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Lapszámunk 1., 3-7., 9. és 15. oldalát Nógrádi Kiss Magdolna a kolozsvári Reményik Sándor Galériában megrende
zett festménykiállításának anyagával illusztráltuk.

KARÁCSONYI ZSOLT

Aeneas, Didó. Didó, Aeneas

Mindig az újraolvasás 
szüli az ötletet

BESZÉLGETÉS A 80 ÉVES 
LÁNG GUSZTÁVVAL /2

Aurel Dumitraşcu 
VERSEI /5

M elletted mégsem lehetek szabad, melletted én mégis szabad vagyok, 
az érintés, a perc, királyi mind, a sűrűsödő illatok vidéke.
A  selymek és darócok közti tér, a hullám zás és föld közötti tér, 
a mindegyre változó p a rti sáv, a lendülettől részegült homok 
szemcséi áttapintott, továbbvitt bőrödön.

Egyik kifele menekülő király, m ásik befele menekülő királynő.
Aeneas. Didó. Didó. Aeneas. Két név, egy ritmus, ugrás, zuhanás.
A  vár fokán a mozduló kövek. A  karthágói táncok és az elefánt 
vastag bőre. A la tta  ott a szív.

A  szabadság, hogy híjával vagyunk. A  szabadság, hogy nem keressük itt, 
a függönyök mögött, ahol vakít a test. A z elfelejtett éjszaka helyén.

Közös titoknak töröm most fel pecsétjét, hogy lángolj, légy szabad, 
szavad se halljam, legyél csak kép, hogy százezer alakban  
lássalak, m íg a térré vált id ő  eltávolít. Beméri helyzetünk.

Pillantásunkban most is ott a kód. A m it akartunk: megkapom, 
megkapod. M ert két irányba indul minden. Elek.
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Fotó: Dimény-Haszmann Árpád

-  Kezdjük talán a beszélgetést a je 
lenlegi élethelyszíneddel, Táplánszent- 
kereszttel. Tudom, hogy időnként meg
látogatnak ott barátok, erről be is 
számolnak, de kíváncsi lennék, belülről 
milyen ez az életforma. Milyen volt „vi
dékre” költözni?

— Amikor kiköltöztem oda, akkor tu
lajdonképpen csak lakásváltoztatás
ról volt szó, mégpedig egy kényelmet
len panellakásból egy kényelmes kertes 
házba, ugyanis én egészen hetvenéves 
koromig tanítottam a szombathelyi fő
iskolán — tehát onnan bejártam dol
gozni, és miután a falu Szombathely
hez olyan közel van, mint mondjuk 
Kisbács Kolozsvárhoz, a bejárás nem je
lentett terhet, hiszen Magyarországon 
az autóbuszközlekedés nagyon jó. Bará
taim eléggé ritkán látogatnak meg, ezt 
nem szemrehányásképpen mondom, ha
nem tényszerűen mondható, hogy ki
esem az útvonalakból, az irodalomból 
pedig az ember lassan kiöregszik. De 
én azért ténykedtem és dolgoztam ott 
azután is, hogy a tanítást abbahagy
tam (hetvenéves fejjel az már kicsit

Mindig az 
újraolvasás 
szüli az ötletet

Beszélgetés a 80 éves 
Láng Gusztáv 
irodalomtörténésszel

nyomasztó volt és teher), de ma a szá
mítógépes műveltség világában a hollét 
tulajdonképpen közömbös. Ahogy Ber
zsenyi mondaná, Grönland örök havá
ra is vethetne a sors, mert amíg a kere
ső' és a levelezőprogram működik, addig 
én változatlanul tudok mondjuk Csík
szeredába tanulmányokat küldeni. ír
tam Radnótiról, írtam Reményikró'l, ír
tam Tamási Áronról, írtam Dsidáról 
-  olyan, apróbb témákat vele kapcso
latban, amelyek a monográfiába annak 
idején nem fértek bele, vagy nem jutot
tak akkor még eszembe. Mindig az újra
olvasás szüli az ötletet. Például nem tu
dom, hányadszor olvastam már a Tükör 
előttöt, amikor rájöttem, hogy abban a 
sorban, amelyik elsó're teljes hülyeség
nek tűnik („sót párolunk és vásznakat 
szövünk” — ki az, aki sót párol Erdély
ben?), Gandhinak a programja jelenik 
meg, és hogy a Psalmus Hungaricus dü
hödt transzilvanizmus-elutasítását fel
váltotta egy Gandhi szellemében meg
újuló erdélyiség. Ettó'l kap különleges 
akusztikát az a másik sor, hogy „Min
dig magunkért, soha mások ellen”. Ez 
a senkinek-sem-ártani Gandhi-féle el

ve. Elkezdtem nyomozni, megkérdez
tem egy Gandhi-szakértó' buddhista 
teológust, hogy honnan informálódha
tott Dsida. 0  azt mondta, hogy Baktay 
Ervin India című könyvéből, és ak
kor újra átnéztem a bibliográfiámat, 
és észrevettem azt, aminek addig nem 
tulajdonítottam jelentó'séget, hogy D. 
J. szignóval cikk jelent meg a Pásztor- 
fú'zben Baktay Ervin India című köny
véről. Amikor aztán utánakajtattam, 
kiderült, hogy nemcsak recenziót írt ró
la a megjelenésekor, hanem egy fejeze
tet mutatóba közölt is a Pásztortűzben, 
mintegy kedvcsinálónak. És mi volt ez a 
fejezet? Az, amelyikben Baktay leírja a 
Gandhival való találkozását. Ez detek- 
tívmunka, utána kell járni dolgoknak. 
Nem igaz az, hogy az ember összegyűjti 
az anyagot, és aztán feldolgozza. Azt az 
anyagot gyűjtőd, amit fel akarsz dolgoz
ni — eló're megvan az écesz. Én Gandhit 
soha nem akartam belekeverni az ügy
be, amíg rá nem jöttem, hogy az emlí
tett gondolat csakis onnan jöhet.

Azért mesélem ezt ilyen hosszan, 
mert az ilyesmiket mind el lehet végez
ni számítógépen Táplánszentkereszt- 
ró'l, ki sem kell mozdulnom onnan en
nek érdekében.

-  A Gandhi-ügyről eszembe ju t egy 
másik vonulat, amihez kapcsolódott D si
da, és erről sokat és meggyőzően írtál 
korábban: a sztoicizmus. Vajon abban, 
am it a sztoicizm us a visszafogottságról, 
vagy kicsit továbbgondolva és tágítva a 
kört, a visszavonultságról mond, látsz-e 
a m agad életszemléletére és életformájá
ra nézve hasznosítható párhuzamokat?

-  Valószínűleg igen. Valóban foglal
koztam ezzel már korábban is. Én Epik- 
tétosz Kézikönyvecskéjén nevelkedtem 
(sajnos mostanában nem találom a pél
dányomat), egy diktatúrában nem le
hetsz más, mint sztoikus. Ezért érez
tem rá, hogy egy olyan világban, amelyik 
-  ha nem is tekinthető olyan diktatú
rának, mint a Sztáliné, Hitleré vagy 
a Ceauşescuâ -  a Horthy-korszakban 
egy bizonyos szellemi diktatúrát pró
bált megvalósítani az irodalom és főleg a 
köznevelés fölött, az olyan szerzők, mint 
Babits vagy Kosztolányi kivétel nélkül 
merítettek valamit a sztoikus magatar
tásból. Egyszerűen nem lehetett más
ként ajellem épségét megőrizni.

-  Beszéljünk kicsit 2015-ös könyveid
ről -  kettő  is van: Kérdezz másképp... 
(Parnasszus Könyvek, Budapest), ille t
ve Tiltakozó szomorúság (Savaria Uni
versity Press, Szombathely), úgy ér
zem, egyelőre legalábbis kevés figyelem  
irányult rájuk. Voltaképpen azt érzem  
ezekben a könyvekben is, m int ami év
tizedekkel korábban már megfigyelhető 
volt: hogy az erdélyi szerzők és a nyuga- 
tos, illetve két világháború közötti m a
gyarországi szerzők valamiképpen ösz- 
szetalálkoznak az elemzésekben: azok a 
problémák, amelyek az egyik szövegkor-

LÁNG GUSZTÁV

1936. június 12-én született Budapesten. Szatmárnémetiben végezte a középiskolát, 
majd Kolozsváron szerzett magyar szakos tanári diplomát a Bolyai Tudományegye
temen 1958-ban. 1957-1959 között az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadónál dolgo
zott. 1959-1984 között a kolozsvári egyetem magyar tanszékén tanított. 1967-től 20. 
századi magyar irodalmat ad elő. 1984-ben áttelepült Magyarországra; a szombathe
lyi Berzsenyi Dániel Főiskola magyar irodalom tanszékvezető tanára. Többek közt a 
Nyugat első nemzedékének költészetéről, Adyról és Dsidáról írt tanulmányokat, Kán
tor Lajossal együtt társszerzője a Romániai magyar irodalom 1945-1970 című kötet
nek (az ún. „Kántor-Láng”). József Attila- és Toldy Ferenc-díjas, idén a Magyar Ér
demrend Lovagkeresztjével tüntették ki.

2 HELIKON —



pusz kapcsán felmerülnek, rávetülnek a 
m ásikra is. M eddig vezethető szám odra  
vissza az időben ez a megközelítésmód, 
mikor kezdődött?

— A kötetek története tulajdonkép
pen az áttelepedésemmel kezdődött, 
amennyiben a Kérdezz másképp... című 
kötetben közölt írások többségét már 
Táplánszentkereszten írtam. Vannak 
köztük olyanok, amelyek a Korunk ban, 
és olyanok is, amelyek a Székelyföldben  
jelentek meg. Azért mondom, hogy az 
áttelepedésemmel kezdó'dött, mert én 
Kolozsváron soha nem tanítottam er
délyi irodalmat. Azt Sőni Pál tanította, 
utána pedig, mikor ő nyugdíjba vonult, 
Gyimesi Éva. Én a huszadik századi 
magyar irodalmat tanítottam, különös 
hangsúllyal a nyugatosokra, mert az
zal foglalkoztam. Amikor Szombathe
lyen kezdtem tanítani, a diákok kérték, 
hogy indítsak egy fakultatív kurzust az 
erdélyi magyar irodalomról, és végül 
is vállaltam, akkor kezdtem behatób
ban is foglalkozni a teljes huszadik szá
zad erdélyi irodalmával. A fő' kurzusom 
persze továbbra is Adyról, Babitsról és 
a többiekró'l szólt. Kiindulópontként kí
nálkozott az a kétségtelen tény, amit 
én addig is tudtam, hogy az itteni he
likoni költészet és prózaírás nagymér
tékben rokon a nyugatos törekvésekkel. 
Tehát magától értetődő' volt, hogy ilyen 
egymásra vetítések adódnak. A Dsida- 
kutatásaim is ezt sugallták, Koszto
lányi hatása Dsidára kétségtelen volt, 
és Radnótival kapcsolatos apró búvár
kodásaim arról is meggyó'ztek, hogy ez 
a két költő', Dsida és Radnóti nemcsak 
egy nemzedékhez tartoznak életkoruk
nál fogva, hanem ugyanazon irodalmi 
nemzedékhez is, tehát költó'i, stílustör
téneti rokonság van közöttük.

Én most éppen a Nyugathoz vagyok 
visszatéró'ben, egy Ady-tanulmányon 
dolgozom, itt is az újraolvasás adta az 
impulzust. Van nekünk egy művelődési 
egyesületünk, ahol minden nyáron sor 
kerül egy halászlével kombinált irodal
mi tanácskozásra valamilyen blikkfan
gos témáról. Múltkor a magyar kultúra 
és a ló volt a téma, és nekem eszembe 
jutott, hogy egy hallgatónó'mnek kiad
tam még a hetvenes években Ady End
re és a magyar népköltészet összeha
sonlító elemzését. Egy nagyon vaskos, 
alapos dolgozat született ebből, amit 
én nem tudok beszerezni ugyan, de a 
versek újraolvasásával megállapítot
tam, hogy Ady költészetében körülbe
lül negyven versben szerepel a ló -  ami 
elég tisztességes mennyiség, különösen 
ha arra gondolunk, hogy a nyugat-eu
rópai szimbolizmusban összesen nincs 
negyven vers a lóról. A lényeg az, hogy 
van néhány olyan vers, ahol a ló kifeje
zetten központi motívumként tűnik fel, 
és komoly jelentéseket is hordoz, nem 
csak a lovasát hordozza. Vannak olyan 
versek, ahol egyenesen mitikus köd le
pi a lovat és a lovast — például A H alál 
lovai ban („mindig van gazdátlan nye
reg”), ahol a Halál lóháton viszi el az 
embereket, vagy A z ős Kajánban, ahol

táltoson jár a megidézett szereplő, és 
teljesen áttevődünk a mítoszba, és a lí
rai én is a mítosz része, ebbó'l követke
zően a ló is táltos. Ennek a tanulmány
nak azt a címet adtam, hogy Ady Endre 
lovai, és még egy szép etimológiát is be- 
leszőttem, tudniillik Kniezsa István 
annak idején megfertőzte a magyar 
nyelvtudományt azzal, hogy mindent 
szlávból vezetett le, mert ő szlavista 
volt. így a csinos szót is, ami ugyanab
ból a gyökérből ered a szótár szerint, 
mint a csinál. Nekem viszont eszem
be jutott, hogy annak idején Stoll Bé
la kimutatta, hogy a „Csinom Palkó”- 
dalban, amelynek kapcsán sokan azt 
hitték, hogy a Csinom afféle család
név, a Csinom voltaképpen „csikóm” je
lentésben szerepel: a kuruc vitéz elso
rolja, mi mindene van, és persze a lóval 
kezdi, hiszen az a legnagyobb érték. 
Utánanéztem ennek is, és a Czuczor- 
Fogarasi szótárban az van, hogy „csinu” 
-  így hívják a Tisza mentén a csikót a 
tanyasiak és a pásztorok. Egy kis nyíl
tabbá válással ez már lehet „csinom”, 
és összefügghet a „csinos”-sal. Egy lé
lektani felmérés szerint a férfiak nem 
arcvonásokat és efféléket figyelnek elő
ször egy nőnél, hanem a mozgását -  ezt 
is figyelembe véve felvethetjük, hogy 
mondhat-e egy lovakhoz szokott fiú egy 
lánynak szebbet, mint azt, hogy „olyan 
vagy, mint egy hibátlan csikó”. Ennek a 
lány is örülhet persze.

-  Tamásiról kérdeznélek, hiszen Ta
másiról beszélni érkeztél többek között 
Kolozsvárra a 2016-os Kolozsvári Ün
nepi Könyvhéten. Beszélgetésünkkor 
nem tudom még, m it fogsz Tamási kap
csán elmondani, de eszembe ju tott, hogy 
az egyetemen, amikor legutóbb Tam ási
ról beszéltem a diákoknak, és megemlí
tettem, hogy a gondolkodásában a kora
beli baloldali vonulatok is jelen vannak, 
akkor felmerült, hogy mostanában m int
ha másképp tekintenének a köztudatban

Tamásira — talán azzal analóg módon, 
ahogy Ady halála után is történt egy 
hasonló elmozdulás a befogadásában. 
Hogy látod ezt a kérdést?

— A kérdés azért nehéz, mert alapos 
dokumentációt igényel egy árnyalt vá
lasz. De már maga az idejövetele és rö
vid itt-tartózkodása 1956-ban ilyen 
szempontból jelzésértékű. Én akkor ta
lálkoztam Tamásival. Akkor október
ben negyedéves hallgató voltam, és az 
egyetemi szokásjognak megfelelően az 
előző tanév második felében leváltot
tuk az irodalmi kör vezetőségét, hiszen 
ők már kifele mentek saját tanulmányi 
idejükből. Akkor engem választottak 
meg diákelnöknek. Alelnököm volt Jo
hann Günther Miess (a későbbi Ritoók 
János), és mi ketten mentünk a Kőkért 
utcába, ahol Jordáky Lajos lakott. Ná
la szállt meg Tamási. Ezt azért emlí
tem, mert Jordáky köztudottan az er
délyi szociáldemokrata mozgalomban 
játszott szerepeket, és Molnár Gusz
táv szerencsére kiadta Jordáky napló
ját, amelyikben kevés konkrét utalás 
van ugyan, de közli Guszti a Jordáky 
kihallgatásain készült jegyzőkönyve
ket is, és ott Jordáky azt állítja, hogy ő 
a harmincas évektől jó, mondhatni ba
ráti viszonyban volt Tamásival. Ami azt 
jelenti, hogy Tamásinak voltak szociál
demokrata kapcsolatai, sőt vonzalmai 
is, ami arra utal, hogy ő baloldali em
ber volt, mint ahogy polgári értelemben 
baloldali orgánum volt a Brassói Lapok 
is, amelyik Tamási publicisztikájának a 
fő fóruma a két világháború között.

Én Tamásit nem ebből a szempont
ból néztem, mert végül is Tamási 1956- 
ban is fontos magyarországi szerephez 
jutott, és az írószövetségnek a reform- 
programját ő fogalmazta meg az Iro
dalm i Újságban. Ő abban az időben 
is kompromisszumkésznek mutatko-
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zott voltaképp, akárcsak Németh Lász
ló, hiszen elfogadta, hogy ami törté
nik, az a szocializmus építése, és az jó, 
csak szerinte másképpen kellene épí
teni. Hogy hová tartozónak érezte ma
gát, az is világosan kiderül, mert arról 
szól a Jordáky-napló és a kihallgatási 
jegyzőkönyv, és beszélt erró'l Tamási is 
a kolozsvári egyetemen: ő a népi moz
galomhoz tartozónak érezte magát, és 
ez számomra azért fontos, mert én ezt 
ugyanúgy egységben képzelem el, mint 
a Radnóti-Dsida atyafiságot -  ugyan
így a népi írókat is egységben látom 
függetlenül attól, hogy Újvidéken, Szé
kelyudvarhelyen vagy Budapesten élde
géltek. Tamási 1956-ban mindig hang
súlyozta, hogy a kulturális reformnak 
az egyik része kell hogy legyen a népi
ek tárgyilagosabb megítélése, és a népi 
beállítottságú íróknak a nagyobb sze
rephez juttatása. A népi mozgalom bal
oldala — ez a nagy körképben a Tamási 
helye. Aztán hogy ő egy kicsit balrább 
volt, mint Németh László vagy fordít
va, azt kutatás és dokumentáció nélkül 
persze nem lehet eldönteni, de ez nagy
jából kijelöli az ő helyét.

Engem az esztétikai helye érdekel fő
ként, ezért foglalkoztam vele egyik ta
nulmányomban, amelyik a Tamási-no
vellák és a folklór kapcsolatáról szól, 
és azt fejtegetem, hogy a Tamási-no
vella a népmese és a népballada cso
dás elemeinek a felhasználásával lét
rehoz a realista történet mögött egy 
mágikus hátteret, mint például a K ivi
rágzott kecskeszarvakban. Vagy el van 
bújtatva, mint egy mélylélektani talány 
a Bujdosó katona című novellában. A 
„mágikus” jelzőt persze azért mondom, 
mert a hatvanas években ugye divat
ba jött a mágikus realizmus dél-ameri
kai ihletésre, és ezt én ugyan nem al
kalmaztam Tamásira, de alkalmazta 
Baránszky-Jób László a hetvenes évek
ben, és ő mágikus realistának nevez
te a Tamási-elbeszéléseket. Én ehhez 
csak annyit fűznék hozzá, még mielőtt 
valaki azt hinné, Tamási utánozta a 
dél-amerikaiakat, hogy sokkal valószí
nűbb, hogy a dél-amerikaiak utánozták 
Tamásit. Időrendben ugyanis ez a hely
zet. Azok a novellák, amelyeket én tár
gyaltam, s amelyekben a mesei elem 
mágikus fordulatokhoz vezet a cselek
ményben, azok mind a harmincas évek
ben jöttek létre.

-  Tervezted sokáig, hogy egy tel
jes könyvet jelentetsz meg a transzilva- 
nizmusról. Nem tudom, most hol tart ez 
a terv.

-  Tulajdonképpen megírtam egy első 
fogalmazványt, csak bizonyos hézagok 
vannak benne. A hézagok olyanok, hogy 
helyet hagytam bizonyos fejezeteknek, 
mert ezeket a fejezeteket, anélkül, hogy 
annak tudtam volna őket, már régen 
megírtam. De ha bele akarom őket il
leszteni a könyvbe, akkor újra kell ol
vasnom a szövegeket, és bele kell dol

» » >  folytatás a 3 . oldalról goznom a saját régebbi szövegeimet a 
kötet struktúrájába. Ilyen például, amit 
írtam Kuncz Fekete kolostoraról, az an
nak idején az Utunk ban jelent meg, ké
sőbb a Kivándorló irodalom  című köte
temben is. Az egész arról szól, hogy a 
Fekete kolostornak, az írói világképe a 
transzilvanizmus, azért olyan, amilyen. 
Az akríbia kedvéért is újra kell olvas
nom, mert annak idején a második vi
lágháború utáni újrakiadások alapján 
írtam meg a szövegem, és ma már tu
dom, hogy a cenzúra belenyúlkált, már 
ezért is az első kiadást kellene végigol
vasnom. Hogy az internálótábor lénye
gében a kisebbségi létezés modellje, ez 
volt a tanulmányom lényege — efölött vi
szont átsiklott annak idején a cenzúra.

Ezzel a könyvvel azért még lenne leg
alább egy évnyi munkám, és azt nem 
tudom otthon csinálni, ahhoz kellene a 
könyvtár.

-  A regényeknek szokott lenni főhő
se, általában negatív hőse is. Annyit el
árulsz ezzel a készülő könyvvel kapcso
latban, hogy ki lesz a főhőse?

-  A főszereplő kétségtelenül Kós Ká
roly. És sok mellékszereplő van abban 
a fejezetben, amelyik az erdélyi törté
nelmi regényről szól, és szintén vázla
tosan van csak meg, valószínűleg még 
el kell olvasnom dolgokat hozzá. A 
transzilvanista történelemfilozófia, ha 
van ilyen, kétségtelenül a Varjú nem
zetségben jelenik meg legtisztábban. 
Ez talán nevezhető jellegzetesen er
délyi narratívának. De természetesen 
más műformák is felbukkannak, mert 
a Varjú nemzetség ugyanakkor tökélete
sen megfelel a Lukács György-féle tör
ténelmi regény ideájának is, amely a 
Walter Scott-i regényre épül, hogy fik
tív és a társadalmi „közepet” képviselő 
főszereplő legyen benne, és a történel
mi személyiségek csak mellékszereplők 
legyenek. Az Ördögszekérben már Beth
len Gábor a főszereplő például, és egy
általán: egész Európán végigsöpör ez a 
fajta „nagy személyiségek életrajza” tí
pusú, azt feldolgozó és átdolgozó törté
nelmi regény (Heinrich Mann, Stefan 
Zweig, a magyar irodalomban Harsányi 
Zsolt majdnem teljes életműve, Móricz 
Erdély-trilógiája stb.). Tulajdonképpen 
a Fekete vőlegények is, az első itthoni si
kerregény is valós és jelentős személyi
ségeket szerepeltet, bár ott vannak fik
tív szereplők is.

Ezt a két vonulatot kell még egy
szer átnéznem, mert nem akarok telje
sen hülyének látszani azzal, hogy ki
mutatom, ez és ez erdélyi inspiráció, de 
kétségtelenül van az egészben valami, 
a szemléletben, a nézőpontokban, né
zőpontváltásokban, amit az erdélyi író 
ad hozzá a korabeli magyar történel
mi regényhez. Ez a többlet szerintem 
elsősorban etikai, és pontosan az ál
talad már említett sztoikus gondolko
dásnak a megfelelője, mert hiszen Kós 
transzilvanizmusa mint irodalmilag 
megformált eszme a Varjú nemzetség
ben éppen azzal a tanulsággal próbálja

felvértezni az olvasót, hogy itt Erdély
ben magyarnak lenni áldozat, és min
dig késznek kell lenni az áldozatra, de 
megéri, mert etikailag ez pozitív prin
cípium.

