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Jezebel.
Lapszámunk 1., 4., 5., 7., 9., 15. és 17. 
oldalát Ughy Levente a Maros Megyei 
Múzeum várbéli kiállítótermében meg
rendezett Alfa és Omega című kiállítá
sának anyagával illusztráltuk.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN

Titkos név
„A Költészet:/ gömb.”

Málik Roland

Sokáig viszolyogtam a „költő” megnevezéstől. Aki ismer, 
tudja, szívesebben voltam iskolakerülő és csavargó, példá
ul. De szívesen lettem volna kalóz is, bölcs indián, vagy rab
lóbanda vezére. Talán ma már nem egészen így van, de tíz 
évvel ezelőtt a költő a köztudatban (főleg az iskolában) egy 
nyámnyila, romantikus, szentimentális alakként jelent meg, 
egyfajta korcs zseniként, aki Werther és Petőfi keresztmet
szete, és bájos, de ártalmatlan indulatokkal van megáldva. 
Lelke szüntelen a szerelem és a természet szépségeit hab
zsolja, és általában sokat iszik, de mivel szelíd és törékeny 
állat, neki szabad. Kell rá vigyázni, nehogy kárt tegyen ma
gában. Ha kell, perfúzióval adagoljuk bele a virágport.

Szóval egy időben szívesebben és büszkébben jelentettem 
ki, ha kérdezték, hogy „csövespánk vagyok”, mint hogy „köl
tő.” Ki vesz komolyan egy költőt? Persze igazi csövespánk 
se voltam soha. De ez nem ide tartozik. A pánk, az igen. A 
pánk költészet. A költészet pánk. Mert megbontja a formát 
és új formákat teremt. Mert foglyul ejt, megbabonáz, mert 
jól ismeri, és hatékonyan tudja használni a ritmus és hang
zás energiáit. Mert fittyet hány minden törvényre. És mert 
minden valamirevaló vers önmaga és a világ paródiája is 
egyben. És mi volna a pánk, ha nem ilyen görbe tükör? Aki 
ilyesmire képes, az csöppet sem ártalmatlan.

És ide tartoznak az istenek. Minden szentkönyvet a köl
tészet nyelvén írtak meg. A költészet ima. Az ima költészet. 
Hogy is volna lehetséges bensőséges kapcsolat az Istennel, ha 
nem volna költészet? Mert a költészet misztériumot teremt. 
Az invokációhoz olyan nyelvre van szükség, amely képes rá, 
hogy felkeltse Isten figyelmét. A költészethez, az imához is 
kell a meditáció. Kellenek tudatmódosító rá- és kilátások, fel
ismerések, új összefüggések. És kegyetlen őszinteség kell, el
sősorban önmagámmal szemben. Tudni kell csúnyának is 
lenni, és alázatosnak. Ki kell tudni mondani a csúnyát, be
ismerni, hogy valójában nem vagyok zsenibb senkinél, és 
ugyanolyan foltos a lelkem, mint bárki másnak. Sőt, tudni 
kell szembenézni a bennem rejlő legsötétebb gonoszsággal is. 
Nem rejtegetni. Nem tálalni szép szavakkal, közhelyekkel. 
Ismerni önmagam, be- és elismerni, bármi is van odabent.

Bármennyire rémisztő. Fel kell szabadítani a rémeket. 
Mert aki bezárva marad, az nem lesz más, csak veszélyesebb.

A költészet nem pénz, nem politika, nem tudomány, nem 
lehet tanítani, legfeljebb a módszereit. Tanulni lehet, de so
ha nem lehet megtanulni. Ez nagyon fontos. Mert a költészet 
kapcsolatot teremt azzal, amit a buddhisták hívnak Való
ságnak. Azzal a bizonyos körrel, aminek középpontja min
denütt ott van, kerülete pedig sehol. És még számtalan neve 
van. De a név semmi, csak értelmetlen viták forrása. Mond
ják a buddhisták. Vagy a költők. A pánkok. Mindegy is.

Talán az indiánok ilyesmit nem mondanának. De náluk 
a név valami egészen másról szól, mint nálunk. Mert az in
diánoknál a név költészet, a legkomolyabb fajtából. Úgy tu
dom, egyes törzseknél mindenki kapott egy titkos nevet is, 
amelyet nem szabad elárulni senkinek. Ugyanis ezen a né
ven szólíttatott halála után, az örök vadászmezőkön.

A költészet az az élő titok, ami vagyok, amire legfeljebb 
a h a lá l u tá n  d erü lh et fény. H a eg y á lta lá n  derü lhet.
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feszültség, mint egy 
középkori harctéren

BESZÉLGETÉS 
JÁNOSI ANDREÁVAL /2

Balthasar Waitz:
CSALÁDI SÍR /6

Csuszner Ferencz:
AKÁR A VÍZ '20

PAVILON 4 2 0  ■ Dunajcsik Mátyás versei Gothár Tamás: Homokóra



-  Sokoldalú alkotói tevékenységet vég
zet, de talán nem tévedek, ha azt mondom, 
hogy leginkább a Kincses Képeskönyv so
rozattal fonódott össze a neved. A sorozat 
immár a hetedik köteténél tart, hogyan és 
mikor kezdődött a „viszonyotok”?

-  2006-ban, év vége fele, én éppen a 
Filmtett Egyesületnek tervezgettem ezt- 
azt, amikor Zágoni Balázs egyszer csak 
megkérdezte tőlem, volna-e kedvem il
lusztrálni egy olyan könyvet, amely Ko
lozsvárról szólna, többnyire gyerekeknek, 
és amelyben olyan (tér)képek lennének, 
mint amilyeneket Radu Oltean fest. Jól 
megijedtem, még sosem festettem ilyes
mit, de belementem abba, hogy tegyünk 
egy próbát. A „zsűri” Balázs és történész 
csapata volt, a próbát kiálltam, bevettek a 
társaságba, és elkezdődött egy nagyon ko
moly, egy éves csapatmunka. Ennek pedig 
nem remélt siker lett az eredménye, egy 
könyv, ami azóta két díjat nyert és három 
kiadást ért meg, de ami a legfontosabb, 
hogy sorozattá terebélyesedett, és újabb 
megbízatásokat hozott nekem, nekünk. A 
csapatszervező azóta felváltva hol Balázs, 
hol pedig az öccse, Zágoni Bálint, akik 
„érthetetlen módon” még mindig nem 
akarják lecserélni az illusztrátort... De 
ugyanígy kitartanak Sütő Ferenc, első és 
egyetlen, remek tördelőszerkesztőnk mel-
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egy középkori 
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lett is, aki sajátos tipográfiába önti évró'l 
évre ezeket a köteteket.

-  Maradva a Kincses Képeskönyvvé/: a 
kötetei tipikusan azok a kiadványok, ame
lyeknél az illusztrátori munka legalább 
annyira fontos, mint a szöveg. Nekem kí
vülről úgy tűnik, hogy ez gigászi munka: 
feltérképezni egy-egy város teljes történel
mét, és vizuálisan megjeleníteni. Hogy zaj
lik a felkészülési folyamat? Beleásod m a
gad a település történetébe, könyvtárazol? 
És mennyi ideig tart egy-egy kötet illuszt
rálása? Hogyan épül fel -  vizuálisan -  egy- 
egy Kincses Képeskönyv „architektúrája”?

-  A „Kincses architektúra” viszonylag 
könnyen kialakult, már az első kötet ter
vezésekor leszögeztünk néhány alapsza
bályt, ami a képek méretét, számát illeti, 
egy körülbelüli karakterszámot, kép-szö
veg arányt és oldalterjedelmet. Ennél 
sokkal nehezebb feladat egy-egy város 
konkrét „architektúrája”, illetve annak 
dinamikája. Ha létezne ideális városfej
lődés egy rajzoló számára, akkor annak 
körülbelül így kéne kinéznie egyetlen né
zőpontból: valahol megjelenik néhány 
sátor, mondjuk egy domb közepén, amit 
erdő vesz körül, és egy folyó szegélyez, 
ennek középen megjelenik egy kápol
na, amiből aztán lesz egy templomocska, 
amit körülvesz egy fal és rendre egyre

JÁNOSI ANDREA

több házikó, amiket idővel újabb fal vesz 
körül, a templom pedig egy erőddé bővül, 
majd az erdők helyét további lakóterüle
tek veszik át. A település, bár időszako
san harcok és természeti csapások sújt
ják, de szépen, fokozatosan növekszik, 
majd összeér egy szomszédos település
sel, ezeket utak szövik át, amelyeken jár
művek jelennek meg, az épületek egyre 
sűrűbbek és magasabbak, fölöttük re
pülőgépek szállnak, és így tovább, mint
ha egy pörgetős könyvet pörgetnénk. 
Bár nagy vonalakban ez a történet min
den esetben, attól egyedi minden város, 
hogy ez a fejlődés más és más alakzatot 
ölt, a cél pedig nem az, hogy egy gyara
podási folyamatot nézzünk valahonnan a 
magasból, hanem az, hogy ráközelítsünk 
azokra a részletekre, amelyek megkülön
böztetik Segesvárt Nagyváradtól, vagy 
Marosvásárhelyt Sepsiszentgyörgytől. 
Kis- és nagytotálok váltakoznak tehát a 
könyvben -  hogy ilyen filmes fogalomza
varral írjam le festményeimet - , nagyjá
ból századokra bontva a történelmet, és 
vannak egészen kisközeliek is, amik sze
mélyiségeket, épületeket vagy kiemelt 
eseményeket hoznak közel az olvasó szá
mára.

Egy könyvhöz átlagosan 40-50 illuszt
ráció készül, ez idáig csak nagyon kevés 
esetben készült el egy évnél rövidebb idő 
alatt. A munka szerves része a csapat
munka, amikor összeülünk a történész 
szakemberekkel és végigbeszéljük a váz
latokat, kiválogatjuk a forrásanyagként 
számomra hasznos térképeket, leíráso
kat, későbbi időkből archív fotókat vagy 
egyéb képanyagot. Könyvtárazni nekem 
már nincs időm, én abból főzök, amit az 
elmeséltekből leszűrök, és amit a kép
anyagból összeollózok a rajzpapíron. Mi
kor rábólint a csapat egy rajzra, elkezdő
dik a festő magányossága, ami több nap 
vagy hét, míg készen nem lesz egy feje
zet, és mind így, míg a reprózás, retu- 
sálás és a tördelés fázisához nem érke
zek, ahol ismét csapatban kell dolgozni a 
könyv nyomdába küldéséig.

-  Gyerekkönyveket, verseskönyveket is 
illusztrálsz, a skála Kányádi Sándortól 
Markó Bélán át Szó'cs Gézáig terjed. Hogy 
találnak meg téged a könyvek szerzői -  
vagy te találod meg őket?

-  Nem tudom, ennek csak valami nagy 
szerencse lehet az oka, mert zömében 
a szerzők választottak engem, néhány 
esetben a kiadó, de ami közös a felkéré
sekben, hogy szinte mindenki a város
könyvek világára hivatkozik, hogy „vala
mi olyasmit” szeretne.

1979-ben született Szászrégenben, jelenleg Kolozsváron él és dolgozik grafikusként. 
2003-ban végzett a kolozsvári loan Andreescu Képzőművészeti Egyetem Művészetpe
dagógia szakán, 2007-ben pedig a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Fotó, 
Film, Média szakán. 2005 óta a BBTE Kolozsvári Egyetemi Könyvkiadó grafikusa. 
Mintegy tíz éve foglalkozik könyv- és reklámgrafikai tervezéssel. 2007-ben indult út
jára a Kincses Képeskönyv sorozat a Projectograph kiadó gondozásában, ennek illuszt
rátoraként dolgozik, a sorozat hét különböző kötetét jegyzi. Több gyerekkönyvet, ver
seskötetet is illusztrált, a Mátyás, Mátyás című animációs film rajzolója.

-  Mi dönti el, mi kerül a borítóra és a 
kötetbe illusztráció gyanánt, illetve hogy 
milyen irányban indul el az illusztrálan
dó könyv képi világának megformálása? A  
műfaj, a könyv hangulata, a szerzői szán
dék (és a vele való egyeztetés)?

— A borító az utolsó művelet mindig. 
Oda a legjobb illusztráció kerül, de gya
kori, hogy egy külön képet festek borító-
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képnek. Az lesz a könyv arca, azon mú
lik, hogy észreveszik-e vagy sem, hogy 
kézbe veszik-e vagy csak átsiklik a szem 
rajtuk. (Emberek esetében sincs ez más
képp.)

Miután elhangzik a „láttam a Kolozs
várt és valami olyasmit szeretnék” kije
lentés, általában elkezdem meggyőzni 
a szerzőt, hogy az miért nem lesz jó, és 
hogy én valami egészen másra gondolok. 
A gondolatra ez igaz is, mert minden kéz
irat más-más benyomás, hangulat, más 
arcú és alkatú szerző áll a sorok mögött, 
és ennek megfeleló'en úgy érzem, nem le
hetek én sem mindig ugyanazt a lemezt 
játszó berendezés. Gyakran más techni
kára váltok, más papírra, más képarányt 
választok, de az eredmény mégsem lesz 
annyira „más”, mint én azt belülről ér
zem. Végül persze minden élénk színű, 
aprólékos, vicces, figurális, egyszóval, 
„olyan, mint a Kolozsvár”. A  16. századi Kolozsvár látképe. Illusztráció a Kincses Képeskönyvből

-  Ehhez kapcsolódva: mennyire „alkal
m azott” művészet az illusztráció, és meny
nyire autonóm művész az illusztrátor? Ne
kem úgy tűnik, hogy a rajzaid, a grafikáid  
nem „kiegészítők”, hanem nagyon is önál
ló „életet” élnek, egy saját(os), minden mű
fajban jó l felismerhető' alkotói világot hoz
nak létre... Hogyan határoznád meg tehát 
-  szigorúan csak a saját művészetedből ki
indulva -  a könyvgrafika helyét, szerepét? 
Egyáltalán: milyen a jó  illusztráció?

-  Hát erró'l beszélek! Hogy bármennyi
re is igyekszem mást festeni, ugyanabban 
a cipőben járok. A tudatosság, előre terve
zés sajnos nem jellemez, időről időre azon 
kapom magam, hogy a legjobb illusztráci
óim valamilyen szakadt papírfecnire ké
szülnek, vagy két összerajzolt papír hátol
dalára, amit középen összeragasztok. Ez 
csak akkor bosszant, amikor a könyv már 
megjelent, és megkérdezik, kiállítanám-e 
az eredeti illusztrációkat. Egy toldozott 
papírt gyönyörűen ki lehet retusálni a 
nyomtatáshoz, berámázni viszont — nem 
mondom, hogy nem lehet, de -  nem biztos, 
hogy ebben a műfajban helye van. Szeren
csés kivételnek tekinthetők a Kincses-\\- 
lusztrációk, annak is a legnagyobbjai, hi
szen ezeket eleve festményként festem, 
még akkor is, hogy ha jelentős részük a 
könyvben elkukkan egy-egy szövegfel
hő alatt. Büszke vagyok erre a most már 
70-80 darabot számláló „Kincses együt
tesre”; ebből jó néhány már mások falait 
díszíti, de most is egy nagyobbacska kiál
lításra készítem őket.

Ennek ellenére a jó illusztráció nem at
tól jó, hogy megél egy gyerekszoba falán is. 
Elsősorban a könyvben kell megállnia a 
helyét, fel kell nőnie a szöveghez, párbeszé
det kell vele folytatnia, egy folyamnak kell 
lennie, ami vezeti az olvasót az első oldal
tól az utolsóig. Nos, ilyesmiket olvastam, 
tapasztaltam, de sosem lehetek biztos ab
ban, hogy ez nekem hányszor sikerül.

-  Szántai János írja egy kiállításod 
méltatásában, hogy a képeid az antitézis- 
re, az ellentmondásokra épülnek. Miben 
állnak szerinted ezek az ellentmondások, 
már ha vannak (színvilágban, figurák
ban, szerkesztésben)?

-  Kivételesen ez a megállapítás egy 
nem illusztrációs festménysorozatom 
kapcsán hangzott el, még úgy is, hogy 
sok idézőjel közé téve ugyan, de egy „ké
peskönyvként” határozta meg János az 
anyagot. Az ellentmondásosság itt egyér
telműen tartalmi vonatkozásokat fed; a 
megjelenített történetekben fedezett fel ő 
(jogosan) egy ilyen belső harcot: az idill 
mögött meghúzódó romlást, a nyugalom 
mellett lopakodó veszélyt, a világosba ve
gyülő sötétet. És itt még mindig ugyan
arról a palettáról mártottam a színeket, 
mint minden korábbi könyves munkám 
esetében. A sorozat címe egyébként Dol
gok odaát, és megálmodott álmaimat je
leníti meg, vagyis egy tudatalatti világot, 
amiben, úgy látszik, több az egymásnak 
feszülés, mint egy középkori város harc
terén.

-  Felméri Cecília Mátyás, Mátyás cí
mű animációjának grafikai világáért is 
te vagy a „felelős”; és mintha csak a Kin
cses-sorozatot folytatná, itt is nagy szere
pet kap Kolozsvár mint látvány és történe
lem. Miben különbözik, mennyiben jelent 
kihívást számodra ilyen különböző mű
fajokban dolgozni? És van-e folyamatban 
animációs munkád?

-  A Mátyás, Mátyás mennyiségileg 
óriási munka volt, de formailag egy fel
üdülés. Itt ember, épület, szobor és bú
tor, minden karikatúra, és persze, hogy 
nagy előnyt jelentett az, hogy előzőleg 
egyszer már végigrajzoltam szinte min
den fontosabb utcáját és terét Kolozsvár
nak, de a város ebben a filmben csak egy 
„mátyásos” díszlet, annak minden dí
szével, hulló vakolatával és falfirkáival 
együtt. Itt a hangsúly a spontán mozdu
latokon, arckifejezéseken, az esetlensé
gen, az olyan történéseken van, amelyek 
az amatőr filmfelvételekben szoktak ben
ne maradni, mondhatnám vizuálisan a 
hibákra, az életszerűségre épít, amiben 
van galamb(szar), légy, dudáló autók, kol
dus és utcai árus. Ilyen figurák a Képes
könyvekben is vannak, de nagyon aprók, 
itt viszont végre jönnek-mennek, beszél
nek, élnek.

Hasonló animációs kalandba kezdtünk 
Cecíliával és Lakatos Róberttel egy, a 
Drakula-mítoszt körüljáró film kapcsán 
is, itt a munka még az elején tart vala
hol, talán lesz ebből is egy hasonló sikerű 
film, nem tudom.

-  Lehet, hogy nem örvendesz neki, de 
azért megkérdem: az eddigi munkáid kö
zött van-e kedvenced, olyan, amire külö
nösen büszke vagy, amit kiemelnél a töb
bi közül?

-  Van! A Kincsesek (szerintem) legszeb- 
bike a Marosvásárhely. Fogalmam sincs, 
miért, ha csak nem ez is valami tudatalat
ti befolyás, hogy ott töltöttem el négy gyö
nyörű középiskolai évet az életemből. De 
szoros versenyben van vele a Kolozsvár is, 
mert a két legszebb festmény per összes 
eddigi mégiscsak ebben a könyvben van. 
Valamiért nagy kedvencem a Volt egyszer 
egy kis zsidó, ahányszor a képekre gon
dolok, ott van a fülemben ezeknek a ver
seknek a dallama, ez mellesleg a Kaláka- 
cédémelléklet révén az olvasók fülébe is 
eljuthat. És nagyon szeretem a Szőcs Gé- 
za-szövegekhez készült „tablókat” is, külö
nösen azokat, amelyeket a Sziveri János
hoz írt „Polip”-párbeszédek inspiráltak: 
ez úgy is érdekes, mint első felnőtt irodal
mi felkérés, ami megtalált, de úgy is, mint 
az élet-halál, ébrenlét és álom folyamatos 
kettőssége a történetekben.

-  Ha rajtad múlna, kinek, milyen -  élő 
vagy halott -  szerzőnek a könyvét illuszt
rálnád legszívesebben (vagy akár konkrét 
művet)?

-  Nincs konkrét „könyválmom”, sokkal 
izgalmasabbak a véletlen találkozások, 
azt hiszem, sosem tudnék jelentkezni, 
hogy ezt a kötetet én szeretném illuszt
rálni. Ha egy olvasmány inspirál, leülök 
és rajzolok, vagy csak tárolom fejben a 
képet. Óriási raktár van ott „az emele
ten”: ha egyszer végre nyugi lesz, nem 
lesz határidő és munkaidő és ebédidő, ak
kor elkezdem „lehozni őket”.

PAPP ATTILA ZSOLT
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BOGDAN LÁSZLÓ

Vaszilij 
Bogdanov: 
Ördöglakat
Két hangra

I.
És találkoztam Crnjanskival. 
„Nem hiszem, drága Bogdanov, 
hogy sikerült túlélnie, 
már minden barátunk halott!”

És Hvar szigetén felragyog 
magasban a spanyol erőd. 
Feltűnik a párizsi utca, 
hadirokkantak, drága nők,

templomok, várak, temetők, 
és a westminsteri apátság.
Ott bolyogtunk tegnapelőtt, 
néztük Sir Isaac Newton sírját.

És Lisszabon, a fehér város!” 
„Atmoszférája meghatároz?”

II.
„Atmoszférája meghatároz, 
találkozhatnánk Pessoával, 
a Brasileirában ül, 
hacsak nem verseivel házal.

Perben, haragban a világgal 
szíve, kis felhúzós vonat, 
élteti heteronimáit, 
teremtve a világokat.

Nem tudni a fájdalmakat, 
színleli, vagy tényleg érzi? 
írja, átéli kínjait?
Lapjait festi, összevérzi?

Akkor hátjöjjön Pessoa!”
„Vissza kell hátrálnunk oda?”

III.
„Vissza kell hátrálnunk oda, 
Párizs és a Lúdláb királynő 
még várhat, ez most fontosabb, 
nem múlhat el így az esztendő,

loboghat a fehér zsebkendő, 
meg kell találnunk Pessoát!
Meg kell tudnunk, tényleg átéli, 
vagy kitalálja bánatát?

Ricardo Reis, Soares, Campos, 
és mind a heteronimák,
Search, Cross, Mora, Tejve bárója 
bűvölten várja válaszát.

Vissza kell térnünk Pessoához! 
Nem lehetünk hűek a mához?”

IV.
„Nem lehetünk hűek a mához, 
dicsérve Titót, Brezsnyevet, 
hiszen az olvasónk elátkoz,
Hát ti is meghülyültetek?

Elment megmaradt eszetek, 
kérdezi meg, kedvetlenül, 
vissza kellene térnetek, 
hajnal korotok tündököl.

Párizsi orosz emigránsok. 
Anyanyelv. A z ördöglakat. 
Londoni rőt házrengeteg. 
Robert Browning most elhalad.

Ő sem volt hűséges korához!” 
„Csupán az égi látomáshoz?”

A  forrás V.

V.
„Csupán az égi látomáshoz 
lehetünk hűségesek, herceg! 
Nem vagyunk bús komédiások, 
infantilis, ki ezzel henceg.

Míg percegnek a másodpercek, 
csak eltűnő hab, pillanat, 
lázas kínai suttogás, 
hontalan, elveszett szavak.

Utánunk semmi nem marad, 
Ming se, Tao se, yang, se yin, 
kivágják a cseresznyefákat, 
elköltözik a mandarin.

De mi ketten még itt vagyunk.” 
„Versünkhöz igazodhatunk.”

VI.
tersü n khöz igazodhatunk, 
megpróbáltuk a lehetetlent, 
nem tudom, hogyan van vele, 
beismerhetem, nekem nem ment.

És nem okolhatom az istent, 
én, színről távozó színész, 
ki a gödör mélyén is hittem, 
végül győzhet a józan ész.

A  porondon álltam és merész 
szaltó mórtáléval bűvöltem, 
önfeledten a közönséget.
Győzhetek még, el is hittem.

