, és akkor 
megkérném, hogy lyukassza ki ezt a Lényt, 

de leginkább a nagyobbakat, akik gonoszul 
élvezték a kicsik zokogását.

Amikor hazamehettünk végre a testvé-
reimmel a megszokott viharba, a csűr eső-
től fényes, megnyugtató cserepeihez és a 
hegyeket kettészelő villámlásokba, első dol-
gom volt, hogy kiültessem Diófásról hozott 
szörnyemet, és megetettem vele a kedvenc 
gömbvillámomat.

Vakációzó lakótelepi 
srácok
A vakációzó lakótelepi fiúk lent gyülekez-

nek már délelőtt tízkor a csengőzésre, ez egy 
játék, amit fentről, a nyolcadik emeletről is 
láthatnak az anyukák. Ilyenkor ócska bi-
ciklicsengőt pöcögtetnek a biciklikerékkel, 
aki elveszti az egyensúlyát és leteszi a lá-
bát a betonra, az veszít, ilyenkor neki kell 
az üvegvisszaváltó hátsó kertjéből kilopni 
az üvegeket és újként beváltani, hogy legyen 
fagyira pénz, szegény öreg úgysem veszi 
észre, apukáméknál tegnap vendégség volt, 
mondja ilyenkor a csengőzésben alulmaradt. 
Persze ezt nem lehet minden nap megcsinál-
ni, mert apuka azért mégsem iszik minden 
nap, különben nem vezethetné a mozdonyt, 
de az anyák mindig ledobnak összecsomó-
zott zsebkendőben egy kis pénzt, az a tarta-
lék. A csengőt mindig valaki más dobja be 
középre, ez a meccs is középkezdéssel kez-
dődik, az anyák nyugodtak, hallótávolságon 
belül vannak a gyerekek.

A lakótelepi srácok tanakodnak, hogy mit 
kellene csinálni, valahova menni kellene, 
onnan ide vagy innen oda leginkább, min-
denesetre fontos program a menjünk a kút-
hoz, ahol aztán a bicikliről le se szállva, fél 
combbal az ivókút fogantyúját tartva lehet 
inni. Na, megvolt a kút is, a vakációzó tele-
pi srácok a dinnyeárust veszik célba, ráccsal 
van elkerítve a sok finom dinnye, de a lakó-
telepi fiúk bicskával benyúlnak a rácsok kö-
zött, mert vagányak, és ott szelik darabokra 
a dinnyét, így kifér a résen, az árus nem lát-
ja a nagy halomtól, a dinnyeárusok külön-
ben sem néznek hátrafelé, amíg össze nem 
omlik a piramis. Amit nem esznek meg, le-
dobják a felüljáróról az autópályán szágul-
dó autókra, csak úgy placcsan, biztosan si-
et nyaralni a sok idióta, utána futás, bár az 
autópályán nem is tudnak megállni a dü-
hös sofőrök, hogy az autóstáskájukat rázo-
gassák a telepi srácok felé. A dinnyedobá-
lásban felváltva vesznek részt a vakációzó 
telepi srácok, mert valakinek mindig csen-
getnie kell, hogy a nyolcadikon az anyukák 
nyugodtan takaríthassanak, főzhessenek, 
s ha mégis kinézne valamelyik, ott van az 
ügyeletes, aki rögtön kész a válasszal, csak 
a kúthoz mentek inni, Erzsike néni. A kút-
ra nincs rálátás a nyolcadikról.

A lakótelepi srácok aztán sóderbe ugrál-
nak az egyetlen fáról, ekkor már elkezdődött 
a délután a kiálló, gazdátlan vezetékek ágai 
között, térdig süppednek a sóderbe, ez a sze-
rencse, a földelés, meg a meleg, száraz idő. 
Az építkezés még eltart vagy öt évig, amíg 
lesz végre egy rendes focipálya is, a tömbhá-
zak árnyékot vetnek rá, a templom kereszt-
je délben pont a kezdőpontra vetül, de már 
késő, túl késő, mert elmúlt a nyár, soha nem 
jön vissza mááár, csak néha álmukban csön-
get egy picit.
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Sakk, Drogok, 
Rock & Roll
A sportfilm egy viszonylag apró közös-

ség kedvelt zsánere. Talán Ron Howard 
Rush című munkája volt a mainstream 
kivétel, amelynek sikerült moziterembe 
csalni azokat is, akik nem rajongtak sem 
a Forma 1-ért, sem az autóversenyekért. 
Ennél is nagyobb bravó illeti A vezércselt
(The Queen’s Gambit), amely a Netflix hul-
lámzó felhozatalának egyik legnépszerűbb 
darabja, annak ellenére, hogy a kevésbé 
látványos sakkvilágba hivatott betekin-
tést nyújtani. Első ránézésre tökéletesen 
megfelelhet a sportfilm műfaji elvárásai-
nak, azzal az apró különbséggel, hogy nem 
magáról a sportról szól, és még csak nem 
is valós karriertörténetet beszél el. Bár 
sokan feltételezték, hogy a sorozat Polgár 
Judit magyar sakknagymester élettörté-
netén alapszik (és talán érdekesebb soro-
zatot kaptunk volna így), A vezércsel Wal-
ter Tevis azonos című regényének filmes 
adaptációja (megjelenésekor Polgár Judit 
csupán hat-hét éves lehetett), amelyben a 
szerző Bobby Fischer sakknagymester pá-
lyafutását mutatja be női szemszögből.

Felmerül a kérdés: miért kellene nővé 
adaptálni Bobby Fischert? Fontos kiemel-
ni, hogy a sakkvilág napjainkig jellemző-
en férfiak által dominált sportág – Polgár 
Judit például számos interjúban teszi szó-
vá, hogy több vetélytársa képtelen volt el-
ismerni egy (kiskorú) nő győzelmét, so-
kan még kezet sem akartak fogni vele, 
vagy épp azzal magyarázták vereségüket, 
hogy „rossz passzban voltak”.1 Még ma-
ga Bobby Fischer is azt nyilatkozta 1963-
ban, hogy a nők csapnivalóan sakkoznak, 
nem túl okosak, és igazából otthon lenne 
a helyük.2 Egy ilyen közeget női szemszög-
ből bemutatni valóban merész vállalkozás, 
azonban A  vezércsel viszonylag keveset 
árul el a sakkszakma megrekedt mentali-
tásáról vagy a női teljesítménnyel szembe-
ni általános szkepszisről, így – bár alapo-
san elvégezte házi feladatát a sakkpartik 
megtervezésében és koreografálásában – 
mégis naivnak és hiteltelennek tűnik.

