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HORVÁTH BENJI

Paradigm ese
Nem tudni, az árvaságból hogyan lesz otthon, 

de a titkok előbb-utóbb kiderülnek. Volt egyszer, 
hol nem volt. Pontosan ugyanott mondták, hogy 
azért volt valami, illetve nem is úgy volt. Ami
kor a gyermek gyermek volt, hiába mondták ne
ki, hogy veszélyes. Hogy fiam, ne légy naiv, fi
am, ne légy szemtelen. Fiam, ne hazudj. A tűz 
a régieknek is vonzó volt. Volt, nem volt, ez nem 
mentség volt. Háború biztosan volt.

Folyton-folyvást összegyűltek a vének, hogy 
megbeszéljék, kinek milyen igaza volt. Termé
szetesen a háború miatt, ami mindig előbb volt, 
hogy ne lehessen dűlőre jutni nélküle. Előz
ni nem ugyanaz, mint előlegezni. Volt, aki ezt 
akarta, volt, aki azt. Vagy kisiklani a háború
ból, olyan is volt, aki naphosszat ezen törte a 
fejét. És volt ama vének között egy, aki ezeket 
a köröket rajzolta, ide, a homokba. Ő mondta, 
hogy az se kell fájjon, ami fáj. Nem is volt egyéb 
baja. Azt mondják, szegény kicsit együgyű volt.

Aztán lóháton jött Paradigma. Vagyis először 
nem is volt lova, egyedül jött, fázva, árva gyer
mek volt, és rossz is. Aztán lett minden, ló, tűz, 
otthon, jóság, nagy családi album. Egy elfelejtett 
gyermek, aki ugyanazt a nevet kapta, megtagad
ta, haragra gerjedt ő, a kroniónők sarja. Ez egy 
nagyon régi történet, de úgy emlékszem rá, mint
ha tegnap lett volna. Nem tudni, az árvaságból 
hogyan lesz otthon, de a titkok előbb-utóbb kide
rülnek. Ha eljön az idejük. Hazatérnek. Ez a ha
za, ez egy ismerős hely. Ide még visszatérünk.

A háború azért volt előbb, mert ha utóbb lett, 
akkor valamikor nem volt, ha meg nem volt, mi
nek legyen. Persze, ez nem ilyen egyszerű. Egye

sek szerint minden egy körben volt benne, és ak
kor nem volt háború, mert látszott minden, és 
nem zavarták egymás szemét. Akkor, úgy, ke
ringve a körben, az újak is érthették a régieket, 
a régiek is az újakat, volt helyük, otthon voltak, 
elfértek, nem volt mit félteni. Aztán lóháton jött 
valaki. De szerintem ez is elég együgyű felfogás. 
Mert honnan jött az a valaki, és miféle vértől 
volt megrészegülve, ha minden egy körben volt, 
és a körön kívül semmi nem volt.

Nőtt-növekedett a gyermek, és sok fájdalmat 
okozott. Örömet is, de a háborúban nincsenek 
örömök, csak a fájdalmakat jegyzik. Az örömet 
nem mondják el, melyik az igazi, azt minden
ki magának kitalálja. Ha nem találja ki, az az 
ő baja. Új fájdalmakat ma is milliószámra gyár
tanak. Van, aki kifejezetten szereti a fájdalmat, 
mert anélkül nem hiszi el magát se, mást se, 
olyan is, aki fél is az örömtől. Azok is ide tartoz
nak, nincs semmi a körön kívül. Mondják.

Nőtt-növekedett a gyermek, és frusztrált volt, 
fájt a véneknek, romlott volt a szemükben, és 
esendő. Nem olyan lett, amilyennek elképzelték 
hajdanában, a szerelem idején, ami egyesek sze
rint az egyetlen jó dolog a világon, de ha engem 
kérdezel, az is csak egy betegség. Nem olyan 
lett, amilyennek ő képzelte el magát, ami mások 
szerint kamaszbetegség, de ha engem kérdezel, 
az is csak szerelem.

Mindenesetre nehéz a körön belüli egyeztetés.
Zsugorodott a történelem, míg el nem tűnt, 

vénestül-gyermekestül. Azóta nem történik 
semmi. Amikor Paradigma meghalt, már jóideje 
dolgoztak ellene a hálátlan utódok. Volt egyszer, 
hol nem volt, igazuk volt. De amikor a gyermek 
megvénült, hiába mondták neki.

Csak az együgyűek törődnek bele a dolgokba. 
Csak a fájdalom nyelvén beszélnek a próféták, 
csak a tűz előzi meg a háborút. Ilyeneket is mon
danak. De te ne hidd egy szavukat se.
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-  Kezdjük ezúttal a végétől! Hetven év: 
m it hozott ez szám odra -  irodalm i érte
lemben?

-  Sok örömet. És néhány díjat is. Azt 
kell mondanom, többet is, mint ameny- 
nyit reméltem. S hogyha ezt mondom, 
az igazat mondom. Részben, mert nem 
is volt semmi különösebb elvárásom, 
tisztában voltam a kisváros előnye
ivel és hátrányaival is, ráadásul ne
kem eleve meghatározta az életemet az, 
hogy „egyedüli” gyermek voltam. Éppen 
ezért nem szerettem volna túl messzi
re kerülni Kápolnástól. Néha még így 
is, Székelyudvarhelyen is túl messzi
re voltam. Ráadásul nem voltam „hiva
tásos író”, s ennek is tudtam a korlátá
it. Nyolcvankilencig gyárban dolgoztam 
termékkövető diszpécserként, ami azt 
jelentette, hogy a leszabó műhelyektől 
és az öntödétől — innen indult a ciklus 
-  a megmunkáló műhelyekig, amely az 
eszterga-, maró-, prés- és hőkezelőmű
helyeket jelentette, kellett tudni a ter
mék minden alkatrészéről. Hogy mi
lyen fázisban van. És olyan termékeim 
voltak, mint a krumpliválogató vagy a 
csirkekopasztó, amelyek a különböző 
csavarokkal, anyákkal együtt, ötszáz 
vagy ezer feletti „reperből”, vagyis al
katrészből álltak. Erről minden reggel
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Beszélgetés a 70 éves 
L ő rin cz  G yörggyel

be kellett számolni, hogy mikor, milyen 
fázisban van az illető alkatrész. A napi 
nyolc órai munka pedig azt jelentette, 
hogy hatkor keltem és délután három
ra érkeztem haza. És soha nem hivat
koztam az írásra a gyárban. Szerkesz
tőségbe is, nyolcvankilenc előtt, tízszer, 
ha jártam. Annyira megszoktam a dél
utáni írást, hogy még most, nyugdíjas 
koromra se tudtam teljesen leszokni ró
la. Olykor vasárnap is írtam, de inkább 
csak télen, mert nyáron a feleségem és 
az én szomorúságomra, de megnyugvá
somra is, többnyire mentem haza, segí
teni. Gondolhatod, néha nagy öröm volt 
egy kiadós nyári eső.

-  Idestova 35 éve pályán vagy: milyen
célkitűzésekkel I reményekkel indultál,
m it sikerült megvalósítani ebből?

— Nézd, számomra, aki falusi gyer
mek voltam, hallatlan élmény volt az el
ső mondat is. Az, hogy az ember írás
ban ki tudja fejezni magát, s néha jól is, 
az már önmagában csoda. Már a meg
értés is az, és én elég magasra tettem 
a mércét, nehéz szerzőkön szereztem az 
értelmezés csodáját, mert József Attila 
és Juhász Ferenc voltak a kedvenc köl
tőim. A Beniuc által fordított kétnyelvű 
kötet szinte minden versét tudtam kí

vülről is. S ez, ha jól emlékszem, több 
mint száz vers volt. Akkor még az E sz
m életet is tudtam. A feleségemmel, aki 
Adyt szerette, versenyeztünk is, ki tud 
több verset szabadon elmondani. Az
tán, amikor berobbant Juhász Ferenc, 
hát arról nem is beszélek. S hogy mi
lyen célkitűzésekkel indultam? Az ele
jén, talán mert ösztönös író voltam, 
nem voltak semmilyen célkitűzéseim. 
Csak a szép mondatok. A lírai töltet. 
Engem már nagyon hamar „lerende
zett az élet”: huszonhárom évesen meg
nősültem, kilenc hónapra rá megszüle
tett a nagyobbik fiam, lakást vettünk, 
kapartunk. Szégyen, nem szégyen, bár 
nem voltak anyagi gondjaim, nem vit
tem valami sokra. Amikor nyugdíjba 
mentem, a fizetésem akkor érte el az 
1000 lejt. De például sokszor megcsi
náltam azt is, hogy amikor már nem 
volt pénzünk, vagy húsvét jött, haza
mentem, elkértem édesapámtól a lova
kat, elmentem az erdőbe, fát hoztam, 
„cirkulán” kivágattam, édesapám már 
másik héten árulta Medgyesen a desz
kát. És persze hozta haza a pénzt ne
kem. Ez az életem rövid kerete. Bár az 
is igaz, hogy később tágultak a lehető
ségeim is, mehettem volna kétszer is a 
Ştefan Gheorghiu Akadémiára. Nem 
mentem. És ez már tudatos döntés volt, 
de lehet, hogy Katona Ádámnak is volt 
szerepe benne. Gellérd Lajos, a B ras
sói Lapok főszerkesztője is többször hí
vott Brassóba. Lakást is ígért. Itt ma
radtam.

-  Regényeid társadalomregények: a 
székelység sorsát, közelmúltját, jelenét 
faggatják. Értelmezésed szerint ez a re
gényíró „dolga”?

-  Az én értelmezésem szerint ez. He
lyettünk nem írja meg soha senki a 
gondjainkat. Ráadásul biztos vagyok 
abban is, hogy divatot vagy irodalmi 
irányzatot nem mi teremtünk.

-  Prózával debütáltál, de aztán szo
ciográfiakötetek következtek. Egy ko
rábbi interjúdban ezzel kapcsolatban  
így nyilatkoztál: „Nem tudtam  a műfa
jok rangját, csak az igazság fájdalm át.” 
Kitérőnek nevezhetjük az Amíg csak 
él az emberi vagy a Kiment a fény a 
szememből^?

-  Nem. Sőt! Ami az írást illeti, kar
colatokkal, novellákkal indultam. Volt 
egy kis huncutság is bennem, mert az 
első novellát Szabó Gyulának küldtem 
el, aki az Utunknak volt a szerkesztője 
és földim is volt. Vagyis Homoród-men- 
ti. Aztán, már nem emlékszem ponto
san, rögtön az után, a Korunk ban kö
zöltem néhány írást. Az Azon az estén, 
A bukás stb. ott jelent meg. Ma is büszke 
vagyok rájuk. Kántor Lajos valamiért 
megszeretett, „pátyolgatott”. Gáli Er
nő is. írtak is mindketten rólam. Ahogy 
később, az Igaz Szónál Gálfalvi Gyurka 
és Nemess Laci is támogatott! Valami
ért szerettek. Már majdnem egy kötet
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nyi novellám, karcolatom volt, amikor 
talán az igazság kimondásának szándé
kával hirtelen — és Katona Adámnak is 
köszönhetően — váltottam. Nagyot. Ek
kor Magyarországon „tombolt” a való
ságirodalom — szociográfiát kezdtem ír
ni. Nagyon izgatott a valóságirodalom, 
nagyon szerettem. Akkor fontosabb
nak éreztem, mint a szépirodalmat. Ta
lán Illyés Gyulától a Puszták népe volt 
a bevezető a valóságirodalomba, aztán 
következett Szabó Zoltán, Végh Antal, 
Moldova György meg mások. Es a haza
iak. Beke Gyuri bácsi, Gálfalvi Gyurka, 
Cseke Péter, Tófalvi Zoli. Azt is mond
hatnám, mindent elolvastam. így szüle
tett és jelent meg az első kötetem, Am íg  
csak él az ember címmel. Nem bántam 
meg. Az első ilyen jellegű írásom A Hét
ben jelent meg, Kusztos Endre illuszt
rációjával, még most is megvan Huszár 
Sándor levelezőlapja, ennyit írt: „Az 
opuszt nagyon tudtam szeretni”. Vi
szont volt egy nagyon rossz szokásom: 
amíg egy beküldött írás nem jelent meg 
-  ez kötet esetében is így volt - , nem ír
tam másikat. A Feketében című kötetem 
például, amely a csíkszépvízi öregek 
otthonáról s a keresztúri gyermekott
honról szólt, legalább négy éven át sze
repelt a Kriterion Könyvkiadó kiadói 
tervében. Végül nyolcvankilenc után, de 
akkor már statisztikai adatok nélkül, 
„stilizálva” jelent meg. Azokat idó'köz- 
ben kioperáltam s valahol elvesztek. Pe
dig rengeteget olvastam hozzá Simone 
de Beauvoirtól és másoktól is. Beauvoir 
olyan adatokat közölt az öregségről szó
ló könyvében (Az öregség), amelyeket, 
ha ismernének a döntéshozók, a telepü
lésekről sosem vinnék el az öregeket. 
Mert az öregek otthonába száműzött 
öregek közel ötven százaléka meghal 
az első három hónapban. Hetven szá
zaléka az első évben. És csak azok él
nek tovább, akik túlélték a megszokott 
környezetükből a ki- vagy elmozdítás 
traumáját. (Ezek az adatok hozzávető
legesek, mert 1982-ben vagy ’83-ban ír
tam a könyvet.) Azt is írja, és ez így is 
van: „az öregekkel kapcsolatban majd
nem mindenkinek rossz a lelkiismerete, 
és ezért a hallgatás összeesküvése veszi 
körül ezt a témát”. Persze, azóta rész
ben rendeződtek a gondok, hisz a nyug
díjazás lehetősége az egész társadalmat 
átfogja. Viszont a később megjelent kö
tet sokkal súlytalanabb, gyengébb volt, 
mint amit hajdan beküldtem. H. Szabó 
Gyulával -  persze a remény jegyében -  
évről évre megpróbáltuk megjelentetni.

-  Részben érintetted már, de most 
fejtsd ki alaposabban is, amolyan ars 
poeticásan: szám odra a prózaírás ihlet 
vagy inkább mesterségbeli tudás kérdé
se?

— Mondtam, az elején ösztönös író vol
tam, tehát ihlet kérdése volt. Éjszaka 
felkeltem az ágyból, s a konyhaasztal 
sarkán megírtam, amit akartam. De a 
valóságirodalom rákényszerített a pon
tos, egyértelmű fogalmazásra. Ennek 
a hatása -  s hátránya -  a regényeknél 
még ma is meghatározó. Sosem tudtam

teljesen elszakadni a földtől. A novel
láknál s a kisregénynél néha sikerült, 
de a nagyobb regényeknél nem. Talán 
a Besúgó voltam, szívemnél vagy A szív  
hangjainál részben igen. De az alapgon
dolat itt is a valóság volt. Ma már azt 
is mondhatnám, a regény mesterségbe
li tudást is igényel, de sokszor elgon
dolkodom azon is, hogy sose tudok már 
egy igazán jó karcolatot írni. Amilyen 
például a Várakozás balladája  vagy az 
Azon az estén volt. A jó karcolat, novella 
olyan, mint a vers vagy a pattintott kő. 
Még ha a valóságról szól is. Olvasd csak 
el Végh Antaltól Az ökörsirató című no- 
velláskötetéből a címadó novellát. Ösz- 
szefoglalva talán azt mondhatnám, az 
ihlet ahhoz kell, hogy az ember megta
nuljon írni.

-  Valóban, novellát, kisprózát m osta
nában alig írsz ... Ennyire megfertőzött a 
regény?

-  Nem fertőzött meg, csak ha hozzá
fog az ember, nem tud szabadulni tőle. 
A regény olyan műfaj, amit visszajel
zés nélkül és csendben, évekig kell ír
ni. Unalmas. Állandóan a fejezeteken, a 
részeken jár az ember esze. „Építkezik”! 
Nem tud szabadulni. Sokszor, mert még 
álmomban is fut az agyam, fáradtab
ban ébredek, mint amikor lefeküdtem. 
Márpedig az embernek, még ha novel
lát ír is, oda kell tennie az eszét. És ezt 
nem lehet másképp. Ráadásul amelyi
ken most dolgozom, a Bécs fölött a H ar
g itá t hatalmas kort, egy sor politikai 
változást, közel ötven évet, meggyőző
dést és kételyt, bizonytalanságot fog át. 
Ki akartam írni magamból mindent, 
ami fáj. És ha ezt egyszer be tudom fe
jezni, akkor csak novellát, elbeszélést 
vagy legfeljebb kisregényt írok. Muszáj 
is, mert kötelezettségem: van egy biztos 
olvasóm. A menyem. O, a fiam szerint, 
minden könyvemet elolvassa. S van egy 
könyvgyűjtő is a családban, aki mindig 
tartalékol a könyveimből, s nála mindig 
kapok egy-két könyvet, ha megszorulok. 
A nagy unokám. Aki olvasni nem olvas, 
de büszke a könyveimre.

-  A legnagyobb visszhangot keltó' 
könyved talán a 2004-es Pusztulás cí
mű regény volt, amelyben a székely falu 
romlásáról írsz. Ha ma írnád a regényt, 
ugyanolyan képet festenél benne a vidék
rő l?

-  A legnagyobb visszhangot keltő 
könyvem a korábban emlegetett Am íg  
csak él az ember volt. Viszont az igaz
ság az, hogy a Pusztulás is egy többé- 
kevésbé jól sikerült könyv volt. És büsz
ke vagyok arra is, hogy Márton László 
javasolta E-MIL-prózadíjra és írt is róla 
egy nagyon szép ismertetőt a Króniká
ban. De persze Márton Lászlót nemcsak 
ezért tisztelem. Visszatérve a Pusztu
lásra, talán a kép, amit „festenék”, még 
tragikusabb lenne, csak valószínű más
képp írnám meg. Azóta többet is tudok 
a regényről mint műfajról. Ami persze 
nem jelenti azt sem, hogy ugyanolyan 
sikeres lenne, mint az első verzió. Én,

könyvként, A z elveszített sziget című no- 
velláskötetemet -  ami lehet akár az el
veszített haza is — és a Sóvárgás című 
könyvemet szeretem a legjobban. Vi
szont, amint ezt önmagam előtt is rös- 
tellve már említettem, azóta, amióta 
ezek megjelentek, mindössze két vagy 
három novellát írtam. A minőségükről 
vagy milyenségükről most nem is be
szélek. De szeretem az Isten köve című 
válogatott novelláskötetemet is — Pécsi 
Györgyi válogatta s írta hozzá az utó
szót - , és nemcsak magáért a válogatá
sért. És persze szeretem a Köztisztelet
nek örvendő férfit is, ami kilépés volt a 
saját témavilágomból, s jó is lett volna, 
ha mindig nem szövöm bele — bár az is 
igaz, tudatosan — a magam maradisá- 
gát. Amely sok esetben lehet pozitív, de 
néha negatív is.

-  Mit gondolsz az irodalm i divatokról, 
határon innen és túl? S  hát a te helyed
ről?

-  Már a kérdést is túlzásnak tartom. 
Ezeken én nem gondolkodom. Egyik
ről sem. És azt is mondhatnám, amió
ta a kisebbik fiam meghalt, a helyem is 
megvan. Nálam nagyobb írókat is felej
tettek már el. Az élet annyira felgyor
sult, hogy az élők is csak keresik a he
lyüket benne. De -  és ez is tanulság 
-  már rég elfelejtett vagy az irodalmi 
tudatba be sem épült írókat, költőket 
is vettek elő. A világ kiismerhetetlen. 
Egyetlen dolog biztos, hogy valahány
szor csak magamról vagy az írásról 
beszélek, írok, annyiszor kell megkö
szönnöm a feleségemnek a kitartását. 
A csendjét. Mert mindig a földön élt, ott 
tartott engem is, s a vágyai sem szár
nyaltak égi magasságokba. Éppen csak 
ott voltak, öt centire a föld fölött, hogy
ha nem is repülnek, lebegjenek. És eb
ben benne van az is, hogy sose mondta 
se azt, hogy írjak, se azt, hogy ne írjak. 
O csak csendben végezte a dolgát. Taní
tott, kötött, vagy tette, amit kellett. És 
ez több, mint amit remélhet az élettől 
az ember. Éppen a héten bizonyosodtam 
meg erről, amikor egy régi barátommal 
találkoztam, s rákérdeztem, hogy van. 
Elvált — mondta. Vénségedre? Miért? — 
döbbentem meg, mert úgy tudtam, jól 
élnek együtt. Meguntam, mondta. Reg
gel felkelt, beszélni kezdett, s egész nap 
be nem állt a szája! Ekkor döbbentem 
rá, hogy milyen nagy érték a csend is. S 
a biztonság. Amelyet a feleségem nyújt.

-  Hogy gondolod, ha „hivatásos” lettél 
volna, többet írtál volna?

-  Én erre azt mondom, mindent meg
írtam, ami eddig kikívánkozott be
lőlem. Az viszont előfordulhatott vol
na, hogy esetleg másképp írtam volna. 
Vagy behódoltam volna valami divat
nak. Nem tudom. Nem is gondolkozom 
rajta. És innen, amilyen korban én va
gyok, már nem is érdemes gondolkodni 
róla.
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VIDA GÁBOR

Regény helyett
A  h a d se r e g  (2.)

Az első világháború óta szinte változat
lan gyalogsági kiképzés a Báráganban 
végzett mezőgazdasági munkához ké
pest szanatórium, bár egészen tavaszig 
tart. Az AK-47-esre tűzött szuronnyal ro
hangálunk a birkaszaros reptéri gyepen, 
felmártjuk az összes tócsát, majd csúsz
kálunk a hóban meg a jégen. Sokat ful- 
doklunk a gázálarcban, állandóan be
párásodik, de legtöbbet a ruházat és a 
felszerelés tisztántartásával foglalko
zunk, a posztóruha vizes, a puska rozs- 
dázik, a bakancs rothad, majd tavasszal 
szárad meg. A folyosóra kitett száz ka
tonabakancs szagához fogható csak egy 
van, a száz mosdatlan emberé, akinek 
sem váltóruhája, sem tiszta ágyneműje 
nincs. A laktanyai élet elsősorban unal
mas, nagyon szűk, zárt és zsúfolt tér
ben történik minden, olyan, mint a bör
tön vagy a kórház, az ember nem ura 
saját magának, a napi rutin ural min
dent, végül is az a cél, hogy a személyi
ség szűnjön meg. Nem is tudom, hogy kik 
és miért várnak olykor felelős magatar
tást, viselkedést tőlünk, bár ez többnyi
re akkor lesz éles, amikor töltött fegyver 
van a kezünkben. Akármilyen primi
tív állapotok vannak Romániában, bizo
nyos dolgokat nem lehet 1986-ban elérni 
egy középiskolai osztállyal, a rendszer, az 
ideológia teljesen hitelét vesztette, sem
mi nem működik már, a látszat sem tart
ható fenn. Negyvenen vagyunk és a négy 
káplárnak, akik pechjükre nem érettsé
giztek, elvileg korlátlan hatalma van fö
löttünk, de nem tart ez sokáig. A me
zei munka viszonylag homogén csoporttá 
alakított minket, és működik valamiféle 
diákos szolidaritás, ami az én iskoláim
ban nem működött. A csoportos viselke
désben mutatkozik meg, hogy mi a kü
lönbség a gimnazisták, a szakiskolások 
meg az analfabéták között. A diktatú
ra legfőbb ellenlábasa mindig az iskola, 
azt kell felszámolni, laktanyává, istálló
vá tenni. Utólag is elcsodálkozom, hogy 
az a nagyon vékony és fiatal középiskolai 
hagyomány, ami ebben az országban van, 
milyen sokat jelenthet.

