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KARÁCSONYI ZSOLT

Fordított világok
Vidulj gyászos elme, megfordult a világ! 

Idézhetném, nem szó szerint. Most már lega
lább tudjuk: minden a feje tetejére állt, nem 
segít ólomnehezék, tőkesúly, ami a bábu fe
jét, az árbócot eredeti helyzetébe visszaránt
ja, túlságosan is kizökkentünk ahhoz, hogy a 
megszokott kerékvágásba visszatérhessünk – 
mert már a kerékvágás látványa is ritkán ta
pasztalható; földutakon, erdőkben, ahol van 
sár, ahol a kerékagy nem valami kültelki va
gány beszólásra emlékeztet, elmebéli állapot 
meghatározására, de nagyonis konkrét hely
zetre, megnehezített körülményre, valósághoz 
tapadásra, elmerülésre.

Jó ideje már, ha választ kívánunk találni az 
alapkérdésekre, csak kifele nézünk, nem a köz
vetlenül levőre, inkább a műholdak által sugár
zott információk irányába, és nem gondolunk 
a hajdani szigorú sarlóra, Szeléné szerelmére 
vagy más effélékre, ha az eget kémleljük (egy
általán). Azt gondoljuk: a közvetítettség, a dol
gok távolról, az űrből történő szemlélete valami 

új, pedig a távolságtartás igencsak régi dolog. 
Még öt évszázad sem telt el azóta, hogy Ari
osto üvegcsébe helyezte Orlando elméjét és fel
küldte a Holdra, a Föld e jobb sorsra érdemes 
mellékbolygójára, még kétezer év sem, amióta 
Lukianosz az Igaz történetben különféle űrbé
li csatákról tájékoztatta a bolygó földhözragadt 
lakóit, tükröt tartva, hogy abba tekintve álá
száll hassanak saját, nem annyira tragédiába, 
inkább szatírjátékba illő (belső) világukba.

Lukianosz, a Megnemírt szónoklat című mű
vében arról is értekezik, hogy a világ kezde
tén nem voltak tiszták és tisztátalanok, nem 
hordtak álarcot még a színészek sem, minden
ki egy hatalmas hordóban lakott, egyedül Di
ogenész ősét tartották kint a hidegben, mert 
az nem volt hajlandó tiszteletben tartani saját 
hordója megépítésekor a dongák közötti más
fél méteres távolságot, mondván, hogy a nagy 
távolság miatt, a deszkák között majd bezúdul 
az eső. Lukianosz azt is leírja, hogy Diogenész 
ősének elméje egy szép napon magától helyre
zökkent, ám széllelbélelt elméje utolsó komoly
talanságát (egyetlen rövid mondat), még a jö
vendőbe röpítette.

A mondat szó szerint így hangzott: Isa Poor 
és Domestos leszünk. Szabadabb fordításban: 
egyszerűek és szelídek.

Liu Fu (CN): Lost Paradise series (Elveszett paradicsom sorozat) VII. 
Lapszámunk 1, 4–6., 8., 11–12., 15–18. oldalait a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban 
megrendezett 6. Székelyföldi Grafikai Biennálé anyagával illusztráltuk.
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– Rendkívül szerteágazó műfordítói tevé-
kenységében – a kijelentés akkor is igaz, ha 
csak a magyar nyelvből átültetett műveket 
vesszük figyelembe – hogyan fér meg egymás 
mellett pl. Bogdán László, Markovits Rodi-
on, Rejtő Jenő, Kassák Lajos, Zalán Tibor, 
Esterházy Péter?

– Holott a szakterületem az angol nyelv 
és irodalom, magyar fordítóként debütáltam 
ifjúkoromban az irodalmi életben, a csodá
latos Kriterion Kiadóban, Domokos Gézá
nak köszönhetően, aki mindent megtett 
azért, hogy a romániai magyar irodalmat 
népszerűsítse műfordítások által. Így szü
lettek meg Bogdán László, Györffi Kál
mán, Markovits Rodion és Panek Zol
tánfordításköteteim. Bogdán Lászlóhoz 
hosszú és mély barátság fűzött, megtartot
tam az 1982–1984es években írott leveleit, 
abban az időszakban készítettem kísérleti 
regénye, a Helyszínkeresések forgatáshoz (În 
căutarea unor locuri de filmare) fordítását, 
erről leveleztünk. Visszatekintve, kérdése
im egy ártatlan és kezdő műfordító kérdései, 
akit a kommunizmus időszakában haszná
latban levő magyar–román szótárak (szer
ző: Kelemen Béla) egyáltalán nem segítet
tek, amikor olyan kifejezésekkel találtam 
szembe magam, mint például a strici vagy 
a strichel. Szívesen felajánlom egyébként a 
Lacival folytatott levelezésünket, ha mond
juk egy szerkesztő, irodalomtörténész ér
deklődne iránta. 2013ban a Tracus Arte 
kiadónál jelentettem meg a Címeremben két 
hattyú (Blazonul cu două lebede) című regé
nyét, amelyet még 1989ben fordítottam le 
a Kriterion számára. A statisztika szerint 
Bogdán László a Romániai Írók Szövetsége 
által legtöbbször kitüntetett magyar nyel
vű szerző. Szeretnék még tőle prózát fordí

tani – számomra ő a székelyföldi Faulkner, 
aki azonban Yoknapatawpha (a faulkneri 
„koholt megye”) helyett szereplőit valóságos 
szülőföldjén helyezi el. Laci ugyanakkor az 
erdélyi irodalom Pessoája is, Vaszilij Bog
danov fehér orosz költő megteremtője – úgy 
tervezem, hogy fordítani fogok néhány vers
folyamot a Bogdanovversekből is.

Rejtő Jenőt én ajánlottam az Univers Ki
adónak 1987ben – ő lesz mindig is a ked
venc szerzőm a teljes magyar irodalomból, 
székely nagyszüleim könyvespolcán fedez
tem fel gyermekkoromban, Csíkszeredá
ban. Zalán Tibort 2002ben ismertem meg, 
a Romániai Írók Szövetsége által szervezett 
Irodalmi nappalok és éjszakák fesztivál el
ső kiadásán a Feketetenger partján. Véle
ményem szerint az irodalomban rendkívül 
sokat számítanak az emberközi kapcsola
tok. Lefordítottam …és néhány akvarell (…și 
câteva acuarele) című kötetében megjelent 
neoromantikus poémáit, illetve az avant
gárd stílusú Ének a napon felejtett hintaló-
ért (Cântec pentru căluțul de lemn uitat la 
soare) című hosszúversét. Később az egyik 
drámakötetét szerkesztettem, és akárcsak 
Bogdán Lacival, Zalán Tiborral is tartós 
barátságot kötöttünk. Nagy örömömre szol
gált, hogy láthattam Katonák című darabját 
a Piatra Neamți Ifjúsági Színházban 2009
ben. Majd 2017ben a Majd megdöglünk cí
műt a bukaresti La Scena színpadán. Ba
rátság fűz több kortárs magyar szerzőhöz, 
Thuróczy Katalinhoz, Kovács Istvánhoz, 
Kiss Csabához, Rácz Péterhez is.

Kassák Lajos verseit azért fordítottam új
ra, mert a korábbi műfordítások tele voltak 
alapvető értelmezési hibákkal – és arra gon
doltam, egy ilyen nagy költő, mint Kassák, 
ennél jobb sorsot érdemel, román nyelven 
is. Esterházy a Humanitas Fiction Kiadó 

felkérésére került a portfóliómba, így kez
dődött. Majd Visky András felkérésére le
fordítottam Esterházy Rubens és a nemeuk-
lideszi asszonyok című „dramolettjét”, amely 
sajnos a fiókban maradt, mert Mihai Măni
uțiu nem találta elég izgalmasnak, illetve 
közben megjelent ugyanaz a mű román nyel
ven, Anamaria Pop fordításában.

– Hogyan fogadta a román olvasóközön-
ség Rejtő Jenőt és műveit? Mi a legnehe-
zebb és mi a legélvezetesebb Rejtő fordításá-
ban, kapott-e visszajelzést az olvasóktól – ha 
igen, mit emelne ki ezek közül –, illetve mi-
lyen Rejtő-művek fordításán, megjelentetésén 
dolgozik?

– A szőke ciklon és a Vesztegzár a Grand 
Hotelben első kiadása 1990ben, a második 
1992ben jelent meg, és összesen 70 000 pél
dány fogyott el belőlük. Az elveszett cirkáló, 
az Egy bolond száz bajt csinál és Az előre-
tolt helyőrség című regényeiből a teljes ro
mán nyelvű kiadás, azaz 20 000 kötet fo
gyott el 1993ban és 1994ben. Rejtőt nem 
nehéz fordítani, legalábbis a szavak szintjén 
nem. Ebből a szempontból nem San Anto
nio (azaz Frédéric Dard), aki értelmezhetet
len szlengben ír. A humort a legnehezebb át
vinni, megteremteni románul. Hogyha nem 
nevetek minden lefordított részletnél, akkor 
azt jelenti, hogy a fordítás nem sikerült. Két 
évvel ezelőtt a bukaresti Magyar Kulturá
lis Intézet szervezésében sor került egy fel
olvasószínházi estre, amely kudarcba ful
ladt. A Vesztegzár a Grand Hotelben című 
regényből olvastak fel, nem nevettem, és a 
teremben ülők semmilyen módon nem rea
gáltak a felolvasott szövegre. Sajnos, a ren
dező és a színészek sem értették meg, mi a 
szöveg tétje valójában. Sokkalta sikerültebb 
lett az az előadás, amelyet Thuróczy Katalin 
A felhők harcosai című darabjából állítottak 
össze elsőéves színis egyetemisták, a buka
resti Színház és Filmművészeti Egyetem 
új rektorának, Liviu Lucaciunak az osztá
lya. Szeretném lefordítani a következő évek
ben Az elátkozott part, A három testőr Af-
rikában és a Bradley Tamás visszaüt című 
Rejtő regényeket.

– Hogyan kerül a műfordító asztalára 
Totth Benedek Holtversenye? Mi fogta meg 
ebben a regényben (nyelv, hangulat, üzenet), 
mire számít, hogyan fogadják majd a román 
olvasók, milyen korosztálynak ajánlaná – 
vagy mindez nem korfüggő?

– A Holtverseny az Aramis kiadó felkéré
sére került az íróasztalomra. Miután elol
vastam az első bekezdést, rögtön felhívtam 
Ana Munteanut, aki ezt a közreműködési le
hetőséget felajánlotta, és azt mondtam neki: 
úgy gondolom, a lehető legjobban választot
ták meg a fordítót. Rendkívül hasznos „házi 
feladat” volt a Holtverseny fordítása, renge
teget tanultam a munkafolyamat közben, és 
intenzíven használtam a Hogymondom on
line szlengszótárt. A kiadók nagy reménye
ket fűznek ehhez a regényhez és a recepció
jához. A megcélzott korosztály véleményem 
szerint azoké a fiataloké kellene legyen, akik 
nem riadnak vissza a durva és vulgáris nyel
vezettől, de semmiképpen sem ajánlanám 
például Gelu Ionescu kritikusnak, aki levelet 
írt a Román Akadémiának, amelyben kérte, 
hogy tiltsák be a Shakespearefordítások ki
adását, amelyet az utóbbi tíz évben vezettem. 
Szerinte túlságosan obszcén…

GEORGE VOLCEANOV

1956ban született Bukarestben. Műfordító, lexikográfus és szerkesztő, aki több mint hat
van kötetet fordított románra angol, illetve magyar nyelvről. A Bukaresti Egyetemen diplo
mázott (1979), a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerezte doktori címét (2004). 
Hét egynyelvű és kétnyelvű zsargonszótár szerzője vagy társszerzője. Nemrég gondozásában 
és koordinálásával jelent meg a teljes Shakespeareéletmű román nyelven. Irodalmi tevé
kenységéért több alkalommal díjazta a Romániai Írók Szövetsége, a British Council, a Ro
mán Rádiótársaság és mások. Magyar nyelvről tolmácsolta Kassák Lajos, Petri György (ver
sek), Rejtő Jenő, Esterházy Péter, Bogdán László, Markovits Rodion, Kovács István, Totth 
Benedek (regény), Zalán Tibor (vers és dráma), Kiss Csaba, Thuróczy Katalin (dráma) írá
sait. A 11 kortárs magyar költő című versantológia román nyelvű kiadója és fordítója.

„Néha úgy érzem 
magam, mint egy 
Rejtő-regényhős”

Beszélgetés 
George Volceanov 
műfordítóval
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– Angol és román szlengszótárakat állí-
tott össze. Milyen gyakran kell „frissíteni” 
egy ilyen művet? Hiszen a szleng természe-
te éppen a képlékenység és az állandó vál-
tozás. Van-e a román szlengnek valamilyen 
sajátossága, milyen jövevény- és kölcsönsza-
vakat használ leginkább, és eltér-e ez földraj-
zi régiónként?

– Elfelejtette említeni a Magyar–ro-
mán szlengszótárat (Dicționarul de argou 
maghiar–român – Ed. Niculescu, 2011), de 
igaza van: a szleng instabil, illékony, állan
dó átalakulásban van, folyton elavul. Tíz
évenként esedékes egyegy javított, bővített 
kiadás elkészítése. Nagy öröm számomra 
az, hogy a fiam, GeorgePaul átvette tőlem 
a stafétabotot, a 2006os kiadás anyagát ki
bővítette és A román nyelv új szlengszótá-
ra címmel jelentette meg 2019ben. A ma
gyar–román szótár előszavában több, 
világnyelvekből átvett kölcsönszót mutatok 
be, amelyeket románok, magyarok egyaránt 
használnak. Ezek főként angol kifejezések, 
vagy német, olasz, francia, rromani nyelv
ből vett kölcsönszavak.

– Fordít lírát és prózát, színpadi műve-
ket, kortárs és klasszikus műveket egyaránt. 
Okozhatnak-e galibát a kötött formák – pél-
dául versek fordításakor –, vagy mindez in-
kább újabb és újabb kihívást jelent, szellemi 
pezsgést, tanulást, és a nyelvi-kulturális réte-
gek elmélyítését, kutatását? El lehet egy vagy 
több nyelvet „tökéletesen” sajátítani – vagy 
mindez folyamatos és állandó tanulást jelent?

– Ismertem olyan fontos műfordítókat, 
mint például az angol nyelvből fordító Anto
aneta Ralian vagy a már említett Anamaria 
Pop, akik egész életükben csak prózát fordí
tottak, és – nagyon ritkán – szintén a próza 
műfajában írt színpadi műveket. A versfor
dítás kihívás, főként a szonett, a rímes vers
formák, az  időmértékes vers. A  lírai szín
művek esetében még nehezebb a műfordítás 
– hiszen a verselés szabályainak betartá
sa mellett a szintaxis átlátható, a  párbe
széd pedig élő, követhető kell legyen. Vég
tére is, több olyan nagy költőről tudok (lásd 
a szerintem és generációtársaim szerint is 
túlértékelt műfordító Mircea Ivănescu ese
tét), akik egész pályafutásuk során képte
lenek voltak kéthárom rímpárt lefordítani. 
De a kihíváson túl ott van a jól sikerült for
dítás öröme, elégtétele: egy regény lefordí
tása fizikailag is megterhelő, az ember úgy 
érzi magát, mintha egy Rejtőregényhős len
ne, például a Menni vagy meghalni vagy a 
Csontbrigád valamelyik karaktere, akit 
travaux forcéera, kényszermunkára ítél
tek… A rímes versek fordítását leginkább a 
gyémántcsiszoló munkájához hasonlítanám. 
A versfordítás aprólékos munkát, figyelmet 
és türelmet igényel, alaposan ismerni kell 
a célnyelv forrásait, határait, és persze kell 
egy kis szerencse, ihlet is. Időnként hogyha 
„nem jön be” a rím, inkább lefekszem vagy 
nekifogok valami másnak. Elégedett vagyok 
azzal, ahogyan Shakespeare rímekben gaz
dag színműveit sikerült átültetnem román 
nyelvre, A tévedések vígjátéka című komé
diát például, amelyben az ötödfeles jam
bus váltakozik alexandrinusokkal, vagy a 
II. Richárd című történelmi drámát, amely
nek megírásakor többféle rímet használt a 
szerző. A bukaresti Teatru Micben egy ifjú 
rendező által színpadra állított II. Richárd 
óriási közönségsikernek örvendett, főleg a 

fiatalok körében, ez pedig nem jellemző a 
Shakespearedarabokra – a siker azzal ma
gyarázható, hogy fordításomban jól kevere
dett a rím és a természetes beszéd. Ismerem 
viszont a korlátaimat is, vannak olyan szer
zők, akiket nem tudok az eredeti minőség
ben visszaadni románul, ilyen például John 
Donne és Balassi Bálint, ezért inkább hűsé
ges olvasójuk maradok.

– Számos magyar–román műfordítói mű-
helyszemináriumot szervezett, vezetett az el-
múlt évtizedekben, ezekből a műhelyekből egy 
új, friss műfordító nemzedék lépett ki a „pré-
rire” – akik gyakran a lefordított művek nép-
szerűsítésében és a „hídépítésben” is szerepet 
vállalnak, folytatva ezáltal valamiféle hagyo-
mányt, a Kriterionét, vagy annál is korábbit. 
Milyen összetevőkkel kell rendelkeznie a „jó” 
műfordítónak, és milyen lehetőségei vannak, 
ha erre a pályára lép?

– Megtisztelőnek éreztem Rácz Péter meg
hívását, aki 2012 szeptemberében kért fel 
arra, hogy nyissam meg a balatonfüredi Ma
gyar Fordítóházban a magyar–román mű
fordítói szemináriumok sorozatát. 2017ig 
további három szemináriumot szerveztünk 
ott, illetve két fordítóműhelyt Nagyváradon 
és Csíkszeredában. A szemem előtt nőtt fel 
egy olyan műfordítói nemzedék, akik készek 
arra, hogy továbbvigyék Gelu Păteanu, Pa
ul Drumaru és Marius Tabacu munkáját. 
Ugyanakkor bebizonyítottuk balatonfüre
di házigazdáinknak, hogy megérdemeltük 
ösztöndíjainkat és a balatoni vakációzást, 
hiszen a füredi műhelymunkák eredemé
nyeképp több közös fordításkötet jött létre. 
Színpadi műveket, prózát és verset fordí
tott az irányításom alatt Gabriela Constan
tin, Alexandru M. Călin, Tomonicska Ingrid, 
Bara Hajnal, Fülöp Zsigmond, Nagy Eszter, 
Mihók Tamás. Úgy gondolom, hogy a „jó mű
fordítónak” nagy munkabírása és erős mo
tivációja kell hogy legyen, és tisztában kell 
lennie azzal, hogy ez egy szenvedély, nem 
pedig meggazdagodási lehetőség, emellett 
kell némi szerencse is az életben, amelynek 
következményeképp az ember egy becsüle
tes kiadóval dolgozhat, és olyan szerzőkkel, 
akik arra késztetik, hogy vágyjon a műve
ik újrateremtésére. A műfordítás tulajdon
képpen adott szöveg újrateremtése egy má
sik nyelven. Ám annak, hogy ebben sikeres 
legyen valaki, több előfeltétele is adott kel
lene legyen: szilárd filológiai alap és számos, 
a gyermekkortól kezdődően olvasással eltöl
tött óra, illetve a folyamatos és figyelmes ol
vasásé. Azok a fiatal műfordítók, akikkel 
együtt dolgozhattam, teljesítik mindezeket 
a feltételeket, hiszen egyrészt filológusok, 
másrészt többen közülük kiváló és eredeti 
szerzők, mint például Andrei Dósa és Mihók 
Tamás, vagy egyetemi közegben dolgoznak, 
mint például Tomonicska Ingrid, Alexandru 
M. Călin, színházi emberek, mint Gabriela 
Constantin, vagy a napi sajtóban tevékeny
kednek, mint Fülöp Zsigmond.

– A fordítói projektek kivitelezésekor időről 
időre a kudarcokat is el kell viselni? Mennyi-
re vevők a hazai könyvkiadók a magyar iro-
dalomra? Fontosak-e a díjak, elismerések – 
az olvasók, a szakma visszajelzései?

– Több olyan román kiadó is van, amely 
folyamatosan népszerűsíti a magyar irodal
mat: a Polirom kiadó Gaboș Ildikó fordítá
sai által, vagy a Tracus Arte, amelynél volt 

egyetemi társammal, a Nagybányáról szár
mazó Vlaicu Zsuzsával alkottunk csapatot, 
a  Curtea Veche, amely többek között egy 
elég tekintélyes Esterházyválogatást adott 
ki az évek során, a Next Page, amellyel a 
már említett Bara Hajnal műfordító közre
működik, ezekhez a kiadókhoz csatlakozott 
a közelmúltban a Minerva és az Aramis is, 
ez utóbbiaknak sikerült EUs pályázatok ré
vén finanszírozást szerezni több magyar iro
dalmi mű lefordításához és kiadásához. Lé
tezik tehát a kedvező környezet a magyar 
irodalom népszerűsítésére, a  kis példány
számért és a még kisebb eladási mutatókért 
azokat az időket hibáztathatjuk, amelyek
ben élünk, a technológiai forradalom idejét, 
amely magával hozta például azt, hogy az 
emberek nyájként viselkedve átszoktak az 
okostelefonok böngészésére. Ha a telefon túl 
okos, az ember elbutul, ez pedig nem kedvez 
az olvasási szokásoknak. 

Említenék egy paradox dolgot is: sokkal 
könnyebb volt a kiadókat rávenni arra, hogy 
több magyar szerző művének műfordítását 
megjelentessék (igaz, gyakran ingyen dol
goztam, anyagi elvárások nélkül fordítot
tam, úgy tekintve ezeket a munkákat, mint 
egyféle visszatérést gyermekkorom, az anyai 
nagyszüleim nyelvéhez), mint hogy bevállal
ják Shakespeare életművének újrafordítását. 
Furcsa, nem? Az olvasók és az irodalomkri
tika mindig jó szándékú és figyelmes volt ve
lem, a munkámmal kapcsolatban.

Ami a díjakat illeti, valósággal szégyen
kezem amiatt, hogy milyen sokat kaptam 
(14et), a  legutóbbit a Romániai Írók Szö
vetségétől a Lear király fordításáért. Nyil
vánosan is bejelentettem, hogy ezután el
zárkózom az írószövetségi díjaktól, hiszen 
sok tehetséges műfordító van, aki megér
demli, hogy elismerjék tevékenységét. Ör
vendtem, amikor Marius Tabacu megkap
ta az írószövetség műfordításért járó díját 
pár nappal azelőtt, hogy elhunyt volna, ha
lálával óriási veszteség érte a szakmát, és 
nem csak. Ennek ellenére bizakodóan tekin
tek a jövőre: Balatonfüreden megismertem 
egy fiatalembert (Alexandru M. Călin), aki 
könnyűszerrel fordítja magyarból román
ra Petőfi Sándor vagy Ady Endre sorait, Ja
nus Pannoniust latinból, Shakespearet és 
Marlowet angolból, Baudelairet franciából, 
Marchot katalán és Aretinót olasz nyelvből. 
Ő az, aki túlszárnyalva mesterét, elkészíti 
majd az ideális román nyelvű fordítását Ba
lassi Bálint költeményeinek.

– Milyen művek fordításán dolgozik éppen?

– Jelenleg Karácsonyi Zsolt Ússz, Faust, 
ússz! című verseskötetének előszavával bíbe
lődöm, e kötet fordítását évekig halogattam a 
Shakespeareéletmű kiadása miatt. Miután 
ezt befejeztem, nekilátok a 2010 és 2019 kö
zött kiadott 16 kötetes shakespearei életmű 
javított változatának. Az új formátumnak kö
szönhetően a szövegek kilenc kötetbe sűrít
ve jelennek meg, ezek közül az első három – 
szonettek, poémák, történelmi drámák – jövő 
év első felében lesz kész. Írni fogok egy mo
nográfiát a Shakespeareéletmű újrafordítá
sáról, és lefordítom Marlowe csodálatos tra
gédiáját, amely megihlette Karácsonyi Zsolt 
„fausti költeményét” is, illetve a már említett 
Rejtőregények átültetését kezdem el. Hogy
ha egészségesen átvészeljük a világjárványt, 
akkor Bogdán László műveinek is nekilátok.