Ami különbözik a magyarországi tör
ténelmi regénytől, az az, hogy ott min
dig jelen van egyfajta nemzeti eszme, 
ami természetes egyébként. Harsányi 
Mátyás király-életrajza vagy Liszt Fe- 
renc-életrajza arról szól, hogy egy ma
gyar hogy lesz királlyá, illetve hogy 
lesz zseniális, egész Európát meghódí
tó zeneszerzővé. És nem arról, hogy ez 
a folyamat milyen áldozatokra kötele
zi őt. A siker a nemzet sikere, itt pedig 
a nemzeti eszme állandó defenzívában 
van. Ezt a defenzívát a kellő sztoikus 
erkölcstani ismeretek segítenek elvisel
ni.

-  Még egyvalamire rákérdeznék, hi
szen a Korunk márciusi, társszerzőkről 
szóló lapszámában arról írtatok Kántor 
Lajossal, hogy valamiképpen folytatná
tok a Kántor-Lángot, a közösen írt iro
dalomtörténeteteket. Hogy néz ki ez a 
terv?

-  Én egy kicsit másképpen képzeltem, 
mint Lajos, és főleg egy önelszámolásra 
gondoltam. Van a mi közös könyvünk
nek jópár rövidke fejezete, amelyek 
olyan szerzőkről szólnak, akik akkor 
még csak az első lépéseket tették meg 
az irodalmi piacon. Arra lettem volna 
kíváncsi, amit persze nagyjából tudok, 
hogy velük később mennyire foglal
koztunk, és ha foglalkoztunk, mennyi
re igazolódtak a jóslatok. Mert hiszen 
sok jóslat tévesnek bizonyul az idők fo
lyamán. De nem mindig. Ezeket a ré
gi írásokat megfelelő kerettel és esetleg 
visszapillantó önkritikával összegyűjt- 
hetnénk és közölhetnénk. Valamit min
denképpen összehozunk, mindketten 
optimista természetűek vagyunk, jólle
het tudjuk, hogy mindig van gazdátlan 
nyereg, de mindig reméljük, hogy vala
ki más ül fel arra a bizonyos lóra.

BALÁZS IMRE JÓZSEF
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AUREL DUMITRAŞCU 

Laikus ima
(Rugăciune laică)

Atyánk aki szédülten vonulsz könyvtárakon át 
és úgy teszel mintha hallgatnál 
mintha értenél
könyveket eszik egy kígyó bennem 
senki most már nem tudja megölni.
Tudom az izgalmak reálisabbak mint 
ezek a lapok amik éjjel és nappal is 
harapnak és tudom hogy egyedül vagyok és 
végem az asszonyok ugyanúgy meghalnak 
kórházakban várakoznak rám 
betéve tudom már a hajnalt a partot 
a kivirágzott almát tudom tudom.
De mást választanom már nem lehet.

Szarvasvadászat
(Vînătoarea de cerbi)

Amikor először voltam 
vadászaton
a szarvasok sírva kérlelték 
a puska csövét

Amikor másodszor voltam 
mosolyogtak a szarvasok 
mert a húsomban 
rejtekhelyre találtak

Harmadik alkalommal 
már nem vadásztam  
egy asszony ellopta az erdőt.

Mit szólnál egy filmhez? kérdi és eszembe ju t 
apám amint bonaparte életét olvassa a reggelen 
amikor elment.
De senki sem lehet mindvégig idegen. Aki még 
azt hiszi hogy a pipacsok veszekszenek velem 
téved és nem tud semmit.
És milyen reggel az amikor éjjeli lámpák röpköd
nek micsoda egy reggel mondom magamnak. És 
milyen csendben vonul most ez a nő itt a versben.

A z á te jtések  évada
(Sezonul fumisteriilor)

Csak amadeus úrnak nincs a szájában esthajnalcsillag 
most neked sincs egy szerény ajándék oldalán 
mennyi erőszak a szobában és csak a fekete 
váza és a fekete virágok hibásak.
Nem lett volna ott a testem tegnap este 
téged magadon túl is szólítva a száj 
a versből a daliás lopva távozott de lehet 
hogy csak egy halk nyögés volt az.

R övid  e lő a d á s  M -ről
(Scurtă relatare despre M.)

Egyedül mehetett fel a sziklákhoz
mint a semmi lakomája mint egy görcsös vonaglás
(„gondolj a fényűző csótányokra, alázd meg
őket, mérgezd meg teájukat”-  én nem mondtam
neki ilyet) ez olyan lett volna
mint egy különlegesen előkelő koncert
piszkos szitán szűrt közönséggel

az én szerelmem volt ki keverjen még egy lapot a 
játékhoz?
A tüskék felett utak vonultak 
mágusok
alkohol papaverin csalán 
szeptemberben szó nélkül mintha 
félve beigazolódna a kényszer 
kutyákat etetett nagyon türelmes volt

mennyi ideig igazgatta haját a nagy tükörben 
„költő vagy, költő voltod rossz előjelekkel terhes!”

(öngyilkos lett nem tudom kinek 
a nevében
fehér ruhába varrta a folyam)

Hangom a fehér éjszakában
(Noapte albă cu vocile mele)

Messzire a versben
(Departe-n poem)

Leginkább reggelenként kézen fogva vezetek egy 
nőt a versben
remeg és a vörös szél szimatolja mikor 
fúj éppen szegény nő mondom magamnak és 
viszem a kezénél fogva messzire a versben.
Mit szólnál egy teához? kérdi és én csendben 
jósé lezárná Urnára gondolok.

Aurel Dumitraşcu (1955-1990), költő. A román iroda
lom 80-as nemzedékének kiemelkedő alakjaként tartják 
számon. Életében mindössze két kötete jelenhetett meg, 
amelyeket számos posztumusz kiadvány követett.

Az emlékeim közt
hihetetlen tettek maszkok és szorgalmak 
mint egy éjszakai élőlény elborul 
a tekintetem (ti és az istenek) 
miért hogy az én szavaim  
puskalövései a húsnak?

Egyesek városokat alapítottak nevet 
adtak nekik azt mondták nem is gyanús 
az arany.
Szuzában tízezer menyasszony nézte az eget 
(nem hiszem).

Színházat akartam alapítani 
de könyv lett belőle.
A zt hiszem túl jó l nem ismerem

én sem.

J Á N K  K Á R O L Y  f o r d í tá s a i
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SEBESTYÉN MIHÁLY

Kémtörténet
Lombáry Béta asszony minden regge

li sétaútja rendszerint a Keleti Milton 
utca előtt ért véget. Keleti Milton híres 
főttkukorica-árus volt, éppen ennek az 
utcának a sarkán volt felvert helye, ta
nyája, éjjeli hálóhelye -  rejtély, hol főz
te omlósra kukoricacsöveit - , tény azon
ban, hogy olyan ízletes, magát kellető 
volt az áruja, kedvessége meg egyenesen 
lenyűgöző, hogy olvadékony udvarias 
modoráról legendákat szőttek a kukori
cafőző tanfolyamok kezdő Erasmus-ösz- 
töndíjasainak. Mit cifrázzuk: a város 
nevezetessége volt, ameddig élt, éppen 
ez okból a magisztrátus úgy döntött egy 
sima egyhangú ülésén, hogy Milton pa
páról nevezik el az utcát, de mert a tör
ténelemben több Milton is előfordult, s 
szerették volna elkerülni a kellemetlen 
pillanatokat, a Nyugatról jövő szigorú 
kérdőrevonást, ezért a Keleti előnevet 
adományozták neki. Az igazság szerint 
senki sem emlékezett arra, ha a Milton 
kereszt-, avagy vezetéknév gyanánt ve
endő. De hát Szörcsery Pintyő lélekje
lenléte és pontos szögfejtalálata megol
dotta ezt a dilemmát.

Lombáryné asszony mindig megállt a 
mondott sarkon. Voltak, akik esküdtek 
rá, oly váratlanul, hogy még az asszony 
fékeinek csikorgását is hallani vélték, 
sőt volt, aki látta, hogy lökődnek előre 
egy-két millimétert a csontok a tehetet
lenségtől, elnyújtva a bőrt a nő testén 
és arcán. A torzulás csak villanásnyi 
ideig tartott, de a mai nanotechnikák 
mellett ez akár egy örökkévalóságnak 
is tűnhetett, föltéve, hogy rögzítve volt 
valamilyen módon és célból. Holott, 
mint láttuk, csupán sétalépésekben kö
zelítette meg a Keleti Milton utcát, so
ha be nem lépett volna oda, ui. volt só
gora, Szörcsery Pintyő abban lakott.

Belátjuk, hogy egy tekintélyt paran
csoló sógorhoz koránt sem illik a Pintyő 
név, de mit tehetünk, szülei, a jobbágy
ság, a zsellérek és a majorsági cseléd
ség egykor a kisszörcseri Szörcsery kú
riában így becézte és a becézet tárgya 
életben maradván, megmaradt, sőt íe- 
moshatatlanul rajtaragadt az egykor 
kedveskedő pintyőség. Akár tragédiá
nak is felfoghatnók -  sietve jegyezzük 
meg, maga a becézett egyáltalán nem 
így gondolta vagy érezte, mindig há
lás szívvel emlékezett vissza a történe
lem orkánfúvásai által elsodort szülei
re, a jobbágyság és zsellérek hadára, a 
majorsági cselédekre - , hogy a zseniá
lis utcanévadó csak a saját nevén nem 
volt képes változtatni. Pedig számta
lan alkalmat kínált fel számára az 
élet és az Iroda, a hatóság és a halha
tatlanság. A lehetőségek egész soroza
tát öntötte lábai elé, hogy változtasson 
sorsán, gúnyáján, szokásain vagy jö- 
vőjén, ő azonban hajthatatlan maradt, 
rá sem hederített a kihívásokra és be
hívásokra, ment előre, mint általában

a Szörcseriek, akik a történelmi múlt
ban egyaránt bizonyultak hősöknek és 
luvnya elnyomóknak, gyáváknak, kü
löncöknek és hivatali küldöncöknek, 
palástforgatóknak és tömlöctöltelé- 
keknek, vigasznak és végszónak egy- 
egy rosszul sikerült drámában. Nem 
kívánták nevüket megörökíteni a vi
dék múltjáról szóló okleveleken, kóde
xekben, így tehát hiába is járnád be a 
Molyos-Tófenék falvait és városait, az 
emlékhelyeket, várromokat, kunyhókat 
és palotákat, sehol nem találsz egyet
len márvány táblát sem, melyen öröm
mel (meglepve, kifulladva, cserepes 
ajakkal) fölfedeznéd a Szörcseriek ne
vét. Nevüket s árnyékukat kizárólag a 
néma kripták őrzik a szörcseri temető
ben, mely egykor birtokuk része volt, 
elődeik adományozták Kisszörcser fa
lu népének, hálából, mert ... és innen 
már semmilyen nyom sem vezet tovább 
a mondat befejezéséhez.

Lombáry Beáta asszony tehát visz- 
szafordult, megvette minden reggeli 
lapját és croissantját, amit Pelsőcz né
ni sütött, Purchel-Marchell kenegetett 
írós vajjal és Vidombák Mimisor árult 
éppen ott, ahol Kelet Milton szobra ál
lott. Mert hogy — ha még nem mondtam 
volna -  találtak egy Egyiptomból futva 
elmenekült szobrászt, valami Józsefet, 
aki hajlandó volt megmintázni Miltont, 
a keleti főttkukoricaárust fénykép
ről, kisiskolások rajzai és törvényszé- 
kileg hitelesített tanúvallomások alap
ján, amint éppen kis kukoricarobogóját 
betolja a történelem színpadára, még 
a régi macskaköveket is odaképezte a 
bronzalak lába és a kukoricamobil alá. 
A szobor megszólalásig hasonlított Mil
ton apóra (a keletire persze, nem arra, 
ki elgurult paradicsomait keresi nyuga
ton és az angolszász irodalomban külö
nösen hosszan és unalmasan), Molyos- 
Tófenék lakossága csak azt sajnálta, 
hogy nem örökítették meg Milton bácsi 
kedvesen hívogató hangját, amely el
hallatszott a település szűk utcácská
iba, behatolt a lakásokba és felfütötte 
a kukoricaimádók nyálmirigyeit. (Mi
ként a minap Jeff Lumpen, aki Bor
deaux elsőszámú underground klubjá
ban tövig lenyűgözte a közönséget, ahol 
óriási hangulat és telehas mellett mu
tatta be lemezgörgető tudományát. Jeff 
immár a második alkalommal állt a le
gendás Boltraffinó 59 lemezvágói mögé 
telt keblekkel, alig takarózva macska
bőrrel.)

De akkoriban senki nem gondolt a 
megörökítésre, azt hittték, Milton bá
csi és kukoricái örökké élni/főni fog
nak. A lehallgatás végképp nem volt 
engedélyezve, és egykoron az efféle ti
lalmakat komolyan is vették az embe
rek. Még a nagyhatalmak is, akiknek 
titkos ügynöke volt Lombáry Béta asz- 
szony. Reggeli sétái alkalmával ellen
őrizte Molyos-Tófenék hangulatát, az 
utcák tartósítását, besavanyítását, a 
mértékutáni szabóságok mérték előt
ti állapotát, a zárva tartási órák muta
tóit és a menekültek fekhelyének puha
ságát. Tudniillik ekkor már lézengtek

Molyos-Tófenék kültelkein, a fák között 
és a horhosokban bekerítve menekül
tek, akik a háborút nem ismerő mesz- 
szi Gólyafalváról és a District of Gilice 
bombázása elől menekültek. Az előbbi
eket gazdasági menedékkérőknek te
kintette a hatóság, és komoly előkészü
leteket tett, hogy visszatoloncolja őket 
Gólyafalvára, míg a giliceiek Szörcsery 
Pintyő támogását és segélyprogramjait 
élvezték, felvételi vizsga nélkül beirat
kozhattak a Kelet Miltonról elnevezett 
Tengeri Főzéstudományi Főiskolára (ez 
volt a főttkukorica-készítő szaktanfo
lyam hivatalos megnevezése), ahol dip
lomát is szerezhettek, amellyel a Föld 
bármely országában nehézségek nél
kül érvényesülhettek. Hála a globalizá
ciónak, a kukorica már mindenütt ho
nos földünkön, és ahol éppen nem, oda 
Molyos-Tófenékről elegendő mennyisé
gű nyers csövet exportáltak Szörcsery 
Pintyő kukoricaművei.

Lombáry Béta asszony azonban szív
ből utálta sógorát, aki telhetetlen, 
nyers és durvalelkű gamaty alak volt, 
csiszolatlan modorával folyton botrá
nyokat okozott, egyszer például sáros 
patával rálépett a monacói hercegi pár 
kézzel kivarrott goblen nászképére, ami 
egy kiállítás legbecsesebb darabja volt, 
vagy felmászott a víztoronyba és onnan 
bevizelt a tűzoltóság főépületébe. Más 
ízben magát Jeff Lumpent is zavarba 
hozta, amikor többször gátlások nélkül 
hangosan szellentett annak művészi le- 
mezzörgetése alatt, és az erős fartrom
bita elnyomta a pörgetés zizzenését, 
úgyhogy a show teljesen élvezhetetlen
né vált, Bordeaux-ban kétszer is meg 
kellett ismételnie a bemutatót, hogy hi
telesíthesse a sévres-i Nemzetközi Le
mezhitelesítő Iroda. Jeff ezután örök
re eltűnt, soha többé nem állott hódolói 
elé.

Amikor férje hirtelen meghalt — 
mindannyiunk félelme az infarktus vit
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te el sógora éppen Bordeaux-ban volt, 
ahol örömében összetört hetven kris
tálypoharat és a nagykávéház (Grand 
Café) tükreit mindössze néhány moz
dulat árán, ugyanis azt gondolta, hogy 
ezzel is be lehet kerülni a Rekordok 
Könyvébe, de csupán a fizetésképte
len adósok könyvébe írták be a nevét, 
és immár özvegy sógornője kellett kifi
zesse helyette is a kristálytükröket és 
a kávéház metszett poharait, így aztán 
az özvegy is eladósodott a saját ügy
nöksége felé, amely persze volt annyira 
nagyvonalú és nem hagyta, hogy Tófe
nék és Molyos legjobb hírszerzője ran
gon aluli bonyodalmakba viszonyodjon 
ellenőrizhetetlen alakokkal.

Reggeli sétái során a Keleti Mil
ton utca sarkán beszélt néhány szót 
informátoraival, Vidombák Mimisor 
croissant-kínálóval, Márkapostol Má
riával, aki csempészcigarettát árult a 
városi elöljárók engedélyével, Csiszlik 
Ahmed gilicéi menekülttől pedig infor
málódott a Tengeri Főzéstechnikum di
ákjainak világnézeti konfliktusairól, 
időről időre leereszkedett a hírszerzők 
mekkájába, a Férfivezeldedíjtalanba, 
ahol szóba elegyedett Dilinké János- 
né leszázalékolt trafikossal. Tőle tudta, 
mit is beszélnek a város férfi lakosai a 
női fülek hallásviszonyain kívül.

Értesüléseit kódoltan továbbította az 
Irodának, melynek különben Lombáry 
Béta gyűlölt sógora is külkollaborátora 
volt. Ot nem kötötték olyan szoros elő
írások, mint a nőt, a laza kötelmek pél
dául lehetővé tették számára, hogy 
botrányokat okozzon, amelyek aztán 
nagyszerűen beleillettek az Iroda tevé
kenységének álcázásába, figyelemelte
relő puffanásaik segítettek a mozgástér 
kiszélesítésében, a gólyafalvi menekül
tek szorosabb megfigyelésében, a gilice- 
iek titkos eltávolítására vonatkozó ter
vek megvalósításában.

Míg a kukoricák saját levükben To
tyogtak, a Keleti Milton utca pedig él
te a maga kisszerű életét, Szörcsery 
Pintyő elhatározta, hogy megszabadul 
Lombáry Bétától, és egyedüli főügynöke 
lesz a molyos-tófenéki mikrorégiónak. 
Régóta vágyott az egyeduraságra, de 
céljai elérését normális szolgálati úton 
ebben az emberéletben nem látta elér
hetőnek. Lombáry Béta ráadásul foly
ton felszólító leveleket küldözgetett cí
mére, hogy térítse meg becsületbeli 
adósságát, ami a tükör- és pohártörés
sel keletkezett. Ugyanis ellenkező eset
ben tönkreteszi, kicsinálja, beletapossa 
a földbe. Barátunk azonban arra gon
dolt, az asszony zsarolása nem tesz jót 
karrierjének, ezért is szeretett volna 
megszabadulni tőle.

Továbbított üzeneteiben eleinte csak 
utalt arra, hogy egy bizonyos nősze
mélyt, aki hatalmas vagyont örökölt 
férjétől, de azt kristálypoharakra, meg 
velencei tükrökre szórja, túl gyakran 
látni a gólyaváriak menekülttáborá
nak szögesdrótja körül ólálkodni. Az 
irodának megállíthatatlan adatszivár
gást is jelzett. Vajon mit akarhat egy 
ilyen jólöltözött, napszemüveges, flo-

rentinkalapos nő a szakadt gazdasá
gi migránsok ideiglenes táborhelyétől 
nem messze?

Mikor látta, hogy az iroda nem rea
gál túl szívélyesen és érdeklődéssel er
re a vak-is-láthatja típusú feljelentésre, 
úgy döntött -  körülbelül két hónap alatt 
jutott erre a megállapításra -  , hogy to
vábblép, nevesíti a nőszemélyt, sőt azt 
sem átallotta hozzáfűzni, hogy egy gó
lyavári magas, kifejezetten karvalyké
pű férfival többen is látták csókolóz- 
ni a drótkerítésen át, mit sem törődve 
az éles pengékkel és tüskékkel, az ala
csonyfeszültségű árammal, őrséggel, a 
közvéleménnyel, ami az iroda jó hírne
vét és tevékenységének zavartalansá
gát is könnyen kompromittálhatja a kö
vetkező hetek folyamán.

Az Iroda kelet-európai részlegének 
vezetője, maga Gandolph Radovich- 
Chirkecomb nyugállományú ezredes 
utazott személyesen Molyos-Tófenék 
térségébe kivizsgálni az ügyet. K. me
gyei jogú város nemzetközi repülőtéren 
Szörcsery P. külügynök taxival várta. A 
gépkocsivezetőt, mint felesleges szem
tanút, egy útkanyarban a szakadékba 
lökték. (Kisebb agyrázkódással meg
úszta, de semmire sem emlékezett, ami
kor a baleset körülményeiről faggatták 
a rendőri szervek.) Ezután Radovich- 
Chirkecomb vezető hírelemező több 
napra beszállásolta magát a Keleti Mil
ton utca másik sarkán álló Grand Hőtel 
de Ville-be.

Az tűnt fel neki, hogy az asszony 
rendszeresen megsimogatja a szob
rot, kis cédulát csúsztat Milton bácsi 
szájába, de azon csak a szokásos jókí
vánságokat találta a vegyelemzés. Ál
talánosan voltak megfogalmazva és al
kalomhoz illően, rendszerint a város és 
a vidék kiemelkedő személyiségeit kö
szöntötték, akik erre számítottak is.

Kigyalogolt a menekülttáborhoz, vé
gigjárta a kerítést, de sehol sem talált

lenyomott fűcsomókat, melyek a sze
relmi vagy egyéb okból létrejött légy
ottra utaltak volna. Mi több, lehallgat
ta Lombáry Béta assszony telefonjait, 
de azok csupán szokásos on line vásár
lásait erősítették meg, semmi sem utalt 
üzeneteinek kódoltságára, éppen ellen
kezőleg maga is meggyőződhetett, hogy 
a nő ritka ronda és kibírhatatlan rekla
máló, akitől minden kereskedő, on line 
áruházi alkalmazott sikoltva menekül, 
ha csak meghallották a hangját, jelleg
zetes, követelőző hívását. Nem tehettek 
azonban ellene semmit, mert naponta 
megismétlődtek a jelenetek, és főnökség 
hajthatatlan volt, példásan ki kellett 
szolgálni a város leggazdagabb vevőjét.

Felvételeket készítettek Beta asz- 
szonyról, hosszasan tanulmányozták, 
különleges nagyítókkal vizsgálgatták, 
de az elegáns öltözetén és kecses tartá
sán kívül csupán hét darab, egyenként 
kilenc milliméteres ráncot fedeztek fel 
a szeme körül, ami sajnos egyre csak 
mélyülni fog előreláthatóan. Arca má
sutt azonban teljesen sima volt, a púder 
és külmáz semmi szégyenletes öregsé
gijelet nem takart. Tiszta volt, akár tu
lajdonosa.

Ezek után Gandolf Radovich- 
Chirkecomb ezredes maga elé rendel
te Szörcsery Pintyő (Péter) ügynököt, 
és szigorúan megfeddte, miféle rémhí
reket terjeszt, hiszen Lombáry Béta hi
ba nélkül végzi dolgát, és nem merült 
fel ellene korábban sem bármi néven 
nevezendő kifogás. Ellenben az iroda a 
továbbiakban eltekint Sz. P. szolgála
taitól, különösen szégyenletesnek tart
ja a bordeaux-i szellentés botrányos ese
tét, amely úriemberhez egyáltalán nem 
méltó magatartásra és a neveltetésében 
mutatkozó szakadékos hiányra utal. 
Ilyet legfennebb és utoljára a gimnázi
um alsó tagozatán, az első félév első hó
napjaiban engedhet meg magának egy 
vacak középosztálybeli.

