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Nem lehet 
eltakarni
Mit jelent a fiatal író fogalma? A pálya- 

ezdőt kívánja jelölni? Akiről a szakma tud- 
a, hogy tehetséges, de még ilyen mondatok 
aszik körül: „bizonyítson az ifjú”, „az első 

lötetet megírja bárki”, „a harmadik, az az
tán”... Vagy az a fiatal, akit még nem tudott 
a kritika, az irodalomtörténet vagy akár az 
olvasó pontosan elhelyezni egy adott érték
skálán vagy a változó népszerűségi mutatók 
keretein belül? Az a fiatal író, akit még nem 
soroltak be ide vagy oda a Nagy Irodalmi 
Adminisztráció közepette?

Az a fiatal író, aki a saját belső ösvényein 
jár elsősorban, és fittyet hány az Irodalomra, 
és csakis az irodalom érdekli, így, egyszerű
en, kisbetűvel, de annál nagyobb határozott
sággal? Az a fiatal író, aki nem akar Nagy 
íróvá lenni a Nagy Irodalomban, vagy a sok

nagybetűt természetes derűvel hagyja háta 
mögött cipőfűzőjét pengetve, mint lanton mé
la húrt? Vagy az a fiatal író, aki, bár jól tud
ja „mily nevetség”, hagyja, hogy egyesek, sőt 
olykor a kettesek is fiatal írónak nevezzék? 
Aki ideig-óráig vígan és vállvetve fut együtt 
a többiekkel, hogy végül „okos fejével” re
ménykedve biccentsen az ifjak felé?

Lapszámunk nem kíván erre egyértelmű 
választ adni, mégis rákérdez arra, hogy mit 
rejt manapság e fogalom. Nem véletlenül, hi
szen a Helikon már indulásától folyamatosan 
teret biztosít az „újaknak”. Nem csupán egy- 
egy bemutatkozó oldal, melléklet erejéig, al
kalmi összeállítások keretében, de amolyan 
belső lapot jelentetve meg a Helikon hasábja
in. Az 1993-ban indult Serény Múmiát, ame
lyet 11 éven át Fekete Vince szerkesztett, 
A nagy Kilometrik követte, e lapszámunktól 
pedig Pavilon 420 cím alatt halad tovább, to
vábbra is őrizve a „lapelődök” műhelyjelle
gét. Az „újak arany hordái” pedig, ahogy e te
matikus lapszámunk jelzi, ez alkalommal is 
igazolják azt, amit Lászlóffy Aladár jelentett 
ki hajdanán: „az igazi tehetséget nem lehet 
eltakarni, újratermeli önmagát”.
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1. Létezik-e a mai „fiatal irodalomban” 
a szó szoros(abb) értelmében vett generáció, 
nemzedéki csoport és attitűd1 Ha igen, mi
ben különbözik a korábbi irodalmi generáci
óktól -  és miben hasonlít rájuk ?

2. Mennyire egységes generációs szempont
ból a Kárpát-medence magyar irodalmai 
Széttartó vagy inkább egyazon irányba muta
tó tendenciákról beszélhetünk a különböző' ré
giók „fiatal irodalmával” kapcsolatban?

3. Az utóbbi években az irodalom tech
nikai-technológiai környezete radikálisan 
megváltozott: az online nyilvánosság, és 
azon belül a közösségi média újabb felüle
teket és (ön)kifejezési lehetőségeket teremtett 
az ifjú szerzők számára. Ez pusztán alkotói 
eszközváltást/pluralizálódást jelent, vagy 
visszahat az irodalom létmódjára, nyelvére, 
tematikai készletére?

A

Afra János
költő, szerkesztő, kritikus
(Magyarország)
1. Már az sem magától értetődó', hogy 

mit tekintünk fiatal irodalomnak és kit fi
atal szerzőnek, szerintem kicsit túlságosan 
is tágan értelmezték és ezzel komolytalan
ná, tét nélkülivé tették az elmúlt időkben 
ezt a kategóriát. Bizonyára a két nagy ma
gyarországi fiatal irodalmi szervezet felső 
korhatára is nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy sokszor még 35-40 éves szerzőket 
is a fiatalok közé szokás sorolni, amiben 
azért — valljuk be — mégiscsak van valami 
komikus. Részben talán éppen a generáci
ós sajátságok lokalizálhatatlansága, átlát
hatatlansága, a sokféleség feletti tanácsta
lanság az ok. A Parnasszus folyóirat 2015/ 
nyári, fiatal költészeti számában is olvas
hatunk verset negyvenéves szerzőtől, ez 
persze védhető szerkesztői döntés, de vala
hol mégiscsak elmos egy fontos problémát.

A legfiatalabbak szövegeit olvasva nem 
egyszerű egyértelmű generációs sajátságo
kat azonosítani, minél kisebb egy-egy „élet
mű”, értelemszerűen annál nehezebb átfo
góan nyilatkozni róla, pláne összefüggésbe 
hozni más rövid pályák eredményeivel. De 
tegyük fel, hogy a már aktívan publiká
ló tizen-huszonéveseket sorolhatjuk ide. Az 
egyes „generációk” csak elnagyoltan tekint
hetőek homogénnek, manapság túl sok erős 
hatáscsomópont van ahhoz, hogy egy-egy 
jelenségnek, irodalmi körnek, írótábornak 
vagy folyóiratnak generációt lefedő hatást 
tulajdonítsunk. Ugyanakkor azt hiszem, 
a most középnemzedékbe átlépő, huszon
éves kora végén vagy harmincas éveiben já-

„túl sok erős
hatáscsomópont
van”

Ankét a fiatal magyar 
irodalomról

ró nemzedék fellépésekor az absztraktabb, 
személyességet szublimáló költészet domi
nanciája volt meghatározó, míg a rendszer- 
váltás óta születetteknél mintha sokkal 
nagyobb szerep jutna a leplezetlen érzel- 
mességnek, a személyességnek, ez pedig 
néhány szerzőnél a közösségi szerepválla
lás kérdésével is összekapcsolódik -  az R25 
című JAK-os versantológia összeállításakor 
legalábbis ez volt a benyomásom.

2. Az online kulturális tartalmak fel- 
élénkülésének, minőségivé válásának és 
nyilván a könnyű hozzáférhetőségnek is 
hála a Kárpát-medence valamennyi orszá
gában hasonló esélyekkel indulhatnak el a 
fiatal magyar szerzők, ugyanakkor ez vala
hol mégiscsak elméleti szinten engedi meg 
a nyelvi homogenizálódást, valójában a sze
mélyes, helyekhez és meghatározó karakte
rekhez és hagyományokhoz kötődő hatások 
sokkal dominánsabbak. Régiónként felis
merhetőek jellegzetes megszólalásmódok, 
formajegyek, hatáscsomópontok, pl. a fiatal 
erdélyi magyar szépírók közül arányában 
jóval többen írnak kötött verseket, mint 
mondjuk a Magyarországon szocializáló
dó fiatal költők közül. Az irodalmi-kulturá
lis csoportok és lapok közti szabad átjárha
tóság ellenére is akadnak tehát regionális 
sajátságok, amelyek egy-egy terület legfia
talabb szerzőinek szövegeit is jellegzetessé 
teszik.

3. Azt hiszem, az irodalmi szövegek nyel
vére, tematikájára nézve sokkal kevésbé 
hat ez a változás, mint az irodalmi szocia
lizáció folyamatára vagy az irodalmi szöve
gek létmódjára. Fel kell ismernünk abban 
a lehetőséget, hogy alternatív csatornákat, 
ha úgy tetszik, reklámfelületeket találha
tunk a költészet számára az online közös
ségiség korában. A performatív eseménye
ket rögzítő videók sokkal több emberhez 
juthatnak el, mint ahányan egy-egy ilyen 
programot élőben megnéznek, az irodalmi 
vlogok és könyvtrailerek is képesek beúsz
tatni a nem irodalomolvasó közönség min
dennapjaiba a szépirodalmat, így többek 
is lehetnek kedvcsinálónál. A figyelemfel
keltésre jók a különféle irodalomnépszerű
sítő projektek. Sokszor a szerencse is köz
rejátszik a sikerben, pl. amikor egy éve 
vírusszerűen terjedt a Facebookon egy vég
telenbe burjánzó, százezreket versolvasás
ra ösztönző verslánc, amit a megosztások
nál megjelenő leírás szerint Szabó Balázs 
indított el; valószínűleg a projekt sikeré
ben közrejátszott, hogy a népszerű Szabó 
Balázs Bandája frontemberének tulajdoní
tották a kezdeményezést az emberek, mi

közben valójában az ELTE kevésbé ismert 
egyik oktatója volt a ludas, akit ugyanúgy 
hívnak.

B alázs Im re J ó zsef
költő, irodalomtörténész és -kritikus,
a Korunk főszerkesztő-helyettese
(Erdély)
1. Egyre kevésbé látok átfogóan gene

rációs projekteket — fiatal erdélyi szerzők
nél maradva, sem A meghajlás művészete 
(2008), sem a Mozdonytűz (2014) nem mu
tatott markáns nemzedéki jegyeket, miköz
ben izgalmas, színvonalas szövegek jelen
tek meg bennük. A csoporttá szerveződés 
leginkább a szlemmerek körében volt jel
lemző a közelmúltban — itt egy életérzés 
és egy újfajta csatorna/megnyilvánulá- 
si forma fogta össze leginkább az embere
ket. És végre látok olyan, kifejezetten in
tellektuális tétek felől szerveződő projektet 
is Kolozsváron 2015 végére (aszem.info por
tál), amelyik egyfajta színvonalasan rebel
lis gondolatiság lendületével indul. A min
denkori fiatal irodalmi generációk nagy 
esélye ez: belakni, amiről az idősebbek/fá- 
radtabbak nem vették észre, hogy belakha
tó, nem tartották fontosnak vagy nem volt 
rá elég energiájuk.

2. A trend az, hogy a trendek és tenden
ciák nem országhatárokat vesznek figye
lembe, hanem szimpátiákat, affinitásokat, 
közösen felismert értékeket. Nincs amitől 
egységes lenne jelenleg bármelyik generá
ció irodalma, de vannak továbbra is sűrű
södési pontok, virtuálisan és konkrét talál
kozásokban szerveződő csoportok. Örülök 
annak, hogy ezekben a sűrűsödésekben 
egyre kevésbé számít az, hogy ki hol lakik: 
van átjárás, érzékelhető a kölcsönös figye
lem.

3. Is—is. Kitágult az új eszközöket hasz
náló alkotók világa, potenciálisan minden
képpen tágasabb, mint korábban bármelyik 
írói korosztályé. Ki lehet próbálni, fel lehet 
futtatni olyan projekteket az új felületeken, 
amelyeknek a tradicionális offline közeg
ben nem lett volna esélye: Nyáry Krisztián 
és Pál Dániel Levente műveire vagy 
Demény Péter névnapverseire gondolok pél
dául, amelyek a Facebook nélkül valószí
nűleg létre sem jöttek volna. Az is sokszor 
eszembe jut, hogy a mára már klasszikus 
regények vagy hollywoodi filmek kommu
nikációs zavarai meg nem kapott üzenet
rögzítős üzenetekkel, utcai telefonfülkék
ből lefolytatott beszélgetésekkel (amelyek, 
emlékezzünk csak, még a Mátrixban is ott 
voltak!) egyre inkább csúsznak ki a kortárs 
szerzők lába alól. Másképp kezd működni 
a világunk. Ennek a technológiai fordulat
nak azonban még messze nem vagyunk a 
végén, annyi látható csak vele kapcsolat
ban, hogy a kortárs kultúra reagál ezekre 
a fejleményekre, de az még nem, hogy ez az 
egész pontosan hová is tart, vagy mire lesz 
jó hosszú távon.

Lőrincz P. G abriella
költő, a Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet munkatársa
(Kárpátalja)
1. A „fiatal” magyar irodalom elég nagy 

változatosságot mutat ahhoz, hogy ne le
hessen minden nehézség nélkül identifikál
ni egységes szerzői csoportokat. Problémás 
olyan irodalmi orgánumot találni, amely
ben semmi helye nincs idősebb szerzők 
megszólalásának. Ez jól is van így. Azokat
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a mintákat, amelyekhez az alkotás folya
matában igazodunk, ritkán találjuk saját 
generációnk irodalmárainál ugyanolyan 
értékesnek, mint az előző nemzedékek 
klasszikusnak minősülő műveiben.

A nemzedéki alapon való szerveződés az 
irodalomban nem annyira attitűdbeli vagy 
esztétikai, mint inkább szervezetszocioló
giai okokkal magyarázható. Az a pályáza
ti rendszer, amelynek egy fiatal szerzó' ma 
meg kell feleljen ahhoz, hogy nyilvánosság
hoz jusson, nehezen elérhető egy megfelelő 
szakmai szervezet támogatása nélkül.

A kárpátaljai magyar irodalomról foly
tatott diskurzusban sajátosan jelenik meg 
a nemzedékiség kérdése. A helyi iroda
lom történetében kiemelkedik az 1960-as 
és 70-es évek fiataljainak két szerveződé
se, a Forrás és a József Attila Stúdió. Ezek 
erős szerveződések voltak, tevékenységük
nek társadalmi kihatásai is számottevőek. 
Nem követte őket töretlen folytatólagosság
ban egy váltó nemzedék. Az 1990-es évek 
elvándorlási hulláma miatt hiányzó gene
rációról beszélhetünk.

Jelenleg több irodalmi kör is létezik, 
ezek közül a legaktívabb a Kovács Vilmos 
Irodalmi Társaság. Ilyen szerveződések ne
hezen jöhettek volna létre az előző generá
ció egy, esetleg több képviselőjének bábás
kodása nélkül.

2. Fel sem merülhetne ez a kérdés, ha a 
magyarság területi széttagolódásának nin
csenek történelmi előzményei. Úgy gondo
lom, fontos a ’generáció’ és a ’kortárs’ fo
galmai közötti különbségtétel a kérdés 
vonatkozásában. A kifejezés feltételeinek 
ugyanazon változásait élik meg a jelen
leg egymás mellett alkotó kortárs nemzedé
kek. A különbség talán annyi, hogy a fiata
labbaknak ezek a változások nem annyira 
szembetűnőek. Mindenekelőtt a publikum 
változott meg, amihez a szerzőnek alkalmaz
kodnia kell. Felgyorsult a kommunikáció. A 
beszédtempó is más, mint húsz évvel ezelőtt 
volt. Ez olyan általános jellegzetessége a kor
nak, ami egyformán érinti a kortárs nemze
dékeket, a Kárpát-medencén belül és túl.

Minden vidék irodalmának saját karak
tere van. Ha az egyes régiókra gondolunk a 
Kárpát-medencén belül, ezek a jellegzetes
ségek másképpen mutatkoznak valamelyik 
magyarországi megye és egy elcsatolt terület 
irodalmának esetén. Egy Vas megyében al
kotó költő kevésbé kell érintett legyen a he
lyi kánonoktól, mint egy kárpátaljai. Itt az a 
veszély fenyeget, hogy a szerző érdemtelenül 
válik egy ilyen kánon részévé. Helyi kritika 
alig van, a magyarországi kritika pedig in
kább csak elismerően igyekszik nyilatkozni 
a határon túli irodalomról, elfödve vagy el
hallgatva a vitatható megnyilvánulásokat.

3. A tehetséggondozás, tehetségkutatás 
területén gyakran találkozhatunk olyan 
szárnyaikat próbálgató fiatal tollforgatók- 
kal, akik az internetes megjelenést elég
ségesnek tartják, ezzel együtt nem kíván
nak nagyobb elismerést kapni az internet 
kínálta lehetőségeknél. Ők azok, akik min
denféle esztétikai vagy formai változtatás
ra irányuló tanácsot el- és megvetnek. Az 
online megjelenés lehetővé teszi, hogy a 
szerző szinte azonnal értesüljön az olva
sói reakciókról. Sokan hajlamosak ezt „mű
veik” végső értékmérőjének tekinteni. Itt 
nem kifejezetten a fiatalokról beszélünk, 
hanem azokról az idősebb személyekről is, 
akik késztetést éreznek arra, hogy gondo
lataikat írott formában a közönség elé tár
ják, de az internetes világ előtt nem volt rá
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lehetőségük. Az ilyen próbálkozások ritkán 
jelennek meg kurrens felületeken. A privát 
blogok, közösségi oldalak kínálnak efféle 
nyilvánosságot.

A szakma által elismert oldalak, online 
folyóiratok, amennyire látom, elsősorban a 
financiális feltételekhez való alkalmazko
dás szükségleteiből fakadóan jönnek lét
re növekvő számban. Míg a korábbi cél az 
volt, hogy a világ bármelyik pontjára eljut
tathassuk a tartalmakat, mára ez vált több 
folyóirat egyetlen megjelenési/túlélési for
májává. Kárpátaljára nagyon kevés nyom
tatott folyóirat jut el, emiatt számunkra na
gyon fontos az online megjelenés. Egyetlen 
fórumunk, az Együtt folyóirat szintén ol
vasható digitális formában, így a helyi írá
sok elérhetővé válnak az érdeklődő felhasz
nálók számára.

A nyilvánosság szerkezetének ilyen mér
tékű változása, amit a kommunikációs 
robbanás jelent, olyannyira átformálja az 
alkotók életvilágát, hogy e változások meg
jelennek témaválasztásban és nyelvezetben 
is. Egyre több alkotás dolgozza fel azokat 
a társadalmi változásokat, amiket az in
formációs forradalom magával hoz. Egyre 
gyakoribb jelenség az is, hogy irodalmi al
kotások felhasználják az informatika, illet
ve a hálózatelmélet lefordítatlan szakkife
jezéseit.

Gondos M ária M agdolna
költő, irodalomkritikus (Erdély)
1. Már a kérdésből látszik, hogy olyas

miről beszélünk, aminek még pontos ne
ve sincs, összekancsintás (konszenzus) kell 
az idézőjel feloldásához a mai „fiatal iro
dalomban”. Ha a kacsintásaink szerencsé
sen összetalálkoznak és az 1989 környé
kén vagy utána született fiatal szerzőkre 
gondolunk, akkor már van miről beszélni. 
Antológiák, kisebb csoportosulások, mű
helyek és a legkülönbözőbb rendezvények 
biztosítják a barátkozás lehetőségeit. És 
ezek biztosítják a művészkedéshez oly nél
külözhetetlennek tűnő antiszociális visel
kedésformák egy részét is. Ami az egyéni 
tapasztalatokon túlmutat (hogy például a 
FISZ-táborban néha éreztem magam oda- 
tartozónak), az mind kacsintás vagy bon
colás. Kacsintás, amikor személyes isme
retség vagy akár egy amerikai slammer 
videóját nézve, tehát az alkotásokon ke
resztül sejthető, ha hasonlóképp gondol
kodunk nyelvről, világról, irodalomról. 
Boncolás, amikor tudományos igénnyel ki
fektetjük az asztalra például a Nyugat el
ső nemzedékét vagy a beatgenerációt, és 
nem egy páciens fog üvöltözni a homogeni
záló bánásmód miatt. (Pl. Én nem akarok 
Ignotus mellett feküdni, nekem nem az a 
bajom, ami neki! Vagy: Én Babitscsal osz
tozom a kóromon, mert ő is felfigyelt a sza
gok jelentőségére az irodalomban, és nem 
érdekel, hogy ő más nemzedék!)

Rövidre zárva: szerintem nem elég pon
tos irodalmi generációként gondolni a mai 
fiatal írókra. Nincs generáció. Ebben na
gyon hasonlít a korábbi generációkra. Más 
típusú generációkra is. Már fogynak a be
tűk: X, Y, Z. Ha elfogytak, előbb-utóbb csak 
kiderül, hogy a könnyebb út elvont, általá
nosító fogalmakat létrehozni és dobálózni 
velük, a nehezebb pedig precízen, közelről, 
kicsiben, konkrétan használni a kognitív 
képességeinket.

2. Akármiről beszélhetünk vele kap
csolatban, mert nem ismerem a Kárpát

medence magyar irodalmát. Haloványan 
látok olyan tendenciákat, mint az, hogy 
kezd gáz lenni a versírás aktusára va
ló reflexió, elég divatos a test, jól fogynak 
az infinitívuszok. Megerősödni látszik az 
irodalomnak egy olyan értelmezése, ami 
a szerzőt kordiagnoszta szerepben tünte
ti fel. Ennek ellenére a fiatal irodalom né
ha nagyon idős, és nem is tudja magáról. 
Gyönyörű 19-20. századi szövegek vannak 
a mai fiatal irodalomban, és csak nagyon 
kevesektől hallom, hogy a 21. századi iro
dalom megcsinálásán és/vagy megismeré
sén fáradozna.

3. Mikor megkaptam ezeket a kérdése
ket, tudtam, kutatómunkára lesz szüksé
gem. Például azt ki kellett guglizni, mit 
értsek (ön)kifejezési lehetőségen. Ezt nem 
tudtam meg. Viszont így is láthatóvá vált 
egy előfeltevésbeli különbség. Számomra 
sem az irodalom, sem pedig a Facebook- 
profilom nem „(ön)kifejezési lehetőség”. 
Ilyesmire nincs szükségem, tekintve, hogy 
napi 24 órában kifejezem magam.

Hadd akadékoskodjak még: nem a kör
nyezet változott meg, hanem a közeg (vö. ki
ülök a dombtetőre / leülök a laptopom elé — 
a dombtetőn akár). Az irodalom létmódjai, 
nyelve, témái részben együtt mozognak a 
technikai fejlődéssel, de szerintem ez csak 
nekünk érdekes, akik ezzel foglalkozunk, 
akik szeretünk lelassulni, rá tudunk izgul
ni a diakrón irodalomtudományos szem
pontokra. A kérdésben implikált másik elő
feltevés, hogy ez egy „radikális változás”. 
Az én előfeltevésem szerint meg már jó ide
je nem az. Ráadásul, ahogy arra Borbély 
Szilárd is rávilágított az Újraértelmező 
Szótárba írt szócikkében: a változás helyét 
átveszi a frissítés. Eleve nem úgy tevődik 
fel a kérdés, hogy mi volt az internet előtt 
és mi változott utána, hanem úgy, hogy elég 
up-to-date-e az író, a szöveg, a nyelv, a for
ma, a téma, hogy tessen, ha tetszeni akar, 
vagy hogy olvasható és olvasott és olvasan
dó legyen, akkor is, ha nem akar semmit.

N ém eth Zoltán
költő, irodalomtörténész, kritikus
(Felvidék)
1. A „fiatal irodalom” kifejezés önmagá

ban is generációra és nemzedéki csoportra 
utal, tehát ha használjuk ezt a fogalmat, 
akkor egyúttal rögtön generációról, nemze
déki csoportról beszélünk. És igen, ezen túl 
olyan központjai, csoportosulásai vannak 
a kortárs fiatal irodalomnak, mint a deb
receni kulter.hu, a szintén debreceni LÉK 
irodalmi kör, a miskolci Szöveggyár, a ko
lozsvári Bretter György Irodalmi Kör, a 
TÁRNA-csoport, ilyennek érzem az Apokrif 
körül csoportosuló fiatal irodalmárokat, 
ilyen a pozsonyi Irodalmi Szemle szerkesz
tősége, az R25 antológia és folytathatnám. 
Minden bizonnyal a JAK és a FISZ gyűjtő
helye és egyúttal generálója is a generációs 
folyamatoknak. És talán nem tévedek na
gyot, ha a Slam Poetry jelenségét generáci
ós folyamat részeként is látom.

Az irodalmi generáció talán legértéke
sebb hagyománya a rögzült irodalmi struk
túráknak való szembeszegülés, az új eszté
tikai látásmód, új hang, amely sok esetben 
vitákat generál. És valóban vannak erre 
utaló jelenségek: ilyen a Slam Poetry körül 
kialakuló vita, de például a Tamás Gáspár 
Miklós HVG-s kritikájára adott válaszok is 
generációs különbségeket sejtetnek.
» » >  folytatás a 4. oldalon
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Miben különbözik?
A kortárs magyar irodalom esztétikai vi

táit idéző- és zárójelbe teszi az a kormányza
ti kultúrpolitika, amely teljesen eltörli az iro
dalom önmagáról kialakított véleményét, és 
amely az erőfitogtatás, a hatalmi játszmák, 
a kiéheztetés és a lekenyerezések olyan rend
szerét hozta létre, hogy a színtéren szereplők 
kényszeresen számolgatják (hálózatelméle
ti kifejezéssel élve), hogy hány lépésnyi távol
ságra állnak/állhatnak a hatalomtól.