MÁRTON EVELIN
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BORSODI L. LÁSZLÓ

Én láttam őket1

 (Édesapám archív felvételeiből)

Nem csak úgy, ahogy reggel az oltár előtt térdet hajtottak, és 
nem csak akkor, amikor csuhásan egyszerre felálltak, egyszerre 
leültek zsolozsmázás közben, vagy a refektóriumban csendben 
ebédeltek. Nem csak úgy, ahogy Krisztust magasra emelték, és 
nem csak akkor, amikor gregoriánt énekeltek, Miatyánkot, Hi-
szekegyet vagy Üdvözlégyet imádkoztak. Nem csak úgy, ahogy 
a bűnbánó lelket meghallgatták, feloldozták, és nem csak ak-
kor, amikor a nyitott sírnál a sírókkal ők is sírtak, a feltáma-
dásról beszéltek, vagy a szegényeknek ételt osztogattak. Nem, 
nem csak úgy, ahogy fekete autóval vagy tehervagonban elvitték 
őket, és ahogy utánuk üres cella, feldúlt kolostor, málló temp-
lom. És nem, nem, nem csak akkor, amikor évek múlva megtör-
ten, ráncosan visszatértek, hogy mindent újrakezdjenek.
Én úgy láttam őket, ahogy már sohasem. Úgy láttam, ahogy 
más soha már.

Csodák nélkül
Először a Seraphicum falai között, majd Mikházán a regge-
li, az esti zsolozsmában, a mezőn kapálás közben, tűző napon, 
utóbb Kolozsvárt a ferencesek templomában, az Arany János ut-
cai épületben, az albérletemben. Mindenhol ott voltál, mindenhol 
úgy szóltál, hogy hallgattál, meghallgattál, de hagytad, téged 
a pribékek üldözzenek, száműzzenek: előbb a főtériből a város 
széli templomba, majd penészes lebujokba, temetőbe, üres krip-
taboltba. És hagytad, hogy társaimmal oda is kövesselek, ott is 
megtaláljalak.
S mert ha téged igen, hát engem, barátaimat is üldözzenek, szót-
lanul tűrted, hagytad ezt is. És hagytad, hogy átmeneti szállá-
somat felforgassák, könyveimet elkobozzák, s jaj, gyerekkori nap-
lóimat szemem láttára széttépjék, elégessék, engem meg napokig 
sötét cellába zárjanak, vakszemüveggel vezessenek a tiszti szo-
báig, és éjfélkor vallassanak.
A vallató tiszt szobájában is te hallgattál, ő üvöltött, ököllel ar-
comba vágott, orromból folyt a vér, hagytam. Hagytad.
És ha akkor nem, már ne szólj, most már ne tégy csodát!

Medallion
 „Tenger enged, bilincs törik…”
  (Szent Bonaventúra)

Nagycsoportos vagy elsős vagyok, a  közeli fürdővárosba me-
gyünk kirándulni: én, édesanyám, nagytatám, egyik nagyma-
mám, másik nagymamám, nagynéném és a nővérem.
Édesapám egy későbbi vonattal jön utánunk. Ülök a földre terí-
tett takarón. A távolban a napsütésben remegnek a fűszálak. S 
a fűszálak között egyszercsak: a cipője, a lába, a hasa, a nyaka, 
az arca. Mosolyog, integet, én szaladni kezdek felé, már-már a 
nyakába ugornék, de örömömben éktelent káromkodom.
Édesapámmosoly volt, édessapámmosoly nincs. Komor fellegek, 
eső, messze mennydörgés. Ijedt vagyok, sírnom kellene. Ő leha-
jol hozzám: mutatóujjával kíséri, amit magyaráz. Mond. Vala-
mit mond.
Vihar csendesül, felhő oszlik. Az ablakon túl senki. Süt a nap.

Darnyi
 (Szöul, 1988, 200 m vegyes)

Jaroscsuk hallatlan első ötvennel kezd, testhosszal vezet Darnyi 
előtt, aki negyediknek fordul, 27:06, a villanyt már rég elvették, 
éjfél körül járhat, de a Selena rádió elemmel is megy, igen las-
sú volt az első ötven, most a hát jön, itt kellene belehúzni, javí-
tani, feljönni, ülünk ketten édesapámmal a rádió előtt, nem le
het túl hangosan hallgatni, nehogy valaki meghallja, Jaroscsuk 

még mindig háromnegyed testhosszal vezet Darnyi előtt, itt Dar-
nyi most már a második helyen, de Jaroscsuk előnye igen tete-
mes, édesapám arca vörösebb, nem néz rám, úgy nézi a rádiót, 
mint a tévét, nem tudom, mi lesz, messze világcsúcson belül for-
dul Jaroscsuk, Darnyinak most a mell ötvenen kell valamit hoz-
nia, mert háromnegyed testhossz hátrányban van, itt elhalkul, 
recseg a rádió, valami román zene egy másik adóról áthallat
szik, és nagyon erősen úszik Darnyi túlsó oldalán Patrick Kühl, 
a mellúszásban alig-alig csökken, Jaroscsuk előnye még mindig 
fél testhossz, Tamás azonban egyre keményebben úszik, de Kühl 
is vele tart, édesapám arca még vörösebb, nagyot sóhajt, már a 
rádióra sem néz, Jaroscsuk valamit lassult, és a falhoz érkezve 
teljesen együtt, de egy jó karcsapásnyival még mindig Jaroscsuk 
vezet, most a fordulónál hárman szinte egyszerre, bár Jaroscsu-
kot elsőnek láttam fordulni, édesapám keze ökölben, az én szí
vem is nagyon ver, Jaroscsuk még mindig világcsúcsrészidőn be-
lül, a riporter hangja egyre hangosabb, még harminc méter van 
hátra, Darnyinak már két karcsapás előnye van, és ez az előny 
egyre növekszik, édesapám halántéka lüktet, háromnegyed test-
hossznyi, egy testhossznyi, ökölben a keze, nem lehet megver-
ni, drukkolok Darnyinak, és drukkolok annak, hogy édesapám 
drukkol, Darnyi Tamás, Darnyi Tamás, édesapám ökle vissza
fojtva üti az asztalt, még egy csapás, még egy, megvan, meg-
van, Darnyi Tamás olimpiai bajnok, édesapám sír, összeboru
lunk, sírok én is, Darnyi aranyérmes, világcsúccsal aranyérmes, 
2:00:17, Kühl előtt és Jaroscsuk előtt, ki érti ezt, megint magyar 
arany, magyar siker, milyen közel van egymáshoz öröm és sírás, 
Darnyi a legjobb, Darnyi olimpiai bajnok, visszhangzik, halkul, 
visszhangzik, a riporter hangja távolodik az éterben, egyre job
ban recseg a rádió, egyre jobban, már csak recseg, csak recseg, 
már a recsegést se hallani.

Jegyzet
1 Az Estére megöregszel című ciklusból.

Supicha Sutanthavibul (TH): Insane Instinct (Őrült ösztön) 6.
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Karin Gündisch 1948ban született a Szeben megyei Nagydisznódon. Germaniszti
kát és romanisztikát tanult a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen, majd a 
bukaresti egyetemen. Bukarestben némettanárként tevékenykedett, emellett az írott 
és elektronikus sajtó külső munkatársaként. 1984 óta él Németországban, 2018ig Bad 
Krozingenben, azóta Hamburgban. A nyári hónapokat itthon, Kisdisznódon tölti csa
ládjával. Szabadfoglalkozású író, könyveit számos nyelvre (angol, francia, román, japán, 
koreai, horvát és szlovén) fordították. Irodalmi munkásságát több díjjal és kitüntetés
sel méltatták. Számos gyerekkönyv szerzője, a Das Paradies liegt in Amerika (How I be
came an American, Chicago) címűért 2002ben megkapta az Amerikai Egyesült Álla
mok legjobb idegen nyelvű gyerekkönyvéért járó Batchelder Award díjat.

KARIN GÜNDISCH

A mennyország 
kapujában
Karl furgonnal érkezett Németországba, 

tolószéke ugyanis nem fért be a Románia–
Németország útvonalon menetrendszerű
en közlekedő buszba. Három napig tartott 
az út, és ugyanennyi ideig ült szinte meg
szakítás nélkül székében. Szerettei mel
lette foglaltak helyet a kényelmesnek alig
ha mondható üléseken: Ida, akivel szinte 
negyven éve házasok voltak, Renate, a lá
nya, és Nena, az unokája.

Indulás előtt Ida figyelmeztette őt: – 
Az utazás alatt böjtölni fogunk, mintha 
nagyhéten lennénk. – Habár november 
volt. Karl csak bólintott, nem rázta meg 
túlságosan a bejelentés, hisz világéleté
ben sokáig bírta evés nélkül.

– Inni sem fogsz – tette hozzá a felesé
ge. – Sem sört, sem teát, vizet sem, sem
mit. Nem tudunk folyton emelgetni, ha vé
cére kell menned!

Karl bal oldalára volt lebénulva, és kö
véren, egy éve csak ülve vagy fekve élt, ha 
ezt még lehet egyáltalán életnek nevezni. 
Általános értelemben még talán igen, de 
utazáskor semmiképp. Természetesen azt 
is látta, ahogy a felesége és lánya, amikor 
azt hiszik róla, hogy elaludt, titokban fa
latoznak és vizet kortyolgatnak.

Leírhatatlan szomjúság gyötörte, de 
tudta, hogy nem szabad innia. Arra kér
te hát Idát, hogy nedvesítse meg az ajkát, 
adjon neki bár egy vizes zsebkendőt, amit 
szopogathat, egy darab kendőt, amit a pá
cienseknek szoktak, ha műtét után feléb
rednek az altatásból és még nem szabad 
inniuk. A  szomjazást már régóta ismer
te. Elhomályosította az elméjét. Avagy az 
éhség lett volna az oka? Amikor vakbéllel 
műtötték, ez még a Ceaușescuidőkben tör
tént, amikor még benzint kellett szerezni a 
kórházba szállításra, másképp ki sem jött 
a mentő, az altatásból ébredve vizet kért. 
Ida vagy tán Maria, akit néha felkeresett, 
hogy kitombolja magát, ahogy akkori
ban mondogatta, egy vizes kendővel meg
nedvesítette az ajkát, és ő azt szopogatta. 
Ez is azon órák egyike volt, amikor min
denből vizet facsart volna, vízre áhítozott. 
Egyébként szívesebben fogyasztott alkoho
los italokat, például otthoni leánykát, amit 
az udvarán felfuttatott szőlőből készített, 
a Regátból hozatott édes szőlővel feljavítva, 
azt a savas, gyümölcsös bort, rosét, amely

hez nem adott cukrot – azaz nem rámpást, 
amilyent például a szomszédja készített. 
És a saját főztű pálinkáját is szívesebben 
itta, amelyet szilvából vagy barackból ké
szített, avagy körtéből, épp mi volt a kert
ben, épp milyen volt az év. Jó szilvatermés 
ritkán fordult elő, és miután a bádogos ci
gánytól, aki minden évben benézett hozzá, 
megvásárolta a rézüstöt, elláthatta magát 
kétszer lefőzött pálinkával. Kiváló minő
ségű volt, és ezt az ellenőr is értékelte, aki 
késő ősszel, amikor a falu pálinkafelhőben 
úszott és minden kapu zárva volt, végig
járta az utcákat, sorra döngetve a kapukat. 
– Van itthon valaki? – hangzott a kérdés, 
mire Ida odament az ablakhoz, vagy az is 
lehet, hogy Ileana volt az, akinél néha ki
tombolta magát, ahogy mondogatta, ami
kor Ida gyógykúrára ment. No de mégis
csak késő ősszel lehetett, Herkulesfürdőről 
való visszatérte után, amikor Ida kikiál
tott: – Karl elutazott, jöjjön vissza két nap 
múlva! – És ilyenkor az ellenőr szolgálati 
idején kívül tért vissza, majd két liter hat
vanfokossal távozott. Kéz kezet mos, ilyen
kor nem szokás garasoskodni.

Nena egy újmódi valamit szürcsölgetett, 
Fantát vagy hasonlót, azt a színezett, nem 
természetes valamit, amit utált ugyan, de 
most annyira szomjas volt, hogy a legszí
vesebben kitépte volna az üveget a gyerek 
kezéből.

Ida suttogva szidta a kislányt, akinek 
nyolcévesen nem volt annyi esze, hogy az 
üvegből dugiban igyon, Renate pedig vé
delmébe vette, úgyszintén suttogva. Ne
na a nagymamáról az anyára pillantott, 
majd becsúsztatta az üveget a hátizsákba, 
és nem túl hangosan, de nem is túl hal
kan így szólt: – Pisilni kell. – A két nő vil

lámgyorsan leintette: Psszt! Ida Karlra 
pillantott, és odasúgta Renaténak: – Nem 
vagyok benne biztos, hogy alszik! –, majd 
megkérdezte a sofőrt, szintén suttogva, 
hogy meg tude állni a következő illem
helyen. Mire az, fejét oldalra fordítva egy 
táblára mutatott, és beleüvöltött a motor
zúgásba: – Még öt kilométer a következő 
vécéig!

Karl csukva tartotta a szemét, és még 
akkor sem nyitotta ki, amikor a kocsi meg
állt, és előbb Renáta Nenával, majd Ida ki
szállt belőle. Tudorra gondolt, a rossz útra 
tévelyedett vejére, aki nem akart kiván
dorolni Németországba, aki feladta a kő
műves szakmáját és most cigarettafutár
ként dolgozik, amerikai cigarettákat visz 
a szerbiai határtól Bukarestbe vagy Er
délybe, és ezzel a jövedelmező munkával 
tízszer annyit keres, mint kőművesként, 
Tudorra, aki megvetette a szilvapálin
kát és csak Hennessyt ivott, és aki, mió
ta sok pénze van, Auroránál tombolja ki 
magát, mint mondogatta. Renate pedig 
otthon tombolt, és Ida a tekintetével, de 
saját kezűleg is meg tudta volna ölni Tu
dort, ha módja lett volna rá, még ha Ne
na apja is volt, Uram, bocsásd meg a bű
neimet!, de csak egyetlen dolgot mondott 
Renaténak: – Látod, elleneztem, hogy egy 
románhoz menj feleségül! Most aztán meg
kaptad! – Renate, akárha tarantula csípte 
volna meg, felszökött: – S még te beszélsz! 
Miközben apa a konyhaasztal körül ker
geti Friedát?

Karl látta is magát az asztal körül ro
hanni, Frieda kezében egy üveg bor vagy 
bodzaszörp volt, amit Ida júniusban friss, 
később, ősszel pedig szárított bodzavirág
ból készített. Rengeteg bodzaszörpöt ittak, 
szinte semmibe nem került és finom is volt, 
Ida különösen szerette. A bodza a ház mö
gött nőtt, a patak partján, e szinte észre
vétlenül csobogó csermely mentén, mely 
hóolvadáskor megduzzadt és magával ra
gadta a tyúk és nyúlketreceket, s egy gát
szakadás alkalmával két lovat is elkapott 
és elsodort – ezeket a hídoszlopok körü
li bozótos fogta fel. A cselédfiú is, aki egy 
távolabbi faluból származott, belefulladt 
egykor, és csak másnap találtak rá a pa
tak alsó folyásánál, a hordalékban, döglött 
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tyúkok és nyulak között. Karl visszaemlé
kezett a tavaszi nagy áradásokra, amikor 
a pincéjüket is elöntötte a víz.

Nem tudta, hogy csak elképzelie a 
húgyhólyagja feszítését, avagy valóban ér
zie, szemét továbbra is csukva tartotta, és 
látta a pálinkás és boroshordókat a pincé
ben a vízen lebegni, és hallotta Idát, avagy 
Maria volte, amikor Ida Renaténál volt, 
aki vajúdott, vagy Aurora volte, de nem 
is, Ida kellett legyen, mert ő, csakis ő tud
ta ezt üvölteni: – A befőttek! – Igen, a be
főttek, háromféle gyümölcsből: tavasszal 
meggy, nyáron sárgabarack, ősszel szilva, 
ugyanabban a lében kifőzve. Karlt sosem 
érdekelték különösebben ezek az édes dol
gok, de most összefutott a nyál a szájában, 
ahogy a befőttesüvegekre gondolt, melyek 
a vízben úszkáltak a tavalyi krumplik és a 
fonnyadt almák között, amiket arrább lö
kött. A vízbe merült lépcsőről odanyújtotta 
a feleségének a kompótokat, óvatosan, ne
hogy a hordókhoz túl közel menjen és a fal
nak nyomva szétzúzza őket. Még érezte egy 
pálinkáshordó nyomását, amint őt oldalra 
löki, aztán már csak Ida kiáltását hallotta.

Amikor a sofőr hirtelen befékezett, ko
csis módjára egy nagyot káromkodott. 
A  tolószék Karllal együtt Renate széké
nek csapódott, aki a biztonsági öv szorí
tásában, levegő után kapkodva így szólt: 
– Mama, nyugodj már le! Hát nem látod, 
hogy egy svájci jobbról megelőzött?

Ida semmi ilyesmit nem látott, a svájcit 
sem, és azt sem, hogy jobbról, s az autók 
sem érdekelték, természetszerető ember lé
vén jól megvolt technika nélkül, mindig is 
lelkesedett a szép, folyók, tavak ékítette tá
jakért. A tengeren azonban sohasem volt, 
annak ellenére, hogy ugye Romániában 
ott a Feketetenger a sós vizével, amelybe 
a Duna édesvize folyik, miután sok más fo
lyót magába nyelt. Karl arra gondolt, hogy 
ő most úgymond a Dunadeltától a Duna 
forrása felé halad, a folyó áramlási irányá
val ellentétesen, és arra is, hogy a folyók 
sosem folynak vissza a forrásukhoz. Ida vi
szont Svájcba vágyott, a Matterhornt akar
ta látni és a bernáthegyiket a hűséges te
kintetükkel, és a vöröskeresztet is, ami 
Svájcból származik. Nekik egy foxterrier
jük volt, a bernáthegyi akkora, mint egy 
borjú és tönkrezabálja a gazdáját, a sváj
ciak viszont gazdagok, ők megengedhetik 
maguknak a borjút, nyakán a pálinkáshor
dócskával. Burkus is volt annyira jó, mint 
a bernáthegyiek, még ha keverék is volt 
és nem tiszta foxterrier. Karl minden reg
gel friss vizet tett elé és enni adott neki. 
Egyszer ki is kapott Karltól, mert víziszo
nyos létére levadászta a szomszéd kacsá
ját, amire nem is lett volna szükség, mert 
Karl adott neki enni, levest, beleaprózott 
kenyérrel, úgyhogy még csak éhes sem le
hetett. Szomszédja, Bernhard éktelen pa
táliát csapott, és csak egy hosszasabb vita 
után sikerült megegyezniük: a szomszéd öt 
vagy hat csirkét kapott a kacsájáért, aztán 
megittak egyegy kupica pálinkát, és köz
ben Karl hallotta, amint Ida vagy tán Ma
ria volt, mert Ida akkoriban sárgasággal 
feküdt a kórházban, de nem, mégiscsak Ida 
hangja volt, ezt mondja: – Ti aztán minden 
alkalmat kihasználtok, hogy igyatok!

Pedig akkoriban igencsak keveset ittak, 
mert kánikula volt, és a kert végi patak, 
a  csermelyecske alig szállított vajmi ke
vés vizet, szinte kiszáradt minden június
ban, és a szomszéd kacsái az udvarban le
vő marhavályúban fürödtek. Minden egyes 
nyáron annyira leapadt a talajvíz, hogy a 
faluban csak a mélyebbre fúrt kutakból le
hetett vizet hozni. A kutat Karl maga épí
tette, akkoriban ugyanis még nem gondolt 
kivándorlásra, mélyebbre fúrta, és így bő
ségesen volt is vize. A szomszédoknak is 
tudtak adni, úgyhogy folyamatos jövésme
nés volt náluk. Az ember már semmit nem 
tehet anélkül, hogy azt valamelyik szom
széd ne látná, csak a budin lehet egyedül. 
Este, amikor már jó sötét volt, még mindig 
jöttek a távolabbi szomszédok vízért, úgy
hogy Karl mármár felrobbant, ezért elő
vigyázatosságból inkább bezárta a kaput, 
akárcsak pálinkafőzéskor. A  locsolást is 
megtiltotta Idának, a hortenzia különösen 
vízigényes virág lévén, sem azt, sem őszi
rózsát nem öntözhettek a saját kertjükben, 
miközben a szomszédban szomjaztak a te
henek. A meteorológiai szolgálatban kevés
bé lehetett megbízni, mint megannyi más
ban az országban, néha azonban stimmelt 
az előrejelzés: rég nem volt eső. A hortenzi
ák tönkrementek, az őszirózsák kiszárad
tak és sárga félelemhajtásokat növesztet
tek, a gyümölcs összeaszott, a jószág pedig 
üvöltött a szomjúságtól. Karl reggel felné
zett az égre és esőt kívánt, melynek Scheel 
irányából kellett volna érkeznie. A temp
lomban is vízért fohászkodtak, ám az eső
re még várni kellett. A fű kiégett, a tehene
ket le kellett vágni, és ősszel a széna ára az 
egekbe szökött. A hegylakók, akiket nem 
került el az eső, a telet várták, hogy a hó 
megérkeztével a széna ára tovább emel
kedjék. A Dunánál élni, víz mellett, erről 
beszélgettek, ám ez is csak szóbeszéd volt, 
mert senki sem költözött át Erdélyből a Re
gátba, a Dunához, ahol a nyarak még for
róbbak voltak. Ha már el kell költözni, ak
kor már inkább Németországba, esetleg 
a Rajna mentére, de persze akár a Duna 
vagy a Neckar mentére is; a Feketetengert, 
amelyet Ida sosem látott, a Bodentóra cse

rélni, édesvíz, ivóvíz is van ott rendesen, és 
ugye ott van Svájc is, melynek nincsenek 
nagy folyói, de áradásai és aszályai sincse
nek. Svájc azonban csak úti célként jöhe
tett szóba, talán Renate egyszer majd ki
rándulást tervez oda és magával viszi Idát 
is, aki soha nem kirándult életében, csak 
néhányszor ment el a reumáját kezeltetni 
Báznára és egyszer Herkulesfürdőre. Her
kulesfürdő egyébként nem volt messze at
tól a helytől, ahol a Duna hatalmas víztö
mege a Vaskapunál feltorlódik.

– Torlódás – mondta a sofőr, majd lassí
tott –, ez még elhúzódhat. – Ida is megszó
lalt, mármár viccelődve: – Mondd, Karl, 
élsze még? – Mire Karl így válaszolt: – 
Igen, de igyekszem erről megfeledkezni. – 
Én sem eszem semmit – mondta Ida. Ta
lán neked is könnyebben megy a böjtölés, 
ha tudod ezt.

– Szomjas vagyok – mondta Karl, mire 
Ida újból odanyújtotta neki a nedves ron
gyot, hogy szopogassa, ám Karlt hirtelen 
elöntötte a méreg.

– De Apa – szólt Renate –, csak segíte
ni akar.

– Mi voltam, és mi lett belőlem! – mond
ta Karl. – Egy nyomorék.

– Teljes életed volt – válaszolta Ida. – 
Légy elégedett. Ezen úgysem tudunk 
változtatni. Nemsokára megérkezünk 
Németországba. Ott pedig minden aka
dálymentesített.

– Adj egy korty vizet! – kérlelte Karl.
Renate odanyújtott neki egy szinte üres 

vizesüveget, s Karl mohón kiitta. Éhesnek 
nem volt éhes.

