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KARÁCSONYI ZSOLT

Fehér sötétség
A dy E n d re  so h asem  volt szom orú! A dy 

E n d re  n em  volt b e te g  soha! Ady E n d re  nem  
is  h a l t  meg! -  a  n em lé tező  h a tá r r a ,  a  l á th a 
t a t la n  v o n a tra  és a  sem m ibe á tn y ú ló  lám p a 
oszlopra í r t a  fel z s írk ré tá v a l v a la k i ezeket a 
m o n d ato k a t.

H osszú  év ek k el eze lő tt fed ez tem  fel az 
ák om -bákom  b e tű k b ő l összeá lló  sz a v a k a t, 
v a lah o l, egy  á th a llá so s  té li é jszak a  kellős k ö 
zepén, n em rég  ped ig  ez a  m ondat b u k k a n t fel 
szem eim  elő tt: Ady E n d re  nem  is élt!

S z e re tte  v o lna, h a  ez összejön  -  te t te m  
hozzá rö g tö n  a felv illanó  m ondathoz.

E z é r t  í r ja , hogy  „poéta  volt, v ag y  n em  is 
volt t a l á n ”. S z á n d é k o sa n  í r  ily en ek e t, hogy 
sa já t  lé te zé sé t k é tsé g e ssé  teg y e , h isz e n  -  
gondolja ő — k i em lék sz ik  m ég a r r a ,  hogy az 
A dy E n d re  név  a la t t  fu tó  k ö ltő  könyvei m i
kor je le n te k  m eg, h a  m eg je len tek  e g y á lta lá n . 
V égezetül, de kezd etb en  is  -  Ady E n d ré t c sak  
Ady E n d re  é rd ek li, nem  a  kö ltésze t, m e r t „a

vers c sak  c ifra  szolga”, c sak is  a  költő. A kö ltő  
a la k ja , fo rm ája . V erseit c sak  a z é r t  ír ja , hogy 
e form ához közeledjen. A zért költő, m e r t  köl
tő  a k a r  len n i, ezen  k ív ü l sem m i sem  fog lal
k o z ta tja  -  eg észen  p o n to san : c sak  a  sem m i, 
a m eg n em írtság , a m e g írh a ta tla n sá g , a meg- 
nevezhetetlenség . A zért ad  nevet m in d an n ak , 
am it c sak  lá t , h a ll, érez , hogy e sem m it a le 
h e tő  leg tökéle tesebb  m ódon k ö rü lb ás ty ázza .

M íg egyes elődei a  sö té t n ap  fényében s ü t 
k é rezn ek , vag y  szerep v ersek  felhői k öz t buj- 
dok o ln ak , ad d ig  Ady E n d re  k ö ltő i a la k já t ,  
fo rm ájá t, v a lam i fehérlő  sö té tség  veszi k ö rü l 
-  a sem m i fénye.

F ek e te  zongorája  c sak  az igaz i, a  fehér, t e 
h á t  h a n g ta la n  h a n g z á s  re jtek h e ly e . E z é r t  
fu t  „ feh éren  és h a lo t ta n ” lá z á ro s  n in cse iv e l 
eg y e tem b en , hogy ép p en  a jövőbe é rjen , m i
k é n t A  jö v ő  kö ltő  c ím ű  v e rséb en , aho l a  m a 
g y a r k e rte k b en  a k ö ltő t m á r  nem  „hallja  se n 
k i, se n k i”.

Ez a  v ág y a  v ag y  (rém )á lm a  Ady E n d ré 
nek . Száz év a la t t  nem  te lje sü lt. A jövő kö ltő 
je  n em  jö t t  m ég el. T a lá n , m e r t  azokhoz h a 
so n la to san , a k ik  „úgy h a ln a k  m eg, hogy m eg 
se h a ln a k ” -  Ady E n d re  sem  tu d o tt  m eg h a l
n i ig azán .
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A tériszonyos, 
aki repülésről 
álmodik

Beszélgetés a Kemény 
Zsigmond-díjas 
Láng Orsolyával

-  Irásművészet és szépművészetek -  úgy 
tűnik, alkotóerőd e két művészeti ág továb
bi alfajai között osztod meg, hiszen prózában 
és versben egyaránt bizonyítottál, másrész
ről több, illusztrációiddal ellátott kiadvány 
megjelent, gyakran posztolsz egyéni látás
módról tanúskodó, saját fotográfiákat, és 
legalább egy animációs filmed is kering már 
szakmai fesztiválokon. Hogyan indult mind
ez? Volt idő, amikor egyetlen múzsa kötött le, 
vagy ilyen értelemben már egészen korán po- 
ligámiába bonyolódtál?

— Az a típusú poligám vagyok, aki alap
vetően monogám természetű, vagyis kizá
rólagos a hűsége mindenkihez, akit szeret. 
Szerencsére ezek a területek nem féltéke
nyek egymásra, minthogy egy ilyen szerel
mi háromszögben senki nem károsult. Ez a 
két kifejezési mód valahogy sosem határo
lódott el bennem, és az alfajaik is összeját
szanak, keverednek: ha több bennük az y 
kromoszóma, akkor rajz születik, ha több 
az x, akkor írás. Mindegyik műfaj egyfor
ma viszonyulást vár el tólem: kedvet. Eh
hez a legbeváltabb módszer az, ha elkezdek 
valami egészen mással foglalkozni, mint 
ami a feladatom, és „terelés” közben kötet
lenül pöröghet az agyam azon, hogyan kö
zelítsem meg úgy a megközelítendó't, hogy 
nekem testhezálló legyen. Szerencsére meg
maradt bennem a kezdeti lelkesedés mag
va, azt kell újra és újra meggyökereztetni. 
A gyerekkori „műhelyezés” csak szakmai 
tudással bővült, de még abban sem va
gyok biztos, hogy ez jót jelent. A biztos kéz, 
amellyel egy gyerek húz egy tökéletes vo
nalat, vagy a nyelvi játékosság és lelemé

nyesség, amellyel mondókákat gyárt, so
sem lesznek ugyanazok, de valamennyire 
rekonstruálhatók. Azt gondolom, egy al
kotónak elsősorban mindennek kell lennie. 
Mindennek is.

-  Marosvásárhelyen művészeti líceumba 
jártál, azután pedig a Sapientia EMTE film/ 
média szakos diákja voltál. Befolyásolt-e ta
nulmányi utad megválasztásában az, hogy 
a körülmények vagy a sors hatalma folytán 
gyerekkorodtól kezdve gyakran láthattál az 
irodalmi élet kulisszái mögé?

-  A tanulmányi utamban nem befolyásolt 
az irodalmi élet (ezen kívül annál inkább). 
A Művészetibe azért vittek át a szüleim, 
mert nem akartam többé a 4-es iskolá
ba járni. Nem mintha rosszabb lett volna 
bármelyik általános iskolánál, sőt elitnek 
számított, intenzív német tagozattal. Egy
szerűen meguntam, nyomasztott, és egy 
nyaralásról hazafelé jövet kijelentettem, 
hogy nem szeretnék többé oda visszamen
ni. A szüleim nagyon empatikusak voltak 
mindhármunk iskolai problémáival szem
ben, megpróbáltak mindig optimális meg
oldást találni. Én már jártam azelőtt zon- 
goraórára egy idős nénihez, ő azt mondta, 
nyugodtan megpróbálhatom a felvételit a 
zenetagozatra. Amikor édesanyámmal be
mentünk a Művészetibe, meglátott a ka
pualjban egy felhívást, ami a képzőművész 
szakra hirdetett felvételit. Mit tud ez?, kér
deztem. Rajz-, szobrászat-, festészetórák. 
Mi lehet ennél jobb? így inkább ide felvé
teliztem, és be is jutottam elsőnek. Az írás 
kb. 13 éves korom óta érdekelt, és egyre ko

molyabban. A magyartanáraimmal sze
rencsém volt, fogékonyak voltak arra a spe
ciális esetre, amit egy író gyereke jelent. 
A terhelhetőségemmel kísérleteztek, sze
mélyre szabott feladatokat kaptam. Aztán 
választanom kellett, hogy a grafikát vagy a 
magyar irodalmat tanulom tovább, és én a 
filmrendezést választottam.

-  Egy nyilvános beszélgetés során említet
ted, hogy minekutána rajzzal telt a délelőtt, 
a délutáni iskolai tevékenység -  mondjuk 
ki, tanulás -  jólesőnek, szinte szórakoztató
nak tűnt. Hogyan látod a művészetek helyét 
a huszonegyedik századi kisdiák életében? 
Kiváltságosnak mondható volt-e a te eseted, 
vagy ez egy egyszerű, erdélyi magyar pálya
kezdés?

-  Sajnos az én esetem kiváltságosnak 
mondható. Térségünkben elég elterjedt az a 
vélekedés, miszerint a művészetek iskolában 
való oktatása fölösleges időpazarlás, mert 
nem lehet belőle megélni. Pedig két olyan 
alapvető érzékszervünket ébreszti öntudat
ra, ami nem mellékesen a kognitív képessé
gekkel van összefüggésben. Már az is ért
hetetlen, hogy egy művészetre profilálódott 
iskolában a képzőművészeknek egy bizonyos 
osztálytól miért nincs zeneórájuk, és a zené
szeknek miért nincs rajz. Tantervileg arra 
voltunk kárhoztatva, hogy párhuzamos vi
lágokat éljünk, amiből nekünk, rajzosok
nak, legalább kárpótlás jutott, hogy a túlsó 
teremben gyakorló hangszerest hallgattuk. 
A rosszul strukturált tanügyi rendszer ön
felszámoló energiákat követel a tanulóktól. 
Régebben felnőttek számára is léteztek ön
képzőkörök, színjátszócsoportok, dalárdák, 
amik kikapcsolódást jelentettek a mun
ka után. Vásárhelyen az Orvosi Egyetem
nek volt külön zenekara. Ez a fajta sokrétű 
tevékenység most kimerül a multitasking- 
jelenségben, ami azt az illúziót kelti, hogy 
több mindennel foglalkozol, de voltaképpen 
egyikkel sem igazán, mert felületessé válik 
a figyelmed.

-  Kellemetlenül érint-e, ha „leerdélyi- 
magyaroznak”? Egyáltalán megtörténik ez? 
Hogyan határozod meg identitásod? Megha
tározod? Ez saját döntés kérdése? Van ennek 
a kérdésnek büszkeségi vonzata? Egyszóval: 
számodra milyen vonzatai vannak az identi
tás (akár művészi identitás) kérdésének?

-  Már az is elég, ha az embernek nincs 
problémája azzal, hogy kicsoda ő. Hogy hol 
született, hová tartozik, mi az identitása, 
adalékok az életrajzban. Jó, ha nem kell le
tagadnia egyiket sem különböző okok mi
att, és nem jelent számára hátrányos hely
zetet. Mondjuk, az erdélyi magyarság nem 
cseng éppen rosszul. De nagyon távol áll 
tőlem az ezzel való visszaélés, az identitás 
harci sebesülésként való körbemutogatása. 
Ez egy tény, amely valamennyire meghatá
roz, de nem jobban, mint mondjuk a család. 
Kisebbséginek lenni nekem alkatilag felel 
meg, a kívülálló-szemlélődő státus miatt. 
És nem azt jelenti, hogy sehol nem érzem 
magam otthon, mert amott itteninek szá
mítok, emitt meg ottaninak. Épp ellenkező
leg: a (nem csak nemzetiségi) kisebbségben 
élő felfedezheti magában a belső emigrálás 
képességét, és ezt a belső otthont bárhol a 
világon elő tudja hívni magában. Én Ber
linben például nagyon jól éreztem magam,
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azt leszámítva, hogy az iskolában nagy ne
hézséggel járt a beilleszkedés, nyelvi korlá
táim miatt. És ez az én frusztrációm volt, 
ott be voltak erre rendezkedve, kidolgozott 
stratégiáik voltak az individuum befogadá
sára (zenés vagy más, csoportkohéziós te
vékenységek). Szóval a „lemicsodázás” csak 
akkor zavar, ha ezt valami helyett mondják, 
egy olyan jollyjokerként rántják elő) ami en
gem takar.

-  Mit gondolsz a mester jelenlétéről a mű
vész életében? Egy nézőpont szerint a mes
ter hatása, jelenléte, irányítása elengedhetet
len a művészi személyiség, világlátás, stílus 
kialakulása folyamán. Megadatott neked, 
hogy az általad művelt műfajok valamelyi
kében élő -  vagy esetleg másmilyen -  mes
tert felismerj?

-  Sajnos nem. Persze nem-élő sok van, 
és élők is vannak jószerivel, akiknek a te
vékenységét csodálom. Az, hogy léteznek 
autodidakták, akik egészen tökéletesre 
tudnak fejleszteni magukban egy tudást, 
ellentmond annak a nézetnek, hogy szük
ségszerűen kell egy mester. De én ehhez 
nem vagyok elég szorgalmas. A magyarta
nárnőm nagyon konstruktív kritikával ol
vasta a szövegeimet, de iskola után vala
hogy magamra maradtam, megmaradt a 
szemlélődés, és a tükör előtti pózolás. Sem 
irodalmi körökbe nem jártam, sem olyan 
íróhoz, akinek megmutattam a szövegei
met. Pedig még félszeg próbálkozásaim is 
voltak. De végül így maradt, és nem bá
nom, mert kialakult bennem egyfajta ket
tős látás (nem pont úgy, ahogy Hemingway 
mondta, de majdnem: részegen írj, józanul 
húzz). És az a jó, hogy idővel nem a régebbi 
dolgaimat érzem jobbnak.

-  Marosvásárhely, Kolozsvár, Budapest, 
Göttingen -  ezekben a városokban bizto
san töltöttél hosszabb időt, de tudsz szemé
lyes dolgokat Szatmárnémetiről vagy akár 
Homoródalmásról is. Hogyan alakítják az 
embert a helyek, ahol időt tölt? Emberfüggő, 
helyfüggő, évszázadfüggő dolog ez?

-  Tegyük inkább Szatmári és Almást Vá
sárhellyel egy háromszögbe. Ez a háromszög 
adott volt, és meghatározta egész gyerek
koromat, hiszen Vásárhelyen „csak” lak
tunk, de ahogy tehettük, hol az egyik nagy
szülőhöz, hol a másikhoz utaztunk „haza”. 
Ezért minket Vásárhelyen egy idő után nem 
is igen tartottak számon, mert amikor az 
embereknek éppen idejük lett volna ránk, 
mondjuk az ünnepek alatt, mi már árkon- 
bokron túl voltunk. A mozgás lételemünkké 
vált, és talán innen ered az, hogy nem egy 
helyen érzem magam otthon. Ha megkérde
zik, hová valósi vagyok, zavarba jövök, mert 
a valósághoz az állna legközelebb, hogy er
délyi, de ez túl arrogánsán hangzik.

Budapest ugyanazt a szerepet töltötte 
be, mint Kolozsvár, csak nagyobb lépték
ben. Többet követelt, de többet is adott. Ide
genebb világ volt, ezért sokszor kizsigerel
ve éreztem magam, fárasztott pusztán az 
utcára kimenni, és volt, hogy elfogytak a 
tartalékaim. De így viszont ráláthattam az 
életnek olyan oldalaira, amik azelőtt isme
retlenek voltak számomra, és olyan -  példá
ul társadalmi -  problémákkal szembesül
tem, amiknek a megoldásához nem elég a 
szeretet. Kolozsvár erre készített fel, ő volt

az első szerelem, benne tanultam meg füg
getlenedni, de úgy, hogy közben semmi ba
jom nem történhetett. A kimozdulás mindig 
jót tesz, keresni kell az utazás lehetőségeit, 
és ha erre nincs mód, sétálni kell, mindig 
más útvonalakon, mert az tágítja a men
tális térképet. Mondják az orvosok, hogy 
ha az ember feladja a mozgást, hamarosan 
meghal. Ez átvitt értelemben is igaz.

-  Tervező vagy improvizáló alkat vagy, 
esetleg valami más? Gondolkodtál azon, 
hogy hol szeretnél élni, vagy ez valahogy 
mindig adódott? Jó, ha az ember eldönti ezt 
a dolgot, vagy nem? Elsősorban arra gondo
lok, amikor ezt kérdezem, amit Woody Allen 
mondott, vagyis hogy aki nem Manhattan- 
ben él, az bizonyos értelemben viccel... Van 
olyan hely, ahol élni szeretnél? És hogyan lá
tod, fogsz-e ott élni valaha?

— Valahol a kettő között, a megtervezett 
spontaneitás környékén. Szeretem a meg
lepetéseket, de főleg akkor, ha én okozom 
őket. Olykor, ha nem az történik, amire rá
készültem, vissza kell húzódnom egy rövid 
időre, amíg feldolgozom a változást. Tulaj
donképpen csak annyi kell, hogy elhitessem 
magammal, én is akarom ezt. Miután adap
táltam a tőlem függetlenül előállt helyzetet, 
viszonylag könnyen veszem az akadályokat. 
Ez egy egocentrikus világszemlélet, de egy
előre még nem sikerült túllépnem rajta.

Annyira nem tervezek hosszútávra, hogy 
mindig meglepett, és kicsit ingerültté is 
tett, ha a jövőmről kérdeztek. Az is, ha jó
soltak: te biztosan itt vagy ott fogsz élni, 
biztosan híres író vagy jó anya leszel. En
gem inspirál az, hogy bárhogy alakulhat az 
életem, és ilyen értelemben nekem bármi 
jó. A támogató háttér és az elfogadó közeg 
hozzájárult ahhoz, hogy ilyen legyek, erőn 
felül soha nem várt el tőlem semmit. Eddig 
még nem estem le a kötélről. Érdekes, hogy 
a perspektívámra való célzások az alattam 
tátongó űrre irányítják a figyelmemet, én 
meg tériszonyos vagyok. Valószínűleg ezért 
álmodom gyakran azt, hogy repülök.

Vannak olyan szavak, amiktől ka
maszként mindig viszolygás fogott el, és 
menekülhetnékem támadt: ambíció, törek
vés, alázat, hit. Most már azt is tudom, mi
ért érintettek olyan érzékenyen: némelyik 
azért, mert elfojtottam magamban, mások 
meg azért, mert hiába erőlködtem, hogy 
meglegyen. Én lustának és kreatívnak gon
doltam magam, ez egy egyszerűbb képlet 
volt. És közben nem vettem észre, hogy nem 
működöm feladatok nélkül. Az egyik taná
rom azt mondta az egyetemen, ahol soká
ig nem találtam a hangom, és emiatt elég 
passzívan vettem részt a feladatok elvégzé
sében, hogy hiába van a birtokomban a leg
jobb minőségű liszt, ha nem sütök belőle ke
nyeret, megdohosodik. Megjegyeztem.

-  Említettük, hogy fotográfiákat is készí
tesz, és én úgy gondolom, ezek rendkívül éles 
szemről, szociális érzékenységről, fanyar hu
morról és egyféle puritán tisztaságról árul
kodnak. De hogy olvasóink is értsék, miről 
beszélek, kérlek, áruld el, mi köt le olyankor, 
amikor úgy érzed, a látványt muszáj fényké
pen megörökíteni?

— Sokszor vissza kell fognom magam, ha 
nálam van egy gép, hogy ne, nem kell min
dent. Fényképészként mindenevő vagyok,

nincs műfajom vagy „kategóriám”. Bárho
vá nézek, azzal szembesülök, hogy a világ 
milyen összetett és ellentmondásos. Bármi
kor át tudok menni marslakóba, aki olyan 
hétköznapi tárgyakra csodálkozik rá, mint 
például egy rádió, ami távolról egy vicsorgó 
arc, közelről egy blokknegyed madártávlat
ból. Szeretem azokat a képeket, amelyeken 
együtt van jelen két pólus, két ellentétes elő
jelű létező. Néha az a jó fotó, amelyik életlen 
és dekomponált, néha az, ami aranymetszés- 
szemléltetőnek is elmenne. A lényeg, hogy 
egy érzés hordozója és felidézóje legyen.

Amikor exponálok, fokozottabban vagyok 
jelen. Egyfajta szamárvezető is, kijelöli a fi
gyelmem irányát. Mindig meghat, hogy az 
embert meg lehet ismerni a fényképei alap
ján. Na jó, a látásmódját, de az sok mindent 
elmond. Ha Vivian Maierre gondolok, aki 
csak azért lett bébiszitter, hogy legyen ali
bije egész nap New York utcáit róni és kat
tintgatni, hogy aztán egy egész szobányi 
előhívatlan negatív maradjon utána, akkor 
világos, hogy ez a fajta igény (vagy kény
szer) nem csak a 21. század vizuális hul
ladékgyártásáról szól. Én mindig gyűjtöt
tem valamit. Egy ideje hálistennek nem 
fölösleges tárgyak kollekcióit halmozom fel 
(szalvéta-, bélyeg-, teacímke-, matrica-, ra
dír-, szemüvegkeret-, doboz-, képeslap-, író
szer-, kulcs-, szappan-, gumilabda-, üveggo
lyó-, notesz-, plüssállat-), hanem olyasmiket, 
amik fizikailag nem foglalnak sok helyet. 
Például jelenléteket gyűjtök, párbeszédeket 
és monológokat. Ezekhez az együtthatások
hoz lehet stúdium a fényképezés.

-  Megörökíteni -  az alkotással kapcsola
tos fogas kérdések egyike ez, hiszen ez a tevé
kenység, bevallottan vagy sem, az örökkéva
lóságot célozza. Akaratlanul is felmerül az 
érték kérdése. A mindenséggel mérd magad 
imperatívusza és az elnyert díjak kettőssé
gében hogyan mérheti fel az ember az álta
la létrehozott mű értékét, esélyeit? Érdekel a 
valamilyen értelemben meghatározott siker?

-  Minden folyamat beérik, az embert egy 
idő után észreveszik és vállon veregetik. 
Az iskolai évek alatt sokszor lettem győztes 
abban a tudatban, hogy utálok versenyezni. 
Nem ismertem magam, lehetséges, vagy de
rogált beismerni, hogy én is csak az elisme
résre vágyom. De elképzelhető, hogy tény
leg utálom a versenyeket, igazságtalannak 
tartom azt, hogy mindenki egyforma erő
feszítést tesz, és csak egyet vagy néhányat 
emelnek ki a tömegből. Egy gyenge film le- 
forgatása ugyanannyi idegsejt pusztulá
sához vezet, mint egy iskolateremtő műé. 
Tehát valami jót létrehozni nem csak a be
fektetett energián múlik, de ha „nagy türe
lemmel viselt hosszú betegség után” ráér- 
zel a nyitjára, akkor az anyag is hozzáadja 
a magáét. Ez a legjobb érzés.

A nagyszüleim ennyi idősen még a túl
élésre voltak berendezkedve, miközben 
szívvel-lélekkel végezték a munkájukat. 
Nekem már mindent szabad, nem is vagyok 
elég ahhoz, hogy minden lehetőséget kiak
názzak (hol állok én a poligámiától?). Ott
hon azt láttam, hogy ha azzal foglalkozol, 
amit szeretsz, akkor az elismerés csak za
varba hoz. „Hiszen én nem azért...” De per
sze közben a szemforgató rátartinak, aki 
vagy, naná, hogy jól esik. És folytatod.

LÁSZLÓ NOÉMI

2019/2. SZÁM -  JANUÁR 25. 3



HORVÁTH BENJI

M agyar á tira tok :
A k a r la k , h azu dok
(Ady Endre: Akarlak, hát hazudjunk)

ájultan akarlak 
hazudok meredve 
ne nézz a szemembe 
kel és bukik a nap

láttuk már egymást 
pont ahogy kívántad 
az arcokon csillámpor és vér 
bőrt borzoló feszültség

így kell felkínálni jobban 
így kell visszavonni 
kimért fogakkal harapni 
ingerelni amit lehet

beleszövődni egymás táncaiba 
ez volt a szexuális életem 
ez volt nekem a szerelem 
ezek csak előkészületek

ez pedig a bonyodalom 
rossz adás rossz parancsok 
de akit szerettem még szeretek 
többek mint én mert végül

én is több vagyok elszabadulnak 
az árnyak hát milyen igazi 
a tárgy a látszat árapály alázat 
vádak hála szárnyas állat

ki leszek amikor újra látsz?