A másik az internetkultúra, az irodalom 
digitalizációjának a hatása, a honlapok, 
blogok, a Facebook-jelenlét stb., amelyek 
felforgatták az irodalom lehetőségeit és ön
képét, s egyfajta „élő műalkotást” hoztak 
létre. Ahogy biogomon írom, „Olyan meg
sokszorozott, dinamikus, élő mediális felü
let jön létre, amelynek a klasszikus szöveg, 
a textus már csak egy része, egyetlen kom
ponense csupán — az életrajz, a test, az arc, 
a kommentár és önkommentár, a vizuális 
és akusztikus effektusok mellett.”

2. Az ún. fiatal irodalom paradoxona, 
hogy beláthatatlan, hiszen nem része a ká
nonnak, éppen ezért minden sommás véle
mény hiteltelen lenne ebben a kérdésben. 
Az azonban bizonyos, hogy az eltérő ten
denciák nem annyira a politikai és az ál
lamhatárok mentén generálódnak, sokkal 
inkább poétikai jellegűek. Ennek a kérdés
nek a bővebb tárgyalásához Csehy Zoltán 
A poszthumántól az alternatív rítusig -  
Irányulások, labirintusok, sugárutak az ún. 
fiatal magyar lírában című kiváló tanulmá
nyát ajánlom az olvasó figyelmébe, amely a 
Parnasszus 2015/2. számában jelent meg.

3. Úgy gondolom, egy folyamat sodrásá
ban állunk, forradalmi mediális változások 
forgatagában, de az már most látszik, hogy 
mennyire radikálisan változott meg az iro
dalmi tér ennek hatására. Egészen más
hogy lehet tanulmányt írni az elektronikus 
könyvtárak és a Google segítségével, mint 
arra gondolni lehetett akár 20 évvel ezelőtt 
is, és a globális falu képzete is egészen való
ságos, hiszen akár egy tanyáról is elérhető 
a kortárs magyar irodalom szinte minden 
jelentős fóruma. Az állandó, napi szintű 
kapcsolattartás a távol élő ismerősökkel, 
barátokkal, a rögzített papírfelülettől elol
dott, bárki számára elérhető sokmillió ol
dalnyi szépirodalom napi tapasztalat.

Visszatérve a kérdésre, Juhász R. József 
híres-hírhedt Duna-performance-a ese
tében sem csupán magára az akcióra irá
nyult az alkotói figyelem, hanem annak 
értelmezésére, illetve mediális felhasználá
sára, mémszerű elterjedésére. Ahogy a mű
vész írta: „Leginkább a kommentek érde
kelnek a performansz kapcsán. Ez az akció 
legfontosabb eleme. Az, ahogyan egy online 
közösség reagál, miután szembesül egy szo
katlan eseménnyel.” Ez a reflexív viszony 
a kommentekre és az akció hírként való 
vírusszerű elterjedésére, illetve a médiu
mok manipulációjának formáira kérdez rá. 
Éppen ezért az „értelmezés értelmezése” 
válik e kísérlet tétjévé, miközben a techni
kai-technológiai környezet is részévé válik 
a műalkotásnak.

Sándor Zoltán
író, a Sikoly főszerkesztője
(Vajdaság)
1. Számomra az irodalmi alkotás mindig 

egyéni tevékenységnek számított. Minden

» » >  folytatás a 3. oldalról igazi alkotó külön világ, és a maga mód
ján más. Arról, hogy ezt mennyire komo
lyan gondolom, árulkodik az is, hogy az ál
talam főszerkesztett Sikoly folyóirat első 
számának vezérszövegében azt írtam, hogy 
a Sikoly „szerény próbálkozás az egyma- 
gukban sikongók elefántcsonttornyainak 
a lerombolására”, és „már a kiindulópont
ban elzárkózik attól, hogy világot váltson, 
de ettől függetlenül megváltoztathatja azo
kat, akik készek együtt sikoltozni velem/ 
velünk”.

Botorság lenne azonban nem venni tudo
mást a különféle nemzedéki csoportokról és 
a csoporthoz való tartozás előnyeiről, mint 
amilyenek például az alkotói körön belü
li csiszolódás és kibontakozás, a csoport tö
megességének köszönhető nagyobb média
figyelem, a könnyebb szereplési lehetőség, 
az egymás segítése, ajánlása körön belül 
stb. Természetesen a csoporthoz való tarto
zásnak hátránya is lehet, mint például az 
alkotó beskatulyázása az adott alkotói kö
zösségbe, ami háttérbe szoríthatja egyéni 
produkcióját.

A Sikoly folyóirat nem hozott létre egy 
nemzedéki csoportot, hiszen egyrészt a 
vezérgondolatommal ellentétben állt egy 
ilyen célkitűzés, másrészt pedig a kezde
tektől egy mindenféle érték iránt nyitott 
folyóiratot igyekeztem készíteni szerkesz
tőtársaimmal, ami a tematikai és formai 
eklektikusság mellett a szerzőgárdái vál
tozatosságot is feltételezi, sőt nagymérték
ben ez utóbbi biztosítja az elsőt. Ez nem 
azt jelenti, hogy a Sikoly állandó szerzői 
között nem jött volna létre egy kemény
mag, amely akár generációs tekintet
ben is közel áll egymáshoz (Csík Mónika, 
Sáfrány Attila, Szabó Palócz Attila, Szögi 
Csaba stb.), de mi sohasem működtünk 
irodalmi csoportként a fent említett érte
lemben.

A Sikoly indulásának évében, 2004- 
ben indult a DNS kulturális folyóirat 
is, amelyet fiatal egyetemi hallgatók 
(Samu János Vilmos, Beke Ottó stb.) hív
tak életre a környezetükben tapasztal
takra reagálva, és hiányérzetük pótlásá
nak céljából. A szerzők/szerkesztők által 
irodalomelméleti értekezésekkel megtá
masztott folyóirat performanszokban gaz
dag bemutatói valóságos kulturális akci
ókká nőtték ki magukat. Ahogyan Fekete 
J. József írja: „A Samu János Vilmos szer
kesztői elképzelése mentén artikulálódó 
DNS minden egyes lapszáma egyedi tes
tet öltött, és nem rejtett célja volt kivezet
ni az irodalomból, pontosabban átvezetni 
az irodalmat a vizualitással és a gondo
lat tárgyiasulását ötvöző artisztikus vi
lágba.”

A Sikolyban és a DNS-ben közös, hogy 
mindkét fórum alulról építkezik. Az első 
a Sziveri János Művészeti Színpad, a má
sik pedig a Vajdasági Magyar Felsőoktatási 
Kollégium kiadványa.

A néhány évvel ezelőtt alakult HÍD Kör 
ellenben a nagy múltú Híd folyóirat kö
rül összesereglett fiatal alkotók csoport
ja. Jelenleg a Vajdaságban ez az egyetlen 
olyan szerveződés, amely a fenti értelem
ben nemzedéki csoportként működik és te
vékenykedik, mindenekelőtt a Híd folyóirat 
és a Forum Könyvkiadó által képviselt iro
dalmi értékeket vallva magáénak, és szo
ros kapcsolatot ápolva különböző irodalmi 
szervezetekkel.

2. A magyar társadalom, azon belül 
a magyar irodalom végtelenül megosz

tott. Lehet ezzel a megállapítással nem 
egyetérteni, érveket sorakoztatni fel cá
folatára, de elegendő megnézni egyes fo
lyóiratok kritikarovatát, hogy világossá 
váljon előttünk, mire is célzok tulajdon
képpen. A különböző eszmerendszerek 
mentén létező kánonok képviselői érteke
zések közben nemcsak, hogy nem veszik 
figyelembe a másik kánonhoz tartozó
kat, hanem sokszor nem is olvassák őket. 
(Természetesen vannak középutasok, de 
ők mintha kicsit halkabbak lennének.) 
Míg húsz-harminc évvel ezelőtt az volt az 
irodalmi diskurzus tárgya, hogy a nyuga
ti és a határon túli magyar irodalmak ön
álló irodalmi entitások vagy az egyetemes 
magyar irodalom részét képezik-e, mára 
már inkább az a kérdés, hogy a különböző 
kánonok mentén szerveződő, egymás mel
lett párhuzamosan létező magyar irodal
maknak hol a helyük az egyetlen magyar 
irodalmon belül.

Az idősebb írónemzedékekre jellemző 
polarizálódás szerencsére — eddigi tapasz
talataim szerint — nem annyira jellem
zi a magyar irodalom fiatalabb képviselő
it. Sokkal nyitottabbak a másik felé és jóval 
apolitikusabbak idősebb kollégáiknál. Attól 
azonban, hogy valaki nem sorolja be ma
gát egyik táborba sem, ne legyenek illúzi
ói, hogy ezt nem teszik meg helyette mások, 
akár a műveiben képviselt értékrend, akár 
irodalmi baráti köre, akár valami harma
dik szempont alapján.

Az irodalomnak nem kell egységesnek 
lennie: sem tematikailag, sem formanyel- 
vileg, sem tájegységi, sem generációs szem
pontból. A magyar irodalom ilyen értelem
ben nem is egységes: és ez jó. Ha valamiben 
egységes kell(ene) lennie, az az ideológiai 
és kánonbeli megfelelőség felett álló eszté
tikai érték szempontjából. A magyar iroda
lom ilyen tekintetben sem egységes: és ez 
nem jó.

3. Nem mondok újat, ha azt állítom, hogy 
az online nyilvánosság és a közösségi mé
dia teljes mértékben megváltoztatta szo
kásainkat: reggelente nem a trafikba ro
hanunk újságért, hanem okostelefonunkon 
megnézzük a friss híreket, sokszor nem is 
közvetlenül egy adott sajtóorgánum hon
lapján, hanem valamelyik közösségi olda
lon keresztül. Lehetetlen, hogy mindez a 
maga módján ne hasson ki az irodalom be
fogadására, az irodalom terjesztésére és 
magára az irodalmi alkotásra. Nem mé- 
lyednék bele az önkifejezési lehetőségek bő
vülésébe, úgy vélem, hogy az új felület le
hetőség ugyan, de az irodalmi mű csak 
akkor éri el célját, akkor képes hatást ki
fejteni, ha eljut értő olvasójához, számomra 
a kérdés legizgalmasabb mozzanata a visz- 
szahatás ténye: az online felületre rövidebb 
írások kellenek, a közösségi média elősegí
ti a(z ön)menedzselést, a napjainkról szóló 
irodalmi alkotásokban megkerülhetetlen- 
né válnak az okostelefonok és a közösségi 
oldalak, azok irodalmon belüli felhaszná
lóinak pedig a hitelesség érdekében ismer
niük kell az adott eszközök tekintetében 
használt nyelvet.

Szalay Zoltán
író, az Irodalmi Szemle
főszerkesztője (Felvidék)
1. Nagyon nehéz a „fiatal irodalom” ka

tegóriáját közelebbről meghatározni, ez
által a kérdésre is nehéz válaszolni. Az 
elmúlt évek egyik érdekes kérdése volt,
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hogy mi fog kinőni az egykori Telep cso
portból, amelyet sokan paradigmaváltó
ként jelöltek meg. A csoport egyes alko
tói nagyon következetesen folytatják azt, 
amit egykor elkezdtek, ám idó'közben el
kezdett kirajzolódni egy másik mar
káns irányvonal, amelynek van köze a 
Telephez, ugyanakkor egészen más jelle
gű. Legegyszerűbben poszthumán irány
zatként lehet jellemezni azt, amit néhány 
fiatal magyar alkotó az elmúlt néhány év
ben sikeresen felvirágoztatott, regénye
ken, versesköteteken, tanulmánykötete
ken keresztül, s amely vélhetően komoly 
hatással lehet a következő évek magyar 
irodalmára. Mindez azonban véleményem 
szerint nem „nemzedéki kérdés”, az ilyes
mire szerintem a mai fiatalok meglehető
sen érzéketlenek, ami valószínűleg rend
jén is van. Egy nyitott történelmi korban 
az alkotók nem „kényszerülnek” nemze
déki csoportosulásokba, azaz tulajdon
képpen egy-egy nemzedéken belül szám
talan csoportosulás létezhet, más-más 
célokat követve.

2. Szerencsére egységes Kárpát
medencei magyar irodalomról nem be
szélhetünk — elég unalmas is lenne. Egy 
időben a szlovákiai magyar irodalomkri
tikára jellemző volt annak hangsúlyozá
sa, hogy csak „egyetlen” magyar irodalom 
létezik, és nincs külön szlovákiai magyar 
irodalom. Ezt a vitát nyilván azért is kel
lett lefolytatni, mert a szocializmus évti
zedei alatt hivatalos doktrínaként kény
szerítették rá az irodalomelméletre, hogy 
a szlovákiai magyar irodalom kisebbsé
gi irodalomként a (cseh-)szlovák iroda
lom része. Ma már ez a vita idejétmúlt vol
na, a publikálási lehetőségek megnyíltak, 
és ezzel együtt erősödhet a lokális műhe
lyek szerepe is, amelyeknek a magyar iro
dalomhoz való tartozását már nem kell 
bizonygatni. Erre tesz kísérletet az el
múlt években a pozsonyi Irodalmi Szemle, 
amely hangsúlyozottan pozsonyi központú 
szemléletét kívánja nyújtani a magyar és 
világirodalomnak, egy olyan szemléletet, 
amely csak itt alakulhat ki, ezzel együtt 
azonban az összmagyar élvonal része. Ezt 
látom jelenleg egy olyan követhető iroda
lomszervezési stratégiának, amellyel az 
alkotói sokszínűséget és a pluralista ká
nonépítést támogathatjuk.

3. Ami egészen bizonyos, hogy fontos 
irodalomnépszerűsítési felületet jelente
nek a különböző online közegek, olyanok
hoz is eljuthatnak irodalmi tartalmak 
vagy hírek, akik maguktól soha nem ke
resnének ilyesmit. Hogy az irodalom lét
módjára hogy hathat vissza a műszaki fej
lődés, azt nem tudom felmérni — azon túl, 
hogy a Facebook-költészet mint alterna
tív műfaj tudtommal már létezik. Közhely, 
hogy az „elfészbukosodás”, a Google min
denhatóvá válása a gondolkodás elseké- 
lyesedéséhez vezet a mindennapokban 
— az irodalom azonban nem a minden
napok közege, még akkor sem, ha van, 
aki mindennap foglalkozik vele. Bár tu
lajdonképpen azt sem lehet tudni, hogy 
az irodalom éppenséggel nem a Nagy 
Gondolkodásellenes Összeesküvés ré
sze-e, amelynek célja az emberiség szelle
mi kiszipolyozása. Voltaképpen ezen sem 
lepődnék meg túlságosan.

összeállította: 
PAPP ATTILA ZSOLT

DUNAJCSIK MÁTYÁS

T izen h at téz is  a  sé tá ró l és a  k ö ltésze trő l

1. A séta a városi tér költészete.

2. Ahogy a költő ugyanazt a nyelvet használja, mint bárki más, csak másra és másho
gyan, úgy a sétáló is ugyanabban a városban mozog, mint a többi járókelő, csak más 
céllal és másra figyelve.

3. A séták, akár a versek, válogatás és elrendezés útján készülnek.

4. Ahogy a költő is használ ritkán hallott, különleges szavakat, a sétáló is gyakran for
dul meg ritkán látogatott helyeken.

5. Ahogy a költészet néha megtisztítja az agyonhasznált szavakat, rámutatva azok ere
deti jelentésére, úgy a sétáló is akkor látja igazán a várost, ha észben tartja a helyek és 
épületek eredeti célját, még ha azóta másra is használják azokat.

6. Ahogy a költőnek hatalmában áll akár teljesen új jelentést adni egy-egy szónak, a sé
tálóval is előfordul, hogy egyes helyeket teljesen másra használ, mint amire eredetileg 
szánták.

7. A költő mindig ambivalens viszonyban áll anyanyelvének helyesírási szabályzatával. 
A jó  séta egy kicsit mindig illegális.

8. A nagy versek megváltoztatják a nyelvet, amelyen íródtak. Egy igazán fontos séta 
m aradandó nyomokat hagy a városon.

9. A séta is, a költészet is katasztrófaturizmus: ahogy a költészet ott kezdődik, ahol cső
döt mond a hétköznapi beszéd, úgy a sétáló is azokat a helyeket keresi, ahol fölfeslik a 
város szövete.

10. A soha meg nem valósult vagy porig rombolt épületek hűlt helyei épp olyan kedvesek 
a sétálónak, mint a költőnek a kimondatlan és a kimondhatatlan.

11. A költészet a nyelv élő emlékezete és lelkiismerete. A séta a városé.

12. A legjobban az értékeli a verset, akinek az anyanyelvén szól. A legizgalmasabb séták 
mindig a saját szülővárosunkon vezetnek keresztül.

13. Valójában azonban minden vers csak a saját anyanyelvét beszéli, és minden új séta 
egy teljesen másik városba vezet.

14. A költészet és a séta alapegysége a lélegzet: ritmusát a szavak vagy a lépések adják 
meg.

15. Ahogy vannak egyszavas versek, egyetlen lépés is lehet séta.

16. Költők és sétálók is gyakrabban néznek fölfelé, mint a többiek.

NÉMETH BÁLINT 

G yan akvás, enyhülőben

Olyan fáradt volt, hogy a tükörbe nézve 
megtetszett magának. Nem az arcára kiülő 
fáradtság miatt, hiszen az arca pontosan úgy 
nézett ki, mint máskor. Mintha a gyanakvása 
fáradt volna el. Mintha a másik, legbelül viselt 
arcán, azon a szemmel nem látható arcon 
enyhültek volna meg a vonások. Mintha az a szem 
bámult volna rá furcsa, idegen melegséggel.
Akár egy tó jege, éppen olvadóban, akár
a folyékony üveg: ezt látta a megszokott, fagyos
tekintet helyett. Ezt látta azon az arcán, amit nem látott.
Hogy ott belül valaki, akinek világéletében
csak annyi volt a dolga, hogy elutasítsa őt,
most halálosan kimerült, és képtelen már védekezni.
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BARLOG KAROLY

Szom szédok
ad  notam Vidámpark
Gyűlölöm a drámai szopránokat -  

mondta, miközben sétáltunk az esőben. 
A mozgását figyeltem. Pontos volt min
den mozdulata, sohasem lépett pocsolyá
ba. Ekkor az én lábujjaim már rég meg
érezték az esővíz hidegét.

Aztán hirtelen témát váltott.
És tényleg tudtad? Azt, hogy újra ösz- 

szejövünk? Hogy akkor, évekkel ezelőtt 
nem múlt el semmi, hanem épp ellenke
zőleg, elkezdődött? -  sorjáztak a kérdé
sei. Nem akartam válaszolni, mert úgy 
gondoltam, felesleges lenne bármit is 
mondanom. Talán így volt, talán nem. 
Néha arra sem emlékszem, amit egy 
órával ezelőtt mondtam vagy csináltam. 
Miért emlékeznék hát, hogy fehér ágyé
kunk idején miben szerettem volna hin
ni?

Szóval, esett az eső és ballagtunk 
a sötét utcán. Elég legyen ennyi bizo
nyosság. Nem voltam szerelmes, de sze
rettem őt. Azt, ahogyan a karrierjéről 
mesélt. Például szerettem azt a monda
tot is a drámai szopránokról. A barát
ja, akit történetesen velem csalt, már 
régóta nem hallgatta meg őt. Nem volt 
kíváncsi arra, hogy mi történik ve
le az egyetemen vagy a munkahelyén. 
Csak birtokolni akarta, minden áron. 
Egyszer még a szobaajtót is rázárta, 
hogy ne találkozhasson a barátaival. 
Legalább is ezt mesélte Ágnes nekem, a 
titkos szeretőnek, aki minden hétvégén 
várt rá egy évtizedek óta haldokló, él
hetetlen kis településen, amelyet mások 
könnyes szemmel, hosszú sóhajok kísé
retében úgy szoktak emlegetni, „a szü
lővárosom”.

Eszembe jut az a hosszú évekkel ko
rábbi kora őszi délután is, amikor elő
ször telefonált. Nem is tudom, honnét 
szerezhette meg a számom, hiszen alig 
voltak közös ismerőseink. Emlékszem, a 
barátaimmal mindenféle húsokat sütö
gettünk egy hátsókertben. Valami idióta 
szóviccen nevettünk éppen, és ebbe a fé- 
lig-meddig önfeledt nevetésbe sípolt be
le a Nokia.

Ágnes vagyok -  szólt a készülékből 
egy kellemes hang. Azt mondta, hogy 
találkozni szeretne velem, hiszen olyan 
régen láttuk egymást. És most, hogy 
megpróbálok visszaemlékezni arra a be
szélgetésre, talán mondott még valami 
olyat is, hogy az édesanyja említett meg 
engem a fene tudja milyen kontextus
ban, ő pedig azután napokig azt érez
te, hogy beszélnünk kell. Találkozzunk, 
naná! -  mondtam lelkesedést színlelve, 
majd miután letettem a telefont, arra 
kértem a legjobb barátomat, hogy kísér
jen el a csajával az esti találkára, és ha 
látja, hogy Ágnes nyomul, próbáljon va
lahogyan kimenteni. Az említett legjobb

Damó István: Mese a lét adta játékról I.

barát pedig nyilván igyekezett is meg
tenni mindent a szent ügy érdekében. 
Senki sem hibáztathatja őt azért, mert 
a tervekhez képest az este másképp ala
kult.

A Nagyutcán hosszan csókolóztunk az 
egyik volt osztálytársam háza előtt. Úgy 
örültünk egymásnak, mint távoli orszá
gokba sodródott, majd hosszú idők után 
újra egymásra találó szerelmesek. Volt 
egy közös történetünk, s az teljesen lé
nyegtelen, hogy jó vagy rossz, de folytat
ható.

Az egész éjszakát átbeszélgettük, szin
te észre se vettük, hogy a Nap lassan, 
vibrálva feltűnik a házak között. Akkor 
elbúcsúztunk egymástól, és ment ki-ki a 
maga dolgára, mintha történhetne bármi 
fontos velünk ezután.

Csak miután teljesen eltűnt a sze
mem elől Ágnes, akkor éreztem meg 
a hajnal egyszerre kellemes és kibír
hatatlan súlyát. Annyit tudtam csak, 
hogy minél előbb otthon, az ágyam
ban szeretnék lenni. Annak reményé
ben, hogy lerövidíthetem a hazautat, 
bevetettem magam a kisvárosi panel
rengetegbe. Köröttem szinte minden tö
kéletesen halottnak tűnt, mígnem az 
egyik közeli szemetes konténerből egy 
nyúzott, fekete macska bukkant elő. 
Ahogyan próbált kikászálódni, karma
ival többször végigkaristolt a rozsdás 
bádogon. Némán, közönyösen figyel
tem vergődését. Sem többszöri kudarca, 
sem végső sikere nem váltott ki belőlem 
semmilyen érzést. Mielőtt elfutott volna 
előttem, vetett rám egy amolyan meg
semmisítő pillantást, aztán egyedül 
hagyott a házak közötti szűk térben. 
Ekkor számomra is váratlanul üvöl- 
teni kezdtem: Balról jobbra, hát per
sze! M iért is történne máshogyan! De ezt 
úgysem tudod elbaszni nekem, Lucifer! 
Mert ha tetszik, ha nem, én most akkor 
is kurvára boldog leszek!

S mielőtt még az első redőny felgör
dült volna, találtam magamnak a há
zak között egy járatot, amelyen át a 
lakók vádló tekintete elől elmenekül
hettem.

Hát így, ilyen körülmények közepet
te ereszkedett ránk egy új párkapcso
lat puha egyformaságokkal, selymes kis 
semmiségekkel kecsegtető ködje, ame
lyet az ember általában úgy nevez: a bol
dogság. A kapcsolatunk Ágnessel már 
a kezdetektől teljesen szokványos volt. 
Teljesen hétköznapi dolognak tűnt az is, 
amikor Ágnes élettársa egyszerre gya
nakodni kezdett, és naphosszat fenye
getőzött. Nem volt semmi meghökkentő 
abban sem, amikor kikérte Ágnes tele
fonszolgáltatójától a havi híváslistát, és 
a hosszas kutatómunka eredményeként 
végre megtalálta a telefonszámomat. 
Nem hagyott bennem különösen mély 
nyomot az sem, hogy naponta kétszer 
életveszélyesen megfenyegetett. Végül a 
hívások ritkulni kezdtek, a fenyegetések 
mögül eltűnt a tehetetlen düh, pontosab
ban felváltotta valami keserédes lemon
dás. Egy kis túlzással azt is mondhat
nám, hogy a végére sikerült Ágnes volt 
barátjával összebarátkoznunk.

És mondd, fájt, amikor otthagytalak 
téged az iskolaudvarban? Mit éreztél ak
kor? — bombázott a kérdéseivel Ágnes ke
gyetlenül. -  És most mit érzel? Hogyan 
írnád le a boldogságod?