A történet főszereplője Beth Harmon, egy 
kivételes intellektusú nyolc-kilencéves lány 
(a sorozat is következetlen az életkorát il-
letően), aki egy zűrös balesetben elveszí-
ti édesanyját, így a Methuen leányotthon 
neveltje lesz kamaszkoráig. Az intézmény 
gondnoka, Mr. Shaibel hosszú noszogatás 
után titokban megtanítja sakkozni, így a 
lány örökbefogadását követően gyorslép-
tékben eljut a helyi, országos, majd nemzet-
közi elismertségig. Beth sakksikerei mel-
lett hamar egyéb szenvedélyek is feltűnnek, 
ilyen az árvaházi évekből gyökerező drog-
függőség, majd az alkoholizmus, teljesít-

ménykényszer, és az elkerülhetetlen kiégés. 
Ebből adódóan A vezércsel nem is csupán 
„sakkfilm” vagy sportfilm, hanem készítői 
szerint legfőképp arra mutat rá, hogy „a zse-
nialitásnak ára van”.3 Nem újdonság a zse-
nikultusz, ahogy az sem, hogy a gyermek-
zsenik rendkívül népszerű szereplők voltak 
és lesznek (lásd Good Will Hunting, Young 
Sheldon, Wonder), hiszen – akárcsak a hor-
rorfilmekben – az ártatlan külső ismeret-
len (és ettől veszélyes) belsőt takar. Mindezt 
pár üdítően általános esendőség kell ellen-
súlyozza, ezért a zsenialkatok rendszerint 
rossz érzelmi intelligenciával rendelkez-
nek, ügyetlenül barátkoznak vagy udvarol-
nak, így valamilyen formában rokoníthatók 
a hétköznapi néző vívódásaival. Hosszú idők 
jól bevált receptje ez, Beth azonban már mo-
noton módon sikeres, irreálisan gyorsan ta-
nul (az utolsó részekben alig pár vágókép 
alatt válik legyőzhetetlen szimultán vil-
lámsakkossá), és sorra győzedelmeskedik a 
legtöbb megpróbáltatás felett, legyen szó al-
koholizmusról, drogaddikcióról, iskolai bán-
talmazásról, anyagi gondokról vagy Orosz-
ország rettegett sakkmestereiről.

Meglepően sematikus ábrázolásmód ez 
ahhoz képest, hogy A  vezércsel első rá-
nézésre nem tűnik „megúszós” sorozat-
nak, sorra botlik olyan témakörökbe, ame-
lyek napjainkban is heves viták tárgyát 
képezik (feminizmus, rasszizmus, politi-
kai manipuláció, amerikai–szovjet konf-
liktus). Bár a sakkszakma ismerten mi-
zogin és férficentrikus, Beth viszonylag 
felszínesen tapasztalja ezt meg, néha ki-
gúnyolják vagy megbámulják, esetleg fel-
tesznek neki pár szexista interjúkérdést 
arról, milyen nőként sakkozni és helye-
sek-e a fiúk. A Polgár Judit által említett 
viselkedésmintának nyoma sincs a sorozat-
ban, még a vérszomjas szovjet sakkmeste-
rek is elismerik Beth teljesítményét, így a 
„női Bobby Fischer története” tulajdonkép-
pen csak egy nő által játszott Bobby Fis-
cher-történet. A női lét megpróbáltatásait 
a többi szereplőn keresztül ismerjük meg: 
például Alma Whitley és férje toxikus há-
zasságában, Margaret (Beth egykori osz-
tálytársa) újdonsült „háziasszonyi” szere-
pében és lappangó alkoholizmusában, Mrs. 
Deardorff megfelelési kényszerében, Jole-
ne (Beth árvaházi barátnője) esetében pe-
dig mindehhez hozzájárul a bőrszíne is, így 
szinte elvárt, hogy felnőttkorában csakis 
történelmet és jogot tanulhat. Nem jutott 
azonban mindenhová az érzékenyítésből: 
a szovjet sakkjátékosok ezúttal sem lépnek 
ki az amerikaiaktól megszokott sztereotí-
piákból, ridegek, ellenségesek, kiaknáznak 
mindenféle gyengeséget (árvaságot, függő-
ségeket), mindezek „legyőzéséhez” azonban 
elég a csodákra képes amerikai összefogás, 
némi gyakorlás, hit, bizalom, tündérpor. 
Ellentétben a korábban említett Rushsal, 
a sportfilmekben fontos rivális-dinamika 
is alulmarad A vezércselben. Mivel a főhős 
nem hajlandó megismerni ellenfeleit (csu-
pán dominálni szeretné őket), így a néző is 
sematikus, mulandó ellenfél-szereplőket 
lát kompetens riválisjelöltek helyett.

Ugyan a sorozat szinte betűhíven ra-
gaszkodik a könyvalap dialógusaihoz és je-
lenetszerkezeteihez, mégis számos ponton 
eltér attól – többek közt egy elhallgatott 
szexuális abúzust, egy részleteiben külön-

böző zárlatot és pár rasszista viccet fejt 
le –, ezt egy szuperhőshöz illő genezistör-
ténettel kárpótolja, így végső csavarként 
kiderül, hősnőnket szándékosan megöl-
hette volna édesanyja a halálos autóbal-
esetben. Ezek a módosítások nem adnak 
hozzá A vezércsel gördülékenységéhez any-
nyit, amennyit elvesznek tőle: ugyan érez-
hető az idő, energia és kreativitás a so-
rozat egyéb területein, mégis helyenként 
megbicsaklik a bemutatni kívánt álomkép. 
A díszlet és a jelmezek például kifogásta-
lanok, Beth gardróbja precíz linearitással 
válik egyre elegánsabbá, komplexebbé, mi-
közben jól tükrözi a szereplő hangulatát, 
és (a vicc kedvéért) akad benne bőven pepi-
ta is. A zenei válogatás is kifejezetten han-
gulatos (még akkor is, ha a sorozat csúcs-
pontjára vágott Venus című szám még nem 
is jelent meg 1968-ban). A sakkjátszmák-
nak is nagyszerű feszültséget nyújthatna 
mind a vágás, mind a filmzene, mégis tét-
telenné válnak egy olyan főhőssel szemben, 
aki nemcsak gyűlöl veszíteni, hanem egy 
bizonyos ponton túl képtelen rá.

Nem A vezércsel lesz az a sorozat, amely 
napvilágra hozná az amerikai vagy nem-
zetközi sakkszakma kulisszatitkait és 
szisztematikus szexizmusát, viszont két-
ségtelen, hogy igényesen felvett, kellő-
képpen lendületes minisorozat, a Netflix 
idei sorozattermésében immár a sokadik 
projekt, amely tempós és élvezhető ütem-
ben szól arról, amit már eddig is tudtunk: 
a  tehetség és teljesítmény nemtől, etni-
kumtól és bőrszíntől teljesen független. 
A felszín alatt azonban A vezércsel is csu-
pán zsánerfilm marad, csak nem épp a 
sakk szerelmeseinek.

A  vezércsel (The Queen’s Gambit), 
színes, amerikai filmdráma, 7 epizód, 
2020. Rendező: Scott Frank. Forgató-
könyv: Scott Frank, Allan Scott, Wal-
ter Tevis. Szereplők: Anya Taylor-Joy, 
Chloe Pirrie, Bill Camp, Marcin Dorocin-
ski, Thomas Brodie-Sangster, Marielle 
Heller. Operatőr: Steven Meizler. Gyár-
tó és forgalmazó: Netflix. 
Jegyzetek
1 Lázár Fruzsina: Polgár Judit: Nem csak a férfiak 
a hibásak abban, hogy a nőket nem veszik komo-
lyan. Magyar Nemzet 2017. 11. 29. magyarnemzet.
hu/archivum/kulturgrund/polgar-judit-nem-csak-
a-ferfiak-a-hibasak-abban-hogy-a-noket-nem-
veszik-komolyan-3872191/ (2020. 01. 12.)
2 Bobby Fischer On Women: www.youtube.com/
watch?v=6NuBCU-wCSo (2020. 01. 12.)
3 Netflix: Creating The Queen’s Gambit: www.
youtube.com/watch?v=LzDhpEInMIg&t=78s 
(2020. 01. 12.)
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Valóságunk, te 
melankolikus, 
te párhuzamos
Hozzávetőlegesen az élőben közvetítés felé-

nél kezdtem feladni azt a szemléletemet, mi-
szerint a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulatának játékában Radu 
Afrim által színre vitt Grand Hotel Retroma-
dár című produkció társadalmunk kritikája 
lenne. Megközelítésem azért nem látszott már 
helyénvalónak, mert a produkcióba foglalt je-
lenségek fonákságáról, és arról, hogy azok mi-
ért vannak pont úgy, ahogy azt nekünk Afrim 
bemutatja, egyenként negyvenoldalas tanul-
mányt lehetett volna írni.

