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Tavak
Lapszámunk 1., 5., 7., 8., 11., 12. és 17. oldalát az V. Székelyföldi Grafikai Biennálé keretében a 
sepsiszentgyörgyi Lábas Házban megrendezett Siklodi Zsolt életmű-kiállítás anyagával illusztráltuk.

PAPP ATTILA ZSOLT

Kultúrbéke
„Ebben a házban két dologban nincs hiány: 

alkoholban és könyvben.” Egy nagyinterjú be
tűtengerében búvik meg szerényen, talán némi 
öniróniával ez a mondat, amely a maga egysze
rűségében akár egyfajta ars poeticának is be
diene. John Lukacs szájából pedig különösen 
hitelesnek hangzik, hiszen a neves, magyar 
származású, Amerikában élő történész penn
sylvaniai magányában, saját bevallása szerint 
is remeteként él sokezer könyvével körülvéve.

Van ennek a kilencvennégy esztendős, nagy 
időket megélt öregembernek az önvallomásá
ban valami kortalan epikureus derű és böl
csesség: annak a biztos tudása, hogy az írás
tudó számára, bármiféle történelmi viharok 
zúgjanak el a feje felett, akármilyen súlyos po
litikai, társadalmi változások tanúja vagy ala
kítója legyen élete során, a leginkább élhető 
hely mégis a könyvtár, a maga borgesi labirin
tusával, amelyben bolyongva otthonra lelhet, 
és amelyben az alkohol nem a külvilág zava
ros viszonyai elől való menekülést jelenti, vélt 
vigaszt a valós vigasztalanságban, hanem an

nak a mély „nyugalmi állapotnak” a kelléke, 
amely csak az igazán bölcs szellemek sajátja.

Akik tudják, hogy az alkotóvá válás előfelté
tele az olvasóként létezés; hogy a világmegta
gadó aszkézis ritkán vezet boldogságra, az él
vezetek mértékletes befogadása viszont annál 
inkább; hogy nem a világtól való visszavonulás, 
hanem az elidőzés segít átlátni az univerzá
lis káoszt; hogy az alkohol nem az öntudatlan
ság, hanem ennek az elidőzésnek az eszköze, és 
egyéb haszna is van; hogy a tudás megismeré
sének és újratermelésének a helyszíne a könyv
tár, nem a lövészárok; hogy az akolmeleg szük
séges lehet a lét könnyűségének elviseléséhez, 
de az ember végül mégis magára marad, egye
dül a művel, a máséval és a sajátjával. És hogy 
mindennek ellenére sosem tudhatunk meg ele
get, ezért nem tehetünk mást, mint folytatjuk, 
bármi történjék is — és hogy végső soron ez is 
csak szócséplés, a nagy szavak kísértése.

Csak ennyi: ül egy ember a könyvek között 
és olvas. Vagy ír. Olvas és ír. Keze ügyében bo
rospohár. így ül ott, amióta világ a világ; ezt 
senki el nem veheti tőle. „Ebben a házban két 
dologban nincs hiány: alkoholban és könyvben” 
-  ezekben az izgága, rögtönítélő, egymás felé 
menetelő bokák csattogásától hangos, (kultúr) 
harcos időkben nem tudnék ennél megnyugta
tóbb, derűsen konzervatív mondatot elképzelni.
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Egy közösség
narratívái az 
idő m úlásával 
változnak
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-  Legutóbbi kolozsvári (Vörösmartyról, 
Csáth Gézáról) tartott előadásaid után elő
ször is azt kérdezem, m it jelent neked Ko
lozsvár•? És ezen belül a Kolozsvár-Szeged 
egyetemi kapcsolati

-  Kolozsváron először, hajói emlékszem, 
1985 ó'szén töltöttem két-három szürke, 
november végi napot. Nagyon szomorú 
képét mutatta akkor a város. Rosszkedvű 
emberek, üres üzletek, lepusztult tömeg- 
közlekedés, a buszok karosszériáján lyu
kakat m art a rozsda, a tetejükön Zeppe
linekre emlékeztető' gáztartályok, éppen 
csak pislákoló közvilágítás. Rideg és hi
deg szállodai szoba a fó'téren, egymás közt 
sem mertünk beszélgetni, féltünk, lehall
gatnak minket, bekapcsoltuk a rádiót, 
hangosra állítottuk a zenét. Egy vonat 
já rt akkor Magyarországról, kora hajnal
ban érkezett, semmi sem volt még nyitva, 
ló'dörögtünk és fáztunk a városban, míg 
csak annyira ki nem reggeledett, hogy föl
mehessünk Jakó Zsigmondékhoz. Ok is 
csak egy szobát fűtöttek, tüzeló'höz sem 
volt könnyű hozzájutni, de jólesó'en mele
gített a cserépkályha, régi polgári lakás,

plafonig érő könyvespolcok és a megőrzött 
értelmiségi lét otthoniassága, beléptünk 
az ajtón, és mintha egy másik, régen volt 
világba csöppentünk volna.

Akkor tanultam meg, hogy az otthon 
autonómiáját minden körülmények között 
meg kell védeni. Jósika Miklós emlékal
bumát rendeztük sajtó alá egy hallgatói 
munkaközösséggel, Szádeczky-Kardoss 
Béla egy, a szegedi Egyetemi Könyvtár 
kézirattárában őrzött, még az első világ
háború előtt keletkezett másolata alapján, 
ami itt-ott hiányos volt. Szerettük volna 
megnézni az eredetit, ezért jöttünk Ko
lozsvárra, de ez lehetetlen vállalkozásnak 
bizonyult, nem tudtak segíteni Jakóék 
sem, Rohonyi Zoltánék sem, az archívu
mokba akkor Magyarországról ember 
nem juthatott be. Dolgunk végezetlen tér
tünk vissza Ceausescu Romániájából, és 
megkönnyebbültünk, amikor ismét Kádár 
Magyarországán döcögött velünk a vonat, 
pedig azért — finoman szólva -  azt sem 
szerettük igazán.

Azután eljött a kelet-európai rend
szerváltások ideje, amely engem Bécs- 
ben talált az ottani egyetem finnugor

intézetének magyar irodalmat oktató 
vendégtanáraként. 1991 tavaszán tanszé
ki kirándulást szerveztünk Kolozsvárra, 
ahová érkeztünk, az már egy másik város 
volt, viselte még a korábbi évtizedek ütött- 
kopott mázát, de már teli színekkel, élet
tel és optimizmussal, mint ahogyan a lyu
kas cipőt viseljük, ha végre teli erszénnyel 
igyekszünk a cipőbolt felé. A Magyar Tan
széken nagyszerűen fogadtak bennünket, 
tanárok és diákok egyaránt, mindenki ha
zavitt és vendégül látott egy-egy ideláto
gatót, a tartózkodó természetű és kimért 
bécsi népek csak néztek és csodálkoztak, 
én Kozma Dezsőék vendégszeretetét él
veztem, sohase felejtem el.

Azóta elég rendszeresen és nagy öröm
mel járok vissza Kolozsvárra, konferen
ciákra vagy éppen tanítani, doktori vé
désre vagy docensi versenyvizsgára, de 
voltam már vendég diákrendezvénye
ken is. A város egy nyüzsgő metropo
lisszá vált, túljutottunk Funar kipin- 
gált Kolozsvárán, és ahogyan múltak az 
évek, úgy hallottam az utcán egyre több 
magyar szót, amit én úgy fordítottam le 
magamnak, hogy immár nincs félniva
lója annak, aki magyarul beszél. Itteni 
egyetemi kollégáimmal nagyon jó szak
mai kapcsolatokat alakítottunk ki az 
évek folyamán, az első CEEPUS-hálózat 
megszervezésétől kezdve számtalan kö
zös konferenciáig, doktori cselekményig, 
hallgatócseréig. Az első kolozsvári hall
gatók közül, akik a 90-es évek közepén 
nálunk Szegeden töltöttek egy-két sze
mesztert, ma már többen, T. Szabó Le
ventétől kezdve Balázs Imre Józsefig, 
az itteni tanszék vezető oktatói. Többen 
jöttek hozzánk doktori tanulmányokra is, 
és szereztek nálunk PhD-fokozatot. De a 
szegedi hallgatóknak is, akik Kolozsvá
ron töltöttek néhány hónapot és kutattak 
az immár hozzáférhetővé vált levéltárak
ban, nagyon fontos szakmai és emberi ta 
pasztalatokat, új barátságokat hozott az 
együttműködés.

Úgy látom egyébként, a magyar nyelv 
és irodalom oktatása nagyon jó kezekben 
és nagyon jó helyen van a Babes-Bolyai 
Tudományegyetemen, akik itt végeznek, 
kiváló hungarológiai ismeretekkel felvér
tezetten jutnak diplomához, miközben 
otthon vannak a román szellemi életben, 
kultúrában, számukra a kisebbségi lét 
immár nem trauma, hanem lehetőség. Jó 
lenne, ha észrevennék ezt a magyarorszá
gi „nemzetpolitika” hivatalos korifeusai is, 
és végre ráébrednének arra, hogy a kizá
rólagosan magyar nyelvű képzések hatá
ron túli támogatásával valójában a Ma
gyarországra való kivándorlást ösztönzik, 
hiszen Romániában (Szerbiában, Szlová
kiában) nyilván kisebb esélyekkel boldo
gulhat az, aki nem beszéli jól a nyelvet és 
nincsen otthon az adott kultúrában.

-  A  magyar irodalmi szövegkincset évti
zedek óta vizsgálod. A  megközelítések lehe
tőségei közül m agad is többet kipróbáltál 
a 18-20. század szerzői műveit, életmű
vét vizsgálva. Intencionalitás, m intakö
vető szövegalkotás, nemzeti narratívum, 
medialitás? Hogy látod ma a megközelíté
sek értelmét?
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-  Ha nem haragszol, erre a kérdésre 
önmagamat idézve felelnék, mert A  ho
mokvárépítés öröme című, 2016-ban meg
jelent és irodalomtörténeti tanulmányo
kat tartalmazó könyvem (http://mek.oszk. 
hu/16000/16025/) bevezetőjében éppen er
re a kérdésre kerestem a választ, okosab
bat pedig most sem tudnék mondani. Ott 
a posztmodern történelemelméletre hi
vatkoztam, mely meggyőzően beszél arról, 
hogy a m últ a maga komplexitásában nem 
megismerhető és nem birtokolható. Az iro
dalom története sem más, mint komple
xitás-redukciók eredményeként létrejött 
és időlegesen kanonizálódott elbeszélések 
összessége. A komplexitás-redukciók ha
tárai azonban újra és újra meghúzhatok: 
más marad kívül, és megint más kerül be
lül a redukált területen. így aztán a múlt
ról többféle, egymással gyakran nehezen 
vagy egyáltalán nem összeegyeztethető, 
a saját maga által alkalmazott komplexi
tás-redukció alapján mégis érvényes nar- 
ratíva hozható létre. Ezek azonban nem 
érvénytelenítik egymást, még akkor sem, 
ha radikálisan eltérő eredményekre ju t
nak. „A történelem nem más, mint ér
telmezés” — fogalmazott E. H. Carr. Ha 
belátjuk ennek igazságát, akkor az alap
kérdés már nem az, hogy egy irodalomtör
téneti narratíva igaz-e vagy sem, hanem 
hogy elfogadható, magyarázó és megvilá
gosító erejű-e egy adott kor adott közös
sége számára vagy sem; és a kort/közös- 
séget minősíti, hogy milyen narratívákat 
hoz létre, fogad el a múltról.

Egy közösség narratívái az idő múlásá
val változnak, s ez így természetes, hiszen 
a múlt megismerésére való törekvés vég
ső soron nem más, mint a jelen megérté
sének igénye. Ehhez pedig -  a jelen múlttá 
válásával párhuzamosan -  újabb és újabb 
narratívák létrehozása szükséges. A múlt
ról szóló elbeszélések tehát ideiglenes, tö
rékeny és tünékeny formák. Állandó csak 
az anyag, az irodalomtörténet-írás mé
diuma, melynek komplexitása nem a mi 
számunkra való -  de a miénk az állan
dó formázás, a homokvárépítés, az éppen 
érvényesnek hitt, érvényesnek bizonyuló 
megértés öröme.

-  Tanultál és tanítottál Magyarországon 
kívül. Hogyan alakították irodalomszemlé
letedet, tanári habitusodat a bécsi, a berli
ni vendégtanári évek?

-  Fontos évek voltak ezek, számomra ak
kor nyílt ki a világ. A rendszerváltás előtt 
Magyarországról sem volt egyszerű Nyu
gatra utazni. 1981-82-ben, amikor egy 
ösztöndíjjal először töltöttem kilenc hóna
pot Bécsben, számomra minden tekintet
ben új világba csöppentem. A jólétbe és a 
jólét érdektelenségébe. Az akkori magyar- 
országi hallgatók nyitottságához, érdek
lődéséhez és tenni akarásához képest az 
ottaniak többségét egyszerűen unottnak 
és unalmasnak találtam. De máig szóló 
baráti kapcsolataim is születtek akkor, és 
persze rendelkezésemre állottak a bécsi -  
jóval később, már vendégprofesszorként, 
a berlini -  könyvtárak és könyvesboltok. 
Akkor ez még fontosabb volt, mint ma, hi
szen még nem volt, illetve a végén éppen 
csak „levésben” volt az internet, még ép

pen csak elindultak azok a digitalizációs 
projektek, amiknek köszönhetően ma már 
nagyon sok mindent az otthoni íróasztal 
mellett ülve is kényelmesen el lehet érni. 
A legfontosabb és valóban szemléletformá
ló impulzus 1998 tavaszán Berlinben ért, 
amikor a Dussmann nevű hatalmas, több 
emeletes KulturK aufhausban  rábukkan
tam Niklas Luhmann egyik, történetesen 
a periodizáció elméleti lehetó'ségeiró'l szó
ló tanulmányára. Akkoriban élénken fog
lalkoztatott ez a kérdés, keresztülrágtam 
magam a nem könnyű szövegen, aztán 
Luhmann számos könyvén is. Az a komp
lexitás-redukciókon, különbségtételeken 
és mások véleményének toleráns megkö
zelítésén alapuló irodalomszemlélet és iro
dalomtörténet-írói gyakorlat, amelyet az 
előző kérdésre válaszolva a posztmodern 
történetelméletre hivatkozva igyekeztem 
érzékeltetni, Luhmann olvasása nyomán 
alakult ki bennem, voltaképpen már ott is 
illett volna az ő nevét említenem.

-  Visszatértél a Csáth-kutatáshoz. Ho
gyan dolgozol, m it várhatunk e kutatás  
eredményeképpen?

-  Csáth valójában egész pályámon elkí
sért. Szerencsére nem úgy, hogy folyama
tosan és csak vele foglalkoztam volna, ha
nem úgy, hogy időről időre visszatértem 
hozzá. Még egyetemista voltam, amikor 
diákköri dolgozatot írtam róla. Egyetemi 
gyakornok, amikor kiadtam és kísérő ta
nulmánnyal láttam el Dr. Brenner József 
név alatt megjelent s talán emiatt is elfe
ledett elmeorvosi szakmunkáját. A könyv 
Egy elmebeteg nő  naplója címen jelent meg 
a Magvető Kiadó Magyar Tallózó soroza
tában, előszót Mészöly Miklós írt hozzá, 
szakmai utószót Buda Béla, különleges 
csemegének számított, azonnal elkapkod
ták. Később aztán több kiadást megért. 
Csáthnak köszönhetem, hogy megismer
kedtem Mészöly Miklóssal, az első olyan 
emberrel életemben, akiről érzed, hogy 
aurája van, amelybe belépni, ott lenni 
jó. 1977 végén találkoztunk a Gerbeaud- 
ban, karácsony és újév közötti békesség, 
a Magvető akkor még a Vörösmarty téri, 
ma már nem létező irodaházban székelt, 
vittük leadni a kéziratot.

A könyv sikere nyomán a Gondolat Ki
adó egyik szerkesztője szinopszist kért 
tőlem egy Csáthról szóló kismonográfiá
ra, melyet a Nagy Magyar írók sorozat
ban szándékoztak megjelentetni. Megír
tam, elküldtem. Aztán hosszú ideig csönd. 
Majd a válasz: elnézést kérnek, de rájöt
tek, hogy Csáth mégsem eléggé nagy ma
gyar író. Mi tagadás, ez teccett nekem. 
Aztán pár év múlva újra jelentkezett a 
Gondolat, egy másik szerkesztője írt, hogy 
a kezébe akadt a régi szinopszis, beszél
tek róla, és most már elég nagy magyar 
író Csáth, megírnám-e a monográfiát. Té
továztam, akkortájt a magyar felvilágo
sodás irodalomszemléletéről szóló könyve
men dolgoztam, szóval elég távol jártam  
Csáthtól. Aztán megírtam.

Amikor az anyagot gyűjtöttem hozzá, 
rá kellett jönnöm, hogy Csáth novellái
nak csak kicsiny része olvasható modern 
kiadásban, többségük régi napilapok tö
redező oldalain lappang. Felajánlottam

a Magvetőnek, hogy egy kötetbe gyűj
töm őket. Szerződtünk, az anyagot lead
tam, jött a rendszerváltás, négy évig Bécs
ben tanítottam, a könyv csak nem jelent 
meg. Hazatérésem után írtam nekik egy 
indignálódott levelet, kisvártatva a kötet 
korrektúrájával válaszoltak. 1994 kará
csonyára került a könyvesboltokba, nagy 
siker lett. Közben Morcsányi Géza lett a 
Magvető igazgatója, az ő ötlete nyomán 
indult el a teljes életmű kiadása. Esszék 
és tanulmányok, zenei írások, színdara
bok, elmeorvosi munkák. Évente egy-egy 
kötet. Azután lassult a tempó, a naplók 
magángyűjteményben voltak, belőlük egy 
kötetre valót Dér Zoltánnal közösen sajtó 
alá rendeztünk 1997-ben, de hiánytalan 
megjelentetésükre csak az után kerülhe
tett sor, hogy kézirataik közgyűjteménybe 
kerültek. Ez megtörtént az utóbbi évek
ben, összesen három vaskos kötetben, 
most Molnár Eszter Edinával a teljes le
velezés sajtó alá rendezésén dolgozunk.

Amikor a kismonográfiát írtam, a nap
lók és a levelezés még nem volt hozzáfér
hető, könyvemben az életmű nyomtatás
ban megjelent részére támaszkodhattam 
csak. Ezt követően az író recepciójában 
érdekes irányváltás következett be: minél 
több vált munkáiból új kiadásban hozzá
férhetővé, annál inkább a művek mögött 
megbúvó és emberi tragédiába torkolló 
művészsors került az érdeklődés közép
pontjába. Az időközben hozzáférhetővé 
vált naplók és a hamarosan hozzáférhető
vé váló levelezés alapján most már akár 
egy pszichobiográfia is létrehozható len
ne. Engem ugyan változatlanul Csáth mű
vei érdekelnek elsősorban, ezek azonban 
a naplók és a levelezés fénytörésében éle
tének személyes dokumentumaiként (is) 
olvashatók, és mint ilyenekhez, érdekes 
interpretációk rendelhetők. Csáth Géza 
élete és művei, régimódi monográfia. Vagy 
talán mégsem? Ez a lehetőség érdekel, 
emiatt írom újra a könyvet. Nem azért, 
mert amit annak idején írtam, a napló 
és levelezés fényében tarthatatlanná vált 
volna. Hanem mert az elmúlt három évti
zeddel, elmozdult minden, és máshonnan 
másként látszik ugyanaz.

-  Üzensz va lam it az irodalom kedve
lőknek?

-  Igen. Azt, hogy ne feledjék el kedvel
ni az irodalmat. Es egyelőre ne tartsanak 
attól, hogy eltűnik a könyv. Igaz, a digitá
lis világ beköszöntével funkciója átalakult. 
Korábban a tudás egyetlen archívuma volt, 
mára azonban ezt a szerepet egyre inkább 
a digitálisan tárolt és képernyőn előhívha
tó szövegek veszik át. A tudományos köny
vek kétségkívül eltűnőben vannak, né
hány nyomtatott példányban készülnek 
csak, szövegük viszont a világhálón min
denki számára hozzáférhető. De aki azért 
olvas, hogy gyönyörködjék, az nem a mo
nitor elé ül, hanem könyvet vesz a kezébe. 
És a gondosan megtervezett és kivitelezett 
könyv szépségével és egyediségével (illatá
val, borítójával, füleivel, a lapozás fizikai 
gyönyörével) még sokáig nem kelhet ver
senyre a legprofibb e-bookolvasó sem.

EGYED EMESE
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FIATAL LENGYEL KÖLTŐK

RAFAL GAWIN 

P réd ik á c ió  ide len t

Veszélyes fénynyalábok
(Niebezpieczne wiqzki)

Szerepelek a homofóbok és a nép ellenségeinek névsorában, 
az elfuserált dobosok, az internetes playboyok, 
az álarc nélkül hegesztők, a nemváltó műtétre váró 
feministák névsorában.

(Kazanie na dole)
Minden azon múlik, milyen istent imádsz, aki ellen 
vétkezni akarsz, és hogyan hal meg érted.

Nincs értelme átélni a halált,
testet ölteni és ismételni magad, belülről tapasztalni.
Vesszők helyett kiszámítani a szóközt.

A m isztérium  megfejtéséhez szükséged van a tízes
szám rendszerre?

Elpályázom a helyekről, melyek 
elsőként eszembe jutnak. Nem félek senkitől, 
a teljes archívumot birtokolom. Van egy készülékem, 
amely bármikor tetten ér. Elkap 
és megröntgenez. Csak negatívokat gyárt.

