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L'Autre Caféban nyílt kiállításának anyagával illusztráltuk.

LÁSZLÓ NOÉMI

Adjátok vissza
Elönt bennünket a szemét, a kacat, a lom. 

Az elmúlt rendszerben gyerekként megtanul
tam, de sok korban sok helyen sok gyerek jó
val keserűbben is megtanulta már, hogy bizo
nyos tekintetekben az ember maga is jószerével 
csak lom, könnyedén felcserélhető, behelyette
síthető, továbbadható, elveszíthető, felszámol
ható dolog, csak mennyiségként, minőségként 
cseppet sem számon tartott adat.

Hogyan mennék el szótlanul amellett, legyen 
az bár ilyen-olyan oldali, mesterségesen gerjesz
tett ökohisztéria, hogy egyre több minden egy
szeri használatú, félkész, tartósított, hasonmás? 
Egyszeri használatú szerelem, félkész barátság, 
tartósított vezetők, ugyanazok a digitalizált, 
személytelen háttéralkuk mindenfelé. Rossz re
make silány remake-jének olcsó remake-je egy- 
egy nap, intézmény, irányzat, elv, dokumentum.

Hová küldjem majd iskolaérett kisfiam? 
Nem mindegy? Mire bármit is elvégezne, boly
gónk kivérzik. Abszurd és túlzó, de ha figye
lembe venném mindazt, ami elém ömlik, ezt

kellene gondolnom. Minden korban volt egy 
szolid világvége-hirdető csapat, csak épp nem 
volt mindig ennyi kipufogógáz, gyárkémény, 
vegyszer, műanyag csomagolás, lángoló esőer
dő, gyógyszeripar és oltásdömpinggel versenyt 
futó oltásellenesség.

Állunk emberi léptékből fájdalmasan kitü- 
remkedő barikádok kétoldalán, csaholunk egy
másra meg fröcsögünk össze-vissza mindent, 
és még csak eszünkbe sem jut, hogy ilyen kö
rülmények között mindegy, hová küldjük is
kolaérett gyermekeinket. Mert az áramló sze
méttől és rohadt létől és korrupciós bűztől nem 
látni már semmiféle erdőt, amikor meg látni, 
akkor gyorsan alkut kötnek rá és kivágják, 
vagy, még jobb, felgyújtják.

Adjátok vissza a gyermekeimet, monda
nám, adjátok vissza egyszeri használatú, fél
kész, tartósított, műanyagba csomagolt, digita
lizált gyermekeimet, adjátok vissza nem fair és 
nem pc, nem remake és nem domesztikált ér
zéseiket, adjátok vissza a kés élét és a tű he
gyét, a játék kockázatát, adjátok vissza a fától 
az erdőt és a csepptől a tengert, adjátok visz- 
sza a sokból az egyetlent, amit még nem adott 
el, dolgozott fel, gyújtott meg, hazudott le, te
metett el senki. És akkor mondom majd én is, 
hogy minden nap karácsony.
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fölszabadít

Interjú 
Závada Péter 
költővel

-  Hullámzás, tengerkék, halrajok, cso
bogás, óceánsötét, nyirok, vízsugár, lefolyó, 
öböl. Ezek, illetve variációik minden köte
tedben halmozottan bukkannak fel. Mit je
lent számodra a víz (mint konkrétum, mint 
tapasztalat, mint szimbólum)?

-  A Roncs szélárnyékban kötetbe sok he
lyen beszivárog a víz, de ez része volt az 
eredeti koncepciónak. Akkoriban át sze
rettem volna mosni az általam használt 
versnyelvet idegnyugtató hullámmoraj
lással és gyógyító, sós tengeri levegővel. 
A Mészben még inkább az anya figurá
jának elvesztésével és a gyásszal kap
csolatban jelenhetett meg egy sötétebb, 
hűvösebb, nyirokszerű víz. Nyilván kezd
hetnénk az archetipikus sort a genezis
beli égi és földi vizekkel, hogy végered
ményben a versírás mint aktivitás itt 
teremtésként definiálódik. Vagy a mag
zatvízzel, melynek kapcsán a szövegek
ben megjelenő metaforikus víz épp ennek 
a személyes genezisnek, vagyis az anyá
nak a hiányát hivatott feltölteni. De ta
lán ennél még fontosabb a horizontszerű
ség tapasztalata, hogy a víz nézése közben 
belátni tér- és időbeli távlatokat. Egyszer
re létezünk ilyenkor a vízfelület látszóla
gos végtelenségének és a szárazföld véges
ségének határmezsgyéjén, nyitottság és 
lehatároltság állandó ellentmondásában. 
De a vízközeiben ennél primerebb, zsi
geri szinten is jelentkezik a nyugalom és 
nyugtalanság szétszálazhatatlan egysé
ge: a folytonos tengerzúgás által, ami azt 
üzeni, nem vagyunk egyedül, mert vala

mi, ha mi épp nem is, akkor is szüntele
nül dolgozik. „Honnan tudjam, mit láttam 
még működésben?” -  írja Kemény István 
Az eperfa lombjában. Nekem ez a műkö
dés a tenger. De persze ilyenkor, az er
ről való beszéd közben a nyelv is dagá- 
lyos, csak túlcsordulni képes. Az egyik 
kedvenc gyerekkori könyvemben, Baricco 
Tengeróceánjában Bartleboom professzor a 
természtben fellehető határok enciklopé
diáját írja, és minden nap megméri, med
dig kúsznak fel a hullámok a part föve
nyén. Ez lehetne akár egy sebaldi feladat 
is, például A Szaturnusz gyűrűiben: a ter
mészet dokumentációja, egy fokkal persze 
tárgyilagosabban és kevésbé szentimentá
lisán, mint Bariccónál.

-  Szövegeidben tudatos, kimért perspek
tíva dominál. Az erős képiség, a megfigye
lés gesztusa mégsem szigorúan ekphra- 
szisz-szerű, hanem rendre kimozdítod a 
színtiszta vizualitást. Mit jelent számodra 
a figyelem? Hogyan, honnan szoktál figyel
ni? Mire és miért szeretsz figyelni? Tanul
ható, fejleszthető ez a figyelem ? És ha igen, 
hogyan? Vannak figyelemgyakorlataid?

-  Itt most megint a Roncsról tudok csak 
beszélni, hisz amiket mondasz, leginkább 
arra a kötetre jellemzőek. A tudataktusok
nak, vagyis az élményfolyamnak ez a rész
letekbe menő leírása fenomenológiai gyö
kerű. Ha jól értem, a kimozdítás, vagyis a 
nem ekphraszisz-szerűség pedig abhól fa
kad, hogy a legutóbbi kötet figyelme in
kább egy befelé irányuló, semmint egy

külvilágot leíró figyelem. Tehát soha nem 
a konkrét tárgyi környezetet regisztrá
lom az imént említett horizontszerűségé
ben, hanem egy belső vidéket, egy fogal
mi, kategoriális tájat, ami megteremti a 
saját szabályszerűségeit. Ilyen értelemben 
inkább működik a versekben a fantázia, 
mint az észlelés. Husserl szerint az eszté
tikai beállítódás (pl. a költészeté) még nem 
a transzcendentális fenomenológiai reduk
ció szintje, de annak előfokaként már ren
delkezik egyfajta igazságérvénnyel, tehát 
a világot sajátos módon fedi fel, vagy ha 
úgy tetszik, világkonstituáló. Az irodalom
ban is működik a lényegszemlélet, csak ép
pen a művészet eszközeivel zajlik, az úgy
nevezett neutrális modifikációval, tehát 
a valóság esztétikai céllal történő felfüg
gesztésével. Kérdés azonban, hogy ez az 
esztétikai érdeklődés mennyiben különbö
zik a tudományos érdeklődéstől. Mindkét 
esetben a megismerés a tét. Csak míg a 
tudomány rögzített fogalomkészlettel dol
gozik, addig a művészet újra és újra meg
teremti magának a saját, csak rá jellemző 
beszédmódját. Bizonyos irodalmi szöve
gekben éppúgy imaginárius variációkat 
hajtunk végre, mint a tudományban, me
lyek során addig forgatjuk képzeletben a 
megismerni kívánt tárgyat, míg megsza
badulunk minden konkrét egyediségétől, 
és csak az általános lényegiségek marad
nak vissza. Sőt, azt gondolom, ez nem csak 
átvitt értelemben, egy irodalmi szöveg sa
játos világán belül mehet végbe, hanem 
képezheti a művészet tárgyát explicit mó
don maga a tudományos módszer leírása is. 
Miért ne reflektálhatna a líra a teóriára?

-Amikor az ember visszaolvassa 5-10 év
vel ezelőtti Facebook-posztjait, jó eséllyel el
fogja a szégyenérzet. Versekkel, rapszöve- 
gekkel hogy van ez? Van olyan szöveged, 
amit jelenlegi fejeddel nem szívesen vállal
nál -  és nem azért, mert költészeti, eszté
tikai szempontból már nem azt az irányt 
képviseled, hanem mert mondjuk olyan ér
tékeket, világlátást közvetítenek, amelyeket 
mára problémásnak vagy akár elfogadha
tatlannak tartasz?

-  A kamaszkoromban írt dalszövegek 
között természetesen akad olyan, amit 
ma már nem szívesen adnék elő. A korai 
Akkezdet-szövegek, amiket tizenhét-ti
zennyolc éves korunkban írtunk, szerep
szövegek voltak, és autónepperek, drogdí- 
lerek vagy stricik hangján szólaltak meg. 
Mi a való életben nyilván semelyik nem 
voltunk. Az Akkezdet punkbandaként in
dult ilyen szempontból, tükröt szerettünk 
volna tartani a társadalomnak, arról ír
tunk, amit magunk körül láttunk, és még 
élveztük is ezt a fajta provokációt. Ma már 
természetesen reflektáltabban gondolko
dom egy csomó kérdésről, amivel akkori
ban csak flegmán vicceltem.

-  Melyik alternatívát tartod terméke
nyebbnek: a forradalmi, radikális, egyik 
napról másikra történő változást vagy a fo
kozatos reformokat, a lépésről lépésre törté
nő átállást (és ezt az élet minden területére 
értem, úgy irodalmi, filozófiai, magánéle
ti szempontból, nem csupán politikai-köz
életi síkon)?

ZÁVADA PÉTER

1982-ben született Budapesten. Több mint húsz évig volt az Akkezdet Phiai rap és slam 
poetry csapat tagja. Egyetemi tanulmányait az ELTE angol-olasz szakán kezdte, majd 
a Károli Gáspár Református Egyetem színháztudomány szakán folytatta. Jelenleg az 
ELTE Esztétika Doktori Iskolájának doktorandusza. 2009 óta publikál verseket. Leg
utóbbi kötete, a Roncs szélárnyékban 2017-ben jelent meg a Jelenkor kiadó gondozásá
ban. Ugyanebben az évben elnyerte a Horváth Péter Ösztöndíjat. Színpadi szerzőként 
dolgozott Schilling Árpáddal, Ascher Tamással, a Mohácsi-testvérekkel és Bodó Vik
torral. Drámája, a Je suis Amphitryon Szép Ernő-különdíjban részesült.
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-  Konkrétumokkal kapcsolatban köny- 
nyebben tudnék válaszolni. A változá
sok történhetnek tudatosan, szándékolt 
módon, de spontán élethelyzetek is hoz
hatják őket. Az, hogy orvosi utasításra 
le kellett tennem az alkoholt és a cigit, 
egy hirtelen döntést követelt. De mire el
jutottam  idáig, egy hosszú folyamat zaj
lott le bennem: évtizedek koncertezései, 
éjszakázásai vezettek ide. A poétikai ala
kulás is hasonló mozzanatok során ment 
végbe: noha az első kötet után látszólag 
egy csapásra döntöttem el, hogy a rímes 
szövegek helyett szabadverseket szeret
nék írni, a slamben és a dalszövegekben 
továbbra is meghatározóak maradtak a 
rímek. A politikai nézeteim is lassan és 
folyamatosan alakulnak: vannak dol
gok, amikben konzervatívabb lettem, de 
vannak, amikben lényegesen baloldalibb, 
mint korábban.

-  Egy HVG-s interjúdban említet
ted, hogy lehet, mégiscsak igaza volt Ca- 
mus-nek, és tényleg el kell fogadnunk 
Sziszüphosz boldogságát. Az informá
ció-túladagolásban szenvedő' világban 
azonban jóformán lehetetlen elkerülni azt, 
hogy értesüljünk a mértéktelen globális at
rocitásokról -  úgy az emberek, mint a ter
mészet ellen -, ez pedig elkerülhetetlenül 
kihat a közérzetre. Hogyan lehet megtalál
ni az egyensúlyt, kezelni ezt a feszültséget? 
Vagy inkább: milyen úton érdemes elindul
ni a sziszüphoszi boldogság után?

-  Fogalmam sincs. Ez elméletben na
gyon jól hangzik, de a gyakorlatban elég 
nehezen kivitelezhető. A Sziszüphosz-szö- 
veg akkoriban nyújtott nekem valamiféle 
bátorítást. Az ember a világot olykor meg
magyarázhatatlannak és értelem nélküli
nek érzi. De amikor rádöbben, hogy nem a 
világ abszurd, hanem az az elvárás, amit 
az ember értelemigénye támaszt a világ
gal szemben, akkor valamit megért. Hogy 
a világnak nem kell ilyennek vagy olyan
nak lennie attól függően, hogy mi mit 
szeretnénk. Most kb. felmondtam a Wi- 
kipedia-szócikket, de nem tudom jobban 
összefoglalni. Fölismerés ez, a szubjek
tum és a világ össze nem illésének fölis
merése. Kívülkerülés, mely egyfajta au- 
tentikusságot is jelent. Ahogy a szorongás 
Heideggernél is kiszakít az akárkilétből 
és a tulajdonképpeni, autentikus létmód 
irányába terel, úgy számomra a camus-i 
abszurd is egyfajta önazonos magatar
tás. Ami iszonyú nehéz benne, hogy ez 
nem lehet sem vakhit valami eljövendő 
jóban, sem pedig valamiféle derűs elfoga
dás vagy beletörődés: az abszurd épp an
nak a beismerése, hogy ez a szembenállás 
föloldhatatlan. Sartre Camus-vel egyetért 
abban, hogy a létezés esetleges, véletlen- 
szerű, a világnak semmilyen kívülről jö
vő vagy szükségszerű rendje nincsen, és 
minden efféle csupán az emberi elme szü
leménye. De hangsúlyozza az egyén sza
badságát is, hogy azzá lesz, amivé teszi 
magát. Ezért folyton választani kény
szerül, ez pedig felelősséggel jár. És mi
vel nem fogadhatunk el semmiféle a prio
ri igazságot, azért a sartre-i etika szerint 
az egyéni morál leginkább a művészi al
kotáshoz hasonlítható: nincsenek általá-
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nos szabályok, örökérvényű morális elvek, 
hiszen azok túl elvontak lennének a konk
rétan adott szituációkhoz képest. Mégis 
kénytelenek vagyunk dönteni, és ebben 
Sartre a szabadság maximális kihaszná
lásának fontosságát hangsúlyozza. Persze 
ez így nagyon le van egyszerűsítve. Az én 
életemben mindez úgy csapódott le, hogy 
amikor felismertem ezt a fajta abszur
dot, és azt kezdtem el érezni, hogy valójá
ban „minden mindegy”, és nem érdemes 
értelemigényt támasztani a történések
kel szemben (politikai viszonyok, klíma
válság, kulturális folyamatok, személyes 
kapcsolatok etc.), akkor egy hosszabb, de- 
presszív fázis következett. Majd ezt kö
vetően mégis valamiféle felszabadulást 
éltem meg, hiszen ha valóban „minden 
mindegy”, akkor ezzel az erővel lehetünk 
proaktívak is. Az elkeseredés nihilje egy
szersmind föl is szabadít, hiszen ha nincs 
tét, akkor mindent szabad, és ez erőt is 
adhat a cselekvéshez.

-  Hogy látod a metamodern reprezentáci
óját a magyar irodalmi és kultúratudomá
nyos diskurzus részéről? Mennyire tartod 
érvényesnek, problematikusnak a metamo- 
dernizmus felvetéseit? Léteznek párbeszéd
kezdemények a témáról, pár elvétett példát 
leszámítva? Egyáltalán a posztmodernhez 
való hazai viszonyulás mennyire adekvát? 
És szerinted él-hal a posztmodern? És mit 
kellene kezdenünk vele?

-  Nem foglalkozom szorosan értett kul- 
túratudománnyal, így nem tudom ponto
san, hogy a kutatók erről miként véleked
nek. Én főleg 20. századi kontinentális 
filozófiát olvasok, leginkább fenomenoló
giát. Az esztétika doktorin pedig a kur
rens irodalomtörténeti diskurzus ala
kulásának a poszthumanizmusok által 
kijelölt irányát követem figyelemmel. 
Ami most ezzel kapcsolatban eszembe 
jut, az legfeljebb az, hogy nem csak a me- 
tamodernről beszélhetünk mint jobbára 
önkényesen kijelölt irodalomtörténeti és 
kultúratudományos korszakhatárról, ha
nem az antropocénről is (ami persze túl
mutat a kultúrán mint olyanon). Mintha 
a jelen állapotokat, a klímakrízis valósá
gát, a saját környezetromboló aktivitá
sunk mindennapi életünkre kifejtett ha
tását tekintve az utóbbi (az antropocén)

fogalom könnyebben használható volna. 
Ugyanakkor a metamodern kiáltvány 
ajánlattételei közül, ahogy azokat Luke 
Turner 2011-ben megfogalmazta, sokmin
den megvalósulni látszik a kortárs lírapo
étikákban: érezni például az oszcillációt 
a klasszikus, késő- és posztmodern eszté
tikák között. Már csak az imént említett 
giccs vs. irónia kérdése, a vallomásosság 
vs. tárgyiasság dilemma vagy az antro
pocentrikus vs. poszthumán pozíciók ter
mékeny egymásnak feszülése is ezt lát
szanak alátámasztani. Mintha mindnek 
megvolna a maga helye a jelen irodalmá
nak heterogén erőterében. Turnerrel szól
va egyszerre utasítjuk el a „modernizmus 
ideológiai naivitását” és „zabigyerekének 
(a posztmodernnek) cinikus őszintétlen- 
ségét”. Ezt a fajta nem dichomtómiákon 
alapuló vagy nem centrális perspektívá
ból vizsgálódó, állandóan változásban, 
alakulásban lévő művészet- és világfelfo
gást már Schelling, Whitehead, Bergson, 
Merleau-Ponty vagy Deleuze folyamatfilo
zófiáiban is fölfedezhetjük, tehát ez sem 
feltétlenül tekinthető újításnak.

-  Egyik barátom szokta -  félig-meddig 
viccből -  emlegetni, hogy „a dekadencia 
haldoklik". Mit gondolsz, valóban változik 
az élethez és művészethez való hozzáállás, 
és egyre elterjedtebb a környezettudatos, 
egészséges életmódot választó művész-imi- 
dzs (mint. pl. John Ashbery), ellentétben a 
Csáth Géza-, Ady Endre-féle dekadens élet
vitellel? Miért, hogyan alakul ki ez a fajta 
céltudatosság?

-  Mennyire legitim az önpusztítás apo- 
teózisa egy olyan korban, ahol a tudósok 
legfeljebb tízegy-néhány évet jósolnak a je
lenleg ismert világnak? Erre a kérdésre 
két teljesen eltérő válasz is adható, mint 
azt fentebb írtam: az első, hogy maximá
lisan legitim, hiszen úgyis „minden mind
egy”, a másik, hogy a legcsekélyebb mér
tékben sem az: mert meg kell tennünk 
minden tőlünk telhetőt azért, hogy mi
nimalizáljuk a károkat. Talán attól fog
va, hogy az ember nem maga választ
ja meg, mikor szeretne meghalni, már 
nem is vágyik rá annyira. Mikor kivesz- 
szük a részünket egy komolyabb betegség
ből, elmegy a kedvünk a halállal való ka
cérkodástól. Egyébként nem tudom, hogy 
Ashbery mennyire élt egészségesen, de az 
tény, hogy viszonylag sokáig élt, és ez von
zó lehet.

-  Afra Jánossal közösen mozgalmat in
dítottatok Művészek a klímatudatosságért 
címmel. Milyen a fogadtatása, sikerült va
lamiféle változást elérni? Mi az a távlati cél, 
amit -  legoptimistább esetben -  sikerülhet 
elérni a projekttel?

-  Hangsúlyozni szoktuk, hogy nem 
vagyunk politikai aktivisták, sőt moz
galom vagy szervezet sem. Leginkább 
kezdeményezésnek szeretjük hívni a 
Művészek a klímatudatosságért projek
tet. De nem azért, mert azt gondolnánk, 
hogy meg lehetne úszni a politizálást, hi
szen minden közösségi üggyel való fog-

» » >  folytatás a 4. oldalon
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> » »  folytatás a 3. oldalról

lalkozás politika. Hanem azért, mert ha 
nyíltan letennénk a garast egy ideológia 
mellett, akkor a magyarországi, végle
tesen polarizált pártpolitikai viszonyok 
között óhatatlanul elveszítenénk vala
kit, akit másként megnyerhetnénk az 
ügynek. Márpedig ez a közös ügyünk, 
jobb- és baloldalé egyaránt. Hasonló okok
nál fogva projektként nem csatlakozunk 
semmilyen szervezethez, legfeljebb ma
gánszemélyként. Általában elég jó volt a 
dolog fogadtatása, bár értek bennünket 
kritikák jobb- és baloldalról is. A jobbolda
li reakció várható volt: értelmiségi hiszti
nek titulálták az egészet. Baloldalon pedig 
fölmerült, hogy a „művészek” mint társa
dalmi csoport megszólítása valamelyest 
kirekesztő' lehet, hiszen így a nem-mű
vészek kimaradnak. Ugyanakkor mi ezt 
nem exkluzív, hanem épp ellenkezőleg: 
egy meglehetősen tág, inkluzív fogalom
nak szántuk. Kezdettől fogva hangsúlyoz
tuk azt is, hogy nem-művészek is csatla
kozhatnak.