De hát komolyan bevált, védeke
zett kétségbeesetten a letolt, ügyefo- 
gyott ügynök, hiszen ezalatt lehetett 
leleplezni Jeff Lumpen bűnös üzeme
it, a lemezgörgetéssel tulajdonképpen 
harminc gólyavári illegális szökevény 
becsempésését segítette volna elő, aki
ket diverzáns tevékenységekre -  jele
sül kukoricahamisításra -  képeztek ki 
a bukott haramiák.

Felejtse el az egész dolgot, tanácsol
ta neki az ezredes, kissé megemelve 
hangját és ülepét. A gégefőben képző
dő hang parancsoló volt és mindent le
záró. Szörcsery Pintyő lehajtott fővel 
lépett ki a Grand Hőtel de Vilié kapu
ján félórával később. Még megivott egy 
félliter tófenéki molyos ezerjót és mege
vett Placsintár H. kukoricalisztből sü
tött pogácsájából hat vagy hét darabot. 
Legalább is ezt találták a gyomortar
talom átvizsgálatánál másnap K város 
Bonctani Intézetének munkatársai, mi
után átvágott torokkal és bokával be
szállították.

Lombáry Béta asszony évek óta elő
ször aludt nyugodtan gólyavári szerető
je menekültvánkosán.
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CZAKO GABOR 
/ /
Osnyelv-e a magyar?
Nyelvészetünk homályos foltocskái

Ezt a kérdést sokan fölteszik mosta
nában, mióta Nyelvédesanyánkkal kap
csolatban számos új gondolat, ismeret és 
kérdés merült föl a genetika, a történe
lemtudomány, a régészet, sőt a nyelvtu
domány és a mindennapi nyelvhasználat 
részéről.

A finnugor>magyar leszármazástan és 
vele a néprokonság eszméje megdőlt, a 
nyelvi rokonság húsát vesztett maradéka 
pőre csontvázként didereg a messzi észa
kon. Éppen egy esztendeje jelentette be 
halálhírét fő-hunfalvysta professzorunk, 
midőn Akadémiánk hivatalos lapjában, 
a Magyar Tudomány 2015. márciusi szá
mában megírta, hogy a nyelvrokonság 
kérdésében viták már nincsenek, mert 
minden „fő’ van födözve”. Más szóval a 
finnugor rokonítás története lezárult, is
mét más szóval a kérdés kimerült, tehát 
halott, muzeális emlék lett. Hasonlóan a 
kártyavetéshez vagy a csillagjósláshoz 
és az ó idők számos hajdani tudományá
hoz, melyeknek története ekkor vagy ak
kor lezárult. A róluk szóló értesülések 
átkerültek a kultúrtörténet regényes 
lapjaira.

Ugyanez a tévhit terjengett a fiziká
ban is a XIX. század végén, amikor lebe
szélték a tehetséges fiatalokat a fizikus 
szakmáról, hiszen csak az abszolút fekete 
test sugárzásával és a fénysebesség mé
résével kapcsolatban merült föl két ho
mályos foltocska. Nos, e két homályos fol
tocskából robbant ki a modern fizika a 
múlt század elején...

Akárhogyan is állunk a finnugor meg 
egyéb nyelv- és néprokonságokkal, az ős- 
nyelv-kérdés nyitva marad, csónakunk 
mindenütt a „semmiben hajóz”. Ha pél
dául Hunfalvy Pálnak és híveinek nyelvi 
és népi leszármazási hiedelmét fogadjuk 
el, akkor is történelmi, nyelvi szempont
ból adatmentes térbe jutunk, ahol csak a 
föltételezések közt válogathatunk, de bi
zonyítékra sehol nem találunk. Még in
kább így vagyunk az újabb ősnyelv-teó- 
riák világában, melyek immár százezer 
évekkel ezelőttre teszik a magyar nyelv 
kialakulásának idejét. Abba a nehezen 
meghatározható korba, melynek esetle
ges emberlakói és a homo sapiensek ma
radványainak viszonyát sem tisztázta a 
tudomány. Ide vág, hogy a szorosan vett 
kultúrával kapcsolatos legrégebbi emlé
kek: rajzok, szobrok, hangszerek stb. csak 
néhány tízezer évesek. Jócskán akadnak 
köztük rovásírásra emlékeztető jelek, de 
hogy eredetileg milyen nyelven voltak ol- 
vashatók/értelmezhetők, s kik alkották 
ezeket, nem tudjuk.

Nem zárható ki, hogy az ábécék a régi 
időkben is ugyanúgy kölcsönződtek in
nen oda, mint manapság. A legismertebb 
példa: a római kereszténység hagyo
mányát követő népek mind a latin ábé
cé alapján fejlesztették ki írásukat, de 
ki gondolná, hogy pl. a francia chevaux,

az angol horses, a horvát konji jelenté
se azonos a magyar lovak szóval? Mi
ért? Mert az azonos vagy hasonló ábécék 
használatából nem következik az érin
tett nyelvek hasonlósága, még kevésbé 
azonossága. Hab a tortán, hogy a nyel
vek hangkészlete sem azonos. A számos 
példa közül egy: a 22 betűből álló latin 
ábécét a magyar esetében több mint két
szer annyi hangból álló nyelvekre kellett 
alkalmazni. A Halotti Beszédben há
romszor szerepel pl. a gyümölcs szó. Tes
sék megszámolni, hány hangjára van la
tin betű?

Cirill és Metód a latinnál sokkal lá- 
gyabb szláv hangzások rögzítésére új 
ábécé készítését látta szükségesnek.

Az etruszk-magyar rokonság hívei lel
kendezve fedeztek föl az etruszk emléke
ken a mi rovásunkhoz hasonló jeleket. 
Ennek ellenére írásuk, ha úgy tetszik, 
írott emlékeik, magyarul mégsem olvas
hatók.

mmxwi
Etruszk írásjelek — A fenti sor et
ruszk nyelvű olvasata (jobbról bal
ra): etrnskisgf

Az alsó sorban a megtévesztésig 
hasonlatos magyar rovásírás betűi 
láthatók. Olvasatuk: (szintén jobb
ról balra) piatéöszénú.

Vagyis a két jelsor távolról sem egye
zik: ami nálunk a, az Toszkánában egy
koron /'-nek hangzott, a magyar sz i-nek, 
és így tovább.

Néhai drága barátom, Varga Csaba 
rajzfilmrendező és nyelvkutató számos 
őskori barlangrajzon és egyéb leleten ta
lált rovásra emlékeztető jeleket. Ám az 
sajnos feledésbe merült, hogy a korabeli 
emberek miként olvasták őket.

Nos, az történhetett, ami a latin ábécé
vel, a cirillel vagy a kínaival, arabbal: a 
rovás eljutott különböző népekhez, ame
lyek a maguk nyelvének képére és hason
latosságára igazítva használatba vették.*

Nyelvészetünk első homályos foltocs
kája a magyar nyelvnek a Czuczor— 
Fogarasi szótárban leírt rendszere a han
gok érteményhajlamától a reájuk épülő 
2305 szógyökön át a szavak végtelen so
kaságáig és nyelvünk egészének, vagy
is egybefüggő, szerves, önépítő szabály- 
rendszeréig. Ez nem zárja ki más nyelvek 
hatásait, de nem igényli sem finnugor, 
sem más nyelvős föltételezését. Többek 
közt azért sem, mert a finnugor nyel
vekről igen kevés adatunk van, hiszen 
csak újkori nyelvemlékeik vannak, így az 
egész elmélet következtetések és a rájuk

épített kikövetkeztetett következtetések 
kártyavára.

Az első ködfolt mélyén sötétlik a má
sodik.

Ez pedig nem ködöcske, hanem feke
te folt: nyelvészetünk uralkodó főiránya 
nem ismeri a magyar nyelvet. Mi több, 
nem is érdeklődik iránta. Az érdeklődők
re pedig fütyül.

Márpedig anyanyelvűnk föntebb jel
zett önépítő képességének akad logikai 
támogatója is -  nem akárki.

Bolyai Jánosnak, a legnagyobb magyar 
tudósnak, szenvedélye volt a magyar nyelv. 
Különleges rövidítésekkel írt följegyzése
inek egyik megfejtője Oláh Anna fizikus. 
Az ő összefoglalása szerint Bolyai János 
céljai közt elsődleges volt az, hogy magyar 
nyelven, mégpedig közérthető kifejezések 
használatával fogalmazza meg a tudomá
nyos igazságokat. Másodszor fontosnak 
tartotta kimutatni az adott magyar szak- 
kifejezések kialakulásának fejlődéstörté
netét — ismerve a leírt tudományos foga
lom kialakulásának kultúrtörténetét.

Oláh Anna azt is kiderítette, hogy Bo
lyai János arra a meggyőződésre jutott, 
hogy a magyar az egyik legősibb nyelv, 
mert az egész magyar fogalomkészlet ér
telmes egytagú gyökszók egybe forrasz
tása révén épül föl. Bárhogy fejlődik a tu
domány, bármilyen frissen fölfedezett 
jelenségekhez kell új fogalmakat társíta
ni, a gyökök ragasztásával a magyar foga
lomrendszer a végtelenségig fejleszthető.

Gondolatmenetének logikájából követ
kezik, hogy gyökrendszerünk nemcsak a 
tudományos nyelv, hanem a mindennapi 
szóbeszéd folyamatos megújítására is al
kalmas.

Tudtommal eddig senki nem járt utá
na a határoknak, vagyis annak, hogy a 
magyar gyökök és toldalékok együtt mi
re képesek...

*
Tudjuk, hogy Bolyai János 1860. ja

nuár 27.-én meghalt, tehát a Czuczor- 
Fogarasi Szótár első kötetének megjele
nése — 1862 — előtt. Honnan tudott akkor 
nyelvünk gyökeiről és azok működéséről? 
Nos, a szógyökereket többen is „fölfedez
ték” akkoriban, pl.: Kresznerics Ferenc: 
A magyar nyelv szótára gyökerészettel 
és deákozattal, gr. Teleki József: Egy 
Tökélletes Magyar Szótár elrendelteté- 
se, készítési módja, Keresztesi József: Bár
kai nyelv. Mindezek tetejében Bolyai Já
nos barátja és háziorvosa, Engel József 
nyerte az Akadémia gyökgyűjtő pályáza
tát A magyar nyelv gyökérszavai c. mun
kájával. (1839.)

*

De nem kell visszamennünk a kor 
szakirodaimáig, ha komolyan vesszük 
Bolyai János véleményét, miszerint nyel
vünk gyökrendje mindenkor képes előál
lítani a bármely korban szükséges szava
kat.

Az ősnyelv-kérdés talán megközelíthe
tő az őssejt-hasonlattal is és viszont? De
erről majd máskor.

*
A gyökrendszer léte, és használatának 

főbb elvei az értelmes emberek előtt min
denkor közismertek voltak, közéjük értve 
a magyar anyanyelvű kisgyermekeket is.
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FISCHER BOTOND

N iko tin
Ma halt meg apám. Vagy talán tegnap, nem is tudom pontosan.
És mégis be akarják tiltani. Zárt helyeken. Apámat.
Apám sima Carpaţi volt, Winchester volt, Camel volt, 
lassan lett apámból nikotin, ötven év alatt, előbb csak a tüdeje,

aztán belülről kifelé egyre inkább. 
Sárga az ujjam az apámtól, elszívok napi harmincat.
Aztán rák lett belőle, előbb csak a tüdeje, aztán belülről kifelé egyre inkább. 
Betiltják a rákot.
Kérem, tiltsák be a rákot.
Kérem, tiltsák be apámat.
Cigizett az autóban, mi, a tesómmal ott ültünk hátul, 
mikor a gyárból hazajött, csendben kellett maradni, 
ha délután lepihent, csendben kellett maradni, 
ha ivott, jobb volt csendben maradni.
Mikor megölelsz valakit, és a péniszeddel érzed a péniszét,

akkor egyforma magasak vagytok? 
Néha becigizek az autóba, igaz, csak ha nincs ott a kisfiam,

de a füst és a szag beivódik a kárpitba. 
Idegesít, ahogy ordít a gyerek, fáradt vagyok.
Belefáradtam.
Hogy írjak így, itt zajong mellettem.
Nem tudom ezt a kurva verset se megírni így, 
nem tudok rímeket keresni, 
nem érzek semmilyen ritmust, 
itt vinnyog mellettem.
Egyedülálló apukát játszok, fürdetlek, öltöztetlek, kakaót csinálok,

mesét olvasok, porszívózok, kenyeret pirítok, rendet rakok,
verset írok, kussolj már!

Kérem, tiltsák be az apákat.

Teodora
legyen egy tornác mindig a zsebben 
összecsukható őszi napsütés 
főzöm a kávét, míg belerebben 
a depressziónkba egy foszlány, egy mondat

egy beszélgetés félreérthetősége, 
de ez a tévedés is csillog, 
mert ugye zsebretettük istent 
az ima is instant, te meg csak csillag

csillag a gyönyör huzatában.
Szerintem én is az vagyok.
A mindennapok paplanhúzatában 
bújjunk el, gyere, a zsebünk itt is 
ragyog a sötétben. Kilóg a fény széle.

Legyél a kávé, egy rím a sorvégre, 
legyél a reggel, a lélegzés íve, 
és persze a kérdés: dansezi cu mine?

Talán  decem ber
narancshéj sötét 
szánkózik az orrnyergemen 
az éjszaka tétova
az álmom ostoba sültszag kavarja fel

zenélő képeslapok
hiánya kong a postaládában
szorong a címzett
az idén is jó  lett a kötött kardigán

narancshéjsötét
gyomorsavörvénybe bámulok
apa szemébe valahol
ahol inkább az alkohol csillog a hártyán

villanyvasutat kaptam
a jézuskát nem ismerem
rossz gyereknek rossz ajándék
én ma este apával mennék ahová ő  megy

narancshéj sötét
ritmus a rothadás
szőnyegbe ragadt tűlevelek
becsomagolom amit én nem merek megkapni

narancs a vékonybélben
bennem egy csecsemő teste
sötét héjjá hámozva
majd jövőre elhozza a jézuska talán

VÁRADI NAGY PÁL

A láthatatlan  
mozdony
Az utasokkal teli peronoktól messze, a 

rendezőpályaudvar túlsó feléből kifut egy 
régi iparvágány a kukoricás mentén, a ma 
már csak téglaszínű rakásokként meglévő 
gyár gazos udvarán át, egy egyszerű vál
tón keresztül, és ismét a mezón egy holt
vágányban ér véget. A foldhalomból kiál
ló kampón rozsdás viharlámpa lóg. Ezen 
a holtvágányon áll a láthatatlan mozdony.

A láthatatlan mozdony nyilván fekete, 
itt-ott rozsdás, mert milyen lehet egy gőz- 
mozdony ennyi idő után. Vagy meglehet, 
h o g y  i n k á b b  s z ü r k e ,  s o k  k o r o m m a l - m o -  
csokkal, olajba ragadt porral, amilyen egy 
megviselt dízelmozdony. Vagy lepattogzott

festékű, rozsdás, megfáradt rugójú így le
eresztett áramszedós villanymozdony ab
ból a fajtából, amely egymaga vígan elhú
zott több tucat megrakott tehervagont még 
úgy is, hogy nem egy féktuskó be volt szo
rulva, vörösen izzott és a sínekre csöpögött. 
A láthatatlan mozdony láthatatlan, így 
nem tudni pontosan, milyen fajta, mennyi 
a végsebessége, mennyi a teljesítménye.

Vannak pályaszakaszok, ahol már nem 
járnak vonatok és megfakult a sínkoro
na, kivéve ahol autóutat keresztez a vasút. 
Nagy melegben érződik még a talpfákat 
tartósítani hivatott vegyszer kigőzölgése, 
de a  sínek között g a z  serken, bokrok nő
nek, fák vastagodnak, az állomásépületek 
és bakterházak beáznak, tetejük besza
kad, a téglákat elhordják, megrogynak a 
hidak, kimossa az árvíz a töltést és a sínek 
a levegőben ívelnek hosszú métereken át, 
l ó g  r ó l u k  a  t a l p f a .  H a l l g a t n a k  a z  a l a g u t a k .

Időnként, mikor nem figyeli senki, 
messze a hegyekben mintha visszhangoz

nak valamit a sziklafalak, felvágódik egy- 
egy beszorult, rozsdás váltó, reccsennek 
a hasadozó síntalpak, megmozdulnak az 
alátétek a lazuló csavarok alatt, és átáll 
egy-egy jelzés a keskeny peronok végi osz
lopokon. De az is lehet, hogy csak a szél.

Ahogy a személyvonat befut a város
ba, fokozatosan szűkül a táj a sínek men
tén. A szántóföldeken túlról autópálya 
szegődik a vasút mellé, abból leágazik 
a bekötőút, az autópálya ismét eltávolo
dik, következnek a gyártelepek, üzemek 
és nagybani lerakatok, a volt kaszárnya. 
Autókereskedés, fényes áruházak, mo
telek aprózzák fel mind inkább a teret. 
Ez még nem a város, vannak még kisebb 
szántóföldek, utánuk és a régi ipartelep 
után következnek csak a házak. Ezen a 
részen, még a rendezőpályaudvar csat
togó váltóin innen van az a kukoricás, 
amely körbenövi a téglaszínű omladékot, 
ahová kifut az a holtvágány, amelyen a 
láthatatlan mozdony áll.
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Alább, illetve a Pavilon 420 következő számaiban sorra közöljük a Helikon és a Perspektíva diáklap által meghirdetett Szalonpunk 
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Nagy Benjámin, Pataki Anett.

PATAKI ANETT 

Éjszaka a peronon
Langymeleg tavaszi éjszaka volt az 

üres peronon. Dani léptei után meg-meg- 
csörrent a táskáján hordott kutyalánc. 
Nem tudta, mikor jön a vonat, náluk 
még nem telepítettek digitális kijelzőket. 
Csak a következő állomásig szeretett vol
na eljutni, aztán onnan már haza tudott 
sétálni, és talán éjfélre haza is érhet. Ak
kor az anyja sem aggódna nagyon. Mond
ta neki, hogy átmegy sörözni a haverok
hoz, de sokszor mintha a falnak beszélne.

Nem volt késő, szívesen maradt volna 
még, de szétszéledt a társaság. Asszony, 
gyerek, munka — mindenkinek megvolt 
a maga kifogása. Alig néhány óra múl
va Dani is a vonatot fogja várni, hogy a 
reggeli tömegnyomorban beérjen a mun
kahelyére, ahol ingben és nyakkendőben 
szkenneli a dokumentumokat a bankban. 
Szkennel, fénymásol, hoz ebédet a töb
bieknek. Egyedül ő az, akit sosem osz
tanak be egy asztalhoz sem, hiába ban
ki ügyintéző. Dolgozni normális külsővel 
jár, de a főnöke szerint a fültágítótói meg
nyúlt cimpa, és a kis lyuk az alsó ajka 
alatt, ahol egyébként a piercingjét hord
ja, taszítja az ügyfeleket. Pedig csak ak
kor látszik igazán, ha mosolyog.

Dani felült a rozsdás korlátra, és úgy iszo
gatta a maradék sörét. Jobban szeretett az 
alterboltban dolgozni, ahová csak délelőtt 
10-re kellett járnia, hogy együttese« póló
kat, táskákat, kitűzőket és lemezeket adjon 
el hozzá hasonló külsejű embereknek. Akko
riban még a haja is hosszú volt. Ez önmagá
ban elég lett volna a falujában a különcség
hez, de Dani akkor lett helyi sztár, amikor a 
legnagyobb bulvárlap leközölte a képét -  el
foglalt vagy fél oldalt. Az a szám egy augusz
tusi napon jelent meg, és a Sziget Fesztivál
nak szentelte a hátoldalt. Dani hatalmas, 
égnek álló, pirosra fújt taréjjal jelent meg 
az eseményen, és a kép azt örökítette meg, 
ahogy a napsütésben nagyot húz a söréből.

Amit most ivott, elfogyott, és éppen 
el akarta dobni az üres dobozt, be a bo
zótba, amikor valami mellé ugrott. Nem 
csak úgy valahova mellé, hanem ponto
san mellé, a korlátra. Egy béka volt.

Mivel nyaka nem volt, egész testével 
fordult Dani felé. -  Szervusz, Dani! -  kö
szönt neki.

Dani rámeresztette a szemét, de a folt 
még mindig leginkább békára hasonlított 
a lámpafényben. Eszébe sem jutott visz- 
szaköszönni.

-  Te egy béka vagy -  jelentette ki Da
ni, aki eddig nem érezte magát spicces
nek, de most kétségei támadtak.

-  Miért, te mi vagy? -  hangzott a fleg
ma válasz. A békát sérthette Dani udva
riatlansága.

-  Mi? Hát ember...
-  És még?
-  Mi még? -  nézett döbbenten Dani.
-  Férfi, nő, rendőr, pedofil, politikus? -  

sorolta a béka, hogy megmutassa, meny
nyi mindent lehetett volna válaszolni az ő 
egyszerű kérdésére.

-  Férfi... -  mondta Dani. Érezte, hogy 
ez nem elég, de ő nem volt különösebben 
semmi. -  Punk. -  tette hozzá végül.

-  Mi az a punk? — kérdezte a béka, 
mert ezt még sosem válaszolta neki senki.

-  Az egy zene — nevette ki őt Dani.
-  De te nem vagy zene — okoskodott a 

béka.
-  Nem.
-  Akkor mi az a punk, ami nem zene?
-  Azok a punkok, akik lázadnak a sza

bályok ellen — oktatta a békát Dani.
-  Lázadnak? Mint te azzal, hogy eldo

bod a sörös dobozt, amikor két méterre 
van tőled a szemetes?

-  Igen. Ha akarom, eldobom. És nem 
egy béka mondja meg, hogy mit csinál
jak — nevetett Dani, és eldobta a szeme
tet, messze a fűbe.

-  Akkor ki mondja meg?
-  Senki... én.
-  Senki vagy? Azt hittem, punk. -  gú

nyolódott a béka.
-  Punk vagyok, te nyomorult! — för- 

medt rá Dani, és le akarta csapni az álla
tot, de az leugrott a peronra.

A sínek felől ismerős sistergés hallat
szott, közeledett a vonat. Dani felnézett, 
és már látni is lehetett a szerelvény fény
szóróit.

-  Akkor én is punk leszek! — kiáltotta 
a béka, és a vonat elé ugrott.

Túl gyorsan történt, Daninak fogalma 
sem volt, hogy a béka szétkenődött a vo
nat elején, a kerék alá szorult vagy éppen

szerencsésen átjutott a túloldalra. Meg 
akarta várni, hogy elmenjen a vonat és 
körülnézhessen. Nyomokat akart keresni 
és kideríteni, mi történt, de eszébe jutott 
a bank, ahonnan a héten már kétszer ké
sett. Miután felszállt az utolsó kocsiba, a 
kalauz megfújta a sípot, és a vonat újra 
elindult.

NAGY BENJÁMIN

Akkor pedig 
színről színre
i.
A vadludak évről évre hozzád jönnek 

vissza. Leszállnak, hevernek a fűcsomók 
között. Csattogó szárnycsapásokkal ér
keznek északról.

Hajnalodik.
Régen úgy tartották, hogy a ludak köl

tözéskor a Holdra mennek, ott vészelik át 
a telet.