Ez az utolsó esélyed, hogy szólni engedj,
nyilatkozni, becsukni a fájlt. Kivágni, beilleszteni. Menteni,

kinyomtatni.
Másolni és felbontani.

Ez egy olcsó rózsafüzér a piacról, valaki átnyújtja neked 
a részvételi igazolást, és azt akarja, kockáztass meg 
néhány órányi hallgatást.

A n tikváriu m . N yilván osh áz
(Antykwariat. Dom publiczny)

K. M.-nek

Melyik rémiszt meg jobban: a kortárs költészet
vagy egy kortárs női Ülsz ebben a mesterségben néhány éve,
túl hosszan. A legelejétől

U tazás egyetlen m osollyal
(Podróz za jeden usmiech)
Pisiltem Lengyelországban, a cseheknél, 
Horvátországban, Szlovákiában, Magyarországon, 
végül pisilhettem Boszniában.

Csak Lengyelországban volt fizetős a vécé, 
így hát arany napkorongot hagytam a hóban.

Wroclaw — Szarajevó, 2010

kialakult véleményed van és seregnyi előítéleted, 
súlyuk csak kilókban adható meg, szavakban 
mérhető.

És minduntalan elmerülsz az olvasásban,
mintha csak kötelező lenne. Számolod a vonzó szereplőket
és a pislogásodat.

Sikerül megszelídülnöd? A következő kijáraton 
egyszer s mindenkorra elhagyhatod ezeket a helyszíneket, 
lényeket, tárgyakat?

É rték p a p ír tő zsd e
(Gielda papierów wartoscioivych)

Bocsássuk ki az összes megboldogultunkat 
legújabb sorozatú koporsóban.

Senki sem érint meg minket, 
a földdel teli szánkat.

Királyságunk nem e világhoz tartozik, 
bár nem a mi ötletünk volt a por.

DAWID MATEUSZ 

F agyai
(Ligustr)

Amióta a szennyvíztisztító telepen lakom,
csak azért mozdulok ki, hogy megnyessem a fagyait.

-  A kezedre csapok -  mondta apám majdnem 
levágtad az ujjad. -  A gyantától ragacsos kerti olló

az ő  markában engedelmes és csöndes, mint anyám,

apámhoz sokkal jobban illik. Hány alkalommal 
kaptam már a kezemre, mert megérintettem, megfogtam, 
vagy a számhoz nyomtam? Hányszor kellett

visszajönnöm, bocsánatot kérnem? Amióta

a szennyvíztisztító telepen lakom, a tenyerem 
csupa gyanta. -  Ha végeztél, tedd vissza a helyére
-  szól rám anyám.

Háromszor megkérdeztem ennek a növénynek a nevét.

K észü ltség
(P ogo tow ie)

Bölcs, akinek nincsen háza, versekben tanyáz, 
harmadik személyben. Születése percétől 
gyűjtő. Mindent megtanul a fémhulladékról. 
Hosszan él és boldogan, metálzenét hallgatva.

N ézőpontok
(P ersp ek tyw y)

Egy nyílt törésről és magas ablakról
kinek jutnak eszébe rögtön egy seb szélei, törött ágak
és egy szabadon hulló testi Vagy szebben:

ki végzett magávall December elsején

R afal G aw in (1984) költő, szerkesztő és olvasószerkesztő az Arterie irodalmi folyóiratnál, négy kötet szerzője. Lódz-ban él. 
P iotr  L am precht (1983) Boroszlóban született. Költő, Agoston-rendi szerzetes és pap, a Lengyel írószövetség tagja, jelenleg 
K rakkóban él. Két verseskötet szerzője.
D aw id  M ateusz (1986) költő, K rakkóban él, első kötete 2016-ban jelent meg. Verseit többek között angol, cseh és rom án 
nyelvre fordították.

HELIKON



de erről ne beszéljünk. A  vízhez 
tartó menetben állva egy elázott

Snickers csokira ittam egy kávét. Bokámat 
a tó piszkában hűsítve, szorgosan

jegyzeteltem egy törött golyóstollat. A  halak 
víz alatti menetében úszva a munkára

gondoltam és a hazám ösztönzésére. Várva a háborút, 
mely egy másik menettel majd kitör, megment az értelem,

akár egy életvezetési tanácsadó mosolya. Kortyolva

egy idegen menet vizét, kiabálnak és ugrálnak, 
egy üres lapot tartok.

Hollywood Első himnusz
bámultam a vizet, forgattam a számban 
az utolsó érmét, és a látómezőmben

nem volt olyan oldal, ahová fu thattam  volna.
Lapult a zsebemben egy kupak és egy öngyújtó, 
kurvára sajnáltam, hogy nem jöttetek, srácok.

Hogyan hallgassak erről idegenek között?
Hogyan kopogtassak az ablakon a meneküléshez?

Akkor, a Visztulánál, tudtam  -  muszáj léteznie 
módszernek (ahogy egy ágból íj), hatékony megoldásnak, 
m int a fokhagyma. Tippelj: ki választotta a halált,

és kiét -  a húgáét?

L e n g y e lo r s zá g
(P o ls k a )

Állva egy menetben, melyben kiabálnak 
és ugrálnak, mellbimbókról álmodoztam,

(H ym n  p ie r w s z y )

Ez a félelem -  egy kis pók
a fü l mögött, am it véletlenül lenyelek, miközben kiejtem 
volt barátnőim neveit, m intha azt mondanám, háború,

figyel engem a szoba sarkából, hálóját szövi.
Figyeli a legyet a markomban, szőrét fésüli.

Ez a félelem, am it a zsebemben hordok,
könnyű, m int egy kavics -  m int egy olcsó étteremben a főétel
(amit más fizet helyettem),

kavicsszemmel figyel engem, éhséget sző.
A  torkomat nézi (mintha egy folyót), szőrét fésüli.

És ez a félelem -  egy kis pók a gyomorban, 
m ár m indig bennem fogja szőni

a gyöngédséget, akár egy makacs térdbetegséget
és a kék foltokat annak a vállán, akit nem feledek,
akinek úgy ejtem ki a nevét, m intha azt mondanám, háború.

PIOTR LAM PRECH T fák nőnek ugyanazok a hajfürtök

egy vénasszony galambokat etet

csikordul a hó 
rian a hold

*

a favágó
felszíjazza bocskorát 

vár
a kidöntésre

*

középen
csalogány

elkerülni 
a morgást

*

elpusztul 
a papagáj

fogyatkozik 
a csomagolópapír

a hajnal őrei 
kihordják a sittet

a város törmelékén 
kinőnek az egybeforrt 
álmok napraforgói

egy öreg körtefa 
hívogat

ribizlis álmok

susogása

egy szépen font copfos 
kislány

meg akarta ragadni 
a metaforát

a köztest

de mielőtt copf nélkül 
előbukkantak volna

kivirradt

*

a hajnali kávé mellett 
a csend aromája

az elmúlás 
ámulata

*

éjjel
tealevelek

a málna és a méz 
színe mögött 
a hiány

az omladék tündöklete

*

a fiókok

a csomagolópapír 
nyelvén

vallanak
magukról

elnémulnak

kulcsok
nélkül

*

a rét 
hajában

a vég 
lapul

*

ül
az ágyon 
az asszony 
hunyorog 
meghal

*

a villamosok 
a szuvas város

felkészültek

a régi újságokba 
csomagolt

madarak fogadására

Z S IL L É  G Á B O R  
f o r d í tá s a i
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CS. NAGY IBOLYA

Próza -  „versszünetben”
K ir á ly  L á s z ló  n o v e l l is z t ik á j á r ó l

(Folytatás előző lapszám unkból)

F é n y  h u l l  a r c o d r a ,  
é d e s e m

Az 1981-ben megjelent új prózakötet 
egyik jellegadó sugallata a „fenyegetettség 
bizonyossága” (Márkus Béla), s a másik 
A z  elfelejtett hadsereg című lírakötetben 
nagy erővel megnyilatkozó társadalmi-kö
zösségi gondolkodás, a társadalmi-törté
nelmi részt-vétel: alapvetően tehát nem ke
resett eddig ismeretlen tematikát a szerzó' 
A mindössze négy írást tartalmazó kötet
ben akár két oldalra is helyezhetjük az el
beszéléseket (ha ragaszkodunk a műfaj 
pontosabb meghatározásához, a négyből 
egy a novella), s az esztétikai mivoltában 
legerősebb két mű (Az örök hó határa, il
letve a Fény hull arcodra, édesem) ugyan
csak a szimbolista próza s az értelmezési 
tartományában parabolisztikusan kitágít
ható epika köntösében jelentkezik. E ket
tőben a háború folytatódik: vagy csak sejt
hetően, vagy az írás tárgyias alapszintje 
szerint is, ez utóbbi A z örök hó határa : 
akár egy elbeszéléstrilógia utolsó darab
ja is lehetne. Mert ha a korábbi Parancs
nok című írás a visszavonulás, a megme
nekülés, a Jogod és hatalm ad  a pusztulás, 
a vereség példázatai voltak, ennek az el
beszélésnek a főhőse, Antonio s csapata a 
cselekvési alternatívák (valamilyen) lehe
tőségét is megkapják az írótól.

„Kezdeni kell mindent elölről, mert bár
mi történhetik is, ennek a harcnak soha 
nem lesz vége, ennyi a bizonyosság, több 
semmi” -  meditál Antonio, miközben szo
bája (börtöne?) ajtaján levelet csúsztatnak 
be. A levelet az a lány írta alá, akit, ő úgy 
látta, lelőttek az ellenség soha nem látha
tó, de mindenhol csőre töltött fegyverrel 
várakozó katonái. Az ő helyén is áll már 
valaki, hogy folytassa a harcot? Gondol
hatnánk, hogy példázatnak s példának 
egyként didaktikusán csengő konzekven
cia, Király azonban épp ezeket az alap
helyzeteket, morális evidenciákat (hogy a 
célok feladhatatlanok) képes jelentésesen 
feldúsítani. Antonio, a partizánok vezére, 
az elbeszélés nyitójelenetében, szelíd, bé
kés „beszélgetésmezőkön” járó álmából fel
riadva, arra döbben rá, hogy végzetes ve
szélyben van kis csapatával együtt. Amott, 
A  Parancsnok ban a vezér előtt egységesen, 
egy irányba vonultak el a katonák, az egy 
sereg volt, szakasz, csapat, bárminek ne
vezhetjük, de együtt voltak mindvégig. Itt, 
A z örök hó határú  ban azonban felbomlik 
a társaság, választási lehetőség elé kerül
nek. Vagy megadják magukat, fehér ken
dőket kötnek karjukra, s a megharcolt, jó 
harc emlékével elfogadják a jövőt: ami le
het a fogság, a börtön, a kínzás, bármi, de 
a vereség ismerős vagy ismeretlen formái

között talán ott lehet a felmentés is. Vagy 
rejtőznek, „megpróbálnak átbújni a gyű
rűn”, várakoznak, szembe is lehet szállni 
s harcolva elhullani. A csapat megszűnik 
csapat lenni, „üldözött magánemberek
ké váltak, váratlanul, megajándékozva 
a majdnem biztos pusztulást jelentő sza
badsággal, s már megfosztva a hősi halál
ba rohanás felemelő tudatától is”. Itt már 
nincs parancsnoki utasítás, s nincs közös 
pusztulás vagy közös szabadság, közös 
ügy sem, egyéni döntéseken múlik min
den további lépés. Az önfeladókat lelövi az 
ellenség, az írói sugalmazás szerint ez az 
út járhatatlan. Antonio a harcot választ
ja (a rejtőzködő csatát), az „örök hó hatá
ráig” (a legvégső pillanatig?) akar eljutni. 
Vele megy a kölyök (az ártatlanság, az if
júság, a hasonmás?), aki azonban ott, az 
örök hó határánál, elesik. Antoniót fiata
lok csoportjai fogadják be a városban (az 
új, a még egységes, egycélú nemzedék?), s 
átveszik tőle (egy időre, örökre?) a stafé
tabotot. S ott van a titokzatos lány (a sze
relem?), aki talán mégsem esett el akkor, 
a hegyek között, talán megkapta Király
tól az önfeladóknak szánt „egyszázalékos” 
esélyt az életben maradásra. Nem a prob
lémafölvetésében, hanem Király szemlé
letében láthatunk módosulást: eddig nem 
tapasztalt tolerancia jellemzi ezt az írást, 
az értékőrzés mozzanatába új elem került: 
a folytonosságot létével is megteremtő új 
sereglés, a jóra, szépre, újra szövetkezés, 
az utódnemzedék elismerése vagy jelen
létének igénylése. „A kezdet kezdetén va
gyunk, és hány árulás kell, míg meg le
het tanulni az ellene való védekezést? Es a 
harc nem reménytelen, tehát vállalni kell. 
Ez a csoport pedig elenyésző része annak 
a seregnek, amely fegyvert fogott. Töre
dék csupán.” Király, egyik kritikusa sze
rint, ebben az elbeszélésben a mű terem
tett világát tértől és időtől függetlenítve 
„magatartáspróbák” terepévé teszi; nem 
„helyi színeket” fest, hanem szinte távolít 
annak felismerésétől, hogy merre is van a 
túlerő, és miért is van a harc. „Az író kö
nyörtelen következetességgel ügyel itt rá, 
hogy teremtett világát ne csak a csillogó 
máztól, cifra ékítményektől fossza meg, de 
a térhez és időhöz kötő esetlegességektől- 
jellegzetességekől is.”1

De nem teljesen azért. Nem olyan kö
vetkezetes ez az elleplezni-távolítani- 
prespektívikusabbá tenni akaró szándék; 
nem olyan rés-nélkülien zárt a lokalitá- 
son kívüliség, s feltételezhetjük, hogy a 
néhány virtuális átjáró nem véletlenül ke
rült az olvasók útjába. Akadnak apró jelei 
annak, hogy a történet felső rétege is — itt 
is — utaljon mégis valamiféle, ha nagyon 
akarjuk, mégiscsak azonosítható helyre, 
időre, nációra. Az író ugyanis bonyolult 
stratégiát követ. Az Antonio név önma
gában természetesen semmire nem utal. 
De mire szembesülünk egy másik, spanyol 
hangzású névvel, a lány álnevével: Maria

Isabel Marquez, meg a spanyol hombre 
(ember) kifejezéssel, már túl vagyunk a 
kurzivált, kiemelt monológon, Antonio 
meditációjának diktatúraképén: amely ily 
módon előbb kapcsolódik s kapcsolódha
tott az írás születésének korában az olva
sói tudatban a romániai Ceausescu-féle 
diktatúrához, mint -  lehetséges módon
-  Franco spanyolországijához s a gerilla
harcokhoz. „A mi ellenségünk nem csupán 
győzni akar. A mi ellenségünk nemcsak 
ellenünk, felkelők ellen harcol, hanem el 
akarja tiporni a gondolatot is, amit képvi
selünk. Ki akarja irtani az elképzelésein
ket és az álmainkat. Mert csak egyféle ál
mot akar, egyféle gondolatot, elképzelést: 
az övét.” Azután más jelek is távolítanak 
attól az elfogadhatóan spanyol színtér
től. Az automata gépfegyverek, a helikop
terek, a „kötelékben elhúzó vadászgépek”, 
a túlzottan modern harci eszközök az 
írás születésének jelenéhez húzzák a cse
lekményidőt, a szuronyos puskák  ugyan
akkor inkább a régmúlthoz, s e tekintet
ben a hely lényegtelen, ám a többször is 
megnevezett kucsma alakú hegy, a kucsma 
formájú hegy, talán, az író gyerekkorának 
tájairól sejlik ide. S a jó ritmusú váltások
kal épp az a cél teljesül, amire a kritikus 
utal: Király „szakított azzal a szemlélet
tel, amely a nemzetiségi irodalmak több- 
letét-előnyét, másrészt -  kisebbrendűségi 
érzésből is táplálkozva -  létjogosultságá
nak igazolást a »helyi színek« festésében 
látta.” Ugyanis egyszerre, paralel módon 
képződik meg a kétféle értelmezési ré
teg, melyből az egyik mindenképpen arra 
szolgált, hogy a másikat, akinek nem kel
lett, ne tudja a helyi színekkel azonosíta
ni. Nemcsak a próza leíró kellékei, hanem 
a szöveg értelmezhetőségi környezete sem 
térít mindenütt másfelé. A szabadságkép, 
Antonio magánbeszédei a „közömbös álca
szavakról”, arról a kényszerszülte képes
ségről, hogy „mi minden mögé el lehetett 
rejteni a szabadság szót”, azután, hogy az 
ő csatájuk valójában nem fegyverrel folyik, 
hanem „hittel és gondolattal”, amely ellen 
csak hit és gondolat szegezhető: erősebb 
kontúrokkal emelik ki a történet valódi, 
lokális szintjét. Aligha akarnánk s vol
na értelme cáfolni, amit az író, igaz, már 
az „aranykor”, a „Ceausescu-éra” hulltán, 
maga állít: „Volt olyan időszak életünkben
-  az úgynevezett »aranykorban«, vagy
is a Ceausescu-érában - , amikor példá
ul a helységeink magyar nevét sem lehe
tett újságban leírni. Nyilvánvaló őrültség 
volt -  de hát tébolydában éltünk. Ezt ma 
már mindenki tudja, ámde szinte lehetet
len megérteni annak, aki nem tapasztalta 
saját bőrén e kor »áldásait«. Nem is lehet 
elvárni senkitől. [...] Mert ha valami őrült 
dolog, de van benne rendszer -  abban le
het tájékozódni. Itt viszont hatalmas harc 
folyt, minden eszközzel, az egyéni érvé
nyesülésért. A nagy többség meg akart 
felelni az elvárásoknak, és e küzdelem
ben egymás ellenségei lettek a harcosok, 
de legalábbis vetélytársak. Ebből szüle
tett a félelem. Az elvtársak féltek legjob
ban egymástól. A hatalom is rettegett, s 
ennek folytán kiszámíthatatlanok vol
tak a reagálásai. Ebben a helyzetben úgy 
gondoltam, hogy nem állok be a játékba, 
a tisztesség nem engedi, de azt sem en-
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gedhetem meg m agam nak, hogy hülyébb 
legyek, m int botcsinálta cenzoraink, akik 
m aguk is reszketve, vak szigorral próbál
ta k  bíráskodni leírt soraink fölött. Úgy 
kell írnom, hogy ezeknek a rem ek vitézek
nek fölakadjon a szemük, nem tudván mit 
kezdeni szövegeimmel! Nem a legegyene- 
sebb út, de célhoz vezető.”2 Az értelm e
zés módozatait nem lehet elvonatkoztatni, 
függetleníteni a m ű hátterében  m eghú
zódó ha ta lm i erőviszonyoktól, a k u ltu rá 
lis, politikai, társadalm i valóságelemektó'l. 
Egy d ik tató rikus rendszer pedig alapve
tően kijelöli a művek értelm ezési kereteit: 
ebben a szituációban (a belső-benső hallás, 
értés kifinom ultsága m iatt) az olvasó ak
kor is konkretizál, h a  az író épp a konk
réttól távolít. Ez a megegyezéses viszony, 
ez a paktum  író és olvasó között nem sem
m isíti meg a tanulság-üzenet absztrahál- 
ha tóságának  lehetőségét, de az é rtő  olva
sás olyasféle á rnyalata it kínálja, amelyek 
a rendszeren kívüliek előtt rejtve m arad 
ha tnak . (M ásutt a r ra  u ta l Király, hogy 
azért a cenzorai sem lehettek  valameny- 
nyien botcsinálta  szövegelemzők, m ert 
„a szekusok is az t m ondták, ké térte lm ű
ek a szövegeim, sok bennük az allúzió, 
az u ta lás”.)

Az író egész életművéből kiem elke
dő szépségű, leheletfinom novella a kötet 
címadó írása , az allúziók, a m isztikum  
és a  valóságelem ek különleges ötvözete, 
a Fény hull arcodra, édesem. A m űvet Ki
rály  egyik, h a  nem a legism ertebb novel
lájának  ta rth a tju k , recepciója is bőséges. 
K ortalanul fekete, bő, palástszerű  köpeny
be burkolózott két a lak  -  nő és férfi -  me
nekül va lahonnan valahová. Hóban, fa r
kasordító hidegben, hatalm as, embertelen 
vadonban, védekezésre készen, hajszoltan, 
fárad tan . E nagyon is reális, téli, hegyi

helyszín azonban lassan veszíteni kezd re 
alitásából, s a szállásadó öreg tanító  házá
ban m ár szürrealista látom ásnak is tűnik, 
de ugyanakkor nagyon is valóságosnak a 
fürdőző, önm agát g á tlá s ta lan  tisz taság 
gal m egm utató nő alakja, a  földet söprő 
aranyhaj, mely m in tha  valam ilyen neve
nincs tündért tak a rn a . S am ikor ism ét el
fogadjuk m ásnak, m int kezdetben h ittü k  
e tö rténetet, am ikor hisszük, hogy ez va
lóban csak álom, játék , akkor vaskosan 
rea lis ta  jelek döbbentenek rá  a rra , hogy 
mégis m egtörtént mindez: a hajnali hóban 
friss lábnyomok, a m enekülők lovainak 
patanyom ai lá tszanak , s jelzik  az eltávo
zottak útját. Sejtés és tudás, létező s meg
foghatatlan, az író az időtlenség, az örök
kévalóság szférájában lebegteti a képeket, 
s örökkévalóvá transzponálja  a m enekü
lés, az üldöztetés meseszerűen konkrét té 
nyeit. Meseszerűen konkrét: de a mesében 
o tt van m inden idők tap asz ta lásán ak  lé
nyege, a mese ősforma. S hogy ki az a férfi, 
s ki az a nő? Ki az a szelíd arcú, szépséges 
asszony? Talán m aga a mese? A költészet? 
A vers? A szelíd és szép és tiszta  líra, a dal, 
az ének, melyet rejteni kell, bújtatn i, ta 
k a rn i fekete köpenybe, m enekíteni hóban, 
fagyban, farkasordításos hegyek között? 
M egm utatni annak , ak i érti, szereti, búj
tatja , s m enekíteni tovább? S a férfi maga 
a költő? A Kobzos, a K rónikás, aki hiszi, 
hogy egyszer majd vége lesz a megpróbál
ta tásoknak , „majd m egérkezünk, és ak
kor fény hull a mi a rcunkra  is, csupa fény 
hull az arcodra, édesem”? Vagy a szabad
ság, két allegorikus a lakká formálva, a h i
ányzó, a lélekben-bensőben őrzött, melyet 
ők m enekítenek, soha le nem mondva ró
la? Ez az idő felfoghatatlan mélyére, a meg 
nem határozo tt jövőbe tolt rem ény m ár 
m ajdnem  rem énytelenség: ha  nem élne

Királyban a folytonosságban való h it most 
is. Az tehá t, amely nem csak a tö rténel
mi léptékkel m ért időt tudja nyito ttnak , 
szükségképpen változónak, új s újabb for
m ációkat kiégető kohónak, de a  k u ltú ra  
m egsem m isíthetetlenségében is rendület
lenül hisz. „Én bízom benne, hogy lehet s 
lesz fénye a szónak”, írja, mondja a költő.