A torlódásnak hamarosan vége lett, és 
a sofőr behajtott egy parkolóba. Közös erő
vel kiemelték Karlt tolószékestől a kocsi
ból, szüneteltek egyet. Karl hagyta, hogy 
Ida, még jó, hogy nem Maria, Leana vagy 
Aurora volt az, kioldja a gatyamadzagját 
és kigombolja a sliccét, és megpróbált vi
zelni. Csak egy pár csepp, s annak is a fe
le a nadrágjára. – Majd foltos sliccel érke
zem Németországba – mondta. – Már rég 
Németországban vagyunk – vágta rá Ida, 
majd begombolta a nadrágját és visszatol
ta a furgonhoz. Hárman emelték be a to
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lókocsit, mire a sofőr kegyetlen elégtétel
lel ezt kérdezte: – Hát nincs igazam, hogy 
a tolókocsi szállításáért dupla árat kérek? 
– Ida és Renate alázatosan bólogatott, Karl 
hallgatott. A gyerek a biztonsági öv mögött 
aludt, nyöszörgött álmában. Továbbhajtot
tak, esni kezdett. Karl hallotta az esőcsep
peket a tetőn kopogni, és kinézett a sötétbe. 
Németországot akarta látni, de nem látott 
semmit. Tán éjfél is megvolt már. A rádió
ból zene szólt, a fűtés is be volt kapcsolva. 
Karl végtelenül fáradtnak érezte magát, és 
arra gondolt, milyen jó volna most elaludni, 
és a saját, immár elhagyott házában ébred
ni. Kimenni a házból, érezni az esőt, mely 
oly nagyon kellett már a földeknek. Neki 
személyesen soha semmit nem jelentett az 
eső. Látta magát, amint egy húsvét alkal
mával, pontosabban röviddel húsvét előtt, 
röviddel Nena születése után, azaz nyolc 
éve, hazafelé ment az esőben, miután Re
naténak, aki egy fűtetlen szobában feküdt 
a csecsemővel, hősugárzót vitt. Ida Rena
ténál maradt, és megpróbálta kifűteni a 
gyerekszobát, Nenát pólyába rakta; a gye
rek üvöltött az éhségtől és a hidegtől, vagy 
az is meglehet, hogy minden ok nélkül, az
tán Renate mellre tette, de a gyerek lus
ta volt szopni. Karl hazamenekült. Hosszú 
út, esőben. A kocsinak gyenge fénye volt, 
és ahogy korábban besötétedett, mint ar
ra számított, az esőben elmosódott tájban, 
az út szélén egy árnyékot pillantott meg, 
pontosabban kettőt. Megállt, de mivel sem
mit nem látott, visszatolatott, és akkor vet
te észre a férfit meg a gyereket. Felvette 
őket. Egy kislányt, olyan korút, mint most 
Nena, és az apját, aki Tudorral egyidős le
hetett, azzal a mihasznával, aki Romániá
ban maradt.

– Hova mennek ebben a pocsék időben?
– A szomszéd faluba. A gyereket viszem 

a nővéremhez, a gyerekeket viszem a nő
véreimhez.

– És mégis miért? – kérdezte Karl.
Meg kellett ismételnie a kérdést, han

gosabban beszélnie. A férfi fásultan így fe
lelt: – Az asszony halott. – Aztán semmi 
egyebet nem mondott. Egy útkeresztező
désnél arra kérte Karlt, hogy álljon meg, 
és kiszállt a gyerekkel. Az út szélén ha
ladtak tovább, a gyerek a férfi mögött, míg 
fel nem oldódtak az esőben. Karl telefonon 
mesélte el Idának a találkozást, aztán 
megetette a disznót: csalánt, kukoricalisz
tet és tört krumplit forrázott, összekeverte, 
a disznó pedig felhabzsolta. Ő maga sem
mit sem evett, csak egy üveg bort hajtott 
fel, majd betámolygott az ágyba. – De cu
dar élet, motyogta magában.

– Nemsokára Rastattban vagyunk, mond
ta a sofőr.

– Most már ihatsz egy keveset – mondta 
Ida –, ha szomjas vagy. – Renate odanyúj
totta neki a vizesüveget, kiürítette. Majd 
úgy döntött, hogy a vizet, úgy, ahogy ma
gába töltötte, hagyja is kifolyni. Most min
den mindegy volt neki. A szeme káprázott, 
úgyhogy lehunyta, és megpróbált aludni. 
Közben a testvérére gondolt, Gretére, aki 
évekkel ezelőtt, hogy hány éve is, nem tud
ja, kivándorolt. Ő vitte ki a vonathoz, de 
már száz kilométer után leszállt és haza
ment. Melege van és havat keres, mond
ta. Karl aztán egy újabb vonatjegyet vett 
neki, amivel célba ért. A fiának és később 

meglehetősen sok embernek, ismerősök
nek, de idegeneknek is, bizalmasan foly
ton ezt súgta: – Keresem a havat.

Vajon ez erdélyi hó lenne?, tette fel ma
gának a kérdést Karl, aki most hirtelen 
megértette a nővérét. Neki is rettentő me
lege volt, és hóra vágyott. Milyen hóra és 
miért épp hóra?

Olyan forróság dúlt benne, mint a tex
tilgyár kazánjában, ahol évekig gürcölt; 
mint amilyen a júliusi rekkenőség a földe
ken, ahol nyugdíjasként és első ízben fő
foglalkozású gazdálkodóként dolgozott; a 
leégés forrósága volt ez az újonnan meg
nyitott uszoda strandjáról, amit az anyja 
a kamrában tárolt friss, hideg tejföllel hű
tött le, és amit hidegrázás váltott; olyan 
forróság, amit házasságkötésük nyarán ér
zett, amikor megérintette Ida mellét, hogy 
még az esküvői kalácshoz félretett vaj is 
megolvadt a pincében. Ilyen forróság volt 
ez, s egyben a tejföl vagy a hó hűvössége is.

– Apa lázas, mondta Renate. – Karl kis
kora óta nem volt lázas. Mit beszél itt Re
nate lázról, hisz mindig is egészséges volt, 
sosem szorult segítségre, mindig meg tu
dott állni a saját lábán. Renate álmodik, 
mindig is ilyen álmodozó volt ez a gyerek. 
Németországba vágyott, a mennyországba. 
– Mész te a megmondom, hova – mondta 
Karl –, de Renatét nem lehetett a vágyá
ról lebeszélni. Azt csinált, amit akart. Ne
nával egyébként is, Idával és vele egy ideje 
úgyszintén azt, amit épp akart. Bebeszélte 
neki, hogy Németországban csoda fog tör
ténni vele, lehet ugyan, hogy csak egy kis 
csoda, mert ugye Németország is ugyan
olyan ország, mint a többi. Karl azonban 
nem hitt semmiben, nem remélt semmit, 
és hagyta, hogy történjenek vele a dolgok.

Most végre megérkeztek. A  két nő és 
a sofőr kiemelte a kerekes széket, és tol
ni kezdték a menekültotthon előtti réten. 
Reggel felé járt. A nők kipakoltak a fur
gonból. Fáradtak voltak, s ez meg is lát
szott rajtuk. Nena egy kofferen aludt ösz
szecsombolyodva.

Valamivel nyolc előtt érkeztek a hiva
talnokok. A két nő és a gyermek beállt az 
iroda előtt kígyózó menekültsorba. Eltar
tott egy ideig, míg ők is bekerültek. Karl 
kint maradt a kofferekkel, Renate időn
ként ráránézett. Nyugtalanította apja lá
za, és az is, hogy nem reagál a kérdése
ire. Átfutott a fején, hogy előrefurakodik 
a sorban, de nem akart rossz benyomást 
kelteni. Amikor újból rápillantott, Karlnak 
üveges volt a tekintete, és mintha őt sem 
ismerte volna fel. Ekkor végigment a vá
rakozók mellett és határozottan odaszólt: 
– Azt hiszem, apám haldoklik. Azonnal be 
kell mennem.

Ida halkan sírni kezdett, és magához 
szorította a gyermeket. Az emberek riad
tan helyet csináltak Renaténak, aki beko
pogott az ajtón. Nem várt, egyből belépett.

Karlnak orvost hívtak. Renate, Ida és 
Nena a ház elé vonult, ahol Karl tágra 
nyílt szemmel és szájjal üldögélt a tolóko
csiban, merev tekintete a menekültotthon
ra szegezve.

Szemerkélni kezdett. Nena, Renate 
és Ida egyre közelebbről hallotta a sziré
názást.

SZENKOVICS ENIKŐ fordítása

BORDY MARGIT

Mesterek 1.
Séta Giorgio de Chirico terein

Nyomot hagyó múltból árad,
nem csodás, „anakreoni dal”.
Csendet int a Mester, a nap
virradni sem akar.
Végtelenbe vész az árnyék,
a sötét, fénymintázott
arcot altat.
Süllyeszt, majd kivet az üresség,
szobor és oszlop között
szédül, földre hull
a szél.

A kihalt utcán
Szárnyra kel az abszurd,
a lehetetlen porlad,
s a formában a szertartás
már nem ismétli a múltat.
Az eljátszott képzelet
ködfüggönyt húz,
s ha él,
a pillanat csúcsán
megpihen,
messze néz.

Csak a szél zúgásában
a visszhang:
„maradj nekem”,
csak a víz morajában
„maradj velem”.
A játékőrök
bábokat öltöztetnek.
A megszűnt időben
éled a varázs, akár
az egyetlen napban viruló
Golgotavirág.

Szférák zenéje
Ez itt asztráli lakosztály
se édes pokol, se talányos menny
nincs hőzöngés, hangzavar
csata utáni vert kebel
lankás mezőben ismeretlen arc
a délibábon sápadt szobor
s valami törvényszerű égi rend
csak te látod, hogy vár
beavatottnak szól a hely.

Lent, az út testén keréknyom,
kövek, bozót a széleken
nyugalom száll a Szfinx körül
vörös, sárga párakörökben
valaki úton jön, társtalanul
a tisztáson elnémult madár
szakadt ökörnyál ágat ölel
a győztes könnye a dicsőségben,
mert csak ami elmúlt, az lehet örök.

Szférák zenéje az égövön
az árnyék, mit csak részben értesz
mint pestis terjed, szent imákra hull
villám ragyog a föld belsejében
kifordított jelenben a nehéz múlt
valahonnan egy hang álmodba szól
hogy vágyod újra a lehetetlent
mert másból is magadba tükrözi
míg világot választ belőled a lélek.
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Az éjszaka
Az éjszaka,
a fák lombjai
között,
kifecsegtem neked
minden bánatom.
Szárnyra kapott,
barátom,
s tovarepült
a félelem.
Most ott fonnyad
csendesen
az avas csúcson,
s hogy onnan
visszacsússzon
belénk,
nem sok
az esély, ne félj!

Szívemben
szívemben hordozlak,
keserű felismerés,
émelygek olykor.
nem kevés
teher ez nekem.
megcukroztuk
a mézet, édesem.
kimarja gyomromat
az édes-mázas
beszéd,
a habos-krémes
szenvelgés,
lekváros szeszély.
a teánkat, néha,
ihatnánk
üresen.

Aludttej
Aludttej illata lett
az ősznek,
s már nem is tudom,
mitől félek
jobban:
hogy tejes életet
fogok élni veled,
ezentúl?
vagy a laktóz
intolerancia
ül majd ki az arcomra?
a túróba!
fáradtan és megbuggyanva,
alvad meg bennem
megannyi kérdés.

Eltalált minket
Eltalált minket az ősz
beleszédültünk
a szerelem
buja avarába.
Must have illata van
csóknak, ölelésnek.
Késnek a buszok
s a veszekedések.
A szőlőnk savanyú csak,
a kedvünk nem.

Apró kőszív
Apró kőszívet
rendeltem
az interneten.
Gyorsan
túl leszek
operáción s
tengeren.
És mikor megnő
a kő a mellkasomban,
kihordlak alatta.
Világra hozlak,
hogy egymás
torkának eshessünk
boldogan,
újra és újra.

Levetkőztük
levetkőztük a megfáradt
nyarat.
az ősz eltitkolt vágya
jobban áll majd nekünk.
agyunk s lelkünk kimosva.
a szennyes kiteregetve.
felmostuk egymással
a padlót, de
megnyugodhatunk:
egy foltnyi
szenvedély
sem maradt utánunk.

Lustán szürcsöli
Lustán szürcsöli ki
belőlünk a nyár
az utolsó cseppeket.
A gátlásaink leolvadnak,
a kilóim, nem.
Annyit kínlódtunk
a magánnyal.
Egy pár kiló
szerelem
nem árt meg.

Egyvég
azért zsúfolt
minden hétvégénk,
mert egyvégben
mondom neked,
két végünk van:
egy vég
vászon,
egy vég
szerelem.

Jóember
jóember,
mit követtünk el?
vágyakozunk
a mennyország után,
míg démonok
potyognak
az égből?
légből kapott tán
e pokoli történet?
hagyjuk az ördögbe,
isteni vagy!

Felrobbant
Felrobbant az éves
szerelmi kvóta.
Tűz ütött ki a
fészkünkben.
A fő, hogy legény
vagy a gáton.
Desszertnek
klasszikus
piskóta,
s ugyanitt
krizantém
eladó.
A menyasszony is.

A vajaskenyér
a vajaskenyér
s a szeretők,
mind pofára
esnek.
enyém volt az
utolsó szó,
de lehullt rólad,
mint fáról
az elgyötört levél.
köszi, feladom.

Magadnak
Az idő ma csodás.
Kiábrándulhatnánk.
Magadnak találtál ki.
Nem fér hozzám
se kétség,
se szerelem.
S mikor kitálalok neked,
nem eszed meg.
Csak az idegeimet.
De nem érek erre rá.
Az idő pénz
és csalódás.

Szilágyi Rudolf (HU):  
Classical rehabilitation II. 
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Otthontalan holtak társasága
Jü Hua A hetedik napban a kortárs Kí

náról mesél. Azaz egy halottat meséltet, 
Jang Fejt, akivel akkor találkozunk először, 
amikor a temetkezési szalon fele igyekszik 
a saját hamvasztására. Ha az első bekez
dés e furaságait elfogadjuk, rá lehet han
golódni az elbeszélés poetikusbizarr for
dulataira, és az élet és halál határvonalán 
imbolygó dimenzió sajátos fizikai szabály
rendszerének logikáján nem ütközünk meg. 
Ehelyett intenzíven figyelhetünk arra, 
hogy mit kezd a könyv a léttel a halál felől.

Mindenekelőtt érdemes röviden kon
textualizálni az egyik leghíresebb kínai 
író regényének jellegzetességeit. Yiju Hu
ang tanulmányában a művet a szelle
meket szerepeltető narratívák megújult 
trendjébe illeszti, amely ugyan a kínai iro
dalomban hosszú tradíciójú szellemtörté
netek és a zhiguai műfaji elemeiből építke
zik, mégis a 20. századi „szellemtelenítő”, 
a „babonának”, a metafizikainak a racio
nalizmuspragmatizmus érdekében törté
nő kiűzését szolgáló hatalmi tendenciák 
után szivárog vissza1 – innen nézve újsze
rű, akár forradalmi gesztusok egyike az a 
társadalomkritika, melyet Jü Hua regényé
ben megalkot. Ha az olvasó nem is érzéke
li ezen (irodalom)történeti távlatot, A hete-
dik nap önmagában is csendesen látványos 
példája annak, ahogyan Jü Huát írásaiban 
a múlt és jelen, fikció és Kína erőszakos 
modern történelme közötti kapcsolat érdek
li, és ennek feltérképezésére olyan narratív 
formákkal kísérletezik, amelyek a modern 
világ traumatikus tapasztalatait reprezen
tálhatják.2

A  zhiguai „rendkívüli dolgokról szó
ló történet”, „kultúrtörténeti fogalomból 
vált irodalmi kategóriává, azokat a jelen
ségeket foglalta egybe, amelyekre nincs 
hivatalosan elfogadott magyarázat, azaz 
valamilyen szempontból anomáliának te
kinthetők.”3 Mivel Jü Hua regényében a fő 
„helyszín” az élet és halál közti határvonal, 
játékba kerül az, hogy mi és honnan látszik 
anomáliának: a temetetlen holtak sorskö
zössége nézőpontjából éppen nem a halot
tak világa és mindennapjai. De a Jang Fej 
halálát követő hét napban nem feltétlenül 
a túlvilágról szerzünk információt, bár elég 
sok érdekességet látunk, miközben „a ha
lál utáni temetetlen testek földje” fele tart 
a főhős. Például a temetkezési szalon vá
rótermének berendezése arra utal, hogy 
a szociális egyenlőtlenségek a halál után 
sem szűnnek meg, itt is van „közönséges” 
és VIPrészleg. De létezik egy harmadik, 
kívül rekedt „kategória”: a  nincstelene
ké és az élő rokonokkal nem rendelkezőké, 
akik(nek hozzátartozói) nem tudnak nyug
helyről gondoskodni, így ezek a halottak 
bolyongásra vannak ítélve.

A  címbeli szimbolikus jelentőségű hét 
nap alatt Jang Fej először a halála körül
ményeit kutatja, majd nevelőapja, Jang 
Csinpiao nyomába ered, bár inkább sod
ródik. Többszörösen közvetett rálátásunk 

van az „elhagyott világra”: egyrészt Jang 
Fej életének tereihez (kis, vasút melletti 
háztól felhőkarcolóirodáig) szorosan kap
csolódó emlékeit idézi fel, melyek révén 
megismerjük házassága történetét, szüle
tésének tragikomikus módját (egy vonat 
vécéjén keresztül csúszik ki a világba, és 
szakad el így szülőanyjától) és sorsának 
egész alakulását. Másrészt mások is elme
sélik neki történeteiket. Ennek pragmati
kus funkciója is van: azoktól tudja meg az 
ember a halála körülményeit, akik utána 
érkeznek. Nincs halál utáni bölcsebb rálá
tás az életre, amely egyre ködösebben idé
ződik fel a materialitás és immaterialitás 
között tartózkodó halottakban – legalább
is Jang Fej elmondása szerint, mert hiába 
áztatják folyamatosan hópelyhek és eső
cseppek az emlékezést, és jelenik meg több, 
az  imbolygást kifejező hangulatfestő szó, 
a narráció koherens és részletező. Több el
bizonytalanító narratív megoldás sikere
sebben színre vitte volna ezt az élményt.

A térhez kötődő emlék nemcsak a háza
kat kísértő szellemek hagyományát idéző 
motívum, hanem a szereplők halál utáni 
megnyugvást biztosító „otthon” utáni vá
gyához is kapcsolható, amelyet a sírhely és 
az urna tenne lehetővé. Nem véletlen, hogy 
egyik leggyakoribb szociális probléma a re
gényben a lakhatással függ össze, legdur
vább példa rá a város „egérnemzetségnek” 
nevezett húszezer földalatti „lakosának” 
esete, de találkozunk erőszakos házbon
tások áldozataival, sőt élete során Jang 
Fej is egyre szűkösebb lakásokba kénysze
rült. A  társadalmi panoráma képkockái 
közé kerülnek továbbá korrupciós ügyek, 
hivatali visszaélések; az igazságszolgálta
tás, az egészségügyi rendszer, a korporáci
ók, a hivatalos szervek túlkapásai, a gya
nús ügyek eltussolásai – ezekkel szemben 
a tömeg, a tüntetések, az  interneten zaj
ló tényfeltáró próbálkozások sikertelenek, 
a média a szenzációhajszán túl a hatalmat 
kénytelen kiszolgálni. Közben azt is látni 
az élők között, hogy sok a számító érdek, 
álságosság a személyes kapcsolatokban, 
és a másik ember elutasításának, kiközö
sítésének oka gyakran bensőséges tettei
nek vélt nevetségessége. Ehhez képest ki
rívóan, szinte hiteltelenül idilli a Jang Fej 
és nevelőapja közti viszony. A temetetlenek 
földjén viszont több gondoskodó pótanya és 
pótapa bukkan fel, Li Jüecsennel, az ar
chetipikus anyával az élen, aki Jang Fejt is 
saját gyermekeként szerette, s akinek ha
lálát az a felfedezés okozza, hogy a helyi 
kórház folyóba dobta 27 csecsemő holttestét, 
akik majd Li Jüecsent mászkálva kísérik. 
A közösség lehetősége, a vér szerinti kap
csolaton túli családfogalom talál kváziott
honra itt a társadalmi szinten érvényesülő 
idegenséggel, szolidaritáshiánnyal szem
ben. Nemcsak a család fogalmának kitágí
tásáról van szó, hanem az idegenség felszá
molásáról olyan szürreális, ritualisztikus 
cselekvésekben, ahogy Egérlányt, akinek 
hamvasztásáról barátja a veséje árán gon
doskodik, kísérik a nyughelye felé a ma
gány legvégsőbb helyzetébe került, önma
gukat gyászoló csontvázak.

Mindezek alapján képletszerűnek tűn
het a regény felépítése és gondolatisága: el
sősorban nem a holtakkal és történeteikkel 
való találkozás rítusszerű ismétlődéseinek 
kifáradására gondolok itt, vagy arra, hogy 
a modern Kínát célzó kritika „tételeinek” 
(egyébként a nyugati kapitalista viszonyok
ra is jellemző problémáknak) a listázása e 
fiktív kereteken belül nem feltétlenül mutat 
fel új összefüggéseket, bár mindez megálla
pítható A hetedik napról. Hanem igen erős 
a kontraszt az utópia/eszményi közösség (a 
temetetlenek földje egy dús természeti kö
zeg az élet városias zsúfoltságának helyszí
neivel szemben; a csontvázak összetartása, 
túllépése az élők konfliktusain) és a valóság 
között, mindazzal együtt, hogy a temetetlen 
holtakat nem bűntelen előéletű, sajnálnivaló 
marginalizáltakként jeleníti meg, valamint 
az élők között is mutat példát a szeretet
re és ragaszkodásra. De a regényt belengő 
szomorúság s a zárlat hangulata (megérke
zésélménnyel vegyülő szomorúság, hogy az 
örök nyugalom immár örökké elérhetetlen) 
azt a következtetést erősíti, hogy az életen 
túlra vetített közösségicsaládi ideál sovány 
engesztelés az életben elszenvedett, sziszte
matikus és emiatt már anomáliaként sem 
érzékelt társadalmi és egyéni traumákért. 
Yiju Huang állapítja meg: „A Jü Hua által 
ábrázolt lélek, akivel igazságtalanul bántak 
el (wronged soul), nem követel sem figyelmet, 
sem kárpótlást az élőktől, és a végtelen me
lankólia bolyongó árnya marad.”4

Jü Hua: A hetedik nap. Fordította 
Zombory Klára. Helikon Kiadó, Buda-
pest, 2019.

Jegyzetek
1 Huang, Yiju: Ghosts and their Contemporary 
Return: the Case of Yu Hua’s The Seventh Day. 
Neohelicon, 2016, 43. évf., 1. sz., 59–71, https://
doi.org/10.1007/s1105901603304.
2 Uo.
3 Csibra Zsuzsanna: Mesék a természetfelettiről. 
A zhiguai jelentősége a klasszikus kínai iroda-
lomban. (Habilitációs tézisek) Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem, Bölcsészet és Társadalom
tudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Is
kola, Budapest, 2018, 1.
4 Huang: i.m., 64.
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Sub
Sokáig nem tudtam, ki vagyok, sőt, né

ha azt is elfeledtem, hogy egyáltalán va
gyok. És ezt nem panaszképp mondom. 
Hosszú évek kitartó munkájába került, 
mire a zsibbasztó lelkigyakorlatok végre 
feloldottak házam magányos csendjében. 
A test megtanulta, hogy teendőit végez
ve miképp élje napjait, míg a lélek, me
lyet csakugyan Énnek nevezhettem, egé
szen máshol járt. Egyszerre mindenütt, 
vagy tán épp sehol, de annyi bizonyos, 
hogy nem e csupasz falak közt. Kegyelmi 
állapot volt, melynek örökké kellett vol
na tartania. De az Úr, úgy látszik, más
képpen gondolta. Csak egy hideg fuvallat 
kellett, egy meghűlés, és rögtön vissza
zuhantam ebbe a lázasan gyötrődő hús
kupacba s vele minden szennybe. Borzon
gató. A nyavalya persze elmúlik, van rá 
medicina, ám azóta újra előbújtak az ár
nyékképek. És  igen, szándékkal neve
zem őket csupán árnyaknak. Ha többek 
lennének, attól kéne félnem, már megint 
megöltem valakit.

Napokba telt, míg elég erőt gyűjtöt
tem hozzá, hogy végre kikecmeregjek 
az ágyból. Lassan, előbb a székbe, majd 
az írópultba kapaszkodva jutottam el 
a kredenchez, melynek tölgyfalapjáról 
unottan ásított rám repedt szélű mosdó
tálam. Régóta nem cseréltem már inget, 
a durva vászonszövet rátapadt izzadt bő
römre, s a bűzét is átvette. Egészen ad
dig fel sem tűnt, milyen mocskos vagyok, 
ám ahogy ott álltam, és végignéztem ma
gamon, kezdtem úgy érezni, hogy a szo
kásos mosdás ezúttal nem lesz elég. Pár 
pillanattal később pedig már el is hatá
roztam: fürdőt fogok venni.

