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Mihai Nuţu: Minden megtorpant örökre
Lapszámunk 1., 5., 7-8., 10., 12-13., 15-16. oldalait a kolozsvári Kisállomás épületében megrendezett DIY című tár
lat anyagával illusztráltuk.

PAPP ATTILA ZSOLT

Arany János
és a foci
„A történeti visszatekintés épp arról gyó'zhet 

meg bennünket, hogy a költó'i szó ereje akkor is 
érvényesült, és megváltoztatta a nyelvet és a kul
túrát, amikor kevesen olvasták. A hatás titkos és 
áttételes, titokban munkálkodik, ahogy azt az is
teni jelenlétről szokták mondani” -  ezt szinte ke
reken öt esztendeje mondta (történetesen ezeken a 
hasábokon) Borbély Szilárd. Azeló'tt és azóta sem 
olvastam kifejezőbb és pontosabb megfogalmazá
sát a költészet -  a „költó'i szó” -  hatásmechaniz
musának. Ez a hatás titkos és áttételes, nem azon
nali és nem függ mennyiségi paraméterektől; 
elhangzásakor észrevétlen is maradhat, de búvó- 
patakszerűen tör a felszínre, amikor az ideje eljő, 
hogy belülről alakítsa át évszázadokra a nyelvet, 
a kultúrát -  mindazt, amit magunkról és a világ
ról gondolunk és érzünk. Szétárad az időben és át
itat mindent, azt is, amiről azt gondolnánk, hogy 
érintőlegesen sincs köze a poézis által uralt lát
hatatlan tartományokhoz; bennünk van, rajtunk 
keresztül beszél -  nem mi használjuk, hanem ő 
használ bennünket. Néha egészen meglepő pilla
natokban.

Mit tudnánk Walesről — nem egyénenként, ha
nem a magyarság közös emlékezete -, ha másfél 
évszázada Arany János nem fedezi fel (vagy terem
ti meg?) a párhuzamot a távoli brit tartomány tör
ténelme és saját korának hazai állapotai közt? Mit 
ismerünk ma Walesből, a bárdjain... no meg a foci
csapatán kívül? Mégis, ez a mítoszi köd elegendő 
volt ahhoz, hogy magyarok tömegei szurkoljanak — 
miután már a sajátjaiknak nem lehetett -  Wales- 
nek az Európa-bajnokságon; a média és a világháló 
hemzsegett a költői utalásoktól a költőiséget néhol 
hervasztó módon nélkülöző összecsapások értéke
lésekor. Amikor legyőzték Belgiumot: Elhúzták a 
belgák nótáját a walesi bárdok; amikor Anglia és 
Észak-írország is hazakullogott a tornáról, és már 
csak az ősi Cymru képviselte Britanniát: Felség! 
valóban koronád legszebb gyémántja Vélsz...

Wales a miénk lett: nem egy távoli, idegen or
szág, kihalóban lévő furcsa nyelvvel és képtelenül 
hosszú kelta településnevekkel, hanem az a tarto
mány, ahol Edward király, angol király lépked fakó 
lován és lágyan kél az esti szél Milford-öböl felé. Az 
Arany-költemény, amely a legtöbb magyar ember 
számára ott porosodik az iskolai emlékek porlep
te polcain, észrevétlenül -  titokban és áttételesen 
— életre kelt és ismerőssé tette számunkra az isme
retlent: teremtett nekünk szellemi birtokul egy szép 
szigetet, ahol nem ejtik diccsel a zsarnokok nevét és 
Bale-ék hármat rúgnak a dölyfös Belgiumnak.

Mert számunkra Wales nem egy tartomány, ha
nem egy költemény. És boldogok a verssé változott 
hazák, Felség, valóban.

„Sem vers, sem más 
nem tük rözheti a Gulág 
szörnyűségét”
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Vallasek Júlia;
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PAVILON 4 2 0  ■  André Ferenc versei Luke Turner: 
Metamodernista kiáltvány



„Sem vers, 
sem más nem 
tükrözheti 
a Gulág 
szörnyűségét”

Beszélgetés
Dupka György íróval

-  Dupka György nevét szinte minden kár
pátaljai településen ismerik, de talán nincs 
ez másként a Kárpát-medence nagyobb ma
gyarlakta településein sem. De hogyan lesz 
egy ugocsai kis faluból, Tiszabökénybó'l in
duló emberbó'l Kárpátalja mindenese1

-  1952. április 11-én születtem Kárpát
alján, a Nagyszőlősi járási (egykori Ugocsa 
megyei) Tiszabökény községben. Édesapám 
parasztember volt, édesanyám óvónő. Amel
lett, hogy — mint minden kárpátaljai gye
reknek -  már igen korán ki kellett vennem 
a részem a falusi munkákból, lehetó'séget 
kaptam az olvasásra is, így szinte minden 
könyvet elolvastam, ami a falunkban fellel
hető volt. Magyartanárom, Fórizs Emma 
volt, aki elsőként felfedezte, hogy nyitott és 
kíváncsi vagyok a világra és az írott szóra. 
Külön foglalkozott velem, ma is nagy szere
tettel gondolok rá. Amikor az első verseimet 
megírtam, emlékszem, nagyon büszke volt. 
Tiszabökényben fejeztem be az általános is
kolát, ezt követően a tiszapéterfalvai közép
iskola diákja lettem, ahol leérettségiztem. 
Ez már egy egészen más környezet volt, 
amellett, hogy nagyobb volt az elvárás a di
ákokkal szemben, mint szülőfalumban, a le
hetőségek tára is bővült. Akkoriban 75 diák 
érettségizett, az egész Tiszahát legjobb ta
nulói tanultak ebben az iskolában. Az itte
ni magyartanáromnak köszönhető az, hogy 
részt vehettem életem első élőirodalom-órá

ján, amikor is egy ukrán és egy magyar köl
tő látogatott el iskolánkba. Kovács Vilmos, 
későbbi mentorom és egy Tomcsányi neve
zetű ukrán szerző voltak a vendégek. Azt 
hiszem, az volt a fordulópont az életemben, 
ekkor tudatosult bennem, hogy az irodalom 
közelségében akarok élni. Az első írásaimat 
egy iskolai faliújságban publikáltuk, ezt 
megmutattam Kovács Vilmosnak, aki meg
hívott egy találkozóra a többi írogató fiatal
lal, köztük Vári Fábián Lászlóval, Füzesi 
Magdával, S. Benedek Andrással.

Érettségi után -  mivel akkor nem vettek 
fel az egyetemre -, 1969-1970-ben fizikai 
munkát végeztem: voltam a tiszapéterfalvai 
Határőr Agrárcégnél dohánytermesztő, ko
sárfonó, a tiszaújlaki sütődében pék, az 
Odessza megyei Kotovszki járásban idény
munkás. 1970 májusában részt vettem a ti
szai árvízkárok helyreállítási munkálata
iban (a folyó árhulláma családi portánkat 
is elárasztotta). Azok egészen más idők vol
tak, teljesen másként indult egy fiatal éle
te, mint manapság.

-  Irodalmárként indult, mégis inkább tör
ténészként ismerjük. Hogyan szeret bele egy 
lírikus a történelembe, a Gulág-kutatásba?

-  A Kárpátalján működő irodalmi stú
diók közül először a Forrás tagja lettem, 
azonban ez az pályaszakasz korán átala
kult: elvittek katonának, ahol komoly sérü

lést szenvedtem. Mire három év múltán ha
zajöttem, már a József Attila Stúdió volt az 
aktuálisan működő közösség, aminek szin
tén tagja lettem. 1973-ban beiratkoztam az 
Ungvári Állami Egyetem Nagyszőlősi Elő
készítő tanfolyamának orosz nyelv és iroda
lom szakára, majd a sikeres évzáró vizsgák 
után még 1974 tavaszán átiratkoztam az 
Ungvári Nemzeti Egyetem magyar nyelv 
és irodalom szakára. Itt folytattam tanul
mányaimat a nappali tagozaton. Közben 
Ungvárra költöztem, családot alapítottam. 
Itt újabb lehetőségek nyíltak számomra. Új 
barátságok szövődtek, új tudásra tehettem 
szert. 1979-ben magyar nyelv és irodalom 
szakos középiskolai tanári, illetve bölcsész- 
diplomát szereztem. Szakdolgozatomat a 
kárpátaljai magyarság első világháború 
utáni, illetve 1918-1979 közötti kisebbségi 
helyzetben kialakult irodalom- és művelő
déstörténetéből írtam és védtem meg.