Csak lenni kellett volna, lenni!” 
„Nem vagyunk senki, se semmi.”

VII.
„Nem vagyunk senki, se semmi. 
Feltűnik egy hajdani lány, 
romjaink között elbolyong, 
akar még valamit? Talány?

Akár tengersíkon a hold.
A z örök kérdőjel sirály.
Tehet értünk még valamit?
A z emberöltő egy agár.

Őrült a korszak, hezitál, 
a szív kis felhúzós vonat, 
egyelőre még körbejár, 
lázálmaink után tolat.

Egyelőre még itt vagyunk.” 
„Elhalkul, elvész a szavunk.”

VIII.
„Elhalkul, elvész a szavunk.
Halál után újabb halál?”
„Kilép testünkből a lélek, 
elsuhan, mint egy fénysugár.

Egy darabig még vacillál, 
talán megkeres valakit?
Egy kopár fennsíkon bolyong. 
Pulzáló szikra, elvakít.

De senkit, semmit nem talál, 
elvész a többi fény között? 
Megmaradnak emlékei? 
Beszippanthatják sorsközök,

Örökre elvész a dalunk?”
„Mi történik, ha meghalunk?”

IX.
„Mi történik, ha meghalunk? 
Nem az életünk eseménye, 
a halál! -  mondja bölcselő.
Ne mondhassuk, mégis megérte.

Mindennek vége lesz, végre.
A madarak, a bogarak 
is elvesznek! A sötétségbe 
öntudatlanul hullanak.

Bezárul az ördöglakat.
Pessoa s heteronimái, 
többet tudhatnak erről is, 
sejted, a végét ki kell várni!”

„Kérdések árja kavarog.
Vagyunk, s ha igen, ki vagyok?”
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X.
„Vagyunk, s ha igen, ki vagyok? 
„Elárulhatja Pessoa?”
„Nincs más megoldás, Milos, 
vissza kell hátrálnunk oda!

Tudjuk, mire számíthatunk! 
Létezésünknek van értelme?
Valakik játszanak velünk, 
be kéne költöznünk a versbe!

Mondatok átjáróiban, 
rímek között forgat a ritmus. 
Bujkálhatunk a sorközökben, 
bűvölhet a szürrealizmus.

„Mindennek ára van, ára!
Erzem-e fénysugárrá válva?”

XI.
„Erzem-e fénysugárrá válva 
Léna, Natasa illatát, 
emlékszem-e, kik voltak ők, 
látom-e még Klaudiát?

Félni fogok? Szorongani, 
ha vámost, határőrt látok, 
ha spiclik, rendőrök követnek 
vagy elmúlnak a szorongások?”

„Jól lenne tudni, mit akarhat 
velünk a Mennyei Nagyúr?
S ha nem lesz szánk, hogyan beszélünk, 
szerbül, angolul, oroszul?

„Érzem, ha fénysugár vagyok, 
mindazt, mi bennem kavarog?”

XII.
„Mindazt, mi bennem kavarog, 
többé fel nem idézhetem.
Szumátrába sem jutok el.
Ellobban örök életem?

Várakozunk a végeken, 
ködbe vész, tűnik Ithaka, 
és London vörös házai 
közé sem juthatunk soha.

Véget ér örök vándorlásunk, 
ki tudja, hol van a határ, 
mihez kezd emlékeinkkel, 
akik leszünk, a fénysugár?”

„Az utolsó óra megkondul.”
„Legyint az ember és elfordul.”

XIII.
„Legyint az ember és elfordul?
Meg kell vallanom, hercegem, 
látom még a farkasokat, 
régi csongrádi teleken,

fogcsattogtatva, esztelen, 
ottan zúdulnak a nyomunkban.
Akartak velem valamit,
ott maradhattam volna holtan.

Ki mit akarhatott velem?”
„És velem? A holtak árnyai, 
örökös túlélő' vagyok, 
nem tudnak múlttá vállani.”

„A nagykapu most megcsikordul. 
Zűrzavar, káosz állandósul.”

A  tengely

XIV.
„Zűrzavar, káosz állandósul. 
Igen, ez volt az életem, 
amit lehetett, elrontottam, 
kéj is kevés volt, szerelem.

Csak támolyogtam védtelen, 
hetvennégy évem elszelelt.” 
„Akiket szerettem, meghaltak.
S a Mennyei Úr nem felelt.”

„Mert mit is felelhetett volna? 
Nagy Testvér baljós vigyora, 
Koba savószínű szeme 
kísért engem mindenhova.”

„Itt haha vár, de mit akar?”
És találkoztam Crnjanskival.

Mesterszonett
Kánonban

És találkoztam Crnjanskival, 
atmoszférája meghatároz. 
Vissza kell hátrálnunk oda, 
nem lehetünk hűek a mához.

Csupán az égi látomáshoz, 
versünkhöz igazodhatunk. 
Nem vagyunk senki, se semmi, 
elhalkul, elvész a szavunk.

Mi történik, ha meghalunk? 
Vagyunk, s ha igen, ki vagyok?

Érzem-e fénysugárrá válva 
mindazt, mi bennem kavarog?

Legyint az ember és elfordul, 
zűrzavar, káosz állandósul.

* A versciklus megértéséhez annyit, hogy 
nagyapám, Léna nagymamával együtt, a 
szerb írószövetség meghívására, 1970 nya
rán néhány hetet tölthetett Dalmáciában. A 
szerbek hálásak voltak a délszláv népkölté
szetet bemutató orosz antológiában vállalt 
szerepéért, méltányolták fordításait. Nagy
apa ugyan már já rt 1964 tavaszán Romá
niában, de nagymamának, 1925-ös haza
térésük óta, ez volt az első' külföldi útja, s 
még kilenc évet kellett várniuk, hogy elutaz
hassanak lányukhoz, Amerikába, s végre 
találkozhassanak velem, hiszen útlevélké
relmüket következetesen évtizedekig elutasí
tották a szovjethatóságok. Az utolsó heteket 
Hvar szigetén töltötték, itt találkozott nagy
apám régi barátjával, Milos Crnjanskival, 
aki 1965-ben tért haza elhúzódó londo
ni emigrációjából. 1920-ban találkoztak 
Párizsban, a találkozás mindkettőjüket 
meglepte, feltámadt győzedelmes, boldog 
ifjúkoruk, hiszen sokat voltak együtt, él
ményeikre a két hangon szóló ciklus frag
mentumaiban számtalan utalás található, 
mint ahogy jelölt vagy jelöletlen Fernando 
Pessoa- és Crnjanski-idézetek is. A versek
ben utalások történnek lisszaboni utazá
sukra is, Pessoával szerettek volna megis
merkedni, de sajnos nem sikerült. Meglepő, 
hogy ötven évvel párizsi bandázásaik után 
is ott tudták folytatni, ahol abbahagyták, 
verseket írtak, képzelegtek arról, hogy mi 
lesz a halál után? Azért ne felejtsük el, két 
öregemberről van szó, hvari találkozásuk 
idején a szerb költő 77, nagyapám 75 éves, 
s egyáltalán nem különös, hogy foglalkoz
tatja őket, mi lesz a halál után, s mi marad 
utánuk? És mégis szokatlanul élénknek 
tűnnek, mint lázas ifjúkorukban. Sok szó 
esik a versben Fernando Pessoáról is. Egy 
különc emigráns orosz költő, Pessoa egyik 
első híve, Eliezer Kamenezky ismertette 
meg őket a portugál költő verseivel és kí
sérte el a fehér városba. Róla annyit, hogy 
nem tért haza Oroszországba, a harmin
cas évek elején Párizsból Lisszabonba köl
tözött, még hírt adott magáról, a harmin
cas években leveleztek is nagyapámmal, s 
Pessoa verseit is elküldte neki, különféle fo
lyóiratokban, a csomagokat Léna nagyma
ma legnagyobb döbbenetére meg is kapták, 
de aztán jö tt a háború, és a különös, há
rom nyelven, oroszul, franciául, portugá
lul író Kamenezky végleg kitűnik a képből. 
Szerepel nagyapám Ricardo Reis Szibériá
ban című, hosszú ciklusában is, én is nyo
moztam utána, de ez idáig sajnos sikerte
lenül, nem tudni, mi történt vele a háború 
után. Milos Crnjanskiról még annyit, haza
térésük után évekig leveleztek, a szerb költő 
1977-ben halt meg, nagyapám hosszú vers
ben siratta el, s lefordította Lamentálás 
Belgrád fölött című poémáját is oroszra, 
amelynek felejthetetlen sorai fel-feltűnnek 
a két hangon szóló ciklusban is. A terjedel
mes ciklus után közlöm az első változatot, 
egy szonett-koszorút, egészében sikerület
len, el is akarta dobni, de mégis figyelmet 
érdemel, a téma felbukkanása, fejlődése és 
a variációk miatt. -  Tatjána Bogdanova
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BALTHASAR WAITZ

Családi sír
Anyám mélyen a föld alatt fekszik.
A mai nap azon bizonyos napok egyike. 

Kiváló a temetó'látogatásra.
Én vagyok az. A zöld tetődön állok. Jól 

vagyok, anyám.
Két gyertyát hoztam magammal. A 

gyufákat viszont otthon felejtettem.
Most mindannyian fekete szalagot kell 

viselnünk, mert te meghaltál.
Az emberek mindenféle történeteket 

mesélnek rólad.
Most már senki sem kérdi tó'lem, „Kié 

vagy, te csirkefogó?” Csak szótlanul ma
gukhoz ölelnek, mert egy halott nőé va
gyok.

Az emberek üldöznek a faluban, hogy 
megcsókolhassanak. Csak úgy, váratla
nul. S nem csupán a nők, hanem a férfi
ak is. Csak a lányok nem. De megsúgom 
neked, én várok. Lassan elszámolok há
romig, kettő és negyed, kettő és fél, ket
tő és háromnegyed. Hiába, a lányok nem 
akarják. Annyi fehér vádlijú, csillogó fül- 
bevalójú lány van. És nők. Öregek és rus
nyák, akár a halottak, úgy néznek ki. S 
mégis élnek és kacagnak és csókolnak, 
míg az ember rosszul nem lesz. És te ha
lott vagy. Néha azt gondolom, hogy ezt az 
egészet csak álmodom.

Nagynéni rózsatövet ültetett a sírodra. 
Kívánságod szerint. S én most megkap
tam az első öltönyömet.

Apa saját maga elől dugdossa az üve
geit. Már nem leli bennük kedvét.

A virrasztáson apa arcát teljesen eltor
zította a fájdalom, és igencsak udvarias 
volt mindenkivel. Lehorgasztott fejjel só
hajtozott, az asszonyokkal együtt. Aztán 
pálinkát ivott a férfiakkal. Kis poharak
ból. Gondolhatod, hogy ezt így illett. Én 
pedig megvető pillantást mértem min
denkire. Láttam, te hogyan csináltad. 
Ugyebár nálunk nincs büfé.

A házunk most szörnyen csendesnek 
tűnik. Apa órák hosszat gubbaszt és az 
asztalba kapaszkodik. Mintha egy rozoga 
lovaskocsin ülne.

— Figyelj csak — szólt hozzám egyszer. 
Aztán rögtön el is felejtette, mit akart 
mondani.

Arcát az asztallapra tapasztva alszik. 
Csak időnként kérdezi meg tőlem, hány 
óra. Meg hogy nappal van-e vagy éjszaka.

— Idefigyelj — mondta. — Szólj minden
kinek, hogy nem érzem jól magam.

— Beteg vagy?
— Hagyd -  válaszolta. -  Te ezt még 

nem érted. A legjobb, ha azt mondod min
denkinek, hogy apád nem érzi jól magát.

— Tehát nem vagy beteg?
— Nehéz lenne ezt megfogalmazni.
Még most is megjátssza a nagyot. Sen

ki sem kérte tóle, hogy megjátssza a hőst.
— Korábban soha nem beszéltél így 

apáddal.
Apa most végre a szerető bőrébe búj

hatna és a faluban tekereghetne. Még a 
szomszédnőnknek, Barbarának is, aki 
férjének, Cristophnak megette már az 
életét, van olyanja. így mondják. Nem

hódítója, véli az apám. Csak valamilyen 
udvarlója, aki semmire nem alkalmas. 
Egyetlen szót sem értek ebből az egész
ből, de tetszik nekem, mert ez rendkívü
li valami lehet.

Néha hallgat rám. Akárcsak egy gyer
mek. Valósággal várja, hogy mondjam, 
mit kell tennie.

-  Főzzek neked egy tojást?
Nem szólok. Csak bámulok rá.
Apa éjjelente égve hagyja a villanyt. 

Fél az ördögtől. Talán elment az esze.
Apa a temetés után két nappal elküld

te a rókaprémedet a nénikének. És mit 
mondott erre a nénike? Semmit. Úgy tett, 
mintha nem ismerné. Soha többé nem be
szél apával. Merthogy gonosz ember. Az 
összes nippet a cigányoknak adta. Csak 
a két angyalt nem. Valaki ellopta őket 
a virrasztás alatt. Azt hiszem, tudom, 
ki volt. Azt a repülő fecskét a szekrény
ről pedig apa eltörte. Sírt és aztán össze
ragasztotta. Apa megszámolta az ingeit, 
nadrágait, majd a rövid alsónadrágait. 
Aztán elolvasta az összes cetlit. A hosz- 
szú alsónadrágok eltűntek. Vajon mi az 
ördögért hiányoznak a hosszú alsónadrá
gok? A szomszédnőnk, Barbara a folyóba 
vetette magát. Fogalmam sincs, miért, de 
apa nagyon viccesnek találja. És még va
lami, komoly problémánk van a kandúr
ral. Pundra elszökött tőlünk. És a vörös 
Marie összeszedett valamit. Valami férfi
bajt, amit a nők szoktak elkapni. Nem tu
dom, hogy hívják ezt a betegséget. Talán 
megint kövér lesz és újabb fattyút szül.

Tudom, hogy megy ez, mert sokat szok
tam rajta gondolkodni. Egy csomó min
den van a fejemben.

A temetőbe érve levetem a tornacipő
met és a zoknimat. Félérett szilvát maj
szolok. A temetőfal mögötti kertből lop
tam. A zöldek jobbak, mint a kékek. 
Még nem nyüvesek. Biciklim egy sírkő
nek támasztva pihen. Orosz női bicik
li, Sputnik. Nagyon jó bicikli. Mindenki
nek ezt szoktam mondani: Anyámé volt. 
Nagyon ég a lehorzsolt térdem. Még most 
is rá-ráesem. Mindenki azt hiszi, egyszer 
kitöröm a nyakam. De nem olyan rossz 
ez. Megedzőttem.

-  Gyermekem, Anyánk elment közü
lünk, ámen, szólalt meg egy hang a sírkö
vek közül. Nem ismerem ezt a kövér nő
személyt.

-  Anyád békében nyugszik, mondta 
egy másik. Hálásak kell lennünk. Igazi 
mennyei ajándék.

A hang olyan lágy, mint a savanyú tej.
Az asszonyok többnyire nem beszél

nek a halottakról. A halott férfiakról pe
dig egyáltalán nem beszélnek. Ok már 
nem számítanak. A nők feszülten be
szélnek a nyüvekről, csigákról, nyug
díjról, sírkeretekről meg arról a ném- 
berről, a pap szakácsnőjéről. Aztán a 
temetőben elburjánzó fűről és nagyon 
sokat a virággondozásról. A halott férfi
akat évjáratokba sorolják, jókba és rosz- 
szakba. A huszonegyes, a huszonnyolcas, 
a harmincnégyes. Vannak virágok, me
lyek jó benyomást tesznek. Nyomorúság. 
A rózsák szépek, mondják mindannyian, 
mert mindenki szereti a rózsát. Az em
ber csak örülhet ennek. A nők könnyezni 
kezdenek. A mostohaanyácskák úgyszin

tén, és ez elég is. Igen, ez igazán jó falu a 
halottaknak.

Anya tulajdonképpen már régi halott. 
Alig egy héttel a halála után újabb halott 
van a környéken. Mindig meg kell halnia 
valakinek. Ilyen gyors ez az egész a meg- 
halással a mi falunkban.

A halál igencsak gyors vadász.
Röptében, akárcsak az éj fekete mada

ra, magával ragadja, akit akar. Az öreg 
Schuch papot is kiragadta ájtatosságá- 
ból. Akaratlanul is meg kellett szakíta
nia szép, csöndes imáit, és a házvezetőnőt 
a segédje, a sekrestyés után szalaszta- 
ni. Beteg hangján kétszer kiáltotta, hogy 
„Vroni”, és egyszer erőteljesen: „Hamaro
san”. És azzal ki is merült, újra betegnek 
érzi magát.

A sekrestyés összevert kutya-arccal bo
torkál végig a gidres-gödrös utcán. Ócs
ka fekete ruhát visel, cipője nyikorog. 
Mindent rendesen végig kell csinálni. A 
sekrestyésnek meg kell húznia a lélek
harangokat és fel kell kutatnia a minist- 
ránsokat. Az asszonykórus összes hang
ját is értesíteni kell. S nem megfeledkezni 
Grasl kisasszonyról. Kórusunk valamikor 
oktett volt, most már csak kvartett. Ez is 
elegendő. Csak Grasl kisasszony, a falu 
legszebb hangja képes elérni azokat a ma
gas hangokat, melyek az asszonyokat sí
rásra és imádkozásra késztetik. Közel Is
tenhez, hajtogatja folyton a sekrestyés.

A fiatal postás, ez az alattomos fic
kó, köszönés nélkül biciklizik el mellet
te, mintha semmi sem történt volna. Tin
taceruzával a föle mögött, nadrágszárai 
magasan összecsiptetve, ráadásul még 
a rádióból ismert istentelen énekek egyi
két fütyörészi. Ennek a fickónak nincs hi
te. Steffi állami gondozású. Uniformisa a 
kék sapka. A városba küldték, iskolába. 
Most meg csak hallgatózik a nyitott abla
kok, kulcslyukak előtt. Szétnéz az udva
rokban és nyárikonyhákban, és úgy fülel, 
akár egy szaki. Olyan házakra pályázik, 
melyeknek lakói levelet kapnak német- 
országi rokonaiktól vagy segélycsomago
kat a Vöröskereszttől. Ez a fickó pedig ki
lop ezt-azt a csomagokból, így mesélik az 
emberek. Hol étolajat, hol cukrot, még cso
kit is. De leginkább májpástétomot. Mint
ha csak mellékesen, kérdéseket tesz fel a 
legidősebb fiúról, aki a gyárban dolgozik 
vagy katona Olténiában, az egyke lány
ról, aki hamarosan elvégzi ezt a MIU- 
szakiskolát. Délelőttönkét hivatalosan a 
milicistának kémkedik, délutánonként, 
szabadidejében pedig még egy keveset a 
bírónak. A sekrestyés ismeri a dörgést.

Steffi biciklije kárörvendően csikorog. 
A postás le-leköp a földre. A levegő sör
től bűzlik.

Össze sem lehet hasonlítani őt a régi, 
megboldogult postással. Távolról sem. A 
púpos Willivel, aki földijük volt és hábo
rús sérült, és akit mindenki szeretett. A 
falu ragaszkodott hozzá. Még akkor is, 
amikor merev lábával csak körbebice- 
gett, és sem újságot, sem levelet nem ho
zott magával, behívták az emberek egy 
pohárka valamire az udvarukba vagy a 
nyárikonyhájukba. Egy pohár borra, egy 
stampedli likőrre vagy limonádéra. Willi 
bolondult az ilyen édes löttyökért. Az ösz- 
szes falusi pletykát ismerte, és szépen tu-
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dott mesélni. A jó Isten mégiscsak meg
áldotta valamilyen tehetséggel. Elnyűtt 
postástáskájában a levelek mellett min
dig ott lapult néhány mézeskalács vagy 
dió, alma vagy aszalt szilva. Amíg, mint 
derült égből a villámcsapás, rá nem tört 
a feledékenység, össze nem cserélte a pos- 
táznivalót, s el nem veszítette a leveleket. 
Bár az emberek sajnálták Willit, ez már 
mégiscsak több volt a soknál. Ám, mon
dogatták a faluban, még így sem éri fel az 
új a réginek a kisujját sem.

A sírásót személyesen kereste fel a sek
restyés. Jakob gondtalan ember. Nincs 
családja, semmije sincs, anyátlan árva. A 
kócos hajú fickó, magas szárú gumicsiz
májával, magabiztosan ücsörgött a foga
dóban, és vidáman várt a halálra. Benyalt 
egy kis sót, melyet egy nagy korty sörrel 
leöblített. Ez az ember már délelőtt legu
rított egyet. Mindig legurít egyet. Egyik 
kabátzsebébe dugja a tartalék sörét. És 
délután, ha egy sírgödröt belapátolt, már 
holtrészeg. A szivacs! A sekrestyés ki 
nem állhatja az ilyenfajta embereket. Ja
kob zömök ember, nagyfejű. Az emberek 
azt gondolják, hogy púpos. De nem az. Ja
kob törpe. Az iskolából csak az első négy 
osztályt tudta elvégezni. A jó, német is
kolában. Háborús árvaként hirtelen pro
letárgyerek lett, akiről az egész világ 
gondoskodott. Felső parancsra a falu ko
paszra nyírt gyermekét a közösség költ
ségén felöltöztették és benyomták az új, 
román iskolába. Ott mindenkinek el kel
lett végeznie a hét osztályt. így szóltak 
a felső utasítások. Két évig volt a hato
dik, három évig pedig a hetedik osztály
ban. Az utolsóban Jakob már tizennyolc 
éves volt és a falu tehénpásztora. Ott ült 
az árva gyerek, egy bajszos férfi rövid
nadrágban az utolsó padban, böfögött és 
a cserépkályha mögé köpködte a napra
forgómaghéjat. Ha a tanár udvariasan a 
szülőföld történetéből vagy földrajzából 
kérdezett tőle, nyelvet öltött az elvtárs
ra. Ha hülyeségeket beszélt, a gyerekek
nek inukba szállt a bátorságuk. És ká
romkodott. A pimasz kölyke. Merthogy 
az volt. Kitől is tanulhatta ezt a faluban? 
Ami sok, az sok, mondta a tanár elvtárs. 
Hálistennek az elvtárs az iskolaigazga
tó is volt egyszemélyben. A fajankó, tanu
lóidejét befejezve, rögtön hazamehetett. 
Egyébként is népiskolánk legöregebb, is
mert tanulója volt az elmúlt száz évben.

Mindenki adományozott valamit Já
kobnak. Olyankor mindig csak biccen
tett egyet, de megköszönni sosem köszön
te meg. Senki nem akar vele egy padba 
ülni. Senki sem akar odafigyelni, amikor 
beszél. Már csak három fekete foga van 
a szájában. Jakob nevetve ül a söröskor
sója előtt.

Az emberek amúgy is rögtön megtud
ják, ki halt meg éppen. A sekrestyés már

A  báj

messziről látja az összeaszott siratóasz- 
szonyok fekete seregét. Mindannyian 
hetven fölöttiek. Kettesével, hármasával 
egymásba karolva, behúzott fejjel, előre
hajolva tipegnek, és mohón sereglenek 
össze a kis sikátorokból a templomutcá
ba. Számukra nem jelent gondot a mun
kát letenni, és egy halottért az egész fa
lun végigrohanni.

-  Csak nyugodtan, emberek, mondta 
Jakob magában, ugyanis senki nem fi
gyelt rá. -  A vén földgazda nem szalad el 
előlünk.

Egy normális sírnak időre van szüksé
ge. EÍ kell helyezkednie. A sír szépen he
lyet kell csináljon magának a temetőben.

Azt hallom, amit hallani akarok. És 
azt látom, amit látni akarok.