A novellának, e jelképi szin t m ellett, 
ugyanakkor jól követhető alap tö rténete  
is van, két réteg  simul egybe itt  is. A mű 
leginkább reális s tá tu sú  alak ja  a  m agá
nyos tanító , ak it m ár évtizede elhagyott a 
felesége (aligha nevezhetjük tehá t őt, m int 
egyik kritikus tette , ironikusan, ráadásul 
a m űnek az iróniát m inden ízében nélkü
löző hangnem ét is figyelmen kívül hagy
va, „szalmaözvegynek”), most váratlanul, 
felkavaró módon szembesül a hozzá érke
ző két ember tisz ta , egym ást védő, tám o
gató szerelmének képeivel. Senki szám ára 
nem derül ki, hogy a jövevények kicsodái- 
micsodái egym ásnak, m iért lovagolnak éj
szaka, m enekülniük sem kellene, a falu
beli kocsmában ejtőző hegyivadászok nem 
keresnek senkit; az utasok nem reagálnak 
semmilyen, a céljukat, k ilé tüket firta tó  
kérdésre, „utasok vagyunk”, mondja a fér
fi. A tan ító  mégis úgy érzi, m in tha  lá tta  
volna m ár őket valahol, „ezt a csontos, bo
rostás férfiábrázatot, s ezt a leomló szőke 
hajba rajzolt keskeny női arcot”. S m intha 
a férfi szám ára sem volna teljesen ism e
retlen a hely, a hegyről lefelé jövet a m aga 
szülőfalujára emlékezteti a látvány, akár 
a saját faluja is lehet az a hegy alatti: „Én 
is egy ilyen faluban születtem ... O tt is tor- 
nácos házak  voltak, s a tornácon körbefu
to tt a szőlő. V asárnap reggel tisz tá ra  se
perték a kapu előtt az utat. Ilyenkor, télen, 
ugyanígy füstöltek a kém ények”. A ta n í
tó szállást, élelmet ad az ismeretleneknek, 
bort hoz, befűt a  belső szobába, azu tán  
m ár fürdővizet is készít a nőnek, s a fele
sége itt  m aradt ru h á it is felkínálja. S mi
közben az író pontosan követi egy vendég
látás-befogadás tényszerű m ozzanatainak 
sorát, s nem  is hagyja el a rea litá s  te re 
pét, a jelenetek egyre több színnel, élet
tel telítődnek. A tanító  izgatottsága, maga 
sem érti, milyen m egrendültsége csak nő, 
a mások szerelmének, a fürdőző nőnek lá t
ványa megolvasztja a rájegecesedett kese
rűséget, a m ár érzelm ek nélküli közönyt, 
s a harm ónium on régi, „m ár-m ár az emlé
kezet h a tá rá n  billegő dalokat kezdett já t
szani” az ágyban fekvő ism eretlen nőnek. 
Az utasok m ásnak reggel tovább indulnak, 
a tan ító  a m aga két, erős, m okány hava
si lovát ajánlja fel a vendégei fárad t, le
gyengült „hátasaiért” cserébe. S a jelenet, 
a lóm ustra, a  fogak, a patkók v izsgálata 
olyan valóságos, eddig m inden olyan raci
onális és tárgyszerű , hogy h a  i t t  érne vé
get a tö rténet, akkor is egész, teljes, ke
rek  tö rténet volna, m egm aradna valam i 
m egm agyarázhatatlanu l sejtelmes, szép, 
titkokat őrző életképnek, melynek a  tisz
táza tlan , rejtélyes elemei nem halványít
ják  el a tan ító  egy estényi, megfogalmaz
ni sem tudott, csak érzett boldogságának 
meséjét. De a mese folytatódik: m ert h iá 
ba mentek el a vendégek, a tanító  m egren
dültsége nem csillapodik, s innen m ár ví-
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zióvá válik a cselekménysor, a „nyugtalan” 
elme képzelgésévé. Mert „mintha valaki 
beszélne a belső szobában. Bement, Senki. 
A vetetten ágy fehér gyolcsai: mint a té
li hidegség. A harmonium fedetlen vicsor
gott. A szobában hideg volt, mintha évek 
óta nem égett volna tűz a kályhában. Víz 
csobogását hallotta kintről, edények csör- 
renését. Kilépett. Az asztalon elhagyott 
rendetlenségben az esti edények. A szoba 
közepén hosszú teknő. Megemelte a kor
sót. Üres volt. Még egyszer benézett a bel
ső szobába: ugyanaz. A szék karján az el
szökött feleség ruhája”. Vagyis minden jel 
az esti vendégség s az elment utasok nyo
mait mutatta. Csakhogy ezeket a jeleket 
a tanítón kívül senki nem látja. Sándor, 
a szomszéd, az asztalon egyetlen pléhtá- 
nyért, egy poharat, egy üres fonott korsót 
látott, bor nélkül; a szobában „hűvös, nyir
kos szag ütötte meg az orrát. Az évtize
des mozdulatlanság szaga”. Az istállóban 
Kesely, a kis havasi ló, a másikkal a taní
tó „nekiiramodott a hegynek”, az utasok 
egyik hátasának tudva azt, de lovának 
patanyomai párhuzamosak voltak a „két 
előző nyommal”: mégis járt ott valaki, já r
tak ott, nyomuk maradt. „Énekben hallot
tam, vagy volt, vagy nem volt”, szól a kötet 
Tinódi Lantos Sebestyéntől vett mottója, s 
a két idegen lovas vagy volt, vagy nem volt 
meséjébe, az elképzelhető jelképbe-szim- 
bólumba beleépül, de inkább belesimul 
egy másik teremtett világ. Egy nagyon is 
lehetséges történet, csöndes, egyszemélyes 
tragédia a kiégett, magányos, megkesere
dett tanítóról, akit, akár a Hallani furcsa 
m uzsikaszót orvosát, olyan hatalmas ér
zelmi ütés éri, mely nemcsak a fásultságát 
töri fel, de traumaválaszként, lélektanilag 
is hitelesen, vizionálni, hallucinálni kezd: 
látja és hiszi, amit látni és hinni akar, s 
megy az egyestényire visszakapott ré
gi élete, a fellobbant boldogságérzet után. 
Az elveszített asszony, a társ, a szerelem 
emléke, a valóságos veszteség valóságos 
kínja ébreszti fel benne s vetíti elé káprá- 
zataiban a múltat: mint ahogy az orvost is 
az érzelmeket elpáncélozó napi rutin közö
nyéből ragadja ki az élete sivárságára ria- 
dás-ismerés sokkja.

Láthatjuk majd, hogy a Kék farkasok 
szürreális történeteinek, Kis Harai Mi
hály vízióinak is megfogalmazhatóan va
lós fizikai-lelki eredői is vannak, Király 
László szimbolikus-allegorikus, vagy ma
radjunk az okos szekus kifejezésénél: allú
ziókkal telt képalkotása, ábrázolási mód
ja igen bonyolult felépítményekben jelenik 
meg. E művek alkotáslélektani okai kö
zött az eszme, az invenció kiterjeszthető
ségének, általánosíthatóságának, egyben 
kényszerű elrejthetőségének az írói-költői 
szándéka is áll, s az ehhez rendelt mód
szertani, itt most prózapoétikai eljárásai 
azt az írói meggondolást erősítik: Király 
nem engedi, hogy a szimbolikus jelentés- 
rétegek ledöntsék a gondolat, a kép mate
riális alapját, a megtartó vázat, a poszta- 
menst. Király novelláinak valóságelemei 
olyan erős stabilitást adnak a történetek
nek, hogy színén és fonákján is igaznak 
vélhetjük: a valóságelemek légiesítése, 
az elvonatkoztathatóság, a tapasztalatin

túli szintek valójában a materiális réte
gek transzponációi, átfordításai egy másik 
szemlélet nyelvi és képi jelentésmezőire, 
de ez olyan éterizálás, melyből bármikor 
visszajuthatunk a tárgyias szintre.

A novella fogadtatástörténete egymá
séitól alapvetően különböző értelmezése
ket nemigen mutat, de részletbeli eltéré
seket annál inkább. Akad kritikus,3 aki 
kiemelt figyelmet szentel az írás egyetlen 
pontosabb időjelzésére, adventre. Fontos 
az idő, írja, „karácsony előtt néhány nap
pal”. „Advent utolsó napjaiban, a Megvál
tó születésének ünnepe előtt, bár később 
semmi nem utal az eljövetelre, a szent 
várakozásra. Nincs várakozás a faluban, 
ismeretlen érkezőkre legkevésbé. Még
is eljön valaki, nem tudni, hogy ki. Ta
lán a tanító sem tudja, hogy vár vala
kire. Kire is várna? A semmiből jönnek 
elő, és a semmibe tűnnek el. A majdnem 
semmibe. A majdnem semmi: a remény, 
a vigasz.” Arra is utal, hogy a jövevé
nyek „rég elbukott szabadságharc elfe
lejtett hadseregének maradékai, a leg
utolsók, akik még megélték, tudják és 
emlékeznek arra, amiért érdemes e vilá
gon lenni”. S miért is ne lehetne igaza a 
kritikusnak, hiszen a két utas egyforma 
viselete, a fekete, „dolmányszerű kabát, 
zsinóros díszítéssel, nyakán prémmel, fe
kete, testhezálló nadrág és csizma”, akár 
negyvennyolcas harcosok-forradalmá- 
rok öltözete is lehetett, lehetne, volt. Más 
úgy véli, „ez a »karácsony előtt néhány 
nappal« hálistennek szó nélkül hagy
ja azokat, akik mindenáron bibliku
sán értelmeznék a történetet”.4 Kortárs 
novellisztikánkban akad egy írás, Lá
zár Ervin „rácpácegresi” szürreális-má
gikus történetei között, az Asszony című 
novella, mely advent idején, karácsony 
előtt játszódik. Kék köpenyes, ismeret
len, nevenincs asszony érkezik a faluba, 
aki kisdedével a karján, üldözői elől me
nekülve, menedéket kér. Se oka a vétké
nek, sem magyarázata a megjelenésének, 
nincs utalás a kilétére, múltjára, a sze
mélyiségére, de a védelemre szorulót meg 
kell védeni, így hát a befogadott asszony,

gyermekével, meg a teljes faluval együtt 
majd -  mesei csodaként -  mindenestől 
köddé válik, eltűnik az üldözők szeme 
elől. S amikor elmúlik a veszély, ami az 
asszonyt és az őt rejtő falut is fenyege
ti, ismét megjelenik minden ott, ahol volt, 
úgy, ahogy volt. A csodát itt az asszony 
üldözői is látják, nemcsak egyetlen em
ber, a falubeliek maguk is érzik, hogy két 
térben-időben lebegnek: s mindezt termé
szetesnek találják, a rácpácegresiek vi
lágképe szerint a csodák helyénvalóak, 
az élet részei, a rácpácegresi igazságér
zet a tanyai terrénumon belül kiigazítja a 
szituációt. Kétségtelen, a Lázár-novellát 
átható szakrális tudat Király novellájá
ból hiányzik, mégsem tarthatjuk csupán 
véletlenszerűnek ebben sem az adventre, 
a reményre, a várakozásra utalást (amit 
majd Sütő András Advent a Hargitán  cí
mű drámája olyan jelképi erővel kapcsol 
a csodához, a hóba fúlt Gábor feltáma
dásához). A Pécsi Györgyi említette Isten 
nélküliség  sem idegen értelmezés: itt a 
magukra maradottság, a segítség nélkü
li élet része (hiszen nem tudható, az egy
szeri pihenés után hová, merre mennek, 
s megmaradnak-e, életben maradnak-e 
az utasok), a tanító számára pedig, min
den más kapaszkodó híján, csak az emlé
kekbe fogódzás az egyetlen életlehetőség. 
Megint más az utasok szenvtelenségét, 
hallgatagságát, s másfelől, a megeleve
nedett illúziókat is a távolságtartás esz
közének tekinti; Elek Tibor szerint pedig 
a novella Király „legtökéletesebb prózá
ja”, s a H allani a furcsa m uzsikaszót cí
mű novellával együtt szemlélve írja: 
„nagy kár, hogy ennek a szabadsághiá
nyos kor díszletei között születő, illúzi- 
ótlan valóságszemléleten alapuló, a jel
legzetesen transzszilvánista értékeket, 
színeket, közösségi elkötelezettséget és 
az örök emberi, illetve individuális lét
kérdéseket, legjobb darabjaiban poétikai- 
lag is eredményesen összekapcsoló prózá
nak ez idáig nem lett folytatása. De talán 
sohasem késő...”5 Zalán Tibor kritikáját 
mintha Király mondaná tollba, abból in
dul ki: Király nem igazi prózaíró, nem
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is akar az lenni, nem akarja átlépni a 
műnemi határokat, csak keresi, „kono
kul tapogatja azt a lehetséges határvo
nalat, mely a két műnem között húzódik. 
Ezért elsősorban moralizál, s nem me
sél; vagy másként, lehetőségeket villant 
fel az adott tények leírása helyett.” (Má
sok szerint Királynak éppen hogy „törté
netei vannak” — Demeter Zsuzsa.) Zalán 
megjegyzései alapján úgy tetszik, hogy 
ez a moralizáló szándék a címadó novel
lában is erősebb hangsúlyú, mint a meg
írt sors-villanások. A sejtelem, ami a jö
vevényeket körüllengi, a néhány mondat, 
„melyeket a különös látogatás idején tesz
nek, megrendítő' méltóságúvá növeli em
berségüket szemünkben. Végül nem tud
juk, valóban léteztek-e ők, vagy csak a 
tanító lázas agyában fogantak meg. Ám 
a valóságban nyomot hagytak, lovaik hó
ban hagyott patanyomai mutatják a ta 
nítónak, merre kell indulnia. Hogy hová? 
Nem tudjuk, csak sejtjük. A többi nem is 
érdekes.”6

A novellából 2001-ben Fény hull arcod
ra címmel Gulyás Gyula román kopro
dukcióban filmet forgatott,7 az ő novella
kivonata, szinopszisa, a (Csiki Lászlóval 
közös) forgatókönyve egyértelműnek te t
sző történetet vázol, talán kevesebb mo- 
ralizálással és több sors-villanással, mint 
az eredeti mű. „Röviden: ez egy menekü
léstörténet, és egy szerelmi história, ami 
remélem, hogy kellőképpen felkavaró lesz. 
Valamikor a múlt században játszódik, 
a szabadságharc után, és az első világhá
ború előtt.” S tovább, a szüzsé: „Vesztett 
csaták után elcsigázott emberpár keres 
éjszakai menedéket egy faluban, ahol di
adaluk idején is megfordultak már. A te
lepülés lakói házaikba zárkóztak, csak a 
mindenkori háborúk söpredékké züllesz- 
te tt áldozatai bolyonganak benne. Régi 
ismerősük, a Jegyző felakasztva lóg a ge
rendán saját házában. A menekülők vé
gül egy magányos, kúriájában elbariká- 
dozott idős Tanítónál lelnek menedékre, 
aki fura szertartásoknak hódol, és hajlé
kát amolyan kegyeleti múzeumnak ren
dezte be. A jövevényeket kísértik az em
lékeik: a Nő férje meghalt, menekülésük 
közben áldozatul esett a csürhének. A fe
leség talán ebben éppúgy felelős, mint kí

sérője, hiszen sorsára hagyták az egykori 
vezénylő tisztet, sejthetőleg nem csupán 
az ijesztő káosz miatt, hanem mert ők 
ketten vonzódnak egymáshoz. Egymás
ra találásukról, a túlélésről szól a törté
net, a rémségek közepette, melyben sen
ki nem m aradhat büntetlen. A történet 
lírai és szürrealisztikus. Meghitt és ke
gyetlenjelenetek, jelen és múlt idejű kép
sorok váltakoznak, már-már zenei ritmus 
szerint”.8 Hogy ehhez a vázhoz, ami épp 
a sejtelmességtől, illékonyságtól, a vagy 
volt, vagy nem volt titokzatosságától lát
szik távolítani a novellát, adott-e a kép
világ, a vizualitás, a zene oda-visszahú- 
zó lehetőséget: csak a film ismeretében 
lehet, lehetne megmondani.

A szimbolikus-szürreális, a valóban 
főként moralizáló, a lélektani, realista, 
perszonális motívumokat is magukba fo
gadó novellatípusok mellett már az előző, 
A  Santa  M aria makettje című könyvben 
is ott voltak néhány írásban a szatirizá- 
ló-ironizáló, a groteszk esztétikai minő
ségeit is hadrendbe állító írások is: me
lyeknek további gyarapodását a kritikus 
Elek Tibor éppúgy szeretné, mint ahogy a 
fent idézett „sugallatos-parabolikus” no
vellákat is kevesli. A novellákban, pél
dául A  Vörös Sárkány este avagy Sim on  
B arnabás kálváriája  című novellafüzér
ben, Tordai Zénó Páris a nagy lelkű, de 
kicsi agyú, kvázi Európa-bajnok súly
emelő olykor paródiába hajlóan komikus 
személyiségrajzában viszont a humor lá- 
gyabb, mollos regiszterein játszik az író, 
s a Fény hull...-beli Tiszteletkor esti vá
rosunkban is inkább irányítja az olvasói 
figyelmet az örök vesztes munkásember 
reménytelen kiszolgáltatottságára, az ap
ró álomdarabokra váltott, s így devalvá
lódott Alom  miatti keserűségre, mint az 
önmaga silányságát persze nem is érző
értő újgazdag, magamutogató volt isko
latárs öntelt elégedettségének szarkasz- 
tikusnak-groteszknek szánt, de inkább 
csak dühös paneljellemzéssel megalko
tott figurájára.

Az végeredményben „lényegtelen”, 
hogy egy szerző, Király László például, 
miként ítéli meg önmagát, a teljesítmé
nyét, az esztétikai tartalmú önítélet nem 
lehet értékszempont. De Király önké

pe, melyben a prózát magától szinte ide
gennek érzi, mert sem a szemlélete, sem 
a prózához -  főleg a regényhez -  szük
ségesnek vélt „nyugalma”, sem a próza
nyelvi kifejezésmódra késztető eltökélt
sége, sem — sok vallomásából csipegetjük 
össze a hiánylistát — konstrukciós biz
tonságérzete nincs, már a novellák-el- 
beszélések kapcsán is erősen túlzónak, 
már-már ön-megsemmisítőnek tűnik fel. 
Harmadik szépprózai könyvét, az 1972- 
ben, a két elbeszéléskötet között megjele
nő Kék farkasok című regényt a hetvenes 
évek valóságirodalm ának, a románi
ai magyar prózairodalomnak korszakos 
jelentőségű, modern prózapoétikai esz
közöket alkalmazó alkotásaként tartja  
számon az irodalomtörténet: még akkor 
is, ha a szerző, vallomása szerint, akkor 
tudta meg, hogy regényt írt, amikor ezt a 
kritikákban leírva látta.
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*
én írni járok a kocsmába, feltenni a pontot az i-re. 
remegni, élni. volt egy sor a fejemben még reggel, 
eleresztettem végül, minek forogjon bent feleslegesen, 
el kellene indulni, gondosan dokumentált ámokfutás, 
meg kéne érkezni, úton lenni mégsem m indig boldogság; 
elengedni erény, megnyugodni se bűn -  de ebben az álmatag, 
fásult közegben nem is lehet m ást tenni, csak hasonulni 
vagy meghasonlani. milyen tétova ez a nyár is. mire visz 
mindez pontosan, eltévedni vagy megkerülni 
járok ebbe az emlékkórházba, nem vezetek sehová.