Valójában 1988-ig versírással foglalkoz
tam. Egyik estén az édesapámmal szeret
tem volna interjút készíteni, a Gulágról, a 
„malenykij robot”-ról beszélgettünk. Apám 
akkor elmondta, hogy valójában sem vers, 
sem dal, sem semmi nem tükrözheti azt a 
szörnyűséget, amit ott átéltek az emberek. 
Akkor gondolkodtam először azon, hogy be
hatóbban, tudományos szinten kellene fog
lalkozni ezzel a témával. Később Vára- 
di-Sternberg János professzor diákjaként 
újabb biztatást és kutatási lehetőséget kap
tam. A „malenykij robot” szörnyűségeiről 
egyre többet megtudva, úgy éreztem, hogy 
nem maradhat többé tabu egy olyan téma, 
amely minden kárpátaljai magyar és sváb 
lakost érintett. Segített abban, hogy meg
érthessem ezt a korszakot. Akkor már a 
Kárpáti Kiadónál dolgoztam, és tagja let
tem annak a rehabilitációs bizottságnak, 
amely az elhurcolással foglalkozott és fog
lalkozik a mai napig. Az egészségi állapo
tom miatt az újságírással fel kellett hagy
nom és az Ungvári Televíziónál folytattam a 
munkámat. Csodálatos évek voltak, valójá
ban nem is éreztem a kommunista korszak 
nyomását. A Kárpáti Igaz Szó című lapban 
lehetőségem volt a történelemmel foglalko
zó írásaimat publikálni, történészek szem
pontjaival ismerkedni. Váradi-Sternberg 
professzor ötlete volt, hogy dolgozzuk fel a 
kárpátaljai elhurcolások valós történetét, a 
zsidó elhurcolást és minden igazságtalansá
got. Aztán már nem írtam verseket, a tör
ténelemkutatás került előtérbe, bár az iro
dalomszervezés mindmáig a szívügyem.

Fodó Sándorral, egykori egyetemei ta
nárommal és korábbi versíró barátaimmal 
megalapítottuk az első magyar érdekvédel
mi szervezetet, a Kárpátaljai Magyar Kul
turális Szövetséget. Egyik napról a másik
ra lettünk tollforgatókból politikusokká, 
így kerültem be a városi és a megyei ta
nácsokba. Ebben az időben jutottam hozzá 
azokhoz az információkhoz, levéltári anya
gokhoz, amelyek mindaddig titkosak vol
tak. A „malenykij robot”-tal kapcsolatban 
megjelentetett kiadvány mégis inkább kö
tődik a lírához, mint a történelemhez -  lá
gerversek és -balladák gyűjteménye volt.

-  Milyen körülmények között dolgozott, 
hiszen egy ilyen balladás kötet összeállítá
sa nem kevés munkával jár, folyamatos ku
tatást igényel...

— Hetente két-három túlélővel beszél
gettem, beszélgettünk, imákat, verseket, 
nótákat gyűjtöttünk. Tudtam, ha akkor

DUPKA GYÖRGY

író, költő, helytörténész, irodalomszervező, szerkesztő, kultúrpolitikus. 1952. április 11- 
én született Tiszabökényben. Iskoláit szülőfalujában és Péterfalván végezte, majd az Ung
vári Állami Egyetemen 1979-ben szerzett magyar szakos bölcsészdiplomát. 2006—2008 
között magyarországi egyetemi képzésen vett részt és 2008 őszén az ELTE Pedagógiai 
és Pszichológiai Karán kulturális mediátor szakos diplomát szerzett. 1979-1986 között 
a Kárpáti Igaz Szó munkatársa. 1986-1992 között a Kárpáti Kiadó magyar osztályának 
szerkesztője. 1992-től az Intermix Kiadó vezetője, nevéhez fűződik a Kárpátaljai Magyar 
Könyvek sorozat beindítása. 2008-tól a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazga
tója. A kárpátaljai irodalmi élet aktív szervezője, az Együtt című irodalmi, művészeti és 
kulturális folyóirat egyik alapítója, felelős lapkiadója. Több magyar szakmai és érdekvé
delmi szervezet -  köztük a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége és a Kárpátal
jai Magyarok Kulturális Szövetsége -  alapítója. Elkötelezett „malenykij robot”- és Gulág- 
kutató.
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nem gyűjtöm össze ezeket a gyöngyszeme
ket, máskor nem lesz rá lehetőségem. 1989- 
ben a „malenykij robot” kapcsán megszer
vezett beregszászi konferencián még több 
mint kétszáz túlélő jelent meg. A tavalyi 
rendezvényen már csak hárman voltak. El
ső dolgom volt a levéltári munka, majd a 
túlélőkkel való interjúk készítése, a napló
ik feldolgozása, magnófelvételeket készítet
tem, ezeknek utánanéztem a levéltárban. 
Akkor már a Kárpátaljai Magyar Könyvek 
sorozatát gondozó Intermix Kiadó igazga
tójaként tevékenykedtem, s elhatároztam, 
hogy a lágerirodalom kutatása és megjelen
tetése elsőbbséget fog élvezni Kárpátalján. 
Több szerző írt ebben a témában, különböző 
szörnyűségek kerültek napvilágra, eddig 
közel 70 kötet jelent meg ebben a témában.

A tudományos kutatásokat jómagam is 
magasabb szintre emeltem. 2006-2008 kö
zött magyarországi egyetemi képzésen vet
tem részt, majd 2008 őszén az ELTE Pe
dagógiai és Pszichológiai Karán kulturális 
mediátor szakos másoddiplomát szereztem. 
2014. szeptember 19-én pedig a Pázmány Pé
ter Katolikus Egyetem történelemtudomá
nyok doktori iskolájában A kollektív bűnösség 
elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarok
kal és németekkel szemben (A 4. Ukrán Front 
Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtá
sa az NKVD-jelentések tükrében, 1944-1946) 
címmel megvédtem a doktori (PhD) disszer
tációmat summa cum laude minősítéssel.

-  A kárpátaljai kisebbségek tudományos 
kutatói személyes érintettség miatt „másként 
nyúlnak” a sztálini terror témaköréhez. Az 
Ön családját is elérte a tragédia?

-  Amennyiben a családom nem lenne 
érintett ezekben a folyamatokban, valószí
nűleg én is másként látnám a témát. Apám 
még nem volt 18 éves 1944-ben, így neki 
nem kellett jelentkezni a gyűjtőpontokon, 
de gyakorlatilag minden férfirokont elvit
tek Szolyvára. Apámra két év múlva került 
sor, ő egy munkatáborba került, ahonnan 
megszökött. Mint szökevény elfogták, el
ítélték és Murmanszkba került.

-  Van-e utóélete, folytatása a kutatásai
nak, illetve van-e olyan téma, amit szeretne 
még felkutatni, megírni?

-  Szeretném, ha minden egyes települé
sen -  ahol még nincs -  emlékhelyeket, em
lékműveket állítanánk a magyarságuk mi
att haláltáborokba, munkaszolgálatokba 
hurcolt és ott elpusztult embereknek. To
vább szeretnénk kutatni azokat a helyszí
neket, ahová elődjeinket elhurcolták. Most 
éppen egyik ilyen -  az idén már a második 
-  kutatóexpedíciót készítjük elő. Fontosnak 
tartom, hogy a mai fiatalok is megismer
jék a „malenykij robot” igazságát. Digitali
zálunk, s ezáltal mindenki számára hozzá
férhetővé teszünk minden könyvet, ami az 
Intermix Kiadó gondozásában megjelenik.

Természetesen nem szeretnék az iroda
lomnak sem hátat fordítani. A fiatal szer
zőkkel minden évben ellátogatunk Kár
pátalja több iskolájába, felsőoktatási 
intézményeibe, részt veszünk szavalóverse
nyeken, és igyekszem a tőlem telhető leg
többet megtenni azért, hogy az Együtt folyó
irat, Kárpátalja egyetlen irodalmi fóruma 
továbbra is működhessen, lehetőséget adjon 
a helyi szerzőknek a publikálásra.

LŐRINCZ P. GABRIELLA

KIRÁLY FARKAS

ostrom

nem csupán a szomorúság létezik.
mondják.
s nem is tévednek.
léteznek finom szövetek, ragyogó borok, 
selymes bőrök, bársonyos testek, 
vannak, valahol.

nekem van rozsdám, szálló porom.
penészem, atkám, különféle tetveim.
málló vakolatom.
száraz csapom.
gyilokmeleg napom.
vannak hiányzó halott halottaim.
s van néhány élő halottam is.

megyek, egy-ké’-há’-négy.
futok, becsapódás, futok, még tudok.

nem csupán a szomorúság létezik, 
valaki dobjon fel. valaki kapjon el. megint.

megint.
selymes bőrök, bársonyos testek vannak, 
valahol.

lidérctánc

k.,
meséltem neked a napfordulóról 
amikor megfodrosodik az idő és 
fények törnek elő a földből 
a borzongásról mit a szökő vaksi

pillanatok
testbe csapódása kelt

meséltem a fodrokban úszkáló kacsákról
melyek

úgy vadásznak síkos zsákmányukra 
mintha örökké élnének a világ 
tojáslakuk héjának rianásával 
kezdődött volna
s a beléjük csapódó sörét szaggatásával 
érne véget

meséltem a villanyoszlop talpáról
a víz közepén

mit kacsák úsztak körbe mielőtt 
rettentő gépek acélkarmai törték

darabokra
melyeket iszonyú markolók tépdestek ki 
a víz folyékony testéből

meséltem a szigetről melyet 
a talp mögé terelt hordalékból rakott

a folyó
s melyet még iszonytatóbb gépszörnyek 
aprítottak ezernyi csonkká 
feldarálva bizonyítékát 
mindenféle ifjúságoknak

meséltem a hídról melyről a szigetre
ugrálok

sem mind tudták
valaha arra szolgált hogy
nagyapák s unokák várják-lessék
az alatta futó síneken
bőszen gőzt tüsszögő vasparipákat
s váratlanul szívükbe szakíthasson
a mozdonysíp hangjának éles pengéje

meséltem a nagyapákról akik 
meghaltak-megszöktek-túléltek 
mindenféle háborúragozást

meséltem arról
mily istentelen kalligráfiára képes 
a lyukas emberből 
kecsesen aszfaltra kígyózó 
vér...

k.,
napzivatarban figyeltük 
egymás tenyerén a lidércek táncát...

arcom , rep ed ő  tükörben

nem esnek szét hangokká a szavak, 
közelednek sebesen, éles alakzatban.

cápazsiráfra gondolok, fókamacskára.
s hogy vérem miféle
távoli zugokban száradhatna.

nem esnek szét, élesek.