-  2019-ben mi a művész, illetve az egyén 
szerepe, illetve felelőssége? Van bármiféle 
íratlan „kötelesség”, ami elvárható egy al
kotótól?

-  Szerintem manapság bárkitől bármit 
elvárni: naivitás. A konkrét szituáció ha
tározza meg, ki mit érez morális köteles
ségének. Ez részemről nem az etika relati- 
vizálása, hanem alapvető igény az árnyalt 
gondolkodásra. A személyes és kollektív 
cselekvést úgy látom, mint amelyek di
alektikus viszonyban állnak egymással. 
Egyik sem létezik a másik nélkül. Egyé
ni döntésem, hogy kimegyek-e tüntetni, 
vagy hogy aláírok-e egy petíciót, ami a 
többiek döntésével együtt máris kollektív 
nyomásgyakorlássá válik. Ha teszem azt, 
apaként a lányom unszolására úgy dön
tök, hogy nem fogyasztok több környezet- 
szennyező terméket, lehet, hogy másnap 
törvényhozóként adót vetek ki ugyanezek
re a termékekre. Mind a Fb-kihívásban, 
mind az első, trafós beszélgetésünkben az 
esztétikai síkra helyeztük a hangsúlyt a 
praktikum helyett. De ez nem azt jelenti, 
hogy tagadnánk a konkrét cselekvés fon
tosságát. Sőt, azt gondoljuk, hogy az esz
tétikum praktikumba fordítható. Bár a 
művészet leginkább szemléletformálásra, 
érzékenyítésre képes, talán ez sem elha
nyagolható hatás. Nem beszélve a szemé
lyes és kollektív szorongáscsökkentésről. 
Voltak olyan videók, amelyek több mint 
húszezer emberhez jutottak el, például a 
komposztálás fontosságáról. Mindez per
sze nem váltja ki a kollektív cselekvést. El 
kell jutni a legszegényebbekhez is, akik
nek nincs Fb-juk, akik nem engedhetik 
meg maguknak a művészet és a bioélet
mód luxusát. Alapvetően a kihívássoro
zat folytatásában és különböző, önkéntes 
szervezők által létrehozott rendezvények
ben gondolkodunk a fővárosban és vidé
ken. Szeretnénk delegálni a szervezői fel
adatokat is. Nem vezetői, csupán elindítói 
vagyunk a kezdeményezésnek. Mindenki 
a maga ura, és gyökérzetszerűen kapcso
lódunk egymáshoz.

-  Verseidben komoly erőkkel dolgo
zol azon, hogy az úgymond „elhasznált, 
nagy” szavakat kontextusba ültesd és fe
szegesd a giccs határait. Ez a tendencia 
mintha több szerzőnél is megfigyelhe
tő volna, tesztelgetni, hogy „mennyit ki
bír egy versidom”. Azonban egyre ritkább 
a rímes-ritmikus költészet. Tóth Kriszti
na, Kovács András Ferenc, László Noé
mi, Szálinger Balázs és jó néhányon ír
nak még formaverset, de a fiatalabbak 
között alig találok rá példát (mondjuk 
Vájná Ádám, Pál Sándor Attila, Bék Ti
mur stb.). Ciki lett a rímhelyzet, a jarnbi- 
kus pentameter elvesztette a súlyát? Mit 
gondolsz, miért vált az írott szövegben 
ilyen mellőzötté a rímhelyzet, miközben 
azért talán van rá igény, hiszen a slam- 
szövegek sokszor elég bravúrosan matat
nak a rímjátékkal?

-  Szerettem volna újradefiniálni ma
gát a giccs fogalmát. Utánamenni eszme- 
történetileg. De ez egy külön doktori ku
tatás témája lehetne, így sajnos nem volt 
rá időm. Azt szerettem volna elérni, hogy 
ne nevezzünk mindent, ami nem ironi
kus vagy önreflexív, automatikusan gics- 
csnek. Úgy gondolom, létezhetnek a ver
solvasás és -írás közben is katartikus 
pillanatok, és hogy ízléssel és arányér
zékkel igenis lehet érzelmileg, kultúrtör- 
ténetileg vagy akár teológiailag terhel- 
tebb szavakat használni. Nem gondolom, 
hogy azóta sikerült volna ezt a missziót 
teljesíteni, de azt igen, hogy legalább el
indult az arról való beszéd, hogy mi szá
mít giccsnek. A Sylvia Plath-féle angol
szász, szürreális vallomásosság, a Paul 
Celan nevével fémjelzett zártabb, herme- 
tikusabb versnyelv, és annak az újlatin 
nyelvekben való továbbélése, vagy példá
ul az, amit itthon Takács Zsuzsa költé
szete megőriz a Nemes Nagy-féle, alap
vetően Rilkére épülő hagyományból, azt 
gondolom, ma abszolút legitim versnyelv
nek számít. Milyen elementáris erő
vel szólalnak meg például az alábbi Ta
kács-sorok:

Fölriadtam

Fölriadtam, mert egy ajtó becsapódott, 
félelem fogott el, hogy most haltál meg, 
és a szél bevágta a nyitva felejtett 
ajtót. Vagy szándékosan hagytad volna 
nyitva, hogy tudjam távozásod idejét? 
Hajnali három óra volt. Két fekete 
lepke szárnya súrolta arcomat, 
ahogy a lakást körbejártam, két 
undorító hírnök. Az egyiket agyon
ütöttem, szétmorzsolódott a zseb
kendőmön és a holtsápadt falon.
A másik a szívembe fészkelte be 
magát, petéket rak, azokból 
kelnek ki a hátralévő napok.

Vagy ennek az Urbán Bálint fordításá
ban megjelent Herber to Helder-versnek 
egy részlete:

Isten rámtámad
a fehérségben. A tűzvészek ostroma 
ellenére hűvösek a kertek. És egy gyermek, 
akit lángba borítottak a kezek megkerüli 
az éjszakát.

Hogy a rím miért és hogyan vesztet
te el az aktualitását a fiatal költők köré
ben, nem tudnám megmondani. Talán az 
is közrejátszhatott benne, hogy az elmúlt 
húsz év során a rapzene igen széles terü
leteket hódított meg magának a könny
űzenében. Ráadásul megjelent elég m ar
káns erőkkel a slam poetry is, és mintha 
ezek a közösségibb, performatívabb mű
fajok hatékonyabban tudták volna ki
használni a rímek összecsengéséből adó
dó szórakoztató-gyönyörködtető hatást 
és játékosságot, mint a hagyományos ér
telemben vett líra. Ha a kanti kategóri
ák alapján gondolkodnánk, azt kellene 
mondanunk, hogy manapság nem divat 
az elit művészetben az, ami „kellemes”, 
ami elandalít, ami szimplán csak szó
rakoztat. Ez valahol érthető a jelenlegi 
társadalmi viszonyok között. Mintha új
ból elvesztettük volna a humorérzékün
ket. A felhőtlen jókedv, a kritikátlanság, 
vagyis a „minden rendben” politikája in
kább a kormányközeli propaganda vagy 
a politikailag semlegesnek beállított, po
puláris szórakoztatóipar sajátja. Mint
ha a verdikt úgy szólna: a igazi mű vagy 
legyen érdek nélkül tetsző, azaz „szép”, 
vagy pedig valamiképpen hasznos, te 
szem azt, a társadalomnak, mint például 
a közösségi színház. De az a típusú mű
vészet, amiben a forma, a megalkotott- 
ság, a techné mint olyan, önmagában és 
olykor önmagáért van jelen, kevésbé szá
mít értékesnek. És m intha a rím ilyen 
szempontból gyakran vetítené magára a 
gyanú árnyékát. De persze biztos közre
játszik benne a hazai és nemzetközi iro
dalmi divat is.

-  Felsorolnál néhány szerzőt a nálad fia
talabb generáció költői közül, akire szerin
ted érdemes odafigyelni? És miért pont ők?

-  Hogy miért, azt most a terjedelmi kor
látok miatt nem fejteném ki, de nyilván 
mindnyájan rendelkeznek egy markáns, 
felismerhető, egyedi hanggal, és mert fi
gyelemreméltó a képzelőerejük. Kerber 
Balázs, Fenyvesi Orsolya, Vájná Ádám, 
Borda Réka, Ferencz Mónika, Kiss Lóránt, 
Körösztös Gergő, Miklya Csanád, Katona 
Ágota, Sokacz Anita, Kellerwessel Klaus, 
Weeber Luca Borbála, Bocsik Balázs, Fan
csali Kinga, Konyári Ildikó, és még sorol
hatnám.

-  Ha a tíz évvel ezelőtti önmagad talál
kozna veled, mit mondana? És te mit mon
danál neki?

-  Ne foglalkozz vele, ki mit gondol. írj 
úgy, ahogy jónak látod. Húsz év múlva 
úgyis elolvadnak a jégsapkák, és kisebb 
gondunk is nagyobb lesz az irodalomnál.

-  És végezetül, ha volna egy appliká
ció, ami a világon minden ember telefon
ján megjelenítene egy üzenetet az ő nyelvén, 
legyen az mottó, mondat, idézet, gondolat, 
vélemény, bármi, és ezt te választhatnád ki, 
mi lenne az üzenetben?

-  „Csak ami nincs, annak van bokra”.

ANDRÉ FERENC

HELIKON
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Z árn i a  h á za t
(Gizella nővéremnek)

Recseg, ropog a kert, 
zárni kell, zárni a 
házat,

a dombról lassan 
közeleg
az M-Nullás járat.

A rózsa, a rezsó, a lepke 
marad majd másra 
a házban,

rajtunk a kabát 
s csak toporgunk 
a télikabátban.

Zárni kell, zárni a 
házat,

s beköltözni
valami
másba

(s meglehet, 
már egy másik én 
öltözött be 
a télikabátba).

Az úton évek 
jönnek-mennek, 
nagy történetek 
viszik a vérünk,

ám hol egykor 
csodák fakadtak, 
csak legyintés vár, 
mire odaérünk.

Recseg, ropog a kert, 
zárni kell, zárni 
a házat,

isten lóbálja 
kezében 
a kulcsot,

az ördög 
buherálja 
a zárat,

csak a halandó nem látja 
pontosan
se a kulcsot, se a zárat.

Recseg, ropog a kert,

verte október aranya, 
s most november 
ezüstje veri,

fénylik, miként 
a sztaniol,
ha gyermek repesztgeti,

tudásunk lehet-e erről 
több annál, mint amit látunk, 
hogy foszló aranyban, ezüstben 
mintázódik a magányunk.

A kertek alatt 
vonatok hangja 
robog a néma síneken,

és egyre
messzebbről világít 
mindannyiunknak 
a szerelem.

Még visszhangzik 
a kert nyara, 
de fasorból kifut 
a sugara,

s utána lopózik 
mindenünk, 
mi is történik 
mivelünk?

Recseg, ropog a kert, 
zárni kell, zárni 
a házat,

az idő nem szól, 
nem magyaráz, 
ezt-azt még leporol s int: 
magadban van 
a magyarázat.

Még összetart és 
egyben tart 
földrengéssel 
és családdal,

csak azzal nem tart 
össze már, csak azzal nem, 
a mázzal.

Kitüremlik már 
mindenünk, minden hibánk, 
hitvány pontunk,

a zúgó kertben 
kettéreccsenve 
dől oldalra,

jövőbenézőn,
egy-egy
tornyunk.

De megmarad tán, 
gondolom, 
megmarad 
a szólás,

a visszafordult 
cetből ím 
elibénk térül 
Jónás,

nyikorgatja a kiskaput, 
nézi a zárat 
s a házat,

majd fellépdel 
a küszöbig 
s átöleli vállad.

Ennyi csak az üzenet 
e végső őszi házban, 
ahonnan lassan eltűnünk 
egy kikopott kabátban.

Valahol lövők 
hangja szól, 
majd harang kondul 
az estbe,

Jónás köddé válva int, 
és eltűnik Nekeresdbe.

A ház marad, 
még mindig, itt, 
a beszürkülő tájon,

Jónás jártát 
nem őrzi más, 
csak tökindánk 
az ágon.

Recseg, ropog a kert, 
zárni kell, zárni 
a házat,

a dombról egyre 
közeleg
az M-Nullás járat,

rendre mindenkit 
összeszed s
(hogy ne legyek oly pátoszos!) 
tovább zötyög 
a kisbusz,

s lábunk nyomán 
végigsöpör 
hű gondnokunk, 
a himnusz.
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LÁNG ORSOLYA

Koszovói
kalauz
Tudnék mesélni arról, hogyan nem ju

tottam el a Szarajevói Filmfesztiválra, 
zsebemben a repülőjeggyel. De egy év
re rá mégiscsak sikerült eljutnom a Bal
kánra, pontosabban Koszovóba, az Ani- 
bar vendégeként. A fesztivál idén tízéves, 
és a szervezői még csak most huszonhét
huszonnyolc évesek. A hivatalos koszovói 
átlagéletkor huszonkilenc év, ez egy 
újszülött ország, sőt vannak, akik szerint 
még meg sincs születve. Ha Plesu szerint 
az egész Románia egy épító'telep (santier), 
mit mondana Koszovóra? Az egész ország 
népessége majdnem főre pontosan ugyan
annyi, mint a román fővárosé. Ez egy fej
lődő ország, itt már 2001 óta euróval fi
zetnek (a német márka helyett), miután a 
jugoszláv dinár hiperinflációját nem lehe
tett tovább fokozni. A kiutazás nehézségei 
ellenére a lakosság nagy része külföldön 
dolgozik, csak a vízumot meghosszabbíta
nijönnek haza. Jugoszlávia legszegényebb 
országa önállósult, de jobbára a külföldi 
vendégmunkások hazaadott fizetéséből 
tartja  fenn magát. Az itthon maradt fia
talok nagy lendülettel vágnak saját vál
lalkozásba, ambiciózusak, kreatívak — 
persze az az igazán sikeres, aki beszéli a 
korrupció nyelvét.

PÁLYAMATRICÁK
A hegyek, túlodalukon Montenegróval, 

a gyergyói Békás-szorosra emlékeztetnek, 
vagy a Zsil-völgyére, de mindenképp ott
honos érzéssel töltenek el. Az utcák, az 
épülőfélben lévő vagy félkész, vakolatlan 
épületek miatt erős rendszerváltás utá
ni Románia-közérzetem van. Jóformán 
minden tájidegen, magát a tájat leszá
mítva. Az átmeneti állapot itt életérzés. 
Ötcsillagos szállodák a kényelemszere- 
tőbb turistáknak, földön alvó gyerekek 
és kóborkutyák a katasztrófaturizmus 
kedvelőinek. Minden utcán van legalább 
egy kozmetika vagy fodrásszalon, a kira
kat előtt ruhaszárító állvány, rajta szá
radó törülközők. A járdák piskótakővel 
kirakva, ugyanolyan gyatra alapozással, 
mint nálunk, hepehupás, nyaktörő felüle
teket képezve. A Drina csak azért olyan 
áttetszőén tiszta, mert itt ered a Rugo- 
va-hegységben, 10 km-re a várostól. Szé
les medrében staffázs színfoltok: mint 
egy zilált romantikájú tájkép. A bazárso
ron ugyanaz a bóvli, mint gyerekkorom 
oroszpiacain: világító sarkú csípők, kí
nai Barbie-utánzatok, távirányítós autók, 
elemmel működő, ugató kutyák. Igaz, Ro
mániában legalább nem árulták az utcai 
könyvstandon a Mein Kampfot. Hitlernek 
ugyanolyan rajongótábora van, mint Bili 
Clintonnak, aki megszabadította Koszo
vói a gonosztól, legfeljebb kevésbé explici
ten nyilvánulnak meg. A Führer irányítá

sa és a rövid ideig tartó német megszállás 
alatt ugyanis iskolák és utak épültek itt. 
Mindezt a sofőrömtől, Edvintől tudom, 
aki a fesztivál önkéntese, fő munkaidő
ben pedig a pristinai repülőtér alkalma
zottja. Ó jön ki elém, és szállít kocsijával 
a fesztivál helyszínére, Pejába, szerbül 
Pecbe. Az egy órás autóút alatt helyis
mereti gyorstalpalót kapok, Janis Jop- 
lint hallgattunk és country-t. Megtudom, 
hogy gitáros volt egy zenekarban, a szülei 
egyetemi tanárok és ateisták, a családja a 
háború alatt menekültként bujkált a kö
zeli hegyekben, ő mégsem utálja a szer- 
beket. Különben is, a konfliktust csak az 
öregek emlegetik. Edvin egy évet dolgo
zott Kaliforniában, de megunta és ha
zajött, mert Amerikában tényleg dolgoz
ni kell, míg itt csak jön-megy, kávézik a 
barátaival, és hamarosan megcsinálja 
a maga kis zenei fesztiválját. A nagyap
ja közgazdászként megjósolta az infláci
ót: a pénzét aranyékszerre váltotta, amit 
elküldött egy svájci bankba, és miután 
véget ért a háború, egyike volt azon ke
veseknek, akiknek volt miből regenerá
lódni. Edvin tőle örökölte a házát a Ru- 
govai-hegység lábánál. Mialatt kint 
dolgozott Amerikában, megismert három 
román lányt, mindhármat Anamariának 
hívták, és az egyikkel, aki stewardess, 
szeretné újra felvenni a kapcsolatot, így 
hát meg is ragadná az alkalmat: lennék 
oly szíves és írnék neki valami kedvessé
get. („Mit akarsz tőlem, seggfej?”, jön a 
válasz, angolul.) Amikor megérkezünk a 
mozihoz, már a bennfentesek magabiztos
ságával kérek egy üveg Peját. A kisebb 
üvegest kérd, az valahogy finomabb, súg
ja a fülembe Edvin. És úgy mutat be a 
fesztivál stábjába beágyazódott rokonsá
gának, mint a kedvenc vendégét.

A másnap reggeli ébredés a pagodá
ra hajazó Hotel Qardakban szintén rá
erősít a gyanúra, hogy én is egy balká
ni régióból jövök. A teraszról felhallatszó 
manele és a körfűrész (cirkula) hangja 
otthonos duóban tör be az ablakon, és a 
pincérek fáradtságát ellenpontozni igyek
vő negédes fogadósné antréja sem hagy 
maga után kívánnivalót. A vendég ké
nyelmét sajátos módon tartják szem előtt,

az igényeimről más elképzeléseik vannak, 
mint nekem. Ezen nem fogunk összevesz
ni, inkább meghúzom magam, gondolom 
első nap, és megpróbálok dőzsölni ked
vükre. De másnap mégis kiteszem a fel
iratot a szobám ajtajára, hogy kérem, ne 
takarítsanak, ami a gazdasszonyt látha
tóan lelombozza. Ezt az elterelő hadműve
letet azért kellett fonganatosítanom, mert 
kezdtem úgy érezni, hogy különbejáratú 
szobám, ahol erőt gyűjthettem kilépése
imhez, mások munkaterülete. Amikor el
ső délután felszusszanva léptem volna be 
az ajtón, hogy megemésszem az addig lá
tottakat, az ágyam bevetve várt, szana
szét hagyott ruháim gondosan összehaj
togatva a szekrény polcára kerültek, a 
személyes tárgyaimmal birtokba vett író
asztalon kifogástalan rend uralkodott, az 
egyszer használt tusfürdő helyére egy te
li tubus került, a vizes palackom kidob
ták, de az üres szemetes még üresebb volt, 
mint ahogy hagytam, és a levegőt -  ó jaj -  
orgonaillatú légfrissítő cseppfertőzte meg. 
Érdeklődésemre a többi vendég közül né- 
hányan nem értették, hogy mi a bajom, 
nekik soha nem volt még ilyen jó dolguk. 
A tökéletes vendégnek sehol nem lenne 
szabad otthon éreznie magát. Én szeretem 
magam otthon érezni, tehát soha nem vál
hat belőlem tökéletes vendég.

Edvin már ott vár a mozi előterében, és 
azzal fogad, hogy a vetítés technikai okok 
miatt elmarad. Helyette viszont megmu
tatja a városi park fái alá benyúló kávézót, 
ahol tovább árnyalódik a Koszovóról alko
tott képem, illetve bonyolódik az amúgy 
is kusza információhalmaz. Megmutatja 
a szomszéd asztalnál ülő Albin Kürtit, az 
Önrendelkezés nevű mozgalom vezetőjét, 
aki csak azért nem nyerte meg a legutób
bi elnökségi választásokat, mert elcsalták 
tőle. Most azért van itt, mert tegnap meg
nyitotta a fesztivált, és néhány nap múlva 
kerekasztal-beszélgetésen vesz részt a 
kortárs politikai művészetről. Bocs, oda 
kell mennem egy szelfire, mondja Edvin, 
apám tanította az egyetemen. Edvin sze
rint nagyon rendes ember, ő a változás
hoz fűzött reménységük, az egyetlen po
litikus, aki nem korrupt. Más fiatalok is 
odamennek, leülnek a sokáig házi őrizet-
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ben tartott „forradalmár” mellé beszélget
ni. Albin Kürti Albániával akar szövet
kezni, a koszovói parlament Szerbiával. 
A nacionalizmus mint ellenzékiség -  ne
kem ez új, illetve hát a liberális demok
ráciában új. Délelőtt 11-kor megtelnek a 
teraszok, csupa férfival, nem tudom, hol 
kávéznak a nők. Noha a helyiek menta
litásához igazodva minden időpont re- 
lativizálódik, és a körülmények hatalma 
és a szubjektív idő fluiddá változtatja a 
munka óráit, a kávézás időpontját min
denki szigorúan betartja. Pontosabban 
a kezdés időpontját. Megjelennek a gő
zölgő kávésibrikek, a járdaszegleten pár
nák, mellettük aranyozott szélű kávéscsé
szék. Beszélgetnek, telefonokat intéznek, 
újságot olvasnak, cigarettát vásárolnak 
a mozgóárustól. Ugyanilyen otthonosan 
lakják be a város tizennyolc mecsetét. 
Az ajtó előtt cipők, papucsok. A müezzin 
hangja hangfelvételről recseg bele a 
hangosbemondóba, ami az esti szabadtéri 
vetítés háttérzajaként meglehetősen 
bizarrul hat. Van ezekben a cikornyás, 
végtelen dallamokban valami túlvilági. 
De lehet, hogy csak a sötét, kivilágítatlan 
utcák miatt érzem ezt. Mégis teljes 
biztonságban érzem magam. Miért? Az 
a nyíltság és közvetlenség, amellyel itt 
hozzám viszonyulnak, kihat rám is. Mint
ha az óvodában barátkoznánk, előítéletek 
nélkül.