Mindent legalább húsz ember vállal 
magára, ha valaki például csuklani vagy 
köhögni kezd, gyorsan átragad a többiek
re; mindenki eszik egy fél cikk fokhagy
mát, ha büdös van, legyen még büdösebb, 
a hálóterem faburkolatát is bekenjük ve
le, mert elmondta véletlenül a hadnagy, 
mennyire utálja; ha valakit kopaszra nyí- 
ratnak büntetésből, másnapra legalább 
a fél szakasz lenyírja magát, azután ba
juszt növesztünk, mert azt szabad, de 
csak minden második ember a sorban, 
azután kettenként, hármanként, majd 
hirtelen mindenki levágja. Az volt a lé
nyege, hogy soha, senki nem marad egye
dül, akkor sem, ha történetesen hibázik,

téved, ellenszegül, akkor sem hagyunk 
senkit magára, ha bolond, ha megőrül, 
vagy csak leszarja az egészet. Mindenki
nek jár a védelem, a segítség, a falazás. 
Nem működik tökéletesen mindig, de ál
talában nincs idő egészen kis csoportokra 
szedni minket, ha ellenszegülünk, mert 
az a módszer, reguláris hadseregben 
szétszórják a renitens társaságokat, min
ket is megfenyegetnek, de valamiért nem 
történik semmi, bizonyára nem voltunk 
igazán veszélyesek, a nagy egész műkö
dését nem veszélyeztettük.

Jól emlékszem arra az estére, mikor 
a vécében -  hol másutt? -  megbeszéljük, 
hogy be kell vágni a szolgálati szabályza
tot, legyen mindenkinek fényes a bakan
csa, ne drótozzuk a gombokat, egyszer 
azt a kurva puskát ne lepje a rozsda, ne
hogy már ezek a nyomorultak (nenorociţii 
ăştia) azt csináljanak velünk, amit akar
nak, mert akkor már értettük, hogy min
den apró hibáért az egész szakaszt bün
tetik, ahogy Makarenko tanítja, mert ő 
is a katonaságtól tanulta. Hát mutassuk 
meg, hogy kik vagyunk, mennyit érünk. 
Némileg olyan, mintha egy focicsapat vol
nánk az öltözőben, nincsen igazi hang
adó közöttünk, de van egy morális alap, 
egységesen megvetjük a tiszteseinket, 
nem nehéz nyelvileg elkülönülni tőlük, és 
visszakérdezni, ha valamit nem értünk, 
okoskodni végtelenül. Nem tudom, hogy 
miért, de az éneklés sehogy nem megy, 
pedig hát a nóta indulj is része a kikép
zésnek, van közöttünk dzsessztrombitás 
meg cigányzenész is, de énekelve masí
rozni nem vagyunk hajlandók, pedig ezt 
meg se beszéltük. Ilyen csoportban soha 
életemben nem voltam, negyven ember
ből harmincöt hajlandó és képes különö
sebb vacakolás nélkül együttműködni, 
mutassuk meg, hogy ez az egész nekünk 
meg se kottyan, ha mégsem sikerül, hi
szen lelki és fizikai tortúra ez a javából, 
legalább ne bántsuk egymást. Híre is 
megy, van itt egy stréber szakasz, dicse
kedik a tisztünk, hogy ezek mindent jól 
és alamuszin, am băgat spaima-n ei (be
léjük vertem a frászt), meséli egy másik
nak. Azután egy este, mikor csak úgy 
passzióból fektet a vizes udvaron, rövid 
pisszegés után elfut a szakasz, felszívó
dunk a sötétben, ottmarad a tiszt három 
káplárral, röhögve széledünk szét a lak
tanyában, órákig bujkálunk, egész éjjel 
tart a rumli, másnap gázálarc, de meg
van a győzelem, és a velünk tartó reni
tens káplárt lecsukják pár napra, mintha 
ő volna felelős az egészért. A tisztek meg
próbálják kideríteni, kik szervezték az 
akciót, de nem sikerül, ez tulajdonképpen 
a zendülés határát súrolja. Meg is gyötör
nek rendesen, de az első éleslövészeten 
negyven emberből harmincnyolc kivá
ló teljesítményt nyújt, még az egyetemis
ta század sem ér a nyomunkba. 1986. de
cember 25-én történik ez, el is felejtettem 
akkor, hogy karácsony van.

Azt ígéri a parancsnok, mint száz éve 
mindenik, hogy aki jól lő, azt hazaenge
dik pár napra. Közülünk senkit nem en
gednek, tehát a második lövészeten go
lyó csak elvétve talál célba, becsukom a 
szememet, és meghúzom a ravaszt. Bot
rány. A következő lövészet kiválóan

megy, egy bukaresti srácokból álló cso
portot hazaengednének 48 órára, de töb
ben azt mondják, hogy ennyi időre nem 
mennek, megint cirkusz van, az eltávo
zás is parancs, itt minden parancsra tör
ténik, ordítja a parancsnok. Tudjuk, az 
eső is, motyogja mögöttem valaki, és el
kezdünk röhögni, mint egy lányosztály, 
vigyázzban állunk, a tisztünk tajtékzik, 
minket rángat a kacagás, ezzel szem
ben minden diktatúra tehetetlen, a sor- 
tüzet ki lehet feszes vigyázzban állni, a 
nevetést nem. A mögöttem álló srácnak 
mindenre van egy Caragiale-mondata, 
színésznek készül, megőrülök tőle. A há
tam közepén egy jéghideg vízcsepp folyik, 
próbálom összehúzni magamat a kabát
ban, vacogunk, reszketünk, a tiszt szóno
kol, és Sebastian suttog, mondja nekem 
Coane Leonida valamelyik mondatát, 
ami egymagában semmit sem jelentene, 
de a tiszt ordításához kiválóan passzol. 
Súgom tovább az előttem állónak, lá
tom, hogy egész testében megfeszül, a fü
le rángatózni kezd, ő is tovább fogja adni, 
úristen. Ennél csak az rosszabb, amikor 
valamelyik székely atyámfia, mert van
nak páran, a töredékes románságával és 
az elkeserítő akcentusával jelentést tesz, 
vagy megpróbál elmagyarázni valamit. 
Meg kell hasadni a szívnek, ezt a tisz
tek is nehezen bírják röhögés nélkül, de 
azoknak, akik románul is, magyarul is 
tudnak, kibírhatatlan.

Sötét időszak, az értelmetlen gya
korlatozás, a hideg, az állandó riadók, a 
szekatúra és az egyhangúság felőrli az 
embert, fásulttá és közönyössé tesz min
denkit. A napok, a hetek összefolynak, 
nem érdemes számolni, hogy mennyi telt 
el, és mennyi van még hátra. Nem csoda, 
hogy aki szívesen mesél a hadseregről, 
az rendszerint szakács volt, kazánfűtő 
vagy a parancsnok sofőrje. Arról viszont, 
hogy milyen az átkelés a zajló Bodza fo
lyón, milyen egy 24 órás erőltetett me
net, milyen a megfagyott lábujj, és mi
lyen az, amikor elgémberedett kézzel az 
ember nem tudja kigombolni a sliccét, ar
ról kevés anekdota született. A pusztai 
szélről is csak annyit kell feltétlenül el
mondani, hogy kétszer fúj egy évben: ok
tóbertől márciusig balról jobbra, azután 
jobbról balra, mert nagyon kemény tél 
volt akkor. Bizonyára volt a román had
seregnek akkor is néhány jól képzett ala
kulata, amelyik a katonai szakmát, mert 
szakma ez, magas szinten művelte, de 
én erről keveset tudok, és aki az 1989-es 
decemberi lövöldözést végignézte a tévé
ben, annak erős kételyei támadnak az
iránt, hogy az a hadsereg bármire ké
pes lett volna egy háborús helyzetben, de 
sokkal nagyobb vérengzés is lehetett vol
na, ahogy mai elemzők mondják, talán 
mégsem volt annyira gyalázatosán rossz 
az a hadsereg.

Mindenütt lehet kiváló emberekkel ta
lálkozni, és egy laktanyában pontos rálá
tása lehet az embernek az ország söpre
dékére, legyen az közlegény vagy ezredes, 
mert a rang ebben alig számít. Teljesen 
más arcú és habitusú emberekkel talál
koztam, mint addig, olyan tér volt, amiben 
a havasi juhász meg a klasszikusgitár- 
fesztivál győztese, a váradi magyar zsi-
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dó ezredestől a deltái halászig mindenki 
elfér, még egy színes bőrű katona is van, 
székelyek és tatárok, csángók és katoli
kus bolgárok, törökök és huculok, nem is 
tudtam akkor még, hogy ennyi kisebbség 
él Romániában, elképesztően sok tájszó
lás, amelyeket nem értek elsőre, és hát 
a románok is ezerfélék, sosem olyanok, 
ahogy azt az erdélyi magyar gyűlölkö
dés vagy a nyegle fölény gondolja, olyan 
román nincs. Azt láttam, hogy mindenki 
szimulál, senki nem tart be egyetlen uta
sítást, szabályzati pontot, előírást sem, 
és ez valamilyen közmegegyezéssel tör
ténik, amiről mindenki tud, és mentsen 
meg azoktól a barmoktól az Úristen, akik 
nem tudják vagy nem akarnak tudni ró
la. Azokban az években egyre nyilván
valóbb, hogy privátban mindenki tudja, 
a rendszer megbukott, csak nyilvánosan 
nem tudja senki, nézzük a tévét, mako
gunk és tapsolunk a politikai rendezvé
nyeken, isten marhája dadog, és nem rö
hög fel senki, én sem.

Egy társaság jut eszembe, tisztek isz
nak a raktárban, elkeserítően büdös pá
linkájuk van, ami a cipőkenőcs meg a fel
szerelés bőrszagán át is érzik a folyosón. 
Kellemes ősz van, dögunalom, az alaku
lat nagy része terepen, mérési munkála
tokat végeznek szerte az országban, alig 
százan lötyögünk egész nyáron a lakta
nyában, őrség, konyha, ilyen-olyan mun
kák, vágóhíd, üveggyár, kerítésjavítás, 
nehezen telik az idő, a tisztek is unatkoz
nak, focizni vagy sportolni nem szabad, 
amikor csak lehet, isznak, és velük kell 
inni. Utálom a részeg tiszteket, a katona
ság a kézben tartott erőszakról szól, az 
embert végül is ölni tanítják, az unatko
zó helyőrségekről már mindent megírtak 
az orosz írók, előbb vagy utóbb egymás
ra fognak lövöldözni. Néha mi is hajszál
ra vagyunk ettől, volt már öngyilkosunk, 
szökevényünk, ámokfutónk, sok rémtör
ténet kering, sajnos a legtöbb igaz. Azt 
mondja az egyik tiszt, hogy a fegyveres 
szolgálat a jutalom azért, hogy az ember 
a kiképzést végigcsinálta. Az a legjobb, 
amikor egyedül állhatok az éjszakában 
egy lőszerraktár őrhelyén, arra gondol
hatok, ami eszembe jut, becsomagolom 
a puskát a köpenyembe, hogy ne lepje a 
harmat. Nem szereti mindenki a ritkás 
akácerdőben az éjszakát. A töltött fegy
ver jó cimbora, de rossz tanácsadó, ha va
laki megtámad, le kell lőnöm, egyedül én 
döntök ebben, béke van, amíg nem hú
zom meg a ravaszt. Méghogy a szolgálat 
jutalom volna? Minden szolgálat szolga
ság. És ezen belül tényleg ez a szabadság: 
zsebre tett kézzel sétálni egy akácerdő
ben, és nem félni.

Elkap a raktáros őrmester délután a 
folyosón, egyszer megütött és megígér
tem neki, hogy legközelebb megölöm, 
csúnya jelenet volt, de kibékültünk, az
óta kerültük egymást, ha csak lehet. Be
cipel a raktárba, mint egy zsákmányt, a 
tisztek az italtól kipirulva, kigombolkoz- 
va. Azt kéri a századparancsnok tőlem, 
hogy mondjam el, mi van Magyarorszá
gon? Nem tudom, semmi. Jócskán van
nak magyarok az alakulatnál felelős be
osztásban is, a politikai műsor állandóan 
a horthysta revizionizmus ellen szól, töb

beknek el kell magyaráznom, hogy Hor
thy egy ember volt, a román közvélemény 
akkor — már és még -  keveset tud róla, a 
revíziót ellenben értik. Úgy tűnik, addig 
nyíltan a NATO, burkoltan a szovjetek 
ellen készültünk megvédeni a szocialis
ta Romániát, legjobb szomszéd a tenger. 
Most viszont Magyarország a fenyege
tés, és hát én nyilván az ötödik hadosz
lop tagja vagyok, mint az összes magyar. 
Kérdezik többen, miért nem a magyar 
hadseregben szolgálunk, sokakat meg
lep még akkoriban, hogy magyarok élnek 
Romániában, de az okosabbját az foglal
koztatja, hogy egy magyar-román hábo
rúban mit fogok csinálni? Az akasztottak 
erdeje című regényt szoktam emleget
ni, aki olvasta, mélyen elgondolkozik, ez 
ilyen komoly?

A 20. század magyar történelmét ro
mánul elmesélni emberpróbáló feladat, 
és hiába húzódozom, magyar szakra fel
vételiztem, ha én nem tudom, hogy mi 
van, akkor ki tudja? Színt kell vallanom 
hát, nekem is töltenek egy pohár pálin
kát, azután még egyet, és persze nem 
olvastam az akkoriban megjelent Er
dély történetét, pedig roppant kíváncsi 
vagyok rá, ötölök-hatolok, régen voltam 
otthon, Arad is ebben az országban van, 
mit tudhatnék, amit ők nem, közkatona 
vagyok, ők a tisztek. Mi volt 1956-ban, 
kérdezi a századparancsnok, beszéljek 
őszintén, elvégre férfiak vagyunk. Nem 
az őstörténet foglalkoztatja őket, nem 
a finnugor nyelvrokonság, bár az is ér

dekes, hanem a jelenkor, én pedig nem 
tudom, hogy most vizsgáztatnak vagy 
provokálnak. Mindent elmondok, amit 
tudok, bár nehéz már felidézni, mi volt 
ez a minden, nyilván, amit összeraktam 
a Szabad Európából, meg amit apámtól 
hallottam. Rövid ideig én vagyok a ma
gyar szabadságharc megtestesítője, bine 
profesore (jól van, tanárkám), mondja az 
őrmester kipirult arccal, teljesen ki va
gyunk békülve, együtt iszunk, és ami
kor végre elengednek, szól, hogy erről 
senkinek egy szót sem. Ezután gyakran 
hívnak beszélgetni, főleg az egyik alko
holista hadnagyot foglalkoztatja a ma
gyar kultúra, minden románul elérhető 
Jókait és Mikszáthot olvasott. A kőszívű  
ember fiairól kell sokat beszélnem neki, 
az 1848-as forradalomról meg a refor
mációról, minden érdekli különben. Ne
ki is Camus a kedvence, de ő franciául 
olvasta, elképesztő a műveltsége, látom 
a könyvtárát, amikor néha tökrészegen 
hazavisszük.

Elküldenek azután egy ötnapos eltávo
zásra, hogy tudjam meg, mi történik Ma
gyarországon, a lelkemre kötik, nehogy 
eljárjon a szám, otthon se beszéljek er
ről senkinek, titkos küldetés a javából. 
Az történik akkor, hogy néhány bará
tom nem jött vissza többet, és ezt a ma
gyar hatóság elnézte, olyan is volt, aki 
Bécsig vagy Münchenig futott, bár még 
nem tudtam, hogy az aradi osztályból,
» » >  folytatás a 6. oldalon
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aki nem katona, az már külföldön él. Te 
miért jöttél vissza, kérdezi a századpa
rancsnok, de nincs ebben semmi rossz él, 
kíváncsi, és nem értem, hogy miért nem 
érti: én Erdélyben akarok élni, és nem 
gondolom, hogy Románia a legutolsó or
szág volna a világon. Itt is az lesz, mond
ta gondterhelten, mikor már az apám ál
tal főzött pálinkát ittuk, mert 1956-ban 
forradalom volt, akkor már egészen biz
tos voltam benne. Azt még nem tudtuk, 
hogy ha itt is plyan lesz, attól félni kell-e 
vagy örülni. Én attól féltem, hogy nem 
lesz semmi.

1987. november 15-én hajnalban őr
ségből lépek ki, szavazni megyünk vala
mit, nem is értem, hogy mi a fene van, 
nem érdekel már semmi. Nagyon szo
ros a szolgálat, egy hét alatt egyszer tu
dok öt órát aludni egyfolytában, ettől az 
ember előbb ideges, ingerült, azután pe
dig magába süppedő zombi lesz. Reggeli 
után szeretnék egy kicsit pihenni, az az 
egy óra, míg ismét szolgálatba kell áll- 
nom, kincset érne, de telefonálnak a szá
zadirodáról, hogy teljes riadókészültség, 
mindenkit fel kell ébreszteni. Öreg ba
kák vagyunk, nekünk most már igazán 
békét is hagyhatnának, minden bizony
nyal ez az utolsó őrség, ezt a két napot 
bírja ki a világ nélkülünk, de nem bírja 
ki, a rohadt életbe! Délelőtt meg kell ket
tőzni az őrséget, egy embernek is szűk 
az őrtorony, ketten alig férünk, azután 
kiosztják mind a hatvan töltényt, sosem 
volt annyi még nálam, a két majdnem 
teli tár lehúzza a derékszíjamat, csöpög 
az eső, hideg van, és csak átkozódni tu
dunk, hogy most valaki megint hülye. 
A város egészen csendes, az őrtornyom a 
rendező pályaudvarra néz, a síneken túl 
egy katonai temető, tízezernél több el
ső világháborús áldozat fekszik egy ma
uzóleum alatt, benéztünk egyszer a kis 
vasablakon, hatalmas aknában voltak 
a csontok egymásra dobálva, egész ki- 
hantolt tömegsír. Egy ortodox templom 
is van a temetőben, miséznek egész dél
előtt, öreg nénik gyújtogatják a gyertyát, 
ott szoktunk civil ruhába öltözni, mikor 
inkognitóban járunk a városban, ami 
szigorúan tilos.

Tisztek érkeznek hamarosan, egyik 
a másik után, be kell indítani a készen
léti autót, lemerült az akkumulátora, 
megtoljuk, tíz perc után elfogy belőle az 
üzemanyag, szerencsére az őrparancsnok 
egy talpraesett, határozott őrnagy, nem 
cirkuszol, hanem intézkedik. Ó mondja, 
hogy nagy baj van, fiúk, és olyan gond
terhelt az arca, mint még soha, de ő sem 
tudja, mi van pontosan, leül az őrszoba 
hálójában az ágyra, kér egy cigarettát, és 
csendesen mondja, hogy: senki nem töl
ti csőre a fegyvert, senki. Teljes a riadó
készültség, de nem szólal meg sziréna, 
még csak nem is trombitálnak, mint éj
szakánként gyakran, egyenként szólítják 
a századokat, csend van, a szokásos kia
bálás meg a fegyverzörgés, lábdobogás is 
egészen fojtottnak tűnik, menetfelszere
lésben állnak az udvaron órákig, és ez a 
legrosszabb, a várakozás meg a bizonyta
lanság.

> » »  folytatás az 5. oldalról

Másnap délután már mindenki tud
ja, hogy Brassóban rendszerellenes meg
mozdulás volt. A laktanyában szigorúan 
tilos rádiót birtokolni, de természetesen 
van, hiába zavarják Szabad Európát, 
ahogy a világot bejárják a hírek, hoz
zánk is eljutnak. Ha kivezényelnek, hogy 
a tömegbe lőjünk, mi lesz, kérdezi vala
ki, és nincs válasz, mert aki volt éleslövé
szeten, pontosan tudja, hogy tűzparancs 
után egy ideig csend van, azután vala
ki meg fogja húzni a ravaszt. Nincs tö
meg és nem történik semmi. Úgy tűnik, 
azon az éjszakán, amikor a kijevi ex- 
presszvonatot néztük az őrtornyból, pon
tosan tudtam, hogy ez a hadsereg semmi 
más célt nem szolgál, minthogy elfojt
sa azt a megmozdulást, ami a rendszert 
döntené meg. Semmi másra nem vágy
tam, minthogy letegyem a puskát végre, 
azt éreztem, hogy halálosan fáradt va
gyok, és unom ezt az egészet, és persze 
félek, mert mindenki fél, ha egy kicsit is 
őszinte. Két hónap volt még hátra, nem 
történt közben semmi rendkívüli, vagy
is minden nap volt valami nonszensz te
vékenység, amit anekdotává lehet fejlesz
teni, de ezek átlagos katonatörténetek, 
amelyekben az egyetlen különleges elem, 
hogy velem estek meg. A második kará
csonyt is a laktanyában töltöttem, meg 
a szilvesztert, megy ez nélkülem is, gon
doltam, nem kell nekem ünnep, elég az, 
ha békén hagynak. Húszéves voltam és 
nagyon öreg, tele a fejem fölösleges ta

pasztalatok ízével és emlékével, és húsz 
év múlva is, manapság is, ha rosszat ál
modom, katona vagyok, puska lóg a nya
kamban, és valami nehezen körvonalaz
ható akcióban veszek részt, lövöldözés 
ritkán van, de ha mégis, az mindig azt 
jelenti, hogy nagyon rossz lelkiállapotba 
értem.

Egyre megfoghatatlanabb, hogy mi
vel is telt el az a tizenhat hónap az éle
temből, de az biztos, hogy nem lehetett 
már ott folytatni, ahol a bevonuláskor ab
bamaradt. Nagyon sokáig azt gondolom, 
ha Ottlikot olvasok, hogy én ezt elég kö
zelről láttam, és irigylem azokat az iro
dalmárokat, akik úgy olvashatják az Is
kolát, mint a civilek. De mi tudjuk, hogy 
civilek tulajdonképpen nincsenek is, 
csak megjátsszék magukat, akik nem 
értik, amit nem akarnak érteni. A mo
dernizáció Európája a reguláris hadse
regek logikája szerint épül fel, hadsereg 
nélkül nincs szilvásgombóc, rendtartó 
székely falu, Code Napoléon, hajózás meg 
légiforgalom, Suez és Panama, teflon és 
Zepter-edény, baleseti sebészet, és nem
zet sincsen, öttusa meg tornaóra, logisz
tika, térkép, internet, közigazgatás, fut
ball, hadsereg nélkül nincsen pacifizmus 
és békepárt, hadsereg nélkül a civil sem 
lehet civil már, mert mihez képest? Ak
kor még nem tudjuk, hogy a reguláris 
hadseregnél van rosszabb, az irreguláris 
hadseregek háborúja, de ez majd a követ
kező világkorszak.
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GÜNTER KUNÉRT

A z Ö regúr a  leikével 
beszélget
(Der alte Mann spricht mit 
seiner Seele)
-részletek- 

A z Ö r e g ú r

elégedetten tanulmányozza 
a gyászjelentéseket:
Hogyishívják vezérigazgató 
elhunyt hatvanadik életévében.
Máris jobban érzi magát az ember, 
egészségesebbnek, és szinte 
boldognak. Akár a háborúban, ahol 
jobbról és balról gránát 
csapódott. Mindig
a másik embert éri találat. Hál’ Istennek, 
én nem vagyok a másik.