üzenet recseg, mint 
arcom a repedő tükörben.

%

ölnyire van most az ég,
ölnyire a föld.
nem érint se fű, se felhő,
sem savakat permetező fuvallat.

rothadó gyümölcsök bűzén lebegek, 
kémény sóhajt, 
magas torony sikong. 
kitartok -  aszfaltot törő csiperke, 
falat repesztő akác.

villámok feszülnek ég s föld közé, 
hidjai a pillanatoknak.

*

úton lenni nem menekü,
bár a menekü néha az egyetlen út.

széles a folyó, íme.
ezüst az árnyék és fekete a szél.
fogaim közt remeg
az ajándék, a zsákmány.
fészkelődik, mint éjjelente a
sínek között csikorogva hűlő murva.

*

tarisznyámból üvegport szórok 
szanaszét, otthonos sivatagnak, 
tudom: magányosnak lennem segítesz,

ha kell.
tetoválásokat képzelek, magamra, rád. 
kártyát vetek, így őszintén hazudhatok, 
s közben meglátom a vágyakat, mindet.

aztán éjjel lesz. mint mindennap, 
távolság lesz a közelség, 
sóhajban mérhető.

%

ölnyire van menny, pokol, 
gyümölcsök erjednek mindenütt.
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Angolkeringő

A gyáva hős
1936. január 26-án este Joszif Vissza- 

rionovics Sztálin elvtárs és vezérkara 
operába ment. Ebben önmagában nincs 
semmi meglepő: Sztálin elvtárs szerette 
az operát. A Moszkvai Bolsoj aznap este 
az új idők ifjú csillagának, Dmitrij Sosz- 
takovicsnak az operáját, a Mcenszki já 
rás Lady Machbethjét játszotta. Amiben 
megint csak nem volt semmi meglepő: az 
akkor 29 éves zeneszerző darabját aznap 
adta elő nyolcvannegyedik alkalommal 
a Bolsoj. A férj-, szerető- és apósgyilkos 
Katyerina Izmajlova történetét megjele
nítő opera 1934-es leningrádi bemutató
ja óta a szovjet kulturális élet leghango
sabb sikerének számított, lelkesülten és 
szuperlatívuszokban írtak róla nemcsak 
Moszkvában, de New Yorkban, London
ban, Koppenhágában is. Aznap este, ami
kor Sztálin operába ment, csak Moszkvá
ban három különböző társulat játszotta.

A színház zsúfolásig telt, a nézők közt 
ott szorongott az ifjú zeneszerző is, a sze
mek mindegyre az elfüggönyözött pro- 
tokollpáholy felé fordultak, ahol a Nagy 
Vezető ült. Sztálinnak nem tetszett az 
előadás, már a finálé előtt dühösen tá
vozott. Két nappal később a párt hivata
los szócsöve, a Pravda, Zene helyett káosz 
címmel közölt kritikát az operáról. E t
től a perctől kezdve Sosztakovics a rend
szer kegyencéből, nagy reményű zene
szerzőjéből egyik pillanatról a másikra 
a rendszer ellensége, kegyvesztett lett. 
Nemcsak saját életéért kellett aggód
nia, de potenciális célponttá vált család
ja, veszélybe kerültek barátai, közeli és 
távoli ismerősei, a zenészek, akik koráb
ban darabjait játszották, azok, akik mű
sorra tűzték ezeket, sőt a sztálini terror
korszak abszurditásában akár a nevét 
sem ismerő, csupán udvariasan ráköszö
nő szomszéd is gyanús elemmé válhatott, 
aki pillanatok alatt eltűnhet a KGB pin
céiben vagy egy szibériai táborban.

Hatalom és művészet brutális találko
zása a Bolsojban ugyanakkor hosszú időre 
megágyazott a szocialista realizmus min
denható eszméjének is: művészek számára 
nem maradt más megengedett téma, mint 
a proletariátus győzelmét hirdetni. Lehe
tőleg hangosan. Sosztakovicsra ebben a 
környezetben várt hosszú alkotóélet, tele 
hatalommal szembeni megalkuvással.

Ha az egyén szabadsága, az alkotó sza
badsága szembe kerül a hatalomnak va
ló behódolással, mivel lehet mérni az em
bert és mivel a művet: az alkotás művészi 
értékével vagy az alkotó erkölcsi értéké
vel? Hogyan és milyen mértékben kevere
dik, mert óhatatlanul keveredik a kettő? 
Julian Barnes regényes Sosztakovics- 
életrajza, a The Noise of Time (2016, Az 
idő zaja) tulajdonképpen arra a kérdés
re keres választ: vajon a befogadásban 
megszabadulhat-e a mű az alkotás körül
ményeitől, netán magától az alkotótól? 
Barnes hőse nyilván ebben bízik.

„Mikor minden más elbukott, amikor 
úgy tűnt, minden értelmetlen a világon,

ebbe kapaszkodott: hogy a jó zene mindig 
jó zene marad, és a nagy muzsika sért
hetetlen. Akármilyen tempóban eljátsz- 
hatod Bach prelúdiumait és fúgáit, attól 
még az nagy muzsika marad, amely ta
núskodik a kétbalkezes kontár ellen, aki 
billentyűkre emelte a mancsát.”

Julian Barnes három nagy epizódját 
emeli ki Sosztakovics életének, mintegy 
három tételben, (felvonásban?) foglalja ösz- 
sze a szovjet hatalomnak kiszolgáltatott, 
azt kiszolgáló zeneszerző életét. Mind
három epizód az utazás vagy a várako
zás felfüggesztett pillanatában, személyes 
tértől távol (a lépcsőházi liftakna mel
lett várakozva, repülőn vagy autóban ül
ve) indul, majd a konkrét pillanaton túl
nőve Sosztakovics életének egy-egy nagy 
korszakát mutatja meg. Háromszor kerül 
szembe a hatalommal, és mindhárom „ta
lálkozás” megalkuvást jelent, noha nem 
azonos szinten és nem azonos hatással. 
Először a Mcenszki járás Lady Machbetje 
körüli botrány után „szólítja beszélgetés
re” a hatalom, amikor a KGB arra próbálja 
rávenni, hogy jelentse fel kollégáit, ismerő
seit, többek közt mentorát és támogatóját, 
Tuhacsevszkij marsallt, akit egy Sztálin- 
ellenes összeesküvés irányításával gya
núsítanak. Sosztakovics hiába tiltakozik, 
hogy ő csupán baráti összejöveteleken volt 
jelen, nincs tudomása semmilyen összees
küvésről, egyetlen napot kap, hogy „össze
kaparja az emlékeit”.

Szombattól hétfőig azonban kihall
gató tisztjének nyoma vész, őt is letar
tóztatják, bizonyára éppolyan koholt 
váddal, mint amilyeneken korábban dol
gozott. „Kihallgatóját kihallgatták. Le- 
tartóztatóját letartóztatták” — reflektál 
a zeneszerző. Ez a deus ex machinaként 
bekövetkező, ugyanakkor a maga ab
szurditásában a lét inherens bizonyta
lanságát is magában hordozó fordulat 
pillanatnyi lélegzethez juttatja ugyan 
Sosztakovicsot, de műveit továbbra sem 
játsszák, ráadásul először szembesül tu
lajdon gyávaságának terhével.

Két újabb beszélgetés következik a ha
talommal, amelyek talán nem váltják 
már ki belőle a hátgerincen végigfutó, 
azt megroppantó jeges rettegést, de egy
re mélyebbre rántják a megalkuvásba, és 
ezzel párhuzamosan egyre mélyül benne 
az önutálat. 1948-ban Sztálin „felkéri”, 
hogy a Szovjetunió küldötteként vegyen 
részt a New York-i Világbéke Kongresz- 
szuson. A zeneszerző az őt árnyékként kí
sérő titkosrendőrrel az oldalán kénytelen 
előre megírt és a helyszínen kezébe adott 
beszédben elítélni az általa rendkívül 
nagyra becsült Igor Sztravinszkijt, és el
tűrni, hogy a sztálini diktatúrától bizton
ságos távolságban élő orosz emigráns ér
telmiség egyik tagja (Vladimir Nabokov 
unokatestvére) megalkuvó magatartásá
ért nyilvánosan megszégyenítse.

Utolsó találkozása a hatalommal már 
jóval Sztálin halála után, 1960-ban követ
kezik be. Ekkor már ismét játsszák a mű
veit, a Szovjetunió elismert művészének 
számít, aki csak úgy fürdik az elismerés
ben, „mint rák a koktélszószban”, de aki
nek továbbra is minden lépését immár ud
varias szavakkal, de ugyanaz a hatalom 
irányítja és ellenőrzi, mint korábban. Ha

eddig sikerült elkerülnie, ezúttal nem ma
rad kibúvó, be kell lépnie a Pártba.