Egyértelművé lett, hogy a Belgiumból haza-
érkező – alkotói szabad évét fogyasztó – Mioa-
ra emlékezéséből kinövő színpadi történetnek 
nem ez a megfejtési kulcsa. A  rendező-drá-
maíró tehát – a maga sajátos és felismerhető 
módján – új rendezésével egyben újfajta opti-
kát is kiprovokált nézőjéből. Ilyen tekintetben 
pedig mindegy is volt, hogy az előadást online 
vagy a marosvásárhelyi színház nagytermé-
nek széksoraiból néztük-e, mert a kihívás nem 
volt kevésbé markáns vagy ütős, kevésbé kör-
vonalazott. Hogyan evickéltünk át a kommu-
nizmus korlátozó gondolkodása meghatározta 
huszadik századból a körül nem határolható 
huszonegyedikbe úgy, hogy alapvető társadal-
mi folyamatok végére „a rövidítésen” keresztül 
próbáltunk megérkezni? Pont úgy, ahogy ez a 
marosvásárhelyi színpadon látható a techno-
lógia és parttalan információáramlás befolyá-
solta, megváltozott emberi kapcsolatok ku-
szaságában, az elcsúszott gyermeknevelésen 
át a divatos vallásos bigottizmusig és baboná-
kig, kisebb kitérővel a nemiség és szexualitás, 
a szakmai és egyéni siker torz értelmezésében. 
Mindezt kendőzetlen csomagolásban mutatja 
meg Radu Afrim szövege és rendezői értelme-
zése úgy, hogy a Grand Hotel Retromadárban 
ad literam és spirituális értelemben is felépít 
egy párhuzamos világot, társadalmat olyan je-
lenségekkel és szereplőkkel, amelyek legalább 
annyira hajaznak a mi világunkbeliekre, mint 
amennyire nem (némiképp emezek valamifé-
le értelmezései).

Ha az Irina Moscu által tervezett – és a ko-
rábbi, szintén marosvásárhelyi Retromadár 
falnak csapódik és forró aszfaltra zuhan című 
produkcióból már ismert – hatalmas, egész 
nagyszínpadot uraló szállodát mintázó dísz-
letében történőket egyfajta, nagyon sziszte-
matikusan becélzott társadalomkritikaként 
értelmezzük, akkor akár nagyon unhatjuk is 
benne azokat a lírikus-melankolikus részeket, 
amelyek az előadásban az előbb említett folya-
matok érzelmi lecsapódásait villantják be mo-
nológok formájában. Radu Afrim színpadi esz-
széjében azonban ezeknek megvan a maguk 
helye, karikatúraszerű ábrázolást ellenponto-
zó jelentőségük. Miközben, persze, ezek tagad-
hatatlanul nem a mi világunk ritmusát idéző 
elmélyülést hozzák be a produkcióba. Olva-
satomban viszont csupán ezekkel az inter-
mezzókkal teljesértékű az a színházi kihívás, 
amelyet a drámaíró-rendező elénk helyezett.

A  Grand Hotel Retromadárban felsejlő 
szállodai hétköznapok nem túl eseménydúsak, 
szinte nem is történik olyan esemény, ami 
bármikor máskor nem pont így zajlana a sze-
replők – színpadi történet előttiként és utá-
niként elképzelt – életében. Ezáltal határol-
hatjuk be a színpadi szöveget kronológiailag 
a Samuel Beckett, Eugen Ionescu és Harold 
Pinter utáni időkből valóként, kitapinthat-
juk egyúttal azt a színházi hagyományt is, 
amelynek betudhatóan mindaz, amit látunk, 
nem furcsa számunkra, nézők számára.

Hogy milyen tekintetben „történik” mégis-
csak „valami” ebben a színpadi sztoriban, azt 
a későbbiekben említem, de most térjünk visz-
sza Mioarához, aki ötven év után fitten, nyu-
gati spleennel és kelet-európai honvágyfélével 
érkezik meg a hajdani kommunista tömbház-
ból szállodává alakított építménybe „emlékez-
ni”. De tulajdonképpen összerakni magának 
terápiás célokból azt, hogy a konszolidáltként 
beállított tanári pályája végén miért érzi még-
is kiüresedett roncsnak magát, „sikeres” élete 
alkonyához közeledve, miért nem tud a nyu-
gati életbe, tájba úgy belesimulni, ahogy a ve-
le egykorú nyugati egyén teszi. Ennek nyitját 
fejlődése origójában, a hajdani kommunista 
Románia egyik (már nem létező, felismerhe-
tetlenné alakított) panellakásában véli meg-
találni. Talán nem ugrik be elsőre, de ez a 
színpadi helyzet tulajdonképpen Afrim frics-
kája a hasonló témájú amerikai „művészkedő” 
kommerszfilmek untig lakkozott helyzetének, 
amelyben a nyugati kultúrában pallérozott 
szereplő „visszatér” abba a keleti, zordonként 
beállított közegbe, amelyet élete elcsesződé-
sének (igen, pont így!) helyszínével azonosít. 
Hogy a marosvásárhelyi produkcióban mit ta-
lál? Elmondom. Ugyanazt az összevisszasá-
got, amit bensőjében érzékel: a keleti és nyu-
gati értékrend és lazaság keresztmetszetében 
létrejött, kusza hétköznapiságot, amelyben 
szinte minden ugyanolyan, mint ott, ahonnan 
Mioara érkezett, de kicsit mégis más. A kü-
lönbséget a posztkommunista lihegés teszi, 
amellyel ez a társadalom felzárkózni kíván a 
mércéjét adó nyugatihoz, akár hajdanán.