A z Ö r e g ú r

a tükörben nézegeti
magát: milyen nyomorúságos,
milyen kínos! Ki zárt engem
ebbe a testbe, hogy
így gyűlöljem magami Nem vagyok
azonos vele. Talán egykor
régen az lehettem, de időközben
a testem emancipálódott.
Láthatóan
saját érzékiségének útját 
járta. Miközben én, 
az öreg, ifjabb maradtam.
Nem fogadlak el téged, te 
pocakos, te hájtömeg, te 
felfújt léggömb, pliszírozott 
képtelenség -  tűnj 
a szemem elől, 
te augur.

A z Ö r e g ú r

a lábujjait nézegeti. Milyen gyorsan 
nőnek a körmök. Szabályszerű 
karmok. Beteges dolog ez, 
vagy biológiai adottsági Ha 
legalább hasonló történhetne 
a hajával, már
sörénye lenne. Akár Beethovennek.
De akkor meg süket lenne!
Ergo: inkább a körmök.

A z Ö r e g ú r

a telefonkönyvét lapozza.
Halottak számai. Hogyan 
érhetnélek el benneteket, barátaim?
A drótokat elvágták,
a koporsófedeleket lepecsételték. Hangom 
nem hatol
az örök békébe. Válaszra 
már nem számítok.
Fényképeitek kedvesen hallgatnak. 
Árnyékként ismét találkozunk 
majd anélkül, hogy 
lenne mit mondjunk egymásnak:

mintha a Hádészban is
oly elhagyatottnak éreznénk magunkat,
mint éltünk idején.

A z Ö r e g ú r

bekapcsolja a készüléket: a halál 
a tévében körbejár. Fölhasznál 
revolvert, autót, 
repülőgép-zuhanást, 
drámai dramaturgiát.
Sohasem jön lopakodva, lassan 
és banálisán: 
nincs ideje
fogkrémre és levesporra várni, 
sietnie kell.
Akit nem az utcán 
lőnek agyon, 
az a semmibevevés ellen 
panaszt tehet végrendeletében.

A z Ö r e g ú r

megkérdezi Istent: Hogyan lehetnék 
újra fiatal? Isten hosszasan gondolkodik, 
majd így válaszol:
At kell változnod.
Az Öregúrban remény ébred:
És hogyan?
Halj meg és legyél 
előbb kukac -  aztán 
a többit majd meglátjuk.

A z Ö r e g ú r  
azon töpreng,
vásároljon-e magának egy nőt.
Egész Kelet-Európa egy 
megvásárolható hárem.
Vagy talán egy ázsiai nőt,
aki nyelvekben nem jártas és néma?

Vagy inkább egy pudlit, 
hogy a lábamat 
kificamítsam? A z állat 
szer etet e és hűsége 
kétségkívül rendíthetetlen.
Csak semmi kockázat.
Minden nő Medúzává lesz, 
ha ránézel, és én már 
jócskán elmeszesedtem.

A z Ö r e g ú r

elszundít a vonatfülkében.
Merre is visz az útja?
A célt már elfeledte.
Hiszen mindenhol
ugyanaz a nyomor fogad. Vagy talán 
egyszer maga a Paradicsom?
Az Öregúr meztelen nőről 
álmodik. A nő 
üdvözlésképpen egy almát 
nyújt neki. Köszönöm, Éva.
De hisz a fogsorom!
A fogorvos figyelmeztetett.
így hát tartózkodnom kell
a bűntől. És
tovább
aludnom
a végállomásig.

A z Ö r e g ú r  
bejárja a temetőt.
Némely sír előtt elidőz; 
minden csak adat és név, 
hang és füst csupán.
Egyetlen sors sincs 
kifejtve.
A z Öregúr fontolgatja, mi 
állhatna a sírkövén. De 
semmi sem ötlik eszébe.
Csak ennyi: Volt egyszer... Milyen 
semmitmondó ez, hiszen 
mindannyian voltak egyszer. És ha 
meg nem haltak volna, még ma is 
élnének. Akárcsak a mesében, 
amelyet senki sem mond tovább.

B E N Ő  E S Z T E R  f o r d í tá s a i

Günter Kunért Németországban élő költő, író. Berlinben született 1929-ben. 
Rendkívül termékeny szerző: több mint félszáz verseskötete és számos prózakö
tete jelent meg. Festőként és grafikusként is ismert. Az itt közölt versek váloga
tások a Der alte Mann spricht mit seiner Seele (Az Öregúr beszélget a leikével) cí
mű kötetéből. A szerző pszeudo-verseknek nevezte ezeket az önreflexiókat.
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KECSKÉS TAMÁS HUNOR

Szükségszerűm vagy véletlenem. 
Levezetni Kertész Imrét
Hiába kívánkozott szintén e szöveg elé 

is, egyelőre szándékosan kerülöm azt a 
szót, ami Kertész Imre legismertebb re
gényének a címében is megjelenik. Ön
magában túl sokat jelent és nem jelent 
semmit, bizonyos szavakkal társítva pe
dig reakcióba lép és detonál, a robbanás 
ereje leterít, a jelentésburjánzás megál
líthatatlan, a prekoncepciók, sőt: világné
zetek már eleve kódoltak, a kérdés még 
el sem hangzott, de a válaszod valójában 
már rég kész.

A szemantikai aknamező, ami Ker
tész körül kialakult, vagy éppen fordít
va: amibe belekerült (hogy hurcolták 
vagy ment, számomra eldönthetetlen), 
olyan szavakat tartalmaz, amiknek az 
értelme a legkevésbé konkrét -  példá
ul egy-egy mikor utal a népre, nemzet
re, etnikumra, közösségre, kultúrára, 
esetleg vallásra vagy éppen karakter
beli tulajdonságra, habitusra, modorra, 
netalán egyszerre mindre vagy csak né
hányra - , de annál világosabb a jelen
téstöltet. Például: magyar, német, zsidó, 
keresztény. Jelen van még a témából adó
dóan — hogy mi a témánk?, hát az egyet
len lehetséges, ha Kertészről van szó: 
holokauszt/Auschwitz/Endlösung/vagy 
megnevezhetjük bármelyik más tetsző
legesen választott eufemizmusunkkal 
-  pár historizáló jellegű, éppen ezért 
ugyanolyan veszélyes szavunk. Például: 
sors, diktatúra, haza.

Akkor most robbantsunk néhányat, 
vegyük végig az elsőt a lehetséges variá
ciók közül: magyar + sors, német + sors, 
zsidó + sors, keresztény + sors. S ami ta
lán a legérdekesebb, hogy maga a név is, 
még csak imrekertészeznünk sem kell, 
ugyanúgy reakcióba lép szinte mind
egyik másikkal. Nem-meditációs gya
korlat: vegyük ezt a nevet, Kertész Im
re, és társítsuk egyenként a szövegben 
eddig kurzivált szavakkal. (...) Itt már 
tényleg márkanévről van szó, a márká
nak a minőséghez van leginkább köze, 
a minőség lényege pedig az igényeknek 
és követelményeknek való megfelelés: 
miért nyilatkozta Magyarországról azt, 
amit; majd amikor elvárták tőle, akkor 
miért nem.

Most, hogy sikerült gyanúba keverni 
számos olyan szót, amelyet muszáj lesz 
használnunk, lépjünk be a mezőbe egy 
tetszőleges ponton. A gondolatmenet felől 
persze nem tetszőleges, de az aknamező 
felől az, mert meglátjuk, hogy egyik szó 
mennyire kéri, követeli, sőt húzza maga 
mellé a másikat. Pont, mint a tömegvon
zás esetében, s éppen ezért, mivel a gra
vitációt megakadályozni nem lehet, folya
matosan emlékeztetnünk kell magunkat, 
hogy működésben van.

A Sorstalanság második fejezetében 
Köves Gyuri, Annamária és a nagyob
bik nővér a zsidóságról beszélgetnek. 
(Téma, réma: a gyerekek így egymás kö
zött, ha már a felnőttek részéről semmi
féle reflexió nincs aktuális helyzetük
re, hacsak nem a kiválasztottságtudatot 
gyártó és univerzalizáló, azaz bármi
lyen [valójában: sosem az éppen aktuá
lis] helyzetben használandó szófordula
tok formájában: „a sors »évezredek óta 
tartó szakadatlan üldöztetés«, amelyet 
azonban a zsidóknak »belenyugvással 
és áldozatos türelemmel kell fogadniok«, 
minthogy azt Isten mérte reájuk a haj
dani bűneik miatt” [Sorstalanság, 20.] A 
szófordulatoknak funkciójuk van, értel
mük kevésbé, s ha valaha is volt értel
mük, az a beszédhelyzet már rég meg
szűnt — gondolom, hogy Kertész nem 
csak azért teszi következetesen idézőjel
be ezeket, mert Gyuri nem érti őket, ha
nem azért is, mert valójában a nyelvből 
lógnak ki.)

Szóval, a nagyobbik nővér mondja: az 
emberek tekintete döbbenti rá, hogy ő 
különbözik tőlük, azért gyűlölik, mert ő 
zsidó, és úgy érzi, ezt a különbséget ma
gában hordja. Gondolatmenetét Gyuri a 
Koldus és királyfi alapján vázolt hipoteti
kus történettel botlasztja meg: ha őt el
cserélték volna csecsemőkorában, akkor 
most az elcserélt gyerek lenne az ő hely
zetében, ő viselné a sárga csillagot, míg 
ő, a nagyobbik nővér, „mint a többi em
ber, rá se gondolna és mit se tudna az 
egész különbségről”, erre a lány sírva fa
kad: „hogyha ő más is lehetne, mint aki
nek lenni kényszerül, akkor »az egésznek 
semmi értelme«, s hogy ez olyan gondo
lat, amit őszerinte »nem lehet elviselni«.” 
(.Sorstalanság, 47-48.)

A jelenet gyurisan furcsa, kertészien 
tragikus és komikus egyszerre, az olvasó 
felől meg felkavaró, mert mégiscsak ar
ról van itt szó, hogy kamaszok beszélget
nek arról: mi a különbség ember és zsi
dó között? A beléjük nevelt ideologikus 
gondolkodás, vagyis az észrevétlenül sa
ját maguk ellen forduló antiszemitizmu
suk az embert és a zsidót két külön ka
tegóriaként kezeli. A nagyobbik testvér 
akörül puhatolózik, hogy ő tulajdonkép
pen miben is más, mint az emberek, te
hát a nem-zsidók; s valljuk be, tényleg 
értelmetlen lehetett ez az egész, mert 
itt még ez a felületi probléma, a bőrszín 
sincs a képben. S mivel különbséget nem 
nagyon talál, de a társadalmi folyama
tok ezt cáfolják, a zsidóság kérdését szó 
szerint bensővé téve próbálja magyaráz
ni, mintha a vérében volna -  stigmatizáló 
nyelvi mechanizmusaink mintapéldája 
ez a hasonlat is. Gyuri észreveszi, hogy

a zsidóság fogalma kívülről meghatá
rozott konstrukcióként csattan rajtuk a 
sárga csillag formájában, irodalmi példá
ja is erre fut ki, ha a csillag nem lenne, 
nem tudnák a nagyobbik nővérről, hogy 
zsidó-e vagy sem. Gyuri nem érti saját 
példáját, de a nagyobbik nővér igen. Ad
dig eljut, hogy valójában nincs különb
ség ember és zsidó között, de a követke
ző kérdést már nem teszi fel, hogy akkor 
meg miért vannak negatív megkülönböz
tetések, sárga csillag és munkaszolgálat; 
a nővér számára ezért lesz elviselhetetlen 
a gondolat.

Éppen erre céloztam az első bekezdés
ben: ezen a terepen, olyanok a kérdések, 
hogy maguk a válaszok már eleve elren
deltek. (Vagy ahogy Thomas Pynchon 
mondaná: „Ha elérik, hogy rossz kér
déseket tegyél föl, nem kell idegesked
niük a válaszok miatt.”) Persze, hogy 
elbeszélnek egymás mellett ezek a ka
maszok, mert maga a téma abszurd, le
hetetlen és illegitim. Közben meg törté
nelem, ugye.

(Kertész egy sokkal későbbi, Az ön
meghatározás szabadsága című esszé
jében Montesquieu-t idézi — „Előbb va
gyok ember, s csak aztán francia” -, 
majd ehhez kapcsolódóan pedig hozzáte
szi: „A rasszista -  az Auschwitz utáni an
tiszemitizmus ugyanis nem csupán an
tiszemitizmus többé — azt akarja tőlem, 
hogy először zsidó legyek, s azután ne le
hessek többé ember” [.Európa nyomasz
tó öröksége, 348.]. S hogy véletlenül se es
sünk abba a tévhitbe, hogy Kertész Imre 
regényei és a bennük megírtak históri
ák, mármint, hogy csupán azt dolgozzák 
fel, hogy milyen tapasztalatai vannak az 
egyénnek a történelem barbár önkényé
vel szemben -  ahogy ez a Nobel-díj in
doklásában szerepel -, íme egy rettentő
en mai példa, amit magam is hallottam, 
többször, többféle kontextusban: A cigány 
nem ember. Persze sokkal kényelmesebb
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és megnyugtatóbb a totalitarizmusok le
omlásáig olvasni az életművet -  de hát 
az nem ott áll meg —, s vidám demokráci
ánkban lubickolni.)

Azért is tartom fontosnak ezt az epi
zódot a regényből, mert ennek végén, 
amikor ismét egy elvárt viselkedésmó
dot akarnak Gyurira rákényszeríteni 
— ez esetben Vili bácsiék az áldozat sze
repét —, ez ellen már felszólal, s kétség
be vonja addigi asszisztálását a folyamat
hoz, ami a holokausztot olyan olajozottan 
működó' gépezetté tette. Éppen erre utal 
vissza: „Léptem apámmal, és léptem 
anyámmal, léptem Annamáriával, és lép
tem — s mindközt tán a legnehezebbet — a 
nagyobbik nővérrel. Most már meg tud
nám mondani néki, mit jelent az, hogy 
»zsidó«: semmit, nékem s eredetileg leg
alább semmit, míg csak el nem kezdőd
nek a lépések.” (Sorstalanság, 329.)

Gyuri és hát Kertész is, mert bizony 
azt gondolom, hogy ezek a gyakran cset- 
lő-botló, létezésük miatt már-már szinte 
elnézést kérő, a társadalmi rendben alig 
megférő, mert gondolkodó, de önmagukat 
radikálisan vállaló regényfigurák, mint 
a később íróvá váló Köves A kudarcban, 
ugyanitt Sziklai vagy Berg, majd köz
vetve Bergből Bé a Kaddisban  és A fel
számolásban -  a nevek motivációja és ré
tegzettsége az emlékezés problémájából 
eredezik, Camus Sziszifusz-esszéjéből, 
aki szerint boldognak kell elképzelnünk 
a sziklát görgető Sziszifuszi, mert, ezt 
már Kertész mondja, maga Sziszifusz 
örök, de a szikla nem -, tehát ezek az 
alakok az író olyan allegóriái, alteregói 
és/vagy lehetőségei, akik az egyetlen és 
lehetséges téma vonzásában gondolkod
nak és cselekednek (egy rádióinterjúban 
Kertész azzal a megjegyzéssel csapta 
le a riporter ebben-a-regényben-ez-ezt- 
mondja-típusú kérdéseit, hogy: „Sokan 
vagyunk.”). Szóval Kertész a Sorstalan
ság végén ugyanazzal a mozdulattal, 
amivel visszavonja zsidóságát, egyben 
meg is kreálja azt: számára zsidónak 
lenni rászabott törvényeket és sárga csil

lagokat, munkaszolgálatot és majdnem a 
halált jelenti.

Azzal, hogy Kertész a zsidóságot sa
ját döntéseként definiálja, másképpen 
fogalmazva: nem azért lett zsidó, mert 
annak született, hanem azért, mert 
Auschwitz után úgy döntött, az lesz, a 
szükségszerűség fogalmától és számos 
kívülről meghatározott kényszerűségtől 
is megszabadul. Ergo leépítette a sorsot. 
De ha nincs sors, akkor mégis mi van 
helyette? Véletlenek sorozata? Ha visz- 
szatérünk a Sorstalanságboz, a regény 
egyetlen fordulata köthető a véletlenhez. 
Ez a végletekig megszerkesztett regény 
úgy íródott meg, hogy a tudás és nem-tu
dás aránya folyton az olvasó javára bil
lenjen. Sejtjük, Gyuri miért nem megy 
aznap iskolába; tudjuk, az apját hová 
küldik, ahogy azt is, ő hová fog menni, 
sőt azt is, mivel fog utazni, egyszerűen 
muszáj bejárnia a kötelező stációkat; rá
adásul az is világos, hogy túl fogja élni, 
hiszen az elbeszélő egyes szám első sze- 
mélyű, halála narrációs paradoxonhoz 
vezetne, de legalábbis váratlan töréshez 
az elbeszélésben. Az egyetlen véletlen a 
regényben, az egyetlen váratlan fordu
lat, amit nem láthatunk előre az, amikor 
Gyuri a buchenwaldi táborban jó körül
mények közé kerül.

A K. dosszié ban Hafner Zoltán -  per
sze ez így sokkal bonyolultabb, mert a K. 
dosszié egy mélyinterjúnak indult, au- 
tobiográfiaszerűséget akartak kicsikar
ni Kertészből, és végül is egy saját ma
ga által szerkesztett dialógus lett belőle, 
amit Nietzsche felől regényként ajánl ol
vasni — erről a véletlenről faggatja Ker
tészt, hogy tényleg így volt-e a valóság
ban is. És ez megint elég bonyolult, mert 
Kertész folyton kapálózik az ellen, hogy 
a regényt életrajzinak titulálják, fiction 
minden tekintetben, mondja. De itt any- 
nyit mond, így volt. S mikor Hafner ma
gyarázatokat keres, ki?, mi?, hogy?, mi
ért?, Kertész elvágja a további kérdések 
útját: „Mert ha megpróbálom elfogad
ni mindannak a racionalitását, ami en-

fn ■%.-mi -a '• *'*?'♦*• • •'gém 1945 kora telén félholtan egy jeges 
pocsolyába juttatott a buchenwaldi beto
non, még mindig nem tekinthetem raci
onálisnak, hogy pont engem mentettek 
ki onnan, s nem valaki mást.” (K . dosz- 
szié, 93.)

Ha tovább tágítjuk a kérdésünket 
— van-e véletlen? —, azt is feltehetjük, 
hogy véletlen volt-e a nácizmus megjele
nésé. A Kaddisban  így: „a nagy ember
nek például kiváló taktikai érzéke volt 
ugyebár, mintha minden paranoiás és 
mániás bolond nem éppen a kiváló tak
tikai érzékével tévesztené meg és ejtené 
kétségbe környezetét és orvosait, aztán, 
hogy a társadalmi helyzet ilyen meg 
olyan volt, a nemzetközi politika meg 
pláne ilyen volt meg olyan, azután, hogy 
a filozófia, a zene meg az egyéb művészi 
hókuszpókuszok megrontották az embe
rek gondolkodásmódját, főként azonban, 
hogy a nagy ember végeredményben, 
szó, ami szó, nagy ember volt, volt ben
ne valami megejtő, valami lenyűgöző, 
röviden és tömören: valami démoni, úgy 
van, démoni vonás, aminek egész egy
szerűen nem lehetett ellenállni, kivált, 
ha nem is akarunk ellenállni, merthogy 
éppen démonkeresőben utazunk, ocs- 
mány ügyeinkhez, ocsmány vágyaink 
kiéléséhez már réges-rég éppen egy dé
mon kellene, olyan démon persze, aki
vel el lehet hitetni, hogy ő a démon, aki 
minden démoniságunkat a vállára ve
szi...” (K addis a meg nem született gyer
mekért, 60-61.)

Persze, hogy nincsenek véletlenek, 
ahogy sors sincs. S ha mégis használni 
akarjuk ezeket a fogalmakat, akkor fi
gyeljük csak meg, hogy valójában milyen 
könnyen felcserélhetők, hiába tűnnek 
látszólag egymás ellentétének. Kertész 
egyszerre utasítja vissza a gondviselés 
pártfogoltjának és a szenvedő áldozatnak 
a szerepét. De akkor mégis mi marad ne
ki? Hát nekünk? Döntések, egyaránt.

,,[Ö]nkéntesen választott és vállalt ki
sebbségi, mondhatnám: világkisebbségi 
helyzetben élek, és ha e kisebbségi hely
zetet pontosabban is meg akarnám hatá
rozni, erre nem faji, nem etnikai és nem 
is vallási vagy nyelvi fogalmat, illetve fo
galmakat használnék. Vállalt kisebbsé
gemet szellemi létformaként határoznám 
meg, amely a negatív tapasztalaton ala
pul. Igaz: e negatív tapasztalatra a zsi
dóságom révén tettem szert, vagy mond
hatnám így is: a negatív tapasztalat 
univerzális világába én a zsidóságom ré
vén nyertem beavattatást; mert mind
azt, amit zsidó születésem folytán át kel
lett élnem, beavattatásnak tekintem, az 
emberről és a korunk emberi helyzetéről 
szerzett legmélyebb tudásba való beavat
tatásnak.” (Kertész, Az önmeghatározás 
szabadsága, 106-107.)

Nem-magyar, nem-német, nem-zsidó, 
nem-keresztény. Ember, aki abból a szur
dokból ír, ahonnan Isten teteme látszik. 
A humanizmus, az európai kultúra, a vi
lág vége. Persze mi úgy teszünk, mintha 
semmi sem történt volna.
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HAKLIK TAMÁS 

Black Jack (I)
(Részlet az Ami nem öl meg... -  Sipos 

Zoltán Nyitra igaz története című riport
regényből)

Több hónapon keresztül anyám tartott 
el. Muszáj volt tennem valamit, viszont 
sehol nem találtam munkát. Ahol tanuló 
voltam -  az Ikarus karosszéria és jármű
gyár -  időközben megszűnt, felszámol
ták. A többi cég, ahol érdeklődtem, csak 
komoly tapasztalattal rendelkező szak
munkásokat keresett. Én fiatalként ru- 
tintalan voltam, és egyáltalán nem volt 
bejelentett munkahelyem, szakmai múl
tam. A Csábival töltött pár hónapos fu
sizás nem számított tapasztalatnak a cé
gek szemében, ezzel kinevettek volna, ha 
felhozom. Végső elkeseredésemben az ak
kori legismertebb hirdető újságban ke
restem autófényező munkát, de az is 
hiábavaló próbálkozás volt. Viszont meg
akadt a szemem egy teljesen más jellegű 
álláshirdetésen:

„Erotikus munkalehetőség, lányok
nak, fiúknak, pároknak.” Felhívtam a 
hirdetésben szereplő telefonszámot és 
egy kedves női hang fogadott:

-  Halló! Tessék?
-  Jó napot kívánok, az álláshirdetés fe

lől érdeklődnék. Mit lehet erről tudni?
-  Jó napot! Egy lakásban működő iro

dát vezetünk, ahol lányok nyújtanak sze
xuális szolgáltatást férfiak számára. Sze
retnénk kibővíteni a szolgáltatásainkat 
úgy, hogy férfiak is kényeztetnek hölgye
ket. Van Önnek hölgypartnere?

