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PAPP ATTILA ZSOLT

A halottak 
demokráciája
A huszonegyedik századelő egyik nagy tanul-

sága, hogy a történelem végéről szóló elméletek 
szavatossága hamarabb lejár, mint maga a törté-
nelem. A fukuyamai tézisre, miszerint a második 
évezred utolsó évtizedével a történelemnek is vé-
ge szakad, hiszen a hidegháború után a nyuga-
ti világrend győzelmével és tartós berendezkedé-
sével egyfajta végleges állapot jön létre, vagyis a 
haladás elérte célját, azóta alaposan rácáfolt a va-
lóság. Nincs végleges állapot, az idő árja feltartóz-
tathatatlan, és az idő nemcsak telik, hanem törté-
nik is. Az efféle világi teleológiák a józan ész és a 
tapasztalat mércéje szerint rendre haszontalan-
nak bizonyulnak, mégis: az érzet, hogy szellemi 
értelemben mi vagyunk az „utolsó emberek” a Föl-
dön, áthatja a korhangulatot. Ez tesz bennünket 
önhitté, ezért hihetjük el, hogy az a pozíció, amely-
ből ma beszélünk, végső és megfellebbezhetetlen, 
ami eddig történt, azért történt, hogy eljussunk 
(legalább) idáig, és minden, ami a korábbi korok 
erkölcséből, szokásaiból, életgyakorlatából és kul-
turális – ezen belül irodalmi – hagyatékából nem 
összeegyeztethető mai tudásunkkal, igazságaink-
kal és morális érzékünkkel, elvetendő és kitörlen-
dő civilizációnk kollektív emlékezetéből.

Így indíthatunk háborúkat emlékművek, 
könyvek, filmek, az eltűnt idő „faragott képei” 
ellen, mert nem megfelelően ábrázolnak embe-
ri, nemi, nemzetiségi, faji, vallási, társadalmi vi-
szonyokat, mindezt nem korrekt nyelven teszik, 
nem elfogadható szavakkal és képekkel, nem he-
lyénvaló gondolatok kifejezésére, hiszen elődeink 
voltak olyan elővigyázatlanok, hogy nem látták 
előre, mit fognak gondolni a türelmetlen huszon-
egyedik század elején a világról és róluk. Azt a 
szabadságot tagadnák meg tőlük, amit koráb-
bi nemzedékek valaha oly fontosnak tartottak, 
korviszonyaik hű tükrözésének és az autonóm 
ítéletalkotásnak a jogát, valamint az ezzel óha-
tatlanul együtt járó esendőség és tévedés lehető-
ségét – amit a mindenkori hajthatatlanok nem 
ismernek, sosem ismertek el. Azt, amit Chester-
ton, aki már a saját korában is ómódinak számí-
tott, a „halottak demokráciájának” nevez, amely 
megadja a választójogot „a legmélyebbre szorult 
társadalmi osztálynak: őseinknek”. Ám „a múl-
tat végképp eltörölni” hívei tanultak és okosak 
ugyan, de nem elég bölcsek ahhoz, hogy belás-
sák, a mai kőbe vésett igazságok ugyanolyan efe-
mernek bizonyulhatnak majd későbbi korok és 
generációk számára, mint a mi eltörölni kívánt 
múltunk – hogy mindannyian időszerűtlenség-
re leszünk ítélve egyszer. „A demokrácia azt ta-
nítja nekünk, hogy ne mellőzzük a jó ember vé-
leményét, még akkor sem, ha az illető csak az 
inasunk; a tradíció azt kéri tőlünk, hogy ne mel-
lőzzük a jó ember véleményét, még akkor sem, ha 
az illető csak az apánk”, írja ez a bogaras angol. 
De hát ő is olyan régen élt már. 
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– Első köteted, a Glaukóma verseiben kü-
lönböző szemszögekből láttatsz egy kisfiú-
ból felnőtté érő férfit – aki, ha pozitivista ol-
vasatból nézzük, meglehetősen hasonlít rád. 
Márpedig komoly empátiagyakorlat bele-
helyezkedni a másik pozíciójába és onnan 
vizsgálódni. Az írás során mi az, amire rá-
ismertél, amit megtanultál azáltal, hogy kí-
vülről szemlélted magad?

– Van e mögött a kísérlet mögött egy ön-
terápiás mozzanat, eleinte az átkeretezést 
szolgálták a szövegek – jobban meg akar-
tam érteni a nagyszüleim világát, a rák-
ban elhunyt édesapám és az elvesztésébe 
beleroppanó édesanyám döntéseit, a régi 
párkapcsolati harcokat, és így tovább. Vi-
szont a traumafeldolgozástól hamar fonto-
sabbá vált maga a nyelvi képződmény. Ma-
ga a kötetcím is a versbeszédben létesülő 
maszkok hitelességét problematizálja. Két-
séges e hangoknak a konkrét személyeket 
megragadó volta, mint ahogy az is, hogy az 
egyes szám harmadik személyben megidé-
zett alakról szóló monológok rekonstruál-
hatóvá tennék az életem – a kötetet záró 
öngyilkossági mozzanat egy végső cáfolat, 
hiszen én lassan tíz évvel a könyv megjele-
nése után is élek.

Az alanyi pozícióról való lemondás per-
sze egyfajta elhárítás, de irodalmi szem-
pontból izgalmasabb, ahogy az olvasói ref-
lexek elbizonytalanítását szolgálja. Ha van 
egy énbeszéd, hajlamosak vagyunk össze-
kötni a szerzői névvel, hát ez itt nehezen 
volna fenntartható stratégia. Persze nagy 
hagyománya van a szerepverseknek, drá-
mai monológoknak, a Glaukóma verseiben 
viszont a beszélő helyett még csak nem is 
a megszólítottra, hanem az azonos beszéd-
tárgyra irányul a figyelem – ez csábítja ar-
ra az olvasót, hogy ezt a visszatérő „ő”-t ösz-
szekapcsolja a szerzői névvel. Úgy érzem, 

az ebben a játékban rejlő ironikus mozza-
natot kevesen ismerték fel egyelőre.

Az írási folyamat során tudatosult, hogy 
folytonos interakciókban alakul a szemé-
lyiségem, hiszen az maga a mindenséggel 
való kapcsolatba lépés élménye, a változás-
ban lét megélése. Az identitás töbszörösen 
konstruált voltának, kvázi rögzíthetetlen-
ségének belátása egy olyan zavarbaejtő fel-
ismerés, amelyben remélhetőleg a könyv ol-
vasói közül is sokan szembesülhetnek.

– Kötetről kötetre érzékelhető, ahogy a 
közvetlen személyesség háttérbe vonul és a 
távolságtartó tárgyilagosság kerül előtérbe. 
Ez mennyire tudatos döntés?

– Ezt én nem látom egyirányú mozgás-
nak, persze kérdés, hogy mit értünk köz-
vetlen személyesség alatt. A  Két akarat-
ban – bár vannak a tárgyias költészettel 
dialógusba kerülő képleírások is – alap-
vetően az énbeszéd, tehát egy szubjek-
tív megszólalásmód érvényesül, vagyis 
egy alanyi beszédmód, ami az első kötet-
re nem volt jellemző. A Rítus pedig abban 
az értelemben rendkívül személyes, hogy 
nyilvánvalóvá tesz egy komoly érdeklő-
dést az archaikus gondolkodás, a  mági-
kus hagyományok iránt. Olyan misztikus 
tapasztalatok is meghúzódnak a vállalko-
zás mögött, amelyek persze közvetlenül 
nem reprezentálódnak itt, de elemi szin-
ten határozzák meg a gondolkodásmódo-
mat, a motivációimat. Az pedig már maga 
a személyesség fogalmát felforgató misz-
térium, amikor egy-egy szöveg a későbbi 
életesemények felől önbeteljesítő jóslatnak 
mutatkozik.

– Hol húzódnak számodra a személyesség 
határai, mi az, amit még beengedsz magad-
ból a szövegeidbe?

– Ennek eldöntésében mindig rábízom 
magam az épp aktuálisan készülő szöveg 
akaratára. Személyes konfliktusok felválla-
lására is hajlandó vagyok ennek az elvnek a 
védelmében, de persze vannak stratégiák az 
elvonatkoztatásra is – lásd például a Glau-
kómában használt technikát, de akár álné-
ven is publikálhat az ember, vagy választ-
hat egy tárgyiasabb beszédmódot. Amikor 
különféle műhelyek keretében – Hajdúbö-
szörményi Írótábor, Versműhely, Írásmód-
szertan kurzus a Debreceni Egyetemen stb. 
– fiatal versírókkal dolgozom együtt, akkor 
a kortárs irodalmi beszédmódok megisme-
résének tudatosítása mellett épp az önkor-
látozó mechanizmusok felismerése, feloldá-
sa az elsődleges cél. Gyakorta a legintimebb, 
sokszor megrendítő életmozzanatok szolgál-
nak táptalajul a nagy versek születéséhez, 
de csak ha nem hagyjuk, hogy elhatalma-
sodjon a szégyenérzet vagy épp az önsajná-
lat. Nem érdemes összetéveszteni az etikai 
és az esztétikai dimenziót, viszont ezek fo-
lyamatosan viszonyba kerülnek az írás- és 
olvasásfolyamat különböző szintjein. Az el-
vonatkoztatás módozatai szerzőnként na-
gyon különbözők lehetnek. A  költészet 
kétségtelenül a nyelvi gátakkal való meg-
küzdés, tehát a határsértés terepe.

– Már az első köteted megjelenése óta 
gyakran használod a „félreértés” szót inter-
júkban, nyilatkozatokban, de témaként is, 
legutóbbi, Szegedi-Varga Zsuzsannával kö-
zös kötetednek a címében is megjelenik. Mit 
jelent számodra a félreértés és miért ilyen 
fontos neked?

– A félreértés – mint félig, másképp értés 
– törvényszerű velejárója nemcsak az olva-
sási tapasztalatnak, de mindennemű kom-
munikációnak, sőt, a hiba a nyelvi működés 
velejárója, generálója. Ebben látom a poéti-
kai potenciált, ezért igyekszem a fogalmat 
kimozdítani az egyértelműen negatív kon-
notációk hálójából. A Termékeny félreértés 
/ Productive Misreadings kötetcím esetén 
ráadásul a verbális és képi kifejezésmódok, 
illetve a magyar és az angol közti fordítás 
dinamikájában is érezhető egy folytonos 
mozgás. A  könyv egyfajta dialógus lenyo-
mata, amely a képzőművészeti és költészeti 
kifejezésmódok, illetve az angol és a magyar 
nyelv közt létesült. A félreértés lehetősége 
az, ami a világszerűen adott nyelvben és a 
nyelvszerűen adott világban tart bennünket.

– Egy Balogh Gergővel való beszélgetésed-
ben említetted, hogy a zsidó-keresztény ha-
gyomány levetkezhetetlen háttér számodra. 
Ugyanakkor próbálsz egyéb hagyományok 
megismerésére és ezeknek a gondolkodásodba 
való szintetizálására is nyitott lenni. Ez pél-
dául a Rítusban jól kimutatható, hiszen már 
a címéből is sejthető; de a Termékeny félre-
értés verseinek hangnemében is tetten érhető. 
Jelenleg mit jelent számodra a spiritualitás, 
hogyan viszonyulsz hozzá, hogyan éled meg?

– A zsidó-keresztény hagyomány levetkez-
hetetlen háttér lenne akkor is, ha nem kap-
tam volna római katolikus nevelést, ha nem 
elsőáldoztam, bérmálkoztam, gyóntam, mi-
nistráltam volna, ha nem a keresztanyám 
tartja a hittanórákat gyerekkoromban, ha 
nem akartak volna papot csinálni belőlem. 
A bibliai szövegeken keresztül ez a közeg 
kialakított bennem egyfajta hagyománytu-

ÁFRA JÁNOS

1987-ben született Hajdúböszörményben, Debrecenben él, költő, műkritikus. Az Alföld 
folyóirat szerkesztője, a debreceni Versműhely vezetője, a Debreceni Egyetem óraadója, 
művészetközi projektek gyakori résztvevője. A Szépírók Társasága tagja. Verseskötetei: 
Glaukóma (2012); Két akarat (2015); Rítus (2017). Szegedi-Varga Zsuzsannával közös mű-
vészkönyve: Termékeny félreértés / Productive Misreadings (2020). Főbb elismerések: Ma-
kói Medáliák (2013); Gérecz Attila-díj (2014); Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíj (2015); Szi-
veri János-díj (2016); Látó-díj (2016).

A költészet 
a határsértés 
terepe

Interjú Áfra János 
költővel



2021/6. SZÁM – MÁrcIuS 25. 3

datot, ám rengeteg önkorlátozó mechaniz-
mussal járult hozzá a személyiségemhez. 
Ráadásul korán szembesültem az egyházi 
intézményrendszer visszásságaival, a kire-
kesztő voltával, az etnocentrizmussal, amely 
elidegenített, nem tudtam integrálni a sze-
mélyiségembe, hogy egy olyan közösség tag-
ja vagyok, amely alapvetően kirekesztő, hi-
szen más vallási hagyományokkal és azok 
képviselőivel szemben képtelen gyakorolni 
a jóakarat hermeneutikáját. A spiritualitás 
pedig számomra összeférhetetlen ezzel a le-
határoltsággal, elemi szinten a feloldódás 
tapasztalatát jelenti, azt, hogy képes vagyok 
megélni a saját személyiségem és minden 
motivációm, vágyam átmenetiségét, pilla-
natokra megszabadulni az akarás hálójából, 
tehát megszűnni akként, aminek a minden-
napokban hiszem magam. Mindezt legin-
kább a meditációban tudom megtapasztalni, 
amit a tárgy nélküli és paradoxmód min-
denre kiterjedő szeretet állapotaként is jel-
lemezhetnék.

– Költészetedben gyakran próbálod meg 
a kettősségek révén létrejövő törésvonalakat 
rögzíteni – és sokszor feloldani is –, legyen 
ez az én és a másik, a szakrális és a profán, 
a személyes és általános, szöveg és vizualitás 
közötti feszültség. Hogyan építhetők le ezek a 
dichotómiák, illetve mennyire szükségszerű 
leépíteni őket?

– Azt nem állítom, hogy szükséges – vagy 
egyáltalán lehetséges – leépíteni a nyelvben 
rögzült dichotómiákat, de érdemes lehet új 
megvilágításba helyezve felmutatni, és ez-
zel megingatni őket, pont az átmenetiség, 
az  egymással szembehelyezett fogalmak 
„egymást megfertőző” voltának felismerése 
érdekében. A költészet alkalmat ad a pre-
koncepcióvá merevült viszonyok felülvizsgá-
latára – ennyiben rokon a filozófiával –, és 
ez a világértésünket meghatározó lehetőség. 
A megörökölt gyakorlatok, mintázatok tisz-
ta reprodukálása, a kérdés nélküliség hely-
zete egyébként sem igen hoz létre sajátszerű, 
jelentős költészetet, ezért alkotói szempont-
ból is termékeny kiindulópont az ellentétek 
közti határok felforgatása.

– Az elmúlt évtizedben a kommunikáció 
hangsúlyosan tolódott el a vizualitás irá-
nyába (emojik, mémek, Snapchat, Instagram, 
TikTok stb. térnyerése). A sokféle, különféle 
vizuális impulzus egymás mellé rendelődé-
se pedig a lineáris figyelmet szabdalja fel. Te 
tapasztalod ezeknek az átszivárgását a költé-
szetbe? Esetleg a képzőművészetek és az iro-
dalom közötti párbeszédre van hatással?

– A nyilvánosságszerkezet és a mediális 
helyzet átalakulása olyan gyors és radiká-
lis, hogy az irodalmi intézményrendszernek 
még nem igazán sikerült kialakítani a ki-
rekeszt(őd)és elkerülését hatékonyan szol-
gáló viszonyulásmódokat, kérdés persze, 
hogy egyáltalán igényt tart-e a figyelemre. 
Az irodalomról való gondolkodást évszáza-
dok óta meghatározó médium, a könyv hege-
móniáját, illetve ezzel az egészleges, lezárt 
szöveg képzetét is megrengető változásnak 
a kánonformáló erővel bíró költészeti meg-
nyilatkozások egyelőre inkább ellene tarta-
nak, bár vannak bizonyos jelenségek – pl. a 
hibapoétika, a nyelvi hibriditás –, amelyek 
a globális faluban létezés tudatosulásával 
váltak sokak költői eszköztárának részévé. 

Érdekesek továbbá a közösségi médiajelen-
létben megképződő, tiszavirágéletű, a szak-
mai közbeszéd által viszont negligált siker-
történetek, mint amilyen a nyelviségében és 
tematikájában is a csetablakok kifakadása-
it idéző, a tinédzserek problémáira koncent-
ráló, öniróniától sem mentes Otthon masz-
turbálok Tumblr-oldal volt.

A képzőművészeti diskurzus szerintem 
gyorsabban felismerte, hogy az internet ad-
ta változások következtében megjelent új 
kifejezésmódok komoly figyelmet érdemel-
nek, ám az internet- és posztinternet-mű-
vészet intézményesülése még így is évtize-
dekbe telt. A Szegedi-Varga Zsuzsannával 
közös könyvünk szemlélhető akár ezek ösz-
szefüggésében is, bár gesztusaiban, komoly-
ságában, autonómiájában eltér azoktól, így 
inkább az „új esztétika” néven emlegetett 
irányzattal kerül párbeszédbe. Nemcsak te-
matikusan, hanem formanyelvében is ref-
lektál az újmédia-univerzum működési sa-
játságaira.

– A KULTer.hu indulása óta az egyik leg-
fontosabb irodalmi portállá nőtte ki magát. 
Példaként tekintenek rá olyan fiatalabb fó-
rumok is, mint a contextus.hu, az  f21.hu 
vagy akár a frissen létrejött nincs.online. Mi 
az, amire a legnagyobb örömmel/hálával/
büszkeséggel gondolsz vissza az ott eltöltött 
évekből?

– Hálás vagyok a közegért, a kialakult kö-
zösségért, az együttműködésekért, és hogy 
a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézete korán lehető-
séget adott arra, hogy megvalósítsunk egy 
gyakornoki programot, amelynek résztve-
vői közül aztán sokan lettek maguk is lap-
alapítók, szerkesztők, rendezvényszervezők. 
Fontos eredménynek érzem, hogy az oldal-
nál publikálni kezdők közül sokan ma már 
ismert szerzők, hogy az oldalon megjelenni 
jelentőséggel bír.

Az  általam szerkesztett R25 antológia 
JAK-füzetek sorozatban való megjelenteté-
sét is megemlíteném, amelyben a legfiata-
labb, rendszerváltás után született költők 
bemutatása volt a cél, még a 25. évforduló al-
kalmából. A József Attila Körrel együttmű-
ködésben évről évre megszervezett KULTOK 
tanácskozás alkalmaira is jó visszagondol-
ni. Egészen eltérő tudományos és művésze-
ti területek, iskolák, értékrendek képviselői 
kerültek dialógushelyzetbe itt, és termékeny 
viták kísérték az előadásokat, kerekasz-
tal-beszélgetéseket. A debreceni slam poetry 
versenyek is ennek égisze alatt indultak el.

Örülök, hogy olvasóink támogatásával 
létrehozhattuk a KULTer stART díjat, ame-
lyet minden évben egy elismerést érdemlő 30 
év alatti szerzőnek ítélünk oda, függetlenül 
attól, hogy milyen műfajban dolgozik. A leg-
nagyobb öröm viszont az, hogy több mint tíz 
éven keresztül lényegében teljes összhang-
ban, baráti kapcsolatokat kialakítva dolgoz-
hattam együtt a KULTer.hu – rendre meg-
újuló, átalakuló – szerkesztőségével, és hogy 
most nélkülem is stabilan működik az oldal, 
ezért igazán hálás vagyok a jelenleg dolgozó 
csapatnak, és nagyon szorítok nekik.

– Rendezvényszervezői munkásságod is 
jelentős. Ha megvolna a költségvetésed és 
minden szükséges erőforrásod álmaid ren-
dezvényéhez, mit szerveznél, hová, kiket hív-
nál meg?

– A befeszült, nyakas cívis közönség előtt 
összeereszteném a debreceni Kölcsey Köz-
pont nagyelőadójában Michel Houellebecqet, 
Christoph Ransmayrt, Alessandro Baric-
cót, Cormac McCarthyt, Ljudmila Ulickaját, 
Murakami Harukit és Krasznahorkai Lász-
lót, hogy olvassanak fel egy-egy kifejezetten 
a „jövőnk” címszóra írt prózát, aztán tanács-
kozzanak, vitatkozzanak a globális politikai 
és ideológiai viszonyok alakulásáról, az em-
beriséget fenyegető legsúlyosabb kérdések-
ről, a klímakrízisről, a poszthumán állapot-
ról, a mai értelemben vett emberi civilizáció 
lehetséges végnapjairól, és arról, mik is a 
lehetséges alternatívák. Persze úgy len-
ne tétje az egésznek, ha a hasonló kalibe-
rű klímakutatók, szociológusok, kulturális 
antropológusok, filozófusok és pszichológu-
sok is csatlakoznának a diskurzushoz, akik 
az írói víziókból inspirálódva szigorúbb me-
derbe terelnék az elhangzottakat.

– Ha megírhatnál bármit, és tudnád, hogy 
azt sikerül a kellő igényességgel és minőség-
gel kivitelezni – legyen az vers, próza, tanul-
mány, bármi –, mi lenne az?

– Egy családregény, amiben a végére jár-
nék annak, mi vezetett a jelenhez, viszont 
ennek már legfeljebb a megvalósíthatat-
lanságáról adhatok számot, mivel minden 
felmenőm elhunyt, és nem tudok eleget a 
múltunkról, csak a szilánkok szilánkja-
it. Édesanyámat pár éve még kérdezhet-
tem volna a történtekről, de messzire sod-
ródtunk egymástól, s  csak a súlyosbodó 
betegsége, a demencia hozott minket újra 
közelebb. Amíg nagyobb összefüggésekben 
visszaidézhetett volna családi történeteket, 
nemigen kérdeztem elég behatóan, mikor 
pedig megkésett kísérletet tettem erre, már 
nem volt képes a múlt összefüggő elbeszélé-
sére. Lehet, hogy végső soron ezzel kell majd 
kezdeni valamit, a feldolgozhatatlansággal.

– Ha találkoznál a tíz évvel ezelőtti pálya-
kezdő éneddel, mit tanácsolnál neki?

– Azt hiszem, semmit, mert nem akar-
nám kiábrándítani, megbénítani. Épp a na-
pokban gondolkoztam el, mennyire jóhisze-
műen csöppentem bele ebbe az egészbe, azt 
gondolva, hogy minden a szövegek körül fo-
rog, hogy az eredményesség és a hitelesség 
mércéje a befektetett munka, a következe-
tesség és a teljesítmény, amit egy igazságos 
közeg visszaigazol, hogy valamiféle úton va-
gyunk, és ez az út különféle állomásokon át 
vezet valahová. De vajon hová is? A jelen kö-
rülmények, a politikai befolyásoltság, a foly-
tonos igazságtalanságok, az érdemtelen ju-
talmazások fényében az efféle naivitásnak 
nem marad túl sok tere, az irodalmi szcéna 
életvalósága útvesztővé változott, amiben az 
igazság fogalmáról való lemondás, az ideo-
lógiai érdekeknek alávetett értékrelativiz-
mus, a figyelemért, a hatalomért és a pén-
zért folytatott harc, a vádaskodás mindent 
maga alá gyűr. Remélem, hogy valahogy ki 
tudunk kászálódni ebből a helyzetből, levet-
kezve a közösségeket felszámoló gyanakvást 
és bizalmatlanságot is. Az biztos, hogy nem 
zárhatjuk magunkra az ajtót, a megértésre 
törekvés, az értékközösség-vállalás, a lehe-
tőségekhez mért ellenállás, az együtt cse-
lekvés az egyetlen lehetséges út, ezt kell ta-
nulni egy életen át, akarva-akaratlan.