CSERE PÉTER

Ady arca az örökkévalóságban
Utam Adyhoz
A hatvanas évek elején, elsőéves egye

temi hallgató koromban kezdtem behatób
ban ismerkedni Ady Endre költészetével. 
Az egyik előadáson — a mezőfényi szár
mazású Teiszler Pál adjunktus tartotta — 
szóba kerültek a költői szótárak. Megtud
tuk, hogy a Petó'fié már elkészült, de az 
Adyéhoz még hozzá sem fogtak. Ugyan
csak Ady-rajongó évfolyamtársammal ösz- 
szenéztünk: mi lenne, ha mi ketten hoz
zálátnánk...? Tanárunk arcán meg sem 
rebbent a későbbi évek során nemegy
szer tapasztalt ironikus mosoly, csak eny- 
nyit mondott: órák után nézzünk be Szabó 
Zoltán kollégájához, ő majd eligazít. „Hát 
akkor lássunk is munkához” — tért rá a lé
nyegre „SzabóZé” (ahogy a fölöttünk járók 
megkülönböztették őt a nyelvtörténész 
Szabó T. Attilától). Elsőéves korunkban 
Ady költészetének hangtanával foglalkoz
tunk, másodévesen a költó' motívumrend
szerének jelentéstanával, harmadévesen 
a mondattanával, negyedévesen a diáktu
dományos konferenciára készítettünk ro
mán nyelvű előadást, majd szakdolgoza
tunkat véglegesítettük. Államvizsga után 
derült ki, hogy Szabó Zoltán kiadásra ér
demesnek tartotta munkánk egy-egy si
kerültebb fejezetét.

A könyvkiadás átszervezésének zűr
zavarában nyoma veszett a tervezett sti
lisztikai tanulmánygyűjteménynek, hogy 
aztán jó évtized múltán életre keljen Iro
dalomtudományi és stilisztikai tanulmá
nyok sorozatcímmel. Az egyetem elvégzése 
után Bukarestbe neveztek ki falujáró új
ságírónak, ami számomra „végérvényesen” 
azt jelentette, hogy egyszersmind a tudo- 
mányműveléstől is távol kerültem. (Öt esz
tendeig kellett várnom, amíg főszerkesz
tőm beleegyezett, hogy doktori képzésre 
felvételizzem.) Hanem Ady nem engedte el 
a kezem. És többszöri érmindszenti láto
gatásom nyomán megírtam az Adyfalváért 
hadakozó Papp Aurél című irodalom-föld
rajzi helyszínrajzomat.1 Amikor írásom a 
Korunk centenáriumi számában megje
lent, akkor döbbentem rá, 1977-ben, hogy 
milyen sokat köszönhetek annak az öt esz
tendőnek, amit Ady költészetével töltöt
tem. Lényeglátásra szoktató évek voltak 
ezek, amelyek a szakirodalom révén látó
körömbe hoztak két olyan kiváló 20. szá
zadi gondolkodót, mint Németh László és 
Szabédi László. Előbbi a Magyar ritmus cí
mű munkájával nyűgözött le,2 utóbbi A ma
gyar ritmus formáival, amelyben a tudós 
költő Németh verselméletét is továbbépíti.3 
A szerves építkezések iránti fogékonyságo
mat alighanem nekik köszönhetem.

Miközben Adyt céduláztam, a tanszéki 
könyvtárban ráleltem az Ady-versek ge
nezisére. „Nem hiszem -  dobogtatta meg 
a szívem Németh László - , hogy volna a 
világirodalomban költő, aki formában ek
korát végezhetett. Ehhez az kellett, hogy 
egy nép elfelejtse magát, s egy óriási lé
lekben megtalálja.”4 „Mi volt az Ady vív

mánya? -  tette fel a kérdést a költő halála 
után húsz évvel. -  Visszaállította verselé
sünk folytonosságát első versemlékeink
től -  a jövevény versformákon át -  máig. 
Felújította a tagoló verset, s megmutatta, 
hogy kell az időmértéket a legmagyaro
sabban és legváltozatosabban belevonni 
és kihasználni.”5

Egyetemi éveim során aztán többé nem 
került szóba Ady költői szótára. Azóta is 
várom, hogy a Zrínyié, a Balassié, a Pető
fié, az Aranyé, a Juhász Gyuláé, a Radnó
tié mellett mikor vehetem kézbe az Adyét
is. A számítógépek világában talán nem 
nyúlik túlságosan hosszúra ez a vára
kozás. Hiszen az Osiris Kiadó jóvoltából 
1997-ben megjelent a versek összkiadása, 
a prózai szövegek (cikkek, tanulmányok, 
feljegyzések) pedig az Akadémiai Kiadó 
kritikai kiadása alapján állnak a szótár
szerkesztők rendelkezésére. Egy szúró
próba szerint a magyar szó szerepel a leg
többször Ady költői szóhasználatában, ezt 
követi az Isten, majd a halál.6 Ez lenne az 
egyik magyarázata az Ady nélkül töltött 
lélekszikkasztó időknek? Amelyek szám
űzték a magyar, az Isten és a halál fogal
mát még a költői szótárakból is?

Szerencsére egyetemi mentorom, aki 
nyugati hadifogsága idején tanult meg 
angolul, a nyelvelméleti alapon megúju
ló stilisztikai tudományok kolozsvári mű
velője volt (1927-2007). És mint ilyen: is
kola-alapító is. Ez persze akkor még nem 
derült ki számunkra. Az foglalkoztatott 
csupán, hogy hetente tudjunk beszámol
ni neki az elvégzett munkáról. Tény, hogy 
akkori tanítványai közül heten doktorál
tunk, és az idők során hatan doktori té 
mavezetőkké képeztük magunkat. Ha 
nincs Szabó Zoltán tudományos ambíció
ja, az egyetemi öt esztendő Ady nélkül telt 
volna el. Jancsó Elemér féléves Ady-kur- 
zusa már nem lehetett irányadó számom
ra, ráadásul a saját ifjúságára is emlékező 
szórakozott professzor csak Párizsig kala
uzolt bennünket... Hanem Balogh Edgár 
műfaji rangsorolását ma sem feledhetem. 
O egyenesen Ady életművének a példá
zatával igyekezett a közírás felé „terelni” 
bennünket. Nem melléktermék Ady pub
licisztikája — érvelt nemegyszer; épp for
dítva: a közírásban alakult ki költésze
tének gondolatvilága.7 Ezerháromszáz 
költeményének négyezernyi újságoldal 
volt a melegágya. Utóbb rájöttem, hogy az 
ő felismerései is Bóka László 1955-ös Ady- 
monográfiájára vezethetők vissza: „Ady 
Endre mint publicista készült el, s csak 
egy nagy áttörés jóvoltából lett költő.”8

Németh László ezt a „hatalmas gon
dolkozói potenciát” érezte ki Ady költé
szetéből. Amit annál kevésbé lehetett 
elsikkasztani — érvelt a költő halálá
nak tizenötödik évfordulóján, a Debrece
ni Ady Társaság 1934. március 2-i elő
adóestjén —, mert ez határozza meg lírája 
jellegét; nemcsak egy nagy gondolkozó 
lírája az övé, hanem „filozófiai jellegű lí
ra.”9 Csaknem egy évtized múltán Kodo-
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Csigaház
Lapszámunk 5., 7., 9-14. és 16. oldalát Tar Béla Identitás és paradigma címmel az MTA szegedi 
Dóm téri székházának kiállítótermeiben megrendezett tárlatának anyagával illusztráltuk.

lányi megalapozottan írta le: „Széchenyi 
óta Németh László a legbátrabb és legna
gyobb gondolkodónk.”10

Hadd tegyük hozzá nyomban: Ady nél
kül nem jött volna létre Németh László 
hatalmas gondolati építménye sem.

Németh László életre 
szóló Ady-élménye 
1918-ban
A hetedik gimnáziumi évben, 1918 ta

vaszán Németh László tüdejében elvál
tozásokat találtak a budapesti hadikór
házban. Édesanyja úgy gondolta, hogy a 
jótékony hegyi levegőn való hosszasabb 
tartózkodás jót tesz gyógyuló tüdőgócai- 
nak; annál is inkább szükségesnek mutat
kozott ez a „hegyi kúra”, mivel a decem
berben esedékes hadi érettségi után 
számolnia kellett a besorozással. Ennek 
„köszönheti”, hogy egy nagybányai szó'ló's- 
kertben tölthette a nyarat, a Morgó olda
lában. A Piavénái elszenvedett vereség óta 
egyébként sem foglalkozott már a hábo
rús eseményekkel; túléli a spanyolnáthát 
-  amibe Jancsó Béla csaknem belehalt -, 
és novemberben önképzőköri verset olvas 
fel az ország feldarabolásáról.

Mindezt a dr. Lakatos István által ösz- 
szeállított életrajzi kronológiából tudjuk. 
Azt is, hogy 1918 augusztusában Ady és 
Babits verseivel ismerkedett, sőt Ady ha
tására maga is írt verset.11

Önéletrajzi visszaemlékezésében Né
meth László kitér Ady-élményére. Azért 
volt emlékezetes számára 1918 nyara -  ol
vasható a Magam helyett első kötetében -, 
mert akkor találkozott az új magyar iro
dalommal. A nyaralásra ugyanis magával 
vitte Elek Artúr modern lírai antológiá
ját,12 amelyikben néhány Ady- és Babits- 
verset is talált (Elillant évek szőlőhegyén, 
Szeretném, ha szeretnének, Sugár, Dana- 
idák). A legjobban akkor Az én menyasz- 
szonyom fogta meg: „»Mit bánom én, ha 
utcasarkok rongya«. Ebben volt valami 
gyönyörű, belőlem hangzó; s egzotikum 
mégis, férfi-egzotikum.”13 Ady még élt, de 
a tizenhét éves Németh Lászlót már az Ady 
utáni nyelvteremtés kérdései foglalkoztat
ják. Jelen volt a vátesz-költő temetésén,14 
majd kilenc megrendítő tanulmányban 
tárta fel a magyar gondolkodó -  kinek ver
seiben a magyar sors önmagára eszmélt -  
„lírai székesegyházának” alaprajzát, vázol
ta megépítésének körvonalait.16

Németh László Adyban a nagy gon
dolkodót fedezte föl — telitalálat-értékű 
Grezsa Ferenc 1977-es megfigyelése - , 
Ady költészete kiindulás volt számára s 
nem végpont. „Az utánzás reflexe helyett 
a ráébredés lehetősége önnön képességei
re és feladatára.”16

A költő halálának tizedik évforduló
ján a szegedi egyetemről hazatérő Jan
csó Béla nagy egyetértéssel olvasta az Er
délyi Helikon 1928 augusztusi számában: 
„Ady verte föl bennünk az emberséget; ő 
fakasztotta föl érzéseinket, az ő mitológi
ája szállta meg hajnalködként világra esz
mélő érzékeinket.”17 Akkoriban zajlott Né

meth László perlekedése a költőért. Ennek 
summája: „Adyt én három nagy áram ör
vényének látom. Az első egy ősi, magyar 
tendencia, mely ott lappang a magyar iro
dalom mélyén, s Adyban foglalódott ösz- 
sze legelőször. A másik egy nagy európai 
koráramlat: a tizenkilencedik század má
sodik felének lehelete, mely Nagyvárad, 
Pest és Páris levegőjéből szívódott Adyba. 
A harmadik a vidám életszeretet árama, 
egy új magyar hellenizmus, amely Adyban 
született meg, hogy irodalmunkat mind
inkább magának jegyezze el.”18

Az Erdélyi Fiatalok indulása idején 
(1930), Jancsó Béla testvéröccse, a Sor- 
bonne-ról hazatért Jancsó Elemér így 
idézte fel a háborút követő évek irodal
mi állapotát: mialatt „a nagyrészt régi, 
konzervatív nyomokon haladó középisko
la vagy egészen elhallgatta a modern ma
gyar irodalmat, vagy pedig teljes mérté
kig ellene fordult, és ledorongolta azt”, „az 
ifjúság titokban a padok alatt Adyt olvas
ta, és a modern magyar irodalom zászla
jára esküdött fel”.

Németh László és Jancsó Béla korélmé
nye ugyanaz volt. írói indulásuk is egybe
esett, 1918 után pedig Ady szellemisége 
mindkettőjük számára állandó viszonyí
tási alapnak bizonyult. Ady küzdelmei azt 
példázták számukra -  és közvetve nemze
déktársaik számára - , hogy belső megúju
lás nélkül semmiféle külső változás nem 
hozhat megoldást a Kárpát-medencében 
megosztva élő magyarságnak.

Ady arca az 
örökkévalóságban
Tizenöt évvel Ady halála után Németh 

László megdöbbenve tapasztalja, hogy 
egyre ritkában emlegetik a költőt, „s akik 
emlegetik, egyre kevésbé ismerik”. A ne
gyedszázados évfordulóra rádióelőadással 
készült Ady ünnepére címmel. Amit azon
ban levettek a műsorról, merthogy „ün
neprontó” vádbeszédnek tartották „a ritka 
értékeit ostobán pazarló nemzet ellen”.19 
Németh hitetlenkedve, megrendültén ál
lapította meg: „Annyi Ady-est és Ady-vi- 
ta ellenére Ady műve ma éppolyan kiak
názatlan, életté-nem-vált, mint Kazinczy 
levelezése, Berzsenyi klasszicitása, Szé
chenyi páratlan értékű naplói, Madách 
titokzatos életműve, Arany mélyebb fele, 
Kemény gazdag agyveleje. Negyedszázad 
során még a szokásos irodalomtörténeti 
bebalzsamozást sem végeztük el rajta. [...] 
Teljes Ady-kiadványunk máig sincsen.” 
Majd feljajdulva kérdezte: „Kin nőhet meg 
egy nemzet, ha ilyen nagy írókon nem? S 
mi lesz a sorsa a nemzetnek, amely közé 
ilyen nagy írók is hiába jönnek?”

Kétségkívül, az Ady-sors jelképességé
be a maga írói küzdelmeinek fölöslegessé
gét is belevetítette.20

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

Németh László lírai székesegyháznak 
nevezi Ady költészetét, és maga is szé
kesegyházat épít. Kideríti, hogy Adyt az 
Ószövetség inspirálta, az építő Németh 
László számára, tudjuk, az Újszövetség 
az ihletadó modell. Ady formaforradal
m ának gyökereit vizsgálva megállapít
ja, hogy e költészet „gondolati és formai 
szerkezetéből egy Európa-alatti magyar 
lélek szól”. Majd így folytatja: „A magyar 
irodalomnak lehetnek nagyobb alakjai, 
a magyar önismeretnek aligha van mé
lyebb forrása nála.”21 „Nyugatra hajtotta 
a magyart, de közben ősibb kultúrák fe
lé bocsátott gyökeret: a régi protestáns 
Magyarországon át a Bibliába, saját lí
rikus-vérmérsékletén át a görögségbe. 
Ezsaiás és Apolló: ezek voltak kedves rej- 
tek-nevei. Ó figyelmezett rá először, hogy 
a magyarságnak a keresztyén-latin mű
veltség alatt kell keresnie választott ro
konait, s költészete, mely egyszerre nyi
lall a zsidók vallásos pátosza s a görögök 
félbarbár zsenialitása felé, olyan látha
tá r t  nyit a magyar vers előtt, amellyel 
azóta még szembeállni sem volt képes 
senki sem.”22 Monostori Imrének a Né
meth László-centenáriumra megjelent 
több mint ezer oldalas recepciótörténeti 
munkája23 egyértelműsíti: Németh Lász
ló gondolatvilága Adyból, a régi magyar
ságból és a protestantizmusból táplálko
zik. Joggal nevezte őt is a gondolkodás 
forradalmárának, a tudás és a tárgyi
lagosság apostolának -  erősítette meg 
Görömbei András.24

„Léha beszéd azt találgatni — érvelt 
1934-ben Németh László - , hogy Adyból 
ötven vers marad-e meg vagy öt. Egy szé
kesegyháznak lehetnek jobban-rosszab- 
ban kifaragott szobrai; nem lehet leverni 
párkányaikról őket. Mindegyik mond va
lamit, s együtt mondják ki a templomot. 
Minél jobban ismeri az ember Adyt, an
nál több tökéletlenséget talál híres verse
iben s annál több figyelemreméltót az el- 
rejtettekben. [...] Ady nemcsak keseregte 
a magyarságot, hanem alkotta is.”25

Amikor az Ady-versek hangtanát, szó
tanát és mondattanát „szótároztam”, ak
kor vált könnyebbé a dolgom, amikor fel
fedeztem e költészet — ciklusokra épülő 
-  motívumrendszerét. „1910-re az Ady- 
épület nagyjából készen van -  olvasom 
Németh Lászlónak a Fővárosi Népmű
velési Bizottság 1941-es Ady-estjén ta r
tott előadásában. -  Ha idáig olyan volt, 
mint egy gyorsan növő templom vagy pa
lota, most olyan, mint egy kész katedrá- 
lis, mely kötetről kötetre újból megépül, 
megéneklődik, de csak a pillérei és díszei 
változnak: a szerkezet ugyanaz. Ennek a 
katedrálisnak a terveit a legtisztábban a 
Minden titkok verseiben szolgáltatta ki.”26 
A Minden-titkok összegző verseiből bom
lik ki a legszemléletesebben ez a szirom
virág: Az Isten titkai, A szerelem titkai, 
A szomorúság titkai, A magyarság tit
kai, A dicsőség titkai, Az Élet-halál titkai. 
„Ady Iliászában -  írja Németh László -  
ez a kötet a hajók katalógusa. A ciklusok 
ettől a kötettől fogva állandók, már-már 
rovatszerűek; az utolsó évek forradalmi 
láza s a háború csak félelmetes, szép rá

adás, hogy az embertelenségben szétte
kintő ember még magasabbra vesse ma
gát minden motívumában.”27

A rémlátások közt haldokló poétáról 
írja Németh László: „Adyval az elhagya- 
tottság is jót tesz. Egy darab örökkévaló
ság veszi őt körül. Az életét sajgó ideg a 
Végzet üzenetei elé feszül. Önmaga sorsát 
űzött vadként szenvedi, de az örökkéva
lóság szemével látja: Ifjú szívekben s min
dig tovább.”28

Monostori Imre összegzésében Németh 
László esszéírói világképének alapréte
gei is szervesen következnek egymásból. 
A magyar sorskérdéseket életműve kö
zéppontjába állító író gondolkodásának 
belső rendjét a történelem is motiválta. 
„Ezért érzékelte élete vége felé fölöttébb 
fájdalmasan a magyar nemzeti kohézió 
lazulását — mutatott rá Görömbei András.
— Ezért jelezte már a hatvanas években 
a globalizáció negatív hatását a nemzet 
összetartozás-tudatára, szellemi-erkölcsi 
kohéziójára.” Valahányszor a nemzeti kö
zömbösség és a nemzeti tudat elképesztő 
zavaraival találkozunk, világító fáklyánk 
lehet Németh László Ady-értelmezése, il
letve az ő életművével való bensőséges 
szembesülés. Németh Lászlóban ugyanis 
erős volt az a meggyőződés, hogy európa
iságunk m egtartásának és érvényre ju t
tatásának szellemi feltétele nemzeti mi
voltunk mély rétegeinek a feltárása. „Ezt 
tanúsította számára Ady életműve, ehhez 
adott modell értékű ösztönzést számára 
Bartók Béla.”29

„Az író -  vállalkozás.” A Németh Lász
ló veje, dr. Lakatos István által összeállí
tott rendhagyó életrajzi kronológiának ez 
áll a címlapján. Rendhagyó, mert a szá
raz életrajzi tényeken túl egy szellemtör
téneti kronológiát is köszönhetünk ne
ki. Azt szerette volna tudatosítani, hogy 
a Németh László-i vállalkozást nagy
fokú közösségi felelősségtudat hajtotta. 
A szakkutatás kimutatta: Németh Lász
ló Adyval töltött évtizedei nélkül mennyi
vel szegényebbek lennénk Ady után száz 
esztendővel. Az emlékeztetőre is emlé
kezve nem feledkezhetünk meg arról sem, 
hogy az ő „munkálkodó lényének, szelle
mi küzdelmeinek, életművének legfőbb 
törekvése a magyar nemzet belső kohé
ziójának erősítése, a nemzeti önbecsülés 
táplálása és a magyarság szellemi szín
vonalának európai rangra emelése volt”
-  és marad.

A Szatmárnémetiben és Nagykárolyban 
tartott konferencián (Száz év Ady után, 
2018. november 16—17.) elhangzott elő
adás szerkesztett változata.
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BÁLINT TAMÁS

S zen n yes
kiseposz-részlet

V. fejezet

— M enjünk, m ost, m ielőbb m inden t rág y ú jtan i: h áza t
s összes b a lso rsu n k  a  szegény égetnivalókra.

Égő fáklyákkal sorakoznak az emberek egyre, 
mennyi az alszegi részeken épp mozdulni tud, össze
vissza harangoznak, de a vasvillája is itt van 
néhánynak. Dühösek, féltékenyek, állhatatos m at
rónák, karm uk elől menekülni kizárt, egyelőre 
elfedi tagbaszakadtnak tűnő  termetüket pár 
püffedt orcájú atyafiknak görnyeteg, éltes 
háta, melyet támasztanak ím a kifent, kiegyenge
tett kasza mellett. Némelyek önként, van ki parancsra 
érkezik, olybá tűnő  sorban, m intha vasárnap 
templomiránt menet, éppen ahol megvetni szokásuk 
mindenféle homályos, légbőlvett babonákat.

Néztek mindnyájan, kövirózsás, szűk kapualjnál, 
eljött M ária néni s a vén Vazul érve mögéje 
csak kiabálta az artikulálatlan szavakat be 
Antalbára, nehézkesen áll érvényesülésük 
ekkora ellenszélben a kis kompánia végett, 
még egyelőre azért csak tartja magát regimentjük, 
és farkasszemez itt mindenki, a hős, a bolond is.

Agnes, a karjából letevén gyerekét, a veranda 
lépcsőjére kiáll, lássák, nincs félnivalója, 
nem hátrálna, -  hiába nem érti, ne hallja a kisded, 
hogyha boszorkánynak hívják a szülőanyukáját, 
sőt, ami rosszabb, végül bántódása is essen, 
mert eme abszurd helyzetből még bármi kitelhet.

V e rb u n k o s

Hisz ma az emberek egymást hajszolják bele minden 
elsöprő hülyeségbe, hiába is érzik egyenként, 
hogy túllőnek a célon, gyengének se mutatkoz
hatnak, ím ennek megfelelően jö tt az utóvéd 
támogatásként: például nagyhangú Am álka, 
hallatlan, hogy nem tipegett a legelső sorokban 
eddigelé, vagy a kettéhajlott, ősöreg Eszti- 
néni a szintén élemedett, kapatos Tihamérra 
támaszkodva. A z  esztelen, említésre se méltó 
Mózsi is jött, rokonokkal együtt, ők m ind a korábbi 
mozzanatokkal csak fecsegőben vannak, igy első 
kézből úgyse valószínű, ha tapasztalatokkal 
bírnának, de neveznek az ostobaságba, amelyben 
éppen a döbbenet és a szekunder szégyen elérte 
az ingerküszöböt, jócskán le is hagyva a józan  
észt. Komikus közben szétnézni a kisfalu nagyfán
-  apraja nem lévén - , ahogyan sorakoznak elébe 
egy csenevész nőnek. Nem mervén senki se lépni 
elsőnek, s igazából még, hogy lenne-e terve 
bárkinek, azt sem tudják, csak bambán vicsorognak, 
szikrát vet pillantásuk, lincshangulatot szít 
egymás buzdítása, szemük teli dögkutat ígér.

Vannak visszafogottabb hangok is, ám ahogy otthon, 
jellemzően ezúttal sem hallatszik a szó a 
zajtól. M int példánknak okáért m ár sokat átélt, 
mégse szerénytelen Imre meredt felesége feléje 
kéztördelve, m iként a tömeg vérszagra gyülekszik
-  m it Bulcsú esetén különösképpen letagadni 
sem lehet -, így amiképpen a szomjuk előrevetíti, 
itt se szerezhetnének e patthelyzetre feloldást.

Mert biza könnyen sercen a láng és lobban a széna, 
és kiviláglik az éj, mielőtt rebbenne a szemhéj, 
éget a tűz s belekap, megpörköli m ind a tetőzet 
deszkáit szűk percek alatt. Felperzseli nyomban 
m ind a folyondár indáit, hamuvá lesz a száraz, 
sárga levélhalom, és a gomolygó fü st beborít m in
den csatatéren ténfergőt is, akik megijednek 
nyomban. Ahogy tudnak, szaporázzák rémületükben, 
merre csak érik, üvöltő csődület, ámde maradni 
persze ilyenkor a helyzeten enyhítvén nem igyekszik 
senki se, mersz van a legkevesebb, s a gerinc puha, ritka 
kincs. Ha tucatnyi jel arra mutat, másféle megoldás 
m int megadás nem létezik, így m ár bízni miben sincs.