De vajon ez csak a vendégeknek szól? A 
szerb ortodox kolostort kalasnyikovos ka
tonák őrzik. Az udvara mégis olyan, mint

egy oázis, mintha a falak mindentől el
határolnák. Az apácák pálinkát árulnak 
(a „rakia -  anarchia” rímpárral valami lé
nyegesre tapint rá a szlovén Dubioza ko- 
lektiv nevű együttes), a rakiára szükség 
van, tehát az apácák nincsenek veszély
ben. Az itteni muszlimok isznak alkoholt, 
a nők nem járnak fejkendőben. Pedig erős 
a térítői tevékenység, a felekezeti hovatar
tozást felmérő kérdőíven nincs olyan opció, 
hogy ateista. Simán beikszelik a muszlim 
rubrikát, ha nem figyelsz oda, mondja Ed- 
vin, aztán jön a felszólítás, hogy adakozz 
a mecsetépítés javára.

A felekezeti és etnikai feszültséget, ami 
a levegőben van, olykor mintha ők maguk 
sem vennék komolyan. Nevetnek egymá
son, aztán meg radikalizálódnak, és kitör 
a háború.

A vacsoránál közelemben áll egy ma
gas, szőke lány. O is vendég. Olyan, aki
re az ember egy repülőtéren első látásra 
rá merné bízni a cókmókját. Egyszer csak 
azt kérdezi, vajon itt rá lehet-e gyújta
ni. A mozi bejárata előtt álltunk. Szerin
tem ebben az országban bárhol rá lehet 
gyújtani, mondom. Miért, te honnan jöt
tél?, kérdezi. Romániából, de magyar va
gyok, felelem. Akkor Erdély?, kérdezi. Igen, 
mondom. Akkor magyarul beszélsz, von
ja le a német lány a következtetést, édes 
anyanyelvemen. Paff. És jön a magyará
zat: én Vásárhelyen éltem négy évet. Erre 
kérek tőle egy piros Luckyt. Neki is el kell 
hinnie, hogy én ott nőttem fel, ehhez ő is 
kért egy üveg sört. Mit mondjak, erős in

tenzitással kezdtünk létezni egymás szá
mára két perc alatt. Elmondja, hogy bioló
gusként éppen terepen van, feltérképezi a 
Balkán természetvédelmi területeit. Most 
csak úgy idevetődött, felfigyelt a fesztivál 
plakátjaira, vetítésre is jönne. Érdekesnek 
tartja az animációt, elmagyaráztatja, ho
gyan készül egy film. Éjjel háromkor egy 
csevapfaló plazmatévéjén nézzük, ahogy 
DJ Bobo aláfesti a helyi Nóta TV népzenei 
műsorát. Aztán Mareike így szól az ő Ma
rosvásárhelyen tanult magyarjával: „azért 
egy jó miccset most jobban megennék”. És 
másnap reggel már tovább is áll Pejából.

Arany napok
Hétköznapokat élünk meg, és ünnepek

re emlékezünk. Legtöbbször nem tudjuk, 
melyik eseményből lesz tartós emlék, a 
hosszú időre konzerválódó pillanatok álta
lában meglepnek minket. A fedetlen, véd
telen húsra szállnak, amikor egy önfeledt 
pillanatban kitakarózunk. A rákészülés 
sokszor eltereli a figyelmet az igazi bekö
vetkezésről, hivatalos, előre tudott ünne
pek után sokszor csak az igyekezet utóíze 
marad. Éppen akkor, amikor a legjobb jós
latokat akarnánk kicsikarni a konstellá
ciókból. Ha a szereplők, a helyszín és a 
történés együttállása esetleges, vagyis a 
véletlen maitere fogja össze, nagy az esély 
rá, hogy együtthatásukból harmónia ke
letkezik. Még soha nem volt úgy, hogy 
valahogy ne lett volna -  tartja  a székely 
mondás. Másként hogyan kerültem vol
na Brac szigetére? Pontosabban Bol váro
sában egy olyan házba, amelynek a tulaj
donosát nem hogy azelőtt nem ismertem, 
de most sem volt alkalmam megismerni. 
Iva a családjában történt hirtelen halál
eset miatt elutazott a temetésre, ahon
nan az eredeti terv szerint már másnap 
visszatért volna, csakhogy a gyásszertar- 
tás alatt megharapta egy macska, ennek 
következtében pedig veszettség elleni ol
tást kellett kapnia, amit pár napon belül 
ott helyben kellett megismételni. Iva te
hát nem jött, így távollétében megettük a 
hűtőben hagyott dinnyét (lebenica), ittunk 
a csuporkájából, aludtunk az ágyacskájá- 
ban és gyönyörködtünk a nagyszülei ké
szítette mozaikban a cseppnyi nyaralójuk 
falán. Lucija volt az, aki ismerte Ivát, ők 
beszélték meg, hogy a fesztivál után meg
látogatja őtt és ő volt az is, aki összesze
dett engem Sibenikben, ahol mindkettőnk 
filmjét vetítették.

Sibenik olyan volt, mintha M.C. Escher 
végtelen lépcsőjén mennék, és állandóan 
azt érezném, hogy itt már jártam  
valamikor. És van, amikor tényleg. Este 
Sibenik óvárosában: a szűk utcák, a 
sarkon túli sarkok, a fel utáni fent, a 
jobbra utáni jobb, a balra utáni bal. A bal 
utáni jobb, a jobb utáni fel, a fel utáni át. 
Csupa igekötő. Sárga fények a kőfalakon, 
ruhaszárítókon beesteledett ruhák, a 
sötétedő ég azúr négyszögei. Benne 
fecskék keresztül-kasul, mintha víztükör
» » >  folytatás a 8. oldalon
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fölött. Sivítoznak, csattognak, cikáznak. 
A falak mellett letámasztott motorbiciklik, 
elnyűtt lábtörlők az utcakövezeten, tá 
nyércsörömpölés, vacsoraszag. Sülthal. 
A bejáratok nyitva, a lakók a lakásból ki
hordott székeken üldögélnek, mint este a 
falusiak, átülnek egymáshoz csordavárás- 
kor, vagy fejés után még egy kis takarodó 
előtti szelló'zködésre. Kint mégiscsak tá
gasabb, levegősebb, mint a szűk, szél és 
nap ellen védekező' házakban. Az otthon 
kifolyik az utcára. Az utca csak egy járat 
más otthonokba. Járat az otthonok között, 
mint egy hangyabolyban. A résnyire nyit
va hagyott zsaluk fényében odabent tesz- 
nek-vesznek, veszekednek és rádiót hall
gatnak. A simára koptatott utcakövek 
arra késztetik az embert, hogy lehúzza a 
szandálját. Mezítláb a langyos köveken, 
mint egy előszobában. Valahonnan a Bo
lero hangfoszlányai érkeznek, ahogy ha
ladok a falak között, hol egyre hangosabb, 
hol egyre halkabb, ez a térstruktúra ke- 
resztbetesz Ravel intenciójának, a fokoza
tos crescendót felülírja a labirintus akusz
tikája. Nemrég láttam az Előzés című 
filmet, Trintignan játszik benne nagyon 
fiatalon. Meghal a végén. De addig bolyong, 
sodorja magával egy életet habzsoló olasz. 
Elkapja és bedarálja lendületével a félénk 
jogászhallgatót. Végtére is boldogan hal 
meg. Már éppen elhatározásra jut, lépésre 
szánja el magát stagnáló életében. És ezt 
futó ismeretségének köszönheti. Ebben 
a filmben van egy olyan ház, mint ez a 
Sibenik, a jogászhallgató gyerekkorának 
helyszíne. A hirtelen bevállalt kiruccanás 
közben mentőövként jut eszébe ez a 
pihenő, mint egy olyan ismerős hely, ahol 
kifújhatja magát. Az idegen a kívülről 
érkezettek objektivitásával bomlasztja 
szét a gyerekkor illúzióit. Amíg a fiú 
rokonait szórakoztatja, amaz körbejár a 
házban, ami így is hatalmas. Mégis kisebb, 
mint amekkorára emlékezett. Amikor a 
valóságot szembesíti az emlékekkel, nincs 
teljes átfedés.

A két ráadásnap Bolban: az időtlenség 
szelete. A víz közelében valahogy eltájoló
dik az időérzékelés, úgy jár, mint a mág
nes mellé rakott mérőszerkezetek. Nincs 
késő és nincs korán, mert a hőség órái
ban pihenés van, amely egy napból ket
tőt csinál. Új szertartások alakulnak ki, 
amelyek sokkal inkább igazodnak a ter
mészet mozgásaihoz, mint egy civilizáció 
által „megkoreografált” életmódban. A 
nap állását figyeljük, az időjárást, a test 
követeléseit. Alig használjuk a technikát, 
pénzt csak a legszükségesebbre, beszél
getni is egy mindkettőnk számára ide
gen nyelv szűkös szókincsével. A szieszta, 
itt fjaka, az emberiség egyik legjobb ta
lálmánya, túlélési mód, az elme és a test 
emelkedett állapota. Lassítás. Azoknak 
találták ki, aki általában akkor is egy
ből mély alvásba zuhannak, amikor este 
a fejük a párnával érintkezik. De a dal
mát fjaka-életérzés feljogosít arra, hogy 
napközben is eloldódhassunk a környeze
tünktől, és kihajózzunk belső tengerünk 
nyílt vizére.

Második reggel hat órakor a nevem
re ébredek. „Van kedved kijönni a Zlat-
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ni Ratra?” Az „Aranyszarv” egy olyan 
földnyelv, amely mintegy fél kilométeren 
nyúlik a tengerbe, apróra csiszolódott fe
hér kavicsok alkotják, és évszakonként 
változtatja az alakját. Nyáron Kelet 
felől a hullámok, Nyugat felől a szél 
alakítják, télen pedig fordítva. Ez a sziget 
látványossága. Napközben emberek lepik 
el a nyúlványt, hemzsegő, naptejben 
sercegő massza, mert az a hír járja, hogy 
itt lehet a leggyorsabban lebarnulni. A 
Zlatni Ratnak köszönhetően Bol a turiz
mus Mekkájaként híresült el, naponta 
egymás után érkeznek a turistahajók, a 
kikötőben nincs már hely a jachtok miatt, 
és egyik este még rúdtáncosnőt is láttunk 
a főtérre emelt színpadon. Szóval ez nem 
az a hely, ahová okvetlenül eljöttem vol
na magamtól, de ez így persze kissé frivol, 
hogy a jóság kellős közepén sír a szám, én 
is egy vagyok közülük, egy élveit hajhá- 
szó turista. A Splitbe visszavivő hajóból jól 
látszik, hogy a sziget nagyrésze mennyi
re kopár, karnyújtásnyira a legnagyobb 
tumultustól már csak sziklák, amerre 
a szem ellát. A sziget legmagasabb csú
csa minden szigetnek fölébe kerekedik, és 
szép időben nem csak Hvar és Korcula, 
de Itália is látszik a távolban. Nem csak a 
spliti Diocletianus-palota, hanem a buda
pesti Parlament is ezekből a mészkövek
ből épült.

A kora reggeli órákban a Zlatni Rat 
megmutat valamit igazi valójából. A vá
roska házai közül odavezető majdnem 
két kilométeres sétány hatalmas mandu
lafenyőkkel szegélyezett, amelyek alatt 
délben is öt fokkal hűvösebb van, mint 
odakint a tűző napon. Nagy térkövei sí
kosak, mint óriási szappanok. Lucija sze
rint Velencét is hajnalban kell megnéz
ni, ő egy éjszaka já rt ott, átutazóban, és 
egy lélek sem volt az utcákon. Varázs
latos volt megtisztítva a rárakódásoktól 
— egyben kicsit világvégi is, mintha egy 
nagy járvány miatt evakuálták volna a 
lakosságot. Azért az sem mindegy, hogy

az embernek Székelykocsárdon vagy Ve
lencében kell várnia a csatlakozásra. Hat 
és fél hét között félálomban menetelünk 
a fás alagúton. Néha beleszippantok a le
vegőbe, mintha légszomjam volna, kor
tyolom a rozmaring-, só-, levendula- és 
fenyő-fűszerkeveréket. A törzsek között 
ott a tenger világoskéken, az ég rózsa
színben. Kisfiú- és kislányszínek. Vajon 
mikor alakult ki ez a bárgyú sztereotípia, 
és miért pont Mária színe lett a kisfiú
ké, és a római tóga bíborszíne a kislányo
ké? Kimegyünk a kavicsnyelv hegyére, ez 
már majdnem olyan, mintha a sziget fél
szigete volna. Körben a tükörsima víztü
kör türkizkékből azúrba képez átmene
tet, és langyosabb, mint a reggeli levegő. 
Menedékesen mélyül, apró kavicsos alja 
süppedős, áttetszősége elcsalja távolsá
gait. Egy kis hal, majdnem átlátszó húsú, 
barátkozni akar, úgy tűnik, társra talált 
a bokámban, követi imbolygásom. Csend 
van, elnyeli a végtagjaink okozta halk 
csobbanásokat, a láthatár eltűnt a pá
rában, nincs konkrét fent és lent. Az át
tetsző közegben úszva, az épphogy csak 
felköltött test a repülés érzetével ismer
kedik. A sziget általában legzaklatottabb 
pontja most nyugvópont. Lenyűgöző a ter
mészet regenerálódó képessége. Az új nap 
tisztalap-mivolta. Bijela, kao sir.

Mi meg már nem vagyunk fehérek, 
mint a sajt. Négy órát töltünk a parton, és 
tíztől már minden pillanattal hangsúlyo
sabb lesz az emberi tényező. Gyülekeznek, 
nem annyira vészjóslóan, mint Hitchcock 
madarai, inkább fokozódó helyzetként ösz- 
szegződve. Amúgy is szúrni kezd a nap, a 
láthatáron kikötöttek a nagytestű hajók. 
Az Aranyszarvon megjelennek a naper
nyők, a gumimatracok, az egymás hátát 
kenegető napozók. Indulunk haza, vár a 
reggeli. Kruh, kava. Török kávét főzök, ib
rikben, a zaccból jósolunk. Lucija csészeal
jában a Fuji hegy körvonalazódik. Nekem 
zavaros iszap. De ebben látni a legtöbb le
hetőséget.
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M AARTEN INGHELS  

A h a lá lom  u tán i estén
De avond na mijn dood

A halálom utáni estén 
Hasonmásaim iszogatnak 
Az üres székeket elteszik láb alól
A z üveg az óramutató járásával ellentétes irányban körbejár
Hasonmásaim belenőnek szerepükbe
Telibe találják testtartásom és félpuha kézszorításomat
Bizonytalan nemiségemmel kísérleteznek
Nyelvükön játékosan pörgetik akcentusom
Kissé mindegyikükben élek
Egy évek óta nem látott hasonmásom előrukkol
Azzal az esettel, amikor hazugságra mozdult a szám
Az 5.SZ. hasonmás eltrappol mögöttem
A 7.SZ. hasonmás szerint túl sovány voltam
Rávett, hogy hamburgerre hamburgert s rá hamburgert egyek,
Azok, akik még fizetik az Inghels Hivatalos Hasonmásai

Nemzetközi Társaság tagdíját, nem beszélnek 
Megnyugtatóan bátor arcot vágnak 
Majmolják egymás érzéseit 
Egyetlen könnycsepp hull 
Nyilván a por miatt
A zsebkendő az óramutató járásával ellentétes irányban körbejár
Iszonyú lassan megy le a nap
Hasonmásaimra kesztyűként simul a ház
A  2.SZ. hasonmás egy kedvenc könyvet szvettere alá csúsztat
A  doboz résein át senki sem lát engem
Olcsó koporsóra dobtak össze pénzt
Hasonmásaim pont olyan fukarok és nyomorultak, mint én 
Az utolsó hasonmás behúzza az ajtót 
Házamét, ami másképp lélegzik ezután

A h a lá lom  u tán i m ásod ik  estén
De tweede avond na mijn dood

A halálom utáni második estén
Ülésezik az Inghels Hivatalos Hasonmásai Nemzetközi Társaság
Maarten Inghels hasonmásainak e gyanús egylete régóta létezik
Küldetésük, hogy halálbetegszabadság miatt fellépő hiány esetén
Egy példány mindig készenlétben álljon
Egy vagy több hasonmás is beugorhat
Az Inghels Hivatalos Hasonmásai Nemzetközi Társaságnak

legalább kilenc tagja van
Minden hasonmás csak személyem egy részletét képviseli 
Egy ötvenéves űrkutatási mérnök emberemlékezet óta

a fenékdublőröm
Szelektív memóriámért egy 38 éves nő felel 
Különös éjjeli élénkségem egy selymes cirmos hozza 
Az Inghels Hivatalos Hasonmásai Nemzetközi Társaság

e rendkívüli ülése eléggé zűrös
És nem a lelkesedés hiánya miatt 
A legutóbbi újsághirdetésre tömegek jelentkeztek 
A felvételi vizsgán egy jelölt kapcsán aggályok merültek fel 
Egy 76 éves asszony pótorromnak jelentkezett 
Miután a ház dönteni elvonul, végül felvételt nyer

Maarten Inghels (1988, Belgium) 2016-2018 között Antwer
pen Város Költője. Legutóbbi, Kontakt című kötete a költészet, 
a képzőművészet és a performance mezsgyéin mozog. A belgiu
mi „Magányos temetés” társadalmi-irodalmi projekt koordiná
tora, melynek keretében költők mondanak gyászbeszédet hozzá
tartozók nélkül elhalálozott emberek temetésén. A láthatatlan 
útvonal címen térképet jelentetett meg, melyen bejelölte az Ant
werpenben a közlekedési kamerák által nem lefedett útvonala
kat. Műveinek középpontjában a publikus és személyes konflik
tusa és az eltűnés művészete áll.

A hasonmásokat a Nemzetközi Társaság jelmezosztályának 
Speciálisan felszerelt fodrásza 
És szemüveg-szponzorunk egyneműsíti 
A halálom utáni estén ellenőrzik a tagnévsort és elkészül

a munkaterv
Az eredetit leszámítva senki sem hiányzik 
Kiadják a szükséges hasonmás-igazolásokat 
Ezt követően indul az ünnepi menet 
Ezért mosolyog mindenki a csoportképen

A h a lá lom  u tán i h a rm a d ik  estén
De derde avond na mijn dood

A halálom utáni harmadik estén 
Hasonmásaim lehúzzák rólam a ruhát 
Lázasan rángatják nadrágom, zakóm, alsóm,
Hasonmásaim tetőtől talpig alaposan lemosnak
Szivaccsal fényezik márványos bőröm
Hülye választékot fésülnek hajamba
Angolnasimára borotválnak
A 4.sz. hasonmás levágja húsz körmöm
A 6.sz. hasonmás alaposan megtisztítja a fülem
A hasonmások fehér ágyékkötőm mögé lesnek
Kőhideg vagyok mozdulatlan és szappanízű
Megnyitják bal karom ütőerét
Kivérzek mint a disznó még sápadtabb leszek
Mint gyertyaszál fekszem az asztalon
Senki sem gyújt meg
Egy öltönyöm ott lóg a fogason
„Ne azt az öltönyt!” ordítok
Senki sem hallgat rám
Kihasítják egy fehér ing hátát
Hasonmásaim szemből öltöztetnek
És már senki sem jön rá hogy megvágtak hogy halálom

bizonyítsák
Sminkben
Bohóc-tarkán fekszem olcsó koporsómban 
Száraz a szám parafa a nyelvem 
Hasonmásaim bevarrják nyílásaim 
Szemhéjam leragasztják 
Koromsötét lesz bennem

A  h a lá lo m  u tá n i n e g y e d ik  e s tén
De vierde avond na mijn dood

A halálom utáni negyedik estén 
Hasonmásaim megbeszélik 
Hogy mit kezdjenek a verseimmel 
Félelemről szégyenről szóló versekkel 
Az emberek arcába röhögő halálról szóló versekkel 
Égő városokról szóló versekkel
És még mindig ott vannak azok a versekről szóló versek 
Kölcsönvett gondolatokat összegző verseim 
Majdnem-rokon lelkek klubját szöveggel igazoló verseim 
Hiába
Az Inghels Hivatalos Hasonmásai Nemzetközi Társaság
Titkos szavazás révén eldönti
Hogy verseim fémhordóba dugják
Szemétből nehezéket tesznek rájuk
A hordó fedelét leszegezik
A tengerbe süllyesztik
10000 méter mélyre tengerszint alá
Mától hasonmásaim felváltva verset írnak
Új betegségekről szóló verseket
Magányról szóló verseket
Metamorfózisról szóló verseket
A verseket okosan forgalmazzák
A közönség föl sem ismeri a változást
Hasonmásaim közlést közlésre halmoznak majd
És marokkal szórják a tiszteletdíjat

LÁSZLÓ NOÉMI fordításai
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KORPA TAMÁS

Nagycsütörtök
Isus célszemély nyomon követése
1987. április 16-án, 8 óra negyven perctől
sötétedésig