ANDRÉ FERENC
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CSONTOS MÁRTA

A kávé világnapja

Ez a nap legyen a kávé
napja, a forró csésze
diadala, legyen ünnep,
örömóda az őszi elégiák
fonnyadt avarjában,

legyen egy meghitt
pillanat felidézése, a
fékezhetetlen lendület
megjelenése, egy röpke
mosoly győzelme Ariadné
ajkán, biztatás, hogy érdemes
tovább tekerni a fonalat.

Legyen határok ledöntése
az ellenfelek megbékítésére,
Hannibál békés kopogtatása
a kapu előtt, legyen a
Bosszúvágy emlékművének
ledöntése, kézfogás mindkét
oldalon, melyet iker-virágba
simít Isten keze.

Adjon a nap értelmet az új
Odüsszeuszok bolyongásának,
töltse édes nedűvel a danaidák
korsaját, fonódjon a szándék
egyetlen öleléssé, akkor, amikor
a lombok vizes ujjai beleoldódnak
az ébredő fény erejébe, a teremtés
világosságába.

Ez a nap legyen a bódító
illat trónfoglalása, legyen
köszönet, visszajátszás és
továbblépés, legyen megnyugvás
idelent, s útlevél a létezés
túloldalára.

GÜNTER KUNERT

Az írásról
Feljegyzések I.
1979 végén kezdtem el minden lehetsé-

ges dologról, úgyszólván „Istenről és a vi-
lágról” jegyzeteket készíteni. Amellett a 
témák egészen különbözőek, akárcsak a 
szemléletmód: hol reflexió, hol félperces, 
hol gyermekkori emlék, hol emlékezte-
tő egy később megírandó szöveghez, ame-
lyet többnyire már nem írtam meg, mert 
a feljegyzés által megtörtént a kivitelezés.

*
Ezekhez a „napló”-jegyzetekhez. Az iro-

dalmi formákkal ellentétben varázsuk a 
spontaneitásban rejlik, amellyel megírják 
őket; ennyiben „készek”, és nincs szüksé-
gük „átdolgozásra”; igen, a szerzőjüknek 

még csak újra sem kell olvasnia őket, ne-
hogy korrektúrázásra csábítsák.

*
A  lényegtelen események krónikása-

ként tevékenykedem, melyekből a „kerek 
egész” szubsztanciája előlép.

*
De  hiszen Közép-Európában a vihar 

szemében élünk: itt minden írás szélcsen-
des lesz.

*
Vajon nem éppen a polgári társadalom 

relatív „szélcsendje” adja meg az írónak a 
lehetőséget, hogy ténylegesen tudatában 
legyen az emberi egzisztenciának, mint-
sem a történelmi szelek „viharának” ide-
je, mikor nemcsak a kalapját, hanem a fe-
jét is a helyén kell tartania.

*

Ha van egyáltalán bizonyíték arra, hogy 
az írás pszichopata folyamat, akkor az, 
hogy a világ aktuális folyásával szemben, 
amely irodalommentességre, a költészet-
ről való lemondásra hajlik, szakadatlanul 
folytatódik. Nem mint remény minden re-
mény ellenében, hanem csupán az önigazo-
lásért, saját személyünk öntudatra ébredé-
séért az önmagunkkal való párbeszédben, 
melyet szüntelenül folytatnunk kell, hogy 
a szótlanság meg ne fojtson.

*
Hogy a dolgokat rendeljük önmagunk-

hoz, azaz tudattalan-észrevétlen módon 
vesszük birtokba őket, vagy pedig ma-
gunkat rendeljük hozzá a dolgokhoz, és 
ily módon jogaikat meghagyjuk: való-
színűleg ez az írás nem választható al-
ternatívája. Erőszakot tenni a dolgokon, 
anélkül, hogy sejtenénk, mit követünk 
el, vagy hozzájuk hasonulni, igazodni, 
sőt, azt mondanám, idomulni, még ak-
kor is, hogyha tévedések áldozatává vá-
lunk: ez legalább megkíméli a dolgokat, 
meghagyjuk a Walter Benjamin-féle au-
rájukat, és nem pusztítjuk el veleszüle-
tett képszerűségüket. Magunkra vonat-
koztatni őket vagy rájuk vonatkoztatni 
magunkat: olyan kicsi a nyelvi különb-
ség, és olyan nagy a gondolati.

*

ÁFRA JÁNOS

Kályha és lefolyó

Mit keresel, anyám, mit keresel,
mégis mit a szememen átnézve,
az ágyról lecsúszva, megkötözve,
mit keresel, amikor a kórházba
jövök hozzád, és ki akarsz szolgálni,
mintha tényleg hazaérkeznék,
mit keresel a folyosón elrévedezve,
amikor egy lepedővel támlához
rögzítelek, hogy le ne bukj a lejtőn,
és végre tolom kifelé a székedet,
mit keresel a fényben, mit keresel
bokrokhoz, fák árnyékába érve,
a szökőkút teknőseit figyelve,
mit keresel, amikor megkérdezem,
ez az egész hogy történhetett.

Mit kerestél, mondd, mit kerestél
a gondosan gyűjtögetett újságok
lapjait összegyűrve és lenyomva
sorban a mélybe, mégis mit kerestél,
hogy aztán állt a víz a vécében,
és mit kerestél a hideg nappali
kövén fekve, mielőtt behoztak ide
elgémberedve, nyelved azóta is
szürke, és nem tudom tisztára
mosni a műfogsorod, mit kerestél
a kihűlt csempén otthon, az asztal
mögé esve, ahol megtaláltalak,
miután szádba tömted a kályhából
kikapart, elszenesedett darabokat,
befeketítve minden szavad.

Günter Kunert (1929–2019) német író, költő. Életműve sokszínű: elbeszélések, versek, esz-
szék, önéletrajzi írások, regény szerzője. Az írásról szóló feljegyzéseit a Die Botschaft des Hotel-
zimmers an den Gast (2004) című kötetből válogatta a fordító, amely a szerző által „Big Book”-
ként emlegetett jegyzeteinek egy részét tartalmazza. A nulla dies sine linea elvét követő Günter 
Kunert élete végéig írta ún. naplójegyzeteit, írásban rögzítve emléktöredékeket, álomjegyzete-
ket, verscsírákat, prózaötleteket, aforizmákat és aktuális eseményekhez fűződő elmélkedéseket.

Kígyóbűvölő (Snake charmer) 
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Pusztán a gondolkodás nem tesz okosab-
bá, még ha az ellenkezőjét is vélnénk igaz-
nak, amennyiben nem ölt ellenőrizhető, 
azaz írásos formát. Csak a feljegyzés ered-
ményezi a kívánt világosságot és tisztasá-
got, különben gyorsan elszálló, nem precíz 
gondolat maradna: a szükséges megfogal-
mazás nélkül máris rátelepedne és kitöröl-
né a következő gondolat. A feljegyzések és 
jegyzetek mindenekelőtt önmagam megér-
tését szolgálták, annak a világnak a jobb 
és pontosabb megértését, amelyhez akarat-
lanul is hozzátartozunk és amely elől nem 
térhetünk ki, és nem menekülhetünk el 
véglegesen. Ennek elkerülésére kell szem-
be szállnunk éppen ezzel a világgal, hogy 
ne legyünk tehetetlenül kiszolgáltatva ne-
ki. Ennyiben a jegyzetek egyféle ellenál-
lást, elhárítást, a megmagyarázhatatlan 
emberi lét szörnyűségének eluralkodása el-
leni védelmet jelentik. Ez egyébként min-
den szerzőre érvényes. Az írás, túlzó meta-
forikussággal, élet-halál harc, amely alatt 
semmiképpen sem a mindenkori pszichés 
állapot értendő. Éltünk idején is meghal-
hatunk, elég zombi jár-kel körülöttünk; 
mindamellett van ellene elixír, amely nem 
egyéb, mint a tulajdon nagykorúságunk fo-
lyamatos biztosítása. A valódi kóma elég 
korán eljön. Akkor hát – a viszontlátásra!

*
Az ötlet, ha nem írjuk le, azonnal elröp-

pen, mintha félénk madár lenne, hacsak be 
nem fogjuk. De hogy a fejünk kalitkájában, 
és később a papíréban, vajon ugyanaz a te-
remtmény-e, mint a felbukkanásakor, két-
ségbe vonható. A nyelvbe zárva már nem 
ugyanaz, hiszen a szavak tollazatát hordja, 
mely által minden egyébhez hasonlóvá lesz.

*
Az  író átka: jelentéktelenségekben is 

a dolgok egzisztenciális ősokával találja 
szembe magát.

*
Kötelességtudat, önfegyelem, kedvet-

lenség, ösztönzőerő hiánya között inga-
dozva a szerző az íróasztalához kúszik, 
hogy legalább saját irománya révén iga-
zolja az élethez való jogát. Hogy milyen 
instancia előtt? Hiszen nem ismer mást, 
mint a tulajdon lankadó személyét. Ezért 
nem lép Kafkánál sohasem színre egyet-
len bíró, egyetlen domináns felelős sem, 
semmilyen magasabb, kétségbevonhatat-
lan princípium képviselője, mivel a szerző 
csakis önmagának tartozik felelősséggel, 
sem istennek, sem bármiféle magasabb 
rendű lénynek, sem eszmének, sem ideál-
nak. És éppen ez a vesztének az oka. Hi-
szen semmit sem viselünk el nehezebben, 
mint az önmagunkért való felelősséget, 
melynek semmi sem igazolja a jogosságát.

*
A szöveg „deus absconditus”-áról Hork-

heimertől és Adornótól, A  felvilágoso-
dás dialektikájából tudunk meg vala-
mit, ahol hozzávetőlegesen az áll, hogy a 
ki-nem-mondottak, mindaz, ami a szöveg-
ben közvetlenül nem jelenik meg, a szöveg 
nyomatékosságát és intenzitását növeli. El-
tekintve attól, hogy amúgy sem lehet min-
dent kimondani és megírni, mindaz, ami 

kifejezetlenül marad, ama láthatatlan is-
tenné változik át, amelynek ereje és dicső-
sége a szavakat és mondatokat irányítja.

*
Az  író élete az életről való lemondás-

ban áll.
*
Az írás, többek közt, az elfojtás egyik 

formája. Az író személy kivonja magát az 
őt szorító aktuális realitások, nehézségek, 
bosszúságok, a  lelki megterheltség alól, 
legalábbis amíg ír. A mondat: „Azért írok, 
hogy elviseljem a világot, amely folyama-
tosan a semmibe hull”, melyet egy prózai 
írásomban közöltem, a  tudattalan kife-
jezése volt akkoriban annak, amivel ma 
már tisztában vagyok.

*
Az írónak úgy kell írnia, mintha min-

den egyes szó az utolsó lenne, amelyet éle-
tében még leír.

*
Sajátos módon a tollforgató szabadsága 

abban áll, hogy egyfajta kéjes szándékta-
lanságnak adhatja át magát. Kivonva ma-
gát a célok és rendeltetések összefüggé-
sei alól, „szabadjára” engedi a képzeletét 
és a pillanatot. Meglehet, a pillanatnak 
egyébként sincs más létmódja, mint a hí-
res Ernst Bloch-i pillanatnak: a „még nem” 
és „már nem”. Többé nem célirányos, nem 
egy hosszú gondolat eredménye, és nem 
erre az eredményre hangolódik: a szabad-
ság egy érzés; az ember diadalmaskodik a 
valóságon, melyen úgysem lehet soha győ-
zedelmeskedni.

*
Canetti feljegyzései: néha csupán egyet-

len szó. De lehet, hogy manapság csak a 

forgácsok összegzése lehetséges; a vastag 
regények lecsengések, a  múlt ismétlései, 
nyelvileg felcicomázva, az úgynevezett élet 
nem nyújt egyebet az írónak, mint amit 
már olvasott. Miért ennyire unalmasak a 
német írók? Mivel ők maguk is unatkoznak 
az életükben. És – egy paradoxonnal szól-
va – a hiányzó mélységig ez az egykedvű-
ség fertőzi meg mindazt, amit létrehoznak.

*
Vajon nem a töredékek gyártása az 

egyetlen lehetséges dolog ma irodalmi-
lag? A szűkösen megfogalmazott gondolat, 
kezdet és összegző befejezés nélkül, egy ki 
nem fejtett történet ötlete (Hebbel sokat 
tudott a töredékességről!) – aktuális földi 
létezésünk kezdeményei, megszakításai, 
konvergenciái. Semmit sem fejtünk már 
ki az áttekintő befejezésig a sietség, kap-
kodás, és az ipar felgyorsulása által meg-
határozott hétköznapokban.

*
A széttöredezettség a valóság. Az ilyes-

féle feljegyzések gyűjteménye, mint ez, 
inkább megfelel a társadalmi és szociá-
lis, és ezáltal világnézeti koherencia álta-
lános hiányának. A folyton előhaladó di-
verzifikációnak, az egyre több és kisebb 
alkotóelemre hasadásnak, amit semmi-
féle „holizmus” nem ragaszthat össze új-
ra, a  tükörképére kell lelnie a művésze-
ti alkotásokban, az irodalomban is. Ebből 
a szempontból a jegyzeteim „up to date” 
jegyzetek, csak ez a tényező a legtöbb em-
ber számára ismeretlen. (Nagyon valószí-
nű, hogy a mai ponyvairodalom nem csak 
stilisztikai okokból ponyva, hanem azért, 
mert az általa ábrázoltaknak olyan szaba-
tosságát és okozatiságát merészeli állíta-
ni, amely már régen odalett.)

BENŐ ESZTER fordítása

A szél szárnyain (Pe aripile vântului) 
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ESZTERÓ ISTVÁN

Óda a fehér laphoz

Illemmel illanó haramia kórban
betűdhöz hófehér lap való szigetnek,
akárhány fertőzést feltartóztató
képzettársítást társíts társult veszélyben,
szuverén szirteket szerkessz strázsának
a partra, ó, Parnasszus nevelte gyógy-
növények parázs poétája, ölelkező
rímeid, szerelemszínű szinesztéziád,
keserű tengerét szikkasztó, kínok láváját
sorvasztó metaforás időszámításod
ne hulljon térdre önkoronázó, dilettáns
vírushatalom előtt, hát irón, palavessző,
toll, billentyűzet bravúros kezelője,
légy résen, hogy fehér a/lapra muslinca,
döglégy, denevér sötét szelleme se
szálljon, makulátlan mezejét belső nap
sugárzó ekéje szántsa, ihlet fuvolája
szítsa, borzolja csupán, mint dudorászó
Apolló fürtjeit a halhatatlan szellő,
ha oltalmazó ózonruhája van még égi
sugallatnak, mert az ég a földig ér/ –
így mi, földiek: mind/ az égig érünk,*
vagy majdnem, s ízesség, mívesség,
világosság, hűség veszélyeztetett kor-
osztályának évezredes szénhuzalú
lélegeztetőgépe se sejti, kit/mit tud
visszatartani, hogy ne vegyüljön el
porral libegő ördögszarvú kórokozók
forgatagában, hiszen a nemtörődömség

buja éjéből többedmagával tér vissza,
elözönlik a szolmizáló hajnalt, álom-
ködös képzeletet, immunitásáról
is lemondó őszinteséget frusztráció
kitenyésztette múzsazüllesztők,
virágport, nemet, nemzést, nemzetet
hamvasztók, család csődjét, hit
hitetlenségét, ország-világ
hazátlanságát szivárványukra tűzők,
hiába szájmaszk, vérplazma, vakcina,
megfertőzhetnek egy világirodalmat.

 *Fodor Ákos

KARÁCSONYI ZSOLT

Eszteró 
nyolcvan
Ilyen egyszerű ez. Eszteró István nyolc-

vanéves, s  ez ünnep, példa is. Példa ar-
ra, miként lehet saját utat járni úgy, hogy 
nincsenek a közelben olyan segítők, tá-
maszok, amelyek, akik a buktatókon túl-
ra jutni segítenek.

Eszteró István költői létformája, an-
nak sajátosságai tulajdonképp már szü-
letésekor tisztán körvonalazódtak. Mert 
Végváron született, s ennek okán a csatá-
rozásokhoz már zsenge ifjúkorában hoz-
zászokhatott – mondanám. Ezt azonban 
nem tudom.

Valami mégis rejlik Végvárban és a vég-
vári hely szellemében, mert Eszteró István 
olyas dolgokat vállalt fel, mint a magyar 
irodalom oktatása Újtusnádon, Resicabá-
nyán, Rékáson, Nagybodófalván, Végvá-
ron. Olyan helyeken, ahol egyre ritkább 
a magyar szó napjainkra… csak Végvár 
kivétel!

Kivételes az is, hogy Eszteró István kö-
zel húszéves hallgatás után újabb verses-
kötettel jelentkezett, visszatért.

Első kötete 1983-ban jelent meg, a má-
sodik 2004-ben, melyet aztán „hagyo-
mányos” lendülettel követtek az újak. 
A leghosszabb versszünet „babérja” Füst 
Milánt illeti, Eszteró lírikusi története 

egészen más, hiszen az első kötetet sem 
sieti el 1941-ben született szerzőnk. Mely 
el-nem-sietést az is magyarázza – e sorok 
írójának legalábbis – , hogy Eszteró gya-
korta választotta a „beszédes magány” út-
ját a rivaldafény helyett. Versbéli sávja-
in a tanári pálya lezárása után indul el 
ismét.

Sávokról, többsávos útról lehet szólani 
Eszteró lírája okán, mert a jambikusan 
magyaros, rímes négysorokból álló költe-
ményektől kezdve az epigrammákig, szo-
nettektől a szabadversig – sokféle módon 
tud olvasói előtt megjelenni, ám a sorok, 
szavak mögötti hangzása mégis egységes 
egésszé formálja a XXI. században megje-
lent kötetek sorát. Így lesz a könyvtárból 
hölgytár, bolygónkból Múzsa, a vers pedig 
mindegyre újraírja önmagát, mint „gömb-
villám szobába tévedt szárnya”.

Amikor talán sokan már nem számítot-
tak rá, Eszteró mégis újrakezdte a sáfár-
kodást a reá bízott tálentommal. Az iro-

dalmi életben is gyakoribbá vált jelenléte, 
nem csupán a folyóiratokban, irodalmi es-
teken, de irodalmi események szervezésé-
ben is. Nyugodt siettséggel – tehát len-
dületesen, de korántsem úgy, mintha a 
kihagyott időt kívánná pótolni, úgymond: 
utolérni korábbi pályakezdő önmagát.

Ennek is köszönhető, hogy az ív, ame-
lyet a 2004-től eltelt idő megrajzolni lát-
szik, töretlen, egységes, ha arra kérdez-
nénk rá, van-e haza a magasban, Eszteró 
válaszolja: haza a magányban. E monda-
tot tűzi egyik verse elé, címként, zászló-
ként, ám a vers szövetében másról is szó 
esik, arról, hogy „vers a hazám”, mert, 
mondja szikáran: „Verslábat Trianon meg 
soha nem futamít”.

Amiről ír, kimondva, kimondatlanul: 
miként is lehet ez űrben kószáló golyóbi-
son zajló röpke életünket élhetővé, egésszé, 
ha nem túl nagy szó: boldoggá formálni.

Sorok között, utalások által, célzások 
sorával vagy éppen nagyon is szókimon-
dó sorokat követő visszafogottsággal, de 
azt mondja el: mindez a vers által történ-
het, könnyebben legalábbis, mint a telje-
sen hétköznapiba fúló vagy a prófétikus 
végletekig előrevágtató módszerekkel.

A  világban középen megállni akaró 
szellem jogaiért áll ki, a hétköznapi és a 
prófétikus hangzás között önmagát mind-
egyre középen megtartani igyekvő be-
szédmód által. Miközben szívesen kalan-
dozik el, tesz kitérőket a paródiák vagy 
éppen a kiáltványhangzású szabadvers 
felé.

Eszteró István nyolcvanéves. 
Isten éltesse! Jó kalandozást!

Téli táj (Peisaj de iarnă), részlet
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KENÉZ FERENC

Tükörvilágok 2.
(Árkossy Mester 
születésnapjára)
2019

No, barátom,
elmondhatod,
hetvenötöm,
hetvenhatod

felejtődött,
miért nem kapott
egyikőjük
sem kalapot?

Bár tán furcsa
is lett volna,
hogy ha ez lőn
tollam dolga,

maga-magát
térítgetni,
aranylébe
merítgetni.

Kihagytam hát
az alkalmat,
ám a számok
rajtam kaptak.

Hetvenhatod,
hetvenötöm
visszalopom,
lekörözöm.

Hiszen öröm
ez a játék,
s tán nem csupán
rím-ajándék,

legyen mentség,
ha megrónak
(mert rólam írsz,
én meg rólad),

hogy e játék
nem előleg,
mi tudjuk csak,
hogy „utólag”.

Ám ezen túl
nagy feladat,
miként húzom
föl a falat,

ahol évünk
lakni készül,
mindenféle
hakni nélkül?

Nagy kérdés, hogy
rabregényem
változott-e
tavaly óta?

Tán nagyobb lett
minden ember,
s talán kisebb
minden fóka,

ennyit tudok
hozzátenni
számadásként
tavaly óta.

Hetvenhatod,
hetvenötöm,

túl a négyen,
túl az ötön,

fújják, mint egy
régi páros,
noha a dal
nem rím-páros:

Volt egyszer egy
Kolozsváros,
a kapuja
kilenczáros,

lakott abban
sok mészáros,
s egyik sem volt
Virág János.

Tükörvilágok 3.
(Árkossy Mester 
születésnapjára)
2020

Tél-túl híren,
híven, havon,
minden módi
okiraton,

hetvenheted,
hetvenhatom

megáll néha
s eltűnődik:
„Mire is volt
hivatalom?”

Igaz-e a
birodalom,
mit nem lakhat
a hatalom?

Kérdésünk benn
motoz néha,
mint a látszat
tartozéka,

tulipános,
kicsi téka
legyen létünk
jutaléka,

melyben titkos
tükör rejlik,
csak mi tudjuk,
benn mi sejlik.

Hetvenheted,
hetvenhatom

átkelt egy-két
hóviharon,
sivatagon,

s akármilyen
a hatalom,

éjünk érve,
s érve napnak,
hetvenhétnek,
hetvenhatnak:

körülöttünk
bármi lehet,
tenger-éj vagy
sötét vírus,

lelkünk mélyén
a homályból
felfénylik a
Nautilus.

Éppen ott

Mintha cilinderben lett volna,
s nagy, fekete malaclopóköpeny-féle
takarta a hátát, befordult épp a Bocskai utcába,
csak egy pillanatra láttam,
csak megpillantottam éppen,
minden bizonnyal
Kulin Juci nénihez igyekezett,
aki édesanyámnak annakidején
lánykori barátnője volt.
Kétségkívül ő volt.
Minden bizonnyal ő volt.
Hát odaugrottam s hirtelen
ráköszöntem:
Kezicsókolom, Kulin bácsi!
Megállt, rámcsodálkozott.
Így állunk ott azóta,
a Bocskai utca sarkán,
mindketten.
Tudjátok, ott,
ahol tulajdonképpen
nincs semmi.

Ez is egy vers

Szeretnék elmenni
annak a kis vietnami lánynak
a szülőfalujába,
aki évek óta
ugyanolyan
cipőket, papucsokat, szandálokat árul
ugyanazon a helyen,
ugyanabban
a boltban.
Egyszer megkérdeztem tőle:
hogy hívják?
Azt mondta:
lábbeli.

