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LÁSZLÓ NOÉMI

M ném  oszüné
Emlékezet, fosztó selyemfonál, 
egy mozdulat, és szerteszálazódol, 
m intát veszel sokév eló'tti jóról, 
de fájdalom magára nem talál 
fényjárta, síkos rostjaid között. 
Emlékezet, végképp javíthatatlan, 
derékig gázolsz nyárban, málnahabban, 
szikrákon hízott, jégropogó télben, 
gazdag havak porcukros fellegében.
Hát hol a súlyos, tárnamélyi köd, 
hol a moha, a rozsda, a penész?
Hiába süllyedsz, csak felszínen élsz, 
csak tükrözöl, csak folyton tükröződön 
Égboltra társz szemgödröt, éjkaput, 
eltervezed, hogy rajtuk majd kijut 
sok névtelen rém ragacsos sötétje, 
csillagsugár szűrődik majd helyére, 
és ott, ahol a kő, a fagy, a por

születés óta nő, szorong, bomol, 
majd szirmot bont a lég fehér virága, 
nem omlunk néma, dermedt pusztaságba, 
nem tátogunk kiégett, rusnya földről. 
Emlékezet, megrögzött álmodó, 
rés, villanás, parázs és csonka szó, 
homályos tér, megrongált szerkezet, 
életbe öltözött halál, emlékezet, 
a beakadt utolsó alkalom!
Te sajgó ragyogás, sápadt, fonák mosoly, 
rettenetes, ahogy aranyozol, 
ahogyan araszolsz, az idő  ellenében, 
a haj fehér, te ott állsz feketében: 
hangszereit dajkáló zenekar, 
a gyerekkor gyöngycafrangjaival, 
a vér szerelmes, öntelt áramával, 
emlékezet, te rögtönzött madárdal 
lábszárcsontokból tákolt ágakon!
Egy mozdulat, bámulsz gyanútlanul, 
a nap lehull, a hold odébbgurul, 
vizsgálgatod az idő köntösét: 
miért sötét, miért ilyen sötét?
Mi ez a dallam? Milyen monoton! 
Behömpölyög a forró fájdalom.

„Az irodalom ban  
végképp nem  érdekelnek  
az E rdély-ideológiák”
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„Az irodalomban 
végképp nem 
érdekelnek 
az Erdély- 
ideológiák”

B eszélgetés a Kem ény  
Zsigm ond-díjas 
A ntal B alázzsal

-  A  Kemény Zsigmondi Irodalmi Díjat 
olyan alkotónak adja a Helikon folyóirat 
szerkesztősége, aki nemcsak a lappal, de 
az erdélyi irodalommal is szorosabb kap
csolatban áll. Rendszeresen közölsz kri
tikákat, esszéket a Helikonban erdélyi 
szerzőkről, nem csak fiatalokról, de a For
rás-nemzedékek tagjairól is. Mikortól ere
deztethető az erdélyi irodalommal kapcso
latos érdeklődésed?

— E lsősorban az a m űhely kezdett é r
dekelni, amelyből Bodor Ádám  érke
zett. így  ju to tta m  el a Forráshoz, az 
Utunkhoz, az Igaz Szó  hoz. És m ind járt 
nagyon érdekesnek ta lá lta m  azokat, 
ak ik e t o tt o lvashattam . A 60-as, 70-es 
évek fordulójának abszurd  prózája m ai 
napig  nagyon izgat. Ebben persze nem 
csak  erdélyi szerzők já tsz o ttak  szere
pet, b á r a legtöbb szöveg e térséghez 
kötődik. Engem  nem feltétlen  az erdé- 
lyiség érdekel egy-egy szerző olvasása
kor, hanem  elsősorban az ado tt szerző. 
Vagy m ondjuk a műhely, a kiadó. A M a
gyarországon divatos különböző Erdély- 
ideológiáknak m egfeleltetett irodalom  
például egyá lta lán  nem érdekel. Bele
olvastam , de nem az én világom. E llen

ben érdekel, hogy m it írn a k  azok, ak ik 
kel szem élyesen is m egism erkedtem  a 
doktori éveim a la tt, s így jönnek  kép
be a „ fia ta l” írók — m eg persze a k r it i 
kam egbízások m ia tt. Igazából ideoló
giai meggondolás nem nagyon vezet az 
olvasás során, csak  az a vágy, hogy jó 
legyen, am it olvasok, de nem zeti/kul- 
tu rá lis , regionális vagy m ás jellegű  el
fogultságok időről időre, am olyan h u l
lám okban, erőt vesznek rajtam . így 
volt többek közt Latin-A m erika-m áni- 
ám, kortársorosz-m ániám  vagy Faulk
ner m ia tt m indig van  A m erika-m áni- 
ám, és az t hiszem , a kilencvenes évek 
JAK-os „ tö rzsgárdájának” legtöbb tag ja
— Kemény, D arvasi, Térey és még sorol
h a tn ám  — nem fog olyan könyvet k iad 
ni soha, am i engem  ne érdekelne. De ha  
m ár Erdély, illetve Rom ánia: rendk ívü
li módon érdekel a rom án irodalom  is, 
§ tefan  Bánulescu vagy éppen C ristian  
Teodorescu egy-egy m ag y a rra  lefordí
to tt regénye az elm últ években egyfor
m án elemi örömömre volt. Nem em lék
szem olyan m ásik  könyvre az elm últ 
évekből, amellyel nem  volt különben 
„m unkám ”, mégis többször olvastam  el
-  csakis a Bánulescu-regény, A  M illi

omos könyve. És van egy nagyon p rak 
tik u s  és prózai oka an n ak , am ié rt k ü 
lönösen örülök, ha  erdélyi kiadóknál 
m egjelent szerzők új m unkáit kap h a
tom kézbe k ritika íráshoz: m ert m áskép
pen nem nagyon ju tn ék  hozzá. Súlyos 
helyzetben van  a legtöbb erdélyi könyv
kiadó m agyarországi (vidéki) könyves- 
bolti vagy online kereskedelm i je len lé
te. Meg akarom  venni a könyveket, és 
nem tudom. K énytelen vagyok k ritik á t 
vá lla ln i róluk, és akkor a végén még ne
kem  fizetnek  azért, am ié rt különben én 
fizetnék. Ja , és még házhoz is hozzák a 
könyveket.

-  Mózes A ttila  műveiből írtad doktori 
disszertációd -  a harm adik Forrás-nem
zedékről, de az első két Forrás-nemzedék 
tagjairól sem született túl sok monográfia. 
Miért éppen Mózes A ttila  műveit válasz
tottad s miért épp Kolozsvárra jöttél dok
torálni? Külön fejezetet szentelsz doktori 
dolgozatodban Mózes kritikai m unkássá
gának, melyben többnyire az U tunkóa írt 
kritikáit elemzed.

-  E leinte nagyobb m erítésben be
szédmódokat, mindenféle összefüggé
seket ak a rtam  vizsgálni több „Forrás- 
nemezedék” prózájában, az tán  a Cs. 
Gyimesi Évával folytatott egy-két beszél
getés a la tt letisztult, hogy inkább a t i t 
kos favoritjaim  közül álljon egy a dolgo
zat középpontjában. Kolozsvárra Szabó 
Zoltán révén kerültem , aki m ár az EL
T E -n témavezetőm volt, s akivel „kiter
veltük”, hogy itt  lehetne folytatni a m un
ká t doktori képzés keretei között. Ő vitte 
el a írása im at Évának, aki nem sokkal 
azu tán  fogadott. Term észetesen nyilván
való volt, hogy Mózes kritikáival is kell 
foglalkozni a dolgozatban, b á r én ezzel a 
részével kevéssé vagyok elégedett. M ár 
csak azért is, m ert i tt  most csakis iro
dalom kritikáról beszélhetek, miközben 
az Utunk ban az ún. „társm űvészetekről” 
is közölt írásokat. Ezeknek a gyűjtem é
nye sincs meg, és én sem térképeztem  fel 
teljes egészében, hogy m it, m iről, mikor, 
olyan be lá thata tlan  nagyságú anyagról 
beszélünk.

-  Részletek megjelentek ugyan külön
böző folyóiratokban a doktori disszertáci
ódból, a könyv megjelenése azonban várat 
magára. Nincs igény ilyen típusú m unká
ra vagy más m iatt akadt el a kötet megje
lenése?

-  Érdeklődés volt, de az tán  pénz nem. 
Én meg nem vagyok nagyon rátelepe- 
dős fajta, a kiadó nyakára  járós. Hagy
tam  is elülni a dolgot. Azt gondoltam, ha  
lesz pénz, akkor rendbe teszem  a kéz
ira to t. Nyilván még változtatásokra szo
ru l a könyvforma m ia tt is, de egyébként 
is van, am it m ásképpen kellene, és per
sze m a m ár ném i bővítés is ráférne. De 
az tán  egyre távolibbnak tű n t az erede
ti k iadási elképzelés, és a m unkát sem 
fejeztem be. Annyi m inden érdekelt, 
amivel foglalkozni ak artam , hogy to 
vábbléptem, a m onográfia ügye pedig a 
levegőben m aradt. Az elm últ években 
az tán , a fene tudja, mi tö rtén t velem,
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afféle padlássöprésbe kezdtem, és kide
rü lt, hogy egy csomó szöveg van elfek- 
vó'ben, am it életre kéne m asszírozni, és 
csak egy ka rn y ú jtásra  van attól, hogy 
könyv legyen belőle. Azt nem mondom, 
hogy feltétlen jó könyv, de könyv. Ekkor 
kezdett el foglalkoztatni ú jra  a mono
gráfia  kérdése is. Nem szeretném  vesz
ni hagyni, az t hiszem, ham arosan  újra 
eló'veszem.

-  Kézikönyv határátlépéshez cím ű kri
tikaköteted válogatást nyújt eddigi kriti
káidból -  a kötet fülszövegében arról az 
örömről írsz, am it az olvasás és az írás je 
lent számodra. Ez az öröm egyébként érző
dik szövegeiden, amelyek valahol kritika  
és esszéIszubjektív olvasónapló határán 
ingadoznak. Mennyire van m a tétje szerin
ted a kritikának?

-  Ha a tétet á lta lános értelem ben ve
szem, akkor nem tudom, van-e tétje, 
de az t se tudom, hogy az irodalom nak 
van-e. A kkor m ár inkább nincs. Igazá
ból minél többet foglalkozom egy kor
szak irodalm ával, történetével, m inden
féle viszonyaival, csak an n á l nehezebb 
m egítélnem  a korszak m ilyenségét. 
A kárm ennyit olvashatok róla, akkor 
sem tudom, milyen volt akkor, o tt élni. 
Egy nap élet valószínűleg többet m onda
na, m in t a könyvek, tanulm ányok. E zért 
az tán  m ondhatom , hogy innen  nézvést 
úgy fest, lényegesen nagyobb súlya lehe
te t t  a hetvenes-nyolcvanas években az 
akkori k ritik á n a k , m in t ahogy m agá
n ak  az irodalm i m űnek is az volt, igazá
ból mégsem tudom. M anapság az egész 
inkább m agánügynek tűn ik . A k r iti
kus m egírja, a szerzó' még ta lá n  figye
li, de akkor jön a fogósabb kérdés, hogy 
érdekli-e mindez az olvasót. Én bizony 
elég sok könyvet olvastam  m ár el k r i
tik á k  alapján, de nem feltétlen tudnám  
m egm ondani, melyik k ritik u s  követte el 
a k ritik á t, amely alapján nek iálltam  az 
olvasásnak.

-  A  Kemény Zsigmond-díjat a Helikon 
sci-fi számában megjelent fantasztikus 
novelládra is kaptad. Kritikát általában 
penzumként, megrendelésre írunk -  de ho
gyan is állsz a novellaírással? Ha jól tu 
dom, ez az első sci-fi novellád. Mi inspi
rált A Kreón bolygó költői megírásakor?

-  Furcsa  dolog ez, hogy miközben, ha 
van valam ilyen identitásom  az irodal
m at illetően — am it persze sosem ír 
nék ki m agam ra —, akkor az inkább 
szépírói, m ár csak azért is, m ert m ire 
az első k ritik á im  m egjelentek, számos 
vers- és prózapublikáción, közte néhány 
reprezentatív  antológián, egy önálló kö
te ten , de még szépirodalm i ösztöndíjon 
is tú l voltam, mégis m inden bizonnyal 
k ritik á t ír ta m  a legtöbbet, és még a ta 
nulm ány is szinte fej-fej m ellett ha lad  a 
prózával a m ennyiséget illetően. M in
denesetre egészen m ás érzés valóban a 
m agam  terveit követni, amelyek alapve
tően szépíróiak. Jelen novella esetében 
in sp iráln i a felkérés és a h a tá rid ő  in s
p irá lt. M ire k iderü lt, hogy inkább esz- 
szére, k r it ik á ra  gondolt a szerkesztőség

tőlem , addigra m ár belem erültem  a no
vellaírásba. Régi vágyam  volt kipróbál
ni m agam  a zsáner terü letén . Na igen, 
az írá ssa l kapcsolatban szinte m inden 
vágyam  régi. K ísérleteztem  m ár teh á t 
ilyesmivel korábban, de valóban nem 
fejeztem be egyetlen ezirányú m unkát 
sem. írá s  során rájöttem , hogy számom
ra  haszn á lh a ta tlan o k  a zsáner sablon
jai. Nem is feltétlen a rövid formához 
ta lá ltá k  k i azokat, meg különben is. Na
gyon jó lenne, h a  olyan leleményes len
nék, m in t Szabó Róbert Csaba, ak i a 
Fekete Daciá ban éppen hasonlóval pró
bálkozott — zsánereket venni alapul, 
azokba beleírni —, de h á t nem vagyok 
olyan leleményes. Inkább próbáltam  ke
resn i egy lyukat a sci-fikben, am it nem 
vagy nem nagyon szoktak k ita lá ln i a 
sci-fi írók. Vagy közülük azok legalább
is, ak ike t olvasok. így jö tt az irodalom 
ról szóló irodalom  ötlete.

-  2003-ban jelent meg Öreg cím ű pró
zaköteted, amelyet több évig írtál. Azóta 
a novellákban lecsapódó világod, amely 
valamiképp határvidék, s ahova, hogy a 
könyv fülszövegét író Kemény Istvánt idéz
zem, „öregen kerülnek a tárgyak és a sza
vak is”, m iként alakult?

-  A doktori éveim egy kicsit hazavág
tá k  a prózaírói terveim et. De nem a k a r 
nám  csak erre  fogni. Különben sem cse
rélném  el erdélyi vagy a K árpátokon tú li 
csatangolásaim at, bará ta im m al tö ltö tt 
hosszú-hosszú csapszéki óráim at meg 
nem ír t  könyvekért. A lapvetően lu sta  is 
vagyok az írá s t illetően. Vagy ta lá n  tú l 
türelm es. Vagy hogy is. Peer K risz tián  
m ondta egyszer, hogy az em berben fia
talon  m unkál valam i olyasmi, hogy kö
tetdüh. Könyvet k iadni, de iziben. Be
lőlem az első könyvemmel ez elm últ. 
M ostanában m ár kap arg a ttam  m aga
m at, hogy valam i kicsike düh m égis
csak jó lenne ta lán . A k ritik a , a tan u l
m ány határidős, felkéréses dolog, egy 
szerkesztőségnek dolgozol, meg kell csi
náln i. A szépírás nem határidős. Jobban 
mondva a legtöbb esetben nem az. Ilyen
form án leginkább a határidős m unkák  
mögé szorul. M ert ráér. És akkor leg
többször anny ira  ráér, hogy végképp el 
is m arad. Az Öreg írá sá n ak  évei óta re 
gény, regények já r ta k  a fejemben. De ez 
a hosszú, tü re lm et és lehetőleg egybe
függő, nyugalm as időt igénylő, és nagy
jából csak a végén visszajelző m unka 
egyelőre m eghalad ta a képességeim et. 
Úgyhogy gondoltam egyet, és v issza tér
tem  a novellához. S a m agam  szám á
ra  m indenképpen siker, csöndes siker, 
hogy az utóbbi 2-3 év a la tt  annyi szö
veget tud tam  befejezni, m in t a megelő
ző 10 évben. T alán  az a baj, hogy a meg
írás, a befejezés élményén tú l nincsenek 
különösebb k a rrie rá lm aim  az írássa l 
kapcsolatban. Úgy rém lik, régebben 
még derengett valam i előttem  e téren . 
De m ár rég nem. Legfeljeibb a gyereke
im nek m utatom  meg, ha  m egjelenik va
lam i. Meg a szüleim  elolvassák. Régeb
ben jobban izgato tt az irodalm i közélet, 
m a m ár nem. A barátságok voltak m in
dig is fontosak, és azok m arad tak  is, de

ezen kívül inkább k im aradnék  m inden
ből, am i „odakint” tö rtén ik . Miközben 
persze m indaz m égiscsak h a tá ssa l van 
a rra , m egjelenhet-e, am it írok, vagyis 
nem vonhatom  ki m agam  a dologból. De 
azért m egpróbálhatom .

-  Mindennek ellenére, ha jól tudom, jö 
vőre két köteted is megjelenik, egy próza- 
és egy verseskötet. M it lehet tudni a kö
tetekről, mennyiben kapcsolódnak első 
szépírói m unkádhoz?

— A zért azzal nem szaladnék előre, 
hogy valóban megjelenik-e kettő, hiszen 
jelenleg, decemberben még nem lehet 
tudn i az őszi NK A-pályázatok végered
ményét. De egy novelláskötet nagyon 
úgy néz ki, hogy lesz. Nem gondolkod
tam  rajta , m ennyiben kapcsolódnak az 
írások, javarész t egészen másféleképpen 
születtek  ezek a szövegek, m int a koráb
bi kötetem nél, b á r egyik-m ásik még ab
ból az időből való, ám  mivel az t a köny
vet koncepció vezette, eleve tud tam , 
hogy nem fognak benne szerepelni. Na, 
ez egy különbség, hogy mindenféle kon
cepció nélkül egyszerűen csak novellá
ka t írtam  egym ás u tán , és azokat most 
beledobálom ebbe a könyvbe. Több tém a, 
többféle megszólalás, több helyszín -  
am it egy gyűjtem ényről el lehet m onda
ni. A verseskötet pedig a régi álom. Elő
ször verseket kezdtem  írn i én is, m int 
anny ian  mások, ak ik  végül egészen más 
szövegtípusoknál kötnek ki, igen régen, 
de m indig is kényelmes tem póban fejez
tem  be valam it. Húsz év a la tt le tt egy 
kötetrevaló. Azt m egint nem m erném  
m egkockáztatni, hogy jó kötetre való, 
de kötetnyi legalábbis. Azt hiszem , elég 
eklektikus gyűjtem ény lesz ez, hogy
h a  egyszer majd m egjelenhet. M inél ké
sőbb, anná l eklektikusabb.

-  Főállásban a Nyíregyházi Egyetem 
oktatója vagy — mennyire érdeklődnek a 
diákok az erdélyi irodalomról, van-e lehe
tőséged műhelymunka keretében felhívni a 
figyelmüket az Erdélyben íródott irodalmi 
alkotásokra?

— Alapvetően nincsen külön erdélyi 
vagy ak á r határon  tú li irodalomról szóló 
kurzusom. A szerzők és a művek a m á
sodik világháború u tán i és a kortárs iro
dalm i órákon kapnak  helyet (magam 
já r tam  külön határon  tú li irodalom k u r
zusra az ELTE-n, és há t még egy olyat 
semmiképp sem!). Bodor Ádámot persze 
m inden elsős olvassa nálam  az irodalom- 
tudományi proszem inárium on, vagy leg
alábbis úgy tesz. Tudományos diákkö
ri dolgozatot valóban ír ta k  m ár kezem 
a la tt Bodor Adámból kiindulva a hetve
nes évek Forrás-könyveiről, de szem iná
rium i tém ának  r itk án  válasz tanak  ilyes
mit. Ebben alapvetően azt látom, hogy a 
hallgatók nem szívesen írn ak  arról dol
gozatot, am it a ta n á r  ku tat, de azt gon
dolom, a m agyarországi közéletet á th a 
tó fiktív Erdély-képek s fiktív vagy valós 
m agyarságnarratívák  sem használnak  
az ügynek.
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MOLNOS LAJOS

Egy furcsa 
eset
K. József egy csütörtöki napon kiug

ro tt a lakásuk  ablakán.
Éppen csendben, nyugodtan ebédel

tek, am ikor -  se szó, se beszéd -  letette  a 
kanala t, nyugodt, k im ért léptekkel oda
m ent a nyitott ablakhoz, és kiugrott.

Nem esett semmi baja, még csak a bo
káját sem ficam ította ki. Nem, m ert pont 
az ablakuk a la tt lévő hatalm as virág
ágyás közepébe huppant — de főleg azért 
nem esett semmi baja, m ert lakásuk  el
ső emeleti lakás, s am int az köztudott, 
városunkban a töm bházak első emelete 
nincs valam i m agasan.

K. József nem tud ta  m egm agyaráz
ni, megindokolni -  még saját m agának 
sem —, hogy m iért tette , am it te tt. Egyre 
csak az t hajtogatta  — félszegen mosolyog
va, zavartan  topogva —, hogy: „Egyszerre 
csak úgy éreztem , hogy muszáj valam it 
tennem , s am ikor m egláttam , hogy nyit
va van az ablak, akkor meg úgy éreztem, 
hogy muszáj kiugranom ”. Később, megle
hetősen bizonytalanul, még azt is hozzá
tette: „És különben is, m ár torkig vagyok 
ezzel az egésszel...”

E ltelt néhány hét, jószerint m ár fele
désbe is m ent „az eset” -  és akkor K. Jó
zsef ism ét k iugrott a szobájuk ablakán. 
Most sem tö rtén t semmi baja, s a válasza 
(magyarázkodása) is az volt, m int első a l
kalommal.

N éhány újabb hét leforgása a la tt K. Jó 
zsef ötször ugro tt k i lakásuk  ablakán, és 
most m ár m inden alkalom m al csak any- 
nyit mondott: „Kupleráj, egy nagy kuple
ráj az egész”.

„Komolytalan ember” — m ondták a 
szomszédok, ismerősök, s őszintén saj
ná lták  K. Józsefnét, ak it -  szemmel lá t
hatóan  -  nagyon megviselt férjének ez a 
„szokatlan hóbortja”. Egyesek szerint K. 
József alighanem  lelkibeteg, mások sze
rin t K. Józsefnek egyetlen baja van csu
pán, mégpedig a feltűnési viszketegség. 
H a nem ez volna a baja -  érveltek - ,  ha 
tényleg torkig volna az egésszel, ahogy 
mondja, nos, akkor nem az első emeleti 
lakásuk  ablakán ugrálna  ki, jól tudván, 
hogy soha semmi baja nem történik , ha
nem fölmenne a tízemeletes töm bházuk 
tetejére, s onnan ug rana  le, „egyszer, de 
rendesen”. „Gyáva kukac, csak a szája 
nagy” -  legyintettek ezek a vélekedők, s 
ezzel részükről el is in tézték  az „ugrán
dozó” K. József „ügyét”.