Egy sötét parkba értünk, melynek 
ösvényeit csak néhol világította meg 
egy-egy pislákoló lámpa. Az arcát fi
gyeltem, a szeme a kíváncsiságtól csil
logott. Nem akartam neki válaszolni, 
de ugyanakkor azt is tudtam, hogy eny- 
nyi kérdést már nem hagyhat az ember 
megválaszolatlanul. Egy kicsivel tá
volabb előttünk macska rohant át, ke
resztezve az utunkat, mire én mint
egy reflexszerűen kezdtem bele a saját 
macskás történetembe, abba, ami az 
Ágnessel való kapcsolatunk hajnalán  
esett meg.

Nem értem, ennek mi köze van a bol
dogsághoz? -  kérdezte Ágnes zavartan.

Nem is tudom, talán ilyen minden 
szerelem — mondtam —, babrálás má
sok kidobott kacatjaival, romlott ma
radékaival, melyet végül a menekülés 
kétségbeesett próbálkozásai követnek. 
Mindeközben egyetlen dologban lehe
tünk csak biztosak, hogy a bennün
ket körülvevő világ tökéletes közönnyel 
viseltetik velünk és problémáinkkal 
szemben.

Láttam, ahogy Ágnes a gyomrában 
cihelődő keserű sírással küzd, s talán 
azt várta, hogy az utolsó pillanatban el
nevetem magam, és azt mondom, csak 
vicceltem. Próbáltam is valamit mon
dani, menteni a menthetetlent, de nem 
jött ki több hang a torkomon. Végül 
olyan rutinossággal hagytam el a par
kot, mint előtte azt a panelházak kö
zötti tisztást, menekülve a lakók, a 
mindenre kíváncsi szomszédok vádló te
kintete elől.
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KEMÉNY ZSÓFI Gáncs

A  h ibás

Ez az óvodás, aki tudta, hogy nem szabad.
A labda fennakadt a fán.
Meg akartam mondani, hogy megbüntetlek, 
óvodás, de hiába; a labda fennakadt a fán.

Ez a fán fennakadt labda, aki tudta, hogy nem szabad. 
Az óvodás lenn maradt a földön.
Meg akartam mondani, hogy megbüntetlek, labda, 
de hiába; igazából a fa volt a hibás.

Ez a hazaszerető szöveg.
A hibás. A z óvodás, a labda, a fa.
Mind az enyémek, mind szükségesek; 
nélkülük nem tudok hibázni.

Arról nem volt szó, hogy kigáncsolsz, mikor melletted megyek.
Arról sem volt szó, hogy lerántalak magam mellé,

mikor fel akarsz húzni.
Végül valóra váltál, csak nem nekem,

és még akkor sokáig senkinek.

Velem most történt valami nagyon jó, szinte először azóta. 
Rágondolok, és tévedésből sírni kezdek.
Erre olyan tiszta lesz a tükör, hogy átlátok a tükörképemen.

Még megengedhetném, de már nem engedem meg 
magamnak a gáncsolást, itt, a fejlődésem tetőfokán.

Valahol a sivatagban eközben boldog emberek tűrik a homokot.
Valahol a sivatagban eközben boldogtalan emberek is tűrik a homokot.

BARTÓK IMRE

Buonarroti
Az edzések során viszonylag hamar el

érkezett a pillanat, amikor az engem kör
bevevő terek architektúrája már sokkal 
jobban foglalkoztatott az előttem álló fel
adatnál. Minden fordulónak, minden be
ugrónak, a pályák határát szegélyező' 
rozsdabarna falaknak, a betonból emelt 
parányi mauzóleumoknak és a savval 
telt árkoknak egyaránt különös jelentő
séget tulajdonítottam. Sejtettem, hogy a 
játék mögött olyan tervezők állnak, akik
nek sokadrangú kérdés a pályákon folyó 
harc, a rémálom-fokozat teljesíthetősége 
és az elegendő lőszer. A tervezők magá
ra a térre figyeltek, és állhatatos munká
val teremtették meg a Pokol harmóniu- 
mát. Ghiberti huszonnyolc évig dolgozott 
a Keresztelőkápolna kapuján, és ez mé
lyebben megrendített, mint amit a kapun 
láttam. Hasonló megrendülés fogott el 
minden alkalommal, amikor az első pá
lyára léptem: a maga könnyed jellegte- 
lenségében ez mégis beavatás, az érzé
ki bizonyosság próbaköve volt, ráadásul 
a közelgő versenyen is ezen a pályán kell 
majd megküzdenünk egymással. Az első 
néhány szint lágy hibriditását -  imitált 
emberi környezet, fémborítás, kijelzők 
-  hamar felváltják a démonológia amorf 
szeánszeseményei. Mindazonáltal nem 
hagyhatom, hogy a további pályák túl
zott esztétikai hatást gyakoroljanak rám, 
és az érdek nélküli szemlélődés tévútjai- 
ra csábítsanak. Elvégre a Pokolban járok: 
a terek szépsége pusztán imitáció, olyan 
egykor volt terek utánzata, amelyek a 
szörnyek pusztításának következtében 
végleg a múlt ködébe vesztek.

Az első hat pálya éppen a kettőség mi
att okoz depressziót. Tranzitív, lunáris, 
bázisos közegben járunk, nincsenek cso
mópontok, alternatívák, érvényes asszo
ciációk. Először talán az ötödik szint hoz 
némi megkönnyebbülést, amikor az óri
áscsarnok sarkában csücsülő hidraulikus 
Pókagytröszt, merengésében megzavar
va golyószóróval viszonozza rakétáimat.

Ekkor válik nyilvánvalóvá, hogy ez a 
hely többé nem az én otthonom. Ámde ez 
még mindig csak feddés, egy tanár inté
se: Pókagytröszt szende őrszemként figye
li ténykedésem, utamra enged, ormótlan 
tömege nem torlaszol el semmilyen folyo
sót. Díszítés csupán, jelzése annak, hogy 
később mi következik. A szépséget, ami 
semmi egyéb nem volt, mint a szépség ön
magában, üresnek éreztem. Ez a pálya így 
egyszerre jelent megkönnyebbülést és csa
lódást, amely tapasztalatokban könnyen 
felismertem a Purgatórium okozta meg
könnyebbülést és csalódást. Ha már szen
vedni vagyok kénytelen, rajta hát, szen
vedjünk. Közben a pálya szintkülönbségei 
is elgondolkodtatóak: soha ennyit még 
nem ingáztam le-fol a Sátán lokomotívján. 
Először alászállás Pókagytröszt mellett a 
kék lemezkulcsért, aztán vissza a magas
ba, majd onnan kirándulás -  nyitott ég
bolt! -  a toxinoktól bugyogó aknák közé, 
ahol bikafejű démonhercegek fogadnak. 
Miután kecsesen elkerülöm tűzgömbjei
ket, és felrobbantom őket a rakétákkal, el
bízom magam, és óvatlanul fordulok be a 
következő sarkon, ahol egy emberarcú bi
valy felöklel. Agyara úgy hatol keresztül 
a bőrömön, miként Longinus dárdája döf
te át Krisztus urunkat. Ez a seb azonban 
nem halálos, leölöm a bivalyt, és tovább
megyek a mozgósziget felé. Iparkodni kell, 
mielőtt a fattyak felébrednek. A sárga le
mezkulcs megszerzése után mindez gye
rekjáték. Egyedül a dögpecsét közelében 
felbukkanó tűzokádó Gorgók ébresztenek 
újfent nyugtalanságot. De nem csupán ez 
a két nőalak rendített meg, hanem mindaz, 
amit magáról Michelangelóról megtudtam.

A következő szint, a hatodik pálya, 
újabb küszöb. Átvezetés a Pokol követ
kező körébe. Dundi incubusok trónolnak 
húsból font emelvényeiken, és köpködik 
rám a gézt a karjaik helyére varrt akna
vetőkből. Egyszerű térkép, ideális megol
dása mégis szokatlan bonyodalmakkal és 
elmélyült tervezéssel jár. Sérülés nélkül 
semmit sem lehet megúszni. Nekem még 
az is tetszett, hogy Michelangelónak fia
talkorában betörték az orrát, mintha ezzel 
ütötték volna szobrásszá.

A trükkök erdejében újabb ízelítőt ka
pok abból, hogy a nyers erőnél fontosabb a

helyzetfelismerés és az időzítés. Mert igaz, 
ahogy egy színielőadásnak van első felvo
nása, ugyanúgy lehetséges beosonni negy
ven pokolbáró és egy Kiberdémon közé, 
hogy kikaparjuk magunknak a vörös le
mezkulcsot. Nem azért nem ölsz, mert ta
szít a gyilkolás, hanem mert többé nincs rá 
szükséged. Akkor leszel az úr a Pokolban, 
ha a démonok meg sem tudnak érinteni. 
Ha emelt fővel ugrándozol keresztül a lán
goló gömböcök és zsigeri tentákulumok ku
sza erdején. Szerettem Michelangelo büsz
keségét, szerettem, hogy nem félt harcba 
szállni II. Gyula pápával, amikor sértet
ten elszökött Rómából. Ilyenkor igazán fon
tos emlékeztetni magunkat arra, hogy 
I-ten nem hiába kanyarított minden pá
lyára kijáratot. Aki időt nyer, életet nyer; 
a legnagyobb csaták helyszínét még a küz
delem befejezése előtt ajánlatos otthagy
ni. Következik a pihenő a hatodik kör ma
gasságában: egy elavult játszótéren várod 
ki, amíg az állatparkban leölik egymást a 
haramiák. Soha nem felejtettem el Carrara 
közelében töltött magányos nyolc hónapját, 
amikor a pápa síremlékéhez vágatta ki a 
márványtömböket, és hirtelen elfogta a kí
sértés, hogy ott a tájban faragjon ki roppant 
szobrokat, amelyeket kint a messzi tengeren 
a hajókról is láthatnának.

A térkezelés egyik valószerűtlen moz
zanata, hogy a hegyeken túl is látsza
nak hegyek. (Vajon állíthatjuk-e, hogy 
emiatt maga az így létrejött tér is való
szerűtlen?) Az imaginárius határ való
sággá válik, amint nekirontasz a látha
tatlan vászonnak: idegen gravitáció tart 
vissza. Kitörnék Mount Erebus delirált 
territóriumaiból, nem érdekelnek többé 
a gyilokjárók, néhány perc pihenésre vol
na szükségem, hátha másféle szárnyasok 
rejtőznek a közeli barlangokban — Tekeli- 
li! —, de nem tehetem. A gravitáció, a 
négy erő közül a leginkább konzervatív, a 
legunalmasabb, ami mégis legyőzi a töb
bit, visszatart. (Ismerjük mint jelenséget, 
de nem értjük mint törvényt.)

Gyakorolj, fiam!
Ebédelünk. Ez a szünet, ez a megérde

melt pihenés a másik szobában. Régi, ól-

» » >  folytatás a 8. oldalon
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» > »  folytatás a 7. oldalról

mosra szikkadt morzsák a kenyértartó 
előterében. Lyukacsos, cipó'betétre em
lékeztető pizzaalapra kerül a szendvics
krém, majd egy perccel később a lapka
sajt. Egy ideje már kevesen laknak ebben 
a lakásban, de ezen ekkor még nem gon
dolkozom.

Viszlát, Mount Erebus! Jó volt látni fi
véreid hósipkáit, fürdőzni káliumtenge
reidben! Egy napon visszatérek.

A borzalmak csak ezután következ
nek. Amikor már azt hinném, hogy ma
gam mögött hagytam az ismerőssé vált 
kriptákat, ismét közöttük találom ma
gam. Ezúttal egy metropolisz díszletei 
terülnek szét az ég száraz előbőre alatt. 
Ismét megjelennek az incubusok, a ki
sebb hidraulikus pókok -  ionágyúik elől 
nehéz kitérni - , az egyszeri csótányok, a 
szárnyasok. Újratermelődnek. A pokol
ban nincs halál, aki meghal, csupán ki
pukkad, hogy valamivel odébb ismét fel
vegye förtelmes alakját. A tér alakul, 
akik belakják, állandóak. Vézna Hold süt 
le ránk, a csillagok kihunytak. Egyre sú
lyosabb sérüléseket szenvedek. Egy be
tontömbökből emelt kockaerdő mögül 
meztelen nekromanta vonaglik felém, ösz- 
szetapasztja humuszkezét, és felrobbant
ja a szívemet. Ez a kis halál. A táj közben 
a legszebb arcát mutatja: a savfürdő mel
letti fövenyt a legkülönfélébb démonok le
pik el. Sosem láttam még ekkora csődü
letet. A z Utolsó ítélet nyolcévi munkával 
készült, és bár a mű nagyságát teljes egé
szében csak később értettem meg, perzselt 
a szégyen, amiért a nyolcvanéves mester
nek meg kellett érnie, hogy meztelenségük 
m iatt alakjait letakarták.

Itt senki nem visel ruhát. A testek ki- 
türemkednek önmagukból, a démonok 
jellemzően tüdejükből, veséjük környé
kéből pöffentik ki tűzgömbjeiket, átka
ikat. Kín küzd a kínlódás ellen. Sokat 
elviselek, de nem mindent. Ő volt az el
ső', aki értelmezte számomra a fájdalmat, 
amely nem merül ki önmagában, hanem 
létrehoz valami másoknak szólót, időál
lót. Sajátos fájdalom ez, nem a testből fa
kadó, amelyet mindenki ismer. Lassan 
vacsorázni kéne, de nincs mit. Apám té
vézik, én játszom, néha oldalra nézek, fü
lelek a csatorna zörejeire -  természetfilm 
megy, a hangyászsünök életét mutatják 
be —, néha az ablak felé fordulok, a pár
kány üres, a szemközti ház üres, a démo
nok szaporodnak. Alumíniumpor szegé
lyezi a párosajkakat.

Sokat kell várni egy igazi főnökharcra, 
de ami késik, nem múlik. Plazmaágyúval 
lövöm a hegyomlásnyi Kiberdémont — ő 
Pókagytröszt másodunokatestvére —, de 
alig tudok kárt tenni benne. Néha meg
fordul, lép egyet balra, lép egyet jobbra, 
elindul a homályba, ahonnan jött, mint
ha meggondolná magát. Mintha ez az 
egész nem is érdekelné. Nem volt hajlan
dó elismerni a fájdalmat. Mindent meg
próbálok, körbetáncolom, kétszáz töltényt 
szórok rá a félautomata fegyveremből, 
de ő meg sem rezdül. Lép egyet erre, lép 
egyet arra, mintha csak gúnyt űzne belő
lem. Dülöngél a fjordok mentén, amelyek 
öröktől magukon viselik a tenger sós uj-

jainak érintését, és néha fel
pillant, gyönyörködik a lát
ványban. Az ég látványában, 
ami nem az ég, hanem a föld 
alja. A világ alulnézetből.
Egy idegen I-ten vezeti a te
kintetét, egy idegen I-tennek 
hódol. Imádja önnön freskóit, 
imádja a halált. Michelangelo 
érzékenysége nem tűrt el sem
milyen megaláztatást, ez bírta 
rá, hogy csakis a legnehezebb 
feladatokat vállalja el.

Egyre gazdagodik a je
len, zsugorodik a jövő. 
Váltakoznak a hónapok.
Kalács sül odabent? Nem szá
mít. Csak az számít, hogy 
eljutottunk a prófétákhoz.
Valamikor a huszonkettedik 
pályánál jelentek meg először, 
de felbukkanásaik onnantól 
egyre gyakoribbak. Terelnek.
Üzennek. Meg akarnak öl
ni, igen, de előtte még be
szélnek hozzád. Mondanak 
ezt-azt, kibújnak a falakból, mint dög
lött baglyok a fakéregből. Nem lehet töb
bé hinni a szellemekben, mert léteznek. 
Ghoulok finom sikolyai szánkáznak a fo
lyosókon. Temérdek gnóm ücsörög az öl
tözőszekrények előtti padokon. Repkedő 
agyvelők. És a csőcselék közepette, a tá
volban ott várakoznak a mesterek, a min
dent tudók. Nem tudni, hogy az életedre 
törnek, vagy útjelzőként vannak-e ide
nyomorítva. Bóják csupán a halandóság 
tengerén? Nem zsidó mivoltukban talál
koztam a prófétákkal, nem szavaikban 
bukkantam rájuk. Michelangelo ábrázo
lásában léptek elém. És ismét a terek, a 
forrongó galaxisok, a velodrom vasárnap
jai, azok a délutánok, amikor minden le
látó üres. Kukoricahéj a műanyagszékek 
között, csuhé a lefolyók körül. Tégy érző
vé, kegyelmes ég! Telik az idő, rohadnak 
a dögök, sehol a vég. De valami történik. 
Már nem csak ellenem áskálódnak a kis
emberek. Tétován celebrálják a sötét Úr 
eljövetelét, a behatolókkal alig törődnek.

A hangyászsünök egy évben akár 
húszmillió hangyát is magukba tudnak 
szivornyázni. Élettartamuk kivételes, 
nézzük meg, milyen ügyesen mozognak 
a környezetükben. Meglepően gyorsak és 
intelligensek.

Talárban mozognak a bomlasztó pa
pok. Jobban megismertem ezeket a festett 
alakokat, mint az embereket. Az utolsó 
előtti pályák. A beavatáson túli beavatás. 
Röpködő szemgolyók a látszatok horizont
ján. Sárgás bolygók. A terek még egy
szer, visszavonhatatlanul eltorzulnak. 
Hallottam persze arról a merész, perspek
tivikus rövidülésről, ami e figurák néme
lyikén megcsodálható, a delphoi, a líbi
ai szibillák szépségéről, de ezt úgy fogtam 
fel, mint egy olvasmányt.

Végül a bűn ikonja, a vétkek foglalata. 
Tükörterem. A hanyatló Versaille: min
dig az anyagra vágytam, de mindig csak 
dolgokat érintettem. És veled szemközt 
a pokoltűz ura, ez a koponyába vájt, ka
vargó lávató, ez a lustán fortyogó kemen
ceablak, ugyanezt mondja visszafelé: 
mindig a dolgokra vágytam, de csak az

anyagot érintettem. Minden köpetéből 
szörny születik. Ezeket kell lelassítani, 
felszökni a mozgóliftre, és onnan megso
rozni a közép-szagittális túlfejlődött ré
szét a rakétavetővel. Nem egyszer, nem 
kétszer, de háromszor. Bele kell rúgni a 
zigótákba, fel kell falni őket, meg kell 
aláznod magad, hogy megalázd az ellen
séged. Még egy hét a versenyig. Új ter
mészetfilm fut az éjféli műsorsávban. 
Remegnek a csellengő koponyák, imbo- 
lyognak az emeletek között a pókocskák. 
Mindenki téged keres. Fel kéne mutat
ni valamit, egy igazolást, szárnyakat 
kéne növeszteni, de nincs semmi, csak 
két kristálygömb a teraszos földpusz
tulás két végén, pillanatnyi megköny- 
nyebbülés, az életerő visszaállt a kezde
ti értékére. Van egy vasút, ami nem áll 
meg. Van egy vasút, aminek te leszel az 
utolsó utasa. Pisztollyal kergetsz el egy 
trogloditát, hagyod, hogy egy másik há
tulról beléd marjon. Nem szabad meg
állni, nem szabad lelassulni. Hagyod, 
hogy cafatokra tépjenek. Ideális a köz
érzeted: egy életerőpont maradt a száz
ból. Már mindegy. A nagysághoz az ál
dozaton keresztül vezet az út, viszlát, 
pókok, szevasztok, naplopók! Alattad pa
rányivá szűkülnek a döglődő némberek. 
Húskamionok szaladnak át egymáson, 
lángra kap minden eleven csomó. Csak 
most célozz, most még egyszer, harmad
szorra, utoljára. Most. Egy sikoly, a töb
bi lágy zümmögés.

Minden elpusztul. Végigtekintesz a 
holtakon. A betonba olvadt sokaságon. Ez 
a perc a tűnődésé. Éjjel kettőre jár, kihalt 
a környék. A gépház duruzsol, az egyik 
csavar kilóg a tetejéből, nem számít. 
Tegnap hangyákat találtál a takaród
ban. Nem számít. Mindig lehet máshol 
aludni. Ma este mindenki máshol alszik. 
A lény üvölt és lángol. Az ikonok lángol
nak a hóban. De am it akkor sodró ára
datnak éreztem, ahol zavaros kábulatban, 
olyan dolgok között úsztam, amelyeket 
még képtelen voltam megkülönböztetni, az 
most egymástól élesen eltérő, lenyűgöző és 
kristálytiszta formákba rendeződött.
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TÓTH KINGASIROKAI MÁTYÁS

A költészet továbblépésének jelölhetetlensége osztott mezőn

1. Minden nyelv virtuális valóságot generál, miközben maga is egy a virtuális világok közül.
2. Mivel a virtuálissal szemben álló valóság koncepciója is a virtuális térben született, 
ezért sokkal inkább a nyelvi kód kettősségét tükrözi, semmint a Mennyei Jeruzsálemet.
3. A nyelvi kód kettőssége a test tükörszimmetriájából fakad, vagyis a nyelv sejtbioló
giai modellt követ. A nyelvhasználat: osztódás, belépés az ellentétes pólusok világába.
4. A bináris kód használója mindig előbb kettőz, csak azután kérdez. A kettőzés a kód 
belülről fakadó vonása, így a nyelvhasználó számára teljességei észrevétlen mozzanat.
5. Az ellentétes pólusok közötti ingadozás szabadságfoka mindig egyetlen döntést tesz 
lehetővé, ezzel a döntéshozót saját választásának szolgájává teszi.
6. Egy kétpólusú világban a döntés magában foglalja az ellentétes lehetőségről való le
mondást is, ezért a bináris kódot használók mindig csak a spektrum felét érzékelik, 
vagyis folytonos szürkületben mozognak.
7. A világ: lemondás; és mint ilyen, szürkületi zóna.
8. A teljes spektrum ragyogása a bináris kódolású térben elviselhetetlen, a sejtbiológiai 
modellt követő nyelv pedig alkalmatlan a leírására.
9. A világot leíró nyelv és a világ határai egybeesnek.
10. A virtuális világok szabályai rögzítettek, de a kód megváltoztatásával felülírhatok.
11. A nyelv folyamatos mozgásban van. Részecskéi rezegnek, hullámzanak és keringenek.
12. A szavak mozgási energiája biztosítja a nyelv dinamikáját.
13. Ha egy nyelvi alakzat eléri a szökési sebességet, flash-sé válik, és területet hódít a 
külső sötétségtől.
14. A nyelv határai tágulnak.
15. A költészet azt az erőt testesíti meg a nyelvben, amit az evolúció az entrópia világában.
16. A költészet a sejtbiológiai modellt követő nyelvben: mutáció.
17. Minél kevésbé rögzített egy nyelvi alakzat, annál alkalmasabb eszköze a lázadásnak.
18. Minden költészet törvényen kívüli.
19. A költészet hacker-tevékenység.
20. A költészet továbblépése jelölhetetlen a bináris kódban, csakis osztatlan mezőn me
het végbe.

ZÁVADA PÉTER

H aza térés

Megint a hallgatás szikkadt 
kenyerét rágjuk, és senki sem ígérte, 
hogy jóllakunk vele.

A kiszáradt medence és az új építésű, 
vendégház már régóta ismerősek, 
most mégis, mint egy idegen, úgy bóklászol 
a rózsaágyások halmai közt.
Pedig nem változott semmi azóta sem, 
hogy legutóbb itt jártunk.

Az árpaföldek parcellái fölött
ugyanaz a sárga permetező helikopter
berreg, mint akkor, és még mindig nem tudjuk,
mivel szórja be a birtokot,
és hogy mennyi ju t belőle a kutakba
és az ételeinkre.

Délutánonként ugyanaz az álomkór 
telepszik a fóliasátrakban dolgozó 
férfiakra, és az asszonyok is ugyanannak 
a gömbölyű elkeseredésnek a héját 
hámozzák, amit olyan olcsón árulnak 
az út szélén. Hisznek benne, hogyha 
lefejtik az áttetsző rétegeket, eljutnak 
a fülsüketítő sírás forrásához.

És kitömött gyávaságaink is ugyanazzal 
a vádló tekintettel merednek ránk 
a folyosó faláról, figyelmeztetve rá, 
hogy volt idő, mikor még ők rettegtek 
tőlünk.

Próbálj meg végre emlékezni. Ne tagadd, 
hogy volt itt néhány eseménytelen,
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de nyugodt éved. Megérkeztünk. 
Tedd le a csomagokat, és öleld 
a kebledre azt, aki évek óta 
a kert végéből integet.