Agnes a gang grádicsfokain kiterülve aléltan, 
védte a síró gyermeket eddig, azonban a szürke, 
burjánzó gomoly és mellette a pernye beléleg
zése letaglózták. Amiközben a földi valójuk 
semmisül épp meg, s elvesztett eszmélete végett 
menteni képtelen azt, akiért élt, környezetére 
éj feketévé formálódó felleg ülepszik.

Hajnalodóra a hótakaró meglepte a tájat,
kásás nyirka megóvta az építmény maradékát,
s legfőképpen a védtelen emberi áldozatoknak
végzetesen prédává válását. Amikorra
m ár a viharfelhők is szemernyit szétszakadoznak,
és a helyükre tejes köd költözik, árva, gyanús csend,
és amiközben elő sem bújik semmilyen élő,
meg se csikordul egyetlen zár, retesz és kapuajtó,
meghal egy cseppet a lélekkel ma együtt a vidék is.

Agnes -  a pincelejáróhoz húzódva a kisgyer
mekkel -  szűköl, anyagdarabokba borulva, ijedten 
vészeli át a napoknak tűnő  végtelen órát, 
önkívületben. A  kisded elalszana végre egészen, 
csakhogy durva sziréna hasítja a pirkadatot fel.

Visszhangoznak a mellékutcák, lánctalan, üldö
zött kutya kezdene újra ugatni a távoli térben, 
még hanggal ha viselné, míg a kuvik tovaindul, 
sürgősen lecserélve az elkorhadt cseresast, 
és meglibben a szembeni házak függönye is tán.
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MÁRTON EVELIN

Uzun hava
Mottó: Családom a királyságom.
Valahol nekem is uralkodnom kell!

I. Koronáját Vesztett, házi isten

1.
Sokan arra esküsznek, a szubliminális 

információt mindössze el kell helyez
ni. Hogy azután mi jön? Egyszerű 
valószínűségszámítás.

A világ magára hagyta Jement, Jerikót, 
Budát, falvakat és tanyákat, kastélyokat, 
uradalmi parkok vadait és vadőreit, a vi
lág elfordítja fejét, és éppen máshová néz, 
felfelé, a csillagokba, ott véli látni a jövőt, 
és kis kapszulákban fellövi oda is a há
ború magányát, és halni küldi oda is ha
sonmásait.

Mamutállamok úgy tesznek, mintha ve
zetnének népeket és nemzeteket, és mint
ha vinnék a jelent tenyerükben féltve, és 
átadnák azt kis gyermekeknek, akik kép
viselik a jövőt, apró kártyákat adnak, 
a kártyákon némi pénz, átvezet a mából 
a holnapba talán, ám onnan tovább már 
nincsen út, és nincsen név, csak számok.

Kis családi királyságok sorvadnak im- 
périumok perifériáin, koronájukat vesz
te tt királyok és királynők nemzenek 
gyermekeket, a jövőről hallgatnak, nem 
mernek szólni semmit, és a mának is 
csak félve örvendeznek, szertefoszló va
rázs, szitakötő szárnya minden jó, a rossz 
meg súlyos és nehéz, nem mozdítható már, 
örökre megkötött, rá épül minden, a hol
nap, a holnapután.

Kisebb-nagyobb uradalmak, apró ki
rályságok néha olyan nevetséges, mégis 
oly súlyos dolgokon buknak el. Mint pél
dául az irigység, féltékenység és falánk
ság, melyeknek csírája az őstermészetben 
keresendő, ámbátor nem mindenhol jelen
lévő. Micsoda szó: ámbátor! Mint valami 
távoli város neve, ahol idegenek laknak. 
Az őstermészet meg gyilkos és falánk ter
mészetéről ismeretes, de nem hiányzik 
belőle a szeretet sem, ha a szimbiózis pél
dául annak fogható fel.

2 .
...ez az én gyermekem! a hülyéknél is 

hülyébb -  mondta Texnek az ő édesanyja, 
egy város főterén, kora ősszel, kora dél
után. Bár lehet, késő ősz volt, csak eny
he idő, akárcsak most, amikor ezt a me
sét írom. Hogy ki vagyok én? Egy szürke 
névtelen. Tex meg egykedvűen tűrte any
ja előadását, melyet a pádon sütkérezők 
jól hallhattak, de aztán kifakadt, és hol
mi gyémántgyűrűt kezdett anyjától fel
hangon követelni, hogy adná elő hamar, 
ahelyett, hogy az ő jellemzésével szóra
koztatná a tisztelt egybegyűlteket. Isme
ri őt jól mindenki ebben a városban.

A város főterén szép nagy templom van, 
galambok és virágágyás, padok és persze 
macskakő, ahogy az már dukál. Óhatat
lanul és elkerülhetetenül eszembe jutott 
erről a szép szavunkról Duka; a Cipész, 
a dédapám, áldassék a neve. O is király 
volt, uradalma végén deszkavécé állt, ta 

karos építmény, stílussal és hozzáértéssel 
megépítve, cseréptetős. Amilyen egy séta
pálcás úriembernek jár, lett légyen az a 
sétapálca egyszerűbb faanyagból, mégis
csak sétapálca volt. Ki tudja, miért, Duka 
adott erre, még a hétköznapokon is. Fehér 
ing, vasalva, pantalló, kényelmes lábbeli, 
mellény, a mellényzsebben zsebóra helyett 
a kapukulcs, vészesen kikandikál, elvesz
ni készül éppen, szokása neki.

Lakásában is egyfajta rend honolt, az
az afféle összevisszaság, amilyent én ma
gam is kedvelek, még ki nem olvasott és 
már olvasott újságok külön kupacban, csé
szék és dobozok, bennük megannyi kincs, 
vicik-vacak, szerszámok, bőrdaabok, ron
gyok, miegymás. Uradalmam apró. Ben
ne én, a királynő és tiszteletbeli udvari 
bolond, aljas szajhája egyeseknek, má
soknak a szerelem rószaszínű flamingója, 
amint egykedvűen álldogál többedmagá- 
val egy kiszáradt tó mocsaras részén, és 
reménykedve várja az esőt. Ez a mese csa
ládomról szól, királyi sarjak és az alatt- 
valóságot kedvelők szűk köréről, akik 
mindezek mellett, vagy mindezek ellené
re mégis elviselik egymást, ám mint min
den jóravaló udvarban, itt is folynak apró 
intrikák, folyik a bor és a komédia is, meg 
az arisztokratikus bánkódás, görcsös el
vekhez való feltétlen ragaszkodás, siratá- 
sa múltnak és jövőnek, az elátkozott na
pokénak, melyeken semmi jó nem történt. 
Máskor meg folyik sok kacagás, végeér
hetetlen beszéd az ősökről és másokról, 
akik ezt meg azt csináltak, így meg úgy, 
amúgy. Tanulság nincs, habár mindig 
van levont következtetés, és alakul a véle
mény, világkép, világnézet és aztán újra a 
világfájdalom. így megy ez minálunk. Év
ezredek óta — mondta nagyvonalú nagy- 
néném, aki a családra oly jellemző módon 
regényesen gondolkodott. Norvégov, a me
zítlábas födrajztanár megállapíthatta vol
na róla, hogy neki is szelektív memóriá
ja van, akárcsak mindannyiunknak. Ha 
nem lenne már foglalt a cím, de persze az, 
de még mennyire, hogy az, ennek a tör
ténetnek Bolondok iskolája lenne a címe, 
habár iskolát most éppen nem látunk a 
horizonton, nem dereng krétaszagú félho
mály, sem más efféle szenvedések és örö
mök.

3.
Eljövök érted -  így az öreg király.
Hosszú az út, megterhelő -  így a ki

rálynő, az öreg király leánya.
Örökké bízzál apádban, fiam -  mordult 

az öreg király, s fenyegetően hozzátette: 
Készülj! Hajnalban indulok érted. És va
lóban el is indult.

Ki ez az ijesztő öreg hölgy melletted, én 
apám? -  kérdezte az ő leánya, mikor reg
gelek reggelén megérkezett ama lak elé, 
hol leánya létezett az ő szeretett urával és 
annak házanépével, mikor kivel.

Ki más lenne? Hát édes jó anyád, ki fel
nevelt téged ekkorára. Pont ő. Pattanj be 
fiam, mert sietős az utunk, a messzi tá 
volban lobog zászlónk, nem is látszik el 
idáig, hegyeken és völgyeken kell átkel
nünk, hogy megláthassuk végre portán
kat. Addig megszokod újra, hogy ő az 
anyád, beletörődsz, sőt egyenesen örülni 
fogsz neki.

Örülök neki, hisz tudod. Úgy döntöttem 
elmegyek udvari bolondnak, mit szólsz 
hozzá, én apám? Meguntam királynő len
ni, szakmát szeretnék váltani.

A királyságról nem lehet lemondani, fi
am. Eszedbe ne jusson ily esztelenséget 
elkövetni, mert jaj lesz neked. Elfordítom 
terólad áldásos tekintetem, melynek su
garában nevelkedtél éppen ekkorára.

Jobbat mondok én magának, figyel
jen csak rám. Nem mondok le a király
ságról, megalapítom az udvaribolondok, 
struccon közlekedők, hatalm i vágytól 
fűtött asztaliteniszezők és öreg királyok 
királyságát, én, a királynő, akit a fér
je időnként közönséges kurvának nevez, 
imigyen a kurvák és más szemfényvesz
tők is szívesen látottak e babiloni zűrza
varban, amely a királyságom lesz, nem 
független, de nem is nagyon függő külső 
avagy belső tényezőktől, legyenek azok 
akár gazdaságiak.

Megbolondultál, gyermekem, de majd 
jót tesz neked az otthoni friss levegő. 
Az mindig jót tesz, hidd el nekem. A le
gyek majd lehullnak a szobádban, ami
kor hidegebb lesz. Addig hadd zümmögje
nek szegények, egyébhez úgysem értenek. 
Mert hát mire jó egy légy, mondd csak el 
nekem. Sok mindenre jó, persze. De ak
kor sem jó semminek, és főleg nem hagyja 
az embert aludni. Nyáron valóságos mé
szárlást kell végezzek lefekvés előtt, hogy 
némi nyugtom lehessen tőlük, szólok én 
mindig nekik, hogy meneküljenek, mert 
támadni fogok, és ők menekülnek is, de 
aztán csak lecsapok rájuk.

Látom, apám még mindig örömét leli a 
legyekkel vívott csatában.

A harc fiam, örökkévaló — mondta az 
öreg király, és aztán gondolt, amit gon
dolt, mert portájáig nem szólt többé, ott 
meg azonnal szólította valami feladat, el
kószált jószág, éhesen maradt ebek vonyí- 
tása, elfutó vízér, a szokatlan melegtől er
jedő takarmány, és elnyelte őt az éjszaka. 
A királynő lányszobájába vonult, a tera
szon rágyújtott, a kuvik szaggatott mono
lógjába fűzfa susog, távoli gépek és jármű
vek zaja vegyül, és egy pataké, mely évről 
évre közelebb jön. A királynő koronát 
vesztett urára gondolt, szerette így mon
dani neki, uram, ám ezt soha sem vette 
komolyan. Úrnak kutyája van, nem fele
sége, gondolta, és hallgatta saját kutyá
ik csaholását, kik a környékbeli juhászok 
őrzőivel váltottak éjszakai szócsatát. A ki
rálynő lányszobája teraszán szívta hosszú, 
édeskés füstű szivarát, és emígyen elmél
kedett, mert nem volt egyéb dolga.

4.
Mit főztél ma? -  kérdezte volt a minap

I. Koronáját Vesztett, a keményhúsú, iga
zi házi isten.

Teát -  így a királynő, és füstfelhőt bo- 
dorítva szemléli tovább az éj szelíd bé
kéjét, mely az utcákon kósza falevélként 
sétál. Ügyet sem vetve a háta mögött elte
rülő csendéletre csak fújja kifele a füstöt, 
hogy mire gondol, nem tudja senki.

A király megtörtén ejti maga mellé 
táskáját, és sóhajtozva gombolgatja téli
kabátját. A meleg vacsora az álmok ta r
tományában marad, bár persze a tea is 
meleg, és ki tudja, még mi más. A király,

8 HELIKON —



Emlékek

ki már csak valamikori király, éhes. Az
az nem is éhes, csak vágyakozik, ám 
amikor elgondolkodik, mi lehet az, amit 
kíván, megáll az ételeknél, annál távo
labb inkább nem is gondol, reménytelen
nek tetsző a messzeség, melybe felesé
ge, a gyászruhás királynő visszavonult 
mentegetőzés és mindenféle magyará
zat nélkül. Azóta oly szomorú a ta rto 
mány, és vacsorára gyakran nem fő sem 
tea, sem árva lágytojás. A királynő szót- 
lan, üveges tekintete a semmibe néz, éj
szakákra eltűnik ide-oda, ha kérdik, azt 
mondja, a pincében já rt, ott volt alat
tunk mindvégig, egyenesen a szemünk
be néz, nem lehet tudni, hihetünk-e ne
ki, vagy sem. Koronáját vesztett ideges 
és ingerlékeny, ahogy telnek eme napok 
egyre morcosabb és vadabb, lázadni ké
szül, csak várja az alkalmas pillanatot. 
Egy jó játékos számára bármilyen pilla
nat alkalmas, csatát nyerni minden ál
lásból tudni kell az igazi hadvezérnek. 
Ez jó játék, de nem megyek vele semmi
re, jót rá újfent a király, sem az ágy nem 
lett melegebb, sem odakint a rét, nem fő 
sem ebéd, sem vacsora, nincs víg nóta
szó, s ritkul a rejtett kuncogás. Szempil
la királyfi, a kiskirály is lapul szobájá
ban inkább, vagy sehol sem lelhető, ki 
tudja, merre járkál, mit csinál, kikkel 
barátkozik. Szegény Koronáját Vesztett 
vezérem -  gondolja a királynő, s igyek
szik szívét olvasztani, hiszen mi végre is 
kínozná hadai vezérét, hiszen nincsen ez 
neki szándékában. A valamikori király 
mégis szenved, szenvedjen tehát. Gyak
ran rádöbben például arra, hogy hiába 
bitorolja az egész lakást, mégsincs egy 
zárható lyuk, ahová egymagában elvo
nulhatna, hogy pepecseljen valamivel. 
Bánatában, felejtésképpen, és abban az 
illúzióban ringatózva, hogy tartalom 
mal tölti az időt, értékes anyaggal önti 
fel, olyannal, mely nem enyészik el egy
könnyen. Nincs számára ilyen hely. Ettől 
dühödik meg a kerekded hasú házi isten,

aki szigorúan néz, és hang megszakad, 
lehelet megszegik.

A királynő iszonyodik birtokaitól, a bir
tok számára börtön és kelepce, melyek
ből állandóan szabadulni vágy. Átmeneti
leg megnyugtatja a tudat, hogy eme apró 
uradalom terhe nem csak őt nyomja, sze
gény királynő ilyenkor azzal áltatja ma
gát, hogy a megosztott terhek megosztott 
felelősséget jelentenek, ez lenne ugye a jó 
irány, de oly könnyű ezen a szép ösvényen 
elcsúszni, közös felelősség senki felelős
sége, mindenki ártatlan, mindenki hibás. 
Mindennek nincsen állandó súlya, és va
laki mindig elviszi a balhét, így, vagy úgy, 
kinél mi a szokás.

Rossz természetét, mely arra sarkall
ja, hogy csak azt tegyen, amit tenni akar, 
lehetetlen megzabolázni. A királynő nem 
idomítható, mint ahogy I. Koronát Vesz
tettel közös ivadékuk, Szempilla királyfi 
is nevelhetetlen egyed, bár persze bájos, 
mégis oly dühítő egyéniség. Az öreg meg, 
a királynő apja a maga lassúságában va
lóban kimossa a partot mindannyiuk alól, 
és még egy strucc is a háztartás része, és 
megannyi jóbarát, ismerős és rokonok 
egész hada, unokafivérek és nővérek, és 
távoli sógorok sógorai, megannyi nép, kik 
oly váratlanul bukkanak fel, mint a ta 
tárjárás, melyre lehetett ugyan számíta
ni, de reménykedhettek is abban, hogy el
marad.

Senki és valaki mennek valahová, egé
szítette ki a királynő azt a letépett sar
kú reklámcédulát, melyen röviden ez 
állt:... bárki csatlakozhat, fel lehet irat
kozni, együtt zarándokolni, megtisztulni, 
vigasztalódni a hosszú út és visszaút alatt. 
Cím, telefonszám stb.

5.
A királynő megtért ősei földjére vi

lágot gyújtani halottainak, feldíszíteni 
sírjukat. De leginkább azért, hogy szo
bájában időzzön, és semmi olyant ne te
gyen, amit tenni kéne. Télen mindig tele 
lesz a szobám kisasszony-szitakötők
kel -  meséli valakinek, akit mi nem lá
tunk. -  Októbertől áprilisig, bár egyet 
sem láttam  addig élni. Nem tudom, ők 
szeretnek-e engem, de én szeretem őket. 
Ott léteznek egy légtérben valakivel, aki 
voltam, és néha még vagyok. A mennye
zeten üldögélnek, míg kiaszott apró mú
miákként le nem hullanak a furcsa min
tázatú, durva gyapjúszőnyegre. Ó az a 
szőnyeg! De van ám az én szobámban 
szarvasagancs és malomkő, régen hol
tak  csontjai és edényeik. Egy Weltklang 
trombita sárgarézből, sorszáma: 158774. 
Nagyapám fújt rajta saját költésű da
lokat. Szépreményű Tóbiás volt az én 
nagyapám, nem más, úgy igaz ez, mint 
ahogy itt állok, mert ha nem állnék itt, 
mindez nem is lehetne igaz. De lehet, 
nem is trombita az, hanem kürt. Rég 
megfogadtam, hogy elmélyülök a hang
szerek tanulmányozásában, egyálta
lán elmélyülök, de amikor a legjobban 
merülnék, mindig felszínre dob valami, 
és újfent a felszínt fürkészem, ahelyett, 
hogy a mélységekbe alábuknék, mint 
ahogy az kötelességem volna, ki tudja 
már, hogy miért.

Halottak Napja van. Már megint Ha
lottak Napja. Az évek mint kerengő der
visek szoknyáikkal felkavarják körülöt
tem a port, és emlékfoszlányokat szórnak 
a szemembe. Mikor gyermek voltam, csak 
az anyám városában láttam a halált, csak 
ott ünnepeltem a halottakat, igazi ün
nep volt, aznap ehettem először sült gesz
tenyét, és aznap kezdődött igazán a tél. 
Hosszas sétát feltételezett az ünnep, át 
az egész nagy városon. A mi utcánk, egy 
aszfaltozatlan, de rendezett, távoli utca 
a város szélén, egy domb alatt, a dombon 
templom napórával, olyan halottakkal a 
kertjében, akiket már nincs ki látogasson, 
évszázadok óta. Az utca ma már nincs 
meg, átalakult, de a kis temető megvan, 
továbbra sem látogatja senki. Mi a nagy 
temetőbe mentünk, messze volt. Át kel
lett vágnunk a mi kis utcáinkon, aztán 
az egész belvároson, és ki kellett gyalo
golnunk a város egy másik végére, olyan 
helyre, ahonan messzire el lehetett látni. 
A temetőben ilyenkor nagy volt a nyüzs
gés, és még elég tágas a sírok közötti hely 
a baráti tereferékre.

Apámnak a halottak napjáról megint a 
szarvasos történet jutott eszébe, hogy mi
ért pont az, arra próbálok rájönni haszta
lan, azaz érteni vélem, kint a bagoly rá- 
kezdte, vagy bármi legyen is az, ami ezen 
a sírós hangon óbégat. Mint aki éhes is, 
szomjas is, és a jövőbe is lát egyszerre. 
Amíg a halál nincs itt, addig a jövő ré
sze. És apám szarvasai maradjanak in
kább csak szarvasok, ne öltözzenek fájda
lom és hiány téli köntösébe.

6 .
A szarvasok ott álldogáltak valahol 

egy falu határában és békésen rágcsál
ták az őszi vetést. Apám januárban látta 
őket. Éppen elváltunk hosszú hónapokra, 
melyek alatt élt mindenki, ahogy tudott, 
gondolt, amit gondolt, levelet ritkán vagy 
túl gyakran írt, máskor meg egyáltalán.

Legyeim is vannak ugyanabban a szo
bában, melyben a szitakötők, és melynek 
ablaka a tágasságba néz, sok szomszéd 
nincs, az erdő valamikor közelebb volt, 
de egyre csak távolodik, a patak meg 
minden évben közelebb jön egy kicsit. 
Hogy hol van ez? Bárhol, ahol erdő távo
lodik és patak közeledik, akárhol, ahol 
csak tetszik, tetszene, ha lenne egy szo
ba, melyben szitakötők és legyek laknak, 
régmúlt időkből ez meg amaz, és odakint 
évszaktól függetlenül sírósan vakkog egy 
kuvik.

Az uzun hava meg? Azt jelenti, mély le
vegő. A királynő léptet fakó papírlován, 
elmegy, a mese csak úgy véget ér, mint 
fagyott énekesmadár lefordul az ágról, 
nincs tovább.

7.
Leköpöm a múltat
A lélek-pókot, a cudart
Leköpöm a lelkemet is,
Mert visszanyihog a múltba.

Én vagyok Máié király
Én vagyok Máié király
Holdfényes, szelíd arcom
Belelobog a nagy éjbe.
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BARCSAI LÁSZLÓ

Füsti Papó
Mindig Papó darálta a mákot a tésztá

hoz, de azt csak a nyári konyhában lehe
tett, vagy a tornácon, mert a daráló rögzí
tője felsértheti Mama asztalát.

-  Rakok alá rongyot! — tiltakozott Papó 
karácsony eló'tt, mikor a bejglikhez kel
lett jelentős mennyiségű mákot megőrül
nie. Őrölni. 0  így mondta.

-  A diót daráljuk, a mákot őröljük, 
csepp unokám.

-  És a húst? — kérdeztem vissza.
-  Azt is daráljuk, a káposztába -  szólt 

oda Mama. -  De ne tartsd fel nagyapádat, 
mert így nem lesz a bejgliből semmi. Na, 
eridj, öreg!

-  Minek az a sok terítő' az asztalra, 
senki észre se venné a karcolást -  zsém- 
belt Papó kabátot húzva. A nyári konyhá
ban nem volt állandó fűtés, eldugott szil
vapálinka annál inkább. Májusban már 
kint őröltük az utolsó adagokat. A tél 
alá vetett új növények előbb virágoz
tak a kertben, a fecskék pedig elfoglal
ták a tornác gerendáira épült fészkeiket. 
Papó évente gondosan letisztította a fecs
kepelenkákat, amiket ő rakott fel az el
ső fészkek épülésénél. Ahogy egyre több 
generáció épített fészket az évek alatt, 
úgy szaporodtak a deszkák is. Ez min
den költési időszak után egyre több ta 
karítani való guanót jelentett, de ezt nem 
bánta. Szerette őket. Feljegyzéseket ké
szített a fecskék érkezési és távozási idő
pontjairól, költési idejükről, a kikelt fi
ókák számáról, első repülésükről, majd 
költözésükről, hogy hányán térnek visz- 
sza a szülőfészkükhöz, mennyi idő alatt 
választanak párt maguknak, építenek új 
fészket, hányszor költenek. Neveket adott 
nekik, számon tartotta, hogy az adott 
legidősebb generációból kik nem térnek 
vissza. Több évtizednyi jegyzetet halmo
zott fel a fecskékről füzetekben, ezeket a 
tulipános lóca fiókjában tartotta, a tor
nácon. Azon ültem, a darálót rögzítette 
az asztalon és rákezdett, akár egy me
sére, én meg áhítattal hallgattam őt és a 
ház körül hangosan csivitelő madarakat, 
fecsferikéltek, ahogy mondta. Mikor meg
állt, mákot töltöttem az őrlőbe és folytat
ta, hogy az Öreg Marci nem tért vissza 
szegény, az ő fiókája, a Dalos Marci vi
szont három fészekaljat is összehozott ta 

valy a Jucival, jöttek is fészkelni, azok
nak még nincs nevük.

-  Majd legközelebbre találj ki három ne
vet Papónak, hogy beírja a füzetbe! Jó?