Tavaly jöttek először. Untam és nem ér
dekelt; azóta felmagasztaltam őket. Ok az 
én aranyborjaim. Mikor hátrakerült a fe
hér kisasztal: hamar hozzászoktak. Mi 
nem tudtunk, de nekik sikerült. Néha csak 
távolról imádom őket, bögrémmel a poros 
ablaküvegen át. Miközben azon képzelgek, 
hogy valahol az elfüggönyözött szobában 
fekszel meztelen. Csupasz végtagjaid kör
befonják a mosott ágynemű huzatját, kó- 
cokkal betakarod a kispárna ronggyá fe
küdt foltjait. A ludak sokszor kopogtatják 
csőrükkel az üvegezett, hálószobái tolóaj
tót, de nem felel senki. Múltkor elhúztam 
a függönyt, véletlenül, és ők odarohanva 
fürkésztek befelé. Délutánig nem hagyták 
abba a gágogást, mikor rájöttek, hogy is
tenünk nem fekszik meztelen az oltáron. 
Folyamatosan nevét gágogták bele a kerti 
asztal lábába. Akkor hagyták csak abba, 
amikor közéjük vágtam egy bögrét. Színü
ket sem láttam azóta. Nem akarom elűzni 
őket, így ízibe magokat szórtam szanaszéj- 
jel a kertben, hátha nem hagynak el. Hi
szen valamit mégis kéne tennem, valamit 
a gyötrelem ellen.
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Ami biztos, hogy nem árulom el nekik: 

egy hajnalon mentél el. Megpróbálom kö
pönyegemet magamra ölteni és halandó 
prófétaként belevezetem ó'ket a tudatlan
ságba, hagyom megpihenni ó'ket a fehér 
asztal kánaáni árnyékában, kettészakí
tom nekik a háborgó tengert, és nem csa
pom össze kezem, amíg át nem kelnek. 
Kicsit félek, hogy lassan megutálnak. Ha 
észrevennék hiányod, a jelenlétem már 
nem győzné meg ó'ket.

Mert hiszem és vallom, hogy te egyko
ron vadludam voltál, amely hagyta, hogy 
lenyessem szárnyait.

III.
Előveszed kulcsaid, bejössz az ajtón. A 

konyhában állok. Mellém lépsz és megtaní
tasz gágogni. Én szemedbe nézek és hang
talan maradok, mert még nem vagyok 
kész, hogy belépjek az Örök Élet ígéretébe, 
így nem hagyhattál volna magamra.

Kérlek, mutasd meg tollaidat barátaink
nak, engedd őket, hogy az ígéretből a meg
talált Paradicsomba totyogjanak át. Akkor 
már képes leszek elengedni őket. Azonban 
még most most van, és nekem istent kell 
csinálnom, aki fenn ül, és látva lát engem. 
Elhiteti velem, hogy nem tudnál elhagyni: 
megvárlak. A gondosan bepakolt dobozok 
a hátsó ülésen porosodhatnak. Visszapa- 
kolás közben mindennek látszik az eredeti 
helye, visszaállítható az egyensúly. A csen
gettyű kör alakú porcelánját helyezd a por 
által kirajzolt alakzatba és így tovább. Hát
rafelé sétálok keresztül a szobán, hogy úgy 
tűnjön sohasem mentünk el. Ez pedig nem 
a kitalált eljöveteled csupán.

IV.
Próbáltam az egész ház rendjét meg

őrizni, bebetonozni még az eget is. Min

den csillag ugyanott álljon, és ne csupán 
a múlt egy felrobbant emlékképe legyen. 
A hold is, a szél is úgy fújjon, a levél is 
ugyanúgy essen le. Egyedül a templom fi
zikai jelenvalójába rondítottam bele. A len
ti fürdőben kiégett a kád. A díszpárnáidat 
köptem teli vörösborral, áldozati célból. A 
kádba raktam őket, sarkukat meggyújtot
tam. Táncoltam. Az égő áldozat: jól sike
rült. Aznap annyira kiütöttem magamat. 
Feküdtem a fürdőszobapadlón, a párnák 
füstje keringett a kiolvadt zománc közül, 
és csupán nyitott szemeimmel farkassze
met néztem a negyedórás hányásommal. 
Akkor esküdni mertem volna, hogy én sza
kítottam. Nem te voltál, aki éjjel belopako
dott a csend árnya alatt, és a felső polcon 
tartott körömvágó ollóval kiherélt. Elcsen
te hitemet. Csordogáló véremmel nyaka 
köré langyos köpönyeget készített. Nem!

Én egyenesedtem fel, és én küldtelek el, 
és én mondtam: találtam valakit, aki a vál- 
lamra lépett, és felsegítettem trónusára.

V.
A fehér asztalkát nem tudom, miért 

hagytad a cseresznyefa alatt, de kettévág
tam. Kivágtam minden egyes fát a kertből, 
hogy feldarabolva áldozati máglyát építsek 
fel a szín mögött. Szétesett a nappaliban a 
polc is. Helyére odahúztam a nagy sárga 
kanapét, hogy nézhessem a ludakat.

Ma esik.
Lassan esteledik. A vakság túlrepít 

testemen.
A kiivott bor után ott ültem magam

mal szemben és életemben először rohad- 
tul nem tudtam, mi legyen. Férfiatlano- 
dom. Kortyolva, egyedül a bűnös szájam 
íze húzza össze számat. Meg kéne bán
nom, hogy szűzies testedet dobtam oda 
az oltárra, és érted fohászkodom.

Hozzád.

VI.
Az első lúd nyakába teljesen belenyom

tam a konyhakést. Izmaim megfeszülve 
szorították a tátogásra vágyó csőrt, csak 
a kifolyó vérre tudtam koncentrálni, ami 
az ölembe patakzott. A másodikat berán
gattam a szobába. Szárnyra kapva leverte 
a csillárt. Levágott fejét az előzőére dob
tam. A harmadiknak elsőként szárnyait 
vágtam le, a mellrésztől kezdve. A csőrei 
ököl nagyságúra nyíltak, és belerémült az 
éjszakába. Csókot leheltem feje búbjára, 
majd a két szárnyat a fejjel együtt bevág
tam a sarokba. Az utolsó kettőre kötelet 
kötöttem és kivittem őket a vihar alá. A 
tornácra érve rögtön széttárták szárnyu
kat, és felreppentek. Megrántottam a kö
telet. Rutinnal nyestem darabokra őket. 
A tetemeket felemeltem, és kisétáltam a 
szín mögé. Mindenütt a frissen ázott fű 
szaga terjedt. A vihar továbbvonult.

Alkoholt öntöttem az átázott fahasá
bokra.

VII.
Amikor majd egész éjjel egymás sze

mébe bámulunk, elmesélem, ahogy imá
im közben lángoszlopok jelentek meg, és 
egy város pusztulását láttam.

Amalia Crişan: Forrás

Pataki Anett: 1992-ben született Székesfehérváron. Jelen- Nagy Benjámin: 1993-ban született Szikszón. Jelenleg a buda- 
leg a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen tanul pesti Károli Gáspár Református Egyetemen tanul irodalom- és 
japanológiát mesterszakon. kultúratudományt mesterszakon.

SÁRKÁNY TÍMEA 

fény, törlés
tudnod kell rólam, hogy indulás után 
mindig elalszom, másképp nem lehet 
kibírni tizennégy óra éjjeli buszozást, 
azon az éjszakán óznék álmodtam magam, 
suta, éles járású, kecses hallású gida, 
körbeszaglásszák hímek, nászra hívót 
bőgnek neki sötét árnyak alatt, 
nem elég, ő  a fénnyel szeretkezne, 
szagfoszlányban, patasüllyedésben, 
bőrt karcoló ágak közt űzi csak egyre 
az éjszakában kigyúló és azonnal elalvó.

nagyon haragudtam a sötétre, 
befedi az elfekvő fűszálakat, 
lerágja a fák kérgét, megtépázza 
a fa- és háncsedényeket, 
szomjam nem csillapítja patakvíz, 
tikkadástól szédülve loholok, 
összeesem és a combtőig érő fűből 
lesem a záróvonalat mosó reflektorokat.

patára állva nekirontanék a világnak, 
hadd súrolja végig bundám 
lápi fű, tölgyág és szél. 
s ahogy aszfaltra koppanok 
surranó fényt nyelek fulladásig.

olaj nélküli bélyegzőfesték  gumis 
bélyegzőhöz
nem ír jó l a tollad, és több hetes
szerencsétlenkedés után,
mikor már kivetnéd a frissen vásárolt
tintát (mennyit hajkurásztad, hogy feketét találj),
rájössz, hogy ezt nem töltésre gyártották,
hanem pecsétnyomásra, elgondolkodsz,
hogy a keresésbe fektetett időt és energiát
nem akarod eldobni magadtól.
felhígítod a véreddel, egyre többet csepegtetsz,
de másnapra még jobban összecsomósodik az alvadástól.
elmegy a kedved az írástól, egy óvatlan pillanatban
kiöntöd a vécécsészébe, amit a kollégium takarítónője
másnap dühösen súrol, mert a vérbe alvadt tinta
beette magát a porcelán repedéseibe.
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A N D R E  FERENC

pályaív
olyan könnyűnek tűnik továbbmenni innen,
mondja a kő, és áthasítja az eget.
olyan megnyugtató egy helyben maradni,
mondja kimérten a zúzódás a karodon.
mint szakadt kabátot,
hordja a szél a kénszagot.
mert ahol nincs súly, ott a cipzárak
nehezebben csúsznak le a ruhádon,
ahol nincs súly, ott nem örvénylik
sohasem a kimondhatatlanság
a mellkasod rácsai közt.
az elmozdulás bizonytalanságával
mihez is kezdhetnénk, hol marad
a pályák kiszámíthatósága, mely
mint kő, ami még nem hagyta el
a tenyér tapintását, de már magában
hordja a bűntudat jeleit.
ahány út, annyi eltévedés,
és mindenik romlásba vezet,
csak a levegőben van találkozási pont,
ha magunkról már csak annyit tudnánk
elmesélni, amennyit a szotyihéj a szájról.
mert lehetnénk szépek is akár,
mint egy rossz számra küldött
üzenet, de mindig kell valami,
amit magunkban tartunk,
mert ha elmondanánk,
akkor nem fájna annyira,
mert ennyi kellhet még a ragaszkodáshoz,
ahogy szőrszálakat álmodik magának

a tenyér
abszolút meztelensége, 
hogy megtanulja a különbséget 
a gránit és az andezit tapintása 
között, mint a lány, aki 
egy reggel felöltözött, 
kitalálta a kockás nadrágját, 
a szürke zoknikat, a 
sötétkék trikót, vékony 
fehér csíkokkal, a 
legfeketébb melltartót 
és a meggypiros bugyit, 
de mint bőr alá a köröm, 
nőttek rá a ruhái, és 
így soha többé nem lehet 
meztelen, úgyhogy soha többé 
nem mehet haza.

csendkamra
amikor vártam, hogy 
megérkezz, a múzeum lépcsőjén, 
ott volt a fülke, ami 
tökéletesen kizárja a külső 
zajokat, és csak saját 
tested moccanásait hallhatod, 
a légzés hangsúlyában 
a kátrány zörgést, 
hallani a szúrást a tüdőben, 
a szívritmuszavart, hallani 
minden rosszul meggyűlt 
és leszívott slukk utáni 
köhögés maradványait, 
hogy tudatosuljon a test 
döcögése, a kiterjedés, 
az artériákban szorgosan 
csörgő felejtés, és amikor 
ott ültem, még nem tudtam, 
hogy mikor megjössz, 
és beszélgetni kezdünk,

kificamodnak a szavak, és 
kiszárad a szem, a száj, 
és alig ismertelek fel, 
és beszéltünk volna húslevesről, 
meg hogy épp hol dolgozol, 
és mondtam volna, képzeld, 
megtanultam egyedül 
borotválkozni, és még mindig 
nem tudok focizni, és hogy 
bár veled voltam először 
hokimeccsen, akkor voltam 
utoljára is, azóta szeretem 
a zsíroskenyeret, de 
eliszaposodott a nyelvem 
és jeges szelek zúgtak a torkomban, 
és cigiztünk és néztük egymást, 
és akkor még nem tudtam, 
hogy egymás 
csendkamrái vagyunk.

hoidsüUyedés
olyan merevek ezek az 
áthelyezett szekrények, 
tüdőszárny-ajtók és üres 
helyiségek mindenütt,

az ágyam alá fekszem, hogy 
megijesszem a szörnyeket, 
melyeknek a fogaik helyén 
felhők vannak, néha villámlanak

is, egyszer véletlen hallottam  
őket susogni, titkosak voltak, mint 
a széna alatt motozó rovarok, 
vagy az első hó idején a vágy,

hogy virágokat kéne szétszakítani, 
de a nincs-még-tavasz kendője 
beköti a szemeket és a szájat, 
talán bosszúvágyból, vagy

csak hirtelen felindulásból, 
és akkor ott fekszem az ágy alatt, 
és megrémítem a szörnyeket, 
tudom, félnek tőlem, vagy csak

a paplan szagától félnek, bizonytalan ez, 
mint a viszonyulási lehetőségek, 
a beszédkezdeményezések két 
testvér között, akik évek óta nem

találkoztak, csak mérföldkövek alá 
rejtett kis üzenetekkel jeleztek 
egymásnak, és amikor a szörnyek 
felriadnak és üvölteni kezdenek,

akkor összezsugorodik a ház, 
mint a világ, egy kulcstartónyi 
tudatosság, és tudom, hogy akkor 
majd ránézek, és valami kialvatlan

szentimentalizmusban kézbe kapom 
a reggeli szivacsholdat, belecsavarom 
a kávémba tejpor helyett és akkor 
minden helyre áll, a maga helyére,

abba a biztos pontba, amit igazából 
egyikünk sem ismer még igazán, 
mindenütt fátylak lesznek, és 
kocogás, és tudom, hogy akkor

majd megértem a viszonyt, azt, 
ami akár két körülhatárolhatatlan 
testet is képes kifeszíteni, és 
körzővel térképet rajzolni rájuk.

szarvasies
amikor megérkeztek, még várni kellett, 
hogy az előző bérlők csomagoljanak össze, 
és panaszkodott, hogy ő  nem ezért fizetett, 
nem erről volt szó, és hogy a ház is, többre

várt volna ennyiért, a cipő is beázott, 
pedig már igazán hozzászokhatott 
volna, mondja neki, de hogy látod, 
mondtam, ne induljunk el, hagyod,

hogy aludjak még egy órát, akkor 
nem kerülünk ebbe a helyzetbe, 
de rájöhettél volna erre magadtól 
is, és a kesztyűt is otthon felejtette,

hát ez maradt velük, ez a hiány csak, 
ahogy lassan színt vált a kéz, és 
elkezd zsibbadni, és a háznak 
falán pim aszul lecsorog a kérdés,

hogy miért is jöttek idáig, aztán 
megfagy alázatosan végül, 
legalább működik rendesen a kazán, 
így látják magukat, vendégül,

hálózsák, legalább az van, mert nem 
bíznak az idegen ágyneműkben, 
ahogy melegednek együtt csendben, 
a görcsök sajgássá szelídültén

pihennek meg a testekben, és 
megnyugszanak bennük a gyógyszerek, 
eltompul lassan minden rezzenés, 
és bort forralnak, legyen pótcselek

vés, hogy ne kelljen szavakba 
önteni azt, amit úgysem lehet, 
és kint a fagy, bent maradt a 
hideglelés, viasszal mosnak kezet,

függöny, cipzár, fogak behúzva, 
hadd melegítsem a mancsod, 
ahogy egymáshoz bújnak, 
összeakadnak az agancsok.

időcsúszda
aszimptoták kiszámíthatóságával 
közelít megint a szerda, nem szabad 
késnünk, de kicsúsztunk a rohadt 
időből, minden utca szétszalad, 
és járásunk is egyre pontatlanabb.

követjük hát a dübörgéseket: 
őzek rohannak át a kereszteződésen, 
lábnyomuk még épp tenyérmeleg, 
mi vagyunk azok, akik semmiképpen 
sem akarják leleplezni a bűvészeket,

de azért bízunk még, hogy nélkülünk 
sosem kezdik el. mindig ugyanazt hozzák, 
de megnyugtat, hogy előre tudjuk. 
néha egymással helyet cserélünk, 
és ráfogjuk, hogy ez változatosság.

csak a segédre figyelünk, a teremben 
galambok neszeinek, mi meg egyre

kevesebben
maradunk, hogyha még egy önkéntes kell, 
megyek én helyetted: úgyis teljességgel 
lehetetlen dolog volna eltüntetni téged.
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párlat
amikor beletörött a fejsze a fába, 
akkor néztünk egymásra, hogy 
na most mi lesz, így nem tudjuk 
elkészíteni a vállfát, és nem lesz 
amire felakasszuk apád kabátját, 
márpedig addig nem mehetünk 
haza, hát most mi legyen, szórjuk 
be morzsával a lepedőt, csak 
hogy szokjuk meg a tudatosságot, 
vagy menjünk ki mindennap az 
állomásra, és nézzük, ahogy 
egymás szemeiből gördülnek 
ki a vonatok, gyakoroljuk a várást,

Amalia Crişan: Ördögszikla. H idalm ás

de hát ezen a saját kis színtéren 
egyáltalán nem vagyunk otthon, 
úgyhogy addig tartjuk a bort 
a szánkban, amíg elecetesedik, 
de akkor most mi van, most, 
amikor el kéne készítenünk a 
vállfát, mert nem köthetjük 
fel simán hurokkal, mert akkor 
az ujjaink is beletörnének, de 
mit kéne most tegyünk, tulajdonképpen 
mi van, pedig tudjuk, hogy erre 
a kérdésre csak hazudni lehet, 
mert mi m ást is, de már az is valami, 
hát vegyük magunkra a kabátot, 
és igyunk még a borból, igyunk, 
amíg kirágja végre belőlünk 
az összes hurkot az ecetsav.

ahol nem reccsen 
a padló
a varjak megint belepték a ház 
tetejét így nincs mentség 
fel kell készülni a halálra 
ezért csak arra figyelek hogy 
ne találjak ki semmit 
am it tökéletesnek nevezhetünk 
mert akkor kihullana minden

a tenyerünkből
és fekete lesz a tüdő  
hogy összegubózzon a szuszogás 
a harisnyádon felszaladó lila 
szemmel tartom a kontaktust 
így nem kell csikorogni fogaknak

mondd hol van a ház amiben
nem reccsen a padló
ahol nem kell félni a mosogatástól sem
mert én szeretem a romlott ételek illatát és
lekaparnék minden foltot míg
felhasad ujjaimon minden
körömágy és megtanulom a víz
minden tulajdonságát és ujjhegyeim
beleráncosodnak szoknyáidba
a ház ahová magammal cipelhetem
rajtam m aradt parfümöd
mert megint meglepően elegánsan
öltöztél fel pedig csak itthon
sörözünk én is felkészültem mert
halottak körmeivel dörzsöltem
tisztára a bőröm így tudtuk
hogy mindez különleges
ilyenkor azt szeretném mondani
látod most már voltam a tengernél
és tudom hogy fekete mint a tüdő és hogy
próbáltam megtanulni a halak nyelvét
is de még csak úgy hallgatlak mint
egy túl szomjas szárazföldi állat
és döcögünk ebben a túl füstös szobában
mint egy vagonban saját fülke hát
utazzunk bárhová akár délre is pedig
én gyűlölöm a hőséget
de te majd nedves lepedőkbe
borítasz és megtanítod
hogyan izzadjam ki a görcseimet
de a lázat csak úgy enyhíthetem hogy
utánad iszom a sörből
és lassan lebontod rólam a vacogást
a lepedőt a várost és lehull rólunk
minden elegancia innen tudjuk
hogy végre megérkeztünk

LÁNG ORSOLYA  

Adaptáció1

Végül sor kerül erre is -  
a vállalkozás eleve megalkuvás.
A kétszeres áttétel a felismerhetetlenségig gyúrja az anyagot. 
Hazugságok a hitelesség szolgálatában.

A táj, a maga természetességével, megállja a helyét.
Mondjuk inkább: a helyszín.
De hát ez is félrevezető, hiszen
a valódi helyszínre visszamenni mindig túl költséges.
A táj mégsem idegen,
és még véletlenül sem elrontható.
Szándék itt pedig csakis jobbító lehet.

Kong, mint egy kút.
Szerelmes Narcisszoszként liheg saját árnya fölött, 
odaadása kávában kering.
Az a fölösleg hiányzik belőle, ami túlcsordulva jutna másnak.

A téged játszót meg sem néztem.
Szerepe a képkivágaton túlról végszavazni nekem, 
felém fordulni, hogy legyen kihez beszélnem.
Jelenléte fontos, bár nem látható.

Elnézve ezt a kalamajkát
úgy érzem magam, mint akinek saját piszkába nyomják az orrát.
Csak délben járok egyet a tűző napon,
amikor mindenki más erőt gyűjt a folytatáshoz.
Ez a kábaság az egyetlen, ami hasonlít valamire.

Ám ha végleg semmi nem alakul sehogy, 
marad a sziklás oldalra állított fókusz, 
amelyben bármi váratlan történés nem képzavar lesz, 
hanem emléke egy történetnek.
A kőomlás helyénvaló, a felhőjárás passzent, 
a fű elhajlása örök képlet.

Végtére is:
legalább nem ülünk tétlenül.

1 bioi. ért.: alkalmazkodás a lét feltételeihez

A stáb nagy gonddal munkálkodik 
a valóság valósághű ábrázolásán.
Semmit sem tudnak, noha semmit sem éreznek. 
Nem precízió kell ide, remegő kezek kellenének.
Jelenetek aritmiája.

Az engem alakító színész rád hasonlít. 
Nehezemre esik nem odalépni 
megérinteni hajvonalát.

Amalia Crişan: 2001-ben született Kolozsváron. Jelenleg az 
Onisifor Ghibu Elméleti Líceum diákja. 2010 óta több egyéni és 
csoportos kiállításon is szerepelt munkáival.

Andre Ferenc: 1992-ben született Csíkszeredában. Jelenleg a 
kolozsvári BBTE végzó's mesterképzó's hallgatója magyar nyelv 
és irodalom szakon.

Láng Orsolya: 1987-ben született Szatmárnémetiben. Film- 
rendezésből diplomázott, jelenleg animáció szakon mesterkép
zős hallgató. Kötete: Tejszobor (Erdélyi Híradó Kiadó -  Fiatal 
írók Szövetsége, Kolozsvár-Budapest, 2015).

Sárkány Tímea: 1995-ben született Kézdivásárhelyen. Ko
lozsváron a BBTE Bölcsészettudományi Karán tanul magyar- 
komparatisztikát, jelenleg a budapesti ELTE BTK-ra hallgat át.
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HORNYAK BALAZS

D ies irae

„Dies irae, dies illa
Solvet sseclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.”

-  A rohadt életbe! -  rúgott bele Konrád 
a tetembe. -  Teljesen kifosztották. Tetves 
tolvajok!

— Mondja ezt a másik fosztogató — von
tam vállat.

-  Ne bölcselkedj nekem, Imre! Szakad 
a tetves eső, és korog a gyomrom, szóval 
rohadtul nincs jó kedvem -  enyhén im
bolygó mozgással lépett felém az árok 
alján. Elfeslett rongyként tapadt rá kö
penye, ami valaha talán bordó lehetett, 
mostanra azonban inkább bélsár színű
nek tűnt a felhők borította alkonyban.

-  Csillapodj, barátom! -  kisegítettem 
a mélyedésből, ahol eddig a halott férfit 
vizsgálta. Jó súlya volt, de a hátán lévő 
málha majdnem a kétszeresére növelte. 
-  Alkonyaira elérjük a legközelebbi falut. 
Van mivel fizetnünk az ételért és a szál
lásért -  megigazítottam a saját zsákom 
szíját, mire összekoccantak benne a kü
lönböző zsákmányolt holmik.

— Mennyi ideje bolyongunk már ebben 
a purgatóriumban? — borostás, hegekkel 
csipkézett arca felém fordult, fáradtan 
nézett a szemembe. Ő is olyan jól tudta a 
választ, mint én.

— Négy éve — feleltem, s még magam 
is elkeseredtem a gondolatra, hogy csu
pán ennyi idő telt el, mégis az egész vi
lág összeomlott. — Menjünk! — azzal elin
dultam.