A tusolás nem ingyenes (The Shower is not for Free)
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Erdélyi értelmiségi lét járványok 
és sok más huncutság idején…
A regényíró Szemlér Ferenc érdeklődé-

sét a 18. század iránt bizonyára id. Szeli Jó-
zsef (1710–1782) evangélikus lelkész egyik 
munkája keltette fel, illetve fokozta, mely 
időszak Erdély, illetve a magyarság számá-
ra széles körű társadalmi mozgalmakkal, 
szabadságharccal kezdődött, aztán a biro-
dalom keretei között konszolidáció követ-
kezett, később viszont a szabadságjogokat 
követelő székelység véres megtorlásával s 
a megfélemlítettek menekülésével folytató-
dott, járványok sújtották, és sok más hun-
cutsággal lehetne még jellemezni azokat 
az időket. E történelmi személyiségből, il-
letve magyar nyelven kiadott munkájából 
(Penitentziának tartására serkentő Trom-
bita szó… [Beszédek egy évre]) kiindulva 
aztán olyan fiktív irodalmi figurát terem-
tett az író, akinek az alakja elszakadt az 
egykor élt valóságos személytől, és önálló 
életre kelt A mirigy esztendeje című (1969) 
Szemlér-regényben. A  nevében is önálló-
sult regényhős, Szüle István udvarhelyszé-
ki plebejus (apja cserzővarga) származá-
sú és érzelmű székely-magyar tudós férfi, 
anyanyelvének és a magyar nyelvű erdé-
lyi kultúra művelésének elkötelezettje, aki 
életre szóló barátsága, valamint házassá-
ga révén egy többnemzetiségű erdélyi mo-
dellt képez le az olvasó számára. Egy iga-
zi transzilván és humanista értelmiségi a 
felvilágosodás hajnalán, Bod Péter kortár-
sa, aki különben a regény cselekményében 
is helyet kap.

A  regénytörténet szerint Szüle István 
lelkipásztori és tudományművelő tevé-
kenységét majd’ három évtizeden keresz-
tül Brassóban és Hosszúfaluban folytatta, 
mialatt magyar nyelvre fordította Luther 
kis katekizmusát, valamint összeállította 
és kiadásra előkészítette prédikációinak 
gyűjteményét, amelyeket a nagy pestisjár-
vány idején, 1756–57-ben hétről hétre mon-
dott el híveinek, s Trombita Szó címmel je-
lentetett meg egy brassói szász nyomdász.

A munka megjelenésekor immár harma-
dik szolgálati helyén, a Székely- és Szász-
föld határán, a Kis-Homoród-mentén fekvő 
isten háta mögötti faluban, Székelypalán-
kán találni Szüle Istvánt mint özvegy, ro-
mán származású feleségét a járványban 
elveszítő idősödő lelkészt. Innen írja leve-
lét Bausner Sebastianus brassói szász ba-
rátjának, orvosdoktor támogatójának, aki 
a miriggyel való küzdelem idején mint 
„Stadtphysikus” még a szász városvezetés-
sel is szembeszállt, amikor az pillanatnyi 
érdekek miatt, megfeleléskényszerből ki-
sebbíteni vagy tagadni akarta a járvány-
veszélyt. Lelkészbarátjával mint az igaz-
ság híve – mondhatni –: testvér.

Mindketten, bár más-más társadalmi 
örökséggel és háttérrel, de az általuk köz-
vetlenül megtapasztalt uralkodó viszonyok-
hoz is egyformán kritikusan viszonyulnak. 
Sebastianus véleményének így ad hangot 
egy alkalommal a narrátor: „Bausner or-

vosdoktor uram szerint ugyanis az egész 
brassói papság megérett már arra, hogy 
a Vidombák vizébe fullasszák. Csak azon 
jár az eszük, hogy stallumaikat minél to-
vább őrizhessék, s mindjárt eretneket meg 
felforgatót kiáltanak mindenkire, aki a vi-
lágban végbemenő új eseményekről akár-
csak egy szót merne szólani. Pedig messze 
Párizs városában annyi meglepő dologról 
beszélnek és vitatkoznak a franciák, csak-
hogy annak híre se jut el ide, mert a vámon 
minden könyvet, levelet, írást elkoboznak, 
s viszik a tanács titkos házába s onnét to-
vább a Guberniumhoz Szebenbe s még to-
vább Bécsbe, a kancelláriához. Idehaza pe-
dig a vaskalapos német egyetemekről fújó 
szelek pora és doha lengedez (…).” (67–68.)

Pozsonyban, diákokként kötöttek barát-
ságot, amely egy életen át tartott kettőjük 
között, s ugyancsak itt, az ágostai evangé-
likus teológiai főiskolán ismerkedett meg 
Szüle István azzal a Láday László diáktár-
sával, aki pályája minden szakaszában el-
lene ármánykodott, s így – Sebastianus ne-
gatív „előjelű” párjaként – a képmutatás és 
irigység megtestesült alakjaként szerepel 
a regényben. A székelyszenterzsébeti kis-
nemesi származék már diákként megpró-
bált éket verni a két igazi barát közé, ál-
híreket terjesztett róluk, azt állítván, hogy 
Sebastianus orvosi tudását boszorkányság 
űzésében éli ki a két ifjú. Mindketten ha-
zakerülnek Udvarhelyre, eklézsiák meghí-
vására várnak, s egy véletlen találkozásuk 
alkalmával a jelentéktelen külsejű Láday 
még sértegetni sem átallja Szüle Istvánt, 
jobbágy származása miatt megalázó sza-
vakkal illeti, sőt hamis hírekkel vezeti félre 
a felettes egyházi hatóságot, hogy tulajdon-
képpen lelkésztársa nem kívánja elfogadni 
a brassói eklézsia meghívását. Sebastianus 
apjának minden tekintélyét latba kellett 
vetnie, hogy Szüle foglalhassa el a város-
falon kívül élő brassói magyar evangélikus 
közösség lelkipásztori tisztségét.

Miközben a járvány idején a városi or-
vosdoktornak a halálos kór embert próbá-
ló kihívásaival s a városi tanács gáncsos-
kodásaival egyszerre kell megküzdenie, 
miközben a lelkipásztor a személyes példa 
és a szó erejével áll a hívei mellett, addig 
Láday a hétfalusi csángók közt kényúrként 
élve anyagi gyarapodásával van elfoglalva, 
egyszersmind keresi a székelyföldi nagyha-
talmú nemesi családok kegyeit. Ugyanak-
kor nem hagy fel a lelkésztársa elleni al-
jas támadásokkal, rágalmazza az egyházi 
felettes hatóságoknál, nemkülönben pa-
pi körökben. Ezek következményeként kell 
lemondania a brassói eklézsiáról Láday ja-
vára, később pedig átmeneti, hosszúfalusi 
állomását is fel kell adnia, s egy isten háta 
mögötti parókiára kerül idős korára. On-
nan írja levelét a brassói szász barátjának, 
a fikció szerint egy kultúrtörténetileg fon-
tos évben, az 1772. esztendő Szent Iván ha-
vának 22. napján.

A levélírás során idéződik fel a hősben 
életének és munkásságának minden fon-
tos eseménye és mozzanata, de jó alkalom 
arra is, hogy elmélkedjen a magyar író-
sorson és a kultúra szomorú kilátásain, il-
letve hogy elveit megfogalmazza. Barátjá-
nak arra a felvetésére reagálva, hogy miért 
nem a tudomány nyelvén, latinul írja mun-
káit, vagy miért nem az ékes német nyel-
vet választja a jobb érvényesülés céljából, 
jól megfontolt választ ad. Igaz, hogy előb-
bi nyelveket választva a világban hírnév-
re tehetne szert – sőt még néhány tallér is 
csörögne, úgymond, lapos erszénye fene-
kén! –, de ő híveihez akar szólni anyanyel-
vükön, illetve azt vallja, hogy azon a nyel-
ven kell szólnia, amelyet „minden szabály 
nélkül, édesanyánkat utánozva sajátítunk 
el”. Határozottan jelenti ki a levélben, hogy 
„ha egyebet tennék, nem csupán hamis vol-
nék, de háborodott is…” (46.)

Az írás mikéntjéről viszont már nem köz-
vetlenül a hőstől, hanem a kívülálló elbe-
szélő előadásában kapunk képet. A Luther 
művének magyarra fordítását végző lelkész-
ről mint harmadik személyről szól a mesélő, 
akit munkája közben jelenít meg, s egyút-
tal a jó prózaíró és próza titka is megvilá-
gosodik egy hasonlat által: „A szavak és ki-
fejezések megleléséért vívott küzdelmében 
olykor ugyanaz az érzés fogta el [Szüle Ist-
vánt], mint mikor gyermekkorában először 
kötözték talpához a csontból készült csáki-
át, és kitaszították a Küküllő jegére. Eleinte 
fel-felbukott, de hamarosan rájött a mozgás 
titkára, és a váratlanul könnyed siklás már-
már elszédítette. Ilyen kecsesen és könnye-
dén sikamlott most el néha a szöveg tükrö-
ző felületén. Észre sem vette, valójában alig 
érdekelte, mit is tartalmaz a Luther kezétől 
származó kegyes nyomtatvány, a fontos csu-
pán az volt, hogy az eredeti lejtést, hangzást 
a maga ügyességének teljes latba vetésével 
adhassa vissza.” (90.)

Szemlér a történelmi témát a huszadik 
századi modern regény szerkezeti-technikai 
újításait kamatoztatva írta meg. Esetünk-
ben a levelet fogalmazó idősödő férfi életkö-
rülményei kerülnek bemutatásra egyetlen 
napjának leforgása alatt, de fel-felidéződnek 
benne nehézségek közepette folyt egész éle-
te eseményei – egy napban egy élet! –, s így 
ezek elmesélésére a levelet meg-megsza-
kítva kerül sor. A jelen és múlt idejű tör-

Pénzforgalom a természetben  
(Circuitul banilor în natură)
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ténések tehát váltakoznak, ami egy eleven, 
mozgalmas narrációt eredményez.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
két számottevő irodalomtörténeti áttekin-
tésünkben is (Kántor Lajos – Láng Gusz-
táv: Romániai magyar irodalom 1945–1970. 
Bukarest, 1971; Pomogáts Béla: Magyar 
irodalom Erdélyben 1945–1968. Csíksze-
reda, 2009) méltatják a regényt, erényeit 
hangsúlyozzák a szerzők, irodalmi lexiko-
nunk viszont (Romániai Magyar Irodalmi 
Lexikon, 5/1. Kolozsvár, 2010) Szemlér ki-
adott kötetei között még csak meg sem em-

líti… A Kántor–Láng értékelése szerint a 
regényben bemutatott életnek az értelmét 
is felvillantja az író, amely „a nagy mű-
vet nem alkotó, de a maga népéért, nyel-
véért és lelkiismereti szabadságáért szívó-
san helytálló értelmiségi erkölcs példája. 
E  morálban s a befejezés szívszorítóan 
szép elmúláselégiájában mintha Szemlér 
természetlírájának legérettebb vívmányai 
transzponálódnának a regény formanyel-
vére. Méltó folytatása A  mirigy esztende-
je két háború közötti történelmi regény-iro-
dalmunknak.” (72.)

A mirigy esztendeje című, legutóbb 2011-
ben a Kriterion Könyvkiadó által megje-
lentetett regényhez kapcsolódó gondolata-
inknak aktualitást adhat, hogy szerzője, 
Szemlér Ferenc ezelőtt 115 évvel született 
(1906. április 3-án, Székelyudvarhelyen), 
de még inkább az, hogy műve egy súlyos 
megpróbáltatásokat előidéző járványt és 
annak társadalmi-politikai környezetét s 
ebben az egyes emberi sorsokat a maguk 
árnyaltságában, hitelesen idézi meg. Már-
már tükröt tartva mai, úgyszintén járvá-
nyos időket élő önmagunknak…

BORSODI L. LÁSZLÓ

Tavaszi nehézségek1

(szilánkos)

(2020. március 5.)
(06:53)
Édesapánk az éjjel keveset aludt. Egész éjszaka köhögött. Biztos, teg-

nap megfújta a szél. Most alszik. Elfáradhatott. Ahogy lélegzik, hörög. 
Hiába szólítom, nem válaszol.

(07:44)
Az előbb átfordult. Ébren van, beszélni nem akar.
(07:52)
Nem tudom. Nagyon furcsa. Teát főztem neki, de azt sem akarta. 

Lehet, nagyon kimerült a köhögéstől. Szerencsére csak fél tízre megyek 
munkába. Addig mellette maradok. Figyelem.

* * *
Autóba ülök. Kapu nyílik, ajtó nyílik. Nővérem fogad. Nem szól 

semmit. Mit mondhatnék? A szoba elfüggönyözve, félhomály, csend. 
Alszik. Nem zavarjuk.

(2020. március 6.)
Csak reggelire evett: főtt tojást, kenyeret, teát. Fekszik. Nem akar-

ja kinyitni a szemét. Szólítom. Nem adja jelét, hogy hallaná. Szólj, no-
szogatom. Legalább bólints! Bólint.

(2020. március 7.)
Az ágyból ma reggel felkelt, de mire a kankóspálca után nyúlt vol-

na, megszédült, elesett. Egyedül volt otthon. Fél órába telt, míg elmá-
szott az asztaltól az ágyig.

(2020. március 8.)
Ül az ágy szélén. Nem szól. Kezet nyújtok, keze erőtlen. Hogy alud-

tál, kérdem. Bólint. A legalábbnak eleget tesz.
Ül az ágy szélén. A földet nézi. Három nap alatt a háta meghajolt. 

A feje olyan kicsi, olyan törékeny lett, mint egy madáré.
Sóhajt. Az ablakon kinéz.

(2020. március 9.)
(10:11)
Ma éjjel megint rosszul aludt. Rosszabbul van, mint tegnap. Mit 

csináljak?
(10:12)
Hívom a családorvost. Ő gyógyszert ír, biztosan meggyógyítja.
* * *
Jó keze van, nem is orvos, hanem angyal, dicsérte valamikor 

Édesapám.
Angyal, angyal, angyal, hajtogatom. Ülök szemben az ágyával. 

Ülök.

(2020. március 10.)
Kórház: fehér vaságy, csöpögő csap, kirojtosodott ágynemű. Rönt-

gen (rádioaktivitás). Infúzió. Szigorú nővérek. A Doktornő keze hűs. 
A plafonon egy kis faldarab azon tűnődik, hulljon-e…

Éjszaka nem süt ide az utcai lámpák fénye sem.

(2020. március 11.)
Járvány. Karantén. Nincs nálad telefon. A rózsafüzért és a szem-

üvegedet a nővérem utánad küldte. Megkaptad?
Vajon tudtál aludni? Hogy ébredtél? Érzed az életelixírt gyűrött 

testedben? Ahogy új erőre kap szíved, tüdőd, májad, gyomrod, ve-

séd? És élesedett, ugye kicsit élesedett a kép, ahogy reggel kinyitot-
tad a szemed?

Nem látlak.

(2020. március 12.)
Végre! Ma tudunk végre telefonon beszélni. A kórház zárt osztály, 

mondja. Zárt osztály van idekinn is, vigasztalom. Bolondokháza lett 
a világ. Mindenki a koronavírustól retteg. Televízió, rádió, újság, kö-
zösségi oldalak, minden arról beszél, arról ír, arról trombitál, dobol. 
És mindenki a koronavírussal viccelődik. Kifejezésekbe, mondatok-
ba fészkelte be magát: a brassói Korona hokicsapat kikapot (egy t-vel), 
nem hiába habzot a Corona sör (szintén egy t-vel), bezárt a Korona 
vendéglő, ma nem közlekedik a Corona nemzetközi gyorsvonat, pedig 
a büfékocsiban Koronás cukorral ittam volna a kávét, és ma levette a 
fogorvos a felső koronámat. S végül István király sem menekül meg, 
hogy aszongya, a Szent Korona a mi immunrendszerünk… ebben le-
het valami, legalább érdemes lenne hinni benne. A koronavírus nem 
csak a testet fertőzte meg – megfertőzte a nyelvet, a nyelv maga lett a 
legnagyobb vírushordozó, Poe ilyet A vörös halál álarcában sem álmo-
dott, és lassan meghaladja Camus képzeletét, amit A pestisben megírt.

Hát ti betegebbek vagytok, mint én, mondja Édesapám, akkor még 
maradok, viccelődik szelíden. Itt bent legalább tudni lehet, mindenki be-
teg, itt mindenki imádkozik, másra nem gyanakszik. Mennyivel szaba-
dabbak vagyunk, de ezt hiába, úgysem értitek ti ott kinn, élcelődik, és si-
etve elköszön, jön a Doktornő, a Koronatanú… még hívj, ha van időd, kéri.

Mondataiban már lüktetés van, ritmus, és hetek, hónapok, évek. 
És megy, ugye megy minden tovább?

(2020. március 13. = 2220. március 13.)
Van rózsafüzérem. Van telefonom. Van rádióm. Mindenkivel kap-

csolatban vagyok, aki számít. Az éjszaka hosszú, a nappalokat a me-
nü tagolja: reggelire – injekció, zsemle, vaj, tea; ebédre – laskaleves 
laska nélkül, két eltévedt, úszó sárgarépával, krumplipüré fonnyadt 
csirkeszárnnyal; estére: lásd a reggelit.

(2020. március 14.)
A fiam ma este a Nővéremnél alszik, az Apám házában. Hiány-

zik neki a nagyapja. Üres a ház, Tata nélkül olyan üres a ház. Sze-
me tán könnyes. Nem kérdezősködöm. Fotó: beül a nagyapja székébe, 
felveszi a kardigánját, felteszi a szemüvegét, kicsit kidülleszti a ha-
sát, nézi a tévét. Én vagyok Tata, mutatja. Úgy vigasztalódik, ahogy 
tud. Együtt röhögünk. Pedig mindketten tudjuk: sírni lenne kedvünk.

(2020. március 15.)
Ma van a magyar szabadság napja, de senki nem ünnepelhet sza-

badon: Édesapám kórházban, volt tanítványom házi karanténban. 
Csak a koronavírus szabad. Ahol ketten vagy hárman összejöttök az 
én nevemben, ott vagyok köztetek, mondja (Mt 18,15–20). Övé a ha-
talom és a dicsőség. In aeternum amen.

(2020. március 16.)
Mától rendkívüli állapot: rendkívüli, ahogy otthon ülnek, és rend-

kívüli módon vásárolnak az emberek. Káromkodnak és imádkoznak. 
Várják a végét, a véget. A végnek is vége lesz, vigasztalják magukat.

(2020. március 17.)
„Immár kenyeremmé vált a sóhajtozás,
s mint a víznek árja, ömlik a panaszom.
Mert rám szakadt, amitől rettegtem,
és amitől féltem, osztályrészem lett.
Nincs nekem nyugalmam, nincsen békességem,
még meg sem nyugodtam, máris új baj ért.”
(Jób 3, 24–26.)

1 Az Estére megöregszel című ciklusból.
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126 – szerkeszti Horváth Benji

GYÁFRÁS ISTVÁN

Vágyak

Egy idegennél először otthon érezni magam.

A csuklódon az erek ösvények –
milyen kár, hogy újra és újra eltévedünk.

Suttogj még jó álmokat!
Nem bírok betelni a kifejezések keveredésével.

Üljünk fel a hintára.
Mikor kiugrom, engedd el a kezem.
Hadd érezzem a szabadság elvesztését.

Mindig is utáltam a fosztóképzős szavakat:
unhatatlan, kialvatlan, szerethetetlen.
Rád emlékeztetnek.

Kétszer számoltam meg az anyajegyeket a füled mögött:
a részed, amit sosem fogsz látni.

A pisze-pisze nem gondoltam komolyan az összeveszést.
Csak mondj valamit haragból.

Mondj valamit, ami neked is titkos,
Mondj valamit, ami mindkettőnket szorít.
Mormold, amit amúgy is mondanál.
A hazugságokat meg csipeszeld ki az ablakba.

Ha a szükség neked teher,
Ha a teher neked tilos,
Akkor lógass ki az erkélyen!
Ismerlek. A cipőfűzőmnél úgyis megtartanál.

Engedd, hogy utoljára bebújjak a takaród alá.
Rossz, hogy a bőröd a textil –
Szaggatja szét a hajnal.

születés után marad

(1)
Rügyező fákon
Szakasznyi köldökzsinór
Nincs hova kötni.

(2)
Barna levél közt
átalakuló homlok.
Karcol a gráblya.

(3)
Fejem felett már
Jégcsap. Aki bújt – aki
nem – gyerek leszek.

Viszony
Jó volna, ha nem lenne ennyire sötét,
És legalább az ajtóig elkísérnél.
A nyárnak maradsz lenyomata,
az árnyékom vezet ma haza.

Miért fújja a lombot a szél,
Ha pillanatnyi az érintés
Két levél között, aztán elválnak,
vagy lehullnak és köszönnek másnak.

Tavaszra magamhoz sem lesz viszonyom.
A születés és most között
végig kenyérmorzsákat szórok.

Csigaház
Eltaposom a csigákat.
Nem teszem gondosan félre őket,
mint gyermekkoromban, ahogy anyám tanította.
Roppan a talpam alatt a ház, amiben laknak,
Pedig nekik az az egyetlen.

Csak az enyém a focipálya,
pedig nem is tudok focizni.
Leülök a lelátóba,
és itt szívom el az utolsó cigim.
A csikket meg csakúgy elpöccintem,
Remélve, hogy felgyullad az egész

az egész gazos focipálya, ahová
apám vitt, mikor négy voltam,
pedig már akkor rühelltem az egészet,
és ő tudta -
Törted volna el a lábam.

Most marjanak szét a szúnyogok,
nem érdekel.
Végig szambázok a gyepen, megszégyenítem
a sok férfit, a macsókat, akik ideizzadnak,
ideköpnek, mert attól lesznek valakik.

Hogy anyám nem alszik, és egyre csak otthon vár a vacsorával?
Én hűlök ki, mire hazaérek.

Ha meghalok, nevezzetek el rólam egy stadiont.
És ültessetek a közepébe napraforgót –
Legyen mindig mit kerülgetni.
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RADU NIŢESCU

Angyalom-angyalkám
(Înger-îngeraşul)

Reggel a szokásosnál lelkesebb voltam,
hogy felfedezték a gravitációs hullámokat,
de estig néhány terv összedőlt és egy

barátom lenyugtatott – ugyanígy volt
2013-ban a Higgs-bozonnal, ezek a dolgok
nem érintenek meg minket igazán.

Angyalom-angyalkám, mért hagysz engem cserben,
hogy ha valaki megkérdi, mi a helyzet, hogy vagy,
mért csinálod, hogy folyton csak nézek magam elé?

Mások mondják (ők tudják jobban), hogy én
hagytalak először cserben téged, de ehhez
bátorság kell, és te ismersz, milyen félős voltam már

az oviban: aludni kellett délben, és a többiek kimentek
a folyosókra, expedíciókat szerveztek, hogy meglessék
az alvó lányokat, én meg ott maradtam az ágyban,
mozdulatlanul, szememre húzva a takarót.

Azt hiszem, az az ég
(Cred că ăla e cerul)

Ez az az óra, amikor elfáradnak a patkányok,
még futnak egy kört, aztán mennek haza.
Egy férfi ordítja egy másiknak, nem arra,
sötét van és pisiszag. A bákói vasútállomás.
Próbálod tiszteletben tartani a csoportdinamikát,
nem leönteni a barátokat kávéval.
Kicsit arrébb, a rakományok között
egy fejetlen tyúk, és egy kutya sem
elég szerencsés, hogy észrevegye.
Nem mutatod meg senkinek,
egyes dolgok csakis érted vannak.
Mint ahogy kérdezi Bill, egy rajzfilmszereplő,
minden alkalommal, amikor felébred,
hogy agyát kiszívták a dzsungel csigái,
mikor lesz vége a fájdalomnak, mikor?,

kevésbé patetikusan, és lehet, hogy a fájdalom helyett
más szót használt, ami most nem jut eszembe.

Az eső kijátssza tükörképeinket az ablakon, sorra nézünk
az ellenőr felé, és amikor valaki odanéz, a tükörképe nem mozdul,
mintha mindannyian előre néznénk, a fenyvesen túl,
a napkeltére, a napkeltén át, ki tudja, hová, az életbe,

a békási személyvonat folyosóján vagyok,
mellettem két ingázó,
és semmire nem emlékszem a beszélgetésükből.

Egyre biztosabb vagyok benne, hogy a memóriámban
van egy kis szellőzőnyílás, pókokkal a sarkaiban,
ahol a legfontosabb dolgok elvesznek,
és ha nem vesznek el, úgyis hiába koagulálnak.

Minden ragyog, amikor felébredsz, és mert minden ragyog,
nem tudod már, hol vagy,
egy ikont látsz, rajta Jézust és Jánost, de
nem ismered fel a harmadik szereplőt, furcsább,
pszichopata szemei vannak és mintha hiányozna egy darab a fejéből.