Egy idő u tán  m ár senkit sem érdekelt, 
hogy hányszor és m iért ugrándozik ki K. 
József lakásuk  ablakán. M ire beköszön
tö tt az ősz, m ár éppúgy tömbházi életük 
velejárójának tek in te tték  K. József „ug- 
rándozási hóbortját”, m int azt, hogy az 
ötödiken lakó suszter kutyája pont este 
tizenegykor s pont félpercnyit ugat, meg 
azt, hogy Peták ú r  a hetedikről hetente 
egyszer berúg, s ilyenkor le akarja  törni 
a felesége derekát, de ez soha nem sike
rü l neki, s nem csak azért nem, merthogy

a felesége közel másfél m ázsát nyom, ebé
delés előtt is.

„Mégiscsak el kellene m enned egy or
voshoz” — mondotta egyszer K. Józsefné 
a férjének. „Nincs nekem semmi bajom, 
és főleg bolond nem vagyok” — válaszolta 
szelíden K. József. Az asszony többé nem 
is hozakodott elő az orvossal.

K. József pedig továbbra is, ha  úgy ér
zi, hogy „valamit tennie kell” merthogy 
„kupleráj ez az egész”, ki-kiugrik el
ső emeleti lakásuk  ablakán. Alighanem 
m ár ő is úgy véli, hogy élete szükségsze
rű  velejárója ez az olykori „kiugrándo- 
zás”. Hogy ez tényleg így lehet, azt az is 
látszik bizonyítani, hogy K. József -  az 
„ugrándozását” leszám ítva — ugyanúgy 
éli (békés családja körében) a m aga, meg
annyi gonddal-bajjal, apró örömökkel, si
kerekkel, bosszúságokkal elegyes kicsi 
életét, m int annak  előtte, hogy először ki
ugrott első emeleti lakásuk  ablakán.

Egyedül K. Józsefné nyugtalan: úgy 
beléfészkelt valamiféle félelem, m int fába 
a szú, vasba a rozsda, m erthogy képtelen 
nem a rra  gondolni folyton, hogy férje egy
szer csak beleun az első emeletbe, és fel
megy tízemeletes töm bházuk tetejére.

Nem valószínű, hogy ez bekövetke
zik, véljük mi, ak ik  őszintén aggódunk 
K. Józsefnéért, holott nagyon is jól tud 
juk, hogy egyáltalán nem k izárt ennek 
a lehetősége sem, bárm ikor m egtörtén
het ez is, s mi nem sokat tehetünk  ellene. 
Legfennebb csak annyit, hogy -  miköz
ben kíváncsian várjuk  a további fejlemé
nyeket — m inden nap szólunk K. József- 
nének, hogy soha ne feledkezzék meg 
ebédelés előtt k itá rn i az ablakokat.

Nincs ok
a  c s ü g g e d é s r e

Az az ember, ak i egy nagy, barna, Opel 
m árkájú terepjáróval érkezett, a Vad 
Kecske nevű panzióban szállt meg, azt

mondta, Hóka Alfonznak hívják, s foglal
kozását tekintve: okleveles víznéző.

Ótelepen az elm últ időkben sokféle em
ber megfordult már, de mindazodáig víz
néző, pláne okleveles, még egy sem. En
nek ellenére sem feltűnést nem keltett, 
sem pedig kíváncsiságot nem csiholt a te 
lepen Hóka Alfonz okleveles víznéző meg
jelenése.

Az elöljáró is, akinél -  m indjárt meg
érkezése u tán  — „bemutatkozó tisztele
té t te tte” Hóka Alfonz, nos, az elöljáró is 
csak annyit mondott: „Hát, Istenem, m in
denki úgy próbál boldogulni az életben, 
ahogy lehet vagy ahogy tud. Az egyik s ír
kőfaragó, a m ásik hegedűművész, m aga 
pedig víznéző, ugyebár”.

Később az elöljáró még az t is mond
ta: „Nálunk, sajnos, nincsenek se tavak, 
se folyók, viszont van itt, a Bodzás-domb 
a la tt egy forrás, a Bugyogó nevű, am e
lyiknek olyan jó ízű a vize, hogy egész 
vármegyében nincsen párja, nekem elhi
heti”.

Hóka Alfonz m ásnap, m ár kora reggel, 
kim ent a Bodzás-domb alá, s nem is ke
rü lt elő késő délutánig. Hogy mit csinált, 
mivel foglalkozott naphosszat, senki nem 
tudta, de nem is érdekelt senkit, m ert
hogy ezen a telepen is m egvan m inden
kinek a m aga gondja-baja, teendője, fö
lösen is. Egyedül Horokály Ádám apó, a 
hajdani ha tárkerü lő  bóklászott aznap is 
a Bodzás-domb környékén is, m int egyéb
ként m inden m ás napon is, ha  olyan 
volt az idő, de ez az Ádám apó nemcsak 
földsüket, de m ár olyan rövidlátó is, hogy 
jószerével vaknak  is lehetne tekinteni.

A következő nap reggelén Hóka Alfonz 
beült a nagy, barna, Opel m árkájú terep 
járójába, s elment.

Az elöljáró egyszer-kétszer még eltűnő
dött azon, hogy vajon miben is áll az ok
leveles víznézés m int foglalkozás, de az
tán  végképp elfelejtette Hóka Alfonzot is, 
s a víznéző m esterséget is. Egy elöljáró
nak  igazán van egyéb gondja is elég.

Hóka Alfonz óta még nem já r t  újabb 
víznéző Ótelepen, ami viszont egyáltalán 
nem lehet ok a csüggedésre.

4 HELIKON
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A lik atosi em ber
A Béla-havas egyik hosszú, keskeny 

völgyében van egy település: Bodzás a 
neve. Erdó'léssel, szénégetéssel, létra- és 
hordókészítéssel foglalkoznak az itten i
ek, s jól m egvannak m agukban, távol a 
világ zajától, a Béla-havasnak ebben a 
kies völgyében, amelyen a hűs, mindig 
k ristá ly tisz ta  Kebeledvize nevű patak  
csordogál keresztül.

Valamikor, még nem is olyan régen, 
zsindelyt is készítettek a bodzásiak, de 
am ióta kim entek divatból a zsindelytetós 
épületek, azóta felhagytak a zsindelyké
szítéssel.

Szóval, ilyen falu ez a Bodzás, aho
vá nemrégiben jö tt egy ember. Jól benne 
já r t  m ár a korban ez az ember, s egy bi
zonyos Kelemen Ákos nevű személy u tán  
érdeklődött. Azt mondta, hogy ez a Ke
lemen Ákos rab tá rsa  volt annak  idején, 
s most, annyi tem éntelen sok esztendő' 
u tán , szeretne még egyszer találkozni vé
le. Azért keresi mindenfelé itt a hegyvi
déken, m agyarázta, m ert úgy emlékszik, 
hogy hegyvidéki szárm azásúnak mondta 
volt m agát ez a Kelemen Ákos.

Sajnos, ez az ember nem já r t  szerencsé
vel Bodzáson, m ert ebben a faluban soha 
nem éltek Kelemen nevezetűek, s rabság
ban is csak egyetlen bodzási volt annak  
idején a C satornánál, a fiatalabbik Gyár
fás Ignác, aki viszont soha nem jö tt haza, 
az is lehet, hogy odapusztult.

„Nagyon szeretnék az életben még 
egyszer találkozni Kelemennel... Feltét
lenül el kell mondanom valam it neki, fel
tétlenü l...” -  m ondta szomorúan az az 
ember, s az tán  m ent is tovább, ki tudja, 
m erre.

Később az a beszéd kezdte já rn i Bo
dzáson, hogy az az ism eretlen, aki a fa
luban já r t , tulajdonképpen egy likatosi 
ember, E szterág  G áspár a neve, s m ár 
régóta já r ja  a Béla-havast, és mindenhol 
Kelemen Ákost, egykori rab tá rsá t kere
si.

A bodzásiak sajnálják, hogy az a bi
zonyos Kelemen Ákos nem közülük való, 
m ert akkor ann ak  a likatosi embernek, 
Eszterág G áspárnak nem kellene tovább
ra  is a Béla-havason bolyongania. M ind
azonáltal a bodzásiak biztosra veszik, 
hogy az a likatosi ember, Eszterág Gás
pár nem bolyong, nem keres hiába, m ert 
egyszer, valamikor, valahol rá  fog ta lá ln i 
Kelemen Ákosra. Előfordulhat még az is 
-  vélik a bodzásiak - ,  hogy az a likatosi 
ember, Eszterág G áspár végül nem is 
valahol a Béla-havason ta lá l rá  Kele
men Ákosra, hanem  éppenséggel lent, 
az aranykalászos rónaságon, vagy a sze
líd, gyümölcsillatú dombvidéken, és az is 
m egtörténhet, hogy m ár csak a Kelemen 
Ákos sírjának  m ondhatja el egy nyugodt 
tem etőben, am it még feltétlenül el akar, 
el kell m ondania egykori rab tá rsán ak  -  
ám ez Eszterág G áspár szám ára m it sem 
változtat a lényegen. Ugyanis -  állítják  a 
bodzásiak -  adott esetekben a lényeg egé
szen más, m int ahogy s am ilyennek mi 
azt olyan, de olyan sokszor hisszük vagy 
elképzeljük, és ennek a likatosi Eszterág 
G áspárnak  az esete pont egy ilyen „adott 
eset”.

HAJDÚ FARKAS-ZOLTÁN

folyó=parton
Húsvét m ásodnapján Ipse a folyópar

ti kisváros főterén üldögélt. Az Elisabeth 
kávézó elé k irako tt asztalon régimó
di dam aszt terítő  volt és pislákoló kerek 
gyertya. Bent családi ünnepség lehetett, 
borotváltfejű férfiak és ta rkahajú  nők a 
pult mögül szolgálták ki egym ást, hango
san nevetgélve. M indjárt zárnak , ju to tt 
eszébe Ipsének. B ár még csak szürkült, a 
té r  m ár üres volt, hallan i lehetett a közé
pen ülő kú t vizének csobogását.

Gallér

Ipse dupla Unicumot, dupla eszpresz- 
szót és szénsavas ásványvizet rendelt 
a pincérkedő copfos lánytól, és szivar
ra  gyújtott. A kávéházzal szemben kicsi 
üzlet volt: Italian studio. Szűk k irak a tá 
ban a földrészeket elárasztó giccs: agyag, 
gipsz, m űanyag szívek, angyalok, napok, 
holdak és csillagok.

Ipse mélyet húzott szivarából, és eszé
be ju to tt, hogy ha  nem szivarozna, ta 
lán  még a folyó illa tá t is érezné. Ilyenkor, 
szürkületben, a kisváros szökőkutas, el
néptelenedett főterén.

A csinos fejű pincérlány készségesen 
eléje te tte  a duplákat, pohárba töltötte 
a buborékoló vizet. Ipse csak most vette 
észre, hogy milyen öreg. Egyidó'sek lehet
tek. A késésért elnézést kérő' ráncosodó 
nőt azonnal m egszerette. Ahogy lemon
dóan a kávéház fele in te tt, hogy családi 
ünnep: bacchanália, karnevál, the whole 
catastrophy... A zsúfolt helyiségből néha

kemény szavú, edzőruhás, tetolvált férfi
ak  és hangosan turbékoló, cicanadrágos, 
ugyancsak tetovált nők léptek ki, hogy 
különböző színű és m éretű kutyáikkal 
körbepisiltessék a terecske közepén cso
bogó barokk kutat.

-  Jól van ez így! Ez a dolgok rendje -  
békítgette m agát Ipse, aki egy kicsit m in
denütt idegennek érezte m agát. Gyerek
kora óta így volt ezzel. M ár otthon is. 
A többieket erősebbnek, jobbnak és hű
ségesebbnek látta . Életrevalóbbnak -  
arra az életre valónak. M agát meg egy 
közöttük csetló'-botló idegennek. A rend
kívül erős érzés mindvégig a rra  figyel
m eztette, hogy távolságtartó  legyen. 
Hogy inkább a lemondást, a visszavo
nulást válassza. A szemlélődést a harc, 
az érvényesülés helyett. A távolságtar
tá s t  és a tiszteletet. Az idegenség, a ki
zártság  érzése azt sugallta, hogy ő csak 
szemlélő ebben a világban: az övékben. 
Ez néha term észetesen fájt, de olykor le
nyűgöző volt. M ert sejtette, hogy ez az ér
zés m indenkiben megvan, a poggyász ré 
szeként m inden világra érkező' magával 
hozza. Valahányszor elfogta a valahová 
tartozás vágya — olyannak lenni, m int a 
többiek, az erősek, az életre valók, azon 
kap ta  m agát, hogy önm aga gyatra m áso
latává vált. M ert megpróbált úgy beszél
ni, úgy cselekedni, m int a többiek, miköz
ben az egészet m ondvacsináltnak érezte, 
hisz valójában képtelen volt úgy gondol
kodni, ahogyan ők. Nem u tasíto tták  el, 
nem nézték ki, némelyikük ta lán  még 
némi titkolt szim pátiát is érzett irán 
ta, de nem úgy viselkedtek vele, m int a 
m agukfajtával. Szóval kicsit lenézően, el
bizakodott mosollyal a szájuk szegleté
ben. De ez őt nem bánto tta , m ert gyer
mekkora óta ebben az állapotban élt. Ez 
volt szám ára a term észetes, az egészsé
ges. Végül is hálás lehet, hiszen békében 
hagyták , soha sem zaklatták . Nem köve
telték meg, hogy a m agukfajtája legyen. 
De ez az érzés nem volt kölcsönös, m ert 
valahányszor erőt vett ra jta  a m agány — 
idővel egyre ritkábban  — önm aga gyen
ge m ásolatává vált, csakhogy a többiek
nek tessék.

A kávéházi izmos férfiak lá ttán  eszébe 
ju to tt, hogy az ő korukban, szóval am ikor 
még hozzájuk szeretett volna hasonlítani, 
fel sem fogta volna apja halálát. M ert ép
pen a jövő meghódításával volt elfoglalva. 
Érzéketlen lett volna a gyászra.

A leszálló sötétségben léptek közeled
tek. M ackónadrágos apja kezén mackó- 
nadrágos kisfiú. Hórihorgas, komor arcú 
felnőtt karjába kapaszkodó, repdeső ki
csi gyermek. Az Italian studio  k irak a tá 
ban képeslapnyi kivetítőn egym ást válto
gató színes képek. Észreveszik. Közelebb 
lépnek. A fiúcska ujjongva m utat valam it 
apjának.

Ipse apja férfi volt. Magányos, a szó ré 
gi, ibseni értelmében. Férfi, aki szeretni 
és gyűlölni képes. Aki megveti a szürke 
szám talan változata u tán  nyávogó szép- 
lelkeket. Balga elvakultságában prolikat 
megvető, de soha sem faragatlan , m á
sok nyomorúságán élcelődő. Dühös volt és

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

erős: régimódi. Búskomor és hatalm asko
dó. Gyerekeit szeretetével fojtogató.

— Tudod apa, ez Lolka és Bolka! És 
most fürödnek! — m agyarázza lelkesen a 
kicsi. A képernyőn egy fekete hajú, cin- 
gár és egy szőke, kövérkés kisfiú. Egy
m ással szembe ülve, meztelenül pancsol
nak  a horganyozott kád zöldesen viliódzó 
fürdővizében. Az apa szótlanul biccent, 
majd elfordítja a fejét.

Ipse sokáig azzal á lta tta  m agát, hogy 
apját éppen időben kereste fel a halál. 
Utolsó találkozásukkor úgy lá tta , az 
öregnek elege le tt az egészből. Hogy ki
védje a fájdalom tám adását, apját meg- 
válto ttnak  nyilvánította.

— Itt  meg elbújtak a fekete zongora alá, 
hogy ne ta lá ljanak  rájuk  a rossz emberek 
— bólogat lelkesen a fiúcska, és apja ke
ze u tán  nyúl. Húzná magához, az igézet
be. Az apa dörmög valam it és elengedi a 
fia kezét.

Ipse szám ára  apja keze volt a meggyő
ző bizonyíték a rra , hogy az ember benső
je, szóval a  szívében lakozó lényeg, még 
végtagjaiban is m egm utatkozhat. Jósá
gos és bátor keze volt, nem valam i bi
zonytalankodó függelék. F iá t irányító, 
biztos kéz, még azu tán  is, hogy Ipse m ár 
nem nyú lhato tt u tána , m ert szétpor
lad t a rögök között. Ha gyenge le tt vol
na, szóval am olyan sz é ttá r t ujjú tenyér, 
vagy h a  egyetlen sikertelen , bizonyta
lan , csűrő-csavaró, görcsös mozdulatot 
te t t  volna, Ipse m ár gyerekkorában el
veszett em bernek, vagy am i még rosz- 
szabb: soha fel nem növő, gőgös kam asz
n ak  szám ít. De ilyesm ire nem kerü lt sor. 
Ez a kéz nem volt tú lzo ttan  határozott, 
főleg akkor nem, ha  modern, elektromos 
készülékeket kelle tt működésbe hoznia. 
Enyhén rem egett, mogorván, soha sem 
félénken, a szám ítógép billentyűzete fe
lett. Ipse soha sem lá tta  ezt a kezet ököl
be szorulni, tan ács ta lan u l szé ttá rtan , 
kicsavarodott u jjakkal sem látta . A nnál 
többször egymáshoz é rin te tt ujjhegyek
kel, apja h asán  pihenve. Ahogyan utol
já ra  lá t ta  őt, a  halálos ágyon. Ez a kéz 
b ün te tte  és becézte Ipsét. Egyszerű volt 
és m indennapos, h a  to llat vagy ceruzát 
ta r to tt ,  érzékeny, legyezőszerűen szét
tá r t  u jjakkal, h a  a zongora billentyűjét 
é rin te tte .

— Nézd, házat építettek m aguknak. 
Ó riási kartondoboz mélyén szorosan ösz- 
szebújva a lszanak  — tapasztja  tenyerét a 
k ira k a tra  lelkendezve. Izgalm ában nem 
veszi észre, hogy apja elfordul tőle, és bi
zonytalanul a folyó irányába lendíti k a r
ját.

Hosszú időbe telt, míg belenőtt apja el
vesztésébe, a m indent átfogó hiány érzé
sébe.

Ez az érzés tu d a tá t fokozatosan körül
ölelő gyűrűvé vált. Apját m ár csak fáradt 
lelkűnek, m ár csak jó indulatúnak  lá tta  
haló porában. M intha az alvilág megfosz
to tta  volna eszétől és gonoszságától.

— I tt meg együtt zongoráznak! Nem is 
tudtam , hogy Lolkának és Bolkának van 
apukája! És hogy ilyen erős! — a fiúcska 
most m ár az o rrá t is a kirakatüvegre ta 
pasztja, m in tha bele szeretne bújni a ké-

peslapnyi világba. Apja feléje fordul. Sut
tog valam it. Kicsit vár, majd szótlanul 
tesz néhány lépést a folyó felé. F ia nyö
szörgő hang jára  megáll. Tétován vissza
fordul.

Valójában soha sem bízott benne. Oly
annyira  nem, hogy még nyugdíjas korá
ban is azon törte  a fejét, hogyan tudná 
elődeinek káros és eltitkolt szenvedélye
ivel — pálinka, szivar, művészet — meg
vert Ipséjét és családját e lta rtan i. Élete 
végéig azon m esterkedett, hogy törődésé
vel, szeretetével visszakényszerítse Ipsét 
a gyám oltalan gyerek szerepébe. Komoly

ember volt. Még gyerekes, idétlen felhá
borodásában, tévedéseiben is komoly. 
M intha ezzel a k a rta  volna életben ta r ta 
ni állandó sértődöttségét.

— Apa, gyere vissza! Ez fantasztikus! 
Ezt neked is látnod kell! — könyörög a k is
fiú. Képtelen megszabadulni a bűvölettől. 
A férfi néhány határozatlan  lépést tesz a 
k irak a t felé. A ztán megfordul, és ném án 
elindul.

H alá la  h írére  Ipse furcsa megköny- 
nyebbülést érzett. Többet soha sem fog 
válaszolni. M indketten m egszabadul
ta k  hosszú, gyakran  fáradságos együtt- 
létüktől, egymás jelen-lététől. Azóta Ip
se apja ösvényévé vált. R ajta keresztü l 
lép á t ide, té r  vissza oda. A fiú apja szí
neváltozása lett: á lta la  képes o tt és itt 
között, távoliét és jelenlét között szaba
don közlekedni. Ipse képtelen — nem is 
akar! -  különbséget tenn i aközött, hogy 
apja éppen i t t  van-e vagy távol... Gyak
ran  já r  erre. Néha észreveszi Ipsét, né
ha  meg nem. Megszólítja, m áskor csak 
m agában beszél. Az apa lénye p a lá s t
kén t borul a fiára. B arlangszürkület 
az agykéregben, tekervények, agykam 
rák , ciszták, szívkam rák, m inden m é
retben. O tt, a harm ad ik  agykam rában, 
ebben a barlangszürkületben  lak ik  az 
emlékezet. Teletömve elavult tudással. 
Jó, egészséges, idejétm últ tudássa l. O tt 
pihen, h aszná lhata tlanu l és nyugalm at 
sugározva. — Em lékezésem  egyetlen for
rása  vagy! Sem m ire sem emlékeznék, ha 
nem tan íto ttá l volna meg az emlékezés
re. M inden, am i volt, csak álta lad  válha
to tt m últtá. -  Ezzel köszönti Ipse halo tt 
apját m inden szü letésnapjának  regge
lén.

A h irtelen  beálló áram szünetben vala
m iért a szökőkút csobogása is elnémult. 
Ipse ujjai unicumos pohara u tán  k u ta t
nak, miközben égő szivarja magányos 
szentjánosbogárként tüzes szíveket fest a 
sötétség boltozatára.

A síri csenden nyílvesszőként hatol á t 
a kisfiú süvöltése:

-  Apa, megvársz?!
A szivarát eloltó Ipsét varázsütésként 

csapta meg a folyó illata. Ez a m últnak  és 
jövendőnek fittyet hányó női szag, amely 
visszahoz múltból és jövendőből.

*

Ipse a sű rű  sötétségben apja halálos 
ágyához lopódzik. A tetem  h irtelen  felül, 
s hosszú, hideg karjaival u tána  nyúl. El
kapja Ipse nyakát és irtózatos erővel jég
hideg testére  húzza. Kétségbeesetten 
szabadulni próbál a szorításból. Némán 
dulakodnak. Kezeügyébe kerül valam i, 
am it a a k ísérte t felé hajít. Rém ülten ál
lapítja meg, hogy apja IWC Schaffhau- 
sen arany karórája az, am ire gyerm ekko
ra  óta vágyott, és am it apja néhány héttel 
ha lá la  előtt neki ajándékozott. R ettene
tes szégyen keríti hatalm ába, hogy éppen 
azt a tá rgya t dobta a drága tetem  felé, 
am ire egész életében vágyott, és nagyon 
örült, ha  kisfiúként néha felcsatolhatta 
vékony csuklójára.