Ahogy gyalogoltunk előre, ugyan
az a látvány kísért minket, mint bárhol, 
amerre jártunk az elmúlt pár esztendő
ben. A táj teljesen elvadult, mintha va
lamiféle kórság növesztette volna ilyen 
gyorsan és ilyen rusnyává a fákat és a 
bozótokat. A fellegeken semmi fény nem 
tudott átvergődni, emiatt épp oly kísér
teties volt a vidék, akár gyermekkorom 
rémmeséiben. Ha mocorgott is valami 
vad a bokrok alatt, mi szerencsére nem 
hallottuk a minket verő esőtől.

Isten tette ezt velünk. Hogy mi szeg- 
tük-e meg előbb a szövetséget, vagy ő fe
ledkezett meg róla, azt nem tudja senki. 
Csak abban vagyok biztos, hogy épp in
dultam volna haza a szentföldi hadjárat
ból, mikor eljött a világvége. Egyesek es
küsznek rá, hogy hallották a harsonákat. 
Én csak az égből ránk szakadó tüzes nyi
lakat láttam, amint hamuvá változtat
ják körülöttem a földet, és messze a vá
rosokat. De az Úr szerte a világban olyan 
csapásokat küldött Ádám utódaira, ami
lyeneket talán csak Noé és Mózes látha
tott előttünk. A partokat óriási hullámok 
kebelezték be, a hegyek megremegtek, s 
kiokádták magukból a kénköves poklot. 
A barbár hordák mind menekültek kelet
ről, ahol tűzvész, sáskajárás és ki tudja 
mi más pusztított — ezekről én is csupán 
hallomásból tudok. A hordák lerohantak 
és felgyújtottak mindent, ami az útjuk

ba került. A mi országunkat is porig rom
bolták, a népünket lemészárolták. A túl
élőktől ismertük meg a magyarok sorsát. 
Nem mentük vissza, nem akartuk látni.

A büntetés elől mindenki menekül
ni akart. Az uzsorások szétosztották va
gyonukat, a szajhák sűrűn gyóntak, és 
persze mindenki a templomokba rohant, 
s imádkozott. De hamar rádöbbent a tö
meg a szörnyű igazságra: a papok tehe
tetlenek, hisz az Úr ugyanúgy itt hagyta 
őket is megrohadni, akárcsak a többieket. 
Nem volt többé hatalma a keresztnek, 
sem a koronának. Csak a vasnak maradt 
ereje, és az vért fakasztott és halált ara
tott. Mert hát, milyen is az ember? Ha 
nincs többé ura, újat keres, s csupán egy 
maradt, akihez Isten helyett húzódhatott. 
Eljött hát a bukott világ, ahol veres folyók 
szabdalják szét a felperzselt földeket.

-  Emlékszel, Imre? — térített magam
hoz gondolataimból Konrád. — Azt mond
ták, feloldoznak minket. Azt mondták, 
ontsunk vért, Isten pedig megbocsát
ja. Ez az ő akarata! -  nevetés rázta meg 
a férfit, de kihallatszott belőle a kín. 
Ugyanez a fájdalom ette be magát min
den még élőbe, hogy aztán belülről rág
ja szét.

-  Ó nem bocsát meg semmit -  köptem 
a szavakat, mert marták a nyelvem.

-  Becsület, tisztesség -  kacagott to
vább. -  Ennyi maradt a lovagságból! -  
széttárta karjait, ahogy felém fordult. 
Egy koldusbotra jutott veteránnak lát
szott. Fegyverkabátja több helyen folto
zott, az oldalán lógó kard pedig törött, 
használhatatlan. Beesett tekintetében 
pedig valami olyanforma árnyék ült, 
amitől még az én csontjaimon és végig
szaladt a hideg.

-  Csak egy szakadt útonállót látok — 
vigyorogtam rá vissza, s úgy, tűnt ez né
mileg őt is felvidítja.

Nem bírja már sokáig -  mértem vé
gig. Nem loncsos hajzata és szakadt köpe
nye ébresztett bennem aggodalmat — én 
sem nézhettem ki szebben ennyi kóborlás 
után —, hanem az a tébolyultakéhoz rokon 
mosoly, ami meg-megrándította ajkait.

-  Vissza kellene mennünk érte -  sóhaj
tott a néhai keresztes és megállt.

-  Miért? — megtorpantam.
-  A hulláért. A hús az hús.
-  Ne beszélj ostobaságot, Konrád -  

mire észrevettem, kezem már a kardom 
markolatára csúszott. Bár a köpenyem 
bőven elfedett, sajnos szorosan rátapadt 
tagjaimra az eső miatt. A másik harcos 
észrevehette a mozdulatot, mert a tekin
tete hirtelen villant az oldalamhoz, majd 
vissza.

-  Éhes vagyok. Biztos a te gyomrod is 
morgolódik már -  a válla megmoccant. 
Alig, de a nedves rongy őt is elárulta. A 
szekercéjéért nyúlt.

-  Akkónál is megettél valami dögöt, 
és két hétig az ispotályban szenvedtél -  
igyekeztem évődő hangot imitálni, de 
közben ujjaim rászorultak a fegyverre.

-  Igazad van -  nevetett fel. Mindkét 
keze előbújt az úti ruha alól, fegyverte
lenül. Én is eleresztettem a sajátom, de 
közben tovább fürkésztem.

Még mindig valami ideges rángás moz
gatta a száját, ahogy halkult a nevetése.

Úgy méregetett engem, mint annak ide
jén a háborúban a szaracénokat. Meg
vártam, amíg elindul, majd felzárkóztam 
mellé, bár egy-egy lépéssel lemaradtam.

Konrád beszélt tovább. Felemlegette a 
háborút, kiragadva belőle dicső és kevés
bé dicső pillanatokat: csatákat, fosztoga
tást, ünneplést, mészárlást.

-  Lehet, azért nem jutottam be a 
Mennyországba, mert meghágtam egy 
pogányt -  köpött maga elé.

-  Azért ragadtunk itt, mert gyilkosok 
vagyunk -  meglepődtem, milyen köny- 
nyen mondom ezt ki.

Ennyire elfogadtam volna? — gondol
tam.

Hogy útitársam fejében mi járhatott, 
nem tudom, de megint kuncogni kez
dett. Lehajtotta fejét, hogy ne arcát ver
je az eső. Vállai ütemtelenül emelkedtek 
és ereszkedtek, ahogy — talán — próbál
ta elfojtani a nevetését. A posvánnyá vált 
földúton úgy csapkodott a vízcseppek ha
da, hogy az minden más hangot elnyo
mott. Lehet, csupán ezért nem hallottam 
Konrádot. Egy újabb lépéssel maradtam 
le, s közben kivontam a fegyverem. Vár
tam két szívdobbanásnyit. Semmi reak
ció, csak haladt előre, meg-megbicsakló 
léptekkel. Nem akartam a szemébe néz
ni. Egyetlen suhintással beleállítottam a 
pengét a koponyájába, s ő egy pillanattal 
később elterült a sárban. A hasadékból 
ömlött a vér, Konrád arca elmerült egy 
tócsában, a többi tagja pedig már meg 
sem rezdült.

Nem kértem megbocsátást, nem volt 
kitől. Szaporán leszedtem róla zsákját, 
majd legurítottam az útról. Elgondol
kodtam rajta, hogy a fegyvereit nála ha
gyom, hadd legyen védelme odaát az ör
dögök ellen, de végül még a törött kardját 
is elvettem a szekerce mellé. A páncéljá
ból megmaradt darabokat is leoldoztam 
testéről, s ahol tudtam, kiegészítettem a 
sajátom.

Minden más jó lesz majd eladásra.
Amíg kifosztottam, igyekeztem nem 

feljebb nézni a nyakánál. Ha mégis fen
tebb pillantottam, mindig elborzadtam 
az égbe bámuló üveges szemektől, me
lyekbe beleragadt az iszapos mocsok. A 
szája vigyor és fájdalmas grimasz egy
velegében dermedt meg. Sok halottat lát
tam már, és nem sokkal kevesebbnek vol
tam én a gyilkosa. De a fegyvertársam 
tébolymaszkot öltött ábrázatát nem tud
tam elviselni. Teljesen lecsupaszítottam. 
Amint végeztem, a hasára fordítottam és 
ott hagytam.

Alig tettem meg ötven lépést, mikor az 
elvadult fák sorát egy jókora domb tör
te meg. Felkaptattam rá az utat követ
ve, megszaporázva lépteimet, hogy minél 
messzebb tudjam magamtól Konrádot. 
Hogy ne csússzam le, a saját kardomat 
használtam kapaszkodónak. Még fel sem 
értem a tetejére, mikor a magaslat mö
gött tüzek narancsvörösét pillantottam 
meg. Nem volt már olyan messze, szelí
den pislogtak felém.

Mélyet sóhajtottam, de a vége egy elke
seredett állat morgásával is felért volna. 
Hátrapillantottam, de már nem láthat
tam a helyet, ahol társam hagytam.

-  Te szerencsétlen nyomorult...

14 HELIKON



FÖLDESI CSENGE

Két anyám volt
Lassan nyílnak ki szemeim. Homá

lyos foltok közt tör át némi világosság. 
Idő kell, hogy lássam körvonalaikat is. 
Hatalmas fák lombkoronái terítik be az 
eget. Lágyan simogat a smaragdszín le
velek közt átszűrődő fény. Mély levegőt 
veszek, amely szaggatottan áramlik el
nehezült mellkasomban. Mintha időtlen 
idők óta feküdnék ezen a helyen. Felülök, 
a nedves föld nyomát érzem hátamon. 
Kezeim között morzsolom a fekete dara
bokat, avarral vegyes illatuk mintha a 
szülőföldet idézné. A mohák közt surranó 
szél halk, csalogató susogást hoz felém. 
Követni kezdem.

Elgémberedett lábakkal baktatok elő
re, csak sejtem, hogy a helyes irány
ba. Körülöttem reggeli táncukat járják 
a madarak a széllel, az állatok nesze- 
zése tölti meg a harmatos erdőt. A su- 
sogás még ebben a finom reggeli han- 
golódásban is képes teljesen elveszni. 
Igyekszem figyelni az elhaló hangokra, 
miközben a fák törzsén mohával benőtt 
tekintetek merednek rám. Rabul ejtenek 
ezek a kérges szemek, annyira, hogy be- 
leütközök egy fenyőfa tűleveles ölelésé
be. Kiszabadítván magam egy éretlen 
toboz akad kezembe. Puha. Egy érintés
re emlékeztet, markomban tartva me
gyek tovább.

Egy patak szeli ketté az eddig sík er
dőt. A túloldal már emelkedő. Torz, fé
lelmetes képet festenek a fölöttem egyre 
inkább vízszintesen elnyúló fák. Kövek 
emelkednek a csobogó vízből, egyikről a

másikra lépve kelek át a túlpartra. Meg
csúszom, a tobozt már viszi is a lágy sod
rás, az éppen következő kőbe kapaszko
dom. Evek, talán évszázadok csiszolt, 
mégis érdes felülete, ahogy tenyerem
mel ránehezedek. Ismerős formát fede
zek fel benne, ahogy végigsimítom. Elko
pott száj, lesimult orr, a kő éle arcéi -  el is 
vágja ujjaim. A patak hűs vize, akár egy 
anyai kéz, csillapítóan cirógatja végig vé
res bőrömet. Elmélázok azon, ahogy a vér 
oldódik az áramló vízben.

Figyelmemet azonban megzavarja va
lami. Mélységes csend ül már az erdőn. 
A madárdal elnémult, a neszezés meg
szűnt, a susogás még az eddiginél is tá
volabbinak hat. Csak a patak szűnni 
nem tudó hangja töri meg a ráfeszült le
vegőt. Aztán zaj. Valahonnan távolról a 
gallyak recsegése és bokrok ropogása 
vegyül állati üvöltéssel. Valami közele
dik. Ösztönösen rohanok előre. Elesek, 
visszacsúszok, feltápászkodom, min
den erőmmel felfelé kapaszkodók, sok
szor kúszva-mászva. Végre egy kevésbé 
meredek pont, amennyire lehet, felegye
nesedve szedem a lábam tovább. A sűrű 
bozótos ritkulni kezd, erős fényt látok, 
nekiiramodok -  hegytetőre érek. Köves 
kiállás a semmi fölött. Elhűlve nézek le, 
majd vissza. Vad lihegéstől terhes az er
dő, mintha száz láb parancsolná maga 
alá. Nincs tovább. Ugróm.

Leérkezve talpam alatt süpped a föld, 
nem is föld már, homok. Végtelen homok
dűnék tárulnak a szemem elé. Lábujjaim 
közt porladnak a finom homokszemek, 
lábnyomaimat elnyeli a végtelen homok
tenger. Hátrafordulok, nincs visszaút, de 
nincs is hova — a hegy eltűnt. Újra hallom 
a susogást, leheletnyit erősebben. Köve
tem a kietlen tájon. Mintha egy helyben 
toporognék, már nem tudom, hogy csak 
képzelem, vagy valóban haladok, hogy a 
dűnék egymást váltják, és nem ugyanazt 
formálja át újra és újra a meleg sivatagi 
szél. Magasról süt le rám a nap, türkizzé 
festi a felhőtlen égboltot. Égeti a bőröm. 
Magam elé bámulok, a horizonton a sem
mi nyúlik el. Majd délibáb.

Eleinte homályos, sötét foltok. Növe
kednek, alakot öltenek, sokára ismerem 
fel a felém közeledő állathordát. Megakad 
a lélegzetem, menekülni már nincs időm, 
de elbújni se. Lebukok és fohászkodom, 
hogy ne fájjon. Várom az első talpat a ge
rincemen — nem jön. Hallom a morajlást, 
a vonuló állatok hangját, az orrom meg
telik a felvert homokkal -  de nem törté
nik semmi. Óvatosan oldalra lesek. A 
horda ketté vált. Nem tiportak el, szar
vaikkal nem nyársaltak fel. Feltápászko
dom, elindulok köztük, velük ellentétes 
irányban megyek előre. Ügyet sem vet
nek rám, pedig karnyújtásnyira vannak 
tőlem, izmos testük fényes a nedvesség
től. Ebben a pillanatban sós tengeri szél 
borzolja fel tincseimet.

Megreped a nedves, homokos talaj. A 
hűs levegő mintha ringatna a forróság

után. Lábnyomaimtól lesz terhes a ten
gerparti föveny. Megállók a part szélén. 
A fodrozódó víz finoman cirógat. Felné
zek. Az égbolt narancsszínű selyem. Ala
kokat látok a távolban. Ók csalogattak 
idáig, susogásuk suttogássá erősödik. 
Bár messze vannak, tétován elindulok 
feléjük. Uszályként terül szét mögöttem 
a rám akadt hínár. A víz mélyül, úsz
ni kezdek. Pikkelyes testek simulnak 
végig testemen. Hátamra fordulok, lá
tom, ahogy a sötétség lassan átöleli az 
eget. Fáradok, lebukok. Páncélos óriá
sok emelnek fel, rajtuk térdelek. Egyik 
a másiknak ad át, közben nézem a vizet: 
tükrös táncot jár ezernyi csillag megany- 
nyi medúzával. Ragyog az éjszakai ég
bolt.

Előrebukásom jelzi, hogy megérkez
tem. Velem szemben állnak, jól kivehe
tően a nevemet suttogják. Ók maguk 
elvesznek az éjben, körvonalaik elfosz- 
lanak. Mintha a sok ezer csillag lépne le 
a földre, de mindig csak egy pillanatra, 
mindig csak annyira, hogy megérintse
nek, és eltűnjenek. Végül egyetlen, egy
szerre teremtő és pusztító tenyeret érzek 
mellkasomon -  ami ellök magától.

A tengerbe zuhanok, húz le a mélység. 
Összekuporodom -  gyermek a magzat
vízben. A sötétség, ami körbevesz egyre 
fénytelenebb. Csak dereng az, ami előt
tem van: óriási szem szegeződik rám, és 
egy hatalmas száj zárul össze körülöt
tem.

Lassan nyílnak ki szemeim. Homá
lyos foltok közt tör át némi világosság. 
Idő kell, hogy lássam körvonalaikat is. 
Mély levegőt veszek, amely szaggatot
tan áramlik elnehezült mellkasomban. 
Mintha időtlen idők óta feküdnék ezen 
a helyen. Alakok állnak fölöttem, fü
lemben suttogásuk halk beszéddé erő
södik:

— ... kórházban fekszik. Három napja 
kómában volt. Ne féljen, most már min
den rendben van.

Újra érzem az éretlen toboz puha érin
tését a kezemen és az arcomon. Édes
anyám képe bontakozik ki előttem.

Földesi Csenge és Hornyák Balázs írásai a Kortárs Hangon nemzetközi irodal
mi p á ly á za tra  ér k e ze tt  p á ly a m ű v ek . ír á s á é r t  H orn yák  B a lá z s  H e l ik o n - k ü lö n d í j -  
ban részesült.

2016/12. SZÁM -  JÚNIUS 25. 15



SZOCS ISTVÁN

Nagyon tú l a Dunán, Tiszán is
Egy képes magazinban olvasható egy 

kis ismertetés: van a magyarok és a kel
ta népek között több meglepő őstörténeti 
kapcsolat, azon túlmenően, hogy a whis
ky nevű pálinkaféle „vizecskét”, „vízkét” 
jelent; az, hogy a DUNA folyó egy kelta 
vízi istennő', DANU (vagy Duna) nevét 
örökölte*.

Valaha, több mint húsz éve, én is ír
tam volt egy kis eszmefuttatást a Duna 
nevéről, sőt, szabadjára engedtem egy új
ságíróval folytatott beszélgetésben gon
dolataimat a Duna másik nevéről, az 
ISZTER-ról is. Ez utóbbit néhány olvasó 
tréfának, ugratásnak vélte, holott pedig 
nem az.

Ha az ember jó térképeket kerít, el- 
ámulhat azon, mennyi Duna (vagy ha
sonló, mint Don, Dvina) nevű folyam 
vagy akárcsak patakocska is folydogál 
a világnak ezen a felén, Írországtól Vi
etnámig! Ugyanakkor, többen is megle
pően könnyen és majdhogynem banális 
egyszerűséggel fejtik meg magyarul a 
„Duna” név értelmét! Például: „feldunni 
a vizet”: azt jelenti, hogy: felduzzaszta
ni! A kohászatban is használnak egy 
hasonló nevű vízgyűjtő tartályt. És a 
„dunyha” szó is duzzadó, puffadó vala
mit ír le; és, teszem én hozzá: itt van a 
kedves dundi szavunk; nem kétséges, 
hogy mit is jelent! És az ideutaló DA- 
DO-DU- szótagok is mind „kövér” dolgo
kat neveznek meg: Dagad, Domb, Dob, 
Duda stb.

Azám, szólhat közbe valaki, de a Du
da németül is az! Annál jobb, felelhet
jük erre. Ugyanis e szavak hangrendi 
párjai i-vel képzett ikerszavakban, mint 
dib-dáb, dimbes-dombos, vagy a dagad- 
deged, dér-dur, dirib-darab; leértékelő, 
„csökkentett hatásfokú” vagy kicsinyí
tő jelentésűek. Ám a hangrendi párhuza
mok mellett ott van az ősszavak kettős, 
olykor éppen ellentétes jelentésének elve; 
pl. SzétSZÓRNI vagy SZORítani! És az 
ún. hangfestő ősszótagok vagy egytagú 
szavak különböző „fajtájú” nyelvekben is 
lehetnek azonosak! Mint annyiszor látni 
ezt magyar és latin—görög szavak között. 
És íme, itt van a német DÜNN, „vékony” 
jelentésű szó, a dundinak igazi ellentét
párja! Lehet, csak türelem kérdése volna 
megtalálni az ide találó hangrendi pár
huzamokat? Például azt elemezni, hogy a 
„dudor” és a „didergés” közt mi a viszony? 
Én magam inkább a d-t vonalon keres
kednék: a „tini”: mint karcsú csikó a kö
vérség ellentétének képzetét kelti; és le
het, hogy a „tinó” sem olyan testes, mint 
a tehén?

És ha valami nagyon-nagyon elkezd 
vékonyodni, egyszer csak el is tűnik] A 
tűn-déreket sem dundinak képzeli az em
ber! Ok tündék.

Ám térjünk vissza a Dunához: nem
csak román vidéken hallani ilyen ala
kot, hogy „dunári” hal! Közép- és Kelet - 
Európában sok az -r végű folyónév: Oder, 
Weser, Isar, Dnyeszter, Dnyepper, Zazar,

Vardar, Néra ... Dunărea stb. Ennek 
alapján könnyű rávágni, de eléggé indo
kolt is, hogy a magyar Ér, Ár „vízfolyás” 
jelentésű elem van a Duna hajdani nevé
nek a végén is: Iszter... Azonban ez nem 
olyan egyszerű, mert akkor vajon mi le
het az Iszt?

Egyszer fenn voltam a Retyezát gerin
cén, véletlenül csodálatosan tiszta volt a 
levegő, élesen rajzolódott ki a „Sztrigy” 
folyó medrének domborzata az elágazódá- 
saival; elővettem a térképet is, és hason
ló élességgel hasított tudatomba egy mó
kás hangzású szó, az hogy ÜSZTÜRÜ! 
Az olyan karókat nevezték így, amelyek
nek oldalából erre-arra, ág-bogas módon 
néhány rövid mellékág meredezik; kivá
lóan alkalmasok szénaboglyák felraká
sára. (Mesterségesen is előállítják őket, 
lásd „finn karózás”!).

A Sztrigy-folyó neve az „üsztürü” és az 
ÜGY szavakból alakult ki! Sokan nem is 
gondolnak arra, hogy az „ügy” nemcsak 
a háromszéki „Fekete Ügy” folyó nevé
ben ismerhető fel, de az Egregy, Somogy 
stb. nevében is, mint Egerügy, Somügy! 
stb.

„Folyóvíz” jelentésű szavunk van még 
néhány! Például maga a „JÓ”! A Sebes- 
Körösnek mai napig így nevezik egyik 
északi mellékfolyóját, s lám, északabbra 
ott a Sajó: ennek jelentése az, hogy Sós 
patak! A Siót most ne is említsük! És még 
északabbra, a Hejő, a legtréfásabb nevű 
falu, Hejőpapi mellett! Ez a Hejő annyi, 
mint „Hév jó!”, azaz Hévíz: meleg vizű pa
tak!

Az „ügy” folyóvíznév határozottan idé
zi az ID szót, amelynek jelentése a kora 
ókori szumír nyelvben „folyóvíz” és: „csa
torna”! Ki tudja, hogyan ejtették ki: így, 
úgy, vagy Ogy? Ám lehet, ennek a „d” 
hangja lapul a Dunántúlon több helyen is 
előforduló SÉD pataknévben is. Csodála
tosan gazdag a vízi tündérek világa, még 
a „csermely” nélkül is!

Magyarul a szkithákat csak szity- 
tya néven emlegették valaha -  ennek 
a magyarázata a Katedra részéről na
iv: a latin Schittia „Szittyaország” átvé
tele! Hogy-hogy őseink nem találkoztak 
a szkithák hajdani lakhelyén, amikor 
északkeletről besündörögtek Európá
ba, a szkithák itteni lakóhelyére, egy fia 
szlávval sem, akitől eltanulhatták volna 
e nevet? Hiszen Bács megyében ott van 
Temerin helység, szóról-hangra azonos 
az Azovi-tenger vidékét jelölő Temerin 
szkitha szóval?