Minden ragyog, és mert minden ragyog, érdekessé válik,
hogyan működünk a fény viszonylatában, hogy bárhova nézel,
a múltba nézel.
Látod, hol volt a nap nyolc perce és ugyanígy azt is tudod,
hogy a lány, aki távolodik tőled, most valamivel távolabb van.

Valami váratlan dolog történhetne egy ilyen reggelen,
egy mesterlövész vegye célba a megszokást.

Tegnap fent voltunk az erdőszélen,
ahol a kamionok hangja hullámokban jut el hozzád,
ahogy az út kanyarog, és ez szép,
de most túl szét vagyunk esve, hogy kimenjünk valahova.
Ülünk a szobában, Mircea és Horia csinálják a playlistet,
háromból egy szám megmesélteti őket.
Én a tableten játszom, Mihnea fülesből hallgatja a saját zenéjét.
Már nem esik és kevesebb köd van a hegyek felé,
csak az ég maradt ugyanolyan,
amikor valaki rákérdezett, mi az a fehér dolog a magtár mellett,
meg lett neki mondva, te, azt hiszem, az az ég.

Korábban, mielőtt energia nélkül maradtam,
mindent összeszedtem a kis kék égőkkel teli teraszról.
Megpróbáltam megszámolni őket tegnap este, túl sok van,
egyesek nem is égnek, és nem találtam
semmiféle segédképletet.
Cserébe a légyszalagon tízféle rovart számoltam
össze, folytathattam volna, de egy idő után
megunod, hogy kint ülj a hidegben, tedd magad,
hogy írsz, miközben bent valaki folyamatosan nevet.

Mennyi szerotonin, mennyi szerotonin,
felfelé ezt ismételgetem minden lépcsőfoknál, és mire
felérek, nem teljesen tudom, miért, de már nevetek én is.

HORVÁTH BENJI fordításai

Álom (Visare)
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BALÁZS 
HANNA IMOLA

Forradalom most!

Ha az ember beírja Google-ba a „forra-
dalom” szót, az első találat a Wikipédia, 
ahol a szócikk indítása a Magyar Larousse 
Enciklopédia-féle meghatározás: „A forra-
dalom a fennálló társadalmi rendet, rend-
szert erőszakosan (ezen belül fegyveres 
vagy vértelen úton) megdöntő, a  társa-
dalmat gyökeresen és tartósan átalakító 
társadalmi mozgalom.” Az olvasó ettől az 
egyszerűségtől valahol egy kissé megbot-
ránkozik. Ez nem az a forradalom, amiről 
legkésőbb óvoda óta tanul mindenki, még 
kevésbé az a hősies, bátor és emelkedett 
esemény, amit az utókor (az olvasó) elkép-
zelt magának, és a legkevésbé az, ami va-
lójában történt. Úgy tűnhet, hogy annak, 
aki nem élt át igazi forradalmat, nincs le-
hetősége megtudni, milyen is az valójában. 
Van azonban egy „kiskapu”: az irodalom. 
Mert egy jó regényből akkor is meg lehet 
ismerni a forradalom-életérzést, ha a re-
gény szerzője nem élt át igazi forradalmat.

A  korábban elsősorban slammerként 
ismert Kemény Zsófi Én még sosem című 
debütregényét a kritika összességében po-
zitívan fogadta, több helyen is kiemelték, 
hogy nagyon jól eltalálta a gimis élet han-
gulatát és beszédstílusát (ez nem is csoda, 
tekintve, hogy a regény megjelenésekor 
mindössze 20 éves volt). Az elmarasztaló 
kritikák leginkább a „szükségtelenül trá-
gár” nyelvezetet és a regény „felületes ki-
dolgozását” szidták, az előbbit egyébként 
maga a szerző is elismerte, mikor a má-
sodik regénye kapcsán azt nyilatkozta a 
hvg.hu-nak, hogy „ezt a könyvet már egész 
moderált stílusban írtam meg az első, Én 
még sosem című ifjúsági regényemhez ké-
pest: abban a szereplők sz*rrá károm-
kodták magukat.” A  debütregényt köve-
tő verseskötet kritikái már vegyesebbek, 
a kulturális bulvárban gyakran kerülnek 
elő a családi vonatkozások (a költő édes-
apával és nővérrel való összehasonlítás). 
Egyes kritikusok hiányolják a versekből 
a slammer-Zsófi merészségét és dinamiz-
musát, mások pont azért ünneplik a fiatal 
szerzőt, hogy nem próbált meg „slameskö-
tetet” írni verseskötet helyett. A legszélső-
ségesebb kritikákat kapott műve viszont 
egyértelműen második regénye, a Rabok 
tovább. A fent idézett hvg.hu-s interjú a 
hivatalos könyvheti bemutató előtt ké-
szült, a kérdező pedig máris arról érdek-
lődik benne, hogy mit szólt Zsófi a gyű-
lölködő és egekig magasztaló reakciókhoz. 
(Egyébként azt, hogy „Viszonylag jól bírom 
a kritikát, és nem biztos, hogy örülnék ne-
ki, ha közepesen utálnák a könyvet.”)

A Rabok tovább tökéletes anyag, ha for-
radalomról, illetve az egyén és forradalom 
viszonyáról akarunk beszélni. Ahogy ko-
rábban írtam, ráérezni a forradalom lé-
nyegére csak akkor lehet, ha mi is átéljük. 
Egy már megtörtént forradalmat viszont, 
legyen bármilyen nagyszerű regénybe 
ágyazva, nem lehet „átélni” abból a pró-

zai okból kifolyólag, hogy az olvasó tud-
ja, mi fog történni, emiatt pedig mindig a 
szereplők előtt jár pár lépéssel. A jövőben 
játszódó forradalmakat elmesélő sci-fikkel 
és disztópiákkal az a probléma, hogy az 
olvasóban hagynak egy hamis biztonság-
érzetet: a történet a távoli jövőben játszó-
dik, így az olvasás élményében végig ott az 
„Ugyan már, miért lenne pont így?!”-érzés. 
Kemény Zsófi viszont nem bánik kesztyűs 
kézzel az olvasójával: kreál neki egy forra-
dalmat egyenesen a jelenbe. A történet bi-
zonyos pontjain olyan ijesztően reális, hogy 
olvasás közben muszáj volt megnézzem a 
híreket, hogy megnyugtassam magamat: 
Budapesten nincs forradalom.

Ugyanis a regény idejében Budapesten 
forradalom van. Ahhoz, hogy ezt a felfede-
zést az olvasó megtegye, két dologra van 
szükség:

1. Kézbe kell venni Kemény Zsófi regé-
nyét, és ránézni a borítójára, melyen a bu-
dapesti Hősök tere látható.

2. Meg kell fordítani a könyvet. A hátsó 
borítón sárga alapon fekete csíkokban eny-
nyit ír: „Nyugi. Forradalom van.”

Ahhoz, hogy a borító vizuális utalása-
in túlmenően az olvasó a forradalom ré-
szévé váljon, szükség van Borára. Ő  a 
regény narrátora, az  ok, amiért erről a 
forradalomról lehet és érdemes beszélni. 
Pszichológia szakos egyetemista, húsz-
éves, és a könyv elején úgy jellemzi ma-
gát, hogy „Egy mosógépet sem tudtam 
beindítani, a számláktól rettenetesen fél-
tem, az egyetlen, amihez értettem, hogy 
hogyan kell úgy élni egy rendszerben […], 
hogy fogalmam sincs annak a működésé-
ről.” Első ránézésre nem egy tipikus for-
radalmár. Mégis, ő a kulcs a forradalom 
megértéséhez, ugyanis a való életben a 
forradalmat nem „felülnézetből” figyeljük, 
mint egy történelmi leírásban, hanem a 
sűrűjéből, ahol a sok kusza történés kita-
karja és elferdíti egymást. Bora pedig ott 
van a sűrűjében, ide-oda sodródik, kicsit 
végig párhuzamos az eseményekkel, ennek 
ellenére mégis a „Szabi” (szabadságharc 
neve a regényben) meghatározó résztve-
vőjévé válik.

„Július 10-e, Mátyás király újratemeté-
sének napja, egy gyönyörű szép nap volt 
arra, hogy ne menjek tüntetni.” Ezen a na-
pon kezdődik a forradalom. Borát egy volt 
iskolatársa veszi fel a Forradalom2017 ne-
vű Facebook-csoportba, ahol lelkesen zaj-
lanak az előkészületek Mátyás király új-
ratemetésére, egész pontosan a temetésre 
tervezett kormányszervezésű felvonulás 
szabotálására.

A Rabok tovább forradalma első ráné-
zésre olyan, amilyennek az ember elképzel 
egy forradalmat: egy csomó lelkes egye-
temista fellázad a gonosz, elnyomó rend-
szer ellen, van titkos főhadiszállás, fegy-
verraktár, sok-sok lövöldözés és euforikus 
forradalmi hangulat. De  megjelennek 
egyértelműen „mai” elemek is, a szemé-
lyes kedvencem az, hogy a forradalmá-
rok partibusszal közlekednek. Budapes-
tet ugyanis a forradalom hírére elözönlik 
a lelkes katasztrófaturisták, az „amcsik”, 
az  őket szállító partibuszokra pedig ti-
los lőni. Ez az első olvasásra elképesztően 
groteszk ötlet, ha az ember rendesen be-
legondol, kezd fájdalmasan valószerűnek 

tűnni. A  partibusz ablakából, Bora sze-
mén keresztül ismerjük meg a forradal-
mi Budapest képét, ami elég kiábrándító. 
„Távolabb, fenn a barikádon, három méter 
magasságban egy félmeztelen fiú napo-
zott egy túrórudi-automatán. Egyik kezé-
ben fegyver, másikban sör.” A  Bölcsész-
kar kertjében levő forradalmárok tábora 
„inkább hasonlított az ozorai fesztiválra, 
mint egy harcra kész hadseregre”. A ki-
rakatok betörve, a középületek berendezé-
séből barikádok épültek. „A Kálvin teret 
szétszedték.” „A közvilágítás alig műkö-
dött, mert a térfigyelő kamerák mellett 
a lámpákat is előszeretettel kilőtte bárki, 
aki arra járt, és fegyvere volt.” Az olvasó 
ezen a ponton már gyanakodni kezd, hogy 
a „Szabi” mégsem működik olyan olajozot-
tan, mint ahogy arra szükség lenne, min-
denki élvezi a felfordulást, a hirtelen jött 
szabadulást minden fajta írott és íratlan 
szabály alól és a büntetlen vandálkodás 
lehetőségét, de magával a forradalommal, 
konkrétan annak céljaival senki sem törő-
dik. A szétesettség-hangulatot tovább fo-
kozza a tény, hogy a főszereplő egyszerűen 
lelép Budapestről a nehézfiú rapper sze-
relme társaságában, mert az összeveszett 
a forradalmárok vezetőjével.

A Rabok tovább több egy forradalom le-
írásánál: fejlődésregény is. Kemény Zsófi 
egy beszélgetésen azt mondta, meg akar-
ta írni egy kapcsolat történetét egy nar-
cisztikus fiúval, de a forradalomról is írni 
akart, így született meg ez a regény. Szó-
val mindenkit, aki egy romantikus, tipi-
kus ifjúsági regényes szerelmi történe-
tet akart olvasni, ki kell ábrándítanom: 
a Rabok tovább-ban egy zseniálisan fel-
épített, de határozottan mérgező kap-
csolatot fog találni. Borát a történet ele-
jén erőszakosan belelökik a felnőtt életbe, 
a szülei Ausztráliába költöznek, ő pedig 
egyedül marad Budapesten, és kétségbe-
esetten próbál egyik pillanatról a másik-
ra felnőni. Érzékeny, érzelmes lány, aki 
imád filozofálni, színes, izgalmas gondola-
toknak igyekszik álcázni érzelmeit, bőven 
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van benne tettvágy és elégedetlenség, de 
a konkrét cselekvésig sosem jut el. Talál-
kozik Gióval, a már-már idegesítően ma-
gabiztos rapperrel. „Szerettem a fölényét. 
Eltipró, elsodró, elsöprő fölénye volt ne-
ki.” Borának ebben a helyzetben pont egy 
ilyen arrogánsan fölényes valakire van 
szüksége: valakire, aki cselekszik helyet-
te, és akit neki csak követnie kell. Töké-
letes pár: egy fiú nehéz gyerekkorral, aki 
élvezi, hogy irányíthat és egy lány, aki fél 
felnőni, ezért boldogan játssza el az alá-
rendelt szerepét. A regény kulcsjelenete 
egyszerre játszik rá kettőjük kapcsolatá-
ra és a közösség forradalmára. A balato-
ni utazásuk alatt találnak egy cirkuszt és 
egy ketrecbe zárt tigrist, Artúrt, akit Gio 
hirtelen felindulásból ki akar szabadítani. 
Úgyhogy nemes egyszerűséggel leüti a biz-
tonsági őrt, és bepakolja a tigrist a kocsi 
hátsó ülésére. Az öreg cirkuszi tigris vi-
szont, ahogy megáll az autó, visszamegy a 
ketrecébe. A Stockholm-szindrómás Artúr 
egyszerre jelképezi a hirtelen jött szabad-
ságukkal élni nem tudó „túltenyésztett 
egyetemista” forradalmárokat és a fősze-
replőt, aki inkább választja a biztonságot 
Giovanni mellett, mint a kockázatos önál-
lóságot. Ő az első látványos rossz előjel a 
forradalom kimenetele szempontjából. Bo-
ra és Gio visszatérnek Pestre, mert „ez itt 
mégis csak a történelem, meg ti vagytok 
a bajtársaim, a barátaim”. A visszatéré-
süktől kezdve válik nyilvánvalóvá, hogy 
a forradalom nem működik. Nincs célja, 
nincsenek vezetői és igazából követői sem. 
Blokád alá vonják Berkes János, az egyik 
vezető politikus házát, vele akarják zsa-
rolni a miniszterelnököt. A táborban egy-
re inkább megmutatkoznak a széthúzás 
és az elégedetlenség jelei. Bora és Gio ve-
szekednek, a  régebbi párok szakítanak, 
a csapat öregjének indiai unokájáról kide-
rül, hogy illegálisan eladott román cigány-
gyerek. A történet tetőpontján Gio bevi-
szi Borát a Berkes-házba. Kiderül, hogy a 
nehéz sorsú, sokat küzdött rapper-imázs 
hamis: Don Giovanni valójában Berkes 
Jancsika, az ország legnagyobb pénznye-
lőjének a fia, aki az otthonról lopott kabri-
óban vitte el Borát a Balatonra, ahol a sa-
ját luxusvillája kutyaházában aludtak, és 
összességében az egész romantikus bala-
toni hódítóhadjárat hamis.

Eddig rendben, de nem térünk visz-
sza a forradalomhoz? – kérdezhetné az ol-
vasó. A  szomorú igazság az, hogy a for-
radalomnak vége, a kormány nyert. Ha 
őszinték akarunk lenni, ez a forradalom 
halva született, és rövid élete során még 
egy becsületes célt sem sikerült találni 
neki. Az alapfokú elégedetlenség parazsa 
ott izzott mindenkiben, a fészekadó ötle-
tével a kormány felpiszkálta a tüzet, ami 
engedelmesen meg is gyulladt, de aztán 
senki sem foglalkozott azzal, hogy táplál-
ja. A forradalom egyetlen megvalósítása a 
Mátyás-ruhás tüntetés és Giovanni forra-

dalmi rapje, egy zseniális és kreatív ötlet, 
egy ütős kezdet, ami nem kap folytatást. 
Minden más csak kapkodás és sodródás. 
A  Rabok tovább forradalma nem 1848, 
nem 1956 és nem is 1989. Hiányoznak a 
hősök, a  célok, a megvalósítások, az az 
erő, ami a történések idején mozgatja a 
forradalmat, és az a pátosz, amivel az utó-
kor bevonja. A nagy alakjai a kicsit élet-
képtelen Bora, az indulatkezelési problé-
mákkal küzdő Berkes Jancsika-Giovanni, 
a vezetője pedig a blokád alatt hallucino-
gén gombákat fogyasztó Váli Beni. Egyér-
telműen nem ők az új márciusi ifjak.

Amint azt a szöveg elején is írtam, Ke-
mény Zsófi regénye komoly indulatokat 
váltott ki. A szakmai kritika bírálta a tör-
ténet hihetetlenségét („kínosan valósze-
rűtlen képzelgés” – 24.hu), az  itt-ott fö-
löslegesen túlbonyolított költőiségét („egy 
középiskolai önképzőköri dolgozat nyel-
vi igényességét is alulmúlja” – Magyar 
Narancs), ugyanakkor értékelték a „ma-
iságát”, őszinteségét, a nem mindennapi, 
„falhozvágós” nyelvezetét és az aktuálpo-
litikai témák beépítését a cselekménybe. 
Az Élet és Irodalom kritikusa a regényt 
egy „rendkívül tudatos írói program so-
ron következő állomásának” nevezte, és a 
kritikáját ezzel zárta: „Egy biztos: irodal-
mi értelemben kevés izgalmasabb dolog 
történhet velünk, mint hogy együtt öreg-
szünk Kemény Zsófival.” A  megosztott 
szakmai kritikával szemben a moly.hu ol-
vasóközössége valamivel egységesebben 
nyilvánult meg: meglepően rosszul fogadta 
a könyvet, jelen pillanatban az értékelése 
csupán 57%. Lévén ez nem szakmai, ha-
nem inkább magánvéleményeket tükröző 
közeg, az itteni véleményezők nem fukar-

kodtak a szókimondó kritikákkal, hango-
san bírálták az „olvashatatlan” nyelveze-
tet, a felületesen kidolgozott karaktereket, 
az unalmas történetet és a „teljesen lehe-
tetlenül” ábrázolt forradalmat, a  rossz 
szerelmi szálat, a regény regénytelensé-
gét, és összességében mindent, amit egy 
regényben bírálni lehet. Itt is akadt azért 
másik oldal is, amely lelkesedett a „sla-
mes” nyelvezetért, a zseniális történetve-
zetésért, bár ők is megjegyezték, hogy a 
forradalom ábrázolása sztereotipikusan 
mutatja be a mai fiatalságot.

Ahhoz, hogy a Rabok tovább olvasá-
sa közben ne kelljen nagy dózisú vérnyo-
máscsökkentőt szednünk, kénytelenek 
vagyunk kemény önkritikát gyakorolni. 
Főleg mi, az Y és Z generáció, akik a tör-
ténetben a forradalmárok szerepét játsz-
szuk el. Tényleg nem jó érzés, mikor azt a 
bizonyos görbe tükröt az arcunk elé tart-
ják. A regény többek között azért váltott 
ki ilyen heves utálatot, mert senki sem 
szeretne olyan forradalmár lenni, mint 
Boráék, de rá kellett ébredniük, hogy erre 
minden esélyük megvan. Legyünk őszin-
ték, kellemetlen érzés, mikor Petőfinek 
tartod magad, aztán a tükörbe pillantva 
Berkes Jancsika néz vissza rád. Az ilyen 
kellemetlen tapasztalatokra viszont szük-
ség van ahhoz, hogy ne váljunk tényleg 
Berkes Jancsikká.

A regény több mint nemzedékünk elé 
tartott görbe tükör. Első olvasásra ugyan 
lehangoló a vége, de ha túljutunk azon a 
világfájdalmon, hogy a generációnk még 
egy forradalmat sem csinált meg rende-
sen, elkezdhetjük ünnepelni a győzelmet 
is: a három Stockholm-szindrómás tigris-
ből (Artúr, a  forradalmár ifjúság és Bo-
ra) egy végül is kijött a ketrecből. Meg-
hozta a regény során az első önálló lépését, 
és otthagyta Giót. Szép csendesen felnőtt, 
és diszkréten nekiállt megváltani a vilá-
got: úgy dönt, felneveli Joshát („Egy öt-
éves cigány gyereket nem fogad örökbe 
senki más”). Ha belegondolunk, hogy a 
könyv elején még a mosógépet sem tudta 
bekapcsolni, a végén pedig már másokért 
is mer felelősséget vállalni, picit megha-
tódunk: Bora 300 oldal alatt a szemünk 
láttára nőtt fel. Ráadásul még egy csepp-
nyi reményt is ad az olvasónak a végére: 
„De ha mégis megváltjuk Magyarországot 
egyszer, azért idejöttök élni?”, kérdezi kül-
földre készülő barátnőjétől.

Ha felülnézetből figyeltük volna a forra-
dalmat, nem maradtunk volna semmivel. 
Bora viszont megmutatta nekünk, hogy 
egy vesztes forradalomnak is van értel-
me, a világot pedig másodszor is meg le-
het majd váltani. Amíg viszont eljön erre a 
lehetőség, foglalkozzunk a kisebb világok-
kal. „Műveljük kertjeinket!”, avagy találjuk 
meg a mi Joshánkat és neveljük szépen fel!

Kemény Zsófi: Rabok tovább. Jelen-
kor, Budapest, 2017.

Gyáfrás István 2000-ben született Szolnokon. Jelenleg a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem anglisztika szakos hallgatója.

Radu Nițescu 1992-ben született Bukarestben. A Bukaresti 
Egyetem bölcsészkarán végzett. Három verseskötet szerzője. Itt 

közölt versei a Dialectica urșilor (Medvék dialektikája, Max Ble-
cher, 2016) című, második kötetéből valók.

Balázs Hanna Imola 2004-ben született Kolozsváron. Jelenleg 
az Apáczai Csere János Elméleti Líceum diákja.

Heiditől Drakulának (From Heidi to Dracula)
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RADNAI DÁNIEL SZABOLCS

Új történet, régi dallam
Vámos Miklóst az utóbbi években egyre 

jobban foglalkoztatja az öregedés és annak 
mellékjelenségei: elmúlás, változás, újjá-
éledés. A múltnak mélységes mély kútjába 
való beletekintés, a személyes életút alko-
nya, a világ folytonos változásának új felis-
merései – csupa olyan téma, amely a szer-
ző legutóbbi műveinek fő mozgatója. Már 
a 2011-es Tiszta tűz című elbeszéléskötet 
több darabjának az idősbödés a témája; a 
2012-es Szitakötő egyenesen az 1950 körül 
született nemzedék regénye kíván lenni; a 
tavaly megjelent töredelmes vallomás ap-
ró tárcanovelláit pedig teljes egészében az 
idő múlásának tapasztalata, s az e fölöt-
ti rezignált elmélkedés hangulata hatja át. 
De Vámos nem áll meg ennyinél: a múlt-
ban való kutakodás során önnön életmű-
vére is „szemet vetett”, hiszen Legközelebb 
majd sikerül című legújabb regénye egy-
kori első nagyobb lélegzetű munkájának, 
az 1976-ban megjelent Borgisz (Kozmosz 
Könyvek, Budapest) című kisregénynek a 
történetét „folytatja” – négy évtized eltel-
tével.

A  két, egymáshoz képest több, mint 
negyven év eltéréssel keletkezett mű viszo-
nya a látszat ellenére azonban nem a mozis 
kasszasikerek (trilógiák, szériák) képlete-
ként írható le. A folytonosságot és a kap-
csolódásokat támogató motívumok inkább 
csak jelzésszerűek, míg a különbségek 
szembetűnőek – mind a cselekmény bel-
ső világára, mind az irodalmi szöveg egé-
szére nézve. A jogi kar elvégzését követően 
nem túl sikeres filmíróvá és zenekedvelővé, 
Beethoven-rajongóvá lett Nagy Iván 2010-
ben kezdődő öregkori kalandja (mondhatni: 
„egy barátság és néhány szerelem történe-
te”) kapcsán nem válik túlzottan fontos-
sá – a cselekvéseket motiváló tényezővé – 
az, hogy ő éppenséggel azonos azzal a Najn 
Ivánnal, aki sikertelen egyetemi felvételijét 
követően, a sorkatonaság kötelessége alól 
kibújva egy budapesti nyomdában kényte-
len eltölteni egy évet, nyomdaipari tanuló-
ként. Az apró számmisztikai azonosságok 
persze rögtön felkeltik a Borgisz történetét 
ismerő olvasó figyelmét. Az 1976-os regény 
címe egy nyomdai szakkifejezés, a kilenc-
pontos betűnagyságra utal, összecsengve 
a félig zsidó származású Iván vezetéknevé-
nek németes változatával („Neun”); s e ne-
vezetes betűméret, a borgisz okozza, hogy 
Ivánnak a történet végére csak kilenc ép 
ujja marad, mivel a művezetővel való du-
lakodást követően a kombinált sorvágó és 
sorgyalu levágja egyik ujjpercét.