8 óra 40 perckor Isus célszemély megjelent
a megfigyelő pont körzetében, különböző utcákon
ment végig. 8 óra 55 perckor betért az Albac utca
9. szám alatti épület Il-es lépcsőházába, és becsengetett
a 24-es lakásba, senki sem nyitott ajtót, megjegyzéseket karcolt
egy lyukas udvari kannára. 3 perc múlva kijött az épületből
egy 50-55 éves, házi ruhás ősz hajú asszony kíséretében,
és ugyanazon az úton hazament.
útközben találkozott Petru célszeméllyel,
aki az Arge§ utca 15. szám alatt lakik.
melegen köszöntötték egymást, elhúzódtak
az utca kevésbé forgalmas részére, és
beszélgetni kezdtek, együtt sétáltak a
Szabadság térig, bementek a
Cosbuc könyvüzletbe.
megálltak a papírrészlegen, kicsit később
elsétáltak a 27-es postáig, ahol
Isus 11 óra 48 perckor bedobott egy levelet. 11 óra
55 perckor egyedül jö tt  ki
a postáról és gyalog ment el a M. Viteazul térre, 
a virágpiacra, itt, miután több helyen is 
megkérdezte az árakat, vásárolt két csokor kankalint, 
pár perc múlva visszasietett és vett még 
három csokorral, figyelmesen nézte 
a körülötte lévő embereket és a parkoló 
autókat. 12 óra 50 perckor Isus megjelent az 
Egyetem előtti megfigyelőpont körzetében, ahol 
találkozott Ionnal, aki a Donáth út 2. szám alatt 
lakik, öt percig csevegtek, majd
Isus célszemély bement az Egyetem épületébe, Ion pedig 
kint maradt, és egész idő alatt fel-alá 
sétált, közben figyelte az Egyetem bejáratát, a 
parkolóban ott állt a kocsija, egy 3CJ7475-ÖS 
rendszámú 1300-as Dacia. 14 óra 35-kor 
Isus célszemély kijött az Egyetemről Iacob és 
Mátéi kíséretében, majd gyalog elment az E. Martonne 
utca sarkáig, itt találkozott Lázárral, akit a 
biztonsági szervek jól ismernek, néhány szót 
váltottak, azután Isus célszemély és Lazár 
beültek a kocsiba, azzal végigmentek a Kogálniceanu 
utcán, egészen a templom jobb oldaláig, ahol 
megálltak, negyed órán keresztül beszélgettek a 
kocsiban, aztán végigmentek a Kogálniceanu, 
a Petőfi, az Egyetem utcán, átvágtak a Szabadság 
téren, majd a Dózsa György utcán, a Horea 
úton, a Racovitá utcán át rátértek a Cri§an 
utcára, ahol a 35-ös szám előtt gyökeret eresztettek, 
végül Isus célszemély kiszállt az autóból és 15 óra 
5 perckor, ahelyett, hogy bement volna a lakásba,

hirtelen az 1-es autóbusz-megállóhoz sietett,
és felszállt a trolira, kivett a táskájából egy
papírt, amelyen valami írás volt. nagyon izgatottan
és kíváncsian attól, ami a papíron írva állt, háromszor
körbejárt a buszon, aztán leszállt a Szabadság téren,
befordult a Március 6 utcába és itt 15 óra 20 perckor
bement a készruhaüzletbe, ahol néhány percig nézelődött. 15 óra
45 perckor a szervek által ismert Mariával és
losiffal kijött innen, karonfogva végigsétáltak a Cuza
Vodá utcán, a M. Viteazul téri buszmegállóban
megálltak, kb. 5 percet vártak, amikor megjött
a busz, mindhárman felszálltak. 16 óra után
érkeztek a vasútállomás előcsarnokába, az 1-es peronon
várta őket a Iuda nevű kapcsolat és négyesben
beszélgettek a 35-ös rapid érkezéséig, ekkor Isus és
Iuda készségesen segített a poggyászok
cipelésében, majd búcsút vettek a két idősebb
embertől, akik 16 óra 25 perckor elindultak
Oradea felé. 18 óra 10 perckor Isus célszemély
farmernadrágban, kék széldzsekiben, kezében egy
fekete műanyag utazótáskával megjelent a
várakozó pont körzetében, továbbment
a sétányon a Padis utcán, majd rátért az
Albac utcára, ahol bement a 9-es tömbház Il-es
lépcsőházába, megállt a 24-es lakás előtt, és kb. 3
percig kitartóan csengetett, ezután, látva, hogy senki
nem nyit ajtót, kihátrált, végigrohant az
Albac utcán, megdermedt a zöldséges asztaloknál, és
vásárolt néhány dolgot, azután betért az egyik
önkiszolgálóba, várakozott, anélkül, hogy
egyetlen üzletbe is benyitott volna, a kirakatüvegen
keresztül figyelte a járókelőket, megállt a 7-es
számú ház előtt, felnézett, és hosszan a sötét
emeleti ablakokat bámulta, aztán hazament és 18 óra
50 perckor belépett a lakásába, a
lakásba való belépéstől egészen addig, amíg
besötétedett, Isus majdnem végig az ablakban
ácsorgott és az Alverna utca felé nézett, a nyomon követés
folytatódik.

Frutti di Maré
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HORVÁTH BENJI

magyar átiratok: pulzár
(kanyadi_halottak napja becsben)

befonnak egyszer téged is 
és elrejt majd a forma újra 
quidquid latét apparebit 
pulzár bomló szupernóva 
sötét anyag leszel megint 
dies irae dies illa

barátom fölött a házsongárdban köp ja
kit érdekel hogy erre jártál
barátom nem volt csak egy hanyag raszta
kit érdekel hogy erre jártál
elmegyek tüzet oltani amazóniába
kit érdekel hogy erre jártál
nem fogad be európa amerika
kit érdekel hogy erre jártál
megvizül hátadon a ruha

üres szoba csorba vágány 
menekülj csak kivert kutya 
nem idevaló a páfrány 
fűbe nem harapsz a járdán

fűbe nem harapsz a járdán

úszik a koporsó 
át a tengeren 
úszik a koporsó 
át a tengeren 
szülnek-halnak benne 
ezren és ezren 
szülnek-halnak benne 
ezren és ezren

kikötni nincs hova 
kisjézusnak kicsi a háza 
kikötni nincs hova 
kisjézusnak kicsi háza 
meg van riadva ki tudja 
melyikük a terrorista 
meg van riadva ki tudja 
melyikük terrorista

*

nem az enyém ez a rekviem 
gondoltam oszlopnak vetett háttal 
és hát miért is hegyezték volna a fülüket 
a bennszülöttek mozart zenéje hallatán 
ha nem azért mert kihallották belője 
egyszerű kis ontológiájuk végzetét 
hogy mostantól a fákból és a kövekből 
nekiállnak irtani a szellemeket 
ezek a csillogó-villogó fehér istenek 
elűzik mind a szellemeket 
ezek a csillogó holtfehér lidércek 
jönnek és égnek a totemek 
gondoltam oszlopnak vetett háttal 
én a tagadásban élő lidérc 
elpöcköltem a cigimet

villan az éjszakában 
és lábon lángol minden erdő 
amazonasz nílus duna

nem megyünk már sose haza 
nagy-nagy könyvet hoznak elő 
benne ami valaha

dzsungel volt a szakara 
feltámadás végidő 
netflix és valhalla

uram a mélyben adj erőt 
te kegyelmes kibernetika 
villan villan az éjszaka

verjed bartók nagyobb dobra 
verjed bartók nagyobb dobra 
armageddonra 
hej regő rejtem

örökzöld templomokba 
iparlila füstös ima 
hej regő rejtem

neonfénnyel műanyag 
világít a földben 
hej regő rejtem

pompás hulladékkoszorúba 
engem is befonnak 
hej regő rejtem

kikötni nincs hova 
így siklok tova 
hej regő rejtem

kikötni nincs hova 
így siklok tova 
hej regő rejtem

nem enyém ez a rekviem 
nincs rá nekem pénzem 
barátom megérezte végzetét 
egyedül gyalog a síneken 
sodródik a hulladék 
nem enyém ez a szerelem 
nem enyém a testem 
nincs rá nekem pénzem

*

ami rejtve van megmutatkozik
bűn bűn alól új bűnt vedlik
mit szólhat isten mikor az ő nevében
tökösek heréinek gyengéket
felkentek nyomnak le senkiket
vámpírok szipolyozzák a földet
trollok oltogatják a fákat
tarol a termelési káprázat
és minek annak gyerek
aki csak magának akar mindent

vajon érhet még jó véget 
lehet még neki békeverse 
drága sanyi bácsi 
mi marad a túlélő gyereknek 
ha nem az átok 
amivel majd minket illet

quidquid latét apparebit 
bűnös a vesztes és bűnös a győztes 
szívcsakrától szívcsakráig

mindenki az apám 
akit a földig aláztak 
mindenki anyám 
akit lekurváztak 
mindenki gyermekem 
akit a folyóban találtak

és te is az apám vagy
aki markos kézzel kettőbe törtél
te is az anyám vagy

aki kipreparáltál és felpiperéztél 
te vagy a gyermekem 
aki megtagadtál engem
*

bő másfél millió éves
jégkorszak után
kit érdekel hogy erre jártál

13 ezer éve alig élünk
és már el se férünk
kit érdekel hogy erre jártál

a vágány mellett kérjük 
vigyázzanak
kit érdekel hogy erre jártál

gazdátlan óceán
kőolaj kátrány
kit érdekel hogy erre jártál

madártávlat földtáv 
szívemben éneklő pulzár 
kit érdekel hogy erre jártál

millió haldokló bolygó
bontogatja szárnyát
kit érdekel hogy erre jártál

ó skizofrén ráció 
ó tejjel-mézzel folyó pornó 
kit érdekel hogy erre jártál

dies irae dies illa 
ezüstkések luxusvilla 
kit érdekel hogy erre jártál

ormok és tornyok dőlnek 
eltűnünk és nem lesz nyoma 
hogy majd 2 millió év múlva

ha kipihente ezt a 13 ezer évet 
minden ránca a földnek 
kisimul boldogan

talán megpróbálja újra 
új bőre megborzong az űrben 
hullámzani kezd a magma

csírázni a fosszília 
és valami tőlünk távoli lények 
nekifognak a megismerésnek

szemükben belátás 
szívükben hála 
talán majd ők

ha felébrednek 
másfajta álmokat 
váltanak valóra

*

ha elmegyek 
osszátok szét a nevem 
azok között akiknek neve nincsen 
ha elmegyek
játsszatok más zenét a térben 
amit magam mögött hagyok 
és felejtsetek el

nem akarok meghalni 
csak a földért 
ahol élni akarok

» » >  folytatás a 12. oldalon
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> » »  folytatás a 11. oldalról

ahol éltem és milyen is volt az 
homokos partokon elveszni testekben 
azt hazudni hogy jó lesz minden 
didergő' hajnalon vörhenyes tavasz 
őszelő' estéken ősi dalra fakadsz 
sűrű fenyvesekben tudatot altatsz 
gyűrűző utakon magadra döbbensz 
és nézed ahogy a kicsiből több lesz 
és a nagyból kevesebb 
és hány arcot elfelejtek 
és hány kísért bár sose láttam 
és mennyi marhaságot összehordtunk

ANDRE FERENC

nem eltévedni
Jó volna kezet rázni ismét 
s a vállat átölelni testvér 
mieló'tt bután el nem esnék 
mielőtt bután el nem esnél”
(Kányádi -  Halottak napja Bécsben)

egyszer majd felszállunk mind
a legkopottabb városszéli villamosra 
tocsogó napfény mossa ki alólunk 
a rozsdásodó sínpárokat 
repedésekből kibúvó füvek sárgulását 
elmossa lépteid a sietést a felsértett 
sarkadról a sebtapaszt 
az előre eltervezett járdaszéli botlásokat 
elmossa arcodról a zsírt a szégyent 
a csókokat a pattanásokat 
elmos mindent nem válogat 
& szép lesz & hosszú & felejthető

atyaúristen nem jó helyen ülök
ez egy rossz hely borzalmas hely 
ez a másé nekem ide nem szabad 
nekem itt semmi keresnivalóm 
ide fogok fagyni a székre én leszek 
a szék még a kabátom is olyan 
tipikus üléshuzat mintázatú engem 
nem szabadott volna fölengedjenek 
nemhogy leülni de most már nem is 
állhatok fel hirtelen mit fognak szólni 
sehol egy ember akinek átadhatnám 
a helyet már sehol senki nincs lábon 
hová mehetek ha már nem hajt a vágy 
csak kékszemű kutyák nyalogatják 
a szemem árkában lerakódó jeget 
mert jönni fognak kialvatlan ellenőrök 
én meg biztos nem jól lyukasztottam jegyet 
vagy rossz vonalra szálltam ez garázsmenet 
vagy simán leraknak az is meglehet 
mert túl büdös vagyok & nem elég részeg

így vezeklünk mi
akik magunkban hordozzuk
az apáink vérében fészkelő bukást
az áldozat & az önmarcang közötti átmenetet
szívünk az első kő
amit örökre a tenyérhez tapasztott
a bűntudat felismerése

& így cipekedünk mi
akik magunkban hordozzuk 
anyáink egyre hosszabb hallgatásait 
a büszkeség & a csalódás közötti átmenetet 
a húslevesrecepteket & izmainkban 
a szülési fájdalmakat

és hány hosszú napot átaludtunk 
és mennyi nyál és mennyi ondó 
mennyi utca mennyi napraforgó 
mennyi olcsó sör és rossz párizsi 
szívroham és kocsmabunyó 
sebhelyes bőr ukrán cigi 
orgazmus idegek télutó

hogy túléltem ezt is 
de meg fogok halni mégis 
szívemben éneklőpulzár 
millió haldokló bolygó 
bontogatja szárnyát

így álmodjuk tovább az ő álmaikat 
így próbálunk meg betölteni minden hiányt 
de hazug embert hamarabb utolérik 
mert neki is azt hazudták 
hogy ez a helyes irány

nemzedékünk csak sörszagú 
éjszakákban toporog egy helyben 
beszorulva a négy égtáj közé 
mert ennyi járt út között 
bűn nem eltévedni

addig jár a korsó a pultra 
amíg el nem törünk

megint gyakoroljuk a megszokást
rutinmozdulatokat sajátítunk el 
tanult reflexeket amik belesimogatnak 
a reggeli kávék gőzölgésébe 
ahogy bepárásodik az ablak 
nehogy bármit is megfigyeljünk odakint 
amiről beszélni lehetne

fák hegyén csak félve lép át
nem csillag csak vészrakéták 
habzó szájjal hordják szét hát 
halott napok martalékát

sír nyüszít szorong leborul 
nyüszít sír beparáz kiborul

nincsen anyja nincsen apja 
amit ad azt vissza kapja 
szabadságának a rabja 
minden nap halottak napja

ég az erdő ég a hegy is 
a háború jön is megy is 
füst az égen füst a földön 
füstben füstté pörkölődöm

ép ésszel felemészted a hangot 
békésen legelésznek a tankok 
a jövőt hová viszed mégi 
ki rak össze ki szed szét?

sír nyüszít szorong leborul 
nyüszít sír beparáz kiborul

úszik a riadt remény úszik a nagy vízen
tajtékzó közönytengeren 
egy pillanatra sem pihen 
rozsdaszonáták halálfúga 
partra mosott rekviem

barátom mondja:
2018-ban 2262 menekült 
fulladt a földközi tengerbe 
2017-ben több mint 3000 
értük kinek lesz majd békeverse 
lassú kimért léptekkel

*

jó volna kezet rázni ismét 
s a vállat átölelni testvér 
mielőtt bután el nem esnék 
mielőtt bután el nem esnél

de befonnak majd minket is 
és elrejt majd a forma újra 
pulzár bomló szupernóva 
sötét anyag leszünk megint

ami rejtve van megmutatkozik

miattuk ki menetel
ki üdvözül & ki vezekel
ki szájában savanyodik meg a tej?

mi lesz ennek az összhangzattana
ha visszafelé játsszuk el a rekviemet 
ki lesz majd a szorgos fekete osztag 
aki alátartja a ritmikát wolfgang

amadeusnak
hogyha elcsattan a földön az utolsó géppuska 
ki rogy le a földre & ki lesz aki átalussza

változzunk homokká változzunk verébbé 
a szél hullámvasútján hordjuk el 
régi szerelmeink nevét mieló'tt 
a felszálló füst őket is elérné 
úgyis megfeledkezünk azokról 
akiktől nem félünk eléggé

itt járt mátyás oda az igazság 
ledobja az arc a maszkját 
fekete lesz minden ima 
ha a hajléktalanokat 
a hajlékony gerincűek igazgatják

országom te félrenyelt kenyér
tikkadozgatsz itt az életér 
de elfogyok én & elfogy a vér 
ha nincs aki hozzánk visszatér

verebeket kigondolok 
beszélni hogy legyen kivel 
a közöny úgyis elrobog 
& a ház falára felvizel

ez nem élet csak avartűz 
nézünk egyre felriadton 
nem adom fel csak azért sem 
miattad és miattam

én istenem adj levegőt
ne tűnjünk el hajnal előtt 
kis szívem ne ítélkezzen 
hadd hogy végre lélegezzem

én istenem hagyj aludnom 
tudatlanság súlya úgy nyom 
áruld el hogy mi van tervben 
hadd ne kelljen rágnom nyelvem

én istenem hadd hogy higgyem 
fiaink mind tiszta ingben 
van súlya a kifolyt vérnek 
lányaink mind hazatérnek

hull a hó halottaim ha zúg a jéghideg közöny
fáradt vagyok lázadni bár néha még

kivetkőzöm
a lemondást a hallgatást a nyálszagot ha

fröcsköl szátok 
nem adom fel csak azért sem ha elbukok is

megbocsátok
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szabad élet
szabad madár 
szabadkozó 
szavadra vár 
szabad piac 
szaladna már 
szabad esés 
szakadt halál

koponya mögött csak menetel a ló 
sörénye nyirkos & megalkuvó 
leszakad az ég és megakad a szó 
büdös a csapvíz & fekete a hó

lassan visszhangzó játékharang 
megértésre vár még szavam 
a vér mindig árnyéktalan 
sötét az nincs csak ágyéka van

lekapcsolom a fűtést nehogy
felismerje bárki is a hőjeleket 
feloldom a háromazegyben 
istent a neszkávéban 
hogy megetessem magamban 
a legszebb állatokat

óvatosan mindig
csak lábujjhegyen élek mert tudom 
ahányszor reccsen a padló 
annyiszor hagyja el 
egy szarvas az agancsát

olyan vagyok mint a bevásárlólisták
lehetek akármilyen pontos 
valahogy mindig hiányzik belőlem 
valami irdatlanul fontos

pe un picior de piai 
pe o gurá de grai 
ce sä faci daca n-ai 
privelipte pe rai

sír nyüszít szorong leborul 
nyüszít sír beparáz kiborul

néma gyermeknek sem csak a szava van
nem rólad szól minden & nem is te tehetsz

mindenről
ahova úszni jársz ott fulladt már meg más is 
beszéded az angyalok hallgatása istenről

nem kell már se nyelv se vér 
mi önmagával felcserél 
mert szép ez így & szép vagy te is 
& nem kell ennél szebb legyél

BEK TIMUR

Öregszik bennünk
hommage á Kányádi Sándor

Hogy akarsz meghalni?
-  kérdeztem magamtól, 
és reszketni kezdtem, 
mert sehogyan sem.

Fújt a szél, hogyha jól emlékszem, 
apám kabátja remegett a szélben.
Azon gondolkoztunk, 
az apám és én, 
hogy tud a vonzás 
a lét szerkezetén, 
de legalábbis időn és téren 
keresztülhatni.

Mécsest fogtam, tüzet adott nekem. 
Fáztunk. A szigorú betonképleten 
ügyetlen mozdulatba zárva 
rángatózott a gyertya lángja.
A kőtömb hosszú árnyakat vedlett. 
Körülálltuk, etettük a csendet.

Ez előtt alig öt hónappal 
a dédapám kikísért a kapuig, 
felnézett rám -  alacsony bányászember 
volt, szemei opálosak, 
haja, mint megfagyott hullámok -  
és azt mondta,
hogy nem kap rendesen levegőt.

A dombvidéki nap.
A szilárduló iszap.

Ahogyan mindenki magába vágyik vissza, 
úgy élvezzük mi a számkivetést.

A haldoklókat magokkal etetjük. 
Leendő fák mellett ülünk, 
leendő sírok tövénél.

A látvány összekeveredik 
az agyagos föld szagával.
Egy gomolygó barna massza -  
öregszik bennünk a szeretet.

A szilárduló iszap.
A dombvidéki nap.

Elmúlt az a nyár,
eltemettük a dédapámat,
aztán elmúlt az ősz,
a karácsony,
a gyermekkorom,
és megszokás nélkül ugyan,
de kezdem elfogadni az idő természetét.

Bebugyolálnak engem itt 
a nesztelen éjszakába.
Nagy lesz, sötét és lenge, mint 
apám régi kabátja.

Szeretnek majd az istenek, 
mert sosem hittem bennük, 
s rádöbbennek, hogy nincsenek, 
és más sincsen helyettük.

Akkor nem lesz már alattam 
föld, előttem fegyver, 
de úgy is minden rendben, 
a megtapasztalhatatlan 
éjszakába egyszer, 
ha bebugyolálnak engem.

Mert bár senkinek sem érdeke 
megjegyezni, merre jártam, 
lépteimnek elég súlyt ad a 
végtelenség érzete 
és a végesség tudata.

ANDREI DÓSA

black fríday
odavág egyszer téged is 
a végső katasztrófák lánca 
abszurd lesz majd és dúlt 
bukaresti kereszteződés 
puha leszel és szilvakék 
többé nem néz rád senki

itt ott egy repedés 
cipősarok a járdán

a te eseted nem veszi senki

plakátnak vetett háttal 
nézem a nagy tolongást 
fekete pénteken az áruházban 
pecunia regina mundi

mert a legszegényebb kinek 
már saját ideje se szent 
tora bora tora bora 
a háború is csak egy forma 
időtöltés lenn a laborba 
legszebb célpont legalábbis 
mert a legszegényebb kinek 
már semmi se szent

hazamegyek haza 
már maga se hiszi 
hazamegyek haza 
már maga se hiszi

A Pavilon 420 jelen számában a Fiatal 
írók Szövetsége és a Petó'fi Irodalmi Mú
zeum által a PesText nemzetközi irodalmi 
fesztivál keretében 2019. szeptember 24- 
én megrendezett Kányádi-esten elhang
zott verseket közöljük.