Az biztos, ha a „szittya” a „szkithá”- 
ból származna: szakita, szikita, iszkita 
— valahogy így hangzana magyarul! Van 
még egy javaslat egyesek részéről: a szü- 
tyő  szó, ami a tüsző  fordítottja, és széles 
övét, zacskót, amolyan tok félét is jelen
tett; és a szittyák valóban feltűnő övét 
viseltek, amiről több minden lógott, pl. 
olykor a rokonaik feje is. Ám ez is csak 
vékonyka feltételezés: ugyanis a magyar 
földrajzi név anyagából a „szittya” telje

sen hiányzik! A szittyó valami nád- vagy 
sásfélét jelent, és „persze, szláv eredetű”, 
mondja a Katedra szigorúan, de azért 
még ez sem biztos, hiszen bár a szitát is 
leszlávozták; a tüzet „szítani” szó töve a 
magyar szívni és szél jelentésű szavak 
közül való!

Az említett Temerin mellett csak né
hány „Szabar” és „Szapár”, Szapári hely
névnek van — a sok ezer más között, — 
némi közvetlen („sőt, direkt”) utalása a 
szkitha, a „szkithikus” nevek világára! 
Ám azért csak bízzuk megint magun
kat vizeinkre! Például a „patak” szó, per
sze szláv, mondják azonnal; holott a Fo
lyamköz görög nevében, Mezopotámiában 
is ez ékeskedik, valamint a vízilóéban: 
hipoPOTam! Na jó, de a Patakban ott a 
K -  hang! Nos, Emese ősanyánk apjának 
neve ÜgyEK vezér! Ez az EK éppen úgy 
van odaillesztve az ÜGY „folyó”-hoz, mint 
a pat-hoz az aki

S ha már Emese nevéhez értünk, az 
Árpád-dinasztiához kapcsolódó egyip- 
tomias terminológiára hivatkozva, el- 
ismétlem több régebbi cikkem. Képzett 
egyiptológusok állítása szerint az ó-ó- 
egyiptomi nyelvben az „É” szó jelenté
se „Hold!” (Lásd magyarban is: éj-jel, 
nap-pal!) E-mosu pedig annyit tesz, mint 
„Hold-mása”. Nyelvészeink szerint az 
Emese név a „szoptató koca” jelentésű 
„emse” szóval azonos! És hadd kérdezzük 
meg: vajon nem valószínűbb, hogy egy 
aranyos kis hercegnőbébit Holdleánynak 
keresztelnek, mint az, hogy „szoptatós 
kocának”!?

Persze, tudom, eme érvelgetéseim mi
att Murádin László föl fogja venni er
délyi tájszótárába a Disznószó'cs, vagy 
Szó'csdisznó (sün) mellé a Marhaszó'csöt 
is (egy kritikusfajta), de akkor is! Né
ha nem árt gondolkozni se: példá
ul Árpád helynév azért sincs sok, mert 
„foglalkozás”-név, mint a nádor vagy fő
ügyész. Gyalu, meg Gyula, meg Csaba 
nevű helység azért van annyi, mert ko
rán személynévvé változtak! És akár
mennyire rühelljük az August Schlözer 
nevű, Mária Terézia korában startolt 
protorasszista történészt és nyelvészt, 
aki szerint már annyi mindenre hasz
nálták a szkíta szót, hogy teljesen ki
ürült és nem jelent semmit, valószínű, 
abban igaza van: nem etnikai, szárma
zást, hanem „foglalkozást”, azaz életfor
mát, termelőmódot jelentett, etikai kö
zösséget, mint ma a labdarúgó csapatok! 
Valószínűleg a „szító” szóhoz van köze, 
és jelentése: tüzes, tüzelő?

Ám ez is csak amolyan találgatásfé
le. Az igazi nyomok Ó-Élámba vezetnek, 
ahol „Kerka” volt a „szentfolyó” neve. 
Ilyen nevű folyó Délnyugat-Dunántúlon 
is van; ennek sem fejtették meg a nevét! 
Lásd még Csengery Ántal Őstörténeti ta
nulmányait (1870). Gyulai Pál emlékbe
szédet tartott róla több mint száz éve. 
Azóta sem a főakadémikusok, sem az al
ternatívok nem mernek tudni semmit 
Elámról, s az egyetlen Padányi Viktor 
balszerencsés kézzel nyúlt hozzá!

'Hihetlen Újság 2015. szept., külön- 
szám -  A Dunánál -  Interjú a Demokra
tában, Bognár József.
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F elfed ezések  a TIFF-en

A rövidtávfutó m agányossága
Sok jó dolog van a TIFF-ben, de a leg

jobb dolog talán az, amikor az ember 
semmire sem (só't, akár valami rosszra) 
számít, aztán a fesztivál alaposan és kel
lemesen meglepi. Ezért jó, hogy terjesz
kedés jobbra, terjeszkedés balra, azért 
a fesztivál zöme még mindig Kolozsvár 
központjában, az egymáshoz (gyalog is, 
de pláne biciklivel) roppant közel fekvő 
négy, illetve öt moziban zajlik: miután a 
vizuális mérgezéstől bódultán, keserve
set csalódva kitántorgunk a Gyó'zelem 
moziból egy rettentő' gyenge török film 
első' húsz perce után, szinte adja magát 
az alkalom, hogy csípjünk el egy vetítést, 
ami öt percen belül kezdődik a Köztársa- 
ság/Florin Piersic moziban. Egy mozitól 
moziig való rövidtáfutás után beülünk, 
cím és szinopszis alapján legfeljebb újabb 
negyedóra szunyókálásra számítva, meg 
amúgy is mindjárt vége a TIFF-nek, min
den mindegy — és bumm, szubtilisen 
pofoncsap valami, amit még sohasem lát
tunk (illetve igen, csak nem pont így).

Ilyen eset volt a mexikói Almacenados 
(angolul Warehoused, magyarul talán 
Raktározva) című film is. Az egyhely- 
színes, kevés (ebben az esetben két) sze
replős kamaradrámák általában jobban 
mutatnak élőben, színpadon: a deszkák 
elemeltsége kedvez az abszurdot hívoga
tó becketti, ionescói helyzeteknek, a film 
konkrétsága sokszor csak ront ezen. Ta
lán ezért nincs igazán zseniális Godot- 
ra várva-adaptáció. Az Almacenados is 
színmű-adaptáció, viszont úgy tudja ki
használni az egyetlen helyszínt (a címadó 
raktárhelyiséget) és a két szereplőt (egy 
öregedő raktáros, illetve a helyére érke
ző, betanítás előtt álló fiatal segéd), hogy 
filmszerű is marad, de a becketti ihletésű 
abszurd dramaturgiát is megtartja. Per
sze, nem épp annyira abszurd ez a darab, 
s ez főleg azoknak esik le, akik az átkos 
rendszerbe(n) szocializálódtak: a raktár-

Ciro Guerra: A  kígyó ölelése

felelősi poszt igazából csak a bürokrácia 
terméke, kamion és áru 39 év alatt soha
sem járt a raktárban, az öreg (a zseniá
lis, veterán mexikói színész, Jósé Carlos 
Ruiz) viszont ennek ellenére -  vagy pont 
ezért — halálkomolyan veszi a munká
ját, és vár. Csak pontosan, szépen. Ezt az 
anakronisztikus, kommunizmus-nosztal
giát árasztó érzést erősíti a minimalista 
díszlet: az omladozó raktárfalak a becse
pegő esővel, az ormótlan, sohasem hasz
nált telefon, a böhöm fémíróasztal, és 
a három főkönyv. A két karakter köz
ti összjáték nagyszerűségéről még nem 
is beszéltem. Keserédes, nem röhögős, 
csak mosolygós kafkai darab ez a mun
ka (legyen az szocialista vagy kapitalis
ta eredetű) értelmetlenségéről, türelem
ről és beletörődésről, a munkásemberek 
transzcendenciájáról.

INEMATOGRÁF

Talán nem véletlen, hogy a fesztivál 
másik meglepetése is egy echte kamara
dráma, szintén egy helyszínen, csak ép
penséggel három karakterrel dolgozó da
rab. Csak míg Mexikóból már nagyszerű 
rendezők garmadája lépett a világ színe 
elé, a Fülöp-szigetek filmes szempontból 
nem egy túl sokszor jegyzett hely, ennél 
is nagyobb reveláció Jun Lana író-ren
dező neve. Az Anino sa likod ng huwan 
(Shadow Behind the Moon, azaz Árnyék a 
Hold mögött) mondandójában, stílusában 
is teljesen más film: míg a mexikói k ön 
nyedségével hódított, az Árnyéknak súlyos 
háborús kontextusa van, és a fifikás idő
kezelés helyett a valósidejűségre helyezi a 
hangsúlyt. Annyira, hogy a film teljes két 
órája egyetlen snittben van felvéve, ami 
már akkor is bravúr, ha a színészek ez
alatt egyszer sem bicsaklanak meg, plá
ne hogy ha a végeredmény is nagyszerű. 
Az 1990-es évek eleji polgárháború kellős 
közepén vagyunk, egy fiatal pár rozoga, 
tákolt viskójában, s vendégük a lázadók 
ellen hadban álló hadsereg egyik katoná
ja. A cselekmény nagyon színházi, a jele
netek úgy különülnek el egymástól, hogy 
az egyik szereplő egy időre távozik a hely
színről (pl. elmegy vízért), így a három 
karakterből minden kettős kombináció
nak megadatik egy-egy hosszabb dialógus 
lehetősége. A sztori fordulatos, többszörös 
csavarral ellátott ugyan (ki az áruló, il
letve ki árul el kit?), de hasonlót már lát
tunk, és nem is ezért érdekes a film. Ha
nem ott van például a szexjelenet, ami 
— vágás nélküli filmről lévén szó — any- 
nyira életszerűnek hat, hogy csak levegő 
után kapkodunk: hogyan lehetett ezt (szí- 
nészileg) megoldani úgy, hogy ne csúsz- 
szon át pornóba? Érdekes rendezői döntés 
volt az is, hogy a modern technikával for
gatott anyagot készakarva roncsolta: átír

ták VHS-kazettára, és azt (ismét) digita
lizálták. A végeredmény egy fakó, mosott 
színű, transzferhibás kép lett, ami viszont 
erősen hozza a nyolcvanas évek kazettán 
kalózmásolt háborús filmjeinek világát: a 
fülledt Fülöp-szigeteki atmoszférához ta
lán tényleg ez dukál a legjobban.

És hogy végül olyasmiről is írjak, ami
re nagy elvárásokkal ültem be, és még
sem kellett csalódva rövidtávfutnom a kö
vetkező filmszínházba: A kígyó ölelése (El 
ábrázó de la serpiente). És nem az idegen 
nyelvű Oscar-jelölés miatt volt nagy az el
várás, hanem mert ha az ember Herzog 
után elmegy filmet forgatni az Amazo
nas vidékére, akkor legyen nagyon jó oka 
rá. És Ciro Guerra kolumbiai rendező
nek van, ha a filmje látszólag a mostaná
ban divatos ökomozik sorát is gyarapítja. 
A látszat azonban csal: nem egy egyszerű 
„esőerdő-megmentős” alkotásról van itt 
szó, hanem egyszerre két darab, igazi úti
naplók által ihletett „road movie”-ról is. A 
német Theodor Koch-Grünberg (a filmben 
Theo von Martius) a múlt század legelején 
járt az Amazonas környékén, és feljegy
zései felbecsülhetetlen értéket jelentenek, 
ami a dél-amerikai őslakosok néprajzát 
illeti. Richard Evans Schultes pedig egy 
amerikai biológus volt, aki jó harminc
negyven évre járta meg a környéket, fő
leg pszichoaktív növények után kutatva. 
A kettejük utazásait látjuk párhuzamo
san vágva: a két sztorit Karamakate sá
mán köti össze, aki mindkét felfedezőt el
kísérte útjára, egyszer fiatalon, egyszer 
öregen. Az igazi konklúzió pedig a ket
tő közt eltelt idő: ami a nyugati kultúra 
intruzív jellegét, a sámán színeváltozá
sait, s ami a legfontosabb, a visszafordít
hatatlanul megváltoz(tat)ott dél-ameri
kai vidéket illeti. A legbeszédesebb jelenet 
a keresztény szerzetesek által „megfertő
zött” helyi spiritualizmusé: a két kultú
ra ütközése negyven év alatt egy ijesztő, 
embertelen szektát termel ki. Ironikus az 
is, hogy alig változott valami: Dél-Ameri- 
ka az európai ember számára jelenleg is 
egy ismeretlen érdekesség, legfeljebb va- 
kációs célpont, az USA számára pedig el
sősorban kitermelőhely, ahonnan külön
böző drogok alapanyaga származik, nem 
kis káoszt teremtve a gazdaságilag fejlet
len országokban.

A dramaturgiai mozgatórugó termé
szetesen a mohó (legyen az tudásra vagy 
vagyonra szomjúhozó) fehér ember és a 
sztoikus, ősi törvények által mozgatott 
őslakos közti feszültség, aminek gyönyö
rű aláfestést ad David Gallego operatőr: 
a háttérben ringatózó Amazonas nem
csak aláfesti a szereplők lelkivilágát, ha
nem meghatározza azt. Noha nemcsak 
Herzogra (az őserdő közepén beüzemelt 
gramofon), hanem más alkotókra is tör
ténik közvetlen utalás (a látomásjelenet 
pl. Kubrick Űr Odüsszeiáját juttathatja 
eszünkbe), A kígyó ölelése egy eredeti, gyö
nyörű, spirituális mozi, ami vizuálisan is, 
de ideológiailag is kielégítő, ha szabad így 
fogalmaznom: a „tanulság” egyszer sem 
erőltetett, hanem organikus, a történet
ből következik, és szomorúságában is fel
emelő tud lenni. Soha rosszabb TIFF-et!

JAKAB-BENKE NÁNDOR
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Beszámoló a 15. Transilvania Nemzetközi 
Filmfesztiválról

Dívák, fenegyerekek és 
a kinőtt zakó
A Transilvania Nemzetközi Filmfesz

tivál (TIFF) története eddig a folyama
tos növekedésről szólt. A fesztiválösszeg
ző sajtójelentések évek óta a „Rekordokat 
döntött a TIFF” frázissal kezdődnek, 
nem véletlenül: az erdélyi szemle -  amely 
mára kétségkívül Románia legjelentő
sebb filmfesztiváljává nőtte ki magát, de 
a közép-kelet-európai régióban is a jegy
zett fesztiválok között van, Karlovy Va
ry és Szarajevó között félúton -  ugyanis 
évről évre tényleg megdönti saját korábbi 
rekordjait, minden kategóriában. Mind
ezt annak ellenére, hogy Tudor Giurgiu 
fesztiváligazgató szerint a TIFF a feszti
válok nagy nemzetközi piacán még min
dig „harmadosztályúnak” számít (ebben 
különbözik többek közt „névrokonától”, 
a torontói TIFF-től, amely a filmfeszti
válok „világelitjéhez” tartozik), de erősen 
pedálozik a „másodosztály” felé.

Semmi meglepő nincs tehát abban a 
kijelentésben, hogy a TIFF idén (is) re
kordokat döntött. A fesztiválon részt vett 
64 ország 248 filmjére 79 ezer fizető né
ző volt kíváncsi, ami 9 százalékos emel
kedés az előző évhez képest, a résztvevők 
összlétszáma pedig meghaladta a 120 ez
ret, mivel a fizető nézőkhöz hozzáadhat
juk az ingyenes vetítések, mesterkurzu
sok, workshopok, kiállítások és a TIFF 
Lounge-ban zajló találkozók résztvevő
it is, ráadásul a 20 helyszínen zajló vetí
téseken és egyéb eseményeken mintegy 
1100 meghívott vett részt — és sorolhat
nánk a számadatokat, de nem sok értel
me lenne. Alighanem igaza van ugyan
is Mihai Chirilov művészeti igazgatónak 
abban, hogy a fesztivál elérte befogadó- 
képességének határait: amit „mennyi
ségileg” ki lehet hozni a TIFF-ből, azt 
mostanra kihozták, nemigen van hová 
terjeszkedni tovább, nagyjából eddig ter
jed Kolozsvár teherbírása. Legalábbis lo
gisztikai értelemben, a TIFF egyik nagy 
erénye ugyanis épp az, hogy képes a foly
tonos innovációra, a szervezőcsapat krea
tivitása másfél évtized után is lankadat
lannak tűnik, ami a tematikus szekciók, 
helyszínek és különleges programpontok 
kiválasztását illeti.

A TIFF -  méretes képzavarral -  legin
kább egy nagyra nőtt kamaszra hasonlít, 
aki mostanában kezdi kinőni gyerekkori 
zakóját: Kolozsvárt.

Sophia Loren, az „igazi” 
Miss Univerzum
Az idén a szokásosnál jobban is kitet

tek magukért, és ennek vélhetően az az 
oka, hogy a fesztivál jubilált: tizenötöd- 
szörre rendezték meg. Ezt az „ünnepi” 
jelleget tükrözte a díszvendég személye 
is — mint tudjuk, a TIFF minden évben 
életműdíjjal tünteti ki a nemzetközi fil

mes élet egyik kiválóságát (az egy vagy 
több hazai életműdíj mellett). Bár láttak 
már Kolozsvár falai igazi világsztárokat, 
Franco Nérótól Vanessa Redgrave-en át 
Claudia Cardinaléig, az idei meghívott
nál, Sophia Lorennél méltóbbat aligha 
találhattak volna a TIFF 15 éves törté
netének „megkoronázására”. A fesztivál 
megnövekedését és „szintlépését” egyéb
ként leginkább az jelzi, ahogyan szabá
lyozták az olasz díva és a nyilvánosság 
kapcsolatát: a szűkre szabott időtarta
mú sajtótájékoztatóra csak előzetes szű
réssel, szigorú válogatás alapján lehetett 
bejutni, számos újságíró és sajtókiad
vány hoppon maradt; arról nem is beszél
ve, hogy a főtéri beszsélgetősátorban sem 
szerveztek találkozót vele (ami persze, a 
várható tömeges érdeklődésre tekintet
tel, érthető, ráadásul a tavalyi díszven
déggel, a meglehetősen rapszodikusan vi
selkedő Nastassja Kinskivel kapcsolatos 
tapasztalatok sem voltak túl ösztönzőek).

Mindenesetre e sorok írója még jól em
lékszik arra, hogy Catherine Deneuve 
sajtótájékoztatójára -  amelynek egy bel
városi luxushotel volt a helyszíne — gya
korlatilag bárki besétálhatott, előzetes 
regisztráció és hasonló úri huncutsá
gok nélkül -  node ez akkor volt, amikor 
még a TIFF nem döntötte meg sorra a sa
ját rekordjait. Sophia Loren egyébként el
ső alkalommal járt Romániában, hogy 
a média és a szépségipar által az ő ifjúi 
„hasonmásává” marketingéit Mădălina 
Gheneától vegye át az életművéért já
ró elismerést -  a latinos szépségű román 
modell-színésznőre leginkább az Oscar- 
díjas olasz Paolo Sorrentino Ifjúság (La 
giovinezza) című remek filmjéből emlé
kezhetünk, amelyben Miss Univerzu
mot alakította, Michael Caine és Harvey 
Keitel oldalán.

Magyar „elsők”
Ha az életműdíjasoknál tartunk, meg 

kell említednünk, hogy két hazai szí
nésznőt is díjaztak Sophia Loren mellett: 
Carmen Galint és Orosz Lujzát. A Ko
lozsvári Állami Magyar Színház egyko
ri színésznőjének -  és több magyar és ro
mán film hősnőjének — kitüntetése eddig 
talán a legmagasabb szintű gesztus, amit 
a TIFF szervezői Erdély magyar kultúrá
ja iránt tesznek, bár az elmúlt években a 
Janovics Jenő-féle örökségnek a fesztivál 
arculatépítésébe való beemelésével már 
tettek „interetnikus” lépéseket. Az első 
magyar nemzetiségű életműdíjas mellett 
még voltak más magyar vonatkozású „el
sőzések” is az idei szemlén. Az AperiTIFF 
fesztiválújság először jelentetett meg -  
a Filmtett mozgóképes portállal együtt
működésben — magyar nyelvű oldalakat; 
egyelőre csak a Magyar Napon, és kife

jezetten a magyar filmekkel kapcsolatos 
anyagokat. Továbbá megtekinthettük a 
TIFF első magyar nyelvű reklámszpotját, 
amelynek a Mariska címet adták — még
pedig azért, mert Billy Wilder Hétévi vá
gyakozás című filmjének átirata, ennek 
a filmnek pedig Marilyn Monroe játsz- 
sza a női főszerepét. „Fel ne fázz, kisci- 
ca” -  mondja a képbe besétáló Molnár 
Levente a fellebentett szoknyájú Mari- 
lyn-hasonmásnak, azaz Mariskának. Az 
idén öt ikonikus filmtörténeti produkció
ra épült a reklámkampány: a már emlí
tett Wilder-film mellett az Amélie csodá
latos élete, a Forrest Gump, a Taxisofőr és 
a Terminátor paródiáit nézhettük a vetí
tések előtt. A legsikeresebb kétségkívül 
a Scorsese-filmből inspirálódott szpot: a 
címbeli taxisofőrt alakító alkalmi színész 
hidegrázós hitelességgel idézi meg Ro
bert De Niro figuráját.

Visszatérve azonban Mariskára és 
férfipartnerére, a Saul fia egyik fontos 
mellékszerepét alakító kolozsvári szín
művészre, Molnár Leventére: nehezen 
érthető, a fesztivál miért nem használta 
ki arculat- és eseményszinten, hogy Ne
mes Jeles László friss Oscar-díjas mozi
ja is szerepel a programkínálatban (bár 
Molnár Leventével volt egy beszélgetés a 
főtéri TIFF Lounge-ban). Amint az sem 
bizonyult egyértelműen pozitív hatású
nak, hogy a Magyar Nap eseményeit gya
korlatilag „kiszervezték” a felújítás alatt 
álló gyalui várkastélyba, amely vetítési és 
koncerthelyszínnek ugyan impozáns, de 
a TIFF „magyar vonala” ezáltal jelentős 
részben kiszakadt a fesztivál vérkeringé
séből -  ami nem azt jelenti, hogy a többi 
nem-belvárosi, „egzotikusabb” helyszín
nel együtt, mint a bonchidai kastély vagy 
a Szamos-parti szabadtéri mozi, ne ma
radhatna meg jövőre is egyfajta rendez
vényközpontnak, csak nem feltétlenül kell 
kiköltöztetni oda a teljes Magyar Napot.

És hogy ne feledkezzünk meg az idei 
TIFF egyik legfontosabb magyar vonat
kozású eredményéről: a helyi filmek ver
senyét az udvarhelyi Simó Ibolya Töké
letes befektetés című filmje nyerte: egy 
brutális látlelet emberkereskedelemről, 
szexrabszolgaságról és az alvilág műkö
déséről -  mindezt a zetelaki gátnál lefor
gatva.

A román újhullám
visszahódítja
Kolozsvárt
Az aktuális társadalmi témák irán

ti érzékenységről könnyen asszociálha
tunk a kortárs román mozira. A TIFF 
története a kezdetektől összefonódott az
zal a filmes megújulási mozgalommal, 
amit ma már román újhullámként ismer 
(és díjaz) a nagyvilág. A kolozsvári szem
le azokban az években indult, majd kez
dett felívelni, amikor az új román mo
zi az első messzehangzó sikereit aratta: 
a fesztivál emlékezetes pillanata volt 
Cristi Puiu programalkotó filmjének, a 
Lăzărescu úr halálának a versenyprog
ramban való részvétele 2005-ben, ami
kor a várakozásokkal ellentétben végül
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Sophia Loren a T IFF  életm űdíját M ădălina G heneától vette  át 
(fotó: Vlad C upşa/T IFF 2016)

Bogdan M irică: Kutyák (Câini). 
A fesztivál fó'díjas filmje

„csak” a legjobb rendezés díját vitte haza 
(a közönségdíjjal, a legjobb szereplők dí
jával és a FIPRESCI-díjjal együtt), nem 
a Transzilvánia Trófeát. Mintha a tizen
egy évvel ezelőtt történteknek a távoli 
visszhangja lett volna az idén a Cannes- 
ból hazatért új Puiu-film, a Sieranevada 
egyszeri, és ettől eseményjellegűvé vált 
vetítése: a filmre már egy nappal koráb
ban is alig lehetett jegyet kapni, és film
rendezőt rég fogadtak akkora ovációval, 
mint Cristi Puiut, aki a vetítés után szin
te a teljes stábot a színpadra szólította, 
és akit egy (jóformán számára alapított) 
különdíjjal jutalmaztak a zárógálán.