E bonit

Addig dörzsöltük ebonitrúdját, 
míg magához nem vonzott 
az augusztusi éjszaka.
Régóta tudtuk, hogy a sóvárgás 
színe fekete, és mi egyenesen 
a sötétség szívébe vágytunk.

Arra már nem emlékszem, hogy a kabócák 
lármája, vagy egy autó riasztója 
nem hagyott-e minket aludni, 
csak arra, hogy hívott a kikötő, 
a borzongás a természetes vizektől, 
mint puszta kézzel mosogatólébe 
nyúlni, hogy nem látni, mi vár 
a felszín alatt.

És mit mondunk majd a gyerekeknek, 
ha már a legegyszerűbb kérdésekre 
sem ismerjük a választ? Mivel 
altatjuk el a gyanakvásukat?
Vajon megértenék, hogy a mámor 
hevében azt hittük, ragaszkodás, 
pedig már akkor is csak a vágy 
bársonyos felszínét éreztük 
ujjhegyeinken?

Nem tudom, de most ínséges 
idők jönnek, mint ötven évente 
bambuszvirágzáskor. A hullám most 
fordul vissza önmagába.

F alira tok  -  
M ade in S lovak ia

zákaz vstupu — belépni tilos 

zenélő  ház

meglátogatta a szükséglakásokban 
a tulajdonos célja hogy újabbakat 
toborozzon a zenélő ház 
párkányi házában felismerték 
helyszínre hívták a ravaszt aki 
a vezető betörtek 
a rendőrök épp akkor a furgon 
szélvédőjét jelentették csőbe 
húzta a romákat vitte az udvarra 
a házba nem az udvaron szól 
a négy hangszóró kerül minden 
személyes találkozást sakkban 
tartja a környéken élőket reggel 
hattól este tízig sípolás recsegéssel 
kísért kifordítva a hangfalak

„a zenélő ház tulajdonosa kerüli a szemé
lyes találkozásokat és a nyilvánosságot. 
Nézeteit és véleményét terjedelmes in
ternetes naplójában és közösségi oldalán 
fejti ki. Gyalázkodó, szubjektív bejegy
zéseihez gyakran fotókat is csatol, ar
ra azonban gondosan ügyel, hogy az arca 
rejtve maradjon”

a karcsaiak fotót készítettek 
tizennégy éve módszeresen 
őrületbe kergeti 
nem lehet eladni 
a szélvédőt ki törte be

NAGY HAJNAL CSILLA

U gyanazon a  vonaton

A szomorú arcú 
kócos cigánylány aki 
a buszmegállóban 
nevető öccse kezét markolja 
szorítja nem engedi 
rá nem néz de 
el nem engedi.

A bácsi akinek 
nevetésbe fúl a köhögése 
aztán
köhögésbe fúl a nevetése 
és alig láthatóan 
megcsóválja a fejét.

Isten mikor éppen
túl erősre főzi a kávét
túl szorosra gombolja a nadrágját
túl magasra akasztja a tükröt
túl hangosra állítja az ébresztőórát
és elmosolyodik:
tévedni isteni dolog.

És én
a következő vagonon.
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ADORJÁNI PANNA

Nincs semmi értelme az életnek, 
erre a következtetésre jutott Lili, 
és becsapta maga után az ajtót
Nincs semmi értelme az életnek, erre 

a következtetésre jutott Lili, és becsapta 
maga után az ajtót. Biztos fiú van a do
logban, gondolta az anyja, és folytatta a 
vinetta kikavarását. Meg azt is gondol
ta, hogy Lili túlságosan belelovallja ma
gát ezekbe a szerelmi ügyekbe, és nem 
foglalkozik eleget az iskolai teendők
kel. Például nem gyakorol eleget, pedig 
másfél hét múlva hegedűvizsgája lesz. 
Úgyhogy anya eldöntötte, hogy vacsorá
nál ezt is megbeszélik. Ezt meg még va
lami mást is. Anya többször is megfo
galmazta magában, hogy mit kellene 
ezeknél a vacsoráknál mondani, és min
den este készült arra, hogy belekezd
jen. Soha nem terelődött a dologra a szó. 
Úgyhogy inkább a vizsgákról beszélt. 
Hogy Lili milyen tehetséges, meg hogy 
kár lenne holmi fiúk miatt tönkretennie 
a karrierét. Ennek semmi köze a fiúkhoz, 
mondta Lili, és üres tekintettel bámult a 
tányérjába. Rendben, egyezett bele anya, 
de akkor meg pláné nem értem, hogy mi
ért nem gyakorolsz rendszeresen. De 
rendszeresen gyakorolok, erősködött Lili. 
És így tovább, ameddig a tőmondatok fél
mondatokká, a félmondatok ingerült sza
vakká, az ingerült szavak mormogássá, 
a mormogás pedig csenddé zsugorodott. 
Akkor anya rendszerint feladta, és neki
látott letakarítani a vacsoraasztalt. Lili 
pedig bevonult a szobájába, és tüntetőén 
nem gyakorolt. Vagy ellenkezőleg, elővet
te a hegedűjét, és éjfélig valami horribili
sán technikás etűd duplás meneteit kezd
te el kidolgozni. Hallgathatatlan volt, a 
szomszéd szobában anyáék sem elaludni, 
sem tévézni nem tudtak.

Olyan fél egy tájékán a szomszéd szo
bában Lili végre befejezte a hegedülést. 
Szerette az érzést, ahogy sajog a nya
kán a seb, meg azt, hogy forróak lesz
nek a mozgástól az ujjai. Szerette a ri

tuálét, ahogy elpakolja a hangszert, a 
kottát és a kottatartót, és azt is szeret
te, hogy amikor rápillant az órára, és azt 
látja, hogy eltelt az idő. Nem mindig si
kerül belemélyednie a gyakorlásba, de 
most jólesett nagyon, hogy az ujjaira kel
lett figyeljen, megnyugtatta a metronóm 
kattogása, és kihívásként élte meg a dup
lák kitisztítását. A végeredmény koránt
sem volt tökéletes, de jól haladt, és ez elég 
volt. Ilyenkor mindig nehezebben aludt 
el. Akaratlanul is a gyakorolt szekven
ciát szolmizálta az ágyban, és fejben ad
dig gyakorolt tovább, ameddig el nem 
nyomta az álom. Másnap aztán már sok
kal könnyebben kelt fel, sőt, egyenesen 
várta a reggelt, elképzelte a kávé illa
tát, és azt, ahogy pizsamában, a konyhai 
kanapéra felhúzott lábbal eszi a müz
lit. De azért kerülte az anyja tekintetét. 
Irtózott a gondolattól, hogy a szülei sze
mélyes sikerként élik meg a gyakorlása
it. Úgyhogy inkább gyorsan elkészült, és 
elindult a suliba. Útközben felhívta Diót, 
és megkérdezte, hogy nincs-e kedve meg
inni vele valamit a hegedűórája előtt. Dió 
még ágyban volt, amikor telefonált, úgy
hogy nem tudta eldönteni, hogy a tegna
pi veszekedés miatt morcos, vagy csak a 
reggeli hangja ilyen. De azt mondta, hogy 
elkészül, és ő is kimozdulna. Lili beült a 
szokásos helyükre a kedvenc asztaluk
hoz, kávét rendelt, és rágyújtott egy cigi
re. Kicsit izgult. Dió elég sokáig váratott 
magára, úgyhogy csak egy fél órájuk ma
radt a hegedűóráig. Na helló, mondta Dió, 
és ledobta magát Lilivel szemben a szék
re. Lili látta, hogy Dió nem zuhanyzott, 
és azon morfondírozott, hogy vajon akkor 
mi tarthatott ennyi ideig. Nézte, ahogy ő 
is rágyújt, és szerette volna megérinteni 
a kezét. Egy ideig csendben ültek, Lili túl 
gyorsan itta a kávét, és megfájdult tőle a 
feje. Szeretett volna kérni egy pohár vi

zet, de nem látta sehol a pincért. Végül 
kiment a mosdóba, és pisilés közben érez
te, hogy valami szorítja közvetlenül a 
gyomorszája felett. Ismerte az érzést, 
mostanában gyakran előjött. A kezeit a 
mellkasára tette, és így a tenyeréből hal
lotta, hogy milyen gyorsan ver a szíve. 
Biztos a kávé miatt, gondolta, és kézmo
sás közben a csapból ivott vizet. A furcsa 
émelygés nem múlt el. Lassan ment visz- 
sza az asztalhoz, figyelte minden lépését. 
Bizsergett a teste. Dió a telefonján bab
rált, a kezében füstölt a kék Lucky. Lili 
lehuppant a székre, az asztalra könyö
költ, és előrehajolt. Ahogy így a tenyerébe 
ejtette az állát, mintha nem szédült vol
na olyan borzasztóan. Arra gondolt, hogy 
megpuszilná Dió arcát. De nem bírt meg
mozdulni. Jó volna, gondolta, ha Dió ki
találná a gondolatait. Dió hallgatott. Egy 
ideig így ültek, aztán Lili hátradőlt. Dió 
lerakta a telefonját, és felnézett. Lili arra 
gondolt, hogy Dió talán pont most szakít 
vele gondolatban. Csendben ültek egy ide
ig. Elszívok még egy cigit, és megyek. Dió 
csak bólintott, ő is rágyújtott, és tartotta 
a kezében a lángot Lilinek. Most nagyon 
fájt a közelsége. Lili remélte, hogy lesz 
még valami, de nem volt semmi. Már az 
utcán volt, amikor eszébe jutott, hogy el
felejtett fizetni. A vállát húzta a hegedű
tök. Érezte, hogy remeg a lába, és tudta, 
hogy nem látja maga előtt az utat. Nem 
emlékezett, hogy hogy ért be a suliba.

A hegedűóra szarul ment. Nem jöttek 
ki a duplák, amiket tegnap este kigyako
rolt. Szorította a torkát a sírás, és el sze
rette volna mondani a tanárnőjének, hogy 
egész este ezt gyakorolta. A tanárnő kita
lálta a gondolatait, és azt mondta, hogy 
néha van ez így, hogy nem mindig látszik 
meg azonnal az eredmény. Hamarabb vé
geztek a szokásosnál. Lili legszíveseb
ben a falhoz vágta volna a hangszert. Egy 
örrökévalóságnak tűnt, amíg a tanár
nő összepakolt és kiment a teremből. Lili 
akkor érezte, hogy mindennek vége, úgy
hogy lefeküdt a padlóra. Most meg tudnék 
halni, gondolta, és behunyta a szemét. Az 
iskolai csengő hangjára riadt fel. Az arcá
ra helyezte a kezét, és teljes erejéből le
szorította az arcát, mint aki eggyé szeret
ne válni a szőnyeggel. Fájdalmat érzett és 
dühöt, amiért nem tud teljes testével sa
ját magára feküdni, és szétnyomódni. Egy 
ideig még így feküdt, aztán hirtelen fel
állt, sebtében összepakolt, és berohant 
matekórára.

Adorjáni Panna: 1990-ben született Kolozsváron. Jelenleg Budapesten él.
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o háztetők is m ásképp
mikor bejön, nem köszön, 
kerüli a szemkontaktust, ahogy 
túl szűkös liftekben szokás, majd 
borostájával kezdi egyenesre 
csiszolni a bútorokat.

roppant kínosan érzi magát, 
mert gyerekkorában sosem 
kínzott állatokat, így nincs 
miről mesélnie.

itt más szaga van a levegőnek, 
a háztetők is másképp görbülnek, 
lassabban hullnak le a cserepek, 
madarak, körömdarabok.

minden évben kimegy a temetőbe 
és rendbe teszi a leggondozatlanabb sírt, 
a saját halottait már úgyse 
ismerné fel fényképekről sem.

egy marék földet vesz a 
szájába, majd
szavakat kezd el ismételgetni.

a neveket sohasem olvassa el. 
tűri a lég lassú hullámait 
egy akasztott nyugalmával.

SERESTÉLY ZALÁN 

m aradsz
és nem maradsz végül
semmi
de semmi
csak a vágy
hogy halkan
lépre menni
pusztán
az írás -
lenniből
az enni

JnéLküled nem [
Adélnak

nélküled nem volna
se hideg se távol se hasztalan fonál
nélküled nem volnál

André Ferenc: 1992-ben született Csík
szeredában. Jelenleg Kolozsváron él. 
Serestély Zalán: 1988-ban született Kéz- 
divásárhelyen. Első kötete: Feltételes át
kelés (Erdélyi Híradó Kiadó — Fiatal írók 
Szövetsége, Kolozsvár-Budapest, 2014). 
Horváth Benji: 1988-ban született Ma
rosvásárhelyen. Legutóbbi kötete: Beat- 
core (Erdélyi Híradó Kiadó -  Fiatal írók 
Szövetsége, Kolozsvár-Budapest, 2015). 
Gothár Tamás: 1995-ben született 
Csíkszeredában. Jelenleg Kolozsvá
ron él.
Kulcsár Árpád: 1987-ben született 
Gyulakután. Jelenleg Kolozsváron él.

HORVÁTH BENJI 

Laika
„...Ez tán az írásbeliség 
kezdete. Vagy a vége.
Különösen az esti óceán szempontjából.” 
(Joszif Brodszkij)

„Lajkában nem hasadt szét a világ...” 
(Serestély Zalán)

És azt mondta az Úr Ábrámnak:
Kelj fel, és eredj ki a te földedről, 
a te rokonságod közül, a te atyád  
házából, és áldás lesz. És Ábrám felkelt, 
és kieredt. Valahogy így lehetett.
Mára már nem tudjuk, ki beszél, kihez.
És ki küldött engem, ki a Vagyok, 
ki fogja megrajzolni a hasonlatot.
Tudjuk, persze, hogy tudjuk. Kutya 
nehéz vagyok, kutyakönnyű 
nekem akarni vanni, lázadni, 
nekem azt mondta az Úr, hogy én 
eredjek ki. Mára már nem tudjuk, 
átok-e az áldás, ki beszél, kihez, ki ered ki 
honnan. Különösen az előttünk járók 
tekintetében. Kutya a farkasból, 
farkas kutyából, ha lakmározik.
És a jelre várók h a llga tásaÉ s azok, 
akik nem cél nélkül valók. És a függőkertek 
az elképesztő akarás bűvöletében.
Mára már nem tudjuk, miféle titkokat 
képvisel ez az építészet, az ékesnek 
milyen állatait teremti meg. Miféle 
parancsokat takar el a karácsonyi köd, 
mára már nem tudhatjuk, honnan 
kell kieredni. Hogyan kell szeretni azt, 
akit ebbe a ködbe beleköptek, és aki csakúgy 
lelkeket köpköd. Hogy egy váltó paradigma 
mivel tartozik az előzőnek. Mára 
csak úgy tűnik, van, akit nézek és van,

aki néz,
de egy vagyok velük elég sokféleképpen, 
különösen a hasadás és ömlés, 
áradás és hordozás 
görbületében.

KULCSÁR ÁRPÁD

nem  kellene
Meg kell tanulnunk elhelyezni 
szerelmünkben régi szerelmeinket.
(Visky Zsolt)

nem kellene magunkba engedni
anyáink szerelmeit 

otthontalanabbak a szellemeknél 
pedig a nemlétnél nehezen van

otthontalanabb állapot

csak mennek a faszuk után -  mondhatni 
kajtatnak rongyaik alatti erős dagadással 
vérfertőzó'k, pedofilok,

a szomszédasszonyok férjei 
a beteljesületlenség széles skálája

hagyni kellene anyánkkal halni őket 
elég nekünk az atyák vétke 
az ismeretlen ellen feszülő harag 
amelyet magunk ellen fordítunk 
ha a mész elzárja bennünk a vérereket.

GOTHÁR TAMÁS 

Variáció félelem tűrésre
Borbély Szilárd Appendixére 

legyél valaki más
kukák között hús után kajtató korcs 
tébláboló alkoholista 
nő aki megölte a férjét 
férfi aki marhákat és disznókat

gyilkol egy gyárban 
hajléktalan -  csoport a híd alatt 
hideg eső 
meleg eső
verőfény a megállóban

legyél valaki más 
kimerevített pillanat 
egy tekercsnyi régi filmen 
aszott bőr öregasszonyok kezén

legyél valaki más 
anyád húsz évesen 
apád kilencven évesen 
macska a kertben 
filippínó prosti halála manilában 
a felépített walled city 
a lerombolt walled city 
a megszállt lengyelország 
a visszafoglalt lengyelország 
az M l-es autópálya 
az észak-erdélyi autópálya 
a kósteleki földút 
mind egybeér valahol

sajnos nem lehet csak úgy abbamaradni
legyél valaki más
és megérted
hogy mit miért
érdemes
vagy miért nem
érdemes semmit se

Székely lan : Erő, sebesség
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VARADI NAGY PAL 

A roncs
Épp csak felkapja a bakancsát, ahogy 

magához tér a csattanásra. Iránytű, fel
jegyzi, amit lát, és máris iramodik, el ne 
kezdjen fújni a szél, fut kifelé egy szál 
gatyában, aztán el a kutatóállomástól 
minél távolabb, bő negyed órán át vé
gig a gerincen, el a katonai mérőpon
tig, ahonnan már lejteni kezd. Pászítja 
az iránytűt és feljegyzi ott is, hogy pon
tosan merrefelé látja a füstöt. Régebben 
narancssárga volt az ég alja a városok
tól, pontosan kirajzolódtak a hegyvonu
latok. Most földig ér a Tejút és fekete a 
föld. A kapcsolat elvesztése óta ez a va
lami a legérdekesebb dolog, ami törté
nik. A sajátján kívül több éve egyetlen 
járművet sem látott. Fel kell keresnie a 
roncsot.

Nyugodtabban baktat vissza a házikó 
irányába, kotyog a meztelen lába a ba
kancsban és most eszmél rá, hogy nem 
tudja zsebretenni az iránytűt, noteszt, 
ceruzacsonkot. Megáll, nézi a füstoszlo
pot, gondolkodik. Hold nélküli, hűvös éj
szaka, nem múlt még el a mindent szét
áztató esők szaga. Erdőtűz biztosan nem 
lesz. Felrántja a taknyát, aztán visszabú
jik a fűtött szobába.

Samuka az ajtó mellől figyeli, amint 
megkopogtatja ujjával az esővizes tar
tályt, amint ereszt belőle a bádogcsupor
ba és odateszi a kályhára, amint kikészít 
a vászonra egy adag szárított mentát. A 
bakancs teljesen hétköznapi volt, de so
kat látott. Gyakran lógott a nyelve, be
ázott, viszont a talpa nem vált le, és egy
általán: a körülményekhez képest jól 
tartotta magát. Ami kevesekről mondha
tó el: megbízható volt. Nevet kellett neki 
adjon.

Helyet csinál az asztalon, kiteríti a tér
képet, szögmérő után kotorászik. Ujjával 
mázgálja a noteszbe jegyzett számokat, 
végül behúzza az első vonalat a kutató
állomástól a füst irányába, jó hosszan. 
Böffent egyet a kályhán a víz, nem soká
ra forrni fog. Lassan, követve a bejárt ös
vényt, odatolja a szögmérőt a második 
megfigyelési ponthoz, aztán feláll a csu
porért, megköti a vásznat, bele a vízbe és 
visszaül, kavargatja, szagolgatja, egy idő 
után kortyol. Messze még a hajnal. Apró 
vonással megjegyzi az irányt, az egye
nes oldalnál pedig elindítja a mérőpont
tól a ceruzát és a vonal áthalad az első, a 
második, a harmadik és még a negyedik 
párhuzamos gerincen is, amíg metszi az 
első vonalat. Húzgálja a szakállát, kor
tyol, Samuka mélyen hallgat.

Váradi Nagy Pál: 1985-ben született 
Nagyváradon. Első kötete: Urbia (JAK- 
füzetek — Prae.hu — Korunk, Budapest— 
Kolozsvár, 2012).

Ivóvize van a felfogott esőből vagy hó
ból, a konzervekből kijön még egy tél, de 
a bázis raktárát már felélte, amije van, 
az itt van a kutatóállomáson. Az akku
mulátorok egy része már folyik, a nap
elemeket is megverte tavaly a jégeső, és 
sok mindent, ami műanyag volt, teljesen 
szétevett a napfény. A két terepjáróból 
eleve csak az egyik használható, öt kan
na benzinje maradt csak, amit rossz na
pokra tartogat. Szóval mozdulnia kéne. 
A várost még mindig kerüli, ezért bármi 
is szenvedett balesetet abban a félreeső 
völgyben, kapóra jöhet. Átemeli a térké
pet a matracra, tesz a tűzre és megbont 
egy halkonzervet.

Reggelig hunyt még egyet. Magára húz 
egy trikót, először az egyik lyukon dug
ja ki a fejét, aztán igazítja, és fitymáló- 
an néz a jobbik ruhájára, hogy már ezt 
is kár megvarrni. Felhúzza a bakan
csot, átköti a dróttal, van még a csupor
ban és kimegy. Kortyol, néz a párhuza
mos gerincek irányába, szürke arrafelé 
a köd. Hátramegy dolgát végezni, majd a 
lócán állapodik meg. Túl a negyedik ge
rincen, bólogatja. Kinn kell éjszakáznia. 
Samuka hallgat.

Mindig tiszta volt, de megint megtisz
títja a puskát, ezt ő már így szokta meg. 
A legutóbbi viharban zérózott, úgyhogy 
a távcső rendben van. Egy nagy darab 
nájlont, két napi élelmet, egy flakon vi
zet, víztisztító tablettákat, lámpát és 
egy második táskát csomagol, bizton
sági övből varrta az elnyűhetetlen váll
pántokat. Vadászkést és egy egész doboz 
töltényt tesz a csomag tetejére. Két fosz
lott nadrágból varrta a mostani tűrhe- 
tőt. A pulóver csak könyökben jár bőven 
túl az elégen, a kabát meg már akkor 
sem volt új, mikor elvesztette a rádió
kapcsolatot a bázissal. Régi póló foszlá
nyait húzza a lyukas zokniba és a levi- 
tézlett terepjáró motorházából Samuka 
vadonatúj drótot kap. Nem hallott, nem 
látott semmi mozgást a roncs irányá
ban. Féltenivalóját kicsit odébb elássa, 
és nyugodtan indul útnak másnap haj
nalban.

Samuka rutinnal veszi az ereszke
dést. Igyekszik úgy haladni, hogy túl 
nagy zajt ne csapjon. Meg-megáll hall
gatózni, egy-egy neszre vállához emeli 
a puskát és a távcsőben figyeli a tájat. 
Viszi a bakancs, lefelé a réten, a görge
tegen, be az erdőbe, és délelőtt eléri a 
legkedvesebb forrását, amelyből min
dig iszik, ha arra jár, mert bevizsgál
ta többször is és nem romlott el a vize. 
Leül, a puskát a combjának támasztja, 
szuszog. Üresen néz maga elé, úgy for
gatja a gondolatot, hogy mi lehet a bal
esetet szenvedett izé. Zúg körülötte a 
fenyves, száll a lehelete az erős a leve
gőben. Bólint a lefelé, a bázis felé igyek
vő erecske irányába, és nekivág a követ
kező kaptatónak.

Mókusok mászkálnak körülötte a fá
kon, fakopáncs tart szünetet, amíg 
szemügyre veszi a mostanában szokat

Székely Ian: Untitled

lan látványt, az embert. Hallgatózik, 
tele van a csapás friss szarral, remé
li, nem fut vaddisznóba. Ahogy felfe
lé halad, beér az elszenesedett fák kö
zé. Néhány éve, amikor villám csapott 
az átjátszóba, tűz volt ezen a fertályon, 
hogy nem tért még magához a termé
szet. Csupa kosz lett, mire kiér a bozó
tosba, de csak a gerincen pihen meg. 
Lövészárok volt itt a háborúban, innen 
a legjobb a kilátás, hát szemügyre ve
szi a kutatóállomását. Messziről bizony 
még lerongyoltabbnak tűnik. Bólogat 
neki, még egy telet talán nem kéne itt 
kockáztatnia.

Viszi Samuka, ereszkedik a követ
kező völgybe. Őzek. Nézi a gida az em
bert, nézi az ember a gidát meg a sutát. 
Amaz rezzen, mintha emlékezne a va
dászra, és elinal mind a kettő. Kaptat 
egyre magasabbra, megint fogynak a 
fák és Samukának egy kicsit lóg a nyel
ve. Leguggol, szorosabbra köti a drótot, a 
talpa még bírja, megbízható bakancs ez. 
Tovább.