Megboldogult anyám nagyanyámon 
fekszik. És nagyapámon, akit már min
denki elfelejtett. Hogy miként halt meg 
nagyapám? Fogalmam sincs. Semmi ba
ja nem volt. És mégis meghalt. Az öreg 
sváb paraszt volt, mondják a falubeli
ek. Régivágású ember. Mindig is jobban 
szerette a lovait, mint engem, hajtogat
ta folyton anyám mérgesen. Tulajdonkép
pen úgy nőtt fel, mint egy árva. Mint egy 
apátián gyermek. Mindössze ennyi volt, 
amit az apjáról mondott.

Mindketten dédanyámon és dédapámon 
feküsznek. Szürke sírkövükön látni lehet a 
fényképüket. Mellkép, megsárgult esküvői

fotó aranyozott keretben. Dédnagyanyám 
egészen fiatal teremtés. Jó húsban levő 
fehérnép. Úgy mosolyog, mintha túl sok 
édesség evése közben érték volna tetten. 
Szinte hallani a kuncogását. Dédnagy- 
apám merev, kefefrizurás fiatalember. Ba
jusza mindkét vége fecskefarokszerűen 
felpödörítve. Esküvői ruhája egy KUK- 
uniformis. Esküvői csokor helyett pléhda- 
rab fityeg a mellkasán. A császártól kapott 
vitézségi érem. A halál annak idején nagy 
dicsőségnek számított.

Honnan tudom mindezt? Nem kell 
mindenkinek tudnia.

A mi sírunk egy családi sír.
-  Mindig is megmondtam — szólt ke

resztanyám minden egyes alkalommal. -  
Ezek a sírásók igencsak praktikusak.

Keresztanyám egészségesen gondolko
dik.

Úgy képzelem el ezt az egészet, mint 
egy hatalmas befőttesüveget.

Annyira tisztességtelen ez az egész. Ki 
az ördög tud hát gyászolni? Egyes napo
kon tudok, más napokon nem. Néha már 
nem is emlékszem anyám arcára. Hideg, 
keserű, orvosságszagú csókjaira. Vagy 
arra, ahogyan kacagott, ahogy sírt. Vaj
mi kevés maradt meg belőle a fejemben.

A temető fölött feszül a hatalmas kék 
égbolt. A madarak dalolnak. Egy veréb
csapat ívben repül át a csillogó kövek fö
lött. Csúfondáros kacaj. A nyírfamagok 
hópelyhekként szállnak alá a levegőből. 
A sírok között édes virágillat kering. Egy 
fuvallatnyi tehéntrágyaszag vegyül közé. 
Lusta nyár lett. Sok madárszarral. Meleg, 
akár a vér. Minden kacagásra ingerel.

Nyald ki... Igen, én már tudok ilyen 
férfidolgokat mondogatni. És azt is, hogy 
seggfej. Szörnyen tudok káromkodni, ha 
akarok. De ez még semmi. Még románul 
is tudok valamicskét káromkodni.

Szívesen égettettem volna magamba 
egyet a kápolna mögött, ha az az izé nem 
bűzlene olyan szörnyen.

A varjak leszállnak. A sírhalmokon, 
mintha mámorosán, még topognak egy 
kicsit. Szökdécselnek. Egyet ide, egyet 
oda. Kárognak és kis, kékes árnyékot 
vetnek. Majd szárnyaikat, mint holmi fej
kendőket, gúnyosan rendezgetik.

Mindenesetre most már rendesen tu
dok biciklizni. A biciklizés mégiscsak va
lami. Bicikli nélkül már nem is tudnék 
élni. Ezek az orosz biciklik egészen jó jár
gányok. Egyszerűen nem lehet tönkre
tenni őket, mindenki ezt mondja.

Az én nevem hatalmas, aranyozott be
tűkkel ott áll a sírkövén, a többieké alatt. 
Elfoglaltam Georg nagybácsi helyét. Az ő 
téves elhalálozási évéből az az okos vég
vári Lovász mester születési évet fab
rikált nekem. Ezért a kontármunkáért 
apám még csak egy pálinkát sem akart 
neki fizetni.

Mindezek után úgy döntöttem, hogy 
hosszúra növesztem a hajam. Jó hosszú
ra. Le, egészen a fülemig.

-  Ember, te is megéred a pénzed, mon
dom magamnak.

Legszívesebben megcibálnám a saját 
fülemet.

SZ E N K O V IC S E N IK Ő  
fordítása

Balthasar Waitz 1950-ben született a Temes megyei Niczkyfalván (Nitzkydorf). 
Előbb szülőfalujában, majd Resicabányán, illetve Temesváron tanult. Tagja volt 
az Adam Müller-Guttenbrunn Irodalmi Körnek, mely a Securitate által 1975- 
ben megszüntetett Aktionsgruppe Banat tagjaiból alakult. író, költő, műfordító, 
újságszerkesztő. A Krähensommer und andere Geschichten aus dem Hinterland 
(Varjúnyár és egyéb történetek a hátországból) című kötetéért, mely a fenti elbe
szélést is tartalmazza, 2011-ben megkapta a Berwanger-díjat. Temesváron él.
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FRIED ISTVÁN

Egeres világjárás 
Kovács András Ferenccel
„Ism ered O rrondi Vencelint?”
Sajtlyukba orront i t t  rendszerin t...

A külseje szerint gyerekkönyv, illető
leg a gyermekségüket (meg)őrző felnőt
tek könyve. Ezt célozzák meg Szalma 
Edit illusztrációi, melyek képileg gondol
ják tovább, nem értelmezik, nem írják 
át, hanem gondolatilag képiesítik Kovács 
András Ferenc verseit, melyek ezúttal is 
több filológusnak kínálnak sok-sok alkal
mat a keresésre, a megfejtésre, a nyelvi 
játékok rejtelmeinek megoldására. Evvel 
együtt megmarad gyerekkönyvnek Ko
vács András Ferenc vállalkozása, ha úgy 
tetszik, verses földrajznak, verses vers
tannak, verses egér-lét-értelmezésnek, 
versnek. Az Egerek könyve a Magvető Ki
adó ünnepi ajándéka, egyben egy költői 
pálya jelentékeny állomása. Hogy a kö
tet költője előtt nem látszik lenni poéti
kai akadály, antik metrum vagy limerick, 
népköltés vagy népies műdal, spanyolos 
románcforma vagy chevy chase: nincs az 
az alakzat, nyelv, melynek nehéz próbáját 
ne állná; s így egy rosszkedvű pillanatá
ban az ismertető akár verstani kézikönyv
nek is ajánlhatná a serdültebbeknek és az 
egészen fölserdülteknek egyaránt. Ugyan
akkor az Egér-Világuniverzum bejárása, 
horizontálisan is, vertikálisan is. A kötet 
borítóján egy KAF jelzésű repülőgépet ve
zet egy tarkakockás sálba bugyolált piló
ta-egér, s egy magas épületről figyeli egy 
másik, míg különféle stílusú épületek ad
ják a bejárandó-megtekintendő hátteret. 
Csakhogy geográfia és poétika nem válik 
el egymástól: a népies hangvételű Egérnó
ta -  nagy mulatság nemcsak a magyaros
nak minősülő verseléssel igazít el földraj
zilag, hanem szókincsileg is irányt jelöl, 
hogy ne tévedjünk el a hangtani csere
berék útvesztőjében: „Három egér saj
tárt rág a kamrában: / Nincs erő a kajtár 
macskák karmában!/ Három egér torná
con rág görbe szöszt:/ Görcs járjon a bol
hás macskák körme közt!” Hiábavaló 
próbálkozás volna prózába átültetni, le
fordítani a verssorokat, „kitalálni”, pon
tosabban miről is szólnak, melyek „hát
sógondolatai”. Hiszen a francia költőtől 
régóta tudható: egy vers szószerint ponto
san arról szól, ami le van írva -  és min
den más egyébről. A följebb idézett vers
sorokból kiolvashatjuk, hogy eddig talán 
nem (eléggé) tudatosított összefüggés van 
a kamra meg a macskák karma, a kajtár 
és a sajtár közt, s a görbe úgy kezdődik, 
mint a görcs, s a görbe rímhívóként magá
hoz rántja a körme szót, noha mindmáig 
legföljebb a karom és a köröm megfelelé
seire lehetett gondolni. A Pinduritaligala- 
dal messzebb tájakra utaztat — ritmusa 
árján. Igaz, a régi — szanszkrit — versem
lékezetet (Dzsajadéva) Weörös Sándor át- 
költéséből ismerjük, a rövidszótagos-hosz- 
szúsoros vers megvalósítja a tökéletesnek 
elfogadott (vers)dallamot, a vers Jelenté

sét” zeneisége, a belőle kiáradó, hangos ol
vasással érzékeltethető zene adja. A „Má
sik zene” alcímmel rendelkező vers olyan 
paradicsomi hangulatba ringatja olvasó- 
ját-mondóját, amely egy megvalósult örök 
béke korát idézi, az oroszlán és a bárány 
szövetkezésének majdani idejét: „Tova, hol 
a távol, szabad öröm átfoly fénybe a zene 
magas árján,/ az egeken a dalok puha po
ra kavarog Pinduritaligala táján - /  a ta
vaszi szélben sugaraz a légben lágy zene 
a fuvola száján:/ ide-odakanyarog, csak 
a kutya fanyalog Pinduritaligala táján!/ 
Egy kisegérrel elefánt lépdel -  dübörög a 
tánc ütemével!”

Haikuban (igaz, rímesen) mutatko
zik be Futokoda Cukijó, a japán csoda
egér, s a nevekkel, japán ételekkel, japá- 
nosan hangzó kicsinyítésekkel játszogató 
versikében az egyéni leleményű magyar 
összetett szavak mintha a japánosnak 
elképzelt hangzást mímelnék, vagy az 
egymásra halmozott, kurtára szabott 
szavak sugallnák, miféle hangoltság ve
zeti a versmondót: „S én kacagok a/ Bún, 
kuka koma, múljon/ Búd vacak oka!” Az 
Öreg egerek tánca a kortársi eszköztárral 
is számol, hiszen ma már nagy arányban 
számítógépen kapják a versek formáju
kat. S ha a számítógépeknek egerük van, 
a számítógép egerének vers jár, méghozzá 
limerick, melyben a gépi létre szánt-súj
tott egér szomorú sorsát csak a verselés 
derűje képes (némileg) enyhíteni: „Számí
tógép egerének szelleme szürke,/ Farka 
sincsen, füle sincsen: szánalmas ürge!”/ 
Idekattint-odakattint,/ Sajtnak s lány
nak sose pattint:/ Spájzban sem fürge!”

S ha ennyi még nem lett volna elegendő 
az egerek „posztmodernségéből”, Jackie, a 
kompjúter egere továbbvezeti az előző vers 
gondolatmenetét, a puszta leírással „meg
énekelt” öreg egér helyébe itt egy viszonyt 
kezdeményező hiperaktív lép: „Jackie 
nagy szerelme Cybill lett! —/ bekattant, 
s teljesen kibillent.../ Megírta ímélben,/ 
Eléggé kimérten:/ Jöjj Cybill/ És persze 
Cybill ment.” (Ha elmulasztottuk volna, 
egy pillanatra nézzünk vissza a „kibil
lent — Cybill” ment rímpárra!). Megkez
dődik tehát a kompjúter egerének román
ca, ebbe természetszerűleg komponálódik 
bele a fájl, a honlap, hiszen a románc ér- 
zelmessége minden nyelven, így a számí
tógép egerén is, ugyanaz. S a tanulság le
vonása sem marad el; a médium igényli a 
maga nyelvét, amiből megteremti a maga 
világát, amely versbe kerülve (furcsa mó
don?) hasonló minden más világhoz: „Csak 
egy gép egere volt Jackie-/ Tán elég esze 
se volt neki.../ Ám értette módját,/ S tudta 
Cybill kódját-/ A Jövő menője volt Jackie.” 
A versben úgy simulnak el a különbsé
gek, hogy nemcsak a hasonlóságok válnak 
nyilvánvalóvá (kevéssé árnyalt megközelí
tésben: a költő körülnéz az egérvilágban, 
mely képzeletéből-ismereteiből kapott ala
kot), hogy az eltérések nem kevésbé buk
nak ki, de tanúság tétetik: a versforma, a 
rímelés, a névadás, a szókincs, az utánzás 
tárgya, a hangulatkeltés eszköze sosem 
mellékes tényező. A nonszensz magyar 
hagyománya elevenedik föl az Egértánc -  
tárogatóra, dudára címmel ellátott versi
kében. A képtelenségek akképpen lesznek 
verssé, hogy a rímek és a ritmus összefog
ják, együvé terelik: a jól ismert ritmusra 
pörgő három strófa lélegzetnyi szünetet 
sem enged a racionális okvetetlenkedés- 
nek: jelentősebb tét forog kockán, a kép
telenségeket halmozó sorok költészetként 
elfogadtatása. És már Friedrich Schlegel 
kételkedett abban, hogy az „értelmetlen
ség” lenne az igazán vétkes; s akár eb
ben a versben, az „értelmetlenségeket” a 
maguk helyén látva, ezúttal a fenekestül 
felfordult, tótágast álló világról kapunk 
(pontos) információt: „Sajtlik, saslik, rá
gott gömböc/ Törökbúza, derce,/ Döglött 
döblec, egyre több lesz/ Gyöngy egérség 
mersze!/ Háromszáznak hatszáz szeme. 
Rájuk nézni mersz-e?/ Macskasonka sátán 
ropja--/ Sosincs vége, persze!” Nem meg
lepő, hogy (Sosincs vége?) ez a vers befeje
zése; a tanácstalan olvasó sokáig töpreng
het: minek van, minek nincs vége. De hát 
éppen ez csempészi vissza az „értelmet” (?) 
a versbe. Hiszen minden egér minden tör
ténete a vers története, nem képzelet, nem 
gondolat, nem mesterség, nem tanultság 
külön-külön, hanem együtt, egymást ke
resztező módon, kipróbálva, mit tud még 
a nyelv, mi az, amit eddig még nem árult 
el. S miként lehet rajta, vele, általa zenél
ni. Ezt még fokozza a Márszeji víg egerek 
hadimarsa, azoké az egereké, akik fran
ciás (egér)történelmet csinálandó Pári
zsig vonulnak, az egérkirály, Tizenhato
dik (XVI.) Sajtos, „Franciául Szuriszez” 
ellenében. A verseimből kitalálható: indu
lójuk is van, mely gyanúsan olyan hang
zású, mint az, amelyikről valaha Juhász 
Gyula írta: „Gyümölcs havában dal zen- 
dült vidéken...” Nevezetesen az egér (?)—
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A  nagy parázna

komponista, szövegíró létrehoz egy ma
gyar-francia szöveget, amelynek akár 
lefordítható jelentése is lehetne; a versbe 
beletekintve: elsősorban hangoltsága van, 
hangilag ad vissza egy jól ismert francia 
szöveget: „Lázong a hant, dől szét a pát
riánk -  leszúrt dög már, épp alig él...” S 
a refrén: „Fegyverre egerek!/ Forrong a 
Macskahon!/ Harcon Harson:/ Egér nem 
tűr!/ Már győz a pacikon/ Bár bősz a ha
talom!” A „hangutánzó” versnek ez a faj
tája mit sem törődik a megidézett induló 
-  melytől (újra Juhász Gyula) megremeg
nek a századok -  fenségességével, csak 
annyira, hogy megtartja a külső formát. 
Nem törődik szövegkörnyezetével sem, 
csak annyira, hogy átöltözteti (travesztál- 
ja); viszont megfelelő kiejtéssel emlékeztet 
az „eredeti” hangzásra, minthogy éppen 
úgy énekelhető, mint az „eredeti”. Mindezt 
nem árt tudni, de a kötetbe belefeledke
ző fel van mentve a tudás kényszere alól. 
Nem baj, ha felismeri, hova utal Márcselló 
Pucc Cini, esetleg Cincius Mus Musculus, 
a verszene úgyis elsodorja. A kötet végé
re került erdélyi jiddis népdal-átirat pedig 
visszaviszi olvasóját a költői határátlépé
sek, újraírások meghatottságot sem nél
külöző tartományába.

(Kovács András Ferenc: Egerek 
könyve. Szalma Edit illusztrációival. 
Magvető, Budapest, 2015.)

CSONTOS MÁRTA 

M esejáték

Egy napon elég idős leszel ahhoz, 
hogy újra meséket olvass.
C.S. Lewis

A csönd határain túl már 
nem nehéz kijelölni a helyed, 
nincs vergó'dés az emlékekben, 
önkezeddel átszakíthatod az eget.

A  hol volt, hol nem volt kapujában 
a hanyatló nap színes rebbenés, 
nem kell m ár falakat lebontanod, 
kőmarkából nyújt vizet a sziklarés.

Álm odban megint királylány vagy, 
varázslóinasod egy griffmadár, 
porfelhőt kavarsz a keresztúton, 
de az ösvényen túl viharszünet vár.

M ár nem akarsz többé menekülni, 
látod, hogy nem a halál a vég, 
s míg a próbatételek közt válogatsz, 
életedbe újfent beleszólnak a mesék.

Kiénekeled a hajnali dallamot, 
bátorságba n ő  benned a szédület. 
Grimm kezét fogod az erdei tisztáson, 
fölötted csodát lélegeznek a hegyek.

A  kipárnázott Semmiben jó l érzed 
magad, léted holnapra is elég. 
így  leszel meztelen, örök anyag, 
s elnyered a megváltó szörnyeteg kezét.

K éptelen  történések

Ma lesöpörtem rólad  
az árnyékport, s megláttam, 
hogyan töltőd ki a teret.

Ma a fény összetört darabkáit 
párnádra tettem, s mikor 
hozzám értél, á tvilágított a kezed.

Ma nem akart a délután  
véget érni, s a távolban láttam , 
a templomtorony megsebezte az eget.

Ma nem mentem a sarki boltba, 
csak lebegtem a tetők felett, 
s kövekből szeltem neked kenyeret.

Ma a rozsdából kioldódott az arany, 
szárnyakat kaptam  a madaraktól, 
s szőnyegbe szőttem a fellegeket.

Ma végre a titkos ajtó mögé 
néztem, s a kékre m ázolt falon 
értelmezni tudtam  az üzenetet.

K épeskönyv V

A z iniciáléban a kezdőbetű  
elm ozdult egy kicsit, a színekből 
nem látni, hogy az Ég takarja

a Földet.

Tegnap is átnéztem néhány lapot, 
s m íg saját kalandom at írtam, nem 
tudtam , hogyan tekintsek önmagámra, 
ha anyám-arcú tükrömben páváskodok.

Egyszer voltam cseresznye-virág párás  
hajnalokon, m ajd Andersen meséjébe 
kéredzkedve kenyérre léptem a sárban, 
soraim összemosódtak az árnyékfalon.

Most még van néhány üres lapom, 
de nem tudom, mi lesz: sci-fi vagy más, 
képeim mögött elrejtőzött a folytatás.

F aggató

Ki az, aki vagyok, s aki lehetek 
m ajd egyszer, ha hozzáférek ahhoz, 
am i a van-nincs legendában feltárul, 
s megfejti lenni akarásom titkát.
Mi az, am i a félelem ördögét elűzi, 
s m agam at isteni lényként felismerve, 
fent és lent elnyerhetem

az Ég Királyságát.

Melyik az a madár, mely odaszáll, 
ahol fürtökben lógnak a jelm ezüket 
ledobott, pucér valóságba tűzött

virágok,
hol az a hely, ahol a fészekbe rejtett

tollak
melegen tartják a köztes energiát.
S  melyik az a időbe zá rt test, mely 
önnön vágyát végleg feladja, ha az 
időtlen lélek megszólaltatja

a harsonát.

Lény vagyok a testben, vagy testi lény? 
bársony-puha ragyogás

vagy vihar-szünet? 
Már most felszólítom magam saját 
védelmi rendszerem gyors kiépítésére, 
s meg kell, hogy büntessem

a bűnbeesést,
m ár most helyet kell biztosítanom

az emlékezetben, 
s eldönteni, felfelé akarok-e lépni,

vagy félre.
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HAJÓS ESZTER 

Örökre zár
Hildur Gudnadóttir: Opaque

Földnek esett. Kérte az eget. Az ég meg
tagadta. Nem lett semmi, csak föld volt. 
Feküdt a földön. Nézte az eget. Nem néz
te a földet. Ha ebben a pillanatban meg
hal. Ha a következőben. Állhatosan nézte 
az eget. Az ég nem teheti meg, hogy ne lás
sa. Az égre szegezett szeme elől hogy kitér
jen. Feküdt a földön és nézte az eget.

Égnek esett. így a másik. Nem szólt sem
mit. Megtagadta. Nem lett semmi, ég volt. 
Feküdt az égen. Nézte a földet. Nem nézte 
a földet. Ha ebben a pillanatban meghal. 
Ha a következőben se. Állhatatosan nézte 
az eget. A föld nem teheti meg, hogy ne lás
sa. Ha az égre szegezett szeme előle kitér 
is. Feküdt az égen és nézte az eget.

A földön ült. Nézte az eget. Kérte az eget. 
Az ég megtagadta. Nem lett semmi, föld volt. 
Ült a földön. Nézte az eget. Nem nézte a föl
det. Van ebben valami megrögzöttség. Ha 
ebben a pillanatban nem is. Az ég nem tehe
ti meg, hogy ne lássa. Látja. Akárhová szege
zi is a szemét. Ült a földön és nézte az eget.

Az égen ült. Elég bizarr. Nem szólt sem
mit. Nem is lett semmi. Ég volt. Ült az égen. 
Nem nézte a földet. Nem. Félelemnek kellett 
volna lenni. Lefelé lóg. Nem tartja semmi. 
Nincs kapaszkodója. Senki sem kapaszkod- 
ja. Ebben a pillanatban meg a következőben 
sem. Állhatatosan nézett, de mit. Vagy nem 
is ő nézett, a föld nézte őt. Ült az égen és 
nézte a föld.

A földön állt. Nem tudta, merre. Hogy el
induljon-e. Kérte az eget. Az ég nem kért és 
nem kapott. Nem lett semmi. Semmi lett. 
Állt a földön, mert a földön állt. Nem néz
te az eget. Nem nézte a földet. Ha ebben 
a pillanatban felesne az égre. De ebben a 
pillanatban sem. Az ég megteheti, hogy ne 
nézzen. De néz. Állt a földön és nem nézett 
semmit.

Az égen állt. Fejébe ment a vér. O meg 
nem szólt semmit. Nem ment semerre. Nem 
volt semmi. Félelmet se kapott, hiába kért. 
Elindult, mert az égen állni mégse. Van ab
ban valami megrögzöttség. A felhőket nem 
érezte fehérnek. Nem érezte felhőnek. Hala
kat látott állhatatosan elúszni előle. Belőle. 
Hosszan. Lépkedett az égen.

A földön lépkedett. Ment előre meg hát
ra, van ebben valami félelem, mégis. A fel
hőket látta távolodni. Mintha folyamatosan 
zuhanna. A kékek és a fehérek alatt meg
maradt barnán. Belesüllyedve a földbe. 
Föld a földön. Látta a felhőket felfelé úsz
ni a halakkal. Meg hogy valaki odafent lép
ked. Belesüllyedve a felhőkbe.

Aztán szétpattant az ég és szétpattant 
a föld. Nem lehet örökre zárni a pillanatot. 
Se ezt, se a következőt. A földnek esett és 
az égnek esett, csak esett. Futottak állha
tatosan. Megrögzötten. Senki kapaszkodói. 
Törött útjukkal. Valami ablak meg vala
mi fény, mintha ilyenek lettek volna régen, 
amiért futnak.

De az ilyen képzetek ilyen helyzetekben 
nem fenntarthatok többé. Szétpattannak. 
Futni lehet, semerre nézve. Felhőtlen. Az
tán szétpattant a szétpattant. Az esett nem 
esett. Két futó egység. Álló egység. A min
denkori keretek mindenkori képek. Beesett 
ajtók. Túl fehér kövek. A kéz tüskés ka
paszkodó felé nyúl. Nem nyúl. Nem kapasz
kodik.