*

„én már csak nevetek vállat vonva; 
tudatosítottam, ez van, így van, kicsiben és nagyban, 
és vállat vonok nevetve, mert mégsem sírhatok

a kárpátok alatt; majd megszokjuk” -  pár napja, 
valami optimista levesben fó've, arra gondolva, 
immár képes vagyok nem engedni, hogy bármi is 
megérintsen a nyilvánosság ügyeiből, írtam e sorokat, 
bár inkább tűnnek föl ostobának most, amikor 
nem csak mert mégis megérintenek m indig -  
épp a másik oldalon pácolódom zavaros 
kilátástalanságban, kétségbeesésben, motivációk 
nélkül, kiégve, rossz az ízem, elönt a szégyen, 
negyvenegy évesen ugyan hová, mivé lettem, 
mi minden tett és tesz beteggé, hogyan vagyok 
probléma, miért nem tudok tanulni vagy változni, 
hogyan találkoztam egy csodával, melyet mintha  
megtartani nem tudnék, mitől lettem hülye, 
itt fetrengek a legnevetségesebb önsajnálatban, 
és nincsenek válaszaim, felismerhető 
megoldáslehetőségeim, csak épp széteső életem, 
próbálom egybefogni, bár minek, kérdezem; 
de még nem engedem el. még nem engedem.
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BATTAIDETRE ISTVÁN 

Alacsony vízállás
Kint nyár volt, idebent barlangi hűvösség.
Hozzád értem, és a cseppkövekhez hasonlóan, 
elkezdtél nem történni.
Dinnyét ettünk, egy része a meztelen hasadon feküdt, 
te pedig a lepedő gyűrődései között.
M intha egy pompeji hullaüregben.
Am iben m ár bárki más is lehetne.
Kitöltené, akár a folyékony gipsz.
Megengedem a csapot a kádban.

Épp m int egy reprint hullaüreg, szívcsepegés nélkül. 
Épp túl keveset, ami még alacsony vízállásnak számít. 
Hogy talán felbukkansz az alján.
Végülis a Dunából előkerültek elveszettnek hitt dolgok. 

A  dinnyehéjak soha nem merülnek el.

Kapcsoló
A  nagymam a házában nem létezett szürkület.
Estefelé felkapcsolta a lámpákat, és leengedett minden redőnyt.

A z éjszakákból aztán csak a vaksötétre,
és a bekapcsolva hagyott rádió beszűrődő hangjára.
Egész éjjel valami ária szólt, 
vagy legalábbis álombéli sikolyokból 
rendszerint erre riadtam fel.

A  nagymam a meghalt, és a fia  csak napfénynél 
megy el a temetőbe, aztán szürkületkor már 
leengedi a redőnyöket.
Elmegy és leengedi. Minden nap.

Friss virágot tesz a sírra, a nagyszüleid sírjára, 
mert az, hogy anyáméra, az m intha  
nekem semmit, és egyébként sem fáj eléggé.

Súrolja róla a koszt m inden nap. M intha lenne mit.
Szinte a márvány is elkopik.
A ddig  vakarná, karmolászná, 
amíg fel nem bukkan a bomló test.
De mások megláthatják. Talán az élők.
És szürkületkor egyébként is 
le kell engedni a redőnyöket.

Nem tudná elfogadni, hogy aznap 
a sírásók valójában nem engedték le

kötelekkel 
a szürkületbe.

A  fenti redőnytől viszont már nem látszott semmi, 
csak a felkapcsolt csillagok.
Mikor beszűrődött a telefoncsörgés, aztán anyám sírása. 
Ahogy kinéztem az ablakon, mosolyogni kezdtem.

Csak az Úristen csalódott sóhajtozása, 
és nem áriák voltak.
Hogy Ót nem, a m am át nem idelentre szánta, 
így megállapodtunk:

Mama visszamehet, de csak ha 
Ó engedi le és 
Ó kapcsolja fel.

Próféta
A z állomás mellett minden reggel kilenc körül 
megáll a gondviselés, egy zacskóban szendvicset 
nyújt ki az ablakon, majd továbbhajt.

A z állomás mellett, minden reggel kilenc körül 
ott ül egy férfi, üres tekintettel.
Elveszi a zacskót, majd visszaül, 
ahogy utolsó vacsorához szokás.

A z  állomás mellett minden reggel kilenc körül 
látom, miközben a busz befordul.

M indenki más elmenekült.
Mögötte egy kisebb erdő, a kivezető ösvény mentén 
életek darabjai elszórva.
Csipkebokrok helyett ezek égnének 
el, ha tulajdonosaikat is itt találnák, 
életvitelszerűen.

Miután megette, sétálni kezd.
Szüntelenül beszél magában, néha széttárja karjait, 
mintha önként feszítené magát keresztre.
Csikkeket szedeget a földről,
hisz mi szemetesbe még a bűneinket sem.

A z  állomás vécéjében kinyitom a csapot.
Ha elég ideig mosok kezet, biztosan eltűnik.
Ahogy kilépek a mocskos helyiségből, halad felém.

Előttem áll. Engem néz.
Széttárja karjait, mintha önként, keresztre.
Szája mozog.
Széttárom karjaim, mintha önként, keresztre. 
Feloldozó imát motyog.
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DÉNES ANITA

A baba
Szabó doktor azon gondolkodik, vajon 

mit szólnának a kollégái, ha tudnák, meny
nyire szeret sétálni a temetőben. Pont ő, 
a híres szülészorvos.

Lassú, céltudatos léptekkel halad a Há- 
zsongárdi temető felé. Ma nincs műszak
ban, sehová sem kell sietnie — számára 
ritka ez az állapot. Útközben néha meg
áll, hogy helyreigazítsa az öltönyét, vagy 
ellenőrzi, hogy a haja -  ó'szüló', de gondo
san ápolt -  még mindig tökéletes rendben 
van-e.

Pedig így van, fűzi tovább magában, 
ahogy belép a temető kapuján és határo
zott iéptekkel felfelé indul a kikövezett 
úton; minél több időt tölt az állásában, an
nál inkább. Az élők világa: lárma, stressz, 
vérrel és egyébbel borított, zokogva, üvölt- 
ve szülő anyák és születő csecsemők. Ke
vés olyan inesztétikus dolgot ismer, mint a 
szülés — az élet csodája, gondolja gúnyosan.

A temető ennek pont az ellentéte. Itt, 
a halottak között csak azt a békét és nyu
galmat érzi, amit annyira hiányol a hétköz
napi életéből. Na nem mintha idevágyna 
hosszabb időre is -  és az ajka félmosoly
ba rándul de egyszerűen jó néha idejön
ni, beszívni a friss levegőt, megszabadul
ni mindentől és mindenkitől. Az élet véres, 
rángatózó, üvöltő csodájától.

Szabó doktor megáll egy rég ledőlt sír
kő mellett, és mélyet lélegzik: már érzi a 
temetői csend jótékony hatását, ahogy a 
gerincéből kioldódik a feszültség. A ma
gas fák között ferdén ér a földre a napfény. 
Az egyik sírra holló telepszik, és egyene
sen a férfira néz.

Sohamár, gondolja Szabó doktor, és elne
veti magát: csak halkan, mert nem illik ide 
a hang, de a holló meghallja, és károgva to
varebben. Szabó doktor mosolyogva megy 
tovább az ösvényen, a sírkövek finom fara
gásait csodálva.

És ekkor léptek koppannak a háta mö
gött.

Szabó doktor nem rendül meg túlzottan 
a ténytől, hogy a magányát megzavarják: 
jobban szereti azt érezni, hogy a temető 
egészen az övé, de mit lehet tenni. Félre
húzódik, hogy utat engedjen a közeledő
nek: a léptek kissé felgyorsulnak, elhúznak 
mellette... aztán megállnak, és a temető új 
látogatója -  kopott kabátos, vékony szőke 
nő -  megfordul, és ránéz.

A  kurva életbe, ne, gondolja Szabó doktor, 
és a gerince megint megfeszül, mint az íj.

Fehér né az.
Az egyetlen szülészeti esete, akinek az 

emlékétől még mindig nem tud szabadulni 
-  és jó okkal. Napok óta most először érez
te magát nyugodtnak azután, hogy Fehér- 
nét végre hazavitték a kórházából. Szóval 
úgy tűnik: ez a mai is egy olyan nap, ami
kor az ember felkel és tervezni kezd, Isten 
meg odafent már előre a markába röhög.

Kelletlenül biccent a nőnek és továbblép
ne, de Fehérné egészen megfordul és oda
siet hozzá. Az ajka túl széles mosolyba hú
zódik, szinte összegyűri az arcán a bőrt. 
A tekintete nem mosolyog.

Sixtus Madonna

-  Jó napot, doktor úr -  mondja neki, és 
Szabó doktor magában nagyot sóhajt.

-  Jó napot, Fehérné -  válaszolja. És az
tán, mert az udvariasság megköveteli: -  
Hogy érzi magát, jobban van?

Fehérné szemhéja megrándul. Szabó 
doktorban felrémlik a kép, ahogy utoljára 
látta: szinte szakadásig tágult, sikoltó száj, 
könny- és takonycsíkos arc — és a hatalmas, 
rángatózó has...

Nem, elég. Nem akar erre emlékezni. 
Mély levegőt vesz, és érzi, hogy remegnek 
az ujjai. Gyorsan a kabátzsebébe rejti őket.

-  Igen, köszönöm -  mondja Fehérné, és a 
doktor kizökken az emlékből. -  Már mind 
jobban vagyunk. Én is és a család is.

Szabó doktor kétli, hogy alig pár nap
pal a ... történtek után valaki jól lenne, de 
ezt persze nem fogja hangosan kimondani. 
Külsőre Fehérné úgy néz ki, mint akit egy 
szellő is fel tudna dönteni, a lelkiállapotára 
pedig gondolni sem mer. És ezt az érzését 
megerősíti az asszony következő mondata:

-  A... babához jöttem. Meglátogatni. -  
Fehérné mereven néz maga elé, és a ka
bátja csücskét gyűrögeti az egyik kezével. 
A másikat ő is a zsebében tartja.

Úristen, gondolja Szabó doktor. Meglá
togatja. A babát. Hát, így is lehet nevezni.

Nem akar visszagondolni arra, amit ki
szedett a nőből pontosan tíz nappal ezelőtt 
egy verejtékes, szörnyű szerda éjszakán, 
úgyhogy megkerüli az emléket: az óra ke
tyegésére gondol, amikor kijött a műtőből, 
a pohár langyos csapvízre, amit megivott, 
mielőtt nekiállt kitölteni a halotti bizonyít
ványt. Valami ritka genetikai mutáció, ösz- 
szegezte később egy kollégának a szeren
csétlen esetet. Néhány perccel születés

után elhunyt -  vagy inkább kimúlt, tette 
hozzá gondolatban, és megborzongott.

-  Értem -  mondja röviden. -  Tudja, nem 
volt alkalmam eljönni a temetésre, de 
szerettem volna még egyszer elmondani, 
mennyire sajnálom. Fogadja őszinte rész
vétemet.

-  Köszönöm — mondja Fehérné, de nem 
néz fel rá. Megint megrándul a szemhéja.

Szabó doktornak hirtelen elege lesz.
-  Hát akkor... -  kezdi, és már indul

na tovább, de ekkor kinyúlik Fehérné ke
ze, suhan, mint a marni készülő kígyó, és 
megragadja Szabó doktor csuklóját. Síkos, 
de forró az érintése, és a doktor alig tudja 
megállni, hogy felkiáltson.

-  Kérem! -  hadarja Fehérné, most a fér
fi cipőjét bámulva. -  Nem tudna eljönni ve
lem? Most az egyszer? Segítene.

Szabó doktor kihúzza a csuklóját a fé
regszerű ujjak közül, finoman, de határo
zottan. Émelyeg kissé. Már nyitja a száját, 
hogy nemet mondjon, de Fehérné megint 
megszólal, halkan:

-  Kérem...
Valami van a tekintetében, ami nem tet

szik Szabó doktornak: valami elrévedő, za
vart, tompa csillogás. A nő a legjobb eset
ben is labilis -  csak a jó ég tudja, hogy fog 
reagálni, ha elutasítja. Szabó doktor elha
rap egy káromkodást; helyette inkább só
hajt egyet. Isten röhög, gondolja.

-  Rendben van -  feleli. -  Ha önnek segít 
az, hogy ott leszek, nagyon szívesen elkísé
rem, Fehérné.

Fehérné szélesen elmosolyodik, és elin
dul felfelé a macskaköveken; Szabó doktor 
követi.

-  Tudja -  mondja a nő, miközben a Fehér 
család kriptája felé veszik az irányt - , már 
voltam itt egy párszor.

Szabó doktor magában folyékonyan, 
megszakítás nélkül káromkodik, de igyek
szik érdeklődő kifejezést erőltetni az arcá
ra.

-  Igazán? — kérdi — Nem volt még... túl 
korai?

-  Dehogyis -  mondja Fehérné. Ahogy 
másznak felfelé az emelkedőn, kezd kipi
rulni az arca, és egyre jobban csillog a sze
me. Alig pár perc telt el, mióta elindultak, 
de már jobb színben van, mint ahogy Sza
bó doktor valaha látta. — Miután kijöttem a 
kórházból, folyton az járt a fejemben, hogy 
nem láttam az én kicsikémet.

Még szép, gondolja magában Szabó dok
tor. Örüljön neki, hogy nem látta -  bele is 
bolondult volna.

-  Szóval muszáj volt eljönnöm -  folytat
ja Fehérné. -  Látni akartam, legalább egy
szer -  a legtöbb anyának kijár egy ennyi, 
nem? Még ha úgy is járnak, mint én, leg
alább megmutatják nekik a gyermeküket. 
A férjem nem akarta, úgyhogy a tudta nél
kül jöttem el. És miután eljöttem, minden 
rendben lett. Megnyugodtam.

Úristen, ugye nem próbálta meg kiásni -  
gondolja Szabó doktor, és hirtelen feltűnik 
neki, hogy a kipirult foltok körül mennyi
re sápadt a nő. A napsütés, amit a doktor 
eddig kellemesnek érzett, most már égeti a 
tarkóját; izzad, hányingere van. A gondola
tai kavarognak, és liheg kissé, pedig nem 
annyira megerőltető a mászás. Minél ha-

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

marabb el kell innen tűnnie. És ha haza
ér egy darabban, egy hétig kerülni fogja a 
Házsongárdi temetőt.

Fehérné elhallgat, ahogy végre odaér
nek a kriptához: szigorú, egyszerű, szürke 
betonépület. Kulcsot halász elő a szoknyá
ja zsebéből; Szabó doktor most veszi észre, 
hogy a másik keze be van kötözve. Úris
ten, gondolja a fejfájás és az émelygés hul
lámai mögött. Fehérné kinyitja az ajtót, és 
szinte komikusán széles mozdulattal befe
lé inti a férfit. Szabó doktor habozik a kü
szöbön: nem örül a gondolatnak, hogy a há
ta  mögé kerüljön ez a nó'személy, de most 
már szinte bármire hajlandó lenne, hogy 
véget vessen a vizitnek. Óvatosan belép az 
ajtón: a kriptában sötét van, és valami fur
csa szag, de áldott hűvösség is. Szabó dok
tor megfordul.

— Maga nem... — kezdi, de a szavai el
vesznek az ajtó csattanásában, ahogy Fe
hérné rácsapja.

— Mi a fenét csinál?! -  üvölt fel Szabó 
doktor. A hangja visszhangzik a beton
falak között: a hangzavartól, a sajgástól 
mindjárt kettéhasad a feje.

Fehérné még szélesebben mosolyog. 
A szemei annyira eltűnnek a mosolyráncok 
között, hogy úgy tűnik, mintha nem is len
nének: csak két vékony hasíték az arcán. 
Kulcs kattan a zárban. Szabó doktor neki- 
ugrik a vaslemeznek, a kripta ablakán át 
mered a nőre és üvöltve veri az ajtót, a szá
ján habzik a nyál.

— Azonnal eressz ki, te zakkant picsa! -  
ordítja, a mondat végét két oktávval maga
sabban, szinte visítva.

Fehérné lassan megcsóválja a fejét. Fel
emeli a bekötözött kezét, és elsimít ve
le egy szőke hajtincset az arcából. Szabó 
doktor hangja nyekergésbe halkul, amikor 
meglátja: a nő kezéről hiányzik három ujj. 
A csuklóján a fertőzés vörös vonalai.

-  Amikor idejöttem, szegény kicsikém 
annyira megörült nekem -  suttogja Fehér
né, láztól csillogó szemekkel. -  Olyan éhes 
volt... Olyan éhes.

— Mi a faszról beszél?! — visítja Szabó 
doktor.

-  Nehéz volt titokban tartani -  beszél to
vább Fehérné, inkább magának, mint neki. 
-  De muszáj -  a többiek nem értenék meg. 
Csak én tudom, hogy így a helyes. Hogy 
most már minden jó lesz. Majd én vigyá
zok rá.

Hirtelen felkapja a fejét; az arcán 
maszkká merevedik a vigyor, ahogy a dok
tor szemébe néz.

— Forduljon meg -  mondja lágyan.
Szabó doktor csak ekkor figyel fel a halk

neszezésre a háta mögött.
Tudja, mit fog látni, de megfordul... Csi

galassúsággal, a végtelenségig nyújtva 
a pillanatot, abban reménykedve, hogy 
csak egy egeret lát majd, egy kígyót, gyí
kot, bármit, csak ne azt a vérrel és fekete 
szőrrel borított, túl sok karú-lábú valamit, 
amit ő rángatott ki ebből a nőből, amit itt 
kapartak el több mint egy hete, uramisten, 
jézusúristen...

Aztán a valami sziszegő hanggal felug
rik, rá az arcára, és belemar, és Szabó dok
tor üvöltése rekedt hörgésbe fullad.

Odabentről egy hangos puffanás, ahogy 
elvágódik; aztán már csak halk reccsené- 
sek, roppanások. Nyeldeklő hangok.

Fehérné a kriptaajtó előtt áll, az arcán 
két égővörös folt a sápadtságban, a szemei 
csillognak a két hasadék mélyén. 

Mosolyog.
Eszik a baba.

Sixtus Madonna

V L A D  DR mert nem vagy te kár 
nem vagy te kár

zsoltár
ember
én mondom néked tiszta időkben: 
ne mosakodj, bírd ki legalább egy hétig hogy 
ne vakargasd hajlataid, hagyd a gyapjúhajad 
ne sim ítsd el; kezeddel túrj bele 
amíg bogot találsz, húzd ki őket figyelmesen 
és kicsit sétáltasd meg orrod alatt.

jó  vagy, m int az étek!

mutatóujjad merőlegesen támaszkodjon 
felső ajkadnak, középső ujjad 
ugyanazon kezeden pedig 
az alsót érintse meg. ha körmöd 
hosszúkás,
puha húst helyezel alá 
néhány milliméternyire, 
és lecsípheted!

és aki csücsörít 
hogy megcsókolja a te szádat 
azt karatézzad vállon 
és rúgjad térdkalácson

jó  erősen 
te fain hólyag

kukac

1.

a vékony, fehér 
grapefruit-hártya 
ami a tányéron maradt 
állat levedlett ruhája 
és az állatot
én megtalálni nem bírom.

ember!

tedd a tenyered meztelen melledre 
mert gyönyörű templom vagy te 
és m indent am it rád költöttek 
azt nem kell másoknak visszaadnod 
és régi játékok és mackók m iatt 
se sajnálkozzál

vizet adni neki 
és puha vackot 
én nem tudok.

de kitapogathatok 
szer etet szigetecskéket, 
melyek számomra 
látvány
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és meleg hang 
ennyi -
mert én m ár nem tudok eljutni hozzájuk
pedig tudtam
de m ár nem tudok
és ezért borzasztó szomorúság
jön reám
m int egy szürke felhőtakaró 
a virágmező fölé 
amit elárasztott az esó'.

2 .

egy anya a kislányával 
felszállt a központi megállóban 
a brassói maxitaxiba  
és nem talált helyet 
mert az autó megtelt 
és az emberek akik lábon álltak 
majdnem az ajtónak préselődtek 
és hőség is volt.

am it mondani akartam , hogy az anya és a kislánya
le kellett volna szálljon egy megálló múlva
azaz megálló még ugyanabban a városban
vagyis egy perc haladás után
de nem tudtak mert a sofőr nem állt meg
és amikor az anya megkérdezte miért, a sofőr azt mondta
hogy álljak meg amikor tele van a kocsi
nem álltam  meg hogy felvegyem azokat az embereket és megállók,

hogy letegyelek titeket? 
amire az anya azt mondta, hogy nem érdekli, ahogy ez természetes 
és a sofőr végül megállt az utolsó megállóban 
és miközben ők ketten leszálltak, a veszekedés egyre inkább

a levegőben volt
és egyik pillanatban egy férfi aki az egyik széken ült 
a jobb oldalamon
egyértelműen rideg és barátságtalan az anyával és a lányával 
azt kiáltotta fogd már be az anyád térde kalácsába, az anya felé 
aki épp akkor szállt le 
és nem mondott semmi többet 
de biztosan hallotta
és mikor az autó újra elindult, a sofőr tovább kommentálta
több utassal egyetértésben
és ez egyfajta lincselés volt in absentia.

azaz általában véve néha nagyon rosszak vagyunk gondoltam én is 
(habár sok volna azt mondani hogy hittem, egyfajta fura

elmélet volt
amit a befogadókra erőltettek, m int a crank 1-ben
a film  jason stathammel
amikor egyik percben egy taxiba kerül
és mivel fenn kellett tartsa állandóan az adrenalin keringését 
hogy ne haljon meg egy különleges méreg m iatt ami benne volt 
odateszi a jam aicai sofőrt hogy tekerje maximumra  
a rádiót
és váltson kemény rockra, amire jason statham
elkezdi rázni a fejét és az egész testét a szám ritmusára
mert mivel tarthatná magát akcióban a kocsiban ülve)
azt gondoltam hogy az ilyen fajta megnyilvánulások szükségesek
hogy megmozgatják a vérkeringést
és nincs hogy ne legyen jó  fizikailag, a szervezetnek
és azt hittem, hogy beindul a vérkeringés akkor is
amikor elítélsz másokat
és nagyon komolyan beszélek hogy nekem most is nehéz 
hogy ne ítélkezzek
mert egyesek mintha kérnék és nem is tudják szegények 
milyen közel lüktet a gonosznak teremtett szív

milyen fekete lehet a harag ami ott nő  a mellkasban 
akár egy alienfióka.