Ne essünk tévedésbe: ebben a világban 
egyáltalán nincsenek egészséges kapcsola-
tok, Afrim világának legszédületesebb mu-
tatványa pedig a nemi identitás képlékeny-
sége, illékonysága. Itt nincsenek „klasszikus” 
értelemben vett nőstények és hímek, és bizo-
nyos tekintetben az előadás összes szereplőjé-
nek a szexualitása kísérleti terep. Ilyen érte-
lemben korántsem véletlen, hogy a produkció 
leginkább bűvöletbe ejtő három alakítása kö-
zül egy a férfias nőiség (a László Csaba által 

alakított Szilveszter Zita szállodatulajdonos-
né), a másik a nőies férfiasság (Varga Balázs 
transzvesztita szexuális munkása, Idecsi 
Amaryll) határaival kísérletezik, a  harma-
dik pedig a „nemtelen” időskor exponense (a 
Berekméri Katalin megformálta idős-italozó 
„őskori” lény, Zágoni Teréz). Közülük pedig a 
legszínesebb, leggazdagabb és leginkább za-
varba ejtő színészi mutatvány a László Csa-
báé, akit szinte jelenségként kell említenünk 
az Afrim-féle, igazán soron kívüli szereplő-
panoptikumban. Szilveszter Zita ugyanis eb-
ben a produkcióban olyan tökéletesen mintáz-
za a menopauzába lépő középkorú nő összes 
habitusát, gesztusát és hóbortját, hogy a pro-
dukciót követően még egyszer, a  biztonság 
kedvéért vetünk egy sanda pillantást a szín-
lapra, hogy vajon jól olvastuk-e a szereposz-
tást… De  amúgy ebben az előadásban – a 
László Csabáé kivételével – nincsenek is egyé-
ni alakítások, inkább szereplői konstellációk, 
amelyekből ki-kirajzolódik valami különösen 
szürrealisztikus kapcsolatrendszer. Vala-
mennyi szereplőt foglalkoztatja önnön szexu-
ális egzisztencializmusa, a nézőt meg az, hogy 
itt igazából minden effajta tevékenység vagy 
online, vagy pedig elméleti felvázolás szint-
jén teljesedik ki. Az egyetlen, aki nem tud mit 
kezdeni ezzel a be nem teljesüléssel, az a Gal-
ló Ernő alakította Szilveszter Aladár, aki fele-
sége, Zita körül nem határolható csapodársá-
ga, és ezt követő lelépése után öngyilkosságot 
követ el, ez lévén az egyetlen tettszerű „törté-
nés” a produkcióban. A „becsületbeli ügy” tra-
gikus vége azonban elmosódik ebben a kusza 
emberi összképben, amelyet egyformán ural 
a melankólia és a sziporkázó szövegbeli hu-
moros fordulatok sora. Posztabszurd életérzé-
sünket aztán az előadást követően is hosszan 
dédelgetjük.

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata. Grand Hotel 
Retromadár. Írta és rendezte: Radu Afrim. 
Online bemutató: 2021. január 8. Szereplők: 
Sebesi Borbála, B. Fülöp Erzsébet, Galló Er-
nő, László Csaba, Berekméri Katalin, Boros 
Csaba, Varga Balázs, Bokor Barna, Meszesi 
Oszkár, Ördög Miklós Levente, Bartha Lász-
ló Zsolt, Nagy Dorottya, Kádár Noémi, Tóth 
Katalin, Fülöp Bea, Nagy Péter, Szakács 
László. Díszlet-jelmeztervező: Irina Mos-
cu; díszlet-jelmeztervező asszisztens: Hu-
szár Kató; rendezőasszisztens: Fülöp Bea; 
zeneszerző: Boros Csaba; hang: Oláh Vin-
ce; fény: Koszta Nimród; vetítés: Trucza Sa-
mu; közvetítés: Sebesi Sándor; ügyelő: Sza-
kács László.
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„A világ végétől innen”
Kenéz Ferenc legutóbbi, válogatott ver-

seket tartalmazó kötetének akár mottója 
is lehetne a jól ismert Arany János-idézet: 
„Szülőhelyem, Szalonta, /Nem szült engem 
szalonba”. Ha az Arany-vers következő so-
rait el is felejtjük, akkor is sokat mond ez 
a citátum. Elsősorban, hogy Kenéz Ferenc 
is Nagyszalonta szülötte, akárcsak nagy 
elődje. Másodsorban, és ez talán még fon-
tosabb: Kenéz Ferenc Nagyszalontája – még 
ha a kor más is – sem sokkal vidámabb hely 
Arany szülővárosánál.

Kenéz Ferenc verseiben a táj, a kisvárosi 
környezet, a kor, a társadalmi meghatáro-
zottságok adják azt a hajtóerőt, amelyből hol 
szociografikus rajz, hol karikatúra, hol szi-
porkázó szójátékon alapuló költemény lesz, 
utóbbiban a sorok között kell kiolvasni a tár-
sadalomkritikát. A kötet első egységében, 
amely részleteket tartalmaz Édesgyökér – 
Gyermekrajzok 1–62. című nagyobb ciklus-
ból, pontosan ezen törekvésekre figyelhe-
tünk fel. Az olvasó előtt megelevenedik a 
20. század történelmének illúziótlan való-
sága, a szocializmus a hétköznapok szordí-
nóján keresztül, de épp a kisemberi átéltség 
folytán nagyon is hatásosan. Sztálin halá-
lának a híre groteszk helyzetképbe oltottan 
az Ezerkilencszázötvenhárom című versben. 
Mesteri a versek tömörítő ereje, ahogy egy 
hétköznapi történésben világok fordulását, 
emberi drámákat képesek magukba sűríte-
ni (Azok a nagy orosz mesekönyvek). Utób-
bi versben mesei idill és tragikum játszik 
egymásba, felvillantva, hogy amit gyer-
mekmesének akart eladni a rendszer, vele-
jéig hazugság volt. „Dehogy is tudtam […] 
édesapám harmincnyolc hónapig /volt, a fák 
alatt, bezárva,/ abban a szép, nagy, orosz /
mesekönyvben.”

Az  ideálok megfordulásának lehetünk 
tanúi a nemzeti emlékezetről, irodalmi ha-
gyományokról szóló versekben. A Gondnok, 
múzeumőr, tűzgyújtó című vers beszélőjének 
gyermeki tudatában a múzeumőr az igazi 
Arany János – habár semmiben sem hason-
lít a költőhöz. Arany János szülőháza körül 
minden kicsi, a koszorú az ablak mellett, 
a bejárat, a kirándulókat szállító gépkocsi-
vezető ablakában a piros-fehér-zöld zász-
ló (Nagyokat sóhajtó emberek). A groteszk 
kisvárosi János vitéz-előadásban olcsó pa-
pírmasé figurák szerepelnek, „a nap úgy 
fénylett,/mintha a bádogosnál /csináltat-
ták volna” (Petőfi és a vendégjáték), továbbá 
nagy történelemalakító forradalmak is hiá-
nyoznak innen (Vidéki történet).

A szülőföld átrendezése című vers a cik-
lus, akár még a teljes kötet kulcsverseként 
is felfogható: a „varázstalan, kopottas, csú-
nya táj”-ként aposztrofált szülőföld egyszer-
re a részvét, elutasítás és mégis vállalás ele-
gyeként áll előttünk. Az adottságok, ha úgy 
tetszik, a heideggeri világba vetettség ráis-
merése humorba oldódik: a szülőföldet nem 
mi választottuk, mert ha mondjuk, Párizs, 
London, Róma ellenében választottuk volna, 

akkor talán „a nagy Arany Szülőföld Érmét 
is/ megérdemeltük volna”. A vers nagysága 
abban áll, hogy a táj, a szülőföld refrénsze-
rűen ismétlődő jelzői: „varázstalan, kopot-
tas, csúnya” első esetben egyszerű látásél-
mény, jelzők és jelzett szó közötti kapcsolat, 
a vers végére viszont jelzők és jelzett szó vi-
szonyból alany-állítmány szerkezet lesz. Így 
a vállalás aktusa megteremtődik. Persze 
ez a vállalás korántsem hurráoptimizmus, 
a vers zárlatában ott a kesernyés, fanyar tá-
volítás: „az ott a szülőföld/ még akkor is /ha 
nem látszik rajta.”