Akkor ég lett és föld lett, mert nem lehet 
örökre zárni. Nem. Kapaszkodni nem kell. A 
tüske szúr. Állt és ült és feküdt egyszerre. 
Égszagú volt, foldszínekkel. Valami összeg
ződött akkor. Valami egység. Állhatatosan 
megrögzött. A halak visszaúsztak a kicsi 
halformájú nyílásokba. Az esőcseppek meg
adott kis helyeikről előre elrendezett irányú 
csöveken ereszkednek alá.

Állandóan pillanat van.

Egészen jó.
Linnea Olsson: The Ocean (Acoustic Ses

sion, Sofia church, Stockholm, 2011)

Belefulladt a levegőbe. Legalábbis ak
kor úgy tűnt. Csak abban nem lehetett 
biztos, melyik levegőbe. Vagy hogy levegő 
volt-e egyáltalán. Lehetett az már az ég is. 
Föld még nem. Kő? Valami láthatatlan, in
kább. Ott volt, mindig. Vette. Csak akkor 
még nem tudta, mire való. Aztán megtudta, 
másra. Aztán, hogy a másik tudja rosszul.

Elment akkor. Valami sivatagnak tűnt, 
elsőre. Mindenütt homok. Ment a homok
ban. Belement a homok. Utálta a homokot, 
hogy mindenütt benne kell lenni. Távolabb 
hegyeket látott, de akármeddig ment, min
denütt vízszint. Víz nélkül. Nem is kellett.

Nem sütött a Nap. Különös sivatag, gondol
ta, még Nap se süt meg semmi.

Buborékok a levegőben, nézte, mi van. 
Hát mi ez. Víznek látszott, úszni kellett 
benne, de akkor nem tudott úszni. Érdekes, 
gondolta, hát mindig tudott, és amikor kell, 
na akkor nem tud már semmit. Pedig emlé
kezett, így meg úgy kell csinálni a kezével 
meg a lábával, de aztán hiába csinált így 
meg úgy, nem lett abból úszás sehogy.

Kilépett a fehérből valami kékbe. Hogy 
akkor ez most ég, vagy valami olyan. Össze
vissza tette a lábát, próbálgatta a lépést, le
het-e itt olyat. Aztán meg, hogy minek. Mit 
akar itt az égen. Hát Nap? Inkább leült, pi
hen. Nézegette, milyen érdekesen nőnek a 
fák. Belenövik magukat az égbe meg a föld
be. Ez jó, biztonságban vannak.

Most mondd meg! Az asztalra csapott, 
hogy na akkor most mondd már meg. Fel
hozta a tengerből a gyöngysort. Egy egész 
napig tartott az út le, aztán egy egész napig 
föl, de lement a vízbe és nem fulladt meg. 
Mutatta a gyöngyöt. A gyöngy szép volt. Az 
a másik meg csak rázta azt a nagy fejét. 
Hogy ja nem kell. Van már elég. Mutatta.

Rúgta a köveket, hogy mindenütt ezek a 
hülye kövek, nem hiszem el. Összevissza tör
ték magukat a vízben. Aztán kijöttek a víz
ből, és lehetett menni a kövek közt. Arra 
gondolt, visszarugdalja őket a vízbe, de az
tán arra, hát minek. Kijönnek ezek úgyis. 
Mindig kijönnek. Azért lehetett volna kegye
sebb a víz akkor. Hogy mondjuk kenyeret ad.

A gyerek odament ahhoz a nagyhoz. Kész 
vagyok, mehetünk? De az a nagy rázta a fe
jét, hogy nem. Most mi nem? Hogy inkább 
maradj te itt. Nem kellesz. De kész vagyok, 
menjünk! Na jó, de így nem jöhetsz. Hallod, 
ember, túl sok a keze. A gyereknek az apja 
nem értette. Csak az egyik kell. De zongoris
tának készül. Ugyan, túl sok a kéz. Tudod.

Ültek a parton a gyerekek, várták a ke
nyeret. Amikor a kenyér kiúszik, meg kell 
ütni, nehogy harapjon. A papucs orrával, 
mondjuk, jól orrba verni a kenyeret. A ke
nyér kiúszott és orrba verték. A kenyér fel
nyögött, aztán nem úszott többé. Biztos 
meghalt, azt szokták ilyenkor. Beletették a 
kosárba. Várták a következőt.

Mit csinálok a sivatagban. Hogy már 
megint mindenütt az a hülye homok. Rúg
ta. Visszarúgott. Elég. Ment tovább, hogy 
most már elég ebből az egész hülyeségből, 
hogy mennie kell a sivatagban. Ha eléri a 
végét, akkor aztán kész, vissza se fordul, 
meglássák! Nagyokat szippantott a levegő
ből. Az égből. Csak tudnám, mit csinálok. 
Gondolta.

A fák közt állt, úgy tűnt, ezek a fák min
dent kibírnak. Hogy annyira bele vannak 
kapaszkodva az égbe meg a földbe, soha 
senki semmit. Ott maradnak és kész. A fel

Hajós Eszter: 1990-ben született Budapesten. A Károli Gáspár Református Egye
tem mesterképzős hallgatója.
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0
hők meg ott kuporognak az égre szorultan, 
semmi kapaszkodó. Most mégis hová vagy 
merre. Hülyeség az egész, hogy a felhők ku
porognak, de hát mit csináljanak, mit.

Aztán az, hogy megint minden víznek 
látszik, de mégsem víz. Talán víz volt, csak 
most már nem víz, mert valahogy szétzu
hant éggé vagy földdé. Nappá? Nehéz eldön
teni. Es akkor ilyen hülye kis sziklarész
letek. Csak annyit látsz, amennyit elérsz. 
Kapaszkodsz fölfelé, keresel valamit. Vagy 
hogy az a valami keres, már te sem tudod, 
mi van.

A kövek összetört kenyereket hordanak 
a partra. Semmi dolog nincs, a gyerekek 
rakják a kosárba a kenyeret. Aztán kiúszik 
egy mégis, magától, valahogy, azt jól orr
ba kell, tudod. Akkor felszisszen, ez most 
ilyen, sziszeg, elég baj. Rakják a kosárba, 
de miért rakják. Nem is éhesek. Itt nem süt 
Nap. Hülye egy víz ez, hogy kenyeret hoz.

Az apa kérdezte a gyereket. A gyerek 
nem mondott semmit. Az apa hozta a fű
részt. Melyik kezedet? A gyerek nem mon-

Amalia Crişan: Leopárd

dott semmit. Az apa sem szólt akkor. Vala
mi csak lesz, hát nem mehetsz így, tudod. 
Az a nagy meg ott vár a nagy fejével. De

én gyöngyöt hoztam! Vágd azt el. Apa, vágd 
el a követ. És megint futni kell, gyerek mi 
mást tanuljon, itt.

Akkor észrevette a sziklát. Ez volna a 
hegy? De valahogy égben is volt, meg alatta 
víz és alatta föld. Valahogy mindenben és 
azonkívül semmiben, így. Mi lesz így. Rúg
ta a köveket meg a homokot a víz a lábá
val. Talán ha fölér a hegyre, megtalálja a 
hegyet, és mondhatja, megvan. Talán kide
rül, odafönt is csak vízszint van és akkor 
mindegy is, eló're.

Belefulladt a levegőbe, aztán észre
vette, úgy tűnt. Hogy történhetett. Ki te
hette vagy hogy. Talán az ég miatt. Hogy 
nem vette észre. Vagy föld. Kövek a vízből. 
Nap. Agyonütik a gyerekeket a kővel. Mi
nek, ugyan minek ölitek egymást. Nincs 
Nap. A fák meg jó stabilan állnak, azok
nak ugyan mi ez. Mi ez? Visszaúsznak a 
gyöngysorok a vízbe.

Ki tanított ennyi hülyeségre.
(Egészen jó lenne a sivatag, ha nem len

ne benne homok.)

DUNAJCSIK MÁTYÁS

Urbi et Orbit
Álltunk a szögletes alkonyaiban, 
két levetett, még divatos cipő,
Vans vagy Converse, már jó l kitaposva, 
de tiszta nadrággal még épphogy menő, 
a város lélegzése egyre gyorsult, 
tág pupillákkal hiperventillált, 
mi álltunk a szűkös lámpafényben, 
vártuk a buszt, a metrót, a halált, 
divatosak voltunk, bár szakadtak, 
fiatalok, de már nem annyira: 
a város körülöttünk egyre forgott, 
az ég vörös volt, aztán sötétlila, 
szemünkben épült és pusztult a látvány, 
toronydaru állt féllábon középen, 
ahol egy másik időben a házak 
villogtak egy tank torkolattüzében, 
elment mellettünk egy csapat neonáci, 
a nyomukban egy német szellemhadtest, 
poszttraumás stressz, épp regrediál, 
mondtad, ahogy zihált a meggyötört test, 
én meg, hogy az ész álma szörnyeket szül, 
és az ébredése itt csak egyre késik: 
egy Alzheimer-kóros helyen élünk, 
ami önmagára is alig emlékszik.
Aztán lassan leszállt közénk az éjjel, 
és neoncsövek álltak ki belőle, 
a köd kicsapódott a betonra, 
és fénylett, mint a megégettek bőre, 
mehettünk volna már, a napnak vége volt, 
de nem tudtunk egymástól elszakadni, 
beszéltünk mindenről össze-vissza, 
főleg a városról, hogy el kéne hagyni, 
fejünkre a forgalom hamut szórt, 
mint egy bűnbánó ókori alak, 
én meg magamnak játszottam  egy filmet, 
amiben végül megcsókoltalak: 
Amszterdam vagy Berlin volt az a hely, 
csak azt tudtam, a nyelvet nem beszélem, 
mégis máshogy merül fel a kérdés, 
hogy mit teszek miért, és miért nem -  
kívülről persze még nem látszott semmi, 
két srác áll egy lámpaoszlop mellett, 
ebből még egy profi helyszínelő

se képes összerakni egy szerelmet: 
rojtos volt a hátizsákod pántja, 
mesélted, hogy egyszer estél vele, 
nekem a nadrágom volt kidörzsölődve 
ott, ahol feltépte a griptape felülete, 
az arcunkon még alig voltak ráncok, 
de azért voltak már rajtunk történetek, 
zsákutcák, főutak, sikátorok, 
amikben a másik eltévedhetett; 
körülöttünk egyre több lámpa gyűlt, 
de csak a sötétség lett egyre sűrűbb, 
mi meg, hogy nehogy egymáshoz érjen, 
a kezünket a zsebünkbe gyűrtük.
Végül megkérdeztem, hogy van-e rágód, 
és úgy hangzott, mintha búcsúzkodnék, 
mire kettőt a kezembe nyomtál, 
azt hiszem, Orbit volt és világoskék, 
két szögletes, fehér, felfújt téglalap, 
épp mint a párnák egy duplaágyon, 
így inkább gyorsan a számba vettem, 
hogy ne kelljen néznem és ne fájjon, 
aztán fel is szálltam az első buszra: 
onnan láttam már, hogy te is rágózol, 
de az ablakból, a süket utastérben 
úgy látszott, hogy beszélsz, és nekem szól, 
amíg a busz végre el nem indult, 
te meg szintén, csak másik irányba. 
Ereztem a számban szétfolyni a mentolt, 
ahogy rád vetült a csenevész fák árnya.

Fekete
Pallag Zoltán „Noir” című kötetére

Viharvert férfi, túl sok érzelemmel.
A benzinkútnál egy feketét iszik.
Motorját túráztatja kint a reggel, 
a pincér álmos. A csészét elviszik.

Ledobja cuccát az anyósülésre, 
az autópálya várja. Zajos magány.

A visszapillantó tükörből nézve 
elmúlt harmincöt, de még elég vagány.

A rádióban Tóth Krisztina serceg, 
emlékdizőz egy messzi stúdióban: 
végsősoron zsír minden úgy, ahogy van,

ma sem leszel már szép fájdalomherceg, 
s a sebességkorlát a karodra festve: 
te varrattad rá, hogy festina lente.

A bálnaszív
Az óceánról érkeznek a felhők, 
és piszkosszürkék, mint egy parkolóház; 
a legtöbbjük már komoly, régi felnőtt, 
és azt várja, hogy végleg kifacsarják.

A parton most egy púpos bálna fekszik, 
senki nem tudja, hogyan került oda; 
épp a bal alsó állkapcsát hegesztik, 
mert a mosolya most még túl ostoba.

De néhányan már így is beköltöztek, 
a penthouse foglalt, a gyomor kiadó; 
a bérlők nem túl jólöltözöttek, 
de még szóba áll velük a Híradó:

„Bentről a tenger hangja altatódal, 
és a bálnazsír remekül szigetel! 
Vontathatnának ide még hajókkal 
ennél többet is -a p a r to n  volna hely.”

A felhőket lassanként kiürítik.
„Esős tavasz lesz”, szól az egyik munkás. 
Amíg zuhog, a gumikesztyűs nénik 
szüneteltetik az ételosztást.

A hús már úgyis elfogyott a végén, 
s a belső szerveket mindenki unja; 
csak a szív dobog még a gépház mélyén: 
meleg vizet pumpál az otthonokba.

Dunajcsik Mátyás: 1983-ban született Budapesten. Legutóbbi kötete: Balbec 
Beach -  tizenhárom távoli történet (Libri, Budapest, 2012).
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De te ne hagyd
Megállt az idő. A karfa jéghideg volt, 

az ágy bőrhuzata viszont izzasztotta a de
rekam. Tágra nyílt szemmel meredtem a 
plafon neonjába. Megfeszült az összes iz
mom, az orvos gumikesztyűje égetett be
lül, minden mozdulata kényelmetlen, 
émelygős érzést okozott. Milyen érdekes, 
tolakodott be lelassult elmémbe a gon
dolat, hogy a férfiak a vezérigazgatók, a 
családfők, a büntetők és büntetettek, mi
közben folyamatosan turkálnak, kotornak 
bennünk, ügyetlenül, kontárkodva próbál
nak rájönni a misztikumra, kísérlik meg
fejteni a titkot.

Kész vagyunk, mondta légüres térben 
töltött, meghatározhatatlan idő után az 
orvos. Gyengéd, halk hangon beszélt, las
san húzta le kezéró'l a kesztyűt. Rám mo
solygott. Barátságos, vízkék szeme körül 
összefutottak a ráncok. Kopasz fején meg
csillant a fény. Összezártam a lábam, a pa
raván mögé sétáltam. Még mindig éreztem 
magamban a hideg fémet. Milyen hülyeség 
paraván mögött öltözni, mikor úgyis csu
pasz valómban, sőt, még annál is meztele
nebből lát.

*

NEMETH GABOR DAVID

Sokáig piros
Az éhség vagy a vágy volt 
előbb? Körülötted már minden 
értelmezve volt, soha nem akartad 
látni a halált, ezért lefényképezted, 
szűkölő gyomorral emlékeztél vissza 
a lábadon elkenődött nyál horizont-összeol

vadására.
Csak a lexikális vágyban tudtad 
teljesen elengedni magad, hogy meglegyenek 
majd a megfelelő szavaid. Eközben az 
égitestek, azok a fallikus szörnyek 
leírnak valamit a valóságból.

Miután fürödtél, nem nyúlhatott 
hozzád egyikőjük sem.

Aztán semmi.
Tényleg semmi.

Repülni
másik rúdba kapaszkodott 
ezzel üzente: megtagadlak

furcsán heroikus arca volt

valami istenes verset képzeltem el 
magabiztosan közeledett 
a pokol magányos hely neki 
nincs miért nem magabiztosnak lennie

mikor odaért azt mondtam neki: 
repülni szeretnék de nem tehetem

és láttam az arcán ilyen hidegben 
minek menekülni

A nagyelőadóban dermesztő a hideg. Kö
rülbelül kétszázan vagyunk, azt gondol
ják, úgyis fülledt lesz a levegő, november té
nye ellenére pörög a légkondi. Nem vettem 
le a sálam, a karom összefogom magam kö
rül. A professzor azt ismételgeti, némi gú
nyos tónussal, hogy itt az egyetemen nem 
szabad politizálnia. Bár, ha megengedjük ezt 
neki, igazán nem politikai felhanggal, de el
mondaná a véleményét arról, ki a hibás. Mo
solygok. Egyazon állásponton vagyunk. Kör
benézek. A legtöbben a semmibe merednek, 
valaki a telefonját nyomkodja, valaki alszik. 
Egy fiú az előttem levő sorból hátrafordul, 
egyenesen a szemembe mélyeszti tekintetét 
-  én még mindig mosolyogva bólogatok a pro
fesszor felé —, majd gyűlölködő arckifejezés
sel elfordul. Lefagyok. A rövid intermezzo 
után másra terelődik a szó, a fiú feláll, felve
szi a kabátját, összepakolja a cuccait, és távo
zik. Nem néz rám.

*

Zökkenés nélkül siklik a hatos villa
mos. Nincs is szükség rá, hogy kapaszkod
jak. Fáradt vagyok, fáj a lábam, elbam- 
bulva nézem a körút nyüzsgését. A legelső 
ajtóban állok, tele van a kocsi, soká tűnik 
fel a nyugtalan mozgolódás hátul. Mintha 
egy szégyenmenet tartana lassan fe
lém, egyre közelebb érnek a felháborodás 
hangjai. Még mindig nem látok semmit az 
embertömegtől, de beszédfoszlányok már 
megütik a fülem:

Jelzőfény
jelzőfényeket lövök fel

messze délen az óceán morajlott 
messze északon pedig a hegyeket ez 
nem érdekelte

olyan mintha föntről valaki tükörbe 
nézne de túl közel van hozzá és 
ezért semmit nem lát

folt marad az odanyomott orra után

Sorbon
Egy vékony vágást ejtettél 
az ütőeremen, pont akkorát 
hogy beférj és kiszellőzzön 
a festékszag.

Valahol messze kalapálnak.

Megfelelő távolságra egymástól 
piros padok sorakoznak: 
hogy leülhess, ha elfáradnál. 
Valahol messze kalapálnak.

És olyan sokan vannak még.

Megnyílik
Megint a naprendszert hagytad 
utoljára. Te szexelni akarsz, de 
csak szóban. A világűrről te is

-  Minek adsz neki? Szerinted mire költi?
-  40 forint? 40 forintból biztosan tud új 

nadrágot venni...
Ki kéne irtani az összest. Méreggel. 

Ez már közvetlenül a fülem mellett hal
latszik, össze is rezzenek. Hatvan körüli, 
ősz, kidülledő, kék szemű férfi áll mellet
tem. Hozzám beszél. Nagyon ismerős, pe
dig majdnem biztos vagyok benne, még so
sem láttam. A szeme, hasít belém, a szeme 
ugyanolyan, mint a nőgyógyásznak. Csak 
a tekintete teljesen más. Végre megpil
lantom a közfelháborodás tárgyát. Közép
korú férfi, egyik lábát húzza maga után. 
Arcán a végtelen lemondás kifejezése, ha
talmas, kiütés sebezte barna kezében szo
rongatja szakadt, koszos táskáját. Előttem 
áll, belekapaszkodik a tekintetembe. Az 
idős férfi mellettem kiesik a látószögem
ből, de érzem az idegességét, cicceg, habo
zik, cselekedjen-e. Döccen a villamos, kis 
híján elvesztem az egyensúlyom. Végállo
más. Az emberek kiáramlanak az ajtón, a 
csavargó vet rám még egy reményvesztett 
pillantást, majd ő is leszáll. Nehezen indu
lok, kavarog a fejem, én lépek le utoljára a 
járműről. Utánanézek, lassan halad, még
is hamar ködbe veszik az alakja.

Sági Enikő: 1995-ben született Sop
ronban. Jelenleg az ELTE magyar 
szakos hallgatója.

csak terjengősen tudsz beszélni.
A falakon rovartetemek maradványai. 
Behallatszik a kattanás a 
lépcsőházból, ahogy kialszik 
a villany. Mintha a szobában is 
megváltoztak volna a fényviszonyok: 
bolygókat látsz elkenve a falakon.

Hűtőmágnes
Ahogy egy szarvas sétál ki 
a vízből, és egyre nehezebb lesz.
A nyitva hagyott hűtőajtó fényénél 
látszik a tenyered nyoma a 
villanykapcsolón. A mobilod 
hátát kaparászod, ledörzsölöd 
róla az aznapi távolságok 
rétegeit. Becsapod az ajtót, 
a huzat átlibbenti a hajadat 
a pokolba. Egy szövegtelen 
emailt kapsz, mintha hozzád 
vágták volna, miközben a 
gyomrod beázott.

Teljes súlyoddal kinyitsz egy ajtót.

Fogó
Le akartam törölni az
arcát, mint a filmekben,
lassú, feszült mozdulattal,
de nem sikerült, csak elkentem őket.
Kurva filmek, kicsinálnak.

Németh Gábor Dávid: 1994-ben 
született Budapesten, jelenleg is ott 
él, a Károli Gáspár Református Egye
tem magyar szakos hallgatója.
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GOTHAR TAMAS

homokóra
valami újat kéne...
(hogy is mondjam) 
talán valami nyerset: 
olyancéline-es 
végletekig őszinte 
regényt
de az nem én vagyok

szilárd ütemek 
és áttetsző próféciák 
a régi beat punk metál 
az új poszt-hard-soft- 
vagy valamilyen kór

vagy inkább 
a beat ami némán 
a punk ami szerényen 
és a keresztény black metál 
mert minden megbocsájtható 
remélem

csak
legalább
egyenként
átlátnám
a
szavakat
de még ennyi sem adatik
mindössze a szó-tag-ok-ra bontott
klisés bűntudat
valami elburjánzott
sövénylabirintusban
ami már nem fogda
nem gyóntatófülke
nem játszóház
nem is labirintus
csak valami kétségbeejtő
hátulütője a menekülésnek
a magánynak
a központnak
a perifériának
az elidegenedés
lezáratlan mozzanatainak

a nyelv ami beszél 
és elmarad 
a ki meg a honnan 
-  azaz csak kérdésessé válik

hangzatos nagy szavakat
szedek szét és rakok össze
azt hiszem:
már mind
nagyobbra
nőttek
annál amit -  
nagyobbra nőttek 
annál akit — 
nagyobbra nőttek 
nálam
vajon haza találok-e 
vagy csak szedem 
a lábam

akárcsak a — 
vagy a -----
(mit kéne most mondanom) 
azt hiszem 
helyén való lenne 
még pár kérdőjel 
de az sem én vagyok
„ha elbaszod 
próbáld újra

Amalia Crişan: S za tír

és ha megint elbaszod 
semmi baj 
próbáld újra
és ha netán megint elbaszod 
akkor sincs baj 
próbáld újra”
-  legalább tényleg 
tanultam valamit 
mesteri szigorral 
tanítványt tisztelettel 
és testvéri szeretettel

mert a testvérem vagy
-  te aki a földben -  atyám 
és mélyen a húsba varrva 
nyüzsögnek a görögdinnye magok 
miközben az édes nedű 
lecsorog a mellkasomon 
keresztül a tökömig

mert azt mondta a bennem 
nyíló nárcisz hogy 
„nem is vagyok olyan szép 
és nem szép senki sem: 
nehéz kihúzni magam”

nehéz tárlemezek között 
megtalálni a perifériát 
nehéz megtalálni a magányt 
ami tényleg az enyém 
nehéz precízen 
szűkszavúan fogalmazni: 
burjánzik a sorok közt 
a rák -  miközben olvasod 
és nem sápad el senki 
sem az olvasók 
sem az orvosok

mert mindenhol szar
de a depresszió bárhol utolér
ezért minden hely ideális
minta múlt
mert az úgy van jól
ahogy kell lennie
és minden kifutó
ott ér véget
ahol véget kell érnie
kis körszínpad végén
visszafordulás mert
mindennek ára van:
ami nem fogyott el
azt is ki kell fizetni
és amit megfizetünk
annak jobban megértjük
a természetét
mert a változás rutin 
és nem hoz megnyugvást

mert az utazás bárkivé tesz 
de nem írja felül az “én”-t 
mert új vagyok 
és mégsem mesélhetek 
bármit magamról

az ember minél távolabb helyezkedik
a nyomortól annál zárkózottabb
mert a nyomor tiszta mint a bűnök
mert a bűnök tiszták mint a kapzsiság
mert a kapzsiság szilárd köveken alapszik
mert kapzsi aki a világot
és kapzsi aki önmagát
akarja megváltani
mert a gyávaság erény
és gyáva aki megbocsájt
de itt nincsenek erények
és nincs bocsánat
ne félj mert nincs
most itt — jobb
szó híján -  semmi

habár itt
vagyok de nem vagyok 
Gothár Tamás sem költő de még 
csak vers sem mert csak vagyok 
mert én vagyok a mit érdekelne

mert én vagyok minden 
fuldokló parcella a májban 
mer én vagyok az utolsó csillag 
mert én vagyok az első nap 
és az első tolvaj-hold

mert impotens vagyok 
és grafomán
mert impotens grafomán 
vagyok

mert vagyok -  
és milyen nehéz szó 
a vagyok

ez itt az ország és az a gyarmat 
ez az isten és az az ördög 
ez a csöves az az indián 
és ez a rezervátum az meg a telep 
és ez sámson és az a haja 
a bitófa (a kedvencem)

hisz az idő,
akármennyire papagájosan is nyerít 
párizs akár csak mi magunk 
pont olyan messze van 
és lehetne kezdeni az egészet 
elölről:
ahogy a kölcsön-életünk.
nincs mitől félni
itt senki nem segít
és senkin sem segítünk igazán.
stopp.