„Csak annyit tudott, hogy ez a legrosz- 
szabb helyzet” -  gondolja Barnes Sosz- 
takovicsa mindhárom rész nyitójelene
tében. A Shakespeare Lear király óra 
visszautaló indítás ugyanakkor nem
csak a reflektáló főhős lelkiállapotát jel
zi (amely valamiféle magyarázatként, in
dokként szolgálhat a tényleges tettekre), 
hanem azt is, hogy voltaképpen a legne
hezebb helyzetre vonatkozó ítélete szub
jektív: a pokol különféle bugyrait nem le
het a megélt pillanatban rangsorolni. A 
Lear királyban Edgár szájából az hangzik 
el: „Nem a legrosszabb helyzet, / amíg azt 
mondhatjuk: Ez a legrosszabb helyzet.”

Ahogy Julian Barnestól megszoktuk, 
a The Noise of Time is tele van irodal
mi, illetve ezúttal a témának megfele
lően zenetörténeti utalásokkal. Maga a 
cím is idézet, Alexandr Biok tizenkilen
cedik századi orosz költő egyik verséből 
származik, ahol a történelemre, az idő fo
lyására vonatkozik. Biokra visszautalva 
ugyanezt a címet adta 1925-ös memoár
jának Oszip Mandelstam is, aki Soszta- 
koviccsal ellentétben „élesben” tapasztal
ta meg a sztálini rendszer visszásságát. 
A valahol Szibériában „meg nem neve
zett betegségben” elpusztult költő, aki
től többek közt az a cinikus megállapítás 
is származik — miszerint „csak Oroszor
szágban tisztelik igazán a költészetet, 
mert itt meg is ölhetik érte az embert” — 
sajátos értelmezést ad Sosztakovics hata
lommal való küzdelmének, akit Sztálin 
elvtárs végül kitüntetett, holott, amint a 
régi vicc mondja: meg is ölethetett volna.

Ahhoz képest, hogy a huszadik század 
egyik legnagyobb zeneszerzőjének regé
nyes életrajza egy olyan író tollából, aki 
gyakran és avatottan ír zenéről és fes
tészetről, a The Noise of Time mégis vi
szonylag kevés életrajzi adattal dolgozik, 
és viszonylag keveset ír magukról a Sosz- 
takovics-művekről. A naiv zenekedvelő, 
aki pillanatnyi hangulatához vagy min
dennapi tevékenységeihez igazítva „hasz
nálja” a zenét, kevés fogódzót talál benne 
a rajongásához.
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Kevés szó esik a regényben magáról a 
zenéró'l, a zeneszerzésről, ennek a mun- 
kavetületéről, holott abban a megköze
lítésben, amelybe Barnes helyezi hősét, 
éppen a komponálás folytatása, a napról 
napra végzett munka az, amelynek vég
ső soron heroizmusa van. Látjuk a fia
tal zeneszerzőt, ahogy éjszakáról éjsza
kára felöltözötten, becsomagolt bőrönddel 
várakozik a lépcsőházban a titkosszol
gálat embereire, a Joyce-i kihangosított 
belső monológnak köszönhetően ismer
jük gondolatait. De csak ezt az „éjjeli”, 
rettegő énjét láttatja a regény, azt, ame
lyik végül beleviszi a megalkuvások és 
önironikus megjegyzések lefele tartó spi
ráljába. Miközben a zenetörténetből az is 
tudható, hogy közben ebben a szélsőséges 
lelkiállapotban megírta az Ötödik Szim
fóniát. Pattanásig feszült idegek, átzoko
gott órák, átvirrasztott éjszakák mellett 
lennie kellett maximális koncentráltsá
got igénylő nappali óráknak is, mert egy 
szimfónia nem íródik meg könnyedén, 
csupán a pillanatnyi ihlet hatására. Az 
Ötödik Szimfónia tehát nemcsak bámu
latra méltó művészi-intellektuális telje
sítmény, de végső soron maga a bátorság.

Főhősének megformálásában Julian 
Barnes azt a zenekritikai irányt köve
ti, amely Sosztakovics műveiben (külö
nös tekintettel éppen az Ötödik Szimfó
nia utolsó tételére) a sztálini korszakra 
irányuló rejtett iróniát vélnek felfedezni, 
amely a harsány optimizmus álcájában a 
nyers kétségbeesést fejezi ki.

A regény harmadik részében Sosztako
vics felidéz egy negyvenes évekbeli anek
dotát, amely szerint a Borogyin-kvartett 
két különböző tempóban tanulta meg a 
IV Vonósnégyest. Az új zenedarabok en
gedélyezésével megbízott hivatalnak a 
vidám, optimista „stratégiai” változatot 
játszották el, amely problémátlanul al
kalmazkodott a szocialista művészet el
várásaihoz, a koncerteken viszont a szer
ző által megadott tempóban, a „hiteles” 
változatot adták elő. Sosztakovics és ve
le együtt Barnes nevetségesnek véli ezt a 
feltételezést, arra hivatkozva, hogy a „ze
nében nem lehet hazudni.”

Ami jól hangzik, de nem igaz, a zene 
éppolyan alkalmas a hazugságra, mint 
bármely más művészet, viszont rávilágít 
arra, hogy az értelmezhetőségének má
sok a szabályai, mint a képekkel dolgo
zó vizuális művészeteknek vagy a sza
vakkal, nyelvvel dolgozó irodalomnak. „A 
zenében, a jó zenében legalábbis, a nagy 
zenében van valami megszüntethetetlen 
tisztaság. Lehet keserű, kétségbeesett és 
pesszimista, de soha nem lehet cinikus” — 
állítja a regény számos megalkuváson és 
megaláztatáson átesett hőse, aki abban 
bízik, hogy a mű időben maradandó érté
ke felülírja a művész saját idejébe zárt hi
báit, akár bűneit is.

„Mi állhat ellen az idő zajának? Csak 
a belső zene, létünk muzsikája, amely 
egyesek által valódi zenévé válik. Ha ez 
erős és igaz, és elég tiszta ahhoz, hogy ki
szűrje az idő zaját, évtizedek múltán a 
történelem suttogásává változik.” Ilyen 
értelemben képviseli Sosztakovics sa
ját korát, és jeleníti meg azt zenéjében és 
nem úgy, ahogy különböző pártfunkció-

G áspár Szilárd: Full m atter contact

náriusok különböző intenzitással azt raj
ta mindegyre számon kérték.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy 
Dmitrij Sosztakovics történetében Julian 
Barnes sokkal inkább egy sztoikus kor
társ angol regényíró, semmint egy szovjet 
zeneszerző arcvonásait rajzolta meg. Kor
társ feljegyzésekből tudható, hogy a zene
szerző belépését a kommunista pártba he
ves vodkaivászat és önostorozás kísérte, 
Barnes hőse minden oroszos érzelmi vihar 
nélkül „megadja magát” (a belépést sürge
tő aparatcsiknak) „.. .ahogy egy haldokló a 
papnak. Vagy ahogy a vodkától kába áru
ló adja meg magát a kivégzőosztagnak”, és 
némi szarkazmussal azon filozofál, hogy 
„Gyávának lenni kitartást, elhatározott
ságot igényel, a változás elutasítását, ami 
valahogyan már bátorságnak számít.”

Julian Barnes nem először nyúl téma
ként a kelet-európai kommunizmus törté
netéhez, 1992-es regénye, a The Porcupine 
egy közelebbről nem pontosított (részletei
ben Bulgáriát idéző) kelet-európai ország 
kommunista korszakával való szembené
zését írta meg a rendszerváltást követő 
időszakban. Míg a The Porcupine egy el- 
vontabb, az igazságszolgáltatás és jogi fe
lelősségre vonás folyamatán keresztül fi- 
lozófiai/etikai kérdésekre koncentráló 
történet, addig a The Noise of Time sok
kal inkább olyan művészregény, amelyben 
nem az alkotás, hanem az alkotás és alko
tó történelmi kornak való kiszolgáltatott
sága a téma. Barnes biztos kézzel rajzolja 
meg a sztálini terror képét, a hajmeresz
tő rettegést és a lehetetlen pillanatokban 
feltörő görcsös nevetést, amely nem felold
ja, hanem tovább fokozza a mindent átjá
ró félelmet. Szó esik másokat könnyedén 
halálba küldő, de a Nagy Vezér előtt ma
gukat szó szerint összeszaró hivatalno
kokról, és arról, hogy az előszobában ott 
várakozott a személyzet, amely rutino
san kezelte az ilyen helyzeteket. Sztálin 
nyilván egyik központi figurája a regény
nek, hiszen az ő alakjából sugárzik mind
az az általános, mindent átitató félelem, 
amely a főhős mindennapjait meghatároz
za. Barnes Sztálinja azonban akkor a leg
félelmetesebb, amikor a Bolsoj elfüggönyö
zött páholyában ül, egyébként hiányzik 
belőle az a tapintható, dermesztő rémület, 
amelyet például egy Bulgakov-regény ra
gad meg. Már-már chaplini diktátor ő, aki

„Ki szervezte meg az állva ünneplést?” ki
áltással dühödten hadonászva pattan fel, 
amikor tanúja lesz egy Ahmatovát ünnep
lő spontán ovációnak.

Barnes humora sokkal finomabb regisz
terben mozog, leginkább ott érhető tet
ten, amikor hősének kiszolgáltatottságát, 
esendőségét láttatja. Sosztakovics példá
ul imádja a nyugati kocsikat, és miközben 
már a rendszer kedvenceként fel-alá kocsi- 
káztatják, szíve mélyén rendkívül bánt
ja, hogy ő sosem vezethet külföldi autót, 
csak szovjet gyártmányút, miközben má
sok kaptak engedélyt arra, hogy egy-egy 
Buickot vagy Fordot vezessenek.