A kötetben erős és üdítően friss hangot 
képvisel a Lilike medika leveleiből című poé-
ma. Tűpontos kor- és társadalomrajz a vers, 
melyen végighúzódik a megértés, a megbo-
csátás mosolya, elvégre a lakni kell, élni kell 
imperatívusza minden korban meghatározó. 
Persze a vers hatása nem merül ki ennyi-
ben. Mert mivé lenne a szociográfiai hiteles-
ség a fanyar irónia és a tökélybe szedett rím, 
ritmus, a szinte táncversként perdülő sorok 
nélkül. Erre csak ráerősít az utolsó sorok 
refrénszerű ismétlése. És persze a megját-
szott naiv hang, mely körmönfont módja an-
nak, hogy kemény igazságokat mondjon ki.

Nagyon jelentős téma a kötetben a sza-
badság. A  Kérem, de hát ki mondta neki, 
hogy repüljön? című szabad- és prózaverset 
elegyítő költeményben a szabadság szim-
bóluma a repülés. Aminek viszont egyenes 
következménye a zuhanás. „A szülőföld él-
ménye oly megdöbbentő, /mint egy repülő-
szerencsétlenség” – talán ez lehetne a vers 
kulcsmondata, amely szerencsétlenség mögé 
tanúkként felsorakoznak az egykor nagyot 
akaró, de mára már a kisváros szárnysze-
gett, hétköznapokkal megalkudott figurái. 
A Lovak a virágoskertben, hasonló merész 
formájú vers szívszorító portré a falusi ér-
telmiségiről, aki a „hónapos-szoba szándé-
kosan alkalminak berendezett örökkéva-
lóságában” él. Egy távoli nyugati ország, 
Hollandia is lehet szimbólum, szimbóluma 
egy vágyott, de meg nem kapott világnak 
(Egy holland ősz hátterében). A Szabadnak 
lenni mit jelent? sajátos Kolozsvár-oratóri-
um műfajmegjelölése után valóban egy sok-
hangzású, kakofóniát is vállaló lírai zene-
művet hallhatunk-olvashatunk, a kötetből 
már ismert Kenéz Ferenc-es motívumok-
ra ráismerve. Mert a fojtogatóan kisemberi 
Vendégszövegek párbeszédei után valósággal 
mi is levegőért kapkodunk a refrénként visz-
szatérő Levegőt! című verset olvasva.

És ha már szabadságról esett szó, Kenéz 
Ferenc költészete ízig-vérig szabadságsze-
rető költészet – ahogy már az eddigiekből 
is kiderült –, szívesen kísérletezik a vers-
formával és a műfajokkal. Fúj a szél, vonat 
jár, madár száll – egyfajta rövid vezénysza-
vakban élő „gyári versnyelvet” teremt meg, 
a megalkuvás, az adottal való megelégedés 
ironikus hangú portréin keresztül.

A Szabadon választott gyakorlatok – egy 
sajátos műfajt, a lírai játékot képviseli. A je-
lenetek valóban jelen idejűek – ennyiben lí-
raiak – és persze annyiban is, hogy a fel-
sorolt, leltárba vett valóságoknak nagyon 
erőteljes hangulati valóságuk van azál-
tal, hogy a hétköznapi dolgok, történések a 

megszokott kontextusukból kiragadva egy 
másik, mesterséges valóságban működnek. 
Például a város helyei és emberei csak le és 
föl mozgathatók, a gyermekkori labda meg-
áll a levegőben, a jelképek megcsonkulnak 
és összezavarodnak.

Hasonlóan szabad, saját arcra, költészet-
re szabott műfaj a kötetben a Keljfeljancsi 
című lírai szappanoperaként megnevezett 
hosszúvers is. A versben beszélő önmagát, 
az  önéletrajziság szövegbeli pátoszát sem 
veszi halálosan komolyan. A kimért hétköz-
napiság, a vágyak eltemetésének zsibbadó 
fájdalma ez a vers, gyógyító öniróniába gön-
gyölve. A változatos versformákat és műfa-
jokat látva, úgy tűnik, nem fogy el a kötet 
meglepetésereje, az  Öregnapló című, két-
soros strófákból építkező lírai életrajz – az
anyai dédnagyanya élettörténete a 19. szá-
zad második felétől – megint csak egy új 
formát és hangot hoz be. A  balladaszerű-
en súlyos, veretes szöveg, habár személyes 
nézőpontból mesél el egy fordulatos élet-
utat, mégis valahogy elrejti az egyént, azt 
sugallja, hogy az egyén helyett fontosabb a 
tipikusság, a kor, a  társadalom, a hagyo-
mányok által kijelölt szükségszerűség válla-
lása. A versben beszélő dédnagymama akár 
mindenki dédnagyanyja lehetne. A nehézsé-
gek minden, abban a korban, falusi társa-
dalomban élőnek a nehézségei. A visszhang-
szerűnek ható sorismétlés a kopogó rituálét, 
mondanivaló súlyosságát érzékelteti.

Végül a kötet záró darabja maga is a zá-
rás motívumát járja körül. A vers címe vész-
jósló: Zárni a házat. De még inkább fenye-
getettséget sugall a „Recseg, ropog a kert,/
zárni kell, zárni a/ házat” ismétlődése. Nem 
tudjuk, ámbár sejtjük, mi ez a közelgő ve-
szély. „Az úton évek/ jönnek-mennek,/ nagy 
történetek/viszik a vérünk,/ ám hol egykor/ 
csodák fakadtak/csak legyintés vár/ mire 
odaérünk.” Valami távolodást sugall a vers, 
eltűnést egy „végső őszi” házból. De  nem 
lenne igazi a Kenéz Ferenc-es humor nélkül, 
ahogy fricskát mutat az ősz-, elmúláspátosz-
nak azzal, ahogy a dombról egyre közele-
dő M-Nullás kisbusz szed össze bennünket, 
majd változatlanul zötyög tovább.

Kenéz Ferenc: A visszaírt betű. Ma-
gyar Napló, Fókusz Egyesület, Buda-
pest, 2020. 
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A szép mint provokáció
Roger Scruton: A szépről. MMA Kiadó, Budapest, 2019. 

Fordította: Orosz István

Elég különösnek tűnhet, 
hogy alig több mint egy évti-
zede, amikor Roger Scruton 
elkészítette, a  BBC gyártá-
sában, Why Beauty Matters?
(Miért számít a szép?) című, 
meglehetős népszerűségre 
szert tevő dokumentumfilm-
jét, az abban kifejtett gondo-
latmenet – amely A  szépről
írott, magyarul nemrég meg-
jelent könyvének alapját is 
képezi – heves vitákat váltott 
ki. Valójában nagyon is érthe-
tőek az ellenérzések: az, hogy 
az egy éve elhunyt angol fi-
lozófus-esztéta a szépet neve-
zi meg civilizációnk közpon-
ti strukturáló fogalmaként 
egy olyan szellemi környezet-
ben, amely a struktúrák szét-
bontásának kedvez, már ön-
magában szokatlan és kihívó 
gesztusnak számít. És  pont 
ebben áll a lényege: felmutat-
ni, hogy egy feje tetejére állt 
világban a maguktól értetődő 
értékek válnak szubverzívvá. 