A szöveg átírt vagy szószerinti formában 
részleteket tartalmaz a következő emberek -  
és együttesek -  szerzeményeiből, tőlük tanult 
dolgokból, és elhangzott mondataikból -  a 
többszöri idézéstől eltekintve -  sorrendben:

Bálint Szilárd, André Ferenc, Bodor 
Adóm, Selyem Zsuzsa, Téveszme zenekar, 
Petri György, Horváth Benji, Marius Aldea, 
Kemény István, Tandori Dezső, Esti Kornél 
zenekar, József Attila, Fülöp István, Kassák 
Lajos, Marin Dia.

Gothár Tamás: 1 9 9 5 - b e n s z ü l e t e t t
C s í k s z e r e d á b a n . J e le n l e g K o lo z s v á -
r o n  é l .
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H uszonnégy
(részlet egy készülő regényből)

Csak a második kopogtatás után jutott 
eszébe, kihez is fog bebocsátást nyerni: a 
Kalányos családhoz. János, a felesége, Ilo
na és két lánygyermek. Romák. Vagyis, 
ahogy az itteniek emlegették őket, PC ide, 
EU-komform diskurzus oda: cigányok. Vi
szonylag fiatalok, Vajdánál csak pár év
vel idősebbek. Az egyetlen romacsalád a 
tömbházban. A többi lakó hűvös, távolság- 
tartó volt velük szemben. Úgymond, ke
gyes megtűrésben részesítette őket. Eme 
kegy talán azért járt ki Kalányoséknak, 
mert „rendes népek” voltak, környezetü
ket tisztán tartották, a fizetnivalókkal so
sem voltak hátralékban. Egyetlen felróha
tó hibájuk volt: zajosak voltak. Ezt aztán 
fel is rótták nekik, minduntalan. A lakó- 
közösség irtózott a cigányoktól — okkal, 
ok nélkül —, Kalányosék beköltözésekor 
csak pillogtak kelletlenül, laposakat köp
ve. Nem, mintha Kalányosék rászolgáltak 
volna erre, csak mert...

Vajda Gergely sem bolondult különö
sebben a romákért -  agyát több mázsá- 
nyi előítélet súlya nyomta, bár újságíró
ként illett toleránsnak lennie —, Kalányos 
János azonban szimpatikus volt neki. 
Magas, csinos férfiember, hetyke bajusz- 
szal, fekete, mosolygós szemekkel, félre
fésült, úrias frizurával. Ehhez a külsőhöz 
viszonylag jó modor társult: majd’ min
denkinek előre köszönt, Vajda Gergely
nek legalábbis. És ez sokat jelent, hé! Azt, 
hogy időnként berúgott (állítólag a felesé
gével együtt), s ilyenkor hangosan, duhaj 
módra énekelt a lakásban, sokszor hajna
lig, igazán meg lehet bocsátani neki!

Vajda Gergely kopogott, aztán megint 
és megint. Már igazán kinyithatnák, tü
relmetlenkedett. Bentről mintha hang
foszlányok szűrődtek volna ki. Aha, tehát 
ébren vannak, állapította meg Vajda, bár 
nem is számított másra. Gajdolást vélt 
hallani, felhangzó és elhaló énekfoszlá
nyokat. Hű, ezek mulatnak!, állapította 
meg Vajda vidáman, mind hangosabban 
verve az ajtót.

-  Nyitom már! -  hallott meg nemsoká
ra egy érdes női hangot.

A következő percben egy zavaros szem
pár jelent meg a résnyire nyitott ajtóban. 
Ajaj, sóhajtott magában Vajda, ez cso
da jól kezdődik! Kalányos Ilona — mert ő 
volt az -  szembenézett Vajdával, először 
elkomorult, aztán elnevette magát és így 
szólt:

— Maga az? Jöjjön be! Egy kicsi magá
nak is jut a borból!

— Köszönöm, talán mégsem kellene... — 
makogta Vajda, miközben engedte magát 
beinvitálni.

-  Jöjjön csak, örülünk magának! -  szólt 
emelt hangon az asszony.

A nappaliban egy asztalnál Kalányos 
János ült, előtte egy üveg bor és pohár. 
Az asztal sarkán további poharak és két 
üres palack volt felsorakoztatva. A házi
gazda kissé fáradtnak tűnt, de majdnem 
józannak. Na, talán mégis rosszul hallot

tam, azt hiszem, nem volt itt semmiféle 
éneklés, morfondírozott Vajda, Kalányos- 
ra, majd a feleségére nézve.

-  Soha jobbkor, Vajda úr, soha jobb
kor... -  állt fel a házigazda a belépő üd
vözlésére. Mozdulatai lassúak voltak, be
széde kissé nehézkes.

-  Üljön le! — tolt alája egy széket az asz- 
szony.

Vajda nem tiltakozott.
-  Már rég gondoltam arra, hogy... -  kez

dett bele bizonytalanul a mondókájába.
-  Nagyon jól gondolta, nagyon jól! -  

szólt közbe Kalányosné, és egy tányér sü
teményt tartott eléje. Képviselőfánkot. 
Vajda ránézett az asszony kezére, majd 
arra gondolt, fúj, cigánysütemény, utála
tos!; ha megkóstolom, biztos megcsömör- 
lök tőle... Kalányosné azonban állhata
tosan tartotta a tálat, Vajda óvatosan 
körülnézett, a konyha meglepően tiszta 
volt, még legyeket sem látott.

-  Tessék, vegyen!
-  Köszönöm! -  szólt Vajda, kényszere

detten elmosolyodott, s kivett egy süte
ményt.

-  A lányommal csináltuk. Magyar re
cept szerint! — mondta az asszony, a ma
gyar szót megnyomva.

-  Aha -  nyögte Vajda. Beleharapott a 
képviselőfánkba. Finom volt, omlós, lágy. 
Mintha az anyja sütötte volna.

-  Na, ízlik?
-  Pompás!
-  Örvendünk!
-  Én is örülök, hogy látom, jól megvan

nak maguk itt...
-H át...
-  Jó hely ez a tömbház, tisztességes 

emberekkel...
Be kellene kapcsolnom a diktafont, fu

tott át az agyán, de vajon, mit fognak 
szólni ezek?

-  Nyugodtan bekapcsolhatja a készü
lékét -  hallotta ekkor Kalányos János 
hangját —, hadd maradjon meg minden 
szó. — Ha minden jól sikerül, még éne
kelni is fogunk, az is! -  nevette el magát. 
Úgyis ritka alkalom, hogy egy cigány és 
egy magyar együtt mulasson.

-  Nem tudok énekelni -  nyögte ki Vaj
da báván -, de maguk csak dudorássza- 
nak nyugodtan. Ne zavartassák magu
kat...

-  Ne zavartassuk?... Hm! Tölts, asz- 
szony! Vajda úrnak is. Egy pohár bort 
csak megiszik az egészségünkre!

-  Már hogyne innék! -  kapott Vaj
da készségesen a pohár után, bár csöp
pet sem kívánta az alkoholt: hajnalban, 
éhomra, vagyis képviselőfánkra... De ta
lán most jobb lesz nem mondani nemet.

-  Tudja, Kati lányunk születésnap
ját ünnepeltük -  mondta Kalányos Ilona 
könnyedén, és Vajda végtelenül hálás volt 
neki, mert feloldotta a már-már kibugy- 
gyanó feszültséget.

-  Persze -  folytatta az asszony -, az 
ünnepeltet már rég ágyba parancsoltuk, 
testvérével együtt. Vendégeink is vol
tak, egy órácskája mentek el. A rokonság. 
Gondoltuk, már nem fekszünk le, úgyis 
mindjárt indulni kell.

Persze, a rokonság..., gondolta fitymá- 
lóan Vajda,... a pereputty...

Maga sem tudta, miért olyan gúnyos: 
mi jogon. Megjelentek előtte a nagycsontú

cigányasszonyok tiritarka, India-mintás 
rokolyákban, fejkendővel, és a hosszúbaj- 
szú férfiak lajbiban, nagy karimájú ka
lapban. Aztán elhessegette a képet, hisz 
tudta, Kalányosék nem ebből a nemzet
ségből valók, hanem „házicigányok”, nem 
mintha ennek is lett volna már bármi je
lentősége.

-  Bizony jó az, ha időnként összeül a 
rokonság -  hallotta megszólalni magát 
szenvtelen hangon.

-  Igen, velük legalább jól megvagyunk.
-  Velük legalább... -  Vajda elakadt, 

hogy zavarát leplezze, kihörpintette po
harát. Utána hosszasan krákogott.

Kalányosék is ittak, homlokukat rán
colva, elkomorulva.

Hát igen. Előjöttek a sérelmek. A dé
delgetett sérelmek. Le nem mondanánk 
róluk semmi pénzért: a miénk. Hozzánk 
nőttek, hozzájuk nőttünk. A romák és 
magyarok (többségiek?) közti ellenséges
kedés. Jó kis muri. Vajda látta a Kalá
nyos házaspáron a robbanó feszültséget, 
látta, ki szeretnének pakolni. Kimon
dani valamit, ami már rég foglalkoztat
ja őket, amit csak gyűrögettek föl-alá a 
gyomrukban, csombolygattak idétlenül, 
de megemészteni nem tudtak. Úgy tűnt 
neki, már rég várják ezt az alkalmat. A 
város neves riportere idejön, kiöntjük szí
vünket, elmondjuk, mi fáj, s azzal minden 
megoldódik. Megoldódik? Fenét!

-  Mert mással nem lehet... — folytatta 
Kalányos János kisvártatva.

Vajda Gergely megértőén bólogatott.
-  Hiába van itt rajtunk kívül tizenki

lenc család, az sincs, akihez szólni...
-  Én se nagyon szólok... -  próbálta ütni 

Kalányos mondatának élét Vajda.
-  De szólhatna...
-  Igen...
-  De mi nem... Hiába akarnánk...
-  Hát azért akad... -  akarta kezdeni 

Vajda, aztán megakadt.
-  Ki? Én még soha senkivel így el nem 

beszélgettem ebből a lépcsőházból, mint 
most magával! Pedig elég rég itt lakunk 
már. A lépcsőházfelelős jött párszor, hogy 
szóvá tegye: túl hangosak vagyunk! S az
zal kész...

-  Azt hittük, most is ő érkezik... -  szólt 
közbe Kalányosné.

-  Igen! — folytatta a férfi. — Mondtam is 
az asszonynak, most nem is voltunk han
gosak, ha most is kötekedik, nem tudom, 
mit csinálok...

-  Hát, a többség általában a csendet 
szereti...

-  Persze, persze... Már az is fáj vala
kiknek, ha az ember kicsit jól akarja érez
ni magát...

Valami azt súgja nekem, morfondíro
zott Vajda, hogy elrontottam a hangula
tukat. Észükbe juttattam kínos élményei
ket. No, legalább kipakolják őket. Elvégre 
azért jöttem ide. Hogy én mit kezdek ve
lük? Tudja az ördög!

A beálló csönd kezdett kínossá válni.
-  Ne gondolja -  szólalt meg ekkor Ka

lányos János —, nem magára haragszunk. 
Maga rendes embernek tűnik. Nemcsak 
foghegyről veti oda nekem a jó napot. Má
sok úgy köszönnek, hogy abban nincs kö
szönet. Utálattal fröcskölik a szót.

Vajdának jól esett, hogy rendes ember
nek nevezték, de aztán eszébe jutott, mint
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mondott egyszer a nagyanyja a romákról: 
hízelegnek, dörgölőznek, de hogy valójá
ban mit gondolnak, sosem tudhatod. Va
jon ezek a Kalányosék is...? Nem, nem ez 
előítélet!, gyakorolt aztán önkritikát, ők 
biztosan őszinték voltak, meg hát: milyen 
érdekük lehetne? S egyébként, ami igaz, 
igaz: ő tényleg tisztességgel köszönt min
dig nekik. Majdnem úgy, mintha...

-  Nem értem, mi bajuk van az embe
reknek velünk! — folytatta élénken Kalá- 
nyosné. — Maga okos ember, mondja meg 
nekünk. Miért nem szeretnek? Nem va
gyunk mi semmivel se alábbvalók!

-  É-én... -  makogta Vajda.
-  Egyebet se tudnak, csak büdös cigá- 

nyozni. Hát mondja meg: olyan büdösek 
vagyunk? Mondja meg! Mondja!

A heves kirohanás riadttá tette Vajdát, 
nyakát behúzta, alig tudta kinyögni:

-  Ugyan, dehogy! Nagyobb tisztaság 
van itt, mint a legtöbb magyarnál!

-  Na ugye! De ezt csak maga látja. Más 
nem veszi a fáradságot, hogy bedugja az 
orrát, csak a szája jár!

-  Hát, ez tényleg...
-  Ha mindenki ilyen volna, mint maga...
-  Azért vannak még...
-Alig...
-  Ez azért túlzás, na! Csak éppen...
-  Mért nem mondja el a többieknek, 

hogy... — nézett rá kéri élőn Kalányosné. 
Elmondja? Ugye elmondja?

-  El, el!
-  Az talán segítene.
-  Igen, talán...
-  Hogy ne csak mindig a lenézés le

gyen!
-  Hm, nehéz...
-  Mit kéne tegyünk, hogy elfogadja

nak? -  szegezte neki Kalányosné Vajdá
nak a kérdést.

-  Nem is tudom... -  kezdte bizonyta
lanul Vajda -, a magyarok újabban még 
egymással se nagyon érintkeznek, nem
hogy...

Félbehagyta mondatát, hű, ez a nem
hogy nem kellett volna!, szívta a fogát.

-  Büszke a magyar! De mire olyan 
büszke? Mi sem vagyunk alávalóbbak!

-  Nem, nem! S én bizony sajnálom is...
Kalányos János, aki eddig nyugodtnak

tűnt, sokkal nyugodtabbnak, mint a fele
sége, erre felszökött, s éles, kiabáló han
gon beszélni kezdett:

-  Utálnak minket a magyarok. Mi mi
ért ne utáljuk őket? Nincs olyan nap, 
hogy ne érezném: gyűlölnek, a föld alá kí
vánnak minket.

-  Ez azért talán túlzás -  szólt közbe 
óvatosan, halkan Vajda, de Kalányos meg 
se hallotta.

-  És örökké csak ez van, ez az antiizé, 
né... hogy is mondják...

-  Antiszemitizmus. -  segítette ki Vaj
da.

-  Azért nem éppen...
-  Vannak jóakaratú emberek, de a 

többség...
-H át...
-  Az, az! Ebbe nőttünk bele.
-  Hogyhogy?
-  Gyermekkoromban két évig olyan is

kolában jártam, ahol kevés volt a cigány. 
A magyarok majd’ minden nap megver
tek. Füstös képű, mondták nekem, s ütöt
tek. Egyszerre többen. Gyere csak, füs

tös képű, most megkapod. Körbeálltak 
Rugdostak. Egyszer lefogtak, s fehér fes
tékkel bekenték az arcomat. Olajfesték
kel. Fehéredj, cigány, az anyád keservét! 
Hátha emberformád lesz! Alig tudtam le
vájni arcomról a festéket. Együtt bőgtem 
anyámmal.

-  Csakugyan? -  hápogott Vajda. A kár
öröm érzését, mely váratlanul feltört ben
ne, nehezen bírta visszaszorítani. Egészen 
összezavarodott tőle. Alig tudta kinyögni: 
— Azért nem minden magyar ilyen...

Kalányos nekivadulva folytatta, Vajda 
mondatát a füle mellett eleresztve:

-  De elköltöztünk mi onnan...! Át a 
cigánynegyedbe. Sok barátot szereztem: 
cigány barátokat. Összegyűltünk, s meg
lestük, ahogy hazafelé tartottak... Az, 
amelyik bekente az arcomat, s a másik, 
s a harmadik... Egy darabig számoltam, 
mint ahogy a kóbojok rovátkákat vésnek 
a puskájukba: tizennégy magyar fiút ver
tem meg...

Vajda egyre rosszabbul érezte magát, 
az is megfordult a fejében, ha nem vigyáz, 
ama tizenötödik esetleg ő lesz, és inába 
szállt a bátorság. Ennek ellenére megpró
bált hűvös, nyugodt lenni:

-  Az gyermekdolog volt. A felnőttek 
már nem gyűlölködnek. Téved, ha azt hi
szi, utálják a magyarok a romákat. Mi az 
újságnál például mindent megteszünk, 
hogy...

-  De igenis utálják! És utálatra csak 
utálattal lehet válaszolni! Tudja, miért 
hagytam ott az első csajomat? Cigány 
volt, mi egyéb lehetett volna! Fel is po
foztam, örüljön, hogy ennyivel megúszta. 
Na, tudja?

Vajda intett, hogy nem, de talán nem is 
akarja megtudni. Az, amit ő akar, az va
lami egészen más lenne, de...

-  Azért, mert lefeküdt egy magyarral. 
Magyarok ribanca lettél, mondtam neki, 
többet ne lássalak!

-  Igen — szólt közbe Kalányosné vala
mivel csendesebb hangon - , a magyar fi
úk szívesen kefélnek cigánylányokkal. 
Egyszer megkefélik őket, s azzal megpró
bálják ejteni. Sajnos a cigánylányok még
is befekszenek alájuk, mert tetszik nekik, 
hogy egy magyarral kefélhetnek. Pedig a 
cigány jobban kefél!

-  Szerintem itt senki sem gyűlöli ma
gukat! -  mondta Vajda békítőleg, és azért 
is, hogy terelje el a szót: kínos volt neki 
ez a téma. O nem kefélt fiatal korában ci
gánylánnyal, de -  és erre szégyenkezve 
gondolt vissza -  szeretett volna.

-  De zavarja őket, hogy itt vagyunk, 
hogy látniuk kell. Attól nem félek, hogy 
megvernek, de azt is tudom, nem bánnák, 
ha valaki megtenné helyettük.

-  Nézze, sérelmeket a magyarok is tud
nak sorolni -  emberelte meg magát Vajda, 
komoly, szinte szigorú hangnemet ütve 
meg -, köztünk is van, akiket ártatlanul 
megvertek a cigányok, vagy megloptak.

-  Én nem vertem meg senkit, nem is 
loptam...

-  Tudom, de...
-  Milyen de?
-  Amíg a romák többsége kukázik vagy 

koldul vagy lop, addig...
-  Én nem koldulok, nem is kukázók...
-  De a többség nem ilyen, mint ma

guk... S a többség alapján ítélünk!

Ecce Homo

-  A magyarok közt is van gazember elég!
— Van, van!
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-  Én soha nem loptam, nem koldultam, 
nem kukáztam -  hajtogatta a magáét Ka- 
lányos -, akkor miért gyűlölnek?

-  Nem gyűlölnek! Csak...csak...
Elakadt, nem tudta, hogyan folytas

sa, hogyan magyarázza. Úgy érezte, nem 
ugyanazon a nyelven szólnak: annyira 
különböznek a meggyőződéseik, gondola
taik, fogalmaik, hogy képtelenek megér
teni egymást.

-  Talán nem gyűlölnek, de lenéznek! -  
dohogott tovább Kalányos. -  Mert ilyen a 
magyar. A románok például sokkal rende
sebbek. S nyugatabbra, ott pláné! Németbe, 
Spanyolba! Ott van becsülete a romának!

Ejha!, ez igen megszépítő önigazolás!, 
gondolta Vajda. De hát ez a romák erőssé
ge! És még mindig jobb, mint a magyarok 
önostorozó siránkozása.

-  Szóval, úgy érzem, mindenhol jobban 
szeretnének, mint ahogy itt a magyarok.

-  Maguk tehetnek arról, hogy ilyen rossz 
a fajtájuk híre! -  tüzesedett neki Vajda.

-  Meg se engedik, hogy javítsunk rajta...
-  Pedig maguk egyebet se akarnak, 

ugye? — kérdezett vissza gúnyosan Vajda. 
Csak miután kimondta, akkor tudatosult 
benne, hogy kissé elvetette a sulykot.

Kalányos János arca megfeszült, teste 
összerándult.

-  Inkább igyunk... -  szólt békítő hangon 
Kalányosné. Látszott rajta, a beszélgetés 
hatására egészen kijózanodott, csak az át
virrasztott éjszaka árnyai ültek ki arcára.

-  Igyunk! -  mondta Vajda is megcsön- 
desülve. Már bánta, hogy elragadtatta 
magát. Nem kellett volna. Ha már közelí
teni nem tud, legalább ne mélyítse tovább 
a szakadékot.

Egyikük se nyúlt a pohara után. Nem 
volt kedvük. Nem érezték ellenségnek a 
másikat, csak idegennek. Akit nem is ér
demes megismerni.

Ebből se lesz már közös éneklés!, álla
pította meg magában Vajda, s nem csak 
azért, mert én nem tudok. Pedig milyen 
szép is lett volna! Túl szép lett volna...

Próbálta megfuttatni, miért alakulha
tott ki ez a kölcsönöse negatív megítélés 
magyarok és romák között. Tényleg zsi- 
gerből antiszemita volna a magyar? Va
lamiért nem akarózott elfogadnia ezt. Az 
igaz ugyan, hogy az efféle mondások, hogy 
„távolról azt hittem, egy ember jön szembe 
velem, amikor közelebb ért, láttam, hogy 
csak egy cigány”, apáról fiúra öröklődnek, 
de az is, hogy „gyenge falu, amelyik nem 
tud eltartani egy cigányt”. Vagyis az el
utasítás és az elfogadó tolerancia egyszer
re van jelen. De toleranciát már akkor 
gyakorolt a magyarság, amikor Nyugat- 
Európából tiltó rendeletekkel kitoloncol
ták a nomád cigányokat. A magyarság ak
kor befogadta, vagyis megtűrte őket.

Vajda töprengett, vajon minderről érde
mes volna-e beszélni Kalányosnak. Ami
kor már a második roma témájú riportot 
kellett készítenie, ő elolvasott pár szak
könyvet, például Sir Angus Fraser A cigá
nyok c. kötetét, így volt halvány fogalma 
arról, hogy hol gyökereznek a mostani el
lenérzések. De vajon lehet Kalányosékkal 
tudományos szinten beszélni ezekről a 
kérdésekről? Nem voltak tanult embe
rek, de értelmesek. A városi élet, a gyá

» > »  folytatás a 15. oldalról ri munkahely hatására a magyart is szé
pen beszélték, elhagyták a jellegzetes 
ungroroma akcentust. Szemmel látható
an, ha öntudatlanul is, igyekeztek integ
rálódni. (Persze, hogy az integrálódás-e a 
járható út, ez Vajda számára sem volt tel
jesen nyilvánvaló).