A magamfajtának korántsem minden
napos dolog ez. Rengeteg vesződséggel jár. 
A  remeteségnek csupán egyetlen kútja 
van, odakinn, a clausura közepén. Abból 
húznak a laikusok naponta egyegy kor
sóval minden elvonult testvérnek, így ne
kem is. Ám az csak meginni való. Tisz
tálkodásunkhoz nem a föld mélyéből, 
inkább a fellegekből fakaszt vizet az Úr; 
valamennyiünk kertjében ott áll az eső
gyűjtő hordó. Tudtam, ha fürdeni akarok, 
apró kannámmal egészen odáig kell el
botladoznom, méghozzá jó párszor.

Előbb viszont magamhoz vettem az az
napi orvosságadagot. Mint mindent, amit 
odakintről kapok, ezt is a clausurára né
ző kis ablakon keresztül juttatták be hoz
zám a laikusok, egy méregzöld üvegcsé
ben. A szert régről ismertem, jól tudtam, 
milyen erős. Hatása hol megnyugtató, hol 
pedig félelmetes volt, néha akár egyszer
re mind a kettő. Mikor betegségem hí
rére ezt küldték az ispotályból, jól meg 
kellett fontolnom, éljeke vele. Könnyen 
lehet, hogy ez a kérdés valójában sosem 
volt kérdés, de most, bár a tinktúra csak
ugyan segített, egyre bizonytalanabb va
gyok a döntésemben. Rémséges éjszaká
im voltak, s hogy feleszméltem belőlük, 
úgy érzem, örökre elvesztettem valamit, 
ami tán sose volt az enyém, ám amiért 
végtére mégiscsak itt vagyok.

A medicinából naponta csupán néhány 
cseppre van szükség;  többnyire vízben 
vagy gyógyteában elkeverve szoktam be
venni. Ezúttal azonban rögtön a nyelvem 
hegyére csorgattam a színtelen folyadé
kot. Mit mondjak, talán nem kellett volna. 
A keserű íz, mely egyetlen pillanat alatt 
szétáradt szájamban, görcsösen össze
rántotta testem valamennyi, mindaddig 
erőtlennek vélt izmát. Saját húsom szo
rításában még levegőt sem bírtam ven
ni, torkomat mintha eleven parázs éget
te volna, és az érzés kúszott lefelé. Azt 
hittem, meghalok. De aztán, ahogy elér
te talpamat, a forróság megfordult, s ha
mar visszamászott, egészen a koponyá
mig. Akkor, mint valami kegyes szellem, 
megcirógatta agyvelőmet, és már nem 
hittem, hogy belepusztulok. Sőt. A  hir
telen jött merevség felengedett, tagjaim 
pedig úgy megteltek élettel, hogy percek 
alatt feltöltöttem a kamrában álló fürdő
dézsát. Szinte el se fáradtam.

A  víz harmadát meghagytam hide
gen, a  többit előbb felforraltam a kály
hán, s  csak aztán öntöttem a dézsába. 
Hamar sűrű, fehér gőz lepte el az ablak
talan kamrát, melyben a falak, a polcok, 
a szerszámok és még jómagam is mind 
egybemosódtunk a tompa gyertyafénnyel. 
Alig láttam valamit, tüdőmet viszont jól
esőn melengette minden egyes lélegzet
vétel. Hát még mikor sikerült kitapogat
nom a szappanos dobozt és a levendulás 
fiolát; jótékony aromájuk gyorsan átjárta 
a helyiséget és a testemet is. Pillanatról 
pillanatra jobban éreztem magam; egy
re könnyebbnek tűnt a mozgás. Lépteim 
ruganyossá váltak, mintha nem is erő
sen ledöngölt kőlapokon jártam volna; a 

tárgyak pedig, melyeket megérintettem, 
puhán simultak ujjaim közé. Levetettem 
a ruhámat. A  gőzpamacsok oszladozni 
kezdtek, így tisztán láttam képemet a 
fürdővíz színén, annak ellenére is, hogy 
azon lila krémhab és sötét levendulaszir
mok lebegtek.

Egy korábbi életben, még apám téká
jában olvastam arról, hogy talán nem 
vagyunk többek puszta gépeknél. Hogy 
inak, csontok és nedvek összessége az 
ember, s  még csak nem is az Úrtól ka
pott lélek vezérli, csupán a rideg mecha
nika mozgatja, mint holmi felhúzhatós 
játékfigurát. Akkoriban nem igazán ér
dekelt, ám később, a rendnél töltött tanu
lóévek alatt, egyre inkább elborzasztott 
ez a képzet. Most sem akarom elfogad
ni. De ahogy néztem magamat a víztü
körben, egy pillanatra mindennél vilá
gosabb volt: gép vagyok, méghozzá hibás 
szerkezet. Addig fehér bőröm megsárgult, 
akár egy ősi fóliáns; összeaszott, ám köz
ben fénylett a ragacsos verejtéktől. Elvé
konyodott hájam alatt részletesen láttam 
csontjaim szögletes rendszerét és az erek 
kéklő hálózatát. Arcomat töredezett, fakó 
szakáll és hajzat fedte; szemem ködösen 
meredt önnön ürességébe. Léleknek nyo
ma sem volt benne. Pedig hát ott kellett 
lennem valahol.

Annyi bizonyos, hogy zavarban vol
tam, s  reméltem, a  fürdő majd kimos 
belőle. Ám mielőtt még hozzáértem vol
na, a víz hirtelen megrezdült; vonásaim 
szétfolytak a sűrű fodrok közt. Nem tud
tam, mi történt, csak azt, hogy még nem 
ért véget. A  víz egyre hevesebben löty
kölődött a dézsában, sőt én is reszket
ni kezdtem. Úgy gondoltam, ez csupán a 
betegség vagy a medicina hatása, de az
tán feltűnt, hogy nem a belsőmből, ha
nem rajtam kívülről ered a rezgés. A föld 
mozgott, épp a lábam alatt. Először csak 
éreztem, később viszont, mikor félreug
rottam, már láttam is. A padlózat egyik 
kőlapja imbolyogni kezdett, majd kiemel
kedett a többi közül, s érdesen zörögve 
félrecsúszott. Helyén méretes lyuk ha
sadt, melynek sötét mélyéből hideg, ápo
rodott levegő párállott. A kőlapokat ösz
szefogó döngölt agyag a lyuk pereménél 
megrepedezett és kisebbnagyobb rögök
re esett szét. Ezek között jelentek meg az 
ujjak. Szürkés, vékony nyúlványok, föld
barna, görbe karmokban végződve. Egy 
pillanatig vakon kaparásztak, ám hamar 
fogásra leltek.

És akkor előbújt a rémalak.
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Mintha a lenti sötétség megelevenedett 
volna, hogy aztán dohos, fekete tömeg
ként emelkedjen ki a mélyből. Kiáltani 
akartam, de hangszálaim megbénultak. 
Miképp tagjaim is. Dermedten néztem 
ezt a förtelmes valamit, ahogy megállt 
a lyuk szélén és lassan fordulni kezdett. 
Az addig egybefüggő árnyékoszlop karok
ra, fejre és testre tagolódott. Talán még 
lábai is voltak, de ezt nem láthattam, mi
vel lénye egészét valamiféle lebernyeg bo
rította, amely hosszú, fekete szövetcafa
tokból állt, és úgy lengett körülötte, hogy 
nem tudtam eldönteni, vajon nem ő ma
ga lebege. Kezdetben azt hittem, pokol
béli szerzet, tán az ördög személyesen, 
ám mikor felém fordult, már kételyem 
támadt.

A teremtmény engem nézett, jóllehet 
arcának nagy részét csuklya fedte. Az vi
szont, ami kilátszott ez alól, nem annyi
ra démoni, sokkal inkább halandó létre 
utalt. Mocskos, fakó szakáll és egy ferde 
száj, mely fogatlan vigyorra nyílt. Isme
rős volt. Fogalmam sincs, mennyi ideig 
meredtünk egymásra, csak arra emlék
szem, amikor nekem rontott. Vagyis arra, 
amikor ezt hittem. Olyan hirtelen történt. 
A fekete alak egyszer csak előre lendült. 
Egyenesen felém. Védekezni akartam, el
ugrani, vagy legalább a karomat magam 
elé kapni; mezítelen testem azonban to
vábbra sem engedett akaratomnak. Igaz, 
nem is volt rá szükség. Az utolsó pillanat
ban a sötét tömeg irányt váltott, s elsu
hant mellettem. Engem csupán foszlado
zó köpenye és rothadt bűze csapott meg.

Hogy mögöttem mit csinált, azt csak a 
hangokból sejthettem. Rövid ideig koto
rászott a polcokon, majd, amikor vissza
tért látókörömbe, elégedetten emelte ma
gasba, amit talált: a tinktúra üvegcséjét. 
Egy másodpercre valószínűleg mindket
tőnket megigézett a gyertyafényben fel
villanó zöld szikra, de aztán a teremt
mény kipattintotta a kis dugót, szájához 
emelte az üveget, és egyetlen húzásra ki

itta. Nem tagadom, ez megrázott. Ahogy 
belegondoltam, mit tenne velem egy ek
kora korty a szerből, mintha csakugyan 
ittam volna, újra megéreztem a korábbi, 
bénító forróságot. Persze nyilván enyhéb
ben, mint az idegen, aki szinte azonnal 
összegörnyedt.

Elképzelhetetlen keserűség áraszthat
ta el mindenét, izomgörcseinek ereje pe
dig a sokszorosa lehetett annak, amit én 
éltem át; hallottam, amikor az üveg ösz
szeroppant a tenyerében. Magatehetet
len, fekete rongycsomóként vergődött, én 
mégsem bírtam mozdulni. Tudtam, ez a 
hatás nem tart soká. S valóban, a sötét 
alak rángatózása lassan alábbhagyott, 
karja fogódzót keresett a fürdődézsán. 
Nehézkesen tápászkodott fel, ám talán 
még így is túl sietve. Amint sikerült ki
egyenesednie, megtántorodott, és hangos 
csobbanással a vízbe zuhant. Nyom nél
kül elnyelte a szappanhab.

Úgy emlékszem, hosszú percekbe ke
rült, mire a hullámzás elcsitult. Ezalatt 
bénultságom is megszűnt. Óvatosan kö
zelebb léptem a dézsához. A  fürdővíz 
nyugodt volt, lilás, jóillatú. Újra láttam 
magam a tükrén, mintha mi se történt 
volna. És igen, mármár kezdtem azt hin
ni, hogy csakugyan ez a helyzet: nem volt 
itt semmi, csupán a gyógyszer tréfált meg 
gonoszul. De aztán feltűnt, hogy a hab 
színe változásnak indult. A békés leven
dulaárnyalat előbb szürke, majd sár
barna lett, hajszálnyi vércsíkokkal keve
redve. Közelebb hajoltam, ám a szappan 
tiszta illata helyett, átható latrinaszag 
hatolt az orromba. Ösztönösen visszahő
költem.

Az arcmásom követett. Egyszerűen el
vált a víz síkjától, és valódi fejként emel
kedett ki belőle. Rémülten bámultam. 
A  jövevény, úgy látszott, mégiscsak lé
tezett.

Ember volt, nem vitás; hosszúkás ar
cú, ragyás bőrű, görbe orrú. Egyre biz
tosabb voltam abban, hogy ismerem. Sö

tét tekintete emlékeket idézett. Valahogy 
kötődött hozzám, csak még nem talál
tam a nevét. Átfutott az agyamon, hogy 
tán azért nem, mert nincs is neki; nem 
egyetlen személy ő, inkább a múlt képe
inek vegyülete, lázas elmém kreálta ár
nyék. De aztán megszólalt:

– Na, ez jólesett – hangja erőtlen volt 
és akadozott, mintha évek óta most elő
ször használta volna. – Nem adnál egy 
kis harapnivalót régi testvérednek?

Anastasius. Valamikori novíciustár
sam neve. Leginkább ez illett a dézsából 
kiszálló, mocskos létől csöpögő alakra. 
Aki persze sok mindenben különbözött a 
rég nem látott fiútól. Ez a valaki a kam
ra közepén betegesen sovány volt és öreg. 
Szőrzete ápolatlan, majdhogynem ősz. 
Foga is kevesebb, mint az általam ismert 
Anastasiusnak. És mégis így hívtam ma
gamban.

Szóval Anastasius, meg sem várva vá
laszomat, újfent kutakodni kezdett a he
lyiségben, ezúttal ennivaló után. A  be
nyakalt medicina erőt adott neki; nem 
zavarta, hogy csuromvizes öltözéke zava
ros tócsákat és apró vérpöttyöket hagyott 
a padlón. Mikor közelebb lépett a gyer
tyalánghoz, egyszerre rájöttem, hogy az, 
amit addig fekete köpönyegnek néztem 
rajta, valójában rendünk fehér csuhá
ja lehetett. A durván megtépázott, sötét 
szöveten itt is, ott is világos foltok tüne
deztek elő a víz nyomán. Eszembe jutott, 
hogy még mindig meztelen vagyok. Gyor
san magamra húztam a saját csuhámat, 
melyet korábban előre kikészítettem egy 
szék karfájára. Úgy volt, hogy majd csak 
a fürdő után, megtisztulva veszem fel, de 
tudtam, ebből már úgysem lesz semmi.

Anastasius közben sikerrel járt: rá
bukkant a felső polcon sorakozó tálakra. 
Betegségem kezdetétől gondolni sem bír
tam az evésre, így, amíg lehetett, azon
mód áthordtam a kisablakon beadott élel
met a kamrába, hogy látnom se kelljen. 
Napok óta rohadt már ott többadagnyi 
kása. Volt is szaguk jócskán, Anastasi
us viszont mindet befalta, puszta kézzel, 
akár egy vadember.

– Most mi van? – horkantott, észrevé
ve undorom. – Bármi jobb, mint az a ki
baszott nyers vakond.

Tekintetem a lyukra vándorolt, mely 
úgy tátongott a padlón, mint valami át
járó egy dermesztően vak és süket vi
lágba. Sejtelmem sem volt, hogy lehetett 
odalent kibírni. Akár csak néhány órát is.

– Mióta voltál a föld alatt? – Bár re
meteségi fogadalmam némaságra köte
lezett, abban a pillanatban nem éreztem 
túl nagy bűnnek a beszédet, hisz talán 
ott se volt, akihez szóltam.

– Ha én azt tudnám, testvér – nyalta 
ki Anastasius az utolsó kásás tálat. – Na
pok vagy hetek. Nem mindegy? Odalenn 
akár egy perc is örökkévaló. Nincs fény, 
csak hideg, nyirkos rögök és nyálkás fér
gek. Alig kapsz levegőt, próbálsz legalább 
egy kis üreget vájni magadnak, de mit 
sem ér, ha rögtön beomlik, amit kiástál.

– Ez történt veled? – kérdeztem.
– Ühüm – bólintott. – Én mondom, 

mintha szándékkal akarna kicsinálni, 

>>>>> folytatás a 12. oldalon
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úgy présel minden irányból a föld. Egy 
idő után teljesen összezavarodtam. Fo
galmam sem volt, merre van az előre és 
a hátra, a fönt és a lent. Már kezdtem el
fogadni, hogy végem van, mikor egyszer 
csak meghallottam, amint itt motoszkál 
valaki. Komolyan, egy másodpercre még 
a hitem is visszatért. Pedig csak te voltál 
az, testvér. Te mutattál utat.

Uram, mégis mit lehetne erre mondani?
– Hát, szívesen – motyogtam némi szü

net után.
– Meghálálom, ne félj. Csak add köl

csön az ásód – intett a sarokban álló ker
ti szerszámok felé. – Az enyém eltörött 
vagy elvesztettem valahol, nem tudom.

Értetlenül vontam fel a szemöldököm:
– Te folytatni akarod?
– Még szép! – vágta rá gondolkodás 

nélkül.
– De hát miért?
– Mert innen nincs más kiút.
Igaza volt. Évekkel korábban, mikor le

tettem a fogadalmat és örökre rám zár
ták a remetelak kapuját, magam is el
játszottam a szökés gondolatával. Első 
lehetőségként nyilván a kertemet övező 
kőfal átmászása merült fel, ám ezt ha
mar elvetettem. Nem véletlenül olyan 
borzasztó magas az a fal; tökéletesen el 
kell zárnia a külvilágtól. Persze össze
tákolhattam volna valami állványfélét a 
bútoraimból, de azzal sem mentem volna 
sokra. A falon túl ott a clausura, a reme
teség szíve. Bárki rögtön szemet szúrna 
a laikus testvéreknek.

Később én is az ásást kezdtem fontol
gatni, azonban sosem jutottam el odáig, 
hogy hitszegő tervemet valóra váltsam. 
Ahogy túltettem magam a magány okoz
ta pánikon, beláttam, hogy okkal vagyok 
itt. Feladatom van. Rendünk legfőbb cél
ja közbenjárni az összes halandó léle
kért; a nap minden órájában imádkozunk 
azok helyett, akik gyarló mód nem akar
nak, vagy épp nem érnek rá. Hetekbe telt 
ugyan, de végül letérdeltem a házioltár
hoz, hiszen jobb dolgom amúgy sem volt. 
Először csak gépiesen hajtogattam a né
ma imákat, de aztán egyre inkább ösz
szefonódtam velük. Kiemelték önző lel
kemet ebből a síri cellaházból, és olyan 
szférákba invitálták, amelyekre nincsen 
szó. A  rideg üresség egyszerre megtelt 
langyos békével. Hosszú évekig fürdőz
tem ebben.

Mindezt Anastasiusnak is elmondtam. 
Ő viszont csak legyintett.

– Baromság – ingatta a fejét. – Szerin
ted nem próbálkoztam ezzel? Imádkoz
tam, ahogy tanították, a kurva harang 
szavára keltem és feküdtem, még szarni 
is a regula szerint jártam. Hiába. Nem 
tudom, te miket szedtél ezidáig, én azon
ban nem éreztem semmiféle békét. Csak 
fojtogató űrt és a vér zubogását a fülem
ben. Ez volt minden. Azt hittem, megva
kítanak azok a fehér falak. Ha nem jutok 
ki gyorsan, biztos megőrülök.

Talán már így is késő, pillantottam rá 
szánakozva. Emlékeztem, hogy az utolsó 
odakint töltött estén milyen nyegle han
gon beszélt a remetelétről. Azt mondta, 

már alig várja, hisz amint kattan mögöt
te a zár, végre a maga ura lehet; azt csi
nálhat majd, amit csak akar, úgysem lát
ja senki. Hát, tévedett.

– Na és mi a terved? – kérdeztem.
Ettől kicsit felélénkült.
– Innen már nem lesz nehéz – magya

rázta. – A te házad közelebb van a reme
teség széléhez, ráadásul itt bárhol lehet
nek alagutak is. Azokról biztos hallottál.

Hallottam. Álmatlan éjszakákon egy
kori novíciustársaim szívesen meséltek 
olyan rémtörténeteket, melyek a föld
alatti katakombákban játszódtak. A  le
genda szerint ősi járatok kiterjedt rend
szere húzódik a remeteség alatt, hogy a 
szerzeteseknek vész esetén legyen hova 
bújniuk. Sose hittem ebben, és Anastasi
us sem győzött meg.

– Őrültség – mondtam.
– Ugyan, dehogy! – kiáltotta. – Most 

sokkal könnyebb lesz! Van ásónk, és vi
szünk ételt is…

– Héj! – vágtam közbe hirtelen. – Mi ez 
a többesszám?

Egy pillanatig döbbenten meredt az ar
comra.

– Hiszen te is velem jössz, testvér – 
nyögte ki végül. – Hát nem?

Mintha gyomorszájon vágtak volna. 
Csak hosszas tátogás után jött ki hang 
belőlem. Akkor viszont elég határozottan:

– Nem! Nem és nem! – Közben próbál
tam új szavakat keresni. – Mégis hogy 
képzeled? Nem mehetek sehová! Kötelez 
az eskü! És ha már itt tartunk, ez rád 
is igaz!

– Szarok bele! – tárta szét a karját. – 
Neked is csak ezt javaslom.

Savanyú kétségbeesés kezdte mardos
ni a torkomat. Lényem egy része Anasta
sius pártját fogta. Félő volt, hogy hallga
tok rá, ha nem teszek valamit sürgősen.

– Nem csak a szabályokról van szó – 
mondtam halkan. – Önmagam miatt va
gyok itt. Vezeklek.

– Ugyan miért? – mintha Anastasius is 
visszavett volna a hangjából.

Tudtam, hogy ki kell mondanom:
– Gyilkoltam.
Ami ezután jött, már nem ért várat

lanul. Elég volt csupán említeni, kris
tálytisztán villant elém az a rémes erdei 
táj. Ősz volt és hideg. Száraz, barna leve
lek csüngtek az ágakon, mozdulatlanul. 
Hullámzó, bokáig érő ködben gázoltam. 
Kezemben töltött puska, koponyámban 
borgőz. Vadásztunk. Én és a barátom. 
Magamforma fiú volt; pár lépéssel előt
tem lopakodott. Körülöttünk néma csend, 
a többiek messze elmaradtak. A köd jóté
konyan takart. És akkor megkérdeztem 
magamtól: miért ne? Miért ne tegyek el
lene? Miért hagyjam, hogy az övé legyen, 
aki az enyém is lehetne? Felemeltem a 
puskát. Ujjbegyem megérezte a ravasz ri
deg görbületét. Könnyebb volt, mint gon
doltam.

Egyetlen pillanat. Szabad akaratom 
másodpercnyi hibája. Bűn. Rögtön tud
tam, többé nincs helyem a világban. 
Apám, aki ezt azelőtt sem vitatta, szin
te örült, hogy így történt. Hamar megbe
szélte a prior atyával.

– Szabad akarat – nevettem fel kese
rűen. – Az  juttatott ide, azért is mara
dok itt.

– Meg egy faszt! – vicsorgott Anasta
sius, és egészen közel hajolt. – Humbug! 
Itt kuporogsz, abban bízva, hogy valaki, 
akit sosem láttál, nézi ezt? Arra vársz, 
hogy halálod után bocsánatot nyer a lel
ked? Mert akkor hiába, testvér! Jobb, ha 
tőlem tudod, nincs semmi, csak matéria, 
amit kedve szerint cincálhat a természet. 
Erény és bűn, puszta illúzió, ha gondod 

>>>>> folytatás a 11. oldalról
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OVIO OLARU

a lofoteni falu eltűnik a lézerekben,
rázza a szubatomikus zene és az android
kamaszok lassú tánca a havas és neonfényes mezőn.

hol vannak a szüleik, mi történik velük, amikor meghalnak?
gyönyörűek a képsorok, ahogy lassan megolvadnak 
 saját melegüktől,
a vékonyszoknyás lányok figyelik a sarki éjszakában
a dj-t és a ledekkel felszerelt kocsit, ami messziről leural mindent,
basszusa visszhangzani fog a fjord felett örökkön örökké.

most csizmáikat próbálgatják a több tíz kilométeres
túrára, másnaposak és különösen fáradtak,
gyönyörűek és rettenetesen magányosak.
egyik sem fog beleesni a kimerültségtől törött repedésbe,
egyik sem fog szakadást okozni őrült férfiasságában.

túl későn fogják felismerni a boldogságot,
elmúlik mellettük az élet, idejük meghaladja őket.

adok neked életet hd-ban,
nyugodt és hideg pillanatképeket,

adok neked vajhabot és bélyegeket,
porokat, hogy lásd a szép arcokat a képernyőből,
amikor elfordítod a fejed a képernyőtől
a képernyőtől
a képernyőtől,
megmutatom neked a próbababákat,
hogy nálunk valóságosabban élnek ők,

pattanásmentes testek, frissen gyártottak,
valósághoz álló, tiszta képernyő,

frissen dekonnektált, napozó testekhez álló,
tiszta nemiség,

elmosódott és lowfat, szédítő,
15 perc hírnevet számolnak a drága órák,
mostantól
kezdve.

nem természetes, 
de elkerülhetetlen,
hogy megvesd, amid van és többet akarj,
szükségünk van a hirdetésekre,
és a reklámokban több a hd, mint az életben.

ez nem kritika, ez egy töredék a karosszériából,
egy csavar, egy darab.

eredetileg tribalizmus és fétis,
és most
irdatlan moloch, amint másik irdatlan molochot
dolgoz fel a mi kedvünkért.

felejts a plázában, ahogy fejemmel a polcok között
kínlódom, hogy hallgathassam a távoli hangokat.

ne ijedj meg, kicsi kínai,
ne kerülj el senkit és ne kímélj semmit.