-  Már most is tudom!
-  Majd megmondod akkor. Csinálunk 

megint mákos tésztát! Jó lesz?
-  Jó! -  kiabáltam. -  Mama mákos tész

tája a legfinomabb a világon!
Ha meglátogattuk őket, mindig má

kos tésztát kértem, hiszen itt volt a leg
finomabb. Mert Papó őrölte a hozzávalót, 
még az után is ugyanazzal az öreg dará
lóval, hogy Anyám vett nekik egy elektro
most. A Mama metélte tésztán érezni le
hetett az öntöttvas cukor és mák oldotta 
ízét. Imádtam. így telt ez évről évre, me
sélte a fecskéket, őrölte a mákot. Idősödve 
már én vittem neki üres füzetet, távcsővel 
lestük a fecskéket, kiszámoltuk, hogy egy 
nap egy füsti ezer szúnyogot kap el. Aztán 
egyre kevesebb fecskéről tudott jegyzetel
ni. Dühöngött, ha repülőről irtottak a fa
lu felett, összeveszett a szomszéddal, mert 
szigeteléskor leverték a fészkeket, utána

riasztót tettek az eresz alá, hogy ne köl
tözhessenek be a madarak. Az utolsó évé
ben már csak egy pár költött. Azzal biz
tattam, hogy ezek a fiókák majd jövőre 
fellendítik a populációt, és kell majd egy 
új füzet.

-  Afrikában megették ezt a két utolsót, 
azt álmodta, délben nem evett, csak kitöl
tött egy kupicát, kiült a tornácra, és az 
eget bámulta. Jöttem, mentem körülöt
te, nagyokat sóhajtott, a pálinkához nem 
nyúlt. Mi lelt, Öreg, harapjunk valamit 
uzsonnára, szóltam oda neki. Akkor fel
állt, azt mondta, hogy nyár ugyan lesz, de 
fecske már nem, be is írtam, hogy vége 
— meséli Mama az utolsó napját. Akár a 
kékderes mákgubók a szélben, a pityer- 
géstől megrázkódik a hamvasítótól kék 
ősz feje. A lócán ül, ahol én ültem gyerek
ként. Őrlőm a mákot előbb, majd a cukrot, 
hogy maradjon az az íz. Tátong bennem 
a hiány, olyan hatvanévnyi üres fecskefé
szeké, de tudom, hogy pontosan elfér ab
ban a Papónak szánt füzetben, ami a há
tizsákomban lapul.

Zebravadászat
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Nincs sár
Egy másik álmomban labdát kapok 
a középpályán. Kontratámadás. 
Látom, ahogy a szélsőnk kilép 
két védő közül. Indítanám, de a 
lábam elfelejti, hogyan kell elrúgni 
a labdát. A csapattárs lesre fut.
A legrosszabb, hogy másodpercekig 
le sem szerel senki. Várják, mi lehet 
a csel. Szótlanul, összeszorított 
foggal próbálom kihúzni magam 
a sárból, pedig nincs sár. Döbbenten 
néznek a lelátói apák, megáll 
kezükben a sör. Vergődöm az 
empatikus csendben. Óvatosan felém 
nyúl egy láb, aztán sípszó, és 
csak most kezdődik a meccs.

ADAM SZILAMER 

Finn erdő
„Micsoda gyönyörűség hanyattfeküdni
az erdőn s felfelé nézni!”

(Turgenyev)

De rohadt unalmas ez a Finnország, 
szép, hogy erdő, meg tó, de hogy ilyen le
gyen az egész kibaszott ország, az azért 
már túlzás, panaszkodott Mateusz, aki 
ham ar megbátorodott az ajándéknak ho
zott olcsó lengyel vodkájától, amit kényte
len volt kínos, hosszadalmas célozgatások 
árán megnyittatnia a hósztunkkal, mert 
itt ugye minden kurva drága, főleg a pia, 
hogy inni se tudjon az ember, ha unatko
zik, folytatta Mikának, couchsurfinges 
fogadónknak. Tényleg, mielőtt idejöttünk 
volna, én is többre számítottam, a rek
lámok ismét átvertek, a „bámulatos té
li csodaország”, meg „lenyűgöző látniva
lók” és hasonló címszavakkal, bár amikor 
az 5 remek tipp, amiért érdemes elutaz
nod a finn Lappföldre című valamelyik 
zs kategóriás blog cikkét olvasva az öt 
remek tippből egy az „igazi mikulás” és 
egy a friss levegő volt, már kezdett gya
nússá válni az egész. De kívánkoztam 
már északra, meg amúgy is elegem volt 
már az otthonból (bár anyám sms-ei itt 
sem hagytak nyugton), és a lengyel ha
veromnak, Mateusznak is mehetnékje 
volt, bármerre, gyorsan elkezdtünk szál
lást keresni. Ráadásul pont jól jött ki a lé
pés, munkahelyet váltottam, és miután 
az egyiket ott hagytam, a másikban sem 
kellett egyből kezdenem, egy egész hónap 
szabadom volt. A sikertelen lappföldi tú
ra után aztán, mivel a három nap alatt 
végig felhős volt az ég, és még az Északi 
Fényt sem láttuk, Helsinki fele menet az 
első hely, ahol megálltunk, valahol a fő
város és Lappföld között félúton volt, egy 
kisvárosban. A fáradtságtól, az italtól és 
a csalódottságból eredt dühtől ham ar ki
dőltünk, és a reményt keltő Mika ajánla

Narancssárga elefánt
Almomban Sz., az ex-barátnőm 
rántottat készít. Úgy teszek, mintha 
nem lenne szokatlan semmi. Új fülbe
való van rajta. Nem kérdezem meg, 
mikor jött vissza, nem szokás elfelejteni. 
Innen nem menekülhetek tovább. 
Szeretkezünk. Honnan tudja, 
hogy nem szeretem a szót?
Boltba indul, én pedig megint, hogy 
innen nem menekülhetek tovább, és 
ha így kell leélni, hát így fogom.
Fúrni kezdenek. Tekintetem a fali
órára szegezem, amit egy általános 
iskolai technika órán csináltam: 
narancssárga elefánt kerámiaalapon.
A megkönnyebbülés, hogy nem sze
retjük egymást, tizenhét percig tart.

tával aludtunk el, hogy holnap elvisz va
lahova, ami legyen meglepetés.

Reggel vagy egy órát autóztunk, több
nyire az erdő mélyébe vágott utakon, előbb 
szélesebb, aszfaltozott, majd kavicsos 
úton, a táj pedig semmit sem változott, vé
gig fenyővel tűzdelt nyír, egy-egy tó, mint 
az utóbbi másfél hétben. Talán pár nap 
is elég lett volna. Csendben autóztunk, 
csak az a borzalmas zene zavart, amit 
mindig bead a rádió, mióta itt vagyunk. 
Valami lehangoló tónusban, béna alapra 
mond fel egy felsorolást egy faszi, és min
den szó után a pilalla következik, amit ki 
tudok venni. Egy szakaszt értek csupán: 
facebookpilalla, youtubepilalla, internet 
pilalla, és így megy ez végig. Borzalmas. 
Én Mateuszsal bóbiskálni próbáltam a 
zene ellenére is a minibusz dülöngélésére, 
Mika csendben vezetett. Aztán letértünk 
egy mellékutcácskába, és egy nyílt tisztá
son leparkoltunk. Egy épület volt hozzánk 
közel, egy filagória mellette, majd a tisz
tás közepén egy házikó, előbb szaunának 
gondoltam, és a tér végén egy nem túl ma
gas, lecsupaszított dombocska. Az autóból 
kiszállva láttam, hogy egy másik pickup 
is parkol mellettünk, a platójára kipakol
va gitártokszerű valamik. Mateusz, mint 
valami beavatott, egyből ujjongásbán tört 
ki, Mika bemutatta Jarkko barátját, és 
üdvözölt minket a lőtéren. Emlékszem, 
mesélt valamit tegnap Mateusz fegyve
rekről meg vadászatról Mikának, de nem 
figyeltem a beszélgetésükre. Meg azt tud
tam én is, hogy eljár néha Krakkó közelé
be vadászni a sógorával, tehát valahogy 
összeállt a kép. Az unióban nekünk van 
a legtöbb fegyverünk, mondta Mika nagy 
büszkén, fülig érő mosolyával a finn va
dászhagyományokra is utalva. Na lám, 
mi van itt, folytatta, miközben kinyitotta 
a kisbusz csomagterét, és vagy három gi
tártok jelent meg. Szerre bontotta ki, mi
közben bemutatta őket: egy Mauser, egy 
Browning, meg a kedvence, a Winchester, 
és közben sorolta, mi mire Jó ”, azaz mit 
lehet vele ölni. Én soha nem voltam oda a 
fegyverekért, nem vonzott, még játék for
májában sem, de benne volt, hogy ha le
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hetőség jön, akkor kipróbálnám, de csak
is lőtéren. Na, tessék. Mindezek ellenére 
meglepődtem, hogy milyen szépnek talál
tam őket, valahogy filmekben vagy képe
ken sokkal ridegebbek, semmilyenebbek. 
Közben Jarkko is eló'szedegette hasonló 
fegyvereit, Mauser meg egyéb, második 
világháborút idéző nevekkel dobálózott, 
amik talán a videójátékos múltamnak 
köszönhetően ismerősen csengtek. Annyi 
különbséggel, hogy tőle előkerült egy sö
rétes, meg egy vadászíj is, na, az viszont 
kicsit jobban érdekelt, de ezt majd a vé
gére hagyjuk, mondta, ahogy észrevette, 
hogy megörültem a csendesebb eszköz
nek. Kissé csalódott voltam, de legalább 
Mateusz ugrott ki a bőréből, és nagyokat 
röhögött a két finnel, ami kicsit engem is 
felvidított a borongós időben. Miután kör
bement a vodka, csak egy korty, és tették 
is el, nem játszunk, mondta Jarkko, csak 
a hideg stb., felkaptuk a fegyvereket, és 
a bódé fele vettük az irányt. Mint kide
rült, és ahogy már sejtettem a fegyvereket 
megpillantva, nem szauna, mint ahogy 
megszokott funkciója ez a magányos erdei 
kunyhóknak Finnországban, hanem lőál- 
lás volt a tér közepén. Egy kis magasított 
részre épített, belül két fülkére elválasz
tott helyiség volt, az ablakok előtt kipár
názott rész, és egy-egy szék. Míg Mika a 
füldugókat osztogatta, Jarkko felrakta a 
dombocska tetejére a céltáblákat. Előbb 
töltények nélkül, csak vegyétek fel a fegy
vert, és próbáljatok célozni. Majd húzzátok 
meg a ravaszt, egy párszor golyó nélkül, 
hogy szokjátok az érzékenységét, oktatott 
Mika. Szétnéztem a falnak támasztott 
fém- és faeszközök során, majd találom
ra elvettem egyet. Jó az a Mauser, szólt 
oda mosolyogva Jarkko, majd bizonyta
lanul visszamosolyogtam. A súlya lepett 
meg leginkább. Felemeltem, a távcsőbe 
néztem, semmit nem láttam, majd le kel
lett tegyem, nem bírtam. Még egyszer pró
báltam, valahogy megtaláltam a célt egy 
pillanatra, de a súlya megint lehúzta. Pró
báld ülve, mondták, mire immár sokkal
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könnyebben találtam meg a fehér táblát, 
de az bizonytalanul imbolygóit, és az alig 
érezhető mozdulatok tíz métereket jelen
tettek a célzásban. Soha nem gondoltam, 
hogy ilyen nehéz feladat ez, aztán szólt va
lamelyik, próbáljam a ravaszt is. Épp hogy 
hozzáértem, kattant. Ezt az érzékenysé
get soha nem néztem volna ki egy fegy
verből.

Mika kivette a kezemből a puskát, és 
egy ránézésre is hatalmas, hosszú töl
tényt helyezett bele. Akkor, ha eddig nem 
tettétek be, most mindenképp, utalt a fül- 
dugókra és ő maga egy fejhallgatószerű 
valamit is felrakott. Felemelte a vállához, 
fémes kattanás hallatszott, miközben ki
biztosította, majd célzott, és az idő mint
ha megállni látszott volna, nem mozdult 
senki, a szél tisztelettudóan megállt, hogy 
még véletlenül se befolyásolja a golyó röp
tét, a fák mintha elhúzódnának a golyó 
útjából a cél mögül, majd hirtelen, mintha 
villám csapott volna a kis bódéba, óriási 
durranás, és másodpercekig süvítő vissz
hang. Sokkal félelmetesebb és hangosabb, 
mint ahogy a képernyőn keresztül eddig 
átjött nekem, és az iménti kis kedvemet 
el is ijesztette a mostani robaj. Szinte te
libe, szólt Mika és felém nyújtotta a bes
tiát, most te jössz. Mateuszra néztem, fü
lig ért a szája az izgatottságtól, inkább a 
gyerekre hagyom, intettem feléje, mosolyt 
erőltetve az arcomra, és a kis lengyel ke
zek már szorosan rákanyarodtak a fegy
ver fájára.

A bódétól balra mentem be az erdőbe, 
nagyon kellett már pisilnem. Egy szál 
cigire is rágyújtottam, minden nagyon 
nyirkos, most a fák között is lehet pöfög
ni. Óriás durranás, majd elismerő hangok, 
és valaki a nevem kiáltja. Folytasd, mind
já rt jövök, szóltam vissza a vállam fölött, 
a cigivel a számban ügyeskedve, miköz
ben a sliccemmel bajlódtam. A fák között 
vékony kék vonal húzódott meg. Egy újabb 
tó. A fákon jelzések mutatták a túraútvo
nalat. Rezgeti a zsebem, és míg elővettem 
a telefonom, elindultam közben az ösvé
nyen, hogy távolodjak a hatalmas dur
ranásoktól. 5 olvasatlan üzenet. Mind 
anyám: Szia drágám, remélem jól telik, vá
runk haza. Egyél rendesen. Mindennap ír,
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többször is ugyanazt, és már kurvára ide
gesít. Nehezen viseli még azt is, ha csak 
néhány napra lépek le. Alig tudom meg
állni, hogy ne küldjék vissza valami le- 
baszást, de végül csak elrakom a telefont. 
Most már baszottul el kéne költözzek. Ott 
csesztem el, hogy az egyetem után egyből 
nem külön mentem, hanem vissza a csa
ládi házba. Csak nehezen kaptam mun
kát, s nem lett volna pénzem albérletre. 
De most már tényleg kéne valamit, az új 
munkahelyem már rendesen fog fizetni
is. Mit mentegetem magam? Még a szüli- 
napom előtt elhúzok, az száz. Sajnálom a 
húsz éves naiv énemet, miközben remény- 
teljesen azt tervezte, hét éven belül saját 
lakása, felesége és gyereke is lesz. Na tes
sék... Legalább így eljutottam ebbe a gyö
nyörű országba... Vajon, ha elköltözöm is 
mindennap írni fog anyám? Hogy még a 
világ másik felén se legyen nyugta az em
bernek.

Az erdő üres volt, és csak a fagyos szél 
borzolta fák okozta egyenletes suhogás 
hallatszott, amit alkalmanként egy-egy 
lövés és az azt követő visszhang taglalt. 
Az állatok több kilométeres körzetben fel
szívódtak. Az erdő gyanakodva szippan
totta be a felegyenesedett állatot a mély
re. Az alak az erdőben egyre csak ment az 
ösvényen, miközben lépésenként elkezdte

megtervezni, életében először, a jövőjét. 
Elköltözik, az már tiszta, valahol egy nőt 
is talál, így tovább. Egyre izgatottabb volt, 
még az elején összerezzent a lövésekre, de 
ahogy távolodott az erdőben, a fegyverek 
zaja csökkent, a gondolatai pedig fordí
tottan arányos módon hangosodtak, egy
re élénkebb víziók jelentek meg, az ar
cán folyamatos mosoly látszott, ahogy a 
két, majd három szobás lakásába a gyere
két képzelte el topogni. Már vállalkozását 
tervezte, miután lesz elég pénze rá, aztán 
az unokáinak a karácsonyi ajándékot. Lé
pésről lépésre eltervezett most húsz, har
minc évnyi életet, amit eddig elmulasztott. 
Az ösvény ekkor mintha szándékosan vál
tott volna irányt, és vezette volna kedve 
szerint.

Az M98-as Mauser Magnum ravaszá
hoz óvatosan közelít egy mutatóujj. A cél 
középen, egy pillanatra a szél is megáll. 
A mutatóujj lassan az apró fémhez tapad, 
majd finom nyomást gyakorol rá. A ra
vasz átkattan a holtponton, aminek kö
vetkeztében a szeg megüti a töltényt. Ezt 
óriási robaj követi, a fegyver pedig nagyot 
lök a vállon, miközben a Holland & Hol
land tervezésű .375 típusú lövedék körül
belül 760m/s-os sebességgel elhagyja a 62 
cm hosszú puskacsövet, megteszi a közel 
100m távolságot a céltábláig, ami ez eset
ben egy erre a célra nyomtatott karton
lap. A lap közepén levő fekete pontba talál. 
Az egyetlen telitalálat a mai nap. A löve
dék gond nélkül szakítja át a céltáblát, se
bességéből alig érzékelhetően, de folyama
tosan veszítve. Elrepül kettő, majd három, 
négy fa mellett is a közöttük levő keskeny 
folyósót megtalálva, majd a lőtér mögé ka
nyarodó ösvényen vigyorogva izgatottan 
sétáló ember oldalát találja el. Előbb á t
szaggatja a bélelt farmerdzsekit, majd a 
kockásinget, a pólót, míg végül a testbe 
valahol a 9. és 10. borda közt hatol be.

A lövedék egyből leterítette a földre a 
nem túl nagydarab állatot. Mosolygott. 
Valamit mondott, motyogott, ha jól lehet 
érteni, valami neveket, tán az unokái ne
vét mondogatta. A nyirkos talajon alig lát
szott a folyamatosan szivárgó vére. A mo
solygó nagyvad boldogan pihent a puha 
földön. A fák levelekkel igyekezték be
takarni. Lassan most már a hó is biztos 
megérkezik.

N A G Y  B E T T I
Szedek egy gyógyszert,
az onkológián írták fel, 
és hull a hajam tőle.
Panaszkodom róla Istennek.
Ugyan, úgyis túl sok hajad volt, mondja. 
Én meg mondom neki: na de...
Ó meg nekem: dugulj már el, 
nélküled is sok a dolgom.

Itt vagyok egyedül a hegyben,
csak hulló falevelek zavarják a csendet.
Itt, az Isten háta mögött,
ahol csak délig van nyitva a bolt.

Igen, ez csők a Hold
És nincsenek itt a beígért hullócsillagok.
Hiába gyűjtöttem kívánságaimat, 
tartják magukat stabilan. Egyik sem zuhan.

Este eljött velünk egy beijedt kutya, 
szerintünk pumi, ő meg nem tagadja.
Valami bántja, és valamitől fél.

Ülünk a lépcsőn: a talált-beijedt pumi meg én, 
és nézzük az eget.
Igen, ez csak a Hold -  gondoljuk egyszerre.

Nem tudom, mi bánt, és mitől félek.
A mocskos csillagok meg odaragadtak az éghez, 
nem kacsintanak, nem is hullanak.
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október, innentől fűteni kell,
és messze a most is még innen
gesztenye, kötött sál, forralt bor, fahéj,
és bassza meg, leírom: isten
ötven meg hat meg hatvan meg nyolc
az kilencven fölött van bőven
de mi volt akkor a harminckilenc,
és miért rettent reggel a negyven?
eljön az ideje a számláknak is,
de addig is vasárnap, Pearl Jam és hasis
eljön a pillanat, mikor Sziddhárta is rágyújt
mikor a nap majd nyugaton,
mikor apró zsidópuják az égből
mikor halott gyermekeket mos partra a tenger
a buddha a zsebét tapogatja, tüzet keres
feláll és elindul, a fa alatt fű, a fűben kopár folt,
ott ült, négyezer évig, valahol Szíriában
a fa még egy pillanatra úgy marad,
aztán összeroskad, mint a WTC
beszakad a föld, feltör a láva, elrákosodnak a gyümölcsök,
gyönyörűen kivirágzik a sarkvidék,
az emberek kettős sorfalat állnak,
hátulsó pár előre fuss, az emberfolyosóban előre,
a többiek ütik, köpik, keresztrefeszítik,
felrobbantják, regisztrálják, visszatoloncolják,
megbasszák, kiröhögik, kiteszik a netre a szexvideójukat, befogadják,
nem fogadják, integrálják, kifizetik, borravalót adnak,
aztán lelövik és megeszik őket. következő pár
október, innentől fűteni kell,
és nem tudom, mit mondott Beauvoir,
mikor egy reggel októberre ébredt
és nem tudom, Buddha is
hányas buszra vár.

Hiri Zolinak

Az igazolványképem egy aszfaltra ejtett törött tükör.
Boldog családok lépnek rajtam. Ima vagyok, ami helyettük öl.
Az a néhányszáz év a megváltás, a tükör-léttől a homok-létig 
ebben a kongó váróteremben, ahol a tükörcserép villanását sem értik.

Az ürességet könnyű kongatni, isten nevét már nehezebb, 
isten neve csak a tükörben létezik, nehogy hiába szádra vedd, 
mert véresre vágja az ajkad. Ez a vér a magány.
Várom, hogy a cipőtalpak homokká őröljenek.

A homok nevét szádra hiába ne vedd, nem érdemes, 
mert kezdetben vala a homok, szétbaszott műremek.
Porból tükörré káromkodjuk magunk, az aszfaltra fekszünk. 
Várom, hogy a cipőtalpak homokká őröljenek.

Old School
mint tüdőbe szívódó kannabisz
és a megfertőzött nyálkahártya
valami volt vonat ha messze visz
egy szétbombázott állomásra
mint a Harry Potterbe ragadt tudat
mikor éjjel is csak erről álmodsz
vagy széthajlított ördöglakat
mert elönt a düh a szégyen a pátosz
és elönti a szöveget az arcot
a fél naprendszert a kurva szobát
mert nem megváltást kell keresnem hanem kudarcot
végórát mikor leköp szerelmes letagad barát
fogorvosi székben a fájdalomra várni
gazos udvar koszos gecsemáni
és pont mint ez a hányás vagy másnapos erekció talán
a pont mikor mindegy hogy jófej vagyok vagy geci
mikor a nagyfiúk megvernek az iskola udvarán
meg minden amit nem tudok megemészteni
Kurt Cobain ahogy Courtneyval smárol
motorinával felöntött padló
öreg álmok a húgyszagú iskoláról
derékszög kongruens átló
mikor a hasonlat határozóba fordul
és hirtelen gennyes lesz a nyelv
ami fent az lent ami elöl az hátul
faszom Hermész Triszmegisztosz-elv
gennyes lesz a nyelv és ezt a gennyet is ki kell nyomni
mert megfertőzheti a tudatot
megszűnik a ritmus szakít az ok és okozat
beleremegnék én is de csak várom a hasonlatokat
mert hasonlítani akarok kérlek végre
egész nap hasonlítani
mindegy mit mivel és mindegy kire
és mindegy hogy erre Isten is rámehet
baszd meg hogy utálom a rímeket
ma válik dadogóvá testbeszédem
ma követelem az önsajnálat jogát
ma megünneplem minden veszteségem
elnézem hogyan lesz a hasonlatból metafora

Barcsai László 1988-ban született Mis
kolcon, jelenleg is ott él, kulturális és 
irodalmi szervezőként dolgozik. 2008 
óta publikál, az Orka Csoport és a Siam 
Poetry Miskolc alapítója.

Purosz Leonidasz 1996-ban született 
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Édentől
Nyugatra
(Folytatás előző számunkból)

Mintha álmában látta volna mindazt, 
amit olvasott. Nyelvtudása hézagos volt, 
gyér, kopott, mégis megértette nevelőany
jának az akaratát. Olyan sokszor mesélt ne
ki a félhomályban, a holdvilágnál, sötétben, 
hogy a rejtély, a titok, a misztérium termé
szetes volt, érezte, hogy Béres Regina szelle
me itt van, itt jár láthatatlanul a vendégszo
bában, a falu mezején, a dombokon, a kihalt 
Kisalmás romházai között.

A levélhez csatolt rajz megdöbbentette.
Az ovális alakú terület beosztása bonyo

lult labirintus volt!
Ágyúsokra, kis parcellákra, foltokra, szi

getekre osztotta Regina mama a hatalmas 
kertet, de a részek között csak egy önma
gába visszatérő' ösvényen lehetett közleked
ni. Ahová helyezte a rajzon a kaput, onnan 
kellett elindulni, nyilak jelezték minden
hol az irányt, és ugyanoda lehetett vissza
jutni. John tudott arról, hogy Regina mama 
rengeteget olvasott, valahol találkozhatott 
a rejtélyes alakzattal, ami próbára teszi 
a vándort, amelyen bolyong a mondái hős, 
csak azt nem tudta, mi volt a szándéka vele. 
Életszimbólumnak szánta volna?