K orpa Tam ás 1987-ben született Szendrőben. Gérecz Attila- 
díjas költó', a Fiatal írók Szövetsége társelnöke. Legutóbbi köte
te: Inszomnia (Kalligram, Budapest, 2016).

A ndré Ferenc (1992, Csíkszereda) költő, slammer, műfordító. 
Első kötetéért (szótagadó, Jelenkor, Budapest, 2018.) elnyerte a 
József Attila Kör és az írók Boltja könyvösztöndíját és a Romá
niai írók Szövetségének debütdíját.

Bék T im ur 1997 telén született Szászváron. Jelenleg a Szege
di Tudományegyetemen hallgat magyart, médiát, pedagógiát és 
Pink Floydot. Idén jelent meg első kötete Aszterión címmel, ami
ért Khelidón-díjat kapott.

A ndrei D ósa 1985-ben született Brassóban. Több fontos díj 
kitüntettetje, négy verseskötet és egy regény (Ierbar, Polirom, 
2018) szerzője, magyar és angol irodalmat fordít román nyelvre.
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G. MÁTYUS MELINDA  
• •
Ot szobor az egészről
A  80 éves S za ká ts  Béla m unkásságáról

Szakáts Béla szobrászművész 1938-ban, 
Székelyudvarhelyen született és 1962-től 
Temesváron él.

A 80 éves művészt idén nyáron Temes
vár díszpolgárává avatták, ezzel egy idő
ben a temesvári Művészeti Múzeum átfo
gó kiállítást szervezett, majdnem hatvan 
évtizedes munkásságának legreprezenta
tívabb kisplasztikáit állították ki.

Szakáts Béla termékeny szobrász, kö
zépszerűt mégsem enged útjára. Minden, 
ami a Rózsa-park melletti műterméből, 
néhány éve pedig első emeleti lakásának 
kivételes hangulatú művészkonyhájából 
(boszorkánykonyha?) kikerül — remek
mű. A szobrok, ha idejében nem fordítod 
el a fejed, azonnal megszólítanak, kérdő
re vonnak vagy kisszéket hozatnak veled, 
ráülsz, és nézed, nézed, nem mozdulsz 
egyhamar.

Kiválasztok néhány Szakáts-szobrot, 
a kedvenceimből, odafigyelve arra, hogy 
különböző anyagú és stílusú kisplasztikák
ról beszéljek. Ezeken keresztül megpróbá
lok ablakot nyitni a hatalmas és kivételes 
munkásságra. A művész bensőséges kap
csolatban van minden anyaggal, újraér
telmezi az anyagok egymáshoz való viszo
nyát is, a puha és meleg fát a kemény és 
hideg fémmel hímezi. Az agyagtechniká
ja talán a világon egyedülálló, belső fém
hálók, vékonyabb-vastagabb drótok bizto
sítják a terrakotta-szobrok hosszú életét. 
A bronzból készült alkotásai rendszerint 
egy-egy pillanat közepét állítják meg. Sza
káts bronzembereit a mozgás lendületében 
rögzíti, és érezzük, csak a kedvünkért ma
radnak nyugton. Elmondják a magukét, 
befogadjuk -  és mennek is útjukra. Pedig 
a bronz nehéz anyag, érzelmekről nehezen 
beszél, és pontosan ebből, az anyag és té
ma közötti feszültségből építkezik. A bronz 
akadályozza-fojtogatja a témát, kilapított 
kisplasztikái a megszenvedett szabadság
ról beszélnek.

1. Úton
Kezdjük egy bronzzal. Apa és fia, úton. 

Vagy csak: ember és másik ember, úton.
A szobrot körbe kell járni, a fény is fon

tos. Ha módunk van rá, körbe kell tapo
gatni, előbb ujjal, majd tenyérrel, bátran. 
Szakáts Béla szobor alakjainak látható/ta- 
pintható gerince, lapockája van, apró kés
nyom, gödröcske, farcsont.

Finom jelzések ezek, nagyon tömören 
beszélnek a test indulatairól, feszüléséről 
vagy éppen nyugalmáról, néhány karccal 
történeteket bíz ránk Szakáts.

A művész Székelyudvarhelyen megélte 
a háborút, erről emlékei is vannak. Ele
tet és halált érzek ebben az alkotásban, 
nem kisebb a tét, mint az életben mara
dás vagy az élet átmentése. Mindenesetre, 
amíg úton vagy, életben vagy.

Nem biztos, hogy apa és fiú. Lehet, hogy 
nagyapa és unoka. Nem biztos, hogy léte
zik rokoni szál. Lehet, hogy a leköszönő

helyet ad az éppen ébredőnek, a születés 
ujjongásának. A trottyos, alig mozduló em
ber a még koordinálatlan végtagocskák- 
nak. Amelyek bármelyik pillanatban el
szállhatnak, önálló létezés felé.

Végtelen ú t, első és utolsó lépés nélkül.
Közhelyes témát pátoszmentesen meg

fogalmazni az egyik legnehezebb vállalko
zás, Szakáts Bélának ez mindannyiszor si
kerül.

2. Víziboszorkány

Ez az alkotás egy sorozatnak egyik ál
lomása. Sok boszorkánykája van Szakáts- 
nak, leheletnyi, a művész számára fontos 
különbségekkel. Nyilván, ő maga is szereti 
a témát és a megtalált formát, ezért is va- 
riálgat ilyen nagy kedvvel. Az angyalt is 
nagyon szereti és a hallá változtatott Ze
uszt, ezeknek is egész sorát formálta meg. 
Aki elrabolja a megannyi testhelyzetben 
tetszelgő Európát, Zeuszt éppen érkezés
ben vagy indulásban, Zeuszt nagy sebes
ségben és lassan, vigyorogva és dühösen. 
Szájából kilóg Európa, olykor csak a feje 
búbja látszik, máskor egyensúlyoz, fél tes
te bent, fél teste kint, azt sem tudjuk biz
tosan, hol érzi jobban magát. A mítoszt em
beri léptékűvé alakítja a humor.

Nem szívesen hagyom ki ezt a két soro
zatot, de választanom kell.

Maradjunk a víziboszorkánynál, aki a 
hal úrnője és nem mellékesen: talpig nő.

Hal és nő -  összetartoznak, a hal szelí
dített, csak addig marad a vízben, ameddig 
így jó. Mindkettőjüknek.

A vigyorgó, golyószemű, nagy szájú hal 
ezúttal különösen barátságos, Tarzisz- 
hoz és Ninivéhez semmi köze. A felületek 
egyszerűek, néhány rovás mindösszesen. 
A pikkelyt, uszonyt és a kis boszorkány 
köldökét a Mester épp, hogy jelzi. Fentről 
nézve lapos a haltest, a felénk forduló női, 
nyúlánk végtagok viszont térben terjesz
kednek, a nő törékeny alakjával felénk for
dul, kleopátrás frizuráját óvja.

Rengeteg gyöngédséget gyúrt bele a 
művész e munkába, a hegyes mellecskék,

a térd, a boka, a gyönyörű, kecses karok, 
a butácska arc -  a szerethető nőről beszél
nek. A nőről, aki a férfié, de csak annyira, 
hogy a férfi kicsit tartson is tőle.

Mégiscsak boszorkány! Kedves, játékos 
talapzat dukál a témához. Szakáts Béla 
kisplasztikáinak állandó kísérője a hu
mor, ebbe a sorozatba a nála megszokott
nál is több humort, fintort és könnyedsé
get gyúrt bele.

3. Minden porcikám
És: újból a nő!
Ezek a fa-fém, tárgy-emberek a művészt 

a 2000-es években foglalkoztatták. Piros, 
kék vagy natúron hagyott fára fémből bel
ső szervek, csontok, és kívülről is látható 
idomok kerültek.

Röntgenezés és egyszerűsítés.
Minden esetben gerinccel, hátsó féllel, 

széles terpeszd lábakkal és apró fejjel ellá
tott alakok ezek. Kortársaink ők, egy-egy 
Wolksvagen-gyárból, bicikliszerelő-mű- 
helyből vagy éppen kasszapult mögül elő
bújó emberek. Nagyon hasonlítanak egy
másra, de mégsem eléggé, nem annyira, 
hogy a lehető legelőnyösebb legyen gyártó
nak, kereskedőnek és pénzügyesnek egy
aránt. Az a probléma, hogy még mindig 
gondolkodik, kicsit elmozdul, elkülönbö
zik, a végén még kalapot emel!

Képzőművészeti sci-fi.

4. Bekerítve

Mindannyiunk önarcképe. Valamelyik 
Kafka-hős, esetleg. Nem király.

Teljes mozgásban sikerült megfogal
maznia a tanácstalan, nevetséges kitöré
si próbát, várjuk, mikor huppan a hátá
ra, mikor csúszik el, a végén még leesik 
kicsi koronája a fejéről, éppen a lábuj
junkra.

A lehetőségek, lám, behatároltak, és 
minden dimenzióban azok. Itt is síkéletben 
mozgat és ábrázol a művész, a síkot is ke
retezi és maga a figura is mintha papírból 
hajtogatott játékszer volna. Nem vesszük 
komolyan, a hatalmat kiveszi a kezéből, 
mozgása folyamatos, de tétova, tájékozód
ni nem tud.

Az ábrázolás egyszerre ironikus és 
együttérző. A ’89 előtti időket idézi ben
nem.
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5. Céltáblaember
Szakáts Bélának sok köztéri szobra van, 

Temesváron, Kolozsváron, Szárhegyen, 
Csíkszeredában.

Én a forradalmak tiszteletére felállított 
alkotásait emelném ki: a kolozsvári Séta
téren felállított IN  MEMÓRIÁM 56 című, 
téglalapban forgó, emberi alakot idéző' al
kotását és a temesvári Céltáblaembert. 
Utóbbi a legmegrendító'bb, a temesvári ’89- 
ről készült köztéri szobor.

A Céltáblaember annak a térnek és ut
catorkolatnak a közelében él, ahová ’89 de
cemberében bemenekült a védtelen tömeg, 
ahol tankok lőttek és ahol többen meghal
tak, sokan megsebesültek. A Jenő herceg 
tér torkolatában rengeteg ember zsúfoló
dott össze, szinte mindenki mellett földre 
roskadt valaki, és ezek az emberek azóta 
is cipelik, már harminc éve, a haldokló ar
cokat és hangokat.

Inas, izmos, mégis, darabokból álló és 
majdnem darabjaira hulló férfi, mintegy 
három méter. Felfele nyújtott karok, kö
nyörgés, irgalomért esedezik, de a segítsé
get fentről kéri, a vízszintes térben nincs 
ember(e), senki nem szólítható, ez még nem 
győzelem. Hacsak már a jelenlét, a pro- 
teszt önmagában nem az.

Az arc Krisztus-arcot idéz, szelíd erőt. 
A szobor talapzatánál szinte mindig élő vi
rágot látok.

A 80 éves művész még mindig napi több 
órát dolgozik, gyakran fotelben, széken, 
ágyban, mígnem olyan szintre eljut a témá
val, hogy papíron, rajzban már vázlatot ké
szíthet. Utána, a fehér falú műterem-kony
ha közepén nekilát a megformálásnak, 
energikusan, szenvedélyesen, a derékfá
jásnak ilyenkor nyoma sincs. Napokig, de 
lehet, hogy hetekig dolgozik terrakotta 
kisplasztikáin, mígnem annyira elégedett, 
hogy száradni hagyja. Kifejező arcok, kila
pított testek, lázadó vagy elmélázó embe
rek kelnek életre a műterem posztamensén.

ZALÁN TIBOR

Papírváros-szilánkok
R é s z le t  e g y  l a s s ú d a d  r e g é n y b ő l

Vidéki város ez Persze hogy vidéki 
Amerre szem ellát nem látok egyetlen 
emeletes házat sem A családdal vagyok 
De nem tudom pontosan hogy ki a csalá
dom és nincsenek is itt Sétálunk a felesé
gemmel Nem tudtam hogy nős vagyok is
merem be Nős vagy nevet és nevet hogy 
nem tudom hogy nős vagyok Fogja a ke
zemet és meleg és ismeretlen a keze 
Szembe jön egy pár Merev arccal jönnek 
mintha festményre lennének festve 
De nem ott vannak mert mozognak Az
tán egyszerre itt állnak előttünk De úgy 
állnak itt előttünk hogy elfogják az utat 
a járdán hogy ne tudjunk elmenni mellet
tük Bénultan állok mert nem értem Az
tán  a feleségem elrángat mellettük de 
úgy hogy a karom nekiütődik a nő nyug
talan karjának aki ettől idegesen ránga
tózni kezd Nyugalom mondja neki a férfi 
a nélkül hogy rá nézne és ránt egyet raj
ta Engem néz mint a kígyóbűvölő a kí
gyót Vagy inkább mint egy kígyó az áldo
zatát Vigyázz mondja a feleségem és 
kikerüljük a járdán tekergőző hüllőt Zöld 
és fekete aztán meg kék és sárga Fekete 
mamba mondja a feleségem nagyon gyors 
de mi gyorsabbak vagyunk És nevet és 
sokat nevet talán túl sokat is Bocsánatot 
kéne kérni Ezt sziszegi utánunk a férfi 
Megfordulok és átlépem a kígyót aki fe
lém kap de nem éri el a tökömet Mielőtt 
visszagömbölyödne a forró aszfaltra hogy 
felkészüljön az újabb marásra belerúgok 
Érzem ahogy szétloccsan a kemény feje 
és nézem ahogy a hosszú piros test elnyú
lik az aszfalton Visszalépek amazokhoz 
és egészen közel hajolok a férfihoz Az ar
cunk összeér Egyrészt bocsánat mondom 
Másrészt miért kérjek bocsánatot kérde
zem A kurva anyádat a jó kurva anyádat 
sziszegi és a nyála az arcomba fröcsög 
Nem tudom az arcomba köp-e vagy csak 
fröcsög a nyála de nincs jelentősége 
egyiknek sem részemről Elmondtam 
mindenkinek a szomszédoknak az utcá
nak a városnak a világnak sziszeg to
vább fenyegetően Az ország kimaradt 
mondom de nem zavartatja magát Itt 
mindenki tud rólad mindent Nem érdekel 
ordítok csöppet sem érdekel Akkor miért 
ordítasz mosolyodik el gúnyosan Már for
dul is és megy is el És hallom hogy kia
bálok és többször kimondom a nevét Egy 
ismeretlen nevet És azt kiáltom utána 
hogy te is elbukhatsz aztán még sokszor 
sokszor hogy te is elbukhatsz sokszor te 
is elbukhatsz és még azt is kiabálom hogy 
mindenki elbukhat minden ember elbuk
hat sokszor De már egyedül állunk a fe
leségemmel a téren egy nagy templom 
előtt Az is lehet hogy zsinagóga Nem tu
dom mi volt ez nézek mentegetőzve a fe
leségemre O nyugodt és csak annyit 
mond ő érti és tudott mindenről és hogy 
nyugodjak meg nem számít A nő meg itt 
áll mellettünk és csak a földet nézi Nézi 
a lassan magához térő kígyót amelynek

ismét összeáll a feje mert visszafolyik be
léje a vér A nő most fölveszi a kígyót meg
csókolja a kemény fejét és a fenyők közé 
hajítja Nem szól Nem megy el De már 
nincs itt Bemegyünk a feleségemmel a 
templomba amely belül csak egy ház Öt
letesen van berendezve Nem antik de ré
gi és szép és ízléses benne minden Csak 
később veszem észre hogy itt minden aj
tó ki van emelve a helyéről Valaki vala
miért kiemelte Odamegyek és megtapo
gatom az ajtó illesztőkét Hűvös mondom 
a feleségemnek Mi hűvös kérdezi Itt nin
csenek ajtók az a hűvös Se külső se belső 
ajtók nincsenek És hát tulajdonképpen 
mi is így jöttünk be Ez nem a mi házunk 
és a tulajdonos bármikor itt lehet Kime
gyek a kertbe Hatalmas kultivált első 
kert És látom hogy elszabadult a disznó 
Szaladgál körbe-körbe az ól ajtaja pedig 
nyitva Hatalmas disznó de rendkívül 
tiszta Makulátlan mondom valakinek aki 
itt áll mellettem Valaki de nem a felesé
gem Hagyjuk mondja Semmi közünk hoz
zá Ki fogja túrni a virágokat a helyükről 
Pedig szép ez a virágoskert Erre elkezdik 
hajkurászni a nagy disznót a kicsike gye
rek Én közben egy rózsaszín kismalacot 
ragadok föl a farkánál fogva Szájából 
nem esik ki a citrom Viszem a hátsó ba
romfiudvarba, hogy visszavigyem az óljá
ba Ahogy tenném be még a kezemben el
kezd zokogni a kisgyerek Oldalt nézek 
hogy mi történt A nagy disznó már feldol
gozva, becsomagolva ott lüktet a kiskony
ha asztalán az udvaron A szemközti fa
lon képernyő A tévében én vagyok meg a 
feleségem meg a férfi meg a nő és közve
títik a veszekedésünket Kiállításmegnyi
tóról beszél a szpíker Az egész veszeke
dés performance volt mondja a feleségem 
és nevet Mintha az mondom Ne mintházz 
kezd kiabálni velem Ezt a mintházást 
utáltam meg benned Gyerünk utasít Bó
lintok Nekiállunk lomtalanítani pedig 
utálom a lomtalanítást Piszkos és izza- 
dalmas Kicipelek két lószőrpárnamatra- 
cot a disznóólból Ki kell üríteni ezt a ba
baházat mondom a feleségemnek De én 
még játszani szeretnék benne pityeredik 
el Megsimogatom a kislány fejét Különös 
hogy ennyire sprőd a haja Csak a nagy 
fehér masnija a puha és meleg Hozom a 
többi bútort Ide rakd le mondja a nagybá
tyám aki épp kijön a házból Mindjárt 
koncert lesz a színházban magyarázza 
Jönnek fehér nagyestélyis és fekete frak- 
kos emberek Fehér galambok és fekete 
varjak Leülnek a lomokra és a szomszéd 
ház felé fordulnak A szomszéd ház gang
ja a színpad Onnan kerülnek elő a színé
szek Vidd vissza ezt a kurva matracot 
mondja a nagybátyám közben rajta fek
szik Cipelem vissza a matracot hátamon 
a nagybátyámmal Úgy érzem beleszaka
dok Az oszlopnál bámészkodó ember fel-

> » »  folytatás a 16. oldalon
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Absinthe

> » »  folytatás a 15. oldalról

riad a csöngésre és idehozza nekem a te
lefont Mosolyog Ismerem de nem tudom 
hogy ki ő Ideadja és hátat fordít hogy ne 
hallja amit beszélek Különös hogy el van 
hasadva a hátán hosszában a piros ka
bátja Egyszerre negyven üzenetet hallga
tok meg a telefonon Nem zavar hogy egy
szerre beszélnek mindenkit értek és 
hallok külön-külön is A legutolsó üzene
tet csak annyi ne tűnjön el és én tudom 
hogy ez a nő hangja volt A feleségem ha
jol fölém és ököllel az arcomba csap In
duljunk haza mondja A telefont kitépi a 
kezemből és beledobja az emésztőgödörbe 
A malacfogak közé Megyünk O eló'ttem 
Erre lápvidék van figyelmeztetem Mind
egy mi van menjünk mondja a nélkül 
hogy hátra nézne Hirtelen kerülünk bele 
a sodrásba az út lesz sodrás vagy mi le
szünk az út Egymásba kapaszkodunk és 
segítségért kiáltozunk és folyton elsüly- 
lyedünk egymásban Hatalmas békés fü
vek hullámzanak körülöttünk a vízen Be
lekapaszkodunk az ajtó peremébe, amit a 
víz a közelünkbe sodor Egymás után fel
kapaszkodunk rá Először a feleségem az
után én nehogy az aligátorok őt rántsák 
le a mélybe A csónakban hanyatt dobom 
magam Ne haragudj hogy rossz felé ve
zettelek kérlelem Nincs jó út nincs jó 
irány mondja és csavarja a hajából a vi
zet és nevet Elsodródtak a cuccaink mon
dom Nem voltak cuccaink tűnődik Elsod
ródtak a gyerekeink Szorongat a sírás 
Nincsenek gyerekeink nyugtat Megnyug
szom Sokáig száguld velünk a víz aztán 
már nem is a csónakban ülünk hanem a 
vízen Akár két ember-csónak ülünk a ví
zen Látom magamat messziről mert most 
egy filmben vagyunk és én vagyok a ren
dező Kapaszkodj kiált és az ágakban 
megkapaszkodunk A víz tovafut alólunk 
Térdig iszapban vergődünk ki a szárazra 
A nejlonba csomagolt disznó-darabokat 
épp most hordják szét az emberek Embe
rek kiáltom emberek ki vinne bennünket 
haza De nem áll meg senki Vigyenek in
nen bennünket ez egy veszélyes hely kér
lelem vagy fenyegetem őket magam sem 
tudom Csak annak veszélyes aki el akar
ja hagyni mondja egy ismerős öregasz- 
szony Egyetlen foga lóg ki az alsó ínyéből 
Valamilyen ember jelentkezik hogy haza
visz bennünket De hiszen itt lakunk 
mondom a feleségemnek Nem baj innen el 
kell mennünk suttogja Akkor nem lesz 
otthonunk suttogom Élni kell suttogja 
vissza Ne suttogjanak rivall ránk az em
ber Vegyék tudomásul hogy nem lesznek 
egyedül Kivel leszünk kérdezem Ne kér
dezz kérlel a feleségem Tudni akarom ki
vel leszünk együtt ismétlem meg hango
san Tombolán öt nyugdíjas nő nyerte még 
meg ezt az utazást És az autó felé mutat 
Öt jól konzervált amerikai öregasszony 
ácsorog egy fa alatt álló furgon mellett 
Rendben mondja a feleségem Jöhetnek 
szól oda nekik az ember minden rendben 
Rendben kiált fel az egyik idős hölgy 
Nézze az örömömet villan felém És nézem 
ahogy a hatalmas fa amely alatt állnak 
váratlanul virágba borul Hatalmas fehér 
harangvirágok bonganak a fán Iszonyú 
öreg vagy súgja a feleségem már egy fát