3.

nő  vagy és vársz
hogy leszállj a dubából
de amikor végig megyek én a folyosón
felkészülten kezemben a szakított jegyemmel
nő  vagy és ne állj fel
pedig már neked sincs türelmed.

és nem ordítok rád  
de ne állj fel 
mert bezavarsz
és szeretetet én m ár csak így adok: 
nem gyúródom oda senki elé 
hagyom, folyjon az áramlat 
m int vízmalmok 
a hegyi füveken.

mert bezavarsz
és egy apró lomhaság elég hogy kiboruljak 
a törékeny akadálytól.

és a buszon
ha kezemmel az alsó rúdon fogózkodom 
és te közel vagy és kövér 
hát akkor ne hintázzál 
mert megérintem a melled 
és meghalok a szégyentől.

4.

ne áltassátok magatok -
ebben a keserűséggel és verekedéssel teli világban 
kevés dolog maradt
ami tényleg igazi melegséget hoz a léleknek -
a zene, hogy hozzak néhány példát,
talán a legfényesebb közülük,
és vannak még a barátok is akik néha eljönnek
vagy nem jönnek saormázni ha hívod őket
mert talán nincs idejük amikor te akarod
és neked ezt meg kell érteni
még akkor is amikor a magány
nyomottan harapja a melled.

és számomra ott van még az a kis hely a tömbházak közt
egy lépcsőházzal lennebb ahol lakom.
én oda viszem a kutyám at
amikor ideges lesz
és két-három autón kívül
még van valami kavics, néhány fűfolt
és hiába van pont az út mellett szemben a sulival
én erősen nyugodtnak és békésnek érzem ott magamat
előttem a megható látvány
ami háztetőkből áll
és zöldből főleg nyáron
m intha dzsungel nőne az udvarokba
és valahogy kényeztetve is érzem magam
menedéket nyújt
a két tömbház tetejének mérete.
azaz ez olyan m intha én egy kicsi és ijedt baba volnék 
és a tömbházak -  
puha takaró
szépséges gyémántfonálból.

A N D R É  FERENC f o r d í t á s a i

B a tta i D e tr e  I s tv á n  1997-ben szüle
tett Budapesten, jelenleg is ott él, az EL
TE BTK magyar szakos hallgatója. Ver
sek mellett dalszövegírással is foglalkozik.

D é n e s  A n ita  1998-ban született Ko
lozsváron. Magyardécsén és Marosvá
sárhelyen nőtt fel. Jelenleg a kolozsvári 
Babes—Bolyai Tudományegyetem böl
csészkarának hallgatója.

V lad  D rá g o i 1987-ben született Fekete
halmon. Az egyik legismertebb és legvita
tottabb „poszt-kétezres” román költő, több 
fontos díj kitüntetettje. Jelen versek a 2015- 
ös Eschiva című kötetéből valók. Legutób
bi kötete: Sergio Leone (Charmides, 2017).
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LÁNG ORSOLYA

A kútkáva hamuval és ősszel telik

G oethingen 9.
B ú c s ú k ö r ö k

Alina és Lilly, a Goethe Intézet önkén
tesei elvisznek forralt borozni az adventi 
vásárba. Mert az nem lehet, hogy ez az él
mény kimaradjon (amúgy persze minden 
adventi vásár egyforma). Lilly be akarja 
mutatni a barátait, de a nagy tömegben 
nehezen találjuk őket. Egy nagydarab 
fekete négert kell keresnem, ez az utasí
tás, a körözött személyleírása, és politi
kai korrektség ide vagy oda, ez alapján 
szúrom ki egyből az etiópiai vendéglő 
tulajdonosát, Jamalt. Hatalmas kezé
ben eltűnik az enyém, meg különben is a 
derekáig érek, de nagyon barátságos. Be
vágódom a kivilágított óriáskerék alatt 
kígyózó sorba, hogy szert tegyek egy ad
venti vásáros feliratú ragacsos bögré
re, amikor Alina mögém furakodik, és 
azt mondja, hogy ők nem erre gondoltak, 
menjünk innen gyorsan az igazi forralt
borozóba. Az igazi forraltborozó a berli
ni Zille Hofra emlékeztet, azoknak pe
dig, akiknek ez nem mond semmit, úgy 
kell elképzelniük, mint mondjuk a feke
tetói vásárt a Mátyás-ház belső udvará
ba gyömöszölve. Az eleve keskeny udvar 
falai mellett ócska és drága régiségek, 
pipák, nagyítók, kulcsok hevernek külön 
dobozokban, kitömött állatok és gyertya
gyűjtemény, tükrök, kalapok és edény- 
készletek, sétapálcák, esernyők -  minek 
is részletezzem. A felsorolt tárgyegysé
gek gazdagon szűkítik a teret, miközben 
az udvar fölé függesztett fénygirlandok a 
sötét éggel negatív ólomüveget képeznek, 
így fest a szeánsz helyszíne. ízlelőbim
bóink mellett látóidegeink is kényeztet
ve lesznek, mielőtt fogyasztói lennénk az 
ínycsiklandozó Glühweinnek, amely lét
rehozatalának is tanúi lehetünk. A mű
velet a tűz felizzításával és az üst tűz
helyre helyezésével kezdődik, majd a 
süvegcukor olvasztásának és csepegteté- 
sének lassú folyamata alatt házigazdánk 
furcsa, patkoló fogóhoz hasonló tárgyat 
mutat, amiről elmondja, hogy a kockacu
kor feltalálása előtt ilyennel hasítottak 
szilánkokat a cukortömbből. Alkimista 
módon görnyed az üst fölé, nem kóstol
gat, csak a párhuzamosan fortyogó alko
holmentes puncsból. Amíg az anyag érik, 
bőrkötényének szíjára akasztja a merő
kanalat, és merően nézi, ahogy az alko
holba áztatott süvegcukrot nyalogatják 
a kék lángok. Kész Götterdämmerung- 
jelenet. Közben körbejárnak a fűszerőrle
mények, le lehet tüdőzni fahéjat, szegfű
szeget és csillagánizst, hogy végül ezen 
kis műsor után ki-ki az üsthöz járuljon 
bögréjével. A kedélyes álldogálás közben 
a Goethe intézetes Alina megpróbál ve
lem magyarul beszélni, majd elénekli a 
Kis kece lányom at, spanyol szerelménél 
teljes sikert aratva. Ach, Budapescht a 
legseb varosok!

Másnap Annehoz vagyok hivata
los, uzsonnára. A búcsúétkezések nap
ja it éljük. Előtte még meg kell vásárol

nom azt a cipőt, ami a polgármesterrel 
való találkozásra nem jött össze. Talá
lok is egy sötétkéket narancssárga talp
pal, nagyon kedvemre való, kár, hogy 
kicsit szorít. Nem baj, majd harisnyá
val fogom hordani. Anne is meg van elé
gedve vele, amikor lehúzom az előszo
bájukban, hogy német szokás szerint 
belelépjek a vendégpapucsba. A nappa
liban van terítve, tea, kávé, csokoládé 
meg mindenféle tálkák vannak az asz
talon, amit már körülül Suse (akivel kö
zös napunk után a cinkosok összetarto
zásával lapogatjuk egymás hátát) és egy 
festőnő. Anne a beleegyezésemmel mu
ta tta  meg Petrának a Szezon után  című 
animációs filmem, így most arról fag
gat. Kíváncsi a technikai részletekre, 
meg hogy meg lehet-e ebből élni. M ert
hogy neki nem megy valami jól, a szoci
ális segély a fix jövedelme, amellett még 
elad egy-egy képet, amit az interneten 
árul. A művészeknek mindenütt és min
dig nehéz volt, mondja. Azon kapom ma
gam, hogy beszélgetek, három német 
nővel egyszerre, pontosabban beszélge
tő partnerük vagyok, abból a zárkózot- 
tan nyitott fajtából, aki meggyőződésből 
és meggyőzően bólogat. Nem úgy, mint 
az argentin Dániel, aki minden nap ott 
ül a színház büféjében, miután meg
néz minden előadást, sört kortyolgat
va szemlélődik, és általában szóba ele
gyedik a színészekkel. Körülbelül úgy 
beszél németül, mint a húgom Berlin
ben, hároméves korában. Egy némethez 
hangzásában igen hasonló sajátos nyelv
vel hozza zavarba az őt megérteni aka
rókat. Nagyon könnyen szocializálódik, 
odamegy mindenkihez, lelkesen kérdez, 
de csak kivételes esetben érti meg a vá
laszt. Wie bitte?, kérdezi, közelebb hajol, 
m intha csak nem hallotta volna, aztán 
azt kérdi: was?, majd waaaaas?, végül, 
amikor már feladod és azt mondod: egal,

széttárja karjait és mosolyogva vono- 
gatja a vállát. De azt, hogy nedvesség- 
mérő műszerek felszerelésével foglalko
zik Buenos Airesben, nagyon szépen el 
tudja mondani. Feuchtigkeitsmessgeräte, 
mondogatja büszkén. Én akkor veszem 
észre, hogy elengedem magam, és nem 
a formára, hanem a tartalom ra figye
lek, amikor becsúszik egy-egy magyar 
igen. Ez nálam mindig az azonosulás 
jele, amely egyrészt arról árulkodik, 
hogy magyarul gondolkodom, másrészt, 
hogy teljesen átadtam  magam a beszél
getésnek, megfeledkezve arról, hogy az 
nem magyarul folyik. Ez nyilván azok
nál, akiknek sikerült igazán elsajátíta
ni egy idegen nyelvet, nem így műkö
dik. Közben a kávézós asztal körül már 
Herta Müllernél tartunk , akit itt min
denkinek ajánlok olvasásra, aki Romá
niáról érdeklődik. A svábok kapcsán el
mondom, hogy a német állam fejpénzt 
fizetett Ceausescunak minden kiván
dorló után. Bizonyítéknak szerencsé
re ott van a Wikipédia F re ikau f von 
Rum äniendeutschen  című cikke, aho
vá a kereső eljuttat minket a Kopfgeld, 
R um änien, Ceausescu hívószavak beírá
sa után. És ha m ár a romániai néme
tek helyzetéről van szó, elmondom azt 
is, hogy egy szász felmenőkkel rendel
kező barátom ingatlan-visszaszolgálta
tási kérelmét nemrég utasították el, mi
vel a román törvények szerint az erdélyi 
szászok kollektive még mindig háborús 
bűnösök. Tehát büntetés jár nekik. Nem 
csodálkozom, ha ezek a disztingvált höl
gyek hiányos nyelvtudásom rovására ír
ják  azt, ha nem értik, amiket itt össze
hordok. Van, ami érthetetlen, és van, 
amit nem lehet megérteni.

Közben Annét Ulrike, a Goethe igaz
gatónője hívja telefonon, hogy megbe
széljék a ma esti búcsúvacsorával kap
csolatosakat. Szeretne mindkettőnket
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meghívni a lakásomhoz közeli am avi 
olasz étterembe. Engedélyt kér a r
ra, hogy hozhassa a férjét is, valamint 
hogy szabad utat adhasson a Göttinger 
Tageblatt újságírójának, aki az utol
só pillanatban egy visszapillantó inter
jú t akar készíteni velem. Furcsa, hogy 
két egymás utáni nap hossza egyforma, 
a mai mégis olyan, mint a csomagom, 
amelyen ugrálni kell ahhoz, hogy min
den beleférjen, a holnapiban pedig csak 
egy helyben ülök majd, és nézem az el
suhanó tájat. Annetól hazafelé menet te
szek egy búcsúkört a történelmi város- 
központ körül, a várfal romjain húzódó 
sétányon. A Stadtwallon bokáig gázolok 
a sárga avarban, és ebből ha nem lenne 
naptáram  is tudnám, hogy lejárt az itt 
töltött hónapom. Tegnap Anne eljött ve
lem a pályaudvarra, megvenni a vonat
jegyem. Az volt a kérésem, hogy olyan 
lehetőséget válasszunk, amellyel meg
szakíthatom az utam, és egy pár órára 
kiszállhatok Bécsben. Anne nagy igye
kezetében nem december 1-ére, hanem 
november 30-ára kérte a jegyet, és ami
kor ez kiderült, azt éreztem, ez az egyéb
ként elhanyagolható mínusz egy nap 
nemcsak az ittlétemet rövidítette meg, 
hanem személyesen engem is. A bú
csúkörrel érintem kedvenc turkálómat, 
ahol három képkeretet vásárolok. A terv, 
hogy vendéglátóimnak lerajzolom em
lékbe egy-egy közös történetünk jelene
tét. Annénak hannoveri kiruccanásunk
ról azt, ahogy éppen kifordult ernyővel 
igyekszünk az állomás felé a vízszinte
sen zuhogó esőben. Susénak azt, ahogy 
a kórház halijában, a homályba burkoló
zó közönség soraiból hallgatjuk férjének 
és barátjának gitárjátékát. Ulrikének 
pedig az aranylovat, amit első nap mu
tatott nekem egy kapu fölött. A turkáló
ban a gyakran látott fehér szakállú haj
léktalan éppen az elárusítóval konzultál 
arról, hogy melyik zsebrádiót válassza 
társául a nehéz napokra.

Az am aviban  kiderül, nem csak én 
készültem búcsúajándékkal. Ulrikétől 
egy Göttingenben játszódó krim it ka
pok ajándékba, Annától pedig Daniel 
Kehlmann Gaussról és Humboldtról szó
ló regényét. Meg egy kis adventi kalen
dáriumot. Ezeket akkor adják át, miután 
az újságíró hölgy illedelmesen vissza
utasította a vacsorameghívást, és dol
ga végeztével távozott. Ez az a pillanat, 
amikor ránkszakad a barátság, amikor 
tudatosul bennünk, hogy fellélegzünk 
egy idegen távozásakor. Vörösborral 
koccintunk és családi karácsonyainkról 
mesélünk. Aztán megöleljük egymást és 
megállapítjuk, milyen szép elköszönés az 
A u f  Wiedersehen, vagyis a viszontlátásra, 
ígérettel búcsúzni.

Budapestre éjszaka érkezem, a pár 
órás bécsi kószálás után. Beesem az ágy
ba, és másnap délig alszom. Anne levele 
vár a postaládámban, amelyben megír
ja, hogy éjjel lehullt az első hó. Fényké
peket is mellékel, hadd lássam a mézes
kalácsházakat porcukorral a tetejükön. 
A hó megvárta, hogy eltűnjek a színről, 
majd függönyként ereszkedett le mögöt
tem. De remélem, hogy ez egy több felvo- 
násos darab.

SZÁNTAI JÁNOS

Töredék Tradoninak /
Nat Roidnak / Tandorinak
avagy
N e k i oo. V a n .

Van egy veréb. Madárzsoké. (Mit üzen
tek neki idén a londoni mindenszentek?) 
Medve, napról napra (értsd, nyelvről 
nyelvre) mélyebben barlangi, (nem, te
hát) töredékes Hamlet, sivatagban forga
tó Rambó (írd, Rimbaud), honi-etoni-(lekt) 
űri pályákon biztos hármas befutó, sár- 
vér-játék kísértet a Krisztinán. Az egyre, 
másra nagyobb körút feltételes megállói
ban. A magyar irodalom térképének nul
la kilométerkövénél.

Tandori Dezső rajza

N e k i 0. k m .
Polgáribb neve is van neki. Pl. He. G. S. 

Solenard. Pl. Nat Roid. Pl. Dejan Tradics. 
Pl. Madárfelügyelő. Pl. Pl. Pl. ilyen elfele- 
nevezéssel is billogozható: a magyar költői 
nyelv radikális megújítója. Billogozták is. 
Az illetőnek az a neve, hogy Esterházy Pé
ter, és valami olyat sütött rá, hogy újítások 
tekintetében Tandorinak (mert így is neve
zi magát) még a saruja szíját sem oldhatják 
meg. A madárzsoké erre (is) (feltehetően) 
magasról „spes-sart”. Pl.: „Mint a spessarti 
fogadóban a tetszhalott, éledőben-kókado- 
zóban...” Más dolga volt. Van. Vagy majd
nem az. Folyton-mindig-újra-s-megint át- 
meg-átbújni a Szóreménység tűfokán.

Es akkor álljon itt -  mit álljon, ékelőd
jön! -  egy szakasz -  mit szakasz, para- 
gramma! -  értékű verssor: Nyelvében él. 
Fél. Remél. Elalél. Aztán feleszmél. És to

vább szöszmötöl. Kényelmesen el-meg- 
elsétál, tyúkhúrral, madártollal, írás-je
lekkel, egyéb talált tárgyakkal degeszre 
tömött zsebek emelik kicsit, fel, in mid air, 
ahogy az angol mondja, lába alatt a meny- 
nyezet, feje fölött a padló, helyből távolo
dóban, távolból helyben-levőn.

N e k i  8 . V a n .

Közben felkel, megtesz ezer kilométert 
a konyháig, mosogat, ír, leviszi a kutyát 
sétálni, füvet tép a madaraknak, meglá
togat pár utcát, számlát fizet, hazamegy, 
gombfoci- és/vagy kártyabajnokságot ren
dez a fő- meg almedvéknek. Vagy épp: nem 
ezt teszi. Létezik. Közhelyszerűen. Immár 
szinte 29220 napja. És mégis, mennyi fur
csaság történik vele.

Pl.: ahogy a betű átvonal-lik. Megint: 
a Szóreménység tűfoka. A betűtől a vo
nalig, megint egy helyből-távol. Meghalni 
és megszeretni. Egy tollvonás műve. Két 
penzum-szonett között (e tekintetben -  is 
— szigorú Kant-emlékzajban él, evidencia, 
a fűnyírógép odakint, a villanyborotva 
odabent, szóval bármi zajlik is az ablakok 
nem-wittgensteini határain túl, az innen- 
ségben rend szerint folyik az élet, a mun
ka, a szó) át-rajzolja, vonallá lét-esíti a 
szót, mint a mögöttes jelentés előttesét, 
ha tetszik. Pl.: A -t a múlt keresztje. Pl.: 
A betűk az ismerhető szigetek. Pl.: A pont 
a végtelenben találkozik. Pl.: Az egyene
sek meg Spessartban, ha jó idők járnak. 
Döblingben, ha rosszak.

Kétszer beszélgettünk. Egyszer írás
ban. Versekről. Amelyekből aztán mégis 
rajz lett. Csupa sziget. Hérakleitoszi hul
lámjáték. És szintén, Hérakleitosz, egy 
síron túli üzenet: Velem te ne játssz! Az
tán telefonon. Hosszan. Csak úgy nyelte 
a gép az obulusaim. Ismét, versek, egy fe
hér kutya, akire nagyon kell ám vigyázni, 
magyarázta kedves, madárlátta hangon. 
Madár már kevés van. Fogynak, mint a 
levegő. Ezt már akkor mondta, amikor vé
gül nem találkoztunk. Az én oldalamon is 
fogyatkozás állt be. Nekem épp az embere
im fogytak (lásd, madárlevegő), lettek egy- 
gyel kevesebben. Lógtunk a vonalvégeken. 
Két pont. Na, hol is találkozhatnánk?

N e k i  oo. N e k e d ?

Most, mindenszentek és egy nagyon 
nagy költő születésnapja közötti hajrásza
kaszon, mondaton innen, ponton messze 
túl, bemásolok ide még két sort a Tando- 
ri-végtelenből: „Nincs gond, madárzsoké! 
/ Várj, nemsoká oké.” Nem tudom, éppen 
melyik mennyezet-padló között sétálsz, in 
mid air. De ez a nemsoká, legyen, neked, 
így: Nem. Soká.
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FRIED ISTVÁN

Tandori D ezső
nyolcvanéves
Tandori az a költő, aki zavarba hoz. 

Nem azért, mert erre rendezkedett be, 
hanem azért, mert „hódító” alkat: egyre 
újabb (költői) tartományokat nem egysze
rűen bejár, hanem szeret a magáénak (is) 
tudni: miféle nyelven lehet, célszerű meg
szólalni egy-egy eddig kipróbálatlan mű
fajban; hogyan lehet műfajokat megho
nosítani egy még kipróbálatlan nyelven; 
miféle „fordulat” segít továbbépíteni ki
próbálatlan lehetőséget; mennyire hite
lesítőjük az a nyelv, amely valaha a má
sé volt, de némi (többnyire: nem csekély) 
módosítással a saját lírai elképzelések kö
zé integrálódik; hogyan szól a világlíra 
tandoriul, a Tandori-líra világirodalmiul; 
lehet-e az átírás, újraírás, jelölt és jelölet
len idézet (nemcsak verseké, hanem fest
ményeké vagy éppen zenei szólamé) alapja 
és témája egy megalkotandó költői világ
térnek, amely egyszerre jelez hasonló
ságokat és eltéréseket az egykorvolttal, 
az újra-hasznosítás során kortársivá lett 
szóval, szólamokkal?

Tandori Dezső az a költő, akinek szinte 
mindegyik verseskötete egyben új korsza
kot céloz meg, jelent be, gondoltat el; nem 
egyszerűen egymásra fogalmazás, hanem 
-  nem egyszer — olyan visszautalás, amely 
nemigen enged különbséget tenni a visz- 
sza meg az előre, a tapasztalat és a kísér
letezés, a megszokott felemlegetése és az 
attól történő ellépés között. Aligha kerül
heti el a figyelmet, hogy egy helyütt egy 
(írhatom kis, írhatom nagy kezdőbetűvel) 
K( kiosztolámyként mutatkozik, aki nem 
mellőzi Kosztolányi nyelvi-nyelvfilozófi
ai gondolatainak egyikét-másikát, mint
egy árnyként követi, de (szinte ugyanazon 
lendülettel) önállósodik ez az árny, köve
tés és tagadás (átírás), példaként elisme
rés és „alapanyagként” kezelés dialektiká
ját jelezve.