Ez így persze vaskos egysze-
rűsítés, Scruton traktátu-
sának célja mégis az, hogy 
áttekintve az esztétikai gon-
dolkodás történetét, vissza-
helyezze a szép fogalmát arra 
a piedesztálra, ahová nézetei 
szerint való, valamint hogy 
lefejtse erről a fogalomról az 
édeskés általánosságok és 
szubjektív preferenciák bur-

kát. Esztétikai univerzumát 
talán valóban vitatható (mert 
szelektív) módon rendezi be, 
és én is hajlok afelé, hogy bi-
zonyos állításait világos mér-
ceállítási szándék jellemzi: 
nem arról beszél, ahogyan a 
szép működik a világban, ha-
nem ahogyan működnie kéne.

Sir Roger alaptétele ugyan-
is az, hogy – bármit is állít-
sanak a posztmodern művé-
szetelméleti teóriák – a szép 
meghatározása nem lehet ki-
szolgáltatva az egyéni ízlés-
ítélet és szépérzék fetisizálá-
sának, azaz a széles körben 
elterjedt vélekedéssel ellen-
tétben nem relatív: „a szépíté-
let nem pusztán egy kijelen-
tés arról, ami jobban tetszik 
nekünk” (21. o.). Az  a folya-
mat, amelynek során kiderül, 
hogy mi tekintendő szépnek – 
és hogy ennek a belátása mi-
lyen jelentőséggel bír az egyes 
ember világérzékelésére és a 
kultúránk egészére nézve  –, 
nem szubjektív benyomáso-
kon, hanem nagyon is racio-
nális és intellektuális erőfe-
szítéseken nyugszik, és ebben 
vannak többé-kevésbé biztos 
fogódzóink. Okfejtésében a 
konzervatív filozófus a szép-
ről való gondolkodás klasszi-
kus hagyományaira hagyat-
kozik, Platóntól Kantig, de 
időnként vitába is száll ezzel 
a tradícióval, méghozzá elég 
szellemesen. A  szép mint a 
puszta szemlélődés tárgya, il-
letve az érdek nélküli tetszés
elgondolása ellen például így 

érvel: „Hiszen hogyan lehet 
ugyanaz a beállítódás egy-
szerre egy ifjú iránt érzett 
szexuális szerelem és (né-
mi önfegyelem révén) egy el-
vont idea gyönyörködő szem-
lélése is? Olyan ez, mintha 
azt mondanánk, hogy a mar-
hasült iránti vágyunk (némi 
elmegyakorlat után) kielégít-
hető lenne egy tehén képének 
bámulásával is” (50. o.); a lát-
szólagos ellentmondást pedig 
az érdek nélküli érdek vagy
érdek nélküli élvezet fogalmá-
ban oldja fel.

A szexuális vágynak egyéb-
ként a scrutoni esztétiká-
ban középponti szerepe van: 
szerves és szoros kapcsolat-
ban áll a szép érzékelésével, 
mint ahogy a szent tapasz-
talatával is. Fontos megem-
líteni, hogy amikor a szép-
ről beszél, a  fogalmat nem 
pusztán a kifejezés művé-
szeti értelmében használja, 

hanem olyan minőségként, 
amely áthatja a létezés min-
den területét, a természettől 
a mindennapi életünkön át 
az emberek iránti személyes 
(esetenként erotikus) érdek-
lődésig. „A  szexuális érdek-
lődés, a szépérzék és a szent 
áhítatos tisztelete egymás-
hoz igen közeli lelkiállapotok, 
amelyek egymásba fonódnak 
és közös tőről erednek” (64-
65. o.), írja, mégpedig abban 
az értelemben, hogy mind-
egyikük egyfajta bepillan-
tást biztosít a transzcenden-
cia birodalmába; olyasmire 
irányul, aminek a tartalmá-
ról nincs biztos tudásunk, 
mégis közelébe kerülhetünk 
a megtestesülése által. A mo-
dern művészet fősodra, a de-
szakralizálás, profanizálás 
általános gyakorlattá emelé-
se miatt, épp ezt a képessé-
get veszítette el; míg a giccs, 
amely a szépséget mögöttes 
tartalom nélküli látványos-
sággá fokozza le, soha nem is 
rendelkezett ilyesmivel.

És ebből a kétségkívül régi-
vágású perspektívából tekint-
ve a szép felismerésének tétje 
megnövekszik: egyéni szeszély 
és múló örömforrás helyett 
egyfajta rejtett erkölcsi rend 
hordozójaként tűnik fel előt-
tünk, amely azáltal, hogy fel-
villantja a „helyes élet” lehető-
ségét, megfordítja a képletet: 
nem mi ítéljük meg a szépet, 
hanem az ítél meg bennünket 
– ebben áll a kihívása. Ha úgy 
tetszik, provokál: és rajtunk 
áll, hogy mennyire tekintjük 
ezt a „provokációt” kellemet-
lennek.

PAPP ATTILA ZSOLT

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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SENKINEK?

IGEN, REMEK.

VOLTAKÉPPEN 
SENKINEK.

ÍGY A VÉGÉN MÉG EGY KÉRDÉS. 
HOGY MEGY A NEMET MONDÁS?

BEÍRTALAK AKKOR 
JÖVŐ KEDDRE. JÓ ÍGY?

HÁT TOVÁBBRA SEM TUDOK 
NEMET MONDANI. 

IGEN, REMEK.

IGEN, JÖVÖK.

AKKOR ERRE MÉG VISSZATÉRÜNK. 
JÖSSZ AKKOR JÖVŐ HÉTEN IS?

AHH... ÍGY ÉLETEM 
VÉGÉIG IDE FOGOK 

JÁRNI...
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Brubeck, a százéves
Nagy év volt az 1959-es a jazz történeté-

ben. Kind of Blue címmel ekkor kezdték áru-
sítani Miles Davis ikonikus albumát, meg-
jelent Charles Mingus Mingus Ah Um című 
lemeze, Ornette Coleman is kirukkolt egy 
fontos, ma már referenciális értékű korong-
gal (The Shape Of The Jazz to Come), a Co-
lumbia Records pedig szintúgy ’59-ben dobta 
piacra Dave Brubeck tizennegyedik albumát, 
a Time Outot. Ez utóbbit nem csupán szak-
mai újításai folytán tartják mérföldkőnek a 
zenetörténetben. A Time Out kereskedelmi 
szenzáció is volt: elsőként lépte túl „jazzlemez 
kategóriában” az egymillió eladott példányt, 
s ma is változatlanul keresett relikvia-felvé-
tel. Valahogy képtelen megöregedni.

A Dave Brubeck Quartet előzménye egy 
trió volt (1949), amely a szaxofonos Paul Des-
monddal kiegészülve a modern jazztörténet 
egyik legjelentősebb csapatát alapozta meg. 
Brubeck és Desmond mellett Eugene Wright 
(bőgő) és Joe Morello (ütősök) képviselte a rit-
musszekciót. A kvartett 1967-ig, Desmond ki-
válásáig működött.