sem tudsz virágba borítani az örömöddel 
Lassú meredélyen megyünk lefelé Abba a 
faluba érünk ahol gyerekeskedtem Száll
jon ki mondja a sofőr tiszta vér a nadrág
ja Hátra nézek a feleségem felé de ő nem 
figyel Maga szálljon ki kiált rám a sofőr 
és kilök az autóból Feltápászkodom a por
ból és nézem a nadrágomat amelynek az 
egyik szárát m ár a bokámig átitatta  a 
vér Bánom hogy fehér nadrág van rajtam 
Soha nem hordtam fehér nadrágot 
Eszembe jut, hogy ebben az utcában min
denki ismer Itt gyerekeskedtem Vérzek 
és nem értem Nem menstruálhatok hi
szen férfi vagyok Pedig az ágyékom ma
gasságából bugyog alá a vér Sántikálok 
pedig nem fáj a lábam Mire a házhoz érek 
már a kapu előtt áll a mentő Fiatal orvos
nő száll ki belőle Túl sok vért veszített 
mondja és a kezembe nyom egy papírt Mi 
ez kérdezem A halotti igazolványa Még 
nem múltam el hatvanöt vigyorgok Pedig 
igen pedig nagyon fordít hátat és ül visz- 
sza a mentőbe A papírt belegyömöszölöm 
a zsebembe Már az is tiszta vér Elkéstél 
mondja anyám aki kijön a házból és ké
zen fogva bevonszol az udvarra Hosszú 
asztalnál ül az egész nagycsalád Egy
szerre felállnak és egyszerre emelik ma
gasra a poharukat Valamit kiabálnak de 
nem hallom Miért nem hallom Lehet 
hogy tényleg sok vért veszítettem Anyám 
a homlokomra csap ettől eszembe jut 
hogy ma van a születésnapom Menj és 
öleld meg a rokonaidat Mindenkit meg
puszilok és érzem hogy mindenkinek 
szép mustárszaga van Vécét kell keres
nem hogy megtörüljem magamat kínos 
hogy férfi létemre menstruálok Keresem 
hátul az udvari klozetot de nem találom 
A szomszéd fiú lép ki a disznóól árnyéká
ból és megragadja a vállamat Kicserélem 
mondja Ilyen erős vérzéssel nem mehetsz 
a templomba Körbe csavar egy törülköző
vel Óvatosan lépkedek az árnyékban hű-

sölő kövér barna varangyok között Néha 
rosszul lépek Ilyenkor szétpukkadnak és 
fröcsköl belőlük a méreg felfelé De ügye
sen becsukom a szememet Már az első 
után csukott szemmel megyek tovább 
A templom fehér falához támaszkodom és 
nézem a filmforgatást Szemben velem 
öregasszonyok állnak és megbámulnak 
Mutogatnak rám Lenézek Az ágyékomból 
ismét előbuggyan a vér Már átita tta  a 
szomszéd fiú törülközőjét Magam elé ka
pom a kezem Ne szégyenkezzen drága 
nyugtatnak az öregasszonyok Ez a te r
mészet dolga nem a magáé Bemenekülők 
a templomba Hideg van és csönd és üres
ség Csak egy kamera feketéllik az ablak 
előtt az állványán Meg egy asztal a te 
rem közepén Fehérek a falak Fehérek a 
szőttesek Fehér a kereszt a fehér falon 
Minden kifehéredett még az oltár is Min
den fehér Anyám az egyetlen fehér asz
talnál ül fehér ruhában Hideg a keze Le
lóg Ráadok egy fehér lenvászon kabátot 
mert vacog Én hordtam ilyen kabátot ré
gebben Hova menjünk kérdezem Mind
egy mondja De ide soha többé nem térhe
tünk vissza Az ablakhoz megyek és 
bámulok kifelé Látom magam az ablak 
tükrében mint a portréfestők a saját ké
püket Állok az önarcképem előtt Éölfog- 
hatatlanul erős és fájdalmas sárga fény 
mossa szét ijesztő hirtelenséggel az arcot 
Mindent elborít a füst A forróságban elol
vad az üveg Látom hogy kint szétolvad
nak a házak elolvadnak a dombok és a 
fák és az ég is szétrobban talán Szétfoly
nak mind és összefolynak mind valami 
lucskos masszába és ez a massza közele
dik most megállíthatatlanul felém Meg
fordulok és az asztalnál már nem ül ott 
az anyám Letépem magamról a véres tö
rülközőt és a beleégett magommal együtt 
belevágom az üres ablakba Belevágom a 
felém bugyborgó lucskos rettenetes masz- 
szába
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HELLM UT SEILER

Magányos katona
(Ein einsamer Soldat)

Száz év után, Georg Trakl emlékezetére

Magányos katona a szív,
szétfeslett egyenruhában;
a bajtársak az árokban
fekve maradtak, a füst és
a mérges gáz elillant, az elnyert területeket
elpusztították.

A parádék ideje messze már, 
az ellenség az idő: orvgyilkos, 
senki sem láthatja.
Magányos katona a szív, 
a lehető legmagányosabb. Miután 
minden csatát megnyertek, és

a háború régen lejárt,
még mindig bátran harcol tovább.

A zsebóra
(Die Taschenuhr)

Takarításkor a padláson kezembe kerül 
egy zsebóra, GRE. ROSKOPF: ez áll rajta, 
alatta pedig a P A T  E N  T felirat; 
filigrán óramutatók, amelyek egykor egy

apró

gőzmozdony füstcsóváját járták körbe.
A családi asztalnál mesélt dolgok jutnak

eszembe:
nagyapának, aki hosszú éveken át

tanár volt, és prédikátor 
a gyülekezetben, akit egyaránt becsültek és

féltek, neki volt ilyen órája: ez 
szabta meg napjai ütemét, és úgy hírlett, 
a hirtelen harag ritka pillanataiban 
a tyúkok után dobta, ha engedetlenek voltak.

Most itt volt az óra a bal kezemben,
és ketyegni

kezdett; a hátsó fedelét könnyedén ki lehetett 
nyitni, a zsanérja, amelynek tartania

kellett volna,
megsérült: a fedél mögött a billegő,

amely most,

a csend évtizedei után, ismét ide-oda leng, 
megszünteti a köztünk lévő távolságot, 
és arra a felismerésre kényszerít, hogy ezen 
a nyughatatlanságon kívül semmi sem

választ el minket.

A köve tő  és a  köve te tt
(Verfolgte verfolgen Verfolger)

Amikor tegnap kiléptem a házból,
ott feküdt előttem.

Mindjárt gyanússá vált. Megkerültem, 
ekkor feltápászkodott, és bal oldalamon

felugrott a falra; a tetők fölött 
a nap utánunk lopakodott, 
különben senki sem követett. Hosszúra

nyúlt, a cipőm orrára hullt, szétfolyt. 
Nevetve, gúnyosan -  úgy tűnt nekem -  
az utcasarkon elém toppan hirtelen, rám veti

magát, a bőröm alá bújik.
De nem engedek; amikor az orgonafa alatt 
állok, lerázom őt, és üldözőbe

veszem, mihelyt feltűnő észrevétlenséggel 
terpeszkedik a kövezeten. Bizonyára azt 
hiszi, hasznára lesz a hitvány mimikri.

A körvonalára tapadok, elnyelem 
kapkodó lélegzetét. Es amikor 
csúfondárosan orrot mutat,

egyszerre kilélegzem őt: 
vetett árnyékomat.

V ariációk egy köpönyegre
(Variation über einen Mantel)

A csend köpönyege, a sötétségben 
szétterítve, a kétely védelmező 
köpönyege, a megfékezett nyelv;
Gogol beszédes köpönyege, az ágak 
árnya odakint; mindannyian 
ebben az öreg, régóta omladozó 
házban kísértenek. -  „Hogy vagy, öreg házi”

Mentségül hozom fel a zárt, 
árulkodó köpönyeget.
Körülveszem vele a sötétséget.
A nyelv megfékez engem, a szavak legelnek, 
csupa idegenszerű állat, a kételyeim.
Agak kísértik az árnyékomat: 
a köpönyeg lehull. A csend megtör engem.

H anyatt-hom lok
(Hals über Kopf)

írok, mert vers ötlik 
eszembe; és a valóság váratlanul 
másnak bizonyul, mint ami: 
aszott teve, amelynek,
-  hogy ernyedt púpját feltöltsem -  
megrendülve nyújtok vizet.

Hellmut Seiler Németországban élő költő, műfordító. A Brassó megyei Kőha
lomban született 1953-ban. Germanisztikai és anglisztikai tanulmányait Nagy
szebenben végezte, majd Marosvásárhelyen tanított. 1988-ban telepedett ki Né
metországba. Irodalmi munkásságát többek között a Würth-díjjal (2000) és az 
Irseer Pegasus díjjal (2003) tüntették ki. A Német írószövetség és a Nemzetkö
zi PEN tagja, 2014-től az Exil-PEN főtitkára.

A vers
(Das Gedicht)

izgalmasabb egy kriminél 
és tekervényesebb egy labirintusnál: 
senki sem tudja, mi lesz a kimenetele.

A forrás
(Die Quelle)

Ruxandra O., alias I.M. Sursa Roberta 
emlékezetére

Szívesen beugrott hozzám, rendszertelen
időközökben,

könyveket kölcsönzött, folyékonyan beszélt
két idegen

nyelven. És tudta: korábbi bizalmasaim 
mindig meghallgatásra találnak nálam. 
Nem sejtettem, hogy én még inkább

meghallgatásra találtam. 
Divatosan öltözködött, elegánsan mozgott; 
valami azonban visszatartott attól, hogy 
közelebbi kapcsolatot létesítsek vele,

lendülettel
átugorjam az utolsó akadályt.
Ma azt hiszem, „Roberta” készségesen 
engedte volna. És ezzel alapot 
szolgáltatott volna egy további dossziéra.

F üstjei
(Rauchzeichen)

Helmut Schmidt utolsó cigarettájának de
dikálva

A képviselőházban tartott egy perces
néma csend alatt

néhány képviselőn egyértelműen látszott, 
türtőztetniük kell magukat, 
hogy megőrizzék azt.
Amikor ezt követően elől,
majd hátul is újra megindult a fecsegés,
mindjárt világossá vált,
hogy jobb lenne, ha egy órás néma csendről

beszélnének.

T ájékozódási képesség
(Orientierungssinn)

Jól eligazodtam az autópályákon,
csodásán eligazodtam 

a világ összes fényűző utcáján, sugárútján 
és kőrútján, sohasem 

vesztettem el a tájékozódást keleten &
nyugaton; a felhajtókat 

és lehajtókat is jól ismerem,
szolgálatomra állnak. 

Mégsem tudom szinte soha,
hol vagyok; föld és hal szaga, 

derült szem-villámlások, talmi alakok,
rejtett templomtornyok 

megtévesztő hangja, hátsó udvarokból
hallatszó kiáltások, valamennyien 

megfosztottak az iránytűmtől.
A mellékutcák vettek birtokukba.

BENŐ ESZTER fordításai
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B eszám oló a 19. F ilm tettfesztrő l

Film t(örtén)ettfeszt: p illantás 
a m agyar m ozgóképes múlt 
legm élyebb rétegeibe
A Filmtettfeszt — Erdélyi Magyar Film

szemle már évek óta jóval többet kínál az 
aktuális magyar nagyjátékfilmek ingye
nes megtekintési lehetőségénél. Idén a ko
lozsvári és erdélyi, illetve a(z összjmagyar 
filmtörténet rég nem látott, különleges di
menziói tárultak fel.

A kolozsvári bázisú szemle, amelyet 
rutinszerűen október elején rendez meg 
a Filmtett Egyesület, széleskörű erdélyi 
eseménnyé nőtte ki magát, sőt, idén -  a 
már meglévő helyszínek mellett -  továb
bi városokban is elérhetó'vé vált a kínálat 
java, így pár napon át mozizhattak a sza- 
mosújváriak, a nagykárolyiak és a nagy- 
szalontaiak is.

Október 2-6. között a Győzelem mo
zit ezúttal is a magyar nagyjátékfilmek 
töltötték fel leginkább nézőkkel. Az Úr 
hangja, a Ruben Brandt, az X  -  A rend
szerből törölve, a BÚÉK, a Nyitva, a Pécsi 
szál, az Egy nap, A kilenc hónap háború, 
a Napszállta, a Rossz versek és a Remélem 
legközelebb sikerül meghalnod:) pörgött le 
esténként, alkotókkal (színészekkel, ren
dezőkkel, forgatókönyvírókkal) szervezett 
közönségtalálkozókkal megfejelve.

Kellemes meglepetésként az Oscar-díj- 
ra javasolt Akik maradtak exkluzív vetí
tésével zárult a Filmtettfeszt. A kis költ
ségvetésű, tévés produkciónak szánt, 
második világháború utáni években já t
szódó melodráma egycsapásra híressé lett, 
mert meghívták az amerikai Telluride ne
vű belterjes, de annál nagyobb presztízsű, 
szakmai-cinefil filmfesztiválra, így ame
rikai forgalmazót és nemzetközi médiafi
gyelmet kapott. A forgatásról, a színészi 
kihívásokról és a váratlanul jött népsze
rűségről az Akik maradtak férfi főszerep
lője, Hajdúk Károly mesélt a stáblista fel- 
gördülése után.

A fesztivált amúgy a kolozsvári szüle
tésű, költőként is alkotó Szőcs Petra Déva 
című első nagyjátékfilmje nyitotta meg. 
Bátran mondhatjuk, hogy a dévai árva
házban nevelkedő albínó kamaszlány apró 
kalandjait bemutató rendezés az „erdélyi 
filmek” sorát bővíti, de nem csak témája 
miatt, hanem mert a színészek (Mohamed 
Fatma) és a stábtagok (Dunai László, Bo
ros Melinda) egy része is helyi származá
sú.

Szép lassan alakulgat a Művész mozi 
projekt is: zajlanak a renoválási munkála
tok, merész terveket dédelgetnek Kolozs
vár nagy múltú filmszínházának friss tu
lajdonosai és kreatívjai. A TIFF után

a Filmtettfesznek nyitotta meg kapuit, 
hogy olyan ritkaságokat lehessen megnéz
ni benne, mint az 1999-es Kínai védelem, 
amit elkészülése csak kétszer-háromszor 
láthatott nagyközönség mifelénk. Az „el
ső erdélyi nagyjátékfilm”-ként is emle
getett (amúgy román—magyar—francia 
koprodukcióban készült) alkotást a szín
házrendezőként ismert Tompa Gábor vitte 
vászonra. A film története szerint a Hor
thy seregében szolgált György Péter két 
évtizednyi szibériai fogság után száll le a 
vonatról egy székelyföldi állomáson. Ott
hona helyett egy groteszk, menzeli világ
ba, a szocialista Románia miliőjébe csöp
pen, ahol megbélyegzés, megaláztatás, 
kirekesztés, majd totális identitásfosztás 
fogadja. A vetítést követő beszélgetésen 
Tompa Gábor beszélt a színház- és film- 
rendezés különbségeiről, a történelem
hamisításról, a múlttal való szembené
zésről, a 24 napos forgatás helyszíneiről 
és megfeszített munkatempójáról, a Csí
ki László prózájától eltérő mozzanatokról 
és jelenetekről, a szereplőket megformáló 
színészóriásokról (Maia Morgenstern, Vi
ctor Rebengiuc, Dengyel Iván, Győri Emil, 
Molnár Piroska stb.), illetve a filmbéli 
szinkron és a kétnyelvűség kihívásairól.

Az erdélyi vonatkozású filmtörténetben 
a Janovics-éra és a Kínai védelem között 
hosszú évtizedek tátonganak. Ezt az űrt 
töltik be az egyre-másra előkerülő, 1970- 
es és 1980-as években alkotó amatőr/füg- 
getlen filmesek munkái, akik a szocializ
mus alatt 8 és 16 mm-es felvevőgépekkel 
a kezükben, autodidakta módon vagy in
tézményes keretek között (szakszerveze
ti művelődési házak, pioníriskolák berke
iben) sajátították el a filmkészítést (lásd 
a marosvásárhelyi Schnedarek Ervin ve

zette filmklubokat és azok diákjait). Nagy 
Gábor képzőművész baráti társasággal 
forgatta le a Senki földjét (1979) és a Mel
lékletet (1981). A mára kordokumentum
ként is értékes rövidfilmeket hosszú évek 
után a Művész moziban lehetett látni, mi
nekutána a rendező-operatőr mesélt töb
bek közt a Melléklet koncepciójáról: mit 
is akart az utcafelvételekból és újságcik
kekből összeálló kísérlettel, majd szó esett 
a korabeli amatőr filmes fesztiválokról, 
a keskenyfilmezés technikájáról, illetve 
arról a játékos „ezermesterkedésről”, ami 
alatt a forgatókönyvből összevágott, aláz
enélt mozgókép születik.

A Művész mozi olyan volt idén, mint egy 
időgép: ide-oda lehetett ugrálni a husza
dik század filmtörténetében. Megnézhet
tük a nemrégiben előkerült „első magyar 
sci-fi film”-et, az inkább romantikus-fan
tasztikusként leírható A Föld halálát, 
amely 1933-ban készült. Alkotója a holo
kauszt áldozatává lett Deutsch Richárd 
volt, aki ambiciózus projektjét a párizsi 
III. Amatőrfilm Fesztiválra szánta. Va
lójában a teljes film elveszett, csak rövid, 
elrontott képsorok (színészi bakik, rosz- 
szul exponált felvételek stb.) maradtak 
fent. Kurutz Márton, a Magyar Nemzeti 
Filmarchívum munkatársa tartott rövid, 
de kimerítő előadást a korabeli amatőrfil
mes közegről, a rendező tragikus életéről, 
az egyik budai villa padlásáról előkerült 
szalagok sorsáról, a beazonosítástól a fel
újításig. A Föld halála egyben apropó is 
volt a holdra szállás ötvenedik évforduló
jának megünneplésére, hiszen a kalandos 
sztori szerint a főszereplőtrió a Föld pusz
tulása elől a Holdra menekül.

A múlt legmélyebb rétegeiből megele
venedő mozgóképek a Janovics Janő-fé- 
le Transsylvaniánál készültek, és száz 
év után „tértek haza” a Művész moziba, 
ugyanis 1919-ben elsőként itt mutatták 
be őket. A kancsuka hazájában és A mé
tely című filmekről van szó. Igaz, ezek
nek a régiségeknek is csak darabkái ma
radtak fent, de legalább nem vesztek el 
teljesen, hála a filmek dramaturgjának, 
a fiatalon elhunyt Gyalui Jenőnek, aki 
megőrzött különböző leselejtezett film
kockákat. Ezeken a kor olyan híres szí-

Fekete Ibolya filmrendező átveszi Kosa András Lászlótól, a bukaresti Balassi intézet igazga
tójától a Sárga csikó-díjat (fotó: Filmtettfeszt)
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nészei jelennek meg, mint a később holy- 
lywoodi karriert befutó Várkonyi Mihály, 
illetve a közismert Berky Lili. A digitali
zált, restaurált és inzertekkel ellátott kó
piákat Tóth Viktor szaxofonjátékának kí
séretében lehetett csodálni.

Nem filmemlékként, hanem kalan
dos oknyomozó dokumentumfilmben ele
venedett meg Széfeddin Sefket bej alak
ja, aki a korabeli kolozsvári török konzul 
és Incze Gabriella színésznő igencsak te
hetséges közös fia volt. Maksay Ágnes 
rendező és Boros Lóránd néprajzkutató a 
Sefket-rejtélyben arra próbálnak fényt de
ríteni, hogy miként lett a kolozsvári szüle
tésű költőpalántából, librettószerzőből, új
ságíróból, szépíróból és forgatókönyvíróból 
(.Kalotaszegi Madonna) az egyiptomi film
szakma egyik legnagyobb és legmegbe
csültebb rendezője. Az országokon átívelő 
kutatás egy elképesztően sokszínű, fordu
latos, kérdésekkel és enigmákkal teli éle
tet vázol fel, amely érdemes a további, ala
posabb tanulmányozásra.

Maradva a (közel)múltnál: az idei Fil- 
mtettfeszt életműdíját, a Sárga csikó-dí
ja t Fekete Ibolya filmrendezőnek nyúj
tották át, akit több szál is fűz Erdélyhez. 
Egyrészt évek óta tanítja a Sapientia EM- 
TE fotó-film-média szakos diákjait, más
részt két dokumentumfilmet is forgatott 
itt: a 2008-as Csángókat, illetve a Böjté 
atyáról és gyermekotthonáról szóló Uta
zások egy szerzetessel (2004) címűt. Boi
se vita című, 1996-ban bemutatott nagy- 
játékfilmjének vetítésére a rendszerváltás 
harmincadik évfordulója is apropót szol
gáltatott. 1989-ban Kelet-Európából min
denki Magyarországon keresztül próbált 
nyugatra jutni. Habár az orosz katonák 
hazamentek, de azzal a lendülettel érkez
tek is a civilek. A Boise vitában három 
orosz fiú, egy amerikai és egy brit lány 
tengődik a budapesti rockkocsmákban, 
piacokon, bérlakásokban (és azok ágyain), 
terveket szövögetnek és álmokat dédel
getnek, miközben próbálnak egyáltalán 
megélni a Kelet és Nyugat határát képe
ző városban. A vetítés után a rendező ke
délyesen mesélt a kor izgalmas élménye
iről és jellegzetességeiről: a határ menti 
embercsempészetről (amiből ő maga is

Jelenet az első magyar tudományos-fantasztikus filmből, A Föld halálából (1933)

kivette a részét), a KGST-piacokról és az 
azokat megszálló orosz maffiáról, illetve a 
forgatás alatti nagy találkozásról Eduar
do Rózsa-Flores-szel, aki következő nagy- 
játékfilmjének, a C/ucónak (2001) lett az 
ihletadója és főszereplője.