Részlet a ki ez az ipse? című, hamaro
san megjelenő kötetből
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TAR KÁROLY

A rendes ruhájú em berek  
m eséje
Volt egyszer egy rendes ruhájú  ember 

és egy rendes ruhájú  asszony. Nem ak a r
ta k  megöregedni. Egy kicsi kincses falu
ban lak tak , hétcsúcsú fenyőfa nőtt a k e rt
jükben. Nem ak arták , de mégis m inden 
egyes nappal idó'sebbek lettek. Az asz- 
szony egy reggel tükörbe nézett, észre
vette: hiányzik egy haja szála, egy m ásik 
pedig kopottkendő-szürke lett. Az ember 
is tükörbe nézett, vagy nem nézett, nem 
tetszett neki, am it ott láto tt, ezért lekó- 
kadt a bajusza.

-  M inden rendben? -  kérdezte szelíden 
hites felesége, Űrkovácsné.

-  OK! -  felelte Úrkovács, hiszen ren
des ruhájú  nyugdíjas volt már. — Ennek a 
negyede se tréfa — szólt aztán  és hosszan 
tanakodtak  az asszonnyal vagy röviden 
tanakodtak , m ire eljött a telehold, össze
csomagoltak és elm entek világgá. Hosz- 
szan mentek, rövid ideig mentek, ki tud 
ja  ezt könyv nélkül? Em berjárta  emberes 
vidéket kerestek. A Holdon megpihentek, 
a M arson tábort vertek. Elüldögéltek a 
sá tru k  előtt, ahonnan esténként jól lá t
ták  a Földet. Beszélgettek, kávézgattak, 
sörözgettek. V árták, hogy eljöjjön az em
ber világának a kora, az ő idejük.

Három felnőtt lányukat hagy ták  a k i
csinyke kis kincses szülőfalujukban. 
A nagyobbik férjhez m ent Űrszabóhoz, 
a középső Úrmészároshoz, a legkisebb 
édesszájúnak született, Ú rcukrászt vá
laszto tta  élettársául. Szépasszonyok vol
tak , éltek, m int hal az akvárium ban. 
Gyerekeket is szültek. Ki-ki egy-egy fiút 
és leányt. Az édesszájú Ú rcukrászné egy 
édes pofa babaarcú harm ad ikat is, aki 
későbbre halasztotta , hogy nagykorában 
földet bejáró férfi vagy űrtáncos nő vál
jék  belőle.

Szüleik időnként, am ikor kifogytak a 
teendőkből, okostelefonon saját szüleik 
hogyléte felől érdeklődtek.

-  Minden rendben? — kérdezte Úrmé- 
szárosné a rendes ruhájú  édesapját.

-  OK! -  felelte az apja.
-  Minden rendben? -  kérdezte Urcuk- 

rászné a rendes ruhájú  édesapját.
-  H iányoznak az unokáim  — felelte az 

anyja.
-  Messze vagytok, kétszer is á t kell 

szállni a földfelettin, hogy eljussunk hoz
zátok.

A rendes ruhájú  asszony elpityere- 
dett, az okostelefon képernyője átázott, 
Ú rcukrászné elszomorodott, vásárolt egy 
még okosabb telefont, és megegyezett az 
édesanyjával, hogy időnként, am ikor az 
unokák ráérnek, rendre elugornak egy 
percre nagyszüleikhez. ígéret szép szó, 
ha  betartják , úgy jó! De az unokáknak 
egyre több dolguk akadt. Iskolába já rtak , 
zongorázni tanu ltak , légúszásedzésre és 
a digitális könyvtárba já r ta k  m inden ál
dott nap, közben még növekedniük is kel
lett, a szigorú iskolaorvos ezt hetenként 
m érte centiméterrel.

Telt, m últ az idő rendesen. Egyszer 
mondja Úrkovács a fiának.

— Idefigyelj, Nyúltalpas Fájlvadász! 
Csipkedd magad! Ugorj á t a nagyszüleid- 
hez.

— Menjen a húgom -  m ondta félvállról 
Nyúltalpas Fájlvadász - ,  nekem most sok 
az elmentenivalóm.

Szólítja Úrkovács kedves lányát, Deré
kig Szőke Mosolyt.

— Idefigyelj, kiskedveském! Ugorj á t a 
nagyszüleidhez...

— Nem tehetem , műkorcsolyaedzésem 
van, alig akad időm a rra , hogy a dupla 
Lutznál hátrafelé koszorúzva valam ifé
le nem szokványos forgással befejezzem a 
k ű rt...

Úrmészáros pofát vágott, am ikor fe
lesége a rra  kérte, noszogassa fiát és lá
nyát, k u k kan tsanak  m ár be a nagyszü
leikhez, különben rendes ruhájukban  
teljesen eláztatják  könnyeikkel a Marsot. 
És m ert panaszkodhatnékje nem ism ert 
h a tá r t, azt is szóvá tette , hogy nincs egy 
rendes ruhája, am it az iskolai évzáróra 
felvehetne.

— Álljatok elém tüstén t, gyerekek! — 
szólt vérm esen a szigorú mészáros. É p
pen nem a rendes ruhája  volt rajta.

— Te, B árdolatlan P uskatus, és te, P i
ros Arcú Csizmaszár, két anyaszomorító 
kölyök, m it hallok?! — szólította megszo
kott barátságosságával két, m aga ne
velte lurkóját. — Nagyanyaszom orítókká 
váltatok? Mi a borjúszemű szamárbőgé- 
ses kustifája tö rtén ik  ebben a házban, 
miközben én az űrm észárszékban helyt 
állok a folytonos szabadesésben? Rögtön 
összeakad a bajszunk, ha  szabadidőtök
ben nem látogattok anyai nagyszüleitek- 
hez...

„Bezzeg az én szüleim szóba sem jö
hetnek” — dohogott m agában, m ert csak 
az űrökrök között volt bátor és mesz- 
sze hangoskodó, a felesége társaságában  
űrnyuszm uszként viselkedett.

Úrm észáros két gyereke születésük 
óta nem ellenkezett, megfogadták, am it 
meg kellett fogadniuk. De m ert sza
badidejük nem akadt, hiszen Puska
tu s  céllövészetre já r t , Csizm aszár pedig 
népitáncoskodott az országos h írű  is
kolai együttesben, egész tan ítá s i évben 
nem ju to ttak  el a M arsra, szünidőben pe
dig az árvagyerekek ingyen vacsorájára 
gyűjtöttek adományokat úton és ú tta lan  
u tak  környékén, ahol még az eldobált sze
m etet is összegyűjtötték.

Úrcukrászékon volt a sor.
Fiuk, Keserédes Csócsó, egy picit cu

korbajos volt, ezért kím élniük kellett. 
Lányuk, Tejszínhab Tortán pedig, m ert 
m inden apróságtól ham ar összement, az 
orvosok szerint egyelőre nem válla lha
to tt semmiféle m egerőltetést. H arm adik  
gyerm ekük, Szivárványhátán Csussza- 
nó jó egészségnek ö rv en d e tt, de ha tá ro 
zatlanságával sok(k)ségbe döntötte kör

Várakozó

nyezetét. A szülők és a városnegyedi 
elöljárók nem ta r to ttá k  a lkalm asnak  
nagyszüleik gondjainak enyhítésére.

A rendes ruhájú  nagyszülők el voltak 
egy darabig a Marson. Beszélgettek, ká
vézgattak, sörözgettek. V árták, hogy el
jöjjön az ember v ilágának  kora, az ő 
idejük. Addig nézték az űrtévében az ű r 
sorozatokat, am íg elunták m agukat, és 
napról napra  öregebbek lettek.

Az ember is tükörbe nézett, vagy nem 
nézett, nem tetszett neki, am it ott látott, 
ezért még inkább lekókadt a bajusza. Egy 
szép napon, am ikor a szoláris nap győze
delmesen delet m utatott, felkerekedtek, 
vagy nem kerekedtek, hosszan u taztak , 
vagy rövid ideg, elég az hozzá, visszatér
tek  a Földre. Jó szomszédjaik örömmel fo
gadták őket. Azt á llíto tták  vagy csak úgy 
mondták, hogy sem m it sem öregedtek.

-  Nyilván -  m ondta Úrkovácsék fia, 
Nyúltalpas Fájlvadász - ,  m ert a M arson 
a napok jó háromnegyedórával hosszab
bak, m int a földön. H át ezért.

A rendes ruhájú  ember és a rendes ru 
hájú asszony beszélgettek, kávézgattak, 
sörözgettek, és sorra kapcsolták a tévén 
fogható összes csatornákat. H íradásokat 
néztek, filmeket néztek vagy nem néztek 
sze re lm esek rő l, v ilá g k ö rü li u ta z á so k ró l, 
futballbajnokságokról és szakácsverse
nyekről. Még rendesebb ru h ák a t hord
tak , őszülésüket hajfestékkel leplezték. 
A még rendesebb ruhájú  ember hegyes
re penderítette bajuszát, és ügyelt a rra , 
hogy még véletlenül se akassza össze va
lakivel.

Vasárnaponként unokáikat látogatták. 
Az unokák pedig, m ert akadt valam ennyi 
idejük, mogyoróhéjban gyönyörű mesék
kel szórakoztatták őket arról, hogy eljön 
az ember világának kora, az ember vilá
gának  az ideje.

Az ilyen égig érő mesék h a tá sá ra  meg
to rpan t -  vagy nem to rpan t meg, ki tud 
ja? -  a mindig rendes ruhájú  emberek 
öregedése. És még ma is élnek, ha meg 
nem haltak.
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RAUM MAGGA LUKKARI

Örökséganya

*

Édesanyám igazán 
a természet gyermeke volt 
Szinte semmit nem  
pusztított el 
Mire is vágyott 
párszor
motorcsónakkal 
elmenni a templomba 
Osszvissz 
harminc 
kilométernyi 
benzinnyom  
maradt 
a folyón

*
Édesanyám  
a telefont
tizenvalahányszor használta  
röviden beszélt 
a gyermekei betegségeiről 
a gyógyítónak 
és az orvosnak

*
Idős napjaiban
édesanyám vett
egy kézi
fölözőgépet
Könnyedén
ja j mily könnyedén
lett a frissen fejt tejből
tejszín és fölözött tej
A  fölözött tejtől erősödtek meg
a borjúk csontjai
és a tejszín megsavanyodott
a köpüben
Édesanyám kivárta
a köpülőidőt
És könnyedén
ja j mily könnyedén
köpülődött meg a tejszín
savóvá és vajjá

*

Édesanyám vett
egy régi
kézi
varrógépet 
és könnyedén 
ja j mily könnyedén 
varrt ruhákat 
férjének és
tizenhárom gyermekének
Katonaruhát is
varrt a legidősebb fiának
A  bátyám
tizennyolc évesen
ment el a téli háborúba *

*
Sosem mertem  
megkérdezni 
m it gondolt 
anya

amikor befejezte 
fia  katonaruháját 
s apát
mikor felkészítette 
háborúba 
induló fiá t 
Csak azt tudom  
hogy a bátyám  
hófajdot fogott télen 
és lazacot halászott 
nyáron 
sokféle
gyilkos szerszámmal
Bizony, farkast és rozsomákot is
ejtett

*
Nem örököltem 
anya köpüjét 
sem a fölözőgépét 
sem a varrógépét 
Csak a bátyám  
háborús sérüléseit

*
Édesanyám
tizenhárom

gyermeket szült e világra 
mellyel
Isten megáldotta 
itt-ott egy-egy elvetélt 
Édesapám másképp 
látta a dolgot

*
Édesanyám  
porrá válik 
a homokföveny 
mélyén 
Még m indig  
gyász ül 
vállamon 
Még mindig

*

Édesapám  
gyászéneket jojkált 
feleségének 
és nyugalomra tér 
Még mindig  
gyász ül vállamon 
Még m indig

R auni M agga L ukkari (1943) a legfontosabb és legproduktívabb kortárs szá- 
m i/lapp írószemélyiségek egyike. Leginkább költőként, de íróként, műfordító
ként és kiadóként is tevékeny. A Norvégia és Finnország h a tá rán  fekvő' „kozmo
polita” kisvárosban, Ohcejobkában (finnül: Utsjoki) nőtt fel egy 13 gyermekes 
család legfiatalabb lányaként. Kemijárviben ugyanazt a szem inárium ot végez
te  el, m int Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001), aki az elmúlt évtizedek legkariz- 
m atikusabb számi férfiművésze volt. Először újságíróként dolgozott a norvég és 
a finn rádiónál, majd tan árk én t tevékenykedett és végül szabadfoglalkozású író 
és fordító lett. Az 1980-as évek közepén Tromspbe költözött. A 2000-es évig ő volt 
a Számi írók Egyesületének az elnöke, 2002 óta a Gollegiella (Arany Nyelv) ne
vű saját kiadóját vezeti, amely kétnyelvű könyveket, valam int hangoskönyveket 
ad ki. L ukkari drám aíróként is ism ertté vált. Nagy sikert a ra to tt 2008-ban 
Lihkkosalmm ái darab jának  norvég adaptációja (En lykkenes mann, Egy boldog 
ember). Versköteteit norvég, angol, izlandi, német, m agyar és finn nyelvre nagy 
sikerrel á tü lte tték . A jelenlegi fordítások az Árbeeatni (Örökséganya, 1996) cí
mű számi kötetéből szárm aznak.
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INGER MARI 
AIKIO-ARIANAICK

benne

A világból h a za

*
jaj, poklok pokla!

könnykő
sírásszoros
kiáltószikla

hullámok 
nagyobbak mint
az októberi Buolbmatjávvri-tóban

*

már
elmászik

én pedig 
pelenkával 
a nyomában

nem tarthatna  
a babakor
csak egy hónapig?!?!?

*

olyan könnyű lenne 
munkába menni 
pihenni
hagyni másokat 
megbirkózni vele

*
fekszem

hallom ahogy sír 
hallom

hallom

a mennyezetnek 
fehérnek kellene lennie

*
álmatlan éjszakák 
felemésztették a vágyat

és mégis 
muszáj

*

vége 
véget ért

az idő  
mikor
saját szárnyaimat 
növesztgetem

*
napok
egyetlen mássága 
nevük

*
újra le kell 
vágni a körmét

telik az idő  
mindenek ellenére

*

visszahúzott

az anyaföldhöz kötözött

többé már nem ugróm ejtőernyővel 
nem mászom meg a Kilimandzsárót

többé nem kóstolok békacubákot 
még kevésbé 
darázslárvákat

kellene

hallom
hallom  

lélek éjén át

* %
hathónapos fejében 
csillag ragyog már

az értelem fénye

kapálózom  
m int bögöly 
a tű  hegyén

*

*

ördögverte semmirekellő cici!

a fiú  ordít 
nem jön a tej 
és nem kell a cumi

*

a rossz anya is 
jobb m int 
az apa 
ki
m indig dolgozik

bárcsak
börtönbe kerülnék

börtönben is 
több a szabadság 
m int otthon
egyéves gyermek anyjaként

felnyitnám  
a tejmirigyeket 
megjavítanám  
hogy újra

*
térkép növekszik

In g e r  M a ri A ik io -A ria n a ic k  (sz. 1961 Ávvil/Ivalo, Finnország) a legsokolda
lúbb szám i/lapp művészek közé tartozik . Versírás m ellett újságíróként, rádió- és 
televízió-adások szerkesztőjeként, filmek rendezőjeként, valam int zenés gyerek 
CD-k szövegírójaként is tevékeny. Köteteivel a számi női líra  újszerű, term é
keny hanggal gazdagodott. Gollebiekkat alm m i dievva (Aranyszelek az égen át, 
1989), Jiehki vuolde ruonas gidda  (Zöld tavasz a jég a la tt, 1993), Silkeguobbara 
lákca (A selyemgomba krémje, 1995) verseskötetei az etn icitást alig érin tő  te 
rében a líra i én kapcsolatainak érzelmi és érzéki világáról szólnak. A 2009-es 
Suonat (Erek/Húrok) számi, valam int a 2014-es Beaivvás cuoká gaba/Aurinko  
juo  kermaa (Tejszínt iszik a nap) számi és finn kétnyelvű kötetekben egyre in
kább tere t hódító term észeti képek gyakori allegorikus felhasználásában egy
a rán t felism erjük a jojka és a ha iku  szerkesztési elemeit. Versesköteteit angol, 
német, finn, svéd, olasz és m agyar nyelvre fordították le. M agyarul 2009-ben je 
lent meg T ím ár József fényképeivel illusztrált Szám i Im a  című fordításkötete a 
számi Suonat (Erek/Húrok) eredetivel és ann ak  további finn és angol fordítása
ival egyidőben. A jelenlegi fordítások a M áilmm is dása (A világból haza, 2001) 
számi nyelvű kötetéből szárm aznak.

*
ott ül 
a széken 
és pihen  
a barna szemű  
kisember

egyetlen dolga 
növekedni

*
és itt ülök én 
az asztalnál 
pihenek 
egy kék szemű  
fáradt anya

egyetlen dolgom 
növekedni vele

NÉM ETH PETRA és 
DOMOKOS JOHANNA  

fordításai
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*

mily balga az ember

azt hittem hozzád megyek feleségül 
de egy ordító poronttyal 
házasodtam össze 
te pedig a m unkáddal



VARGA BORBÁLA

Louvre-füzetek
Giovanni Paolo Pannini
Féte musicale donnáé p a r le cardinal La Rochefoucauld 
au théá tre  A rgentína de Rome en 1747 ä l’occasion 
du m arriage du Dauphin, fils de Louis XV

Olasz-spanyol barokk terem.
Benne hatalmas keretek -  az egyikben újabb 
tömött közönség: színházi összejövetel.
La Rochefoucauld rendelte, mikor 
Louis X V  fia, a Dauphin 
Rómában esküvőjét ülte, 
ez alkalomból ünnepin 
felgirlandozta a várost, 
meg az előkelőségeket.
Gondolhatod, micsoda páros, 
s micsoda élet: ünnepelt.
De a Dauphinről, m int sorsról, 
m ást regél a történelem, 
mert én fiá t a legvégéről, 
m int X V I  ismerem: 
az összkép ugyanolyan zsúfolt, 
girlandos minden buborék, 
brokát helyett vérívek lógnak, 
mázolt tetőnek fent az ég.
A m in t a festményre bámulsz, 
vélnél ilyen rémségeket?
Szegény királyom!
A  való túllépte, 
am it mert a képzeleted.

Baldassare
Halle renaissance

Felszakadott pulóverben papucsos turiszt- 
forgatag ömlik át a terem egész űrén 
süteményt majszol egy kelet-arc pádon: 
nézd, Raffaello!

Századok ülnek a falakon szín zenél 
Baldassare Castiglione ki diplomata és ír 
ibolyáskék derűs szemeit reám 
nyitja csodálva:

Ez te vagy és a csík ruhaujjadon 
ez a zaj körülötted a kávétól meg réteges illat 
kiadós parfüm ös melegében álló 
reggeliző nép?

Végül is ez maradt? Tele dobra remény 
verseket írna, képeket ezerére fest -  
mi meg azt hittük élni fog az álom  
s más van előttem.

Bársonyos íveimnek a műanyag érthetetlen 
nálam még van idő  de ti m ind siettek

s bár tudtam  a meghalást az arcom 
könnyű fölötte.

87 x 62 centiméter 
emlékszel-e mikor hosszú asztal 
két oldalán az alkonyaiban ülve 
néztük a tájat?

Itt vagyok most is ugyanúgy ahogy akkor 
kérdelek áttetsző szemeimmel őrzöm 
a képet időt kapunak hogy érkezz 
vissza magadhoz.

S zékely  lan: Untitled

Reggeli

A  világ arcai összehordva képeken 
előttük a világ arcai reggeliznek

Cerneaux = cerveaux de noix = en clöture de clairvaux1
Ha kívánnám se lehetne jobb 
mosolygó arcok fenn a képeken 
alattuk mosolygó ezeridegen 
öt kontinens háromezer év 
portréja járká l velem egy helyen

Ülök a Louvre déli szegletén 
turisták a lépcső egyik felén 
aranyozott rézrúd a másikon 
kezem hálás ha megkopogtatom  
Szajna partján fehér gesztenyék 
virágzanak fák meg fent az ég 
álomképekül elúszó hajók 
melyiket rajzolnám nem tudom  
emlékezetben ha maradna nyom 
számban praliné elkényeztetett 
gyermekként nyújtózom kőfokon

1 dióbél = dió-agy = clairvaux-i körítésben

10 HELIKON



J7>
Guerrier combattont
a Borghese gyűjteményből

Ha nincsen háború akkor is harcolunk mert jó  mozogni 
birkózunk egymás között ahogy a nagyvadak kölykei mert 
fából vagy kövekből de nő  a dzsungel
minden inam fel-alá ugrál ezer meg ezer ismétlődő percem
végül is úgy örök m int az emberi test
megformált az efezusi Agásziász s ezt épület őrzi
én aki mozdulok és aki öt perc múlva elveszek itt az időben
idegen tőlem
a kő
és kameráitok
villogásánál jóllakott bámészságban 
semmi sem hidegebb
Gondolnom sincs mikor éppen így ébresztek gondolatot -  
kisebb ügyem is nagyobb annál mi a látvány 
am it én éltem abból a kőnek semmit se hagyok 
csak izm aim  feszülését fogja a márvány

A zt hogy miért s az erőt mi adta  
s a lendület honnan ami kiragadna 
téged aki puha cipőben járkálsz  
körém méred andalgó lépted 
akár a mocsár vizein pákász 
tétova csáklyája keresi útját 
ismertetők visznek reája 
az örvényre ami megfejtésem 
rejti és ők se tudják: 
én bár kőben feszülök ingok 
ha vissza nem tartana nem találnál 
belédrúgtam volna mert 
élőbb vagyok m int te aki itt most 
vesztenivaló nélkül tespedve 
utamban állnál

5zamotrakéÍ Ilikének nincsen feje 
mindenki magát képzeli bele

Miért fiatalon
Messere Raffaello

Csokoládé, murok. S  mivel ez a Louvre, 
aki velem a túlsó' teremből szembenéz, 
könnyen meglehet, maga Raffaello 
műhelyéből, egy exquisit szakasz hozta kép, 
rajta keresztül mestere, aki 37 évet élt.

A zt mondják, az istenek szeretik, aki fiatal, 
s ha elég jó  vagy, importálnak a mennybe, mert

ez van mindenütt: 
magának legjobbat akar
az ég is, és gondolj bele, perspektívája micsoda, 
fentről lefele nem marad más, m int csupa depresszió, 
reggeltől estig a földet nézni nem éppen reneszánsz, 
kellett hát egy derűs festő -  
nekünk maradt a vízió.