Szürkül, mire felér a negyedik ge
rincre és a magasból megpillantja a 
roncsot. Hatalmas. Ráncolja a homlo
kát, nem ismeri fel, mi lehet. Futólag 
szemügyre veszi a környékét, aztán ké
szülni kezd az éjszakára. A sűrű cser
jésben vackolja el magát, ahonnan jó a 
kilátás, de őt biztosan nem látja meg 
senki. Avart gyűjt, ráteríti a nájlont, 
száraz gallyakat metsz és odakészí
ti őket. Betakarózik, leveleket húz ma
gára és ágakat, helyezkedik a puská
val és pásztázva kémleli a távcsőben a 
roncsot, hátha ismerős részletre buk
kan. Ugyanaz a ránc rian a homlokán, 
mint az imént. Üszkös a roncs körül az 
erdő, nagy hőfokon éghetett. Kérdéses, 
hogy van-e odalenn valami menthe
tő. Sötétedik, nem nagyon lát már, hát 
megbontja az egyik pazsulykonzervet. 
Beljebb vonja a puskát a takaró alá és 
arccal a csillagos ég felé fordul, így al
szik el.
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VARGA LÁSZLÓ 
EDGÁR

mint goethe
nem leszel mögötte és nem leszel eló'tte 
csak leírlak egy papírra mint goethe 
nincs helyzeted s így nincsen semmi gondod 
ha kifelejtek minden viszonyítási pontot 
se koordináták se pont se lépték 
s ha isten mint egy könyvbe belédtép 
hiányzó oldalad is elolvasom

se kert se gyümölcsök se birs se som 
se ház se utca most semmi-semmi nincs 
ezt játszom  reggel óta -  és nincs kilincs 
amit rányithatnék a nagyvilágra 
de tudod nem is rossz most így bezárva:

gondolkodom rólad kimegyek enni 
tanulgatom hogy kell másnaposnak lenni

kicsit megörülök néha kicsit alszom  
nincs kilátás most nincsen az a balkon 
se romantika se táj se tájleírás 
és vers sincs: a papír is csak tintás 
így egyszerű mert én így akarom most 
utánozom istent ezt a főkolompost 
ezt a jóm adarat ki csak húzza az orrát

s mutogatja a fehér papírt -  s a kocsmát 
szóval nálad maradtunk te voltál a téma 
nem atlantisz és nem is athén ma 
a cél
legyen karthágó -  oda viszlek 
hogy lerombolhassak körülötted mindent 
s így nem leszel mögötte s nem leszel eló'tte 
de mindenhol ott(hon) leszel -  mint goethe

KAU AGNES

Vérszerződés
Szendének
Kicsikém, harmadnapon meghalunk úgyis, 
felszántanak, mint a mezőt, 
vékony férfiak szüretelik kacagásunk, 
görnyednek fölénk, édes lesz verejtékük. 
Harmadnapon mind meghalunk úgyis, 
sómező utánunk, valamit mindig 
hagyni kell valaki másnak, 
elharapott cigarettasókacagást.

Elindulhatunk végre, kezünkben póráz, 
ha valamit vinni kell, egy anya jöhet, 
ha valamit hagyni kell, egy apa belefér. 
Kicsikém, harmadnapon hiába szaladsz, 
csuklódon lüktet a váltás, 
te kiváltod magad, föld leszel, 
és egyedül nézem 
a vagonapák egymásutánját.

LÁNG ORSOLYA  

Annunciáció
Lilul az ég, káprázó eozin.
Nagyváros fényei a földön.
Egy nyitott ablakban valaki improvizál.
Születik egy dallam, elhal, feltámad megint.
Almomban elájultam előtte, 
összeestem, mint egy Karamazov.

Egy ágyban aludtunk, vigyázva,
takarónk ne fedje a másikét. 

Itt minden ellenség egy ágyban lakik.
Színes, kopott csíkok a falon, 
ágyunk fölött madarak arcképei.
Eltört a nadrág, amikor leakasztottam a drótról.

Egy ötcsillagos szállodában lakom.
Az ágyon fürdőköpeny vár, illatos szappanok.
Tervezem, hogy lemegyek a medencéhez, 
de viszket a bőröm, feszül mindenütt.
Elhasználok minden törülközőt,
és az utasítás szerint ledobom őket a földre.

Sosem voltam még ilyen pazarló.
Nem tudok betelni a nagyító-tükörrel.
Kiszorít mindent, semmi nem hiányzik.
Senki közelsége.
Kráternyi pórusaimból erőt merítek az elalváshoz. 
Iszonyú lenne most osztozni valamin.

A hallba berepült egy galamb.
Az alkalmazottak halászhálóval fogták be.
A jelek olvashatatlanok a várakozásban.
Erős szél, egy-egy eltévedt hópehely.
Nyomon kellene követni, honnan jönnek.
A vad táj érintetlen vattái között 
elfeküdni, széttartó végtagokkal.
Lassulva hulló, pörgő dervisek.

Összetegeződöm a férjemmel.
„Nem tudom megvonni tőled minden rokonszenvem”, 
mondta. Aztán elsírta magát, és ettől kétségbeesett. 
Hiába kérdez.
Megérintem magam -  ez a válasz.
Külön vonulunk, amíg kiviláglik a bizonyosság.

Meghallotta dupla szívverésem.
A nyüzsge romlás átvirágzik rajtam, 
a rostok villanása csendre int.

GÁL HUNOR

zószlótlan
én is magyar vagyok.
és cigány és román és olasz és francia és 
ha kell finn
ugor ha kell skandináv vagy eurázsiai. 
én vagyok a rómaiak Attilája s a magya
rok Nérója.

én is magyar vagyok, 
én is a bábeli hangzavar 
egyik származott csőgondolata vagyok, 
mely gondolat úgy cikázik végig a repedt 
cső falán

mint zászlóktól duzzadó hamis 
meccseken
a hovatartozás csarnokvizében mártózó 
deviáns öntudat.

én is vagyok.
apám székely.
anyám negyedrészt román.
tizenkettő -
egy tucat.

vagyok.
én Adám és te Éva Deukali 
én és Pürrha.
mindennapi Parnasszoszon, 
kövekből.

Varga László Edgár: 1985-ben szü
letett Margittán. Első kötete: Cserép
tavasz (Erdélyi Híradó Kiadó -  Fiatal 
írók Szövetsége, Kolozsvár-Budapest,
2014) .
Kali Ágnes: 1996-ban született Sepsi- 
szentgyörgyön. Jelenleg Kolozsváron él. 
Láng Orsolya: 1987-ben született 
Szatmárnémetiben. Elsó' kötete: Tej
szobor (Erdélyi Híradó Kiadó -  Fiatal 
írók Szövetsége, Kolozsvár-Budapest,
2015) .
Gál Hunor: 1995-ben született Bor- 
zonton, jelenleg Kolozsváron él.
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SIMON MÁRTON 

K arácson y

Késve indultam el, az utcán alig jártak,
még beugrottam valami ajándékért, lassan sötétedett,
másnapja volt, péntek vagy szombat, elhúzódó, masszív fagyok,
aztán az aluljáró, a jegyautomata leragasztva,
kicsivel arrébb a pénztár, a pénztár előtt egy férfi,
egy férfi feküdt a földön, öten térdelték körbe csöndben,
próbálták újraéleszteni, kitakart mellkas, kitérdelt nadrág,

oxigénmaszk,
valaki kiáltott, hogy mégis jó a jegyautomata, 
a csövesek másról beszéltek,
az egész aluljáró üres volt, az egész aluljáró üres volt, 
csak a két ellenőr még, meg a mozgólépcső, 
úgy két lépésre onnan, 12261354,
futva mentem le végig, a peronon talán hárman, ketten ölelkeztek,

egy hallgatott,
az utolsó kocsiba szálltam, nem néztem körül se, 
úgy ültem, hogy a matricáktól ne látszódjon az arcom, 
az ajtó 10 perccel arrébb csak eléggé lassan nyílt ki,

egy család állta el az utat, de a lépcsőn megint csak a huzat
jött szembe

fenn egy őszes, részeg bácsi állt és próbált nem arcra esni,
egy másik város térképeit lobogtatták reményvesztett ázsiai turisták,
nézte őket a nemrég felgyújtott, sárga kuka,

meg a természetellenesen zöld fal, 
aztán a bejárat előtt két cigi rögtön, közben nem volt mire gondolni, 
a túloldal sem látszott, valaki tüzet kért, nekiadtam, 
a bezárt stadion fázott, a jegy olcsóbb volt, mint vártam, 
útravalóm sem volt, csak egy régi rágó valami sárga ízzel, 
jobbra egy 20 év körüli lány aludt, balra az ablakban

egy kilátástalan város
indult a rossz irányba,

és arra gondoltam, csak 5 óra, és jövök is haza, 
ha egyáltalán egy kicsit is haza ez, de jönni fogok, jönni jó  lesz, 
nem fontos, nem érdekes, nem reményteli, csak jó, 
késésen, vacsorán, társasjátékon, születésen és halálon túl, 
útravalónak szaloncukorpapír, meg egy 20 éves halotti bizonyítvány, 
és addig már csak egyszer kell átmenjünk a hídon,

a semmi fölött a ködben,
ahol se lent, se fent, se a város, se más, 
ahonnan egy percig annyira nem látni semmit, 
hogy attól már mi nem vagyunk.

NEMES Z. MÁRIÓ P rogresszív  m ákony

M arg it húgom  em lékkönyvébe

„Testem ízenként elég.”
(Komjáthy Jenő)

A május hasztalan erőlködik.
Látom a holtakat koporsaikban.
A kert vérbő, akár a nyálkád.
Oszlik virágunk habzó pagonyban.

De én azért most is rajongok,
S átölelem a végtelent,
Mégha agyam féreggé is szűkül.
Kéj lesz a kínnak haldokolni!

Büntetni jött az életgarmada.
Boldog vagyok mondhatatlanul.
Hiszen ahogy kikel a pondró,
Újjá leszek vérből és igéből!

A győztes humuszt énekelem 
Amikor a miazma zenéjére 
(Légy üdvözölve, dús magány!)
A salak fölragyog.

Nem lesz a költészet mindig betegség, kiált Komjáthy Jenő, arcán 
lázfoltok, mint egy új kikelet, ami elpusztítja majd a kérészéletű ker
tet, ott kinn, és itt belül. „Megüzenem Gizellának, telepatikus úton, 
nem várhatok!” A költő kiguvadt lelke rögvest gyors jelelésbe kezd, 
mely áthatol a tudat nélküli anyagon, hogy lélekifjító viharként lep
je meg a szeretett fiatalasszonyt, aki épp lefekvéshez készülődik. 
Gizella szívét felnyitja az asztrális löket, hálóruháját félrehúzva fi
gyel a vérkavaró, vad áriára. Reviczky nem halt hát hiába! Az izzó 
felismerést a nő visszasugározza kedvesének, aki azon nyomban ön
szívébe nyúl. Közeleg a nap, amikor az igaz lelkek sugárútján nem 
kór terjed majd, hanem sűrű, szellemi tej, mely győzelmet ígér a test 
buja romhalma fölött. Ebben a jegyben egyesülnek naponta, fél ki
lenc körül, a transzcendentális módszer alapján, három különböző 
pózban. „Éltünk csonka, de ép a Szellem.” A pozitúrákat Jenőszel- 
lemfotografálja, hiszen utólag is szereti nézegetni, ahogy Gizella 
ektoplazmája behatol a szájába. „Leszámolunk azzal a kárhozattal, 
ami benőtte az igét, mint sűrű televény, hiszen ha versbe mondom 
a rózsát, rögtön tüdőmbe mar a miazma mérgezett agyara. Nem 
leszek többet a nyelvi szifilisz rabszolgája!” A költő nem tágít, kiful
ladva a transzcendentális pozitúráktól, új megoldást keres, hogy 
meghaladja a burjánzó kertet, ahol bűzös kelek vészterhesen ren
genek. Nem lesz nyugalma addig, amíg magának és Gizellának be 
nem bizonyítja, hogy lelke, élvunottan és kéjgyötörten bár, de képes 
legyőzni a költészet mélyén rejtekező bomlást.

SZABÓ IMOLA JULIANNA 

h a jszá le res  csem pék

magzat
Halakat fogok a fénynek. Kiengedem a tenye
rem, oldódjon benne a kék. Mint egy ráncos 
almát, mosom képzeletbeli fejed. Apró vagy 
és könnyű, lebeg benned a meg nem érke
zés. A hetedik napon indulsz vissza. Anyám 
langyos hasában savanyú a tér. Hüllő le
szel. Pikkelyes és lila, csontos és erőtlen. Nap 
nélküli anyag, ami lassan szárad vékony
ra. Mint egy második bőr, olyan lesz a kabá
tom, évekig vedlem, de a testem fölé már so
ha nem fér.

baleset
A táj gyomrába merülök. Felfal és eltűnik. 
Távolt akartam rajzolni, közeire, hogy egyre 
jobban összeérjen, mint a szégyen egy isme
retlen mozdulatban. Az autókat összetörik, 
a kezeket összefogják. Elárvulunk a suha- 
násban. Féket rajzolok. Házfalat, tejbárt, 
szétrobbant tulipánt. Kopasz hattyúkat raj
zolok. Ujjbeggyel kenem a fejünkön szétkenő- 
dő  vörös sárt.

kegyelem
Lüktet, majd elcsitul. Mint a tested, amit 
lepkeként szúrtak a fehér ágyhoz. Nézem, 
ahogy rezeg a gomb a ruhádon. Le és fel. 
A vesédhez szorulnak a hegyek, a vénád 
kulcslyuk, alig találnak bele. Bezárulsz.

Havas táj a szoba. Hideg. Csupasz gallyak 
az ujjaid. Mozgatni akarom, mint a szél. 
Mereven nekilökődsz a deszkának és kop- 
pansz, de nem beszélsz. Foszlik a bőr alat
ti rés. Puha a fejed. Ülök és nézem ahogy fel
olvad az idő, mint az infúzióban a lassú vér. 
Nem a tiéd már. Csak egy gép. Koronás fém
jén pilleszerű papírmasé, csipkepettyes com
bodon tétován csordogál a vizelet. Áttetsző. 
Olyan könnyű és élettelen mint a lomha he
gyek a tüdőd helyén. Süllyednek a fák, ma
gukba dőlt háztetők csukódnak egymás
ba. Madarak vetődnek a földnek, szilánkos 
szárnyukból lebeg a toll, csőrükről pereg a 
kén. És folyton csak arra gondolok, hogy mi
lyen egyszerű lenne összefogni a szád. Egy 
mozdulattal. Mint egy befőttes üvegre zárni 
a fém fedelet.

14 HELIKON



UGHY SZABINA NAGYMARTA JULIA

H ázibuli
(részlet)
Nehezedik a levegő, egyre több a 

turista. A piacról szinte teljesen el
tűnt a narancs, most már csak pár he
lyen lehet kapni, de az is száraz húsú, 
ízetlen, szezonvégi maradék. Lehet, 
hogy már nyár van.

Megkezdődtek a szabadtéri eras- 
musos partik. Csütörtök estétől kezd
ve egész hétvégén át az a szokás, hogy 
az egyetemisták befoglalják a Teatro 
Massimo előtti teret, és a környékbeli 
mellékutcákat, ahol isznak, szívnak és 
beszélgetnek. Ezek a bulik általában a 
lakásokon alapozódnak meg, ma este 
nálunk is lesz. A lányok már tegnap 
bevásároltak a piacon. Tele van a hűtó' 
lila padlizsánokkal, paradicsommal, 
kapri- és olívabogyóval meg tömény
telen mennyiségű mirelit krumplival.

Délután, miután megjönnek az 
egyetemről, átmegyünk együtt a város 
másik felében lévő diszkontba piáért. 
Első körben tíz vörös és tíz fehérbort 
emelünk le a polcról. Hozzácsapunk 
mindehhez még két üveg limoncellót 
és egy grappát. Nézünk egymásra, 
hogy ennyi vajon elég lesz-e?

Fiúk is jönnek, mondja egy félmo
soly kíséretében Agnieszka, akinek 
olyan fehér a bőre, hogy amikor levegőt 
vesz, átderengenek nyakán az erek.

Húsz év körüliek, nagyjából tíz év
vel fiatalabbak csak nálam. Talán a 
korom miatt, talán mert náluk pár 
nappal korábban költöztem be az al
bérletbe, kimondatlanul is én vagyok 
a főnök.

Fiúk is jönnek, nahát, ki gondolta 
volna, és leveszek még egy grappát és 
két vörösbort a polcról.

Halkan szuszogva cipeljük a szaty
rokat a fekete macskaköves utcákon. 
Április eleje van. Az olaszok többsé
ge még vastag, fényes anyagból ké
szült kabátban, bőrkesztyűben és 
sálban feszít. Nekünk viszont az it
teni huszonvalahány fok már nyár
nak számít. Téli csizmáinkat lecse
réltük szandálra, vastag kabátjainkat 
könnyű pulcsikra. így élvezzük az ál
landó napfényt, ezt a percről percre 
megújuló, emlékezet nélküli friss kék
séget, az ég folytonos jelenlétét.

Megállunk pihenni a Via Croci- 
ferin a három egymásba nyíló temp
lom közül San Giuliano templomá
nál. Megkérdezem a lányokat, mi 
lenne, ha kinyitnánk az egyik behű- 
tött limoncellót. A lányok döntésem 
nem vitatják, lengyel—magyar ugye, 
Nazdarovje!, és leülünk a templom
lépcsőre.

Kényelmesen iszogatunk, komóto
san jár körbe az üveg, amikor egy fiú 
napszemüvegét lehúzva megáll előt
tünk, és tettetett megbotránkozással 
csapja össze a kezét. Stefano az, mint 
később kiderül, a lányoknak egyik 
Erasmus-mentora.

Még csak délután öt óra van, mit 
csináltok itt egy üveg limoncellóval?!

Pallos Sch. Ju tta : 1989

Mivel a lányok alig beszélnek ola
szul, Stefano patetikus fejcsóválásá- 
tól és a bennük lévő deci limoncellótól 
pedig csak röhögni van erejük, ezért 
nekem kell elmagyaráznom, hogy épp 
berúgni készülünk.

Az oké, de miért limoncellóval? Az 
itt digestivónak számít, amiből evés 
után isznak egy felessel, hogy segítse 
az emésztést, nem egy üveggel!

Mi viszont azért isszuk, mert ol
csó, hideg és édes, a lerészegedés vi
szonylag gyengéd módját választot
tuk, magyarázom neki, és már látom 
is a vigyora mögött a megvetést, hogy 
lám, ezek a kelet-európaiak még in
ni sem tudnak. O viszont szerencsé
re annyira olasz, hogy mindezek el
lenére fölajánlja nekünk a kocsiját, 
amit mi örömmel el is fogadunk, lé
vén, hogy még mindig kilométerekre 
vagyunk az albérletünktől, és a hideg 
limoncellónk is elfogyóban.

Téged még nem ismerlek, néz rám 
Stefano, miközben ott himbálódzik 
közöttünk a Fiat500-as visszapillan
tóján egy wunderbaum és egy Padre 
Pio medál.

Útikönyvet írok Szicíliáról.
Che bello, sóhajt nagyot, ha gon

dolod, nagyon szívesen elviszlek szép 
helyekre. Úgy ismerem Szicíliát, 
mint a tenyeremet, nálam jobb ide
genvezetőt keresve sem találhatnál. 
Ismerem a földrajzot, a történelmet, 
az irodalmat, mindent. És csak mond
ja, mondja, hogy mennyire szép hely 
Szicília, hogy mennyire szeret itt él
ni, hogy micsoda gyönyörű történel
mük van, mekkora filmművészetük, 
milyen híres földművelésük, és a bo
raik, kóstoltam már valamelyiket, ne
tán... Apropó, te honnét jössz?, kér
dezi, miközben térdével kitámasztja 
a kormányt, felszabaduló kezével pe
dig a cigarettapapírra kevés dohányt 
szór. Magyarország? Aha, bello, bello, 
hümmög, és hosszában végignyalja a 
cigaretta oldalát.

Kérdezem tőle, hogy mennyire is
meri.

Hát nem nagyon, neveti el magát, 
és letépi a cigaretta oldaláról a feles
leges papírt.

B etlehem  a  M iskolci u tcában

József szeme szúrós, Mária kering.
Pucér ostorfák karéjában dereng a falatnyi ég. 
Hold és nap együtt riszálja rajta magát, 
opáltengerén dióhéj-bölcső'ring, 
bronzba önti a házak falát.

József bőszen üvölt, Mária szipog, 
egymás sebeire licitálnak, 
kinek fájt jobban, ha a másik ütött, 
míg hurutos nyákot köhögnek az ágak 
a civódó Szent Család fölött.

József horkan és felszáll a holdra, 
dióhéj-bölcsőjük felborul az égen.
Fellegekbe süllyed, holdzátonyra fut,
Mária megáll, ha lemegy a nap, 
kigyullad megannyi utcai lámpa,
Mocsárrá válik a színarany ráma, 
elsodorja a Rákos-patak.

TOROCZKAY ANDRÁS 

Fontos dolgok

megtartani azt a keveset/sokat amid van 
tudni azt hogy ami a tied nem a tied soha 
soha ne azért beszélj mert hallgatják hallják 
azt mondd ki mindig amit hallani te akarnál

talán csak ez de ez se biztos egyáltalán: több talán 
de ne legyen annyi bizonytalanság benned 
legyen magabiztosabb minden mozdulatod mondatod 
hallgass több Prince-t és Alice In Chains-t kevesebbet

felejtsd el végre a rímet és a formát lehetőleg 
te rímelj valakire örökre és formád neked legyen végre 
akkor most beszélhetnék még „a feltűnésekben 
rejtőzködő hiányról” de inkább feküdj le időben

1:00-1:49

KERBER BALÁZS 

S zig n á l

Kidobott egy álom szája, 
mintha a nyúlós csillagrengeteg 
zsákjából másznék elő, 
üdítőt veszek éjjel a benzinkútnál.
Az üveg nyaka, mint egy 
fényes pillanat, idegen zászlók 
alatt, éji skandináv táj, 
vagy csak a messzi észak.
Van itt nyelv, amit beszélnek, 
vagy a lilán túl már a lépések 
és a homorú tétovaság 
adják a szignált?
A busz oldala térképek lánca, 
mint egy fémszínű óceán háta, 
félelmes, mint egy flakon hasa.
És lehúz a zsák gondolata, 
nyolc órai utazás terhe, 
a pöttyök az árus szemében, 
a tekintet hajnali vibrálása, 
az ég kékes tárulkozása, 
és bevillan arcod gubanca, 
amint a kövön állsz, és 
cigarettázva gondolsz egy 
másik állomásra.
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NAGY KATA

F in isszázs

Amikor ezt a képet látom, tudom, 
hogy eltévedtem: 
az út kétfelé ágazik, 
mint a gonosz állat nyelve.
Neked könnyű, a m adaraid minden
tetőróí látják a napot, de aki az útelágazás felől jön,
az egy száj elől menekül vagy képtelen a beszédre?

Amikor összegyűjtöttem annyi erőt, 
hogy a templomba menjek, 
zárva volt.
Tudom, hogy a templomban a képek 
helyén tükrök voltak, 
a fény szokatlanul éles, 
a kövön fekete lábnyomok.
Integettem a tükörnek.
Visszaintegetett.

A helyi m á g ia  sza b á lya i
Szőcs Petrának

A kétfajta sötétben, amikor elválnak a dolgok, 
egy távoli ablakban állva hirtelen 
arra kérsz, szórakoztassalak, hiába mondom, 
ide sem érkezett még meg a fagy.
Mint a láng az üvegben, úgy vagy otthon -  saját arcod látod a 
legszebbnek.
Más fény nem világol.

oo

Elmesélem, hogy tizenkét évesen elég 
csúnya voltam, amikor apám a házunkat 
építette. Aztán a forró 
kertben különböző méretű
macskakoponyákat találtam a hamvas égerfák alatt.
A fák mellett egy kútkáva állt, mélység és élesség nélkül.
A koponyákat a friss ház oldalába újratemettem, 
és évekig vártam a hatást.

BORDA RÉKA
V

é jsza k a  m inden  m egn ő
„Kedves Művésznő, rajongok! B.”

/

elmúlt, ahogy a lábnyomok is felszáradnak 
a talajon, most hideg van, és még csak csütörtök.
2015-öt írunk, amikor lefordulunk a gangról,
ahol utoljára sétálunk végig együtt.
nemsokára kinyitnak a boltok,
lehívják a liftet a földszintre, beindul az emésztés,
köhögni kezd az olasz a szomszédban.
sötét szobába képzelem magam,
ahol terroristák tartanak fogva.
ma van a napja, hogy kivégeznek:
képtelenség rá felkészülni.