Egyetlen pillantással felmérhető, hogy 
a regényíró mély szimpátiát érez hő
se iránt. Valóban annak tekinti: hősnek. 
Gyáva hősnek, ahogy egy Guardianban 
közölt cikkben (Guardian, 2016. január
30.) írta. „Az én hősöm gyáva. Vagy ta
lán gyakran gyávának tartotta magát. 
Vagy talán gyakran került olyan helyzet
be, ahol lehetetlenség volt nem gyáván vi
selkedni. (...) Sosztakovics nem adta fel, 
megadta a császárnak, ami a császá
ré (és a császár igencsak mohó volt ak
koriban), megírta saját magának és a 
nyilvánosságnak szánt zeneműveit, óv
ta a családját és bízott a szebb napokban. 
A hősiesség nem csak a maga közismert 
alakjában létezik.”

Barnes engedi hősét egyre mélyebbre 
süllyedni a megalkuvásba és az öngyű
löletbe, miközben szenvedése egyre mé
lyebb szimpátiát kelt. Ez részben az el
beszélői nézőpontból következik, mivel 
az eseményeket mindig Sosztakovics né
zőpontjából ismerjük meg, így állandó fe
szültség van a cselekvő (vagy éppen nem 
cselekvéssel megalkuvó) hős és az önnön 
tetteire józanon reflektáló elme között. 
Ez az állandó kiegyensúlyozást igénylő 
helyzet Barnes legjobb esszéírói tulajdon
ságait domborítja ki: a rendkívül alapos 
műveltséget, az egyetlen szószerkezetbe 
sűrített feszültség megteremtésének, az 
aforizmatikus fogalmazásnak a tehetsé
gét. Ugyanakkor a regény alapvetésében 
feltett morális/esztétikai kérdések súlyá
hoz mérten (szolgálhat-e mentségül a re
mekmű az alkotó emberi gyengéire, il
letve hogyan, milyen mértékben tud a 
műalkotás megszabadulni saját korának, 
létrejötte körülményeinek ballasztjától?) 
éppen ez a pengeélen táncoló, patikamér
legen méricskélő, nagy feszültségeket 
kis, pontosan elhelyezett poénokon kisü
tő, elegáns stílus bizonyul modorosnak. 
Mintha mindvégig ott lebegne valami bi
zonytalanság, hogy vajon valóban mély 
szimpátiára késztető emberi esendőség, 
józan pragmatizmus, lehetetlen helyzete
ket legyőzni képes szorgalom rejlik a hős 
szenvedései mögött, vagy csupán a féle
lemből fakadó meztelen önzés?

Barnes Sosztakovicsa, hiába a vodka, 
a zokogás és az önmarcangolás, szenve
désében sem orosz zeneszerző, hanem jó
zan, angol esszéíró. Lehet, hogy pont et
től válik nehezen feledhetővé.

VALLASEK JÚLIA
Julian Barnes: The Noise o f  Time, 

London, Jonathan Cape, 2016.
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Daisy
Sok női név dobogtatta meg szívemet 

fiatalkoromban, egyik jobban, másik ke
vésbé, fájó, szép vagy semmilyen emlé
ket hagyva boldog vagy kevésbé boldogító 
szerelmi-baráti, netán kudarccal végző
dő', illetve el sem kezdődő kapcsolataim 
után. Néhányukra és persze a hozzá ta r
tozó arcra, mosolyra, egy-egy hangsúly
ra, simogatásra pedig már alig-alig em
lékszem. Egy női név azonban örökké
-  illetve dehogyis örökké, csupán amíg 
élek -  emlékezetemben marad, és nem 
csak azért, mert ez nem egy mindenna
pi név: Daisy.

Daisy nem valami híres, furcsa nevű 
külföldi hölgy volt szerelmi életemben, 
parfümillatú szépség, nem tengerparti 
ismeretség, múló izgalmas kaland, nem, 
Daisy — hogy is fogalmazzak, hogy ne le
gyek bántó összehasonlításommal em
lékidézésem szépasszony-alanyai iránt
-  egy gyönyörű nőstény farkaskutya 
volt. Német juhász, fajtiszta, ahogy gaz
dája első találkozásunkkor büszkén be
mutatott a kutyahölgynek, aki közönyö
sen fogadta tisztelettudó közeledésemet, 
óvatos és jó szándékot sugallni akaró si- 
mogatásomat.

No, de kezdem az elején: jó 30 év
vel ezelőtt még nem volt divat, hogy is
meretleneknek felajánlják külföldön élő 
embertársak a lakásukat. Ma ez már 
természetes, neve is van a Facebookon: 
couch surfing. A dolog úgy történik, hogy 
megy a turista mondjuk Nápolyba, in
terneten megadott címre, ahol várja egy 
üres lakásnak a letétbe vagy szomszédba 
elhelyezett kulcsa. És a turista elfoglal
ja a lakást arra az időre, amíg Nápolyban 
tartózkodik. Majd dolga, illetve pihenése 
végeztével leadja említett kulcsot a meg
adott helyen, miután nyugodtan használ
ta a konyhát, fürdőt, sok esetben a hűtő- 
szekrény tartalm át stb. Az sem kizárt, a 
lakás tulajdonosa soha nem tudja meg, 
kit látott vendégül. De nem is fontos, a 
fontos a feltétlen és előlegezett bizalom 
egy ismeretlen embertárs iránt, fontos 
a becsületességbe vetett hit. Mint ahogy 
mondják, ha valaki Svédország valame
lyik városának egyik utcájában elveszít 
egy kesztyűt vagy pénztárcát, nyugodt 
lehet, másnap vagy akár egy hét múltán 
ugyanott megtalálja.

Az 1980-as évek közepe táján, nyá
ron, Budapestre készültem, de nem volt 
szállóhelyem. Lett volna a rokonoknál, 
de ahhoz nem volt kedvem, hogy átudva- 
riaskodjam a nyaramat és naphosszat -  
ugyan akaratlanul, de akkoriban ez amo
lyan divatszerűség volt az anyaországiak 
részéről — sajnáltassam magam, mint 
szegény magyar kisebbségi és jegyrend
szeres erdélyi. Agglegényként megszok
tam a függetlenséget, ezt az életformát 
nem akartam feladni az anyaországi ta r
tózkodásom során sem. A véletlen ezúttal 
kedvezett nekem: fiatal színész házas
pár megtudta, hogy egy kolozsvári kol
legának milyen gondjai vannak, üzent: a

jelzett időben mi a Balatonra megyünk, 
jöhetsz lakni hozzánk. Baráti alapon — 
tették hozzá megnyugtatóan.

Gondolkodás nélkül és köszönettel el
fogadtam a meghívást, meg is érkeztem, 
ha jól emlékszem a Dob utca 21. szám 
alá, ahol is a második emeleten egy szé
pen berendezett két szoba összkomfort er
kéllyel volt hivatva arra, hogy szerénysé
gem jól érezze magát abban a városban, 
ahol -  ó Isteni csoda! -  a tévé magyarul 
beszél, és nem jegyre adják a krumplit, 
és hasonló, mesébe illő csodák vannak az 
üzletekben, úgymint szalámi, csirkehús, 
benzin, udvarias eladók stb.

-  Köszönöm nektek, hogy befogadtok — 
hálálkodtam bemutatkozás után.

Kedves, fiatal színész házaspár, csupa 
mosolygás -  a kolleganő -  a kényes dol
gokat mindig a hölgyek hozzák szóba -  
megemlítette, hanyagul és mellékesen, 
hogy a lakásért cserébe van egy nagy- 
nagy kérésük.

-  Mi lenne az? — kérdeztem látszólag 
könnyedén.

-  Daisy... -  szereted a kutyákat?
-  Nagyon -  válaszoltam őszintén.
-  Nos, ha neked nem gond, Daisyre 

kellene ügyelni... itt van, látod, milyen 
szelíden figyel, nem problémás kutya, 
egész nap bent van a lakásban egyedül, 
megszokta, csak esténként kell kivinni 
egy fél órára. De lehet reggel is.

-  Örömmel sétáltatok egy ilyen gyö
nyörű hölgyet -  mondtam.

-  A kosztját, Daisy kosztját, naponta 
egyszer, reggel, ki kell tenni a tányérjá
ra, mellé vizet adni -  és ennyi. Ó ügyel 
a házra. És még valami: betanított állat 
Daisy.

-  Sakkozzam vele? — kérdeztem moso
lyogva.

-  Nem, dehogy, csak... vagyis, hogy 
tudd, ez fontos, Daisy csak akkor enged 
ki a lakásból, ha megsimogatod a fejét és 
azt mondod neki, hogy Daisy.

-  És ha nem mondom? -  érdeklődtem.
-  Őszinte leszek: akkor nem tudsz ki

menni az ajtón. Egy tolvaj már megjár
ta, a kutya beengedte, de nem engedte el
menni... Jó kis hecc volt.

-  De ha simogatom a fejét és mondom 
a nevét...

-  Akkor csóválja a farkát, imádni fog, 
főleg, ha a nyakörvért nyúlsz. Nagyon 
barátságos kutyus.

-  Né — mondtam -, ami biztos, biztos, 
felírom most helyben egy papírra, hogy 
Daisy. Nehogy elfelejtsem. De ha éjjel jö
vök haza?