én szeretlek, de nem tudlak megmenteni.
szeretlek, szégyentelenül hordom a kémiával festett pólót,
amiért elbasztad az egészségedet.
a szenvedésed számszerűsíthető és integrálható
a piaci stratégiákba. szadizmusból hallgatom.

fizettem ezért.

HORVÁTH BENJI fordításai

Dénes Gergő 1998ban született. Gyerek
korát Oroszlányban töltötte, Tatán végez
te a középiskolát. Jelenleg az ELTE Bölcsé
szettudományi Karán hallgat filozófiát.

Ovio Olaru 1993ban született Nagysze
benben. Első verseskötete (Pilotul, 2014, 
Charmides) elnyerte a Romániai Írók Szö
vetsége debütdíját, illetve jelölték a ran

gos Mihai Eminescudíjra. Fenti vers a 
Proxima B (2017, Charmides) című köteté
ből való. 2016 óta a kolozsvári Nepotu’ lui 
Thoreau irodalmi kör moderátora.

van ezzel, magadban rendezd le. – Hosz
szú, karmos ujjával a homlokom felé bö
kött. – Csupán két dolog számít: a gyö
nyör és a szenvedés. Ez a hely maga a kín, 
jobb, ha mielőbb meglépünk.

Mozdulatlanul hallgattam végig hagy
mázas okfejtését, ám mikor befejezte, 
már védekeznem kellett. Mocskos keze 
szorosan megragadta csuhámat, majd hi
hetetlen erővel cibálni kezdte. Anastasi
us a lyuk felé rángatott, s közben eszelős 
dolgokat hadart. Nem akartam figyelni 
rá. Egyik kezemmel őt csépeltem, hát
ha elereszt, a másikkal valami kapasz
kodó után kutattam. Sikertelenül. Már 
ott is voltunk a lyuk peremén. Anastasi
us egyik lába a sötétben lógott.

És  akkor ráébredtem: ez  egy próba. 
Az Úr vetítette elém ezt a rémséges árny
alakot, hogy lássa, engedeke a belül for
rongó kísértésnek. Hát nem. Egyszer már 
visszaéltem a Tőle kapott szabadsággal, 
és öltem. Ezúttal nem hibázhattam.

Kihasználva Anastasius pillanatnyi 
féllábúságát, hirtelen a vállára ütöttem. 
Ez segített. A hosszú ujjak elengedték 
csuhámat, miközben a rémalak, fáj
dalmas kiáltást hallatva, a lyukba zu
hant. Ám még nem tűnt el benne. Esés 
közben valahogy sikerült megkapasz
kodnia. Igyekezett visszamászni. Nem 
engedhettem. Ökölbe szorítottam a ke
zemet, és amilyen erősen csak bírtam, 
torz pofájának közepe felé lendítettem. 
Csont reccsent valahol, a bütykeim fel
hasadtak. Anastasiust végre elnyelte a 
mélység.

Persze bármikor visszatérhetett; nem 
is vesztegettem az időt. Odaugrottam a 
vízzel teli dézsához, és rátoltam a lyuk
ra. Keserves munka volt, minden egyes 
araszért meg kellett küzdenem. Mire vé
geztem, valamennyi porcikámat elhagy
ta az élet. Még ellenőriztem, hogy a dé
zsa biztosan takarjae az egész lyukat, 
majd a padlóra roskadtam. Hogy med

dig feküdtem ott, sejtelmem sincs. Csu
pán akkor moccantam meg újból, amikor 
a lentről jövő tompa kiáltások végleg el
hallgattak.

Később a víz is megnyugodott. Felszíne 
tükörsima lett, csak éppen átláthatatlan. 
Amint talpra álltam, az első dolgom volt, 
hogy megszabaduljak a mocskos lötty
től. Aztán feltöröltem a tócsákat meg a 
vért; összeszedtem a zöld üvegszilánko
kat. Nem lett volna szabad kiinnom az 
egész fiolát. Borzasztó képzeteket szült.

Szégyellem, Uram, hogy látnod kellett 
ámokfutásomat.

De  azért remélem, nem csalódtál 
bennem.

Immár jól vagyok.
Nemsokára megkezdem az imaórát, 

miként a regula parancsolja.
Vezeklek tovább.
Ezt pedig szépen elfelejtjük.
Igaz?
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Egyetlen film sem érhet véget így
Megismerkedtek, összejöttek, össze

vesztek, majd úgy körülbelül a nyolcvan
kilencedik percben kibékültek –, vége fő
cím, zsepi elrak, mindenki mehet haza, 
a popcornos zacskót, kérjük, dobja a sze
metesbe, és hajtsa fel a széket maga után.

A nővérem szerint ilyen egy valamire
való történet vége. Amelyiknek meg nem 
ilyen, annak nincs is. A mi sztorink pe
dig szerinte olyan volt, mint valami film. 
És ahogyan vége lett, az meg egyáltalán 
nem. Tehát még biztosan nincs is vége. 
Mondjuk a nővérem egy kétszeresen elvált 
nő megkérdőjelezhető tudatossággal össze
állított ruhatárral, némileg lekopott szem
öldöktetoválással és közepes mennyiségű 
túlsúllyal, aki egyedül neveli a három lá
nyát egy ötvenöt négyzetméteres panelban, 
és akinél a remény nem utoljára hal meg, 
hanem sokkal inkább olyan, mint egy csó
tány, amelyik még fej nélkül is. Viszont 
egyben hihetetlenül jó lelkű ember, na
gyon szeret engem, és ebben az elmúlt har
minc évben egy pillanatig sem volt okom 
kételkedni. Mindenesetre, a fentiek létjo
gosultsága meglehetősen kétséges.

– Nem tudom.
Amikor feltettem azt a bizonyos kérdést 

Andrásnak azon a nyaraláson, ő ennyit 
mondott. Bár valójában nincs ebben sem
mi különös. Csupán két szó. Tőmondat rej
tett alannyal. És hát annyi mindent nem 
tudunk. Én sem tudom, hány ezer kilomé
ter a Hold kerülete, hány deci tej kell négy 
adagnyi palacsintatésztához, időszámítá
sunk előtt hányban foglalta el Nagy Sán
dor Egyiptomot, vagy hogy miért merült 
le már megint az elem a távirányítóban, 
amikor vagy másfél éve nem is kapcsol
tam be a tévét. Vagyis hát egyszer, de épp 
valami valóságshow ment, én meg már a 
szereplők nevét sem tudtam értelmezni, 
így kábé öt perc után kikapcsoltam.

Semmi probléma nincs azzal, ha nem 
tudunk valamit. Emlékszem, pontosan 
ezt mondtam neki is, amikor a lisszabo
ni nyaralásunk alkalmával ezzel az ide
gesen odavetett két szóval felelt arra a 
kérdésemre, a  híd lábánál jobbra vagy 
balra kelle fordulnunk, hogy elérjünk a 
15E  villamos megállójához. Sosem vár
tam el tőle, hogy ő legyen a mindentudó, 
mindenható, bölcs férfi, aki kivezet a világ 
végéről az ismerős terepre, a sikátorból a 
főtérre; aki mellett az „úristen, eltéved
tünk” helyett „mindjárt otthon leszünk” 
van, a „semminek sincs értelme” helyett 
pedig „nem is tudtam, hogy létezik ekko
ra boldogság”.

Teljes nyugalommal képes lettem volna 
együtt élni azzal, hogy nem tud tájékozód
ni. Vagy hogy sosem pakolja el maga után 
a koszos tányérokat, és kifordítva dobja a 
zokniját a szennyesbe. Vagy hogy csapni
való a névmemóriája. Meg az arcmemó
riája. Meg a memóriája, úgy egyáltalán. 
Ha valami igazán fontos, úgyis elmond
ják még egyszer. Ha meg nem, nem is volt 
az. Különben is, miért kellene az emléke
zetünkbe vésnünk egy százegyedik telje

sen érdektelen információmorzsát, amikor 
már amúgy is annyira tele van a fejünk. 
Egyszer például articsókát hozott a bolt
ból avokádó helyett. Mondjuk ezt azért ne
hezen tudtam feldolgozni; szerintem addig 
még csak nem is láttam élőben articsókát. 
Guacamolét akartam csinálni estére elő
ételnek, mert a bátyja aznap jött át a fe
leségével. Hát nem csináltam. Adtunk ne
kik mást.

De  feltehetőleg ő nem így vélekedett 
erről az egészről. Legalábbis Lisszabon
ban úgy összevesztünk, mint még soha
sem. A villamos miatt. Mert hogy rossz 
irányba szálltunk fel, így mire feleszmél
tünk, már a világ végén jártunk, ahonnan 
vagy harminc euró volt visszajutni a civi
lizációba, így az aznapi vacsorapénzünket 
fújhattuk. Persze igazából nem is Lissza
bon volt az oka. Hanem az, hogy sosem 
tudott dönteni. De semmiben. Még abban 
sem, hogy csoki legyene vagy vanília. Hal 
vagy steak. Strand vagy múzeum. Busz 
vagy vonat. Negyven négyzetméter galé
riával Óbudán vagy inkább hatvanöt er
kéllyel Kőbányán. Rántotta vagy pirítós. 
Ifjabb Andriska vagy inkább ne tartsuk 
meg. Én vagy nem én.

Amikor azt mondta, havi másfél millió, 
felkaptam a fejem. Amikor viszont úgy 
folytatta, mindez Angliában lenne, visz
szaejtettem a kanapé karfájára. De hát 
ott állandóan esik, köd van és hideg, no 
meg én nem is szeretem sem a tükörto
jást, sem a sült kolbászt, sem a babot. Ha 
még legalább a sört szeretném. De  hát 
azt sem. Amikor azt kérdeztem tőle, ha 
én nem tartanék vele, ő akkor is mennee, 
azt felelte…

– Nem tudom.
Ennyit mondott. Valójában nincs ebben 

semmi különös. Csupán két szó. Tőmon
dat rejtett alannyal. És  hát annyi min
dent nem tudunk…

Egész éjjel bőgtem. A nővérem vigasz
talgatott. Azt mondta, András biztosan 
nem úgy gondolta, és majd úgyis rájön. 
Ráhagytam. És végül is lehet, hogy tény
leg igaza van. Mondjuk a nővérem egy 
kétszeresen elvált nő megkérdőjelezhető 
tudatossággal összeállított ruhatárral, né
mileg lekopott szemöldöktetoválással és 
közepes mennyiségű túlsúllyal, aki…

Amikor aznap este felhívtam, azt hit
te, a rég várt eljegyzésünkről fogok tudó
sítani. Ehelyett a szakításunk hírét kel
lett megosztanom vele. Azonnal át akart 
jönni, hogy hozzon egy nagy tál paprikás 
krumplit, úgyis most lett kész, némi zsepi
utánpótlást meg egy tábla csokit, és hogy 
anyám helyett anyám legyen, mint az el
múlt évtizedekben már annyiszor, amikor 
elestem és felhorzsoltam a térdem, nem 
vettek fel elsőre az egyetemre, elvesztet
tem az állásom, vagy épp a kórházban fe
küdtem az abortusz után. Mondtam neki, 
nem szükséges, megleszek; rendelek egy 
pizzát, aztán meg lefekszem, és szép las
san elkezdem elgyászolni magunkat. De a 
nővérem azt mondta, egyrészt igenis átjön, 

amint letettük, másrészt pedig nincs mit 
gyászolni. Mivel ez nem lehet a vége. Hi
szen mi ketten olyanok vagyunk, akár egy 
igazi sztárpár: szépek, fiatalok, tökélete
sek. És egyetlen film sem érhet véget így.

Aztán András kiment Angliába, én 
meg… nem mentem vele. Most mondhat
nám, hogy ennyire gyűlölöm az esőt, de 
valójában azt gyűlöltem, hogy ő nem gyű
lölte eléggé, hogy képes legyek bármit is 
annyira gyűlölni, hogy ne akarjam ezt az 
egészet. Aztán viszont, a  várakozásom
mal ellentétben nem ment mindenki ha
za, dobta a popcornos zacskót a szeme
tesbe, és hajtotta fel a széket maga után. 
A határozott „akkor hát vége” után jött az 
egykét, majd sok telefon, az „itt épp esik”, 
a „kezdem unni a babot” meg az „igazá
ból nekem is hiányzol”. Vagyis, hogy azért 
ne ferdítsek, az  „igazából nekem is hi
ányzol, de”. A nővérem azt mondta, cso
mó olyan film van, ahol a férfi Angliába 
költözik, hogy havi másfél milliót keres
sen, de végül ráeszmél, hogy ott állandó
an esik, köd van és hideg, unalmas a bab, 
meg hogy különben is rohadtul szerelmes, 
így végül visszatér. Még egy olyan roman
tikus vígjáték is rémlett neki a kilencve
nes évekből, ahol a főszereplőt ráadásul 
épp Andrásnak hívják. Ha nem róla len
ne szó, azt hinném, mindezt csak azért ta
lálta ki, hogy jobb kedvre derítsen. De ő 
tényleg látta az összeset, szóval ki tudja.

Miközben ezzel próbált nyugtatgatni, 
emlékszem, épp a harmadik hamburgert 
tömte magába abban a gyorsétkeztében, 
ahova a lányai táncelőadásának végén ug
rottunk be. Ahogyan végignéztem, amint 
a barbecueszósz végigcsorog az állán, 
majd lecsöppen a kelleténél két számmal 
kisebb, kanárisárga pólójára, azon mor
fondíroztam, nem akarnéke én is inkább 
három gyereket nulla darab férjjel, csak 
hogy legyen valaki, akinek még így, az ar
comon végigcsorgó barbecueszósszal is én 
vagyok a legszebb emberi lény az egész vi
lágon; és talán akár egyedül is vállalnom 
kellett volna ifjabb Andriskát, de végül 
mégiscsak arra jutottam, hogy…

– Nem tudom.
Amikor a nővérem egy fél órával később, 

a mosdóból visszatérve feltette a kérdést, 
én mindössze ennyit mondtam. Bár való
jában nincs ebben semmi különös. Csu
pán két szó. Tőmondat rejtett alannyal. 
És  hát annyi mindent nem tudunk. Én 
sem tudom, hány deci tej a Hold kerüle
te, vagy miért merült le az elem a távirá
nyítóban, amikor Nagy Sándor elfoglal
ta Egyiptomot, és azon az estén azt sem 
voltam képes kinyögni, kéreke én is egy 
fagyit desszertnek, avagy sem. Mert épp 
akkor tettem le a telefont. András hívott. 
Azt mondta, tisztában van vele, hogy úgy 
döntöttünk, vége, de akárhányszor azt 
kérdezi magától, a továbbiakban egészen 
biztosan nélkülem akare rossz irányba 
felszállni a 15E villamosra, mindig arra 
a válaszra jut, hogy…

Amikor beszámoltam a nővéremnek 
a telefonbeszélgetésünkről, azt mondta, 
meglátom, András holnap reggel ott fog 
állni az ajtóm előtt a bőröndjeivel. Mert 
szerinte ilyen egy valamirevaló történet 
vége. Amelyiknek meg nem ilyen, annak 
nincs is.
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Rossz emlék, párbeszéddel
(kivágások a Sárgaház folyosója c. naplóból)

és emlékszem még arra is,
ha már kérdezed, annyira érdekel, mi
volt velem akkoriban,
jól emlékszem, elektrosokk után voltunk,
későn, valamikor dél fele ébredtem,
a rácsokon át fogtad kezem,
jéghideg voltál, engem kivert a veríték,
s csak néztél, mondtam neked,
akkor azt mondta a tanárnő,
ó, drága, hogy egyelek meg,
ez most nem számít, már régen nyugdíjas,
ő is kezem fogta, markolászott, fülembe
furcsa, idegen dolgokat suttorászott,
mint ősszel a szél, egy vihar előtti csönd alatt,
mindez akkor történt,
hogy még kinéztem az ablakon,
futva jöttek az emberek a mezőről,
agyamban tompa reccsenés, villámok hangja,
sistergett nyelvem, ahogy kimondtam,
kérem, ne, ne hagyjon így süllyedni,
el, bele rémisztő mocsarakba,
a vége úgyis az lesz, hiába finom ibolyák
kipréselt, ódon illata,
nekem nem megy, nem akarhatom,
mint többen is elmondták,
többedmagukkal mit tettek
tavaly nyáron, ősszel, meg egész télen,
azon az emlékezetesen, hol csupa szürkületben
égtek az álmos csillagok,
hó se volt, hol volt, hol nem volt,
csak tavasz jönne, jönne bár,
annyi mindent elmondanék még,
ha már annyira érdekel,
ha már ismét érzem még egyszer,
legalább azt, hogy vélem felmelegszel,
csak könyörgök, ami elmúlt, hagyd a sötétben,
miként tanították régen,
emlékekkel ugyan, mégis másként
kellene éljek, felejteni, sokat, többet,
fejezzék már be a sokk-kezeléseket.

Csókák, falakban az enyészet, egyebek
(lapszéljegyzet a Sárgaház folyosója c. naplóból)

Seszínű az alkonyat.
Ablakunk előtt, a cseresznyefán
éhes csókák gyülekeztek,
a vasrácson belül sokan voltunk.
Odabent egy kicsi térben,
a négyszögletű szoba falait néztük,
miközben szemeink tág pupillájában
mozdulatlant ült valami régi
és félelmetes enyészet.

Amikor már kibírhatatlan volt a fa tetején ülő
madarak keltette zaj, egyikünk
azt kérdezte, nem kellene-e  elkergetni őket?
Ezek képesek rá, hogy felverjék mostantól fogva
az egész környéket, lakókat, a jöttmenteket,
az arra érdemeseket, de még azokat is,
kiknek se mihozzánk, se senkihez immár
semmi köze nem lehet.

Miként az elvarázsolt szerelmeknek,
az utcákon szétdobált szeméthez,
kinek mi köze hozzá, mondta egyikünk,

hát milyen világban élünk, hogy elkergetünk másokat,
amikor kedvünk tartja, aztán ez a makacs,
ki tudja, mi is az, ott a falak bensejét maró nesztelen gyilok,
csak szépen, lassan felzabálja belső szerveinket,
aszottá puhítja bőrünket, hát nem megette már
a lelkünket, szívünk gyökeréig leásott, észrevétlen
összeugrasztott, na, ki, kit is mérgez meg, nem is kérdés,
te magad is láthatod, mondta, és elhallgatott egyikünk.

A konyhák, előterek, a tisztaszobák elhagyatott,
dohos, dohányszagú falak repedéseiben megkapaszkodó
nyálkás, alig észrevehető, vagy láthatatlan lények
terjeszkedése, megállíthatatlan törvényszerűség.
Gondoljátok, otthon nem így van ez, ha már senkid
nem maradt az égadta világon, mint kinek ideje eljött,
lehanyatlik keze, semmit magaddal odaátra
nem viszel, de jól figyeld meg: gyógyszered lesz
az egyetlen barátod, ellenséged ugyanez, ha értitek
ti még ezt…

Vagy az örökös éhezők, azok ölelésre,
a szép szóra vágyókat kézen ki fogja,
hogy kivezesse innen, kérdezem én –
ha elkezdenek egyszer befele fordulni,
önmagunk mélyén a semmivel találkozni,
nem-e riasztóbb, mint a falakban és az agyunkban
rágó enyészet?

A nagy szomorúfűzfa

Ezüsthaját fonja ablakunk alatt
a nagy szomorúfűzfa.

Lombja meg-meg rebben,
finom arcéle kikukucskál a leveleken.

Akár, kinek gondja nincsen,
a széllel sutyorog és madarakkal énekelget éppen.

Éjjelente, egyszer azért elhallgat,
ág-karjait mint ki imádkozik, összecsukja szépen.

Gyökérkoronája térdmagasan.
Talán az időt köszönti kápráztató szavakban. 

Léstyán Csaba (RO): Apolló
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Nagyvárad 
retró
Szombat, július 18. Egy békebeli étte

rem teraszán ücsörgök a Körös bal part
ján, a központban, a váradi délelőttök áb
rándozós napsütésében; szívom magamba 
a barnaságot, mérsékelten izzadok, asz
talomon croissant/kávé; kifelé figyelek, 
az apró szeletekre bomló valóságra a fe
hérre meszelt boltíveken túl, amiből a vá
ros markáns részeit faragták. Balra lent 
a modern kor élettelen betonsétánya ha
tározott síkban kíséri a történelmi med
rében ráérősen csordogáló folyót a sűrűn 
egymásnak feszülő házak mentén, lehelet
finom jobb ívvel nyugatnak, homlokegye
nest a neoreneszánszba bújtatott városhá
za komplex épületegyüttesének. Odafenn, 
a terpeszkedő égbolt makulátlan kékje a 
régmúlt idők derűjét idézi, egy olyan vi
lág égboltját, amit még nem szennyezett 
be az ipar és az urbanizáció; se füst, se fel
hő, se kondenzcsík a magasban. Kelet felé, 
a júliusi reggel aranyló fényében, a vízen 
átnyúló Garasos híd túloldalán, tekinté
lyes koronájú gesztenyefák és téglaházak 
virágos kiskertjei mögött felsejlik a dőrén 
tervezett, de jó szándékkal rehabilitált 
Kálváriadomb, tetején a részben körpa
norámás Gombával, a mérsékelt dzsent
rifikáció rögös útjára tévedt birtokaival, 
minőségi terepjáróival, a  felső és felső
középosztály gondosan elkerített reziden
ciáival, a  zöldellő domboldalak mentén 
felszálló kaszált fű édeskés illatfelhőivel, 
hártyásszárnyú méhekkel, szőrbundás 
dongókkal, hajnalpírlepkékkel, satöbbi. 
Mindez óhatatlanul megidézi azt a szám
talan emléket, ábrándot, káprázatot, amit 
valamikor régen átéltem itt, és mindazt, 
amit nem; megkísérlem előhívni a retro
sármot, mint egy korabeli fényképész a sö
tétkamrában…

Ugyanitt ültem harminchárom évvel 
ezelőtt, mikor a helyet La nuielének hív
ták, és háromgombócos fagyit szolgáltak 
fel tejszínhabbal, piskótával a tetején; da
rázsderekú pincérnők hozták ki fémes ke
helyben, alumínium kanállal, gondosan 
vasalt sötétkék kiskosztümben, fehér ing
ben. Ide ültünk be tesóval szombat dél
előtt, ha volt pénzünk, mielőtt felmentünk 
nagyiékhoz a hegyre, de az is előfordult, 
hogy nem volt fagyi.

A  nyugdíjasok házába jártunk vasár
naponként, pulcsiban, ünneplőben, szé
pen fésülten, a bélyeggyűjtők klubjába a 
városközpontba, ahol néha belépőt is szed
tek, és leginkább csak nézelődtünk, ámul
va bolyongtunk a cseresznyeasztalok la
birintusában, egyik teremből a másikba, 
a színpompás kollekciók bűvöletében, és 
hallgattuk, ahogy bekiabálják a sarokból, 
hogy postatiszta, teljes sor!, és megmoso
lyogtak minket az öregek, amikor meglát
ták az értéktelen gyűjteményeinket.

Rendszeresen lejártunk a nagykönyv
tárba Verne Gyulakönyveket kölcsönöz
ni, néha az osztálytársamhoz a Gheorghe 

Dima utcába, ahol órákig néztük a trópu
si halak játékát az apja százhúsz literes 
akváriumában, és teljesen elkápráztatott 
a nővére, aki olyan egzotikus volt és töré
keny, mint Enya az Orinoco Flow video
klipjében.

Egy rövid ideig kacérkodtam a harc
művészetekkel. Néha elkísértem unoka
tesómat a dzsúdóedzésre, Ősibe, a potyo
gó vakolatú dódzsóba, ahol a porban szűrt 
napfény szétomlott, mikor az alulmaradt 
ellenfél a tatamin landolt, és a mester be
mondta a mate szoremadet. Néha gyalog 
jártunk, de leginkább a kettessel, mert 
féltünk a rosszarcú helyiektől, a bandák
ba verődő kölyköktől a kolozsvári úton, 
a vársáncban, a borostyános kertek túl
burjánzott útvesztőiben nappal is.