Brubeck karrierje szempontjából is két-
ségkívül ez a lemez a legjelentősebb. Botor-
ság volna persze azt feltételeznünk, hogy első 
pillanatától folyamatos dicsmenet lett volna 
a Time Out recepciója. Mint minden szokat-
lannak, ennek a lemeznek is a meghökkent-
séggel kellett szembenéznie. Miközben Bru-
beckék a klasszikus zene és a jazz között 
kerestek átjárást – óhatatlan következmény-
ként pedig „kihívóan viselkedtek” a klasszi-
kus jazz ortodox 4/4-es ritmusbabonájával –, 
rá kellett jönniük, hogy zenészi előéletük-
ből is olyan csomagokat hurcolnak maguk-

kal, amelyeknek hasznosítása a vérátömlesz-
tés jótékony hatását ígéri a jazznyelvre nézve. 
De mi volt ez az előélet?

A világháború utáni amerikai kultúrpo-
litika egyik legismertebb rutinfunkciója a 
művészetdiplomáciának az a titkolatlan tö-
rekvése volt, hogy „kulturális nagykövetei” 
révén Washington jószerével belesulykolja 
Európába (főleg a kelet-európai csatlósálla-
mokba) és Ázsiába azt a szabadságüzenetet, 
amely elsősorban kommunistaellenes volt és 
cáfolni hivatott az USA-t számtalanszor ért 
rasszizmusvádat. Számos sikerzenész ment 
kormányköltségen nagykövetkedni az ame-
rikai jazz jegyében. Az  egyre elismertebb 
Brubeck olyan zenészekkel utazott Lengyel-
országba, Indiába, Törökországba, Srí Lan-
kára, Afganisztánba, Pakisztánba, Iránba és 
Irakba, mint Benny Goodman, Louis Arm-
strong vagy Dizzy Gillespie. Vitték az evan-
géliumot a vasfüggönyön túlra, hátha bárki 
is elhiszi, hogy Armstrongot épp annyira sze-
retik az Államokban, mintha fehér lenne.

Az ilyen utazásokból Brubeck is rengete-
get profitált – zeneileg. Bár 1959-ben a jazz-
szakma még nem lelkendezett különösebben 
sem a Dave Brubeck Quartet klasszikus já-
tékstílusáért, sem pedig a páratlan ütemmu-
tatójú vagy aszimmetrikus ritmusú szerze-
ményeikért, nyílt titoknak számított Bach, 
Beethoven és Chopin (meg persze Duke El-
lington, Art Tatum és Errol Garner) inspiráló 
hatása, mint ahogy az is, hogy a közel-keleti 
népzenék ritmusai valósággal megbabonáz-
ták Brubecket, Desmondot és Morellót. A Ti-
me Out első száma a 9/8-os és 4/4-es ütem-
séma kombinálásával született Blue Rondo 

a la Turk, egy török dallam ihlette remek-
mű, amelynek alapmotívumát Brubeck tör-
ténetesen egy utcazenésztől hallotta első 
európai turnéja alkalmával. Legnagyobb si-
kerük azonban mégis Desmond szerzeménye 
lett, a Take Five című számtalanszor feldolgo-
zott standard, amelynek 5/4-es ütemsémája 
– persze a sodró, elfelejthetetlen dallammal 
együtt – a poplisták élére juttatta a szaxofo-
nista kompozícióját. (S hogy ne unatkozzunk, 
a lemezen hallható Kathy’s Waltz a népszerű, 
¾-es keringőritmusra épül.)

Pályafutása során Brubeck nyomós bi-
zonyítékait szolgáltatta zenészsége széles 
spektrumának. A jazznyelveken írt/játszott 
művein túl oratóriumot, kantátákat, tévé- és 
filmzenét, balettzenét, kamarazenét, nagyze-
nekari műveket is komponált, The Real Am-
bassadors című musicalét Louis Armstrong-
nak ajánlotta, sőt még egy miniopera is 
kikerült a keze alól (Steinbeck-novellára ala-
pozott librettóval). Nemcsak ismert volt, de 
elismert is. A mai napig méltán dédelgetik 
emlékét – nem csupán Amerikában. 1996-
ban Grammy-életműdíjjal tisztelték meg, 
a  hollywoodi sétányon rézcsillag emlékez-
tet rá, 2010-ben dokumentumfilm született 
az életéről – ennek egyik producere a jazzért 
élő-haló Clint Eastwood volt –, sőt aszteroi-
dát is elneveztek róla.

1920 decemberében született, 2012 decem-
berében halt meg.

JAKABFFY TAMÁS

Korniss Péter képeiről
Ezek a képek olyanok, hogy újra és újra rá kell ébrednem, mert 

újra és újra elfelejtem, hogy nem a magam szemével látok, hanem 
valaki máséval. Ettől olyan erősek, mint maga a valóság, sőt erő-
sebbek, mert ezek a képek a létezésnek azok a pillanatai, amiket 
az örökké változó valóságban én magam talán észre sem veszek.

Nem arra gondolok, amire szoktunk, hogy megáll az idő, meg-
fagy a csorgó víz, a mozgás megmerevedik és öröklétté lesz. Ha-
nem arra, hogy olyat látok, amit magamtól nem látok meg. Hogy 
technikailag hogyan történik ez, az engem most nem érdekel. 
Az eredmény érdekel: ott lehetek, ahol nem lehetek, vagy ha még-
is ott lennék, akkor nem azt látnám, amit most látok, mert ha úgy 
ott lehetnék és úgy láthatnék, akkor én nem én lennék, hanem va-
laki a képen láthatók közül, vagy maga a fotográfus.

Nem emlékszem felhőkre, nem emlékszem hegyekre, drámai táj-
ra, viharos vizekre, göcsörtös fákra, miközben mindig ott a táj, előt-
te-mögötte-körötte a témának, a kislánynak, a bácsinak, az öreg-
asszonyok csoportjának, a  mezőn dolgozónak, a  főszereplőnek, 
az embernek. Sarak, szőlőkarók, ívelt domboldalak, gabona kévéi…

Lányok, asszonyok, öreg férfiak, gyerekek. Cigányok, indiánok, 
románok, magyarok. Szeretném ismerni őket.

Korniss képei mindig drámaiak. Mindegy, hogy aratókat, 
szembenéző párt, árokparton álló kubikust, indián kisgyereket, 
templomba tartókat vagy táncban pörgőket látok. Sosincs idill. 
Sosincs megállás. Akár kiállításról hazafelé menet, akár a köny-
vei fedelét becsukva mindig az az érzésem, hogy az életet láttam 
magát. Nincsenek ötletek, nincsenek fogások, nincsenek véletle-
nek – folyik, ömlik gazdagon az élet.

Azt érzem, hogy benne vagyok. Belevittek. Ablakot nyitottak. 
Nem is ablakot, hanem ajtót, amin keresztül nem csak belátok, 
hanem be is lépek.

Letűnt világokba. Magyar világba, román világba. Magyar, 
román, szlovák paraszti világba. Indián világba. A cigányokéba. 
A tánc világába. A napszámoséba.

Az élet dráma. Búbánat, vidámság, gyász, vigalom, csöndes 
szomorúság és néma gyász. Sosem áll meg, sosem lassul vagy 
gyorsul – csordul, csobog, árad szakadatlanul.

Korniss képeit nézve nem lehet, hogy ne lelkesedjek és ne le-
gyek szomorú, hogy ne akarjam elsiratni mindazokat, akik már 
nem élnek, mindazt, ami elmúlt, amit már soha nem ismerhetek 
meg, ami már soha nem lesz az enyém. Nem lehet, hogy ne akar-
jam elsiratni azokat, akiket a képein át éppen most ismertem és 
szerettem meg. Akik nem tudom, élnek-e vagy halnak, de akár 
élnek, akár halnak, ha elhagyom a kiállítóteret, ha becsukom a 
könyv fedelét, akkor itt maradok majd árván és elhagyottan, de 
boldog örömben és gazdagabban.