Tandori Dezső az a költő, aki az első 
megközelítésben követhetetlenül sok(féle) 
jelmezben, díszletek között, utalásrend
szerben és hanggal lép át egyik kötetéből 
a másikba, miközben nyelvhez, íráshoz 
fűződő viszonyában föltárható az állandó 
tényező: akképpen hagyatkozik a nyelvre, 
hogy nem nyugszik bele annak végleges
re formált alakzataiba, és csak látszólag 
elégszik meg a szójátékokkal; ezeket mint
ha a Nyugat hagyományának tandoris ér
telmezései közé iktatná. Ismeretes, hogy 
már Kosztolányit is foglalkoztatta az író
gép önállósulása, a szótévesztések jelen
tésalkotó tevékenykedése, a félreütések 
megannyi titkolt teremtéstörténeteinek 
„poétikája”. Miközben leírtam a mondatot, 
vettem észre, hogy többet léptem, mint 
kellett volna, a Kosztolányi-kezdeménybe 
beleszőttem a Tandori-folytatást: mi törté
nik akkor, ha csak olyan írógép áll a poé
ta rendelkezésére, amelynek nem magyar, 
hanem például a német betűkből alkotott 
klaviatúrájával kell tisztába írni a verset: 
ha ott nincs meg minden magyar betű, el

lenben megvan minden német betű? S mi 
történik akkor, ha törlésre már nincs mód 
vagy nincs kedv, a rontott szó megmarad, 
de követi jelzéssel a javítás? S ha műkö
dik is a villanyírógép, megeshet, hogy va
lamilyen okból nem engedelmeskedik; mit 
tehet a költő?

A költő mindent tehet, de nem mindig 
tesz mindent. A költő valahogyan a lap 
aljáig elkormányozza írógépelését, de a 
végeredményen ketten osztoznak: a költő 
meg az írógép. Legalábbis ennek (mind
kettőnek?) „poétikája” fogalmazódik meg, 
mármint annak, hogy végső soron a költő 
látszólagos kiszolgáltatottságában is kom
ponál, szerkeszt, töprengéseit közvetíteni 
hiszi, nem úr eszközein, hanem értő társa 
az eszközöknek. Mert mi történik akkor, 
ha Michelangelóval szólva: nyugtot már 
nem ad sem ecset, sem véső...? A Tandori- 
költészet nem égi szerelemre vár, kevés
sé az „ihlet percé”-re, még inkább lemond 
arról, ami hatott, ami bevált, amit a Ki
adó (meg az olvasók egy része) elfogadott, 
és most jó ismerősként köszönt.

Tandori Dezső az a költő, akinek talán 
nem élete kíséri költészetét, hanem köl
tészete az életét. Úgy „önéletrajzi” köl
tő, hogy az önéletrajz nem átváltozik 
költészettörténetté, hanem maga költé
szettörténet. Sok (?) a „reália”, a „refe
rencia” ebben a lírában, de abban a pil
lanatban, amikor a fehér lapon alakhoz, 
formához jut, immár nem az ellenőrizhe
tő „tény” (inkább adat) tűnik szemünkbe, 
hanem a megjelenítés, a színre vitel „ho
gyan”-ja; ismét új versforma, képkincs, al
lúzió, elgondolás, gondolat, költői bölcse
let, hagyományértelmezés igényli, hogy 
ráismerjünk: ugyanannak hányféle szí
ne, kiterjedése, „végtelenje” és „végessége” 
lehetséges: az ismétlődés nem ugyanan
nak többé-kevésbé változatlan visszatéré
se. Mert egyrészt nemigen volna visszaté
résnek nevezhető, másrészt ami ugyan az 
sem ugyanaz, hanem apró vagy nem apró 
elmozdulás, eltolódás, egy kicsit vagy nem 
egy kicsit esélylatolgatása annak, miként 
lehet ugyanazt sokszor nem ugyanúgy el
mondani, mint lehet összejátszani azokat, 
amiket már ismerni hiszünk azzal, ami 
továbblendít, ami másképpen feszít, ami 
ilyeténképpen emlékeztet arra, ami volt, 
pedig ilyen alakzatban, teljesen így so
sem volt.

Tandori Dezső néhány éve megkezdett, 
folytatott fordulata részint az Aforiz-diók, 
aforiz-mák jegyében áll. Ellene vethet
nék, hogy ilyen aforizmusok régtől fog
va beépültek a (világ)irodalomba, Goethe 
mondásoknak nevezte, egy részüket még 
be is szervezte kései regényébe; a Tan
dori Dezső által fordított Franz Kafká
ról szólva sem hanyagolja el a kutatás az 
„aforizmus”-ok mint „egyszerű forma” em
legetését. Tandori Dezső (állíthatnék csak 
úgy odavetve) „magánmitológiát” szervez 
maga köré, amely hétköznapjainak és lé
tezése közegének szűk teréből vonatkoz
tatja el a maga „mikro-történetét”, hogy 
abba belekomponálja bíbelődését a nyelv
vel, amely „fölskicceit” rajzai segítségé
vel lesz összetettebbé. Ennyi azonban na
gyon kevéssé kielégítő magyarázat arra a 
pályafordulatra, amelyben még az „egy
szerű” formák, a legrövidebb rövidtörté-

Tandori Dezső'

netek sem kaphatnak helyet vagy jelen
tésigényű gondolatiságot. Annál kevésbé, 
minthogy nem egy efféle Tandori-mondás 
paradoxon, látszólagos ellentmondás, egy 
tétel, egy mondás színe és visszája, nem 
egyszer chiazmus, máskor egy rím segít 
az olvasásban.

S ha majd a Tandori Dezsőről szóló vas
kos könyv részletezi, hogy az úgynevezett 
létösszegző versek hol és miként figyel
meztetnek költői bölcseletének alakulás- 
történetére, talán nem volna hiábavaló 
aforizmusainak részben előzményeit meg
keresni ebben a lírában, részben össze
vetni az előzményekkel (például némely 
„pontversével”). Az első ránézésre mint
ha lefokozottnak tetszene ez az élet, mert 
viszonylag kevéssé szűrődik be a távoli, 
a kinti, a „világ”-i. Annál gazdagabban 
rétegződik a gondolati, amely helyenként 
nagyon mélyről fakad föl, létünk alapkér
déseit járja körül, élet, halál, emlékezés, 
mindenekelőtt a szó, a szavakon keresz
tül az irodalom, amely nélkülözi a terje
delmet, hogy érzékeltesse a bentit, a rej- 
tőzőt. Amely mégis keresi a formát, szóval 
és rajzzal, egyik továbbmondja, továbblát
tatja a másikat. Nem elszámolás, nem le
számolás, de számadás, nem kívánkozik a 
csongori hármas útra, ott lelhető a rilkei 
benső világtérben.

Tandori Dezső aforizmusai természe
tesen örökölték a műfaj nem egy sajátos
ságát, valójában a görög aphorizein nyo
mába erednek, elhatárolódnak elődtől, 
kortárstól, de kapcsolódnak is bizonyos 
mértékben, nem a szólások és közmondá
sok általános igazságának kimondására 
törekednek, értékeket hordoznak, energi
ával rendelkeznek (olvasom egy német le
xikonban), megfogalmazódásaikban, nem
csak a gyakori egyes szám első személy 
okán, szubjektívak. Nem a közösséget, 
az emberiséget szólítják meg, hanem az 
egyes embert, aki része és résztvevő ab
ban a megformálódásban, amelynek ő a 
címzettje, hiszen a megpendítettet, a föl
vázoltat, a kurtán megszólalót neki kell 
továbbgondolni, a „tézis” mögé tekinteni.

Nyolc évtizedes élet, következetes köl
tői munkálkodás: mindez irodalommá va- 
rázsolódik a Mester művében. Jó volna, ha 
még jó darabig hallani lehetne ezt a han
got, olvasni lehetne kedves folyóirataiban 
a mondásokat. „Bizonyos, hogy halljuk lel
künk legmélyén -  írja Szép Ernő. -  S eny- 
nyi nekem elég.”

16 HELIKON



B O D A  E D I T

B izonyla t egy é jszakáró l
Kondenzcsík-pórázon vonszolja az idő az 
emlékképeket, melyek folyvást 
visszahullanak belém. Fel-felvonít 
a felhők mögött párzó napkutya.
Idegen anyámban idegen lettem. Puha 
kosarába kapaszkodó kínkóróköteg.
Lopva zsigereltem magamnak egy csipetnyi 
életet. Felbőszült teste lepattintott magáról.

Felhőesszé a z  A tyaúristenhez  
cím zett fogadóból

' ' | i "

Lélek

B eveze tő
Meg ne irigyeljétek a felhőket, 
mert azok igen változékonyak, 
porózus testükben izzik és fagy a víz, 
bízni bennük soha nem lehet.
De ha mégis úgy döntőtök, hogy csakis felhő, 
semmi más, akkor tudnotok szükséges, 
ez a kívánság fel fog emészteni benneteket, 
így hát virrasszatok, csak virrasszatok.

Ö narckarc
negyvenhárom éves
föld alatt lobogó
maga előtt alagutat álmodó
szubverzív
néha talán valóban létező 
szóragozó fajankórigó

E lső  fe lh ő
A menny öleléséből szinte észrevétlenül 
bomlik ki az a hamuszínű perc, 
melybe hitemet vetettem.
Csak az időben bíztam eleitől fogva,
de megcsalt engemet,
s most árva csikóként
fekszem a vihar fényeiben rángatózó
mező földméhe fölött.

M á so d ik  fe lh ő
A  csupasz dombokra erdőt rajzol a képzelet, 
és ott egy ismeretlen, ki még napfelkelte előtt 
szívet varr minden kőszoborra.
Időavarba süppednek a létezők.

H a rm a d ik  fe lh ő
Szigetek emelkednek ki az égboltból.
Először a föld, majd a fák,
aztán a virágok, végül egy fakéregből
készült léghajó.
Hajnalban, a növények fedezékében 
békésen alszanak a megszentelt, ősi állatok, 
vérük gőz, húsuk szeplőtelen víz.

N eg yed ik  fe lh ő
És felsül az égre minden titkos gondolat, 
szelek kergetik az álomtöredékeket, 
lassan megnyílik, kitágul 
egy alagút, benne örvénylenek a szív 
hordalékszilánkjai. A z idő tévedhetetlen 
lasszóvá formálja önmagát.

Ö tö d ik  fe lh ő
Akkor a felhősintérek pórázra fogják 
a kósza párakutyákat, a gondolat e csíráit, 
feltekerik a földet és eget, 
majd Kerberosz elé vetik, 
hadd cibálja káosszá a színes szálakat. 
Bujálkodik a sötétség. Kacag.
Nagyon szeressetek.

E m beri történet
Körülvettek már engem a sóbálványok, 
négy lábra ereszkedett itt minden élet. 
Gyolccsal kötözöm ezt a kettészelt hajnalt. 
Nyerítő bozóttüzek. Mindjárt ideérnek.

O ldás és kötés
A z árnyékokat mind odakötöztétek a földhöz.
A  testeket szétszórtátok, m int a pelyvát.
A  tengerre csak evező nélküli csónakokat bocsátottatok. 
Mire vártok még? Ne virrasszatok tovább.

P ih en ő
Tagjaimban vándortüzeket szít a láz, 
szívem ázott kenyérként szertehullik. 
Állok, csak állok itt a fényben, 
és a mélyből feltátog az álmatlan idő.

M ézhurok
Függőágyam két villám karcsú 
húrja tartja. így vagyok szabad.

A kötelet, mit nyakamba szép kezek tettek, 
mindig ledobtam, 
messze repült, sárba csapódott 
a mézből font hurok.
Néha mégis rettegek, bányaomlás
robajára pattan ki szemem,
és borostyánba fúlt növények pora ül nyelvemen.

a

írn i vagy élni
Édes-egy-jó pincérkém, 
e kettőt egyszerre kérném.

*
És a ti virágaitok felfénylenek a sötétségben, és nem fogjátok tud
ni, éjszaka jön rátok vagy nappal, és megértitek a növények sírását, 
nevetését, akkor végre túlléptek a gravitáción, egy húron pendültök 
majd a Szaturnusz gyűrűjével, és ha nem is vagytok, majd lesztek.

Egy beteg poszm éhhez
Poszmélységek, ó, poszmagasságok, 
poszmolyság és passzmolyság!
Könyv- és virágmolyok között elenyésző a különbség, 
talán egy potrohszőrnyi csupán.
A z Elíziumi mezőkön mindannyian együtt 
száguldozunk majd a vörös napernyők fölött.
Vagy ki tudja? Barátom, felhőkre fel!
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JAKAB-BENKE NÁNDOR

Szürke 
m agyar noir
A Liza, a rókatündér  az évtized ma

gyar filmtermésének egyik legerede
tibb, legsziporkázóbb filmje volt, ennek 
fényében pedig meglepő, hogy Ujj Mé
száros Károly az ügyesen és hatékonyan 
-  mindössze egy filmmel! -  kialakított 
sajátos stílusát formalizmusra és műfaji 
klisékre cseréli második filmjében. Még 
akkor is, ha ezek a műfaji klisék mosta
nában igencsak menők.

Ami a hardboiled krim i és a vele já 
ró cinikus detektívfigura volt a bűn
ügyi műfajoknak a két világháború kö
zött, az a skandináv krimi és a velejáró 
lelkibeteg nyomozó az új évezredben. 
Műfajfelmentő sereg, új szemszög és 
nagyszerűen fejhető divat. Valamilyen 
szinten érthető tehát, hogy Ujj Mészá
ros miért vetett szemet a Jo Nesbó, Jussi 
Adler-Olsen, Stieg Larsson és mások ne
vével fémjelzett -  egyszerre irodalmi és 
filmes -  szubzsánerre, és papíron való
színűleg jól is nézett ki a „magyar skan
dináv krim i” nevű szörnyszülött. A vég
eredmény viszont minden precizitása, 
ügyessége és dram aturgiai fortélya el
lenére minimum gyanús.

INEMATOGRÁF

Pedig a főcím még irtózatosan jó fil
met ígér: a feje tetejére állított világ, 
a lassított felvételeken m utatott utcai 
erőszakhullám valamiféle nyomasztó, 
a múlt mélyéből felfortyogó, a jelen tá r 
sadalmát megmérgező sötétséget sejtet. 
Ahogy viszont tovább és tovább hala
dunk a film expozíciójával, egyre inkább 
beigazolódnak félelmeink: ebből a film
ből is mindent láttunk már máshol, épp 
csak kicsit másképpen. A múltat feltúró, 
lezártnak tűnő, de lezáratlan ak tákra  
és ügyekre bukkanó rendőrt is, a csalá
di problémák által sújtott, szinte mun
kaképtelen nyomozót is, a direkt szür
késkékesre fazonírozott képi világot is, 
a zsarut a nyomozástól eltiltó főnöksé
get is, a jelent megnyomorító, újból fel
bukkanó múltbéli bűnöket is. De hát 
a L iza  minden eleméről is elmondha
tó volt ez -  hangzik az ellenérv. Igen 
ám, csak ott valahogy sikerült az egé
szet egy olyan autentikus mesévé sző
ni, ami minden sarkon meglepi a néző
jét. Az X  cselekménye viszont pont úgy 
zajlik, ahogy a hasonszőrű krim ik cse
lekményének zajlani kell, és ráadásul 
még csak nem is tudták annyira speci
fikusan m agyarrá tenni, hogy értelme 
legyen a műfaji honosításnak. A törté
net Bukarestben, Varsóban vagy P rá
gában is játszódhatna, csak az épületek 
néznének ki másképpen: korrupt zsaru

Balsai Móni az X - A  rendszerből törölve című filmben

is van, nyomasztó múltú politikus is van, 
rendőrfőkapitányság is van mindenhol, 
ahogyan utcai zavargások és punkzenét 
hallgató fiatalemberek is.

Éva (a Lizához hasonlóan ismét a 
rendező felesége, Balsai Móni a lak ítá
sában) nagyszerű intuícóval, de a mun
kaképességét veszélyeztető pánikbeteg
séggel is rendelkező rendőr. Rájön, hogy 
pár, közelmúltban elkövetett, öngyil
kosságnak elkönyvelt ügy ta lán  össze
függésben áll egymással, így aztán ku
takodni kezd. Mondani sem kell, nincs 
könnyű dolga: nemcsak tinédzser lá
nya és pánikbetegsége akadályozzák a 
m unkában, de a többi zsaru sem akar 
lezárt ügyeket felnyitni. Szerencsé
re most került fel Budapestre vidékről 
egy új nyomozó (Schmied Zoltán), aki le
het, hogy eleinte önös érdekből, de hin
ni kezd a nőnek. A többit a világért sem 
spoilerezném el, de aki m ár látott (nem
csak skandináv, hanem bármilyen) kri
mit, az nagyjából sejti, hogy mik tör
ténnek majd a filmben. Visszanyúlunk 
egészen az átkos rendszer átkaihoz, fel
sejlik, hogy azok hogyan kötődnek a je 
lenhez, és mélyen kiábrándulhatunk 
az egészből, ha még nem te ttük  volna. 
Semmi új a nap alatt -  főleg, ha az a 
nap szinte soha nem bukkan elő a min
dig ködös, felhős, esős, szomorúan szür
ke noiros Budapest fölött.

Ami kitöltenivaló hely marad az isme
rős történetelemek közti résben, azt vi
szont ügyesen töltik ki az alkotók: a már 
említett, feje tetejére állított Budapest 
képe egyfajta lebegős érzést kölcsönöz a 
filmnek, a képi és zenei világ borongós 
Közép-Európát mutat, ahol nem is lehet 
mást csinálni, csak aggódni. Balsai Mó
ni meggyőzően szenved totálban is, kö
zeliben is (habár a film szinte két órájá
nak a közepe felé m ár kezd unalm assá

válni ugyanaz az egyszem arckifejezés), 
és a film (nem feltétlenül aktuál-, de a t
tól még érdekes) politikai miliőbe való 
helyezése is bátorságra utal, még akkor 
is, ha ezt a politikai kártyát végül csak 
félve játsszák ki az alkotók. Megdöbben
tő és szívbemarkoló Kulka János jelenlé
te és szavakat szinte nélkülöző „jutalom
játéka” is, főleg úgy, hogy tudjuk: saját 
gutaütéséhez (manapság: sztrók) hason
ló jelenetet kellett megvalósítania. Hu
mor sajnos csak egész kis foltokban van 
a filmben, pedig a Liza  tobzódott a frap
páns megoldásokban és humoros apró
ságokban.

Ha leszámítjuk túlzott ismerőssé- 
gét, egy profin megcsinált, megfontol
tan  építkező, precíz nyomozós thrillert 
kapunk -  Ujj Mészáros Károly rende
zőként simán m egtarthatja dobogós he
lyezését, a film csak témaválasztását és 
forgatókönyvét tekintve adhat okot fa- 
nyalgásra. Megint előkerülhet a vita a 
magyar műfaji film helyzetéről, jövő
jéről és jellegéről, én viszont ugyanazt 
tudom mondani: bizonyos dolgok, mint 
például a skandináv krimi, egyszerűen 
nem adaptálhatóak zökkenőmentesen -  
még David Finchernek is csak nagy ál
dozatok árán sikerült, és ott sem töké
letesen.

X - A  r e n d s z e r b ő l  tö r ö lv e , színes 
magyar film, 114 perc, 2018. Rendező: 
Ujj Mészáros Károly. F o rgatókönyv
író: Hegedűs Bálint, Ujj Mészáros Ká
roly. O pera tő r: Szecsanov M artin. Vá
gó: Mózes Gyula István. Zene: Csengery 
Dániel. Szereplők: Balsai Móni, 
Schmied Zoltán, Bede-Fazekas Sza
bolcs, Bujáki Zsófi, Molnár Áron, Básti 
Juli, Hámori Ildikó, Szirtes Ági, Fekete 
Ernő, Szabó Győző, Kulka János, Olasz 
Renátó, Schneider Zoltán.
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KARÁCSONYI ZSOLT

Galvani, vagy am it akartok
„Az utánzás (mimezisz) növekedés vagy annak vágya”1

Amikor elhatároztam, hogy hosszabb 
szünet után ismét Páskándiról írok, egy
értelmű volt: valamely drámai alkotásá
ról leszek egy nem túl hosszú -  nem is 
túl rövid szöveget megírandó, amely ar
ról is szólna, hogy számomra Páskándi 
mit jelent, mit is tartok feló'le?

Csupa jót, tehetem hozzá válaszul, 
azonnal.

Miért? A hibái miatt (is). Mert a zárt 
egészként működő rövidprózáktól el
kezdve a tűszikár versekig sok olyas do
log, mű akad Páskándi körül, ami nem 
tökéletes, eltúlzott vagy túlságosan is el
nagyolt, egyetlen poénra hegyezett. Már 
az első kötettől kezdvést ott van azon
ban, jól kitapinthatóan, szemrevéte- 
lezhetően valami, ami Páskándi hibáit, 
sikertelenségeit nem engedi igazán sike
rületlen művekben tetten érhetővé válni.

Mindig ott van valami, ami a szöveget, 
ha az utolsó pillanatban, de megmenti a 
süllyedéstől. Ha egyetlen szóban akar
juk megfogalmazni: a szerkezet ez a szó.

A szerkezet szikár mágiája, önsanyar
gató pontossága az, ami műveit az á t
lag, gyakorta a bennük levő hibák fölé 
is emeli.