A  beethoveni szállóigét magán viselő 
Legközelebb majd sikerül a Borgiszhoz ha-
sonlóan ugyancsak kilenc fejezetből épül 
fel, ugyanakkor hosszabb és bonyolultabb 
is annál. Először is nem csupán kilenc hó-
nap, hanem összesen kilenc év (2010−18) 
történetét meséli el, s mindez a maga négy-
száz oldalával a nem túl hosszú Borgisz-
hoz képest már nagyregénynek mondható. 
Ugyanakkor a fejezetek száma nemcsak a 
szerzői pretextusra, hanem a regény talán 
legfontosabb szereplőjére, Ludwig van Bee-

thovenre, s az ő kilenc szimfóniájára is utal. 
Az egyes fejezetek – hangsúlyozott autho-
rális célzattal – megfeleltethetők a Mester 
szimfóniáinak, így előttük hangnemjelzés 
található, s római számmal jelölt tételekre 
bomlanak. E gesztussal a szöveg – erősen 
megtámogatva a kiadói promóció, a szer-
zővel készült interjúk és a korábban Fa-
cebook-os szavazással kiválasztott, zongo-
rabillentyűket ábrázoló könyvborító által 
– egyben művészregényként, a zenéről szó-
ló, a zene által ihletett irodalmi műként kí-
nálja magát, amelyről később még lesz szó.

Mindazonáltal a Legközelebb majd sike-
rül kevésbé folytatása, mint inkább „visz-
szaéneklése”, ellenpontja a Borgisznak. 
Míg az 1976-ban megjelent kisregény, mely 
egy 18 éves fiatalember kényszerű és (szó 
szerint) „véres” felnőtté válásáról szól, las-
sú, monoton, eseménytelen, ugyanakkor 
elgondolkodtató. Ehhez képest a Legköze-
lebb majd sikerül olvasmányos, esemény-
dús, fordulatos, meghökkentő, s egy percre 
sem álcázza magát lélektani mélyfúrásnak 
(mely egyébként valóban erénye). A filmíró 
Nagy Iván öregkori megismerkedése Kis-
péter Iván hangmérnökkel valóban „egy 
gyönyörű barátság kezdete”, ahogy az el-
beszélő a Casablanca híres záró sorait idézi 
(12.). Barátságuk hosszú és fordulatos tör-
ténetében szinte minden olyan előfordul, 
ami a Borgisz beszűkült, szocialista világ-
képében elképzelhetetlen lett volna és a 
mai átlagolvasó számára is meghökkentő-
en hat. Kezdve a két Iván voltaképp „közös” 
barátnőjével, Lilikével, a Pest és Bécs kö-
zött ingázó milliomos kozmopolita táncok-
tatóval – aki természetesen minden konf-
liktus előidézője és egyben megoldója is 
lesz –, az Ivánok által alapított kétszemé-
lyes válási tanácsadó irodával, a furcsább-
nál furcsább szakítani vágyó párokon és a 
verekedéssel végződő mediálásokon át a bé-
csi és párizsi nagyvilági fogadásokig. Csak 
épp autósüldözés nincs, bár a történet utol-
só előtti fejezete („NYOLCADIK, F-dúr”) 
egy karambollal ér véget, amely mindent 
megváltoztat Nagy Iván számára. A két 
mű közti jelentékeny különbség a regény 
nyelvén is érződik: míg a hetvenes évekbe-
li Vámos első kisregénye kimódolt, lassan 
építkező munka, a Legközelebb majd sike-
rült gyakorlatilag falja az olvasó. Az utób-
bi regény sokkal tágabb utalásrendszerrel 
rendelkezik. A Borgiszban nemhogy ven-
dégszövegek alig vannak, olyan mintha a 
teljes cselekmény egy elszigetelt világban 
játszódna, ahol nem történnek dolgok, csu-
pán Najn Iván autója, családja és a Balato-
ni Nyomda épülete létezik. Ehhez képest a 
Legközelebb majd sikerül nemcsak a Bee-
thoven életéhez kapcsolódó vagy tőle szár-
mazó idézetekkel van tele, hanem számos 
további irodalmi-kultúrtörténeti utalás 
színesíti a szöveget, Petőfi Magyar nemes 
című versén (271.) és gróf Bánffy Miklós 
regénytrilógiáján (221) keresztül, egészen 
a Beatlesig (398). Hogy az önidézésekről, 
önreflexiókról – Zenga zének (247), Rábe-
szélőgép (373), Anya csak egy van (374.) –, 

valamint a magyar és nemzetközi „aktu-
alitásokról” (EKF2010 Pécs, Brexit, Saul 
fia, a Népszabadság megszűnése, Donald 
Trump stb.) ne is beszéljünk.

A regényben tehát nem a Borgisz cselek-
ményének a „folytatását” kell látnunk, ha-
nem pont azoknak az értékeknek a meg-
kérdőjeleződését, amelyek a 18 éves Najn 
Ivánnak akkor olyan fontosak voltak: 
az anyagi és szellemi függetlenség, az ön-
azonosság, a szabad választás lehetősége. 
A Legközelebb majd sikerül éppen ezeknek 
az elérendő ideáknak az illuzórikus voltá-
ról, a körülményeknek és az időnek való ki-
tettségéről – mondhatjuk úgy is: a vágyott 
siker lehetetlenségéről − szól, amely az 
öregedés folyamatában, az életút vége fe-
lé egyre inkább láthatóvá válik. Ezzel függ 
össze a történet ál-művészregény jellege is. 
Minden, ami a cselekményben célként, pro-
jektként, megoldandó feladatként kínálko-
zik Nagy Iván elé, az meghiúsul, zátonyra 
fut, vakvágányra kerül, vagy – jobb eset-
ben – múló állapotnak bizonyul. Az eleinte 
jól jövedelmező válási tanácsadó „mediátor” 
iroda becsődöl, a Beethovenről szóló, kilenc 
részesre tervezett zenefilmből végül sem-
mi sem lesz, s  a regény többi szereplőjé-
nek (Kispéter Ivánnak, Lilikének, Plisszár 
Emőkének és Giginek) sem alakul sikere-
sebben a sorsa. Nagy Iván be kell, hogy ér-
je egy kilenc évig tartó, feszültségekkel teli, 
de szenvedélyes férfibarátsággal, két bol-
dog-boldogtalan szerelemmel és azzal, ami 
a végzetes autóbaleset után vár rá. Se ze-
nefilm, se válási tanácsadás, se családi 
boldogság; a KFT együttes egyik ismert 
dalát idézve: „siker, pénz, csillogás, a mo-
zivászon” – oda van mind. Egyik „mű” sem 
készül el, de a szerző, ahogy a cím már elő-
re jelzi is, tudatában van annak, hogy nem 
is fog elkészülni („legközelebb majd sike-
rül”) – és ez imponáló. Vámos Miklós Jules 
és Jim-szerű történetének végén, az utolsó 
fejezetben, noha valódi örömre semmi ok, 
az Örömóda közös éneklése eszünkbe hoz-
za Beethoven művének életigenlő dallamát, 
amely átsegít a világ göcsörtjein, s pilla-
natnyi megnyugvással kecsegtet.

Vámos Miklós: Legközelebb majd si-
kerül. Athenaeum Kiadó, Budapest, 
2019.
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Levél 
orvosomnak
Orvosaival nem írásban szokott érint-

kezni az ember. Most azonban, epidémi-
ánk kellős közepén, minden régi szoká-
sunk megváltozott. Kezdve azon, hogy 
karanténban, házi őrizetben élünk. Or-
voshoz én is csak végső esetben mehetek.

Ez pedig itt – mint látni fogjuk – nem 
végső eset. Hipochondriás lennék? Nem 
hiszem. Rövid leszek.

Szóval, mások, más korokban, végren-
delkezni szoktak, amikor – okkal, ok nél-
kül – úgy érzik, közeleg a vég. Nálunk 
azonban, a családban, nem szokott csak 
úgy, egyik napról a másikra elpatkolni az 
ember. Mielőtt beadta a kulcsot, szegény 
apám is röpke harminc éven át beteges-
kedett.

Hát erről lenne szó. Enyéim odaát, az 
Óvilágban élnek, nőm hozzátartozói meg 
itt, velem. Én pedig nem akarok a terhük-
re lenni, sem ott, sem itt.

Mert hát ők, szegénykéim, gyanútlanok. 
El sem tudják képzelni, hogy mi vár rám. 
Az én hátralévő harminc évemet.

A karantén mást vált ki mindenkiből. 
Belőlem ezt a levelet. Szeretném befejezni, 
amin dolgozom. Nyugodtan. Úgy, hogy ne 
legyek a terhére senkinek.

Mire számíthatok? Elmúltam nyolcvan-
éves, nem panaszkodom. Kedves doktor 
úr! Kérem, olvassa végig ezt a talán szo-
katlan, rendhagyó levelet.

*
Minden a mosókonyhában kezdődött. 

Rágom a tollam. Talán tízéves lehettem. 
A szemétkosárban találtam ezt a géppel 
írott szöveget. A szüleim ekkor már külön-
éltek. Ez volt itt a válóperük teljes anya-
ga. Nem húzom az időt, nem idézek belőle 
csak egyetlen részletet.

Nagyapám, a híres orvosprofesszor 
ugyanis megvádolta az alperest, apámat. 
Azt állította, hogy úgymond öröklött af-
rikai betegségével megfertőzte ártatlan 
gyermekeit. Ez az otromba vád, lám, ma 
is szó szerint eszembe jutott.

Apám tudtommal sosem volt beteg. 
Másrészt anyánk édesapja ekkorát még-
sem tévedhetett. Akkor kezdtem el gon-
dolkozni azon, hogy mi itt az igazság. 
Hogy mi történhetett velük és velem.

Apám harmincéves, cselédkönyves or-
vos volt kisgyerekkorom éveiben. Han-
gos, jókedvű ember, már nem zongorázott 
(medikus korában ezzel kereste a kenye-
ret), de minden reggel elénekelte a Buda-
pest-egy hullámhosszán elhangzó operett-
részleteket.

Én úgy láttam: erős, egészséges ember, 
a fürdőszobában minden reggel torná-
szott, mint mondta, extenderezett. Később 
ugyan bottal járt, apránként eszembe jut-
nak az ilyen részletek. De ebben a sétapál-
cában nem volt akkoriban semmi különös.

Igaz is! Az asztalnál gyakran rászólt 
anyánk. Ha nem vette be a gyógyszerét, 

vagy ha a leves cigányútra ment. Hogy 
gyakran leette magát? Mi, gyerekek, ezen 
csak kuncogtunk.

Emlékszem, egy este színházba indul-
tak, és kint a kapuban apu elesett. Vissza 
kellett jönniük, sárosan, vizesen. A szín-
házi estének ezzel vége lett.

Csupa ilyesmi. Amikor kimondták a vá-
lást, apánk az utcai szobába, a rendelőbe 
költözött. Ha átszöktem hozzá, néha raj-
takaptam: langyos vízben áztatta, és apró 
fémhengerrel – mint mondta – villanyoz-
ta a lábát.

Nekem is megmutatta: csípett, jól esett. 
Játék volt ez is, nagyokat nevettünk.

Aztán kitört a háború, és apánk elköl-
tözött.

*
Eltűnt, nyomtalanul. Még a címét sem 

adta meg. Ma már tudom, a Gizella ut-
ca nyolcban élt, illegálisan. Üldözötteket 
mentett, a Fiumei úti OTI-ban.

De ez már egy másik történet. Meste-
rem, Füst Milán mondogatta, hogy írni 
mindenki tud. A remekműveket azonban 
valami más: valami nagy megrázkódta-
tás váltja ki. Ezt próbáltam én – esetle-
nül – az orvostudományok nyelvére lefor-
dítani. Apám életében akkor következett 
be ez a sokk, amikor a Hűség Házában 
félholtra verték a nyilasok. Attól kezd-
ve nem állt lábra többé. Amikor a hábo-
rú után újra láttam, már csak két man-
kóval bicegett.

A  szanatóriumban, ahová beutalták, 
kallantyús kerekeskocsival közlekedett. 
Nem tornáztatták. Lehet, hogy a felépü-
lésre ez lett volna az utolsó alkalom.

Onnan, a Dunakanyarból, már csak 
egyre rosszabb helyekre került. Én ugyan 
tettem még vele egy utolsó kísérletet. 
A Villányi úton, a Pető Intézetben, új mód-
szerrel, keményen megmozgatták a bete-
geket.

Neki azonban már későn jött ez a keze-
lés. Nem bírta ki, mind a két lába nyílt tö-
rést szenvedett.

Még húsz évet élt, idegosztályon, gyó-
gyíthatatlanok között. Szellemileg épen, 
amit tudok róla, itt mesélgette el nekem.

*
Kishúgáról, Sárikáról például gyakran 

mesélt. A kislányt egy másik járvány, a 
spanyolnátha vitte el. Igaz, hogy ebben a 
mesében nem stimmelt valami. Az 1918-
as járványt Sárika nem érhette meg. De 
hát ilyenek voltak apám történetei. Szo-
morúak, szépek, de nem egészen precízek.

Afrikába pedig sosem jutott el. Útnak 
indult, amint elvégezte az egyetemet, de 
menet közben valahogyan megrekedt.

– Elfogyott a pénzem! – vallotta be ne-
vetve.

Fél évszázad után ellenőriztem ezt a 
részletet. Barcelonában még emlékezett rá 
egy orvos. A szobatársa. A spanyolnáthát 
nyomozta! – mesélte nekem ez az ember. 
A járványt, aminek – mint azóta kiderült 
– Spanyolországhoz kevés köze lehetett.

Ennyit az afrikai betegségről, amiről a 
válóperben olyan sok szó esett. Manapság, 
nyakig az új pandémiában, sok mindent 
felfedeznek az orvosok. Például, hogy száz 
éve, csakúgy, mint ma, hullámokban tá-

madtak a vírusok. A spanyolnáthának is 
voltak máig felderítetlen epilógusai.

Aztán itt van keresztanyám, Margit né-
ni esete. Őt gyerekkoromban imádva sze-
rettem. Szüleim válása után pedig soha 
többé nem láttam viszont. Valami pszi-
chiáter volt a férje, valahányszor hazake-
rültem az Újvilágból, egyedül ő fogadott. 
Hogy miért? Mindenki mással összejöhet-
tem a családban.

Egy másik talány. Megfejteni máig sem 
tudom.

*
Magamról nem szívesen beszélek. 1956 

után kerültem ki az Újvilágba. És Ame-
rikában sok mindent megtud az ember. 
Például, hogy apa diagnózisa, a sclerosis 
multiplex egy sor idegbántalom közös ne-
ve. Mindaz, amit nem ismerünk pontosan. 
Az  én neurológusaim nem is ajánlottak 
apa számára új, modernebb gyógyszereket.

Mert neurológusaim időközben lettek 
nekem is. Elmúltam ötvenéves, amikor 
elkezdtek görcsölni a lábaim. Már az el-
ső orvosom, Grynaeus Tamás is neuropá-
tiával kezelt. Utána Puerto Ricóban Fi-
lippi, végül pedig itt, Floridában Jeffrey 
L. Horstmyer következett. A közös az volt 
bennük, hogy apám sclerosisából indultak 
ki valamennyien, és egyikük sem enyhí-
tett állapotomon.

Annyi baj legyen! Lábaim nagyon las-
san romlottak. Mondhatni észrevétlenül. 
Kétezerben prosztatarákkal operáltak, tíz 
évvel később kicserélték a bal csípőízüle-
temet. De én túléltem mind a két megráz-
kódtatást. Pár hetes terápia után úgy jár-
tam-keltem már, mint azelőtt. A műtétek 
után csak a régi neuropátiák zsibbadása 
maradt.

Megint elmúlt tíz év, és most a változa-
tosság kedvéért a jobb oldali csípőmet kel-
lett kicserélni. Azt hittem, ez is úgy zajlik 
majd le, mint a másik. Harmadik csípője 
pedig tudtommal nincsen senkinek.

Hát nem. Nem egészen. A „rehab” ezút-
tal lassabbra sikerült. A lépcsőkre példá-
ul csak egy hónap után került sor. Akkor 
is csak nehezen. Megtanultam, hogy a já-
rókámat Trabantnak becézik a taxisofő-
rök. A csípőműtétet hamar elfelejti az em-
ber, de a régi neuropátia marad.

Ez  lenne a megrázkódtatás, amiről 
Füst Milán beszélt? A sokk, amiből nem 
áll többé lábra az ember?

*
Egy hónap után elegem lett a rehabi-

litációból. Hazavitettem magam. Sze-
rencsémre, mert hamarosan valami új 
járványról kezdtek beszélni az orvo-
sok. Megindult világkörüli útjára a mai, 
kezdetben koronavírusnak becézett epi-
démia.

Először még tizennégy napos karantén-
ról beszéltek. Csak később derült ki, hogy 
ez az elzártság végleges lehet. Egy szó, 
mint száz, otthon maradtam. Házilag, sa-
ját erőből rehabilitálgattam magam.

Ennek már három hónapja. Bottal, 
mankóval, járókával, minden segédesz-
közt sorra vettem.  A műtét utóhatásaiból 
egy idő után semmi se maradt.

>>>>> folytatás a 16. oldalon
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>>>>> folytatás a 15. oldalról

És én mégsem tudok lábra állni. Elbi-
zonytalanodtam volna? Akármilyen hihe-
tetlen, még ma is, továbbra is csak járni 
tanulok.

Az  új regényembe, igaz, belevágtam. 
Enélkül nehéz lenne elviselni ezt a hosz-
szú házi őrizetet. Ha nem is könnyen, de 
a munka halad. Vajon mi lesz ebből? – kér-
dezgetem magam. Meddig fog még ez a 
negyvennapos zárthelyiszony tartani?

Regényt legfeljebb napi három-négy óra 
hosszat ír az ember. A napnak pedig, ha 
jól tudom, még mindig huszonnégy órá-
ja van.

*
Mások, más korokban – ezzel kezdtem – 

végrendelkezni szoktak, ha úgy érzik, itt 
a vég. Csakhogy az én esetemben – lásd: 
apám – harminc éven át elhúzódhat ez a 
várakozás. Nemcsak magamat féltem, és 
nemcsak a szeretteimet. Azt is, amin dol-
gozom: a regényemet.

A lakóparkban, ahol élek, körbe szabad 
járni a házat. Feleségem elkísér, minden 
reggel kitolom a kerekeskocsimat. Asz-
szonykám büszkén számolgatja, hogy nap 
nap után hány lépést haladok. Nem veszí-
ti el a kedvét, ha néhány kör kimarad. Va-
kon bízik benne, hogy előbb-utóbb lábra 
állok. Hogy mire lezúg ez a pandémia, én 
is járni fogok.

Csakhogy én érzem úgy, hogy nin-
csen itt semmi változás. Legalábbis sem-
mi jó. Mert egy idő óta – bevalljam-e ne-
ki? – zsibbad és görcsöl a kezem. Rosszul 
látok, már ezeket a sorokat is kínkeserve-
sen gépelem.

Mi lesz a sorsunk? Itt, az Újvilágban 
nursing home-okba, menhelyekre kerül-
nek a hozzám hasonló öregek, akikkel 
nem törődik senki sem. Odaát, Budán, 
nem lenne ő sem.

Hogy néha – esetleg – felkeresne egy-
egy régi pályatársam? Hogy itt-ott talán 
megjelenne egy-egy szösszenetem? Gyen-
ge vigasz, ha elvesztem az egyetlen lényt, 
aki még szeret!

Ennyi. Idáig jutottam. Kedves doktor 
úr, köszönöm, hogy elolvasta ezt a zava-
ros levelet.

Dél van. Ülök apám íróasztalánál. Írom 
a penzumomat. Amíg csak tudom. Amíg 
csak lehet.

Útmutató egy létező Írószövetséghez
(Mic îndrumar privind ființarea USR)
A román írói céh olykor-olykor kellemetlen események helyszíne, amelyek az azon-

naliságban élő gondolkodás ritmusát követve, valósággal rituálisan visszatérő rögesz-
mékből fakadnak, melyek átitatódnak egyes szereplők szűnni nem akaró gyűlöleté-
vel. Írók egy csoportjáról van szó, akik az ihlethiányt hiába próbálják úgy megoldani, 
hogy gyógyhatást remélve ettől a gondolattól, ünnepelik: a Romániai Írók Szövetsé-
ge nem létezik. Ráadásul nem tegnap óta vagy mától, de több mint… harminc éve!

Ezen írók véleménye szerint az 1989-es forradalom egyik nagy fegyverténye az 
Írószövetség megszüntetése volt. Igaz, ami igaz, nagyon kifinomultan nyilvánult 
meg e fegyvertény, mert mindezidáig senki sem vette észre. Még a fent említett írók 
sem, akik a maguk során vezetői, díjazottai vagy haszonélvezői voltak ennek az úgy-
mond régóta megszüntetett Írószövetségnek. […]

Mi igazolja a Romániai Írók Szövetsége létezésének törvényes voltát?
A Romániai Írók Szövetsége az 1908-ban létesült Román Írók Egyesületének tör-

vényes jogutódja. Azoknak, akik azt mondják, hogy az alkotói szövetségek sztálinis-
ta kitalációk, tudniuk kell, hogy a két világháború közötti időszakban, a zeneszer-
zők, illetve az írók szövetségeinek legrangosabb elnökei olyan „sztálinisták” voltak, 
mint George Enescu és Liviu Rebreanu. Említsük meg azt is, hogy 1912-ben magas 
jogi besorolást kapott és (milyen szép e kifejezés:) erkölcsi személyként ismerte el a 
Szenátus és a Képviselőház.

Az Írószövetség egyedi szabályozás által vált a Román Írók Egyesületének jogutód-
jává, mégpedig a Nagy Nemzetgyűlés elnökségének 1949. június 24-én elfogadott 267. 
számú rendelete alapján. Utólag a Nemzeti Egység Ideiglenes Tanácsa 1990/27-es 
számú törvényrendelete kivonta a Kulturális Minisztérium fennhatósága alól, mely 
fennhatóság a kommunista központosító szervezeti formák jellemzője volt, és az al-
kotói szövetségekenek, az Írószövetséget is beleértve, strukturális, működési és gaz-
dasági autonómiát adott. A Romániai Írók Szövetsége megőrizte közhasznú státusát.

Miért nem rendelődik alá az Írószövetség az egyesületekre és alapítványokra vo-
natkozó 2000/26-os kormányhatározatnak?

A felénk irányuló szemrehányások egyike az, hogy nem írattuk be magunkat újra 
az egyesületek jegyzékébe a 2000/26-os kormányhatározat értelmében és nem fele-
lünk meg a követelményeinek. A valóságban az Írószövetséget éppen ez a kormány-
határozat helyezi a kivételek közé. A határozat 85. cikkelye értelmében „a közhasz-
nú jogi személyek – egyesületek, alapítványok vagy más ilyen jellegű szervezetek –, 
amelyek törvények, határozatok vagy törvényrendeletek, kormányhatározatok vagy 
más közjogi döntések alapján jöttek létre, nem tartoznak jelen határozat hatálya alá, 
hanem továbbra is a sajátos szabályozások határozzák meg működésüket, melyek a 
létrehozásukat lehetővé tették.”

Tehát a Romániai Írók Szövetsége egy írószervezet, román jogi személy, amelyet 
közhasznú jogi személyként hoztak létre és ismertek el, alárendelődve azon sajátos 
szabályozásoknak, amelyek létrehozását és működését lehetővé tették, s amelyek 
megelőzik a 2000/26-os kormányhatározatot.

Látható tehát, hogy a törvényhozó és a kormányzó, illetve a bírói hatalom mi-
ként igazolta különféle törvényi erővel rendelkező szabályozások által az Írószövet-
ség törvényes voltát.