-  Semmi gond, örülni fog neked. Csak 
a kimenőket nem szereti.

Beszélgettünk még négyesben — Daisyt 
is ideszámolom, ha másért nem, udvari
asságból, majd elváltunk. A fiatal pár el
ment két hétre, én berendeztem magam a 
lakásba. Élveztem a főváros jellegzetes il
latát, talán a szénfűtés adta ezt a szokat
lan, de nem zavaró levegőt. Néztem, az
az néztük Daisyvel a tévét, majd eszembe 
jutott, hogy mára már programom van. 
Sietve felöltöztem, felírtam újra egy cet
lire, hogy Daisy (nehogy elfelejtsem a 
modern, négylábú páncélszekrény ne
vét), magamboz vettem pár száz forintot 
(akkoriban az pénz volt), és elindultam

a pesti éjszakába. A kutyasétáltatásról 
megfeledkeztem, már valahol az utcán 
jutott eszembe, azzal nyugtattam enyhe 
lelkiismeret-furdalásom, hogy majd reg
gel kisétáljuk magunkat Daisyvel, elvég
re, gondolom, a gazdik a nap folyamán 
megjáratták a kutyust.

Az est remekül telt, megismertem egy 
gyönyörű nőt, Klementine-nek hívták, 
adakozó, nagyvonalú természetű hölgy 
volt, leírhatom ma már, hiszen megnősül
tem, feleségem nem olvassa soha, miket 
írok, leszoktattam az engem olvasásról, 
azt mondtam egyszer neki, hogy kiírtam 
az újságba negative, erre nekiugrott em
lített családnovellámnak, négyszer is át
böngészte, de nem találta magát semmi
lyen formában, leszidott alaposan, inkább 
takarított volna, mint velem töltse az 
időt, mondta dühösen, azóta nyugodtan 
alkothatok, nincs családi cenzúra, vagy
is mint elkezdtem mesélni, esemény- és 
alkoholdús este és éjszaka volt, hajnaltájt 
kerültem haza, keresztülestem a kutyán, 
hát persze, jutott eszembe a házi felada
tom, sebaj, gondoltam, megsimogattam a 
kedvest, tápszert és vizet adtam neki, ha 
egyszer ez az albérlet ára, aztán lefeküd
tem. A sétáltatásról persze megint meg
feledkeztem. Délig aludtam, a kutya éb
resztett fel, nedves orrával bökdöste az 
arcomat.

Felültem az ágyon. Kollégám jutott 
eszembe, ő is erdélyi fiú, aki berúgott 
Budapesten, tökre itta magát (ahogy 
mesélte), és azt sem tudta, hol van. Meg
szólított egy nénit: tessék mondani, hol 
vagyok? Mire a néni: az Andrássy úton 
van, kedves. Jó-jó -  így a kollega inge
rülten —, de melyik országban? Melyik 
városban?

Na, így lehettem én is: kiszáradt nyelv 
és ajkak (biztos ráhorkoltam a szeszre, 
azért), égő gyomor, nyomás a fejben... és 
szemben velem egy hatalmas farkasku
tya, aki engem néz várakozóan. Tisztul
ni kezdett a kép... Budapest, Dob u tca- 
igen, és a kutya, akit sétáltatni kell... a 
kutya, akinek a neve Klementine.

Azaz dehogy, Klementine a menyasz- 
szonyom, hajói emlékszem, megkértem a 
kezét, és ha jól emlékszem..., illetve nem 
emlékszem semmire. Arra igen, hogy 
reggel kirakott Klementine, mert mun
kába ment, de... Na várjunk csak. Igen, 
itt a zsebemben néhány telefonszám. Hát 
hogyne, sok barátot szereztem az este, a 
régieket nem is számítva...

Igen, de most a kutyát kellene sétáltat
ni...

Kijózanodtam. Gondoltam, éppen csak 
megborotválkozom, majd gyorsan pisilte- 
tem a kutyát, aztán fürdőm, pihenek. Si
etve felöltöztem, vettem a kutyapórázt 
és... jó, de hogy is hívják ezt a lakbérdö
göt?

Felírtam valahova a nevét, kétszer is, 
de hová? Ó, a rejtélyes pesti éjszaka, hol 
húzhattam ki, gondolom, a zsebkendőm
mel, ezt a fontos és ittlétemet meghatáro
zó kutyanevet? Még felfal engem, ha nem 
simogatom a fejét és nem mondom neki, 
hogy... de mit?

Átkutattam a zsebeimet — semmi. Ez a 
Klementine név zavart meg, ez is furcsa 
volt, a zöldség-gyümölcs standon láttam
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kiírva, kiverte a másik furcsa nevet a fe
jemből. Hogy miért nem tudták ezt a ku
tyát egy tisztességes Burkus, Bodri név
re keresztelni? Na igen, azok fiúnevek, de 
lehetett volna esetleg Borcsa. Vagy Mari- 
ca, akiről operettet is írtak, netán Baja
dér, találóbb lenne. Lett volna, most már 
mindegy. Nekem legalábbis. Ez a fővárosi 
grandománia...

Házigazdáim nem adták meg a bala
toni címüket, így nem is tudtam felhív
ni őket kutyanévügyben. Esetleg telefo
nálhatok... de kinek? A tudakozótól csak 
nem kérdezhetem meg, tessék monda
ni, hogy hívják a budapesti házigazdám 
kutyáját, nem sok betű, viszont nem tu 
dom, mivel kezdődik, mivel végződik, a 
közepe is rejtély. És harap, ha nem si
mogatják. De ha nem mondják neki, 
hogy...

Törtem a másnapos fejem és néztem 
a kutyát -  gondolkozzam logikusan és 
nyugodtan, biztattam magam hideg
vérrel, legrosszabb esetben két hétig le
szek bezárva a lakásba. Ennivalóm két 
napra elég. Legfeljebb én is rászokom a 
kutyatápra, biztosan nem árt. Inniva
ló bőven van, ott a csapvíz, no meg 4 li
ter konyak, amit eladásra hoztam. Napi 
két deci konyak -  az azt mondja, hogy 
20 napig elég a 4 liter, négy deci tíz na
pig... aztán alkoholmérgezés négy na
pig, és megjönnek a házigazdák, és én 
elmondhatom, ha kiengednek a kór
házból, hogy hát csodás és mámoros

két hetet töltöttem egy budapesti nős
ténnyel, Klementine-nel, azaz fenéket 
Klementine-nel, vele csak szerettem 
volna, vele csak éjszakát töltöttem, egy 
kutyára áldoztam a nyaram egy részét, 
a nappalokat, az estéket és a csodála
tos neonfényes éjszakákat, egy kutyára, 
aki csak néz engem és néz és néz, mint
ha én lennék a fővárosi Állatvédő Egye
sület díszelnöke.

De tényleg -  nyilallt belém - , én még 
megleszek, de mi lesz a kutyával? Éte
le van elég (ha kieszem a felét, akkor 
is marad neki a tápszerzsákból), vize is 
van, de a toalett -  mert a kutyabudi az 
utca, oda kell levigyem pisilni és egye
bek. És ahogy elnézzük egymást, ez a 
hatalmas és betanított állat itt nem fog 
nekem szarni, ez tartja  magában, meg 
van nevelve, még kidurran itt és fi
zethetek egy falfestést szarlevakarás- 
sal a tégláig. Mindenesetre adtam ne
ki a kutyatápból, vizet is készítettem a 
tányérkájába, lafatyolta is szegény fe
je, legalább nem vesz meg, néztem, ha 
iszik, az jó jel, még csak egy veszett ku
tya kellene ide, aztán attól én is meg
vesznék és harapnék, de kit, ugyan kit 
harapnék, maximum a kutyakereszte
lő gazdit, ha itt lenne, de nincs itt, lu
bickol a Balatonban, issza a sört, apro
pó sör, esetleg be kellene rúgatnom ezt 
a nem-Bodrit-Burkus-Maricát, netán 
Csárdáskirálynőt, akkor elaludna, és 
én kiszökhetnék a lakásból, és lennék

boldog és szabad hajléktalan, mehetnék 
ahova szemem, szívem, lábam vinne, de 
ha ez a kutya nem iszákos, mi lesz ak
kor, ha józanságra hajlamos, no lássuk, 
próbálkozzam.

A kutyavizet feltöltöttem konyakkal és 
kedvesen kínáltam:

— Igyál, kutyus, csak eltelik az a két 
hét egymás társaságában, egészséged
re, kedves. Nézd, jó példával iszom előt
ted. A számba veszem az üveget, glu-glu, 
finom, jó csempészett ital, na, csak bát
ran. Neked is ott a tányérkában a drá
ga konyak, te aranyos. Igaz, felhígítva, 
de úgy kell kezdeni az alkoholizmust, hí
gított pálinkával, egyből és töményen 
csíp, és soha nem szokja meg a tisztessé
ges dolgozó ember, illetve a drága kedves 
Rex, Bex, vagy hogy a fenébe hívnak. 
Lehet, te színházi kutya vagy, esetleg 
Antigonéra kereszteltek kultúrgazdáid? 
Netán Melinda vagy a Bánk bánból? 
Esetleg Ofélia? Igyál hát, kedves barát
nőm, Zilia-Elektra, végy nemes példát 
rólam.