Páskándi úgy tekint saját (megíran
dó életművére, mint egyetlen hatal
mas sakkjátszmára, mint csaták sorára, 
amelyben a veszteségek szükségszerűek, 
az áldozathozatal pedig természetes ve
lejárója a háborúnak. Páskándi távolság- 
tartó, ám lendületes, akár az első sorok
ban is csatázni kész alkotó, akit csakis 
az érdekel, hogy az egész maradjon meg, 
pontosabban: az Egész mű, amely olyko- 
ri hiányosságai által is csak felhívja fi
gyelmünket teljes és egész, zárt egységet

E Á T R U M

alkotó formájára.
Páskándi a forma mesterei közé ta r

tozik. Nem feltétlenül azért, mert klasz- 
szikus metrumokban is tud írni, nem is 
azért, mert a szavakkal végrehajtott bű
vészmutatványok mesterei közül, a hu
szadik század második felének magyar 
költészetében mindenképpen rangos, kü
lön helyet érdemel, elég ha csak A  Sári- 
kás anyós kötet groteszk eposzaira gon
dolunk.

Páskándi számomra legkedvesebb hi
bái az Árpádházi-triptichonban  érhetőek 
tetten. Mindhárom dráma túlfeszíti ön
nön kereteit, és Páskándi hagyja ezt. Pe
dig nagyon jól tudja, mi a kamaradarab, 
mi a királydráma, tragédia stb. -  hiszen, 
már a kezdet kezdetén eltervezte, mit kí
ván megvalósítani irodalmi pályája so
rán, végighaladni, szövegek által, a drá
matörténet összes műfaján. Páskándi,

a tudatos szerző, a poéta doctus, a min
den centiméterre odafigyelő dráma-stati
kai mester hagyja tehát hömpölyögni az 
A rpádházi-trip tichon  darabjait, elsősor
ban azért, mert megengedheti magának, 
másodsorban azért, mert szórakoztatja, 
hogy megengedheti magának, harm ad
részt pedig azért, mert szeret szándé
kosan akadályokat gördíteni a befogadó, 
a befogadás elé.

A befogadót pedig mindegyre arról 
igyekszik meggyőzni, hogy a befogadói 
státusnál nincs bizonytalanabb. Erről, 
a befogadói bizonytalanság létrehozá
sáról tanúskodnak különböző műveihez 
írott előszavai, amelyek mintegy előre is 
mentegetik a szerzőt. A szerző legfőbb 
bűne ugyanis az, hogy ír, meglehetős 
bőséggel, ha figyelembe vesszük, hány 
Páskándi-darab kapott színpadot az idők 
során, miközben kétségtelen, hogy a fog- 
lalkoztatottabb, rendszeresen színpad
hoz jutó, felkért szerzők között ta r th a t
juk számon.2

Páskándi előszavai a saját mű célba 
ju ttatásáért folytatott küzdelem tanúbi
zonyságai és állomásai is egyben. Első 
bemutatói a diákszínpadokhoz kötődnek 
erdélyi korszakában (Szatmárnémeti, 
Temesvár), majd a (dráma)történelem is
métli önmagát, magyarországi korsza
kában is fokozatosan törnek utat ma
guknak művei,3 hogy aztán, magától 
értetődően legyen jelen a színpadokon, 
drámaantológiákban, drámaírói asztal- 
társaságoknál.

Befogadástörténeti értelemben még 
komoly munka vár Páskándi utókorá
ra. Költészetéről, prózai műveiről átfo
gó, kötetnyi tanulmányok nem születtek 
mindezidág. Szász Károly az egyetlen, 
aki teljes kötetet szentelt Páskándi mun
kásságának.4 A XX. század második fe
lében jelentkező, a magyar költészetet 
megújító alkotók közül is szokás kife
lejteni. Prózaíró tevékenysége, néhány 
hosszabb tanulmányt leszámítva ugyan
csak feldolgozatlan, elhelyezetlen; esz- 
széírói kvalitásairól alig esik szó, pedig 
azok is egész kötetre, konferenciára való 
értelmezési felületet kívánnak.

Ha a szövegek nagy része szerepel is 
bibliográfiákban, a felsorolás nem mond
ható teljesnek, számos esszé, tanulmány
sorozat „lappang” még folyóiratokban, és 
a drámák között is akadnak „bekötetlen” 
művek. Ilyen a Galvani békája című drá
mája is,6 amely először 1972-ben, a ma
rosvásárhelyi Igaz Szóban látott napvi
lágot -  teljes címe: Galvani békája avagy 
Ne nézzetek hülyének senkit! -  „Bohóc-zat” 
commedia dell’arte stílusban, három fel
vonásban, „il ripaccio” modorban.

A z Előszó  e drámája esetében sem 
marad el. Szerzőnk már az első bekez
désben jelzi: „Ez a darab is beletarto
zik abba -  az egész eddigi s ezutáni 
drámaíró munkásságunk felölelő -  szín

padra szánt írássorozatba, mammut- 
tervünkbe, amelyről már a folyóiratok
ban említést tettünk. Nemcsak színpadi 
hősöket, helyzeteket, eszméket akarunk 
tehát ábrázolni, hanem a drámaírás tör
ténelmének stílusait és műfajait is. Mi
közben tehát embereket és helyzeteket 
írunk le — ezzel egyidejűleg ábrázoljuk a 
történelmi drámastílusokat is. Ezért ír
tunk már romantikus mitológiai játékot, 
realista történelmi drámát, groteszket, 
stílusparódiát, mesejátékot stb”.6

A Galvani békája szerzői szándék sze
rint tehát egy commedia dell’arte kana- 
vász, a színész számára nagy teret en
gedő „alapszöveg”, amelyet a színpadra 
vitel rendezői elképelésrendszere és a 
színészi játék tesz teljessé. Páskándi sa
já t „asztalfiókszínházának”7 darabja, 
ám a kanavász jelleget egyszerre hang
súlyozza ki és ellensúlyozza a szereplők 
sajátosságainak a bemutatása, a törté
net egészét már-már forgatókönyvszerű
én leíró és lecövekelő, a szerzői elképze
lést jól körülhatároló Előszó.

A Vendégség sikerét követően, a Tor
nyot választok megírása után Páskándi 
a komédiázás, a diáktréfa, a bohózat, 
a vígjátéki jellegű művek felé fordul, 
a 70-es évek elején számos olyan dráma 
születik, amely a megnevettetést tűzi ki 
célul. A hitvitázó drámától elkanyarod
va, továbbra is a drámatörténet különbö
ző állomásait újraíró alkotói következe
tességet példázzák e művek.

E bohózatsorozatnak számos okát lel
hetjük fel. Az első, a fentebb m ár emlí
te tt drámaírói célkitűzés, a második, 
még ennél is fontosabb: Páskándi drá
maírói habitusa, amit leginkább az álta
la megformált „abszurdoid” kifejezéssel 
lehet leírni. Éppen az abszurdoid jelleg 
következményei az egymás után sorjá
zó vígjátékok, hiszen az abszurd dráma 
szerzői is előszeretettel nyúlnak vissza 
a farce középkori műfajához. Páskándi 
drámaírói gyökerei pedig éppen innen, 
a középkori műfajok rétegeiből táplál
koznak, nem csupán a farce, de áttétele
sen a moralitásjáték és a misztériumjá
ték is felbukkan színműveiben, miként, 
ugyancsak áttételesen, Sütő András drá
máiban is.

E vígjátékok megírására fókuszáló 
időszaknak elméleti nyomai is könnyen 
fellelhetőek. A komoly, tragikus hangvé
tellel is felvértezett művekkel szemben, 
a hetvenes években Páskándi a vígjá
tékra szavaz, mint a tragédiánál emel
tebb szintű drámaformára: „szerintem 
a komédia az arisztokratikusabb műfaj, 
a tragédia pedig a demokratikusabb”.8

Életrajzi tények is közrejátszhattak e 
farce-központú életműrész megírásakor, 
hiszen „a bohózat a legbiztosabb jele a 
közveszélyesség elmúlásának (ebben fő
ként önveszélyességről van szó), míg a 
szatírái kezelésmód a legmegbízhatób- 
ban mutatja: valami még jócskán közve
szélyes.”9 Márpedig Páskándi közeléből 
éppen ekkor, Magyarországra telepü
lésének első éveiben szivárog el a köz
veszélyesség légköre. Sokkal szabadab
ban mozoghat és — kísérletezhet. Mert
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Páskándi minden egyes drámaműve esz- 
szé, tehát kísérlet, függetlenül a kitűzött 
cél elérésétől. Drám áinak formai érte
lemben vett célja a világ értelmezése, 
a jelenségek bemutatása. Páskándi is
meri a szabályokat, de szándékosan el
tekint tőlük. Tudja a lehetséges (például 
kritikai) következményeket,10 de konok 
és avantgarde könnyedséggel tekint el 
tőlük. Tudja, hogy „színpadi műveket 
alig-alig lehet asztalfióknak írn i”,11 en
nek ellenére ír az asztalfióknak is, ha
bár tudja: „ehhez feltétlenül kell valami 
jó fanatizmus, nemes fakírság, ami néha 
megkörnyékez, néha nem. Ugyanis a tü 
relmetlenség is emberi dolog. De ahogy 
már nyilatkoztam erről: a Képzeletem 
Színpada is izgat. Az asztalfiókszín- 
pad”.12

A Képeket mozgató és megelevení
tő Képzelet Színpada bohózati évadai
nak egyik első állomása a Galvani béká
ja , amely a magyar drámatörténet egy 
hiányzó fejezetét, a commedia dell’arte 
drámáit hivatott pótolni. Páskándi e hi
ányról ekként értekezik:

„Ami a Csokonai-Kisfaludy-korsza- 
kig történik, azt inkább a magyar víg
játék e lő tö r té n e té n e k  nevezhetnénk, 
szatirikus-komikus p á r b e s z é d e s  i r o 
d a lo m n a k ,  amely sokkal inkább isme
ri a nyelvi, tehát a szövegkomikumot, 
mint egyebet (például a jellemkomiku
mot). Időtartamukban sem vethetők ösz- 
sze a mai értelemben vett vígjátékkal, 
hiszen ezek főként jelenetek, maximum 
egyfelvonásos terjedelmű párbeszédes 
művek. Semmi közük a comedia dell’arte 
felfedezte, Moliére-ék és Goldoniék által 
továbbvitt technikához, amely a vígjá
tékban ragyogó bonyolító gépezetének 
tör utat, és amely, ha a maga »jól meg
csinált« változatában végül is tarta lm i
lag némiképp kiüresedik, mert a »pusz
ta technikát« eszményíti, de még mindig 
az igazi eszétikumon belül marad. Még 
akkor is, ha az a túl tökéletes, az a ma
gamutogató színpadtechnika többnyire 
az igazi életkonfliktusok halálát jelen
ti. [...] Nálunk nincs commedia dell’arte- 
hagyomány.”13

A nem létező „újraírását” mégis
csak valami már létezőre kell alapoz
ni, Páskándi éppen ezért nagyonis szak
avatott módon közelíti meg a választott 
témát, a commedia dell’arte hagyomá
nyának nagymérvű figyelembe vételé
vel. A kanavászjellegre már utaltam, 
de a fent említett Csokonainak A  méla 
Tempefői című színművével is hasonlósá
gokat mutató dráma elsősorban a com
media dell’arte hagyományát idézi fel a 
szereplők megformáltsága által, de az el
várt színpadkép vagy a cselekményszö
vés szintjén is.

A G alvani békája címszereplője nem 
Galvani, a tudós, hanem a címben 
ugyancsak felbukkanó béka, az alap- 
konfliktus lényege, a komikum legfőbb 
forrása ennek okán: ki mit lát a békában, 
illetve a békacombban...

Vásári komédiával, tálján kanavász- 
szal van dolgunk tehát, amely tömeg
jelenetekkel is szórakoztatni kívánja a

» » >  folytatás a 19. oldalról

nézőt, ám a hat főszereplő: Galvani, a tu 
dós, Baromini, a pénz- és kéjsóvár polgár, 
Ebrudini, a ravasz szolga, Szélburdella, 
a talpraesett leányzó, Rondella, az ál
szent vénasszony és Lorenz, Velence 
hercege, akár két egymásnak tolt kocs
maasztalon is eljátszhatná az egész tör
ténetet. Ám Páskándi számára fontos a 
tömeg -  a színházi és színházias jelene
tek megkomponálása okán. Mert e komé
diában a tömeg elsősorban háttér és ér
telmezési felület, amelynek elsősorban a 
mozgásbanlét a meghatározója, miként 
az egyik kocsmai jelenet szerzői utasítá
sából is kitetszik: „a kocsmai tömeg moz- 
gása-mozgatása végig pantomimszerűen 
működik”.14

A Galvani békája lehetne a meg nem 
értett zseni, a kihasznált zseni, a félke
gyelmű zseni, a félkegyelműség álarca 
mögé búvó megfontolt zseni, vagy akár 
a póruljárt inas komédiája is, ám célja 
több is, kevesebb is annál: egyszerűen 
csak szórakoztatni kíván, és ez, a szín
padon, néhány huszárvágással, sike
rülhet is, ha egy rendező, a fent idézett 
interjúban említett „játékkulcsot” meg
találja.

Ha a szöveget Páskándi „asztalfi- 
ók-színháza” felől nézzük, nem csupán 
tisztelgés az olasz műfaj előtt, de kí
sérlet a növekedésre, alkotó, hozzáte- 
vő mimészisz, olyan kísérlet, amelyet 
Páskándi szándékosan hagyott az élet
művön belül.
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Léghajón innen és túl
„Mindig az első m ondat a legnehezebb...”

Haklik Norbert B ig  Székely Só  cí
mű kötete 2006-ban jelent meg, a könyv 
anekdotikus és játékosabb világot mu
ta t be, ezzel szemben a legújabb kötete -  
Tom Hanks a vizek felett -  teljesen egyedi 
a kortárs magyar irodalomban. A nyolc 
novellát felölelő mű a valós és valósze
rűtlen között úgy helyezkedik el, akár 
egy kapu. Már a címadó novellát tekint
ve kíváncsiság ébred az olvasóban, hogy 
mi történhet ezzel a világszerte ismert 
filmszínésszel, legalábbis ez az első asz- 
szociáció, aztán kitárul a kapu, s bele
csöppenünk egy csehországi falucskába, 
és kezdetét veszi a kaland; tanúi leszünk 
az ismerkedéseknek, utazásoknak, illet
ve az emlékezéseknek. Egyes filmek vé
gén olvashatjuk, hogy a cselekmény és a 
szereplők a képzelet szüleménye, bárm i
lyen egyezés a valósággal a véletlen müve 
-  ugyanez Haklik novellái esetében is el
mondható, annyi különbséggel, hogy itt 
a szöveg médiumáról, és nem filmről be
szélünk.

Tizenegy év kihagyás után Haklik is
mét olyan művet alkotott, mely szórakoz
tat, de el is gondolkodtat. Olvasni kell a 
sorok között, ettől válik igazán élmény
szerűvé.

A szerző az írok Boltjában ta rto tt kö
tetbemutatón a következőképpen nyi
latkozott: „Most valami mást akartam  
írni, megmutatni, hogy ilyet is tudok.” 
Az alkotások nyelvezete lényegre törő, 
de ugyanakkor sejtelmes is, néhol akad 
olyan rész, ahol nehézkesnek tűnik, de 
ezt ellenpontozza egy-egy szellemes meg
jegyzés. Minden novella esetében jól mű
ködik az asszociáció mechanizmusa, fel
merül a m i lett volna, ha? kérdése, és ez 
lehetőséget ad arra, hogy az olvasó lelep
lezze saját maga számára a rendkívüli 
történéseket.

ritika
Nem véletlen, hogy a mű fülszövegé

ben Térey János poliglott és polifon al
kotásnak nevezi Haklik könyvét. Több 
nyelven szólal meg, továbbá olyan komp
lex tér- és idősíkokat mozgat meg, ame
lyek alátámasztják mindezt. Haklik úgy 
ír, hogy mindennek megvan a helye az 
adott szövegkorpuszban, izgalmassá te
szi szövegeit a vizuális elemek betűzde- 
lésével. Legyen szó chatszövegről, vagy 
épp egy olyan mémről, amely divatmár
kát ju tta t eszünkbe nem szokványos mó
don. A Gyapjas hal című novella példázza 
a fentieket, melyben a fantasy ugyan
csak fontos szerepet kap; adott egy cég, 
adott egy m unkatárs, aki kreativitását 
nemcsak szóviccekben fejti ki, hanem sa
já t teóriával áll elő a Csillagok háború

ja  kapcsán. Egy másik érdekfeszítő írás 
az Igazam  volt Tévedtem, amely az al
kotási folyamatról szól, s eközben pedig 
egy megjósolt vagy pusztán a véletlen
nek köszönhető krimiszerű visszaemlé
kezés a szerkesztőségben töltött évekre. 
Történet a történetben, mely a zseniali
tás és dilettantizmus skáláján körvona
lazódik. Önéletrajzi ihletésű, erre utal az 
a rész, melyben a szerző -  újságíró -  uta
lást tesz a Mesterre: „Kezdő újságíró ko
romban ismertem meg a Mestert.” Meg
ismerjük a személyt, akit példaképként 
ábrázol, részletes leírást kapunk az el
ső találkozásról, és arról is, miként szer
kesztette szövegeit, illetve miért váltott 
szépirodalomról vezércikkírásra. („Lehet, 
hogy az irodalmamat érdekelte a valóság, 
de a valóságot a legkevésbé sem érdekel
te, amit irodalomként alkottam.”)

Elfogultság nélkül gondolom úgy, hogy 
azon olvasó, akinek valamikor köze volt 
vagy lesz az íráshoz, jelen alkotást ol
vasva egyetért majd azzal a kijelentés
sel, amely ebben a novellában fogalma
zódik meg, miszerint: „Mindig az első 
mondat a legnehezebb.” Okkal lett jelen 
kritika mottója is ez, hiszen Haklik szö
vege a világ több pontját ragadja meg/ki, 
erdélyi vidéktől egészen Berlinig utazhat 
az olvasó, és füllentenék, ha azt monda
nám, könnyű egy ennyire szerteágazó 
műről írni. De mégis mitől lesznek ezek 
a történetek feszültségkeltőek, meglepe- 
tésszerűek, ám olykor tragikusak? A vá
lasz egyszerű: a kulcspont a szürreali- 
tásban rejlik, a megjelenített szereplők 
és az ellentétekre épülő világok megte
remtése, leírása, illetve a valószerű, to
vábbá valótlannak tűnő ábrázolása teszi 
lehetővé az olvasó számára, hogy része
se legyen a kalandozásoknak. Az A m e 
rikai palacsinta  című írás, vagy ha úgy 
tetszik, gofri, a külföld és az „otthon ízei” 
között teremt párhuzamot, megjelenik a 
történelmi inspiráció. A főszereplő gye
rekkori visszaemlékezése során IV. Bé
la királyt s Hunyadit is felidézi, mindezt 
úgy, hogy épp az Oregon államban levő 
Corvallis központjában tartózkodik ked
vesével. A szereplő emlékeinek tárgyát a 
kilencévesen áhított jövőkép képezi, me
lyet osztálytársaival együtt képzeltek 
el. A majdani terveket az éppen aktuá
lis példaképek befolyásolták, volt, aki fo
cista akart lenni, vagy épp Jean Marais 
bőrébe bújt volna, volt, aki Csillagok há- 
borúja-rajongó volt -  a fiúk többsége - , 
a dzsedik hivatását válaszotta.

A Történet Kutyusról, aki medve volt 
igencsak szellemes, szórakoztató írás, hi
szen egy székelyföldi tájról ír, olyan rej
te tt humorral, ahogyan annak lennie 
kell az adott rendszerben, s már-már le
gendába illő momentumokkal történik a 
leírás. Ebben a novellában Sánta Etelét

H A K L IK  N O R B E R T
TOM  H A N K S A V IZEK FELETT

scolar
live

ismeri meg az olvasó, aki kisgyermek
ként furcsaságokat művelt, például híd- 
korláton egyensúlyozott, s így nem lesz 
meglepő a szöveg azon cselekményszála, 
melyben egy medve lesz a barátja. Nem 
mindennapi cimboraságról lesz szó, nem
csak a falubeliek érdeklődését kelti fel, 
hanem még a titkosszolgálat egyik tag
jáét is. A tragikumba torkolló végkifejlet 
ember- és állatsorsokat leplez le.

A kötetzáró novella keretes szerkeze
tű, és ennek okán igazi történelmi ka
landozásba csöppen az olvasó. Adott egy 
tárgy, pontosabban egy óra, amely az év
századok során hátra maradt, öröklődött, 
s hátoldalára egy jól ismert Vörösmarty- 
sor van gravírozva -  Itt élned, halnod kell. 
Az idő bűvköre szövi át a novellát, 1944 
nyarán kezdődik -  egy vadászpilóta oda
ajándékozza egy kisfiúnak az órát - , ez
zel kezdetét veszi a további elbeszélés, 
amely a Titanic fedélzetére kalauzol... 
Az idősíkváltások fokozzák a feszültsé
get, ezáltal még izgalmasabbá téve az ol
vasásélményt.

Történetek, melyeknek szemléletmód
ja olykor-olykor megosztó is lehet; egy- 
egy történet közelinek tűnik, mások pe
dig olyan szürreális világba kalauzolnak, 
melyből -  úgy tűnhet -  nincs kiút. Még
is lesz, hiszen a szövegkorpuszok vizuá
lis konstruáltsága segít a megértésben, 
újabb és újabb értelmezési lehetősége
ket kínálva a befogadónak. Eklektikus 
szövegek, melyek legfőbb tulajdonsága, 
hogy töretlenül fenntartják az érdeklő
dést, nem engednek a monotonitásnak. 
Bravúros olvasmány utazóknak, kalan
doroknak és mindenkinek, aki a kortárs 
próza világába utazna.