A másik fontos díj már a jelenről és a 
fiatalokról szólt: a Filmgalopp elnevezésű 
verseny szekció nyertesének is kijár egy 
sárga csikót ábrázoló szobrocska. Idén er
délyi alkotók rövid dokumentumfilmjei 
mérettettek meg a Báron György filmk
ritikusból, illetve Csuja László és Lévai 
Balázs rendezőpárosából álló zsűri előtt. 
A hat dokumentumfilm tematikailag meg
lehetősen különböző volt. Bemutatták a 
román „elektronikus zene atyjáról”, a ma
gyar származású, csodabogár Rodion Ros- 
cáról szóló Rodion G.A. című filmet (Gödri 
Attila rendezésében). A Gyimesek ritmu
sa (Csapó Huba) különleges zenés etűd a 
címben jelzett vidékről, a Poftifi, vá rog! 
(Serestély Attila) által pedig a kolozsvá
ri Márásti tér utcai embereinek életébe 
nyertünk betekintést. A Miyu (Püsök Bo-

tond) címszereplője egy Budapesten ta
nuló tizenéves japán lány, aki családjától 
rettentő távol készül élete eddigi legna
gyobb balettversenyére. A közönségdíjas 
Tejjel kifli (Miklós Nóra) gyerekei nincse
nek olyan távol szüleiktől, mint Miyu, vi
szont családjaik olyan szegények, hogy 
inkább az önfeláldozó Sandra által kiala
kított otthonban jobb nekik felcseperedni. 
A Filmgaloppot végül Ugrón Réka Fiam, 
Iulian című 34 perces, szívszorító alkotá
sa nyerte. A fiatal filmes egy Duna-del- 
ta mentén levő faluban forgatott, ahol a 
45 éves Ana él, akinek szembe kell néz
nie a ténnyel, hogy fia -  apai manipuláció 
hatására -  nem akar vele kommunikál
ni, sőt, elmegy mellette az utcán köszönés 
nélkül. A magányos nő nehezen viseli fia 
elutasítását. Némi olcsó vigaszt és kikap
csolódást nyújthat azonban életének első 
tengerparti kiruccanása, amelyre legjobb 
barátnője is elkíséri.

Gyümölcsözőnek látszik a fesztivál 
egyre szorosabb együttműködése a Ma
gyar Nemzeti Filmarchívummal. Nem 
csak Bacsó Péter kultfilmjének, A tanú
nak a felújított, soha nem látott jelenetek
kel megtoldott, rendezői változatát hozták 
el, hanem a teljes gyerekprogram-kínála
tot is ők szervírozták: a restaurált Macs
kafogót és Vízipók-csodapókot vetítették, 
illetve foglalkozást tartottak, amelynek 
keretében a kicsik kipróbálhatták a film- 
szalag(ra)-festést, aminek a végeredmé
nyét le is vetítették nekik a végén.

Kerekasztal-beszélgetés a magyar soro
zatokról, Anna and the Barbies-film, friss 
magyar rövidfilmek, új fesztiválszpot, 
amelyben Pálffy Tibor életre kelti a Sár
ga csikót mint szuperhőst — sorolhatnánk 
tovább az újdonságokat és meg nem emlí
tett programpontokat, amelyek belesimul
tak az öt napba, de nem jutnánk a végére. 
Ha a 19. kiadás ilyen bőségesre gömbölyö- 
dött, akkor vajon mi lesz az ünnepi husza
dikon? Nem tudni még, de várjuk!
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FISCHER BOTOND

Eltartott
Dosztojevszkij,
újratöltve
Nem is olyan régen a realizmus még 

szitokszónak számított, a mi színházi kö
zegünk egyes tájain lehet, hogy még min
dig annak számít (de Sztanyiszlavszkij 
neve biztosan). Az utóbbi időben azonban 
egyértelműen érzékelni lehetett a realiz
mus rehabilitációinak jeleit, nyilván nem 
a múlt századi paradigma utánzásáról 
van szó, hanem újraértelmezésről. (Most 
hirtelen a román filmes újhullám, vagy 
a lélektani nagyregény divatja villan fel, 
mint „szimptóma”.) Nem akarom rásütni 
a Raszkolnyikovra, hogy realista lenne, de 
az biztos, hogy nem fél a realizmustól, és 
ez előnyére válik.

Nyilván az alapszöveg, Dosztojevszkij 
Bűn és bűnhó'dése már meghatároz egy 
csomó mindent, a motivációs rendszer is 
ilyen irányba hat. De ismétlem, az előa
dás nem helyezkedik bele e regiszterbe, de 
nem is áll ellent neki, rezonál vele. Gyür- 
ky Katalin színpadi szövege jól működik, 
a fordítás frissesége, mely szintén az ő ér
deme, érződik és szükséges is. De a másfél 
óra szabta keretek között nyilván „vesz
teséget” szenved a szüzsé. Raszkolnyikov 
alakja a totális központ, de már-már mo- 
nodrámaszerűen (és ezt a benyomást a 
dramaturgia is erősíti), ezt mozdítja ki, te
szi dinamikussá a Porfirijjal, illetve Szo- 
nyával való interakció.

E F >  EÁTRUM

Szőke Zsuzsi jelmezei szintén ezt az el
tartott realizmust képviselik. Kicsit olyan 
ez a technika, ami az egész előadásra jel
lemző, mintha a nézőpont, az attitűd, 
a motiváció realista lenne, de maga az áb
rázolás már nem. (Megjelennek a véres 
sebek a ruhán, de látható, hogy a jelmez 
részei. Csöpög a baltából a vér, de nyilván
való, hogy ez művér.) Ez az eltartás sok
szor csak valami semlegesség, vagy a han
gulat megtámasztása. Érzésem szerint ki 
is fakul kissé az egész emiatt a semleges 
eltartás miatt, a létrehozott hiányok nem 
töltődnek fel. Bocsárdi Magor zenéje is in
kább így hat, csak néha Jön elő” a hát
térből, még ritkábban éri el az elidegení
tő song szintjét.

Az előadás egyik „csavarja”, hogy a Vá
sárhelyen 2015 januárjában bemutatott, 
szintén Albu István rendezte Karamazo- 
vok terében játsszák, és nem ez az egyet
len kapcsolat a két Dosztojevszkij-adaptá- 
ció között. Tenkei Tibor tere részleteiben 
és anyagaiban realista, de le is leplezi, sti
lizálja önmagát. A tér persze eltérő funk
ciót és eltérő jelentést kap ebben a játék
ban, de talán be is zárja az értelmezést.

A Raszkolnyikov egyfolytában visszautal a 
Karamazovokra (felnyíló kereszt, halevés 
és rúdtánc például), a kérdés csak az, hogy 
vajon nem zárja-e be ez a parafrazációs 
kényszerviszony ennek a friss előadásnak 
az értelmezését, és működik-e, érthető-e 
önmagában, a másik ismerete nélkül.

A teret és a belépő néző hangulatát az 
anyagok határozzák meg. A deszka fája, 
a csövekből esőként csorgó, és egy hosszú
kás medencében felgyűlő víz. Raszkolnyi
kov ebben a medencében sétál, csorog rá 
az eső, kényszeredetten számolja a lépé
seit. („Még azt is tudta, hány lépés a háza 
kapujától” a gyilkosság helyszínéig: „ke
reken hétszázharminc.”) (Úgy tűnik, Al
bu István szívesen használja az őselemek 
primér jelenlétét előadásainak terében, és 
ezeknek az anyagoknak -  ebben az eset
ben a víznek — az érzékszervekre gyako
rolt hatása valóban közvetlen kapcsolódá
si pontot ad a néző számára.)

Raszkolnyikov szerepében Varga Ba
lázst láthatjuk, aki mintha a dosztojevsz- 
kiji figura intellektualizmusát domboríta
ná ki. Nem arról van szó, hogy a megélt 
érzések és őrlődések tompítása miatt ne 
lenne hihető a karakter szenvedéstörténe
te, de érzékelhető részéről valamiféle eltá
volító merevség, főként Bíró József Porfiri- 
jéhez képest, aki szertelen otthonossággal 
játssza pszichológiai játékait a Raszkol- 
nyikovval folytatott dialógusaiban. A sze
replők rendszerében Raszkolnyikov áll az 
abszolút középpontban, az előadás a cím
hez híven valóban az ő nyomasztó ámok
futását követi egészen közelről. Varga Ba
lázs időnként kifelé, a közönségnek beszél 
(és tudja is működtetni ezt a kommuniká
ciós helyzetet). Az említett „intellektua- 
lizmus” pedig illeszkedik az előadás ana- 
litikusabb megközelítéséhez. A színpadi 
szempontból leginkább működő részek a 
Raszkolnyikov-Porfirij dialógusok, ezek
hez képest a Raszkolnyikov—Szonya jele
netek lassabb tempójúak és elemeltebbek. 
Kiss Bora kiemeli Szonyát a nemeslelkű 
prostituált szerepéből, meg tudja adni a 
dosztojevszkiji mélységet, képes árnyalni 
a tisztalelkű naivitás egysíkúságát, első
sorban érzelmek révén, és ez megint csak

érdekes, az anakronizmussal jól játszó ré
tege az előadásnak.

A Raszkolnyikov rendszerének súlypont
ja a gyilkosság aktusa. Ez még akkor is 
így van, ha az alkotói szándék szerint nem 
a tényleges tett, hanem annak megítélé
se az, ami ebben a történetben érdekes. 
Az előadás erőssége, hogy ennek a te tt
nek a súlyát éreztetni tudja, át tudja adni 
a tett előtti és utáni pszichikus állapotok 
mélységeit és fázisait, miközben nem ad
ja fel a racionalizált nézőpontot sem. Ma
ga az aktus, a gyilkossági jelenet viszont 
teljesen elidegenítve, a regényből felolvas
va reprezentálódik. Talán valóban ez volt 
az egyetlen módja, hogy ne elvegyen ebből 
a pillanatból. A jelenet működik, de talán 
súlytalan. Ez a fajta súlytalanság általá
ban véve is érvényes az előadásra, és ta 
lán éppen a katarzis hiánya okozza. Szem
léltető marad az egész, és ezt csak erősíti, 
hogy sokszor igényt ta rt egy háttértudás
ra. Nem vagyok biztos benne, hogy an
nak, aki nem látta a Karamazov okát, sőt 
annak, aki nem olvasta Dosztojevszkij re
gényét, megadja a teljes élményt a Rasz
kolnyikov, azt hiszem, hogy az előadás 
tényleges súlyát nem önmagában, hanem 
ezekben a kontextusokban kell keresni.

A vásárhelyi Raszkolnyikov összhatása 
kettős, mert egyrészt izgalmas, hogy a re
alizmust hogyan hozza játékba különböző 
szinteken, izgalmas és élvezetes a színé
szi játék. Másrészt nem egyértelmű, hogy 
végül is mit akar kezdeni a realizmushoz 
való viszonyával, az elidegenítési rendszer 
mintha esetleges volna. Mintha az össze
tevők aránya rendben volna, de a sűrűsé
gük nem lenne elég ahhoz, hogy valami 
katarzisféleség megtörténjen.

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, 
Tompa Miklós Társulat. Raszkolnyikov 
(Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij Bűn és 
bűnhó'dés című regénye alapján). Gyürky 
Katalin fordítása. Rendező: Albu István. 
Szereplők: Varga Balázs, Bíró József, 
Kiss Bora. Dramaturg: Gyürky Katalin, 
díszlettervező: Tenkei Tibor, jelmezter
vező: Szőke Zsuzsi, koreográfus: Maca- 
veiu Blanka, zeneszerző: Bocsárdi Magor.
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TAMAS DENES

A térkép és 
a város
A legtöbbünkben létezik egy viszonylag jól 

árnyalt Kolozsvár-kép, ahogy Kolozsvár-tör- 
ténetek garmadáját is hordozzuk magunk
ban. Sőt sokszor Kolozsvár-sztereotípiákkal, 
-szófordulatokkal is szeretünk dobálózni. 
Matyi tér, Sétatér, Fellegvár, Monostor, Sza
mos, Hója, Bükk -  és még lehetne folytatni 
a sort. Ugyanis ezek a nevek eleven helyek
ként élnek azokban, akik Kolozsváron vol
tak diákok, vagy akik többször megfordul
tunk a városban, de azoknak is jelentenek 
valamit, akik részesei a Nagy Erdély Törté
netnek, akik szeretik felmondani részleteit, 
az egyre jobban szétmálló töredékeit.

Amikor olvasni kezdtem a Kolozsváros 
című irodalmi kalauzt, leginkább arra vol
tam kíváncsi, hogyan hozza mozgásba eze
ket a rétegeket a könyv, mit ad hozzájuk, 
sőt, hogyan írja felül őket. Mert valahon
nan innen kezdődik az irodalom, ami képes 
a helyek mitikus dimenzióját feltámaszta
ni. Ami nélkül a helyek puszta terek, vagy 
legfeljebb materiális összefüggések lesznek. 
A költőien lakozás -  Heidegger szerint -  az 
emberi lét alapvető határozmánya. Az iro
dalom mitizál, demitizál, remitizál -  min
denképpen játékba hoz, megelevenít. A he
lyek ugyanis befogadják a történeteket, 
a lírai impressziókat, helyt adnak nekik. 
De nem csak befogadják, helyek sincsenek 
ezek nélkül. Az elmesélt történetekben, lí
rai benyomásokban képződik meg a város, 
ahol lakunk. Sőt igazán lakozni sem tudunk 
nélkülük.

Legalábbis ezt remélem.

ritika
A kalauz mindenképpen belakja Kolozs

várt. Ehhez harminc, még ma is élő költő, 
prózaíró szövegét vagy szövegrészletét köz
li. Néhány szerzőtől akár többet is. Van egy 
időbeli íve is a könyvnek. Az elején talál
hatók a nagy öregek szövegei (Bodor Adám, 
Bállá Zsófia, Szilágyi István stb.), majd jön 
a középgeneráció, meg azok, akik kicsivel 
idősebbek náluk (Visky András, Láng Zsolt, 
Kovács András Ferenc, Vida Gábor, Tom
pa Andrea, Karácsonyi Zsolt stb.), a végén 
pedig a fiatalok zárják a sort (Láng Orso
lya, Horváth Benji, André Ferenc stb.). Ami 
izgalmas még, hogy nem csak erdélyi szer
zők találhatók a könyvben, hanem Ma
gyarországról Kolozsvárra látogató, ott 
hosszabb-rövidebb ideig elidőző alkotók szö
vegei is bekerültek (Térey János, Szálinger 
Balázs, Cserna-Szabó András stb.). Ez által 
pedig külső hangok, szempontok is csatla
koznak a könyv kórusához.

Gazdag ez a kórus. És jelezném, a fentebb 
kiemelt nevek nem értékelést rejtenek ma
gukban. Harminc különböző látásmód, írás
mód, érzékenység adja ki a könyv polifóniá
ját. És bizony, színvonal, jelentőség is. Van 
a könyvnek egy, a válogatáskötetek eseté
ben elkerülhetetlen, tarkabarka jellege. Va

lószínűleg a színesség, a változatosság ideá
ja lebegett a szerkesztők szeme előtt, amiért 
számos nyúlfarknyi, éppen csak valamilyen 
impressziót, töredékes állapotot bemutató 
szövegrészletet válogattak be a könyvbe.

Az indítás azonban hatásos. Bállá Zsófia 
Bodor Adámmal készített interjúkötetéből 
vett részlet az erdélyi-jelenség egy pozitív 
kontextusába helyezi Kolozsvárt. Még ma 
is szeretnénk hinni, hogy egy nyitott, mul
tikulturális, változatos szokásokat, színe
ket, ízeket felvonultató világban élünk itt 
Erdélyben. Kérdés, hogy mennyire tartható 
ez a nézet. Kolozsvár esetében azonban egy 
másik mítosszal is számolnunk kell. Ezt a 
könyv címe is jelzi, ami megidézi a kilenczá- 
ros kapujú „Kolozsvárost”, az erdélyi ma
gyar fővárost, ami még manapság is fel-fel- 
sejlik a csalódásokkal átitatott nosztalgia 
ködéből. A könyv érdeme, hogy nem ad te
ret ennek a magyarkodó nosztalgiának, mi
közben a változás, az elválás, a veszteség 
gondolata belengi a könyvet. Most csak 
Bállá Zsófia vagy Egyed Emese szép Ko- 
lozsvár-verseire gondolok, amelyek azonban 
nem egy mítoszt táplálnak, hanem az embe
ri megélések, az idővel, a hellyel való küsz
ködések dimenziójából tekintenek a városra.

A kötetbe természetesen a történelem is 
belép. Viszonylag halkan -  tehetném hoz
zá. Érdekes látni, mekkora időtávot fog át a 
kortárs szerzők történelmi emlékezete, ami 
tulajdonképpen nem nyúlik túl a husza
dik századon. Amiben van valami nagyon 
prózai realitás, hiszen, ha belegondolunk, 
akkor világossá válhat, hogy a „mi törté
nelmünk” tulajdonképpen az első világhá
borúval kezdődik, azóta is az a történelmi 
esemény által megnyitott és meghatározott 
világkorszakban kényszerülünk élni. A nyi
tányt Vida Gábor és Tompa Andrea regény- 
részletei szolgáltatják. Aztán kimarad a két 
világháború közötti időszak, hogy -  érthető 
módon -  a kommunizmus évei erősödjenek 
ki a kötetben. Talán Király László Cédula 
és Szőcs Géza A forradalmárok vacsorája 
című versei azok, amelyek hol a titkosszol
gálatijelentések stílusában, hol ironikusan, 
leginkább megidézik a korszak agyrémeit, 
nevettető abszurdját.

De egy másik Kolozsvár is felsejlik a kö
tetből. Egy szabadabb, különösebb, ha kell, 
hátborzongatóbb. Kolozsvár szerelemvá
ros, sugallja Láng Zsolt novellája, amely
ben ezernyi találka emléke van lerakódva a 
kövekre, beülve a falrésekbe, meghúzódva 
az oszlopok árnyékába. Míg Szabó Róbert 
Csaba horrornovellája a város kísérteti
es jellegét villantja fel. Balassa Pétert egy
szer volt alkalmam meghallgatni, még a ki
lencvenes években tartott előadást a Horea 
úti Bölcsészkar épületében. Azonban Visky 
András szép verse, ami Balassa Péter ha
lálára íródott, képes előidézni, hogy ezután 
úgy gondoljak rá, mint aki valamilyen rej
télyes módon a városhoz tartozik. Láng Or
solya pedig megmutatja, hogyan lehet csak 
az emberi történésekre fókuszálva úgy ver
seket írni a városról, hogy nem neveződnek 
meg részletei.

Láng Orsolya verseivel a jelenbe is meg
érkeztünk. A jelen városa már csak versek
re van bízva a könyvben, a próza még el
kerüli. Horváth Benji, Visky Zsolt, André 
Ferenc verseiben, leválva szimbolikus hely
színeiről, a város kilép medréből, kinyílik, 
szinte magától tenyészik. Amelyben elhal

kultak a szobrok, s ezért csak a kocsmák
hoz lehet benne viszonyulni — ahogy And
ré Ferenc írja.

És még ott vannak a térképek. A szöve
gek mellé ugyanis különböző korokból át
emelt térképrészietek vannak helyezve, 
amelyek talán azt hivatottak jelezni, hogy 
ezek a szövegek valóban be vannak kötve 
a város testébe. Azonban mi már tudjuk, 
hogy a térkép még nem a táj. Illetve azt is, 
hogy néha a térkép előbbre való a területnél 
— ezen alapulna a szimulákrumok elsőbbsé
ge Jean Baudrillard szerint. Lehet, ezért te
kintettem gyakran úgy ezekre a színes, vo
nalak szaggatta képződményekre, mintha 
a szövegekkel egyenrangú különös versek, 
prózafutamok lennének.

Minden válogatás a hiányokról is szól. 
Kik nincsenek benne a könyvben? — lehet
ne feltenni a kérdést. Azonban ezt a kér
dést terméketlennek tartom. Ott, ahol part
talannak tűnik az anyag, a szerkesztőknek 
adott bizalom szerintem nyugodtan megad
ható. Ennél fontosabb a konzisztencia, il
letve a könyv tartalmassága, gazdagsága. 
Hogy megtörténik-e a város (de)(re)mitizá- 
lása, amit a szövegem elején az irodalom és 
a helyek viszonyát illetően fontosnak tar
tottam kiemelni. Úgy gondolom, számos ér
tékes és láttató csomópont képződött meg 
az egymásra is válaszolgató szövegekben. 
Ezekre fentebb próbáltam utalást tenni. Ko
lozsvár él, még ha számos ponton bomlás
ban is van, de még ekkor is újraképződik, 
alakul -  erősödhet ki bennünk a benyomás. 
Természetesen a szövegek töredékessége 
számos esetben csonkolja ezt az élményt, de 
hát ott vannak a művek, el lehet őket egé
szében is olvasni. A végén azért csak terem
tődött bennem némi hiányérzet, amit lehet 
nem is a szerkesztőkön kell számon kérni, 
sokkal inkább magunkon, kolozsvári, erdé
lyi magyarokon.

Vajon ezt a várost csak nyomokban lakták 
románok? — kérdezem. Ha pedig mégis lak
ták, hová költöztek el mindannyian?

Kolozsváros -  Irodalmi kalauz. Osz- 
szeállította Balázs Imre József -  Da- 
ray Erzsébet. Jelenkor Kiadó, Buda
pest, 2019.
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Ithakát m egtalálni Vallomások a Kék Füzetből
Monica Sävulescu Vou- 

douri: A  Nikász lányok nagy, 
fehér napfényben. (Fetele 
N ikas in corabia lui Ulis- 
se.) AmbrooBook-Kriterion, 
Győr-Kolozsvár, 2018. For
dította: Király Farkas, Scar- 
lat Anna.