Minden alkalommal, mikor cigaret
tát vásároltam anyámnak a szódás mel
letti dohányboltban, apró szagingerek 
véstek kis Proustjelenségeket az auto
biografikus memóriámba, többek közt a 
virágemblémás csomagolásba rejtett papír 
zsebkendő florális illatát, a Pádisfennsík 
kárpáti sáfrányba, szalagos szerecsen
boglárkába és hártyás szélű imolába bo
rult lankáit idéző aromát, amit aprólékos 
kísérletezések és számtalan elvetett öt
let során fejlesztettek ki tanult biokémi
kusok a Sintezagyár korlátozottan prog
resszív innovációs osztályán; az eredetileg 
nedves papír zsebkendők már a trafik pol
cán kiszáradtak, miközben virágos párla
tuk összekeveredett a háziasan kellemes, 
gyenge minőségű cigarettásdobozok do
hánykipárolgásával, ami így nem csak a 
bolt fehérre meszelt falába ivódott, hanem 
mélyen, az emlékezetembe.

Láttam számtalan narancssárga nap
lementét a Szilvásban, gondtalan nyári 
melegekbe burkolózó alkonyatokat a Kö
rös jobb partján, ahova fürödni jártunk 
nyolcvankettőtől kilencvennyolcig, a  szi
gethez meg a hetes gáthoz; ide jártunk a 
Rogiból, a Nufiból, Őssiből, Olasziból, ide 
járt az egész város, és jelenlétével majd’ 

két évtizedre meghatározta a váradi kor
szellem megszokott vonzerejének szabad
idős aspektusát.

(…) Alultápláltak voltunk, porciózva ad
ták a kaját az alimentárában,1 ha volt, de 
az elvtársak elszámolták a kalóriákat ott 
a bársonyajtók mögötti íróasztaloknál, de 
mindegy volt, mert áru nem volt elég, csak 
papíron és exportra.

Egyszer rányitottam apámra a fürdő
szobában, miközben Szabad Európát hall
gatott nagynéném Sokolján egy ablakon 
kilógatott kerek antennával. Fogalmam 
sem volt, mi az a Szabad Európa Rádió, ő 
meg zavarában áttekert a Petőfire, ahol B. 
Tóth Laci bemondta, hogy Michael Jack
son Dirty Dianája felkúszott az amerikai 
poplista első helyére; Alphavillet és Du
ran Durant hallgattam az Ócskán vásá
rolt Panasonic walkmanemről a Magnó
liaparkban, néha becsúszott Madonna is, 
erre már kevésbé vagyok büszke.

Tízévesen elvesztem a kiskohi Med
vebarlang bejáratánál a tömegben, mi
közben mentünk lefelé a kanyargó úton 
a völgybe; anyám sírva szedett össze, két
ségbeesetten, és nagyon szorosan átölelt, 
míg a könnyeimet dörzsöltem a bepáráso
dott szemüvegem mögött.

Három lejért vettem batont a sarki cuk
rászdában, ahol délutánonként gondter
helt munkások trécseltek a zaccos feke
te mellett, két szál simatalpú Carpațival, 
de ha aznap kaptak fizetést, filteres Ami
ralt vagy BTt szívtak és konyakot fizet
tek a haverjaiknak a szomszédos vendég
lő teraszán.

Rajongtam a város barokkos stílusje
gyeiért (anélkül, hogy tudtam volna, hogy 
barokk stílusúak); suliból hazafelé a Ka
nonok sor fehér árkádjai alatt sétáltam vé
gig a göcsörtös fapadló barázdáit követve 
déltől északnak, amin minden épeszű vá
radi (a XIX. századtól errefelé) legalább 
egyszer végigsétált úgy, hogy megszámol
ta a pilléreket, és annak függvényében, 
hogy mennyire jó/rossz az emlékezete, 
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legalább annyit meg tud saccolni, hogy ez 
a szám 50nél több, de 60nál kevesebb.2

Láttam a sportos osztálytársaimat a 
Dinamo harminchármas medencéjében 
egytizenkettő alatt leúszni a százat, és 
nem hittem a szememnek, de nem futottak 
be a román mainstreambe, mert disszidál
tak Svédországba nyolcvankilenc előtt.

Voltunk megalázva is, mikor a suliban 
a történelemtanár zsilettel nyeste le a tin
cseinket az osztályfőnöki óra végén, pél
dát statuálva, hogy nem lehet ám csak 
úgy lázadozni az új rendszerben; rittyen
tett egy esetlen bonsái frizurát a kom
munista barokk jegyében, emlékszel erre, 
Robi? Zoli? Andris? Vagy hogyishívtak? 
Tizenegyedikben a tanári mögött ciga
rettáztunk, az első és a második között 
a lépcsőfordulóban nagyszünetben, majd 
nikotinmámorban néztem végig, ahogy 
az angoltanárnő másodszor magyaráz
za el a folyamatos befejezett múlt képzési 
szabályát, és nem értettem. Zeneelméle
tet tanultunk a fizikalaborban, miközben 
 Bachot és Debussyt hallgattunk a rongyos 
lemezjátszóról, és megtudtuk, hogy ismét
lődnek oktávonként a törzshangok, hang
sorokba rendezve, dótól sziig, ától gig, 
modálisan, diatonikusan, hogy képződnek 
önszerveződő ideghálózatok a talamusz
ban, a harmadik agykamra két oldalán. 
Éjszakába nyúlóan kosaraztunk a suli ér
des aszfaltján a hátsó udvaron, és ellóg
tuk a kémiaórát, ha nagyon belefeledkez
tünk a játékba. Elvarázsolt a romántanár 
határozott baritonja, mikor egy búskomor 
őszi hajnalon Eliadét olvasott az osztály
nak, rövid részletet a La țigănciből, ami
ben az összezavarodott Gavrilescu profesz
szor a fiatalkori szerelmét látja a német 
cigánylányban, aki azt mondja neki, hogy 
„Mindnyájan álmodunk […] Így kezdődik 
minden. Mint egy álomban…”

Voltam végtelenül szomorú is, mikor 
a legjobb haverom lecsapta a kezemről a 
macskaszemű lányt a tizenkettő Bből, 
akinek olyan volt a mosolya, mint egy jú
niusi napfelkelte a Királyhágó dombjai kö
zött; nem volt mit tenni, győzött a fácán
tollas indiánsárm, ami kilencvenhárom 
nyarán vonzóbbnak bizonyult a melankó
liánál.

Hallottam a frissen képzett krupiékat 
a Dacia Hotel halljában vendégeket csá
bítani francia rulettre, amikor megnyílt a 
kaszinó, és Rémy Martinkonyakot kínál
tak ingyen, öblös poharakból, ahogy taní
tották nekik. Néztem, ahogy a nyugatról 
érkezett flancos turisták isszák a dobozos 
CocaColát a parkolóban a GB rendszámú 
lakókocsik árnyékában, a  gyerekeik en
gem néztek, néztük egymást sokáig, és 
nem szóltunk semmit. Később én is meg
mártózhattam a szálloda perecformájú 
medencéjében, mikor kilencvenegyben be
engedték a helyieket, és hólyagosra égett a 
hátam a perzselő nap alatt, mert nem volt 
nálam napkrém.

Miután kinőttük a kráter környékét, 
meg a Félixet, a Sonkolyosvölgyét, és be
jártuk a Pádisfennsík összes zugát, tá
volabb merészkedtünk; saját szememmel 
láttam az Omu csúcsot kétezerötszázon 
a patkóalakban kanyargó Bucsecs tetején, 
miután leérettségiztem, és az igazán jó ér
zés volt.

Számtalanszor megnéztük a  Creedence 
Clearwater Revivalemlékkoncerteket a 
színházban a magasból, a  kakasülőről, 
ahol úgy tomboltunk a zenére, mintha élő
ben játszott volna alattunk a Sex Pistols, 
és a szünetben vodkát ittunk decire a szí
nészek bejárójánál. Erre az egészre máig 
sem találtam magyarázatot.

Hallgattam a barátaimat Heideggerről 
és Wittgensteinról vitatkozni, a szubjek
tív idealizmusról az Astoria felső szintjén 
két korsó Ursus között a cigarettafüstben, 
és nem tudtam hozzászólni a nagyvára
di reggelek bonyolult metafizikájához, sőt, 
a posztmodern festők üzeneteit sem tud
tam kiolvasni a hatalmas vászonra kent 
festékrétegek közül.

Órákon át ücsörögtünk a színház nyár 
hevítette lépcsőjének hatodik fokán, és fi
gyeltük, hogy pörög előttünk az élet, kép
kockáról képkockára, hömpölyögve, néha 
zajosan, máskor némán, olykor fordulato
san, de többnyire azért eseménytelenül, és 
lassan felfedeztük, megértettük és elfo
gadtuk, hogy kb. 92 százalékban (de lehet, 
hogy többen) csupa jelentéktelen bonyo
dalom, üresjáratok egymásutánja, unal
mas délutánok, átaludt éjszakák, sorban 
állás, homályba vesző ábrándok, önjáró 
ceremóniák sokasága, melyek egyszerre 
szükségesek és szükségtelenek, de legin
kább szükségtelenek; hogy a tudatosság, 
az éber figyelem, ha úgy tetszik, a mind-
fulness – ami esetünkben szekuláris gya
korlat – a maradék 8 százalékba kénysze
rült, aránytalanul szűkös keretek közé; 
ismerősök jöttek, barátok mentek, néha 
egyszerre sütött és esett, vagy csak sütött, 
vagy esett és ragyogott, máskor szimultán 
volt sötét és világos…

Ez az egész elmúlt. A káprázat, az álom, 
az illatok, a város és az emberek, sok rész
let elhalványult, elveszett a múlt bonyo
lult mintázatú papírfelszínén, régi, dobo
zokban tárolt feketefehér fényképeken, 
a szekrény aljában, anyu télikabátja alatt.

Szökés
(részlet)
1.
Taylort a Csepeli Szabadkikőtő öltözőjé

ben érték utol az otthon hírei. Dokkmun
kásként dolgozott, két műszakban. Tele 
volt a töke a rakodással, a mindennapi gü
rivel, hajóról le, hajóra fel, de muszáj volt 
csinálni. Ez a szabadság ára – mantrázta 
hajnalonként, amikor megcsörrent az éb
resztő, és indulni kellett a dokkra melózni.

Azon a hideg decemberi délutánon, ami 
egy kristálytiszta időkapszulába rögzült a 
legtöbb honfitársa emlékezetében, Taylor 
parizeres szendvicset majszolt a munká
sok öltözőjében. A műszaknak már vége, 
nem sietett sehová. Az egész napos rako
dás után kellett a kalória, hogy erőt gyűjt
sön a hazaúthoz. Ekkor toppant be liheg
ve Feri bácsi, a műszakváltó kollégája, aki 
szintén romániai menekült volt, mint ő.

– Szevasz, pajtás! Hallottad a híreket?
– Milyen híreket, Feribá?
– Odahaza lelépett a góré!
– Odahaza? A góré?
– Jaj, pajtikám, hát a góré, a nagyfőnök, 

Csau! Helikopterrel menekülnek, asszo
nyostól, mindenestől…

*
Másfél évvel korábban a nagyváradi 

Arlus diszkó vécéjében, Taylor egyik ke
zében egy korsó Bucegit szorongatott, és 
igyekezett a piszoárba. Valaki megkocog
tatta a vállát. Golyóka volt az, Taylor osz
tálytársa és legjobb barátja.

– Hogy állunk az indulással?
– Ich glaub’ das zu träumen… – vágta 

rá Taylor, majd kortyolt még egyet a sö
réből.

– Schnell, schnell, ja! Hiányos a Falco 
diszkográfiám…

– Mindegy, húzzunk…
– Jawohl, Herr Kommissar! Szólok Ka

tiéknak. Öt perc múlva lent!
– Menjünk, mielőtt Gyuri betesz egy 

újabb nyálcsorgató popslágert… – és az
zal a lendülettel a piszoárba öntötte a kor
sóban maradt sört.

Mindketten Mogyisok voltak esti tago
zaton, hivatalosan az 5ös számú Ipari Lí
ceum tizenkettedikes diákjai. A társasá
guk nagy része végzős volt, néhányan a 
Metalicában vagy az Înfrăţirea gyárban 
dolgoztak melósként. Egy dolog közös volt 
bennük: mind el akartak húzni Románi
ából. Fiatalok voltak, lelkesek, átláttak a 
propaganda maszlagján, és nem akartak 
tovább vegetálni a kommunista idők ki
látástalan szürkeségében. Néhány isme
rősüknek sikerült a szökés. Legtöbbjük 
Magyarországon vagy NyugatNémetor
szágban kötött ki, és köszönték szépen, jól 
voltak. Ez adott nekik némi önbizalmat 
és biztatást, hogy lépjenek és ne várja
nak a csodára, ami nyolcvannyolcban tel
jesen valószínűtlennek tűnt. Néhány sör 
is szükséges volt, hogy megadja az alap
löketet, a bátorságot, hogy elinduljanak, 
és vállalják a rizikót azon a sorsdöntő 

>>>>> folytatás a 18. oldalon
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 éjszakán. Mert amennyire erősen vágytak 
nyugatra, annyira spontán volt az aznap 
esti szökési kísérletük. A legszükségesebb 
dolgokban azért felkészültek, felkerült 
egyegy vastagabb pulcsi, és néhány ext
ra szendvics a zsebekbe, biztos, ami biztos.

Fél tíz körül a társaság nagy része már 
az Arlus bejárata előtt állt. Taylor rágyúj
tott egy újabb cigarettára, szorosan átölel
te Katit. Június eleje volt, de az éjszaka 
hűvösnek ígérkezett.

Aznap este öten indultak el a zöldha
tár felé: Szabó Tamás, alias Taylor, Szé
kely Kati (Taylor barátnője), Gojzán Tibi, 
alias Golyóka, Márta (Golyóka nővére), és 
Schönberg Peti (Márta pasija, aki huszon
egy évével a legidősebb tagja volt a társa
ságnak). A terv egyszerű volt: kibuszoz
nak Püspökibe, majd gyalog indulnak a 
zöldhatár felé, át a szántáson és a kukori
caföldeken addig mennek nyugat felé, míg 
át nem érnek a magyar oldalra.

Csendben ballagtak el a színház lépcső
soráig, ahol Peti egy kis papírfecnit vett 
elő a farmerje hátsó zsebéből, egy gyors 
pillantást vetett rá. A papírokat minden
ki elhozta? – kérdezte.

– Az enyém és a Katié nálam, de remé
lem, hogy nem ezen bukik el a ma esti vál
lalkozás…

Két dologgal tisztában voltak: a szüle
tési bizonyítványaikat mindenképp vinni
ük kell, hogy igazolni tudják a származá
sukat, és minél kevesebb gond legyen az 
ügyintézéssel. És persze azzal is, hogy ha 
sikerül, politikai okokra hivatkozva kell 
megindokolják a szökésüket.

– Nyugi, Taylor, ne fossál, minden a leg
nagyobb rendben – zárta rövidre Golyóka.

A színház mögé érve még vetettek egy 
pillantást az Orsolya épületére, a  legen
dás 5ös licire, majd elindultak a Fő ut
ca szürkefehéren kígyózó portugál min
tás flaszterén az állomás irányába.

– Ha valami a városból, hát ez hiányoz
ni fog – mondta Kati.

– Mi? – kérdezett vissza Golyóka.
– A suli meg a Fő utca.
Ebben az órában szinte minden zárva 

volt, kivéve a Select vendéglő kocsmáját, 
ahonnan kiszivárgott egy háromfős tár
saság, akik szintén a Crișul felé vették az 
irányt. Mikor megláttak, hogy Peti készül 
rágyújtani, odaszóltak:

– Alo frate! Ia dă şi la tati o ţigară!3

Taylor nem akart balhét. Kivett a zse
béből egy megkezdett Amiralt, átnyújtot
ta az egész dobozt, és egy „numa biné” vel 
igyekeztek maguk mögött hagyni az erő
sen illuminált társaságot.

– Mersi, frate, mersi!4 – mondták kórus
ban, majd eltűntek egy kapualjban.

Hamar kiértek a Crișulhoz. Rövid vá
rakozás után a megállóba befutott egy ki
világítatlan piros 4es. Csak néhányan lé
zengtek rajta, többnyire fiatalok. Taylorék 
a hátsó részen ültek le. Nem kellett sokat 
utazniuk, az állomás két megállóra volt. 
Ahogy zörögve megindult a szerelvény, kü
lönös mosoly ült ki Peti arcára.

– Mondjad, Petyám, mi olyan vicces? – 
kérdezte Golyóka.

– Csak eszembe jutott egy álom a gye
rekkoromból – válaszolta Peti, és azzal a 

lendülettel meg is indult a vezetőfülke fe
lé. – Megyek, elbúcsúzok a piros 4estől…

– Azért ne nosztalgiázzuk túl a dolgot 
– vetette oda Taylor, de ezt Peti már nem 
hallotta.

2.
A Püspöki felé közlekedő busz már nem 

jött olyan gyorsan. Fél órát szobroztak, 
mire behajtott az állomásra. Kisebb tömeg 
gyűlt össze, mely aztán meghatározhatat
lan összetételű szürke masszaként tódult 
fel a járműre. Taylorék kompániája közé
pen szállt fel, és megpróbáltak csendben 
elvegyülni. A járműveken amúgy sem volt 
divat beszélgetni, és ez nyilván nem volt 
véletlen. A Püspökibe vezető út esemény
telenül telt. Kint a szokásos szürkeség ho
nolt, ami egyre nyomasztóbb lett, ahogy 
kezdett leereszkedni az éjszaka. Ahogy 
elhagyták a várost, egyre sötétebb lett. 
Az autóbusz koszos ablakán keresztül az 
útmenti házak potyogó vakolata beletörő
dést, az ablakokon átszűrődő halvány fény 
pedig nyomorúságot sugárzott.

A végállomásnál szálltak le, majd egy 
belső kis utcán indultak el a falu vége fe
lé, mígnem kiértek oda, ahol a főút egy 
éles jobb kanyarral eltér Szatmár felé. In
nen két keskeny földút ágazott le, az egyik 
nyugat felé a borsi határátkelő irányá
ba, a másik északnyugatnak Kisszántó, 
majd tovább Nagyszántó felé. Ők az utób
bit követték. A terv alapján Nagyszántót 
északról megkerülve, de még bőven Par
hida előtt nyugatnak fordulva jutnának 
el a zöldhatárig. A magyar oldalon már 
nem volt terv. Ha nem kapcsolják le őket 
a határon, akkor az első rendőrőrsön fel
adják magukat. Azok alapján, amit hallot
tak, a magyar hatóságok nem adják ki a 
magyar határsértőket, hanem kisebb her
cehurca után megkaphatják az ideiglenes 
tartózkodási engedélyt, és azzal már vál
lalhatnak munkát (aztán meg jöhet az ál
lampolgárság). De ez egyelőre csak hiú áb
ránd volt, a neheze csak most kezdődött.

Mielőtt letértek a főútról, alaposan kö
rülnéztek, nincseneke kétes alakok a kö

zelben. Amennyire elláttak, semmi gya
núsat nem észleltek. Kisszántó irányában 
merő sötétség. Innen már nem kitaposott 
út vezetett tovább. Göröngyös szántófölde
ken, apró éjszakai élőlényektől hemzsegő 
susnyásokon, meg mocsarakon át kell majd 
bóklászniuk hosszú kilométereket, míg el 
nem érik a zöldhatárt. A  helyzet szülte 
feszültségben a természet hangjai egyre 
hangsúlyosabbá váltak. Messze, a földeken 
túl, kutyák ugattak. Nagy ritkán a távol
ban zakatoló vonatok zaját hallották, mint
ha a jövő bizonytalan visszhangja kattogna 
a viharvert sínpárok fölött.

– Bő tíz kilométer gyaloglás vár ránk 
a földeken, szenvedős menetelés lesz, tip
pem szerint bő háromnégy óra. Nem lesz 
gyaloggalopp, de ezt végig kell csináljuk. 
Van kérdés, mielőtt belevágunk?

– Hogy lőjük be az irányt és a távolságot? 
– kérdezte aggódva Peti, aki Márta jobbján 
pislogott enyhén párás szemüvege mögött.

– Cseszd meg, majdnem elfelejtettem! 
Beszereztem két karórára szerelhető 
iránytűt a MotoVelo horgászrészlegén – 
és valóban, Taylor elővarázsolt a farmer
zsebéből két madzagra fűzött apró irány
tűt. – Itt van, az  egyik legyen nálatok! 
– Peti átvette és nyakába akasztotta a kis 
szerkezetet.

– Valaki előrelátó volt…
– A távolság már trükkösebb lesz – foly

tatta Taylor –, hagyatkoznunk kell a fal
vak fényeire, a  kutyaugatásokra… és a 
megérzéseinkre. Ja, és még valami: mos
tantól nincs több cigi, sem fölösleges fecse
gés, mert abból is bukta lehet. Ha nagyon 
kell, vállveregetés után minimális sutto
gás. Stimm?

Ezen a ponton már mindenkinek heve
sebben vert a szíve. Ráadásul magukra 
maradtak a gondolataikkal. Azt is tudták, 
hogy itt lebukni már hatalmas kockázat, 
a  következményekről nem is beszélve. 
A román himnusz egész napos éneklésén 
és a többi megaláztatáson túl, botbüntetés 
és meg ki tudja, mi minden. A suliból is 
biztos kicsapnák őket. De amennyire tud
tak, próbáltak urai maradni a félelmeik
nek, elhessegetni a gondolataikat.

– Induljunk! – mondta végül Taylor, és 
próbált magabiztosnak látszani, miközben 
az adrenalin már benne is rendesen mun
kálkodott.

3.
Halvány fények pislogtak Kisszántó 

irányában. Sosem gondolták volna, hogy 
egyszer majd ez a poros, határmeneti fa
lu lesz a sarkcsillaguk. A földútról letér
ve belegázoltak a susnyásba. Kisebbna
gyobb földdarabokon át kellett haladniuk, 
amik folyamatosan szétporladtak a súlyuk 
alatt. Ez rendkívül lassúvá és fárasztóvá 
tette a haladást. A gaz néhol derékig ért, 
máshol szinte ellepte őket, és ez valahol 
megnyugtató volt, még akkor is, ha ko
romsötét volt az éjszaka.

Jegyzetek
1 Élelmiszerüzlet
2 Kocsmai zárórák utolsó poharánál (néha) 
ma is ádáz viták folynak arról, hogy ez a bizo
nyos szám 56 vagy 57.
3 Halló, tesó! Dobjál apának is egy szálat!
4 Köszi, tesó, köszi.

>>>>> folytatás a 17. oldalról

Orosz Csaba (HU): Out of The House  
(Házon kívül) 4.
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MĂRCUȚIU-RÁCZ DÓRA

Ha mindenki 
fogyasztó, 
ki a díler?
Alig pár évtizede beszélhetünk közössé

gi médiáról, mégis mindennapjaink – és a 
filmgyártás – szerves részévé vált. Megis
merhetetlenségéből eredően rendszerint 
rémtörténetekben tűnik fel, különösen csa
ládi filmek és drámasorozatok használják 
moralizáló szándékkal, hogy rámutassanak: 
az  internet sötét, és tele van iszonyattal. 
Ilyen volt az ABC Cyberbully (2011) című ba
nális tanmeséje, amelyet 2015ben azonos 
címmel egy sokkal érettebb projekt követett 
(mindkettő fókuszában az internetes bán
talmazásból fakadó tinédzseröngyilkosság 
állt). Később a szociális média helyszínné 
(is) alakult, az Unfriended (2014) például ki
zárólag videóhívások sorozatából áll (amely 
a koronajárvány kitörésével igen népszerű 
formátum lett); továbbá megteremtette sa
ját zabiműfaját, a szociális filmet. Kevésbé 
jellemző azonban, hogy a közösségi médiá
ról szóló dokumentumfilmek is ekkora nép
szerűségnek örvendjenek, kivételt talán a 
tinédzsertragédiákat tárgyaló riportfilmek 
képeznek, például a CBC The Fifth Estate 
című sorozata. Az első igazán mainstream 
berkekbe nyúló szocmédiafilm David Fin
cher The Social Network című dokumentum
drámája volt, amely nemcsak a korai Face
book alakulását mutatta be, hanem röviden 
reflektált annak addiktív mivoltára is. Ké
sőbb a Black Mirror-szériának sikerült iga
zán felhívni a nagyközönség figyelmét a 
szocmédia és a technológiai fejlődés valódi 
veszélyeire, és disztópikus túlzásaitól elte
kintve ez a problematika leghitelesebb rep
rezentációja napjainkig.