Gyönyörű betűivel mindenhová beírta a 
virágok nevét, abban ő egyetlen egy szabá
lyosságot fedezett fel, a szélekre, mintha se
lyem vagy vászonanyagot férceit volna be, 
jázmint, rezedát, majoránnát, citromfüvet, 
mentát és levendulát tervezett. Ezek mutat
ták a labirintus ösvényének kanyargós útját.

John csak néhány virágnevet ismert ma
gyarul, de amúgy sem neki kell kivitelez
ni a tervet, majd az asszony, akit felfogad 
Nagyalmásról, az megcsinálja. Lucia segít 
kiválasztani a legügyesebbet, s ha szüksé
ges, a közeli város kertészetéhez is lehet for
dulni segítségért.

Nem feküdt le, meg sem próbált elalud
ni, úgysem sikerült volna, állt az ablak eló'tt, 
sétált a szobában, várta a virradatot, hogy 
kimehessen a szellemek falujába.

Mekkora teher zuhant rá! Elölró'l kell 
kezdeni a teremtés reménytelen művét!

A polgármester titkárnője, Lucia törte az 
angolt, s magyarul is tudott. Ót vette ma
ga mellé, megmondta, mennyi óradíjat fizet, 
Albu, a kocsis fölsegítette őket a magas ha
tárra, azzal szokta járni a hivatal a környék 
apró falvait, halottaskocsinak is használták, 
és a két szürke kikocogott velük oda, ahol 
John Taylor született.

Egyenesen a sírhoz mentek. Magasan, 
a falu fölött volt a temetőkert, mert a kes
keny völgy lapályai hamar felfutottak a 
meredek dombokra, messze lehetett látni 
innen, de John Taylort nem érdekelte a pa
noráma, szeme a sírkő feliratára meredt:

ITT NYUGSZIK
BÉRES REGINA,
A LÁTÓ ASSZONY
Nehézkesen magyarázta Lucia, mit jelent 

a látó asszony. Az angolban nincs ilyen idi

óma, s ha van, mást jelent. A szem látását 
jelenti, de itt Béres Regina belső látásáról 
szól a felirat.

Elmesélte ott a sír mellett azt is, hogy a 
végbúcsúra akkora tömeg özönlött a kör
nyékről, sőt az ország más megyéiből, hogy 
be sem fértek a temetőkertbe, a kapun, 
a kerítésen kívül is álltak sokan.

De a pap dörgedelmesen szólt arról, hogy 
Istennek eltévedt báránya volt Regina, más 
utakon járt, nem követte az anyaszentegy- 
ház tanítását, soha be sem tette lábát az Is
ten házába, pogány módon élt, ezért mond
jon töredelmes imát minden jó keresztény a 
lelki üdvösségéért.

-  Az Úr kegyelme végtelen, fogadja be or
szágába elköltözött, életében tévelygő lány
testvérünk lelkét -  fejezte be gyászbeszédét 
a pap.

Mindezt kínlódva, keverve az angolt a 
magyarral, mesélte Lucia, a titkárnő, de a 
saját véleményét is hozzátoldotta:

— Bármit mondott prédikációjában a pap, 
csodálatos asszony és nagy lélek volt Béres 
Regina, időtlen ideig fogunk emlékezni rá. 
Amikor már mindenki elköltözött Kisalmás- 
ról, amikor már az utolsó öreget is kihozta 
ide, a meredek domboldalba a két szürke a 
határon, ő úgy élt tovább, mint az ókori pát
riárkák, akikről olyan szívesen mesélt. Ki
járt a mezőre dolgozni, s amíg meg tudta 
mozdítani két kezét, elvégezte a házkörüli 
munkát, s közben félhangosan elmélkedett, 
szóba állt állattal, bogárral, a bemerészke
dő vadakkal, különösen a kecskéjének ma
gyarázott hosszasan, ő tudja mit, megszólí
totta a csokros violát, a szegfűt, a pipacsot, 
a margarétát, a liliomot, senkinek olyan ha
talmas, dús, tarka virágoskertje nem volt, 
mint neki, azt állította, ez az ő temploma.

Egy forró nyári délután lett rosszul, ak
kor telefonált a hivatalnak, hogy gondos
kodjanak a temetéséről, mert ő a holnapi 
napot már nem éri meg. A külső világból 
egyedül ezt, a kézi telefont fogadta el, a vö
röskereszt osztogatta magányos öregek
nek. Mindent előkészített, a koporsója a 
tisztaszobában, ruhái az ágya mellett, tor
ról is gondoskodott, amit a helyi románok 
pománának neveznek, friss kenyérrel volt 
tele a bükkfateknője, a teknő mellett üve
gek köménymagos pálinkával. A sírköve a 
csűrben volt nekitámasztva a falnak, a kő
faragó mondta, nem engedte Regina, hogy 
évszámot véssen arra, mert az idő végtelen.

John Taylor érezte, hogy Lucia kínkeser
ves angol-magyar nyelvű beszámolója fal
ra írott tüzes szavak a számára, a lángbe
tűk válaszút elé állítják, vagy hátat fordít 
nagynénje végrendeletének, és a saját múlt
jának, gyermekkorának, vagy -  ha teljesíte
ni akarja ezt a bizarr végakaratot -  eltemeti 
egy időre New Yorkot, Manhattant, a Wall 
Streetet, a bankokat, a börzét. Úgy hullot
tak rá a titkárnő szavai -  itt-ott román sza
vak is —, mint a darakása zimankóban az 
úti vándorra, rátapadtak az apró szemcsék, 
lassan betakarták: hollywoodi filmekben 
látta, hogy Alaszkában az aranyásók télen, 
a fagyhalál előtt édes kábulatba esnek, kí
vánják a szendergést, aludni akarnak, s ha 
nem segít valaki rajtuk, örömmel lépik át 
a földi élet küszöbét. Ezt az édes kábulatot 
érezte nagynénje sírja mellett, s meg sem 
próbált védekezni ellene.

Arra kérte Luciát, ereszkedjenek vissza 
a meredek domboldalról a faluba, mutassa 
meg Béres Regina házát, mert csak homá-

Politikus

lyosan emlékszik arra, hol laktak ők vala
mikor rég, nagyon rég, emlékei szerint nem 
is földi, hanem álomvilágban.

A ház eleje már romos volt, a kékre festett 
fal felhólyagzott, hullott a vakolat, de a hát
só szoba pontosan úgy nézett ki, ahogy azt 
Regina a végrendeletében leírta. Az egyik 
fal mellett bevetett ágy, azon szinte a meny- 
nyezetig hímzett párnák, a másik olda
lon Jancsika megvetett ágya, csíkos pár
nával, csergetakaróval, felnőttnek készült, 
így most is kinyújtózhat rajta, ha rászán
ja magát, hogy itt lakjon egy hétig egye
dül. Az asztalon fekete-piros kockás abrosz, 
a tálason porcelán- és mázas edények, a ge
rendákon bokályok, az ablakban kiszáradt 
muskátlik.

Kimentek a kertbe, ott a pusztulás dé
mona fogadta őket, a messzi földön ismert, 
híres kertet fölvette a gyom, a csipketövis-, 
somkóró-, labodatengerben csak egy-két 
kedves virág sínylődött, senyvedett, a nagy
nénje halála óta senki be nem tette ide a 
lábát, s néhány hét elegendő, hogy a ter
mészet visszafoglalja az ember által eltulaj
donított jussát.

-  Kell még egy átvirrasztott éjszaka -  
gondolta John Taylor. -  Kell még egy éjsza
ka, hogy külön tudjam választani az őrü
letet a rációtól, a misztériumot a gondolat 
fényétől, a rögeszmét a normális ítéletek
től. Az nyilvánvaló, hogy a nagynéném nem 
volt elmeháborodott, de abból a körből is ki
lépett, amelyben a legtöbb ember tolong, lót- 
fut, könyököl a megélhetésért, robotol a be
tevő falatért.

Visszakocogott velük a két szürke Nagy
almásra, s John Taylor bezárkózott a ven
dégszobába. Arra kérte Luciát, másnap reg
gelig ne zavarja senki, gondolkodni akar, 
döntenie kell, mert súlyos óhajokat tartal
maz a végrendelet.

Azon sem csodálkozott volna, ha kísér
tetek árnyékai vetülnek föl a fal oldalára, 
mert a polgármesteri hivatal előtt villany- 
oszlop állt, azon utcai égő, ami John szobá
ját halványan megvilágította, ilyen kékes 
derengésben a képzelet hajlamosabb azt lát
ni meg, ami nincs, vagy legalábbis kontú
rok nélkül látni a bútorokat, az ablakon ke
resztül a tornácot, az udvar hatalmas, öreg 
gesztenyefáját.
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Ez már a második átvirrasztott éjszakája 
volt, a hosszú repülőút is megviselte, a szer
vezete még nem szokta meg az európai idő
zónát, kegyetlenül szenvedett. Kiújult gyer
mekkori neuraszténiája.

Mit csináljon?
A végrendelet tartalmát a hivatal nem is

meri, visszatérhetne New Yorkba úgy, hogy 
senkivel nem közöl semmit, s él, ahogy eddig 
élt Manhattan nyüzsgő világában, a Wall 
Streeten, a világ kellős közepén, ki törődne 
azzal, hogy egy kótyagos vénasszony, ha jel
képesen is, de elölről akarja kezdeni az el
hibázott teremtést, kőfallal keríttetné be a 
kertjét, ahová soha-soha nem tudna beha
tolni a bűn, a gonoszság, az elvetemültség, 
a gyilkosság, egyszóval az ember és a kígyó.

Ember nélküli boldogság lakozna az 
Édenkertben.

Milyen szép ez a mese, ez az abszurd 
álom, és... milyen haszontalan. Önmaga 
előtt szégyellné magát leginkább, ha bele
menne egy ilyen hóbortos, ostoba játékba.

De ha szemétkosárba dobja a végrende
letet, ha nem teljesíti annak az embernek a 
végakaratát, aki ezért az álomért élt, robo
tolt, koplalt, aki szűzlányként gyászolta ha
láláig Dénkót, a Don-kanyar hősi halottját, 
és őt, John Taylort, egykori nevén Szabó Já
nost szűz vőlegényének nevezte, akkor...

Nos, mi lesz akkor?
Milyenek lesznek az álmai? Mi lesz, ha 

munkában meggörbült mutató ujjával meg
fenyegeti őt Béres Regina? Mostanig csak az 
arcképe és a fejkendős feje jelent meg, hát
térben gyöngyházszínű felhők, de hátha el
indul most a Wall Streeten, ahol a Godzilla 
is lógatta iszonyatos hüllőfejét?

Hátha úgy fogja viszontlátni kínos ál
maiban a Charging Bullt, a Támadó Bikát, 
hogy annak asszonyfeje lesz? A Béres Re
gina feje!? Iszonyatos asszonyfejű kentaur!? 
Kiméra!? Mi lesz, ha az ő kedves nevelő any
ja elveszíti kék szemének csillogását, arcá
nak örök mosolyát, és bikatestű, torz bál
vány lesz?

John Taylor megrázkódott ettől a gondo
lattól. Ismerte magát, tudta, ha gyermek
kori neuraszténiája eluralkodik rajta, ezek 
a rémképek lesznek a hálótársai. A szelle
mek nem ismerik sem a határokat, sem a 
távolságokat, az átváltozásukkal mindket
tőt legyőzik. A szellemek elől nem lehet el
bújni New York dzsungelében, s ha megkí
sértik, rámegy a karrierje, nem lesz képes 
elvégezni a nagy figyelmet, tiszta észt köve
telő munkáját, a számfejtéseket, a kamatlá
bak vezetését.

Itt, ezen az Isten által kárhozatra ítélt vi
déken érezte meg, mennyire egyedül van a 
világon. Nem azért van egyedül, mert ma
gányosan virraszt egy vendégszobában, ha
nem azért van egyedül, mert mindenki egye
dül van. Nem hangyaboly ez a világ, hanem 
gömbök sokasága fekszik gigászi halomban, 
s a gömböknek nincs közük egymáshoz.

Egy kötést érez halványan, az még gyer
mekkorában keletkezett, amikor életközös
ségben élt Béres Reginával.

— Teljesítenem kell nagynéném végaka
ratát!

Ezt már hangosan mondta, hajnal fe
lé, miközben véreres szemmel bámult ki az 
ablakon, nézte a derengő keleti horizontot. 
Természetesen angolul:

I have to fulfill my aunt’s will!
Reggel, amikor hallotta a hangokból, 

kulcscsikorgásból, hogy kinyitott a hivatal,

bement a titkárnőhöz, és megkérte, tolmá
csoljon közte és a polgármester között, mert 
fontos közölnivalója van.

Viszonylag jól sikerült a beszélgetés, ha
bár John amerikai angolt beszélt, Lucia iro
dalmi angolt tanult az iskolában és a nép
főiskolán.

A polgármester, miután megértette, hogy 
Béres Regina hatalmas kertjét három méter 
magas fallal kell körülkeríteni, és be kell 
vezetni a vizet a szemközti meredek domb
ról, vakarta a fejét, és sokáig gondolkodott.

-  Nem lesz botrány ebből? -  gondolta. -  
Nem lesz világ röheje a község és a kihalt fa
lu? Nem fogják bolondnak tartani még azt 
is, aki engedélyt ad egy olyan fal megépíté
sére, amelyik a semmit keríti be? Ép ésszel 
nem lehet kijelölni egy területet csak azért, 
hogy az végleg leszakadjon a világról!

Ültek hárman az irodában. Hallgattak. 
A polgármester töprengett tovább.

— Csakhogy Béres Regina látó asszony 
volt. Szerették az emberek, őrzik, ápolják 
most is az emlékét, Nagyalmás -  Mereni 
Maré lakosságával megy szembe, ha nem 
ad engedélyt az építkezésre. S hátha emi
att keletkezik jó hírneve a falunak? Hát
ha csudájára járnak az emberek, s föllen
dül a turistaforgalom? Hátha valamelyik 
kótyagos gyermeknek látomása keletke
zik az Éden közelében? Van erre példa ép
pen elég a nagyvilágon. Hátha megjelenik 
valakinek az álmában Regina? Vagy valaki 
más onnan, túlról? Hátha úgy járunk, mint 
Medjugorje lakói? Még a Vatikán is tagad
ja az ottani látomások hitelességét, de a ba
bonás nép tódul, viszi a pénzt, az adományt, 
felvirágzott a környék. Ez a mi román né
pünk éppen olyan hajlamos a babonára, 
mint a bosnyákok, a hercegovinaiak.

-  Rendben van, Taylor úr! -  szólalt meg 
végül románul. A titkárnő fordította. -  Hol
nap beviszem kocsimon a közeli városba, be
szélünk a mérnök úrral, majdnem minden 
új ház rajzát ő készítette el Mereni Maré 
községben. Azt bizonyára tudja, hogy terv
rajz nélkül ma már egy disznópajtát sem le
het felépíteni.

— Várunk még azzal, polgármester úr — 
mondta Taylor. -  A végrendeletben arra kér 
a nagynéném, hogy egy hétig lakjam ott, 
egyedül az ő házában, és elmélkedjem, gon
dolkozzam a világ múlandóságán. Töpreng
jek az élet értelmén.

Ekkor fojtott hangon kezdett beszélni a 
polgármester a titkárnőhöz románul, amit 
az nem fordított, éppen ezért John csak 
egyetlen egy szót értett meg abból, azt, hogy 
„idiotul”, ami egészen egyértelművé tette, 
mit tart a község első embere a végrende
letről, a hülye amerikai unokaöcsről, a kép
telen vállalkozásról, az Éden-hóbortról.

A megbeszélés után John a község élelmi
szerboltjában -  a titkárnő segített neki -  be
vásárolt, főleg konzerveket, hisz az ő nagy
apjának a testvére, Szabó Mihály is abból 
gazdagodott meg Amerikában, s Albu, a ko
csis segítségével kiköltözött Kisalmásra.

Álom és ébrenlét között lebegett egy hétig. 
Járta a falut, nemcsak nappal, éjjel is, épp 
telehold volt, ilyenkor az árnyékok sokkal 
beszédesebbek, különösen a csonka falak 
árnyékai és a kiszáradt fák ágainak udva
rokra vetülő csontrajzolata sokkolta. Bor- 
zongott, rázta a hideg, állandó hőemelkedé
se és szívritmuszavara volt.

Állt némán egy-egy beomlott pince pere
mén, gyepes udvarok közepén, megrokkant

házak, csűrök, pajták előtt, ahol valaha em
berek éltek, ahol egykoron sűrű, parázs élet 
folyt. Magába süppedve tépelődött, töpren
gett azon, miért is rótta rá a nagynénje ezt a 
penitenciát. Mi lehetett a szándéka?

Akárcsak New Yorkban, itt is napi prog
ramot állított össze. Hajnalban indult, járt 
körbe-körbe a faluban, délelőtt tíz órára tért 
vissza, akkor szünetet tartott, mint a mun
kahelyén, a bankban, sajtot, vajas kenyeret 
evett, délután egyig, kettőig folytatta a bo
lyongást, ebédelt, minden nap egy-egy kon- 
zervet, és csak este, sötétben tért vissza Re
gina mama házába.

Az éjszakai sétákról le kellett mondania, 
mert egyik este Kisalmás főutcáján vad
disznócsorda jött vele szemben, beugrott 
egy fal mögé, onnan figyelte, főleg a kocát, 
amelyik után csíkos vadmalacok futottak, 
a holdfény megcsillant a hátukon. A bagoly
huhogás sem használt rossz idegeinek, s Lu
cia arra is figyelmeztette, elvadult kóbor ku
tyák járják a vidéket.

Három nap után valami derengeni kez
dett. Az motoszkált a fáradt agyában, hogy 
fonák, fordított viszonyban él az ember a 
természettel. Minél erősebb az ember, an
nál jobban pusztul a környezete, s ha szü
netel az ember irgalmatlan működése, virul 
fű, fa, virág, a fák, a bokrok töltik be a tere
ket, égre csap a madárcsicsergés, milliárd- 
szám szaporodnak a bogarak, egyensúlyba 
kerülnek az emlősállatok családjai, fajai.

Nagyon egyszerű, nagyon szürke, hétköz
napi volt ez a felismerés, ez a gondolat, de 
a következtetés, ami ebből levonható, meg
rázta.

Ezek szerint az ember a Föld legnagyobb 
ellensége!

Ez a szörnyűség ott, a világ központjában, 
New Yorkban soha eszébe sem jutott volna. 
Ott diadalt ül az ember, ott a Föld éke, dísze 
az ember, okos tudattal rendelkező élőlény 
az ember, ott élet-halál ura az ember, disz- 
szonáns, felháborító, megbotránkoztató an
nak még a gondolata is, hogy ő a Föld gyil
kosa.

S még valami.
New Yorkból nem látszik a Föld. A híres 

műholdakról sem, amelyek felvételeit olyan 
gyakran sugározzák a tévéadók.

De Kisalmásról igen. Kisalmásról látszik 
a valódi Föld Anya.

Nézte a kerteket, az udvarokat, a ka
nyargó kis utcákat, az alszeg és a felszeg 
patakát.

Csalán, csattanó maszlag, martilapu, 
gyermekláncfű, kutyatej, disznóparéj, liba
top, somkóró, katángkóró.

Ahol nedvesebb a talaj, ott bürök, sás, 
nád, surló.

Egy-egy napraforgó árválkodott itt-ott, 
rozs-, zab- és kenderszálakat is látott, ma
darak hordhatták a magot, ez maradt a ve
teményes kertekben és a mezőn az ember
világból.

Néhánynak emlékezett a magyar nevére, 
mert nagynénjével járták a határt, gyűjtöt
ték a gyógynövényeket, volt olyan, amit az 
amerikai iskolában tanult angolul, emiatt 
káosz kavargóit a fejében, de azzal nyugtat
ta magát, nem is lényeges a név, a termé
szetben semminek sincs neve, a név emberi 
találmány, az agy korlátolt voltának a bizo
nyítéka, nevet adunk, hogy végessé tegyük 
a végtelent.

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

Mert ez volt a legnagyobb felfedezése. Bi
zonyára erre akarta rávezetni Regina ma
ma. A végtelenséget a véges ember csak 
transzban, öntudatlan állapotban, önkívü
letben, álomban tudja megtapasztalni.

És a természetben.
A végtelenség irányába indítottak offen- 

zívát a Föld édes gyermekei, a növények.
Kőbe, téglába, betonba harapnak a haj

szálerek, kutyatej virágzik szétázott, cson
ka falakon, a ketrecek, pajták tetején fű 
hullámzik, felfut a komló a roskadozó csűr
re, színre, a madarak törött ablakokon ke
resztül behordták az eperfa apró magját a 
padlásterekbe, szobákba, pincékbe, a padló
zat nyílásaiban kis csemeték jelentek meg, 
a csatornák tele hulladékkal, ezernyi gyom
növény kapaszkodott meg ott, mindeneken 
látszott, sokkal fontosabb a Föld számára 
a pipitér, a martilapu, a szarkaláb, a pi
pacs, a fekete csucsor, mint a ház, az út, 
a traktor, a mozdony, az autó, a rakéta, és
— ez a felismerés riasztotta! — sokkal fonto
sabb, mint az ember. Bizonyára még a mér
ges növények, a bolondító beléndek, a csat
tanó maszlag, a farkasalma, a nadragulya, 
a légyölő galóca is betölti hivatását, min- 
denik az élet egyensúlyának egy-egy lánc
szeme.

Milyen egyszerű igazságok, s milyen kép
telenség kimondani ezeket ott, ahol az em
ber az úr!

Csak az ember korlátolt agyában létezik 
akácfa, bükk, konkoly, pásztortáska, vadró
zsa, sárgarigó, pacsirta, óvatos borz, a való
ságban a névtelenség végtelen óceánja hul
lámzik.

Körsétájából akkor lépett ki, amikor ne
kiiramodott a meredeknek, s meglátogat
ta Béres Regina sírját. Érezte, hogy ez 
több mint kötelesség, ez szakrális cseleke
det, akárcsak New Yorkban a sétautak a 
Charging Bulihoz. Ott a támadó bika ere
je, agresszív, lefojtott indulata bűvölte, itt 
a föld alatt elkorhadt nagynéni szelleme 
kísértette. John Taylor nem volt babonás, 
nem hitt sem a szellemekben, sem a kísér
tetekben, New York, a modern Bábel nevel
te felnőtté, mégis azt érezte, berokkan alat
ta a föld, mert -  elmélkedett félhangosan
— ha százezrek simogatják meg a bika tökét, 
ha százezrek hiszik, hogy az szerencsét hoz, 
akkor ő miért ne hinne egy nagy lélek, Bé
res Regina szellemében?

S ha van lélek, ha van szellem, akkor 
nincs különbség a Wall Street, a tőzsdék, 
a Broadway embere és Béres Regina között.

S ha van csoda, akkor nincs különbség 
egy felhőkarcolót építő darukezelő mun
kás és Aladin között, aki csak megsúrolta 
a lámpáját, s az történt, amit kívánt. Mi
lyen átszellemülten olvasta fel az arab me
sét a tanáruk a New York-i iskolában!

Ha szétsugárzik a nagyvilágban az a 
hit, hogy a bika töke szerencsét hoz, ha azt 
transzcendentális valóságnak fogja föl min
denki, akkor a LÁTÓ ASSZONY is itt van, 
itt bolyong, nem költözött át véglegesen a 
túlvilágra, vagy ha átköltözött, visszajár, 
megszólítja őt, és neki válaszolni kell.

Nehezen telt el a hét utolsó két napja. 
Szinte egyáltalán nem aludt, járta Kisal- 
más utcáit és a közeli mezőket, a gyermek
láncfű sárgára festette a cipőjét, kolduste- 
tű, bojtorján, muharmag ragadt a ruhájára,

megriadt a bálványfák irgalmatlan táma
dásától, azok még az aszfalttal leöntött ré
szeket is felszaggatták, kinőtt a terméskő- 
fundamentum alól a bodza, az akác, diadalt 
ültek az emberkéz gyarló, gyatra készítmé
nyein, alig akadt néhány szép növény, bú
zavirág, imola, székfű, szarkaláb, amelyek
re gyermekkorából emlékezett.

Ezekből csokrot kötött, s elvitte a sírra.
S ha ritkán, hajnal felé álomba zuhant, 

megjelent Regina mama kedves alakja. Már 
nemcsak az arca és a fejkendős feje, mint 
New Yorkban a fényes felhők horizontján, 
hanem teljes valóságában. Tett-vett a kony
hában a kályha körül, behajolt a kamrába 
egy kanál zsírért, friss zöldséget hozott be 
a kertből, megpucolta, valamit reszelt, ké
sőbb egy levágott tyúkot forrázott le, tépte 
ki a tollát, s trancsírozta fel, ugyanazokkal 
a lassú, puha mozdulatokkal végezte mind
ezt, mint egykoron, az ő gyermekkorában, 
de nem szólalt meg. Ha John felébredt, nem 
maradt olyan emlékképe, hogy a nagynén
je megszólalt volna. Ennek azért örült, mert 
hajdani boldog pillanatait élte újra, mint
ha Regina mama visszaforgatta volna az 
idő lámpájának csavarját, mintha el sem 
telt volna a huszonöt-harminc év, mintha 
csak most nézegették volna a régi, megsár
gult fényképeket, mintha most is hallaná 
a nagy sóhajtást, amit a nagynénje a vőle
génye után küld a végtelen orosz síkságra.