Kapuk, melyek mögött gö
rög nők nevelik utódaikat, idő
be zárva, valahol a román 
alföldön, akik mellől a törté
nelem generációk óta elsodor
ja a férfiakat: férjeiket, fiaikat 
egyaránt. Nők, akik emlékez
nek, akik az idő mentalitásába 
zárva, de mégis egyfajta időfö- 
löttiségben, lebegésben őrzik 
magukban a tájat, ahonnan el
származtak. Belső térkép e táj, 
ahol rövid, pattogó mondatok
ban csapódnak le a történe
lem viharai. Ahol hömpölygőb- 
bé, költőibbé válik a nyelv, ha 
a lélekről beszél: a Duna leiké
ről, a város leikéről. Ahol a tör
ténelem brutalitását mágikus 
realizmussal szelídítik, ahol 
zenébe oldódik a szürkeség:

fáhülszöveg
„Létezett a levegőben egyfajta 
zene. Egy elnyújtott dal. Mint 
valami litánia. Ezt ő alaphang
nak fogta fel, bárhol és bármi
kor. Nappal, éjszaka. És nyáron 
és télen. Egy ütem, ami állan
dóan ismétlődött. Egy a-a-a- 
a-a... A napon. A szélben. Vá
roson. És falun. Szelídség volt. 
És megfeledkezés önmagadról. 
Egy-egy templom harangja fel
verte a mélységekből. És ter

jesztette. De létezett ez már 
az elején is. A fűszálak hordoz
ták magukban. A fény. És a sö
tétség. A világok. Az ég. Most. 
És itt.” (306.) Ahol a Nikasz-lá- 
nyok sokadik generáció óta ke
resik önmagukat, családjukat, 
identitásukat, Erdélytől Buka
resten és a Bäräganon át Gö
rögországig. Lehet-e otthont 
teremteni a határlétben? „Ha 
majd elindulsz Ithaka felé,/vá
laszd hozzá a leghosszabb utat,/ 
mely csupa kaland és felfedezés” 
-  ez az egyetlen konkrét irodal
mi utalás a regényben, talán 
nem véletlenül. Milyen hosszú 
utat kell megtenni, hogy meg
találjuk Ithakát? Öt generáció 
élet- és történelemtapasztalata 
sűrűsödik Voudouri regényében, 
két évszázadnyi, öldökléssel te
lített vándorlás, s a narrátor, 
Daria makacs, minden történel
mi tapasztalatnak ellentmondó 
hite, hogy nincs olyan ideoló
gia, amelynek nevében megen
gedett az öldöklés. Mert tudja: 
„Nem csaphat be Ithaka, ha sze
gény is;/a szerzett tudásból s ta- 
pasztalatból/máris megtudha
tod, mit jelent Ithaka.”

DEMETER ZSUZSA

Nagy Attila: Égi tócsa, 
földi sár. Lector Kiadó, Ma
rosvásárhely, 2018.

Nagy Attila kimért, termé
keny költő: első kötete megje
lenése óta (1994) tizenkét önál
ló lírakötet szerzője. Égi tócsa, 
földi sár című munkáját ha
sonló költői gyakorlat jellemzi: 
rutinos formahasználat, gaz
dag utaláshálózat, valamint 
folyamatos reflektáltság mind 
a saját szövegekre, mind az 
azokba épített intertextusokra.

A reflexiók kapcsán fon
tos kiemelni a gondosan elrej
tett párverseket, a József Atti- 
la-verseket (Fotográfia József 
Attiláról -  In memóriám Jó
zsef Attila), őszverseket (Mas- 
kara-ó'sz -  Amíg az ősz) vagy 
Áprily-verseket (Áprily, ősz
ben -  Vadadi csend). Ezek mel
lett számtalan omázs és dedi- 
káció nyomán bontakozik ki a 
szövegvilág: Oszip Mandels
tam, Arany János, Saint-John 
Perse, Markó Béla, Rainer 
Maria Rilke és Seneca mellett 
még Jeremy Irons színész vagy 
maga a szerző fia is feltűnik a 
címzettek körében. A fentebb 
említett szerzői önreflexivitás 
csomópontja a Sohasem énrám 
című vers: ellentétben a domi
náns formaversekkel, szabad 
sorokban indít: „Ha elkészül 
egyszer / Bennem is a vers / 
Amit leírni / Sosem fogok”, zá
rósoraiban azonban visszatér 
a félrím-szerkezethez: „Hall
gat bennem / De sohasem én
rám / Szikkadó verőér / Lilába 
játszó vénám” (25).

A kötet a költői szerepvál
lalás és az írás mint terem

tő aktus, felszabadító erő és/ 
vagy teher problematikájából 
építkezik, gyűjteményjellegét 
maga az alcím is jelzi (Versek 
a Kék Füzetből). Ugyanakkor 
feltűnnek szerelmi, alkalmi 
vagy társadalomkritikai jel
legű írások is {Mi a „jeu”?, At- 
nemöleltek, Bevonulás, Köd
be zárt fájdalom). Ezek mellett 
pár szerzői vicc is megbújik, 
erre jó példák a Jelenkór vagy 
a Vigyázat, mégsem plágium! 
című darabok. A megszólított 
szerzők maguk is megszóla
lókká válnak, azonban feltű
nik pár indokolatlan apropó 
is, például az „Esik eső kari- 
kára/Arany János kalapjára” 
sor (65). A szövegek a klasszi
kus versformák friss reinterp- 
retációja és a képzavar-ragrím 
határán mozognak, a re
mény-erény vagy versek-gyer- 
mek rímpárok ezért nem túl si
keresek. Ugyanakkor az is jól 
látható, hogy Nagy Attila köny- 
nyedén ír verset, stílusára jel
lemzően a beemelt szerző egyik 
sorára alapozva indít. Olvasott, 
értő és érzékeny szerzőről ta 
núskodnak ezek a versek.

MÁRCUTIU-RÁCZ DÓRA

HÁT NAGYON 
JÓSZÍVŰ VAGY 

AKKOR...

M ÍG  KIMENTEM MOSDÓBA, ELTŰNTEK. PERSZE SENKI SEM  
LÁTOTT SE M M IT  DE ÉRDEKES MÓDON MINDENKINEK

ö t t e l  t ö b b  p o n t j a  l e t t .

S z ö v e g : V in cze  F e re n c  / R a jzo ló : C sillag  Is tv á n
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F elix  = a boldog
Mára a németek egyik legfontosabb to

pográfiai referenciapontjává vált a berli
ni Leipziger Straße 3. Itt ülésezik a német 
szövetségi parlament, a Bundesrat. A fia
tal 19. században azonban még egy gyö
nyörű kastélypark -  és persze hozzá va
ló, palotai igényű kastély -  volt itt, ahol a 
polgári-intellektuális Berlin créme de la 
créme-]e gyűlt össze. A kastély és a park 
1825-tól a Mendelssohn bankárcsalád tu
lajdona volt. Alexander von Humboldt ob
szervatóriumot rendezett be a parkban, 
Hegel, Schleiermacher és E. T. A. Hoff
mann viharzott ki s be a kastély kapuján, 
és szelekt hallgatóság rajzott a szalonba a 
hétvégi relaxáció és nagystílű művészet
pártolás különbnél különb alkalmaira.

Op. 20-as, Esz-dúr Vonósoktettjét épp 
1825 őszén -  nem sokkal a kastélyba va
ló beköltözésük után -  komponálta ifjabb 
Felix Mendelssohn, egész pontosan október 
15-ére készült el vele. Műve valójában ki
sebbfajta szimfónia -  hiszen négy, nagyon 
önálló profilú tételből áll, zenekari igényű 
szólamkezeléssel, drámával, lírával. Ez ön
magában még nem volna különösebb szen
záció... de nézzük csak a dátumot! Men
delssohn ekkor tizenhat éves volt! Igaz, 
a művet később (huszonhárom évesen) re
vízió alá vette -  manapság az akkori, utó
lagos javításokkal szokták játszani —, de 
akkor is: aki ezt az oktettet hallja, az előtt 
nem maradhat titok, hogy a Mozartéhoz 
fogható zsenialitás lengi be az Op. 20-as 
szellemi légterét egy igazán zsenge korú fi
atalember (voltaképpen még csak kamasz) 
„műhelyéből”. De miért ír valaki tizenhat

évesen hatalmas vonósnyolcast? A válasz 
egyszerű: születésnapi ajándékul. Eduard 
Rietz volt a bensőséges oktató és a virtu
óz hegedűművész, akit az ifjú Felix ezzel a 
Játékkal” köszöntött. Ám mire az oktettet 
bemutatták, a szándék, ürügy és dediká- 
ció átlényegült: Rietz ugyanis 1832-ben, 29 
évesen meghalt. Mendelssohn vonósnyolca
sa így egyféle emlékművé vált annak a ba
rátnak a tiszteletére, aki egyébként a Ber
lini Filharmonikus Társaság alapítója volt, 
s nem utolsósorban a Mendelssohnok há
zizenéléseinek meghatározó szerepű kon
certmestere is (minden második vasárnap 
14 és 16 óra között).

Amikor 1836 januárjának végén a lip
csei Gewandhausban az Op. 20-ast bemu
tatták, Conrad Wilson megállíthatatlanul 
lelkendezte zenére fogékony környezeté
nek: „Briliáns! Tökéletes! Ä 19. századi 
zene egyik mirákuluma!” Vélhetőleg ma 
se érezzük túlzónak Wilson hevültségét -  
legalábbis azok a kolozsváriak semmiképp 
sem, akik pár héttel ezelőtt az Unió utcai 
Redutban hallhatták/hallhattuk a nyol
cast (Emilie Haudenschild, Line Ildikó, 
Szövérdi Csilla, Csép Anna, Dórin Mátea, 
Bányai Miklós, Kostyák Imre és -  bőgős 
helyett második csellistaként — Kostyák 
Előd tolmácsolásában).

A goethei ihletettségű oktett-szimfó- 
nia a 19. századi berlini eszme- és zene- 
történeti idealizmus dokumentumaként 
épp úgy érvényes ma is, mint a kamaraze- 
nélés egyik megkerülhetetlen romantikus 
faktumaként. Az októberi koncert előadói 
— akik a Mendelssohn-oktett mellett még 
Max Bruch vonósnyolcasát is játszották -  
épp azt a színgazdagságot, hangulati vál
tozatosságot, szimfonikus erőt tudták ki

válóan megragadni, amely az Op. 20-ast 
kiemelkedővé teszi. Voltaképpen semmi 
nem volt ebben az interpretációban, ami ne 
lett volna nagyszabású. Az Allegro modera
to ma con fuoco vezértémája csakugyan tü
zes gerince volt az első tételnek, „a sugárzó 
ifjúság tanúságának- és szimbólumának” 
(Eric Werner), a forma szuverenitása ki
magasló hatásokban érvényesült. A máso
dik tétel brácsa-c-molljában felcsendülő té
mára hamisítatlan lírában válaszolt a négy 
hegedű, az Allegro leggierissimo (3. tétel) -  
a scherzo attitűdhöz illően -  a legfinomabb, 
szinte ujjbegyben bizsergő érzésekben je
lenítette meg a Walpurgis-éj álmának ko- 
boldjait, boszorkányait, manóit. S a finálé 
(ismét Esz-dúr, presto) -  az előző tételhez 
hasonlóan -  valamiféle perpetuum mobi
le-érzéssel s a mendelssohni ellenpont-is
meret vitathatatlan bizonyítékaival koro
názta meg az egész vonósoktettet.

Felix — a boldog? A latin felix szó leg
pontosabb fordítása igenis nagyon illik -  
az Opus 20-as tanúsága szerint legalább
is -  Mendelssohnra. „Hihetetlen boldogság 
rejlik Mendelssohn dallamaiban -  állítja a 
világklasszis brit-ír hegedűs, Daniel Hope. 
— Egy energiákban és lelkesültségben ára
dó, csupa-remény fiatalember zenéje ez. 
Olyan friss, örülő és boldog ez a zene, hogy 
az ember játszva és hallgatva egyaránt 
ugyanazzá válik: boldoggá, reménykedővé.”

JAKABFFY TAMÁS

Kalandor
Szentes Zágon a maga útját járja, széllel szemben vagy olykor a 

szélkakas mutatta irányba, átgázolhatatlan labirintusos rendsze
reken keresztül, óceáni árkok legmélyén és fényévekre levő gala
xisok magaslatán. A maga útján, de nem egyedül, hiszen elkísé
rik mindenféle csudalények, gigantikus fekete lyukakból előbújó, 
múltat idéző ősteremtmények, jövőt félő amorf alakzatok, anomá- 
liba burkolózó jelenkori szereplők.

Kalandor lakik benne, aki hol a közösségi élettér központját 
megjelenítő ezer éves totemek megidézéséig nyúl vissza, hol az 
idén éppen százat töltött weimari iskola primér színeit kombinál
va teremti meg feszültség és harmónia váltakozását a síkban. Jól
lehet hatással van művészetére a múlt század elején kibontakozó 
konstruktivista irányzat is, alkotásai magukon hordozzák a geo
metrikus stílusjegyeit, festményein sokszor nem az a lényeg, hogy 
mit látunk, hanem hogy honnan és hogyan nézzük. A történet ben
nünk egészül ki, a mű a szemlélő által válik befejezetté, egy törté
netté, vagy ha úgy tetszik, vizuális fabulává.

Közhely talán, de mégis igaz, hogy az utazás lényege abban rej
lik, hogy nem lehet elindulni egy úton és ugyanúgy, ugyanoda visz- 
szatérni. Az út és az alatta átélt élményzuhatag szükségszerűen 
átalakít, elvesz belőlünk és hozzánk ad. A véletlen hatalma min
dig ott munkálkodik az út során.

Szentes Zágon festményein egy-egy pillanatkép tárul elénk vélt 
vagy valós organizmusok világából, egy teljes bioszféra mindennap
jaiba nyerhetünk betekintést, miközben a művészet és a technoló
gia közötti szakadék észrevétlenül oldódik fel a keveretlen színek 
közt, a kékek, a narancsok, a pirosak, a sárgák, a zöldek és lilák in
tenzív kavalkádjában. Alkotásaiban összeépül a robotika és a ter
mészet, belső titkok, kínos evidenciák látnak napvilágot szárnyas 
malacok, karmanytús ebek, csókos szájú hallányok, rácsos fogaza

tó bálnák, zsiráfnyakú farkasok és rókatündérek társaságában, vi
gyázó szempárok állandó felügyelete alatt. Mechanikus, fotós szem
mel nézi a világot, pillanatot rögzít az öröklét sugallatával, de nem 
átall emlékeztetni minden egyes ecsetvonással a lét behatároltsá- 
gára, a választásaink, döntéseink limitáltságára, amelyet vagy egy
szerűen a fizika törvényei vagy az általánosságban vett norma- és 
szabályrendszerek írnak elő. Utazni, álmodozni lehet, de a kalitka 
vasból van, és a bolygók közti vándorlást is láncra verve kísérelhet
jük meg csak, vagy adott esetben egy óriáscet gyomrában. Keret
be zárt létünk során magunknak formáljuk világunk, néhol akad 
egy sziget, ahol kiköthetünk, de nem mindegy, ki van kulcspozíció
ban, és hogy úgy bánnak-e velünk, mint egy kezesbáránnyal, vagy 
olyan pofát vágnak, mint egy fakutya. Lehet ez fair play, de egyen
lők közt mindig ott vannak az egyenlőbbek.

Szentes Zágon képein egyfajta antimesét teremt, ahol még sem
mi sincs lejátszva, ő csak rögzít, de nem mond ítéletet, az általa vi
zionált világ kapcsán sosem lehetünk bizonyosak afelől, hogy a 
kezdetek kezdetét, a teremtés előtti állapotot vagy a globális klí
makatasztrófa utáni helyzetet látjuk. Munkáin keresztül kutat to
vább mélységek és magasságok között, mi pedig reménykedhetünk 
abban, hogy itt-ott nyitva hagy egy csillagkaput, és a tér, amit lét
rehoz, nem egy mindent elnyelő fekete lyuk, hanem gondolatokat 
ébresztő, különböző nézőpontokat felvillantó thinking space, Didi 
Huberman szóhasználatában „denkraum”, ahol az asszociációk le
hetőséget teremtenek különböző világok és a világ különbözőségé
nek felfedezésére, megértésére.

MOLNÁR EMESE
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Novemberi évfordulók
1 - 9 0  éve született Vasile Niculescu román költő
2 — 150 éve született Ignotus Hugó író
3 -  1980 éve született M. Annaeus Lucanus római költő 
4 -1 1 0  éve született Ciro Algeria perui író
5 -  350 éve halt meg Johannes Cocceius holland filozófus 

200 éve született Mihai Cuciureanu román költő 
120 éve halt meg Péterfy Jenó' kritikus 

6 —40 éve halt meg Bethlen Béla erdélyi naplóíró
630 éve született Ahmed Ibn Arabsáh arab történész 

7 -  150 éve született Theodor Balasel román folklorista 
120 éve született Jichák Lamdan héber költő

8 -  70 éve halt meg Bogáts Dénes erdélyi nyelvész 
345 éve halt meg John Milton angol költő

9 -  110 éve halt meg Gyulai Pál kritikus
1060 éve halt meg Konsztantinosz Porphürogenetosz görög 
történész
260 éve született Friedrich Schiller német költő

11 -  80 éve született Hans Magnus Enzensberger német költő
160 éve született Alfredo Testoni olasz író

12 -  150 éve halt meg Gheorghe Asachi román költő
250 éve született Amelia Opie angol költő

13 -  145 éve született Constantin Sandu-Aldea román író
330 éve halt meg Philipp von Zesen német író

14 -  180 éve született Julio Dinis portugál író
240 éve született Adam Gottlob Oehlenschläger dán költő

15 -  440 éve halt meg Dávid Ferenc erdélyi hitújító
16 -  130 éve született Bernhard Capesius erdélyi német

irodalomtörténész

17 — 110 éve halt meg Grigore Tocilescu román folklorista
395 éve halt meg Jakob Böhme német filozófus

18 -  195 éve született Gion Antoni Huonder svájci költő
19 -  570 éve halt meg Giusto de’Conti olasz költő

100 éve halt meg Alexandru Vlahutá román költő
20 -  80 éve született Bányai János délvidéki magyar író

150 éve született Nerva Hodos román filológus
21 — 295 éve halt meg Csikamacu Monzaemon japán író
22 — 200 éve halt meg Baróti Szabó Dávid költó'

150 éve született André Gide francia író 
90 éve született Görgey Gábor író

23 -  45 éve halt meg Lengyel Menyhért drámaíró
24 -  170 éve született Frances Eliza Burnett amerikai írónő

120 éve született Ven Ji-to kínai költő
25 -  30 éve halt meg Bözödi György erdélyi író
26 -  90 éve született Ion Vlad román kritikus
27 -  95 éve született Nina Cassian román költó'nő

70 éve halt meg Aage Madelung dán író
28 -  145 éve született Jean Bart román író

170 éve született Gozsdu Elek író
160 éve halt meg Washington Irving amerikai író
100 éve született Cornel Regman román kritikus

29 -  180 éve született Ludwig Anzengruber osztrák író
450 éve halt meg António Ferreira portugál költő 
60 éve halt meg Hans Henny Jahnn német író

30 -  100 éve született András László író
100 éve született Berkesi András író
110 éve született Darvas Szilárd költő
810 éve halt meg Ibn Mammáti arab történész

Páskándi
VÍZSZINTES: 1. Páskándi 
Géza műve. 11. Dunántúli vá
ros. 12. Latin szerelem. 13. A fe
jére, költőiesen. 14. Világos angol 
sör. 15. Bosszús szócska. 16. Seb
re teszik. 18. A rádium vegyjele. 
19. Van sütnivalója. 21. Énekelhe
tő vers. 22. Mikes ...; rokokó írónk.
25. Pótol, kiegészít. 28. Láncolat.
29. Óriáskígyó. 31. Miatt, népie
sen. 32. Zanzafej! 34. Lyukat ké
szít. 36. ... poetica; költészettan. 
38. Kies határok! 39. ... reale; va
lóságosan létező a filozófiában. 41. 
Agnus ...; Isten báránya. 43. El
avult hordómérték. 45. Nyomaté- 
kosító szó. 47. Korai gyümölcs. 50. 
..., missa est; mise záró (latin) sza
vai. 52. Amely embert. 53. Kezdő
dik a muri! 55. Abcúg! 58. Antik 
római aprópénz. 59. Pest megyei 
település. 60. Ady Endre egyik írói 
álneve. 61. Magasba tart. 63. Ker
ti szerszám.

FÜGGŐLEGES: 1. ... Gull; Sue 
műve. 2. Égéstermék. 3. Zalaeger
szegi sportklub. 4. Azonosak! 5. Fő
emlős. 6. Annyi mint, röviden. 7. 
Husáng, karó. 8. Kiönt a folyó. 9. 
Hatalom gyakorlása. 10. Kenneth 
Loach filmje. 15. Szántóeszköz al
katrésze. 17. Becézett Patrícia. 19. 
Svéd férfinév. 20. Sérülés. 23. Es
tefele! 24. Butító bor. 26. Nyílás, 
népiesen. 27. Páskándi Géza mű
ve. 30. Athos és Porthos társa. 33. 
Becézett Anikó. 35. Cicero dolga!
37. Glasgow lakosa. 40. Dohányáru. 
42. Máramarosi folyócska. 44. Ló
ca közepe! 46. Atomi tömegegység, 
röviden. 48. Balatoni település. 49. 
Brazil tagállam. 51. Alkotórész. 54. 
Jelez a kutya. 56. Tokió régi neve. 
57. Ez a még közelebbi. 59. Főzelék
növény. 62. Innen máshova. 63. Ki
pling egyik kígyója.

R. T.

A Helikon 2019/19-es lap
számában közölt Füst Mi
lán című rejtvény megfej
tése: változtatnod nem lehet, 
ez mind én voltam egykor. 7 7 1 2 2 0 6 2 8 1 9 0 2 0
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