II

éjszaka minden megnő: a polcok, a csövek, 
a hiányod a kétszemélyes matracon 
(pedig hogy örültünk, hogy végre elférünk), 
a karácsonyi égő gyenge fénye a falon, 
lámpabúra a méhem, ami a búmolyokat vonzza, 
megtelek a tetemükkel, most felém futsz a folyosón, 
pedig mindig sétálsz -  
a budaörsi viharban orbánhegyig,
a párnámtól az állásinterjúig, a kézfogástól az elengedésig, 
kikerülöd a medencét, ami voltunk, 
ha belecsúszol, kicsordul a vize.

III

még langyos a kereszt,
amire halottak napján feszítettél ki.

IV

hétfőre kiürült a bőröd illata a szobából,
de otthagytad a párnámon a hónaljad.
pont azt, amit az utolsó szeretkezésünkön
izzadtál össze, utána, amikor megnéztelek éjszaka,
egy minótauruszt láttam  benned,
ami a hasára fordulva utasítja el az apját.
az a pléd vagyok, ami az ágyékod
lenyomatát őrzi, és azóta arra vár,
hogy máshol összegyűrjék.

a rákóczi úti hotel tetejéről lelocsoltak vízzel.
három fokot mutatott a hőmérő.
az a megmagyarázhatatlan érzés,
hogy figyelsz az út másik oldalán,
és a hidegtől összerándul a férfiasságod.

VII

a metrószél kifújta a kezemből az utolsó szőrszálad.
december tizedikét írunk, amikor megszédülök a nevedtől.
mindig óvatosan álltái a mozgólépcsőre,
féltél, hogy bedarálja a lábad.
végül mégis itt érsz véget, két lánckerék között:
a tetovált vádlid, a leforrázott combod,
a herezacskód és a húgyhólyagod,
a májad, aztán a mellkasod, míg végül
az a koponya roppan szét, amiben engem tartasz.
talán nem jutok eszedbe,
mielőtt a szemedre zár a fogaskerék.

VIII

nem tudom, gondolnak-e az emberek
a csillagokra, amikor felszállnak a buszra.
én például tegnap három üstököst láttam,
amikor kinéztem az ablakán.
kétszer azt kívántam, hogy szarvassá változz.
szerintem van élet a földön kívül.
ettől még távolabbinak éreztek.
ha én is megnövök, talán ellátok az asztalodig:
gépelés közben, aganccsal képzellek el.

IX

van az a mozdulat, amivel kihúzod
a hajszálam és lefejted rólam a kontúrt.
amivel magadra teszel és hagyod
hogy eltörpüljek, aztán feltörjek.
van az a formátlanság, amibe tengelyt raksz.
kiszívlak és visszaengedlek a pohárba.
merev hulla vagy a füleim között,
egy hangosan lélegző szilárdság,
a hajnali egykor kiszökő lényeg.
arra gondolok, visszarakom
beléd a nyelvem, hogy soha többé
ne kelljen beszélnünk,
és megtanulj nézni engem.
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SZÁZ PÁL
*

Adám atyánk
bajáro
phytoaforizm a
A orbáncfüvet Öregapád még Szenjános 

füvinek monta. Neve is mongya, Szen
jános napkor köll a orbáncfüvet szénnyi, 
akkor virágzik, mer aznap kérésztűtík 
Krisztusurunkot. Má akkor megmonta 
neki. Három esztendő betellik, mire írt 
hozó Ádámatyánk bajáro. Akkor elindút 
Krisztusurunk, gyógyította a nyava- 
lásokot, szalatt a béna a sükethé, megsúg
ta néki, hogy a vak meglátto a napfínt, 
mer a nap tüzes füve a orbáncfű, meghal
lotta ezt a níma, rögtön mént hirdetnyi 
a évangéljomot! Még a hóttakot is főkéj- 
tétte Krisztusurunk. Oktatta a oktondi 
embert a níp okullásáro tanította ikét

imátkoznyi. Betét a harmadik, bevonút 
Jeruzsálembe a apastalokká, harmadnap 
megfeszítéttík, harmadnapra fó'támott, 
harmadnapra kinyó't a orbáncfű Krisz
tusurunk víre cséppjeibű. Óvasatlan 
hullott víre szeme, óvasatlan sárgí
tottak apró virágoji. A Krisztusurunk 
víre mái napig folyik benne! Veruvérés, 
mind a napszáto! Hirdeti a világ orvo
sát. Mer mindén Ádámbátyánk bajáro 
ír a orbáncfű, levele, száro, támoggy fó' 
máro! Mer olyan vót amikor Öregapád 
hazagyütt a lágérbű, mind a főtámodás. 
Ippen Szenjános napra gyütt haza. 
Mént, követte a határbo a sínykét, de 
csak messzirű, hogy é tuggyon bújnyi. 
Amire hazaírt, má a orbáncfű is kivi
rított. Azzá gyógyította a lábát, mer 
ha nincs a orbáncfű tüzes leve, elüsz- 
kösödik néki, meghűli a sénkifűggyin. 
Igyis majnem nem gyütt haza, má csak 
négyven kila vót! Mire hazaírt, má rühes 
sé vót. Leígetétt rúlam minden mocskot 
a szenjános füve. Monta. Mer a mindén 
romlástú megszabadíccsa a embért, még

a Ádámatyánk bűnitű is! No ezék a rusz- 
kik nem szarakottak, akinek a nevit 
óvasták a lágérbe, csak amméhetétt ha
za. De marha ruszkik, csak a hullákot 
óvasták! Akik má réggére kihűtek, 
vagy láccott, nem írik meg a napszátát. 
Ennyit megengedétt a Sztálinelftárs, 
hogy a hóttak hazaménnyenek. A sír
ba! Öregapád havérja ottveszétt. Aszonta 
néki, vedd el a cédulám, ha óvasnak, 
mönny helettem, én má inné nem mégyek 
haza, csak maradra. Hát a ruszkik 
aszittík, hogy fó'támott! Mer Öregapád 
mindént rendre megcsinát. El is engettík, 
fítek tűle, aszittík, hogy csuda törtínt, 
hozzá sé akartak írnyi, hogy biztos 
szent ember, sztaréc, sztaréc, mutogat
tak, eresztéttík. így vót ez Szenjánossá 
még Krisztusurunkká is. Szenjános is 
ottveszétt a Héródéselftárs lágéribe. 
Szenjános illő vízzé kérésztűt, de aki 
utánnom gyün, monta, az a Szentlílek 
tüzivé fog tíktékét megkérésztűnyi. Ez 
Krisztusurunk szent víre. Lemossa mind 
a bűnököt, mind Ádámatyánktú!

PALLAG ZOLTÁN

A m etrón való 
m észárlásról
A Kálvin tértől a Fővám tér felé, este 

7-kor, amikor már eleged van mindenből és 
a napi hét órát ma sem sikerült megalud
nod, képzeld el, hogy becsukod a könyvet, 
vörösen izzó lézerkardot rántasz elő kabátod 
zsebéből, látod a rettenetét a melletted ülő 
poshadt szagú nyugdíjas, alkoholista nő te
kintetében, amikor meglátja a kinyíló kar
dot, és meghallja a filmekből ismert hangot: 
mire felfogná mit is lát, a feje már a metró
szerelvény padlóján gurul, a szerelvényben 
eluralkodik a pánik, a közel álló utasok két
ségbeesetten kapkodják a lábukat a guru
ló fej elől, mintha bizony az lenne a legfőbb 
gondjuk, hogy véres lesz a cipőjük. Hunyd be 
a szemed egy pillanatra és szippantsd be az 
égett hús szagát, érezni fogod, hogy mennyi
vel elevenebb ez annál a savanyú húgyszag- 
nál, ami eddig áradt ugyanabból a testből. 
Ez az élet szaga! Jussanak eszedbe Marcus 
Aurelius szavai: „Hagyd a könyveket! Szedd 
össze magad! Nincs tovább! Mintha már ha
lálos ágyadon feküdnél, vedd semmibe a tes
tet, hisz az csak vér, csont, idegek, vissze- 
rek, ütőerek esendő szövedéke.”

Nézd az élőhalottakat, ahogy az életü
kért könyörögnek, vagy adják a döglött bo
garat, remélve, hogy nem veszed őket észre, 
és metrózhatnak tovább egészen az örökké
valóságig. Ott ül egy borostás férfi veled 
szemben, kopaszodik, és a szemeit forgat
ja, azt reméli, hogy elkerüli a tekinteted, 
hogy elkerülheti, de nem, észreveszed, fel- 
állsz, a lézerkard méretes vascsővé változik 
kezedben, odalépsz, nyugtázod, hogy elnyí
lik a szája, mondani akar valamit, meg
emeled a csövet, minden erődet beleadod, a 
bal halántékát találod el, pont ahogy akar
tad. A test élettelenül vágódik a padlóra, 
most két kezedbe fogod a csövet és függő
legesen sújtasz le, szilánkos péppé zúzod 
a fejét, egy lány felsikít, Adidas melegítő

nadrág lesz rajta, a cső másfél méteres fűz
favesszővé válik, a hang irányába kapod a 
fejed, de mielőtt a szemébe nézhetnél, már 
kiütötted egy suhintással, a fűzfavessző vé
ge betalál, a lány a földre rogy, összegömbö
lyödik, mindkét tenyerével az arcát szorít
ja, szeméből ömlik a vér, halálsikolyát alig 
lehet elkülöníteni a szerelvény alaphangjá
tól, festett fekete haja a homlokába hullik, 
nyakát szabadon hagyja, ütni kezded, már 
az első ütésnél kiserken a vér, elájul, meg- 
állsz, kihúzod magad, és így szólsz a re
megő sokasághoz: A test lámpása a szem. 
Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tes
ted világos lesz. Ha pedig a te szemed go
nosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért 
a benned lévő világosság sötétség: mekko
ra akkor a sötétség?! Senki sem szolgál
hat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyű
löli és a másikat szereti, vagy az egyikhez 
ragaszkodik és a másikat megveti. Nem 
szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.

Azért azt mondom néktek: Ne aggodal
maskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek 
és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mi
be öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet 
hogynem az eledel, és a test hogynem az öl
tözet? Tekintsetek az égi madarakra, sa
többi, és ne aggodalmaskodjatok a holnap 
felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik 
a maga dolgai felől. Elég minden napnak a 
maga baja. Én szóltam.

Miután ezt elmondod, sóhajts egyet és 
a fűzfavessző pallossá válik a kezedben, a 
szerelvény megérkezik a Fővám térre, fe
jezd le az eszméletlen lányt, lépj ki az alul
járóba, szúrd hasba az első utadba kerülő 
ellenőrt, a következőnél elég lesz megemel
ned a pallost, haladj tovább fel a lépcső
kön, igen, egészen a napsütötte sávig, a lép
cső tetején engedd el a véres vasat. Csak 
bámuld a Dunát, az esti kocogókat, a zöld 
dzsekis lányt a kuvasszal. Hunyd be a sze
med. Nyisd ki a szemed. Ugye így képzeled?
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SZŐCS ISTVÁN

Elegyes
jegyzetek
T örténettörténet -  
irodalom történet helyett

Kereken hatvanhárom esztendeje, 
hogy a Falvak népe bukaresti szerkesz
tőségében vagy tizenketten valami ér
dektelen értekezletet tartottunk; ot
tani magyar szerkesztőségek tagjai. A 
Falvak népe, amely az Előre nevű napi
lap fiókkiadványa volt, akkoriban nem 
a Scánteia-házban, hanem egy belvárosi 
kertes villában működött. S éppen ebben 
a kertben üldögéltünk, s hallgatagon, kí
váncsian néztünk egymásra, az értekez
let tárgyának kimerítése után; senki sem 
akart felállani, sem elsőként megszólal
ni. Ugyanis aznap jelent meg az Előre c. 
napilapban egy borzalmas förmedvény. 
(Lehet, hogy ez az „országos magyar na
pilap” éppen akkoriban változtatott ne
vet; előbb Romániai Magyar Szó volt.)

„Ideológiai csempészáru az Utunk 
hasábjain” — ez volt a cikk címe. 
Hivatalosságot mímelő nyers hangon bí
rálta az Utunk at, előzőleg közölt Daday 
Lóránt-elbeszélésekért. Ha jól emlék
szem, akkor már ezek Kovács Bálint név 
alatt jelentek meg. Daday ugyanis még 
„a régi román világ” idejéből, az első vi
lágháború utánról — amikor még Székely 
Mózes álnéven írt — kellemetlen káder
lapot hozott magával, Zátony című regé
nyéért fogházbüntetésre ítélték volt ir
redentizmus vádjával; majd a Csütörtök 
című regénye a sztálinizmust is bírálta 
(egyidejűleg és nem utólag!) s mindez in
dokolttá tette a még újabb írói nevet.

Szóval csak ültünk csendben s néztük 
egymást, aztán hirtelen rámeredtünk 
Szemlér Ferencre. „Ennek a ma megje
lent cikknek egyáltalán nincs igaza, ha
mis kiindulópont alapján hoz hamis íté
leteket. Először is Daday Lóránt jó  író, 
és mindig is haladó beállítottságú volt! 
És most íme ilyen hangon... mert példá
ul, micsoda ostobaság, hogy ne mondjam, 
marhaság annak a traktorosról szóló el
beszélésnek is az egész értelmezése: hogy 
ugyanis a traktoros munkagépét leállít
ja egy borbélyműhely előtt, bemegy meg- 
borotváltatni magát, s mikor észreveszi, 
hogy gyerekek másznak fel a traktorra 
és piszkálják, félig beszappanozva kiro
han az utcára és elkergeti őket; tökéle
tesen helyes és az adott helyzetben ter
mészetes reakció volt, és akkor jön a mi 
cikkünk azzal, hogy a gyerekek lekerge- 
tése a traktorról azt fejezi ki, hogy a szer
ző el akarja riasztani a fiatalságot a szo
cialista mezőgazdaság fejlett eszközeitől; 
és az, hogy a traktoros félig borotválat- 
lan, félig szappanhabosan kilép az utcá
ra, a munkásosztály állatias durva arcát 
hivatott érzékeltetni és -  ez már őrüle- 
tes zagyvaság, és akkor...” Halk röhécse- 
léssel fogadtuk Szemlér felháborodását, s

köztünk volt a támadó cikknek egyik tit
kos „szövegírója” is!...

Mindennek az adott különleges hang
súlyt, hogy Szemlért mindenki az óvatos
ság és politikai konformizmus kirívó pél
dájának tekintette. Én különösen, és nem 
is voltam jóban vele. Mikor egy évvel az
előtt beléptem mint szerkesztő a buka
resti Ifjúsági Könyvkiadó magyar tago
zatához, Szemlér jól megnézett magának, 
és pár nap alatt megtöltötte a várost; „az 
Ifjúsági Kiadónál egy sötét levantei ül az 
íróasztal mögött!” ... (Mit mondjak, ne
kem még imponált is ez a minősítés, de 
azért, amikor olvastam Szemlérnek egy 
versét arról, hogy „a felszabadulás” előtt 
oly szörnyű elnyomásban éltünk, hogy 
„nem mozdult a szánk a puliszkaevés
re”, megkérdeztem Kacsó Sándort, hogy: 
„Károly és Mihály királyok alatt mért 
kellett volna Szemlérnek annyi pulisz
kát ennie, hiszen banktisztviselő volt?” 
Kacsó bácsi rám mordult: „Hogy te mi
lyen tudatlan vagy! Szemlér Feri annak 
idején Brassóban minden délelőtt ponto
san tizenegy órakor bement a nagyven
déglőbe, a Koronába, és zónapörköltet 
evett puliszkával!”) ...

És ez a Szemlér most folytatta: „kü
lönben meg vagyok győződve, az egész 
akció különben Gaál Gábor ellen irá
nyul és egyáltalán, a kolozsváriak ellen”. 
Érződött, hogy őszintén meg van rendül
ve! És igaza lett, Gaál Gábort leváltot
ták a főszerkesztőségről és néhány nap 
múlva megjelent az Utunk ban egy nagy, 
töredelmes „önbírálat”. Később kérdez
tem az utunkosokat, hogy ki fogalmaz
ta? De nem emlékeztek semmire, mint pl. 
Hornyák József. Márki akkor katona volt, 
maradt volna Szász János, de a szövegnek 
egy különösen sötéten hangzó mondata 
ezt eléggé kétségbevonhatja: „megtettük 
a szükséges szervezeti intézkedéseket” -  
ez gyöngéd női lelkületre vallott.

Dadayt dési lakhelyén letartóztat
ták és nagyon brutálisan bántak vele. 
Szerencsére valahol az elvtársak között 
akadtak „rendes elvtársak” is, akik meg
hallgatták Szemlér halk, de szigorú sza
vait, mert pár nap múlva szabadon en
gedték. Az Állami Könyvkiadó részéről 
Földes László és Székely János fölkeres
ték és szerződést kötöttek vele újabb kö
tet kiadására. Sajnos, már nem sokáig 
élt; nagyon meg volt viselve.

Székely János különösen el volt ra
gadtatva tőle. „Nemcsak külsőleg kelti 
egy előkelő személyiség benyomását, ha
nem lélek dolgában is igazi arisztokrata!” 
(Különben Székely Jánost Gaál Gábor ak
kori meghurcoltatása ihlette az Irgalmas 
hazugság című drámája megírására; leg
jobb drámai művei közé tartozik, minden
esetre a Dózsánál sokkal jobb és igazabb.)

Később, egy alkalommal Bukarestben, 
a Lipscani-on lévő Mureşul vendéglőben 
egy szombat esti áhítat alkalmával (mi
közben a prímás halkan húzta a fülünk
be: „Ki tanyája ez a nyárfás, a vezérünk 
Kurkó Gyárfás”, aki akkor már hosz- 
szú évek óta magánzárkában ült), Paál 
Árpád szomorúan elmesélte, hogy azt a 
bizonyos ledorongoló cikket ő és Halász 
Anna fogalmazták, Robotos Imre főszer
kesztő utasítására; ám aláírni már nem

voltak hajlandóak, ezért Robotos paran
csára Nemes Gizella, a mezőgazdasá
gi rovat protekciós alapon felvett kez
dő újágírónője írta alá; aki még örült is, 
hogy valamivel hasznossá tehette magát!

Ami Daday legtartalmasabb írását, a 
Csütörtök című regényét illeti: az irodalom- 
történet még mindig csak kerülgeti; bár új 
kiadása is jelent meg, mindenki úgy tesz, 
mintha nem jutott volna el hozzá. Nem is 
csoda, nagyon zavarba hozza nem az egy
szerű olvasót, hanem az „ideológust”; fő
leg, ha minden motívumának mélyebb, 
titkosabb értelmet is tulajdonítunk. A cse
lekmény 1916-ban kezdődik, amikor a ro
mán hadsereg dél-erdélyi betörése után a 
Monarchia csapatainak visszavonulását 
csendőrhátvédek fedezik; a regény szerep
lői, egy román fiatalember és nővére, elké
pedve látják, hogy e hátvédek milyen ön
feláldozó kötelességtudással teljesítik a 
parancsot, amikor halálig kell harcolniok! 
Néhány hónap múlva, a Hindenburg-féle 
ellentámadáskor, a fiatal román nő maga 
is fegyverhez nyúl és magyar katonákra 
lövöldöz. Elfogják, de kivégzése körül bo
nyodalom merül fel; ugyanis állapotos!...

Közben öccse átszökik Moldovába, be
áll a román hadseregbe, és annak kere
tében tér vissza több mint két év múlva. 
Újságíró lesz, keserűen tapasztalja, hogy 
a „Regátból”, vagyis a Kárpátokon túlról 
beáramló politikusok, tisztviselők és üz
letemberek milyen harácsoló módon ve
szik át a hatalmat; ő egyre inkább ra- 
dikalizálódik, balra tolódik. Majd egy 
illegalista orosz aktivistanővel esik sze
relembe, aki ráadásul trockista is; ilyene
ket mond, hogy „Sztálin a tervgazdaság 
pityke gombjáért eladta a világforradal
mat”... A nőt elfogják, halálra kínozzák; 
hősünk erre végleg szakít osztályával, be
lép a kommunisták közé, majd a grivicai 
harcok során életét veszti. (A forróvizes 
fecskendővel a sztrájkoló vasutasokra tá
madó katonák ellen fordul, a vízsugár 
azonban a magasfeszültségű villanyveze
tékkel találkozik és halálra rázza!)

Bizony, nem könnyű ma egy ideoló- 
gizáló irodalomtörténésznek mindezt so
katmondó jelkép gyanánt feloldani!

Mohi Sándor dési festőművészt kezdet
től fogva erős érdeklődés fűzte a szintén 
Désen élő íróhoz: festett róla egy portrét, 
ami azonban éppen olyan, mintha Maxim 
Gorkijt ábrázolná. Egy fényképmásolatot 
őrzök róla a könyves polcom mellett. Jön 
egy öreg varrónő s azt mondja: Há’ már rég 
kimentek az oroszak, mért tartja ezt még 
a falon?... Há’, úgy érzem, amíg a Csütörtök 
előtt csütörtököt mond a nagy irodalomtu
domány, addig bizony ott tartom.

Szemlér Ferenc időskori életvitele pe
dig azt ábrázolja, hogy a történelem és a 
személyes sors útvesztői arra kényszerít
hetik ugyan az embert, hogy teljesen le
húzott lánggal, konformista módjára él
jen, de ha életbevágó dolgokról van szó, 
az igazságért akkor is tehet valamit, ha 
félhangosan, rekedten suttogva közli. 
Szeretnék még majd egyet s mást mesélni 
róla, de addig is ajánlom háziolvasmányul 
Búvópatak című költeményét...

Legközelebb Csontváry festőművészről 
és dr. Sárosy György labdarúgóról szeret
nék valami összefüggőbbet írni.
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Kollektív
kontroll
A szülő-gyerek viszony különböző visz- 

szásságai, a nemző és a nemzett közöt
ti konfliktusok, ha más-más formákban 
és megközelítésekben is, de markán
san képviseltetik magukat az egyetemes 
színháztörténetben és drámairodalom
ban. A pszichológiából ismert Ödipusz-, 
illetve Elektra-komplexusok elnevezé
sét ihlető Oidipusztól és Elektrától kezd
ve, Shakespeare Hamletján, Romeo és 
Júliáján, valamint Csehov Sirályán ke
resztül kortárs szövegekig és színpadokig 
újra meg újra tanúi lehetünk annak, aho
gyan családi okok cselekvésre vagy éppen 
tétlenségre késztetik, illetve kárhoztat
ják a szereplőket.

Sinkó Ferenc legújabb, Parental Ctrl cí
mű rendezésében a szokványosnak tekint
hető színpadi és drámai megközelítéssel 
ellentétben, a generációk közötti konflik
tusokat nem körülménynek, nem a cse
lekményt előremozdító tényezőnek tekinti 
-  sőt, ahogyan azt a rendező korábbi elő
adásaiban már megszokhattuk, igazi cse
lekményről sem beszélhetünk —, hanem 
egy színházi keretek között vizsgálandó 
jelenségként állítja elénk. A 2015. novem
ber 1-jén bemutatott produkciót az Ygene
rációról és szüléikről, a virtuálfüggó'ségróí 
és valóságból való menekülésről, a generá
ciók közti kötődések és szakadások elkerül
hetetlenségéről szóló koncert-előadásként 
határozzák meg az alkotók. Az egymás
hoz -  látszólag -  szorosan nem kapcsoló
dó, de folyamatosan egymásból építkező 
jelenetekből, etűdökből összeálló előadás
ban valóban megjelennek az előadás web- 
színlapján felsorolt témák, igaz, a beha
rangozó szöveggel ellentétben nem válik 
mindenikből központi fontosságú elem. 
A koncert-előadás megjelölés viszont igen 
pontosan írja le azt, ami a Parental Ctrl 
hetvenperces időtartama alatt a nézők 
elé tárul. Az előadásban használt jelme
zeket és kellékeket, de az előadók mun
káját is a teljes minimalizmus és funkci
onalitás jellemzi. A hagyományos, vagy 
nevezzük inkább úgy, hogy szöveg-, illetve 
szerepközpontú előadásokhoz képest a sze
replők (bodoki-halmen kata, Ötvös Kinga 
és Sipos Krisztina) nem szerepet játsza
nak, hanem, akár a felhasznált jelmezek 
és kellékek, szerepet töltenek be. Némileg 
máshonnan közelítve: a játszóknak nem a 
játék, hanem — ugyanúgy, ahogy egy kon
cert vagy mozgásművészeti produkció ese
tében -  a jelenlét az elsődleges feladatuk.

Az előadás a The Butterfly Song című, 
jeleléssel kísért angol gyerekdallal indít, 
amiben a hálóinget, pizsamát és plüss- 
állatfejeket mintázó, sapkát viselő előadók 
hálát adnak az Atyának, hogy éppen azok 
lehetnek, akik. Gyereknek öltöztetett fel
nőtt nők énekelnek gyerekdalt, s hogy még 
véletlenül se hagyhassuk figyelmen kí
vül ezt a tényt, arcuk végig unott és rez
zenéstelen marad. Ez a felnőtt-gyerek ket
tősség kíséri végig a produkció elejét, de az

Robert P u ţeanu  fotója

előadók teste és ruházata vagy viselkedé
se közötti diszkrepancia a változó helyze
tek és jelmezek ellenére is állandó marad.