Franciobiggio: Férfiportré

sötét férfifej sima tájban 
árnyékolt szem alól néz komoran 
fekete ruhája tükrözi arcom 
üveglap homlokom ránctalan

ismétlések szimfóniája 
a tekintet kendő-társamé 
másfél évig edzettünk együtt 
azóta ő  is másfelé

46 kilómm al járom a várost 
mozduló ideg-tánc vagyok 
az ő  arca éppily komor volt 
mikor otthagytam és -hagyott

szemközt vele az urbinói 
barátja vállán hagyja kezét 
ezek ketten még együtt vannak 
mi hogyan hányódtunk szerteszét?!

nekem inkább az élő kéne 
valóságosabb legyél! 
menjünk el együtt a messzeségbe 
legyen hogy rólunk m ás regél

SKOBRAK MATE

négysoros
tudod az élet szép és hasztalan  
de látod lenni már csak így lehet 
majd m int a könnyű tejhab összetörsz 
kanállal elkavarják szívedet

lásson szét
nézd hogy hordja lassan 
szét a szél
szemöldökráncolásod

látod hiába minden 
elsimulsz 
elülnek gondjaid

magadnak is már megbocsáss 
minden hiába látod

lassan csak elsimulsz 
csak hordja szét

elülnek gondjaid 
szemöldökráncolásod

jozanzo
„számadók törődöm 
fut a velorexem 
a sivatag földön 
m agam  elé fekszem”

ha hét 
toronyba 
és ha háziúr 
sohasem
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menekülsz 
amíg a lázad  
ég hévül s 
te kényedül 
a házat 
fájdalom  
a magyarázat 
kívül belül 
ha hét

a teglágyobb
nem vágy ez már 
csak emlék

nem érted én 
nem élni csak

» » >  fo ly ta tá s  a  12. o ld a lo n
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» > »  folytatás a 11. oldalról

feledni is 
szeretnék

és ez máskor 
se volt más

a reggel a leglágyabb 
lemondás

mintha semmi
én már csak arra 
emlékszem hogy fázunk  
m int a reggelek

hogy állsz és állok 
és várod hogy 
szeresselek Székely lan: Untitled

hogy vársz 
én már csak arra

hogy téged m intha semmi 
a hideg sem zavarna

feihőkarcoió

kimér 
ve ve 
szett 
gyors 
lifttel 
csúcs 
ra já r  
a tér 
iszony

minden kezdet
„De ez mit is jelent?”

végül is
talán még m indig érdemes. Elkezdenünk 
a mondatot.

most
hogy
a mély
ségek
már
m ind

csendben
mikor már mindent kiejtettem  
a kezembó'l te csendben 
magadhoz emelsz

mindig megint
m indig m it kéne 
megcsinálni 
meg mi nincsen 
kész megint

HORVÁTH BENJI

Pucér tények 
torz romantikája
Gál Hunor verseihez

Hogyan lehet hidegvérrel kezelni a 
bennem  soha m úlni nem akaró gyűlö
letet? A sebeket, a csalódásokat, a páni
kot, a fulladást, a tagadást? Először meg
figyelem, és megpróbálom m egragadni, 
am it látok. Például minél pontosabb sza
vakban. Szavakba öntöm. És ezt az öm
lengést u tána  fogom, és szépen m egtisz
togatom, addig tisztogatom, amíg nem 
m arad belőle, csak a jéghideg pontosság, 
am itől a Babits-féle hideg szonett is fájni 
kezd. Ez minden, am i még közelebb vihet 
indulataim  m egértéséhez. Am ennyit fel
foghatok még démonaimból, a lehető' leg
tisztább tálalásban.

Gál Hunor nem szépítget, nem tetsze
leg m ások vagy önm aga előtt. Nem fél el
ism erni és m egm utatni saját betegsége
it (sötétségeit, ha  úgy tetszik). C entauri 
m ondta egy in terjúban  (most nem fogom 
pontosan idézni, de), az a baj a világgal, 
hogy szeretjük m agunkat szépnek látni, 
és nem vesszük észre, m ennyire beteg vi
lágban élünk, és m ennyire mélységesen

betegek vagyunk m indannyian. M ert ha 
m agunk előtt m egállunk, „pucér tényék
ként”, m áris sokkal nehezebb m ások fö
lött ítéletet mondani. Gál Hunor (versei
ben legalábbis) kertelés nélkül beismeri 
saját mélységeit, és bár poétikai nyelve 
és világa nem m inden hiúság és rom anti
ka nélkül való (ahogy, ta lán , semmi sem 
anélkül való), ezt semmiképpen nem pró
bálja leplezni.

FiniSTORIPE
M indenfajta ideológiát nélkülöző, ön

m aga torz mivoltát k im érten szemlélő ro
m antikáról van szó, melynek célja nem a 
m egváltás, hanem  a m egváltás lehetősé
ge, teh á t önmaga lehetetlenségének be
ism erése és tagadása is egyben. Ez pe
dig egy pillanatig  sem azt jelenti, hogy 
nem kell komolyan venni. Nem lehet na
ivan kategorikus válaszokat adni önma
gunknak, m ert elveszítjük a kapcsolatot 
a mindenséggel. És nem lehet távolság- 
ta rtó an  a végsőkig reflektáln i sem, m ert 
elveszítjük a kapcsolatot önm agunkkal. 
Folyamatosan szem előtt kell ta rtan u n k , 
hogy bárm ennyire is felszabadít a refle
xió, azaz a perspektívaváltás, ugyanak
kor az indulat is valódi, és életre-halálra 
szól. És bárm ennyire valódi az indulat, 
fel kell szabadítanunk m agunkat aló

la, hogy m egérthessük. Fél lábbal a h i
deg, precíz nyelvben, fél lábbal a belső ké
pek dinam ikájában, m indig számolva az 
egyensúlyvesztéssel, igazodva a kilen
géshez, kívül-belül szemlélődvén önma
gunkban és környezetünkben, a m egér
tés lehetőségét mérlegelve, véleményem 
szerint ez a vers küldetése: hogy leszűrve 
m indazt egy beteg világ paradox káoszá
ból, am i még esetleg érthető, ezáltal kö
zelebb hozzon engem és m ásokat önm a
gam és mások megértéséhez.

Ha így van, akkor nem lehet szépeleg- 
ni, csak „pucér tényekeként, teh á t a szé- 
pelgés nevetséges m ivoltának teljes tu 
datában. Csak az lehet igazán szép, aki 
szemrebbenés nélkül tudom ásul veszi azt 
is, valójában m ennyire csúnya.

És akkor jöhetnek a becsapós felü
letek, a talányok, a felbolygatott h an 
gyabolyok, a látvány, a „kutyaólkilátás” 
korlátoltsága és örökérvényűsége, és jö
het az elbaszott gyerekkor indulatos, de 
m ár kamaszkoron túli, önreflexióval ke
zelt litániája. Jöhet a nyers részlet, a 
„pucér tény”, am i még m egragadható az 
egészből, és ami nem m egnyugtat, hogy 
a versművészet bájos csecsét szopogatva 
műélvezzünk, hanem  felzaklat, tehá t gon
dolkodásra késztet.

(Elhangzott december 12-én, a kolozs
vári Bulgakov Kávéházban, a Bretter 
György Irodalmi Kör alkalmával)
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Jól bírja

Egy slam
Van egy slam. Szeretik (gyűlölni). Bü

dös a szája. Articsók. Néha sün: csak döf
ni akar. Máskor meztelen hassal kiáll a 
tömeg elé, hadd döfjék át puha húsát pre
cíz tekintetek. Máskor saját tüskéibe dől. 
Vagy az eget hordja hátán. Megint más
kor csak egy személyiségzavaros páva, aki 
sünnek képzeli magát. Szótagadó. 1. mert 
ellenáll a jelentésnek, 2. vámot fizet, ha 
túllépi a nyelv határait, 3. m ert kezedbe 
adja legféltettebb szótagait, 4. mert a nyelv 
csatornája.

A slam a legnagyobb magabiztossággal 
áll ki ezer ember elé, és mégis gyomorideg
gel rendel pizzát. Ismeri jól a vonatkatto
gást, a kalauzokat néven köszönti. Hazája 
örökös átmenet. Minden párnaszagú regge
len Herakleitosszal tusol. Proustot keresi a 
Mónika show-ban és a dizájnt a daseinban. 
Az értelmező szótár vers szócikke alá bú
jik, és szárnyai tollmelegében teljességgel 
biztonságban van. Mindig meglepően friss, 
már évezredek óta. Akkor vicces, ha nem 
vicceskedő: humora elvezet, nem megvezet. 
Múltban és jövőben mindig jelent kezel. Ha 
jelentkezel. Ismeri a csend alakzatait, hall
gat (meg- és el-), ha hidegen hagyja a szó
közöny.

Színház, mert testet a nyelvért, nyelvet 
a testért ölt. Retorika, mert megfigyel, ki
talál, épül, épít, emlékezik, megjelenik és 
beszél, csak hogy a lélekbe írja magát. A 
legádázabb tanítvány. Kultúrmisszió, ha 
önzősége a másiktól kapott örömről szól. És 
mocskosul elvérzik, ha csak magáért. Ki
csavar, elcsavar(og). Mindig újszerű, mert 
ismétli önmagát. És csúnya, mint a köl
csönkérés. Bejön. Nem köszön, kiabál. így 
nagyobb a tétje, ha elhallgat. Meg akarja 
m utatni magát, mert szereti, ha szeretik. 
El akarja takarn i magát, mert nem szereti, 
ha szeretik. Ijesztően sokszor nem őszinte, 
de szívesen kelti ezt a látszatot.

A slam kíváncsian szimatolja körbe a 
környezetét, számára nincs bűz, csak kü
lönféle információs töltettel rendelkező sza
gok. A fák ismerik ujjlenyomatát és felisme
ri a fákat a kérgükről. A slam olyan, mint 
a bevásárlólisták: mindig hiányzik belőle 
valami irdatlanul fontos. Nem villámköl
tészet, mert nem okoz maradandó égési sé
rüléseket. És tudja, hogy a simogatás és a 
pofon között az egyetlen különbség az idő
tartam .

A slam nem szlem. Nem videó és nem 
hanganyag. Esemény. Csak akkor él, ha 
párbeszéd, még ha nem is tűnik annak. 
A slam szeret versenyezni, de sohasem egy
más ellen, hanem egymással. A slam fe
lezőnyolcas, ragrímek, nyelvetemült szó
viccek és jelentésekre rakódott ballaszt. 
A slam nem bízik a magasságokban: tudja, 
onnan mélyebbre lehet zuhanni. Ezért vál
hat magasköltészetté. Akkor kezd el szu
szogni, ha ő veszi a levegőt és a másik fújja 
ki. A slam a mikrofonállvány által kettévá
lasztott térbe beékelődő magasfeszültség.

S k o b rá k  M áté : 1990-ben szü letett Budapes
ten. Jelenleg az ELTE tan ító- és óvóképző k a 
rán ak  tan ító  szakos hallgatója.

Varga Borbála: 1986-ban született Ko
lozsváron, a Képzőművészeti és Formater

—  2016/1. SZÁM -  JANUÁR io.

G L i m o n - szerkeszti
Andre Ferenc

Késhegy és mellkas közé ékelt csönd. Min
dig meg akar váltani, és tudja, hogy soha
sem válthat meg.

A slam olyan, mint Esti Kornél: nem jó. 
És nem rossz. Csak olyan, mint akármi 
más. Egyszerre büdös és tiszta, ápolt és be
nőtt körmű, suttogás és death metal, alázat 
és alázás, vád és önvád. Nem hibái ellenére, 
hanem hibáival együtt: szerethető. És ami
kor tényleg sikerül megnyitnia és megnyíl
nia, akkor képes lehet igazán átrendezni a 
zsigereket, a bűntudat selyemzsinórján fel
vonszolni a gyomrot a torokba, a felismerés 
pillanatával szakadást keverni a lélegzet- 
vételbe és megnyugtatóan simogatni meg a 
gerincben verdeső időt.

Mert a slam a Balaton. Megkerülni le
het, belemerülni lehet, hallgatni róla: ku
sza badarság.

Minek nevezzelek
Zavaróan nehéz belekezdeni a slamről 

való elméleti diskurzusba. Maga a jelenség 
sokrétűsége, a releváns elemzési kiinduló
pontok (szociológiai, retorikai, poétikai, fi
lozófiai, színházi, pedagógiai, politikai, 
gender stb.) széles skálája is megnehezíti 
a kezdeti fogódzók kitapogatását. Ugyan
akkor fontosnak tartom  egy adekvát, egy
séges terminológia létrehozását a szak- 
irodalom számára. A köznyelvben a slam 
egyaránt gyűjtőfogalom a slam előadásra, 
eseményre, mozgalomra, közösségre, szö
vegre, és ezt nem is áll szándékomban „ki
javítani”, mert az alapvető kommunikáció
ban nem okoz nehézséget a megértés, mivel 
a kontextus motiválja az adott értelmet. 
Azonban a tudományos beszédmód számá
ra elengedhetetlen a kifejezések precizitá
sa, egyértelműsége, ezért javasolnám né
hány terminus bevezetését a szaknyelvbe. 
Mindazonáltal úgy érzem, hogy nem sike
rült a legpontosabb fogalmi rendszert lét
rehoznom, sőt, talán  meglehetősen hiányos 
is, így szívesen fogadok bármilyen releváns 
javaslatot a slamről való további beszéd le
egyszerűsítésére és tisztázására.

Néhány javasolt terminus
Siam poetry: Előadott költészet, az elő

adó által írt saját szöveg közönség előt
ti bemutatása egy slam rendezvényen, ki
zárólag élő előadásként (nem videó vagy 
hanganyag formájában). Műfaji fogalom.

Siam: A term inust önmagában a slam 
poetry, a slam rendezvények, a slam kö
zösség stb. gyűjtőfogalmaként alkalmazza 
a köznyelv, magába foglalja a slam poetry 
(szinte) minden konnotációját. Viszont leg
gyakoribb előfordulása szerint a slam elő
adásra utal, ennek következtében legpro
duktívabbnak azt találom, ha a fogalmat 
a slam szöveg közönség jelenlétében, slam 
rendezvényen történő előadására alkal
mazzuk.

vezői Egyetemen végzett festészet szakon. 
Jelenleg szabadúszó festő. Honlap: http:// 
vargaborbala.com/. Kötet: Seurat és az áriák 
(Kolozsvár, 2008, Erdélyi Híradó Kiadó).

Siam rendezvény (slam est): Az angol
szász szakirodalom poetry slam  néven em
legeti, olyan esemény, amelynek keretein 
belül a szerzők előadják saját szövegeiket 
közönség előtt. A magyar nyelvben azon
ban a slam rendezvény terminus vált elter- 
jedté, ezért kontraproduktívnak találom az 
angol fogalom erőltetett alkalmazását.

Siam közösség: A slam iránt érdeklődő 
emberek: szervezők, előadók, közönség stb. 
összessége.

Siam mozgalom: A slam közösség szerve
ződése, tevékenységei, bizonyos értelemben 
ideológiai közössége (például a slam közös
ség alapvető felfogásai közé tartozik többek 
közt az egyenjogúság, szólásszabadság, a 
tolerancia stb.). A közösség azon része, akik 
aktív szerepet játszanak rendezvények lét
rehozásában, a műfaj ismertetésében és el
ismertetésében.

Siam előadás: Siam rendezvényen törté
nő slam előadása, a teatralitás és a szöveg 
együtteséből tevődik össze, szervesen része 
mindkét aspektus, azonban míg a slam foga
lom a slam szöveg közönség előtti előadását, 
mind egységet jelenti, addig a slam előadás 
magát a performatív oldalt helyezi fókuszba.

Siam szöveg: A slam performansz 
textuális komponense, vizsgálható a slam 
előadástól külön, azonban azzal együtt vá
lik teljessé.

Slammer: az a személy, aki szöveget ad 
elő slam rendezvényen. A fogalom leggyako
ribb előfordulása szerint azon személyekre 
utal, akik rendszeres, visszatérő fellépők 
különböző slam rendezvényeken.

Spoken word: Tágabb értelemben vett 
előadott költészet, a slam poetry is ebbe a 
kategóriába sorolható. Viszont a spoken 
word magába foglalja a videó- és hangrög
zítők által továbbított anyagokat, valamint 
nem kötik a slam rendezvények szigorú sza
bályai, m int az időkorlát, például gyakori a 
zenei aláfestés jelenléte stb. A spoken word 
műfaj is saját szöveg előadásából áll, eseté
ben azonban nem alapvető feltétel, hogy az 
előadás közönség előtt történjen.

Host: A slam rendezvények moderátora, 
ő vezényli le az eseményeket, fontos szere
pet játszik a hangulat megteremtésében és 
a közönséggel való kommunikáció kialakí
tásában, valamint a slammerek bemutatá
sában.

Habár ezen fogalmak kimondottan kö
rülményesek, bízom benne, hogy előlendítik 
a műfajról való diskurzust. Mert egy ilyen 
mértékben elterjedt jelenséget nemhogy nem 
szabad, de egyenesen felelőtlenség figyelmen 
kívül hagyni. Kényelmes önámítás, hogy va
lami annyira elemi mozgalomról volna szó, 
ami nem meghatározható, csak ott lebeg va
lahol a bizonytalanságban a színház-hip 
hop-költészet tengelyén. Beszélni kell róla, 
figyelni rá, megérteni és meghallgatni, min
denképp szükségszerű a konstruktív kriti
kai elemzése, sőt, kimondottan rászorul. Fél
teni nem kell, túlnőtte magát a törékenység 
időszakán, most már jól bírja az időjárás vi
szontagságait: rég nem jégszobor.

ANDRÉ FERENC
S zéke ly  la n :  1993-ban szü letett Kolozsvá
ron. Jelenleg a budapesti M agyar Képzőmű
vészeti Egyetemen tan u l festészetet. Blog: 
ianworx.tumblr.com.
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BENŐ ATTILA 
(hófolt)
A  megmaradt hófolton nézem 
a verebek megmaradt lábnyomát, 
meg a cipősarkok emlékezetét.
Itt-ott egy-egy süllyedő, ázott ág.

A  nap közelít, és a lassú olvadásban 
valamennyi alakzat elmosódik, végleg.

M intha tavasz lenne. Felejtek, és élek.

(félkarú óra)
Félkarú óra, egyetlen mutatóval.
Csak az órákat méri. Ráncos arcú számlap. 
Körbe-körbejáró hiábavalóság.
Almodban is színes szögeken jársz, mezítláb. 
Megérkezel oda, ahonnan el se indultál. 
Hangulat-állomások.
Belőled nyújtóznak a vasutak.
Merre robog a pulzusod?
Növekszik a mélyvörös. Parázs-láthatár. 
Hamu-tartomány, málladozó körvonalak.
Alakzatok ledőlnek és szétfolynak.
Kösd be a szemed, hogy jobban láss 
a belső áramlatok huzatában.
Kopárra vetkőzik a kertek emléke.
N ő  a titok a gyökerek csendjében.
Képek sarjadnak benned. Homályosak, 
mozgó pasztellek.
Rossz felbontású emlékezet.
A  pohárból is csak m agad iszod.
Légszomj, ég-szomj el nem olthatón.
Vastag fekete keretbe zárt szöveg 
fehér foltjai.

(fölszakad a köd, vérzik alatta)
Omladozó lépcsők. Föl-föl az elérhetetlen magadig. 
Beléd kap a sötét.
Szabadon árad a méreg m inden irányból.
Szennyeződő látás. M agaddá tisztulnál.
Fölszakad a köd, vérzik alatta az ösvény.
Szivárvány-folyó lebeg a csontok fölött.
Újratervezett táj.
Itt már jártál, itt a sosem-voltban.
Milyen ismerős m inden új város.
Árnyak vonulnak egyazon ritmusra.
Milyen lapos, meghunyászkodó itt a fény.
Nyújtózkodj magadig.
Visszatekintenél. Tört fény a szemedben.
Látomások maradéka.
Göröngy omlik, gyöngy foszlik.
Bujdokol a világosság. Vagy bizonyság-fogyatkozás van. 
Föllélegeznek az összegyűrt képek benned, 
és újra kibomlanak.

(kialszanak történetek)
Ki-tudja-hányadik felvonás után lehull 
a csend-függöny. Véglegesek a rések.
Kialszanak történetek, helyzetek, 
hangosított sóhajok, nevetések.
És nem jönnek a szereplők meghajolni.
M intha várakoznál még a léptekre.
Távolodik a színpad. A  taps is elmarad.
M intha a szem új látásra ébredne.
Hol a népes közönség?
Hol vannak a feldőlt székek?
Miért nem világítanak 
sehol a reflektor-fények?
Mi lett az arcokkal és álarcokkal?
És az emlékek hol égnek?
Hol van a középpont? Távol vagy közel?
És merre vagy te, aki még kérdezel?

LŐNHÁRT MELINDA 
Valami kiszám íthatatlan
Ma egy ágyban alszom egy kisfiúval és egy nagy macskával:
van ez így, ők alszanak egy ágyban velem, egészen pontosan,
mert ők már alszanak, csak én tanulom itt
az üresnap utáni teliholdat, a pihegést, ahogyan ők:
az éjszaka, akár a tenger, akár a tengeri
sün, tengeri szivacs, fekete
szurok folyik az ereiben, fekete szurok lüktet
a szívében, forró, fortyogó, fekete,
megszívja magát, megszárad, megszilárdul és rámmered:
sűrű és mély,
próbálkozom,
befordulok,
kiszámolok,
kifordulok,
beszámolok,
lassan csak ez marad
valami beszámíthatatlan törmelék,
valami kiszám íthatatlan álomkép vagyunk,
vagyok m a épp.

Szóturkáló
í.
mielőtt sóbálvánnyá változtatnak 
végképp bús félistenek, vidám faunok, 
m it tudom én, hogy milyen nyelvek, nyálak, 
csókok, pletykák, farkatlan farkasok, 
gorillák, pávák, fogatlan hiénák 
tennének lóvá, szarvassá vagy őzzé, 
sebzik bőröm, míg kővé változom, 
hálóm megszövöm még ma, én, a pók.

2 .

nem! nem jöhetsz velem! te nem! beengedtelek, 
de rámgyújtottad a házat, aztán lehevertél az ágyra, 
és azbeszted mögül nézted volna, hogy égek porrá- 
de jö tt egy idegen.

3.
benőtte húsom, körbefonta 
a hallgatás, a kopott bőrkabát? 
szavakra tépem, nem kímélem  
a súlyos gyászruhát!