Feltételezhetően hasonló hatást akart ki
váltani Jeff Orlowski The Social Dilemma 
(Társadalmi dilemma) című dokumentum
filmjével. Ha a felvezetés és a kiemelt idé
zetek nem győznék meg a nézőt, hogy illene 
félnie, megszólal a feszültségkeltő háttér
zene, feltűnnek a kifejezéstelen emberi ar
cok – és ha mégsem egyértelmű a tanulság, 
a  dramatizált részletek alaposan szájba 
rágják azt. Mint a legtöbb szociodokumen
tumfilm, a Társadalmi dilemma is rövid in
terjúrészletekkel indít, több szolgáltatás 
és szoftverfejlesztő tapasztalatából igyek
szik megformálni állásfoglalását, amelyet 
a fent említett elemekkel egészít ki. Csak
hogy nem csupán az interjúalanyok külön
bözőek, hanem azok intézményi háttere is. 
A Facebook teljesen más piaci logikán alap
szik, mint a Google levelezőszolgáltatása, 
hiszen más célközönségnek készült. Hason
lóan ellentmondásos egy Mozillaalkalma
zottat megszólaltatni az internetes kizsák
mányolás ügyében, amikor a korporáció 
saját manifesztóban fogalmazta meg (és 

esett el jelentős bevételtől a kevésbé sport
szerű Googlelel szemben), hogy az egyén in
ternetes biztonsága és magánszférája nem 
opció, hanem alapvető jog. A Társadalmi di-
lemma azonban rövidségéből fakadóan nem 
tud alaposan kitérni minden részkérdésre 
és különbségre, ezért egy átfogó narratíva 
alá rendeli az összeset – és épp ettől a prog
ramszerűségtől válik komolyan vehetetlen
né. Alaposabb tájékoztatás hiányában rég 
elcsépelt klisékben nyilatkozik olyan problé
mákról, amelyek már nem igényelnek gyors
talpalót azoknak, akik stabil internetkap
csolattal rendelkeznek – így a dramatizált 
részletek többsége teljesen szükségtelen. 
Láttunk már kamaszokat (és felnőtteket 
is) mobilozni evés közben, és mindannyian 
próbáltunk már ideiglenesen megválni az 
okostelefonunktól. Kevesebben fejlesztünk 
viszont weboldalakat vagy netszolgáltatáso
kat, a Társadalmi dilemma mégis felszíne
sen mutatja be rendkívül változatos inter
júalanyait, pedig sokkal érdekesebbek egy 
olyan közönségnek, amely szinte beleszoci
alizálódott a közösségi médiába.

A film premisszája azon alapszik, hogy 
ha egy terméket ingyen kapunk, akkor mi 
magunk vagyunk a termék. Nem lehet ez 
senkinek meglepő, ahogy az sem, hogy a 
hasonló szolgáltatások reklámokkal tartják 
fenn magukat, így céljuk minél hosszabb 
ideig megragadni az egyén figyelmét és in
teraktivitását. Erre olyan eszközök állnak 
rendelkezésükre, mint a sokat emlegetett 
mesterséges intelligencia, amit a Társadal-
mi dilemmában három férfi képvisel (a rek
lámért, elkötelezettségért és növekedő kö
zönségért felelős „robotok”), akik azonnal 
kétségbe esnek, ha elveszítik a nyájas fel
használó figyelmét – akit egy elcsépelt vá
gókép majmokkal hoz párhuzamba, így je
lezvén az emberiség „visszafejlődését”. Nem 
ez az első közhely: a Társadalmi dilemma 
egy addiktológus véleményét is párbeszéd
be hozza, hiszen az internetnek – akárcsak 
a drognak – csupán felhasználói (userei) 
vannak. Ugyanakkor felelősségre vonja a 
drasztikusan növekvő kamaszkori depresz
szió és öngyilkosság kérdésében is (amelyet 
a fentebb említett példák legrosszabbjai is 
árnyaltabban mutatnak be). Tökéletesen 
rémisztő tehát az összkép: manipuláció, 
drog, függőség, depresszió, halál, figyel
münkkel cicázó robotok, reklámokat bá
muló zombik; mindezek csúcsán az újraér
telmezett kanti filozófia, mely szerint nincs 
szabad akarat az interneten, minden kat
tintásunkat tudatalattinkba plántált gesz
tussorozatok irányítják, amelyek fokozato
san átszivárognak a mindennapi életbe is.

Mi tagadás, elkeserítő ez a forgatókönyv. 
Senki sem szeret azzal szembesülni, hogy 
egy irodaháznyi programozó hülyének né
zi. Ennél már csak az rosszabb, ha doku
mentumfilmkészítők nézik annak. Mert 
bár a Társadalmi dilemma arra enged kö
vetkeztetni, hogy az internet egy rafinált, 
figyelemhajhász gyermek, addig maga is 
ugyanolyan eszközökkel operál: hatásva
dász dramatizált betétjelenetek, amelyek 
igyekeznek megtartani a néző figyelmét 
(elvégre hiába tanulságosabb két órán ke
resztül programozókkal beszélgetni, ha 
nem néznék elegen). Utalásszerűen szóba 
kerülnek a hagyományosabb médiaorgánu
mok is (elsősorban a televízió), amelyek ha
sonló pszichológiai működési elveken ala
pulnak. Épp ezért megtévesztő azt állítani, 
hogy a szociálmédiaprogramozók figyeltek 
először pszichológiaórán. Hosszú idők lélek
taniemberismereti eredménye ez, így nem 
beszélhetünk „hirtelen” „berobbanó” „go
nosz” technológiákról, csupán egy mind
eddig ismeretlen vagy más formában léte
ző üzleti modellről. Ami valóban fontos és 
újszerű felvetésként jelentkezik a filmben, 
az a közösségi média politikai befolyása és 
plasztikus cenzúrafogalma (különösen az 
amerikai elnökválasztások és a koronaví
rus tükrében), a film azonban csupán né
hány (utolsó) percben tér ki ezekre.

Felmerül a kérdés: ha mind áldozatok va
gyunk, kik a rosszfiúk? Ismét Mark Zucker
berg? A Google? A kapitalizmus? A filmben 
bemutatott programozók, akik drámai pál
fordulással bocsánatot kérnek bűneikért? 
Mi magunk? A Társadalmi dilemma több 
kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol, 
és épp azokat a kérdéseket válaszolja meg, 
amelyeket a legtöbben már fel sem teszünk. 
Az  ismeretközlés háttérbe szorul a mora
lizáló görcs mögött. Kétségtelenül egy mi
niszériaformátum kedvezőbb egy ennyire 
komplex kérdéskör megvitatásához. Nem a 
Társadalmi dilemma fogja azt elérni, hogy 
csak telefonálásra használjuk az okostelefo
nunkat, letöröljük a Facebookfiókunkat és 
kihúzzuk a routert. Valószínűleg egy film 
sem fogja ezt megvalósítani – abban viszont 
segíthet, hogy tudatosan és fegyelmezetteb
ben töltsük az időnket az interneten.

Társadalmi dilemma (The Social Di-
lemma), színes, amerikai dokumentum
film, 94 perc, 2020. Rendező: Jeff Orlowski. 
Forgatókönyv: Jeff Orlowski, Davis Coom
be, Vickie Curtis. Szereplők: Tristan Har
ris. Operatőr: John Behrens, Jonathan Pope. 
Vágó: Davis Coombe. Zene: Mark A. Craw
ford. Producer: Larissa Rhodes. Gyártó és 
forgalmazó: Netflix.
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FISCHER BOTOND

A loop 
tragédiája. 
Komédia
A Főnixterv a labilis 2020as év derekán 

készült színházi előadás, és már a tény, 
hogy elkészült, bemutatták annak rend
je és módja szerint (igaz, először csak sza
badtéren), hogy él a színház KeletEuró
pának ezeken a tájain, már örömteli. És a 
Főnixterv első pillantásra nem is akar sok
kal több lenni, mint „túlélőszínház” világ
vége idején. Könnyed humorú, zenés kor
rajz, vicces görbe tükör, komédia, ahogy 
azt már a görögök is tálalták: önmagunk 
hibáinak felmutatása, tehetetlen (?) kine
vetése. És azt gyanítom, hogy éppen emi
att a laza könnyedség miatt lesz működő 
színház a Főnixterv, mert nem akarja meg
váltani a világot sem esztétikájában, sem 
gondolatiságában. Az erőlködés hiánya vi
szont teret ad más erősségeknek: az öröm
teli színházcsinálás flowjának és az auten
ticitásnak.

Az  előadás legfőbb meghatározója lét
rehozásának módszere: színészi improvi
zációk alapján építették fel. Meghatározó 
ez, mert a játékmódtól kezdve a karakte
reken keresztül a használt nyelvig minden
hol visszaköszön. Éppen ezért talán megle
pő elsőre, hogy az előadás egyik erőssége 
a szöveg. Mikrotörténeteken keresztül azt 
vázolja fel, hogy milyen egy totálisan gyö
kértelen, széttöredezett urbánus környe
zetben a létezés alulnézetből. A hangvétel 
azonban korántsem komor. A humor vala
hogy (szerencsére) mindig ott van a „szín
pad mellett”, a próbafolyamat során születő 
szövegekben, legyen a kontextus bármi
lyen mélysötét (Shakespearere is utal
hatnék akár), itt is van mindenféle, iró
nia és helyzetkomikum, testi és nyelvi vicc. 
A társalkotók bátran használják a bohózat 
kelléktárát, sőt, sokszor ez az előadás alap
hangulata. A helyzetek és a karakterek is 
így épülnek fel: ezen először is kacagni kell. 
Aztán majd a nevetés sodrásában kiderül, 
hogy viszneke nézőként valahová, vagy 
csak (?) önmagára mutat vissza a nevetés.

Az  is az improvizáción alapuló techni
kára utal, hogy ennek a jelenetfüzérnek a 
tartópillérei a karakterek. Ezek is vicce
sek persze, és tipizáltak, karikatúraszerű
ek sokszor. Balogh Attila karaktere, a hob
bicsillagász temetőmunkás például esetlen 
és szociálisan szorongó; nagyon görcsösen 
meg akar felelni valamilyen ismerkedé
siudvarlási standardnak, ami elsősorban 
humorforrás, de benne van a tragédia is, 
nem ismeri fel a helyzetet az elképzelései, 
a kívülről tanult sémái miatt. Ez a nem ön
azonos funkcióba való beleragadottság jel
lemez nagyjából minden szereplőt. Tasná

diSáhy Noémi karikírozott feleségfigurája 
a kiégés mintapéldánya, de ő sem érzéke
li semennyire a saját kiégettségét, ahogy a 
többiek sem. Csatlós Lóránt, a férj, akinél 
a társadalmi férfiszerep kétbalkezes ház
építési munkálatokban manifesztálódik, és 
aki Don Quijoteként küzd ezzel, de képtelen 
beismerni, hogy ez nem az ő szerepe. Fir
tos Edit a feleség anyját alakítja, az anya–
lány párosban szimptómaszerűen felcseré
lődnek a szerepek, az anya lesz a felelőtlen, 
az életet átbulizó, a kapuzárási pánikjából 
permanens életformát csináló fél, a  lány 
pedig az örök aggódószorongó szereplő a 
kettőjük játékában. Kovács Enikő és Ko
csis Anna anya–lány párosa már teljesen 
más dinamikában működik, de szintén ti
pikus mifelénk, és szintén a hurokba raga
dottság, a loop jellemzi. Az anya, aki önző 
féltésében elidegeníti a lányát, a lány, aki 
meg akar felelni a jó gyermek követelmé
nyeinek, de képtelen ezt önazonosan meg
csinálni. És így tovább, úgy tűnik, hogy egy 
közös van ezekben az új, kulturálistörté
nelmi gyökerek nélküli városrészben lete
lepedő emberekben: beleragadtak valami
be, amiről meg vannak győződve, hogy a 
saját életük, de gyakorlatilag funkciótla
nok benne, és csak görgetik tovább a társa
dalmi abszurditás sziszüphoszkövét.

Mikrotörténetek mozaikjából épül fel te
hát a Főnixterv világa, a szereplők pedig 
ezek a karakterek. A történettöredékeket 
pedig mindennapi dialógusok, páros szi
tuációk villantják fel. Párokat látunk, le
gyen szó párkapcsolatról, szülő–gyermek 
viszonyról, barátságról, szexről, házasság
ról. Címkék, amiket emberi kapcsolatokra 
aggatunk, emberi kapcsolatok, amikbe be
leragadunk, amik a létezésünket jelentik. 
Ezeknek a kapcsolatoknak az önmagába 
visszatérő hurokszerűsége az, ami a vicces 
jelenetek tragikumát adja. Ilyen szempont
ból is központi jelentőségű az előadásban 
Rácz Endre (a vitalitással teli, pályaha
gyott színész karaktere) monológja, ami a 
konzumapokalipszisre adott reakciók slam 
poetrys felsorolása, a meditációtól a paleó
ig. Ebben a felsorolásban önmagában ben
ne van, ahogyan minden autentikus, akár 
tradicionális stratégiánk termékké válik, 
és ez az a tragédia, ami meghúzódik a vic
cek között. A hörcsögkerék loopjának a tra

gédiája. Első ránézésre Rácz figurája nem 
az a fel nem ismert csőd, mint a többiek, 
hiszen életvidám és pozitív. Ez a többiek
kel párhuzamos pozitivitás viszont ugyan
olyan loop, ugyanúgy nem tud kitörni belő
le, ugyanúgy nem is látja, hogy lenne ilyen 
kitörési lehetőség, mert ebben a játékban 
valóban nincs. Az előadás sodrása, drama
turgiája is ehhez hasonlóan, örvényszerű
en működik. A komikum a felső réteg, ami 
belevisz a játékba, a könnyed jelenetek mo
zaikja rakja ki azt az ívet, ami fájó.

A Florina Bellinda Vasilatos által terem
tett látvány visszafogott, főként a díszlet. 
Látszik, hogy kis költségvetéssel dolgoz
tak, de ez illeszkedik az előadás logikájába, 
az ad hoc esztétikába. Az anyagok közül fő
leg a fém dominál, a csillogó lakberendezé
si inox. A bútorok és a jelmezek is a second 
hand üzletek kínálatát juttatják eszünkbe, 
a raklapokból készült ágy és a turkálóból 
vett Ikeacikkek alakítják ki ezt a világot.

A Főnixterv nem vállalkozik túl nagy do
logra, de épp emiatt többet sikerül kihoz
nia. Sokszor közelebb áll valamilyen imp
rovizációs játékhoz vagy sitcomhoz, mint 
színházhoz, de a megtalált karakterek és 
jelenetek relevánssá tudnak válni. Techni
kai vagy szakmai szempontból nem biztos, 
hogy kimagasló, de létrejöttének kontex
tusában üdítően friss, működő. Úgy tűnik, 
hogy szerencsés a színházcsinálásnak ez 
a módja. Az improvizáció a színészek köz
vetlen alkotómunkája, mint a dzsesszze
nészeké. Gyakrabban ki kellene használni 
ezt a fajta teremtő energiát, mert hiteles
séget tud adni, és mert olyannyira a szín
ház belső logikájából fakad, hogy az eszté
tikai minőséget is maga után tudja húzni. 
És persze kellett ide az is, hogy ne csak a 
szórakoztatás legyen a tét. Élő színház, hi
teles kríziskrónika.

Nagyváradi Szigligeti Színház. Fő-
nixterv. Rendező: Botos Bálint. Szerep-
lők: Balogh Attila, Csatlós Lóránt, Firtos 
Edit, Fodor Réka, Kiss Csaba, Kocsis Anna, 
Kovács Enikő, Pitz Melinda, TasnádiSáhy 
Noémi, Rácz Endre. Dramaturg: Kárpáti 
Péter; díszlet- és jelmeztervező: Florina 
Bellinda Vasilatos; koreográfus: Györfi 
Csaba; dramaturg gyakornok: Kovács 
Emese.
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PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA

„A múlt emlék 
vagy valóság”
Nemcsak kordokumentum Háy Jánosnak a 

pandémia első hullámában íródó szükségnap
lója (Ne haragudj, véletlen volt), de elméleti 
szempontból is kérdéseket fogalmaz meg. „Hol 
a személyesség határa?”, idézhetnénk a szer
zőt, hogyan működik a járvány elbeszélhető
sége, miként kapcsolódhat össze a saját veszte
ségélményeinkkel, a házastárs elvesztésének 
tragédiájával, a  múltunkkal, a  gyerekkor
ral, a hétköznapi valósággal, a pénzzel, a je
lenünkkel. A lejegyzések igazi súlypontja az 
utóbbi kérdés poétikai megválaszolásánál van. 
Az elbeszélhetőség mint lehetőség megközelí
tésemben kapcsolódik Meliorisz Béla Vagyunk 
örökké1 című, szintén idén megjelent köteté
hez: a szeretett társ halála egyféle közös ta
pasztalat a művekben, mindkettő fő jellemzője 
a melankólia (Háy János naplójának borítóján 
egy szomorúmanót láthat az olvasó a centrum
ban, a Nap és a Hold között, egyedül). A követ
kezőkben a járványügyi helyzettel kapcsolatos 
feljegyzéseket, valamint az ebben a szövegre
giszterben íródó egyéb munkák sajátosságait 
tekintjük át (pontosabban csak egyet ebből a 
szakirodalommá formálódó anyagból, ami fo
lyóiratközlésekből, körkérdésekből stb. áll ösz
sze). Háy szövege is ebből a léthelyzetből indul 
ki és lép rá fokozatosan a maga belső útjára.

A karantén mint szempont leginkább az el
ső tartalmi egységben fő szervezőelv (ami csu
pán az első kéthárom „fejezet”), de lényeges 
– ez a rész fogalmazza meg első tapasztalása
ink legalapvetőbb kérdéseit. A karantén kol
lektív élmény, de különbözünke a napok meg
élésében egymástól? Mit ad nekünk ma az 
ókori cinikusok példája, akik „életmódjukkal 
tüntettek a világ hamissága ellen” (7.)? Meg
nőtt az emberek „testigénye” a karantén ide
jén, vagy kiszorítjuk végre a fölösleges kap
csolatainkat? Hogyan változik meg bennünk 
a lakás mint tér, ha egész nap együtt hasz
náljuk? S mi lesz, ha „lecseng a koronavírus” 
(180.)? Míg az első két fejezet Különbnek len-
ni és Felelősség címmel konzekvensen követi 
a karantén leírását, a következőkben távolod
ni kezd az aktuális valóságtól, az újfajta hét
köznapiasságunkhoz kapcsolódó mozgásoktól, 
a témák egyre zártabbak lesznek. Végigvonul 
a felelősség szempontja – ebben szintén mind
annyiunknak osztoznunk kell: „Felelős vagyok 
a világ egy kicsiny darabjáért.” (9.) Háy példá
zatokat használ, miközben a felelőst keresi is, 
ott munkálnak ezek mint kezdemények a be
szélőben, de nincsenek kidolgozva.

Mondhatjuke azt, hogy a járvány „kontex
tusa” hasonlít a korábbi történelmi határhely
zetekéhez (ha a járványt történelmi esemény
ként értelmezzük), a 20. század történelmi és 
társadalmi traumáinak elbeszéléseihez (igaz, 
a  történelem századok szerinti korszakolá
sa már önmagában megtévesztő),2 vagy ezek 
irodalmi és önéletrajzi reprezentációihoz? Ha 
igen, akkor Háy János könyve „recepciótörté
neti” és társadalomtörténeti mű, ami alkal
miságán felül segítette a szerzőt a gyászmun
ka szövegesítésében. Persze kérdéses, hogy fel 
kelle mindent dolgozni (34.). A két meghatá
rozott helyzetre való reflektálás során Háy is 

inkább kérdéseket tesz fel, melyek elsősorban 
az önmegértéshez vezethetnek el: „Önmagunk 
feltárása nélkül nem lehet megfogalmazni 
semmit a létről.” (28.) A lényeg, hogy megva
lósuljon minden nap, olyan dologról is tudjon 
írni, ami most nekünk, mint „aktuális olva
sóknak” (151.) közös tapasztalatunk. Egyé
ni sors kapcsolódik a közösségihez, s minden 
azon múlik, hogy képes vagye belehelyezked
ni a műbe, hogy felismerede a saját sorsodat 
benne.3 Ehhez igazodva a lejegyzett igazsá
gok csak általánosságok lehetnek vagy filozó
fiai iskolák közismert parafrázisai. Háy vall
ja, hogy mindaz, ami a szövegen kívül van, 
lényegtelen, csak akkor tud meghatározó len
ni, ha „megtaláljuk a szövegen belüli súlyát.” 
(27.) Az én és a világ viszonya ezen a felelőssé
gen alapul, amit kevésbé „a tolakodó ellenség” 
(107.) jelenléte, inkább a naplóírás hátterében 
álló múltbeli történések mélyítenek el.

A  Margó Fesztivál online beszélgetésében 
Háy János saját múltunk elbeszéléséhez fikciós 
elbeszélésként közelített,4 miként a történelmi 
események elbeszélhetőségének narratív krité
riumai (Hayden White tanulmányainak megje
lenését követően) is új szempontok alapján kell, 
hogy értelmeződjenek. Háy olyan nagy önélet
írásokra utal ezzel kapcsolatban, mint Móricz 
Zsigmond, Márai Sándor, Garaczi László kano
nikus művei vagy Knausgaard ismert sorozata. 
A Ne haragudj, véletlen volt referencialitásigé
nye is e kettős közelítésben keresendő. Persze, 
némi eltolással. Egyrészt ott áll a háttérben a 
latens kérdés, melyet az önéletírás nagy kutató
ja, Philippe Lejeune sokat vizsgált: mi a hiteles
sége egy szövegnek, „milyen emlékképeket hív 
elő az elbeszélő és mit hagy meg a felejtésnek.”5 
Mi most nem térünk ki az önéletírói paktumel
mélet vitatható vagy elfogadott szempontjaira, 
ahogyan a fenti fejtegetésnek sem ez a célja, in
kább az érdemel figyelmet, hogy miképpen tud
ja feloldani az elbeszélő a műfaji jellemzők és a 
referencialitás problémáját a saját „írói straté
giájával”.6 Ennek fontos eleme, hogy megjelenik 
az elhallgató, szelektáló szerző, akinek meg
győződése, hogy írói szempontból a privát élet 
eseményei lényegtelenek. Ezért is választhat
ta formaszervező elvéül az eltávolítást, melyre 
az alcím is rájátszik: a szükségnapló megneve
zés utalhat a keletkezési körülményekre, hogy 
a könyv felkérésre íródott, de a karantén által 
szabott szükségállapot munkájaként, vagy a 
gyászmunka folyamatába bekapcsolódó lejegy
zésként egyaránt értelmezhetjük. A kettő ösz
szekapcsolását a címválasztás magyarázatai is 
alátámasztják. „Véletlen volt, hogy ebbe beleke
veredtem” – olvashatjuk a szerzőtől, de mikor 
álmában megjelenik a felesége, Eszter, ugyan
ezt a mondatot ismétli.

Lényeges, hogy a naplóban nem napok van
nak értelmezve, inkább témák. Megszületik 
egy „alternatív valóság”7 – miként a dr. Far
kis Tímeának az ötlete alapján íródó Dekame-
ron 2020 című kiadvány esetében, melyben az 
oktatás, a művészeti világ, a kultúra szereplői 
(Boccaccio művéhez hasonlóan, három úriem
ber és hét hölgy) írnak egyegy témára, kerül
ve a járványt és a politikát. A Margó Feszti
vál keretében elhangzott online beszélgetésből 
tudjuk, hogy Háy az Európa Könyvkiadó fel
kérésekor hasonló kritériumot szabott, nem 
akarta, hogy benne legyen „a saját élet tolako
dó jelenléte” (86.). Gyakoriak a kiszólások, ezek 
az önmaga által szabott határokra és kételyek
re rímelnek. Csak időnként használ olyan ele
meket, melyek beépítését szinte szükségszerű
vé teszi „egy ilyen jellegű írás” (37.). Legjobb 
példa rá az Álom című fejezet vagy azok a szö
vegrészek, mikor láthatjuk a karantén és a 
belső karantén hozta egyidejű munkafolyama
tot. Az ágyból átül a fotelbe, meglocsolja a vi
rágokat, „leül az asztalhoz az üres székek közé” 
(150.). De szükségszerű kellékei ezek a nap

lóírásnak? A kérdést különböző stratégiákkal 
variálja: „mikor írom, már visszaültem, külön
ben nem tudnék írni” (40.). Megtudjuk, hogy 
a csillebérci faházban keresztet farag, „Nem 
árulom el, kinek a sírjára.” (20.)