De a kutya csak nézett, rá se hederí
tett a konyakos vízre. Engem nézett kér
dően, nem haragosan, csak figyelmesen, 
érdeklődéssel: hogy hát miként is lesz a 
későbbiekben, nagyságos uram?

Hátha nem túl szófogadó -  villant be
lém és kienged, megszán, mert ugye 
üres kézzel indulok, indulnék az ajtó
nak, lássa, nem loptam semmit, szép 
kutya, jó kutya, úgy, közeledem az aj
tóhoz, a szép kutya nem ugat, jó kutya 
figyel felálló fülekkel, brávó, de egy
szer csak szép kutya morogni kezd, és 
kimutatja hatalmas fogait -  na, visz- 
sza az egész, hátrálok óvatosan, el, mi
nél messzebb az ajtótól, mire szép és 
kedves és jó kutya megnyugszik, még a 
farkát is csóválja, lám, ha szót fogadsz, 
nem harapom ki a fenekedet, mondaná, 
ha tudna beszélni, persze, ha tudna be
szélni, tudna hallgatni is, és akkor ad
dig beszélnék neki, amíg megsajnálna, 
néha a hölgyeknél beválik a sok beszéd, 
mondanám neki, hogy te aranyos ku
tyus, csak téged szeretlek, te vagy az 
igazi lelkitárs, rád vártam magányos 
éveimben, tudtam, eljössz bús éltembe, 
mondjak neked egy szép verset? Amiben 
a sorok vége rímel, rímes, nem olyan 
sehol-semmi szabad verset dalolok ne
ked, dehogy, olyan amolyant szavalok, 
csengő-bongó-dongó-pangót...

Na, kezdek meghülyülni -  állapítom 
meg szép csendben. Tárgyilagosan és vi
szonylag józanul, amire büszke vagyok. 
Mármint a józanságra.

És közben észre sem veszem, hogy be
sötétedett.

Megjött első, vagyis második Buda
pesti estém. Éhes is vagyok, de be kell 
osszam a hűtőben tarto tt néhány szend
vicsemet. Ki tudja, ó, Sors, mit hoz a jö
vő? (Istenem, csak ne csapjak át a költé
szetbe vagy drámadeklamálásba, mert 
akkor elveszítem a fejem, esetleg ide
gesíteni fogom egyetlen néző-hallgató
mat, kutyaőfőméltóságát, aki dühében 
megvacsorázik engem). A konyak ége
ti gyomromat. Kutyaharapást szőrivel —
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mondom hangosan, mert színész beszél
het hangosan, csak azért is, legalább 
ezért nem nézhetik hülyének, mert én 
már csak kutyába tudok gondolkozni, 
a kutyaistenit a kutyaéletnek, de nem 
szabad káromkodni, csak olyan úri mó
don, mint teszem azt a kutyafáját neki, 
jaj, Istenem, erre iszom még egy pohár
ral...

Cseng a fülem. Nem a fülem cseng. De 
a fülem. De nem. A telefon csilingel.

Felemelem a kagylót. Kedvesen rekedt, 
elcigarettázott nó'i hang:

-  Halló, itt Klementine...
-  Itt én vagyok, kezitcsólom...
-  Megadtad az itteni számodat este. 

Csak egy dologért zavarlak, legalább a 
nevemre emlékezzél, ha hazamész..., azt 
mondtad, csodás éjszakát töltöttél velem, 
amit soha, de soha nem felejtesz el, én le
szek neked Budapest, a csoda, a betelje
sült álom, a be nem teljesült vágy, mert 
úgy izgalmasabb. Még verset is mond
tál valami Ilonáról, és reggel úgy tán
torogtál ki tőlem, hogy azt mondtad: 
Daisy. És megsimogattad a fejem, mint 
egy hülye gyereknek. És azt gügyögted: 
Daisy, Daisy. Vedd tudomásul, hogy én 
Klementine vagyok... Klementine... És 
azt is vedd tudomásul...

Daisy! -  kiáltottam boldogan, és resz
kető kézzel előkotortam a golyóstol- 
lam és felírtam... sietve és sok-sok hely
re (tévéprogram, asztallap, tenyerem 
stb.) felírtam a Daisy nevet. A telefon
ban Kelementine, mentőangyalom még 
beszélt, beszélt, beszélt, ott pihent a tele
fonasztalkán oldalára fektetve a boldogí
tó, fekete kagyló: hörgött, sípolt, rikácsoló 
női átkok aláfestéseként, én pedig immár 
a varázsszó birtokában hősiesen odamen
tem Daisyhez, simogattam a fejét, meg
csókoltam, és mondtam, mondtam, hogy 
drága, drága Daisy...

O meg boldogan ugrott neki az ajtó
nak, kirohantunk a szabadba, Daisy elől, 
én utána, nehogy elszaladjon a nagyvi
lágba, de nem, Daisy lekuporodott az el
ső oszlopnál, és amit ott művelt, egy med
vének, nem, dehogy, egy elefántnak is 
becsületére vált volna. Elsiettünk azon
nal, ugyanis a kutyapiszok összeszedé- 
se is feladatkörömbe tartozott. Nagyot 
sétáltunk, Daisyből apránként, vagyis 
minden harmadik fánál ki-kiment belőle 
napi fogyasztása, részletekben, az én fe
jemből is elszállt a konyak, jól esett ennyi 
izgalom után a séta.

A későbbiek során sem volt túl szeren
csés magyarországi nyaralásom -  nem 
sikerült találkoznom azokkal, akikkel 
szerettem volna, pihentem sokat, a szín
házak is szüneteltek, magányosan sétál
tam a nyárkiürítette Budapest forróságot 
ontó kőrútjain.

Illetve nem egészen voltam magá
nyos, Daisy elkísért ezekre a sétákra. 
Megszerettük egymást, ragaszkodott 
hozzám, és én abban a külföldi magá
nyomban nagyon tudtam sajnálni ma
gam, talán mert érthetetlen okból -  le
het, a megszokott környezet hiánya 
hatott rám nyomasztóan -  valamiért ki 
voltam éhezve a szeretetre —, Daisytől

» > »  folytatás a 7. oldalról

megkaptam azt az önzetlen csodálatot 
és imádatot, amire minden ember be
vallottan vagy nem, de mindenképpen 
vágyik. Várost megismerő szándékkal 
sétáltam át a nyaram egy részét, Daisy 
fegyelmezetten jött mellettem, lógatta 
nyelvét a melegtől, de jött fáradhatatla
nul, mindig velem ta rto tt sokszor célta
lan bóklászásaimban. Reggelente soha 
nem tudtam, később már nem is akar
tam megszökni tőle, hozzám bújt, je 
lezte, velem akar jönni, ne hagyjam a 
lakásban. És eljutottunk barátságunk
ban egészen odáig, hogy egy alkalom
mal kipróbáltam: mit szól Daisy, ha ki
indulok felségterületéről. Egymagám 
és hirtelen magamhoz vett székkel? 
Vagy bőrönddel?? A bűvös jelszó és si- 
mogatás nélkül? Elindultam kifelé a la
kásból... És büszkén állapítottam meg: 
Daisy csak néz szomorúan, fájdalma
san, de nem fenyegetően. Nem mordul 
már rám, nem mutatja ki fogait figyel
meztetően. Bízik bennem, hogy a barát
ja vagyok. Kapcsolatunk, őszinte barát
ságunk, úgy látszik, annyira elmélyült, 
hogy az irántam  érzett szeretet felülír
ta a szigorú idomítást. Megértettem ek
kor, hogy miért ragaszkodnak egyedül 
élő öregek egy-egy állathoz, miért pótol
ja egy kutya vagy macska, illetve bár
mi házi kedvenc az elhalt vagy távol lé
vő gyermeket, unokát azon a bizonyos 
utolsó stáción. Nyaralásom egyhan
gú emlékeivel nem untatom az olvasót, 
a hosszú évek során lassan halványul
ni és persze szépülni kezdett ama régi, 
Budapesten töltött -  ma sem értem, mi
ért -  magányosra sikertelenedéit nyár 
emléke.

Készültem haza, még megvártam há
zigazdáimat, megköszöntem a vendéglá
tást, nem engedtem, hogy kikísérjenek 
az állomásra, nem szeretek búcsúzni, si
etve -  hűha, rohanok, nehogy lekéssem 
a vonatot szöveggel elindultam a busz
megálló felé. Házigazdáim maradtak, 
ott álltak a pesti járdán, kedvesen moso
lyogva integettek, Daisy fegyelmezetten 
ült és nézett utánam. Nézett komolyan, 
figyelőén, időnként gazdájára pillantva 
-  mi történik most? Úgy látszik, lelké
ben a válás érzése ismeretlen volt. Érez
tem, legszívesebben hozzám futna, men
jünk újra loholni a városba, parkokba, 
nyári kertekbe, de nem jött, nem jöhe
tett, én csak egy elmenő, amolyan két
hetes ismeretség vagyok, az ő igazi éle
te ott telik jól-rosszul a Dob utcában a 
törvényes gazdákkal. Csupa feszültség, 
csupa hozzám rohanni akarás volt az 
egész állat. De maradt. Okos-szerető te
kintete azonban elkísért. A Nyugati Pá
lyaudvarra induló autóbusz megjött, és 
én újabb két évig nem is álmodhattam, 
illetve csak álmodhattam arról, hogy 
Budapestre látogatok.