-  Nincs, egyedülálló vagyok.
-  Aha, rendben. Mesélne pár dolgot a 

külsejéről?
-  Százhetvennyolc centi magas va

gyok, nyolcvanöt kiló, kigyúrt testalkatú. 
Barna szemű vagyok és kopasz. Körsza- 
kállat viselek.

-  Magasság és testalkat rendben van. 
Intim méret? -  erre elmosolyodtam.

-  Húsz per öt. Konkrétan miről lenne
szó?

-  Jöjjön be az irodába és megbeszéljük! 
— kérte.

Ezután időpontot egyeztettünk, felje
gyeztem egy cetlire a XI. kerületi lakás 
címét és vártam, hogy érkezzen el az a bi
zonyos nap. Amikor végre elérkezett, fel
vettem a legjobb farmeromat, egy test
hezálló, kék színű Fruit Of The Loom 
pólót, és frissen borotválva elindultam 
Budára. Az unalmas békávézást követő
en egy földszinti panellakásba vezetett 
az utam. A csengetésre lángvörös, göndör 
hajú, barna szemű, kegyetlenül csinos nő 
nyitott ajtót. Már tudtam, hogy jó helyen 
járok. Rendesen elámultam a látványá
tól és azonnal az agyamba ötlött, hogy ha 
ilyen nőket kell „kezelnem”, akkor a világ 
legjobb melóhelye az enyém. Világoskék, 
leheletnyi farmerszoknyát viselt és virág
mintás, szűk topot. Éreztem, ahogy lefelé 
tódul a vér a testemben. Ráadásul Györ
gyi fél éve lépett le tőlem, így az ajtót nyi
tó szexbomba azonnal beizzíthatta volna 
a gyújtózsinórt.

— Szia! Én vagyok Sipos Zoli. Pár napja 
jelentkeztem az álláshirdetésre — mire a 
mondat végére értem, már volt „állásom”.

-  Szia, én Ildikó vagyok! Gyere be! -  
invitált a lakásba selymes, lágy hangján. 
Láttam rajta, hogy én is szimpatikus va
gyok neki, és nem csak a külseje baboná- 
zott meg, hanem az érzéki hangja is, ami 
élőben sokkal szexisebben csengett, mint 
telefonon keresztül.

Beléptem a másfél szobás szexkuny
hóba, ami egyszerű bútordarabokkal 
volt berendezve és hangulatos, élénk szí
nű falak keretezték. Ildin kívül másik 
csaj is tartózkodott a pecóban. A szin
tén vörös hajú, vékony csajszi Rozi né
ven mutatkozott be nekem. Valószínűleg 
az egyik kuncsaftját várta. Szexéhes te
kintete volt, amolyan pornófilmes, „min
denre kész vagyok” ábrázatú. Ha ezek el
kapnak, végem van! — gondoltam, de Rozi 
korántsem volt akkora hatással rám, 
mint Ildikó.

Ildi bekísért a nagyobb szobába, ott 
hellyel kínált és rátértünk a munka lé
nyegére:

— Mikor és hol kellene kezdenem, és 
konkrétan mit kellene csinálnom? — kér
deztem tőle, miután kiderült, hogy ő az 
irodavezető.

-  Egyelőre feladunk egy képes hirde
tést a Cica Magazinban, telefonszámmal 
együtt. Az irodánk tulajdona egy Erics

son 198-as mobiltelefon. Álljuk a hirde
tés árát is, valamint a fotókat is elké
szítjük hozzá. A jelentkezők által kért 
időpontokat minden esetben mi jegyez
zük fel, majd értesítünk téged. Ebben a 
lakásban kell majd kiszolgálnod a hir
detésre jelentkező hölgyeket, vagy adott 
esetben házhoz menned. Egyórás szol
gáltatásért nyolcezer forintot kell el
kérned az ügyfeledtől, fél óráért ötez
ret. Ennek a fele minden esetben a tied, 
a másik fele viszont a miénk. Azért éri 
meg ez neked, mert a lakást mi bérel
jük, és mi álljuk a rezsiköltségeket, ne
ked abba nem kell beszállnod. Azzal le
gyél tisztában, hogy nem válogathatsz 
az ügyfeleid között! Minden testalkatú 
és minden korosztálybeli hölgyet el kell 
vállalnod! Megfelelőek számodra ezek a 
feltételek?

-  Igen, vállalom -  mondtam elszán
tan, hiszen szükségem volt a pénzre és 
vonzott is a dolog. Abban reménykedtem, 
hogy csak csinos vagy legalábbis elfogad
ható testalkatú nők fognak jelentkezni 
a fotóm láttán. Úgy gondolom, hogy még 
ezt a tarifát is lehetett volna növelni, hi
szen nagyon kevés férfi űzte ezt az ipart, 
a magazinokat leginkább a női hirdeté
sek árasztották el, és ez a mai napig így 
van. Mivel nem akartam mohónak tűnni, 
nem említettem meg ezt, és egyébként is 
örültem, hogy adódik egy ilyen lehetőség.

Amint kimondtam, hogy vállalom a 
melót és megfelelőek a feltételek, Ildikó 
szeme felcsillant, karon ragadott és ne
vetgélve elkezdett húzni a másik szoba 
irányába. Ott kacagva hanyatt lökött az 
ágyra, lovagló pózban rám helyezkedett, 
majd ezt mondta:

-  Én leszek a főnököd, nem adhatok fe
léd azonnali bizalmat! Látni akarom azt 
a húsz per ötöst, hadd teszteljem le! — ka
cérkodott.

Hirtelen annyira meglepődtem, hogy 
nem tudtam dönteni. Ez a csaj most ko
molyan gondolja, tényleg a szexuális tu
dásomat akarja tesztelni, vagy csak a 
humorérzékemet? Döbbent arcomat látva 
-  elég kisfiús lehettem -  elnevette magát 
és felpattant az ágyról.

-  Ez a szoba lesz a munkahelyed, kivé
ve, ha neked kell címre menned. Számíts 
arra, hogy többször itt kell majd aludnod, 
akár napokon keresztül is! Ez az ügy
felek számától függ -  közölte vidáman, 
majd elbúcsúzott és megkért arra, hogy 
másnap menjek be, akkor lesz lehetőség 
fotózásra az irodában.

H aklik Tamás: 1980-ban született Ózdon, jelenleg is ott él, szociálpedagógus, 
hajléktalanellátásban dolgozik.
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Otthon közöltem anyámmal, hogy sze
reztem egy munkát. Részletesen elmond
tam neki, hogy mi ez, sosem voltak köz
tünk titkolózások. Másnap Ildikó férje 
— bizony férjezett volt — készítette el a fo
tót rólam az irodai szobában. Odaálltam 
a napsárga szobafalhoz, lazán lógattam a 
karjaimat, félmeztelenül, egy rövid far
mernadrágban. Emlékszem, hogy éle
tem legjobb órája díszelgett a nadrágom 
övbújtatóján, egy vízálló, fekete szíjas 
Casio, fehér számlappal. Amikor eló'hí- 
vattuk a fotót, mindhárman meg voltunk 
elégedve vele. Szépen kirajzolódtak az iz
maim megfeszítés nélkül is, fiatal, feszes 
bó'röm alatt. A koromat, az intim mérete
met, és a telefonszámot mellékeltük a fotó 
mellé, ezeket tüntette fel a szexmagazin 
a hirdetés szövegében.

Székely lan m unkája

Ildi férjét -  Jánost -  annyira lenyűgöz
te a kidolgozott fizikumom, hogy elkez
dett érdeklődni, hova járok edzeni. El
mesélte, hogy fiatal korában Shotokan 
karatézott, és egy romániai tornászbaj
nokságon országos második helyezett 
lett. Tehát nem álltak tőle távol a spor
tok. Százhetven centiméteres magassá
gához hosszú karok és széles váll tarto
zott. Eléggé gorilla testalkata volt, az 
ábrázata meg tipikus székely férfi benyo
mását keltette. Hamarosan már együtt 
edzettünk, és közben megérkeztek az el
ső hívások is a hirdetésre. Sokat beszél
gettünk az edzések alkalmával, és azt is 
megtudtam, hogy ő meg a neje Erdélyből 
származnak, Marosvásárhelyről, és tíz 
éve házasok. János aktív részese volt az 
1989-es romániai forradalomnak, mely
nek célja a Ceauşescu-rezsim megdöntése 
volt. Az állam elfogatóparancsot adott ki 
ellene, és emiatt emigráltak Magyaror
szágra. Részletesen elmesélte, hogy nagy 
verekedésekben vett részt. Jani lakásfel
újítással foglalkozott, Ildikó a kupleráj 
vezetője volt. így tartották fenn magukat 
és kiskorú lányukat.

Amikor az első melóm miatt mentem a 
„szexirodába”, Ildikó megint vidáman és 
csillogó szemekkel fogadott, a tőle meg
szokott, bolondítóan szexi öltözékben.

— Ma este kell házhoz menned az első 
„rajongódhoz”. A kép megtette a hatását 
— mondta és a csinos pofikája kéjes mo
solyra húzódott.

— Kíváncsian várom — csaptam le a 
labdát.

— Van még addig pár szabad órád. Ar
ra gondoltam, hogy egy ingyen meló be
lefér az idődbe, Zoli. Első alkalommal a 
házinyúlra kellene lőnöd — meg sem vár
ta, hogy válaszoljak, már gombolta is ki a 
farmernadrágomat és lökött a szobába. A 
földre húzott, én kerültem felülre. Előjá
ték sem kellett, mert mindketten annyira 
fel voltunk izgulva, hogy csak lehúztam az 
apró virágmintás tangáját, és már bele is 
hatoltam. Fantasztikus volt. Csak remény
kedtem, hogy az esti látogatómmal is ha
sonlóan kellemes lesz. Hát, nem lett az.

Sötétedés után értem jött az irodába 
János, és elvitt a gyömrői családi ház
ba, arra a címre, amit bediktált a ren
delő. Egy kétütemű, citromsárga Tra
banttal utaztunk, szép állapotú, fiatal 
járgány volt...a kuncsaftom sajnos nem. 
Egy anyám korabeli, középbarna hajú 
hölgy nyitott ajtót, aki szemmel látható
an nem spórolt a sminkkel, vastagon ré
tegződött az arcán.

— Szia! Gyere be! — mondta kedves, 
lágy hangon.

— Csókolom! — hirtelen azt sem tud
tam, hogy tegezzem vagy magázzam. A 
gondolataimat az töltötte ki, hogy erre a 
nőre fel sem fog állni a cerkám. Itt az első 
melóm és elbukok, ajjaj.

Elkezdett magáról beszélgetni, pár 
perc alatt felvázolta előttem az életét. 
Egy özvegyasszony volt és néha férfiakat 
rendelt magához, hogy kielégítsék. Egy 
órát töltöttem nála, ez alatt az idő alatt 
nem tudtam megfelelően bekeményedni, 
az aktus sikertelen lett. Ennek ellenére 
rendesen kifizetett és megköszönte a tár
saságomat.

Playboy-karrierem során nem sok kun
csaftom volt, annyi pénzt tudtam keres
ni, ami pont elég volt a fizikai szükségle
teimre. Továbbra sem jártam szórakozni, 
sem éttermekbe, nem habzsoltam nagy 
kanállal az életet. A hölgyek többsége 
nem hagyott maradandó élményt ben
nem, az elsőn kívül három van, akik
re még tisztán emlékszem. Az egyik egy 
negyvenöt év körüli, szőke hajú, zöld
szemű, korához képest szélsőségesen he
lyes arcú, fiatalos, ápolt, telt keblű, igé
nyes nő. A férje egy multimilliomos, 
német vállalkozó volt, vaskos bankszám
lával, de vékonyra száradt kukaccal. Az 
előbbit imádta a neje — mármint a bősé
ges egzisztenciát —, a vérbőség hiányában 
szenvedő farkincát viszont totálisan meg
unta. Szegény férje bánhatja, hogy im
potens volt, mert az asszony profi volt az 
ágyban, nagyon tudta, hogyan kell bán
nia velem. Egy perc alatt vaskeményre 
duzzadtam az érintéseitől. Ezzel a nővel 
kifejezetten élveztem az egy órát.

Volt egy fiatal csajszi is, aki házhoz 
kért. Velem egykorú lehetett, átlagos 
testalkattal és semmitmondó, buta te
kintettel. Sajnos enyhén fogyatékos lehe
tett, és ezért nem talált magának part
nert. Nagyon kedves volt különben, de

folyamatosan összefüggéstelenül beszélt, 
nehezen tudta megfogalmazni, hogy mit 
akar. Végül megtettem, amiért hívott.

Egy alkalommal egy férfi invitált la
kásra, de szerencsére nem magának. 
Elmondása alapján extrém méretű ne
mi szerve volt, de negatív értelemben. A 
húsz per ötös kaliberemmel lepte meg a 
nejét. Boldog születésnapja volt a hölgy
nek, nekem meg nyolcezer forinttal több 
a zsebemben. Persze a gázsim felét min
den alkalommal leadtam Ildikónak vagy 
Jánosnak, de nagy részét rám költötték. 
Rendszeresen jártam gyúrni, és szolári
umba. Nem hanyagolhattam el magam, 
alapjában véve is igényem volt arra, hogy 
jó külsővel rendelkezzek.

Több alkalommal homokos, férfitestbe 
bújt „hölgyek” is tárcsázták a magazin
ban megadott számot. Őket zsigerből el
utasítottuk.

A magazinban szereplő fotót több ha
veromnak mutattam nagy büszkeséggel, 
ők meg úgy tekintettek rám, mint valami 
rocksztárra. Néhányuk „Húsz per ötös 
ügynök” becenévvel illetett. Nem voltak 
rossz idők, de közel sem éreztem magam 
rocksztárként, a nők többsége nem ke
reste a fizetett szexet, ez inkább a férfi
ak hóbortja.

Ildikó rendszeresen csalta velem a fér
jét, és mindent elsöprő szerelem alakult 
ki közöttünk. Szó szerint mindent elsö
pört az érzelmek kavalkádja, legfőkép
pen a házasságát.

Emlékszem, egy ózdi barátomtól kap
tam egy gyönyörű amerikai Staffordshire 
terrier kutyát, törzskönyvezett, díjnyer
tes szülők almából. Brutus Von Coloradus 
Branock volt a törzskönyvezett neve, de 
mi csak Brutusnak neveztük. Egyik sze
retkezésünk alkalmával úgy megugatott 
minket, hogy majdnem leestünk az ágy
ról ijedtségünkben. Nem gond, hamaro
san megszokta a kéjes hangokat a tigris
csíkos harci kutyám.

Ildikó házassága egyre inkább meg
romlott, ennek nemcsak én voltam az oka, 
hanem János mohósága is. Rávette Ildi
kót, hogy ne csak kerítő legyen, hanem ró
la is jelenjen meg egy fényképes hirdetés, 
és idegen férfiak vágyait elégítse ki. Ezt 
Ildikó nehezen viselte, és mondtam ne
ki, hogy költözzünk össze, hagyja ott azt 
a barmot. Ekkor már csak a közös gyere
kük miatt volt Jánossal, de végül erről is 
lemondott. A válóper során aláírt egy pa
pírt, hogy lemond a gyermekfelügyelői jo
gáról, az apa javára. János ezzel a feltétel
lel egyezett bele a válásba, rendszeresen 
nyomás alatt tartotta, zsarolta Ildikót.

A válás után elköltöztünk édesanyá- 
mékhoz Árpádföldre. Úgy döntöttünk, 
hogy másik munkát keresünk magunk
nak. Nekem egyre kevesebb hívásom volt, 
Ildikó meg elejétől kezdve undorodott et
től a szakmától. Többször sírt a kuncsaf
tok miatt, egy alkalommal egyszerre két 
fickóval kellett lennie; amíg az egyik lök
te neki, a másikat szájjal kényeztette és 
juttatta a csúcsra. Ezeket a palikat én is 
csúcsra juttattam volna nagyon szívesen, 
egy ágyút a seggükbe dugva! Egyébként 
vigyáztunk, hogy ne kapjunk el semmi 
szart, mindig használtunk gumit.
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KULCSÁR ÁRPÁD 

túl hosszú
csak tú l hosszú mondatokban tudnám  mondani 
és feloldódnál m int húgy a hóban 
s annak is milyen im paktja van'?

évek óta így vagyok
m int egy üzemen kívülre helyezett szatellit 
gyűjtöm  rólad az eltévedt jeleket.

m ert m egtanultam  m i a felfüggesztett idő: 
abban élem azóta az életem iff í ) • ;
ismerem az etióp gyerekek éhségét: 
az van csontjaimban velő helyett
és ismerem a jövőt amely kóbor macskák magzatvizében forr fel
a csillagok helyén özönlő hideget
a fénytörést a halottak retináján:
m ind nem adja vissza hiányodat ;
amely sosem ju to tt el megfogalmazásig
úgy lebeg az agy fáinak torzói közt

• f• M’ ••••/ i v,i. tíint..
te vágy á retorzió a bűnökért am iket m ia ttad  követtetn el 
és az én retorzióm a csonttört információkat sugározni ainíg majd 
felold a légkör.

-ii I t*
transsubstantiatio' r • ••■ í* jf • . A n  <

a prostituáltak hasán fölfénylik az írás 
(megérted m int halottaidat) 
fitym acibálás közben a lucskos törölközőn 
a szoba egyetlen fehérjén fekve 
sosem voltál még ilyen nyomorult 
vigyorogsz
valakit ünnepelnek a tévében.
ti t < I . í H '■ I^VIJÍÍS"!

f 1i

1 iĵ l' sf m 
IßXßf'H'ji 
Va -í >i' .. • >■=. •

j n b « v n ,í i n - í> A f

irmaiu /‘o "
széthordják a vers sorait m int egy megbomlott postás  
akit m ár nem érdekel hová dobja be a leveleket 
az idegenek meghatódnak egym ás szerelmétől

és néha összejön nekik.
' i ‘ t

a félkemény fasz lágy erupciója 
szentlélek atyatagadó fiú 
m ária sosem volt nő  és gábriel.
-•11 ' i 1*

veszni
veszni veled a zsírszagú ködben 
beletörik a fény s ahol nem ott 
valószínűbb hogy rablógyilkosok 
gyerekáldozó zsidók gyerek
tolvaj cigányok szadista  
boszorkány mumus lakik 
vagy maga a
nagyfaszú öregisten csupa 
lélekfekély-szimptóma az 
arcom és rücsök és benne 
vastag a kosz és örökre be
festi a bőrt és inkább

Kulcsár Árpád: 1987-ben született Gyulakután. Jelen
leg Kolozsváron él.

maradunk a tövises 
kuvikos holdsejtős görbefás 
(a tűzön se égne) éjszakában és 
zuzm ós de előbb-utóbb 
felsérti a hátunk és 
szeretkezünk a vércsipkés avaron

különválunk ahol sejtjük 
az otthont arra megyünk és 
megyünk és megyünk a tejszerű ködben 
anyatej szerűben pasztörizá lt és 
kitaláljuk milyen legyen erről az emlék
hazatalálás ,i3] . > .... ;,,u.
(áldozatul esés) előtt.

■ frrşinr-’ ■ iqr-: - e s s f v m .  •;* ■ /  c rrrmoo
cn/K ísrl nlot-R > í j n ti - t v  ■ . ■ e, tsxn

o dunánál (meg o többinél)
nem jó  vizek se mosásra se másra  
csak hömpölyögnek jelentésadásra várva  
duna tisza  s a maros moét alattam  
zöld  vízhúsából ködöt párolog  
penészes szem ű vízi hullák 
és lefoszló pikkelyű halak otthonai 
iszapos szarszagű  vizek 
meg nem született gyermekeinket 
fu llasztani valók

iäSR-és konkrét kutyakölyköket 
akiknek először ég világ retinájukba

***•
je i

duna tisza  küküllő s most a maros

mintha hűlő zsír folyna medretekben 
és a
közös képzelet kihalt állatainak csontjai lennének 
fáitok.

______  W  ■ i r,:
ala ttam  az évezredek zöld  
jégpáncéljai a la tt remegve.

Légzésgyakorlat
valószerűtlen évek zakatolnak a tüdőmben  
vagy csak a hörghurut tudja a faszom  
csak az emlékek rongyai vannak kiterítve 
ahogy az értelemfoszlány lóg a szavakon, 
ha átvilágítja  a halálröntgen 
a törött vázat a rezidensek m ajd
meglepett arccal merednek rá a tanoncokhoz fordulnak 
de aztán a felejtés m ellett döntenek 
s kinéznek az ablakon felmérni az ősz állapotát 
szép ősz az idei mormolják és magára hagyják a beteget 
m ert az egyetlen gyógyulása a létezőnek ha feleded.

m int fába írtad  belém a neved 
és benövi a testem és láthatatlan m arad  
és nem adom ki töm íti gyomrom m int beszakadt 
análgolyó

túl sok és m egragadhatatlan  
pedig  konkrét az életed
dolgozol hallgatsz és minden bizonnyal a baszás iránti

pánikroham aid fölött is lett erőd 
és lett erőd a leigázott világodon  
m int egy kibaszott zsarnok úgy állsz 
m íg égnek képzeleted templomai s
földből köpettél gyúrt katonáid halálra erőszakolják a nőket.
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NAGY MARTA JULIA

szorkányfeleség panasza
Fésülködöm, és úgy nézek a saját szemembe, 
mint a nő, akit hamarabb vettek feleségül, 
mint hogy beleszerettek volna, és amikor 
megtudja, széttárja a kezét: most már bosszút

IfJp&SälNrY íj!
Hazajön a férjem, árnyéka végigvágódik az előszobán, 
beomlik utána a lemenő nap, vállán félholdat hord. 
Egész nap alm át szedett, arca átvette pirosas színüket, 
kásás lenne a húsa, ha lehámoznám róla a bőrt.

se lehet állni. 
*:V tó •

Éjjel meg a csillagok lesnek minket,
nekem, mint a halál, olyan az éjjel,
megelevenednek halott kőzetek,
és megdermed minden, ami véres és meleg,
mit kezdjek egy szótlan sziklatömb-férjjel,
elhagynám, csak utamban állnak a korhadt keresztek,
a kőkerítés, és hogy újabban áttetsző a lábam alatt a talaj,
szédítő, kékes, és göröngyök, vakondok iramodnak felettem.
Visszafelé beszélhetek, senki meg sem hall,
nem ért meg engem.

Leleplezés o kert végében < *#**%/
Úgyse értjük meg egymást soha.
Ennyi marad, egy horzsolás szegélyén 
babrálni tűvel, mintegy véletlenül találni 
a sebbe. Nem akartam. Dehogynem.