Ezzel a nyugodt érzéssel telefonált a hét 
letelte után Luciának, s kérte, küldje ki 
Albut a határral, vissza akar menni Nagy
almásra.

A következő napokban úgy felbolydult a 
község, mint egy megpiszkált darázsfészek.

A tervrajzot másfél óra alatt készítette 
el a közeli város építésze, ahova a polgár- 
mester bevitte Johnt az autóján, s vissza
térve Nagyalmásra, összeállították a mun
kacsoportokat.

Kellett egy brigád, így nevezték ott, ame
lyik fejti a követ, bontja, pucolja a téglát 
Kisalmás romházaiból.

Kellett egy másik brigád, amelyik a rajz 
szerint kiássa a fal fundamentumának ová
lis alakú sáncát.

Kellett egy brigád, amelyik kiássa a me
redek domboldalban az árkot annak a be
toncsőnek, amelyikben befut a Kék Forrás 
vize.

És kellett egy mesterekből és kisegítő 
munkásokból álló csoport, amelyik építi az 
Éden falait.

Szekereket is kirendeltek markos legé
nyekkel, akik összehordták Regina udva
rára az épületanyagot.

Az egész vidéken nagy volt a munkanél
küliség, egymással versenyezve, tolakodva 
jelentkeztek az emberek, alig akarták el
hinni, hogy egy bolond amerikai ilyesmire 
szórja a pénzét, úgy is hívták a háta mö
gött, hogy az „americanul idiot”, de hála Is
tennek, hogy megháborodott az elméjében, 
mert így ők is pénzhez jutnak, nem is kevés 
pénzhez, óriási napszámot fizetett minden
kinek, persze, a kőműves mesterek kapták 
a legnagyobbat.

Mintha a Bábel tornyát építették vol
na, olyan lett a kihalt falu és a határ. Meg
mozdult az emberekben a legősibb ösztön, 
a kalandvágy és a kíváncsiság, legalább öt 
faluból csődült a nagy látványosságra a la
kosság, ki kellett rendelni a megyei rendőr
séget, hogy távol tartsák a szájtátókat, tud
janak dolgozni a munkások. Csoportokba,

Cím nélkül 4

szakaszokba osztották a látogatókat a mi- 
licisták, s onnan, tisztes távolságból nézték, 
hogy mélyül az árok, hogy gyűl a kő és a 
tégla, hogy épül a fal a LATO ASSZONY vi
rágos kertje köré.

Megjelent a sajtó, a rádió, a tévé, de John 
Taylor megtagadott minden választ, senki
nek sem adott interjút, türelmetlenül uta
sított el minden riportert.

Tavaszból koranyárba hajlott az idő, mi
re befejezték a munkát. A nagynénje terv
rajza szerint elkészültek az ágyások, egyik 
szélen a gyöngyvirág, másik szélen kardvi
rág erdő, külön ágyás az őszirózsának, tu
lipánmezőnek mért ki legnagyobb terüle
tet, egyik foltban a sárgaliliom, másikban 
tintakék liliom, keskeny, kétarasznyi ágyú
sokban a jácint és a nárcisz, középre került 
Regina mama kedvence, a csokrosviola.

A mezőgazdasági mérnök mondta, ennél 
tudományosabban az Akadémia sem osztot
ta volna fel a virágos kertet.

Amikor a vízvezetékkel is végeztek, s 
a lyuggatott csövekből szivárogni kezdett 
a víz, John Taylor kihozatta teherautóval 
a városból a hatalmas kaput, amit méret
re megrendelt, fölszerelték a reteszeket és 
a zárat, s az Édent, amit megbomlott elme 
művének tartott a világ, rábízta Kisanna 
Máriára, Nagyalmás első asszonyára. Ót ja
vasolta a polgármesteri hivatal, megbízha
tó, becsületes és dolgos teremtés — mond
ták róla.

Öt évre fizette ki az elvégzendő munka 
árát, ez volt John Taylor utolsó cselekede
te az országban.

Másnap taxit rendelt, ami a megyeszék
hely repülőterére vitte, s amikor fölemelke
dett vele a gép, kegyelemben részesült.

Ott szálltak el Kisalmás fölött, s Szabó 
Jancsika még megpillanthatta gyermek
kora színterén az ovális alakú építményt, 
a Regina Falat.

Az ember nélküli Édent.
A római Capitoliumra hasonlít -  gondol

ta —, csakhogy ezt nem mocskolja be sem 
a gladiátorok, sem a vadállatok torkába lö
kött őskeresztények vére.
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Téli vers
Winter Poem

A téli hangya remegő szárnyakkal várja,
Latyakos télnek mikor indul árja.
Szeretlek, a magam dadogás, szeszélyes módján,
Némán, egy-két szót kinyögve csupán.

Mi elől rejtőzködtünk oly sokáig?
Egy seb, a szél, egy rossz szó volt, egy szülő tán?
Tehetetlenül várunk, mi sem tudjuk, mire,
Furcsán félbehagyottan, felépülőben se.

Ha eltakarjuk a sebet, emberből 
Rovarrá vedlünk vissza.
Testünkre a hangya kemény tora feszül,
Páncélunk nő, néma nyelv a szánkba.

Ilyen lehet a hangya élete,
A téli hangyáé, s mindazoké,
Akik sebzetten is élni akarnak:
Lélegezni, érezni a másikat, és várni.

Esős szep tem ber van
In Rainy September

Esős szeptember van, amikor a levelek összezsugorodnak a sötétben, 
homlokom a nedves, hínárbűzös homokba fektetem.
Itt az ideje. Évek, de az is lehet, hogy már életek óta 
halogatom a döntést. A páfrány nem tehet másként, élnie kell; 
s bűnéért cserébe földet kap, vizet és éjszakát.
Becsukjuk az ajtót. „Semmit nem akarok tőled.” Alko
nyodik. „Szerettük egymást, s ez nekem elég”, mondod.
Tudnánk egymás nélkül élni, ez nem kétséges.
Az ásólúd is külön úszik a libafalkától.
A tölgy egyedül hajt levelet a kopár domboldalon.
Előttünk mások is képesek voltak rá, férfiak és nők.
Látnánk egymást, én téged, te engem, évente egyszer.
Mint két kukoricaszem, kiket földbe sosem vetnek.
Bezárkózunk a szobába, ajtó csukva, villany leoltva.
Együtt sírok veled, szégyen és büszkeség nélkül.

A h á ja s, öreg p á r  tá n cra  p e rd ü l
The Fat Old Couple Whirling Around

A dobpergés szerint hosszú lesz halálunk éjszakája.
És bőven lesz ideje a gyereknek játszani. Szólj a felnőtteknek, 
Hogy bátran behúzhatják az ágyfüggönyt éjszakára.

A vén főszer arra kíváncsi, a háborút ki nyerte meg.
A csitri mellének halmával ébresztené a Napot.
A gondolkodó örökös homályba burkolná a gondolatot.

Nem baj az, ha oltár mellé temetik a világi szerzetest.
Nem baj az, ha az énekes saját koncertjét kési le.
S  az is rendben, ha együtt forog tovább a hájas, öreg pár.

Robert Bly (1926—) az amerikai irodalom élő klassziku
sa, költő, műfordító, kritikus. Nyugat-Minessotában szü
letett, egy jórészt norvég telepesek alkotta közösségben. 
A haditengerészetnél szolgált két évet, majd a negyvenes 
években a Harvard Egyetemen tanult, többek közt John 
Ashberyvel, Adrienne Richcsel és Donald Hall-lal együtt. 
Több mint húsz önálló verseskötete jelent meg, legsikere
sebb könyve az 1990-es Vasjankó -  Könyv a férfiakról című 
műve. Mások mellett főleg Rilke, Antonio Machado, Tomas 
Tranströmer, Neruda verseit fordította angolra.

Hadd dúdoljanak altatót a szülők a bölcsőnél minden este. 
Hadd építsen a pelikán tövises fészket magának.
Hadd csipdesse a sarat kártyás lábáról a kacsa.

Nem baj az, ha mindig megleli a hazavezető utat a hangya.
Nem baj az, ha Bach ugyanazt a dallamot búgatja.
Nem baj az, ha ledöntjük a létrát a ház fala mellől.

S még ha puritán is vagy, odabújhatsz bátran 
A szerelmesekhez, a lepusztult, éjszakai házban.
A legjobb, ha lelked felrepül, s te is vele tűnsz.

O któber t is z ta  ege
Clear Air of October

Látom az odakinn verdeső arany szárnyakat, bár 
Madaraknak semmi nyoma, s a forrásvízzel teli kutakat 
Nyolcvan lábnyira a levegőbe magasodó falak nélkül,
És hallom, hogy tücsökcirpelésen szállnak az égbe fel.

Hétmérföldes árnyékok lopakodnak, tudom,
Kisvárosok pázsitján, katolikus templomok bejáratára;
Tudom, hogy kelet felé vágtat a sötétség éjfekete lova,
Osztövér lovasán nincs kabát.

És tudom, hogy a nap tagbaszakadt lépcsőkön ereszkedik alá, 
Akár egy hóhér, behemót pallosával a tömlöcbe baktatva,
És az arany vadállatok, az oroszlán, a zebra, és a fácánok 
Mind, a lépcső tetején zsiványszemekkel várnak rá.

Telihold, közép isko lás  
lán yokra  gon do lva

Full moon, thinking of high school girls

A füst, ahogy eltakarja a teliholdat,
Akár egy áttetsző sziklában gomolygó felhő,
Szunnyadó tüzek,
A tűztől biztos távolságban összegereblyélt levelek,
De a többi, közelben álldogáló lány mind fojtó füsttel ég.

A vőlegény
The Bridegroom

A vőlegény a Norvég Templomhoz igyekezett.
De az utakat áthatolhatatlan hótorlasz borította.
Az életéért küzdő vőlegény vagyunk mindahányan.

A házasság: gyertyaláng közelében táncoló molylepke.
Gyenge szárnyaikkal folyton
Az élet tüzében repdesnek, férfiak, nők.

A kansasi talajvíz mindegyik cseppje
Hallott az óceánról, mondják egyesek. Hogy lehet ez?
A vízcsepp is élni akar, akárcsak mi, emberek.

Abu Said húsz évig böjtölt a sivatagban.
Amikor nagy sokára visszatért, barátja, a sárkány 
Sírva fakadt: „Szenvedésed megmutatta, mit jelent élni!”

Amint a zongorista leüti a Tizedik prelűd utolsó
Hangjegyét, Bach szelleme nyálként
Szökken tova a létezés mezején, ez se lehet másként.

Robert, karnyújtásnyira a boldogság, egyszer tán eléred.
Egy olasz piazzán őgyelgő púpos vagy,
Leskelődsz, hogyan dáridózik az élet.

GÁLL ATTILA fo rd ítá sa i
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BERETVAS GABOR

Egy rendező 
küldetése
Talán szerencsének mondható, hogy az 

MMA-nak ezt a 2018-as kiadványát a könyv 
ihletője, maga Kosa Ferenc még lapozgathat
ta. Hiszen az egyedi hangvételű rendező 2018. 
december 12-én, azaz pár héttel a 81. szüle
tésnapja után érte el földi küldetésének vég
pontját.

Nyugodtan beszélhetünk küldetésről, ha 
Kosa Ferenc munkásságára gondolunk, hi
szen életművének aprólékos szemrevételezé
se során ezt a fajta művészi tudatállapotot 
próbálják feltárni maguk a szerzők is. A szer
zők, akiket elárul a szövegük, és nyugodtan 
nevezhetjük őket Kosa barátainak, vagy leg
alábbis Kosával hasonló szellemiségűeknek.

Az öt részre tagolt mű első részét, az élet
mű áttekintését Pörös Géza vállalta magá
ra, Szekfü András szaklektori tanácsait is 
figyelembe véve. Pörösnek ez a 150 oldalas 
bevezető tanulmánya nagyban különbözik 
az MMA sorozatában megjelent többi hason
szőrű kötetbeli elemzéstől. Hiszen az Alak- 
változatok. Kása Ferenc filmjei címet viselő, 
kiterjedt fejezetben a szerző a régi mesterek
re jellemző alapossággal szedi ízekre Kosa 
munkásságát. így, nem mellesleg, elmarad 
az olvasmányosság, ami miatt a sorozat ed
digi darabjait dicsértem korábbi írásaimban, 
aminek folytán -  hiánypótló módon -  a tudás
ban felsejlő réseket tömhetnének majd be ve
lük a pedagógusok a gimnáziumi vagy egye
temi oktatás során. Pörös eszmei rendszere 
és elemzési technikája ugyanis más régióban 
mozog. Sem nyelvileg, sem hivatkozási rend
szerét tekintve nem aktualizál különösebben. 
A szerző inkább valamiféle időutazásra csá
bít. A szöveg szinte beleolvad az elemzett fil
mek szövetébe, Pörös mondatai így nem visz- 
szatekintő jelleggel a mának bölcselkednek, 
hanem írásában a szerző inkább együtt lubic
kol a filmekben elhangzó akkori mához szóló 
szövegrészletekkel.

Pörös mint némafilmet nézi a Kósa-filmek 
Sára Sándor által fényképezett jeleneteit, és 
mintha Eisensteint elemezne, mélységeiben 
szemrevételezi a beállítások, a képi megoldá
sok jelentéseit. Pörös mintha évtizedeket fia
talodva idézné meg a Csoóri Sándor által vé
giggondolt szövegrészieteket. Ezáltal olyan 
érzést kelt az olvasóban, mintha Csoórival 
együtt ő is az alkotói folyamat részese len
ne. Eközben idéződik meg Petőfi, József At
tila, Ady, Bartók, Kodály forradalmisága és 
művészete. Minden szellemi ősé, aki hatással 
volt Kosára és vele együtt egész nemzedékére, 
így rajzolódik ki lassan Kosa Ferenc portréja 
az első magyar egész estés vizsgafilm betiltá
sa utáni állapotoktól a cannes-i sikereken és 
ösztöndíjon át a tenni akarás, a meg nem al- 
kuvás, a hazaszeretet és a honvágy, és olykor 
az öngyilkos gondolatok mélységeinek lánco
latát követve.

A szerző nem csak elhelyezi Kosát a film- 
művészeti és kulturális kánonban, hanem 
igyekszik szellemi környezetét is átvilágíta

ni. Nem csak ikonjain keresztül közelíti meg 
a rendezőt, hanem kortársait is bevonja a 
szellemidézésbe. Teszi ezt olyan vehemenciá
val, amely nem csak az olvasót, hanem a lek
tort, valamint a szerkesztőt, Pörös Izabellát 
is magával ragadja. A szöveg sodró és sokré
tű megtapasztalása folytán tehát néha ész
revétlenek maradnak előttük egyes kisebb 
hibák. Például apró tévesztést találunk egy 
Nagy László magasztos szavait elénk táró 
idézetben. (A költő nem összetévesztendő B. 
Nagy László neves kritikussal, akire a szerző 
számos esetben hivatkozik jelen munkája so
rán.) Pörös Géza buzgalma érthető azonban. 
Hiszen ő nem tanítani akar Kosáról, hanem 
a rendező filmjeivel rokon színvonalú szöveg 
megírásán fáradozik -  és hát feltételezhetően 
hasonló habitusa is van. Megéli, újraéli a fil
mek hatását, egykori élményeit pedig kiegé
szíteni igyekszik, az eltelt évtizedek tapasz
talataiból lepárlóit bölcsességgel.

A filmek, melyek tükrözik Kosa meg nem 
alkuvását, általában segítségül hívják Csoó
ri szöveg- és Sára képi világát. Bár igazából, 
mint a szöveg is számtalanszor utal rá, ezek
ben a filmekben inkább a paraszti társadalom 
pontos ismerőinek egyenértékű munkáját ér
hetjük tetten, azaz Kosa, Csoóri és Sára közös, 
összművészeti megfogalmazását. Majd később, 
főleg a dokumentumfilmek esetében még ki- 
emelkedőek lesznek ezen filmek alanyai, akik 
szinte egybesimulnak a rendezőt is jellemző 
küldetéstudattal, illetve az ebből fakadó meg 
nem alkuvással. (Balczó András vagy Béres 
József portréja példának okáért könnyen ösz- 
szeegyeztethető Kósáék Dózsa-felfogásával. 
Sajnos a Latinovits Zoltánról szóló dokumen
tumfilm ötletét a hatalom parkolópályára ál
lította. Az óvatos politikai hatalom ugyanis 
jobban tartott a színészkirály eszmei monda
nivalója körüli esetleges botrányok kitörésétől, 
mint a kutató vagy a sportoló dacos kiállásá
nak következményeitől.)

Kosa példaértékű magatartása, akárcsak 
hőseié, az, hogy bátran kiállt elveiért. Soha 
nem tagadta a szocializmus iránti elkötele
zettségét. Mint azt a könyv sem hallgatja el, 
a rendező a rendszerváltás után képviselői 
szerepet is vállalt az MSZP jelöltjeként. De a 
kötetből az is kiderül, hogy soha nem mondott 
le a szabad kritikai hozzáállást megkövetelő 
alapelv szükségességéről. Kosát ennek meg
felelően is az egyszerű nép soraiból saját te
hetségük által felemelkedők érdekelték. Azok, 
akik a saját autonóm elképzeléseiket érvénye
sítették, vagy legalábbis megpróbálták érvé
nyesíteni: azaz leginkább a magához hason
lók. Kosa persze nem monomániás, ahogy 
szereplői sem azok. Hiszen még dokumen
tumfilmjeinek monologizáló hősei is egyfoly
tában párbeszédben állnak saját magukkal, 
vagy arra reflektálnak mondandójuk közben, 
hogy az ő világképükkel hogyan kerül ütkö
zésbe a környező világ. Pörös Géza ívet is raj
zol nekünk, hogy átláthassuk Kosa változá
sait, melyek során azonban a rendező a már 
jelzett attitűdjéből tapodtat sem enged. Mi 
több, a szerző kitér még arra is, hogy mit je
lentett a művésznek a fotózás, filmrendezői 
pályája elején és politikusi küldetésének be
teljesítése után.

A kötet második nagy fejezete Eredet -  
Filmművész születik címmel Kosa életének 
elbeszélése a rendező saját visszaemlékezé
sei alapján. Az első, naplószerű szövegben a 
rendező épp a 75. születésnapján kezd hoz
zá saját történetének visszafejtésébe. Japán 
származású felesége közös fiukkal ekkor To
kióban tartózkodik, ő pedig szerzői magányá
ban számvetést készít. Egy nagy formátumú

ember beenged saját lelki kincseskamrájába, 
így lesz teljesebbé a kép a művészemberről. 
Egy hozzáértő szakmai elemzés és egy csa
ládtörténettel, (Pörös Gézának adott) levélin
terjúval is kiegészülő önvallomás együttese
ként. A fejezet tartalmazza Őrizd az embert 
címmel Kosának a Magyar Művészeti Akadé
mián tartott székfoglaló előadását is.

A harmadik fejezet, mely a Vallomások, 
kritikák, dokumentumok Kása Ferenc filmjei
ről címet viseli, fekete-fehér képekkel illuszt
rálva méltatja a rendező, tágabban a trium
virátus munkásságát. A hatvanas-hetvenes 
évekből olyan nevekkel találkozunk a fil
mekről írt szövegek szerzőiként, mint a már 
említett B. Nagy László vagy a külföldiek kö
zül Marcel Martin, Sámuel Lachize, Michel 
Cournot. A későbbi filmek szakmai dicsére
te pedig Almási Miklósnak, Kalmár Évának, 
Dobai Péternek, Vitányi Ivánnak vagy Czine 
Mihálynak köszönhető. De ugyanígy olvas
hatunk ebben a fejezetben a rendező tollá
ból származó írásokon kívül Sára- és Csoóri- 
feljegyzéseket vagy Nagy László és Alberto 
Moravia írásaiból származó részleteket is, 
és nem maradnak el az interjúk sem. Mint 
ahogy a negyedik, Összegzés című fejezet
ben levélinterjú-részletet ugyanúgy találunk, 
mintegy kiegészítésképpen, mint laudációkat 
vagy Kósa-elmélkedést.

Ä könyvet a Függelék zárja, ezen belül rész
letes filmográfiát találunk. Ezt a válogatott 
bibliográfia követi, melyben a szerkesztés so
rán felhasznált cikkek, tanulmányok, interjúk 
listáját sorjázzák a szerkesztők. A képek for
rásjegyzéke úgyszintén fellelhető a kötetben, 
melyhez a szokásos DVD-melléklet van csatol
va, mintegy mozgóképes párhuzamos irány
vonalat kínálva a szöveghez. Itt Buglya Sán
dor neve tűnik fel rendezőként. Megtaláljuk a 
könyv végén a többi filmes témájú MMA-kötet 
listáját, például az akkor még készülő, azóta 
már a könyvesboltok polcain található, Pintér 
Judit által szerkesztett, Huszárik Zoltán rö
vid, de annál jelentősebb életművét feldolgozó 
Talán mindenütt voltam címűt. A Kósa-könyv 
fedőlapján egy emlékezetes kép a Tízezer nap 
című filmből, míg a hátlapon a középkorú 
rendező arcképe látható, kiegészülve néhány 
kedvcsináló mondattal.

Őrizd az embert -  Kása 80. DVD-mellék- 
lettel. A bevezető tanulmányt írta Pörös Gé
za. A szöveggyűjteményt szerkesztette: Pörös 
Izabella. Magyar Művészeti Akadémia, 2018.
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Kirakós
Nem ajánlom ezt az előadást annak, aki 

a színházban szép nyugodtan hátra szeret 
dőlni, és azt várja, hogy az lelkét melenges
se. Annak sem, aki kicsit más szemszögből, 
de mégiscsak klasszikus Hamletre vágyik. 
Ez az előadás olyan nézőt keres, aki tűri, 
hogy komfortzónájából kirángassa egy kar
nyújtásnyira elroppanó borospohár, 18 plu- 
szos jelenet, lábának csapódó obulus, fejéhez 
vágódó gondolat, harsány képek zuhataga, 
amelyekkel kezdenie kell valamit, s amelye
ket össze kell raknia. Ennél az előadásnál 
egy percig sem nyugodhat a néző, folyama
tosan agyalni kell, mi több, a megértéshez 
-  indokolt fanyalgáshoz vagy nagy ahákhoz -  
nem árt némi kultúrtörténeti előismeret.

Előadás után aztán: újraolvasás és újra- 
nézés, hogy alapos összevetés, ha már egy
szer! A Vas István, Eörsi István és Arany 
János fordításán alapuló szövegkönyv (fele
lőse, felel érte: Fekete Réka és Tapasztó Er
nő), egy angol tragikomédia lehetőleg angolul 
(1966), egy értelmező szótár, a Heritage, igaz, 
The American. A dán fiú (1601) után még
sem A dán lány, hanem egy sokkal korábbi — 
nocsak, nocsak: jövőre már harminc! -  film 
(1990, magyar szöveg Vas és Arany fordítása 
alapján: Sarudi Tibor), melyért anno Orosz
lán járt az angolnak, aki úgy cseh, hogy iga
zából német.

A csuda fogja ezt kirakni! Csupán más
fél oldalnyi idő! Csupán -  meztelen, fedetlen, 
puszta, lenge, penge, éles, rozsdás -  megál
lapítások, egy elkezdett puzzle. Különben is 
Néző dolga, nézze meg.

Néhány támpont és kérdés.
Lesz-e a szövegből látvány, milyen szö

vegből milyen látvány, mennyire erőszakol
ják meg a szöveget, szegényt az író tudta nél
kül, neve nélkül, nevével szignálva, s meg-e. 
Stoppardot meg-e. Felismerné-e. Ki? Mit? 
Ki mit. Jó írónál elejtett szó sincs csakúgy. 
A szójátékok mestere -  ki mesterien vágta 
meg, és írta át ősét -  már címében jelzi, hogy. 
Fej vagy írás, az örökös fej, fej, fej; lefejezni; 
befejezni stb. ROS: I’m afraid — GUIL: So am 
I. ROS: I’m afraid it isn’t your day. GUIL: I’m 
afraid it is./ Félek... Én is. Félek, ez nem a te 
napod. Félek, hogy az.