4.
szavakat keresek önmagomra, 
meg persze, rád, -  jellegtelen, 
hány karakter lehet egy jellem ? 
jellemtelenség? vagy mi más? -  
m int más a rég megunt ruhát: 
átszabnám, átvarrnám hiányod, 
de ez a tegnap déli ragyogás is m it akar? 
esőbe fordul át, s az októberi zokogást 
most vékony, hegyes tűbe fűzném, 
csendesedjen, mert napok óta függ már 
ott az ólomszálon, idegszálon, fentfeszül, 
azon a furcsa, éles késként villanó 
galambszaros, tömbök közötti vaspárkányon

5.
az idő  nyakamba zuhog és megtanulhatatlan, 
hogyan, mikor és m it kell mondanom, hogy bekopogj 
két félidő kihűlő  pólusai között a csend szuszog, 
épphogy szuszog.
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SEBE ST YEN MIHÁLY

Provenienciaelv,
avagy a török üzenet
Je lig e : Ben böyle geldim böyle
gidecegim... Binip yalnizlar vapüruna
güdip bir daha dönmeyecegim...

Csupán ennyi állt az elektronikus üze
netrögzítőn. A feladó ism eretlen és kibe
tűzhetetlen. A technika m a m ár erre is 
képes.

Azon a reggelen állítólag semmi fon
tos nem tö rtén t, valószínűleg az E tn a  k i
törését elnapolták vu lkán i láva és h a 
mu hiányában, a pokolban sincs m indig 
m inden rendben — m ondogatta nagy
anyám , a középszintű vezető; a mész- és 
gipszstukkóüzletekben a kereslet aligha 
h a lad h a tta  meg a k ínálato t, és kutyavi
adalt sem rendeztek a k ínálla tok  részé
re kedvezményes árfolyamon Togóban. 
Egyszóval az üzenet rögzült a képer
nyőn, a világegyetem  egy k isajá títo tt 
szögletében.

Semmi rendkívülit nem tapaszta l
tunk. Persze ez nem ok a felelőtlen 
örömködésre, m ert ilyenkor reggel sem
mi fontosat nem lehet m egtudni a ren
geteg fölösleges tudnivaló tengerár
adatából, a lényeget kihalászni lassan  
művészetté vagy legalábbis külön foglal
kozási ággá válik, m int az útkaparóké 
vagy a dekantálóké, ak ik  karácsony u tán  
dekan táltak  az ablakaink a la tt húzódó 
szemétlerakó soron.

Alig húsz perccel azelőtt érkezhe
te tt, de fogalmam sem volt róla, m it je 
lent. Úgy értem , abban biztos voltam, 
hogy senki nem forgatta vissza az idő ke
rekét, nem fenyeget török megszállás, 
türkösítés, isten ments, iszlamizáció. A r
ról is meg voltam győződve, hogy k izár
ható a rossz tréfa, az ilyesmivel az ember 
nem viccel, ugyanis a keletiek hum orér
zéke -  erről Európának m ár volt alkalm a 
trag ikus körülmények között meggyő- 
ződni -  körülbelül egyenlő azzal a var
gabetűvel, am it egy árva vargabéles ír  le 
W arjú W arga Pál tudatában.

Ahogy így körülnézek ismerőseim kö
zött -  elegen vannak  vagy kevesen, 
ezt tényleg nem lehet egyből eldönte
ni, ugyanis a (magányos) egyén ism eret
ségi köre viszonylagos, egyenetlen és fő
leg rendkívül törékeny, folyton változik, 
forgácsolódik vagy tömörül, felhő borít
ja  vagy zöldellő pázsitot te rít a ba rá tsá 
gok léptei elé, szerelmeket hazudik a zsi
geri idegenkedés fölé — szóval egyikőjük 
sem tehette, ugyanis nem illik nevelteté
sükhöz, lovagias hagyományaikhoz vagy 
perverz hajlam aikhoz, amelyeknek egyi
künk sincs híjával, tehá t és még egyszer: 
a reggeli körszemle semmiféle eredmény
nyel nem já rt.

Senki, de az tán  tényleg senki nem tu 
dott törökül abban a pillanatnyilag gyor
san áttek in thető  lehetőségarénában. (Ez 
jobban tetszett, m int az először felötlött 
„ketrec” ) Annyit azért még én is sejtet
tem, hogy a latin  betűkkel írott, ö és ü

betűkkel telides-teli tűzdelt á tira t kizá
rólag (engem kizárva magából, nem bo
csátott be egy p illanatra  sem) törökül 
fogalmazódott meg. Ellenkező esetben 
mellékelik akárcsak  zárójelesen is a m ű
fordító nevét. Az európaiak lesújtó véle
ményével ellentétben, a törökök minden 
esetben, testhelyzetben, körülmények kö
zött, az időjárás viszontagságaival sem 
törődve, tisztelik  és feltüntetik  a szellemi 
tulajdonjogra utaló adatokat. Például so
ha nem állították, hogy nem ők vették be 
Budát 1541-ben. Hiába, m ondaná a rest 
európai elme, ez csakis a hosszas ném et- 
török vagy fordítva a török-ném et együtt
élés eredménye. Cáfolnom kell azonban 
ezt a blőd hiedelmet, ugyanis m ár jóval 
azelőtt úgy volt, hogy szeldzsukok bevet
ték  volna Bizáncot és a görög kéziratokat 
az angorai szultáni könyvtárba helyezték 
volna letétbe. Leltári szám m al és ponto
san betartva a proveniencia elvét. B ár
mikor visszaigényelhető vagy -kereshető 
tébészám m al és áfával együtt.

Azt nem kétlem, nagyon fontos lehe
te tt, ha  m egküldték nekem is, m iként 
m ásokat is figyelm eztettek a leselke
dő veszélyre, a közelgő árvízre, bércsök- 
kentésre/emelésre, konferenciára, á t
a lak ításra , kiköltözésre, közigazgatási 
átszervezésre vagy esedékes befizetési 
határidőre (a lehetőségek, tekintve, hogy 
egy szót sem érte ttem  az üzenetből, a 
végtelenségig szaporíthatok szabadesés
ben és kockázatm entesen/aleatorikusan). 
A címemre érkezett, semmi kétség, a gé
pek esetemben, ha zaklatn i kell valakit, 
soha nem tévednek, a címemet teh á t b á r
ki m egtudhatta  különösebb meghekkelés 
nélkül is, a rra  a havasalji kis településre 
fu tott be, ahol akkoriban is éldegéltem el
feledve m indenkitől, de leginkább ellen
ségeimtől, irigyeimtől, alkalm i ism eret
ségekből élve, éjszakánként m ászkálni 
szerető pajtásaim tól megtagadva. (A paj
tások, m ár most figyelmeztetek m in
denkit, korántsem  visszakereshetők. Ui. 
szétszóródtak a szélrózsa m inden szirm á
ra  felkapaszkodva, elpályáztak vonzó pá
lyázatok révén, m egunták a szottyadt és 
tikkad t banánt.)

A józan belátás azt mondatja velem, 
valaha egészen biztosan éltek itt törö
kök, szpáhik, janicsárok, hódítók, defter
hordozó renegátok, szultáni kegyencek 
és szám űzöttek egyaránt (akiket titok
ban nagyra ta r to tta k  Drinápolyban vagy 
Aleppóban, vagy olyan elvetemültek, kik
től még a selyemzsinórt is sajnálta a fé
nyes tökű padisah), m ára azonban a tö 
rökmézen és a törökparadicsomon kívül 
aligha emlékeztet valam i a hosszas meg
szállásra. Még akkor sem, mondja nagy
anyám, a bölcs ügyintéző, ha  valaki tö 
rökülésben várná  a végzetet.

Ennek dacára egyesek egy pillana
tig  sem haboztak azt terjeszteni m aguk
ról és tágabb családjukról (erősen csa-

Magringató

ládcentrikus begubózásokat regisztrált 
errefelé a történelem  az utóbbi négy szá
zadban), színfalhasogató esküdözéssel ál
líto tták  személyükről, gyökérzetükről, 
hogy török őslakók, hogy köti őket a ha
gyomány, a szokásjog, ősiség és legen
da, a vidék egésze a rögtől a rögeszméig, 
a sarkantyútól az érthetetlen, régi szer
kentyűkig, am ikkel lakása ika t telezsú
folták egy-egy ócskapiaci vasárnap  után. 
Mi azonban tisz tában  voltunk azzal, hogy 
csupán az emlékezet rövidült meg, déli- 
bábozik velük, ugyanis a szellemi fény
törés sajátságos csőlátással (ahogy ma 
mondják) párosult. Amikor belepillant
h a tta k  volna a múltba, ostoba legendá
ka t szőttek, súgtak-búgtak, pletykáltak, 
máshol született hősénekeket csonkítot
ta k  a m aguk kicsinységéhez; belevakul
tak  a nagyság hiányába az idők belát
h a ta tlan  és szédítően tág  földabroszán 
botorkálva. (M ár ha morzsa egyáltalán 
botorkálhat az abroszon és nem a tollsep- 
rű  vagy a huzat görgeti.) M ondtam is ma
gam nak, az afféle legenda-kisiparosnak 
még a nagyapja sem érin te tte  saját lábá
val vagy lovának patáival a városunk kö
vezetét. Az igazi nagyok pontosan ism er
ték  az útvonalat, nem te ttek  kitérőt, ha  
egyáltalán á trohan tak  ra jtunk  Szófiától 
Nándorfehérvárig, vagy tán  egészen Bu
dáig sem álltak  meg, ám bátor az nehezen 
képzelhető el, hogy nyolcszáz-kilencszáz 
kilom étert egyhuzam ban te ttek  volna 
meg nyeregben. Nehéz lovastúrák, nem
zetpusztító vágták  és korai aranyerek di
vatja já r ta  akkoriban.

Es főleg nem küldözgettek reggelen
te értelm ezhetetlen üzeneteket a meghó
dolt tartom ányokba. O datették volna a
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portai dragom ányt, fordítsa meg a gya
urok nyelvére az üzenetet. Egyáltalán 
nem vall reájuk. Azokra a régi nagyok
ra, ak ik  pontosan b e ta rto tták  az eredet 
elvét, tud ták , mettől-meddig terjed egy- 
egy hatáskör, hatalm i tortaszelet, rövid
szárú  csizma életkora. Nem kellett nekik 
külön útm utató, hogy értsék  a faltól-fa- 
lig imaszőnyeg ábráit, a m üezzinkiáltást 
a toronyban, a papucsok slattyogását, a 
testek  puffanását a törökfüdó'ben, a mar- 
talócok pengéinek suhanását, am int szét
verik egy olasz vándorárus teljes m ar
cipánkészletét, mondjuk, húsvét véres 
délutánján.

Legszívesebben nem vettem  vol
na  komolyan, m egrántottam  volna fél
vállam at (azt m ondtam volna, m int 
kamaszkoromban: röhög a vakbelem), de 
nem tettem , volt ugyanis abban a frissi
ben érkezett e-mailben valam i személyre 
szóló fenyegetés, figyelmeztetés, felhívó 
mozzanat, k iú tk ínála t, megfejtendő' u ta 
lás. Végtére is o tt volt az orrom eló'tt, a 
szememnek ütközött folyton azon kisvá
rosi reggelen.

Én az O szobájában ültem  — kinek a 
szobájában?!! — kérdezné a kekeckedó' 
lektor/korrektor; k in t esett az esó', ó'szi 
szem erkék hu llo ttak  a balkon (Balkán 
vagy Balánbánya?) bádogborítására, do
bolt az eső, szabály talan  szívverések
kel m últ az idő'. Meg kellett volna írnom 
egy sorsfordító pályázatot, b á r még so
h a  nem írtam  pályázatot, m indig csak 
beszéltem  róla ha ta lm as tömegeknek, 
előadóterm ekben diákoknak, gyár- és 
üzem látogatáskor régi e lv társaknak , 
m úzeum ban, széllátta  varjúszálláson 
ecseteltem  a m egszerezhető összegek 
szárm azását, az elvek eredetét, elegyes 
hallgatóságom nak tá r ta m  fel a pályá
zás értelm ét, tö rténeté t, bizonygattam  a 
fajsúly-m egállapító bizottság tag ja inak  
vagy súlyos farú  egyéni választóim nak a 
pályabér előnyeit.

M inden hiába. Az eső nem a k a rt eláll
ni, a mosógép elromlott, a szerelő nem te 
lefonált, és nem is érkezett meg a meg
beszélt időben, azután sem, megszólalt 
a telefon, és az igazgatóság bejelentet
te, hogy felbontja a m unkaszerződése
met, m ert tú l hosszú ideje hiányzóm a to
vábbképzésekről, szóval, uram/hölgyem, 
ez m ár tűrhetetlen , a víz fajsúlya válto
zatlan  m aradt, és az öt nem volt tovább
ra  sem osztható m aradéktalanul kettővel 
stb., de leginkább az üzenet értelm etlen 
vagy értelm ezhetetlen m aradása bosz- 
szantott. A közelben, a m últban és a tá 
volban nem volt egyetlen igazi török sem, 
aki m egfejthette volna. Az ál-őslakók- 
ra  nem szám íthattam , m ert am ióta el
ső személyben kezdtem pályázni, jobban 
mondva a pályázat m egírásához egyedül 
fogtam hozzá, elhanyagolva a kényelmes 
harm adik  személy következetes, a lte rna
tív használatá t, h á ta t fordítottak nekem, 
bezárkóztak erődítménnyé alak íto tt h á 
zaikba, azzal érvelve, hogy az adóvégre
hajtók elől barikádozták el m agukat, bár 
m indketten tudtuk, hogy az állításban 
annyi az igazságtartalom , m int döglött 
pondróban a kalandvágy. Cifrázzam-e to-

Fejfedő

vább? Szóba sem állnak  velem. Á ru lás
nak  érzik m inden újabban lehívott föld- 
víz-levegő-tűz alapú tám ogatás lehívását.

I tt ta rto ttam  a term éketlen elmélke
désben, vagy inkább ostoba gyötrődé
semben, am ikor feltépte az ajtót és ko
pogtatás nélkül -  elvégre nem voltunk 
teljesen idegenek egym ásnak, és külön
ben is, deus ex machina — belépett szo
bám ba Wilcsek Pipi, régi szobatársam  
a Várfok utca hatvankettőből, akinek a 
szülei rendszerint négy tábla szalonnát 
küldtek m inden negyedévben, szabómes
teri remekeléssel kiszabott, szabályos 
a lakzatú  szalonnát a tanulj fiam , az Úr
istenit üzenet kíséretében. Ezekről leg
alább lehetett tudni, honnan jöttek. Iste 
ni szalonna volt. Azóta sem ettem  olyan 
ízletesét. Pontosan ebben a tudatban/sor- 
rendben pusztíto ttuk  el. A kkoriban még 
nem kellett ta r ta n u n k  a török vagy a ko
leszterintám adástól, az erek meszesedé- 
se afféle komolytalan hivatkozási alapot 
képezett, a szárm azás messze esett a kö
vetkezményektől — há la  istennek — , a vé
res valóságban lassacskán feléltük ta r ta 
lékainkat, nem tan u ltu n k  meg törökül, 
holott erősen k ínáltak  vele az oktatóink, 
a tartalékok vészesen fogytak, napokig 
a kan tin  felé sem m entünk, menzaje
gyünket eladtuk portyázó török szpáhik- 
nak, a kapott piaszterekből feketekenye
re t vásároltunk, holott odahaza (szülő- és 
nevelővárosunkban) sem Wilcsek P i
pi, sem én meg nem e ttük  volna, de ott 
m ás volt, ott egész egyszerűen rájöttünk, 
hogy a tábla szalonnák egészséges, íz
letes elfogyasztáshoz fekete kenyér du
kál; a vereshagym át kihuzigáltuk a Hó
ja  erdő a la tti kertekből, ebből kifolyólag 
szám talanszor vettek üldözőbe a törökök, 
a kapudzsibasák és csauszok, de mi a Tö

rökvágáson keresztül rendszerint egér- 
u ta t nyertünk. (Érdekes, soha nem vá
sároltunk lottószelvényt, nem totóztunk, 
holott az volt az érzésünk, hogy folyton 
nyerésben vagyunk.) Azóta is él a törö
kökben az a m itikus törm eléklegenda — 
kifejtését előttünk tapintatból, jólnevelt- 
ségből soha nem kockáztatták  - ,  hogy 
am a hasítékon keresztül nem m enekül
hetnek el a hagym aharam iák, ugyanis a 
törökök még idejében bevágták előttü(n) 
k  a szorost. Talán m ondanunk sem kell, 
hogy a fenti állítás m inden alapot nélkü
löz,  ̂sőt.

És am ikor rendellenesen mégis elkap
ta k  bennünket? -  kíváncsiskodott telje
sen vára tlanu l Wilcsek, akkor mi tö rtén t 
velünk? H onnan ta lá lta  ki, hogy éppen 
erre  gondoltam én is, nem tudom, de 
éreztem , elegem van a reggeli rejtélyek
ből. Szeretnék valam i bizonyosságot vég
re. E zért is válaszoltam  élesen, epésen. 
Ami egyáltalán  nem jellemző kapcsola
tu n k ra . Legalábbis így látom  negyven 
m últán  is. De ahogy mondani szokás, ,,a 
népek képtelenek önm agukat ábrázolni, 
m indig szükség van a rra  a jótétem ényre, 
amelynek során jő  valaki és letöri önbe
csülésüket”.

Hogy lehet ekkora m arhaságot kérdez
ni? Soha nem kap tak  el bennünket, é r
ted, ember, mi mindig egérutat nyertünk. 
Tudtuk, honnan jövünk és hová ta r 
tunk. Kitől, kivel ta r tu n k , kiről, m it ta r 
tunk , milyen gyertyát csavarozunk be a 
mercedesbe, s milyen hosszút ta r tu n k  ke
zünkben, kinek a sírján  gyújtjuk meg ha
lo ttak  napján. M indig tisz tában  voltunk 
saját provenienciánkkal.

Vagy az enciánnal -  jegyezte meg nem 
kis malíciával. Szokásos szójátékainak 
egyikét sütötte el nekem, m intha el sem 
telt volna annyi törökös idő.

Tudta, m ennyire utálom  ezeket, bár 
igazság szerint olykor m agam  is próbál
koztam  effélével, de kevés sikerrel. Egy
szer egy szép, örmény színésznő, akivel 
egy török fürdőhelyen talákoztam  -  ami 
1915 óta örményekre egyáltalán nem jel
lemző, de kivételek persze vígan akad
h a tn ak  —, azt m ondta nekem, hogy hagy
jam  a fenébe örökös szójátékaim at, m ert 
csak a m agam  és az apám  hitelét ronta
nám  velük. Sejtettem , hogy Wilcsek P i
pi bérelte fel, aki akkoriban Jerevánban 
egy XII. századi kolostor restau rá lásán  
ügyködött és közben vederszám vedelte 
az örmény konyakot.

És ekkor hirtelen  m inden megvilágo
sodott.

Abban a pillanatban tudtam , hogy 
Wilcsek Pipi küldte az elektronikus üze
netet. Ezúton mondott köszönetét profesz- 
szorainknak, nekem, a török állam i ható 
ságoknak, a törökverő Szavojai Jenőnek, 
az első- és másodfogzásnak, amellyel a 
törökbúzát az utolsó szemig lepusztította. 
A m aga módján így k ívánta jelezni, hogy 
negyven kínos év u tán  hazalátogat.

Egy óra múlva ugyanis negyvenéves 
vagy m ár ötven, régen abbahagytam  az 
évek szám lálását, az évfordulók számon
ta r tá sá t, érettségi találkozónk lesz a Fél
hold utcai Állami Gim náziumban, ahol 
m inden éjszaka verítékben fürödve é re tt
ségizem török nyelvtanból.
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Jegyzetek  divatos tém ákról
Városok arcjátéka -  
kifele

H a m egírnám  valaha  tervezett köny
vem: Furcsaságok és régiségek városai
nak történetéből, nyilván Déva várával 
kellene kezdenem, a befalazott kömíves 
feleséggel. Nem is olyan egyszerű, ahogy 
tan íto tták , sok változata van, többek 
közt olyan is, hogy azért kellett befalaz
ni, m ert ö volt az, aki m inden éjjel, es
té tő l reggelig, lerombolta, am it férje és 
cimborái reggeltől estéiig  felépítettek! 
Lásd még hozzá esetleg A  vár fehér asz- 
szonya tém akört. Civilben ugyanis va
lam i boszorkányféle volt, azért is kellett 
megégetni, s ez összefüggésbe hozha
tó azzal a sajátos ténykörülm énnyel, 
hogy éppen a Déva v á rá t is foglaló Hu- 
nyad megye az a te rü le t, ahol a legto
vább éltek az úgynevezett vám pírhagyo
mányok, és azok végső kiküszöbölésének 
eljárásai! Ha viszont valak i arró l kezd 
motyogni, hogy Baba Novae is tevé
kenykedett Déván, az mosolyra gerjesz
tő  mellékfogás! Csak arró l van szó, hogy 
a dévai színházban m űködött egy Novák 
Baba nevű színésznő!

Mikor ifjú koromban először Temesvá
ron já rtam , első dolgom az volt, hogy le
sétáljak a Temes folyó partjára , s u tána  
a tem etőbe, gyerekkoromban belém rög
zült szokás szerint. M eglepetésemre se
hol sem talá ltam  a Temes folyót: kiderült, 
hogy az több m int tizenkét kilom éterrel 
arrébb van! Temesváron a Béga nevű fo
lyó óvakodik keresztül, Lúgostól északra 
van egy Kastély nevű hely, ott keveredik 
össze a Béga a délről felhatoló Temessel, 
összekeverednek, és m egint különválnak, 
és ezen a ponton van egy gát vízeséssel, 
zsilipekkel és gátőrrel. A vízesés a la tt 
az egyesülő és m egint szétváló folyók vi
ze csodálatosan tiszta, selymes, nincs az 
egész világon éjszakai fürdőzésre idilli- 
kusabb, hangulatosabb hely, és a diszk
ré t gátőr arca m ár kettő  lej h a tá sá ra  is 
az elégedettség kifejezését öltötte m agá
ra! És nem kifogásolta még azt sem, hogy 
a lányok a parton egy Fürdó'ző nimfák cí
mű festményt igyekeztek élőképpé vará
zsolni!

Engem viszont még a lányoknál is job
ban foglalkoztatott az, hogy Béka nevű 
folyó van a Közel-Keleten is, a bemondók 
jól érzékelhetően igyekeznek rádióban, 
tévében, nehogy békának vagy Bégának 
lehessen hallani! Pláne, hogy az a bizo
nyos folyó olyan bibliai helyek felől jön, 
ahol például Arad nevű város is volt az 
ókorban, s közelében egy Árpád nevű. 
N ahát, ez a mi Béga folyócskánk is Arad 
megye irányából csörgedezik Kastély fe
lé, ám Aradtól északra, Szalonta táján  
van egy „Árpád” nevű falu is! Az egyet
len ilyen nevű helység lenne a K árpát
karéjban, ha  nem lapulna egy N agyár
pád nevű helység Baranyában. (Hogy el

ne felejtse valaki, az „arpati” szónak az 
óegyiptomi nyelvben „régensherceg” je 
lentése volt.)