— Van nekem egy jó könyvem... — kez
dett bele megcsendesedve, bizonytala
nul -, amiben le vannak írva a dolgok a 
romákról... Azt nem ártana...

— Roma írta-e? -  kérdezte éllel a hang
jában Kalányos.

— Nem, de az illető jól ismeri a helyzetet!
— Nem nagyon van időnk nekünk olvas

ni. Munkába járunk! — a végét megnyom
ta, hogy Vajda vegye már észre magát. 
Hogy ők a lelkűket is kiteszik, s mégse 
értékeli senki.

— De látom, érdekli magukat ez az 
egész, hogy miért alakultak ki az ellenté
tek. .. — erősködött Vajda.

— Egy roma író kellene leírja, hogy mi
ért nem hagyják élni a romákat, miért 
nem adnak munkahelyeket, hogy az is
kolából is kitoloncolják őket, hogy a roma 
gyerek ne tanuljon, ne fejlődjön...

— Én ezt nem így tudom! Sőt, vannak 
spéci romaoktatási programok, az egyete
meken fenntartott helyek... írtam is er
ről...

— írni lehet ezt is, azt is... Szépíteni a 
dolgot... De hány roma végez az egyete
meken? Meg kell nézni azt...

— Nem könnyű... De ha minden roma 
tenne annyit, mint maguk, akkor...

— A romák inkább a maguk útját kell 
járják...

— Igen. Mindenkinek azt kell járnia.
-De ez az út más, mint amit a magya

rok gondolnak...
— Az sem baj...
— Na, ezt írja meg az újságban! Hogy 

engedjenek élni, s ne nézzenek ki minden
honnan !

— Jó, meg fogom írni... — mondta Vajda 
meggyőződés nélkül.

Azon vette észre magát, lelkifurdalása 
van, amiért nem toleránsabb. Szégyelli. 
Mert hát azt kívánná a tisztesség is. Élni 
és élni hagyni. S az értelmiségnek amúgy 
is illene élen járni, példát mutatni ebben 
a dologban. S ő igyekezett is. De újság
íróként túl sok rossz hír jutott el hozzá. 
Hogy betörtek, hogy loptak, hogy elhaj
tották a szomszéd lovait. A cikkben per
sze nem írták le, hogy romák voltak, mert 
az nem dukált, de azért persze tudták. 
Mint ahogy azt is, hogy nem csak romák 
törvénytelenkednek. Hogy sokan vannak, 
akik tisztességes munkából élnek. Mint 
ezek a Kalányosék is. Az ő helyzetük a 
legnehezebb. A hagyományos romaközös
ségekből kiszakadtak már, de még nem 
leltek új, befogadó közegre. A senkiföldjén 
vannak. Ettől frusztráltak. Ahogy ezt vé
giggondolta, Vajdát egyszerre elöntötte az 
együttérzés hulláma. Szeretett volna oda
lépni Kalányosékhoz, megveregetni a vál- 
lukat, s elmondani, hogy megérti, támo
gatja őket. Aztán valamiért mégse tette.

Kalányosné rövidesen kiment, hogy ké
szüljön: nemsokára munkába kellett in
dulniuk. A nappaliban csak a két férfi 
maradt: szemtől szemben. Hallgattak.

— Nem könnyű... -  bökte ki nagy soká
ra Vajda bizonytalanul.

-  Nem. -  hagyta helyben Kalányos.
-  Tényleg lehetnénk... lehetnénk egy... 

egy kicsit... -  Vajda azon vette észre ma
gát, hogy nehezen forog a nyelve.

-  Hát igen...
-  Csak... csak az a helyzet, hogy...
-  Tudom, tudom...
-  Én...én...
Atyaég, mit mind makogok itt?!, kor

holta magát Vajda. Szédült, a majdnem 
éhomra bekapott két pohár bor megártott 
neki. Ittasságtól lelassult agya gyászo
san nyekergett. Mekkora marha vagyok, 
dohogott tovább, ahelyett, hogy jóízűen 
aludnék, kora reggel illározok, s olyasmi
ről folytatok eszmecserét, amire úgysem 
tudunk választ találni, amire nem is aka
runk igazán. Elutasítani könnyebb, mint 
elfogadni. Amíg ezen a felfogáson nem 
változtatunk, marad minden a régiben. 
Pedig ez a Kalányos család tényleg tisztá
ra rendes. Csak az a pedig ne volna...

Egy ideig még szótlanul meredtek ma
guk elé, a fáradtság egyre jobban erőt 
vett rajtuk, míg végül Kalányos János föl
emelte a fejét, s így szólt:

-  Én szívesen lennék jóban a magya
rokkal...

-  Én is... — bólogatott Vajda szaporán, 
kifejezéstelen szemekkel. Ütóbb jött rá, 
hogy nem fejezte be mondatát (talán vé
letlenül?), nem mondta ki, hogy a romák
kal, és így bárhogy lehetett érteni.

-  Meg kellene próbálnunk jobban meg
ismerni egymást.

-  Meg bizony!
-  Az imént talán kissé eltúloztam a 

dolgot -  mondta elgondolkozva Kalányos, 
Vajda helyeslőén bólogatott - , talán nem 
gyűlölködünk, legalábbis általában nem. 
De nem is tiszteljük, csak megtűrjük egy
mást. És ez nem elég.

-  Hát...
-  Sok a jó ember a cigányok között és a 

magyarok között is.
-Sok.
-  A jó emberek nincs amiért utálják 

egymást. Jól megférhetnének egymás 
mellett.

-  Meg.
-  Mit szól hozzá, mától fogva legyünk 

barátok!
Vajda úgy meglepődött, hogy egy hang 

se hagyta el a száját. Legyünk, de pont te 
meg én?, gondolta magában. És egyebet is 
gondolt. Keserűen.

-  Ö-ö... hát... -  nyögte nagy sokára, 
anélkül, hogy tudná, hogyan folytassa.

-  Tudtam, hogy nyögődözni fog! -  csat
tant fel Kalányos János. Öklével az asz
talra csapott, utána felállt, nagyot 
szusszant, legyintett, aztán kiment a 
konyhából.

Vajda is felszökött, a legrosszabbra szá
mítva. Táskáját a hóna alá kapta, s kilé
pett az előtérbe, hogy legyen közelebb a 
kijárati ajtóhoz.

Kalányos János rövidesen megjelent a 
fürdőajtóban, kezében fekete cipőkrémet 
tartva.

Fekete festék!, futott át Vajda agyán, 
rémület lett úrrá rajta, öntudatlanul fel- 
üvöltött, feltépte az ajtót, s kirohant a fo
lyosóra.

Kalányos értetlenül megvonta a vál
lát, elővette cipőjét, s megtisztította, hogy 
munkába induljon.
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CSEH KATALIN 
U tóhatás

Egy pehelysúlyú emlék 
felkeresett nemrég, 
megállt szívemen szépen, 
körbejárta egészen,

s elszállt a télutóval, 
zsongító, hús utódai 
magával vitte egy részem, 
melyben se bűn, se szégyen

maradt beló'lem ennyi: 
lélekbój leheletnyi, 
a lét zsebében fecni, 
nem tudok ellebegni.

K ijelen tés

A barátnőm kijelentette, hogy az 
én apám soha nem fog meghalni, 
mert Istennél dolgozik, róla 
prédikál minden vasárnap 
délelőtt a templomban.
Ezért az Úr megkegyelmez neki 
és talán a közvetlen 
családtagjainak is...
Komolyan mondta, úgy beszélt 
mint a felnőttek szoktak.
Hittem a legjobb barátnőmnek 
s végtelen boldogság töltötte be 
minden porcikám, hogy 
halhatatlanság vár ránk.
(Nem fogunk unatkozni egy idő  után?)

Este, lefekvéskor azonban kételyeim 
támadtak és elfogott a szorongás, 
hogy hátha mégsem...

valószerűtlenül ragyogott a hold 
a gyűrött bársony augusztusi égen...

Tem etés

Amikor apám temetni ment, 
amolyan fekete hangulatba burkolózott, 
szomorúsággal bélelt szemeiben 
még több volt a szomorúság.
Kezébe vette bőröndszerű 
fekete táskáját és sietős léptekkel 
indult... én meg mindenfélére gondoltam, 
színültig teltem szorongással 
és magam előtt láttam apámat, 
amint a koporsó előtt áll 
és beszél... vajon miről beszélhet?
Aztán amikor haza jött, megnyugodtam, 
hogy mégsem vitte őt magával a halott.

Ünnep is lehet a temetés, 
zsoltárok szárnyán emelkedés... 
szemfödél fátyla leng a szélben, 
virágillattól részegükén 
lelkem ingovány, süppedékeny...

A m ik o r  a p á m  te m e tn i  m e n t,  
h o ss za n  u tá n a  n é z te m ,  
ültem egy fehér hokedlin 
a világba vetettségben...

L étkép

Valami furcsa 
velemszületett idegenség, 
a világgal való elegyedés 
képtelensége,
valami félelem,valami rettegés, 
valami cseppfolyós bizonytalanság, 
az osztályterem padlójából áradó 
erőteljes petróleumszag, 
egy szál vérvörös szegfű 
az ábécéskönyv tetején, 
mosolyok, könnyek, 
riadtan rebbenő szempár... 
a papkisasszony bélyeg, 
még sajog, már nem éget, 
hűsen keringő álmok 
pocakos hold körül, 
várakozások, illúziók, 
színes káprázatok, 
elvárások, tények, 
bújócskázó lényeg, 
az első szenvedés, 
melynek nyomai 
még láthatatlan billogok 
a homlokon, az arcon...

E szem be ju t . . .

Eszembe ju t egy régi ősz, 
fűhegyen a dér gyöngye, 
súlytalanság, álmodozás, 
csillag dermedő könnye.

Eszembe ju t egy régi ősz, 
az iskolapad s a tábla, 
nyitott ablak, belengő szél, 
s a csengőszó varázsa.

Eszembe ju t egy régi ősz, 
apám sötét palástja, 
a fújtatós kis orgona, 
s hitünk imbolygó lángja...

Eszembe ju t egy régi ősz, 
diófa árnya a kertben, 
zsugorodik mi egykori, 
elfér egy képkeretben.

Eszembe ju t egy régi ősz, 
s mi most is forrong benne, 
könnyedén visz magával 
a lélek végtelenje....

A v irágoskert

A virágoskertben sokféle virág nyílt: 
kisasszonypapucs, oroszlánszáj, 
dália, rózsa, liliom, kardvirág... 
Elvarázsolt tündérkisasszonyoknak 
képzeltem őket, akik éjszakánként 
gyönyörű lányokká változnak, 
táncot lejtenek a kertben, az udvaron, 
átsuhannak a falakon be a szobákba, 
ahol alszunk és varázslatos dalokat 
dúdolnak öröklétről, elmúlásról: 
a kettő kölcsönös, titkos vonzalmáról...

Alja és Omega

Fohász

Uram, add, hogy megtaláljam  
belső békém a kuszaságban, 
a helyet, ahol önmagam lehetek, 
s nem morzsolják szét a telkemet, 
az időt, melyben nyugodtan, bátran, 
ráérősen a hallgatásban, 
múlt-jelen jö v ő  hármashatárán 
egyedül vagyok, mégsem árván, 
az alázatot, mely mindig fölemel, 
könnyűvé tesz együtt a teherrel, 
a vágyat, a hitet, az akarást, 
mely előre visz, nem oldalvást, 
az erőt, hogy újrakezdjem 
akkor is, ha megrekedtem, 
a lépést, az utat, mely elvezet 
a félelem nélküli élethez.
Uram, add, hogy megtaláljam  
hiteles énem a kuszaságban.
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SZOCS ISTVÁN

Honnét ezen bájdalotskák-la?
Mottó: Jobb, ha esszük, mint ha ő  esz!

(Urdungphioka Study)

Az még csak heccelödésszámba men
ne, ugratásnak, fanyarízű viccelődés
nek, ha törvényszéki tárgyaláson a bíró 
így faggatná a kéjgyilkost: Kik is vol
tak, lássuk, a maga osztályfőnökei? — 
Az azonban már félelmetes háttérkon- 
gású, ha a pedagógusok harsogják: Mi 
teremtjük a jövó't! Mi tőlünk függ, hogy 
milyen lesz a holnap! -  Komor állítás ez, 
és nem is jóslat, hanem fenyegetés. Mi
vel hiányzik belőle egy „is” szócska: „hi
szen tőlünk függött az is, hogy milyen a 
ma, a jelen is!”

Egy pedagógus szakmai működésé
nek időtartama harminc-negyven év, 
tehát az a fiatal személy, aki ma tizen- 
kilenc-húsz éves vagy huszonöt, az már 
tizenkét esztendőt, esetleg tizenhatot 
vagy még többet: olyan pedagógusok 
keze alatt szökkent szárba, akik leg
kevesebb még egyszer ennyi ideig ala
kítani fogják a növendékek szellemi, 
s ami még veszélyesebb — erkölcsi sze
mélyiségét! Tehát az ígéretnek, vagy 
„baljóslatnak” nem imigyen kellene-e 
hangzania: „Mivel tőlünk függött az is, 
ami ma van s ami a közelmúltban is lé
tezett?”

És ha vannak korosztályok, amelyek
nek sok tízezer, esetleg százezer tagja is 
megtagadja az élet folytatását, vagy leg
alábbis az itthoni, a hazai élet folytatá
sát: azokat ki nevelte ilyenné? Ismerni 
olyan középiskolai osztályt, amelynek 
végzettjei közül alig van már ideha
za valaki; ellenben többségük, annak 
idején, villanyszerelőnek szegődött el 
Ausztrália sivatagjaiba! Azoknak az 
akkor már-már befejeződött jövője -  ki
től függött?

A magyar irodalom „oktatása” sokfe
le vált „Címek és évek” bemagoltatásá- 
vá; ahelyett, hogy az egyetemes emberi 
és a sajátosan helyi mentalitás, a kultú
ra iránt való fogékonyságra nevelés esz
köze lett volna!

Sohase felejtem el, hogy egyszer, asz
talomnál ülve, egy fiatal, éppen akkori
ban kitűnően végzett magyar irodalom 
és nyelvszakos tanárnő, egy véletlenül 
nyitva maradt könyvből olvasni kezdett:

Jöjj, testvérkém! Apánk, a bujdosó nap
A Távol falujába ballagott.
Fönn már kigyújtják üvegét a holdnak,
a hamvas égi templomablakot!
A „mestertanárnő” hirtelen elhall

gatott, és elsáppadt. Aztán megszólalt: 
„Ilyeneket írt József Attila? Nem látom 
benne, miként ostorozza a félfeudális 
társadalom és a megcsökött burzsoázia 
társadalmi viszonyait!”

Őket már ugyanis professzornőjük, 
aki a Szent Blasphemiában a „Miner
va Minoritatis” nevet kapta (mások 
szerint a „Muma Minorităţilor”-t -  Ki
sebbségek Banyáját) csak arra tanít

tatta, hogy „ostorozta, bírálta, fenye
gette, átkozta a társadalmi rendszert. 
Hogy ettől függetlenül milyen költő 
volt és mitől „olyan” — azt már nem ta
nulták!

Kérdem egyszer a jelen század el
ső éveiben érettségizett lányunokámat: 
Hogy-hogy Te nem szereted József Atti
lát! -  Óh, igen, feleli, mindig csak a fej
sze, a kaszaél, az Elvtársak! — felelte. 
Kiderült, hogy már a rendszerváltozás 
után, az alábbi versszakot:

Ily gyorsan betelik nyaram,
Ördögszekéren hord a szél,
Csattan az ég és megvillan
Kék, tünde fénnyel fönn a tél! -
ő, még ezzel az utolsó sorral tanul

ta: „És megvillan, elvtársaim  a kasza- 
éti” Arról egy szót sem tanultak, hogy 
volt a költőnek egy M edvetánc című vá
logatott kötete, amelyben a különböző 
népszavás elvtársnők által módosított 
verseit is eredeti alakjukban közölte 
újra!

Egyáltalán, a magyar szakos taná
rok legtöbbjének irodalmi tájékozott
sága hiányos volt, mivel a Minerváktól 
azt tanulták, hogy pl. a Kisfaludyak és 
társaik költészetét, a „Kutyafarkán vi
tézkötés” kifejezéssel lehet csak jelle
mezni! Azaz a nemesi reformizmus kor
szakát.

Olyasmiről, hogy a kor szerzői, Cso
konaitól Kisfaludy Károlyig együtt él
tek egy, a mainál rangosabb Európával 
(Egy asztalnál ültek vala, együtt ettek- 
ittak vala, együtt beszélgettek vala), 
fogalmuk sem volt. Hogy például Kis
faludy Sándor egy dalához Beethoven 
írt zongora-kiséretet! És ennek révén a 
Tihanyi szüret dallama Beethoven által 
az egyetemes zeneirodalom legmagasz- 
tosabb hangzatává fejlődött: ilyesmi
ről fogalmuk sincs. Hogy például an
nak a könnyed, játszi „musical”-nek a 
szövegét, amelyben az elillant „szuper
lányok” menekülési vonalát követve, 
így elemzik a lábnyomokat (az idealis
ta rajongó): „Óh, ez a láb szív lehetne, 
ha nem volna oly piciny”, míg a kriti
kai realista az ő barátnője nyomára 
így morog: „oh, ez a láb -  láb lehetne, 
ha nem volna ily temérdek!” -  szóval 
hogy mindezt ugyanaz a költő írja, aki 
a Szózatot (hogy „a riadó vak mélységet 
fölverje szavával”) és hogy a fröccs szó 
alkotója is Vörösmarty Mihály, és nem 
a „Spricz” átvétele nyugatdélszlovák 
közvetítéssel, mert abból az alkalomból 
keletkezett, hogy Vörösmarty barátja, 
Jedlik Ányos, aki már akkor villamos 
járművek modelljeit szerkesztgette, fel
találta a szódavízes üvegetl

Óh istenem, milyen érdekes is volt az 
irodalom története és ehelyett miket ta
nítottak?

Erre azonban most visszatromfolhat- 
nának Minerváék: Igen? És mikor Ma
ga nekiment Reményik Sándornak? 
Az mi? -  Hát örülök, hogy ezt most el
mondhatom: miért nem azonos nálam a 
magyarságtudat a Reményik (Végvári)- 
kultusszal? Akkor, nem azért nem 
mondhattam, mert féltem, hogy Nagy 
István kitapossa a belem, hanem mert 
főszerkesztő elvtársaim és cenzor paj
tásaim úgyis kihuzigálták volna írá
somból.

Reményik Sándor „végváris” korsza
ka tán három-négy évet tartott. Utána 
ő maga sem „foglalkozott” múltjának 
e részével, csak akkor, ha valami dí
jat nem kellett átvennie „odaát”. Egyet
len egyszer fordult elő, hogy egy olvasó 
kérésére „erre vonatkozólag mindösz- 
sze ennyit válaszolt: „Az a perc elmúlt!” 
Most, hogy az újságok megemlékeztek 
az 1940-es II. Bécsi döntésről, én is el
mesélhetem. Azon a bizonyos őszön 
minden erdélyi költő ott volt a kolozs
vári főtéren; üdvözölni a bevonulókat, 
Reményik kivételével! És az odaáti- 
ak közül még a halálos beteg, apoli- 
tikus Babits Mihály is megírja meg
rendítő Erdély című versét! Reményik 
-  semmit! Hanem egyszer csak kezdik 
a gombócot osztogatni! Reményik rög
tön pattan, de nem hívják meg a „leg
többet szenvedettek” asztalához. Erre 
ír a kormányzónak: Horthy nem fogad
ja. (Vajon miért nem?) ír a miniszterel
nöknek: Teleky nem fogadja! (Warum?). 
Végül Debrecenben Bánffy Miklós 
szervez neki valami keresztet vagy ér- 
metj amit Kelemen Lajos oldalán vehet 
át. Ám ez már nem segít a lehangoltsá- 
gán. Csak néhány szomorú, nyomasz
tó hangú verset ír még és következő év 
szeptemberben meghal. Többen a kör
nyezetéből azt sugdossák, hogy öngyil
kos lett. Laudánum túladagolással. 
Ezt hivatalosan ugyan nem erősítet
ték meg, de tény, hogy az 1920-as évek 
közepe óta laudanum-függőségben élt. 
Erről lásd Marosi Barna cikksoroza
tát, 1991-ben.

Hogy mindezt honnan tudtam akkor 
én, ifjoncként? Nekem is voltak taná
raim: „Olyanok”. Ott volt pl. Benei; az
az Kovács Benedek. Mindig mindenben 
benne volt, ahol valamit tenni kellett 
vagy lehetett! A „Székely Hadosztály
tól” a Szabadkőműves páholyig! Pél
dául 1943-ban, amikor a Függőleges 
Özönvíz már a torkunkig ért, minden 
szombat délben, Préces címen, a ma
rosvásárhelyi Kollégium dísztermében 
„politikai ötpercet” tartott: Édes fiam, 
meg ne halljam, hogy valaki az iskolá
ban zsidózik vagy oláhozik! Ne köves
sétek azoknak a pesti csirkefogóknak 
a példáját... -  1948 után a demokrácia 
meg is köszönte neki: igazgatói lakásá
ból kitették és több mint húszéves taná
ri múltjával és két doktorátusával kifu
tófiú lett az Erdészeti Igazgatóságon... 
De azért, ha el-elcsípett valakit közü
lünk a járda szélen, mesélt még ezt-azt! 
Hát ez volt!
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SZÁNTAI JANOS

A Lovasíjász -  
egy 115 perces 
reklám
Kaszás Géza lírai dokumentumfilm

ként piacra dobott mozgóképe a tavalyi be
mutató óta rendületlenül lovagol előre. Rá
adásul magyar viszonylatban hatalmas 
nézó'számok és népnemzeti ováció kíséri 
útját. Olyan nemzetközi sikereket besöprő 
filmeket utasított maga mögé a mozikban, 
mint A nagy füzet (r. Szász János) vagy 
A fehér isten (r. Mundruczó Kornél). Szó
val, nézi a nép, mint a tévét.

De akkor mégis miért? Mert a film ma
ga rettenetesen gagyi. A rendező' egy in
terjúban elmondja, hogy a kritikusok nem
igen tudnak mit kezdeni az opusszal, nem 
tudják besorolni, és hát ja, hát ez egy film. 
Persze egy alkotó kezelheti a saját filmjét 
ilyen nyeglén, de a külvilág ennél azért ki
csit alázatosabban közelít a dologhoz. Te
hát milyen film is ez A Lovasíjász? Ha a 
működési mechanizmusait nézem, akkor 
a hosszú, nagyon hosszú nézésből fakadó 
következtetés ez: reklámfilm. (Ha ezt elfo
gadjuk, akkor Kaszás Gézának van már
is egy rekordja: filmje valószínűleg a ma
gyar filmtörténet leghosszabb reklámja.) 
Es ha reklámfilm, akkor van neki egy tár
gya, nevezetesen az eladandó áru. Amit ez 
esetben úgy hívnak, hogy Kassai Lajos.

Amit Kassai Lajos csinál (ellentétben 
azzal, amit Kaszás Géza csinál), az jó. 
Alapított egy magyar gyökerű harcművé
szeti iskolát. Alapított egy sportot, mely
nek neve lovasíjászat, és megszervezte a 
sportág első nemzetközi bajnokságát. A 
hagyományőrzés nemzetközi nagykövete, 
előadásokat, bemutatókat tart világszer
te. A filmszakmában is keresett szakem
ber, például Matt Damont is tanította lóról 
nyilazni. Munkásságáért nemrég megkap
ta a Magyar Érdemrend középkeresztjét. 
Kint él a természet ölén, állatok körében, 
szóval van egy hangulata az embernek.