Egy olyan egyedi norma, mint a 267/1949-es határozat, amely kizárólag az Írószö-
vetségre vonatkozik, nem vonható vissza csakis egy azt követő utólagos határozat-
tal. Egyetlen, Romániában 1949 utántól, napjainkig menően elfogadott törvény sem 
vonta vissza az Írószövetséget létrehozó határozatot. Így tehát az alapítási határo-
zat teljes mértékben érvényben marad. Ráadásul 1990-től kezdődően a Parlament 
számos olyan törvényt fogadott el, amely nevesítve említi az Írószövetséget vagy az 
Alkotói Társulások Nemzeti Szövetségét (ANUC) – melynek az Írószövetség tagja –, 
mint egyes jogok haszonélvezőit.

Ne feledjük: az Írószövetség törvényes léte és közhasznú volta fontos jogosultsá-
gok megszerzését tette lehetővé a romániai írók számára.

Úgymint: az irodalmi bélyeg bevezetése, egészségügyi biztosításra vonatkozó jo-
gok, az érdempótlékok bevezetése, irodalmi lapok finanszírozása, egyes ingatlanok 
koncesszióba adása stb. Ezekhez adódik hozzá központi és helyi forrrások által szá-
mos irodalmi esemény megszervezése országszerte. […]

Mi történt volna, ha az Írószövetség megszűnésével kapcsolatos hírek igaznak bi-
zonyulnak, és Creangă szavával élve, nem lett volna balgaság a becsmérlők öröme?

Ne játsszunk a szavakkal. Az  Írószövetség megszűnésének hipotézise vala-
mennyi, a fentiekben felsorolt jogosultság megszűnéséhez vezetne. Ha olyan hely-
zetben lennénk, amelyben a becsmérlések, a rágalmazások, mocskolódások és 
csúsztatások elérték volna az Írószövetség ellenében kitűzött céljaikat, az írók 
céhének már nem lett volna módja arra, hogy az eddigi színvonalon folytathassa 
 tevékenységét. […]

VARUJAN VOSGANIAN,
 a Romániai Írók Szövetsége alelnöke

(A levél rövidített változatát Karácsonyi Zsolt fordításában tesszük közzé)
Érdekességek a szobámból  
(Curiozități din camera mea) 
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BENEDEK SZABOLCS

Ez nem 
Amerika
(regényrészlet)
Becsei Árpád soha nem felejtette el azt 

a téli reggelt, amikor az apja nem kelt föl 
többé. Akkorra már szép számmal voltak 
kemény évek dr. Becsei Mihály mögött. 
Miután munkába állt a városi bíróságon, 
sokáig csak tyúkpereket és közlekedési ki-
hágásokat bíztak rá. Hiába volt párttag, 
pontosan tudták, hogy a régi, úri világból 
érkezett, és azt is, hogy bár annak idején 
fittyet hányt a politikára, mégiscsak be-
járatos volt befolyásos körökbe. Ama bizo-
nyos ősz után viszont fordult a kocka.

– Nézze, Becsei elvtárs – mondta egy 
meglehetősen borongós télutói napon a vá-
rosi bíróság frissen kinevezett vezetője, aki 
újonc mivolta ellenére olyan magabiztosan 
mozgott az épületben, mintha legalább-
is oda született volna –, mi itt elismerjük 
a képességeit. Tudjuk, hogy fegyelmezet-
ten, pontosan és nagy odaadással dolgozik. 
– Ennél a pontnál szünetet tartott, amitől 
dr. Becsei Mihálynak olyan hevesen dobog-
ni kezdett a szíve, hogy attól lehetett tarta-
ni, az elnök elvtárs is meghallja. Dr. Becsei 
Mihály nagyon is tisztában volt ugyanis 
azzal, hogy ezek a beszéd közbeni szünetek 
mit szoktak jelenteni. – De azt is tudjuk, 
honnét jött. És itt most nem Budapestre 
gondolok, ugyebár. – Az elnök elvtárs kur-
tán fölnevetett, amiben némi fáziskéséssel 
és kényszerűségből, de dr. Becsei Mihály 
is követte. – Hiszen én is onnét érkeztem, 
mint tudja, nem is olyan régen. Ámbátor 
dolgoztam én már sok helyen, Becsei elv-
társ, elhiheti. Mindig odamentem, ahova a 
párt küldött. És a párt oda küldött, ahol 
feladat volt. Most pedig itt van feladat.

Dr. Becsei Mihály bólintott, jelezvén, 
hogy érti az elnök elvtárs gondolatmene-
tét, közben az jutott eszébe, hogy mosta-
nában megint sűrűn emlegetik a pártot. 
Igaz, ez állítólag nem ugyanaz a párt. Név-
leg legalábbis nem, és bizonyos vezetők is 
hiányoznak a névsorokból. Van, aki jobbra, 
és van, aki balra távozott. Ettől függetle-
nül viszont ismét ugyanolyan vehemenciá-
val hivatkoznak rá.

– Az, hogy új vagyok itt, nem jelenti azt, 
hogy nem vagyok elég tájékozott, Becsei 
elvtárs. – Az  elnök elvtárs mintha meg-
nyomta volna a név végén az i-t. Az is lehet, 
hogy kicsit mintha úgy ejtette volna, mint-
ha ipszilon lenne. Legalábbis dr. Becsei Mi-
hály ilyesmit vélt kihallani. – Én is tudom, 
és a pártnál is nagyon jól tudják, azazhogy 
tudjuk, hogy magának múltja van. Azzal 
is tisztában vagyunk, hogy maga ezzel a 
múlttal szakított. Eddig nem kértük, hogy 
bizonyítsa be, hogy a múltnak való hátat 
fordításának nem valamiféle ócska oppor-
tunista oka volt, hanem elvi és ideológiai 
tisztánlátás van mögötte. Lássa be, nem is 
kapott túlságosan nagy feladatokat. Olyan 
feladatokat kapott, amelyeket szépen, be-
csületesen el bírt végezni. Most azonban itt 

az ideje, hogy bebizonyítsa, hogy nem azért 
állt annak idején mellénk, mert nálunk is 
karriert akar csinálni. Úgy, ahogyan tette 
azt a fasisztáknál, a Horthy-rendszerben.

Az elnök elvtárs mereven dr. Becsei Mi-
hályra szegezte tekintetét, aki tudta, hogy 
ennél a pontnál neki is meg kell szólalnia:

– Értem, elnök elvtárs. Állok elébe. Mi 
lesz a feladatom?

– Látja, ez a beszéd, Becsei elvtárs. Sze-
retem az egyenes határozottságot. Nem is 
kell kertelni, nekem se kenyerem az ilyes-
mi. Ugyanúgy, ahogyan jelentkezik a fel-
adatra, el is fogja azt végezni becsülettel, 
mi meg a feleségének elfelejtjük azt a kis 
botlását, és maga is nyugodtan dolgozhat 
tovább.

Dr. Becsei Mihálynak most nem hevesen 
kalimpált a szíve, hanem ki-ki hagyott.

– Miféle botlásra céloz, elnök elvtárs?
– Tudja azt jól, Becsei elvtárs. Hiszen a 

felesége Petőfi Sándor Talpra, magyar cí-
mű versét szavalta a színház előtti téren 
az ellenforradalmároknak.

Dr. Becsei Mihály gyorsan visszanyelte 
azon előtörni készülő szándékát, hogy kija-
vítsa az elnök elvtársat, miszerint az emlí-
tett vers címe Nemzeti dal. Az is épp csak 
egy pillanatra futott át a fején, hogy szó-
vá tegye, hogy itt tévedés van, hiszen Em-
ma nem Petőfit szavalt azon az ominózus 
októberi délutánon, hanem Heltai Jenőt. 
Ismerte már annyira a dolgok működési 
mechanizmusát, hogy ennek most nincs je-
lentősége, és csak még nagyobb bajt okoz-
hat azzal, hogy ha beleköt. Amennyiben a 
párt azt mondja, hogy Emma Petőfi-verssel 
hergelte az ellenforradalmárokat, akkor az 
legalábbis elvi szinten úgy is történt.

– Kérem, elnök elvtárs, a feleségem bele-
keveredett, de nem akart semmiféle…

– Tudjuk, Becsei elvtárs, tudjuk. Nagyon 
sokan belekeveredtek a szarba azokon az 
őszi napokon. Most aztán nem győznek ga-
zsulálni meg segget nyalni, remélve, hogy 
ezzel tisztába tehetik magukat. Hát a hely-
zet korántsem ennyire egyszerű, Becsei 
elvtárs. A dolgok nem fognak ilyen köny-
nyen megoldódni. Olvastam a jelentést ar-
ról, hogy mi történt azon a napon, amikor 
a csőcselék a maga feleségének a szavalata 
után ledöntötte a felszabadulási emlékmű-
vet, és higgye el, én megértem, hogy az em-
bert érik különféle impulzusok, amelyek-
nek nem bír ellenállni. De hát az is egy 
feladat, Becsei elvtárs, hogy vállaljuk a fe-
lelősséget.

Az  elnök elvtárs most olyan pillantá-
sokat vetett dr. Becsei Mihályra a vaskos 
szemüveglencséi mögül, hogy benne egy-
szeriben fölsejlett az a lehetőség, miszerint 
talán meg kellene kérdeznie, hogy esetleg 
az ő neve is szerepel-e abban a jelentésben. 
Elvégre ő is megjelent akkor a téren, igaz, 
szemébe húzta a kalapját és amennyire le-
hetett, fölhajtotta ballonkabátja gallérját. 
Kérdés, elegendő volt-e ez így.

– Kérem, elnök elvtárs, én vállalom a fe-
lelősséget. Akár a feleségem helyett is.

Az  elnök elvtárs biccentett és megint 
tartott némi szívbe markoló szünetet.

– Nézze, Becsei elvtárs, ez nem Amerika, 
hogy kerteljünk és összevissza beszéljünk – 
mondta egy olyan sóhaj után, amelyről nem 
lehetett eldönteni, melyiküknek is szól. – 

Megmondom kerek perec, hogy mit várunk 
magától. Érti? Nem én. Hanem a párt.

Levette a szemüvegét, a  karcos, bille-
gő dohányzóasztalra tette, majd halszál-
kás zakójának bal elülső zsebébe nyúlt, és 
zsebkendőt vett elő. Széthajtotta, és a szó 
szoros értelmében beletrombitált. Aztán 
akkurátus mozdulatokkal összehajtotta a 
kendőt és visszatette a zsebébe. Dr. Becsei 
Mihálynak közben az járt a fejében, hogy 
amennyiben az elnök elvtársnak nem ke-
nyere a kertelés, akár el is mondhatná vég-
re, mit akar. Ettől a gondolattól azonban el 
is szégyellte magát. Ismernie kellett már 
a rendszert ahhoz, hogy ne lepődjön meg 
az efféle körítéseken. Ezeknek is megvan a 
céljuk: fölmérni a delikvens reakcióit, nem 
mellesleg pedig kitapogatni a gyönge pont-
jait, amelyek ismeretében a későbbiekben 
zsarolható lesz.

Az elnök elvtárs most a zakó jobb első 
zsebébe nyúlt, ahonnét egy pakli cigarettát 
vett elő. Kossuth márkájút. Annak idején a 
szabadságharc centenáriumára hozták for-
galomba, ezzel is hirdetve, hogy 1848 cél-
jai mostanra valósultak meg. Kossuth, Pe-
tőfi és Táncsics a rendszer emblematikus 
figuráivá léptek elő. Végtére is muszáj volt 
a magyar történelemben előképet keresni, 
jelezve, hogy ami most történik az ország-
gal, az nem valamiféle gyökértelen dolog. 
Az  1919-es Tanácsköztársaságról ekkor 
még nem lehetett beszélni, mivel vezetői-
nek nyoma veszett Sztálin börtöneiben.

– Parancsolsz, Becsei elvtárs?
Az  elnök elvtárs átváltott tegezésbe. 

A párton belül ez a bizalom egyik jele. Leg-
inkább a tettetett bizalomé. Dr. Becsei Mi-
hály azt is tudta, hogy nem utasíthatja el a 
feléje kínált cigarettát. Pedig amikor utol-
jára rágyújtott, még ezüsttárcából kínál-
ták a dohányt egymásnak. Ugyanakkor 
azzal is tisztában volt, hogy a párton be-
lül mindenki füstöl, mint a gyárkémény, és 
valamire való megbeszélés nem múlhat el 
anélkül, hogy a felek cigarettafüstbe bur-
kolóznak egymás tekintete elől.

Az elnök elvtárs volt szíves még tűzzel is 
megkínálni. Nem öngyújtóból, hanem gyu-
fával, amelyet a zakója bal elülső zsebéből 
halászott elő. Dr. Becsei Mihály óvatosakat 
szippantott, és várta, hogy torkát kaparni 
kezdje a köhögés ingere. Ám semmi efféle 
nem történt. Úgy látszik, a beidegződések 
továbbra is éltek. Attól is fölöslegesen tar-
tott, hogy az ízek esetleg előhoznak ben-
ne régi, feledni óhajtott emlékképeket és 
érzeteket. Ennek a cigarettának teljesen 
más, sokkal fanyarabb és erősebb íze volt, 
mint azoknak, amelyeket hajdan a pezs-
gős vacsorákon és a kávéházi meg mula-
tóbéli, csillogóra suvickolt asztalok mellett 
szívott, fedetlen vállú és mély dekoltázsú 
hölgyek körében.

– Te is tudod, Becsei elvtárs, hogy nem 
kellett sok idő ahhoz, hogy meggyőződjek 
arról, hogy kevés itt az igazán jó és meg-
bízható bíró.

Dr. Becsei Mihály bólintott. Egyelőre az 
ő szájára nem jött a tegezés, noha tudta, 
hogy a pertut visszautasítani nemcsak hi-
ba lenne, hanem óriási felelőtlenség is.

– Akik itt voltak, a többségükről kide-
rült, hogy megbízhatatlanok. Az ellenfor-

>>>>> folytatás a 18. oldalon
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radalom sok mindenre rávilágított, Becsei 
elvtárs. Például arra, hogy kire lehet szá-
mítani. És sajnos arra is, hogy kire nem. 
Sok mindenkit megszédítettek a fasiszták 
és a reakciósok. Amit bizonyos szemszög-
ből meg lehet érteni, leginkább a gyönge 
jellemű emberek esetében. Azoknál, akik 
mindig odaállnak, amerre éppen a szél 
fúj. – Az elnök elvtárs visszatette orrára 
a szemüveget, szívott egy mélyet a cigaret-
tából, és folytatta tovább: – Közben termé-
szetesen voltak olyan elvtársak is, akik a 
legnehezebb időkben is maradtak a szoci-
alizmus eszméi mellett, és akkor is állha-
tatosak bírtak lenni, amikor az utcákon 
tombolt a fasizmus, és a rádióból meg az 
újságokból ment az uszítás. Már csak miat-
tuk is elkerülhetetlen a felelősségre vonás, 
hiszen ha azt látják, hogy azok, akik ősszel 
ellenünk fordultak, megússzák számon-
kérés nélkül, joggal vethetik a szemünk-
re, hogy miért mérünk egyforma mércével. 
Ez amúgy se volna lehetséges. Több okból 
sem. Hála a Forradalmi Munkás–Paraszt 
Kormány erőfeszítéseinek és a szovjet elv-
társak segítségének, a rend helyreállt az 
utcákon és a tereken. Most azonban a fe-
jekben is rendet kell tenni. Igazságot kell 
szolgáltatnunk és a törvény betűje szerint 
kell eljárnunk. Érted, miről beszélek, Be-
csei elvtárs?

– Igen, elnök elvtárs – felelte halkan dr. 
Becsei Mihály, ügyelve arra, hogy rekedt-
sége ne hallatszódjon ki. Bár végtére is 
mégiscsak rá lehetne a cigaretta rég nem 
érzett ízére és a füstre fogni.

– Keménynek és határozottnak kell len-
nünk. Nem szabad meghátrálnunk és meg-
inognunk. Az ellenforradalmi lázadást si-
került rövid idő alatt leverni, de azért is 
tennünk kell, hogy a jövőben ne forduljon 
ilyesmi elő. Ha az ellenség azt látja, hogy 
gyöngék vagyunk, megint szervezkedni 
kezd. Budapesten, de Moszkvában is azt 
várják tőlünk, hogy példát statuáljunk. Ki 
kell vizsgálnunk, mi történt a városban, de 
a megyében is tavaly ősszel, kik a felelősek, 
a főkolomposok, és azokra a törvény szigo-
rával le kell sújtani. Világos, Becsei elvtárs?

Dr. Becsei Mihály most nem kerülte az 
elnök elvtárs tekintetét:

– Világos, elnök elvtárs.
– Aztán persze így arra is fényt fogunk 

deríteni, hogy kik azok, akik valóban ön-
hibájukon kívül kerültek az eseményekbe. 
– Amennyire az asztallap adta távolság 
engedte, kicsit közelebb hajolt dr. Becsei 
Mihályhoz, és bizalmas mosollyal az arcán 
azt tette hozzá: – Egyébként a Heltait én is 
kedvelem. Annak idején, amikor még volt 
időm színházba járni, láttam tőle ezt-azt.

Legyintett, mintegy jelezvén, hogy ak-
kor még egészen más idők járták.

Dr. Becsei Mihály fegyelmezetten és 
pontosan dolgozott ezután is, úgy, hogy 
munkájára ne legyen panasz. Soha egyet-
len sóhaj nem hagyta el az ajkát, nemhogy 
a bíróságon vagy az irodában, de odaha-
za sem. Igaz, ekkor már végérvényesen 
kétfelé tartottak Emmával az útjaik. Há-
zasságukat az hozta létre, hogy egy adott 
pillanatban találkoztak az érdekeik, ami 
kölcsönös előnyökkel kecsegtetett. Nem 
telt bele azonban sok idő, mikorra érintke-

zéseik témáját kizárólag az jelentette, hogy 
mi van a gyerekkel, milyen meleg holmi-
kat érdemes beszerezni télire, és vacsorá-
ra mi legyen. Azt nem lehet mondani, hogy 
kifogytak volna a közös témákból, elvégre 
azok addig se nagyon voltak. Korábbi, bo-
hém és züllött életükről egymásnak se szí-
vesen beszéltek, egyébként meg a hajdani, 
közepes tehetségű vidéki színésznőnek és 
a léha fővárosi életmód elől a provinciába 
menekült egykorvolt sztárügyvédnek vaj-
mi kevés közölnivalója volt egymással. Em-
mában amúgy is megmaradt az erőteljes 
lázadó hajlam. Régen a polgári konvenciók 
ellen lázadt, most meg a szocializmus hét-
köznapi megnyilvánulásai ellen. Soha nem 
szavakkal vagy ideológiával, egyetlen pil-
lanatában sem szidta se a pártot, se a kor-
mányt, vagy úgy általában a kommunistá-
kat. Különcsége jelentette a lázadását, az, 
hogy még véletlenül se óhajtott tartozni az 
öregségükre bodorított hajúvá váló, ormót-
lan szövetkabátot és fűzős bakancsot vise-
lő asszonyok közé.

Dr. Becsei Mihály tehát, ha akarta, se 
tudta volna hazavinni a munkahelyi prob-
lémáit. Amúgy se beszélhetett semmiről. 
Azt se mondhatta el, hogy voltak, akik nem 
vállalták el, amit ő igen. Amazok soha töb-
bé nem dolgozhattak bíróként, és örülhet-
tek, ha valamelyik vállalat vagy termelő-
szövetkezet jogászaként a szakmában, 
vagy legalábbis annak közelében marad-
hattak. Dr. Becsei Mihály viszont a korábbi 
őrült elszántságával csinálta, amit elvár-
tak tőle. Ha kellett, börtönbe záratott, ha 
kellett, akasztatott. Többnyire oda se né-
zett, amikor aláírta az ítéleteket.

Azon a hajnalon ki tudja, milyen indula-
toktól és ösztönöktől vezéreltetve ment át 
a felesége hálószobájába. Akkor már évek 
óta külön aludtak. A hivatalos ok az volt, 
hogy azért, mert dr. Becsei Mihály hor-

kol. Ez igaz is volt, azonban indoka se volt 
már annak, hogy együtt aludjanak. Ám 
Emma ekkor arra ébredt, hogy a férje rá-
nehezedik, majd kapkodó mozdulatokkal 
fölhajtja a hálóingét, és az ölébe mélyesz-
ti a minden bizonnyal tulajdonosa számá-
ra is váratlanul megmerevedett péniszét. 
Az ideges mozdulatok sora nem tartott so-
káig. Dr. Becsei Mihály hörgött egyet, és 
az élet ugyanakkor távozott belőle, amikor 
ondója kilövellt.

Emmában csak hosszú pillanatokkal ké-
sőbb tudatosult, hogy férje nem a gyors ki-
elégülés miatt nem mozdul. Minden erejét 
megfeszítve lelökte a reá nehezedő testet, 
fölkapcsolta az éjjeli szekrényen álló lám-
pát, és miközben a nagy nehezen a hátára 
fektetett dr. Becsei Mihály fennakadt sze-
meit nézte, hasztalan próbálta kitapogatni 
a pulzusát és a szívverését. Az jutott eszébe, 
hogy most szívmasszázst vagy hasonlót kel-
lene alkalmaznia, de egyrészt fogalma se 
volt, hogy kell, másrészt nem is állt rá a ke-
ze. Megigazította a férjén a pizsamát, majd 
kiment a fürdőszobába és letörölte a comb-
jai belsején csordogáló ondót. Utána gimna-
zista fia szobájához ment, föltépte az ajtót, 
fölkattintotta a lámpát, az ágyhoz lépett, és 
lerántotta Becsei Árpádról a takarót.

– Meghalt az apád.
Árpád tágra nyílt, rémült szemekkel fe-

küdt hanyatt az ágyban, és egyetlen szót 
se szólt. Emma ekkor vette észre, hogy 
a fiának is le van tolva a pizsamája. Ah-
hoz elég messze volt a két szoba egymás-
tól, hogy bármit hallhatott volna, ám Em-
ma, noha eddig nem volt módja ennek jeleit 
megtapasztalni, tudta, hogy a kamaszko-
ri ébredéshez hozzátartozik az erotikus ál-
mok és a reggeli merevedés utáni megköny-
nyebbülés.

– Meghalt az apád – ismételte Emma. – 
Öltözz fel, és gyere segíteni.

>>>>> folytatás a 17. oldalról

A kertben (In the Garden)
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Volt egyszer egy…  
Hollywood(i Reneszánsz)
Mindenek előtt szeretném leszögezni: ez a 

szöveg nem kritika. Pápai Zsolt filmtörténész 
és kritikus Hollywoodi reneszánsz című (első) 
kötetéről kritikát csak az írhat (ha becsüle-
tes ember), aki többet, vagy legalább annyit 
tud a témáról, mint a szerző. Márpedig én a 
töredékét sem tudom mindannak, amit Pá-
pai a kötetben felve(ze)t, kifejt, elemez, ma-
gyaráz, levezet. A könyvet olvasva úgy érez-
tem magam – hogy a vonatkozó közhellyel 
éljek –, mintha jó ideig Pápai Zsoltba jártam 
volna egyetemre. Igaz, a  kilencvenes évek-
ben már volt szerencsém afféle garabonciás 
diákja lenni, ha nem is intézményes keretek 
közt, de kolozsvári és budapesti lakásokban, 
kocsmákban, utcasarkokon, amikor magyar 
és világirodalomról, magyar és világtörté-
nelemről és persze filmekről – nem oktatott, 
dehogy! Egyszerűen kézen fogott és végigve-
zetett az adott téma labirintusán, másnap 
reggel pedig úgy ébredtem, mintha végigjár-
tam volna egy szemesztert valamelyik neves 
egyetemi tanszéken.