Temesvár neve régesrégi okmányok
ban olykor Tömösvár alakban is felbuk
kan. És Brassó m ellett is van egy Tömös 
nevű patakocska, valam int Alsó- és 
Felsőtömös falvak. Nyilvánvaló, a töm 
(eltöm, betöm), sőt „temet” szóról van el
nevezve a Temes folyó, melynek jellegze
tessége, hogy m edrét odalent a síkságon 
többször is eltömte és m edret változta
tott...

M edret igen, de nevet soha!
Viszont a m ásik Tömöspatak közeli vá

ros: Brassó, Brasov nem kevésbé érdekes, 
izgalm as város, annál többször cserélt 
nevet. Corona, K ronstadt, ám volt még 
Sztálinváros is. (Mai napig nem vált köz
tudomásúvá, hogy annak  idején, amikor 
„népi dem okratikus” stá tusa  m iatt Ro
m ániának  kellett így elneveznie egy vá
rost, kinek az ötlete (és miért?) volt az, 
hogy éppen Brassóra osszák ezt a szere
pet?)

Olvastam  egy nagyon alapos és mód
szeres tanu lm ányt arról, hogy e név
nek mi lehetett a szláv „eredetije”. Egy 
botan ikuskertre  elegendő szláv növény
nevét felsorol, többek közt olyanokat is, 
amelyek a „borostyán” szavunknak is 
forrása lehetnek. Említi például a ré 
gi Sáros megye székhelyének „Presov” 
nevet, de az „Eperjes” azért se ju t eszé
be! Még azt itt-o tt javasolt német a la
kokkal szemben is elzárkózóak. Például 
egyesek a „K ronstadt” nevet igyekeztek 
a „K ranstad t”: „D aruvár”-ból levezetni, 
mondván, hogy valaha az O rvár-típusú 
erődítményeket gyakran nevezték D aru
várnak , vagy más nyelvű ilyen értelm ű 
szóval, mivel ezek a gázlóm adarak jelleg
zetes pózban „gém”-lelték a messzeséget, 
ezt azonban m eghallgatásra méltónak 
sem tek in tik  a „nagyok”.

(Ellenben cáfolásra m éltónak ta 
lá ltá k  például a Borsu — „tiszta víz”, 
B rassóra  a bo lgár-tö rök  javaslatokat. 
A honfoglalásnak nevezett Á rpád-fé
le á llam alap ítás  előtt Fogaras vidékén 
egy jelentős bo lgár-tö rök  település volt, 
az ő em léküket őrzi Brassó szomszédfa
lu jának , B olgárszegnek is a neve. U tol
só nyomuk a nagy m ongoltám adás ide
jén  enyészik el. Rásonyi László a H idak  
a D unán  című könyvében még számos 
török eredetű  helynevet vél felism erni 
Erdélyben.)

Számomra egyetem ista koromban 
(1947-51), majd mind a mai napig a ko
lozsvári egyetem fínnugristáival, majd 
végig azóta a m agyarországiakkal is 
m egesett összeütközésem módja azért 
volt meghökkentő, m ert eredetileg nem 
ehhez a rideg, durva elutasításomhoz vol
tam  szokva, mely időről időre „a hatósági 
beavatkozás igénylésétől” sem riad t visz- 
sza -  hogy finom an fejezzem ki magam...

1944 jan u á rjá b a n  m in t középiskolás 
d iák  és cserkész m egism erkedtem  egy

Csíkszereda-közeli sítáborban  egy fia 
ta l  finn  ta n á rra l , a kolozsvári egyete
men volt akkoriban  a finn  nyelv lek to 
ra.

M iután több, nálam  idősebb diákot is 
ism ertem , ak ik  finn lányokkal levelez
tek, m egtanultam  tőlük az utca finn ne
vét: katua. Egy estét azzal töltöttem, 
hogy elm agyaráztam  érdekes új isme
rősömnek, hogy a „katua” az nyilván a 
skandinávok „gate” szavából ered, az meg 
a m agyar gát szóból, mivel m ocsaras vi
dékeken a gátak  töltései egyben a fő köz
lekedési útvonalak is, és hogy a „gát” szó 
a „tág”-nak az ellentéte és így tovább. 
A fiatalem ber kuncogva nevetett, néha 
pa ttin to tt is az ujjával, de nem vörösödött 
ki, nem ütötte  az asztalt és nem csapta 
az orrom ra az ajtót, m int ahogy ehhez 
később egy-két finnugrista  zászlósúr hoz
zászoktatott!

(Tervonennek különben számomra 
is szokatlan nézetei voltak. A kérdésre, 
hogy a finnek m iért harcolnak a szovje
tek  ellen, ha  szociáldemokrata rendszer 
van náluk, azt felelte: a világpolitikának 
sokkal bonyolultabb titka i vannak  ahhoz, 
hogy ezt m egértesse velem, aki csak egy 
kezdő újságolvasó vagyok. Nem félnek 
most, kérdeztem , hogy közeleg a háború 
vége, Oroszország egyszerűen el fogja se
perni Finnországot? Oh, nem, mondta, és 
m egint gyöngyözve felkacagott: Sztálin 
szereti a finneket! Ez kiderült m ár a két 
legutóbbi háború u tán , és ki fog derülni 
harm adszor is!)

A háború u tán  többet nem is hallot
tam  róla évtizedekig. A m últ század vége 
felé aztán  já r t  nálunk  egy éltesebb finn 
szerkesztőnő, feleségemnek egy fordítá
sa ügyében. Jól tudott m agyarul. Meg
kérdeztem  tőle, nem ism er véletlenül egy 
Viljo Tervonen nevű jópofa alakot? Na
gyon szigorú arcot vágott, s így felelt: 
„Viljo Tervonen professzor ú r nagyon ko
moly tudós!”

Ez ju t most eszembe Brassó nevének 
ízlelgetése alkalm ából is!

Em lítettem  m ár egy-két cikkemben, 
hogy a K árpát-m edencében, de külö
nösen Erdélyben a legrégebbi földrajz
nevek bizonyos m egtervezett hálózat
ban kerü ltek  „kiosztásra”, hogy például 
az északnyugati sarokból a Vág össze
vág az Olt nevével, a délkeleti sarokban 
kanyargó Olt folyóéval, am elynek neve 
ugyancsak az t jelenti, hogy „vég”! (Olta
ni — bevágni!)

Brassó tágabb környékén van két Ho- 
moród folyócska, a felső Tiszától Jobb
ra” szintén van. Brassótól északra k is
sé, egy Mohi nevű helységnél fakad egy 
„Hortobágy” nevű folyó és M ohinál ömlik 
az Oltba!

Na most már, a Felső-Tiszától ugyan
csak keletre, a Hortobágy síkján van egy 
Brassó-ér nevű csermelyféle...

Szentgotthárd az osztrák határon  van, 
V asasszentgothárd az erdélyi Mezőség 
közepe táján, közelében fekszik Kolozs
vár, a nyugati Szentgotthárd m ellett fe
küdt Kiskolozsvár (Glasing)!

Aki szerint mindez véletlen, az kétol
dali re jte tt törpefejűségben szenved...

Bátya, bátya, melyik az ú t Bécsből 
Becskerekre?
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Rocketűdök gépzongorán
It’s not television. It’s HBO. A tévécsa

torna mottója a saját gyártású, tízrészes 
Westworld-sorozattal végre valóban igazat 
állít: ez ugyanis már nem televíziós szintű 
szórakoztatás, annál lényegesen több. Jona
than Nolan és Lisa Joy (házaspár) megra
gadták a Michael Crichton rendezte 1973-as, 
azonos című akció-sci-fi-western alapötletét, 
és valami egészen rendhagyó élményt alkot
tak  belőle, olyat, ahol az HBO-ra jellemzó' ta- 
budöntögetések (mint az explicit erőszak és 
meztelenség) ambivalens nézői tapasztalatát 
lenyűgöző színészi alakítások, pontos rende
zés, karfamarkolós izgalom és töprengésre 
késztető mélyfilozófia oldják-kötik tökéletes
hez közelítő harmóniában. A továbbiakban 
megkísérlem olvasatonként felfejteni a soro
zat jelentésrétegeit, a rendkívül szerteágazó 
értelmezhetőségek összefoglalására és elkü
lönítésére ezt a módszert találom a legin
kább célravezetőnek, ámbár így is kevés lesz.

Cselekmény, nagyvonalakban. A West
world egy vadnyugati tematikájú és hatal
mas kiterjedésű felnőtt vidámpark, amelyet 
tökéletes emberformájú robotokkal, ún. há
zigazdákkal népesít be a többségi tulajdonos 
Delos Inc. mammutcég, valamint a koncep
ció megálmodója, a házigazda robotok első 
gyártója és a történeti szálak isteni mozga
tója, dr. Robert Ford. A házigazdákra sze
repeket osztanak a nagy átfogó elbeszélés 
narratív hurkaiban, egyesek egyszerű vá
rosi polgárok, mezőgazdászok, szelíd senkik, 
mások katonák, rablógyilkosok, kurvák stb., 
és szerepük szerint vagy túlélik a napot, 
vagy nem. Ebbe az életbe érkeznek a jövevé
nyek (vagy vendégek), azaz a szabadságukat 
töltő emberek, akik az alkotott világgal és 
a házigazdákkal kedvük szerint rendelkez
hetnek: átélhetik pusztán csak a hangula
tot, de csaphatnak orgiát vagy éppen halom
ra is gyilkolhatják őket, kinek mi esik jól. A 
meghibásodott (hardver- vagy szoftverhibát 
szenvedett) házigazdát egy fejlesztőkből ál
ló csapat kiemeli a helyéből, feljavítja, em
lékeit törli és visszahelyezi az elbeszélésbe. 
Idővel kiderül, hogy a pillanatnyi elbeszélés 
előtt voltak mások is, amelyekben a házigaz
dák a mostanihoz képest egészen más sze
repben voltak, ugyanakkor pedig a házigaz
dák nem nyírhatják ki a jövevényeket, ezt 
beléjük programozzák.

Dramaturgia. A cselekmény mind tér
ben, mind időben két síkon halad. Van egy
részt a vidámpark, ahol a porcelánbaba-sze- 
rű  Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) 
és a többi házigazda él, tesz-vesz és szinte 
mindennap meghal az elbeszélés jelenében, 
páran közülük az idős és rendkívül erősza
kos, valami rejtélyes céllal évente vissza
járó Feketeruhás (Ed Harris) jövevény ke
ze által. Másrészt fölöttük, a hegycsúcson 
magaslik a Delos Inc. hatalmas üvegkalit
kája, ahol Robert Ford (Anthony Hopkins 
újabb eszményi alakítása), Bemard Lowe 
(Jeffrey Wright) és mások felügyelik a lenti 
világ eseményeit, gyártják a házigazdákat,

programozzák, időszakosan ellenőrzik és fel
javítják őket, majd végzetes meghibásodás 
esetén rak tárra  küldik a hegy gyomrába. 
Mindkét helyszínen egy vagy két múltbe
li cselekményszál is fut, hol a jelentől meg- 
különböztethetetlenül, hol nyilvánvalóan, 
emlékképek formájában, és van egy cselek
ményszál, amely a jelenben kapcsolja ösz- 
sze a két helyszínt. A robotok körében terjed 
egy hibajelenség, azaz a rajtuk sorozato
san elkövetett erőszakról emlékeik tám ad
nak, pedig azokat minden alkalommal tö
rölték a merevlemezről. Van közöttük olyan, 
aki/amely öntudatra ébred, és ki akar tör
ni Westworldből. De valóban öntudat-e ez, 
vagy egy láthatatlan isteni kéz programozá
sa, amely mind Vadnyugatvilágban, mind a 
való világban újfent káoszt teremt?

Filozófiai olvasat. A robotok és emberek 
út- és kiútkeresése az egzisztencialista kér
déskörben mozog: az emberek önismereti 
céllal lépnek a westworldi elbeszélésbe (szub
jektív reflexió), a robotok egyetlen működési 
célja, hogy ezt az önismereti folyamatot ki
szolgálják (objektív reflexió). Westworld te
hát az akarat szabadságának tökéletes meg
élését biztosítaná, ám a szabad akarat itt is 
relatív, az alkotott világ törvényei és az em
ber saját erkölcsi rendje szabályozza. A Fe
keteruhás eljut a teljesen szabad akarat ál
lapotába, levetkőzi az erkölcsi rendet, de 
egyúttal a boldogság képességét is elveszí
ti, ezzel tehát közelít a robotok állapotához, 
akik egyáltalán nem rendelkeznek szabad 
akarattal. Pontosan programozott szöveg
könyv és szigorúan szabályozott érzelmi ér
tékrend határozza meg minden megnyilvá
nulásukat (determinizmus), üzemhibájuk 
mindössze a bosszúra szorítkozik, ami vi
szont tökéletesen emberi érzelem.

Társadalomkritikai olvasat. A modern én 
annyira frusztrált unalmában, hogy csakis 
a legéletszerűbb vészhelyzetekben győzheti 
meg önmagát saját különlegességéről, ezért 
extrém élvezeteket hajszol. Westworldbe te
hát azért járnak és térnek vissza az emberek, 
hogy megéljék a vadnyugati narratíva (olvas
mányok és filmek) valamely műfaji jegyét: ölj, 
ölesd meg magad, légy a hős, légy az antihős, 
kúrjál sokat, mentsd meg a hölgyet stb.

A m ű alkotási folyamatának olvasata. 
A felső és alsó szint, a westworldi nagy el

beszélés és a különféle narratív hurkok, 
azok összes apró eleme, az írás és újraírás 
lehetőségei, az isteni szerző és visszahúzó 
ellenzéke, a belső szövegből kilépő és a kül
ső szövegben önálló életre kelő karakterek, 
a rejtett értelmet kereső magányos hős, a 
feltámasztott és felejtésre ítélt figurák, il
letve sok más részlet mindinkább arról 
győzött meg, hogy itt egy nagyregény szüle
tésének élőszereplős dram aturgiáját látom.

A Szerző nincs jelen, nem is lehet, hiszen 
ő a két szint fölött, a harm adik metaszinten 
létezik. Tekintsük tehát az üvegkalitkát 
köztes szintnek, azaz alkotóműhelynek 
(pl. szövegszerkesztő szoftver vagy írógép), 
ahol a szerző alteregója, Ford és m unka
társai, illetve ellenzéke, azaz öncenzúrá
ja  teremt és újrateremt. Tekintsük továbbá 
Vadnyugatvilágot a Műnek. Ezen a logikai 
vonalon a narratív hurkok vázlatok, az el
beszélés változatai újraírások, a szőnyeg
re hívott robotok karaktertanulmányok, 
Ford újrateremtett és a mű világában mé
lyen elrejtett családja a szerző élettapaszta
lata, végső merítési forrása, a Feketeruhás 
a szerző dilemmája, az öntudatra ébredő 
Maeve pedig az a szereplő, aki m ár önma
gát írja, s a jövevények az olvasók. Amikor 
Ford a második epizód kulcsjelenetében el
utasít egy brutális narratívát, döntését az
zal indokolja, hogy a jövevények nem az 
abszurd izgalmakért vagy az egyértelmű
ségekért járnak  vissza, hanem éppenhogy 
a korábban észre nem vett vagy értelme
zést nem nyert részletekért. El- és újraol
vastatja velünk tehát a művet mindaz, ami 
egzisztenciális kérdéseinkre választ ad
hat, illetve az, amibe beleszerelmesedtünk, 
végső soron pedig azért olvasunk, mert fu
tó pillantást vethetünk így arra, amilye
nek lehetnénk. Mi ez, ha nem az irodalom 
(és tegyük hozzá: a szórakoztatóipar) igazi 
ősértelme?

W estworld, amerikai tévéfilmsorozat, 
2016. Rendező: Stephen Williams, Fred 
Toye, Richard J. Lewis, Jonny Campbell, 
Jonathan Nolan, Michelle MacLaren. For
gatókönyv: Michael Crichton, Lisa Joyce, 
Jonathan Nolan. Operatőr: Brendan 
Galvin, Robert McLachlan, Paul Cameron. 
Zene: Ramin Djawadi. Vágó: Andrew 
Seklir, Stephen Semel, Tanya M. Swerling, 
Mark Yoshikawa. Szereplők: Evan Rachel 
Wood, Sir Anthony Hopkins, Ed Harris, 
Jeffrey Wright, Sidse Babett Knudsen, 
James Marsden, Thandie Newton, Clifton 
Collins Jr., Ingrid Bolso Berdal.
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zajlott Kolozsváron az V. In te rfe ren 
ciák Nemzetközi Színházfesztivál, A z  
idegenség Odüsszeája címmel. Tizenegy 
nap a la tt  huszonkét előadás, tizen h á 
rom nyelven.

M it jelen t idegennek lenni? Ki szám ít 
idegennek? Hol kezdődik az elidegene
dés a társadalom ban? Szociális hálóza
tok, vallási m egbélyegzettség, m igráció 
— a k tu á lis  kérdések m egértésére te t t  
k ísé rle te t a fesztivállal a Kolozsvári Ál
lam i M agyar Színház.

E Á T R U M

A színházi előadásokat k ísérő  tá r s 
program ok sokat ígértek . Több könyv 
is bem u ta tásra  ke rü lt, ilyenek példá
ul C ristina  M odreanu Performatív utó
p iák  (Utopii performative) és Gladiátor 
lepke (Fluturele gladiator) című ta n u l
m ánykötetei. A Performatív utópiák  a 
21. századi am erikai szín játszás rad i
ká lis  m űvészeiről szól, míg a Gladiátor 
lepke a rom án színház globális tre n d 
hez való viszonyát tag lalja . George 
B anu a Tompa Gábor életm űvéből ösz- 
szeállíto tt album ával együ tt m u ta tta  
be M ásodik élet című kö teté t, am elyben 
M ircea M orariuval való szakm ai be
szélgetések elevenítődnek meg. Visky 
A ndrás Ki innen  d rám akö te te  apro
póján a szerző L áng Zsolttal beszélge
te tt. A Liviu Culei m unkásságá t felölelő 
antológiát pedig a szerkesztők, Flori- 
ca Ichim  és Anca M ocanu m u ta ttá k  be. 
A könyvbem utatók m ellett helyet k ap 
ta k  komoly- és könnyűzenei koncer

tek: Lucian B an szólózongorista Paul 
Blay em lékére összeállíto tt koncertje, a 
nagyszebeni Suburbia 11, a veszprém i 
Süle-Trócsányi és a VAN film zenekar 
gondoskodtak esténkén t a hangula tró l. 
Továbbá Részegh Botond g rafikusm ű
vész m unkáiból ny ílt k iá llítás  a színház 
stúdióépületének galériájában.

A fesztivál nyitóelőadása a Szlovén 
Nem zeti D rám ai Színház és a 63. L jub
ljanai Fesztivál közrem űködése á lta l 
m egvalósult Faust, a szakm ában  meg
határozó, ism ert rendező, Tornáz P an 
dur utolsó a lko tása , ak i a bem utató 
elő tt elhunyt. Az előadás így egyben 
tisztelgés is P andu r előtt.

Az elhívott tá rsu la to k  nagy része az 
E urópai Színházi Unió tag jak én t nyert 
biztos belépőt a fesztiválra. Ehhez k é 
pest a ké t legkiem elkedőbb előadás a l
te rn a tív  kezdeményezés. A Látókép 
Ensem ble Hajdú Szabolcs á lta l rende
ze tt produkciója a T ranzit H ázban k a 
pott helyet. Az Ernelláék Farkaséknál 
(am elynek film adaptációja, szin tén  H aj
dú Szabolcs rendezésében, fődíjat nyert 
K arlovy Varyban) kegyetlenül, te rm é
szetesen és ha tásv ad ásza t nélkül rajzol
ja  meg a családba ivódott dogm atikus 
rendszer okozta feszültségeket, an n ak  
kitöréseit.

A Bodó V iktor rendezésében, K eresz
tes  Tam ás főszereplésével m egrende
ze tt Egy őrült naplója a K atona József 
Színház, az O rlai Produkciós Iroda, a 
FÜGE, a MASZK Egyesület koproduk
ciója. A főszereplő á lta l te rveze tt díszlet 
az előadás elején egy u tcá ra  nyíló ajtó, 
majd m egfordul, és egy szobabelsővé vá
lik , to rz íto tt bútorokkal, Van Gogh szo
bafestm ényére em lékeztetve. K eresztes 
feltűnés nélkül rá n t be m inket kifordí
to tt  v ilágába, a fejében lévő hangok kö

zött ü lünk . U ralja  a te re t, nem lehet 
nem rá  figyelni. H angok és té r  m in tha  
a főszereplő elm éjének kivetülése vol
na, amely folyam atosan konflik tusba 
kerü l v ilágunk  m indennapi konvenci
óival. Az előadás okosan reflek tá l fon
tos kérdésekre: a tá rsad a lm i osztályok 
közötti egyre növekvő távolságokra, a 
szociális kapcsolatok k iüresedésére, a 
m igrációs kérdésre és a jelenlegi h a ta l
mi berendezkedésekre. A főszereplő egy 
p illan a tra  sem esik  ki sa já t k a ra k te r 
m eghatározásából, nem vált á t szokvá
nyos, eljátszo tt ő rü ltté , já té k a  m indvé
gig erős, élő és o rganikus m arad.

A Luxem burgi Nem zeti Színház 
F ra n k  H offm ann á lta l rendezett Rino- 
céroszok előadása úgy indul, hogy a szí
nészek a nézőtérről vándorolnak a szín
padra.

Az előadás a la tt  a nézőtér fontos sze
repet já tsz ik , funkciója cik likus mó
don a lak u l át. A színészek a nézőtérről 
lépnek a szerepbe, a já té k  kezdetekor 
egyenlő feleknek szám ítanak  a nézők
kel, k issé feszélyezett közvetlenség a la 
kul ki, egy-két néző sörrel való lelocso- 
lása  is belefér. A ztán  ez az egész m in tha  
elfelejtődne, elhúzzák a függönyt, a já 
ték té r  m egnyílik. A színpadra lépés 
u tán  fokozatosan fejlődik ki a rinocé- 
ro szd ik ta tú ra . A színészeket a színpad 
kötelezi a helyzethez való viszonyulás
ra , és az e lkerü lhetetlen  á ta lak u lá sra . 
Szépen lassan  m inden m ozdulat és gon
dolatm enet eltorzul, károssá  és ijesztő
vé válik , a rinocéroszsejtetés a lako t ölt, 
az előadás végére B ehringer egyedül 
m arad, a vasfüggöny rinocérosz-m entes 
oldalán, a fu rcsa  lények pedig közénk 
vegyülnek, m agunk  között kell őket ke
resnünk .