Hány és hány krumpliemberkém kelt útra 
a napnyugta felé, mert azt mondtad nekik, 
az egy kapu az ösvény végén a kertben?
És hogy ácsingóztak a paradicsomok, a  túlsúlyosak, 
mintha tokás kisfiúk irigykednének rájuk?
Hány torzszülött répa csüngőpéniszét törted le, 
nehogy megrontsanak a sziámi iker-gyökerek?

r-i ,

Igen, ez lett belőlem, édes lányod, így is 
hívhatnál, de csak akkor, ha szidsz.
Mifelénk egyedül én propagálom  
a szókimondást, miközben a kukoricaangyalok 
haját fésülöm, szálakra szaggatom a csuhét, 
micsoda szőke lobonc, hogy szikrázik, 
amikor tűzre vetem, a játékok így végzik mind.

■______ . >!-»>!• I ><‘< !n i) l( )^  .Jin '-1

.. ii-i-cv . !f : 'i  L i  . y*. . '■ ■■ ■'■ n ' : d í f o m b iiM f
Nagy Márta Júlia: 1982-ben született Debrecenben  ̂jelen
leg Budapesten él. Kötete: Ophelia a kádban (JAK-füzetek, 
Budapest, 2014). , , ,  , ,  aoh<)‘„' ^jpcu .ni;-

5ERE5TELY ZALAN

gyér nyári záporokban 
meg
csak annyira karcolsz 
mint vasárnapok 
a gyantázott utat 
mint csótányt 
porcelán 
legfehérje
te nem tehetsz semmiről

Székely lan munkája

mint szeszről a gége 
semmiről semmiről -  
mint medréhez folyó 
csak simulj bele 
a székbe

nemkeresünk többé 
az éjszaka pernyéjében téged 
a kutya állati éhségével 
én fekete jelekkel nemkereslek 
ami kétségkívül 
jóval kevésbé hatékony 
épp csak annyira 
mint Paracelsus mágiája 
melyet csak hamvaiban

J  .. ,  \ ÍV -ismerünk mi 
akik nem
Paracelsus vagyunk

egészen kimért mozdulatokkal 
nemkeresünk majd 
elkerülünk egy utcát 
nem ülünk műmárvány 
lépcsőkre 
le
nem ázunk kicsit 
gyér nyári záporokban
meg

a kutya
megnyugszik végül
én próbálom
elfelejteni azt
amire nem emlékszem
a szemed színét
egy anyajegyet a nyakadon
lépcsőket
amelyekre leültünk-e vagy sem 
a szeretkezést

Serestély Zalán: 1988-ban született Kézdivásárhelyen. Első kötete: Feltételes 
átkelés (Erdélyi Híradó Kiadó -  Fiatal írók Szövetsége, Kolozsvár-Budapest, 
2014).

Székely lan'munkája

mely gyűrt-e meg mást 
mint némi papírt 
ezt lesz a legnehezebb 
a szeretkezést 
mely gyűrte meg mást

!ö*
metasemmi

i :  > * m n u b o ii  a t

hogy mi van munrum > 
és mennyire ha nőin* 
és ha ami 
az mennyire mi

•jor ,! *i.
önazonos metasemmi
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Meséljen!
„Hogy vannak, meséljen!” — így kez

dődött minden beszélgetésünk a Holmi 
szerkesztőségében, Réz Pál lakásán, 
a legendás Jászai Mari tér 4/A-ban. 
A Dunára néző nagy ablakokból dőlt 
be a délutáni fény. Pár mondattal ké
sőbb már tele volt a szoba emberek
kel. Kosztolányi és Déry, Apollinaire, 
Voltaire, Székely János, Horváth Im
re, Vas István, Füst Milán: írók jöttek- 
mentek otthonosan körülöttünk, kezet 
ráztak, hajba kaptak egy verssoron, 
szerelmesek voltak, meghaltak. Réz 
Pállal beszélgetni nem az irodalom
ról való beszédet jelentette, hanem ma
gába az irodalomba való konkrét bele- 
helyeződést. Bravúros történetmesélő 
volt, gördülékeny, tökéletesre csiszolt 
mondatokban adott elő egy-egy irodal
mi anekdotát, ő maga talán mégis leg
inkább a kérdéseiben volt benne és ab
ban, ahogy virtuóz módon irányította a 
beszélgetést. „Maga mit gondol erről?” 
„Mit tett volna, ha...?” „Hogyan fordí
taná ezt...?” „Milyen korban élne szí
vesen?”, „Kinek a bőrében...?” Nem le
hetett kívül maradni, csigaházba, előre 
gyártott válaszok mögé rejtőzni. Színt 
kellett vallani.

Játék volt ez természetesen, de olyan 
játék, amit komolyan kellett venni. Az
tán tetszés szerint tovább játszani.

Egyszer (még az „interneten élünk”- 
korszak előtt) elkutyagoltam az 
OSZK-ba csak azért, hogy kikeressem 
Janus Pannoniustól Weöres Sándorig 
minden jelentősebb szerző édesanyjá
nak a nevét, mert arról beszélgettünk, 
milyen „anyátlan” is az irodalomtörté
net, micsoda igazságtalansága az utó
kornak, hogy a költők múzsáinak ne
vét még csak-csak megtanuljuk az 
iskolában, de az anyákét már az iro
dalmárok se igen ismerik. És hirte
len nagyon fontossá vált ezt a kérdést 
tisztázni.

„Maga mindent tud” -  mondta tré
fálkozva, ha sikerült gyorsan bevág
ni egy-egy sokadrangú két világháború 
közötti erdélyi regény címét vagy egy 
vezetéknevén is kevéssé ismert külföldi 
szerző keresztnevét. Ilyenkor az ember 
érezte, milyen keveset is tud valójában. 
És milyen végtelenül fontos volna még 
többet tudni arról a regényről, szerző
ről, városról, akármiről.

Réz Pál mellett valahogy helyére 
került az irodalom. Az, hogy van a mű 
és van a mindennapi élet, és a kettő 
külön-külön és együtt is létezik anél
kül, hogy ebben ellentmondás lenne. 
Hogy van a vers vagy regény (tételez
zük fel, hogy remekmű), ami mégis
csak a legfontosabb, és vannak az írók 
a maguk mindenkori emberi gondjai

val, ami az érintetteknek ugyancsak 
legfontosabb.

Azért is lehetett kiváló szerkesztő, 
mert mindkettőt egyformán érzékel
te. „Tulajdonképpen az volt a szerepem, 
hogy összehoztam embereket” — mondja 
egyszerűen tavaly kiadott, Bokáig pezs
gőben című, Parti Nagy Lajossal ké
szült hangos memoárjában. És valóban, 
a Holmi éppen ezért volt a rendszervál
tás utáni időszak talán legkiválóbb fo
lyóirata, mert oldalain találkoztak azok 
is, akik a valóságban már szóba sem 
álltak egymással. És hiteles találkozá
sok voltak ezek, mert olyan esztétikai 
szinten zajlottak, olyan rímek, szavak, 
költői képek hordozták őket, amelyeket 
nem lehetett más szempontok szerint 
olvasni. A Holmiban  megjelenni rangot 
jelentett, pályakezdőként felért egy lo
vaggá avatási szertartással. Még a visz- 
szautasítás is megtiszteltetésnek tűnt 
Réz Pál veretes mondatokban megírt 
levelét olvasva.

Lehet súlyozni, talán a jövő iroda
lomtörténészei meg is teszik, hogy 
hosszú munkásságának melyik része 
tekinthető a legfontosabbnak. A Kosz- 
tolányi-életmű sajtó alá rendezése? A 
Szépirodalmi Kiadó szerkesztőségében 
eltöltött csaknem négy évtized alatt 
kiadott, megannyi általa szerkesz
tett remekmű? A kismonográfiái? Ne
tán a fordításai? (Olyan jelentős szer
zőket fordított, mint Cioran, Kundera, 
Gide, Semprun. Egyszer említette, 
hogy volt egy olyan becsvágya, hogy 
az ábécé minden betűjével lefordítson 
egy könyvet. Alig néhány betű hiány
zik. Újabb játék, amit azért komolyan 
kell venni.) A Holmi, ez a lap, amely 
ott készült hétfőről hétfőre a lakásán, 
amely elválaszthatatlan Réz Pál sze
mélyétől, noha a kéziratok értékelésé
nél demokratikusan minden szerkesztő 
szavazata egyforma értékű volt? 0  ma
ga azt sugallta, ha egy dolgot tehetne 
a neve mellé, az a Kosztolányi-kiadás 
lenne, nem a Holmi. Amiben persze 
benne van az is, hogy nem egy legfon
tosabb van, hanem minimum kettő, 
és az is, hogy mennyire szerette, mert 
szellemi bajvívásokhoz, hiteles érvek
kel alátámasztható értékítéletekhez 
elengedhetetlennek érezte az ilyen ki
élezett, „csak egyet választhatsz” hely
zeteket.

„Min dolgozik mostanában?” „Mit 
küld legközelebb?” Mire ehhez a kér
déshez jutottunk, kint régen besöté
tedett, a Margit hídon apró fénybo
garakként szaladtak fel-le az autók, 
kiürültek a kávéscsészék, borospoha
rak, elfogyott a Sacher-torta. Megren
delések következtek, ötletelés, hogy 
miről lenne érdemes írni, mit kellene 
lefordítani. Gyors körkép arról, hogy 
min dolgoznak mások. Még néhány rö
vid anekdota az ajtóig vezető út alatt,

néhány Holmi-lapszám útravalónak. 
Elolvasni, megírni, továbbgondolni va
lók listája a fejben.

Bár helyzete, munkája erre predes- 
tinálta volna, Réz Pál nem volt tipikus 
apafigura. Nem akart az lenni. Nagyon 
élesen látta a felavató, vállon veregető 
szerepkör visszásságait. Egészen fiatal 
szerzőkkel is tegeződött. (Velem mind
végig magázódott. Játék volt az is.) A 
„nagy idők tanúja” szerepet egyenesen 
utálta. „Kit érdekel Weöres Sándorból, 
hogy nagy idők tanúja? Weöres Sándor 
érdekli a kérdezőt” -  mondta. És ebben 
benne volt valamiféle szemérmesség is, 
a saját fájdalmak, terhek, gondok hát
térben hagyása. Azokról csak ritkán, 
elejtett mondatokban beszélt, ha be
szélt, majd ismét a nagy causeuré, a 
franciásan szellemes társalgóé lett a 
terep, aki az élet meglepő, olykor tragi
kus fordulatain grimaszol, azokat sima 
anekdotákká formálja.

Nem szeretem azokat a mondatokat, 
amelyek arról szólnak, hogy Réz Pál 
halálával véget ért egy korszak, az, 
ami a magyar irodalomban a N yugat 
megjelenésével kezdődött. Nem azért, 
mert nem igazak. Hanem, mert nem 
marad utánuk semmi. Nem mutatnak 
sehová.

Inkább azt képzelem el, hogy ül va
lamelyik európai városban egy téren, 
ahol boldog volt, ahova visszavágyott. 
És körülötte jönnek-mennek az embe
rek, akikről írt, akiket fordított, akiket 
szeretett és a hosszú élet nagy terhe- 
ként meg kellett tőlük válnia. Le-leül- 
nek az asztalához, és folyik vég nélkül 
az, amit Parti Nagy Lajos úgy nevezett: 
„rézpáli duma”.

„Ez rémes, szentimentális befejezés. 
Húzza ki! Tud maga ennél jobbat.”

Lehet, Réz úr. De ma nem. Most nem. 
Még nem.

Réz Pál. 1930. jú liu s 25. A rad  -  2016. 
m ájus 11. Budapest. Nyugodjon béké
ben.
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TAMÁS DÉNES

Az utolsó polgári regény
Vannak művek, amelyek kiszolgálnak 

már létező kontextusokat.
Vannak olyanok, amelyek megterem

tik a maguk kontextusait.
Ez a két gondolat ütközött meg ben

nem, amikor az első olvasás után letet
tem Bartis Attila A vége című regényét. 
Megütközött és harcolni kezdett egy
mással, de nem akart egyensúlyba ke
rülni, ahogyan a mérleg két serpenyője 
szokott egy hatásosnak szánt leírásban. 
Azóta újraolvastam a könyvet (kritikát 
minimum két végigolvasás után ír az 
ember), amitől mélyült bennem egyet a 
regény, jobban kiütközött rajta, ami kez
detben is zavart, egyértelműbben kiéle
sedett, ami megérintett, felkavart, de 
csak nem jutottak nyugvópontra ben
nem ezek a gondolatok, csak billegnek 
azok a serpenyők.

Olvastam és újraolvastam, ponto
sabban kétszer végigszáguldoztam raj
ta, mert egy nehezen letehető könyv 
Bartis Attila régen várt regénye, olvas
tatja magát, ehhez pedig kitűnően ada
golja az érzelmi és gondolati csomópon
tokat, hatásosan építkezik, visszatart 
információkat, vagy minden beveze
tés nélkül megelőlegez fontos dolgokat, 
erős motívumokat villant fel, majd kap
csol össze, egyszóval, rétegzetten szö
vi meg a regény összetett architektoni
káját. Megint arra kellett rádöbbennem, 
hogy mennyire jól tud írni Bartis Atti
la, akinek a kisujjában van az írás min
den fortélya, aki kitűnő, hatásos mon
datokat tud írni, megfelelő egyensúlyú 
jeleneteket tud felépíteni, rövidre fogva, 
hatalmas mesterségbeli tudással ren
delkezik. Amiben azért veszély is van, 
mert aki ennyire tudja, hogyan kell 
adagolni az iszonyatot, az végül ada
golni is fogja. Az olvasó pedig azt kezdi 
érezni, hogy vezetve van, hogy kihasz
nálják az érzékenységét, játszanak ve
le. Hiszen könnyen rámozdulunk a tör
ténelmi horrorra, ahogy egy durva, izzó 
szeretkezésre is. Amitől, főleg mert sok
szor ismétlődik, egy idő után elfásu
lunk, érzéketlenné válunk, ahelyett, 
hogy igazán megrendülnénk. Hogy ma
gam is „bartisattilásan” szólaljak meg: 
a csúcsra vagy a pokolba jobb egyszer 
odavezetni az olvasót. És még ott van
nak a hatásosan megírt mondatok, Is
tenről, a fényképezésről, a szenvedé
lyek, a traumák pusztító természetéről. 
Csak valahogy a mondatok hitelessége 
kérdőjeleződik meg, a mondatok mögöt
ti megéltség nem tud mindig megmutat
kozni. Ehhez gyakran túl tökéletesek, 
sterilek a mondatok, túl kicentizett 
minden gondolat, hatás. A szenvedés, a 
kiszolgáltatottság, az érzelmi kényszer- 
pályák mikroszkopikus ábrázolásába 
sokszor modorosság is vegyül. Ahogy a 
legelemibb megnyilvánulások, reakciók 
is gyakran tűnnek túlságosan megkom- 
ponáltnak. A regény izzásának hőfokán 
én mindenesetre több dadogást, bizony

talanságot elfogadtam volna, akár több 
hibát, kapkodást is.

Lássuk most a kontextusokat.
A regény legkézenfekvőbb kontextusa 

maga Bartis Attila életműve, pontosab
ban A nyugalom című nagyregény, ami 
-  ki gondolná -  már tizennégy éve jelent 
meg. Ennek ellenére egyértelműen az új 
regény párjának tekinthető, amit a regé
nyekben fellelhető párhuzamok, hason
lóságok igazolnak, a két mű talán túl
ságosan is kézenfekvő közelsége. A két 
regény gyakorlatilag egymásra is olvas
ható. Mindkettőben a szerző egy törté
nelmi és családi-kapcsolati pokolra nyit
ja rá az ajtót, ahogyan mindkettőt Isten 
létezésének és az ember életében való 
jelenlétének szenvedélyes keresése jel
lemzi. Csak míg az előző regényben egy 
író-főszereplő, addig itt egy fényképész
főszereplő perspektívájából éljük át az 
eseményeket. Persze vannak különbsé
gek is, az új regény tágasabb történel
mi perspektívával rendelkezik, mint az 
előző, gyakorlatilag az egész huszadik 
század -  mint csúnya bogár egy hatal
mas könyv lapjai közé -  belepréselődik, 
egészen a kilencvenes évek közepéig, de 
legkidolgozottabban a budapesti hatva
nas-hetvenes évek kerülnek bemutatás
ra. Ahogy a regény történetvezetése, sőt 
kapcsolati hálója is jóval bonyolultabb, 
és míg A nyugalomban az anya-fiú kap
csolat összetettsége dominál, addig itt az 
apa-fiú viszony intenzív megélésére he
lyeződik a hangsúly. A külsődleges ke
reteket leszámítva azonban majdnem 
teljesen azonos az a mód, ahogyan a re
gények főszereplői megélik és láttatják 
a világot, mint egy olyan helyet, ahol az 
emberek egyszerre képezik le saját sze
mélyes életükben és kapcsolataikban a 
történelem okozta borzalmakat és tra
umákat. Ahol minden emberi gesztus
ba beszivárog a történelem mérge, és el
torzítja a reakciókat, az érzelmeket és 
a gondolatokat. Nyilasok, besúgók, ávó- 
sok, ötvenhatos álhősök, kommunisták, 
domináló apák és férjek, sérült, terrori
záló anyák tettei traumatizálnak min
den emberi megnyilvánulást. Habár 
azt el kell ismernem, az utóbbi regény
ben az anya és az apa alakján keresztül, 
de ugyanúgy a grófnő és az igazolvány
kép-készítő műhely tulajdonosán keresz
tül is, beszüremkedik némi pozitivitás, 
valami igazi emberség, ami legyen bár
mennyire meggyötörve, szétcincálva, 
csak átderengi a regény sötétszürke szö
vetét. Mindenesetre a két regényt egy
más mellé helyezve megint csak mozgás
ba kerül a mérleg két serpenyője, mert 
nehéz eldönteni, a hasonlóságok és az is
métlések egymást erősítik vagy inkább 
gyengítik.

Szabad András — nevezi meg magát 
az első oldalon a regény én-elbeszélő
je, aki mintha már a nevével is foglyul 
akarná ejteni az olvasót. Micsoda név — 
horgadhat fel bennünk az indulat, és jo

gosan, mert, véleményem szerint, már 
ehhez a névhez való viszonyulásunkban 
eldől, milyen szerződést fogunk kötni a 
regénnyel. Elhisszük-e a név érvényes
ségét, vagy erőltetettnek, modorosnak 
találjuk? Tudunk-e azonosulni Szabad 
András alakjával, meg tudjuk-e érteni, 
el tudjuk-e fogadni látásmódját, érzé
kenységét, indulatait? Mert ahogy a re
gény sem teremti meg a rálátás lehető
ségét, ugyanúgy mi sem tudjuk kívülről 
szemlélni azt, ami vele történik. És ez a 
történés folyamatosan zajlik, hatszáz ol
dalon keresztül, miközben fel-le dobál 
minket a regény érzelmi hullámvasútja.

Milyen ember Szabad András? Legkö
zönségesebben a végletek emberének le
hetne nevezni, de ami leginkább szem
betűnő, az a szélsőséges igazságérzéke 
és megalkuvásra, kompromisszumra 
való képtelensége, ami azonban gyak
ran gőgösségnek tűnik és agresszivitás
ba csap át. Másrészt, elemi kiszolgálta
tottság, felfokozott érzékenység jellemzi, 
szinte mindenbe, ami vele történik, vagy 
beleőrül, vagy belehal, ugyanakkor en
nek az érzékenységnek a révén tárulnak 
fel számára a dolgok, az emberi állapo
tok nem is sejthető dimenziói. Az eddigi 
kritikákat olvasva úgy tűnik, sokaknak 
nem sikerült az azonosulás vele (példá
ul: Györffy Miklós: Goya kutyája a Feri
hegyi úton, Műút/2016), ezért számukra 
hiteltelen figurának mutatkozott a re
gény excentrikus hőse. Mégis, azt lát
ni kell, hogy egy különc és szélsőséges 
ember bemutatásán kívül magasabb té
tekkel is bír ez a regény. Szabad András 
alakján keresztül magáról az emberről 
is vall Bartis Attila, mint egy rettenete
sen kiszolgáltatott lényről, aki töreked
jen bármennyire is a jóra, mégis teljesen 
tehetetlen saját esendőségével, illetve az 
embertársai gonoszságával és a halállal 
szemben. Ezt az üzenetet próbálja nyo
matékosítani a regény Goya egyik képé
nek értelmezésén keresztül, amely egy
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sárhullámba vagy homokhegy alá süly- 
lyedő kutyát ábrázol, aminek csak a feje 
látszik. Azt hihetnénk, kétségbeesett a 
kutya -  olvasható a regényben, pedig va
lójában csodálkozik, mert nem érti, mi 
az, ami maga alá temeti, mi az, ami el
pusztítja (598. o.). Negatív üzenet ez, az 
biztos, de nem hiteltelen.

A regény minden szereplője valami
lyen borzasztó titkot hordoz magában. 
Olyan titkot, amit nem tudnak felolda
ni, amit nem tudnak egymásnak átad
ni, ezért cselekedeteikben, reakcióikban 
ismétlik meg őket. A kiszolgáltatottság
ból csak a kiszolgáltatottságba vezet út, 
a megsebzettségből a megsebzettség- 
be, amiből egy furcsa, végzetszerűség áll 
elő, ami megfosztja a boldogságtól, a be
teljesüléstől a regény vergődő szereplő
it. Ebből a zárt körből nincs igazán ki
út, sem a szerelem, sem a művészet nem 
ad feloldozást. Hiába találkozik a szere
lemmel András, ha annak megélése csak 
egymás gyötrését, sebeik feltépését fog
ja eredményezni. Ahogy a művészet sem 
segít, hiába a fotográfia az Isten ke
resésének a legadekvátabb útja, ha Is
ten csak ott mutatkozik meg a képeken, 
ahol kiég a film. Sőt a siker sem, hiszen 
Szabad Andrásból végül egy Nyugaton 
is befutott, sikeres fotóművész lesz, be
utazhatja a világot, de végül nem kér eb
ből a sikerből, mert úgy érzi, a siker ép
pen attól fosztja meg, amit keservesen 
kivívott magának, egyetlen igazi értéké
től: szabadságától.

De szabad ember-e Szabad András? 
Hiszen legtöbb energiáját felemészti egy 
értelmetlen és igazságtalan korral való 
küszködés. Aki a szerelem csodáját leg
feljebb pillanatokra tudja megélni, aki 
mintegy mellékesen, akaratán kívül lesz 
sikeres fotóművész, sőt a regény végére 
legfontosabb kérdéseit sem tudja meg
válaszolni. Mit teremt meg kívülállá
sa, konoksága? Albert Camus mondja a 
Sziszüphosz mítosza című esszéjének a 
legvégén, hogy Sziszüphoszt, a hegy lá
bánál, ahogy végigtekint összefüggéste
len cselekedeteinek során, a sziklája fe
lé indulva boldognak kell elképzelnünk. 
Bartis Attila regénye végén szintén bol
dognak nevezi főhősét. Kérdés, hogy hi- 
szünk-e Albert Camusnak. Hiszünk-e 
Szabad Andrásnak?