Ám ha nem kritika, akkor máris adódik 
a kérdés: miről is szól ez a szöveg? Lényegé-
ben két dologról: egyrészt megpróbálom fel-
vázolni, miért érdemes a kötetet olyan olva-
sónak is kézbe vennie, aki történetesen nem 
valamelyik filmes egyetemen oktat vagy ta-
nul. Másrészt igyekszem felvillantani Pá-
pai Zsolt írásművészetét. Mert van neki, még 
akkor is, ha egy ilyen, nos, mindenféle szem-
pontból súlyosnak nevezhető szakmai traktá-
tusban rejtőzik. Súlyosnak nevezem először 
is azért, mert bibliográfia és filmmutató nél-
kül kerek 530 oldal. E terjedelem láttán pe-
dig bárki nem szakmabeli olvasó felvonhat-
ja a szemöldökét: miért vegyen kézbe (esetleg 
vásároljon meg) egy ilyen vastag könyvet, ami 
ráadásul az amerikai (mi közünk nekünk 
Amerikához?) filmtörténet egy egészen vé-
kony szeletéről szól (tágabb értelemben 1965 
és 1980 között zajlott, írja a szerző). Több ér-
vet is fel tudnék hozni a kézbevétel mellett, 
de hadd ragadjak ki egyetlen közérthetőt: ha 
tetszik, ha nem, a legtöbb film, amely a mi 
nyugati keresztény kultúránkban az orrunk 
elé kerül, nap mint nap, amerikai billogot vi-
sel. És ha ez így van, akkor miért ne tájéko-
zódnánk kicsit az ügyben. És ha tájékozódni 
kell, akkor Pápai Zsolt testes könyvénél al-
kalmasabbat nem is tudok ajánlani. És az-
tán van itt még egy vonatkozás, amire ér-
demes odafigyelni. Nekünk itt, Európa keleti 
részén azért volt (van) lehetőségünk az eu-
rópai szerzői (vagy művész-) filmmel megis-
merkedni. Pápai könyve pedig éppen azt vizs-
gálja (többek közt), hogyan hatott az európai 
film a hollywoodi alkotók egy csoportjára, 
akik átírták a klasszikus amerikai filmké-
szítés aranyszabályait az imént említett röp-
ke 15 év alatt, amely időszakot Hollywoodi 
Reneszánsznak szokás nevezni.

Súlyosnak nevezem a könyvet továbbá 
azért is, mert lényegében tudományos trak-

tátus, amely egy doktori disszertációból te-
rebélyesedett kötetté. És  a szakdolgozatok-
nak megvan az a „rossz” tulajdonságuk, hogy 
szakmai tolvajnyelven íródtak. Ez a „rossz” 
tulajdonság ott kísért, főleg a kötet első részé-
ben. Csakhogy a szerző gondot fordít a fogal-
mak meghatározására, elmagyarázza, lefor-
dítja őket, vagy ha tetszik, kilopja a szakmai 
tolvajnyelv dagadó vitorlájából a szelet. És ily 
módon megkönnyíti (a nem szakavatott ol-
vasó számára) a történet nyomon követését. 
Amely, mint kiderül, már az expozícióban le-
bilincselő, amikor is a szerző felvázolja a Hol-
lywoodi Reneszánsz társadalmi, politikai, 
gazdasági, filmes, technikai, intézményi hát-
terét, amelyet többek között a vietnami há-
ború okozta válság, Martin Luther King és 
Robert Kennedy meggyilkolása, a polgárjogi 
mozgalmak fellángolása, a klasszikus holly-
woodi filmipar összeomlása, a Watergate-bot-
rány, no meg az a fura állapot jellemez, amely 
a hetvenes években az Egyesült Államok tör-
ténetében először fordult elő, nevezetesen, 
hogy két kerek évig egy olyan elnök (Gerald 
Ford) lakott a Fehér Házban, akit nem a nép 
választott meg. Ilyen körülmények közt lép-
hettek színre a Hollywoodi Reneszánsz fil-
mes alkotói, akik műfaji és formai revízió alá 
vették a klasszikus hollywoodi filmet, mint 
tematikus, ideológiai és formakonstrukciót. 
Vagyis gyakorlatilag módosították vagy ép-
pen kidobták az addig szentségként tisztelt 
és alapszabályként betartott tematikus ele-
meket, értékeket, illetve strukturális össze-
tevőket, hogy létrehozzanak egy olyan krea-
tív filmes korpuszt, amelynek csupán néhány, 
az amerikai (és nem csak) filmgyártásra má-
ig hatást gyakorló példáját említem meg itt 
(a könyvben megszámlálhatatlan további pél-
dára lelhet az olvasó): a korszakot afféle köz-
megegyezés szintjén nyitó film, Arthur Penn 
Bonnie és Clyde-ja, John Boorman Point Bre-
akje, Stanley Kubrick 2001: Űrodüsszeiá-
ja, Robert Altman Nashville-je, Sam Peckin-
pah A vad bandája, Monte Hellman Kétsávos 
országútja (amely egyben a Hollywoodi Re-
neszánsz sajátnak tekinthető műfajának, 
a  road movie-nak is eklatáns példája), Ro-
bert Altman Hosszú búcsúja (megkockázta-
tom, a  szerzőnek külön „szívügye” Altman 
és munkássága), Clint Eastwood Fennsíkok 
csavargója című dolgozata és persze sorolhat-
nám még sokáig. A szerző rendkívüli alapos-
sággal végigmegy a korszak alkotóinak film-
jein és mintegy kommentálva őket, példáról 
példára kimutatja rajtuk a Hollywoodi Rene-
szánsz ismérveit, továbbá megkeresi azokat a 
hatáskapcsolatokat, amelyek az európai mű-
vészfilm és a tárgyalt korszak alkotásai kö-
zött léteznek.

És ezzel áttérnék Pápai írásművészetére. 
Pápai Zsolt hatalmas élvezettel elemez, eb-
ből az élvezetből pedig egy sodró, magával 
ragadó lendület születik, amely az olvasót 
magával ragadja. Csak egyetlen példát ra-
gadnék ki a sok közül: a szerző a műfaji és 
formai revízió egyfajta árulkodó jelei, a mű-
faji és formakommentárok nyomába ered a 
Hollywoodi Reneszánsz egyik példaalkotása, 
Robert Altman Hosszú búcsú című detektív-
filmje esetében. És honnan indul el? A har-
mincas évek lírai realizmusától, pontosabban 

Jean  Renoir filmjeitől, aki alkotásaiban töb-
bek között bevezette a történet szempontjá-
ból teljesen lényegtelen jelenetek használa-
tát, miáltal mintegy kisiklatta, fellazította a 
klasszikus elbeszélésmódot. Egyik filmjében 
látszólag értelmetlen módon egy háztetőn sé-
táló macskát követ a kamera. Amely macská-
nak semmi köze nincs a sztorihoz.

Itt jön egy élesvágás, ugrunk egyet, el 
egész az olasz neorealizmus ikonikus alak-
jáig, Vittorio de Sicáig: Pápai a „hétköznapok 
dramaturgiáját” illusztrálja egy híres jele-
nettel, midőn egy mellékszereplő hosszú per-
ceken át tesz-vesz (mint az életben), és a je-
lenet elején megjelenik egy macska, amint 
az üvegtetőn sétál (mintegy kalapot emelve 
 Renoir előtt).

További néhány „szerzői” kanyar után vé-
gül eljutunk a Hosszú búcsú Philip Marlowe- 
jáig, a  amerikai hardboiled detektív egyik 
prototípusáig, aki a klasszikus hollywoodi sé-
mától eltérően a film hosszú nyitójelenetében 
gyakorlatilag kudarcot vall… a saját macská-
jával szemben. Az állat ugyanis éhes, mire a 
főhős (ne feledjük, kőkemény férfi) lebattyog 
a boltba, de nem kap olyan konzervet, ami-
lyet a macskája szeret, ezért vesz egy mási-
kat, majd visszatérve kihalássza a kukából 
a macska által imádott konzerv dobozát, be-
tölti a másik doboz tartalmát és, felkínálja 
az állatnak. És persze, felsül! A szerző az-
tán természetesen szakszerűen végigmegy a 
műfaji és formakommentárokon, ám az olva-
só azon kapja magát, hogy már nem (csak) 
szakmaiként olvassa a szöveget, hanem egy-
szerűen élvezi.

És ez a stílus (amely végigvonul a kötet 
filmelemző részein) Pápai Zsolt írásművésze-
tének jellemző jegye. Képes egy súlyos könyv 
oldalain is beszélgetni az olvasóval, sétál-
ni vele, végig a rendkívül szerteágazó film-
történeti labirintusban. Amiről, így a szö-
vegem vége fele eszembe jut egy kritikainak 
szánt rövid megjegyzés is: ha az orrom, sze-
mem, eszem nem csal, Pápai Zsolt a nagy hí-
rű Király Jenő professzor úr (no jó, filmeszté-
ta) nyomdokaiba lépett.

Pápai Zsolt: Hollywoodi Reneszánsz – 
Formatörténet és európai hatáskapcsola-
tok a hatvanas–hetvenes években. Gondo-
lat Kiadó, Budapest, 2020.
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EGYED EMESE

A Kőszínház-
jelkép
„Víg trombiták, harsogjatok!” Így végez-

te köszöntő versét P. Horváth Dániel, a mű-
kedvelő színésztársaság közkedvelt alakja, 
a kolozsvári, Farkas utcai, a magyar szín-
játszás otthonának szánt és 1821 márci-
usában megnyitott épület – akkori nevén 
Nemzeti Theátrum – avatóján.

A hagyomány szerint két egymást köve-
tő napon, március 12-én és 13-án zajlottak 
az ünnepélyek a színházban. Magán az idé-
zett nyomtatott versen ez áll: „Irta és mi-
dőn az Uri Rend által az Erdélyi Nemzeti 
Játékszín Zrinyi Miklós’ előadásával meg-
nyittatott, elmondotta P. Horváth Dániel. 
Kolosvárt, 1821-be mártius 11-dik napján.” 
Azt a Körner-darabot, amelynek ő nemcsak 
címszereplője, hanem fordítója is volt, ko-
rábban is előadta a (többnyire fiatal) ma-
gyar nemesek alkalmi társasága. A szer-
ző, Theodor Körner ekkor már nem élt – és 
Kölcsey, aki tudomást szerzett az esemény-
ről, elégedetlen volt a helyiek döntésével: 
Horváth Dániel fordításával, amelynél – tu-
dósabb pennával – jobbat készíthetett vol-
na barátja, Szemere Pál.

Magyar társulat országgyűlési biztosok 
közvetlen, majd közvetett felügyelete mel-
lett már 1792 decemberétől kezdve játszha-
tott Kolozsváron. A Rhédey-ház „szálája”, 
a Pataki-ház terme, a Wesselényi-ház lóis-
kolájából alakított színházterem nem volt 
kellően felszerelve, nem is állt folyamato-
san az állandó vagy az éppen Kolozsvárt 
időző színtársulat rendelkezésére. Mintegy 
tíz évig Kolozsváron német társulattal ver-
sengett a magyar a városi tanácsnál játék-
engedélyért (a helyi tanács joga volt a bálok 
és a színházi előadások engedélyezése) és 
a helyi főuraknál alkalmas hely bérléséért. 
A rendszerességét csak állandó „játszóhely” 
biztosíthatta, és a Gubernium Kolozsvárra 
költöztetése után remélhető volt a város ál-
landó lakosságának növekedése, a színházi 
előadásokat folyamatosan igénylő közönség 
létrejötte. Főleg a téli időszak volt Kolozs-
váron alkalmas előadásokra – nyáridőn a 
színházra áldozni hajlandó családok vidé-
ki házaikba költöztek.

Színházépület létrehozását a már léte-
ző magyar színjátszás számára a század 
elején eldöntötték, az 1811-es erdélyi diéta 
ismét napirendre tűzte a kérdést, de a te-
lek kiválasztása és megvásárlása, az épü-
lethez szükséges anyagi fedezet koncepció-
jának kidolgozása és az építkezés többször 
abbamaradt. Az előre bérbe vett 50 páholy 
mint támogatás mellett egy, a magyar és 
székely megyékre kivetett adó bevételeire 
is számított az erdélyi országgyűlés. 1793-
ban Erdély is gyarapította a nyomtatásban 
hozzáférhető színpadi célú szövegkincset: 
Barcsay László és K. Boér Sándor fordítói 
készségeinek köszönhetően 1793-ban több 
kötet is megjelent a sorozatnak szánt Erdé-

lyi Játékos Gyűjteményből. Maguk a színé-
szek folyamatosan „gyártották” a dráma-
fordításokat. Döbrentei Gábor (Kazinczy 
Ferenccel egyetértésben ) – 1814-ben az Er-
délyi Múseumban drámapályázatot is hir-
detett a majdani színházmegnyitó céljaira, 
Katona Bánk bánját, Bolyai Farkas három 
drámáját éppen ez a pályázat hívta életre. 
A napóleoni idők eseményei, a pénz elér-
téktelenedése ismét csak elhalasztották az 
épület befejezését. Az eredeti szerződés ér-
telmében már 1820. november elsejére el 
kellett volna készülnie az épületnek.

Rendelkezünk azok névsorával, akik 
ígértek és adtak, vagy ígértek, bár később 
mégsem adtak pénzt vagy építőanyagot, 
esetleg pénzzé tehető javakat a színház-
épület létrehozására – és páholyt igényel-
tek az épülő színházban (örökölhető volt 
a páholybérlet). Báró Wesselényi Miklós-
né (Cserey Heléna) a középső sor 25. páho-
lyát kapta, Bánffy György Gubernátor és 
családja a színpadhoz közelebbi 35.-et. Jó-
sika Miklós báró a felső szint 3. páholyát… 
A színpadi felszerelésért, a Bécsből rendelt 
függönyökért Székely József színész utazott 
a császárvárosba Göde Istvánnal. A Thea-
ter an der Wien színház szolgált mintául a 
felépítendő épülethez. Sokat lehetne mon-
dani az épületről, 38 ablaka volt, testszín 
atlasszal borított páholyait kívülről kék-
re festették és a csillár lámpái kék szín-
ben pompáztak, a helyiségek cserépkályhái 
zöldek voltak, megnyitókor a zenekart és 
a színpadot 200 gyertya világította meg…

Mit jelentett a főúri műkedvelők által ki-
választott Zrínyi és a hivatásosok által elő-
adott Szentjóbi Szabó László-féle Mátyás- 
darab?

Érzelmekre kívántak hatni. Olyan mű-
vel, ami ellen a cenzúra nem emelhetett ki-
fogást. Ezeket a darabokat már bemutatták 
korábban. A Zrínyi-darab akkori szövege 
nem, csak a Szemere Pál-féle fordításban 
maradt fenn. Tudjuk, kik adták elő; a szín-
házpártoló családok tagjai (köztük a vá-
ros főispánjának, Csáky Jánosnak fia, Jó-
zsef és felesége, Csáky Rozália). Az ünnepi 
megnyitón előadott Mátyás-dráma szöve-
gét a 18. században publikálták, ma is ol-
vasható.

„Tagadhatja-e valaki, hogy soha se érzé-
kenyedett volna el, vagy soha se könnyezett 
volna a’ Játék Szinbe? Czid, Rodogune, Ser-
torius, Merop, Alzér s más ezekhez hason-
ló remekek nem érzékenyítenek bennünket, 
vagy szívünk darabos vagy a Szín’ Játszó 
tudatlan. Maria Stuartot el kisérjük a 
Vesztő helyre, ’s el érzékenyedünk látására. 
Érezzünk a’ szélvész dühét, melynek a’ sze-

rentsétlen Lar király ki van téve; az Öreg 
Moor esetét meg siratjuk, ’s utályuk ezen 
szempillantásban az gyermeki háládatlan-
ságot. Cyinnával haldokolva engedünk meg 
ellenségeinknek ’s Zrínyive vágyunk meg-
halni Hazánkért. Hunyadi magyar virtus-
sát, ’s Regulusz Római lelkét bámulva tsu-
dáljuk, áldjuk a’ Titus kegyét, ’s szánnyuk 
a’ Pompejus szerentsétlenségét.”– ezek Kót-
si Patkó János szavai, aki ekkorra sajnos 
tehetséges leányával együtt éppen kivált a 
társulatból.

Akár meg is lepődhetünk azon, hogy a 
Magyarországon felségsértés vétkében el-
ítélt szerző, Szentjóbi Szabó László mű-
vének előadása nem ütközött akadályba. 
Hogy Kolozsvárt Mátyás-drámával avat-
ták fel a hivatásos színészek az ünnepség 
második napján az épületet, szintén azt 
sugallja, hogy a társulat korabeli vezető-
je számított a publikum történelmi isme-
reteire, a  (magyar) nemzeti identitáshoz 
kapcsolható érzékenységére, sőt álmai-
ra. Magyarországnak ekkoriban Bécsben 
élő Habsburg királya, Pesten lakó nádora 
volt, Erdélynek Kolozsvárt kormányzója és 
Bécsben kancellárja. Hunyadi Lászlónak, 
a katonai erényekkel ékes erdélyi vajda fia 
kivégzésének, aztán (a kiszabadulásjele-
net után) a királyi eskünek a drámába va-
ló beépítése különös hatást válthatott ki a 
kolozsvári nézőtéren. Vitéz János püspök 
íly szavakat is intézett Hunyadi Mátyás-
hoz: „Áldott legyen az Úrnak neve! De még 
hazánk törvényi ereje szerént, némely té-
teleknek beteljesítését kívánjuk tőled. Es-
küdj meg, hogy a mi törvényeinket és sza-
badságainkat megtartani és oltalmazni 
fogod! Esküdj meg, hogy az alattvalóidnak 
kegyes atyja a szerencsétleneknek oltalma-
zója, a szűkölködőknek jótevője, a bűnösök-
nek igaz, az  tévelyedteknek irgalmas és 
igaz bírája lészel! ”

Janovics Jenő a régi színházépülettől 
való búcsúzásra (1906. június 17.) emlékez-
ve 1928 júliusában nemcsak az épületben 
megvalósult szellemi értékekre (például a 
Bánk bán 1834-es előadására) hívja fel a 
figyelmet, hanem az épületátadás egy zá-
radékára is: ha ezen a telken nem színház 
épülne vagy a színházépület bármikor is 
egyéb rendeltetés céljaira adatnék át, ak-
kor az adományozóknak és utódaikank 
egyaránt joguk van a ráfordított pénzt visz-
szakövetelni.”

A  lebontott kolozsvári várfal kövei a 
kolozsvári építményekben élnek tovább: 
a Szent Mihály templom tornyában, a Mi-
kó/Clinicii utcai (egykori Karolina-) kórház 
épületekben, a Bel-Magyar /1 dec. 1918. ut-
cai „kétágú” református templomban.

Hiszem, hogy így épült be a Farkas utcai 
színház a közös emlékezetbe, habár száz 
esztendeje, hogy tulajdonost váltott, és ren-
deltetése megváltozott. Kétszáz év távolá-
ból legfontosabb megállapításunk az lehet, 
hogy Kolozsvárt azóta is – ma is van ma-
gyar nyelvű színjátszás. Nem a régi szín-
helyen (ahhoz maga a kolozsvári színügy is 
hűtlen lett a 19. században – új gazdája át-
építette, raktár és egyéb funkciók után ma 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem egyik, 
főleg reprezentatív eseményekre szánt épü-
lete áll a helyén, mai neve: Egyetemiek há-
za). A város filharmóniai zenekara ismét 
itt tartja próbáit, színvonalas koncertjeit. 
És itt szeretik a ballagási ünnepséget meg-
élni-átélni az egyetem hallgatói.

A Farkas-utcai színház nézőtere a lebontás 
előtt, 1934-ben. (Fotofilm felv.)
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TANKÓ ANDREA

Mindennapokról és 
nem mindennapiról
„Nem látom a napfelkeltét, nem látom 

a naplementét, csak jönnek, óvatosan, 
a kukorékolás jelzi, valami történik.’’

Milyen az ember? Hogyan él és med-
dig? Mi marad meg és mi múlik el az 
idők során? Van-e, ami összekötő kapocs 
emberek, tájak és élethelyzetek között? 
Hogyan működik és kommunikál a táj, 
a környezet?

Kérdések, amelyek implicite megfo-
galmazódnak Vincze Ferenc (tárca)no-
vellákat tartalmazó kötetében és az em-
beri életekben is. Kérdések, amelyeket 
felteszünk természetközelben vagy egy-
szerűen erdélyiként, gyakran mindentől 
függetlenül pusztán emberként. A kötet 
műfaji önmeghatározása a tárcák, tár-
canovellák gyűjteménye, elolvasva azon-
ban a szövegeket, felvetődhet a kérdés: 
hogyan viszonyul egymáshoz a műfaji 
besorolás, a szövegszervezés és a műfa-
ji hagyomány. A műfaji hagyomány át-
örökítésének gesztusát nem követik a 
szövegek sem tematikus, sem narratív 
szempontból, így talán felmerülhet a 
műfaji hagyomány újradefiniálása, kor-
társ kontextusba emelése: ami korábban 
sajtóműfaj volt és a napi és/vagy heti hí-
rek szemléjét jelentette, az ebben a kö-
tetben mintegy információközlésként és 
helyzetábraként jelenik meg: az élettör-
ténésekre való ráközelítés technikájával.

A kötetben találhatunk olyan novel-
lát, amely által olvasóként belehelyez-
kedhetünk ismerős, de talán rég/nem 
tapasztalt élethelyzetekbe (Az úr csak 
albérlő vagy Nyomok), ahogyan olyant 
is, amelynek hangulatiságában messze 
sodródunk a többi erdélyies-magyaros 
tájaktól és érzésektől (Tájkép emberek-
kel), mondjuk egészen a gogoli grotesz-
kig (A rés, A köpönyeg) vagy a mágikus 
realizmus világáig (A köpönyeg).

A Nyomok, Az úr csak albérlő és a Ta-
nulni a csöndet különös érzésvilágról és 
plasztikus alkotásmódról tanúskodnak, 
nem mentesek az iróniától és a szaba-
dosságtól. Ez a három novella alkotja a 
mindennapi, közvetlenül vagy csak köz-
vetetten ismerős élethelyzetek, érzések 
hálóját, mintegy belesimulnak az olva-
sóba vagy intenzíven kikívánkoznak be-
lőle. Mit jelent az elválás, a kimozdulás, 
a külső-belső elmozdulás? Hogyan lehet 
együtt élni nyomokkal, és mégis miért 
próbálkozunk eltüntetni azokat – megje-
lenít és válaszol a Nyomok című novella, 

nyitva hagyva a történet egészét az ér-
tésre és beleértésre: „Beletúrt a tisztára 
törölt villanytűzhely tetején levő zacs-
kóba. Szinte újnak tűnt a lakás. Alig 
akadt nyoma a bútoroknak, dobozoknak, 
edényeknek. […] Próbálta eltüntetni egy 
élet nyomait. Nem gondolta, hogy ilyen 
nehéz lesz.’’ (42–43.)

A  korábbiakban említett világiro-
dalmiság nem csak az orosz irodalom 
irányában teljesedik ki és érződik erő-
teljesen, hanem a mágikus realista 
szemlélet- és alkotásmódban is. A kö-
tet ugyanis létrehoz és fenntart egy 
olyan állapotot, amelyben a kérdésfelve-
tés, a témák és élethelyzetek közötti ug-
rálás, valamint a kvázi érthetetlen tör-
ténések és jelenségek ábrázolása, majd 
levegőben hagyása dominál. Hangsú-
lyos a misztikum, amely megkérdőjele-
zések nélkül illeszkedik a realisztikus 
ábrázolásmódba, ugyanis a szereplők 
marionette-ként és a mágikus realiz-
musra jellemzően lépnek be a ,,játék-
ba”, a látásba, egyszerre teremtve kon-
fúz és abszurd helyzetet az olvasóban: 
„Majd léptek és aztán szuszogás balról. 
És a hófehér arc, rezzenéstelen tekintet, 
a koncentrikus körök, melyek egyre mé-
lyebbre és mélyebbre gyűrűztek. Csönd. 
És szuszogás. […]” és „[…] még láthat-
ták volna, amint az irodaépület mellet-
ti cserjésben magasra tartott farokkal 
egy vörös panda vonul. Előtte és mö-
götte, az etikettet szigorúan betartva, 
néhány hegyi hód igyekezett. Majd ha-
marosan eltűntek az egyik bokor alatt.” 
(A rés, 72, 75).