A Tem esvári Á llam i Ném et Színház 
á lta l létrehozott A  Fuchsiáda  H elm ut 
S trüm er színházi installáció ja. Úgy tű 
nik, sok lehetőség rejlik  abban, am ikor 
egy előadás nem csak a narrációs kény
szerét vetkőzi le, hanem  el m eri felej
ten i még a posztd ram atikus színház 
szabályait is. A Silviu P u rcá re te  á l
ta l  a ssz isz tá lt előadás nem fél m egm u
ta tn i, a tö rtén e t h á tté rb e  szorul, vízi
ók, rém álm ok, szü rreá lis  bolyongások 
elevenednek meg. Az előadás közép
pontjában a tehetséges zongoram űvész, 
Fuchsiáda áll. A fő hangsú ly t az aud i
tív  és v izuális  elem ekre helyezik az a l
kotók, miközben végigkövethetjük a 
v irtuóz zongoram űvész rövid é le tú t
já t, ak i egy fülből kel életre, onnan a 
zongorához tapad , amivel végül együtt 
kel ú tra . A tehetséges m űvészt m egkí
vánja Vénusz istennő. Ebben a v ilág
ban az Olümposz fekete bőrkanapé, Vé
nusz a rc ta la n  m atróna, egym ás te s té t 
evő zöldséglények zavarják  össze a te 
ret, C haplinek és a jtóra  tap ad t kalapos 
alakok h a d a rn a k  s tilizá lt szövegeket. 
Kiemelkedő p illana t, am ikor a színpa
don lévő kivetítőn  sajá t rajzok, jelm ez
tervek , szövegrészek jelennek  meg, és a 
színpad történései látszólag ön tudatlan  
módon reflek tá ln ak  ezekre.

A Fuchsiáda. Jelenet az előadásból. Fotó: M ihaela M arin
» » >  folytatás a 20. oldalon
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» » >  folytatás a 19. oldalról
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Ernelláék Farkaséknál. Jelenet az előadásból. Fotó: Szilágyi Lenke

A fesztivál egyik legjobban v á rt, 
és legtöbbet ígérő előadása a Declan 
D onellan á lta l rendezett Szeget Szeg
gel volt: a nézőtér zsúfolásig meg is telt. 
M in im alista , le tisz tu lt produkció, pon
tos és precíz a lak ítá so k a t lá ttu n k , a 
színészek intenzíven egym ásra  figyel
ve tu d ta k  együ tt mozogni a színpadon. 
A díszlet három  vörös kocka, amelyek 
az előadás nagy  részében egyáltalán  
nincsenek helyzetbe hozva. Az erőtel
jes n a rra tik u s  jelleg, és a színészi já ték  
k im erítik  a produkciót. B ár tökéletesen 
ívelik á t a színészek a szövegrészek köz
ti ü rességet, a végére m égis h iányérze t
tel m arad h atu n k . A m egm utatás kerü l 
előtérbe, az értelm ezés és ú jraérte lm e
zés, a sa já ttá  form álás h á tté rb e  szorul, 
k im erü l a jelm ezekben. Az előadás ke
veset vállal, de az t a keveset profi mó
don viszi véghez.

A Kolozsvári Állami M agyar Szín
ház Mélyben előadása is a program  része 
volt. A rendező, Korodosky egyből beránt 
m inket a sűrűjébe, és az előadás elkez
di élni a saját jelenidejűségét. Gorkij d rá
m ája egy pincehelyiségben játszódik, eh
hez képest egy padlástérben talá ljuk  
m agunkat. Jobbunkon hálótér, balunkon 
tűzhely, létra, lavór. A té r  önm agában 
sugallja, hogy ez a világ egyfajta á tjárás 
álom és ébrenlét között, és később nagy 
jelentősége lesz annak , m elyik esemény 
hol játszódik, a te rek  m etaforikussá vál
nak, az ágyaktól a létráig  a k á r  évek is 
eltelhetnek, i tt  az idő m ásképp működik, 
nincsenek nappalok és éjszakák, tapoga
tózunk a sötétben a szereplőkkel együtt, 
ak ik  inkább epizódokban és viszony- 
rendszerekben, rövidebb vagy hosszabb 
tripekhen  érhetők tetten . Az előadás íve 
az első felvonás végére kezd kirajzolód
ni, az epizódjellegen tú l megjelenik egy 
reményszál, a kitörés lehetősége. An
na meghal, a szereplőknek nem lesz elég 
k iülni a tetőre, friss levegőt szívni. Az ő 
szabadságukat a rem ényről való lemon
dás határozza meg, saját világ- és sza
bályrendszerek felállítása, párhuzam os 
igazságaik elfogadása. M ert ebben a vi
lágban párhuzam os igazságok vannak, 
senki nem jobb vagy több a m ásiknál. 
Nincs szükségük a társadalom ra. Saját 
rendszerben működnek.

Skovrán Tünde és U brankovics J ú 
lia  fia ta l, Rom ániából A m erikába k i
vándorolt színésznők, közösen ind íto tt 
projektjük a J.U.S.T. Toys Production, 
egy los angeles-i produkciós iroda. A 
fesztiválra  a Toys: Dark fa iry tale című 
előadásukkal érkeztek. A te s tv é rp á r
ról szóló d rám a az iden titásváltás  k é r
désével, idegen tá rsad a lm ak b an  való 
szocializálódással, családi krízisekkel, 
az em lékekkel fo ly tato tt küzdelm ek
kel foglalkozik. Az előadás rendezője, 
Tompa Gábor szerin t a darab  „két nő
vért á llít tükörkén t szembe egym ás
sal, melyben m indegyikük a m ásik  ne- 
gatív ját, vagy még inkább: ugyanazon 
szem élyiség két a rcá t te s te s ítik  meg.” 
Já ték b ab ák  szétszabdalt teste i, és egy 
bárm ikor felrobbantható  g rá n á t tá r s a 
ságában  keresik  a szerete tet.

A ndriy Zholdak megosztó szem élyi
sége az európai k o rtá rs  szín játszásnak  
hosszú előadásai, rendezői kegyetlen
sége, forradalm i ötletei m iatt. A M ace
dón Nem zeti Színház tá rsu la táv a l kö
zösen létrehozott előadás, az Elektra  a 
nézők többségéből felháborodást vált 
ki, sokan még szünet előtt e lhagyják  a 
term et. A rendező a szakm ai beszélge
tésen  kijelenti, ő szándékosan nem  ad 
te re t a színészeinek az im provizálás
ban, szerin te  a színház öncélú, a szak
m abeliek egym ás és sajá t m aguk  szó
rak o z ta tá sá ra  készítenek előadásokat. 
A szinte négyórás előadás tö rtén e te  a 
rendező szövegeiből, Aiszkülosz, Szo- 
phoklész és Euripidész tragédiáiból 
van összegyúrva, b á r nem a szöveg adja 
meg az előadás fő vonulatát. Agresszív 
produkció. Az erőszak különböző for
m áival ism erkedünk meg. A k itörés le
hetetlenségének  dühe a gyerekekben, a 
családon belüli erőszak form ái, E lek tra  
tes ti m egnyilvánulásai, fegyverek, vér, 
ordító zene. A családi d rám a két szin
ten  zajlik, a díszlet felső része otthonos 
háló- és gyerekszobát form ál, m íg lent 
egy ü res  és neonfényben ázó, hű tők 
kel teli térben  za jlanak  az események. 
A kétsz in tűség  m etaforikusán  is jelen 
van, ké t k islány  állandó jelen léte hoz
za ú jra  meg ú jra  zavarba a nézőt, E lek t
ra  és O resztész alteregójaként. Két k i
vetítő  is helyet kap a színpadon, hiszen 
m inden m ozdulatot és gesztust meg 
a k a r  m u ta tn i az előadás, nem tak a rg a t. 
Az E lek trá t a lak ító  színésznő já té k a  a 
fesztivál egyik legkiem elkedőbb a la k í
tá sa , repetitív, látom ásos gesztussoro
zatokat h a jt végre, k a ra k te re  a benne 
lévő feszültséget te s tén  vezeti le. F enn
ak ad t szem ekkel, befele csengő k iá ltá 
sokkal, őrjöngésekkel harcol m aga és a 
v ilág  ellen, és ezekkel a gesztussorok
kal kom m unikál a néha felbukkanó bi
cegő Jézussa l, ak inek  a jelen léte a szín

padon inkább kom ikusnak  ha t, m in t 
indokoltnak.

Ja ram  Lee pansori művész m ár visz- 
szatérő vendégnek szám ít Kolozsvá
ron, ahogy az előadás elején fogalmaz, 
ő m ár hazajár ide. A tradicionális kore
ai énekbeszédet most egy Gabriel Gar- 
cía M árquez-novellának az adap tá lásá
ra  használja, így jön létre  a Stranger’s 
Song, három  különböző lélek közös prob
lém ájának története. A színpadon a szí
nésznőn kívül egy gitáros és egy dobos 
van jelen, és az egyetlen eszköz, am it a 
pansori művész használ, egy kultikus le
gyező. Másfél órában három  ember bőré
be bújik, h a ta lm assá  válik  a színpadon, 
miközben já tékában  semmi erő ltete ttség  
nincs, a láza tta l varázsolja el a nézőket.

A fesztivál rep erto á rjáb an  kétszer is 
szerepel Bertold Brecht Szecsuáni jóem 
bere. Első körben a bu k aresti B ulanda 
Színház m u ta tja  be A ndrei §erban  ren 
dezésében. Egy m aira  fordított, brech- 
ti e lőadást lá th a tu n k . A fesztivál utol
só nap já t a Kolozsvári Á llam i M agyar 
Színház testvérsz ínháza , a budapesti 
V ígszínház előadása zárja. Az előadás 
rendezője M ichal Docekal, ak i az E u
rópai Színházi U niónak a jelenlegi el
nöke, főszerepben pedig Eszenyi E n i
kő, a V ígszínház igazgatója lép színre 
egyedüli nőként, mivel az előadásban 
m inden női szerepet férfiak  já tszan ak , 
vagyis inkább nővé való á ta lak u lá su k  
folyam atát m u ta tják  be. A B ulandrához 
hasonlóan a V ígszínház is nagyon hű  
m arad  a brechti elem ekhez, songok és 
elidegenítődések szépen ötvözik egy
m ást, a profi koreográfia  nem  hibázik.

És az sem meglepő, hogy a fesztivál 
tizenegy „vándornapja az idegenségben” 
az utolsó nap ra  k ia la k íto tta  ugyan  az 
idegenség fogalm ának több otthonos é r
telm ezési aspek tu sá t, de a valódi kérdé
sek, korántsem  meglepő módon: m egvá
laszolatlanul m arad tak .
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Életképek Kolozsvárról 
és a Kuncz családról
Sok oka lehet az emlékírásnak. Régeb

ben főleg azért fogtak tollat az emberek, 
hogy a nagy eseményekről írjanak, am e
lyeket átéltek, hogy tanulságos életútjuk- 
ról valamilyen emléket hagyjanak. Napja
inkban emellett a családi emlékek átadása 
is előtérbe került: az utódoknak közvetíte
ni a megelőző nemzedékekről olyan emlé
keket, amelyek m ásként feledésbe m erül
nének, a családi hagyományok ápolására 
késztetni az utódokat.

Jancsó Elemérné Máthé-Szabó Mag
da is azért fog tollat, hogy fiának, Jancsó 
M iklósnak elmesélje m indazt, am ire az 
ősökről emlékszik, am it saját fiatal éve
iről feljegyzésre érdemesnek vél. Ahogy 
azonban személyes élményeihez ér, m ár 
egyre jobban belelendül az írásba, s foko
zatosan nagybátyja, Kuncz Aladár kerül a 
történet központjába. Az a férfi, író, köz
életi személyiség, akit ta lán  legtöbbre be
csül környezetéből, s aki — úgy tűn ik  — be
vallatlanul is szerelmes belé. Bár közöttük 
több m int két évtizedes a korkülönbség.

ritika
A szerzónő csak saját memóriájára, leve

lezésének megmaradt darabjaira s nagy
bátyja, Kuncz Ödön naplójára támaszkod
va idézi fel a múltat, az utóbbi forrásból 
egész passzusokat átvesz. Az 1907-ben szü
letett Máthé-Szabó Magda még ismerhette 
nagyapját, Kuncz Eleket, az 1892-től 1915- 
ben bekövetkezett haláláig Kolozsvárt tan 
kerületi főigazgatóként nagy tekintélynek 
örvendő tanárem bert. Kuncz m ár mint öz
vegyember érkezett Nagyváradról Kolozs
várra, s egyedül nevelte fel három leányát 
és öt fiát. A fiúk mindegyike diplomát szer
zett: Adolf (1882) körjegyző, majd kato
natiszt lett, Ödön (1884) jogász, egyetemi 
tanár, akadémikus, Aladár (1885) író-szer
kesztő, Andor (1888) orvos, Lajos (1890) jo
gász. Mindegyikük életpályájáról és leszár- 
mazottairól rövid összefoglalást kapunk. 
A lányok közül az 1880-ban született Vilma 
1901-ben a Székelyföldről érkező Máthé- 
Szabó Károly (1876) éppen diplomát szerző 
orvoshoz megy férjhez. Székelykeresztúron, 
majd 1903-tól Erzsébetvároson élnek, a férj 
körorvosként dolgozik. Három felnőtt kort 
megélő gyermekük Margit, Magda és M ár
ta. Az édesapa 1912-ben bekövetkezett ha
lála után Vilma mama a lányaival Kolozs
várra költözik Kuncz Elek lakásába. így a 
kis Magda ötéves korától szemtanúja a csa
lád és a város történetének.

Csak mellékesen ír iskolaváltásairól, 
1925-ben a M arianum diáklányaként le
te tt nehéz érettségijéről, s azután az éppen 
Kuncz Aladár tanácsára választott egyete
mi francia—m agyar szakos tanulmányairól. 
Sokkal inkább érdeklik a családi-társadal
mi élet történései. A Kuncz-fiúk körül ál
landóan buzog az élet. De a Kuncz-lányok -  
különösen a ritka szépségű Magda -  körül

is forgolódnak az udvarlók. Többnyire nem 
a szerelem győz a párválasztásokban. Hu
moros történetek, bálok, társasági-erköl
csi szokások leírása, az öltözködés jellem
zése teszik színessé az oldalakat. Milyen 
hihetetlen gesztus: Vilma húgának a műtét 
utáni felgyógyulása örömére — egy egyete
mi bankettet követően — éjjeli zenét ad a jo
gászprofesszor, Ödön nagybácsi és a műté
tet végző fül-orr-gégész professzor.

Vilma életének ta lán  legnagyobb ese
ménye, hogy a Katolikus S tátus támoga
tásával kétéves ösztöndíjat kap francia 
nyelvismerete tökéletesítésére Grenoble- 
ba. 1927 őszén Kuncz Aladár kíséreté
ben érkezik meg tanulm ányai színhelyére. 
Utóbb Párizsba is eljut. Ekkor m ár nagy
bátyjával csak franciául leveleznek. Tő
le kapja a tanácsokat ideje jó hasznosí
tására. Kuncz tudományos ku tatásra  is 
rávenné, de erre m ár nem vállalkozik. E 
franciaországi stúdiumok képezik az em
lékezések második élményrétegét.

A harm adik élményréteg Kuncz Ala
dár életéhez, személyéhez fűződik. Főleg 
az egykori levelezés tükrében olvashatunk 
a franciaországi fogság eseményeiről, majd 
az író budapesti tanári pályájáról. 1923-as 
Kolozsvárra érkezésétől fogva pedig egy fe
dél alatt laktak, úgyhogy Magda szemtanú
ja  lehetett az író itteni életfolyásának. Igazi 
bohémélet volt ez: késői kelés, szerkesztősé
gi munka, s azután vendéglők, társaság, s 
este rendszerint az Óvári-ház klubélete. Er
ről tanulságos sorokat olvashatunk:

„Dadi jóformán minden estéjét 
Óváryéknál töltötte. Egy azóta elveszett 
levelében, amit Óváryék érdekében írt, el
mondta [...], hogy mit jelent az Óváry-ház 
az erdélyi magyarság szempontjából. Em
lékszem, azt mondja, e nélkül ő sem ma
radt volna itt. Ezt el is hiszem, mert itt na
gyon sok érdekes ember fordult meg, voltak 
rendszeres, mindennapi, valóságos csa
ládtagnak tekintett vendégek, de nem jö
hetett Kolozsvárra valamilyen neves em
ber, aki az Óváry-házat elkerülte volna. 
[...] Az Óváry-ház állandó vendége volt bá
ró Bornemisza Elemérné Szilvássy Karola, 
aki mindenütt vezető szerepre törekedett, 
erőszakos egyéniség volt, azt hiszem, poli
tikai és társadalm i téren beleszólt minden
be. Mindenesetre érdekes és színes egyé
niség volt, én nem szerettem, valahogy 
mindig feszélyezett a vele való együttlét. 
Nem mulasztott el semmi nyilvános szerep
lést, a marosvécsi helikoni napoknak állan
dó vendége volt, jobban mondva mindig a 
háziak között említették. Ha Pesten volt, a 
miniszterelnöki palotában vendégeskedett, 
jó barátnője volt Bethlen M argitnak. A mi
niszterelnöki autó vitte a Herzog-klinikára 
a nagybeteg, híres író [Kuncz] látogatásá
ra. Nem tudom, miért ragaszkodott hozzá, 
hogy én felkeressem, néhányszor voltam 
nála. Akkor Grois Laci volt a barátja, de 
a múltjában nagy repertoárja volt, köztük 
Bánffy Miklós és mások.”

Kuncz Aladár betegségének lefolyásáról 
az első jelektől — s közben a Fekete kolostor

Életképek Kolozsvárról, Kunczékról é s  m ás családé

megfeszített írásáról (kézzel, nem pedig 
írógéppel, ahogy néhol említik) —, a kolozs
vári, majd budapesti kórházi kezelésről és 
a tem etésről hiteles leírást kapunk a kö
tetben. Az odafigyelés m ár több is, m int 
ami egy nagybácsinak kijár, bizonyítja a 
kölcsönös érzelmi vonzalmat. Teleki Adám 
mondta Jancsó Miklósnak: „Kuncz Aladár 
szerelmes volt édesanyádba”.

Kuncz temetésével ér véget az emlék
irat. Kuncz volt Magda életének legje
lentősebb szereplője. Akkor m ár befejez
te tanulm ányait. Letette a tan á ri vizsgát, 
megkapta oklevelét. Egy évet tan íto tt is a 
gyulafehérvári katolikus gimnáziumban 
— nő létére fiúiskolában!

Csak sajnálhatjuk, hogy nem folytatódik 
az emlékezés. Hiszen még lett volna írniva- 
ló apai unokatestvéréről, Cs. Szabó László
ról is. Úgy tűnik, hozzá is fűzte érzelmi kö
tődés. S azt is elmesélhette volna, hogyan 
talált rá Jancsó Elemérre, az irodalomtör
ténész tanárra , hogyan alakult közös éle
tük  -  legalább fiuk, Miklós megszületéséig. 
Ha a szerző nem tette, fia vagy a kötet gon
dozója adhatott volna egy rövid életrajzot. 
E sorok írója itt annyit fűz a történet vé
géhez, hogy Jancsó Elemérné -  akit szemé
lyesen ism ert — 1958-tól 1962-ig a kolozsvá
ri Brassai Középiskola m agyartanára volt, 
onnan ment nyugdíjba. 1982-ben hunyt el.

Az Emlékirat érdekes, de nem könnyű 
olvasmány. Ugyanis a családtagoknak 
mind beceneve van, s a szerző ezen emle
geti őket. A kötet végén található  egy csa
ládfavázlat, s oda beírták  a polgári nevek 
mellé a becenevek megfejtését is. Az öt fiú 
például a Dőli, Dédi, Dadi, Nyuszi, Laci 
névre hallgatott. A szerző bizonyára nem 
gondolt a közzétételre, m ert akkor több
szörösen átfésülte volna a szöveget. Ezt a 
kiadvány gondozói is csak részben tették  
meg. Amit ír, kétségtelenül közérdeklő
désre is számot ta rth a t, ami pedig Kuncz 
A ladárra vonatkozik, az forrásértékű.

Jancsó  Elem érné M áthé-Szabó  
Magda: E m lékira t. Életképek Kolozsvár
ról, Kunczékról és más családokról. Gon
dozta Székely M elinda és H. Szabó 
Gyula. K riterion Könyvkiadó, K olozs
vár, 2016.
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Körvonalazott arcok Emlékbe zárva
D em ény Péter: Portré- 

vázla tok  a  m agyar iro d a 
lom ból, Tiszatáj Alapítvány, 
S z e g e d ,2016.

Demény Péter írói portré- 
vázlata m ár a kis terjedelme 
m iatt is vonzónak tűnhet az 
olvasónak. Belelapozva azon
ban rájövünk, hogy ez csupán 
egyike a könyv szám lájára ír
ható erényeknek. A cím pontos 
és nem hazudtolja meg m agát 
a tartalom m al való viszonyá
ban sem, ugyanis a portrék va
lóban vázlatok — és nem egye
bek. Ami nem azt jelenti, hogy 
a könyv ennél nem több.

ülszöveg
A könyvet nem egy objek

tív, információdús elvárásokra 
kihegyezett olvasónak ajánla
nám, hanem  annak, aki szere
ti más szemüvegén keresztül 
látni a világot, jelen esetben 
a múlt nagy íróit. Tanúi lehe
tünk  annak, hogyan porolja le 
emlékeit Demény Péter a nagy 
klasszikusoktól el egészen a 
m ár feledésbe m erült szerző- 
kig. Az irodalomtörténeti tá r  
ta lán  túlzó és nem megfele
lő kifejezés a vázlatok együt
tesére, mivel nem a történe
ti hitelességre fekteti Demény 
a hangsúlyt, sokkal inkább az 
írótársakhoz való szubjektív 
viszonyulás ragadja meg az ol
vasó figyelmét. Egyéni meg
látások, olvasmányélmények, 
pozitív és negatív jellegű visz- 
szaemlékezések, személyes is
meretségek, humoros és elgon

dolkodtató passzusok hatják  át 
a szövegeket, amelyek az olva
sót is megmozgatják, érdeklő
dését fenttartják.

A választott írók látszólag 
önkényesen kerültek a váloga
tásba, és az egymásutániságuk 
is a véletlen műve. Ki gondolta 
volna, hogy egyszer Petri Györ
gyöt és Juhász Gyulát egy la
pon fogják emlegetni? Az a sze
rencsés 91 író, akik főszereplői 
lehettek a könyvnek, Demény 
ízlésvilágának szűrőjén keresz
tül valami olyat m utatnak ma
gukból, ami esetleg nem vagy 
nem így volt elmondva róluk. 
A szövegekből derül ki szintén 
az, hogy Demény kit ta r t  beszé
lő gyémántnak, ki a „kotrógép” 
vagy a „melankolikus pikni- 
kus”, esetleg kit nevez szaka
datlan üvöltésnek. Mintegy rá 
adásként a könyv elolvasása 
u tán  egy újabb portré rajzoló
dik ki a fejünkben: a Deményé. 
Az ő szavaival élve: „A szemé
lyes irodalomtörténet mindig 
más, m int a »nagy«, és minél 
inkább, annál jobb szeretem.”