Az etűdök váltakozását a nézőkkel szem
beni falra vetített címek kísérik. A kezdeti 
dalt zenei betét és szelfizés követi, majd a 
room of one’s own felirat jelenik meg a fa
lon. Ebben a bizonyos saját szobában, sa
já t térben a testtel és a technika segítségé
vel felerősített akusztikus hatásokkal zajló 
játék következik. Előbb mintha saját tes
tiségükre és annak — különböző gyakorla
tokon vagy éppen a puszta tétlenségen ke
resztüli formálhatóságára, formálódására
-  majd egymás jelenlétére ébrednének rá 
az előadók. A hangosítás játékba vonásá
val mintegy visszhangként jelennek meg a 
különböző cselekedetek következményei. A 
padlóhoz csapódó kar csattanása, egy-egy 
hang kiejtése, a test és a ruha közé szorított 
mikrofonon a textil súrlódása mind beleíró
dik az előadás akusztikus terébe, és aligha 
véletlen, hogy az etűdöt záró, gyermekinek 
hangzó nevetés visszhangja (vagy éppen 
emléke) marad meg legtovább a nézőtéren.

A sweet dreams című részben a szerep
lők hálózsákjaikba burkolóznak, s az elsö
tétített térben egy előre felvett, a nézőkkel 
szembeni falra vetített videónak jut a fő
szerep. Ebben a szereplők kérdések sorára 
válaszolgatnak, úgy, hogy a nézők a kér
déseket nem, csak a válaszokat hallják. A 
kezdeti igenre és nemre szorítkozó vála
szok ellehetetlenítik a látottak értelmezé
sét, s a különböző, a nézőkben felmerülő 
bizonytalanságokra — Ki kérdez? Mit kér
dez? Miről kérdez? A szülőkről szóló vagy 
inkább a szülők által felvetett kérdések 
ezek? -  csak később, a válaszok kibővü
lésével sikerül valamiféle vélt megoldást 
találni. A későbbi, father said  című jele
netben a még mindig hálózsákokba bur
kolózott előadók talpra állnak, levedlik 
magukról gubójukat, és új jelmezekben -  
saját méretüknél jóval nagyobb öltönyök
ben -  lépnek a nézők elé. Egy-egy össze
hajtogatott papírlapról — az apák levelei
— a saját életükre vonatkozó aggodalmas
kodó, gyakorlatilag a szülők által hangoz

tatott összes lehetséges közhelyet kimerí
tő sorokat olvasnak fel. A levelekre adott 
reakcióként érkezik az előadás csúcspont
ja, a stroboszkóppal, fényhatásokkal és ve
títéssel fűszerezett, három dalból álló kon
cert, ami egyszerre lesz a szülők soraival 
szembeni lázadás és azok kigúnyolása, de 
ugyanakkor maga a lázadás paródiája is.

Az előadást az újból felhangzó The 
Butterfly Song zárja. Az öltönyeikben el
törpülő előadók dalát ezúttal sem jelelés, 
sem a közönség soraiból felhangzó neve
tés nem kíséri. I ju st thank You, Father 
for making me me -  hangzik el a dal utol
só sora, amit legegyszerűbben talán úgy 
fordíthatnánk: Köszönöm, Atyám, hogy 
azzá tettél, aki vagyok. Ha az előadás ele
jén még fel is merülhetett a kérdés, hogy 
kit is jelöl ez a bizonyos Atya, itt már a 
legkisebb kétség sem férhet hozzá, hogy 
hús-vér személy(ek)ről van szó, és ahhoz 
sem, hogy a szöveg, ha bárki folytatná, 
így folytatódna: de most már ideje elen
gedned a kezem, vagy, hogy a lehetősé
gekhez mérten hűek legyünk az előadás 
hangulatához: ideje leszállni rólam.

P  EÁTRUM
A Parental Ctrl izgalmas előadás, és ko

rántsem csak azért, mert egy, a nevelés
pszichológiából ismert, az eddigiekben 
színházi eszközökkel feldolgozatlan jelen
séget, a szülők leválásra való képtelenségét 
járja körül. A korábban is létező, de az Y  
generáció esetében kicsúcsosodó probléma 
mellett, az előadás egy-egy, a kortárs szín
házművészet szempontjából igencsak rele
váns alkotói és befogadói taktikát is fókusz
ba helyez. Az angolul devised theatre-nek 
nevezett alkotói módszer lényege, hogy az 
előadás egy kizárólagos rendezői koncep
ció helyett az alkotók csoportjából indul ki, 
és egy decentralizált és kollektív kreatív fo
lyamat eredményeként jön létre. Jellemző 
módon, az így létrehozott produkciók leg
nagyobb előnye és hátránya egyaránt a sze
mélyességükben rejlik. Miközben világos, 
hogy a Parental Ctrl-ban felvetett probléma 
valóban fontos az előadók számára, és ezt a 
fontosságot a lehető legpontosabban közve
títik is, a megközelítés egyoldalúsága jelen
tős kérdéseket hagy maga után.

Éppen ezek a szándékosan vagy szándé- 
kolatlanul felvetett kérdések és a közös al
kotás gondolata mentén merül fel az aktív, 
az előadókkal együtt gondolkodó befogadói 
magatartás szükségessége. A Parental Ctrl 
egy izgalmasan szerkesztett, tartalmas és 
személyes produkció, aminek az érvénye
süléséhez — akár a szülő-gyerek viszony
ban -  elengedhetetlen, hogy a különböző 
felek partnerként tekintsenek egymásra.

Groundfloor Group: P aren ta l Ctrl. 
Rendező: Sinkó Ferenc. Alkotók és elő
adók: bodoki-halmen kata, Ötvös Kinga, 
Sipos Krisztina. Dramaturg/A rendező 
munkatársa: Adorjáni Panna; dalok: 
bhkata & the blue screen band; videó, 
fény, hang: Almási Attila; VJ, techni
kai munkatárs: Radu Bogdan; produ
cer: Kelemen Kinga.
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Film es családállítás
2015 végén két magyar filmes alko

tást is bemutattak, amely a 2 0 . századot, 
illetve a II. világháború utáni időszakot 
tematizálta egy-egy családtörténet men
tén. Az egyik a Gárdos Péter Hajnali láz 
című nagy sikerű könyve alapján készült, 
azonos című film -  az író rendezésében 
amely szülei megismerkedésének törté
netét eleveníti fel, a másik pedig Fekete 
Ibolya Anyám és más futóbolondok a csa
ládból című családi mozija, amely anyjá
nak a szemszögéből fut végig a teljes hu
szadik századon -  Székelyhídtól Tatán, 
Hatvanon, elrejtett kis bányászfalvakon 
át Pestre. Mindkettőben nagy szerepet 
kap a szerelem és a bizalom kérdése, il
letve a háború borzalmainak túlélése: 
Gárdos filmjében a Svédországban ápolt 
fiatal zsidó túlélők között „fejlődik” ki 
egy levelező szerelem, amely, úgy tűnik, 
többszörös csodával ér fel, hiszen a fősze
replő, aki Gárdos édesapját, Miklóst ala
kítja, súlyos betegségben szenved, az or
vosa szerint maximum fél éve van hátra. 
De ő nem adta fel, sőt kitűzte célként ma
ga elé, hogy ha egyszer sikerül megállnia 
egy szék két lábán, anélkül hogy felborul
jon, akkor meggyógyul -  sokszor eldőlt, 
de spoilerként érdemes megjegyezni, 
hogy a néző, aki nem ismeri a háttértör
ténetet, biztos meglepődik a film végén. 
Fekete Ibolya filmje a rendezőnő szin
te örökös „költözésre ítélt” édesanyjáról 
szól, akiről 94 éves korában is -  rendkí
vül feledékeny és ágyban van — még su
gárzik az elegancia és méltóságtudat, 
amellyel egész életét leélte. Az édesanya, 
Berta, hol családi okokból, hol háborús 
üldöztetés, hol a kettő ötvözete miatt 
folytonosan lakhelyváltoztatásra szánja 
el magát. De a fiatal, csinos kalaposnő
nek — állítólag a székelyhídi Mile család
ra jellemző konokságának köszönhetően 
-  újból és újból sikerült otthont teremte
nie férjének és lányának. Mikor pedig új
ra veszélyt érzett, megint költözésre ad
ta fejét -  ezt „tölgyfaként” jellemzett férje 
csak egyszer vétózta meg, mikor Berta 
’56 után Amerikába szökött volna.

Fekete Ibolya: Anyám és más futóbolondok a családból

Gárdos Péter filmje inkább a szerelmi 
szálat és a betegség romantikáját hozza 
előtérbe, Fekete Ibolya iróniával és ben
sőséges humorral karikírozza a történe
tet, és már-már börleszkfilmmé „avan
zsálta” alkotását a gyors történelmi 
körképek kedvéért. A karikírozás erős
ségéhez hozzájárult talán különleges szí
nészválogatási módja is, hiszen „kever
te” az amatőr és a profi színészeket: ott 
van például Ónodi Eszter, aki érzéke
nyen és aprólékosan kidolgozva hol hoz
záfiatalodott, hol hozzáöregedett az anya 
szerepéhez; de láthatjuk a filmben a köl- 
tőnő Szabó T. Annát is, akinek a bájos
sága ugyan Ónodihoz hasonlítható, de 
jelenléti erejének hiánya kizökkenti a né
zőt, hiszen elüt a film addigi nyelvezeté
től. Gárdos Péter, saját bevallása szerint, 
nem csak aszerint válogatta a színésze
ket, hogy ki mennyire hasonlít szüleire, 
hanem hogy kinek milyen transzcenden
tális megtapasztalásban volt már része, 
és ez alapján esett a választása Schruff 
Milánra és Piti Emőkére. És, bár a vőle
génynek kétségkívül hálás a szerepe, hi
szen az esetlen, de eltökélt hősszerelmes 
alakjában rengeteg kiaknázható részle
tet sikerült elrejteni, Piti Emőke kimun
kálásán alakítása a kicsit naiv, de mégis 
dörzsölt tinilány szerepében sokszor in
kább kiábrándítóan hatott. Igaz, a végén 
valószínűleg mégis sokan megkönnyez
ték történetüket. A Hajnali Zózban Petrik 
Andrea, a lányok iránti vonzalmával és 
féltékenységével egyedül maradt femme 
fatale viszont rendkívül testreszabottan 
vezeti végig a szerepet, a happy end út
jában álló egyik gonosz árnyalt figurája, 
amely a könyvben nem is (így) szerepelt.

Mindkét rendező beemel korabeli hír
adórészleteket, hogy több hitelességet ad
janak a történetnek. Gárdos Péternél — 
akinek a filmje is fekete-fehér — több svéd 
híradó is megjelenik, hogy a néző valódi ta
núként érezhesse magát: látunk svédorszá
gi utazásról szóló híradót, szanatóriumo
kat vagy akár egy vonatutat. Sokszor nem 
is lehet eldönteni, hogy mi az igazi híradó 
és mi az utánzás. Fekete Ibolya is renge
teg filmhíradót, illetve régi magyar filmet 
is beemel az amúgy színes filmjébe, de ná
la ezek elkülönülve jelennek meg: így a né
metek bevonulását, az ,56-os eseményeket 
bemutató híradórészletek kissé dokumen
tumfilmes hatást érnek el. Emellett eről- 
tetettnek hatott az a lánykérési, ill. lány- 
meg-nem-kérési jelenet, amelyet az alkotók 
egybemontíroztak egy filmjelenettel: itt 
egy vendéglő egyik asztalánál Karády 
Katalin hallgatja szomorúan a hegedűs já
tékát, a másik asztalnál, ahova ugyancsak 
áthallatszik a hegedűs, Berta próbálja jö
vendőbelijének odaadni a „kezét”. Bár első
re játékosnak hat ez a jelenet, sokadik is
métlésre némileg túlerőltetett lesz.

A filmzene viszont mindkét alkotás
ban elnagyolt: Pacsay Attila kompozíci
ói a Hajnali lázban nem nyújtanak újabb 
élményt, sőt időnként túlzóan felnagyí

tanak egy-egy szomorú jelenetet, és ez 
néha már inkább gúnyolódásként hat. 
Fekete Ibolya zenei munkatársai pe
dig időnként anakronisztikus, sőt trivi
ális megoldásokat választottak, pl. Cseh 
Tamás-tangókat a XX. század eleji csa
ládi-szerelmi történetekhez, az ’56-os 
híradókhoz pedig Beethoven oly bevett 
Egmont-nyitányát. (És bár apróságnak 
hat, de érdemes kihangsúlyozni, hogy 
mindkét filmben, véletlenül vagy talán 
azért, mivel nemzetközi koprodukcióban 
készültek, külföldi színésznők játszották 
az idős édesanya szerepét -  a szinkroni
zálás pedig nagyon elcsúszott.)

INEMATOGRÁF

Viszont mindkét alkotásban megejtő 
a rendező szüleihez fűződő viszonya, hi
szen külön elemzést érne meg, hogy mi
lyen finom humorral vagy iróniával lát- 
ják/láttatják őket. Az apa alakja mindkét 
esetben a merész, vállalkozó kedvű, de 
megbízható és a terveket kivitelező fi
gura, aki lehet hidegvérű vagy hűbele- 
balázs is, attól függ, honnan nézzük. Az 
anyák viszont mindkét esetben cselhez 
folyamodó lények, akik nem mindig az 
egyenes utat választják, hanem a túlélé
si ösztönük az erősebb. A fiatalkori kö
vetkezetlenségek, felhevülések viszont 
mindkét esetben szerethetőbbé teszik a 
rendező akkorra már öreg vagy elhunyt 
szüleit. Az alkotók szemén és mondhat
ni szívén keresztül követjük a sorsvona
lakat, ezért kicsit a saját szüléink alakja 
is belefonódik a látottakba, a beleélő-ké- 
pességünk határáig. Kevés tanulságot le
het levonni a két, inkább tévéfilm jellegű 
alkotásból, de az biztos, hogy a családtör
ténetek egyre inkább előtérbe kerülnek, 
talán mert azok bizonyulnak megfelelő 
eszköznek arra, hogy „rajtuk keresztül” 
lehessen érzékletes kontextusba helyezni 
a történelmet, az abszurd pusztításokat -  
és később talán sikerül jobban megérte
nünk mindezeket. Ezen túl pedig a csalá
di történelem nem csak tények tárháza, 
hanem az egyedüli menekülési útvonal is 
lehet — azért, hogy a XX. század borzal
mait bárki el tudja fogadni, és ne őrüljön 
bele feltétlenül a történelem zsákutcáiba.

Hajnali láz, fekete-fehér, magyar- 
svéd-izraeli film, 114 perc, 2014. 
Rendező és forgatókönyvíró: Gárdos 
Péter. Operatőr: Seregi László. Vágó: 
Fiers Ádám. Zene: Pacsay Attila. 
Szereplők: Piti Emőke, Schruff Milán, 
Anna Azcárate, Scherer Péter, Petrik 
Andrea, Gyabronka József, Váta Lóránd.

Anyám és m ás futóbolondok a  csa
ládból, színes, magyar film, 108 perc, 
2015. Rendező és forgatókönyv
író: Fekete Ibolya. Operatőr: Gózon 
Francisco, Jancsó Nyika. Vágó: Szalai 
Károly, Pap Levente. Zene: Novák János. 
Szereplők: Ónodi Eszter, Gáspár Tibor, 
Barkó György, Danuta Szaflarska, Básti 
Juli, Kerekes Vica.

20 HELIKON



CODĂU ANNAMÁRIA

Erről a huszonötről
Mindenekelőtt azt tartanám szüksé

gesnek pontosítani, hogy ez a vonzó kötet 
voltaképpen 25 tehetséges magyarorszá
gi, felvidéki, vajdasági, illetve erdélyi köl
tő műveiből álló szövet, azaz mintavétel a 
magyar líra rendszerváltás után szüle
tett generációjának olyan alkotóitól, akik
nek tevékenysége az utóbbi évek jelentős 
irodalmi platformjain különösen látha
tó vagy látványos volt. Ezt azért jó szem 
előtt tartani, mivel az antológia alcíme el
feledtetheti, illetve elfedheti a válogatás
ba bele nem került, kevésbé hallható, de 
ugyanennyire jó hangokat. Ezen túllép
ve azonban igazolódik az olvasó előtt az, 
amit Afra János, az R25 szerkesztője — és 
az előzményként számon tartható Kötet 
előtti fiatal költők, akiket ismerned kell cí
mű 2014-es projekt kitalálója -  leszögez 
az előszavában: e kötet nem kíván mesz- 
szemenő megállapításokat tenni a kor
társ fiatal magyar líra tendenciáit ille
tően, hisz célja „a megszólalásmódok és 
attitűdök egységbe foglalható sokfélesé
gének megmutatása” egy időben konkré
tan körülhatárolt nemzedék esetében.

Egy antológia kapcsán olyan elvi kér
dések is felmerülnek a szelekció szem
pontjain túl, mint például az, hogy a kü
lönböző szerzők műveinek egymás mellé 
rendezése mennyire lesz nivelláló hatá
sú, és mennyire engedi érvényesülni az 
idioszinkretizmusokat. Úgy gondolom, 
az R25 egyik nagy érdeme, hogy megfe
lelő szervezőelv működtetésével megta
lálja az egyensúlyt. Ennek értelmében az 
egyes költők három-négy verse nem egy 
név köré tömbösödik, hanem szétszóró
dik a kötetben, egy folyamszerű, motivi
kus összefonódás révén kapcsolatba lépve 
a többi szöveggel, amelyek olykor jelentő
sen felerősítik egymást. A kapcsolódási 
pontokat olyan motívumok képezik, mint 
például a madarak, az utazás, a pályaud
var, a csend; olyan témák, mint a kimon
dás problémái, a családi traumák vagy a 
távolság-közelség feszültsége a párkap
csolatokban; illetve a térbe vagy testbe 
íródó gesztusok poétikájára alapozó meg
oldások. Lehetővé válik így nem csupán 
az egyéni hangok jellegzetességeinek a 
megragadása -  ebben irányadóak lehet
nek a kötet végére illesztett portrék is az 
eddigi művek tömör és pontos jellemzésé
vel —, hanem a válogatásban szereplő al
kotások együttes értelmezése is, annak 
feltérképezése, hogy mi foglalkoztathat
ja általában a rendszerváltás után szüle
tett fiatalok e részét, milyen megszólalási 
módokkal kísérleteznek.

A legtöbb vers valamilyen letisztult 
koncepció alapján építkezik, ami nem
csak a szerkesztés, hanem a képhasz
nálat gondosságára és tudatosságára is 
vall, illetve gyakran fordulnak elő olyan 
egyedi és sűrítő erejű szókapcsolatok, 
hasonlatok, amelyek vonzása akár egy
magában is képes összetartani az adott 
költeményt: „anyajegyeink összeköthe- 
tetlenek” (Polák Péter: anyajegyeink),

„így halsz bele a saját testedbe” (Baranyi 
Gergely: Hazaút), „Krematóriumok van
nak benned” (Biró Krisztián: Csendes 
környék). Nem pusztán ötletszerűségük 
miatt működnek ezek, hanem főleg azért, 
mert olyan érzékenységről és apró moz
zanatokra való odafigyelési képességről 
tanúskodnak, ami nagymértékben hoz
zájárul a versnyelv minél árnyaltabbá, 
minél pontosabbá válásához, a közhelyes 
vagy kész kifejezések szétfeszítéséhez.

Sokszor tűnhet úgy, hogy ezeket az al
kotásokat a magánszféra határolja be, 
pedig így egymás mellett megszólaltat
va olykor döbbenetes, hogy mennyire kö
zös dolgokról is szó van bennük. Hogy 
a meg nem értettség itt nem egyszerű
en fordulat, hanem mindennapos küzde
lem: „Nem/ mondasz mást, mint az/ ár
nyalatot, és ebbe az/ otthonosságba nehéz 
lesz/ behatolnia annak, aki/ nem ért té
ged. Ez a tiéd,/ a meg nem értettséged,/ 
jóleső massza.” (Kerber Balázs: A mon
dat)-, és hogy a saját belső világ felé va
ló fordulás is sokkal inkább annak az ön
emésztő feszültségnek (Guzák Klaudia: 
Bennem madarak) az ellensúlyozására 
irányul, amelyet a kapcsolatteremtés-, il
letve megtartás nehézségei és bizonyta
lanságai generálnak: „úgyhogy ne keress, 
mert rám úgyse/ találhatsz, vákuumokon 
tovaúszok, vagy/ maradok örökké kons
tans szingularitásban” (André Ferenc: 
elszakadó); „Korszakot alkotok magam
nak,/ amiben pont elég nehéz lesz élni” 
(Kemény Zsófi: Szív és érv).

k
A szétfeszítő közelség és a távolságtar

tás kényszere is része ezeknek a kapcso
latoknak („két ember/ közelségének tá
volsága/ elhalt vágyakból húzódik meg” 
— Balogh Zetas Péter: közelinek tűnik), 
akárcsak a jelenlét és a hiány (Kovács 
Kristóf), a másik elvesztése (Bende 
Tamás, Oláh K. Tamás), vagy az érzel
mi kiszolgáltatottság kockázata és né
ha az ennek való ellenszegülés is (Kali 
Ágnes). Mindez kifejeződhet a test em
lékezetében, egymás testének a megis
merésében (Borda Réka), vagy az érzé
kelés anyagisága és térbelisége révén 
(Szenderák Bence) hol érzelmesebb -  de 
nem érzelgős hol gondolatibb síkon. A 
versalanyok folytonosan küszködnek az 
elmondással, a párkapcsolatok esetében 
a kimondás és hallgatás közötti egyen
súly megtartásával az együttlétek során 
(Győrfi Kata). A családi vagy generáci
ós válságok, a nemzedékek közötti viszo
nyok is tematizálódnak (Fehér Renátó: 
Ká-európai ismerős, Kemény Lili: Déd- 
Európa), egyes szövegek pedig a szociális 
feszültségek mindennapibb szituációkban 
való felhalmozódását képezik le (Juhász 
Tibor). A terekben tárgyiasuló tapaszta

latok és érzelmek mellett az idő dimenzió
ja is figyelmet kap, az idő visszafordítha
tatlanságának létélménye meghatározó 
a fiatalok esetében is: „Félek, hogy kevés 
az emlékem,/ így egyedül kell leélnem/ 
újra és újra hiányzó/ első harminc-negy
ven évem” (Nyerges Gábor Ádám: Nagyon 
féltem). Ezek a tartalmak sok esetben 
mikrotörténetek formájában fogalmazód
nak meg, a narrativitás viszont nem min
den esetben jelent koherens világmagya
rázatot, olykor nagyon sejtelmes módon 
állnak össze a traumákat vagy egyéni 
sorsokat csak éppen felvillantó töredékek 
(Hevesi Judit, Horváth Imre Olivér, Nagy 
Hajnal Csilla, Stermeczky Zsolt Gábor, 
Szabó Márton István, Zilahi Anna), vagy 
éppen a szöveg magával ragadó lendüle
te vagy látszólagos könnyedsége nem en
gedi egyből felszínre a történések okozta 
szorongást. Ez a ritmikusság pedig külö
nösen érződik azoknál a szerzőknél, akik 
performatív művészetekkel is foglalkoz
nak, például slammel vagy színházzal.

E kötet darabjaiban ritkábbak az olyan 
nagyon önkényes asszociációk, ame
lyek nem engednek közel a versvilághoz, 
ez azonban nem jelenti azt, hogy min
den esetben azonosulni lehetne a ben
nük megszólaltatott tapasztalatokkal. Az 
R25-ÖS líra talán épp azért tetszhet, mert 
úgy tud érdekes és releváns lenni az olva
só számára, hogy nem csak identifikációs 
viszonyulásokra számít, még akkor sem, 
ha egy adott korosztályra jellemzőbb ví
vódások alkotják a magvát.

Körülbelül ilyesmik derülhetnek ki az 
R25-ösökről e korántsem kimerítő ismer
tetésben, de talán épp elég lehet ahhoz, 
hogy nagyon kíváncsian kövessük és vár
juk következő lépéseiket. Összességében 
véve ez egy — pozitív értelemben vett — 
trendi antológia (promóvideója is van), 
néhány máris jól körvonalazódó költői 
imiddzsel és sok markáns szöveggel.