E mellett a mágikus realista történet-
alakítás mellett erőteljesen kitapintha-
tó a Bodor Ádám-i prózavilág is – hama-
rabb, mint a dedikált íráshoz elérnénk –, 
például a névadásokban, a tájhoz való 
viszonyulásmódokban, az emberi ábrá-
zolásban: „Nem sokkal azután, hogy a 
rozsdafarkúak ismét elhagyták a vidé-
ket, és a Néma Erdő környékéről is ki-
vesztek a madarak, lassan feledésbe me-
rült, hogy a kettes termálforrás kéklő 
vize nem csupán a vadmalac örökkéva-
lóságba dermedt testét őrzi. […]” (Hegyi-
hód-flekken pirított nyúlfüllel és tárko-
nyos csicsókával, 15.)

Hogyan tündöklik és bukik el a hód? 
Egyáltalán, mi a hód? Szimbólumként 
mintegy szervezőelv, nem következe-
tesen, de át-átszövi a novellákat, meg-
adva egyfajta keretet a többi életszösz-
szenetről szóló novella számára (ld. pl. 
A hegyi hódok tündöklése és bukása nyi-
tófejezetet és a Kicsit meghalni írói kö-
vetkezetlenséggel és velejáró kalandos-
sággal megírt zárlatát). Ugyanakkor a 
hód képlékeny, eleve kiveszőben, elmú-

lóban levő állatfaj, ami sugallja a véges-
séget, valamint a nyitott kérdés- és 
élethelyzet-felvetésekben kibontakozó 
bizonytalanságot, elmúlást is. A hód az 
összetartó, a régi idők megőrzője, a ti-
tok, a megfoghatatlan, az életben tar-
tó (Donkó Lőrinc esetében például). S 
bár a kötetbeli novellákra nem jellem-
ző a nevesítés és egyénítés, Donkó Lő-
rinc neve és alakja jelentésesen ível át 
és tér vissza a különböző helyszíneken: 
erdei emberként, különcként, a hódok 
őrzőjeként és kutatójaként, az egyedü-
li „jelenéslátóként” („Néha már önmaga 
sem hitte, amit látott. Csupán emléke-
iben élt elevenen a hevesen gesztikulá-
ló, magas sarkúban tipegő lány, az ere-
jüket megfeszítve őt követő hegyi hódok 
és a nyomok, melyek attól kezdve télvíz 
idején, az első hószitáláskor fura körö-
ket rajzoltak a Lámpási-árok kanya-
rulatánál a hófehér tisztásra” – Arról, 
hogy miért köröznek a hegyi hódok, 62.) 
jelenik meg, majd végül a nem várt for-
dulatban, a zárlatban a mindenhol je-
lenlevő, így mindentudó narrátor szere-
pébe lép.

A kötetet nehéz egyben látni, a szö-
vegek ugyan egymást követik, de a fent 
említett szimbolikus-motivikus áthi-
dalás, kapcsolatteremtés gesztusán túl 
nincs letisztult gondolati-tematikus fo-
nal, amely összekötné a novellákat. 
A kontextus, a hangulatvilág, a sejte-
tés és kimondatlanság átível mindeni-
ken, de a kötetbe szerveződés miértje és 
hogyanja előtt értetlenül állhat az olva-
só, ami egyszerre lehet nehezítő tényező, 
ugyanakkor az olvasói értelemteremtést 
aktivizáló is, ezáltal is távol helyezked-
ve mindenféle edukatív, információközlő, 
bölcselkedő írói stílusvilágtól.

Vincze Ferenc: A hegyi hódok tün-
döklése és bukása. Lector Kiadó, 
Marosvásárhely, 2020.
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A hétköznapok mélysége és 
magassága
Tófalvi Zselyke: Amikor ha-

zajössz. Mentor Könyvek, Ma-
rosvásárhely, 2020.

Az  Amikor hazajössz tárcano-
vellái életről és halálról, vágya-
kozásról, bánatról és fájdalomról, 
idegenségről és magányról, apró-
nak tetsző dolgokról szólnak, me-
lyek az egyén életében sorsfordí-
tóak. Tófalvi Zselyke szövegei a 
hétköznapok röntgenképei. Tuda-
tosan kerüli a pátoszt, de elérhe-
tő közelségbe hozza szereplőit és 
időnként önmagát. Figyelme, ér-
zékenysége úgy üt át a szövegeken, 
mint friss vér a kötésen. Hiába ke-
resnénk értékítéletet vagy tanul-
ságot az elbeszélésekben, viszont 
nehezen szabadulunk attól az ér-
zéstől, hogy rólunk szólnak, szo-
rongásainkról, örömeinkről, két-
ségeinkről és gyarlóságainkról. 

A kötet szövegei négy fejezetre ta-
golódnak, ezek a Gumikötelékek, 
A köztes létezés földjén, Nem lesz 
mindig ilyen az idő és a Számvetés 
címet viselik – de témáik, hangvé-
telük tekintetében egységes egé-
szet alkotnak. Hősei hétköznapi 
emberek, a nagy embertömegben 
mindannyian azok vagyunk. Nyo-
masztó időnként az, hogy a rutin 
szürkévé koptatja a napjainkat, 
az  idő pedig ahelyett, hogy tom-
pítaná, felerősíti a fájdalmakat, 
amelyeket talán gyermekkorunk-
tól magunkkal cipelünk. A Gumi-
kötelékek című novella elbeszélő-
je segít gyermekkori barátnőjének 
összecsomagolni azt, amit magá-
val vihet az emigrációba. Egy bő-
röndnyi ruha és tárgy költözik, de 

ebbe a bőröndbe nem fér bele az a 
gumi, amelyet a lányok éveken át, 
nap mint nap használtak: „Vera 
kiveszi a gumicsomót, leméri, öt-
ven gramm: rám néz, és kicseré-
li egy pólóra. Úgy érzem, minden-
nek vége.” Néha valóban csak 
ennyi egy közös történet vége: 
egy gesztus, mozdulat, szakadék-
ba hajított telefon, elvesztett jegy-
zetfüzet, telefonszám. A  Hazaté-
rés című novella hőse nyolc évnyi 
terápia után gyűjt elegendő erőt 
ahhoz, hogy meglátogassa szüleit, 
akiket/akikről két évtizede nem 
látott, nem hallott. Útközben fo-
kozatosan szabadul meg mindat-
tól, ami korábban fontosnak tűnt: 
kilép a virtuális térből, amely il-
lúziókat és valótlan aggodalma-
kat generál, és olyan történésekre 
irányítja a figyelmünket, amelyek 
lényegtelenek. Mi legyen velünk, 
ha már nem vár senki, sem szü-
lő, sem szerető, sem gyermek, sem 
barátok, a múlt felszívódott, jövő 
pedig nincsen? „Felszáll a busz-
ra, a csuklóban áll, mint mindig. 
A jövő ott van valahol a szerelvény 
csuklóján túl, puha, sötét kanyar: 
beláthatatlan.”

MÁRTON EVELIN

Melyik út vezet ki Rómából?
Eszteró István: Róma felett 

az ég újra lángol. Kriterion, 
Kolozsvár, 2020.

Eszteró István legutóbbi, Ró-
ma felett az ég újra lángol című 
kötete a számadás igen bő gyűj-
teménye: a  szerző eddig legna-
gyobb volumenű munkája lehet a 
tíz nagy ciklusból álló, közel két-
százötven oldalas versválogatás. 
Nem meglepő tehát, hogy a ver-
sek is magukban hordozzák ezt a 
létösszegző jelleget: a formák és 
vershagyomány iránti tisztelet 
mellett azonban egyfajta bölcs, 
rafinált játékosság húzódik meg.

A kötet formai bravúrjait felso-
rakoztatva egyből mesterszonettel 
indít (Versvonatok), későbbi ciklu-
saiban viszont már gondtalanul 
megfér számos hangnem és köl-
tői attitűd, lírai műfaj (előnyben 
a szonettek, szabadversek és hai-
kuk), nyelvi játékosság, parafrázis, 
tisztelgés az irodalmi pálya nagy-
jai előtt (mint például József Atti-
la, Babits, Petőfi, Kányádi, Tando-
ri Dezső vagy Tóth Árpád, de akár 
Homérosz vagy Néró is). A koráb-
ban említett számadás-jelleg első-
sorban az önreflexivitásban érhető 
tetten, a játékosabb Szerelemboly-
gó-ciklus könnyedségét jól ellen-
súlyozza az elkerülhetetlen szem-
benézés az idő múlásával, ahogy 
több vers utal az életút végére (Es-
küvő egy másik bolygón, A csend-
nek nincs kit követnie), mindezek 
legegyszerűbb változatai tűnnek 
leginkább őszintének, például a 
Naiv gyönyör vágyhegedűvel nyitó-
sora: „Szóba elegyedtem az Ősszel” 
(hasonló nyitósorral indul a cím-
adó vers is: „Ijesztget az ősz, mint 
a bumeráng”). A rezignált hang-
vételt rendszerint (ön)ironikus ki-
szólások kompenzálják, ilyen a 
Felhívtam magam mobilról fixen, 
a S már nem csupán az a dilem-

ma könnyed játékossága (amely-
nek öregedő tücsökfigurája a cím-
adó versben is feltűnik), vagy az 
Abszurd szonettek-sorozat (külö-
nösen a Lapos Föld-hívőknek in-
tézett mű).

Eszteró István kötete képek-
ben, motívumokban és műfajok-
ban gazdag, nagy volumenű, ki-
merítő válogatás. A Róma fölött 
az ég újra lángol című nagyvers 
mindezek gócpontja: főbb tétje is-
mét a költői önreflexió, valamint 
a legtöbb versben feltűnő múlt-je-
len kontraszt, a nagy léptékben 
változó világgal szemben szinte 
tanácstalanul maradó, magyará-
zatokat kereső költő. Különösen 
hiteles ez egy olyan szerző tollá-
ból, aki egyedülállóként szegült 
szembe az emigrációs hullám-
mal, ezért kénytelen szembenéz-
ni az idillinek hitt otthon fokoza-
tos romlásával: „egyiknek zöld az 
ég, másiknak lángbor, / segíthet-
nek-e régi istenek, / hisz Róma 
fölött az ég újra lángol,/ s csodák 
itten régóta nincsenek”. Felmerül 
azonban a kérdés: ha minden út 
Rómába vezet, melyik úton indul-
junk el hazafelé?

MĂRCUȚIU-RÁCZ DÓRA

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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MÉG JÓ, 
KÜLÖNBEN 

JÁTSZHATNÁNK 
ONLINE.

ÉS MILYEN VOLT 
A TEGNAPI NAP?

MÉG JÓ, HOGY 
HOSSZABB AZ 

ASZTAL MÁSFÉL 
MÉTERNÉL, 

LEGALÁBB MEGVAN 
A TÁVOLSÁG.

AZ NEM SOK, ÉN IS, DE 
MÁR UNOM EZT. 

A FRANCBA, KETTŐ-KETTŐ.

IGEN, LASSAN SEMMI 
SEM TÖRTÉNIK. 

HÚ, HÁROM-KETTŐ ODA.

NEM SOK MINDEN TÖRTÉNT, 
TANÍTOTTAM. NA, KETTŐ-EGY ODA.
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Dennerlein
Nincs művészi teljesítmény, amelynek 

esztétikai megítélésében az újszerűség-
nek különösebb szerep jutna. Az  újítás, 
a  „meghaladás” nem esztétikai kategó-
ria ugyan, a  kritika számára azonban 
rendkívül fontos tényező. A piac számá-
ra pedig egyenesen elmaradhatatlan. Ma 
már a zeneiparban is követelményszámba 
megy az újszerűség, s bár kedélyes meg-
mondóemberek szerint mindent kitaláltak 
már, azért mégis egymást érik a zenei in-
novációk, olykor természetesen magának 
a zenének a határait is átlépve – már ha 
vannak.

E határok át nem lépésével, sőt aggá-
lyos tiszteletben tartásával mond újat a 
90-es évek közepe óta a müncheni szü-
letésű világpolgár, Barbara Dennerlein. 
Kisgyerekkora óta a jazznyelvek vonzzák 
leginkább, zenerajongó édesapja közelé-
ben – és meglehetősen korán saját hang-
szerekhez jutva – csakhamar a billentyűs 
elektrofonok mestere lett. Magyarán: jazz-
orgonistai mezőkre jutott. (Tizenkét éves 
volt az első koncertjekor; tizenöt, amikor 
egy müncheni jazzklubban szerződést ka-
pott. Közvetlenül az érettségi után saját 
bandjével indult nagy külföldi turnéra.) 
A hetvenes években e „szak” művelőinek 
a Hammondok jelentették a legbiztosabb 
révet, amelybe jazzorgonista csak behajóz-
hat. Közülük is a B3-as típus vált be leg-
inkább. Funkcióbősége, telt, alapjában na-
zális jellegű hangzásvilága és dinamikai 
lehetőségei révén a B3 Dennerlein számá-
ra is a zenei önkifejezés csúcseszköze lett.

E  legendás hangszerrel már igazi vi-
lágkarriert csinált, albumok, referenciá-

lis tekintélyű koncertek egész listája állt 
a neve alatt, amikor templomi orgonához 
nyúlt. Mint később elmondta, orgonista-
ként titkon mindig is érdekelték a klasszi-
kusnak számító, sípos hangszerek – anél-
kül, hogy rászánta volna magát a nagy 
expedícióra. 1994-ben történt azonban, 
hogy a würzburgi Bach-napok szervező-
je megkérdezte tőle, nem volna-e kedve 
templomi orgonán jazzt játszani. Denner-
lein nagy lelkesültséggel fogadta el a fel-
kérést. S ezután hosszas ismerkedés kö-
vetkezett a mechanikus orgona lelkével, 
viselkedésével, lehetőségeivel. Szülőváro-
sában alkalma volt rendszeresen templo-
mi orgonán is gyakorolni: kulcsot kapott a 
kántortól. Természetesen addig is tisztá-
ban volt vele, mekkorák a különbségek a 
Hammondhoz képest, kivált a pedáltech-
nika terén (hiszen a B3-as pedálfunkciója 
leginkább a klasszikus, bőgőn vagy gitá-
ron játszott basszus reprodukálására lett 
kitalálva, márpedig a klasszikus nagy or-
gonák pedálzata egyáltalán nem erre va-
ló). Dennerlein azonban egyre jobban ösz-
szemelegedett a hangszerrel, olyannyira, 
hogy egy idő után saját kompozícióit is an-
nak a fényében jegyezte le, hogy nagyorgo-
nán is előadhatóak legyenek.

Csakhogy míg a B3-asok nagyjából 
ugyanarra a „kulcsra” működnek, a temp-
lomi sípos orgonák mindegyike más. Kü-
lönböző személyiségük van. Így Denner-
leinnak is hosszú évekbe telt, amíg a korai 
barokk csúszkaládás kishangszerek és a 
német nagyvárosok templomaiban pompá-
zó hatalmas Silbermannok, a francia ro-
mantikus orgonaeszmény és a pneumati-
kus billentyű- és traktúrarendszerek adta 
lehetőségek egész spektrumát megismer-
hette. És persze nem pusztán templomi 

orgonákról van szó, hanem koncerttermi 
hangszerekről is, olyanokról, amelyeket 
kifejezetten a szólisztikus teljesítmények-
re méreteztek, s alig van közük a templo-
mok falai között kibontakozó gyülekezeti 
kísérőhangszer kívánalmaihoz. A  Den-
nerlein által játszott standardok, alkalmi 
improvizációk, illetve a saját, a swingtől 
a postbopon át a (csaknem) kortárs jazz-
irányzatokig kifejlő kompozíciói ekként 
már az aerofon – vagyis az „igazi”, sípos 
– orgonák otthonos ismeretére építkez-
nek. Emlékezetes felvétel e tekintetben a 
My Moments című album, amelynek anya-
gát Dennerlein a több mint 200 regiszte-
res svédországi Woehl-orgonán játszotta.

De  persze e téren sem a méret az el-
sődleges. Dennerlein már rég nem ab-
ba a kasztba tartozik, amelynek illendő 
a technikai tudását dicsérni. Szabadsá-
gát természetesen ez a briliáns technikai 
készültség is szavatolja, ő azonban egyé-
ni hangját, stílusát a tűpontosan felépí-
tett, muzikalitásában folyamatosan csi-
szolt-kontrollált zenei folyamatok révén, 
kedélyes, de sohasem gyanúsan könnyed 
hangvételben bontakoztatja ki. Nem fél a 
„groove-osságtól”, de érezhetőleg nem ez 
a legfőbb érték a zenefelfogásában. S ami 
rendkívül fontos: vallomása szerint folya-
matos céljának tekinti a nem-jazzrajongók 
számára is játszani. Megilletni. Vagy fer-
tőzni. Ahogy tetszik.

JAKABFFY TAMÁS

HORVÁTH BENJI

Elefántok a szobában
Székely Sevan jelenései

Mikor alszom álmomat őrzi a kor
A falon kinyílik az árnyék Valahol messze
az eseményhorizonton ég egy ház Erős
várad volt Vessződ és botod Ismeretlen
nyelveken dobog a szívem Kertemben
meghasad a hold Bíborba borul az ég

Mikor alszom koponyákkal álmodom
Agyak keresztmetszetével Szétloccsanó
virágokkal Jelenés vagyok a fényszórókban
Kigyulladt szemek Téli táj Körülöttem kígyók
úsznak a légben Apró foltok a daguerrotípián
Jéghideg hangon beszél hozzám a nyúl

*

Állok ezen a rave-en, lopakodik felém a jövő.
Felelős vagyok a rózsáimért, mondja egy hang,
delfin vagyok, testem íve, mint a csillag az égen,
pontosan, szépen öntözöm a marihuánám.

Ahol átmegyek, utánam sötét hiányfelhők,
viharvert városok, szirének sötétkék álmában
kibelezett cápák, kígyóbűvölő medúzák,
antitézisek Tézeusznak. Dél van. Kibontok egy kólát.

*

You are here Fordítva vágtatunk a lovon
Húsából etet A szél mindent megmutat Lesöpri
a lerakódott port bőrt felesleget Virágzik
a vér Bipoláris birodalmak borulnak egymásba
Itt nincs semmi látnivaló Gyűlnek a népek
az utolsó szimulációra Holnaptól élesben játszunk

I am here Tövises határokban húzódok meg
ha nem bírok a látomással Fölöttem áramlik
szét a 200 bpm és a jövő elhajtott barmai
Tövises határokban égő testek keresnek meg
Fekete a tenger vörös a nap Ördög vagyok
Így élvezek Tavaszi szélben kényszerképzeted

*

Kanapémon hálóingben elnyújtózik a komplex
korszellem, kifejezéstelen, ismerős arccal néz
rám. Nem hiszek a reptiliánusokban, de az
elefántokban igen. Semmi nem az, aminek

mondják. Amit nem mutat meg az idő, megmutatják
a gombák. Engem is elraboltak egyszer, azóta látom
őket minden elhagyott utcán. Nyílik az árnyék.
A szoba sarkában halkan töltődik a hiány.



A  Helikon 2021/05-ös lap-
számában közölt Werbőczi 
című rejtvény megfejtése: 
Hármaskönyv, Tripartitum.

Wilder
VÍZSZINTES: 1. Thornton Ni-
ven Wilder (1897–1975), ameri-
kai regény- és drámaíró műve. 
11. A  rádium vegyjele. 12. Spa-
nyol folyó! 13. Póka …; basszusgi-
táros. 14. Becézett Attila. 16. Szol-
gaiság. 17. Városfalak! 18. Magas 
folyószél. 20. Század, röviden. 21. 
Orosz folyó. 22. Római 49-es. 23. 
Zaftos részlet! 25. Magas szikla. 
27. Hiszekegy. 29. Régészeti fel-
tárást irányító. 30. Kártyabemon-
dás. 31. Ógörög piactér. 32. Egész 
része. 33. Kék búzavirág, női név 
is. 35. Szellőrózsa. 37. A stannum 
vegyjele. 38. A -ke képzőpárja. 39. 
Apró, csekély. 40. Éneklő szócs-
ka. 42. Amely helyen. 44. Az oz-
mium vegyjele. 45. Tibeti palota. 
47. Az aljához. 48. Látta az esetet. 
49. Agráreszköz. 51. Puha fém. 
52. Thornton Niven Wilder re-
génye.

FÜGGŐLEGES: 1. Athos és 
Porthos társa. 2. Dél-afrikai tarto-
mány. 3. Vagy, angolul. 4. Becézett 
Júlia. 5. Coca-…; szénsavas üdítő-
ital. 6. Kosztolányi …; jeles írónk. 
7. Mátyás király jelzője. 8. Tyúk-
hang. 9. Nomen nescio, röviden. 10. 
Népies kabát anyaga. 15. Az irídi-
um vegyjele. 17. Szárazelem már-
kája. 19. Időhossz. 21. Pápai hár-
mas korona. 24. Kissé ütődött. 25. 
Kóró fele! 26. Kerámiájáról hí-
res település. 27. Kutat. 28. Ró-
mai 501-es. 30. Román pénzda-
rab. 31. Az amerícium vegyjele. 32. 
Sziú indián. 33. Kiel központja! 34. 
Enigma. 36. Természetes. 38. Ket-
tőspont. 41. Sept-…; kanadai kikö-
tőváros. 43. Amennyiben. 45. Stan 
és …; komikuspár. 46. Amely sze-
mély. 48. A tantál vegyjele. 50. Tá-
volodva.

R. T.

Áprilisi évfordulók
 1 – 140 éve született Octavian Goga román költő
  110 éve született Goda Gábor író
  100 éve született André Stil francia író
 3 – 30 éve halt meg Graham Greene angol író
  70 éve halt meg Henrik Visnapuu észt költő
 4 – 120 éve született Ion Breazu román irodalomtörténész
  45 éve halt meg Márton Gyula erdélyi nyelvész
  70 éve halt meg Ilarie Voronca román költő
  375 éve született Antoine Galland francia műfordító
 6 – 220 éve halt meg Földi János költő
  350 éve született Jean-Baptiste Rousseau francia költő
 7 – 150 éve halt meg Nicolae Nicoleanu román költő
 8 – 80 éve halt meg Marcel Prévost francia író
  480 éve halt meg Fernando de Rojas spanyol drámaíró
 9 – 395 éve halt meg Francis Bacon angol filozófus
  200 éve született Charles Baudelaire francia költő
  60 éve halt meg Alexandru Kiriţescu román drámaíró
  160 éve halt meg Vachott Sándor költő
 10 – 105 éve született Friedrich Heer osztrák kritikus
 11 – 220 éve halt meg Antoine de Rivarol francia író
  220 éve született Claude Tillier francia író
        70 éve halt meg Zsögön Zoltán erdélyi költő
 12 – 60 éve halt meg Sarkadi Imre író
  60 éve halt meg Henry de Vere Stackpoole angol író
 13 – 50 éve halt meg Juhan Smuul észt író

 14 – 170 éve született Adalbert Bezzenberger litván tudós
 15 – 100 éve született Ferenczi István erdélyi régész
 16 – 150 éve született John Millington Synge ír író
  100 éve született Peter Alexander Ustinov angol író, színész
 17 – 220 éve született Fogarasi János nyelvész
 18 – 140 éve halt meg Disraeli Beaconsfield angol író
  120 éve született Németh László
 19 – 130 éve született Riccardo Bacchelli olasz író
 20 – 110 éve született Gábor Áron németországi magyar író
  190 éve halt meg August Heinrich Julius Lafontaine 

német író
 21 – 205 éve született Charlotte Brontë angol író
 22 – 120 éve született Thury Zsuzsa író
 23 – 150 éve halt meg Émile Deschamps francia költő
  100 éve halt meg Farkas Pál író
  40 éve halt meg Zelk Zoltán költő
 24 – 290 éve halt meg Daniel Defoe angol író
  110 éve született Eugen Jebeleanu román költő
 25 – 400 éve született Roger Boyle angol író
 26 – 310 éve született David Hume angol filozófus
  180 éve született Julius Zeyer cseh író
 27 – 145 éve született Claude Farrère francia író
  110 éve született Kovács György erdélyi író
 28 – 130 éve halt meg Ján Botto szlovák költő
  175 éve halt meg Josef Jaroslav Langer cseh költő
 29 – 320 éve született Christian Ludwig Liscow német író
 30 – 35 éve halt meg Grandpierre Lajos író
  350 éve halt meg Fran Kristo Frankopan horvát költő
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Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Készült a Magyar Kormány
Támogatásával

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