Szeretnék köztük lenni, velük táncolni, pörögni-forogni, a csiz-
mám sarkát odaverni, hogy döngjön a padló, hogy a deszkák rése-
in por szállingózzon, szeretném érezni a sarat, a föld sarát, a falu 
sarát, a határét, amit én már soha úgy meg nem élhetek, ahogy 
ezek az emberek, akiket a képeken látok ezekben a királyi ruhák-
ban, fenséges öltözékekben, hímzett, varrott, rakott és gyűrt, fel-
pántlikázott, kigombozott, hat- és nyolc- és tízrétegű pompás ro-
kolyákban, mellényekben és ködmönökben és ujjasokban…

A fotográfus csodája, hogy mindenütt ott lehetek, ahol ő ott van. 
Vele és nélküle. Vele, mert nélküle lehetetlen, mégis egyedül, hi-
szen ő maga soha nem mutatkozik, ő maga a kép.

Csoda, hogy ott van, és senki sem látja, senki sem törődik vele, 
nem őt bámulja, úgy olvad bele a közegbe, a tájba, a faluba, a kö-
zösségbe, mintha egy lenne velük, és az is, mert ha nem lenne, 
akkor nem azt mutatnák neki, amit látok, és ami által én, a né-
ző is beléphetek abba a világba.

SZÁRAZ MIKLÓS GYÖRGY



A Helikon 2021/01-es lap-
számában közölt Dutka cí-
mű rejtvény megfejtése: 
A  „Holnap” városa, Félév-
század viharában.

Életek
VÍZSZINTES: 2. Dhammap-
ada gondolata; első rész. 11.
Indiai író (Rabindranáth). 13. 
A  … partján; Ady Endre verse. 
15. Olasz szerelem! 17. Január-
ban üdül. 18. A rádium vegyjele. 
19. Jerry ellenlábasa a rajzfilm-
ben. 21. Egyszerű lábbeli. 22. Is-
tenhez intézett szöveg. 24. Leve-
let postáz. 26. A -tat képzőpárja. 
27. Lásd ott!, röviden. 28. Köny-
nyűzenei irányzat. 29. … de Ja-
neiro; brazil „karneválváros”. 31. 
Ebben a 24 órában. 32. Dham-
mapada gondolata; második 
rész. 33. Modern hanglemez. 34. 
Lélek a komiknál. 35. Becézett 
Attila. 36. Tuskófeszítő eszköz. 
38. Számos. 40. Forma–1-es au-
tóversenyző (Ayrton). 42. Üreges 
henger. 43. … Alda; filmszínész. 
45. Növényi forrázat. 46. Te és 
társa(i)d. 47. Lom. 49. Kocsiszín. 
51. Állatgondozó egyik feladata. 
53. Róma folyója. 54. Dhammap-

ada gondolata; harmadik, be-
fejező rész.

FÜGGŐLEGES: 1. Állandó, 
nem változó. 2. Ógörög piactér. 3. 
Crna …; Montenegró. 4. Érc, an-
golul. 5. Tiltószó. 6. Kiváltó té-
nyező. 7. Régi tömegmérték. 8. 
Cseh festő (Mikoláš). 9. Szerelvé-
nyeket rendez. 10. Külföldi pénz-
nem. 12. Az  amerícium vegyje-
le. 14. Kreálás, létrehozás. 16. 
Mely helyen? 19. Országrész. 20. 
…-árok; a Föld legmélyebb pontja. 
23. Somogyi Gedeon könyve. 24. 
Középkori fegyver. 25. Kímélő ét-
rend. 28. … right; Minden rend-
ben! (angol). 30. Becézett Olívia. 
33. Kizárólag. 37. Vas megyei vá-
ros. 39. Derül, nevet. 41. … Land; 
Verne szigonyos hőse. 42. Fahéj, 
régiesen. 44. Észak-atlanti ka-
tonai tömb. 46. Púpos állat. 48. 
Esetleg. 49. Relatív, röviden. 50. 
Jegyzetel. 52. Sorolni kezd! 53. 
Mérnöki vonalzó.

R. T.

Februári évfordulók
2 – 125 éve született Bozidar Borko szlovén író

  230 éve halt meg Besziki grúz költő
  150 éve halt meg Eötvös József író
  575 éve halt meg Vittorino da Feltre olasz humanista
3 – 140 éve halt meg Tóth Kálmán költő
4 – 110 éve született Püski Sándor könyvkiadó

  110 született Takáts Gyula költő
5 – 140 éve halt meg Thomas Carlyle skót történész

  170 éve halt meg Petrichevich Horváth Lázár író
  395 éve született Madame de Sévigné francia írónő
6 – 560 éve született Dzora Drzic horvát költő
7 – 280 éve született Johann Heinrich Füssli svájci költő
8 – 150 éve született Andrievs Niedra lett író
9 – 140 éve halt meg Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij orosz író

  520 éve halt meg Nizmuddin Navai török költő
  120 éve halt meg Louis Ménard francia költő
10 – 175 éve halt meg Vajda Péter író
11 – 130 éve született Komját Aladár költő
  210 éve született Teleki László író
13 – 80 éve halt meg Csűry Bálint nyelvész
14 – 200 éve halt meg Petru Maior román tudós
15 – 100 éve született Emil Galan román író
  240 éve halt meg Gotthold Ephraim Lessing német író
  95 éve született Darázs Endre költő
16 – 690 éve született Coluccio Salutati olasz humanista

17 – 145 éve született Révész Béla író
18 – 395 éve született Francesco Redi olasz költő
  210 éve született Jules Sandeau francia író
19 – 70 éve halt meg André Gide francia író
  130 éve született Ligeti Ernő író
  100 éve született Sipos Gyula költő
20 – 60 éve halt meg Beczássy Judit írónő
  120 éve született Radu Cioculescu román író
  160 éve halt meg Eugène Scribe francia drámaíró
21 – 450 éve halt meg Lodovico Castelvetro olasz humanista
  120 éve született Kacsó Sándor erdélyi író
22 – 160 éve született Ambrus Zoltán író
  85 éve született Bodor Ádám író
23 – 170 éve halt meg Joanna Baillie skót írónő
  200 éve halt meg John Keats angol költő
24 – 210 éve halt meg Bessenyei György író
  100 éve született Mocsár Gábor író
25 – 140 éve halt meg August Treboniu Laurian román filológus
  430 éve született Friedrich von Spee német költő
  85 éve született Veress Zoltán svédországi magyar író
  130 éve született Faustas Kirsa litván író
26 – 460 éve halt meg Jorge de Montemayor spanyol költő
  410 éve halt meg Antonio Possevino olasz író
  160 éve halt meg Tarasz Grigorjevics Sevcsenko ukrán költő
  145 éve halt meg Tóth Ede drámaíró
27 – 175 éve halt meg Edward Dembowski lengyel filozófus
29 – 25 éve halt meg Dr. Kós Károly néprajzkutató
  145 éve halt meg Karl Haffner német író
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Készült a Magyar Kormány
Támogatásával

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