Feltehetően Kaszás Géza szándéka is 
jó. A fővárosi gyerek (színész és televízi
ós műsorvezető) valahol megismerkedett 
a vademberrel, eltátotta a száját, lelke
sedni kezdett és eldöntötte: erről a csávó
ról filmet kell csinálni. Eddig rendben is 
van a dolog. Na de a filmhez érteni kell 
ám, pont úgy, ahogy Kassai Lajos ért a 
sajátjához. Nem elég a lelkesedés, a tömb
háznyi televíziós közhelyek és a sok-sok 
„méter” digitális film. Egy átlagos rek
lámfilm ideje, ugye, kábé fél perc. Eny- 
nyi idő alatt az ember vagy el tudja adni 
a terméket, vagy nem. Persze Kaszás nem 
reklámfilmet akart. Egy monumentális, 
zikkurat-szerű mozgóképes emlékművet 
akart állítani Kassainak. (Megjegyzem: 
megérdemli.) És persze vannak részek, 
amelyek jól működnek. Nyilván kevés em
ber tette be a lábát a Kassai-féle lovas- 
íjász-iskolába. Lenyűgöző, ahogy edzenek, 
készülnek, lőnek, szaladnak, izzadnak, 
lovagolnak. Van ott mindenféle felvétel: 
drónos, go-prós, lassított, lekövetős, ami 
csak szemnek ingere. Mégis: a film nem 
megy a felület alá. És ez talán a legfőbb

bűne, ha nem tekintjük reklámnak. Egy 
pillanatig sem látjuk Kassai Lajos igazi 
arcait. Csak azt látjuk, ami egy jó áron el
adható termék csomagolásán megjelenik. 
Ahol esetleg túllépne a reklámon, a rende
ző kegyetlenül elrontja a dolgot. Van pél
dául egy jelenet, ami kimondottan ellen
szenves. Kassai a fiának magyaráz este, 
a tábortűz mellett. És többnyire rá se néz. 
A kamerába mondja a nagy igazságokat. 
Szerencsétlen kölyök meg csak ül a kép 
bal oldalán, és bámul, mint hal a szatyor
ból. Ennél életidegenebb együttlétet rég 
nem láttam filmvásznon. A rendező által 
megvalósított mozgóképben Kassai La
josnak nincs emberi arca. Csak mitikus. 
Mégpedig azért, mert ez az, ami egy po
pulista filmben eladható. Bonyodalom 
nincs, emberi vonások, esendőségek, kap
csolatok nincsenek. Ami van, az egy em
berfeletti ember. Egy Übermensch.

INEMATOGRÁF

Jó, de 115 percen át keményen dolgo
zó embereket bámulni akkor is unalmas, 
mondhatná akárki. És igaza is lenne. 
Ezért aztán a rendező mindenféle „mel- 
lékszálakkal” igyekszik dúsítani reklám
filmjét. Ezek egyike a dolgozat talán leg
borzalmasabb felvonása. Egy adott ponton 
— figyelem, nem tudni, miért, nem tud
ni, hogyan -  váratlanul Kínában terem 
a lovasíjász. Hipp, hopp, ott legyek, ahol 
akarok, mondja a népmeséi hagyomány. 
Szóval, Kínában vagyunk, és persze el
látogatunk a hunok ősi városába. És hát 
nehéz a helyzet, mert ugye, van egy ala
nyunk, Kassai Lajos, aki váratlanul egy 
teljesen idegen helyen van, ahol a történet 
már nem róla szól, mert jönnek kis kínai
ak, meg valami magyar nő, aki kegyetle
nül szapulni kezdi a Magyar Tudományos 
Akadémiát, amely képtelen a megújulás
ra, és folyton a finnugor eredetet szajkóz
za, holott né, mekkora városokat emeltek 
a hunok, hej! És akkor szegény Kassai La
jos alanyból átvedlik riporterré, és beszél

get ezekkel a kínaiakkal meg a nővel, és 
tolják az ősi hun dumát, és a néző közben 
hosszan bámulja a hun romokat, és rette
netesen unja, sőt, már dühös is, hiszen ez 
az egész indokolatlan kitérő már negyed 
órája tart és még nincs vége. Aztán van
nak más, kevésbé zavaró kitérők is, példá
ul az amerikai indián lovasíjász kolónia. 
Nyilván vicces is kicsit, hogy az annak 
idején egészen jól lovasíjazó indiánok pont 
a hun technikát tolják, de — dokumentum
filmről lévén szó — ez van, ilyen az élet.

Van azért egy klassz jelenet is a film
ben. Illetve egy emberi arc, hogy ponto
sabb legyek. Gyerekek is járnak az íjász
iskolába. És ismét a tábortűznél vagyunk, 
de most nem Kassai hirdeti az igét, ha
nem a gyerekek beszélnek, magukról: ki
ki elmond egy jó és rossz tulajdonságot. És 
van egy fiú, Norbi, aki elmondja, hogy ő ir
tó rossz, és hazudik, meg lop is, meg egy
általán. És ebben a pillanatban élni kezd 
a film. Kár, hogy az egész varázs csak ká
bé két percig tart. Ez Kaszás egyetlen fil
mes villanása.

Apropó Übermensch: van még egy fil
mes műfaj, amelyre A Lovasíjász emlékez
tet. A propagandafilmról van szó. Teszem 
azt, Leni Riefenstahl nagyjából ugyan
úgy mitizálja tárgyait náci „dokumentum- 
filmjei”-ben, mint Kaszás Géza. És ha már 
itt tartunk, valószínűleg a populista pro
pagandajelleg az, ami a bűnrossz film kö
zönségsikerének titka. A népnek szüksége 
volt egy hősre, aki ősmagyar vérvonalon 
halad, szőrén üli meg a lovat, röptiben el
lövi a feldobott „agyaggalambot”, és egyál
talán: akár az összes elcsatolt területet is 
visszavenné egy perc alatt, ha...

Persze közben minden megy szépen to
vább. A nép nézi a filmet. Kassai Lajos te
szi a dolgát. A filmes köztudat pedig elfe
lejti Kaszás Géza filmrendező alkotását. 
Vagy ellenkezőleg: elrettentő példát farag 
belőle.

A Lovasíjász, színes magyar doku
mentumfilm, 115 perc, 2015. Rendező: 
Kaszás Géza. Operatőr: Tiszeker Dáni
el, Pataki Ádám, Dorcsák Gábor, Harlon 
Sjamsudd. Zene: Gulya Róbert. Vágó: Mé
száros Attila. Szereplők: Kassai Lajos, 
Dr. Obrusánszky Borbála.
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CSÚSZNÉK FERENCZ

Akár a víz
A Kolozsvári Állami Magyar Színház 

legújabb, 2016. március 23-án bemutatott 
előadása, a Pour toujours (Mindörökké) úgy 
árad és apad, úgy csöpög és csordogál, úgy 
hullámzik és úgy fodrozódik, végül pedig 
úgy szárad fel, úgy apad el, akár a víz.

Dominique Serrand-t, a francia szár
mazású, de elsősorban az Amerikai Egye
sült Államokban dolgozó rendezőt másod
szor hívták meg a sétatéri színházba, és 
az első itteni rendezéséhez képest (Arisz- 
tophanész: Lüszisztraté, avagy a nők vá
rosa, 2010) ezúttal nem egy már létező szö
veg színre vitelének, hanem egy, az élethez 
és az elveszített dolgainkhoz címzett szín
házi óda létrehozásánák szándéka vezet
te.

A klasszikus és kortárs rekviemekből 
kiinduló és elsősorban a színészek impro
vizációiból építkező előadás formanyelvét 
leginkább a kortárs tánc, a pantomim és a 
bűvészmutatványok területeiről összevá
logatott elemek jellemzik, a különböző ele
mek közötti kapcsolatot pedig a rendezés 
olykor humoros, máskor erősen groteszkbe 
hajló poétikussága teremti meg.

Az életet és a halált ünneplő előadás — 
vallja a bemutatót megelőző sajtótájékoz
tatón a Pour toujours-ról maga a rendező, 
majd mesél néhány, az előadás jeleneteiben 
feldolgozott témáról is: születés, elválás, 
önmagunkkal folytatott küzdelem, halál.

Az egymás után sorjázó jelenetek tema
tikailag lazán láncoltak. Az előadás nyitó
képében a teljes díszletre vetített hullámzó 
tengerből (videó: Peter Kosir) -  Imre Éva 
és Váta Lóránd hathatós közreműködésé
vel -  megszületik az élet, majd a követke
ző jelenetekben már konkrétan az ember 
születése kerül középpontba. Innen kezd
ve egy vagy sokkal inkább az élet különbö
ző eseményei, velejárói elevenednek meg a 
színpadon, míg végül, egy mindent elsöprő 
világégés le nem zárja a színházi ódát.

Az ember születését felvezető és az azt 
körüljáró jelenetek alkotják az előadás 
leghangsúlyosabb részét. Az előadásban 
szereplő összes színész felvonul ebben a 
részben, és egyúttal mindazokat az ele
meket, játékokat, technikákat is felvonul
tatják, amelyekből a további jelenetek ösz- 
szeállnak. Itt tűnik fel először -  és talán 
a meglepetés ereje miatt is -  a legszebben 
az a bűvészmutatvány, amely a produkció 
másfél órás időtartama alatt újra és újra, 
jelenetenként átértelmezve visszatér. Far
kas Loránd hatalmas kabátba burkolózva 
érkezik a színpadra, s mielőtt helyet fog
lalna a korábban megterített, a nézőkkel 
szemben álló asztalnál, kabátja ujjából -  
akár valami zavaros álomban — saját kéz
feje mellett újabb kézfej bukkan elő, és ön
álló életbe kezd. Miután végre sikerül az 
asztal mellé ülnie, előre ejti fejét, de mire 
felemeli, már nem Farkas Loránd, hanem 
Sigmond Rita bámul a nagy kabát alól né
zőkre. Innentől kezdve váratlan átalaku
lások — külön említésre érdemes Albert 
Csilla ön-megszülése, illetve Imre Éva és 
Bodolai Balázs páros jelenetében az egy
más érintésére vágyók végtelenen átnyú
ló karjai -  és táncoló asztalok fémjelzik az 
előadást, egészen addig, amíg a mutatvá
nyok már nem csak eszközként, hanem a

két kiöregedett bohóc jelenetében közpon
ti motívumként is megjelennek.

A mutatványok legfontosabb jellemző
je -  túlmutatva az ötletességükön és az 
időnkénti esetlenségükön —, hogy a ren
dezés nem veszi őket komolyan. Serrand 
nem tesz erőfeszítést az előadás titkainak 
elrejtésére. A táncoló asztalok alól kilóg
nak az emberi lábak, a hatalmas kabátok 
alatt felsejlenek a rejtőző testek. Azokkal 
a produkciókkal szemben, ahol a nézői hi
tetlenség felfüggesztése érdekében vala
miféle tökéletes illúzió megteremtésének 
szándékával nyúlnak a szemfényvesztés 
eszköztárához, de éppen az eredeti szán
dékkal ellentétes hatást érnek el, hiszen a 
trükkök már messziről hirdetik: Vigyázat, 
csalok! Mutatványain keresztül a Pour 
toujours a valóság poétikus felmutatását, 
költői hitelességet ígér.

P  EÁTRUM
Ugyanakkor a trükkök felfedésének, a 

varázslatok varázstalanításának hatására 
az előadást belengi a reményvesztettség, 
és ezt az érzést csak erősíti a Dominique 
Serrand tervezte díszlet is. Egy kopott fa
lú, csak a nézők irányába nyitott doboz
ban játszanak a színészek. A doboz két ol
dalán két-két kijárat, a nézőkkel szemben, 
középen egy vetítővászonnal eltakart kis 
színpad, aminek egyik oldalán egy lift, a 
másik oldalán az egyik kijárat nyílik. Ösz- 
szességében, amikor a vetítés nem értel
mezi teljesen újra, és nem változtatja ten
gerré, csatatérré vagy akár süllyedő hajóvá 
a díszletet, olyan, mintha egy vidéki mozi
ban, netán kultúrházban játszódna mind
az, ami elénk tárul. Esküvőre, keresztelő
re, ünneplésre, bulizásra, ravatalozásra, 
halotti torra egyaránt alkalmas ez a hely -  
talán az egyetlen, ami a világból még meg
maradt -, és az előadás során a felsoroltak 
közül majdnem mindenre használják is.

Carmencita Brojboiu jelmezei leginkább 
a huszadik század eleji divatot idézik, ám 
hiába határolhatóak be viszonylag ponto
san az időben, a díszlettel és az előadás 
cselekménynélküliségével együtt éppen a 
látottak időn és téren kívüliségét hang
súlyozzák.

Dominique Serrand a Pour toujours lét
rehozásához választott módszere viszony
lag ritka, de korántsem ismeretlen az er
délyi magyar kőszínházak berkeiben. 
A színészeket alkotótársaknak tekin
tő, az ők improvizációiból kiinduló, azo

kat rögzítő és szerkesztő rendezői hozzá
állást követve az elmúlt években Silviu 
Pucáretétől kezdve (Pantagruel Sógornő
je, 2003, Kolozsvári Állami Magyar Szín
ház; Moliendo Café, 2015, Csiky Gergely 
Állami Magyar Színház a Temesvári Álla
mi Német Színházzal közösen), Goda Gá
boron keresztül (Arany-légy, 2012, Figura 
Stúdió Színház, Gyergyószentmiklós) Sin- 
kó Ferencig (̂ hattyúdal, 2015, Kolozsvá
ri Állami Magyar Színház) többen is hoz
tak létre előadásokat. Ahogy — a teljesség 
igénye nélkül — felsorolt rendezők munkái, 
úgy Serrand előadása is friss színt hoz az 
erdélyi magyar színházak műsoron tar
tott előadásainak palettájára. Az előadás 
néhány pontján érezhető ugyan a módszer 
idegensége, pillanatokra tetten érhető 
egy-egy színész bizonytalansága, máskor 
pedig a rendező engedi túl hosszúra egyik 
vagy másik jelenetet, de összességében a 
Pour toujours megfelel a rendező által tett 
ígéretnek. Valóban egy olyan, az életről és 
a halálról szóló jelenetfolyammá áll ösz- 
sze, aminek még az is megbocsátható len
ne, hogy a bemutató során — ismét a vizes 
hasonlatot felhozva — ritmustalanul áradt 
és száradt fel, ha ez a váltakozás nem len
ne egyaránt jellemző az előadásban jelen 
levő líraiságra. Többször is előfordul, hogy 
az egyes jelenetek különböző részletei egy 
közepesen bonyolult pantomimjátéknak 
tűnnek, ahol a nézők feladata, hogy a szí
nészek által eljátszott, elmozgott érzést, 
eseményt beazonosítsák. Az ilyen pillana
tokban a nonverbálisnak titulált előadás 
tétje nem tűnik többnek annál, hogy a szí
nészek által -  rendezői utasításra -  ki
mondhatatlan, verbalizálhatatlan fogal
makat a nézők némán vagy a szomszéddal 
összesúgva verbalizálják. Éppen az ilyen 
találós kérdések egy részére adta meg a 
választ a sajtótájékoztatón Serrand: szüle
tés, elválás, önmagunkkal folytatott küz
delem, halál. Kár, hogy ezek a részletek 
benne maradhattak a Pour toujours-ban. 
Mindörökre szétforgácsolják az élet és a 
halál költői felmutatását.

Kolozsvári Állami Magyar Szín
ház. Pour toujours. Rendező: Dominique 
Serrand. Szereplők: Albert Csilla, Fran
cisco Alfonsín, Bodolai Balázs, Farkas Lo
ránd, Imre Éva, Keresztes Sándor, Lac- 
zó Júlia, Orbán Attila, Ötvös Kinga, 
Sigmond Rita, Sinkó Ferenc, Varga Csilla, 
Váta Loránd, Viola Gábor. Díszletterve
ző: Dominique Serrand; jelmeztervező: 
Carmencita Brojboiu; videó: Peter Kosir; 
rendezőasszisztens: Bodolai Balázs, Vi
ola Gábor; ügyelő: Böjthe Pál.
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FÜLÖP GÁBOR

Éjjeli versek múzsája
Egészen bizonyos, hogy Varga Melinda 

nem számítógépre írja versei elsó' vázlata
it, hanem hord magánál egy hangulatos 
noteszt, vagy esetleg az ágya és éjjeli- 
szekrénye körüli kellemes rendetlenség
ben halmozódó kéziratpapírokon körmö- 
li, javítgatja költeményeit. Ha mégsem így 
van, akkor is kell, hogy legyen a közelben 
egy még nyitva tartó kávéház, alacsonyan 
szálló cigifüst, odakint nagy, kerek, lab- 
dáznivaló Hold, esetleg még macskák is -  
szóval, lehetó'leg az az alkonytól pirkada
tig tartó, évszakoktól független űrezüstös 
időtlenség, amelyet a figyelmetlen polgár
emberek tunya tespedéssel töltenek. Eb
ből is látszik, hogy Varga Melinda mély
ről merítkezik, a vers és az élet világa 
nála nem különül el, kedveli a hagyomá
nyokat, egyszerre alkalmaz figyelemre 
méltóan egyedi szóképeket, és olyanokat, 
amelyek a mai lírában már csak elvétve 
használatosak, mégis beleilleszkednek 
költészetének egészébe. A darabok közé 
beszüremlő Debussy-re, sőt, Chopinre ha- 
jazó taktusokkal befogadói szempontból 
nincs probléma, és a szerző arányérzékét 
dicséri, hogy e régiesítő kifejezések spon
tán megoldásoknak tűnnek, kellően fi
nom aromát, egykori lírikusokat idéző bú
két is adnak költészetéhez.

Azt se felejtsük el, hogy Varga Me
linda emberileg és alkotóilag is igen fi
atal még, mindamellett egyik kötetéből 
sem érződnek a pályakezdés útkereső 
próbálkozásai, úgy tűnik, hangját azon
nal megtalálta. Beszédmódjára jellem
ző a tágabb értelemben vett hagyomá
nyok alkalmazása, ismerős ösvények és 
titkos csalitok között járunk, melyek te
le vannak klasszikus—mitikus teremt
ményekkel — de hát mire is számíthat
nánk egy űrezüst napszakban alkotó 
szerzőtől? Dívák, lidércek, csillagnim
fák, pajkos Ámorok tűnnek fel olyan 
színhelyek közelében is, ahol a költőnő 
mindennapi élete zajlik, az istenek az 
égszalonban pedig fekete pezsgővel koc
cintanak, miközben Kolozsvár utcái és 
a Facebook világa is jelen van a versek
ben. Motívumokként legfontosabbnak a 
színvonalas költői eszközökkel megjele
nített nagy témák tűnnek, a párkapcso
lat, illetve a társkeresés problematikája 
és örök játékai. „Az én dolgom egyelőre 
az, úgy érzem: verset írjak a szerelemről. 
Sokszor próbálok nem erről írni, de az
tán valamiért mindig visszatér a téma, 
úgy alakul az életem, hogy nem tudom 
kikerülni” -  mondja Varga Melinda egy 
interjúban, meghatározva az Úrezüst fő 
tematikáját is. Valóban, sokszor mintha 
teljesen másról akarnának szólni a ver
sek, de öntörvényű módon visszakanya
rodnak a költőnő vágyképeit szimbolizá
ló, szélesen hömpölygő fősodor irányaiba. 
Annál is érdekesebb ez a párkapcsolati 
motiváltság, mert a kötetben a másik fél, 
a pár, a maga lehetséges eszköztáraival, 
tulajdonképpen meg sem jelenik. Inkább 
absztrakt fellángolások, vajákos megidé-

zések, a szerelem testi és fantáziáit tör
ténetei, de konkrét szereplő — szinte se
hol. A szerző magáért a szerelemért esik 
gyakran túlfűtöttségekbe, született bo
szorkányok módjára pazar versekben bo
nyolítja a szálakat, remekíti a képeit:

„Színes tűz a nyelv,/behatol a kerin
gésébe,/és felégeti/a szívkamrát.” (Költő- 
csók); „Most a széllel játszom, és a szél/ 
én vagyok,/széthordom hangjaim,/ülőma
gányban, csenddúcok között a vihart kí
sértem szemérmetlenül.” (Vihar e lő tt)

Az Úrezüst minden darabjában talál
hatunk valami igazi költőre valló meg
oldást, amelyek viszonylagos békesség
ben megférnek a fentebb már említett, 
régies, avultnak ható szókapcsolatok
kal, a csalfa szerető múzsák, vágytaka
rók, pihefinom szüzek, szirom lényekhez 
hasonló képekkel. Varga Melinda ismeri 
a titkot, amitől egy szöveg észrevétlenül 
költeménnyé válik, és mintha a kötet is 
úgy lenne felépítve, hogy egyre érettebb 
verseket olvashassunk, bár a nyitóolda
lak is igen erősek, különösen a Ballada 
a tavaszi távról vagy a már idézett Költő
csók. A Szivárványban mintha csökkenne 
a színvonal, de azért ott is vannak igen 
remek sorok, pl. olyan lányokról, akik a 
felhőkben fürdenek és „lábuk illatos/al- 
mavirágpor...”

Nyilvánvaló, nem szövegirodalom szö
vődik itt, és nem is újavantgard kísér
letezések, hanem finom, szinte japán 
tusrajzokat idéző poézis, tartalmilag sok
szor mégis expresszív mondanivalókkal. 
A Férfibunda ciklusban több klasszikus 
veretű, elsősorban szapphói időmértékes 
ütemsor-részleteket is magukban foglaló 
darab található, érdekes, személyiségek
kel és szerepekkel játszadozó versekben. 
Varga Melinda kicsit ellentmondani lát
szik önmagának, már ami a nyilatkoza
tait illeti, hiszen ezt állítja az említett in
terjúban: „És végül is, ha belegondolunk, 
az ember életében a szerelem megélé
sén kívül nem túl sok jó van” — a kötet
ből azonban kiderül, hogy rengeteg olyan 
dolog van az életben, amelyek efféle meg
élések nélkül is pazarul működhetnek, 
többek között az ő versei is. (Kivéve a sze
rencsére csak ritkán előforduló olyan so
rokat, mint amikor pl. „felsikolt a fény az 
égen” -  Hajnali víg.) Egészen kiváló köl
temények villantják fel pl. a purgatórium 
és a pokol elképzelt kínjait, szintén ar
ról tanúskodva, hogy a szerző mégis ott
hon van az evilág nem csak szerelmi vá
gyak és örömök szülte káprázatai közt, 
azonban odaát már „mások öltöznek be 
helyettem/szürkéskékbe és nyelvpirosba” 
-  mondja talányosán, és ami egy köl
tő számára valóban a túloldal egyik leg
főbb büntetése: „Versemet/egy ismeretlen 
nyelven/írom,/átlátszó betűket/körmölő 
tollal.” (Gondolatok a pokolról)

A Csendszoba monológgal és a Városda
lok ciklusok verseiben talán méginkább 
erősödik a színvonal, a szövegek éretteb
bé, feszesebbé válnak, kevesebb a régie

sítő szólelemény, nem véletlenül állítja a 
szerző: „elszívtam egy slukk alatt / szi
rupos jövőm”. (Rózsa szivarba) Ettől füg
getlenül marad továbbra is egyszerre 
szenvedélyes és finoman nőies, mint pl. 
a színekről szóló művében: „Körmeikkel 
csíkot húznak a földön./Ajakukra halvány 
kakaópor tapad.”

ritika
A nemi szerepek viszont mintha az 

egész köteten keresztül kicsit vibrálná
nak, alakulnának, talán ezért öltözködik 
a lírai hős annyi ruhába és időnként a vélt 
vagy valós szerető bőrébe is, mi több, így 
lesz belőle kóbor lovag, ami nő létére már 
tényleg furcsa egy kicsit. Varga Melindá
hoz azonban jól illenek a szerepek, hiszen 
minden klasszicitása, kolozsvári, gyergyói 
kortárslírai megszólalásmódjai mellett el 
tudja fogadtatni az olvasóval kissé hatás
vadásznak tűnő képeit is: „Ezerfokon iz
zók mint a világ korongja/a földi hajnal 
rúzsfoltos ölén...” (Kolozsvári hajnal)

És meg tudja szerettetni letisztultabb 
motívumokból álló, érett verseit is: „Csak 
az ölelhet, ki/hússal bánni nem tud,/csak 
az boldog, ki a húsban/él vadul.” (Város 
facebook-ra írva)

Mindkét hang eredeti, máshogy szó
lal, egyszerre szűk és széles olvasókö
zönséghez, akikre nemes feladatokat bíz 
az értelmezések terén: „hajamból ecsetet 
fonjatok,/a holnapot fessétek a saját képe
tekre át...” Mint ahogy azt nem csak a jö
vendővel, hanem az ilyen kitűnő, alkony 
és pirkadat között született, űrezüstben 
fogant költeményekkel tenni is kell.