A mű kevés elbeszélt időt fog át a fülszöveg
ben is emlegetett korszakhatárból, a feljegyzé
sek április 17től május 14ig datáltak (húsvét 
időszaka van), az utolsó napok pedig széttörde
lődnek napszakokra, majd órákra. Míg a jár
ványhelyzet momentumai a jelenhez kapcsol
ják az elbeszélést (csak néha van egyegy nap 
eltérés a lejegyzés ideje és a történések ideje kö
zött), a betegség és az elmúlás a múltat hozza 
be. Megfigyelhető a formatartalom közös szóla
ma: minél inkább adott a nyelv a történtek elbe
szélhetőségéhez, annál inkább szétforgácsolódik 
az idő és jön az utolsó óra (lásd 23:00, Gurulós-
ágy című fejezet). „Az otthonhoz kötött napirend” 
(45.) megengedi az emlékezést. Családi képsorok 
indulnak útjukra és lesznek a bontási folyamat 
részei. Háy igazodik ugyan a formai követelmé
nyekhez, alkalmazkodik a napló jelenidejűségé
ből adódó korlátokhoz, de mindvégig problema
tikusnak látja az időhöz való kötöttséget, az írás 
kényszerét, a „birkózást az idővel”. (47.) A könyv 
végén az utolsó fél perc is széttöredezik, a kór
terem ajtaja előtt várakozó férfit látunk: „nem 
érdemes felemlegetni, mit érzett, mert úgysem 
lehet ugyanazt érezni, kevesebbet érezni meg 
nem érdemes.” (229.) Marad a bizonytalan bo
lyongás a rövidülő időben.

Háy János: Ne haragudj, véletlen volt. 
Szükségnapló. Európa Könyvkiadó, Bu-
dapest, 2020.

Jegyzetek:
1 Jelenkor Kiadó, 2020.
2 Vö. Gyáni Gábor: A 20. század mint emlékezeti 
esemény, Forrás, 41. évf. (2009) 78. sz. 3–15.
3 https://index.hu/kultur/2020/08/25/hay_janos_in
terju_karanten_koronavirus_halal_tereyosztondij_
ne_haragudj_veletlen_volt/
4 Vö. Margó Irodalmi Fesztivál online beszélgetésén 
Háy Jánost Valuska László kérdezte. https://www.
margofeszt.hu/hu/fesztival/program/hayjanosne
haragudjveletlenvolt
5 Vö. Margó Irodalmi Fesztivál online beszélgetése.
6 Vö. Zombory Máté: Philippe Lejeune: Önélet
írás, élettörténet, napló, BUKSZ, 2004, 265268., 
268.o.http://epa.oszk.hu/00000/00015/00035/pdf/
09szemle06.pdf
7 In: Dekameron 2020 Magyarország. Szerk. dr. Far
kis Tímea, https://cedruskonyv.hu/Dekameron 2020
Magyarorszag
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A távolság fizikája
Fodor Balázs: Kozmológi-

ai állandó. Fiatal Írók Szö-
vetsége, Budapest, 2019.

A téridő gyűrődései milyen
nek tűnnek az eseményhori
zontról? Mekkorára kell nőnie 
két test között a gravitációs 
mezőnek, hogy elgörbíthesse a 
fényt? És vajon ki mossa ki a 
Marsról hazatért űrhajós alsó
neműjét?

Fodor Balázs kötete nem 
árul zsákbamacskát: ahogy 
előrejelzi azt a cím, valamint 
a borítón található csillagköd 
fotója is, valóban kozmikus tá
volságokat igyekszik bejárni. 
A  verseket bevallottan olyan 
képzőművészek inspirálták, 
mint Debreczeni Imre vagy 
Martin Henrik, de a kötetet is 
Oliver Arthur munkái illuszt
rálják. Ez tükröződik a plasz
tikus versnyelvben is.

Mint egy asztronauta, aki 
tisztában van azzal, hogy űr
sétája több száz tudós, több 
ezer óra munka és megszám
lálhatatlan fizikai együttható 
közös teljesítménye. Figyelme 
kimért, lassan halad és min
den megfigyelést dokumentál. 
Ugyanakkor tudja, hogy ezek 
a megfigyelések csupán nyo
mok, amelyek sokkal össze
tettebb rétegeket rejtegetnek. 
Tudja, hogy egy tó formájából 
következtetni lehet az eredeté
re, egy égitest színeiből a ké
miai összetevőkre, egy moz

dulatból pedig a szándékra, 
indítékra és érzelmi állapot
ra. A távolságokat próbálja fel
mérni, lejegyezni és feltölteni 
jelentéssel. A  világra irányu
ló kíváncsiság kötelességként 
vezérli: „Elvégezni a feladatot. 
Ez minden.” (Mantra)

A meteorzáporok és keringő 
holdak között a személyes szo
rongás hullámai is átszűrőd
nek. Miközben a kozmogónia 
különböző vetületei bontakoz
nak ki, felsejlik egy család
történet, melynek szereplői 
ugyanolyan érvényű létezők az 
univerzumban, mint bármely 
égitest. Kérdés, ha a galaxi
sok örvénylését, az  évszakok 
váltakozását és a két ember 
között kialakuló viszonyokat 
ugyanazok az univerzális erők 
és hatások irányítják, akkor 
hol kezdődik a tulajdonképpe
ni szabad akarat? Egyáltalán 
lehete akarata a világűrben 
keringő testeknek? Mennyire 
magányos egyetlen foton? Ha 
elsírja magát, akkor hullám, 
ha vidám, akkor részecske?

Olvasáshoz mindenképp 
postrockot ajánlok háttérzené
nek, lehetőleg az Eleventh Vib
ration Illusions című albumát.

Annyira szép és jó
Simon Bettina: Strand. 

JAK–Magvető, Budapest, 
2018.

A strand átmeneti tér, ahol 
mindenkiről lehull a szemé
rem. Az  ember megmártózik 
a kíváncsi tekintetekben, ké
nyelmetlenségét színlelt ön
bizalommal leplezi. Egyszer
re akarja, hogy bámulják és 
hagyják figyelmen kívül. En
nek hangulata hullámzik vé
gig Simon Bettina első verses
kötetén is.

A versnyelv az élőbeszéd ha
tárain lebeg, rideg távolságtar
tás itatja át, mint amikor két 
fürdőruhás idegen beszélget: 
feszülten bámulnak egymás 
szemébe, nehogy bármi félre
érthető történjen. Mert ez a 
strand egyáltalán nem annyira 
szép és jó: „Anya testén baráz
dákat ejt/ a bánat, és szégye
nemben/ nem tudok máshova 
nézni.”

A kötet szövegeiből egy há
nyattatott, töredékes család
történet bontakozik ki. Az első 
három ciklusban mintha egy 
albumot lapozgatnánk, a ver
sek pedig kommentárok régi 
fotókhoz. Rendkívül finom fe
szültségeket épít fel a vizuali
tás távolságtartó tárgyiassága 
révén, és ezeket többnyire nem 
is oldja fel, hiszen nem min
denhez jár feloldozás. Az  em
lékezet hullámain megtörik a 
fény, ezért az anyával és apá
val való viszonyt rendre kicsit 
más szögből láttatja.

Simon Bettina lírájában ne
gatív támaszpontok mentén 
lehet tájékozódni. Ahogy az 
üres strandszékek is a szezo

non kívüliséget, a fürdőzők je
lennemlétét implikálják, úgy 
a versekben az első ránézés
re otthonosnak tűnő pillanat
felvételeken mindig feldereng 
egy elbizonytalanító, mármár 
fenyegető részlet.

Innen csak az utolsó ciklus 
mozdul el, amely a Biblia szö
vegével lép párbeszédbe: Noé
nak napjaink társadalmában 
kell viszonyulnia a felelősség
vállalás elviselhetetlenségéhez: 
„Nem vagyok benne biztos,/
hogy ezek az én traumáim,/
szólt Noé a kiszáradt tenger 
partján.” Mert hiába vonult el 
az ár, még ott egy állatsereg, 
egy család és hordalékkal bo
rított táj, amiben előbbutóbb 
muszáj lesz útra kelni.

A  Strand arra próbál vá
laszokat keresni, hogy mihez 
kezdhetünk azokkal a tette
inkkel, amelyeket megbocsá
tani, jóvá tenni nem, legfeljebb 
újra elkövetni lehet, azonban 
ezeket megpróbálni elfeled
ni és megnemtörténtté tenni 
mindenképp bűn. Mert ezen a 
strandon senki nem ússza meg 
szárazon.

ANDRÉ FERENC

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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NEKEM MEGVOLT 
MIND A HÁROM.

ÉS MI 
A VÉLEMÉNYE?

NOS, BESZÉLJÜNK KICSIT AZ UTÓBBI IDŐK LEGJOBB 
FANTASY-JÉRŐL. KI OLVASTA A VAJÁK-KÖNYVEKET?

VAN VALAKI, AKI 
A KÖNYVEKET 
IS OLVASTA, 

A SOROZATOT 
IS LÁTTA ÉS A 

VIDEOJÁTÉKKAL 
IS JÁTSZOTT?

HÁT, NEM IS 
TUDOM, 

NEM KÉNE 
RÖGTÖN 
A TRÓNRA 
ÜLTETNI.

A KÖNYVEKET ÉN SEM 
OLVASTAM, DE LÁTTAM 

A SOROZATOT.

A KÖNYVEKET NEM OLVASTAM, 
DE VÉGIGJÁTSZOTTAM 

A JÁTÉKOT, A HARMADIKAT.
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Peacock odaát – és nagyon itt
Valamikor régesrégen, amikor Ma

gyarországon még emdéef volt, itt pedig 
Nemzeti Megmentési Front, és a Mezzót 
Muzziknak hívták, napszám ez utóbbi te
levíziós csatornán csüggtem, hogy ameny
nyire lehet, egyetlen pillanatot se veszít
sek az akkoriban vastagon promovált 
Keith Jarrett Trió (USA) zenéiből. Pedig 
akkor már tekintélyes múltjuk volt. Csak 
ide szüremkedett be későre – mert az elő
ző világban nem nagyon hagyódott ne
künk, ugyebár – a hírük és a művészetük.

A front és kulcsember Jarrett mellett 
már akkor is higgadt, kulturált, egyen
súlyos jelenlétével tűnt fel Gary Peacock. 
Bőgőjével nagyon sok mindent művelt, jó
val túl azon, amit az obligát basszusfunk
ció „előír”. Bármit játszott, legyen az stan
dard basszusalap, a  zongorameditációt 
kiegészítő, ráfelelő másodszólam, variáci
ós szerep vagy épp bravúros szólóepizód, 
Peacock teljes érvénnyel, önmagát mara
déktalanul adva volt benne abban a trió
ban, abban az összhangban, amely – leg
nagyobb sajnálatomra – végérvényesen 
zenetörténeti ténnyé vált. Peacock szep
temberben meghalt, Jarrett egy agyvér
zés következtében már második éve félig 
béna, csak a klasszisperkutista (és zene
szerző, zongorista) Jack DeJohnette szá
mít aktív zenésznek. Mi tagadás, szemünk 
előtt lesz a történelem. Kvázi egyszer csak.

Peacock mindig is úgy képzett meg ben
nem, mint egy nagybácsi. Akiknek fontos 
és pozitív nagybátyélményei vannak – s 
milyen szerencsések vagyunk ezért! –, jól 
tudják, miben különbözik az egy nemze
dékkel feljebbség terén a nagybácsi az 
apától. Nekem egy olyan nagybátyám (is) 
volt, akinek megállapodott derűjére, mű

veltségére, sohasem hivalkodó polgári ala
pozottságára számítani lehetett minden 
együttlétünkben. Gary Peacock ugyanezt 
a képzetet ébresztette, mindahányszor ze
nélni vagy beszélni hallottam. Már tudom, 
többsíkú és iszonyú sok iskolapénzt felőr
lő formálódás – meg persze rengeteg zenei 
tapasztalás – vitte őt eddig a termékeny 
megállapodottságig.

Bár világhírében kétségkívül a Keith 
Jarrett Trióban való aktivitása volt a leg
meghatározóbb tényező, Peacock a jazzvi
lág egész sor nagyságával zenélt együtt. 
Időskorában, a  2000es évek elejétől – 
de még nyolcvanadik évén túl is – legin
kább Marc Coplanddel és Joey Baronnel 
játszott, de zenészélete során partnere 
volt Bill Carrothersnek, Wayne Shorter
nek, Herbie Hancocknak, Tony Williams
nek. S ha ez nem volna elég, még néhány 
világklasszis: Miles Davies, Art Pepper, 
Bill Evans, Mal Waldron, Paul Bley, Al
bert Mangelsdorff, Don Ellis, Prince Las
ha vagy Albert Ayler. Az ember csak kap
kodja a fejét: megint a zenetörténet, kvázi 
egyszer csak, egy gyors listában.

Pedig Peacock viszonylag későn ismer
kedett a hangszerével. Az Egyesült Álla
mok katonájaként szolgált épp NyugatNé
metországban (1956), s olykor kombókban 
játszott bárokban – zongoristaként és do
bosként! Amikor egy alkalommal együt
tesük bőgőse kiesett, Peacockot arra buz
dították: próbáljon meg beugrani helyette, 
mert a zongoristát könnyebb pótolni, mint 
a basszistát. Peacock tehát nem tanult 
bőgőzni – egyszerűen elkezdett játszani
a hangszeren, szükségből, illetve mert jó 
hecc volt. Utána már hamar ment a fejlő
dés. Az idahói fiatalember Los Angelesben 

telepedett meg, miután leszerelt. Zenész
ként hamar megtalálta a kenyerét – és az 
egyre rangosabb partnereket is. Tehetsé
ge, átütő muzikalitása, fantáziagazdagsá
ga hamar rajongótábort szerzett neki.

Ugyanakkor persze elérte a 20. szá
zad amerikai zenészeinek átka is. ’69ben 
azért költözött Japánba, mert úgy vél
te, a  radikális környezetváltozás segít
het erős drogfüggőségének visszaszorítá
sában. A japáni évek valóban fordulatot 
hoztak. Peacock majdnem abbahagyta a 
profi zenélést (biológusnak igazolt volna 
át!), illetve közel került a zenbuddhizmus, 
a zazen tanaihoz. ’72ben tisztán, megszi
lárdult világképpel, önmagával kibékülve 
– s a jazzzene mellett végleg elköteleződ
ve – költözött vissza az Államokba. A het
venes évek második felében csiszolódtak 
össze Jarrettel és DeJohnetteel (az ECM 
által 1977ben közreadott Tales of Another
készítésekor már együtt játszottak), 1983
tól 2014ig – feloszlásáig – a Keith Jarrett 
Trió basszistájaként járta a világot.

Peacock játéka új harmóniai szemlé
letet és improvizatív szabadságot teste
sített meg. „Dominánsan előtérbe kerülő 
mondanivalónak” nevezi Németh Attila, 
amit a már nyolcvankét éves mester ze
néjében meghallott. S amiről Gary ját
szott: „az öregedésről, a halálközeliségről, 
a barátságról, a múlthoz való kapcsolatról 
[…], azokról az érintőkről, amelyek men
tén több mint nyolc évtizeden át mozgott 
Peacock a világ egy másik, zenei síkján.”

JAKABFFY TAMÁS

G6 – virtuális kiadás
A tizedik évfordulóját ünneplő G6, 6. Székelyföldi Grafikai 

Biennálé rendhagyó módon zajlott a világjárvány miatt. A dí
jazott alkotásokat bemutató, illetve a G5 fődíjasának, a kínai 
Jing Liunak Mesterek című egyéni kiállítását leszámítva, virtu
ális térbe költözött reprodukcióstól, megnyitóstól, tárlatvezeté
sestől (www.grafikaiszemle.ro). Az Erdélyi Művészeti Központ
ban kiállított munkák mellett, a 65 országból beküldött közel 
2100 munkából a G6 törzsanyagába beválogatott 300 alkotás a 
biennálé honlapján tekinthető meg. Az idei kiadáshoz kapcsoló
dó rendezvények pedig a szemle közösségi oldalain is elérhetők.

A kiírásban A káosz struktúrája szerepelt hívószóként, ami 
ugyan nagyon tág teret hagy az alkotók számára, de mind a 
tartalmakat, mind a technikákat illetően jól működik rende
zőelvként. Olyan értelmezési mezőt jelöl ki, amelyen belül az 
eltérő kultúrák, technikák, a különböző grafikai iskolák, a jel
legzetes kérdések, problémák jól érzékelhető összefüggések
be rendeződnek. Egy globális horizontot, ahol az erőteljes ma
gyar, román és lengyel jelenlét mellett mind hangsúlyosabb a 
távolkeleti, indiai, thaiföldi, kínai, japán grafika, illetve az 
egyesült államokbeli vagy éppen mexikói grafika jelenléte is.

A tizedik évad összegzésre sarkall, és bár a mostani körül
mények nem voltak túl kedvezőek, mindez nem járt együtt az 
érdeklődés csökkenésével, éppen ellenkezőleg, mind a résztve
vők számát, mind a minőséget tekintve egyre színvonalasabb 
és egyre nemzetközibb a szemle, egyre inkább sikerül kilépni 
annak provinciális kötelékeiből.

Bár a kiíráskor még senki nem sejtette, hogy így felfordul a 
világ, a beérkezett munkák hangsúlyos része már a pandémi
ából adódó egzisztenciális, társadalmi kérdésekkel jelentkezik. 
A magány, az elidegenedés, a káosz természetes állapotként 
való kortárs grafikai megfogalmazásai egyszerre a kreativitás, 
a megújulás forrásai is. Hiteles reflexiók jelenlegi állapotok
ra kinekkinek karaktere, identitása, a globális térképen való 
helyzete szerint. A mesterien művelt hagyományos és kísérle
ti technikák most nem külön kategóriákként, hanem az átjá
rások lehetőségével teremtenek alapot. A nagyon magas szin
teken művelt technikák úgy oldódnak fel tartalmaikban, hogy 
jelenlétükre csak indokolt esetben irányítjuk figyelmünket.

A kiírásban szereplő technikai feltételek, illetve a témaja
vaslat is a határok átlépésére, a grafikai trendek újragondo
lására, a megújulás lehetőségeire próbálta ráirányítani a fi
gyelmet. A biennálén kirajzolódó grafikai világtérképen úgy 
jelennek meg a különböző lokális és univerzális kérdések, a je
len problémáinak társadalmi, politikai, kulturális, ökológiai, 
gazdasági vetületei vagy éppen egyéni történetei, hogy ebben 
a virtuális térben megváltoznak a távolságok, a világ másik 
végét olykor közelebbinek érezzük, mint szomszédainkat.

TÚROS ESZTER



A  Helikon 2020/21es lap
számában közölt Vakmerő-
ség című rejtvény megfejté
se: addig a félelem megóvja.

Dürrenmatt
VÍZSZINTES: 1. Friedrich Dür-
renmatt (1921–1990), svájci né-
met író vígjátéka. 11. Husáng, 
karó. 12. Papírra vető. 13. New 
Yorki operaház népszerű neve. 14. 
Rangjelző előtag. 15. Mutatni kezd! 
16. Alba …; Székesfehérvár latin 
neve. 18. Annál lennebb. 21. Berlini 
gáz! 22. Mennybolt. 24. Hegyről a 
völgybe jut. 26. Sokszínű. 28. Gya
kori igevégződés. 30. Ritka férfinév. 
32. A rénium vegyjele. 33. Fanyar 
erdei gyümölcs. 35. Tágas helyiség. 
37. Az aljához. 39. Költői mutató
szó. 41. Belga tartomány. 43. Régen 
élt előd. 44. Alapjaiban megmozgat. 
47. Doha a fővárosa. 49. Szintén ne. 
50. Rétegként borít. 52. Kiemelke
dés nélküli. 54. Könnyet hullat ér
te. 56. Mérnöki vonalzó. 57. A líti
um vegyjele. 59. Cukorka márkája. 
61. A  szerelmi költészet múzsája. 
63. Szótoldalék.

FÜGGŐLEGES: 1. Durva posz
tó. 2. Francia regényíró (Émile). 3. 
Fél tíz! 4. Közösségből kimart (sze
mély). 5. A germánium vegyjele. 6. 
Értesülés. 7. Idős, koros. 8. Csün
get, függeszt. 9. … Sumac; néhai 
perui énekesnő. 10. Odavissza ige
kötő. 15. Hím, angolul. 17. Mün
chen folyója. 19. Dúdoló szócska. 
20. …nyáron; állandóan. 22. Tus
kófeszítő eszköz. 23. Dürrenmatt 
vígjátéka. 25. Fát tesz a tűzre. 27. 
Chris …; énekes, gitáros. 29. Ki
ütés a bokszban. 31. … Atatürk; 
néhai török politikus. 34. Mely ide
ig. 36. Kellemes kinézetű. 38. Tűz
fegyvert használ. 40. Afrikai or
szág. 42. Burnótfajta. 45. Tiltószó. 
46. Arany terhe! 48. Görög betű. 51. 
Brazil tagállam. 53. Öntözőcső. 54. 
Fában percegő rovar. 55. Orosz fo
lyó. 58. Járom, hám. 60. Bécsi tyúk 
tojja! 62. A tantál vegyjele. 63. Sze
mélyére.

R. T.

Decemberi évfordulók
 1 – 110 éve született Hans Leberecht észt író
  220 éve született Vörösmarty Mihály
 2 – 130 éve született Molter Károly
 3 – 180 éve született Jules Claretie francia író
  220 éve született France Prešeren szlovén költő
 4 – 145 éve született Rainer Maria Rilke osztrák költő
 5 – 150 éve halt meg id. Alexandre Dumas francia író
  195 éve született Eugenie Marlitt német író
  45 éve halt meg Dinu Pillat román kritikus
  95 éve halt meg Wladyslaw Reymont lengyel író
 6 – 180 éve született Arnold Ott svájci író
 7 – 160 éve született Takáts Sándor történész
 8 – 470 éve halt meg Giangiorgio Trissino olasz költő
  45 éve halt meg Thornton Wilder amerikai író
 9 – 120 éve született Andrej Sirácky szlovák író
 10 – 190 éve született Emily Dickinson amerikai költő
  650 éve született Guarino de Verona olasz humanista
  150 éve született Pierre Louÿs francia író
  145 éve halt meg Toldy Ferenc irodalomtörténész
        125 éve született Török Sophie magyar írónő
 12 – 45 éve halt meg Demény Ottó költő
  160 éve született Jan Kasprowicz lengyel költő
 13 – 30 éve halt meg Friedrich Dürrenmatt svájci író
  560 éve halt meg Guarino da Verona olasz humanista
  300 éve született Justus Möser német író
 16 – 245 éve született Jane Austen angol író
  180 éve született Enrico Panzacchi olasz költő

 17 – 150 éve született Ion Al. Bassarabescu román író
  220 éve született Czuczor Gergely költő
  190 éve született Jules Goncourt francia író
 18 – 445 éve halt meg Marcin Bielski lengyel író
  410 éve született Charles Du Cange francia történész
  35 éve halt meg Liviu Rusu román esztéta
 19 – 120 éve született Cziffra Géza író
  120 éve született Féja Géza író
 20 – 280 éve született Benkő József történész
  100 éve született Vänö Linna finn író
 21 – 645 éve halt meg Giovanni Boccaccio olasz író
  80 éve halt meg Scott Fitzgerald amerikai író
 22 – 145 éve halt meg Kemény Zsigmond író
  130 éve született Komáromi János író
  95 éve született Kovách Géza erdélyi történész
 23 – 230 éve született JeanFrançois Champollion francia filológus
  140 éve született George Eliot angol írónő
 24 – 400 éve halt meg Reinhold Heidenstein lengyel történész
  545 éve született Thomas Murner német költő
 26 – 145 éve halt meg Emilio Praga olasz költő
  130 éve halt meg Heinrich Schliemann német történész
 27 – 110 éve született Charles Olson amerikai költő
 28 – 460 éve született Vicente Martínez Espinel spanyol író
  95 éve halt meg Szergej Alekszandrovics Jeszenyin orosz költő
 29 – 130 éve halt meg Octave Feuillet francia író
  110 éve született Tolnai Gábor irodalomtörténész
 30 – 80 éve halt meg Gjergj Fishta albán író
 31 – 70 éve halt meg György Lajos erdélyi irodalomtörténész
  40 éve halt meg Jócsik Lajos író
  130 éve született Kuncz Aladár
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Készült a Magyar Kormány
Támogatásával

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi 
Consiliului local ClujNapoca.  
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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