Haklik Norbert: T om  H a n k s  a  v i 
z e k  f e le t t .  Scolar Kiadó, Budapest, 
2017.
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B a lla d a i h o m á z s
Vájná Ádám: O d a . Scolar, 

Budapest, 2018.

Vájná Ádám első kötetében, 
amint a borító is jelzi, nem 
lokális bámészkodásról van 
szó, a kötet lelkifurdalás nél
kül görget magával mindenfé
le idézetet, utalást, mikro- és 
makrotörténelmet. Az ódáról 
lekopott az ékezet, a hangsúly, 
már csak a belső dallam lük
tet valahol, ahová képtelenség 
megérkezni. Nem expliciten 
közéleti költészet, az allegóri
ák metszéspontjai között kere
si a mintázatokat. Megszólalói 
pozíciója mindegyre változik, 
de nem egészen szereplíra, in
kább karakterrajz.

Kísérletezik a formákkal, 
recitatív, balladisztikus jam- 
busoktól hexametereken át 
a szabadversig. A dalszerű
ség minden megszólalást át
itat, csak mesél, dúdol, hangja 
mégsem monoton. Aki elég fi
gyelmes, annak nem csak dal
lam- és ritmusérzéke fejlődhet, 
de talán megtanulhat egy ki
csit szlovénul, maoriul, bete
kintést nyerhet Montenegro 
természetrajzába vagy akár az 
ornitológia szépségeibe is.

^fkülszöveg
Irányított fókuszaival foly

ton a mondatok kimozdításán 
ügyködik Vájná: „A puha, mo
hos talajon/ megkezdődik az 
ünnep,/ a szakosztályi elnök 
gróf beszéde alatt/ kék egek 
nyílnak.” (46.) Eltérő szöveg- 
hagyományokhoz, nyelvválto

B ö lc s ő tő l  a  M a r s ig

zatokhoz fordul, mikor az élő
beszédet stilizálja; olykor a 
tudományos regisztert idézi, 
máskor pedig a romantika kori 
nyelvhasználatot. A sokszínű 
megszólalásmód mégsem for
dul káoszba, a mondatok belső 
ritmusa, letisztult hömpölygé- 
se végig kitart.

Hangsúlyos szerepet kap a 
vizualitás, általa vezeti (meg) 
az olvasót. Gyakran bontja meg 
a látványt egy-egy absztrakci
óval: „Egy bolíviai tavat négy
ezer méter/ magasra emel a 
hit./ Partján találkozik a tájér
tékelés célkitűzése/ és feladata./ 
Szerelembe esnek./” (31.) Pre
cíz, kiszámított líra, tudja, mi 
köze van a költészet egy napjá
nak a sünök tudásához. Kiváló 
arányérzékkel piszkálja a kép
zavar határait, mégsem rondít 
bele a felépített hangulatba.

A térben és az időben való 
tájékozódás koordinátái felcse
rélődnek és új távlatokat nyit
nak. Eközben pedig egy rinocé- 
rosz magába hörpöli a kólával 
együtt a zoknigyár varrónőjé
nek álmait, a halastavak cég
politikáját és a pásztorok ro
variszonyát.

Borda Réka: H oax. Scolar, 
Budapest, 2017.

A szerző tudja, hogy nem lá
tunk a sötétben ülőkre, ezért 
igyekszik mindenféle eszkö
zökkel megrajzolni a kontú
rokat a tájékozódáshoz. Nem 
a tökéletes, pontos megisme
rés a tét, hanem a ráismerés, 
az észrevétel, annak tudatosí
tása, hogy valaki figyel. A fe
szültség, mint a Jurrasic Park
ban, raptorveszélykor.

Látványos a perspektívák
kal való játék, a múlthoz való 
ösztönös ragaszkodás és a tá 
volságtartási kényszer közötti 
oszcillálás. „A kagyló őrzi szü
lőhelye morajlását.” (51.) És ez 
a morajlás végighömpölyög az 
egész köteten, az emlékek vi
szonylagossága és torzulása 
működteti a szövegtektonikát. 
Az üveggolyókon megtörő fény 
és az intergalaktikus távlatok 
között folyamatosan változik a 
fókusz. A nézőpontok elbizony
talanításával a személyességet 
fedi el, metaforikus viszonyok 
mögé rejtőzik: „Hatévesen, mi
kor felhúzta szoknyáját/ csak 
az anyagvonzalom szólt belő
le.” (17.)

Elrejti a nyomokat, elsimítja 
a redőket, amelyek elárulnák 
jelenlétét. Engedi elvirágozni a 
nyelvet, így keres új jelentése
ket, új összefüggéseket, egyéni 
pozíciókat a megrögzött fogal
maknak. A mondatok rendre 
újraírják az előzőket. Kikopik 
a kérdésekből az ív: nem konk
rét választ keres, csak reakci
ót. A meggyőzésnél fontosabb 
az elbizonytalanítás. Expresz-

szív képiségét precíz megfi
gyelései erősítik: „Ilyen hát a 
hatalom: kiszívni idegen/ tes
tekből a tartást.” (23.)

Címe ellenére a kötet nem át
verés -  ez nem azt jelenti, hogy 
mentes a humortól. A cikluso
kat elválasztó fekete oldalakon 
a kis fehér téglalapok mögöt
ti szavakból egy-egy reprezen
tatív mondat olvasható össze. 
Az első ciklus madártávlatok
ból figyeli meg a színes üveg
golyók közt összekoccanó em
lékeket, a másodikban türkiz 
zsarnokok ujjai közül szivárog 
a ciános víz, a rendőrkék ret
tegés és a posztkommunizmus 
kényszerképzetei. A harmadik 
ciklusban megmagyarázhatat
lan történetek űrhajói repked
nek madár alakban anyátlan 
jelenünk és apátián jövőnk kö
zött, hogy végül megértsük azt, 
hogy „a kozmosz a te eredendő 
hiányod”. (77.)

És ezalatt, a takarásban vé
gigpörög egy egész családtör
ténet.

ANDRÉ FERENC

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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A „visszaszerzett” pisztráng
1815-ben, a napóleoni háborúk 

elcsitultával lépett hatályba a Szent 
Szövetség Oroszország, az Osztrák Csá
szárság (meg a Magyar Királyság) és Po
roszország között. Ettől fogva a nemzeti 
függetlenségi mozgalmakra még árgu- 
sabb szemekkel lestek a „reakciós” ha
talmak. Az osztrák külügyminiszter, 
Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von 
Metternich-Winneburg zu Beilstein her
ceg és gróf nevét -  igazából csak a Met- 
ternichet — nagyjából úgy mondják ki, 
a fogak között szűrve, mint majd 1949 
után Orwell monstrumáét, a Nagy Test
vérét fogják, már azok, akik ismerik az 
angol irodalmat. Bécsben -  félelemből, 
óvatosságból -  a politikai érdektelenség 
lesz a világnézeti alap, persze a katoli
cizmus mellett. Felértékeló'dik a langy- 
meleg otthon, a kellem, a szalonok fénye, 
a szellemes társalgók ázsiója, zene, tánc, 
színház, kuglóf, pletykák, vörös bár
sonyba kötött tárcrend. Ha száz évvel 
korábban az öntudatos és önérvényesí
tő magatartás volt a polgár legfényesebb 
jellemzője, a 19. század első évtizedeinek 
polgári eszményei már az édesded forma
litások és a társadalm i pozíció, a meg- 
ülepedettség és bonyodalommentes jólét. 
Nyilván sokan voltak, akik nem tudtak 
azonosulni ezekkel a mondott vagy mon- 
datlan ideálokkal, változtatni azonban 
sokáig nem tudtak, így maradt a kivo
nulás gesztusa — vagy pusztán igénye 
a szabadság tehát ismét sóvárgott érték
ké vált. A művészetekben a kifáradóban 
levó' klasszicizmus és a nemzeti, illetve 
személyes szabadság kultuszát hirdető 
romantika találkozott, többnyire konf
liktusok nélkül.

Egyetlen betű a különbség az erejét 
próbálgató romantika két „összefüggő”

német alkotójának neve között. Egyi
küket Schubartnak hívták, költő volt 
(és újságíró, zeneszerző meg orgonista), 
a 18. század végén halt meg. A másikat, 
az 1828-ban a hatástalanság hiszemében 
örökkévalóságba és zenetörténetbe köl
tözött komponistát Schubertnek hívták. 
Ch. F. D. Schubart verse, a Die Forelle 
(A pisztráng) annyira megérintette F. S. 
P. Schubertét, hogy 1817-ben liedet kom
ponált rá. Erre a dalra épült a két évvel 
később véglegesített híres Pisztrángötös 
(D. 667) utolsó előtti, negyedik tétele.

Schubert ötrészes műve méltán vált 
a kamarazenészek egyik standardjává. 
Zenei minőségében természetesen mind 
az öt tétel méltó az elemző figyelemre. 
De csak a negyedik tételben (Andantino) 
bukkan fel a voltaképpeni téma, a két 
évvel korábban komponált dal melódiá
ja. Irodalom és zene sikeres találkozása, 
okok avagy ürügyek interferenciája te 
szi, hogy leginkább, sőt toronymagasan 
ez a negyedik tétel foglalkoztatja a köz
véleményt és az ezt (ki)szolgálni hivatott 
publicistákat. Mert míg az első (Alleg
ro vivace), a második (Andante), a h ar
madik, scherzo tétel (Presto), illetőleg a 
Finálé (Allegro giusto) arányaiban, szer
kezetében, hangulatbőségében, szeriőz 
elmélyültsége vagy szellemes fordula
tai folytán nem kevésbé érdemgazdag, 
a negyedik tételről Schubart szövegére 
támaszkodva is mondikálni lehet, már 
csak a schuberti címadás miatt is.

Nos, Schubart versikéje egészen ba
nális: a tiszta vizű patak partján a hor
gász akcióba lép, felzavarja a vizet, így 
a pisztráng nem lát jól és persze horog
ra akad. A közönséges eseményt term é
szetesen moralizálás fejeli meg: „...már 
húzza, tépi horgát, a végén ott a hal. /

Jaj! Mért, hogy mindig jól já r és célhoz 
ér, ki csal?” (De sőt!: a Schubert által fel 
nem használt utolsó versszak hiszékeny 
lányoknak címzett intéssel fejeződik be.) 
Az egyszerűcske versnek azonban Schu
bert kompozíciós eszközökkel adott más, 
finomabb értelmezési keretet. Erre az 
ügyes játékra a Pisztrángötös negye
dik, a variációk sorát kínáló tételét fi
gyelmesen szemügyre vevő Kenéz László 
ekként mutat rá: „Nem egyszerűen kö
vetik egymást a variációk, hanem vala
honnan valahová tartanak . A hal pőre 
teste, amely a legkülönfélébb hátterek 
előterében kerül elénk, az út végén egy
szerre visszakerül a helyére. Hogy ho
vá? Hát a patakba! Igen, igen, visszajut 
ugyanoda, ahonnan a horgász kiragadta. 
A variációk egymást követik, s az utol
só, az ötödik, B-dúr variáció egyszerre 
egy számozatlan D-dúr Allegrettóba tor
kollik, amely tökéletes mása az eredeti 
dalnak. Még egyszer, a szerkezet: téma, 
öt számozott variáció és a szám nélküli 
zárórész, amely nem más, mint a dal, egy 
szóló, zongorakísérettel. -  A zeneszerző 
visszaszerezte a p isztrángot nekünkl”

Szerencsések voltak, akik a kolozsvá
ri Mozart Fesztivál egyik zeneakadémi
ai koncertjén hallhatták viszont a P iszt
rángötöst. A nemzetközi hírű  Arcadia 
vonósnégyes három tagja (Rásvan 
Dumitru, Traian Boalá és Török Zsolt) 
mellett zongorán Ana Mirabela Dina já t
szott, a bőgőszólamért Dimén Szabolcs 
felelt. Parádés volt!

JAKABFFY TAMÁS

Egy lezáratlan életm ű  
dokum entum ai
A közelmúltban két helyszínen is bemutatták a tavaly vá

ratlanul elhunyt grafikusnak, művészetszervezőnek, a Szé
kelyföldi Grafikai Biennálé korábbi kurátorának, Siklodi 
Zsoltnak az életmű-kiállítását. Az V. biennálé alkalmából 
előbb a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban, majd a Csíkszere
dái Megyeháza Galériában ismerkedhetett a közönség a sok
oldalú grafikus munkásságával nemcsak a kiállított alkotá
sok, hanem a tárlathoz kapcsolódó, az életművet tematizáló 
kiadvány által is.

A kiállítás Siklodi alkotói sokoldalúságára koncentrál, egy 
olyan művészt láttat, aki a gyergyószárhegyi Kulturális és 
Művészeti Központnál végzett, elsősorban a Korkép Művész
telephez és kortárs művészeti folyóirathoz, illetve a bienná- 
léhoz kapcsolódó intenzív szervezői és szerkesztői munkája 
mellett egy folyamatosan kísérletező, különböző életszaka
szaiban nemcsak alkalmazott technikáival, gyakran soroza
tokká érlelt témáival, hanem változó művészi attitűdjével is 
nagyon sokrétű alkotói pályát já r be.

Grafikusként startol, aki a klasszikus technikák mellett, 
mint a rajz, litográfia, rézkarc, az egyre bővülő, új techno

lógiák adta lehetőségekkel is szívesen kísérletezik, mint a 
plotterrajz, fénymásolás, gépi gravírozás, digitális fényké
pezés. Gyakran fest is vagy különböző objekteket készít -  
ez utóbbiak mind jobban egy lokalitáshoz köthető művé
szi szemléletmódot tükröznek, mely monumentális hatású, 
Parajd és Szováta környezetébe megálmodott munkaterve
inél, illetve az éppen adott hely környezetéből inspirálódó, 
a természetet alkotó módon, ugyanakkor alázattal közelí
tő, rövid élettartamú természetművészeti alkotásainál válik 
igazán érzékletessé. Lokalitás iránti érzékenységével ugyan
akkor nem valamiféle elszigetelt világot teremt, hanem ho
rizontokat nyit, változó perspektívákat adva.

Témái hosszan tartanak, és ahogy idővel mélyülnek, mind 
jobban összeilleszthetők töredékei. Különböző kísérleteivel, 
játékos megoldásaival, megmozgatott perspektíváival olyan 
átjárásokat teremt, melyek túlmutatnak a lokalitáson, és mű
vészetét egy globális térképre helyezik.

TÚRÓS ESZTER
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A Helikon Estek rendezvénysoro
zat meghívottja volt november 5-én Si
mon Márton költő, slammer, műfordító és 
Terék Anna költő, drámaíró. A meghívotta
kat Horváth Benji költő, szerkesztő faggat
ta legújabb könyveik kapcsán a kolozsvári 
Bulgakovban.

Kele Fodor Ákos A szív vége című, a ho
ni cigányság mítoszait és meséit egybegyűj- 
tő kötetét mutatta be Budapesten, az írók 
Boltjában november 9-én György Eszter 
történész, Ayhan Gökhan költő, Sepsi Lász
ló, a könyv szerkesztője és a szerző.

Idén 24. alkalommal szervezték meg a 
Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt 
november 15-18. között. Olyan jeles szer
zőkkel találkozhattak az érdeklődők, mint 
Erdős Virág, Fekete Vince, Kemény István, 
Kovács András Ferenc, Markó Béla, Ora- 
vecz Imre, Tolnai Ottó, Visky András és 
sokan mások. A rendezvények többnyire a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, il
letve a G. Caféban zajlottak.

K irály László József Attila- és Babér
koszorú-díjas költőt, írót, a Helikon folyó
irat főm unkatársát, korábbi főszerkesztő
helyettesét köszöntötte november 19-én,

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusá
nak dísztermében, 75. születésnapja alkal
mából André Ferenc, Egyed Emese, Hor
váth Benji, László Noémi és Varga László 
Edgár. Ezt követően legújabb, Sziklarajz cí
mű, a Sétatér Kulturális Egyesület kiadá
sában megjelent verseskötetéről beszélge
tett az ünnepelttel Fekete Vince és Lövétei 
Lázár László. Az est házigazdája Mile La
jos főkonzul és Karácsonyi Zsolt, a Helikon 
főszerkesztője volt.

Pl Szépirodalmi Figyelő „női szerepek” te
matikájú lapszámának bemutatójára került 
sor Kolozsváron, november 24-én, az Erdé
lyi Múzeum-Egyesület előadótermében, ahol 
Bíró Annamária és Demus Zsófia szerkesz
tőkkel Zsigmond Andrea beszélgetett.

H ét országból több mint harminc meg
hívott érkezett november 26. és 28. között 
az Erdélyi Magyar írók Ligája, a Helikon, 
a Balassi Intézet és a Szépirodalmi Figyelő 
által idén negyedik alkalommal megszerve
zett Kolozsvári Kikötőbe. Az Erdélyből, Fel
vidékről, Délvidékről és Magyarországról

érkező magyar szerzők (Ádám Szila
mér, Csutak Gabi, Dömé Szabolcs, Go- 
thár Tamás, Harag Anita, Hegedűs Benjá
min Jutás, Kovács Edwárd, Láng Orsolya, 
Márcutiu-Rácz Dóra, Mellár Dávid, Mészá
ros Anikó, Ozsváth Zsuzsa, Sebők György) 
mellett két román (Marius Aldea, Gabriela 
Feceoru) és három lengyel (Rafal Gawin, 
Piotr Lamprecht, Dawid Mateusz) szerző is 
bemutatkozott. Két könyvbemutatóra, egy 
koncertre és egy szerkesztői kerekasztal- 
beszélgetésre is sor került Mellár Dávid, a 
felvidéki dunszt.sk szerkesztője, Tibor Hrs 
Pandur, az Idiot (Szlovénia) szerkesztője, 
Demus Zsófia, a Szépirodalmi Figyelő (Bu
dapest) szerkesztője, Balázs Imre József, 
a Korunk (Kolozsvár) főszerkesztő-helyet
tese és Karácsonyi Zsolt, a Helikon főszer
kesztője részvételével. A rendezvény három 
helyszínen (Bulgakov Kávéház, Insomnia 
Kávéház, Sapientia Erdélyi Magyar Tudo
mányegyetem) zajlott Kolozsváron.

Láng Orsolya író, költő nyerte el idén 
a Helikon Kemény Zsigmond-díját. A díjat 
november 26-án Magyarország Kolozsvá
ri Főkonzulátusának dísztermében adták 
át, ahol a házigazdák, Karácsonyi Zsolt és 
Mile Lajos főkonzul köszöntője után László 
Noémi mondott laudációt, illetve Horváth 
Benji beszélgetett a díjazottal.

Hasonlat
A  tö rv é n y  o lya n , m in t a  k o lb á sz . 
J o bb , ...
A  fősorok Otto von Bismarck fen
ti gondolatának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES: 1. Zimbabwe fő
városa. 6. ... Wood; filmsztár. 
12. Érett gabonát betakarító. 14. 
John Wayne Oscar-díjas filmje. 15. 
Émile Zola hősnője. 16. Dél-afrikai 
telepes. 18. Illetve. 19. ... kezek
kel! (Gladstone). 20. Listát felolvas. 
22. Névelős névelő. 23. Marót ha
tárai! 24. Éjfélig. 25. Előadó, rövi
den. 27. Bemond! 28. A négylevelű 
szerencsét hoz! 31. Deszkakerítés. 
33. Lenti helyen. 34. Szag, illat (la
tin). 35. Tinédzser, tizenéves. 37. 
Káposztafajta. 38. A vörös bolygó. 
40. Ügyvéd a tudója. 41. Kicsinyí
tő képző. 42. Belső hiba! 44. Ide- 
genes fosztóképző. 45. A könyökén 
jön ki. 46. Erősen ittas. 48. A gö
rög ábécé 13. betűje. 49. Az Arany
koporsó írója (Ferenc). 50. Járomba 
fogott (állat). 52. Plédbe burkolás.

54. Ételt szervírozó. 55. Annak al
jától (két szó).

FÜGGŐLEGES: 1. A folytatás 
kezdete. 2. Kazah állóvíz. 3. A bé
kafélék egyik neme. 4. Albán h ír
cég. 5. Kemény anyagba betűt, je
let vés. 7. Dúdoló szócska. 8 . így is 
becézik Ilonát. 9. Színe-...; legér
tékesebb része. 10. Harcias nősze
mély. 11. A folytatás befejezé
se. 13. Kirándulás. 16. ... Derek; 
amerikai színésznő. 17. Görög be
tű. 20. Egyszerű lábbeli. 21. Mű
sort szór. 24. Becézett Melinda. 26. 
Istállói fekhely. 29. Füllel érzékel
jük. 30. Rosszra szoktató. 31. Ál
lamtudomány. 32. Zúdul, özönlik.
36. Elektromosan töltött elemi ré
szecske. 39. A vese orvosi neve. 41. 
... Gott; cseh énekes. 43. Kara-...; 
a Kaszpi-tenger öble. 46. Szénsa
vas üdítőital. 47. Sacinak is becé
zik. 49. ... Gibson; színész, rendező. 
51. Nyakmelegítő. 52. Falusi apó. 
53. Ételízesítő.

R.T.

A Helikon 2018/22-es szá
mában közölt Törekvés cí
mű rejtvény megfejtése: Ha 
hiányzik is az erő, az akarat 
dicséretes.

TÁMOGATÓINK: n < 3
Romániai Írók Szövetsége Nemzeti Kulturális Alap

RMDSZ aSKX?
TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
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