Az viszont nagyjából borítékolható volt, 
hogy a Trófeát idén román filmnek íté
li a zsűri: Bogdan Mirică Kutyák (Câini) 
című, szintén Cannes-t megjárt, és on
nan egy FIPRESCI-díjat elhozó „román 
westernjének” rendkívül pozitív kritikai 
visszhangja előrevetítette az elkerülhe
tetlent. Es talán az is jelzésértékű, hogy 
az idei kiadást Nae Caranfil 6,9 a Rich
ter-skálán című vígjátéka nyitotta, amely 
az 1977-es — a rendező szerint a fővárosi 
közvéleményt azóta is traumatizáló -  
nagy bukaresti földrengés idejére kalau
zolja a nézőt. (Egyszer az is megérne egy 
misét, hogyan alakult az új román film
művészet fenegyerekeinek viszonya Nae 
Caranfillal, ezzel a fellinis habitusú va
rázslatos közönségfilmessel, akinek esz
tétikai-stilisztikai értelemben jóformán 
semmilyen közös vonása nincs az újhul
lám kíméletlen minimalizmusával.)

Mintegy mellékesen az is megemlíten
dő, hogy minden eddiginél több világpre
mier volt a 15. TIFF-en: hat román alkotás 
debütált először a kincses városban. Talán 
patetikusan hangozhat, de igaz: egy jubi
leumi fesztiválkiadás erejéig Kolozsvár is
mét a román film fővárosává vált.

Vér és poézis
Szintén kicsit jubileumi hangulata 

volt annak, hogy a fesztivál kínálatában 
helyet kapott egy tíz filmből álló Szono 
Sion-retrospektív. A japán rendező neve 
nem sokaknak hangozhat ismerősen er
refelé, bár a Himizu című, meglehetősen 
őrült filmje már szerepelt a TIFF egy ko

rábbi kiadásán, egy-két filmje pedig -  
mint a Noriko’s Dinner Table vagy a Lo
ve Exposure -  nyugaton is megfutotta a 
maga „kult-köreit”. Ha a masszív román 
új- és legújabb-hullámos jelenlét mellett 
egyetlen tömböt kéne kiemelni az idei ko
lozsvári szemléről, feltétlenül ez lenne az: 
a nonkomformista fenegyereknek számító 
japán rendező életműve nagyon is illik a 
TIFF provokatív és innovatív produkció
kat előnyben részesítő műsorpolitikájába.

A tízfilmes felhozatalból most egyet
len darabot emelnénk ki: a Bűn és kéj- 
vágy című (angolul Guilty of Romance) 
opuszt, amely remekbe szabott foglala
ta Szono Sión művészi látásmódjának. A 
film témája talán leginkább Luis Bunuel 
A nap szépe című alkotásából tűnhet is
merősnek: az elfoglalt férje által elha
nyagolt, unatkozó háziasszony története, 
aki kitörési és kalandvágyból egyre ext- 
rémebb életterületekre téved, hogy ki
kössön a prostitúció legsötétebb pokolkö
reiben. A Bűn és kéjvágy azonban nem a 
testiséget vizuális eszközökkel kizsák
mányoló trashfilm : a pornográfiába hajló 
szexualitás- és erőszakábrázolást ellen
pontozza és egyben kiegészíti az elbe
szélés képeinek hipnotikus, lírai hangu
latvilága. Szono Sion a thriller műfaji 
keretébe ágyazott történetét komplex iro
dalmi referenciahálóval „szövi” körül, 
amely Kafka Kastélyától a modern japán 
költészetig terjed -  a végeredmény pedig 
véres és poétikus egyszerre.

Filmes sokkokról lévén szó, nem hagy
hatjuk említés nélkül a TIFF egyik idei, 
az állatok és emberek sajátos viszony

rendszerét tematizáló szekciójának 
Wild (azaz Vad) című filmjét, amely né
mi -  alig burkolt -  zoofíliával hökken
tette meg a fesztivál sokat látott közön
ségét (egy nő és egy farkas kapcsolatát 
— fogalmazzunk így — boncolgatja). Vol
tak azonban az #animal szekciónak jóval 
„barátságosabb” filmjei is, mint példá
ul az Árulás Münchenben című cseh sza
tíra, amely a Csehszlovákiát feldaraboló 
1938-as müncheni egyezményen részt ve
vő Daladier francia miniszterelnök állító
lagos papagájának sztoriján keresztül sa
ját nemzeti önmitizálási hajlamainkról, 
Nyugat és Kelet tragikomikus soha-meg- 
nem-értéséről szól.

És láttunk csavaros litván thrillert 
(A játékos/The Gambler), libanoni vígjá
téki traktátust a muszlim világ szexu
ális kultúrájáról (Szerelem és szex mu
zulmán módra /Halai Love [And Sex]), 
sírva nevetős cseh komiko-melodrámát 
(Házigondozás/Home Cáré), és... és sorol
hatnánk a végtelenségig, de nem soroljuk.

Inkább elmondjuk még, hogy láttuk- 
hallottuk Dumitru Prunariut, az első és 
mindmáig egyetlen, kozmoszt megjárt 
román űrhajóst, aki amellett, hogy ked
venc tudományos-fantasztikus filmjeiről 
is mesélt, arról értekezett kedélyesen a 
főtéri sátorban, hogy nagyon is reális el
képzelés az elkövetkező évtizedekben egy 
emberi település létrehozása a Holdon -  
ez lenne az úgynevezett „holdfalu”.

Ha rendeznek ott filmfesztivált, oda is 
elmegyünk.

P A P P  A T T IL A  Z S O L T

A 15. TIFF főbb díjai
Transzilvánia Trófea, a versenyprogram 15 000 euró értékű fődíja: Kutyák 
(Câini, rendezte: Bogdan Mirică); Transzilvánia Trófea, különdíj: Cristi 
Puiu (Sieranevada); a legjobb rendező 5000 euró értékű díja: Avishai Sivan 
(Tikkun); a legjobb színész 1000 euró értékű díja: David D’Ingeo (De l’ombre 
il y  a); a zsűri különdíja 1500 euró értékben: Madárkák (Sparrows), rendez
te: Rúnar Rúnarsson; a FIPRESCI díja az #animal kategória egyik filmjének: 
Neon Bull, rendezte: Gabriel Mascaro; közönségdíj: La Puerta Abierta, rendez
te: Marina Seresesky; életműdíj: Sophia Loren, Orosz Lujza; Carmen Galin; a 
zsűri különdíja a világ filmművészetének gazdagításáért: Iain Smith produ
cer; a helyi versenyprogram  díja: Tökéletes befektetés, rendezte: Simó Ibolya.
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PETER BEATA

Mindannyian Zucco-k 
vagyunk?
Valós történeten alapul Bernard-Ma- 

rie Költés először 1988-ban bemutatott 
Roberto Zucco című drámája. A nyolcva
nas években sorozatgyilkosságairól el- 
híresült Roberto Succo szökéseiről, gyil
kosságairól és végül bukásáról írt darab 
mégsem egyetlen személy történetét, ke
gyetlenkedéseit sorakoztatja fel, egy 
egész társadalom betegségeire mutat rá.

A ritkán játszott darabot a Tomcsa 
Sándor Színház tűzte műsorra, a 
2015\2016-os évad utolsó bemutatója
ként. Az előadást Zakariás Zalán rendez
te, az udvarhelyi társulat majdnem min
den tagja játszik benne.

E F  EÁTRUM

Az előadásban nem a puszta gyilko
lást mutatják fel, ragadják meg, ennél 
mélyebbre ásnak az alkotók, súlyosabb 
kérdéseket feszegetnek. Egy idő után el
fogadjuk (a Barabás Árpád által megfor
mált) Zucco személyiségjegyeit, ugyan
úgy, mint az előadás sötét, nyomasztó 
közegét. A miértekre keressük a választ 
„ Tulajdonképpen mindenkiben van egy 
Zucco, csak az ember elnyomja magában 
ezeket a dolgokat, mert elsősorban élni 
akar. Zucco ezzel szemben egy mániákus 
katona, aki eldönti, hogy van egy külde
tése a világ ellen és azt végigviszi az éle
te árán is” — ütik fel az alaphangot az elő
adás ajánlójában az alkotók.

A jelenetcímek kivetítése, valamint a 
nézőtér kialakítása (féltermes nézőtér
rel játsszák az előadást, amelynek kezdő 
jelenetében a börtönőrök Zuccot éppen 
itt keresik) — , elemei és beemel a törté
netbe. Mindvégig megmarad ez a kettős
ség.

A mozgatható, nyitódó-csukódó fekete 
paravánok számos játékra adnak lehető
séget. Térelválasztó funkciójuk is van — 
például bent buli, kint a klub előtti vere
kedés helyszíne — de a különböző, gyors 
színváltozásokat is segítik, helyszíneket 
jelölnek, lehet leányszoba, park, bordély
ház, metróalagút, rendőrőrs, ugyanakkor 
fokozzák a bezártság érzetét.

Az előadás az epizódokra építő jellege 
miatt lesz pörgős, ez a szerkezet ellensú
lyozza, ugyanakkor erőteljesebbé is teszi 
a lírai részeket.

Mindenik szereplő furcsa, bánatos fi
gura. Agresszív, sötét világ ez. Mindenki 
ugyanarra a kérdésre keresi a választ, 
mint Zucco: ki vagyok én és mi közöm 
ehhez a világhoz? Ott van a madám a fu
ra járókeretével, a vénleány, elszáradt 
nővér, a vadállat módjára viselkedő báty, 
aki végül kurvának adja el a húgát, az 
anya, aki utálja a gyermekeit, az öreg, 
aki eltévedt a metró zegzugos alagútja-

iban, ahonnan már nincs kiút számára 
(mintha egyedül nála találna megértés
re Zucco). Ott vannak a rendőrök (egy
ben felügyelők, börtönőrök), akik csak 
egy halvány árnyalatban hozzák a gü
gye, hülye rendőr prototípusát (szeren
csére nem vitték el a figurákat ebbe az 
irányba), viccesek és kegyetlenek is egy
ben. És ott van a vágyálmokat hajszo
ló, első szerelmét élő, ártatlanságát épp 
elvesztő (ezért adja el báttya -  bünte
tésképpen, noha sejthető, hogy ellen
kező esetben is ez lenne a sorsa) fiatal 
lány (Albert Orsolya), aki szerelméért 
bármire képes. Elindul megkeresni, vé
gül épp ő árulja el. De szeretetre vágyik 
és lehetne kapaszkodó Zucco számára. 
(Az elegáns hölgy is). Mindenki magá
nyos, elhagyatott, mindenki kegyetlen, 
de mindenkiben van valami emberi. Szo
morú, kisiklott életű embereket sorakoz
tat fel a darab.

Szép színpadi megoldásokat látunk, 
például szappanbuborékok jelzik a ját
szó gyermek jelenlétét, vagy ahogy a 
lány nővére bőrkabátban és fehér tütü- 
ben, zuhogó esőben mondja el egyik mo
nológját.

A darabnak és előadás nagyrészt mo
nológokból tevődik össze (amelyek rá
adásul nagyszerű színészi megnyilatko
zásokban hangzanak el). Ezzel is jelzik 
a magányosságot, az elszigeteltséget, az 
elidegenedést, azt, hogy az egyént meny
nyire nem érti meg szűkebb és tágabb 
környezete, hogy mindenki mennyire 
egyedül van a világban.

Roberto Zuccot általában ok nélkü
li gyilkosként emlegetik. Az előadás töb
bek között ezt a kérdést is feszegeti: mi

ért gyilkol Zucco? Nem ad egyértelmű 
választ rá, mint ahogy nincs is. Bűnös le- 
het-e az egész társadalom az egyén által 
elkövetett tettekért?

Zuccora ösztönszerűen tör rá a gyilko- 
lási vágy, hiába küzd ellene (jól érzékel
teti a színész az egyszer csak önkéntele
nül reszkető kezekkel). Ki vagy? -  teszik 
fel a kérdést többen is neki. És ő keres, 
menekül (a rendőrök, önmaga és a hamis 
társadalmi normák elől), újra csak, folya
matosan keres. Keresi önmagát, a mene
déket, a megnyugvást.

Egy idő után már közömbösen néz
zük az újabb és újabb rémtetteket -  
mint ahogy napjainkban a híradót. 
Egyre inkább a többieknek a hozzá, a tet
teihez való viszonyulása válik érdekes
sé. Ugyanakkor nem tudunk rajtuk sem 
megbotránkozni, inkább sajnáljuk őket. 
Elfogadjuk tehát, hogy Zucco gyilkos, 
ösztöneiben van az ölés. Aki anyját, ap
ját képes megölni, annak mi állhat még 
útjába? Az egyik legsúlyosabb pontja az 
előadásnak, amikor Zucco a gyereket lö
vi le — az anyja szeme láttára, aki aztán 
elszökik vele. Innen már nehéz tovább fo
kozni a történetet. Az előadás is mintha 
„leülne” ezek után. A végén Zucco buká
sa és a Napba való felemelkedése mellett 
mintegy mellékesen jelzik a lány hasá
ban világító gömbbel: újabb Zucco jön a 
világra.

A rendező nem szépít. Arcunkba vágja 
ezt a történetet.

S zék e ly u d v a r h e ly i T om csa  S á n d o r  
S z ín h á z . Bernard-Marie Költés: Roberto 
Zucco. Fordította: Bognár Róbert. R e n 
dező: Zakariás Zalán. S zerep lő k : Ba
rabás Árpád, R Fincziski Andrea, Albert 
Orsolya, Márton Réka, Szűcs-Olcsváry 
Gellért, Sinka Ignác m.v., Varga Márta, 
Pál Attila, Mezei Gabriella, Antal D. Csa
ba, László Kata, Dunkler Róbert, Tóth 
Árpád. D ísz le t/je lm ez: Csiki Csaba m.v., 
d ram atu rg: Demeter Kata, zene: Csiki 
Csaba m.v..
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KISS ERNŐ CSONGOR

Több magányt
A ’89 után nagy lendületet vett iro

dalmi karrierjével, amit gúnyosan csak 
„elhíresedés”-nek nevezett, Kertész Imre 
nem nagyon tudott mit kezdeni. Bár a No- 
bel-díj, a Buchenwaldban véletlen folytán 
megkímélt életének abszurd és kínos be
teljesedése ekkor még hátra van, Kertész 
1991 és 2001 között írott naplója már közve
tít egy olyan belső hasadást, amely a rákö- 
szöntő évtizedben, de különösen Stockholm 
után, korántsem nevezhető problémamen
tesnek. Napi lelki- és írásgyakorlatának ré
szévé lett annak a fenyegetésnek a tuda
tosítása és rögzítése, hogy ha ez így megy, 
hamarosan a jómódú középszerűség vesz 
erőt rajta, s többé nem fogja titkos életét 
élni, melyet „az igazság” keretez. Ennek a 
gyakran felbukkanó fogalomnak Kertész 
naplójában két egymásba súrlódó dimenzi
ója van. „Illegalitás”-t, száműzetést jelent, 
melynek szűkös terében a diktatúra idején 
megőrizhette viszonylagos intellektuális és 
politikai függetlenségét, másfelől saját er
kölcsi-etikai és szellemi keretezésű érték- 
rendszerét jelöli. Személyes szabadságát, 
amelyről azt írja: „az életem alakulásá
ból kibontakozó egyetlen, igazi, megingat
hatatlan érték, amelyért mindig, mindent 
kockára tettem, s amely akár a létérdeke
immel szemben is irányított” (138.). Az év
tizedeken át halmozódó kudarcot oly hir
telen és valószerűtlenül váltja fel a siker, 
hogy jobbnak látja eggyel hátrébb lépni, és 
gyanakvással szemlélni az események moz
gását. így lesz a néző pozíciója a naplóíró 
Kertész választott kilátószöge. „Mehr Licht 
-  mondta volna állítólag Goethe; mehr 
Einsamkeit — mondanám én; magányra, 
magányra vágyom.” (67.)

ritika
A napló egyik legfontosabb szála, mely 

által az életmű szerves részévé épül: a ho
lokauszt állandó racionális, misztikus és 
személyes revíziója. Egyik gondolatkísér
letében például arra jut: ma az Endlösung 
korántsem lenne elképzelhetetlen és ki
vitelezhetetlen a médiák nyilvánossága 
mellett. Képzeletben le is forgat egy rövid 
hírepizódot, ahol helyszíni tudósítás kísé
retében Himmler és Eichmann szabatosan 
tájékoztatják a tévénézőket az intézkedé
sek törvényes és szakszerű voltáról: ga
rantálják a humanitárius szempontok és a 
higiéniai szabályok betartatását. A depor
tálások kortárs feltételek közötti újra el
gondolása nem kabarétréfának szánt je
lenet, hanem a holokauszt mélyen fekvő 
okainak következetes végiggondolása az 
információs társadalom viszonyai mentén — 
számolva a történet lezár(hat)atlanságával. 
„Auschwitzot nem Auschwitz volta miatt 
szüntették meg, hanem mert fordult a ke
rék, a hatalmi állapot [...], s Auschwitz óta 
semmi olyan erkölcsi, hatalmi vagy gazda
sági fordulatnak sem lehettünk tanúi, amit 
Auschwitzra való cáfolatként élhettünk vol
na -  vagy élhetnénk -  meg.” (80.) Valószí
nűleg ez a lehető legjózanabb megközelítés.

Kertész nyomán még csak azt sem mond
hatnánk, hogy az információs társadalom 
esélyt vagy garanciát jelentene bármiféle 
veszély elhárítására.

A holokausztot Kertész életművében 
nem szüzsének kell tekintenünk, de olyan 
„paradigmatikus tényhelyzetnek, amely ki
fejezi az emberi állapotot a 20. században” 
(80.). Azt is fontos látni, hogy a koncentrá
ciós táborok történeti ténye is mást jelent, 
mint a mindezt valóságossá tévő személyes 
tapasztalat. A zsidók megsemmisítésének 
szinte maradéktalanul befejezett projekt
je, amely -  nem egyedül Kertész felisme
réseként -  a felvilágosodás utáni európai 
kultúra dialektikájából egyenes ágon kö
vetkezik: a Holocaust tehát, amelyet ő ka
pitálissá tett, a szó tipográfiai értelmében 
is, nem teljesen azonos azzal az esemény
nyel, amelyet Auschwitz egy személy életé
ben, Kertész Imre életében jelentett. Ez a 
különbség nem a történelem és a tapaszta
lat dialektikussá szerveződésének újabb út
ját nyitja meg, hanem az univerzalitás le
hetőségét. Az egyetemességét, melynek 
horizontja akkor jelenhet meg, ha az ese
mény rendkívüliségének beláthatatlan és 
kényszerítő következményei felé bizalom
mal tudunk fordulni. Vagyis inkább hittel, 
a bizalom túlságosan naiv, mondja Kertész. 
És rövidlátó is. A bizalom mint az általános 
társadalmi jóindulatba vetett hit, tévedés, 
mert előfeltételezi, hogy a bizakodásnak 
mindig van tárgya, s e tárgynak ésszerű 
tartalma: hogy a társadalmat az értelem és 
a jóindulat működteti. Krisztus keresztha
lálának és Auschwitznak azonban az a bot
ránya és szentsége, hogy nem volt semmi 
értelme, mégis megtörtént.

Ha lehet valamit tanulni Kertésztől, és 
biztosan lehet, akkor leginkább a bátor
ságot, amivel a „negatív tapasztalat” fe
lé fordul, annak minden érzelmi és gondo
lati következményével együtt. Tudja, hogy 
a történelmi otthontalanság és személyes 
idegenség, amely műveinek alapja, nem sa
ját életének akcidenciája; egy nagyobb lép
tékben mindannyiunk közös alapélménye 
ebben a világban -  legfennebb finoman 
ügyelünk arra, hogy ne vegyünk róla tu
domást. Kertész úgy ír, mintha bármelyik 
nap vége lenne a világnak. Mindig az el
tűnés tudatában írni és élni -  ez a fenye
getés nem csak önmagára vonatkozik, de 
a gondolkodás exponenciális mozgásaiban 
az egzisztencia legszűkebb kérdéseitől a 
legtávolabbiakig terjed. Szüntelen az el
menekült istenek nyomára figyelve, ahogy 
Hölderlin mondja. Az ezek felé fordított fi
gyelem — Esterházy szavával: a fűrkészés — 
adja az irodalomnak azt a metafizikai di
menzióját, amely az európai kultúra teljes 
önszemléletének vertikumát bejárja. Az 
érvénytelen, vagyis az adekvát beszéd le
hetőségét vesztett teológiától és filozófiá
tól a művészeteken át a történelemig léte
zésünknek sokféle aspektusát villantja fel, 
és mindezt a személyesben. Nem véletlen, 
hogy a Gályanapló óta Kertész mindunta
lan méregeti és újraformálja szellemi tár
gyait, alapvetően azzal a rövidre zárt meg
látásával, hogy isten a kifejezésben van. Az 
istennek hátat fordító szellem még a taga
dás által is az ő gondolatát erősíti meg. De 
nem létezésének tényét, mert ez tét nélküli, 
mi több a dilettáns kérdése. A „vallás nél
küli hívő” Kertész számára a legközvetle
nebb istenbizonyíték Auschwitz.

Annak a nagy irodalmi családnak a tag
jai mellett, akik közé Kertész is sorolja ma

gát, kevés olyan írót ismerek, aki ennyi
re tudatában volna annak, hogy mint író a 
történelem, a művészet, az erkölcs és a hit 
kérdéseinek folyamatos elgondolása által, 
voltaképpen e kérdések megfogalmazója
ként létezhet. Nem csak most megjelent fel
jegyzései, de a Gályanapló, a Valaki más és 
A végső kocsma is arról tanúskodnak, hogy 
Kertész magát e kérdéseknek kitárva, tit
kosan és ínségesen, mégis teljes exponálás
ban, a legtágasabban élt.

Alain Badiou írja A században, hogy bá
tornak lenni annyit tesz, mint elfogadni a 
brutalitás valóságát, s ennek tudatában 
„benne élni az időben úgy, hogy példátlan 
módon mégsem élünk benne”. Kertészt so
kan gondolták korszerűtlennek — ő maga 
is, csakhogy teljesen eltérő okokból. Szinte 
bármely, számára személyesen fontos dol
got -  szellemi alkatának lenyomatát adva 
-  a „nagy” jelző kíséri, aminek így önma
gában persze semmi értelme, ráadásul fö- 
lényeskedően hat, hacsak nem azoknak 
az értékeknek a jelentéshálójában látjuk, 
amelyek ezt az egyet konstituálják. Ami 
Kertész számára nagy, az egzisztenciális 
értelemben radikális, tragikus és apokalip
tikus. Nagyszabású és nagyvonalú. Stílus, 
gondolat, művészet, élet. Bátor a negatív 
tapasztalatnak csakis a radikális megélé
se lehet, azáltal, hogy megnyeri magának 
a válság dinamikus képzetét -  a kudarc
cal együtt a születést —, hisz csak ez vezet
het felszabaduláshoz. A dolgok néha való
ban maradéktalan eltűnése -  amely fölött 
nem átall keseregni egy keveset az embe
ri akarat megszűnéséről és a kultúra végé
ről szóló nietzscheánus jóslatában — mindig 
együtt zajlik a válság termékenyítő mozgá
saival. A kreativitás (A néző egyik leggyak
rabban előforduló szava) és a vitalitás azon
ban csak akkor lesznek a kultúra felhajtó 
erői, ha a bennük megmutatkozó szándék 
valóban „az életet kultiválja” (17.). Ennek 
legkompaktabb megfogalmazása, egyben a 
kérdés lehető legmélyebb merítését adva, 
Kertész naplójának ez a rövid bejegyzése 
lehetne: „Hősünk és főszereplőnk: az ember 
eltűnik majd. Bár teljesen eltűnni mégsem 
tud; s ez lesz a jövő konfliktusa.” (267.)