R25. A rendszervá ltás után szü
le te tt generáció a m agyar lírában. 
Szerk. Áfra János, JAK-FÜZETEK 
sorozat, JAK+PRAE.HU, 2015.
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K özvetlen  alapok
Csider István Zoltán, Pion 

István (szerk.): Slam.Pont 1: 
André Ferenc, Mavrák Kata  
Hugee, Süveg Márk Saiid  
(2014); Slam.Pont 2: Győrfi 
Kata, Simon Márton, Kövér 
András Kövi (2015). Libri 
Kiadó, Budapest.

A slam poetry mindenképpen 
izgalmas jelenség. Már csak 
azért is, mert az utóbbi években 
rengeteg féle-fajta kritika érte. 
Van, aki szereti, üdvözli, és örül 
neki, van, aki felvont szemöl
dökkel nézi, van, aki tüntetőleg 
elmegy mellette, és vannak iri
gyel is. Van, aki félti tőle az iro
dalmat, és van, aki úgy látja, a 
slam poetry remek eszköz arra, 
hogy a dilettánsokban felkeltse 
az irodalom iránti érdeklődést. 
A vélemények megoszlanak, és 
itt nem fogunk igazságot tenni.

ülszöveg
Csupán néhány dologra hív

nám fel a figyelmet, ami a 
Siam. Pont-könyvekből (is) ki
derül: 1. A slam poetry kike
rülhetetlen jelenséggé nőtte ki 
magát az összmagyar kultu
rális erőtérben. Külön műfaj, 
ami folyamatosan bővül, ága- 
zódik szerteszét, hol a zenével, 
hol az irodalommal, hol a szín
házzal egyesülve, vagy azokat 
kiegészítve (és vice versa), van, 
de főleg: jelen van, és hallat
ja a hangját, állandó párbeszé
det folytat kultúránkkal, múl
tunkkal, hétköznapjainkkal. 
2. Vannak a szakmában olyan 
elismert kortárs költők, írók, 
akik slammerek is, például (a

teljesség igénye nélkül) André 
Ferenc, Csider István Zoltán, 
Győrfi Kata, Horváth Benji, 
Kemény Zsófi, Pion István, 
Simon Márton, Závada Péter. 
3. A slam poetryhez, irodalom 
vagy sem, nem elég egy jól meg
írt szöveg. Bármilyen minősé
gi szövegről is van szó, ha nem 
jön át az előadás, nem lesz slam 
poetry. A jó slamhez elenged
hetetlen a jó előadás (és persze 
fordítva, bármilyen jó az elő
adás, ha olvasva nem működik 
a szöveg, nem lesz irodalom).

4. Akik a slamet művelik, 
komoly munkát fektetnek be
le, megvannak a veszélyek, a 
műhelytitkok, a mélypontok, a 
belső küzdelmek, a katarzis, a 
tanulás, az egó, az alázat, a kü
lönböző emberi és szakmai, ál
talános és személyes dilemmák, 
akárcsak egyéb elismert szak
mákban a kultúra területén.

5. Van tehát a slam poetry, és 
van az irodalom, és e két külön 
műfaj néhol találkozik, néhol 
lefedi egymást, néhol teljesen 
szétágazik, de mindkettő (bár
milyen fiatal is az előbbi) kultú
ránk része, akár tetszik, akár 
nem.

Volt szó róla több vitában is, 
hogy szüksége volna a slamnek 
egy megfelelő szakmai recepci
óra (hiszen, mint fentebb emlí
tettük, nem az irodalom köntö
séből kibújt irányzatról van szó, 
hanem külön műfajról). A Siam. 
Poní-könyvsorozatnak semmi
képpen nem ez az elsődleges cél
ja, viszont hiánypótló hivatko
zási alap lehet egy ilyen recepció 
beindításához. Ugyanis azon 
túl, hogy a könyvekben szerep
lő interjúk révén betekintést 
nyerhetünk a műfaj kiemelke-

GySm-i Kata ■ Simon Márton Kövér András Kövi

SLAM.PONT
* CSIDER IstvAn Zoltán & Pion István

dő művelőinek műhelytitkaiba, 
magánéletébe, hétköznapjaiba, 
küzdelmeibe és reményeibe, kü
lönböző nézeteibe a műfajt (és 
annak egyéb műfajokkal va
ló viszonyát is) illetően, meg
tudjuk azt is, hogyan ütöt
te fel fejét és terjedt el a slam 
Magyarországon (és Erdélyben), 
és hol is tart ma; átfogó képet 
kapunk a műfaj sokszínűségé
ről, illetve belső működéséről 
is megtudunk egyet s mást: ho
gyan építkezik és bővül, hogyan 
lép tovább. Továbbá, minden in
terjú után olvasható néhány 
slam szövege is az interjúala
nyoktól, de nem akármilyen tá
lalásban: a szövegek előtt-után, 
mellett olvasható egy-egy rö
vid komment a slammer részé
ről, amiben a slam-szöveg ke
letkezéséről és kontextusáról 
árul el pár dolgot (ami ugyebár 
a műfajon belül igencsak mérv
adó szempontnak számít), illet
ve minden slammertől szerepel 
egy kiemelt szöveg a gyűjte
ményben, amit irodalomi elem
zésnek vet alá egy irodalmi 
szaktekintély (az első könyvben 
Nádasdy Ádám, a másodikban 
Kálmán C. György elemzései ol

vashatók), és egy másik kiemelt 
szöveg, ami (részletekbe menő
en, szinte soronként) hivatkozá
sokkal, és a szemközti oldalon a 
slammerek magyarázó jegyzete
ivel van ellátva -  mindebből pe
dig az is világossá válik, hogy 
bár a slam nem (feltétlenül) iro
dalom, az is tud lenni, mert az 
előadás tud jó lenni, át tud jön
ni, és hatni tud a nagyközönség
re úgy is, hogy abból nem látha
tó át a szöveg teljes árnyaltsága 
és megkomponáltsága, nem tel
jesen érthető belső szimbólum- 
rendszere, de (ha jó az előadás) 
mindenképpen érezhető annak 
(talán irodalmi erényeiből is 
adódó) ereje, tehát létezik olyan 
slam, amelynek a textusa vizs
gálható irodalmi szempontok 
mentén is. Számomra ezért is 
érdekesebb kérdés (annál, hogy 
a slam irodalom-e vagy sem), 
hogy e két műfaj mit tud egy
másnak nyújtani, miben tudja 
egymást előrevinni, adott eset
ben kiegészíteni.

Nincs könnyű dolga azoknak, 
akik elkezdték vagy majd elkez
dik kidolgozni e műfaj recepció
ját, és annak tájékozódási pont
jait. Új műfajjal van dolgunk, 
ezért mindenképpen újfajta 
megközelítésre van szükség, 
amelynek tekintettel kell lennie 
a térbeli és időbeli kontextus
tól az adott tartalomig minden
re, ami meghatározza a slamet. 
De Csider István Zoltán és Pion 
István (és munkatársaik) Siam. 
Pontjai már erős alapul szolgál
nak e megközelítéshez, ráadá
sul igencsak élvezhető, izgal
mas, áttekinthető és (közvetlen 
stílusa révén) autentikus tála
lásban. A beléjük fektetett ko
moly szerkesztői munkáról nem 
is beszélve.

ÖRDÖGH JÁCINT

<u

cu
MOST. HOGY FELOLVASTÁTOK a VERSEKET. 

MEGKÉRDEZNÉM. M IT  TERVEZTEK A KÖZELJÖVŐBEN?

NÉHÁNYAKNAK 
BIZTOSAN. 

AZONBAN ÉN 
A Z T  SZERETNÉM. 
HOGY OLVASSÁK, 

A M IT  ÍRTAM,
S AZ EBOOK 

b á r m ik o r

e g y e t é r t e k , es  a n n a k  
S E M M I ÉRTELME, h o g y  A 
KÖNYVEK EGY RAKTÁRBAN 

ROHADJANAK MEG, A Z /

HALLOD-E. HOGY M IT  
MONDANAK A FIATALOK?

DEHOGY HALLOM. DE BÁRMIT IS

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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D ixi tanár úr
nyoma
Jól dokumentált, ötvennyolc éves (!) tör

ténetét bemutató kiállításának megnyitá
sa után már gyertyafényes évzáró bulijá
ra készült a Benkó Dixieland Club, két hét 
múlva pedig a budapesti Zeneakadémián a 
hagyományos karácsonyi koncertjük követ
kezett volna, amikor váratlanul meghalt a 
csapat alapító vezetője, menedzsere és lel
ke, Benkó Sándor.

A zeneművészet történetének -  ember
életi lépték szerint -  hatalmas periódusát 
küzdötték és zenélték át. Benkó még har
madikos gimnazista volt, amikor együtte
sét alapította. A II. világháború utáni idő
kig a swing, a New Orleans-i traditional 
jazz, a chicagói dixieland Európában folya
matosan és zavartalanul élt, sikeres és szor
galmas angol, német, holland bandák őriz
ték és fejlesztették ezeket a hagyományokat. 
Úgy tűnt, megülepedett és révbe ért, végleg 
polgárjogot nyert ez a zenélés az öreg konti
nensen is, amikor az Államokban „pár gitár- 
püfolő gyermek” -  Benkó szóhasználatával 
— pillanatok alatt elvitte a dzsesszrajon
gó közönség jó részét. Elvitte — a rock’n rol- 
lal. A lassan Magyarország-szerte ismert
té vált Benkó Dixieland Band kísérletként 
„megcsinált” olykor egy-egy rockosabb szá
mot, de nem érezték -  s főleg Benkó maga 
nem érezte -  otthonosnak. Ekkor döntöt
tek végleg úgy, hogy megmaradnak a koráb
bi, klasszikussá nemesedett vonalnál, bárha 
„benkósan”, saját összetéveszthetetlen stílus
jegyekkel. Közben rajongóinak több milliós 
gyűrűjében beérett a Beatles, másfél évtized 
múlva berobbant a diszkó, tarolt az Abba, a

Boney M. -  Benkóék viszont állhatatosan 
csak azon dolgoztak, miként gondolják to
vább, hogyan szentesítsék, „dolgozzák fel” a 
közkedvelt számokat saját zenei eszményeik 
szellemében és stiláris eszközkészletükkel. 
Világszerte számos együttes érdeme, hogy a 
rock and roll felívelése után mintegy fél év
századdal bizonyossággá vált: a (fehér) dixie
land és a (jobbára fekete) New Orleans-i ha
gyományos dzsessz időtálló, ezek a stílusok 
ma ismét megkérdőjelezhetetlen szereplői a 
zenei kultúrának Európában csakúgy, mint 
az Egyesült Államokban.

De most Benkó Sándort siratjuk, egy 
egész intézményrendszert és egy példaadó- 
an szilárd, sokoldalúságban és kulturális 
öntudatban nehezen meghaladható szemé
lyiséget. Gyermekkorában hegedülni, szaxo
fonozni is tanult, de a klarinéttal vált nagy- 
gyá — zenészként. A Benkó Dixieland Band 
-  majd Club -  hosszú történetének ténye és 
a teljesítmények, elismerések szinte vége
láthatatlan sora bizonyította vezetői kva
litásait (már első albumuk aranylemez 
lett, 1971-ben elsők lettek a Montreux-i 
dzesszfesztiválon, San Sebastianban 1972- 
ben a közönség díját nyerték el, a tekinté
lyes angol Music Week magazin 1976-ban 
Az Év Csillagainak választotta őket, 1982- 
ben a sacramentói dzsesszfesztiválon elnyer
ték a nagydíjat a bennszülött amerikai ver
senytársak elől, 1983-ban az év nemzetközi 
dzsesszzenekara lettek Kaliforniában, 1987- 
ben Ronald Reagan elnök tüntette ki őket az 
amerikai dzsessz magas színvonalú műve
léséért, 2007-ben George W. Bush is hason
ló elismerésben részesítette együttesüket;

2015 végén mintegy 25 órányi aktív reperto
árjuk volt -  vagyis 14 teljes koncertet zenél
hettek volna végig „kapásból” és ismétlések 
nélkül —, 1800 órányira rúgott a minőségi/ 
minősíthető hangfelvételeik össztartama, 
600 órányi tévéshow állt hátuk mögött, 110 
lemezük volt, több mint 10 900 koncertet dol
goztak le világszerte). Mindeközben Benkó 
a budapesti Műszaki Egyetem adjunktusa
ként dolgozott (1963-ban a Műegyetem villa
mosmérnöki karán szerzett diplomát, majd a 
villamos gépek tanszéken tevékenykedett), 
a nyolcvanas évek végén kozmetikai vállal
kozásba fogott: megalapította a Sunfleur cé
get. A kulturális menedzsment egyik legko
rábbi -  és munkabírással, találékonysággal 
bőven megáldott -  úttörójeként ismerték 
Magyarországon.

Világpolgár és a magyar zenei kultúra 
egyik elkötelezett nagykövete volt egyszer
re. A nemzetközi sikereknél előbbrevalónak 
tartotta a hazai elismertséget, az amerikai 
gyökerű zene azonban újabb és újabb meg- 
méretkezésre szólította. Nemcsak hogy nem 
tért ki a szakmai minősítések elől, de keres
te is az alkalmakat rá. A hatvanas évek óta 
„személyzeti politikát” játszott: tizenéves ko
rukban maga szemelte ki majdani zenész
kollégáit, saját pénzéből fedezte oktatási 
költségeiket, dixieland-muzsikusokat nevelt. 
A klasszikus zene legnagyobb fellegváraiban 
is jegyezték a Benkó Dixieland Bandet, mert 
az együttes (és maga Benkó Sándor) mindig 
feddhetetlen minőséget képviselt.

Művészi fejlődésének egy pontján Benkó 
észrevette, hogy -  mint mondta -  „nyomot 
tud hagyni a zenetörténetben”. Munkás
ságának ismerői jól tudják, hogy ezt a nyo
mot nem egyhamar fogja belepni az utak 
felvert pora.

JAKABFFY TAMÁS

H iánypótló hazatérés -  
a Korunk Galéria 500. tárlata
Tizenöt külföldön élő művész tért haza október 30-án a 

Minerva Művelődési Egyesület kiállítótermeibe. Pontosabban ti
zenöt plusz kettő (Szőcs Ágnes és Irina Georgeta Pusztai), kik 
munkáikkal utólagosan társultak a tárlathoz, így a katalógus
ban már nem szerepelnek.

A kiállítás apropóját részben a Korunk Galériában egyéni tár
lattal bemutatkozó művészek hazahívása adta. 1973 márciusában 
indult útjára a Főtér 4—5. szám alatti szerkesztőségben az a tár
latsorozat, mely a fiatal pályakezdő képzőművészek alkotásait volt 
hivatott bemutatni. E cél megvalósítását a szerkesztőség kénysze
rű költöztetései, illetve a politikai ellenszél mellett is sikerült kö
vetkezetesen szem előtt tartani. Ám 1986 júniusára „elfogyott a le
vegő” (Székely Sebestyén György) nem csak a Korunk Galéria, de 
a romániai magyar kisebbség, ezen belül pedig a művészek körül 
is, mely a galéria betiltásához vezetett. Az újraindulás-indítás csak 
1990 után volt lehetséges. A nyolcvanas évek egyre inkább beszű
külő ideológiája nem csak a galéria életében jelentett törést. Sokan 
kényszerültek másutt újrakezdeni. Talán ennek tudható be a sza
kadék generációjuk és a fiatalabb generációk között. Néhányuk ki
vételével (Árkossy István, akinek 2013-ban, Kádár F. Tibor, ki
nek 2014-ben nyílt egyéni kiállítása a Kolozsvári Művészeti 
Múzeumban, vagy Bardócz Lajos és Pallos Sch. Jutta, akiknek 
munkái többször szerepeltek csoportos tárlaton) munkáikból leg
feljebb a hetvenes évek korai termését ismerjük. Éppen ezért a ki
állítás egyik célja az volt, hogy aktuális látleletet nyújtson e kül
földön élő művészeink jelenlegi munkásságáról. Meglepetésnek 
számítottak egyes alkotók esetében nem csupán a stílusbeli vál

tozások, de a technikai sokszínűség és kísérletezés is. A korábban 
grafikusként ismert Paulovics László, Pusztai Péter vagy Bencsik 
János például festőként mutatkozott be, Bardócz Lajos finom, lírai 
tusrajzai helyett pasztellel, Simon Sándor nyomasztó, az elgépiese- 
dő világ túlburjánzó ábrázolása helyett konstruktív akvarell tér
formákkal, Kádár F. Tibor pedig a kalotaszegi motívumok helyett 
a szürke árnyalataiba öltöztetett absztrakt tájjal. De találkozunk 
ellenpéldákkal is. A pincegalériába lépve messziről felismerhetők 
az idén 90. életévét betöltő Pallos Sch. Jutta vagy Árkossy István 
tusrajzai. Jovián György (akinek január 10-ig a sepsiszentgyörgyi 
Erdélyi Művészeti Központban tekinthető meg egyéni kiállítása) a 
rá jellemző módon a bontásból építkezik, munkái egyéni „számve
tések az enyészet esztétikumával” (Gulyás Gábor).

A szobrászati vonalat egyedül Adorjáni Endre képviselte, aki 
1981-1983 között három gyűjteményes kiállításon volt jelen a 
Korunk Galériában. Kisplasztikái telítve vannak érzelemmel, 
az emberi lélek vívódásait jelenítik meg.

A kiállítás egy sikeresen ismételt/ismételten sikeres bemutat
kozásnak tekinthető. S ahogy a félezer korunkos tárlatot szer
vező Kántor Lajos megfogalmazta, a Korunk Galéria kollektív 
alkotás, „nem egyetelen stílusirányzat szócsöve, hanem a sokfé
leséget vállaló hazai képzőművészet tükrözője, s kritikáival (...) 
talán alakítója is, továbbra sem lehet célunk az egységesítés -  
ám nyilván célunk, kötelezővé váló feladatunk az igényszint sta
bilizálása” (Korunk Galéria 50, 1976).

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA
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Életének 8 8 . évében, 2015. december 
másodikén elhunyt Juhász Ferenc két
szeres Kossuth-díjas, József Attila-díjas 
költő, a nemzet művésze. 1928-ban szü
letett Bián, az elemi iskolát szülőfalujá
ban, a polgári iskolát Bicskén végezte. 
1946-ban a budapesti egyetem szanszk- 
rit-magyar szakára iratkozott be, de ta
nulmányait egy év múlva megszakí
totta. A József Attila Népi Kollégium 
tagjaként 1948-ban folytatta egyete
mi tanulmányait, később a Hunnia 
Filmgyár dramaturgja lett, majd 1951- 
ig a Könyvhivatalban és az írószövetség 
lektorátusában dolgozott, 1974-ig pedig 
a Szépirodalmi Kiadó szerkesztője volt. 
Közben 1963-ban bekapcsolódott az Új 
írás című folyóirat szerkesztésébe, 1974 
és 1991 között a lap főszerkesztője is volt, 
1992-ben részt vett a Széchenyi Irodalmi 
és Művészeti Akadémia megalapításá
ban. Elsó' verseskötete, a Szárnyas csikó 
1949-ben a Franklin Társulat kiadásá
ban jelent meg, ezt Baumgarten-díjjal ju
talmazták. A Sántha család című köny
véért 1950-ben József Attila-díjat, egy 
évvel később az Apám  című elbeszé
lő költeményéért Kossuth-díjat kapott. 
Költészetének nyelvi forradalmát A té
kozló ország című, 1954-ben napvilágot

látott eposza hozta meg. 1965-től sor
ra jelentek meg kötetei, legutóbbi kötete 
a tavalyi Ünnepi Könyvhétre jelent meg, 
A végtelen tükre címmel.

Kilencvenéves korában, novem
ber 30-án elhunyt Csávossy György te
mesvári születésű költő, színműíró, 
mezőgazdasági szakíró és borász. A kö
zépiskolát szülővárosában a piaris
ta gimnáziumban, a mezőgazdasági fő
iskolát Kolozsváron végezte. 1953-ig 
a bihardiószegi szőlészeti szakiskolá
ban, 1953-tól a csombordi mezőgazda- 
sági líceumban tanított, Csombordról 
ment nyugdíjba, azután Nagyenyeden 
élt. 1955-től közölt verseket, első köte
te, a Fütyörészve 1962-ben jelent meg a 
Forrás-sorozatban. Gyermekverseket, 
továbbá színműveket és vígjátékokat is 
írt, amelyeket kolozsvári, marosvásár
helyi, szatmárnémeti, sepsiszentgyörgyi 
és temesvári színpadokon is bemutat
tak. A szőlészet és borászat tárgyköré
ből vett ismeretterjesztő, tudománynép
szerűsítő írásokkal, cikksorozatokkal is

rendszeresen jelentkezett. 2009-ben a 
Magyar Köztársasági Érdemrend lovag
keresztjével tüntették ki.

Bartis Attila volt az E-MIL Álljunk 
meg egy szóra elnevezésű estsorozatának 
vendége december 7-én a Bulgakov ká
véházban. Az íróval -  aki legújabb, A vé
ge című regényét hozta el Kolozsvárra -  
László Noémi beszélgetett.

December 11-én és 12-én Kolozsvári 
Kikötő'. Kárpát-medencei fiatal m a
gyar írók találkozója címmel az Erdélyi 
Magyar írók Ligája (EMIL), a Kolozsvár 
2015 Ifjúsági Fővárosa eseménysoroza
ta keretében megszervezte a fiatal ma
gyar írók kolozsvári seregszemléjét a 
Bulgakov kávéházban. A kétnapos ren
dezvényen délvidéki, erdélyi, felvidéki, 
magyarországi és kárpátaljai fiatal szer
zők olvastak fel műveikből és beszélget
tek aktuális irodalmi kérdésekről.

A fiatal írók találkozója után, decem
ber 12-én megtartották az E-MIL díj
kiosztó gálaestjét is. A Méhes György- 
nagydíjat 2015-ben Egyed Péter kapta, 
a debütdíjjal pedig Láng Orsolyát jutal
mazták, Tejszobor című kötetéért.

• •

Önirónia
Nevess m agadon,...
Helyes megfejtés esetén a ke

resztrejtvény kiemelt soraiban Elsa 
Maxwell fenti aforizmájának a foly
tatása válik olvashatóvá.

VÍZSZINTES 1. A folytatás el
ső része. 11. Chilei költő (Pablo). 12. 
Elán, lendület. 13. A rénium vegyje- 
le. 15. Csomót lazít. 16. Ellentétes kö
tőszó. 18. Lenti helyre. 19. Amilyen 
fajta, régiesen. 21. Dunántúli vá
ros. 23. Antik római aprópénz. 24. 
Trópusi légy. 25. Szabályos mérta
ni test része. 27. USA-beli szabvány.
28. Tartja a markát. 29. Újság, fo
lyóirat. 31. Tiltószó. 32. Big ...; lon
doni látványosság. 33. Ada ...; hol
land úszónő. 34. Ködhatárok! 35. 
Mázsái. 36. Japán pénznem. 37. 
Idegen női név. 38. Sötétbarna fes
tékanyag. 40. Halogénelem. 41. 
Menetelő! 42. Fészekaljnyi kisku
tya. 43. Folyótorkolat. 44. Kiejtett 
mássalhanzó. 46. Az argon vegyje- 
le. 47. Kül- ellentéte. 48. Arrafelé! 49.

Angol férfinév. 51. Kellemes íze és il
lata van.

FÜGGŐLEGES 1. A világ legna
gyobb stadionja Rio de Janeiróban.
2. ... gros; nagybani (kereskedés). 3. 
Sierra ...; afrikai ország. 4. Daráló.
5. Ismeretei vannak. 6 . Tokod hatá
rai! 7. Savanykás húsétel. 8 . A líti
um vegyjele. 9. Bekötik a fejét! 10. 
Karimás fejfedő. 14. Magyar női 
név. 17. Hiteles mérték. 20. Becézett 
Ilona. 21. Nemzetközi kamionjel
zés. 22. Regény szereplője. 25. Vegyi 
elem; sulfur. 26. Amerikai hírügy
nökség. 28. India egyik tagállama. 
30. Elesik a háborúban. 32. Gyakori 
férfinév. 33. Mázol, fest. 34. Arányos 
rész, hányad. 35. Mese fele! 36. Angol 
férfinév. 37. Goethe königje. 38. Az 
Állati elmék szerzője (Robert). 39. 
Idegen Nóra! 40. Megért, elismer. 41. 
A folytatás második, befejező része. 43. 
Becézett Demeter. 45. A vese orvosi 
neve. 47. Hangyacsapat. 50. Nomen 
nescio, röviden. 52. Remegni kezd! 
53. Saint, röviden.

R.T.

A Helikon 2015/24. számá
ban közölt Edénkért című 
rejtvény megfejtése ...azzal 
már benne is vagy.
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