P  EÁTRUM
A színpadon ehelyett, miért ennyire hámo- 

zottan: Sajnálom, ez nem a te napod. Sajná
lom, de az én napom. Gyilkos egyszerűsítés. 
Time has stopped./ Megállt az idő. Mert való
jában: Time has stopped dead./ Halálra der
medt az idő.

Viszont.
Ez az előadás egy pillanatig sem felejti el, 

hogy a színház játék. Amolyan szabad ötletek 
tárháza, amit csak az alkotásvágy tud. Túl
zott önkritika és megfelelési vágy nem.

Játék. Ahogy halálosan komolyan veszi ön
magát: ha a darab a címmel kezdődik, az elő
adás is: ROS és GUIL halott. Embernagyságú 
ládák az előszínpadon. Elöl két láda fedetle
nül, melyekben ROS és GUIL fekszik. Bá
buként ülnek fel -  elvégre abszurd alakok -, 
gépiesen tapogatóznak saját szövegükben: 
minden homályos, ne légy abszurd!, visz- 
sza kell jól emlékezni, mivel kezdődött, igen,

megvan, volt egy hírnök, egy hírnök volt az 
ébresztő, fontos ügyben, s most a király pa
rancsára úton egy olyan térben, mely egy
aránt e világ és másvilág, kripta és közfürdő.

Füst van vagy gőz. Fehér lepel vagy törül
köző. Szipózó csöves, Sírásó vagy Polonius 
(Lovas Zoltán) ez a furcsa, kígyóbőr nadrágos, 
rövid dzsekis, álarcos clown, aki a kezdetet 
és véget machinálja, vagy a fürdőző Hamlet 
(Lung László Zsolt) fenekébe csaphat, és vas
kos humora nem lesz megtorolva? Az alvilági 
Tragédiajátszóval (Iulia Pop), a tragikummal 
összefonódó komikum talán, és ketten együtt
— az erkélyjelenet szerelmeskedő párjaként -  
maga a színház, mely fittyet hány a halálra. 
Pontos kezdet, érdekes vég.

A rendező következetesen fenntart néhány 
kettősséget: reneszánsz színházi elemek ke
verednek jelenkori megoldásokkal: szimul
tán színpad, párbaj helyett szkander Ham
let és a király közt, okostelefonon játszik fej 
vagy írást ROS és GUIL, szócsatájuk közben 
párbaj applikáció, jelmez (Gertrud és Clau
dius korhűnek ható, teátrális ruhában, ezzel 
szemben a címszereplők szürke öltönyben, 
szakadt cipőben), The Tiger Lillies és nyel
vi eklektika.

Ophelia (Alexandra Gítlan) nyelvi egzoti
kuma ezúttal előny. Éppen, mert a magyar 
szöveget helyenként csak nagy odafigyelés
sel lehet érteni — az udvar világában egy izo
lált, nehezen felfogható, másik világot kép
visel nyelvileg a lány, és ebbe belefér, hogy 
utolsó monológját angolul mondja el. Polonius 
(Lovas Zoltán) pedig román nyelvi közeghez 
szokott magyar színész, így különös átmenet 
ő e két világ közt.

Ophelia ládája a legérdekesebb. Nem is lá
da, vízzel telt, átlátszó üvegkoporsó, melyet a 
háttérből zöldes refletor világít meg. A nyi
tóképben Ophelia körül a vízen -  virágok he
lyett — három kis, hajtogatott papírcsónak. 
Egyik Hamlet szerelmes levele, a szétmálló 
bizonyíték. Előbb a Stoppard-filmben, ROS 
dézsájában bukkan fel az újságpapírból haj
togatott zászlós hajó, fürdőzés közben. To
vábbi áthajlások, utalások, a teljesség igénye 
nélkül: a kötél és Claudius termete. Bár a 
filmben alacsonyabb a Színész Király, mint a 
Színész Királyné, az előadásban a kisnövésű 
király (Köleséri Sándor) ötlete zseniális.

A tragikomédiában több célzás van a szí
nész-prostitúcióra. ROS: You’re not — ah
— exclusively players then?/ 0, akkor önök 
nem kizárólag színészek. PLAYER: We’re 
inclusively players, sir./ Mi bezárólag va

gyunk színészek, uram. A félénk Alfréd, a ki
csi fiú (Alfred, a little boy) gyakorta fogadás 
tárgya és áldozata. A filmben is megjelenik 
Alfréd, de már mint nőies fiatal férfi. Helyet
te azonban egy erőteljes szexuális kisugárzá
sú, ambivalens nőt hoz be az előadás, aki hol 
dominál, hol alárendelődik -  a Tragédiaját
szót -, egyértelmű jelmezben (neccharisnya, 
piros-fekete korzett, tűsarkú, álarc, erős 
smink): a nézőtérrel szemben, lábát széttár
va, simogatja magát; egy másik jelenetben 
a Színész (Megyeri Zoltán) vezeti be hosszú 
copfjánál fogva, mintha pórázon, négykézláb.

Gyönyörű színpadi groteszk: Gertrud 
(Éder Enikő) középen, karját két oldalt ROS 
(Tege Antal) és GUIL (Gulyás Attila) felé 
nyújtja leereszkedőn, alattvalói pedig hűsé
gesen lerágják körömvégeit, beszopják ujjait 
s amit kíván -  parancsait.

A hosszú, vastag kötél többször felvillan a 
Stoppard-filmben, azonban nem fog át olyan 
széles szemantikai mezőt, mint a színpadon: 
a kötél már önmagában is nyilvánvaló jelen
téshordozó. Utazásuk során hajókötél, a vé
delmező hajókorlát körvonala, melyet Ham
let feszít ki keresztben a színpadon, s melybe 
ROS és GUIL úgy kapaszkodik, mint az élet
be -  sorsuk fonala, melyet Hamlet lengetni, 
rázni kezd, anélkül, hogy azok ketten észre- 
vennék: vakon néznek maguk elé, a nézőtér 
sötétjébe. A végkifejlet pillanatában Ophelia 
a ládákba be- és visszakerülő halottak fölött 
kapaszkodik a kötélbe. A megkonduló haran
gok a román kultúrkör közelében már egy 
másik filmidézet: De ce trag clopotele, Miticá? 
De fránghie, moncher.

Minden szövegnek belső ritmusa van. 
Stoppard pergő párbeszédeket ír, mozgalmas 
ritmust diktál, ezt az előadás még nem vet
te fel. Érezhető, hogy heterogén közegből ér
keznek a színészek, nem egyetlen, összeko- 
vácsolódott társulat tagjai. Együttjátszásra 
van szükség, hogy összeérjenek a végszavak, 
mozdulatok.

Aradi Kamaraszínház -  Gyulai Vár
színház -  loan Slavici Klasszikus 
Színház. Tom Stoppard: Rosencrantz és 
Guildenstern halott. Rendező: Tapasztó Er
nő. Szereplők: Tege Antal, Gulyás Attila, 
Megyeri Zoltán, Lung László Zsolt, Alexand
ra Gitlan, Köleséri Sándor, Éder Enikő, Lo
vas Zoltán, Iulia Pop. Dramaturg: Nőtáros 
Lajos, Fekete Réka, Tapasztó Ernő; díszlet: 
Albert Alpár; jelmez: Papp Janó; fény: loan 
Horga.
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LÁNG ORSOLYA

Egy referenciális olvasat 
nyomában
A közelmúltban több olyan verseskötet 

látott napvilágot magyar nyelvterületen, 
amelyben fiatal emberek néznek szem
be egyik szülőjük elvesztésével (Dimény- 
Haszmann Árpád: Apatológia, Serestély 
Zalán: Feltételes átkelés, Csider István 
Zoltán: Rendrakás, Závada Péter: Mész, 
Simon Márton: Rókák esküvője). Tavaly 
jelent meg Kali Ágnes Ópia című köte
te. Kaddis egy öngyilkos apáért. A kötet 
mottójában magyarázatot találunk a kü
lönleges hangzású címre: a John Koenig 
által kitalált kifejezés -  opia -  a szembe
nézésnek azt az intenzitását jelöli, amely
ben a tekintet egyszerre válik kiszolgál
tato ttá és támadóvá. És mivel a József 
Attila-i hagyományról nemigen választ
ható le a halott szülővel való perlekedés 
műfaja, az ő sorait parafrazálva Kali Ág
nes farkasszemet néz az emberarcú hiá
nyával.

Az Ópia verseit nem csak amiatt nem 
lehet az életrajz referencialitása nélkül ol
vasni, mert felmerül a történetírás lehe
tősége abban, ha valaki leírja: „fölötted 
megreccsen a fa,/ anyám a tejet a kályhán 
felejti”? A referencialitás ebben az eset
ben szerzői intenció is: a kötet első, rögtön 
a mottó és az ajánlás utáni oldalán egy 
furcsa műfajú szövegképpel találkozunk. 
Dokumentum-jellegét tetézi, hogy alatta 
egy név és két dátum (mint egy sírkövön) 
olvasható. Az írógéppel írt, kézírással ki
egészített cédula egy eredeti levél/alkotás 
szkennelt változata. A címe: Öngyilkosság 
vázlat. A kötet szerkezetében elfoglalt he
lye referenciává avatja ezt a „vendégszö
veget”, miközben az azonos vezetéknév 
miatt kapcsolatot teremtünk közte és a 
kötet szerzője között. 0  az apa, aki kivite
lezte tervét, a túlélő családtagok számá
ra kijelölve a vázlat egyik imperatívuszá
ban felvillantott utat: „Kínná irányulni”.

k
Kali Szabolcs képzőművész „tragiku

san korai” halála után több emlékkiál
lítást rendeztek kollegái. A marosvásár
helyi Ittfelejtett álmok megnyitóján Bob 
József hátborzongatóan érvényes megfi
gyeléseket te tt a (hat évvel később megje
lenő) Ópiára, is: „Kali Szabolcs maga mö
gött hagyta a tárgyak, a logika világát, 
mígnem végletesen le nem szűkített min
dent elemeire. (...) Egyik rajzán az égetett 
lyukak sora az arcon folytatódik és a két 
szem helyére kerül. Mintha a tekintetsu
gár égetné ki, monoton egymásutániság
ban. A férfi és női alakok arc nélküliek, 
egy történelem előtti kor archaikus ma
radványai, időben, térben távoliak. Lélek- 
tájak. Égy nagy közlésszomj ideográmái. 
A belső valóság tragikumai: hihetetlenül 
árnyaltak, nyitottak. Aki rajzolta őket,

bevállalta saját korlátáit. De jól tudta, 
hogy a láthatatlan lehet valóságos. Ez
zel szembesít ez a forma, a rendező elv.” 
Az arcot kiégető tekintetsugár mintha az 
Ópia szövegeinek pozícióját vetítené elő
re, és a John Koenigtől származó mottó 
tézisét: „unable to tell if you’re looking in 
or looking out”. Vagyis nem megállapít
ható a nézés iránya, a kifelé és a befelé 
egyidejűleg történik. A sepsiszentgyörgyi 
MÁGMA-csoportosulás Nem eladói Not for 
sale 2008-as akciójában helyi művészek 
által tervezett képeslapokat osztogattak 
ingyen a járókelőknek. Kali Szabolcs ké
peslapja olyan, mintha csak az egyik da
rabja lenne az Ópia illusztrátora, Kusztos 
Juli sorozatának. Minimális elem, mono
króm színvilág (ami már a fekete és a fe
hér örök „kirekesztettsége” körüli vitákat 
tekintve is érdekes). Ez a redukált eszköz- 
használat és az általa kifejtett hatás nem 
csak az Ópia illusztrációira, hanem szö
vegeire is érvényes. Egy lecsupaszított, 
sallangmentes nyelv nagyobb kockázat
tal használ közhelyeket is; ugyanígy, ami 
egy fehér alapon erőteljesebben van jelen, 
kitetté válik. A megsebesítés/sebezhető- 
ség talán a legfontosabb motívum, mind 
az apa félbemaradt életművében, mind a 
lánya első kötetében. Kusztos Juli vizu
ális hommage-aiban megfordítja a bar
na-fehér sorrendjét („Kifordítom-befor- 
dítom, így is bomba a bomba”, mondja a 
Mondóka című vers), a fehér keretté lesz — 
mintegy idézőjelként használva Kali Sza
bolcs grafikáinak terét. Kusztos Juli fi
guráin a maszk kivilágított színpadként 
hat. Az élettelenségig semleges arckifeje
zés hordozójaként kontrasztban áll a de
formálódott testek nyakatekert, kifacsart 
pózaival, amikben a versek önmarcan
goló hangja köszön vissza. Az indulatba 
szublimált gyász illusztrációi az összetört, 
mégis valószerűtlenül képlékeny testek, 
amelyeket önnön fájdalmuk támaszt alá, 
hogy el ne dőljenek.

Kali Szabolcs munkásságával kapcso
latban nemcsak az hangzik el, hogy az 
életmű félbemaradt, hanem az is, hogy 
a művész „a fióknak dolgozott”, és gyak
ran meg is semmisítette műveit. Míg az 
alkotás folyamata a pusztító erők távol
tartása, a műalkotás rombolással törté
nő visszabontása (illetve kiegészülése) az 
öngyilkos hajlam megnyilvánulása lehet. 
Az Ópia szerzője ezzel fordul szembe, ami
kor a publikálást választja. Ez nem csu
pán az apai hagyománnyal való szakítás, 
hanem egyfajta feloldozásként, áldozatho
zatalként is értelmezhető. Alkotó rombo
lás. Olyan értékteremtő gesztus, amellyel 
berekeszti az öröklött traumák sorát: „az 
én apám egy öngyilkos apa az én apámat 
apja sokat verte az én apám apja egy erő
szakból született mindenre van magyará
zat”. (Erről eszünkbe juthat Serestély Za
lán verse, a Nekemazénanyám is, amely 
hasonló versbeszédben szól a generációk

determinativ egymásutániságáról, az ez
által kijelölt, traumatizált beszédhelyzet
ből.)

Bármekkora is a tétje, az Ópia nem 
esik abba a hibába, hogy mindent fel akar 
fedni. A szövegek inkább alulstilizáltak, 
nem akarják megújítani a gyászversek 
nagy múltra visszatekintő hagyományát, 
intenzitásukat a vékonyka kötet szerke
zete is csak erősíti -  íve és ritmusa van, 
a verseket kurzívval jelzett álomjegyzetek 
és illusztrációk váltják. Teremtett atmo
szférájukban van valami elhasznált leve
gő, sőt, megkockáztatom: romlottság, ez
zel egyidejűleg mégis ártatlanul friss és 
életerős ez a líra. Ahogy Kemény István 
írta róla az Elet és Irodalom Ex Libris ro
vatában: „másnak, máskor azt monda
nám, hogy ez húszévesek nagyotmondá- 
sa, de neki most elhiszem: mert ebben 
a kötetben olyan súlyok, tétek, indula
tok kavarognak, amikben feloldódnak 
az irodalmi szempontok”. A szerkezet
re jellemző a repetitivitás: a tudat folya
matosan újrajátssza a traumatikus él
ményt, amely több csatornán is felszínre 
tör (álmok, képzelet és gondolatok szint
jén). Az egyik versben arra való utalást 
találunk, hogy ez a repetíció egészen ad
dig vihető, amíg meg nem ismétlődik a ki
váltó ok: „most aztán nézheted, ahogy nö
vök,/ ahogy terelnek félre, talán pont a te 
irányodba/ (talán pont ezt akartad)./ se
gíthetnél néha.” A magára hagyott gye
rek szemrehányást tesz, de itt már nem 
az „ettelek volna meg!” (J.A.) gyerek
hangjának egyik változatát halljuk, ha
nem egy felnőtt emberét, aki belenőtt az 
apa hiányába. „Nem a szerelemről akar
tam beszélni, / hanem a félelemről, a kis
lányról, / ahogy apja nyakában ül és or
dítja: / nő vagyok.” Á nőiség így vagy úgy, 
több formában felbukkan a szövegekben. 
De mintha az ébredő szexualitást is csak 
az apa erőszakos halálán keresztül lehet
ne megélni.

Bár az Ópia tragikus narratívaként ol
vastatja magát, közben kilátásba helyez 
egy -  a magánmitológia gócpontjainak 
feloldására létrehozott -  magántranszcen
denciát. Nem csak az álomképek ikono
gráfiája idézi az apokalipszis látomásait 
(tűz, víz, hatalmas erők), de az ikonfes
tészet szövegkörnyezetbe való beemelé
sével Kali Ágnes a képzőművész apát sa
ját közegében jeleníti meg: „az apák egy 
ortodox freskón szállnak pokolra épp”. 
A fájdalom egyik legszebb képi megfo
galmazása a „harapásnyomokkal feste
ni kékre az eget/ Mária fölött”. A Magyar 
Katolikus Lexikon caritas romana (lat. 
‘római szeretet’) néven ír egy olyan irgal
mas cselekedetről, amely során egy fia
tal asszony megszoptatja öreg apját. „Egy 
ókori legenda szerint egy athéni polgár 
fogságában úgy menekült meg az éhha- 
láltól, hogy kisgyermekes lánya látogat
ta és szoptatta. A reneszánsz idején a 
caritas romana a világi festészet tárgya 
lett.” Ez a történet az Európa-szerte elter
jedt, és az antikvitásban gyökerező talá
lós kérdés formájában így hangzik: „Aki 
nekem az apám volt, annak lettem anyja/ 
Szeret engem az én fiam, anyámnak az 
ura./ Hogy lehet ez?” Akár egy Kali Ág- 
nes-vers is lehetne.
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ANTAL BALÁZS

Az apátlanság 
könyve
Tolakodó és kiszolgáltatott -  a fülszö

veg s az angol nyelvű mottó szerint ez 
a két kulcsfogalom kapcsolható a címbe 
emelt ópiához. Hát, ha úgy van, akkor 
úgy. Azt nem tudom, mennyire tolako- 
dóak a versek, de hogy beszélőjük ki
szolgáltatott, azt nagyon is látom. Mert, 
ahogy a fülszöveg tovább mondja, a be
szélő az olvasó szemébe néz -  méghozzá, 
úgy fest, nyíltan és őszintén. És zavarba 
ejtően alanyi versekben tárja fel sebeit e 
szembenézés során.

A huszonkét éves költő első köteté
nek versei mindközönségesen a halálról 
szólnak. Középpontjukban az elveszített 
apa áll. Szilánkos mozaikokból lassan és 
óvatosan össze lehet állítani egy narra- 
tíva-féleséget is, nemi erőszakból szü
letett nagyapával, gyerekkorában bán
talmazott, később, a beszélő négy éves 
korában öngyilkosságot elkövetett apá
val, s az azóta tartó, gyötrő és lebírha- 
ta tlan  hiánnyal. A hiány, az erőszak, 
a bántalmazás nem csak az apa helyét 
foglalja el, de a maga valójában is jelen 
van a beszélő életében. Ennek megfele
lően a szelídségében is elemi erőt hor
dozva, letaglózóan depresszív ez a vers
világ. A szövegek összességében kemény 
szorongást, magányt, ridegséget, mene
külési kísérleteket mondanak el, de a 
valóságos menekülés legkisebb reménye 
nélkül. A beszélőt a beszéd nem szaba
dítja fel, nem szabadítja meg szorongá
sától, sőt, mintha épp ez okozná, szinte 
csak azáltal, hogy szóban megfogalmaz
za őket. Még a szerelem sem feltétlen 
megoldás. Mert a versekben mégiscsak 
van egy emberpár, nagyon is élők és ele
venek, ám valahogy a boldogság, a fel- 
szabadultság helyén valamiféle közös 
szorongás, közös depresszió áll -  e te 
kintetben viszont kétségtelenül fel tud
ják  oldani kölcsönös magányukat egy
másban.

Csalóka a kötet „vastagsága” -  eleve 
keskeny a gyűjtemény, de mindjárt még 
keskenyebbnek bizonyul, mikor az olvasó 
látja, hogy majd minden második olda
lon csak pár sor áll, vagy éppen Kusztos 
Juli illusztrációi szerepelnek vers he
lyett. Az olvasó elsőre arra gondol, hogy 
kár, mert így kevesebb a vers, aztán meg, 
hogy: de legalább ju t némi levegő a sű
rű  szövegek közt -  míg legvégül el nem 
ju t oda, hogy e pár sorok (melyek egy 
esetben románul, a többiben magyarul 
szólnak) nem függetlenek a versvilág
tól. Sőt! A B4-re ezekből az „átkötések
ből” került ki egy részlet, méghozzá egy 
olyan összefüggő inzert részlete, amely 
a könyv felütését adja, folytatása pedig 
a zárlatát -  ilyen módon keretet képez
ve a gyűjtemény köré. Mindez pedig oda 
vezet, hogy egyáltalán nem lehet mellé
kesnek vagy esetlegesnek tekinteni eze
ket a betéteket. Mint ahogy az illusztrá
ciókat sem, melyek nem csak „egyszerű”

„grafikus jelek”, hanem az első mindjárt 
Kali Szabolcs egy verskézirata-gépira- 
ta(?), az Öngyilkossági vázlat fotókópi
ája. Ez pedig mindenféleképpen megál
lítja az olvasót, vagy legalábbis, mivel e 
ponton még nem tudja, mi is lehet ez, ké
sőbb majd megállásra és visszalapozás
ra készteti. És arra  a gondolatra, hogy 
itt van egy fiatal költő, aki úgy fest, nem 
csak mer nagyon személyes lenni, de azt 
is akarja, hogy lássuk ezt. Tolakodó és 
kiszolgáltatott -  ju that az olvasó eszébe 
megint a fülszöveg...

A versek egyszerre szikár és egyszer
re szelíd nyelven szólalnak meg, amint 
erre jó példa mindjárt az első, a Möebius. 
Felidézi Pilinszkyt, vagy a Héj költemé
nyeit író Oravecz Imrét, de akár Ju 
hász Ferenc és Nagy László csodaszar- 
vas-mítosztöredékeinek hangvételét is, 
ám a zárlatára mindegyiktől eltávolo
dik: a fájdalom általános és a mitoló
gia egyetemes története alól előbújik a 
személyes -  a megsebzettség, a félelem 
és a féltés. A szarvas fájdalma és meg
alázása újra- meg újrakezdődik, soha 
sincs vége, a néma és mozdulatlan el
tűrésben hősiesség talán épp annyi van, 
vagy épp annyi nincs, mint önfeladás
önfeláldozás. Mítosz nincs és mégis van. 
Az erős szerkesztésű kötet egyik legerő
sebb darabja, a 4 című vers mindjárt ez
után következik (vagyis a köztük lévő 
román sor után). A kötet narratívájá- 
nak origópontját kerülgetjük itt -  kezd
ve a fotókópiával, a keret első felét adó 
álomleírással, majd a félelem és a hi
ány verseivel, középpontban a gyilkolás 
és az önpusztítás fogalmaival. Ez a vers 
azonban m ár nem költőelődöket idéz, 
hanem kortárs popkulturális vonatko
zásokat. Azon keresztül szólítódik meg 
az apa, aki nincs. A vers állapotleírás, 
hiányleltár és vádirat is egyben. Az el
engedés-elszakadás, az összetartozás, 
a hiány általi együvé-rendeződés érzel
mi hullámverését, a meglehetősen letisz
tult, másfelől nyers versnyelv plasztiku
san adja vissza.

Végig lehetne menni a kötet verseim 
akár egyesével is, a jól szerkesztett-ren- 
dezett anyag áttekinthető váz rendjé
ben tárja az olvasó elé az egyes tételeket. 
Ugyanakkor úgy is, ahogy az persze az 
eddigiekből már kitűnhetett, hogy a szö
vegek egymást kiegészítve a megszer
veződő narratívával erősebben hassa
nak. A fentebb taglalt bombasztikusság 
a könyv elején érezhető igazán, a továb
biakban gyakoribbak az olyan tételek, 
amelyek önmagukban nem feltétlen hor
dozzák az egész súlyát, ám beilleszkedve 
az egyetlen nagy, megszakítások, ciklu
sok nélküli sorozatba, jelentősen elmé
lyítik azt. A Földszint, a Nekemet, a Bá
bel, a Luna, a Nárcisz vagy a Soulbitch 
például a magukban is emlékezetes, 
erős darabok közé tartoznak. Közülük 
több is a káoszról referál, a Bábel sötét 
nagymamája külön is kiemeli a nőala
kok fontosságát, amiről pl. az Anyatej és 
még más darabok is beszélnek -  vö. két 
Lolita és négy Antigoné (Mindegy, 72.). 
A Nárcisz talán még az erőn is túlmutat, 
ha összeolvassuk a nárcisztikus szemé
lyiségzavar egyik-másik itt is fellelhető

kali ágnes

vonásával (háziállat, vadállat,/lennék 
kutya tenálad (39.)). És ha m ár a Bá
bel kapcsán a nyelvi káosz is felmerül, 
látható a kétnyelvűség hárommá bővü
lése, de emellett az olyan kisebb nyelvi 
jellegű csúsztatások is, mint az inkább 
m ár az emberpár történetét felvillantó 
Nekemet címbe emelt alakzata -  mely 
persze mindközönségesen a nekem ér
telmében olvasódik ezzel a kis „rontás
sal”, s ta lán  egy közös menekülés, egy 
közös (játék)nyelvbe való menekülés be
avató szavaként értetődhet itt.