K ertész Imre: A néző. Feljegyzések 
1991-2001. Magvető, Budapest, 2016.
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M ikszáth-falfirka, n á rc isz illa t
Ignácz Rózsa: Papírmalom. 

Pro-Print Könyvkiadó, Csík
szereda, 2015.

A „kéthazájú ember” — 
Kovásznán született, Budapes
ten színészként, íróként, műfordí
tóként 1979-es haláláig tevékeny 
-  Ignácz Rózsa regénye címében 
vállalja: távoli, amiről szól. A szö
vegben a jelen számára akár eg
zotikusnak ható papírmalom, 
„melyet ezen a néven már csak mi 
ismerünk, régiek”, kronotoposszá 
épül; a Bethlen Kata-korabeli er
délyi műveló'désnek és az 1920-as 
években bontakozott ligeti diák
szerelemnek egyként kulcsa.

így nyújtja a Hérakleitosz vi
zében (itt: Berivoj-folyócska) ál
ló, gyerekperspektívából (is) tör
ténelmet író mű a Trianon utáni 
Fogaras képét, a szerző irodalom- 
kritika által elismert „helyzetraj
zainak” rokonaként, a jelen refle
xiójára késztetó'en. A társadalmi 
tabló bakfis- vagy családregény 
hátterét adja. A nővére szerelmé
ért önfeláldozó, majd nővére ön- 
feláldozása révén „újjászülető” 
énelbeszélő pontos, érdekes ta
núságtételei emberi viszonyok
ról szintén kiemelendő értékei a 
könyvnek.

fäßülszöveg
A Papírmalom finoman meg

lepő: viszonylag hagyományos
nak mondható prózatechniká
ját néhány szubtilis csavar kezdi 
ki. Ezek egyike a szerző biográfi
ájával összeolvasva lesz világos. 
Az „önéletrajzi ihletés” ugyan
is esetében nem a triviális író- 
főszereplő hasonlóságot jelenti; 
mi több, az Ignácz Rózsához leg
inkább köthető barátnő-mellék-

figura az események egy adott 
pontján egyszerűen „kiíródik” a 
regényből. Ez a megoldás kellő
en termékennyé teszi valóság és 
fikció (szintén nem „szájbarágó
sán”, de) tematizált dialektikáját, 
és összecseng az emlékezés ter
mészetére vonatkozó kérdezéssel.

Ugyanígy hiányzik — legalább
is a hangsúlyokat illetően — az el
beszélés vállalt tétje: elmondani, 
„mi volt a Papírmalom.” A ro
mánc, ideál „még/már nem” tel
jesedik ki, ez a szál azonban fel
mutatja a kis dolgok -  ajándékba 
fogott hal, a láthatásért vállalt 
hajnali takarítás — szépségét, 
nagyságát. Az olvasói várakozás 
pedig másként is beteljesedik: a 
„halhatatlan kis múzeum”, Er
délytől „elvárhatóan” soknem
zetiségű, -vallású Fogaras több 
idősíkon zajló életének megisme
résében. Ahol a várárok jegén Ba
bits korcsolyázik, talán miután 
Bicsérdy Béla divatos életreform- 
előadását meghallgatta, és majd
nem új Rómeót szülnek a hata
lomváltós idők.

A Papírmalom nárciszillatú 
lányregény, „Éljen Mikszáth Kál
mán!” feliratú tűzfalak előtt.

MOLNÁR ZSÓFIA

R egényes összm ű vészet  
V ajdaságból
Tolnai Ottó: Kalapdoboz -  

Képzőművészeti írások, Forum 
Könyvkiadó, Újvidék, 2013.

A különböző művészeti ágak 
közti átjárhatóság gondolata nem 
mondható új keletűnek. Tolnai 
Ottó Kalapdoboza, azonban nem
csak a képzőművészet és az iroda
lom találkozási pontjának a vég
terméke, hanem annál valami 
sokkal bonyolultabb. Vagy egysze
rűbb? Amennyiben az a célunk, 
hogy mindenféleképpen megne
vezzük, besoroljuk valahová, elég 
nehéz dologgal állunk szemben.

Tolnai Ottó korábban is meg
jelentetett már képzőművészeti 
alkotásokról szóló esszéket, de a 
Kalapdoboz eltér ezeknek „hagyo
mányától”. Vegyünk egy kalap iro
dalmat és egy doboznyi képzőmű
vészetet. Tegyük oda melegedni 
őket külön-külön a tűzhelyre. Vár
junk addig, amíg felmelegednek 
80 fokra, majd óvatos mozdulattal 
érintsük össze a két edényt, hogy 
a tartalmak találkozhassanak. 
Az összetartó cérna ez esetben le
gyen némi műértés, érzékenység a 
befogadásra. Ha ez kész, akkor rá
írhatjuk, akár egy befőttes üveg
re, hogy Összművészet Vajdaság
ból, és már fogyasztható is Tolnai 
Kalapdoboza.

A Képzőművészeti írások al
cím valamelyest útba igazít
ja a befogadót. Az első darabok 
elolvasása azt a gyanút kelti, 
hogy nincs itt egyébről szó, mint 
ekphrasziszokról. A Kalapdoboz 
egyik jelentős értéke éppen ab
ban áll, hogy amikor azt feltéte
lezi az olvasó, hogy megfejtette a 
titkot, a következő sorban ismét 
elbizonytalanodik, jól el is lehet 
tévedni a szövegben.

Tolnai Ottó kötete egy vajda
sági összművészeti regénnyé áll

T O L N A !  O T T Ó

Kalapdoboz
K Í IV Ó M t VI S / l- f l  ÍRÁSOK

össze, némi balkánhangulattal 
körülölelve. A Kalapdobozban a 
médiumok találkozása nem az ol
vasó keze által lapozott könyvben 
történik meg, hanem magában az 
olvasóban. Az okos elbeszélő meg
osztja saját reflexióit a befogadó
val, de sosem érezteti azt, hogy ez 
valamelyest lezárt lenne. Olyan 
ezt, mintha megkapná az arany- 
metszés képletét, melléje egy fest
ménnyel, amelyben érvényesül a 
szabály, ráadásképp egy darabját 
a Wilhelm-daloknak, utána pedig 
egyedül kell meglátnia azt, ami 
fontos lehet számára. Kétség nem 
fér hozzá, hogy megdolgoztatja 
az olvasót. Sőt, nem elégszik meg 
azzal, hogy gondolatban megfest
hesse, lefényképezhesse, leké
pezhesse az írottakat. Időközön
ként szembetalálkozik képekkel 
is, ami megszakítja a folyamatos
ságot. Ugyanakkor, nyilvánvaló
an nem véletlen a fedőlapon, az 
előlapon és az utólapon szerep
lő festmények választása sem, hi
szen a könyv minden egyes része 
hozzájárul a jelentés komplexitá
sához. A befogadó dolga az, hogy 
beleolvassa magát.

NAGY HILDA

a z t a n  u g y e  TUDJA, 
SZOM SZÉD , HOGY 
KASZÁLNI KÉNE?

Es MEG 
KÉNE

CSINÁLJA A 
KERÍTÉSÉT

CSAK NE 
FÉLTSE 

TŐLEM A 
TY Ú K JA IT

... Es SZOMSZÉD,, 
A TETŐT IS 

M EG KELLENE* 
CSINÁLNI..

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Barokk hullám Kolozsváron -  
svindlerek és nemesek
Az utóbbi években, évtizedekben vidé

keinken érezhetően erősödött az érdek
lődés — vagy piacosodott a „téma”? — a 
barokk kor kulturális hagyatéka iránt. 
Kolozsváron ez a folyamat még sokkal 
szembetűnőbb, amióta jó pár évvel ezeló'tt 
Kolozsvári Barokk Napok címmel indult 
évente visszatérő' kulturális (illetőleg pe
rifériálisán kultúr&octási) akció — ez má
ra nagyjából ki is merült —, párhuzamo
san a már húszévesnél is idősebb Mátyás 
Napok jobbára reneszánszra figyelgető 
törekvéseivel. És a városismertető Kor
zó mozgalom is a „kincses Kolozsvár” ba
rokk építészetére irányítja olykor a fi
gyelmet. Ám nem fér hozzá kétség, hogy 
a barokk kor zenei kincstára reprezentál
ja leginkább azt a több évszázados stílus- 
és alkotásvonalat, illetve világszemléleti 
beállítottságot, amelynek szintjelzői -  a 
templomépítészeten túl —: a barokk (olasz) 
opera és Johann Sebastian Bach; így jó
szerével minden figyelemre méltó kon
cert, amelyen Monteverdi, Frescobaldi, 
Schütz, Buxtehude, Pachelbel, Corel
li, Purcell, Scarlatti, Couperin, Albino
ni, Vivaldi, Telemann, Rameau, a számos 
Bach, Scarlatti, Händel, Pergolesi és sok 
más korabeli mester munkája csendül fel, 
barokk esemény, még ha nem is aggatnak 
rá címkét.

Elmaradhatatlan persze a „védjeggyel” 
való visszaélés is. Nem könnyű eldönteni, 
vajon csak az olcsó szójáték miatt vagy 
a szélesebb kínálat hamis reklámja vé- 
gett-e, de a bonchidai Bánffy-kastély te
rületén június derekára meghirdetett 
kétnapos népünnepély a Barock fedőnevet 
viselte, amelyben a -ck (vagyis a rock) jó
szerével fedi a valóságot (Nicolae Simion

& friends, sZempöl, Maria Ráducanu & 
Pedro Negrescu, AG Weinberger 4th, Ro
dion GA — a romániai elektronikus ze
ne atyja —, Váczi Eszter&Quartet), a cím 
egésze azonban hatalmas csúsztatás, 
mert a nagy zsákbanfutás-lepényevés 
közepette egyetlen ütemnyi barokk zene 
sem hangzott el, igaz az ún. „komolyze
nét” csupán a kolozsvári Magyar Opera 
Gyermekkórusa, illetve a Concordia vo
nósnégyes képviselte, utóbbi is Mozartot 
meg Haydnt játszott, akiknek, lássuk be, 
annyi a közük a barokkhoz, mint Patrick 
Jane-nek Sherlock Holmes-hoz.

A kolozsvári Gheorghe Dima Zeneaka
démia júniusi koncertkínálatából azon
ban toronymagasan kiemelkedett egy 
esemény, amely az autentikus barokk ze
ne méltó és igazságos arcát mutatta meg. 
Ezen a koncerten az erdélyi zenei in
terpretációs művészet élvonala randevú
zott egymással kamarazenei keretben: 
a hegedűművész Béres Melinda, a fu- 
volista Majó Zoltán, a csellista Ciprian 
Câmpean, a viola da gambán játszó 
Salat-Zakariás Soma és a csembalista- 
orgonista Erich Türk. Műsoruk nem 
akart reprezentatív — pláne nem a barokk 
örökzöldekből válogatott slágerparádé — 
lenni, kevéssé ismert szerzőktől (Giovan
ni Gabrieli, Carolus Hacquart) is játszot
tak, de kivált a sajátos barokk hangzás, 
hangszerkészlet, illetve a stiláris kifino
multság szempontjából volt átlelkesült, 
felemelő momentuma a zeneakadémiai 
sorozatnak. Voltaképpen izgalmas végig
gondolni — és ennek fényében értékelni — 
azt, hogy egy különféle zenei műhelyek 
(Flauto Dolce, Transylvania, La Follia, a 
svájci The Little Light Consort, Balkan

Baroque Band) felől érkező ad hoc ka
maraegyüttes miként illesztette-csiszol- 
ta össze koherenssé, harmonikussá, repe
désmentesen „szinkrónná” a zenélését.

Erich Türk a tőle megszokott kimért 
derűvel és kedvességgel, ugyanakkor 
precíz terminológiával — de a szójátékos 
jópofaságtól sem tartózkodva — ismer
tette a koncert menetében a barokk kor 
hangszerfejlődését, az instrumentumok 
sokszínűségének fokozatos egyszerűsö
dését, a zenei igényekhez szabott interp
retációs változásfolyamatokat, illetve az 
egyes művek kiemelésre érdemes szerke
zeti sajátosságait.

A műfajilag is igen változatos koncert 
egyik csúcspontja kétségkívül a Ciprian 
Câmpean által játszott G-dur cselló-szó
lószvit (J. S. Bach) volt -  ez a mű tör
ténetesen épp amolyan „örökzöldje” a 
zeneirodalomnak —; előadása tiszta, át
tetsző, pontos és minden érzelgősségtől 
tartózkodó volt, nyoma sem hallatszott 
annak a virtuóz sportosságnak vagy 
extrémkedésnek, amely egyik-másik vi
lágklasszis csellista előadását egyedivé -  
ugyanakkor kissé gyanússá is — teszi.

A koncert figyelemfelkeltő aján
lat volt a Zeneakadémia részéről, hi
szen, bár szerkezetéből hiányzik az önál
ló régizenei (vagyis historikus előadásra 
koncentráló) szakág, barokk hegedű 
és cselló, viola da gamba, csó'rfuvola és 
csembaló immár igenis tanulható Kolozs
váron — felsőoktatási keretben. Kis lépés 
az intézménynek — nagy lépés a zenefo
gyasztó társadalomnak.

JAKABFFY TAMÁS

Létallegóriák
Május 9—31. között Nógrádi Kiss Magdolna festménykiál

lítása kapott helyet a Reményik Sándor Galériában. A mű
vészt nem első alkalommal láthatta Erdélyben a nagyközön
ség, hisz 2014-ben a sepsiszentgyörgyi Míves-házban és a 
Brassó Megyei Könyvtárban is bemutatkozott munkáival.

Nógrádi Kiss Magdolna művészeti tanulmányait 1973-ban 
kezdte egy budapesti képzőművészeti szakkör keretében, me
lyet 1976-tól a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
rajz szakán folytatott. A diploma megszerzése után számos 
vidéki és fővárosi iskolában oktatott rajzot és tartott művé
szeti vagy művészettörténeti szakkört. Tagja a Magyar Al
kotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzőmű
vészek és Iparművészek Szövetségének, illetve a Symposium 
Társaságnak. 2011-től, egy hosszabb szünet után képeivel 
ismét rendszeresen szerepel csoportos és egyéni kiállításo
kon. Művészeti munkássága mellett elméleti tanulmányokat 
is folytatott az ELTE Bölcsészettudományi Karán, illetve a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, ahol eszté
tika szakos diplomát és PhD-fokozatot is szerzett.

S ezen elméleti megalapozottság munkáin is kiérződik. 
A javarészt figurativ kompozíciókon a nagybetűs Élet jele
nik meg, annak érzelmi sokszínűségében, végtelen variáció
jában. Arctalan árnyalakjai a mindennapi ember metaforái:

az életteli, vidám, a tettrekész vagy tanácstalan, eltévelye- 
dett, elkeseredett, a belefásult, hideg és magányos, elszige
telt emberi lété. Mindegyik képben magunkra ismerünk, egy 
aktuális állapotra vagy meghatározó érzelemre. Noha alak
jainak expresszív gesztusai egyszerű testbeszéddé reduká
lódnak, figurái sokkal inkább formaként hangsúlyozódnak, 
mint sem a valóság imitációjaként. így, az elnagyolt alakok 
a színek és vonalak ritmusának önálló játékává válnak, cso
portokba, ikonikus pózokba rendeződve vagy éppen szétvál
va, egyedülállón az emberi létezés metaforái. A lavírozott tus 
vagy az akvarell hatásááig vizezett akril a formabontás hite
les eszköze, az elmosódásé, a fátyolozottságé. Ilyen értelem
ben e megjelenített alakok mintha saját maguk, saját szemé
lyiségük és létük után keresgélnének tétován az étervégtelen 
síkján. Nem csak arcukat, de testüket is elvesztették ezek az 
árnyak. Az individuum nyomasztóan lassú, de visszafordít
hatatlan feloldódásának lehetünk tanúi, a materialitás meg
szűnésének, ahol nem marad más, csupán a megfigyelés, az 
észlelés. S ez így van rendjén, hisz Nógrádi Kiss Magdolna 
munkái meghagyják a létezés legnagyobb örömét számunk
ra, az érzékelés és észlelés katarzisát, a befogadás örömét.

NAGY BORBÁLA
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Júliusi évfordulók
1 -  120 éve halt meg Harriet Beecher—Stowe amerikai írónő

70 éve halt meg Liudas litván költő
2 -  180 éve halt meg Cesare Arici olasz költő

90 éve született Octavian Paler román író 
450 éve született Nostradamus francia költő

3 -  40 éve halt meg Alexandru Bistriţeanu román író 
90 éve született Ştefan Gheorghiu román író

4 -  80 éve született Bartis Ferenc romániai magyar író 
340 éve született Jósé de Canizares spanyol író

5 -  50 éve halt meg Berda József magyar költő
6 -  370 éve született Gottfried Wilhelm Leibniz német filozófus 
7 - 6 0  éve halt meg Gottfried Benn német költő 

70 éve halt meg Büchler Pál magyar filológus 
80 éve halt meg Oswald Spengler német filozófus 

8 -  395 éve született Jean de La Fontaine francia költő 
110 éve született Látó Anna romániai magyar írónő 
60 éve halt meg Giovanni Papini olasz író 

9 - 6 0  éve halt meg Erdős Renée magyar írónő 
320 éve halt meg Waclaw Potocki lengyel költő

10 — 50 éve halt meg Gafar Guljan üzbég költő
11 — 120 éve h a lt  m eg E rn st C urtius ném et filológus

160 éve h a lt  m eg J o se f K ajetán  Tyl cseh  író
12 — 480  éve h a lt  m eg D esideriu s E rasm us holland h u m a n ista

80 éve halt meg Gaál Mózes magyar író 
140 éve született Ivan Kraskó szlovák költő

13 -  200 éve született Gustav Freytag német író
640 éve született Li Csang-csi kínai költő

14 — 90 éve született Bede Anna magyar költőnő

100 éve született Natalia Ginzburg olasz írónő
15 -  145 éve halt meg Ján Chalupka szlovák író

95 éve halt meg Haraszti Gyula magyar irodalomtörténész 
145 éve született Ugo Ojetti olasz író

16 -  130 éve született Pierre Benoit francia író
120 éve halt meg Edmond Goncourt francia író

17 -  1495 éve halt meg Magnus Felix Ennodius római író
100 éve született Nagy Jenő romániai magyar etnográfus 
200 éve halt meg Richard Brinsley Sheridan angol drámaíró

18 -  80 éve halt meg Maxim Gorkij orosz író
260 éve h a lt  m eg P ieter  L angendijk  holland költő

19 — 60 éve halt meg Babay József magyar író
20 -  120 éve született Bitay Árpád romániai magyar történész
21 -  220 éve halt meg Robert Burns skót költő

145 éve született Guglielmo Ferrero olasz történész 
200 éve halt meg Gavril Romanovics Gyerzsavin orosz költő

22 -  30 éve halt meg Illés Endre magyar író
23 — 40 éve halt meg Paul Morand francia író

45 éve halt meg Iulia Soare román írónő
24 -  120 éve halt meg Józef Rogosz lengyel író
25 -  390 éve született Geeraerdt Brandt holland író

140 éve született Mihai Codreanu román költő
26 -  40  éve h a lt  m eg D om inic S tan ca  rom án író

160 éve sz ü le te tt  G eorge B em a rd  Shaw  angol író
27 — 50 éve h a lt  m eg Ion M uslea rom án folk lorista
28 — 180 éve sz ü le te tt  E m m anu el R oid isz görög író
29 — 230 éve halt meg Giovanni Battista Roverti olasz író
30 -  45 éve halt meg Devecseri Gábor magyar költő

245 éve halt meg Thomas Gray angol költő
31 -  170 éve született Meltzl Hugó magyar irodalomtörténész

80 éve született Sigmond István romániai magyar író

Illúzió
Nincs kegyetlenebb illúzió, 

m int hogy h a ta lm as siker vagy 
rengeteg pénz védettséget nyújt...

A fősorok Larry McMurtry fenti 
gondolatának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES 1. A folytatás el
ső  része. 12. Francia filmszínész 
(Jean). 13. Piramis. 14. A Tisza 
mellékfolyója. 15. Töltényt paza
rol. 17. Associated Press, rövidítve. 
19. Igen, oroszul. 20. Száraz (klí
ma). 21. Menyasszony. 22. Járunk 
rajta. 24. Égéstermék. 26. Romlott 
a zsír, szalonna. 27. Sugárhajtású 
repülőgép. 29. Tyúkhang. 30. Épü
letszárny. 31. Időhossz. 33. Csavar 
tartozéka. 35. Szaglószerv. 36. Ké
pes, bír. 37. Időmérő eszköz. 38. Be
cézett Kálmán. 40. Padlóz. 42. De
ciliter, röviden. 43. így is becézik 
Arankát. 44. Indonéz sziget. 45. 
Opus, röviden. 47. A tantál vegyje- 
le. 48. Ritka férfinév. 49. Vele egy 
napon született testvér. 51. ... Niel

sen; néhai dán színésznő. 53. Az al
jánál elhelyez.

FÜGGŐLEGES 1. Annyi mint, 
röviden. 2. Lóeledel. 3. Származik. 
4. Nagyra nőtt. 5. Torbággyal egye
sült. 6. Estefele! 7. Talál oda. 8. Vil
lanykörte. 9. Gúny fele! 10. A Jupi
ter bolygó egyik holdja. 11. Észlelő, 
érzékelő. 15. Volt, latinul. 16. Né
mán áldó! 18. A folytatás második, 
befejező része. 20. Fészekaljnyi kis
kutya. 21. Ünnepélyesen átadó. 23. 
Növényi forrázat. 25. Törekszik. 
26. Lenti helyre. 28. Tömegközle
kedési eszköz. 30. Olasz férfinév. 
32. Orosz hármas. 33. Német autó
márka. 34. Budapest melleti város. 
36. Hintőpor. 39. Mindig kéznél le
vő hosszmérték. 40. Kézjegy. 41. 
Szórakozóhely. 44. Falusi apó. 46. 
Nyomdai betűnagyság; gyöngy. 48. 
Sebet ejt a kígyó. 49. Sziget, franci
ául. 50. Norma ...; Martin Ritt film
je. 52. Kettőt! 53. Csak félig! 54. 
Kilonewton, röviden.

R.T.

A Helikon 2016/11-ik szá
mában közölt Béke című 
rejtvény megfejtése: Sem
mi sem hozhat békét rád, 
csak tenmagad. J 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5 2 5
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A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

Proiect rea lizat cu sprijinul P rim ărie i şi Consiliului local 
Cluj-Napoca. K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri 
H ivatala  és Városi T anácsa is tám ogatja.
P roiectul susţine  cand idatu ra  oraşulu i Cluj-Napoca la 
titlu l de C apitală  C u ltu ra lă  E uropeană 2021 
L apunk tám ogatja  Kolozsvár Európa K u ltu rá lis  Fővá
rosa 2021 cím re benyújto tt pályáza tá t 
K iadványunk a Román Kulturális Minisztérium 
tám ogatásával je len ik  meg

Visít cluj
The Heart of Transylvania
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