Varga Melinda: Űrezüst. Irodalmi 
Jelen Könyvek, 2013.
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A Szekuritáté árnyékában Legendás Kolozsvár
Kántor Lajos (szerk.): Tit

kosan -  nyíltan. Korunk-tör- 
ténetek a titkosszolgálatok  
működéséről. Emlékezések, 
tanulmányok, dokumentu
mok. Korunk-Kom-Press Ki
adó, Kolozsvár, 2014.

Az elmúlt 25 évben szórvá
nyosan kerültek napvilágra 
adatok a kommunizmus ideje 
alatt működő Szekuritáté tevé
kenységének mindennapjairól, 
az egykori tartótisztek és besú
gók nevei sem ismertek egészé
ben. Azt, hogy az egyes magyar 
nyelvű irodalmi lapok szerkesz
tőségei milyen viszonyban áll
tak a Szekuritátéval, szintén 
homály fedi. Az irodalom és 
Szekuritáté viszonyához, illet
ve a besúgók és besúgottak iro
dalmi szerepéhez Kántor Lajos 
frissen megjelent könyve vihet 
közelebb — mivel a Korunk szer
kesztőségi tagjait is megfigyel
te a román titkosszolgálat.

ülszöveg
A kötet első része a MÉG 

EGYSZER címet viseli, versek, 
próza és emlékezések formájá
ban vallanak a szerzők az ak
kor átélt helyzetek minőségéről. 
Hogyan lehetett úgy élni, hogy 
minden szavát, minden mozdu
latát megfigyelte valaki. Milyen 
lehet úgy beszélgetni egy kávé 
mellett egy baráttal, hogy köz
ben fénykép készül rólunk, me
lyet később megtalálunk egy Al
bum Foto „Gherasim”-ban? Erről 
tájékoztat minket Gálfalvi 
György Kacagásaink című em
lékiratának egy részlete.

TITKOSAN -  NYÍLTAN

A Szekuritáté személyi dosz- 
sziéi ma már bizonyos mértékig 
kutathatók: mit kezdjen egy ér
telmiségi, ha igényelte egykori 
személyi dossziéit, a bennük fel
lelhető anyagokkal? Barát ma
rad-e a barát, költő marad-e a 
költő, ha kiderül annyi év táv
latából, hogy jelentett rólunk? 
El lehet-e választani életművet 
és biográfiát egymástól, van-e 
különbség besúgó és besúgó kö
zött? A MÚLTFELTÁRÁS har
madik és egyben utolsó része a 
kötetnek, melynek egyike Tófal
vi Zoltán Szilágyi Domokos és a 
Securitate című írása. Megpró
bálja bebizonyítani, hogy Szilá
gyi Domokos nem volt besúgó, 
és hogy azok az írások, melyek 
ennek az ellenkezőjét állítják, 
nem tudnak elegendő bizonyí
tékot felhozni, sőt, a bizonyíté
kok precizitása is megkérdője
leződik. A fent említett írások 
csak egy kis részét képezik a 
kötetnek, mintegy ízelítőt pró
bálnak nyújtani. Az írások ál
tal megteremtett atmoszféra le
sújtó, ugyanakkor érdekfeszítő, 
mely további olvasásra készte
ti a befogadót, illetőleg egyfaj
ta Korunk-antológiát tár elénk.

MIKLÓS KRISZTINA

Tatár Zoltán: A vargabéles 
legendája. Kolozsvári m a
gyarok eltűnt munkahelyei 
nyomában. Kolozsvár, Stúdi
um kiadó, 2014.

Valami megfoghatatlan ket
tősség hatja át manapság a ko
lozsvári magyar lokálpatri
otizmust, mely körülbelül a 
hetvenes-nyolcvanas években 
kezdődhetett, és amely bár
mely nyitott lelkű idelátogató
ra átragad. Ez egyrészt egyfaj
ta harmonikus kölcsönhatást 
jelent a város egészével, más
részt pedig egyfajta nosztalgiát, 
a nem is olyan régmúlt eltűnt 
tárgyi és elvont tényezői, jelen
ségei iránt. Olvasván a nem túl 
terjedelmes, de annál tartal
masabb könyvet, stílusát nem 
lehet nem szubjektívnek nevez
ni: teszem ezt viszont a szónak 
a jobbik értelmében. Újra meg
elevenedik egy elsüllyedt világ, 
a régi Kolozsvár világa, a ma
ga Hóstátjával, gyáraival, csa
ládi vállalkozásaival. Egy olyan 
világ, amely továbbél ugyan, de 
már csak az emlékekben.

A könyv egy sor kisebb-na- 
gyobb esszéből áll, amelyek te
matikai szempontból négy cso
portra oszlanak. A legelső, a 
K o lo zsvá r i em lé ke k , általáno
sabb jellegű, egy-egy kolozs
vári utcához vagy egyéb köz
térhez kapcsolódó személyes 
emlékeket elevenít fel, itt kü
lönösen szép a Csertő utcai 
Velence metaforája. Számom
ra, gazdaságtörténészi minő
ségemben, a következő rész, 
a Nagy- és kisvállalatok alko
nya tartalmazza a legértéke
sebb részeket, amely a Vajgyár, 
a hűtőberendezéseket gyártó

Tehnofrig, valamint a Flacăra 
készruhagyár- és kozmetikai 
cikkeket előállító vállalat sor
sáról értekezik. Egy írás ere
jéig a svédországi hóstáti di
aszpórával is foglalkozik. A 
m a g á n v á lla lk o zá so k  e l tű n é 
se  a múlt ismertebb kolozsvá
ri kisvállalkozóiból szemelget, 
a Krajczár kocsmáról szóló szö
veg hidat is épít a múlt és a je
len közé. A legutolsó rész, A 
vargabéles leg en d á ja  a Darvas
vendéglő és az ezt üzemeltető 
család történetét taglalja, en
nek jó pillanataival és tragé
diáival. Az esszészerű írások 
esetében a stílus minden eset
ben ugyanaz. Magával ragadó, 
szubjektív lokálpatriotizmu
sa által, és egyértelműen érté
ket közvetít. Amennyiben vala
mikor a közeljövőben készülne 
egy helytörténeti szöveggyűj
temény, e jelenlegi könyvből 
egyik-másik sikerült írás — pél
dául A  P in g v in  e lrö p ü lt, mely a 
Tehnofrig gyár történetét dol
gozza fel, ennek etnikai, tár
sadalmi és gazdaságtörténeti 
vonatkozásaival együtt -  gond 
nélkül helyet kaphatna benne.

LAKATOS ARTUR

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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A spaghettiwestem től 
az Oscarig
Semmi bajom DiCaprióval, mégis telje

sen azonosulni tudtam azokkal a bölcs
mondókkal, akik a közösségi hálón szóvá 
tették: mindenki „odasvissza” van Di- 
Caprio Oscarjától (végre!!!) — miközben 
alig esik említés Ennio Morriconéról, aki 
csaknem 600 film zenéjének megírása és 
sok évtizednyi karmesteri munkája után 
nyolcvannyolc évesen nyerte el az igazi 
Oscart. Igen, így kell mondanunk, hiszen 
Morricone eddig is Oscar-tulajdonos volt: 
2007-ben teljes életművéért vette át az 
aranyférfit -  de... az más. Ez most az 
egyedi és konkrét elismerés, nem a nagy 
öregnek járó, merőben tiszteleti gesztus.

A ma is ízig-vérig olasz Morricone és 
egykori iskolai padtársa, a legendás Ser
gio Leone filmrendező neve elválaszt
hatatlanul kapcsolódik össze. 1964-ben 
Leone volt ugyanis, aki felkérte Mor- 
riconét, hogy készítse el néhány betét
dal hangszerelését az Egy maréknyi dol
lárért című filmalkotásához. Ekkoriban 
(s a következő évben) Morricone épp az Új 
hangzások névvel ellátott improvizációs 
csoport munkájában vett részt. Miköz
ben Leonénak hangszerelt, a tagadhatat
lanul John Cage hatása alatt álló Új 
hangzásokkal a zenei instrumentumok 
nélkül keltett hangvilág kísérletezésében 
jeleskedett. A következő Leone-filmek- 
ben (Volt egyszer egy Vadnyugat, A Jó, a 
Rossz és a Csúf, Egy marék dinamit, Volt 
egyszer egy Amerika) Morricone annyira 
éretten és művészi arzenáljának teljes
ségében mutatkozott meg filmzenei alko
tóként, hogy Leone megfordította a szo
kott sorrendet: mindaddig nem kezdtek

hozzá a jelenetek kidolgozásához és for
gatásához, amíg Morricone zenéje el nem 
készült. A rendező a kiváló minőségű ze
néhez igazította a jelenetek ritmusát, s 
a forgatáskor nem egyéb, mint a hang
lemezről lejátszott zene diktált Charles 
Bronsonnak, Claudia Cardinalénak, 
Clint Eastwoodnak vagy éppenséggel 
Henry Fondának.

Az olasz vadnyugati filmek zenéjében 
(ezt tükrözi amúgy a nem túl aranyos 
spaghettiwestern megjelölés) az amerika- 
iság konvencionalitásait nyilván sűrűn 
átszövi az olasz elem. Morricone eseté
ben azonban ezt egyértelműen felülírja a 
nagyszabású és romantikus áradás. Más
felől azonban olyan fonikus elemeket is 
becsempészett zenéjébe, amelyek nem 
a magas zeneművészet és koncertter
mi „felszerelések”, hanem a mindenna
pi testközeliség köreit idézi (lám, az Új 
hangzások nyoma!), így a taps, a fütty, 
a különféle súrlódások zaja, a paraszt- 
furulya, a kisharang, a szájharmonika, 
a szövegtöredékeket vagy épp csak ma
gánhangzókat éneklő emberi hang új
ból és ismét determinálja a Morricone- 
filmzenét, gyakran annyira, hogy ez 
képezi a premier plant, s a nagyzenekar 
mintegy alákúszik: bázist, testet, kont
raszt-lehetőséget biztosít ehhez a banali
tásból artisztikussá nemesedő síkhoz.

De mesteri az a tudás és kifinomult
ság is, amellyel Morricone a filmhangu
latra rádolgozik — vagy épp ellenpontozza 
azt. A több száz film után — amelyek kö
zött ott találjuk a Koltai Lajos-féle Sors- 
talanságot (2005) is -  ki sem csodálkoz

hat, hogy az irigységet, a féltékenységet 
vagy a kapzsiságot csakúgy zenébe tud
ja formálni, mint a nyargalást, a fülelést 
vagy a várakozást. Ha a pergődobbal ala
pozott indulótempón egy szál trombita 
képes a mexikóiságot történelmi lépték
ben is drámaivá tenni, hogy is ne formá
lódna Morricone partitúrájában világtel
jességgé az élet értelem-nélküliségének 
felismerése, az egzisztenciális vákuum, a 
szív megszakadásával fenyegető szerelmi 
reménytelenség a filmdrámák zenéiben...

Morricone csak a 80-as évek közepé
től számít igazán „amerikai” sztárkom
ponistának (1986-ban, A misszió zené
jének megírása után hatalmasat ugrott 
az árfolyama), az egymáshoz semmiben 
sem hasonlító rendezőkkel -  például War
ren Beattyvel és Giuseppe Tornatoréval, 
Brian De Pálmával és Mike Nicholsszal -  
mégis egyaránt szót tud érteni, allűrmen
tesen és szívósan képviseli saját művészi 
koncepcióját, miközben nem véti el helyét 
a filmegészben. Ám film ide, film oda, a 
tavalyi cannes-i Morricone-hommáge és a 
2016-os Oscar után is Janus-arcú muzsi
kusnak mondja magát, akinek a film csu
pán „alkalmazott” múzsája, míg kortárs 
zenei munkásságát visszatérésnek tekin
ti fiatalon elhagyott szerelméhez. „Mi a 
különös ebben? — mondja erre nyolcvanki
lencedik esztendejében Morricone. -  Ki ne 
akarna fiatalon a legjobb karmester, ze
neszerző lenni? Olyan műveket alkotni, 
amelyekkel hozzájárulhat a korához és a 
zeneirodalomhoz?”

JAKABFFY TAMÁS

A m ítosz valósága  
és a valóság m ítosza
Egy táltosgyanús alkotóval találkozhattunk a Maros Me

gyei Múzeum várbéli kiállítótermében Ughy Levente szemé
lyében, Alfa és Omega című kiállításán.

Van ebben a személyiségben valami ama primordiálisan de
lejes őserő szikrájából. Látomás és indulat fortyog benne, de 
ugyanakkor álmodozó révület és türelmes anyagművelés, az 
anyag szeretete. Derekas egyenességgel alkot, két kezével mű
veli a fát, amibe álmot lehel, és új életre kelti. A cizellálatlan- 
ság botlásai, a keresetlenség, a rafinéria hiánya faragványait 
a középkori romanika névtelen népi faragómestereinek a mű
veivel rokonítja. A romanesque szobrászok őszinte naivitásá
val, és a vallásos kánonokon túlmutató, fantasztikumba hajló 
látomásosságával farag. Ughy Levente nemcsak világképében, 
világlátásában, hanem formaképzésének egyszerűségében is 
rokon lelkű a román-kori templomok művészeivel. Szobrainak 
olvasata egyszerre függőleges, és körkörösen vízszintes, tehát 
holisztikus és kereszt-dinamikájú. Egészséges humor sugárzik 
belőlük, miközben apokaliptikus próféciák elevenednek meg 
rajtuk. Mondhatjuk azt is, hogy a világvégi jóslatokat, s a je
len csillagállásait egy jókora adag posztmodern iróniával meg 
egészséges népi humorral oltotta be.

Mágikus rönkjei a mindenkori népiélek testetöltései. Megele
venedő lényei az emberiség évezredes tudatlerakódásának mí
toszokká sűrűsödött tellérjeiből oldódtak ki. Látomásos szobrá- 
szata elüt a klasszikus iskolán felnőtt, okosan cizelláló tanoncok

kánonhű formaképzésétől. Faragványai képlékenyen plaszti
kusak. Nem kánonszegő, de nem is keresgélő. O kánonok előt
ti. A megformálás nyersessége, frissessége a látomás azonnali 
világba-teremtéséből adódik. Indulata primér impulzusát köve
ti. Faragványai belülről kifelé lüktetnek. Szellemidézővé válik, 
természetfeletti lényekkel, a kollektív tudatalattink ősvetületei- 
vel érintkező varázslóvá. Küldetést teljesít, közvetít, visszabűvöl 
szellemi létmedrünkbe. Szobraiból idegen őserők sugároznak. 
Egy nem mindennapi numen, isteni erő keríti hatalmába a né
zőt, egy borzongató mysterium tremendum. Mintha fensőbb ha
talmakkal parolázna. Ezek a művek meditációs objektumok, de 
mégsem a megnyugvás és az elmélyedés jelzőoszlopai. Inkább 
szellemi irányzékok, felkiáltójelek, melyekkel az axis mundi, a 
Világtengely felé, saját léttengelyünk felé próbál terelni. Vissza 
akarja helyezni képzeletünkbe, tudati fellegvárunkba a létren
dező hatalommal bíró mitikus ősképeket. Totemre-hívás zajlik 
itt. Ördöngösség és cerebrális garaboncia.

Manapság az utolsó ítélet médiabűvöletében, a fürtösbombák 
árnyékában, s a tőzsdecápák vicsorgása közepette nem köny- 
nyű egy művésznek bármilyen tudatrengést előidéznie. Ughy 
Levente mégis egy megszállottságnak tűnő hivatástudattól ve
zérelve próbál átúszni a mentális túlsó partra, hogy varázsta- 
lanított világunkat újjávarázsolja.

DABÓCZI GÉZA
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Életének 87. évében hosszan tartó sú
lyos betegség után elhunyt Kertész Imre. 
A Nobel-díjas írót 2016. március 31-én bu
dapesti otthonában érte a halál. Kertész 
Imre 1929. november 9-én született 
Budapesten. 1944-ben, tizennégy éve
sen Auschwitzba deportálták. Megjárta a 
buchenwaldi koncentrációs tábort, majd 
a lágerek felszabadítása után, 1945-ben 
hazatért Magyarországra. Első regényét, 
a Sorstalanságot 13 évig írta, majd több
évi visszautasítás után 1975-ben jelent 
meg, 2005-ben rendezett belőle filmet 
Koltai Lajos. A Sorstalanság mellett töb
bek közt A kudarc (1988), a Kaddis a meg 
nem született gyermekért (1990), A z angol 
lobogó (1991), a Felszámolás (2003), a K. 
dosszié (2006) vagy A végső kocsma (2014) 
című műveivel írta be nevét az irodalom 
történetébe. Műveit számtalan nyelvre 
lefordították, ő maga németből fordított. 
Több mint húsz rangos magyarországi és 
nemzetközi irodalmi díjat kapott, 2002- 
ben pedig Nobel-díjjal tüntették ki.

Karácsonyi Zsolt A Krím  című, a bu
dapesti Orpheusz Kiadó gondozásában 
megjelent új verseskötetét mutatták be a 
Helikon Estek rendezvénysorozat kereté
ben március 11-én, a kolozsvári Bulgakov

kávéházban. A költővel Balázs Imre József 
beszélgetett.

Erdélyi — és Erdélyből elszárma
zott — írókat, költőket is kitüntettek a 
március 15-i nemzeti ünnep alkalmá
val Budapesten. Király László és Farkas 
Árpád Magyarország Babérkoszorúját 
kapta, Farkas Wellmann Endrét és Nagy 
Koppány Zsoltot pedig József Attila- 
díjjal tüntették ki. Böszörményi Zoltánt 
a Magyar Érdemrend középkeresztjének 
polgári tagozatával jutalmazták.

Elhunyt Lendvay Éva költő, műfordí
tó. 1934. április 24-én született Brassóban, 
a kolozsvári egyetemen szerzett ma
gyar nyelv és irodalom szakos diplomát. 
Újságíróként dolgozott az Utunk, a bras
sói Új Idő, a Művelődés, majd a Brassói 
Lapok szerkesztőségében, éveken át a 
Román Rádió bukaresti magyar adásá
nak is munkatársa volt. Fontosabb vers
kötetei: Bájoló ének (1967), A második kér
dés (1977), A földtől a homlokunkig (1981), 
Felszálló füst (1986).

Besztercére látogatott a Helikon már
cius 21-én. Az Alkotások, nemzedékek 
témájú rendezvényen a szerkesztősé
get Karácsonyi Zsolt főszerkesztő, vala
mint Demeter Zsuzsa és Horváth Előd 
Benjámin szerkesztők képviselték.

A 80 éves Bodor Ádámot köszöntöt
te a Látó szépirodalmi folyóirat a Maros
vásárhelyi Nemzeti Színház kistermében, 
március 29-én. A Kossuth-díjas íróval 
Kovács András Ferenc, a Látó főszerkesz
tője beszélgetett. Bodor műveiből a fo
lyóirat szerkesztői, Szabó Róbert Csaba 
és Demény Péter, valamint Gáspárik 
Attila, a színház igazgatója olvasott fel, 
Vida Gábor pedig a Helikonban megjelent 
Bodor Ádám-paródiájával köszöntötte az 
ünnepeltet.

Békés Pál-díjjal tüntették ki Potozky 
Lászlót. A díjat negyedik alkalommal ítél
ték oda, korábban Tompa Andrea, Csabai 
László és Kiss Tibor Noé vehette át.

Graraczi László volt az E-MIL Álljunk 
meg egy szóra! elnevezésű estsorozatá
nak vendége március 30-án, a kolozsvári 
Bulgakov kávéházban. Az íróval, költővel, 
műfordítóval László Noémi beszélgetett.

Egyszerűség
Ha leegyszerűsíted az életed, az 

univerzum törvényei is leegysze
rűsödnek, a magány nem lesz m a
gány, a szegénység nyomor,...

A fősorok Henry David Thoreau 
fenti gondolatának a folytatását rejtik.

VÍZSZIN TES 1. A  fo ly ta tás kezdete.
13. Bekötik a fejét! 14. Nyári rövidnad
rág. 15. Pápai hármas korona. 16. Sör
gyártási alapanyag. 18. -..., -nek. 20. 
Vadászkés. 21. Golden ...; San Fran
cisco híres hídja. 22. Palimadár. 24. 
Igen, oroszul. 25. ... bene; Jól jegyezd 
meg! (latin). 26. A föld irányában. 27. 
Régészeti feltárást irányít. 29. Tűzfol- 
di indián. 30. Kettéoszt. 32. Kaszáló. 
33. Biztató szócska. 34. Megillet vala
kit, jár neki. 35. Anyagi veszteség. 37. 
Régi tömegmérték. 38. Kínai folyó és 
medence. 40. Éjfélig. 41. Bátorodik. 42. 
Gazdag, tehetős. 43. Isten, angolul. 45. 
Szülő megszólítása. 47. Kissé sápadt! 
48. Oldott, kötetlen. 49. És, latinul. 51. 
Nagyevő, népies szóval. 53. Volt, régi
esen. 54. Ő (ha nő), angolul. 56. On ...;

az a hír járja. 57. Modugno örökzöld 
slágere. 59. Muzikális. 61. Adott kort 
megér. 63. Német szorzóképző.

FÜGGŐLEGES 1. Uncle ...; USA- 
jelkép. 2. Tullia d’...; olasz költőnő. 3. 
Isztanbul kereskedőnegyede. 4. A dél
utánt követi. 5. Butító bor. 6. Görög 
autójelzés. 7. Működő szicíliai vul
kán. 8. Nagy étvágyú. 9. Gitárhúrok!
10. Sapienţi ...; a bölcsnek elegendő.
11. Vár. 12. Felületet savval tisztít.
17. Baranyai község. 19. Lelket tipor. 
22. Megértő, elismerő. 23. Elkerített 
legelőrész. 25. Enyhe intés. 26. Albán 
pénznem. 28. Közterület. 30. Szalad, 
rohan. 31. Értékesítés. 34. Színpadi 
mű. 35. Apró, csekély. 36. Orosz gép
kocsi márka. 37. Rétegként borít. 39. 
Tüzes táncot jár. 40. Építészeti stílus. 
42. Afrikai ország. 43. Városi madár.
44. A folytatás befejezése. 46. Annak 
ellenére. 48. Sásztri neve. 50. Ok, an
golul. 52. Nógrád megyei község. 53. 
Az elektromos feszültség gyakorlati 
egysége. 55. Perui folyó. 57. Befejezés. 
58. Fogadására. 60. ... gros; nagybani 
kereskedés. 62. Híg étel.

R.T.

A Helikon 2016/6-ik számá
ban közölt A n g o l k ö z m o n d á s  
című rejtvény megfejtése: A 
legnagyobb gazdagság, ha 
megelékszünk a kevéssel. 3948410 000065 15
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