De lássunk még egy kontextust.
Ugyanis ez ugrott be legelőször a re

gény olvasását befejezve. Egy Tamás 
Gáspár Miklós által elindított vita, 
amely tavaly mélyen felkavarta az iro
dalmi életet. Egyik publicisztikájában 
TGM a rendszerváltás utáni irodalom 
eljelentéktelenedéséről beszélt, sarkosan 
fogalmazva azt állította, hogy a nyolc
vanas években hat hónap alatt több je
lentős irodalmi mű jelent meg, mint a 
rendszerváltás óta összesen.1 A szak
ma természetesen felhördült erre a ki
jelentésre, a bizonyítványok rögtön elő
kerültek,- pedig a kijelentésnél sokkal 
érdekesebb az a történelemfilozófiai ér
velés, amivel Tamás Gáspár Miklós alá
támasztja mondandóját. Ugyanis ő azzal 
indokolja az irodalom jelentéktelehné vá

lását, hogy szétesett egy világnézeti ke
ret, amiben a nagy művészet megszüle
tett, azok a világtörténeti konfliktusok, 
amelyek kétszáz évig foglalkoztatták az 
európai emberiséget, ha nem is megol
dódtak, abbamaradtak. A magyar iro
dalom akkor volt világirodalom, amikor 
kapcsolatban állt a világtörténelemmel 
-  állítja. „Zsugorodó történelem, aprócs
ka irodalom” -  hangzott el bonmotja.2

Miért jutott ez eszembe? Mert Bartis 
Attila regénye élesen megidézi, használ
ja a Tamás Gáspár Miklós által megem
lített világnézeti keretet. Sőt azt sugall
ja, ma is csak ez a keret létezik, hogy 
megértsük, kik vagyunk, mivel van dol
gunk a világban. „Anyám, apám, Hitler, 
Sztálin, Imolka döntötték el, miről szól 
majd az életem”-  állítja a regény fősze
replője (32. o.), amiből csak egy elem te
kinthető független változónak, Imolka, 
vagy ő sem, mert „mindenkinek meg
van a maga Imolkája” (uo.). Szabad And
rás anyja és apja életét a náci és a kom
munista diktatúra teszi tönkre. Sőt a 
regény végén a besúgóvá vált apjának a 
gondolatával is szembe kell néznie, aho
gyan sokan másoknak is (apák és anyák 
besúgóvá válásának a gondolatával egy
aránt), a rendszerváltás utáni évtizedek
ben. Mert az apákra és anyákra, fiúkra 
és lányokra levakarhatatlanul tapad a 
történelem sara.

Egy ideje kezdtem soknak érezni ezt. 
Ahogy az újabb és újabb család-, anya- 
és aparegényeken keresztül (most nem

kezdem felsorolni őket) megállíthatatla
nul ömlik rám a huszadik század szeny- 
nye. Hogy számos kitűnő irodalmi mű 
csak ezen a kereten keresztül tud szá
momra valami érvényeset mondani élet
ről, halálról, sőt még a szabadságról is. 
Pedig nemcsak a múlt van itt nekünk, 
hanem ugyanannyira a jövő is. Az „ap
rócska irodalom” gondolata számom
ra innen értelmeződik. Ahol elfogadják, 
hogy valóban az apák, az anyák, Hitle
rek, Sztálinok, Kádárok, Ceauşescuk 
döntsék el, miről szól az élet. Miköz
ben érzem, tudom, a lelket, mondjuk, 
nem csupán a besúgási kényszer, hanem 
ugyanannyira a virtuális valóság is fel 
tudja zabálni. Vagy éppen szárnyaltat
ni. Kinek mi kell, ha már a szabadság 
a tét.

Erről a kell-ről szeretnék többet ol
vasni. Az elszakadásról, az újrakezdés
ről. Ezért csak remélni tudom, Bartis 
Attila regényének a címe ennek az elsza
kadásnak a kontextusában is értelmet 
nyerhet.

A serpenyők tovább billegnek.

Bartis Attila A vége. Magvető Ki
adó, 2015.

1 Lásd. http://hvg.hu/velem eny. 
nyuzsog/20150
225_TGM_Kikerem_magamnak
2 Lásd. http://magyarnarancs.hu/konyv/a- 
magyar-irodalom-alkonya-korkerdes-3- 
resz-94057
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GOTHA RÓBERT MILÁN
V elociraptorokról

Á lta lá n o s á lla tta n  különös fa jo k ró l, 
avagy
in d iv id u á lis  m ítosza in k  önarcképe

Eszünk ágában sincs feldobni a patkót.
Még nem láttunk, tapasztaltunk eleget 
kicsiny világunk egyéni ékszerdobozaiban.
Ha az álom elvész, marad a cél, 
ha a cél elvész, magunkra maradunk, 
akár a falkából kitessékelt állatforma.
Az irány illúziója, valamint a hiány, 
a szeretet és a kiábrándulás kirándulása, 
a megnyugvás és a remény tüneménye, 
individuális mítoszaink önarcképében.

F ra k k ta la n  p in g v in

Csupán az evolúció létrájába 
kapaszkodnak, egyre magasabb 
pozíciókra pályázva, hisznek 
a természet centrifuga jelenségének, 
miszerint minden ciklikus esemény -  
megismételteti önmagát, na hát.
Ezért úsznak egyik helyről a másikra, 
szárnyas-madár társaikat keresik 
folyton, repülnének ők, de mivel.
Jelszavuk: éljen a jégkorszak!
Apró gombócai a társadalomnak, 
humorral olvasztják fel a jeget, 
mindennapjaink hasztalan 
feszültségeiben lubickolva.
Nem zavartatják magukat, ha a kamera 
csőrtől pár centire filmezi őket.
Mindenre rávágják:
Ilyen a karma.
Mélyen, délen élnek, 
néha jelen vannak 
állatkertészmérnöki országos 
konferenciákon is.

A fa lk á tla n  fa rk a s  és 
a  b á to r  bárán y

Mert mindnyájan találkoztunk egy nyájjal valahol, 
megformált bennünket a gyapjúkomfort, a hovatartozás 
jelentősége, s egy csuhát felvéve beilleszkedünk közéjük. 
Kivétel a fekete bárány, mellékszereplője 
saját történetének, aki mindent kívülről lát,
(remek kritikus és szabadságharcos hajlam) 
és persze a farkas, a magány titokzatos remetéje, 
ki ugyan létezhet falkával, de minek.
O vagányabb és veszélyesebb így.
Egy rockbárban agyonütne akárkit, 
mert eszmecserebere közben 
a világváltság nagy igazságai 
nem pont ötleteire derítenek fényt.
Mindig kedves, de ahogy alkalma 
megengedi neki, agyarával tépi 
szerencsétlen áldozatait. Sokat panaszkodik, 
szidja a pásztorokat és a proletár-pulikutyákat.

A fekete bárány a leggyakoribb bokszzsákja.
Gyakran püfölik egymást a hajnalban, majd 
egy sör/kávé után legjobb cimborák.
Bolyhos, saját sorsának száműzöttje, 
mert sokszor kiáll magáért, de minek.
Ezt kérdezi tőle a többi állat is gyakran.

Ez a sárkány éve!
(Üvölti magának torokszakadtából a tükör előtt.) 
Ezért tetoválnak annyi gyíkot az izmos fejükre 
a fejtelen, zöldben bőséges, pikkelyes 
és pénzes bankárok, halak, 
na meg a gyanús vállalkozók, 
igen különös üzleti hüllőtársaikkal.
Színhelyeit folyton változtatja a dinó.
Legutóbb akkor adta el társait 
a repülőid gazállat, amikor 
utoljára haldoklóit a bolygó.
Aszongya már jobban van.

Sokszor kicserélte gazdáját, évezredek 
óta nem sült le pofájáról a bőr /pikkely, 
akárhányon mondták is ezt neki.
A hamutárca haláltáncát figyelte 
egy lerobbant bár V.I.P. részlegén, 
kezében szivar füstölgőit orra helyett.
Arra a paleolitikus korszakra gondolt, 
mikor piromániás öregapjának távoli rokona, 
még szivar nélkül is képes volt megpergelni 
pár vidéki idillt, egy falut vagy vármegyét. 
Többek közt a háziállatok furcsa 
ruházatán csodálkozik folyton, 
a Modepolizei alapítványnak 
főkolomposa, munkatársa, ruhatervezője.

Q uázi h á z iá lla to k

Hacsak egy napra is, ma vadállatok lehetünk! 
Mondhatná a macska, kutya, malac vagy liba.
A fabulák és Grimm mesék ellenére 
a kortárs Herzog manapság a varangyos 
béka formáját akarja megtartani.
Naponta ücsörög a langyos vízben 
és a semmittevés küszöbén várja 
a nagy csodacsókot, hogy újra herceg legyen, 
legyek ura fater várában. Becsüli, ha megdicsérik. 
Intellektusa ámbár csekély, de rajongója 
az art-mániában jártasabb vadállatoknak. 
Hatszáz lóerős Pegazusával száguldozik 
százhatvankilenc kilométer per órával, 
és sokszor nekimegy a jövőhétnek, 
pedig hányszor figyelmeztette fekete macskája, 
a Babonaakadémiába járó aszfaltcica.

A d ok to ran du sz  
bölcsészbagoly

Apja, nagyapja és valahány elődje 
orvosit végzett, ő  doktorit szeretne.
Szájról szájra viszi a Hú bej jó  
híreket. A helyesírás fanatikusa, 
kulturális körökben repdeső lektor, 
mentor, esszéista és újságíró.
Akár a szentlélek -  mindenhol 
jelen van. Bohém éjszakai életet 
él, és ha ne adj Isten véletlenül 
elaludna, álmaiban is drámát 
ír, szonettet szerkeszt.
Ágról Ágra. hú (step by step) 
idegen nyelvű grammatikát 
és lingvisztikát oktat 
a vándormadaraknak, 
hogy azért külföldön is 
boldoguljanak.

2016/10. SZÁM -  MÁJUS 25. 17



SZŐCS ISTVÁN

Szárm azni, 
hej! (II.)
(Folytatás előző lapszámunkból)

Mottó:
A száj, a száj, a nagy száj, csak megvan.
De az erkölcs csak fogyatkozatban,
Hej...

(Piber J. 1611 Mandics)

IV.
„Hej, bezzeg... amikor még!” -  minden 

romantikus emlékezés, felsóhajtás ál
talában emígyen kezdődik; regősök, he
gedűsök, énekmondók ajkán, kivéve a 
hunfalvista akadémizmus torkán, amely 
a költő (József Attila) huszadik századi 
látomását visszavetíti az őskezdettől a 
középkorig:

Dudvaszedő nemzet vagyunk, értünk
mezítláb jön foltozott halál.
A „régi dicsőségünk” és az ősi nyomo

runk két olyan történészi rejtjel-kulcs, 
olykor meg éppen „eszmei tolvajkulcs” 
volt, amely korszakosán akadályozta, 
hogy a történetírás propaganda helyett 
tudomány lehessen! (A tizenhetedik szá
zad eleji mottót hasonlók előzik meg és 
követik, végtelen sorozatban!)1

Ez a hol történészi, hol borosasztal 
melletti sóhajtozás, történészi kajánság 
vagy búslakodás még fokozottabban ér
vényes a székelyekre, kezdve az „Attila 
népe” volt büszkeségétől a XII. századi 
hadi jelentésig: a „gaz besenyők és hit
vány székelyek seb nélkül a király sáto
ráig futottak!”

Mindent úgy látunk, ahogy szeret
nénk látni, vagy ahogy mások akarják, 
hogy lássuk! Annyi bizonyos, hogy az 
annyiszor emlegetett és vitatott jogi ki
váltságaik mellett anyagilag, életszínvo
nal dolgában sohasem voltak kiváltságos 
helyzetben. Három „rendjük” közszékely, 
lófő és főember... — de még a főemberek 
(„primores”) életszínvonala is a hazai 
mágnásoké alatt marad.

Ami különben a „lófő” elnevezést illeti, 
Horvát István szerint ez volt a székelyek 
„nemzeti neve”, s hivatkozik arra, hogy 
az ókorban a szkithák egyik csoportját 
Zo/é/ó'knek hívták (hippomplgi) ebből kép
ződött a lófő, a „székely” szó pedig álta
lánosan „határőr” jelentésű volt Hor
vát szerint. Akik erre nem figyeltek fel, 
azok ezt is a nevetségessé tételére akar
ták kihasználni. Szerb Antal irodalom- 
történetében olvasni, hogy Horvát szerint 
a bibliai Dávid király is székely szárma
zású volt. Holott csak arról beszélt, hogy 
Dávid, amikor egy ízben a polgárhábo
rús helyzet miatt a filiszteusokhoz me
nekült, azok az „őrgróf’ rangot és cí
met adonyányozták neki (praefectus 
provinciáé, azaz Markgraf), amit Hor
vát „határőr parancsnok”, azaz „székely 
nagy” alakban magyarosított, a hadnagy 
mintájára. (Többünk szerint azonban a 
lófő szó olyan képzés, mint pl. a legény 
meg a fáraó. Ez a le szótag tulajdonkép

pen ugyanaz, mint a leány és legény sza
vak első tagja!

A szumír nyelvben a lu szó „ember” je
lentésű, kiejtése sokak szerint lő volt; 
„lugal” szumírul „embernagy” (lásd had
nagy), de olvasták gallunak is (lásd: Gya
lu) „rendes” képzéssel. Magyarul ez a lő, 
le szótag a „levő” (lény) szónak változata! 
Vesd össze: vevő : vő, pl. oólegény! A „le
ány” értelme anya-lány; a szumírban pe
dig a „gin” egyik jelentése „szolga”, így 
tehát a „legény” szolgának értelmezhető! 
A fáraó szót a legtöbb egyiptológus „nagy 
ház” értelműnek hiszi, mivel phar az 
ház, ao pedig „nagy”, s az indogermán- 
ban megszokott sorrend szerint értelme
zik. Ám lásd a magyarban: „hadnagy”, 
nem azt teszi, hogy nagy hadsereg, ha
nem valaki, aki a hadseregben „nagy”, 
azaz a főnökök közé tartozik. És így, ha a 
„fáraó” összetételt pl. magyaros észjárás
sal olvassuk ki, egyszerűen háznagyot és 
nem nagy ház-at jelent! Esetleg várna
gyot!

V.
Általában a műkedvelő nyelvészek fő

hibája, hogy -  sokszor csak elképzelt -  
nyelvrokonságok „felfedezésénél” csak
is szókincsbeli egyezésekre figyelnek; a 
hivatásosak, a katedra-nyelvészek pedig 
csakis a nyelvtanra összpontosítanak, a 
szókincsbeli egyezéseket két „nemrokon” 
nyelv között véletlennek tekintik. így 
alakul ki az a „térkép”, amelyen a szom
szédos, de nem rokon nyelvek között a 
„véletlen” egyezések számára két-három 
százalék lehet, de a földrajzilag nagyon 
messzire — világrésznyire — eső nyelvek 
között csak 2-3 ezrelék a „véletlen” egye
zések száma! Ezért aztán amíg az ama
tőrök így szidják a hivatalosokat, hogy 
„nem veri ki a szemüket az a sok hason
ló szó”, addig a katedranyelvész őrjöng: 
„hogy nem képes felfogni, hogy abban a 
hettita szóban nem rövid, hanem hosszú 
í van!”

És valóban furcsa a valóság: példá
ul amíg a latin és magyar nyelv között 
sok a hasonló alakú és azonos vagy kö
zeli jelentésű szó — pl. fiú : fiú, vir-fér-fi; 
/ascinum: (többek közt) férfi nemiszerv; 
fluo: folyik (egyáltalán lásd Berzsenyi 
és Szabédi szójegyzékeit), a nyelvtana 
pedig annyira különbözik a magyartól, 
amennyire csak lehet, például a főnevek 
és melléknevek ragozása a nyelvtani ne
mek szerint stb. Egy zavarba ejtő és a ka
tedra által soha elfogadhatóan meg nem 
magyarázott kivétel: az andó, endő, a jö
vőidő ragja. „Epistola scribenűa est” -  le
vél írandó... ! Jövendő, teendő, leendő 
stb. — úgyhogy végül is átok alá helyez
ték: „andó-endő: kerülendő, „andó, endő: 
a magyarban nem használandó!”

Avagy a még idegenebb német nyelv
ben: „Feld”: mező, tábor, Seele: szellem, 
lélek (szellő), Geist: szellem: „gőz” (vesd 
össze „spiritus”). Ecke: sarok, azaz „ék”, 
vagy essen: eszik stb., és még sok ilyes
mi. Na most már: ha történetesen szláv 
a hasonló szó, mi sem könnyebb, mint ki
mondani: ez a magyarban átvétel; főleg 
nyugati vagy déli szláv nyelvből! Ám ha 
nyugati nyelv szavához hasonlít a ma
gyar szó: akkor kijelentik, hogy aki ész

revette: ámokfutó, őrült, délibábos, hó
bortos, zavaros agyú és így tovább. Vagy 
pláné: a szanszkrit Agni: tűz és magyar 
„égni!” És még sok szanszkrit szó, lásd 
pl. Körösi Csornánál. Vagy pláne „tej” és 
egyiptomi Tej: dajka! És ha már Egyip
tomnál tartunk, „Erpati”: „régensher- 
ceg” és: Árpád! Natori: valami ügyészfé
le és „nádor!” Kén: sárga, és kén!... Kin: 
hegyes eszköz és kínozni! És Egyiptom 
szomszédságából: ózsidó „jabad”: szol
ga, szolgálat és: jobbágy! Valamint an
gol jábad: állás! Héber „bárim” és magyar 
barom. „Gadje” és „gödölye!” „Eloah” és 
Élőisten stb.

Persze, mindez nem az én felfedezé
sem, de nem sorolhatok itt fel egy fél 
könyvtárat, ahonnét mindezt vettem! Ke
vés a saját felfedezésem: pl. ha megfordít
juk a „csillag” szó első tagját: a lies feltű
nően hasonlít a német „Licht” és a latin 
„lux”: fény jelentésű szavakra!

A magyar tudományos nyelvészek
kel kapcsolatos élményeimből nem 
tartom fontosnak elmesélni, hogyan, 
miként próbáltak ártani nekem nyel- 
vészkedő cikkecskéimért, „bekiabálá
saimért a pálya széléről”. Volt azon
ban egy valóban megrendítő élményem. 
Akkoriban, amikor megjelentek első 
„délibáboskodó” cikkecskéim, és már el
hangzottak az első „Tolvaj, fogják meg” 
és „rendőr, rendőr” kiáltások: például, 
amikor dr. Varga Zsigmond a Nyugat
ázsiai népek művelődéstörténete c. köny
ve alapján ismertettem, hogy a finnugor 
népek etnológiai képzeteire hatással le
hettek a szumírok vallási fogalmai, egy 
Kovács János nevű vulgármarxista kri
tikus bukaresti illetékes helyeken az 
íróasztalokat döngetve üvöltözte, hogy 
„a szélső nacionalizmus zászlait len
getem”, nos, akkoriban felkeresett egy 
nyelvész, egyetemi tanár, Szabó Zoltán, 
aki stílustörténetet tanított, ha jól tu
dom, a kolozsvári egyetemen, és gratu
lált a cikkeimhez, de azt mondta, hogy 
feltétlenül utána kell néznem a magyar 
nyelvészet néhány alapvető művében 
egy s másnak!

Csakhogy, becsületszóra meg kellett 
ígérnem, nem árulom el soha senkinek, 
hogy ő velem szóba állott és tanácsokat 
adott. O ajánlotta figyelmembe a Czu- 
czor-Fogarasi Nagyszótárat és Lugossy 
József írásait a hangrendi párhuzamok
ról; én addig nyelvészeti munkát magya
rul csak Bárczi Gézától olvastam; néme
tül Wundt, Köhler, C. Abel műveit, meg 
Révay Miklóst, sőt a meghamisítva taní
tott Sajnovicsot és Otrokócsi Fórist lati
nul -  de nehogy eláruljam őt! Megfogad
tam tanácsait, „egy új, más világ” nyílt 
meg előttem!

Mivel már régen halott, most nyilvá
nosság előtt is köszönetét mondhatok ne
ki! Az a jó „nyilvános” egyetemi tanár, 
aki titokban is tanít!

(Befejezése következő számunkban) 

Jegyzet
1 Mandics György Janus Pannonius és a 
rovásírás című könyvéből kiszemelve. Bu
dapest, 2015. Remélhetőleg még sokat fo
gunk olvasni e műről!
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JAKAB-BENKE NÁNDOR

A mesefilmek 
hízott bolhája
A kollektív tudatalattink filmműfaj- 

térképén vannak olyan zsánerek, amelyek 
par excellence amerikainak számítanak, 
leginkább azért, mert annyi pénz kell rá
juk, hogy annyi pénz csak Hollywoodban 
van. Európa nem szokott ennyit elver
ni filmekre, márpedig a kortárs, úttörő 
technológiák pont ezekben a látványmű
fajokban -  sci-fi, fantasy, képregényfilm -  
számítanak a leginkább, ezekkel lehet a 
legnagyobb néptömegeket becsalni a mo
ziba (ha azon néptömegek nagy része ti
nédzser is). Nehéz hát kitűnő mainstream 
európai filmet mondani ezekből a műfa
jokból, s ha egy-egy nem amerikai ren
dezőnek be is jön a kísérlet, hamar átcsá
bítják az Álomgyárba, hogy ott fusson be 
(noha legtöbben csak elvéreznek). Az el
eddig teljesen másfajta filmekkel kényez
tető Matteo Garrone felveszi a kesztyűt, 
és csatába száll azzal az előítélettel, hogy 
Európa nem tud jó fantasyt gyártani. 
Nos, sikerül is neki, meg nem is.

Sikerül, mert az alapterv azért össze
jött: fantasy is, látványos is, nagy költ
ségvetésű is, sztárok is vannak benne (ha 
még Salma Hayek és Vincent Cassel an
nak számít), és európai is. Sőt, olyannyi
ra európai, hogy Giambattista Basile 17. 
századi író és udvaronc mesegyűjtemé
nyéből, a Grimméknek és Perrault-nak 
is inspirációként szolgáló Pentameronbó\ 
adaptál mindjárt három darabot.

INEMATOGRÁF

És nem is sikerül. Nem azért, mert 
filmje nem lenne jó -  csak annyira más
valami lesz ebből a végére, hogy nehezen 
fogja megtalálni a célközönségét. Marke
tingje némi horrorisztikus felhanggal is 
operáló mesefilmet ígér, ezzel szemben vi
szont a tavalyi év egyik legfurcsább nagy 
költségvetésű kísérlete látható, amely leg
alább annyira szerzői, mint műfaji -  nem 
is csoda, hogy egyik forgalmazó sem mer
te bevállalni sem Romániában, sem Ma
gyarországon. Az Egyesült Államokban 
is csak most, szinte egy év késéssel megy, 
de az ottani közönséget még az sem ha
totta meg, hogy az egész film eleve angol 
nyelven forgott. Nem csoda: Basile meséi 
annyira furcsák, hogy az alcím ellenére 
(A mesék meséje, avagy a kicsik mulatta- 
tásá) nemigen ajánlhatóak kicsiknek, plá
ne így, megfilmesítve. Felnőtteknek szó
ló mesék ezek, de horror nincs bennük 
annyi, hogy legalább az ilyesmire fogé
konyak érdeklődését felkeltse. Ami kár, 
mert bizarrsága ellenére, vagy inkább 
pont azért, a tavalyi év egyik legizgalma
sabb filmje a Mesék meséje.