Különös, egy anyagból gyúrt, nagyon 
erőteljes költői bemutatkozás az Ópia, 
mely egyszerre érződik rövidnek és még
iscsak teljesnek. A kötet végén egyetlen 
zavarról kell beszámolni, mely zavar 
igencsak különös kontrasztban áll az 
eddigiek olvastán. A sebfeltárás, az ön
maga teljes nyelvi kiszolgáltatottá tevé
se ellenére is megvan az olvasóban az az 
érzés, hogy valami zárt mag mégiscsak 
kinyithatatlan ebben a világban. Hogy 
munkál itt valami, ami a személyesnél 
is intimebb, és amihez nem engedi kö
zel verseinek olvasóját a költő. Olyasmi
re gondolok, mint amit a Nekemet kap
csán felvetettem: valami titkos kódra, 
amit felvillant, ami érezhetően nagyon 
fontos lenne itt egyfajta teljes(ebb) meg
értés érdekében, de amit végül inkább 
csak ígérni látszik, mint megadni. És az 
igaz is, hogy nem kell megadnia, hiszen 
már annyi mindent k itárt magából -  de 
talán  ez a rejtélyes érzés már pont egy- 
gyel több, mint amennyit az olvasó még 
elbír. Bár ki tudja? Lehet, ez vezet át a 
következő Kali-kötetbe. Valami azt súg
ja, hogy remek dolgok várnak ránk ettől 
a költőtől. De azért én egyáltalán nem 
szeretnék további szorongásokat kíván
ni neki.

Kali Ágnes: Ópia. FISZ, Budapest,
2018 .

—  2019/2. SZÁM -  JANUÁR 25. 21



Lenin a Holdon
Viktor Pelevin: Ómon Ré. 

Helikon Kiadó, Budapest, 
2018.

Nemrég járta  be a világsaj
tót a hír, hogy -  először az em
beriség történelmében -  a kí
nai Csang’o (!) űrszonda leszállt 
a Hold sötétnek nevezett olda
lán. Rögtön felrémlett előttem 
a kép, hogy a szonda belsejében 
ott rejtőzik egy áldozati szerep
re kárhoztatott űrhajós, aki egy 
biciklivázszerű alkalmatossá
gon ülve szorgalmasan pedá- 
lozza előre a járműt a sivatagos 
holdfelületen.

fákülszöveg
Ezeket a közszájon forgó ösz- 

szeesküvés-elméleteket (tudták, 
ugye, hogy a holdraszállást 
Stanley Kubrick rendezte egy 
amerikai sivatagi stúdióban?) 
Viktor Pelevin sajátos komszo- 
molista perspektívából tálalja 
elénk. „A szovjet kozmosz hő
seinek” -  szól a könyv egyszer
re ironikus-szatirikus és tragi
komikus ajánlása. Megidéződik 
itt a szovjet űrkutatás (vélt) 
hőskora, amikor a moszkvai 
elvtársak, afféle hidegháborús 
kapuzárási pániktól szenved
ve, le akarják körözni az akkor 
már a Holdat megjárt ameri
kai űrtechnológiát; elhatároz
zák hát, hogy égi kísérőnkre 
űrszondát küldenek, melynek 
segítségével elhelyeznek egy 
rádióbóját, hogy a nagy Szovjet
unió még nagyobb dicsőségére 
a következő üzenetet továbbítsa 
a világűr sötétjébe: BÉKE, LE

NIN, CCCP. A kommunizmus 
építése és népszerűsítése azon
ban áldozatokkal jár, különösen 
akkor, ha a „csúcstechnológiás” 
szovjet automatika működteté
séről van szó...

A magyarul frissen újra
kiadott Ómon Ré (korábbi, 
2001-es magyar kiadása ma 
már jószerével beszerezhetet- 
len) Viktor Pelevin első és -  a 
szintén korai Az agyag géppus
kával együtt -  mindmáig ta
lán legjobb regénye, amelynek 
szerkezete és témakezelése még 
nélkülözi a későbbi nagyregé
nyek gyakran túlírt posztmo
dern kaotikusságát. És bár a 
címadás utal az egyiptomi mi
tológia napistenére (Amon Ré), 
és a reinkarnáció tana is fon
tos szerephez jut, a keleti misz
tika nem hatja át túlságosan az 
alapvetően klasszikus elbeszé
lésmódot. Pelevin gyilkos iró
niával és szentimentalizmusba 
hajló melankóliával, egyszerre 
realista és abszurd módon mu
tatja fel a „minden illúzió” böl
csességének sajátosan szovjet 
körülményekre adaptált válto
zatát -  parabolája túlnő a ful- 
lánkos rendszerkritikán, és 
metafizikai-transzcendentális 
dimenziójává tágul.

Ez a könyv nem 
fog megjelenni!
Tolnai Lajos: Új föld, új 

szerencse. Reakció Kiadó, 
Budapest, 2018.

Kevés olyan téma van manap
ság, amivel könnyebben fel le
het kelteni az olvasói figyelmet, 
mint a korrupció. Bizonyos dol
gok sosem változnak, ez ugyan
is száz évvel ezelőtt is így volt: 
az autentikus magyar moderni
záció, a „haveri” kapitalizmus el
lentmondásokkal terhes világát, 
a dzsentroid lekötelezettségek 
rendszerét Mikszáthtól Móri- 
czig sokan megrajzolták. Náluk 
kevésbé ismert alakja a század- 
forduló irodalmának Tolnai La
jos, akinél -  református lelkész
ként, híven a nyakas kálvinista 
hagyományokhoz -  aligha talál
ni harcosabb alkatot a kor tár
sadalmi visszásságainak írói 
eszközökkel való feltárása tekin
tetében. (Néhány évig Marosvá
sárhelyen szolgált, ottani tevé
kenysége sorozatos botrányokba 
fúlt, saját híveivel is összeütkö
zésbe került.) Olyannyira, hogy 
egyes munkái el sem jutottak a 
kötetben való publikálásig, egé
szen mostanáig -  ilyen az Uj föld, 
új szerencse, amely eredetileg 
folytatásokban jelent meg a Pesti 
Napló hasábjain, 1890-ben. Tol
nai feuilletonját óriási felháboro
dás kísérte, derék polgárok egy 
csoportja delegációt menesztett 
a főszerkesztőhöz, követelve a 
sorozat leállítását — a frissen ki
adott, igényes kivitelezésű könyv 
tartalmazza a Nem fog megjelen
ni! című tárcát (A telep angyala 
című novellával együtt), amely
ben Tolnai épp ezt a némiképp 
mulatságos epizódot írja meg.

Ail
UJ FOI.D,

ÚJ SZERENCSE

Mi háborította fel ezeket a 
polgárokat? A regény a buda
pesti Tisztviselőtelep alapításá
ról szól, és a regénybeli karak
terek egyes korabeli közéleti 
szereplőket kísértetiesen emlé
keztették. .. önmagukra. Tolnai 
társadalomrajza metsző és éles: 
a nagyszívű jótékonykodó pózá
ban tetszelgő spekuláns (a csá
bító), a jóindulatú, de könnyen 
bepalizható hivatalnok (az apa), 
az akkori társadalmi viszonyok 
közt botrányosan ledér életvite
lű úrinő (az anya), az egész kár
tyás, kaszinós, korrupt dzsentri 
látszatvilág, amelyben a szülei 
zaklatott szerelmi és financiális 
viszonyai közt vergődő Peterdy 
Tili nagyjából az egyetlen figu
ra, akivel rokonszenvezni lehet 
-  a heves reakciók bizonyítják, 
hogy Tolnai szatirikus kritikája 
elevenbe vágott. És bár az előbb 
mulatságosnak neveztük a pol
gárok felháborodását, de rész
ben hatásos volt: Tolnainak idő 
előtt be kellett fejeznie tárcafo
lyamát, és ez a kurta-furcsa, fe
lemás vég érződik is a regényen, 
és nem tesz jót neki — de így is, 
közel másfél évszázad távlatából 
is tanulságos és szórakoztató ol
vasmány.

PAPP ATTILA ZSOLT

FIGYELJETEK, ÍGY NEM LESZ
jó . t ú l  e g y e n e s e n  Állto k .

ROGYASSZÁTOK BE A LÁBATOKAT!

Ál l j . Ál l j ! n e m  j ó !
MOST OLYAN. 

MINTHA GUGGOLNÁTOK!

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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A zenélés kétirányúsága
mint szabadságjog
Hogy valami miből lesz, hogy egy létező

nek melyek és minők a forrásai, indítékai, 
előzményei, annak fürkészése az elemző-kri
tikai gondolkodás egyik leglényegesebb mű
velete — természetesen. Ennek szellemében 
próbálnak az értelmezők minden adottat 
egy vagy több korábbira visszavezetni, hi
szen még a kétségtelenül zseniális Újnak is 
vannak jól meghatározható előzményei, ha 
másként nem: meghaladandó vagy tagad- 
nivaló premisszákként. A mindenkori zenei 
termés ilyetén szemlélete jegyében az eszté
ta vagy a kritikus egy időre lemond az élve
zet elsődlegességéről, és mintegy lábujjhegy
re állva vagy nyakát tekergetve próbál a mű 
mögé kukkantani, abban a hiszemben, hogy 
a „forrásvidék” azonosítása révén valami lé
nyegest, a történeti közelítés számára kéz
zelfoghatót, a szerző profilírozása és beso- 
rolhatósága céljából relevánsát mondhasson.

Ehhez a mára természetesnek mondha
tó, általános művelethez képest sokkal iz
galmasabbnak tűnik azt firtatni, hová 
vezet(het) tovább a zenei alkotás. A diagnó
zisnál jóval bizsergetőbb kérdéseket vethet 
fel a prognózis, egyúttal pedig egy partitú
rába zárt vagy ekként vélelmezett mű elő- 
adói/társszerzői határátlépéseinek gyönyö
rű bonyodalmait is kilátásba helyezi, ha 
vagyunk bátrak belemenni a játékba.

A jazznek is megvannak a fundamenta
listái. Tudjuk jól, vannak, akik esküsznek 
az improvizativitásra, ezzel fordított arány
ban pedig kelletlenkedve fordítják el orcáju
kat azoktól a zenéktől, amelyek lekottázva 
és abból lejátszva lelkesítenek másokat. Egy

ilyen szélsőséges ismerősöm jótékony befo
lyásolására idéztem egy zenei példát, s most 
hadd említsem meg Önöknek is.

2003. június 29-én a berlini Waldbühne 
deszkái — meg persze a Berlini Filhar
monikusok — látták vendégül a Mar
cus Roberts Triót és a karmester Szeidzsi 
Ozavát (Seiji Ozawa). Régecske volt, de 
visszahallgatható/-nézhető. Az esemény 
azért számít különlegesnek, mert egy köz
ismert amerikai zeneszerző, George Gersh
win művét -  az F-dúr Zongoraversenyt -  egy 
ugyancsak amerikai jazz-együttes (front
embere) írta-játszotta tovább, kinyitva, el
vezetve a „partitúrába merevített” zenét a 
swing változatos tempófokozataiban, gyako
ri kísérletező-meditáló közjátékokkal ellen
súlyozva a bebop felé -  vagyis mindenképp 
posztgershwini irányba. Ahelyett tehát, 
hogy hűségesen Gershwint adták volna a 
pár tízezer főnyi közönségnek, merő ürügy
nek tekintették a minden idők talán legte
hetősebb komponistájaként számon tartott 
Gershwint, miközben a legnagyobb tisz
telettel tartották szem előtt a zongoraver
seny szerkezetét, esztétikai világát, üzenetét. 
De persze nem a Zongoraverseny az egyetlen 
Gershwin-opusz, amelyet a Marcus Roberts 
Trio és valamely nagyzenekar a Pillanatban 
realizálódó egyedi zeneként „megcsinált”. 
2017 áprilisában például az Eric Heagi diri
gálta genfi Harmonie Nautique fúvószene
karral szólaltatták meg a Victoria Hallban 
a Rhapsody in Blue-1.

Különleges eljárás a Robertséké. Maga 
Roberts átalakítja a partitúrákat: a hang

szerszólókat, a concertante frázisokat bő
vítve, átritmizálva (akár augmentálva, akár 
diminuálva), a standard művek bizonyos 
részeit a klasszikus zongora—basszus/rit- 
musszekció-trió szellemiségére átfazonálva 
korszakhatárokat lép át. Számottevő ener
giaforrása ennek az eljárásnak -  és egyúttal 
Robertsék ludikus vállalkozásának hitelét 
is megalapozza -, hogy a trió tagjai (Ro
berts mellett a basszista Rodney Jordan és 
a korszakos jelentőségű jazz-dinasztia sar
ja, a perkutista Jason Marsalis) egyaránt a 
klasszikus big band-zenélésben nőttek fel, 
sőt voltaképpen ennek révén kovácsolódtak 
össze önálló arculatú hármassá.

/ Amplitúdó
Robertsék nyilvánvaló alaptétele, hogy a 

zene sohasem végleges és lezárt. Csak a kot
ta az. Márpedig amennyiben a zenész nem 
merő kottahangosítóként határozza meg 
magát, hanem a zene uraként, úgy alanyi jo
ga -  de nem kötelessége is! -, hogy a zenélés 
mint aktus primátusát a kottával szemben 
érvényesítse. Hogy ezen túl a zenealkotás 
improvizatív „üzemmódját” alkalmazza-e 
vagy az esetlegességet kizáró, tervszerűen 
rögzítendő továbbgondolást, az egyéni dön
tés és pozicionálódás kérdése. Tény azon
ban, hogy Marcus Roberts és két társa ki
nyitotta az amúgy is erősen szabadságillatú 
Gershwint, mint ahogy könnyen elképzelhe
tő, hogy mások — más ablakok révén -  még 
izgalmasabb irányban léptetik tovább zené
jét és a zenébe merülő hallgatót.

JAKABFFY TAMÁS

Az önazonosság színei 
és formái
Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága Dóm téri székhá

zának kiállítási termeiben rendezte meg Identitás és paradig
ma címen 8. egyéni tárlatát a Temesvárott élő és alkotó Tar 
Béla festőművész, aki a szépművészet iránti fogékonyságát 
családi örökségként kapta. Iparvegyész édesapja, Tar M. Bé
la ugyanis évtizedeken át az átlagos középszert jócskán meg
haladó amatőr festőként működött. Több kiállításon is szere
pelt. Apja nyomdokaiba lépve ifjabb Tar Béla is a középiskola 
elvégzését követően a temesvári műegyetemen szerzett mér
nöki oklevelet. A színek és formák, az akvarellek, a pasztell
kréták és olajfestékek bűvölete arra serkentette, hogy beirat
kozzon a temesvári Népművészeti Iskolába, amelyet 1998-ban 
fejezett be. 2007-ben felvételizett a temesvári Nyugati Egyetem 
képzőművészeti és design kara festészet-szakának mesterkép
ző tanfolyamára, ahol a kiváló festőművész és pedagógus, Ro
mulus Nu^iu volt a mestere, aki az absztrakt expresszionizmus, 
az informel- és az akcióművészet egyik elkötelezett úttörőjének 
számított Temesvárott és Románia-szerte. Tar Béla nem csak 
serény és fogékony tanítványa volt, hanem hűséges, elkötele
zett követője is Nufiunak.

Szegeden kiállított kompozíciói is egyértelműen demonstrálják, 
hogy a gesztusfestészet szemléleti és formai elemeit érvényesítve 
Tar Béla hatványozott fontosságot tulajdonít a motívumok, a je
lek képpé szervezésének. Újabb keletű festményein a képi jelek 
egyedi összefüggéseit teremtette meg. Vásznai és kartonjai fak
túráját előre tervezett, de szabadon alakuló ecsetvonások, ma
nuálisan felvitt festészeti gesztusok, valamint elfolyó, lecsorgó 
festék-effektusok spontaneitása, esetlegessége avatja dinamiku- 
sabbá, erőteljesebbé.

Az absztrakt neoexpresszionizmus és bizonyos fokig a 
neoszürrealizmus elkötelezettjeként Tar Béla nem az ábrázolás
ra, hanem a kifejezésre, a gondolatközlésre és -ébresztésre össz
pontosít.

Tar Bélának sikerült egy olyan absztrakt képi világot terem
tenie, amelyben a nagyfokú elvonatkoztatás és elanyagtalanítás 
ellenére előjönnek a figurativitás remineszcenciái, elmosódott 
vagy pregnánsabb emlékei és töredékei. Kompozícióin a szerke
zet alapját és vázát is -  kimértségük, mértani rigorozitásuk da
cára -  alapvetően a színek képezik. Tar Béla a színeket elsődleges 
kompozíciós elemekként kezeli, használja és kamatoztatja. Fes
tészetében a szín nem csupán kitölt egy felületrészt, hanem for
mát és teret alkot, képi összefüggéseket teremt. Nem csupán ér
telmezi a síkot, hanem érzelmi tartalmakkal telíti.

Tar Béla általában több rétegben festi meg kompozícióit, ami 
által — egyebek mellett -  mélységeket is sugall és érzékeltet. Kol
lázsokat újabban nemigen készít ugyan, de a műfaj specifikus 
megoldásaival, fogásaival szívesen él. Képei szuggesztív és moz
galmas összhatását az egymásra épülő és vetülő, egymást erősí
tő és tompító mezők, formák és foltok izgalmas viszonyrendsze
reinek kigondolásával és megteremtésével éri el.

A spontaneitásnak, a pillanatnyi intuíciónak kiemelt szerepet 
biztosítva Tar Béla körültekintő alapossággal mérlegeli a formák 
és színek elhelyezését, egyensúlyát, ellentétét, s belőlük alkotja meg 
képei lendületes jellegzetes összhangját, a harsogóan tiszta színek 
kontrapunktos gazdagságát, melyeken belül a feszülő festői ellenté
teket merészen exponált formamozgások, asszociációk szövik egysé
ges látványokká, jelenségekké — szuggesztív festményekké.

SZEKERNYÉS JÁNOS
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Februári évfordulók 13-
1 -  560 éve született Konrad Celtes német humanista 14 -

40 éve halt meg György Dezső költő
145 éve született Hugo von Hofmannstahl osztrák drámaíró 15 -
110 éve született Képes Géza költő

2 — 260 éve született Karl Friedrich Hensler osztrák író 16 —
3 -  145 éve született Gertrude Stein amerikai írónő'
4 - 3 1 0  éve született Vasile Cárlova román költő 17 -

170 éve halt meg Costache Conachi román költő 18 -
395 éve halt meg Vicente Martinez Espinel spanyol író 

5 -  130 éve született Berde Mária írónő
45 éve halt meg Gáldi László nyelvész 19 -
160 éve halt meg Alecu Russo román író 
340 éve halt meg Joost van den Vondel holland drámaíró 

6 —90 éve született Keith Waterhouse angol író 20 —
7 -  490 éve halt meg Baldassare Castiglione olasz költő

210 éve született Frederik Paludan Müller dán költő
8 -  110 éve halt meg Catulle Mendés francia író 21 -

40 éve halt meg Alexandru Al. Philippide román költő
90 éve halt meg Rákosi Jenő író 22 -
200 éve született John Ruskin angol író
40 éve halt meg Nyikolaj Szemjonovics Tyihonov orosz író 23 —

9 -  180 éve született Bodnár Zsigmond irodalomtörténész 24 -
145 éve halt meg Jules Michelet francia történész 25 -
95 éve született Tompa István író 26 -

10 -  410 éve született John Suckling angol költő 27 -
11 — 190 éve halt meg Alekszandir Szergejevics Gribojedov orosz író 28 —

70 éve halt meg Axel Munthe svéd író 
140 éve halt meg Vahot Imre író

12 -  210 éve született Charles Darwin angol tudós 29 -

250 éve született Ivan Andrejevics Kritov tffpsz költő
350 éve született Elia Levita jiddis nyelvű költő
1150 éve halt meg Cirill szláv hittérítő
100 éve halt meg Viktor Gomulicki lengyel író
150 éve halt meg Ghálib indiai költő
260 éve született Friedrich August Wolf néniét filológus
90 éve született Héra Zoltán író
270 éve született Johann Jakob Wilhelm Heinse német író
395 éve halt meg Juan de la Mariana spanyol történész
460 éve született Isaac Casaubonus francia humanista
170 éve született Alexander Kielland norvég író
45 éve halt meg Cicerone Theodorescu román költő
170 éve halt meg Bemard Barton angol költő
200 éve halt meg George Cartwright kanadai író
150 éve született Ovanesz Tumanjan örmény író
70 éve halt meg Berde Mária írónő
695 éve halt meg Dino Compagni olasz író
270 éve született Huang Csing-zsen kínai költő
145 éve született Krüzselyi Erzsébet költő
30 éve halt meg Márai Sándor író
345 éve halt meg Jean Chapelain francia filozófus
780 éve halt meg Gotoba japán költő
120 éve született Erich Kästner német író
270 éve született Révai Miklós tudós
120 éve született Erwin Wittstock szász író
50 éve halt meg Karl Jaspers német filozófus
70 éve halt meg Franz Adam Beyerlein német író
50 éve halt meg Maxwell Anderson amerikai író
195 éve született Kertbeny Károly műfordító
150 éve halt meg Alphonse de Lamartine francia költő
195 éve született Stevan Mitrov Ljubisa szerb író
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Naivság
VÍZSZINTES: 1. Gaius Petro- 
nius Arbiter római regényíró  
(?-66) aforizmája; első rész. 11.
Tollforgató. 12. Csikótojás jelző
je! 13. Határozott névelő. 14. Gö
rög betű. 15. Sír, népiesen. 16. 
Üdv, római! 17. Becézett Otília. 
18. ... culpa; az én vétkem (latin). 
21. A nyugati gótok királya volt. 
24. John Wayne Oscar-díjas film
je. 27. ... kezekkel! (Gladstone). 28. 
Kicsinyítő képző. 30. Indusztriális. 
32. Diagonális. 34. Helyben. 36. 
Ritka női név. 38. Angolna, an
golul. 39. Szaggatottan kiáltozik. 
41. Szórványos női név. 43. Dúdo
ló szócska. 44. Skandináv női név. 
46. Idegen Adél! 48. Kemény kő
zet. 51. A délutánt követi. 53. Fe
kete tinta. 54. Képző, a -zat párja.
56. ... gros; nagybani kereskedés.
57. Szürkének tart. 59. Fölösleges 
rész! 60. Búgva kattog. 62. Dur
va posztó.

FÜGGŐLEGES: 1. Hull a köny-
1 2 3 A 4 5 6 7CS 8 9 E 10

dék. 4. ... Lanka; szigetország. 5. 
Középen leás! 6. Magyar Tudomá
nyos Akadémia, röviden. 7. Üstö
kös farka. 8. Attila névváltozata. 
9. Római 51-es. 10. Becézett Ka
talin. 15. Autós csillagtúra. 17. ... 
fratres; Imádkozzatok, testvéreim! 
19. Előadó, röviden. 20. Mesterhe
gedű. 22. Lenti helyre. 23. Gaius 
Petronius Arbiter aforizmá
ja; második, befejező rész. 25. 
Az egyik szülő. 26. Az Árva folyó 
szlovák neve. 29. Becézett Attila. 
31. ...-...-France; francia tájegység. 
33. Véletlenül talál. 35. Taszítás, 
csúsztatás. 37. Atomi tömegegy
ség, röviden. 40. Borókaízű rövid
ital. 42. Fosztóképző. 45. Bort hí
gít. 47. Antik római aprópénz. 49. 
Énekesnő (Jennifer). 50. Hőre uta
ló utótag. 52. Fúvós hangszer. 55. 
Hosszú trombitahang. 56. Én, lati
nul. 58. A -nek ragpárja. 60. Birs
héj! 61. Estefele! 62. Antonov jele.

R. T.

A Helikon 2019/01-es szá
mában közölt Magyar köz
mondás című rejtvény meg
fejtése: Ezer barát kevés, egy 
ellenség sok. 9 7 7 1 2 2 0  6 2 8 1 9 0 0 2
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