N ánási Bori: Anonim a em
lékei. Szófia Kiadó, Buda
pest, 2016.

Hogyan írjunk memoárt a 21. 
században? Nánási Bori alterna
tívát kínál Anonima emlékei cí
mű első kötetével. Vezérelvként 
nem az időrendi sorrend egysze
rűségét választja, ezzel repre
zentálva a történések lefutását, 
hanem foltszerű, csomópontokba 
szedett emlékkötegeket kapunk, 
aminek puzzle-szerű részei
nek összerakása a mi felada
tunk. Könnyűnek tűnhet a já
ték, azonban a puzzle-darabok 
között nem mindig van érintke
zési felület, ennél fogva marad a 
kiegészítés és a foszlányok tet
szőleges rendszerezése.

Egy nő élete részletekben, 
aminek alapanyagai egy leírt 
lány emlékei és egy felnőtt, ta
pasztalt nő reflektálása, aki 
mindezt átdolgozza, hozzátold 
a jelen távolságából egy múlt
ban történt már-már feledés
be merült esemény hangulatá
hoz. Az első emlékköteg fontos 
kulcsszava a találkozás. Ez a 
névtelen nő életének impulzusa
it, lüktető pezsgését a találkozá
soknak tudja be. Találkozás egy 
emberrel, egy szerelemmel, egy 
öccsel, egy síremlékkészítővel, 
egy fával, egy utcával, a fénnyel, 
egy járdaszegéllyel. Minden
nek a megörökítése egyben lehe
tetlen és szükséges is. Paradox 
mindennek a szándéka: az újra 
nem megélhető megélhetővé te
vése. A papír túl földhözragadt
tá  tesz minden transzcendens 
találkozásélményt, azonban le
hetőséget kínál egy más médi
umban való továbbélésre.

Egy másik kötegben megis
merkedünk a kis Anonimával,

megértjük felnőttkori érzéseit, 
ok-okozati viszonyokat fedezünk 
fel életében. Anonima, kinek ap
ja  „Anonimus”, anyja pedig csak 
„anya”, öccse pedig csak „öcsém”. 
A teljes névtelenség burkába 
bújva nyílik ki egy kislány nehéz 
sorsa születése napjától kezdve. 
A nem kívánt gyermek szemé
lyes találkozásokból, másoktól 
hallott és észlelt jelenségekből 
alkotja meg a saját valóságát, 
ami elkülönített részként jelenik 
meg a felnőttek világához ké
pest. A háború elteltével aprán
ként lehull mindenről a lepel, ta
núi lehetünk annak, hogyan lesz 
az eperlekvárból puszta remény- 
vesztettség, hogyan takarják el 
a könyvek az otthon elviselhetet- 
lenségét, hogyan lesz az oroszok
nak arcuk is Anonima számára.

A kategorizáció és felcím
kézés ellen küzdő nő életének 
megrázkódtatásokkal teli em
lékei képet adnak a 20. század 
háborús viszonyairól, érzések
ről és csapásokról, ugyanakkor 
elgondolkodtat az emberi lét
sorsról, a múlandóságról és an
nak megakadályozhatóságáról.

IMETS ANITA

hog y  i s  m o n d ja m  
NEKEM NEM  E2

a  jó b u l i ! é r t e d ?

HAT M O ST NEM 
t u d o m .

MI A BAJOD!
volt  p ia , n e m ?

NA IG EN . 
FTA AZ VOLT- 

NEM  IS  KEVÉS!

AKKOR MEG 
MI A BAJOD?

AZ A BAJOM. 
HOGY NEM 

VAGYOK BATMAN

ES KI MONDTA. 
HOGY AZ VAGY?

H Ä T T E ! SZERINTED 
M IÉRT UGRÁLTUNK 
KOCSIRÓL KOCSIRA?

JO BULI VOLT! 
CSAK MÁR 

I FELKAPCSOLHATNÁ 
I VALAKI A VILLANYT

HIDD EL. TÁLÁN 
JOBB ÍGY!

ÍGY? NEM 
LÁTOK S E M M IT

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István

HELIKON —



Horváth Kornél elism erése
Igényesebb olvasók többnyire felszisszen

nek, m indahányszor olyasféle banális érték- 
minó'sítéssel találkoznak, hogy „a világ leg
jobb” hegedűművésze, optikusa, falram ászója 
stb. Ilyenkor rendszerin t nem is a minősí
te tt  kiválóság értékessége u tán  ágaskodik a 
kérdőjel, inkább a mércét vagy éppenséggel 
a m inősítőt m agát illetheti kétség, hiszen az 
értékelés m echanizm usa óhatatlanul szak- 
m án-kívüliséget is feltételez. „A világ leg- 
jobbsága” azoknál kerü lhet egyáltalán  szóba, 
ak ik  k iá llnak  — sőt jelentkeznek — a megmé
résre, ak iknek  teh á t nem pusztán  a szakm ai 
perfekcionizmusa, művészete, szakm ai h a 
tékonysága vagy eredménye szám ít, hanem  
az önmenedzselés is legalább annyira. „A vi
lág legjobb” művésze, tudósa stb. m ár egyfé
le prekanonizáció kegyeltje egyúttal, akinek 
kiválasztódása és kiválaszto ttsága nem pusz
tá n  önm agán és önnön teljesítm ényén m ú
lik, hanem  a sajtóján, a személyes wikipédia- 
szócikke terjedelm én, díjai szám án, 
szakközleményei presztízsén, lájkolóinak tá 
borán -  és ki tudja, még hány más tényezőn 
— is.

Amplitúdó
E zért zavart az elm últ hetekben a H orváth 

K ornélt é r t nagy m egtisztelte tést vulgarizáló 
címekkel közreadó több cikk és poszt. A lkal
m asin t H orváth m aga is egyetért avval, hogy 
b ár a Dörnyei G áborral alkotott tH U N der 
Duó ütőseként csakugyan a szakm ai világ 
egyik legtekintélyesebb „címét” k ap ta  meg a 
b rit Rhythm  M agazine jelölése, majd közön
ségszavazatai nyomán, e ttő l még ő nem a vi

lág legjobb perkusszionistája, pusztán  abból 
a meggondolásból, hogy ilyet nem lehet mon
dani.

Ez azonban m it sem von le az örömből és 
elismerésből, hogy a  m agyar zenei k u ltú 
ra  egyik em blem atikus alkotó-előadója vi
lághírnevében újabb konfirm ációt nyert. 
H orváth Kornél eddig is in terkontinentális 
tekin tély  volt, aki nemzetközi szakm ai kap
csolatai és együttm űködései m ellett a m a
gyar zene felminősítésében is egyre nagyobb 
részt vállalt. Aki az ütőhangszer-m uzsikát 
korábban — ak ara tlan u l b ár — periférikus
n ak  vagy pusztán  kiegészítő-járulékos zenei 
m egnyilvánulásnak érezte, Horváthot h a ll
gatva nézetei felülvizsgálatára kényszerül. 
M ert ő képes meggyőzni hallgató ját arról, 
hogy idiofon vagy membranofon hangszere
ire tévén a kezét nem csak pá ra tlan  techni
kai perform ativitása — másként: v irtuozitá
sa -  elámító, de épp úgy képes hangszerein 
érzelm eket, gondolatokat, ta rta lm ak a t, ta 
lán  még történeteket is megformálni. Bizo
nyítékul elég csak a youtube-on könnyen hoz
záférhető, Alegre Corréaval közösen adott 
M üpa-koncertre hivatkozni (amelyet a m a
gam részéről szívből ajánlok e sorok olvasói
nak). A konga, a bongo, a chekere, a gatham , 
a gatodrum , az udu vagy a hang  (steeldrum) 
úgy szólal meg kezei között, hogy jóformán 
észre sem vesszük, m ennyire szellemének-lei
kének term észetes m eghosszabbításai ezek az 
instrum entum ok. R áadásul egyéni ütéstech
nikájával követők egész raját ind íto tta  ú tnak  
(játéka során nem csak tenyere belső felülete 
aktív, hanem  a külső kézfej és a körmök is, 
a já ték  elsősorban a ki- és visszafordításoktól 
lesz speciális, pergő, a hangszer m ásképpen 
szólal meg. 2008-ban épp egyedülálló stílusá
é rt és technikájáért, de kim agasló m agyaror

szági és nemzetközi sikereiért is m egkapta a 
Kossuth-díjat).

Vélhetőleg sokan em lékszünk még a Trio 
S tendhalra, amelyet H orváth a gitárm űvész 
Snétberger Ferenccel és a szaxofonista Dés 
Lászlóval alapíto tt 1987-ben, s am elyről ha 
azt mondanók: dzsesszegyüttes, banálisán  
keveset á llítanánk , m inthogy együttzenélé- 
sükre messzemenően rá ille tt a k am araze
nélés nemesen klasszikus fogalma is. De fel
tétlenül em lítést kíván neve m ellett a László 
A ttila Band, az ESP Group, a M irrorworld 
Q uartet, a Black Sea Trio vagy a Percussion 
Project, sokszor zenélt együtt Szakcsi L aka
tos Bélával, Lukács M iklóssal, Lantos Zol
tán n a l vagy a m ár em lített Alegre Corréával. 
A legrangosabb európai, am erikai, indi
ai fesztiválok és klubok m eghívottjaként 
Tommy Campbellel, Randy Breckerrel, C ar
lo Rizzóval, Stoyan Yankulovval, S tanley Jor- 
dannel, Enver Izmailovval, Al Di Meolával 
zenélt együtt.

Az Egyesült Á llamokban egyre gyakrab
ban igényelt tH U N der (Horváth Kornél és 
Dörnyei Gábor) felállása erősen behatárolja, 
milyen rétegekhez ju t el zenéjük. „Kevés ü tő
hangszer-dob duó van a világban -  mondta 
ezzel kapcsolatban H orváth - ,  és amelyik is
m ertté  vált, abból még kevesebb, mi azonban 
tíz éve csináljuk, és úgy tűn ik , a nemzetközi 
szakm a is észrevett m inket. (...) Tulajdonkép
pen m indenkiben, aki színpadra áll, van egy 
óriási adag exhibicionizmus. N ekünk a visz- 
szajelzés jelenti az egyik legfontosabb inspi
rációt. Egyrészt a közönség részéről: am ikor 
élőben já tsszunk , m indig érzem az oda-vissza 
közlekedő energiát, am i a zenész és a közön
ség között kialakul. Ez nagyon fontos dolog. 
U gyanakkor pedig az ilyen szakm ai sikerek 
olyan mozgatórugót jelentenek, am ik óriási 
lendületet adnak  a folytatáshoz, ezáltal úgy 
érezzük, helyes úton já ru n k .”

JAKABFFY TAMÁS

Trim ateria
Gergely Zoltán, a köztéri s egyházi m egrendeléseknek eleget té 

ve, m integy pihenésképpen fa rag ta  az itt k iá llíto tt szobrait, en
gedve merengő, filozofikus hajlam ának . O m ár az anyagbűvölők 
rendjébe tartozik . A m olekulák jóbarátja , m inden szeszélyüket s 
rigolyáikat ism eri, anélkül, hogy a fizikusok képleteit bebiflázta 
volna. Egyszóval m esterem ber, és m ind járt bizonyságot nyer az is, 
hogy beavatott szobrászművész. A szobrászi anyagnyelv három  di
a lek tusá t használja: a fát, a fémet és a követ -  a test, a lélek és a 
szellem analógiájaként, a hétköznapi értelm en tú lm utató  megfele
léssel.

A fa, vagyis a test, a sejtek szerves gyülekezete, az életnedvek 
keringetője, tűz álta l em észthető szú- és nyűeledel. A földi megnyi
latkozásunk term észet á lta l adato tt alapanyagát jelenti. A fa puha, 
érzékeny, esendő, m egtörethető, m úlékonyságunk évgyűrűit hordo
zó, teh á t a te stünke t idézi.

A fém -  lélek -  a megnyilvánuló erőket, a tevékeny akara to t, az 
á ta lak ító  beavatkozást, az anyagvilágot átformáló erőket, a te rm é
szet, vagyis a te s t m egzabolázását is jelenti. M indazt, ami a lélek
ben végbemegy, az átminősítő, m egtisztító és koaguláló, szellem
rögzítő erőket, az igába hajto tt tűz transzform áló és transzm utáló 
hatalm át. Tűzedzett gyurm ány, am i a szellem szilárdabb kő erejé
nek enged. Fémmel csiholva a kő szik rá t vet, s a lángra  lobbantott 
fa, a feláldozott test képes a fémet megolvasztani, enged az öntőfor
m át adó kő erejének, majd újra m egszilárdul és az áldozati tüzet h i
degen m agába zárja.

A kő a szellemi születés, a szakrális világrend, a perenniális u ra 
lom kristályos k iáram lása. Az örökkévalóság porhanyós piskótája, 
de am in azonban az emberi idő gyakorta kicsorbul, mivel az öröklé
tű  szellem alászállása  a hűvös kristályok világába. A tudati éberség 
lebegő sziklája, K risztus feltám adásának  sírköve, az égből jö tt ká
bakő, mennykő, a bölcsek köve -  nem fizikai, hanem  m etafizikai re 
alitás, a Teremtő Ige Köve, a Logosz litosza.

A fa ön tu d a tlan  b u rjánzás, a fém a k a ra t, a kő a nem -tevékeny
ség, a wu wei állapot. A kő csak van, az e llen té tek  v ilág á t m a
ga m ögött hag y ta . T rim a te ria , vagyis anyaghárm asság . Gergely 
Zoltán ezzel a három  alapanyaggal operál, m in t oly sok szob
rász eleddig, ám de ő á tkeresz te li őket az em ber építőelemeivé, 
három  ősprincípium m á, három  ősm inőséggé, az em ber h á rm as 
egysége foglalkoztatja. Az elem ek egybem inősítése, közös á th a 
tá sa . A riszto telész Metafizikájában az t írja , hogy „az elem ek köl
csönösen egym ásból keletkeznek”. Ez az a lk ím ia  alapgondolata 
is. A legújabb fiz ikai k ísérle tek  szin tén  ezt igazolják. Eme k e le t
kezés, át- és egybem inősülés m ozzanata  a hárm asság . Az ember, 
m in t h á rm as elem, összhárm as, összhárom ság, tr in ita s . U n itas 
te rn a r ia , vagyis h á rm a s  egység. A három  az üdv tö rtén e t szám a, 
a m egválto tt emberé. A három  ősm inőség, őstulajdonság, ő sprin 
cípium, az em ber építőelem ei egym ásban és egym ásból keletkez
nek, de ugyanakkor egym ással egyesítve m egkülönböztethetők 
és egym ástól m egkülönböztetve egyesíthetők. Ez a trintegráció, 
összhárm asítás. Az egységlogika m űvelete. E rre  tesz k ísé rle te t 
szobraival G ergely Zoltán is. M egidézni az em beri egységm ű
veletet. A három  anyag egybem inősülését és ezzel analógiában  
az em ber három  legfőbb elvi összetevőjének az együ ttm űködé
sét, közös á th a tá sá t (inqualieren). Az elem ek transzm utáció já t, 
á tm inősü lésé t egységesítés, összevonás á lta l. M egkülönböztet
ve egyesíteni és egyesítve m egkülönböztetni, egységes, egybe
fo rrt h á rm asság o t hozva létre. Ez a m egváltás, a szabadság korá
n ak  szám értelm ezése, a keresztény  tr in itá r iu s  aritm ológia. Nem 
h á rm as osztatú , hanem  hárm asegységű . T rim a te ria  és trilogosz 
egyszerre.

DABÓCZI GÉZA
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A. kolozsvári Bretter György Irodalmi Kör 
meghívottja november 21-én Bálint Szilárd, 
december 12-én este pedig Gál Hunor volt, 
akiknek a versei a Bulgakov Kávéház emeleti 
termében kerültek terítékre.

Irodalmi díjat alapított a Helikon folyóirat: 
a Kemény Zsigmondról elnevezett elisme
rést november 28-án adták át Magyarország 
kolozsvári főkonzulátusán. A Kemény 
Zsigmond Irodalmi Díjat minden évben egy 
olyan szerzőnek ítéli a folyóirat szerkesztősé- 
ge, aki írásai és munkássága révén a Helikon 
tágabban értelmezett alkotói közösségének 
kiemelkedő' személyisége. A Helikon Kemény 
Zsigmond Irodalmi Díját 2016-ban Antal 
Balázs író, kritikus nyerte el.

Péntek János Történések a nyelvben a kele
ti végeken című kötetét mutatták be Magyar- 
ország kolozsvári fó'konzulátusán november 
29-én.

Dimény H. Árpád Levelek a szomszéd szo
bába című verseskötetét mutatták be december 
3-án a csernátoni Haszmann Pál Múzeumban. 
A szerzővel Szonda Szabolcs költó', műfordító 
beszélgetett, közreműködött Pálffy Tibor sep
siszentgyörgyi színművész.

H é t ország huszonhat fiatal alkotójának 
részvételével az Erdélyi Magyar írók Ligája

immár második alkalommal szervezte meg 
a Kolozsvári kikötő. Kárpát-medencei fiatal ma
gyar írók találkozója nevű, nemzetközi rendez
vényt december 5-7. között. Az esti felolvasá
sok és beszélgetések java a Bulgakov Kávéház 
emeletén zajlott délután 6 órai kezdettel, dél
előttönként ugyanakkor kolozsvári magyar 
tannyelvű iskolákba is ellátogattak a délvidé
ki, erdélyi, felvidéki, magyarországi és kárpát
aljai fiatal hajósok, fedélzeti tisztek. A rendez
vény keretén belül bemutatták a Lini§te, pace, 
perversiuni, heppiend -  tiner poefi maghiari 
din Transilvania című, fiatal erdélyi ma
gyar költők román nyelvű antológiáját, vala
mint bemutatkozott három ex-jugoszláv költő 
is: Karlo Hmeljac (Szlovénia), Marko Pogacar 
(Horvátország), Bóján Savic Ostojic (Szerbia).

Borsodi L. László Utolér, szembejön cí
mű prózavers-kötete mutatták be Csíkszere
dában, a Kájoni János Megyei Könyvtár előa
dótermében december 8-án.

A Kriza János Néprajzi Társaság és Erdélyi 
Múzeum-Egyesület szervezésében került sor 
a Péntek János által szerkesztett A mold
vai magyar tájnyelv szótára Hl. A-K. (Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, 2016) című kötet bemu

tatójára Kolozsváron december 9-én, a Krizt 
János Néprajzi Egyesület előadótermében.

A bukaresti Balassi Intézet és az Erdély: 
Magyar írók Ligája szervezésében decem 
bér 14-én Karácsonyi Zsolt E-MIL-elnök, e 
Helikon főszerkesztője beszélgetett Királj 
Zoltán költővel, műfordítóval, a Sétatéi 
Kulturális Egyesület elnökével.

K ih irde tték  az E-MIL idei díjait, 
A 3000 eurós Méhes György Nagydíjat 2016- 
ban Szálinger Balázs tudhatja magáénak 
(egyebek mellett) 360° című, a Magvető gon
dozásában ez évben közreadott versesköteté
ért, az 1000 eurós pénzjutalommal járó Méhes 
György Debütdíj pedig Tamás Kincsőt ille
ti A Csinált-patak állatkertje című, 2016-ban 
a Mentor Könyvek által közreadott, rövid
prózai írásokat tartalmazó debütkötetéért. 
A díjazottak nevét december 7-én este jelen
tette be Karácsonyi Zsolt, az E-MIL elnöke 
a Kolozsvári Kikötő 2.0 -  Kárpát-medencei fi
atal magyar írók találkozója nevű esemény zá
róakkordjaként megszervezett E-MIL-gálán, 
a kolozsvári Bulgakov Caféban. A díjazottak 
2017. május 14-én, Méhes György Kossuth- 
díjas erdélyi magyar író, szerkesztő, műfordító 
születésének évfordulóján vehetik át jutalma
ikat, Kolozsváron. A díjakkal járó pénzjutal
mak évről évre Nagy Elek felajánlásából szár
maznak.

I

Tudás
T u d á so d  b ir to k á b a n  m a ra d j  
nyugodt, m in t a  hegy...

A  fősorok Hakim  Sanai fenti gon
dolatának folytatását rejtik.

VÍZSZINTES 1. A  f o l y t a t á s  k e z 
d e t e .  12. Farkasvezér A  dzsun
gel könyvé ben. 13. K iütés a 
bokszban. 14. É re tt gabonát beta
karít. 15. Kőbán ...; kajakozónó'. 
16. Fed, borít. 18. D urva megszó
lítás. 19. Becézett A ranka. 20. 
Kicsinyító'képzó'. 21. Egykor, haj
dan (latin). 23. A házba. 24. K ár
tyaletét. 26. Lao-ce „izmusa”. 28. 
K atonai gyakorlótér. 29. Olvadt 
vu lkáni kó'zet. 31. Római isten
ség. 33. Nem valódi. 34. Cickafark! 
35. Angolna, németül. 36 . Kíván, 
akar. 38 . Szezámmal m eghintett 
(kifli). 40. Az egyik szülő megszó
lítása. 41. Szükségleteiről gondos
kodik. 42. Gyakori igevégzó'dés. 
44. Amely helyen. 46. H atározott 
névelő'. 47. Portéka. 48 . Távolod

va. 50. Kolónia. 52. R itka női név. 
53. Balkezes, tájszóval. 55. Ömleni 
kezd! 56. Ősi akkád eposz.

FÜGGŐLEGES 1. Sekélyen ka
páló. 2. Amely személyre. 3. Becé
zett Beáta. 4. Légióegység. 5. Ének
lő szócska. 6. Régi rádiómárka. 7. 
Hozzátartozó. 8. Tokió reptere. 9. 
A króm vegyjele. 10. Irán  u ra  volt. 
11. Szénhidrogén. 16. Januárban  
üdül. 17. Rangjelző előtag. 20. Drá
gakövek mértékegysége. 22. Nagy
ra  nőtt. 24. Személyes névmás. 25. 
Opus, röviden. 27. Bécsi nagyszülő! 
28. Vízidió. 29. Nem tegez. 30. For
máció. 32. Norvég poptrió. 34. Ka
rim ás fejfedő. 37. Orda alapanyaga. 
38. Milliliter, röviden. 39. O tt kez
dődik! 41. Durván arrébb taszít. 
42. Idegen Irén! 43. A folytatás  
befejezése. 45. Oersted, röviden. 
47. Levelet kézbesít. 49. Farm er
m árka. 51. Ama párja. 52. Czuczor 
Gergely írói álneve. 54. Tangens, 
röviden. 56. Elektronvolt, röviden.

R.T.

A Helikon 16/24-dik 
szám ában közölt Ki
válóság című rejtvény 
megfejtése: nem adják 
alacsonyabb áron.
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Készült 
a Magyar Kormány 
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titlul de Capitalä Culturalä Europeaná 2021 
Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővá- 
rosa 2021 címre benyújtott pályázatát 
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