A három történet csak nagyon lazán 
van összekötve, hál’istennek nem eről

tetik az egy jelenetben való kicsúcso- 
sodást, holott párhuzamosan vágták a 
sztorikat. Ez a szkeccsfilmszerűség ál
dásos megoldásnak bizonyul, mert a há
rom történet külön-külön nagyon kevés 
klasszikus dramaturgiai vonzerővel bír
na, mondhatni olyannyira követik a me
sék „logikáját”, hogy nehézkesen férnek 
fel a mozivászonra, mintha csak egy ha
talmas expozíció lenne mindenikük. így, 
egymásra vagdosva viszont nincs alkal
munk megunni őket.

Egy terméketlen királynő (Salma Ha
yek), aki mindent feláldozna egy fiúért; 
egy bolhát hizlaló király (Toby Jones), 
aki feláldozná egyetlen leányát egy hülye 
heppjéért; és egy másik király (Vincent 
Cassel), akinek szexuális étvágya furcsa 
tettekre inspirál egy kiöregedett, megfi
atalodni vágyó testvérpárt — mindegyik 
mese valamiféle emberi gyarlóságot emel 
ki és visz el olyan extrém helyzetekig, 
amelyek a mai, politikailag korrekt és ki
lúgozott meséktől már elképzelhetetle
nek lennének. Kultúrtörténeti barango
lás is ez tehát, a „sötét” európai középkor 
tudatalattijába, ahol minden megtörtén
het, és rendszerint meg is történik: az el
ső történet királynője egy lemészárolt al
bínó tengeri szörny szívétől esik teherbe, 
párhuzamosan egyik szűz szolgálójával, 
a második sztori bolhája báránymére
tűre nő, és megnyúzattatik, a harmadik 
történetben pedig az átvert király kidob
ja az ablakon az este még kényeztetett 
öregasszonyt, de az nem hal szörnyet. 
Féltékenység, irigység, félreértelme
zett becsület, apai hanyagság, kivagyi
ság, mohóság, önzés — csak úgy röpköd
nek a sztorikat működtető fő- és albűnök 
(mert kétségünk ne legyen: azok az iga
zi főszereplők). Igaz szeretet/szerelem he
lyett mindegyik szereplő valami gyors ki
elégülést keres. A kötődés, a ragaszkodás 
kudarcáról szól hát mindhárom mese, és 
ez így van rendjén: a kényelem és a betel
jesülés még nem ihletett semmilyen erős 
narratívát, még mesét sem. És mindezzel 
együtt ráeszmélünk, hogy ezen fantasyk 
szinte mindegyike testhorror. Átváltozá
sok, élve megnyúzás, ikrek két anyától, 
megfiatalodás — szinte mindegyik vágy 
és bűn(össég) a testhez, a testiséghez 
kapcsolódik, és ezzel együtt a méltó, gro
teszk büntetés szerepét is betölti.

Amikor mesékről beszélünk, rög
tön Propp, az ő klasszikus mesemodell- 
je és annak filmes alkalmazásai (Csilla
gok háborúja stb.) jutnak eszünkbe, pedig 
jóval többről is lehet szó — ezek a mesék 
szörnyűségükben is sokkal őszintébbek
nek, urambocsá’ valószínűbbeknek tűn
nek, mint a legkisebb fiús történetek. Ez 
valószínűleg annak is köszönhető, hogy 
javarészt mellőzik a happy endet, „tanul
ságuk” mindig kesernyés szájízt hagy a 
nézőben. Garrone pedig ehhez találó, lát
ványosságában is szűkszavú rendezés
sel kényeztet, nem rág szájba semmit, 
nem mondatja ki a szereplőkkel a lénye
get, hanem gyönyörű képekben, fantasy- 
műfajtól szokatlanul hosszú beállítások
ban mesél, szinte szenvtelenül elmélázva 
egy-egy beállításban.

A képi világ ehhez mérten parádés, de 
minden színessége ellenére is van benne 
egyfajta naturalista hűvösség, kimértség, 
s ettől a bemutatott tartalom csak még 
inkább örökérvényű (és szürrealistább) 
lesz. A néha elég rosszul illeszkedő CGI-t 
pedig olyan, mára alig használt „analóg” 
technikák egészítik ki, mint a megépített 
szörny- és bolhamakettek/bábok, amitől 
időtlenebb és valószerűbb lesz minden -  
a nagyszerű eredeti helyszínekről nem is 
beszélve.

Bátor kísérlet ez tehát, nagyjából min
den regiszterében valahol félúton egyen
súlyoz: műfaji és szerzői, mainstream és 
arthouse, mese és horror között. Hatal
mas szüksége van az európai filmgyár
tásnak efféle tabudöntögető, határsértő, 
hizlalható, nagy költségvetésű művek
re, még ha a pillanatnyi jutalom (értsd: 
nézőszám) csekélynek tűnik is — hiszen 
a kultuszfilmek is kicsin kezdik. Bolha
ként, akár.

Tale o f  Tales -  II racconto dei 
racconti (Mesék meséje), színes olasz- 
francia—angol film, 125 perc, 2015. Ren
dező: Matteo Garrone. Forgatókönyv
író: Matteo Garrone, Edoardo Albinati, 
Ugo Chiti, Massimo Gaudioso. író: 
Giambattista Basile. Operatőr: Peter 
Suschitzky. Vágó: Marco Spoletini, Ale
xandre Desplat. Szereplők: Salma Ha
yek, Vincent Cassel, Toby Jones, John 
C. Reilly, Shirley Henderson, Hayley 
Carmichael, Bebe Cave.

2016/10. SZÁM -  MÁJUS 25. 19
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Öregek könyve. Belső pusztulás
Jó látni, hogy a vers drámai szöveg

ként is működőképes, még ha nem is 
ilyen okokból jött létre -  nem azért, hogy 
átformálva, színházi térben folytatódjon, 
teljesedjen ki a színház okozta átválto
zások súlya alatt. Mert ezt történt Szi
lágyi Domokos Öregek könyve című, ön
álló kötetben megjelent, már ezáltal is 
önálló életre ítélt hosszúversével is. Azon
ban nem a színház az első társművészet, 
amely szoros kapcsolatba került Szilágyi 
Domokos versével, hiszen a verskompozí
ció teljes, mélyebb értelmezéséhez Plugor 
Sándor rajzai is hozzá tartoznak. Szi
lágyi Domokos szövege tehát már a kez
det kezdetén elhelyeződött egy sajátos, 
különböző értelmezési lehetőségeket ma
gába foglaló térben, amely, mint ismét ki
derült, a színház számára is izgalmas, 
téttel bíró kihívást jelenthet.

P  EÁTRUM
Az alternatív színházi terek felől a kő

színház felé közeledő Mihaela Panainte a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház stú
diótermében állította térbe, hozta a kő
falakon belülre azt a szöveget, amelynek 
alapján Panainte néhány évvel ezelőtt 
már létrehozott egy előadást, csakhogy 
ott a versszöveg inkább monodrámaként 
működött, egyetlen színész (Harsányi At
tila) megjelenítésében.

A 2012-es ecsetgyári produkció sokkal 
jobban kötődött a szöveghez, annak teljes 
elhangzásához — az alternatív színházi 
tér ellenére a vers jelentette a meghatáro
zó alapot, az új rendezői elképzelés azon
ban már drámaszövegként nyúl az Öre
gek könyvéhez, kiindulópontnak tekinti a 
valamivel több mint egy órás előadáshoz.

A szöveg jelentős része elhangzik a já
téktérben, ha ki is maradtak részletek, 
ez az előadásnak a szöveg hangulatához 
való viszonyát nem ássa alá -  mert az, 
ami versben megfogalmazódik, itt kel
lő erővel jelenik meg, díszletben, jelmez
ben, színpadi mozgásban, dialógusban. 
Dialógusban, mert ezúttal kétszereplős 
előadást láthatunk. A szövegből Dimény 
Áron és Sinkó Ferenc játéka által lesz 
párbeszéd, olyan párbeszéd, amely a szö
veget is mindegyre értelmezi, új megvilá
gításba helyezi. Felhívja a néző figyelmét 
arra, hogy az Óregek könyvé ben legalább 
két hang különböztethető meg. Egy ko
mor, beletörődő, gyászosan lázadó hang, 
amit Dimény Áron szólaltat meg, és egy 
másik, ironikusabb, halállal játszó-kötöz- 
ködő, amit Sinkó Ferenc jelenít meg.

Az öregségről és halálról szóló játék, 
az öregséggel és halállal való játék az elő
adás, amely az öregség hétköznapjai fe
lől indul, a tárgyakkal való kapcsolatban, 
szöszölésben, mozdulatok ismétlésében is 
tetten érhető, hogy fokozatosan lépjen át 
a másik térbe, ami egyértelműen a más,

a másik világ, ahol, különösen az előadás 
második felében -  Sinkó Ferenc egy elvon- 
tabb, szimbolikus terrénumra lép, magát 
a fenyegető időt, a halál közeledtét, magát 
a halált is megjeleníti. Sinkó az ironikus, 
a kötözködő, a házsártos öreg megformá
lása felől indít, aki kezdetben mint „a má
sik öreg”, az akaratát mindenáron keresz
tülvinni akaró vénség jelenik meg, hogy 
végül, az előadás egyre metaforikusabb, 
éppen egyszerűsödése által egyre több je
lentést hordozó terében maga is többértel
mű jellé egyszerűsödve jelenjen meg, majd 
vonuljon ki fokozatosan az előadásból, 
amely éppen a kivonulás, az átlépés lép
csőinek, fokozatainak megmutatása által 
válik önmagán túlmutató, a túli térbe át
helyeződő szellemi térré.

Á fő- vagy inkább első szereplő, „első 
öreg” azonban mégiscsak Dimény Áron, 
aki nem csupán önmagával, de „a másik 
öreggel” is szembesül, a másik, a más, a 
túli, hosszú távon legyűrhetetlen hatal
mával. Azzal, hogy a korábbi időkben 
teljesen szokatlan, groteszk, töredezett 
mozdulatok sorára kényszeríti, valami 
külsőnek érzett, és érzékelt „másik öreg”, 
ami maga az öregség, maga a beletörődés 
lehetetlensége. Dimény Áronnak, ponto
sabban a nézők által látott „első öregnek” 
éppen ezzel kell szembenézni, és ezt kell 
valamiképpen színészi megformáltság- 
gá tenni. Az előadás első felében használt 
gesztusai kezdetben, alulírott néző szá
mára visszafogottnak tűnnek, már-már 
a színészi jelenlét kellő erejét kezdeném 
hiányolni, ám mindez értelmet nyer az ív 
miatt, amit a színészi gesztusrendszer si
keresen leír végül. Alakításában úgy jön 
létre a színészi jelenlét, hogy közben fo
lyamatosan lehántja magáról a lehetsé
ges mozdulatok jelentős részét, egyszerű, 
önmagában mégis fennmaradni képes 
színházi jellé alakul át. Dimény Áron, ha 
az alakítás egyetlen, ám fontos részletét 
emeljük ki — nem visszkézből, de mégis
csak kézből oldja meg mindezt. Érdemes 
megfigyelni az előadás kezdetén még né
miképp művészi kézfejet, és azt az elgyö
tört, a magatehetetlenséggel szemben 
még külön energiákat raktározó kézfe
jet, amely az „első öreg” lábán pihenni 
látszik. Pihenni látszik, mert a kezek ko
mor nyugalmában ott van a vesztes hábo
rú, de az egy-két még megnyerhető csata 
is. (Ha volna rá alkalom, érdemes lenne 
erről is írni: Bogdán Zsolt keze és tenyere 
a Keresztes Attila által rendezett Romeo 
és Júliában, Bíró József keze és alkarja 
a Ványa bácsiban, Dimény kézfeje és uj- 
jai itt.) A fiatal/középkorú színészi test a 
fent leírtak okán tud öreggé alakulni -  
átváltozni.

Az előadás nem tűzi ki céljának, de még
is, és éppen a kihangsúlyozás csapdájának 
elkerülése okán szól az átváltozásról.

Ebben fontos szerep jut Varga-Járó Ilo
na ez alkalommal is nagyszerű maszkjai
nak, amelyek a commedia deli arte, vala
mint a Kantor-féle halászínház irányába

történő, villanásnyi, ám pontos, jól célzott 
kikacsintást is lehetővé teszik (ez utóbbi
ra a tulajdonképpen halotti maszkban is
kolapadba ültetett szereplők utalnak).

A maszkok felvétele egyértelműen jelzi 
az átlépés folyamatának kezdetét, ahol a 
nemiség is elveszti jelentőségét -  a hosz- 
szúvers szövegét mondva a két maszkot 
hordó férfiszínész idős házaspárrá alakul 
át (utalás ez Plugor öregasszony-ábrázo
lásaira is!). Az átlépés pedig akkor érhe
tő tetten, amikor „a második öreg” által 
megragadott maszkból, ebből a még itte
ni színházból is kihull az „első öreg”.

Az itteni előadás ekkor és ettől már a 
végéhez közelít, megjelennek a díszlet
munkások, kiviszik a műanyagból ké
szült, laboratóriumot/vágóhidat idéző át
tetsző, műanyag függönyöket és az „első 
öreg” ott marad egyedül, a kezét nem fog
ja, foghatja már senki.

Mihaela Panainte jól, határozottan és 
más irányba lépett tovább a korábbi Öre
gek könyve-rendezéshez viszonyítva. He
lyenként, egy-egy jelenetet érdemes lett 
volna néhány másodperccel rövidebbre 
nyesni, az előadás egyébként feszes volta 
okán. Megfontolni, hogy a koporsójelenet 
mennyire beágyazható egy ilyen, a nem
konvencionális terekben létrehozott elő
adásoktól eltérően használt játéktérben, 
de a zárójelenet elég erős ahhoz, hogy az 
elvarratlanabb szálakat is elfelejtsük -  
mert a záróképben az „első öreg” úgy áll, 
az immáron túli előadás terében gomoly- 
gó füst közepén, ahogy Caspar Friedrich 
David vándora a ködtenger felett: egye
dül, nem saját korábbi világára figyelve — 
már nem itt. Akár a néző a többiek között.

Kolozsvári Állami Magyar Színház.
Öregek könyve. Szilágyi Domokos műve 
nyomán. Szereplők: Dimény Áron, Sin
kó Ferenc. Rendező: Mihaela Panainte, 
díszlet- és jelmeztervező: Carmencita 
Brojboiu, dramaturg: Balázs Nóra, ko
reográfus: Yves Marc, Györgyjakab 
Enikő, zene: Şerban Ursachi, maszkok: 
Varga-Járó Ilona, ügyelő: Böjthe Pál.
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M ézsűrű
csöndben
„Leginkább a pállott, édeskés szagok 

miatt volt olyan ez a hely, ez a gyárak
kal és magára hagyott telkekkel határolt 
kerület, mintha a teremtés kapott volna 
még itt néhány utcányi teret, hogy tom
bolja ki magát kedvére.” (A haza szerete
te) A sűrű sötétség, a tejbegríz állagú női 
testek és a televízióból kiszűrődő hangok 
nyomasztó egyvelege nehezedik a vidék
re és a városra egyaránt. A gyilkosságok 
ebből a légkörből születnek, majd olvad
nak vissza észrevétlenül. Úgy fest, a ho
mogénnek tűnő valóság megtörhetetlen.

ritika
Papp Sándor Zsigmond A Jóisten meg

vakul című legújabb novelláskötete a kö
zöny és a reménytelenség, a kegyetlenség 
és a tehetetlenség képeinek együttese. 
Bár az élettörténetek, helyszínek, tapasz
talatok és gondolatok különbözőek, a 
megrekedt hétköznapok és a rádió zöre
je mindenbe beleivódik. Az uniformizá
lódott egyének arcán egy pillanatra sem 
sejlik fel a szomorúság vagy az öröm jele, 
csupán a tv-készülékek kékes remegése; 
csak ennyi maradt a külvilágból. A vér 
az egyetlen, ami árulkodni tud a szavak 
és az illendőség mögötti ismeretlenről, a 
lélekről és a testről. Talán ez az oka an
nak, hogy mindenki félti saját, igaznak 
hitt nedvét. A szokatlan halálesetek már- 
már természetes jelenségekként köve
tik egymást, az elkövetők szemrebbenés 
nélkül végeznek áldozataikkal (akárcsak 
Pank István, aki Krisztus-pózban szegzi 
feleségét a falra, ezzel is bizonyítva, hogy 
„van kiállás és büszkeség ebben a sokat 
nyúzott népben”, A z isteni jel). A környék
beliek pedig ezen események által kap
nak lehetőséget saját ügyes-bajos dolga
ik megvitatására (mint az, hogy hogyan 
jutott Olasziné egy szép szelet karajhoz 
a Prímahúsban vagy kihez jár ebédelni a 
nyomozó, A gomb). Az elkövetők személye 
és az események körüli felfordulás mind
végig hangsúlyosabb, mint az éppen ak
tuális tragédia. Bár a gyilkosságok he
lyenként gyomorforgatóak, a hétköznapi 
játszmák és a sűrű köd borította bérhá
zak világa folytonosságából fakadóan 
nyugtalanítóbb. Csupán a halál vagy a 
teljes ignorálás segíthet kilépni ebből az 
émelyítő, gyomorfekélyes körforgásból, az 
a mézsűrű, tapadós csönd, mely a Kurpu 
által belakott pincét tölti ki, s melynek 
varázsát a helyszínen lévő rendőr is meg
érzi (A haza szeretete).

Ebben a zárt, kelet-közép-európai való
ságban a néhány falra ragasztott poszter 
és egy prospektus ablakként nyílik a szí
nes hétköznapokra, s csak bentről kém
lelhető a távoli vitorlás, a hullámzó ten
ger, vagy az Alpok égbe nyúló hegyláncai.

A tér addig szűkül a szereplők körül, míg 
épp csak egy levegővételnyi hely marad, 
meg a porlepte kilátás. A másság érzete, 
a havas hegyek képe azonban a város szé
lére is beköltözik egy pillanatra: a hetes 
szám helyén, mely Piroska és Pista új ott
hona lett volna, nőni kezd egy hegy, mely 
egyszeriben eltakarja az egész utcát. De 
ez másmilyen -  „Műanyag hósipka fedte, 
és marcipánmosolyú svájciak integettek 
a fenyvesek mögül, ahol pöfögve kígyó
zott a vonat, és enni való zergék szökdös- 
tek a fémesen kongó sziklákon, melyek 
tövében pirinyó keresztek jelölték a fele
lőtlen hegymászókat.” (Az isteni jel) A so
rozatok, kvízműsorok és betonlapok út
vesztője ez.

Egy másik szabadulási lehetőség a me
zőn heverő roncsautó, ahova kezdetben a 
gyerekek járnak játszani, később felnőt
tek kapaszkodnak a kormányba, miköz
ben azt képzelik, hogy autópályán halad
nak. Sőt, akad olyan is, aki berreg hozzá. 
A járgány azonban nem indul, csak las
sacskán ronccsá válik, s vele együtt a sza
badulás illúziója is megszűnik. (Fogak)

Mindeközben a történetek már jól is
mert jelenségeket elevenítenek fel: Szelé- 
nyi a pincelejáró melletti sarokban tart
ja a fiától kapott, sokváltós biciklit, mert 
ez tűnik a legbiztonságosabb zugnak egy 
olyan környéken, ahol mindent elvisz
nek, ami szimpla ütéssel vagy rángatás- 
sal mozdítható. (A haza szeretete) Poshik 
Gyula csokit gyömöszöl a vizsgabiztos 
zsebébe, hogy végre megszerezhesse az 
oly régen óhajtott jogosítványát. (A del
finember) Regina pedig igyekszik úgy ját
szadozni a szavakkal, hogy a lehető leg
jobb színben tűnjön fel Fărcaş nyomozó 
előtt, s határozottan kifejti véleményét, 
miszerint a románok mindig kerülő úton 
próbálták megszerezni azt, ami másként 
nem ment. (A gomb)

A zárt kompozíciójú szövegek, a tömör 
és érdesnek ható mondatok szabályos 
mértani formaként mintegy körülzár
nak, s egymásba érve a teljes elidegene
dés és abszurditás világát szülik. Ebben 
a rendszerben egy gombnyomással min
den megállítható, csupán a kitörni vá
gyó, az őrültség jellemzőit magukra öl
tő személyek bizonyulnak cselekvőnek, 
élőnek és megingathatatlannak. A lakók 
önkényesen kialakított formákba prése
lődnek, limonádét és bivalytejet isznak, 
miközben nap mint nap ugyanazt a ko
reográfiát követik: „Mert ha az úriem
berséget Bazsányiné valakire ráaggat
ta, a mellére szúrta, akkor csakhamar az 
egész ház átvette, az illető globálisan lett 
úriember, a földszinti hentestől a padlás
szobában lakó éjjeliőrig senki sem merte 
megkérdőjelezni a kivívott hatalmat.” (Az 
úriember) A személyes akaraterő tárgyak 
birtoklásában merül ki: az én pincém, az 
én tévém, az én nőm eltörli a „mi” fogal
mát, a tulajdon görcsös kapaszkodást, fé
lelemmel átitatott létezést eredményez. 
Mindez azonban kicsit sem meglepő egy 
olyan önkényuralmi rendszer küszöbén, 
melynek talán egyik legjellemzőbb motí
vuma a sorban állás. Míg a teret leylandi 
ciprusok, kaukázusi babérmeggy és szín
váltó korallberkenye frissíti, az emberek 
őrültségbe mosnak minden kérdést, fé-

Papp Sándor Zsigmond
r  •oisten

leimet és egyhangúságot. Ezekben a tör
ténetekben tettek örökítik át a szavak 
funkcióit, tekintetek és léptek kommu
nikálnak egymással, ezek tartanak ösz- 
sze egy már-már széteső világot, mely ön
magából vet ki minden létezőt: „Tegnap 
is arról próbálta győzködni Bőhmöt, hogy 
ideje lenne alaposan kiszellőztetni ezt az 
odút. Már nem is szavakkal, mert az nem 
használt. Állt a szoba közepén, és jelen
tőségteljesen, csípőre tett kézzel nézte 
az ablakot. Már attól lehetett félni, hogy 
magától nyílik ki, és a huzat valóban ki
söpör mindent, az elhasznált gondolatok 
páráját éppúgy, mint a meg sem született 
ötleteket.” (Kék fény)

A humorral tompított groteszk, élet- 
szagúan kegyetlen történetek egy isme
rős, Bodor Adám prózájára emlékeztető 
világot idéznek fel. Egy olyan körforgás 
részeivé válunk, mely könnyedén beda
rál, ugyanakkor azonban teret ad a kér
dezésre és a felismerésre. Egy valós kom
munikáció nélküli, szürke sarok ez, ahol 
az elveszettség érzete egymás ellen for
dít vagy közönyössé tesz. Érzékenység
gel, önző gondolatokkal és indulatokkal 
telt emberek ülnek fel nap mint nap az 
autóbuszra, s haladnak az általuk kijelölt 
cél felé, vagy egyszerűen: sehova. Ahogy 
az utolsó novellában teszi az öt uta
zó: „Mindjárt megmozdulnak. Valahogy 
mindig erre a kivételes pillanatra vá
runk a kirakatok előtt is, nem? De aztán 
mégsem történik semmi. Talán túl gyá
vák hozzá? Túl számítóak? Vagy a vasár
nap túl csendes? Beérik azzal, hogy ez az 
utazás is csak egy legyen a sok százból. 
Mint egy pillanat a sok millióból. Egy át
lagos nap átlagos délelőttje.” (A katarzis 
nehézségei)

És valahogy sosincs vége...

Papp Sándor Zsigmond: A Jóisten  
m egvakul. Libri Kiadó, Budapest, 
2014.
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H erm en eu tikai eg y ü ttérzés R agyog a kedvünk!
Gilbert Edit: Az együtt

érzés irodalm ai és vonza- 
tai. PONT Kiadó, Budapest, 
2014.

Hiányzik a bizalom, a jóhi
szeműség, a nyitottság egymás 
irányában művész és kritikus 
között -  véli Gilbert Edit, s diag
nózisára ez a 2006-2013 közötti 
írásokat összegyűjtő' kötet lehet
ne megoldási javaslat. A szerző 
ugyanis a maga irányából meg
teszi a lépést: hangsúlyozottan 
esszéisztikus, de irodalomelmé
leti diskurzusokban (hermene
utika, a feminista irodalomtu
domány szólamai stb.) edzett 
vizsgálódásainak nem pusztán 
tárgya a „narratív empátia”, ha
nem ő maga is — kritikusként, 
irodalomtörténészként — meg
értéssel és együttérzéssel fordul 
beszédmód szintjén is az irodal
mi alkotásokhoz, és emiatt na
gyon szimpatikusnak tűnnek e 
kötet kérdésfelvetései.

A Gilbert által javasolt 
„együttérzés” nem a megható- 
dottságot feltételezi, hanem a 
művészetnek egy olyan megkö
zelítését, amelyben a kritikai- 
értékelő mozzanatok apropó
ján az elemző azt próbálja meg 
belátni/megérteni, hogy mi az, 
ami az adott szövegben műkö
dőképes és miért. Ehhez pedig 
szövegen kívüli tényezőket is -  
a szerzői biográfiáktól, a kultu
rális beágyazottságtól a befoga
dás dimenziójáig -  figyelembe 
vesz; asszociációi interdiszcip
linárisak (tánc, színház, mé
dia). Ezzel a fajta odafigyeléssel 
függnek össze a biblioterápia 
kapcsán az irodalom(tanítás) 
hasznával kapcsolatos elmélke
dések, a szociológiai érzékeny
ségek irodalmi leképeződésé

nek a keresése (például a „nő” 
és a „vidék” fogalma), a popu
láris és a művészi viszonya, az 
önéletrajziság, a többnyelvű
ség és a fordítások kérdésköre. 
Magyar—orosz érdeklődésének 
középpontjában olyan szer
zők munkássága áll, mint Sza
bó Magda, Polcz Alaine, Tompa 
Andrea, Tóth Krisztina, Kama
rás István, Turczi István, il
letve Ljudmila Ulickaja, Juli
ja Voznyeszenszkaja, Csehov, 
Dosztojevszkij, Viktor Jerofejev, 
Alekszandr Melihov.

Azonban a túlontúl sokol
dalú reflexiók, a kijelentések 
óvatos, szinonimahalmozásos 
pontosítása, az eufemisztikus 
megfogalmazások gyakran ki
billentenek az érvelések gondo
latmenetéből, s a nagyon izgal
mas tanulmánycímek keltette 
elvárásokat nem mindig elégíti 
ki ez a lényegében eszményi, ni
velláló, egyensúlyozó szándék. 
Felmerül így a kérdés, hogy a 
Gilbert által javasolt együttérző 
művészetértelmezés milyen mó
don válhat folytatható gyakor
lattá.

CODĂU ANNAMÁRIA

Jancsik Pál: Kedvünk ra
gyog, mint az ég. Kürti Andrea 
és Sipos Gaudi Tünde rajzai
val. Koinónia, Kolozsvár, 2016.

Talán nem túlzás azt monda
ni, hogy az 1936-ban született 
Jancsik Pál költő pályafutásá
nak legszebb verseskötetét adta 
ki a kolozsvári Koinónia Kiadó. 
A Kürti Andrea és Sipos Gaudi 
Tünde illusztrációival gazdagon 
díszített, Kedvünk ragyog, mint 
az ég című kötet azon gyerekek 
számára is izgalmas olvasmány, 
akik a betűk világával még nem 
ismerkedtek meg, s csupán a szí
nek kavalkádja, az állatok és 
növények világa bűvölik el — a 
kötetet átlapozva bizton állítha
tom, lesz ámulni valójuk bőven.

fáhülszöveg
A kötet alcímében — Versek gye
rekeknek -  célzottan a gyerekkö
zönségnek szóló vaskosabb kö
tet szerkezete is a gyerekolvasó 
szemüvegéhez igazodik: először 
a négy évszakhoz kötődő verse
ket olvashatjuk négy külön cik
lusba rendezve: Tavaszi tánc, 
Kánikula, Jön az ősz és Itt van a 
tél. Utána a világnak egy, a gye
rekeket elbűvölő univerzumába, 
a növény- és állatvilágba kala
uzolnak Jancsik versei. A mon- 
dókákra, felelgetős versekre, ta
lálós kérdésekre alapozó versek 
nem akarnak többet, mi lénye
gük: a gyerekolvasókat elringat
ni, andalítani, megismertetni 
velük a körülöttünk lévő vilá
got, ismertetőjegyeket felsora
koztatni, dúdolni és danolni ta
nítani őket. Mindezek mellett a 
kötetben alkalmi verseket is ta

lálunk (Óvodai búcsú, Nagytatá
nak stb.), egy-egy, a gyermeki lé
lek számára fontos alkalomhoz 
kötődő ritmusokat (Karácsony
kor), vagy épp a hétköznapokhoz 
kötődő élményeket foglal rímes 
történetekbe a szerző (Fagylalto
zás, A kótyagos villamos). Olyan 
eseményeket, történeteket, ame
lyekben a gyerekolvasó magára 
ismerhet, sőt az egyszerű törté
neteket hallva maga is történet
mesélésbe kezdhet.

A kötet külön érdekessége, 
hogy tartalmazza Jancsik Pál 
gyerekversfordításait is: Hei
ne, Arghezi, Bertolt Brecht, Ni
na Cassian mutatja meg másik 
arcát nekünk: „Gyermekláncfű 
bóbitáját/könnyű szellők him- 
bálgatják//Ha ráfújok, mint 
a felhők/szállanak a kicsi er
nyők, //és csupaszon marad a/ 
szára, mint egy furulya” (Nina 
Cassian: Gyerkmekláncfű).

Rövid, a gyermeki léptek
hez igazodó verssorok, a ma
gyar nyelv ritmusa, nyelvtörői, 
mondjuk hát együtt: „Szemelge- 
tem szedremet, teleszedem ved
remet”.
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Jazzybirds: On the Road
Amikor két évvel ezelőtt a Birth című el

ső lemeze megjelent, a Jazzybirdsről tud
nivaló volt, hogy sokkal többre képes, mint 
amit a lemez megmutat belőle. Mintha 
legalábbis valamiféle elfogódottság vagy 
gátlásosság vett volna erőt rajta, ami
kor egy tettként eltervezett, megszerkesz
tett, közreadott, a bármikori visszahall- 
gathatóságnak kiszolgáltatott produkció 
küszöbe elé ért. A maximum, amit vállal
ni mert: a tetszés. Érezhetőleg a hallga- 
tók/vásárlók megnyerése volt az egyetlen 
követhető nyomvonal, amely miatt jobbá
ra standard számok vezérmotívumaira ha
gyatkozva, különösebb invenció nélkül és a 
saját, önálló programot szinte elhallgatva 
„csinálták meg” a Birth-öt.

Az elegyességnek, a folt-technikának, 
a szárnypróbálgatásnak és a kellemes ze
nélésnek mint célmaximumnak a gyanús 
komplexitása az, ami miatt a Jazzybirds 
vezető zenésze, Csergő Dominic ma szecs- 
kadzsessznek mondja a Birth-öt, amely 
után a második lemezüket, a nemrég 
megjelent On the Roadot tekinti voltakép
pen zenei pályaívük, önálló megszólalá
suk kezdőpontjának. így tehát nem annyi
ra a Birth a születés, mint inkább az On 
the Road -  parafrazálhatnánk Csergőt.

Kétség sem fér hozzá, ennek az album
nak van arca. Tíz számának elsó'sorban 
a szerzőség ad koherenciát (mindtíz ze
ne Csergő Dominic kompozíciója); másod
sorban a szövegesség: a tíz számból há
rom román nyelvű, egy magyar, a többi 
angol (a szövegek szerzői: Maria Ludmila 
Pascu és Csergő Dominic). Minden továb

bi nélkül állítható, hogy ezen a lemezen 
autonóm zenei tettek is vannak, önállí
tás, stílustudatosság, zenére irányultság 
az instrumentalizmus helyett. Van prog
ram és profil. (Pszeudo)első állomásnak 
nagyon jó.

Ami továbbá megnyerheti a hallgatót: 
az On the Tíoari-zenékben testet öltő ba
rátságos vendéglátás. Hiszen a Jazzybirds 
törzsemberein túl -  Szép András (billen
tyűs hangszerek), Antal Attila (nagybőgő, 
basszusgitár), Csergő Dominic (ütőhang
szerek, ének), Koncz Kriszta (ének) — egy 
bukaresti fúvóshármas is bőségesen köz
reműködött a felvételekben: a Rádiózene
kar muzsikusai (a trombitás Sebastian 
Burneci, a szaxofonista és fuvolista Paolo 
Profeţi és a harsonás Florian Radu), illet
ve egy kolozsvári vonósötös.

A Jazzybirds név a zenei válfajra világí
tó prekoncepciót ébreszt, s ehhez képest a 
műfaji meghatározás igen nehéz. Az egyes 
számokban tudniillik más-más arányok
ban vegyülnek a tradicionális és a szabad- 
dzsessz formai és stíluselemei, hangzatvi- 
lága egyéb zenei válfajokkal és regionális 
hagyományokkal. A lemez anyaga mégis 
végig jól érthető, követhető, s olykor épp a 
műfaji sémák miatt otthonos. Megindító, el
gondolkodtató, meditativ kihívással fordul 
a hallgató felé a The Hours vagy a La San
ta Muerte, bigbandes, esztrádhangulatú ze
ne a Piatra. A New Moon a fúvós szekció, 
szaxofon, zongora, ütőhangszerek számá
ra szólisztikus-improvizatív lehetőségeket 
megcsillantó szám. Izgalmas világalko
tásra alkalmas, 5/4-es bossanovás, össz-

hangzatilag is érdekes a The Appleworm 
Song. A szordínós trombita és az ének lí
rai párbeszédét hozza — szinte elámítva — 
a Soon You’ll Be Gone. A már említett La 
Santa Muerte elektronikus reverbekkel, 
distorsion-effectekkel bőven megtámasz
tott vízió, egyszerű lírai dallam, szűkített 
akkordra épített, párhuzamos és ellenmoz
gásokkal megérdekesített litánia. Az ide- 
genség, magára hagyottság, keresés, a la
tin-amerikai halálkultuszra való utalás 
mégis jobbára ürügyként szolgál ahhoz, 
hogy Csergő elmondjon egy egészen szub
jektív, teljes értékű „verset”.

iplitúdó
Nem mehetünk el szó nélkül amellett, 

hogy az On the Road lemezeim nem vala
melyik szám címe. Tulajdonképpen egy 
olyan zene „hozta” az albumra, amely nem 
is került be a válogatásba -  hiszen nem 
Csergő kompozíciója, hanem Szép Andrásé 
-, de amely ezáltal mintegy címer funkci
ójúvá vált az új albumon. (Egy háromtéte
les muzsika, amelyet kis műfajtévesztéssel 
vagy túlzással olykor szvitnek mondanak.)

Az On the Road mégis fontossá vált az 
album bemutatásakor, hiszen az április
májusi koncertturnén ezt a címadó, bár 
„hallhatatlanságban” maradt számot is 
zenébe feledkezve hallgathatta a buka
resti, kolozsvári, marosvásárhelyi, nagy
váradi, budapesti, temesvári és vajdahu
nyadi közönség.

JAKABFFY TAMÁS

M űvészettörténeti időutazás
Az idő a változás mérésére szolgáló fogalom, egyszerre ob

jektív és szubjektív, röpülő vagy múlni nem akaró pillanat. 
Egy azonban bizonyos: tovatűnő és vissza nem fordítható hé- 
rakleitoszi folyó. E törvényszerűségre viszont rácáfolni látszik 
Arkossy István Nagymesterek -  Reneszánsz és barokk festőmű
vészek arcképcsarnoka című, április 26. -  május 13. között a 
Minerva-házban megrendezésre került tárlata. Az alkotó öt
ven olasz, flamand, francia és német alkotóművészt megidé
ző sorozata a reneszánsz és barokk világába röpíti a látogatót.

Banner Zoltán művészettörténész, műkritikus a kiállítást 
megnyitó beszédében kifejtette: „ezzel a kiállítással nemcsak 
Arkossy István tért újra haza szülővárosába, hanem Dél- és 
Eszak-Európa Nagymesterei is hazalátogatnak a reneszánsz 
és barokk Kolozsvár falai közé.”

Arkossy István 1943-ban született Kolozsváron. A Ion 
Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafika szakán diplo
mázott 1966-ban, majd húsz éven keresztül az Utunk szer
kesztője volt. Az évek során számos rajza jelent meg külön
böző folyóiratokban, valamint a hazai és világirodalom jeles 
képviselőinek írásaihoz megannyi illusztrációt és könyvborí
tót is készített. A nyolcvanas évektől a grafika mellett a fes
tészet is kiemelt szerepet játszik alkotói tevékenységében.

Ennek egyedülálló lenyomata az említett portrésorozat, 
amely a mesterek arcképét jeleníti meg, egy-két reprezenta
tív alkotásuk részleteivel kombinálva. Arkossy nem csupán 
precíz másolóként tiszteleg a művészettörténet nagy mesterei 
előtt, hanem teremt és újrateremt: saját geometrikus kialakí
tá sú  kom pozíciójába ille sz t i  b e le  a kivágott e lem ek et, m in te g y  
festészeti kollázst hozva létre ezzel. A sorozat célja nem csu
pán az, hogy egy virtuális múzeumot teremtsen a reneszánsz

embereszmény és a barokk pompa bemutatására, hanem a 
művészettörténet remekeit csokorba gyűjtve egyfajta tünte
tés is legyen a mindenkori európai művészeti értékek mellett.

A festő nem csak a kiválasztott alkotások reprodukálására 
vállalkozott, hanem időutazásra is egyben. E játék jó ürügy 
volt Arkossy számára, hogy mélyrehatóan foglalkozzon az 
adott mester gondolkodásmódjával, személyiségével és alko
tási habitusával. A bőrükbe bújva teremtette újra őket.

E bensőséges hangvétel érezhető ki a tárlat anyagából ké
szült album lapjairól is. A kötet nem csak az ötven alkotás 
reprodukcióját tartalmazza, hanem minden egyes mesterhez 
Arkossy szövege is társul, amely nem csak információhalmaz, 
hanem inkább sajátos elemzés. így a vászonról visszanéző 
Giotto nem csupán Cimabue felfedezettje és legtehetségesebb 
tanítványa, hanem Arkossy nagyra tartott festője, kinek nevé
hez fűződik a lineáris perspektíva kimunkálása; Michelangelo 
nem csak képzőművészetben alkotó zseniként jelenik meg, ha
nem hangsúlyt fektet építészeti, de irodalmi munkásságára is 
egyaránt; Vermeer nem csak a közismert Lány gyöngy fülbeva
lóval című kép alkotója, hanem a titokzatosság, a csend, a nyu
galom, a béke festője — és a sort még folytathatnánk.

E szubjektív művészettörténeti arcképcsarnokhoz Arkossy 
önarcképe (Önárnykép címmel) is társul. A művész fejet hajt
va a nagy elődök előtt, saját képmásának fekete árnyképét 
készíti el, mély tiszteletének és csodálatának jeléül.

Összegzésként úgy a kiállításról, mint a megjelent kötet
ről Németh Júlia műkritikus szavaival elmondhatjuk, hogy: 
„Értékes csemege: egy kortárs művész vallomása egy korról 
és önmagáról”.

PORTIK BLENESSY AGOTA
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Júniusi évfordulók
1 -  360 éve született Nicolae Milescu román író
2 -  140 éve halt meg Hriszto Botev bolgár költő'

95 éve született Karinthy Ferenc
200 éve született Constantin A. Rosetti román publicista

3 -  340 éve született Apor Péter
90 éve született Allen Ginsberg amerikai író
190 éve halt meg Nyikolaj Mihajlovics Karamzin orosz író
110 éve született Jean Livescu román irodalomtörténész

4 -  100 éve halt meg Sebők Zsigmond író
5 -  145 éve született Nicolae Iorga román történész

110 éve halt meg Manuel del Palacio spanyol költő
6 -  410 éve született Pierre Corneille francia drámaíró

100 éve halt meg Emile Faguet francia irodalomtörténész 
95 éve halt meg Georges Feydeau francia drámaíró 
70 éve halt meg Gerhart Hauptmann német író 

7 - 6 0  éve halt meg Julien Benda francia filozófus
300 éve halt meg Constantin Cantacuzino román író

8 — 140 éve halt meg George Sand francia írónő
9 — 240 éve született Kiokutei Bakin japán író

10 — 110 éve született Rita Bumi Papa görög költőnő
11 -  60 éve halt meg Corrado Alvaro olasz író

320 éve halt meg Balthasar Bekker holland író
12 — 80 éve született Láng Gusztáv irodalomtörténész

60 éve halt meg Ioachim Botez román író
13 — 180 éve született Budenz József nyelvész

170 éve halt meg Horvát István történész
14 -  80 éve halt meg Gilbert Keith Chesterton angol író

50 éve halt meg Gergely Sándor író

30 éve halt meg Wilhelm Szabó osztrák költő
15 -  130 éve született Roland Dorgelés francia író
16 -  110 éve született Vita Zsigmond kritikus
17 -  100 éve halt meg Jekabs Duburs lett író

30 éve halt meg Kibédi Varga Sándor filozófus 
160 éve született Nicolae Volenti román költő

18 -  95 éve született loan Lungu román író
200 éve született Ivan Zima szlovák író

19 -  95 éve született Szeberényi Lehel író
20 -  95 éve született Fáy Ferenc kanadai költő
21 -  40 éve halt meg Csehi Gyula kritikus

130 éve született Horia Furtună román költő 
1180 éve született Ibn ar-Rúmi arab költő

22 — 160 éve született Rider Haggard angol író
90 éve született Tadeusz Konwicki lengyel író

23 -  60 éve halt meg Michael Arien angol író
30 éve halt meg Jerzy Putrament lengyel író 
80 éve halt meg Surányi Miklós író

24 — 240 éve született Giovanni Rosini olasz író
25 — 90 éve született Ingeborg Bachmann osztrák költőnő
26 — 350 éve halt meg Richard Fanshawe angol költő

180 éve halt meg Claude-Josep Rouget de Lisle francia költő 
80 éve halt meg Constantin Stere román író

27 -  140 éve halt meg Harriet Martineau angol írónő
28 — 280 éve született Konrad Gottlieb Pfeffel német író

45 éve halt meg Antunas Venclova litván író
29 — 270 éve született Joachim Heinrich Campe német író

45 éve halt meg Darázs Endre költő
30 -  95 éve született Gunvor Hofmo norvég költőnő

100 éve halt meg Dalmady Győző költő

Döntések név. 51. A bicepsz is ez. 53. Óriáskí
gyó. 56. A folytatás befejezése.

Kis döntések a fejedben, ...
A  fősorok a fenti kínai közmondás 

folytatását rejtik.

VÍZSZINTES 1. A folytatás kezde
te. 12. London a fővárosa, régies szó
val. 13. Fakorona. 14. Gitárhúrok!
15. ... Marut; B. Traven írói álneve.
16. Gyakori igevégződés. 18. Soha, 
németül. 19. Dekagramm, röviden. 
20. Szomjoltó folyadék. 22. Köln ha
tárai! 23. Becézett Zorán. 25. Hely
ben. 26. Sziget, franciául. 28. Ahhoz 
hasonló. 29. Történelmi korszak. 30. 
Angol sörféle. 32. A lítium vegyjele. 
33. Keleti mesealak. 35. Vita mag
va! 36. Rejtekből. 37. Csernátoni 
várrom. 38. Ama párja. 39. Mauna 
...; kialudt vulkán a hawaii-szigete
ken. 40. Mátka, menyasszony. 41. 
Nem játszik tisztességesen. 42. Be
síel! 43. Szénsavas üdítőital. 45. Ide
gen utótag: -kő, -kőzet. 46. Budapes
ti sportklub. 48. Szélsőséges zaj! 49. 
Nem használ fésűt. 50. Angol férfi-

FÜGGŐLEGES 1. Előkelőnek 
látszani igyekvő. 2. Becézett Ani
kó. 3. Középen guggol! 4. Angol vá
ros lakója. 5. Orosz férfinév. 6. Köz
hasznú társaság, röviden. 7. Az Arno 
partjai! 8. Ruhaszabás, szabásmin
ta. 9. Nyílvég! 10. Maga után húz.
11. Emília az oviban. 17. Kicsinyítő 
képző. 19. Száraz (ital). 20. Vasérc
nek nevet adó brazil bányaváros. 21. 
Orgonaszín. 24. Becézett Olivér. 25. 
Irén beceneve. 27. A föld irányában. 
29. Lélegző. 30. Durva posztó. 31. 
Porció levesből. 33. Forma. 34. Hely
ség Kisbér közelében. 35. Zsolozsma. 
36. Egyezőek! 39. A délutánt köve
ti. 39. Baranya megyei település. 40. 
Gálád. 41. Seprű anyaga. 42. A gólya 
rokona. 44. Baum varázslója. 45. Tó, 
angolul. 47. Szélhárfa. 49. Teória. 
50. Palindrom férfinév. 52. Menete
lő! 54. Tiltószó. 55. Névmás, röviden.

R. T.

A Helikon 2016/9-ik szá
mában közölt Épülés című 
rejtvény megfejtése: Kilenc 
emeletes torony kupac föld
ből emelődik. 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5 2 1
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 Proiect rea lizat cu sprijinul P rim ărie i şi Consiliului local 

Cluj-Napoca. K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri 
H ivatala  és Városi Tanácsa is tám ogatja.

Proiectul susţine  cand idatu ra  oraşu lu i Cluj-Napoca la 
titlu l de C apitală  C u ltu ra lă  E uropeană 2021 
L apunk tám ogatja  Kolozsvár E urópa K ultu rá lis  Fővá
rosa  2021 cím re benyújto tt pályáza tá t 

P r im ă r ia  şi C o n siliu l  K iadványunk a  R om án K u ltu rá lis  M in isztériu m  
L o ca l C lu j-N a p o c a  tám ogatásával je len ik  meg

Visít  cluj
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