Ha visszagondoltam arra a nyárra, 
emlékeimben, mint már említettem, ott 
szerepel tisztán, élesen kirajzolódva a fe
lejtés egyre sűrűsödő emlékgyilkos kö
déből, füleit hegyezve, az engem imádat
tal figyelő, kedves, valamikori budapesti 
„barátnőm” is, a felejthetetlen Daisy ku
tya.

Akinek későbbi sorsáról nem tudok 
semmit, de íme, emlékét, a feltétlen sze
retet, csodálat és az odaadás szimbólu
mát, mint már írásom elején jeleztem, 
magam sem tudom, miért, megőriztem.
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BÁLLÁ ZSÓFIA 

Régi korái

Hogy megszülettem, bocsásd meg nekem. 
Mért nem uralkodsz bennem, Istenem?

A gumicella, melyben csapkodok, 
a testem. Húsban hogy legyek szabad?

Kapálózom és mindenem szakad: 
szagod fogom, körmöm pléhen kopog.

Megperzselt érett távolod, kő vagyok: 
úgy követlek, mint kihunyt csillagok.

Téged elérnem az öröklét kevés,
Még köpésed is mézes szenvedés.

Nyúltam feléd kézzel, dallal, -  s lehettem 
igaz, ha Terved kifürkészhetetlen?

Örömmel hallasz dicshimnuszt,
ha érted esd,

-  és hullni hagysz minden bolygót
és énekest.

Az ember helye

Úgy keresi helyét az ember. 
Egy országban, a földön, 
másik emberben, 
de sokfelé árulás és hadviselés 
tolul. Váratlanul elromlik

HEINRICH BÖLL

A kenyér íze
(D er G eschm ack des Brotes)

A pincéből fülledt, savanykás leve
gő csapta meg; lassan lement a nyálkás 
lépcsőkön, és a sárgás sötétségben elő
refele tapogatózott: valahol csöpögött, 
sérült kellett legyen a tető', vagy meg
repedt egy vízvezeték; a víz porral és 
törmelékkel keveredett, s csúszóssá te t
te a lépcsőket, mint egy akvárium alját. 
Továbbment. Egy ajtó mögül fény szi
várgott, jobbra a félhomályban leolva
sott egy táblát: „Röntgenterem, kérjük, 
ne lépjen be”. Közelebb ment a fényhez, 
mely sárga és gyengéd volt, és lobogá- 
sából rájött, hogy egy gyertyának kel
lett lennie. Továbbhaladás közben bepil
lantott a sötét helyiségekbe, melyekben 
a nagy összevisszaságban székeket, bőr- 
kanapékat és szétlapított szekrényeket 
ismerhetett fel.

Az ajtó, mely mögül a fény jött, tárva- 
nyitva volt. A nagy oltári gyertya mellett 
kék rendi ruhában egy apáca állt; egy zo- 
máncos edényben salátát kevert; a szá
mos zöld levél fehéren elszíneződött, és 
hallotta, amint a tálban halkan loccsan a

minden ott, ahova elmenekül.
Aki magyar akart lenni, 
zsidónak kell annak menni.
Aki zsidó akart lenni, 
hívőnek kell annak lenni.
Pokol háborúba menni.
Háborúban odaveszni.

Hova mehetne, mint a vemhes állat -  
menedéket, odút keres az ember.
Ó, írástudók. Hallgatás szaga.

Terelőutakon várni.
Tévutakat kitalálni.

Utazna is az ember, könyvestó'l-szobástól, 
ha lehetne. Nem, Konstantinápolyba 
nem feltétlenül, ámde Londonba igen.
És Firenzébe, New Yorkba szeretne, 
nehezen érti meg, hogy nem fog.
Jobb is itt, vásott lemezekkel, 
vasserpenyővel, porceláncsészékkel. 
Újsághalmok kotlós szagával.
Úgy keresi helyét az ember.

Elhagyott vasútállomások 
sora emlékeztet egy volt hazára.
Nem növi ki az első helyeket:
Vaslui vagy Urziceni -  mint kis kacsának 
az őt kikeltő tyúk tűnik szülőnek, 
kis majomnak a szőranya- 
az otthon nevek, helyszínek halmaza, 
bár minden lepusztult és elkopott.

Elköltözött az ember. S legyen jó sora, 
mégis az elveszettség tartós 
füstje szálldos utána.

szósz. Az apáca széles, rózsaszín kezével 
körkörösen keverte a leveleket, és néha a 
kis levélkék átbuktak a szegélyen; csön
desen felszedte őket, és újra visszadobta 
őket. A gyertyatartó mellett egy nagy bá
dogkanna állt, melyből enyhén húsleves, 
forró víz, hagyma és valamiféle leveskoc
ka illatozott.

Hangosan mondta: -  Jó estét!
Az apáca megfordult, széles rózsaszín 

arcán félelem mutatkozott, és csöndesen 
mondta: — Istenem — mit akar maga? -  
Kezeiről csöpögött a tejszerű szósz, puha, 
gyermeki karjaira néhány apró salátale
vél tapadt. -  Istenem -  mondta -, meg
ijesztett. Akar valamit?

-  Éhes vagyok -  mondta a férfi csen
desen.

De már nem nézett az apácára: pil
lantása jobbra esett, a nyitott szekrény
re, melynek ajtaját leszakította a lég
nyomás; a funérajtó törött maradványa 
még a zsanéron lógott, a padlót letörede
zett lakkdarabok borították. A szekrény
ben kenyerek hevertek, sok kenyér. Siet
ve hányták őket egymásra, több mint egy 
tucat ráncossá vált kenyeret. Hamar ösz- 
szeszaladt a nyál a szájában, lenyelte az 
áradatot, és azt gondolta: -  Kenyeret fo
gok enni, mindenképpen kenyeret fogok 
enni...

Az apácára pillantott: gyermeki pil
lantása együttérzést és félelmet tükrö

Nappal sír, éjjel a rádiót nyomogatja. 
Zenék, szünetjelek, hibás beszédű, 
haverok hadarnak.
Nagy játszma ez, világvevő kaland. 
Lassan gyógyul. Mint új bőr 
hegesedik rá, benövi 
létét egészen új hazája.
A gyermekében nem vigasztalan.

Úgy keresi helyét az ember.
Belebújik egy könyvbe és abban 
mintha ma megtalálná istent.
Fülében virágok susognak
egyre hangosabban, egyre hangosabban.

A hasonmás

Almodban más vagy-e, mint életedben?
A sodrás logikája sem kuszább, 
mint tetteid ösztön-diktálta rendje: 
aligha borzolja megfontolás.

Ami életünkben megtörténik velünk, 
s amit vétlen okoztunk 
-  a szó mutatja -, az már végleges.

Az álom-munka volna pihenés?
Tátogva hordunk nehéz terheket, 
nehéz gúzs köti lábunk, zsibbadás kezünk...

Mégis, az álombéli tett, az félrelebben. 
Véget görgetünk ébren, és álomban egy kevés 
szabadságot a tarka végtelenben.

Aki vagyok, az ébredéssel mindig tovatűnt.

zött. — Éhes? — kérdezte az —, maga éhes? 
— pillantott kérdőn a salátástálra, a hús- 
leveses kannára és a rakás kenyérre.

-  Kenyeret -  mondta a férfi kérem, 
kenyeret.

A nő odament a polchoz, levett egy ke
nyeret, az asztalra tette és a fiókba nyúlt 
egy kés után.

-  Köszönöm -  mondta halkan a férfi -, 
hagyja csak, a kenyeret törni is lehet...

A nővér a hóna alá szorította a salá
tástálat, elvette a húsleveses kannát és a 
férfi mellett kiment.

Izgatottan törte le a kenyér sarkát: 
álla remegett, és érezte, amint szája iz
mai és állkapcsa megrándulnak. Aztán 
fogait az egyenetlen puha letört darab
ba vájta és evett. Kenyeret evett. A ke
nyér régi volt, legalább egy hetes, szá
raz félbarna kenyér, rajta valamely gyár 
vöröslő papírjegye. Tovább vájt fogai
val, barnás rágós héját is elvette, kezébe 
fogta a kenyeret, és újabb darabot tört 
belőle; a jobb kezéből evett, a kenyér
cipót a baljában tartotta; tovább evett, 
leült egy láda szélére, és amikor letört 
egy darabot, először mindig a puha tö
résbe harapott bele, aztán érezte az 
egész szájában a kenyér érintését, mint 
száraz gyengédséget, miközben fogai to
vább vájtak.
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Kopacz Kund alkotása

BÁLINT SZILÁRD

Evelyn
csak egy lány, akin 
megtört a sarki fény,

végül is,
még ha versben is, 
csak kihűlt arcszínén,

egy romlott, 
szavaktól bomlott 
valóság bántja.

Atszakad 
súlyos szók alatt 
mozdulatlan szája.

II.

Rám figyel, 
kalapot visel 
fején, arcán titkokat.

Ingujja
haján megbújva 
vigyázza az izmokat,

feszesen,
egyenletesen
beszél, különben hallgat,

Ha unott,
sivár és nyugodt,
mint éjszaka a falvak.

III.

Képtelen 
csukló érveken 
kinevelt életben élni.

Képzelet
szülhet csak helyet 
annak, ki magát sem érti.

Közömbös, 
ha már örömhöz 
hasonlítja a perceket,

amikor
mindegy már a hol, 
csak tényezó'k az emberek.

IV.

Szemben áll 
vele a halál,

ahogy szemére vetül;

majd kihull, 
a szó, mit kifúj: 
az időbe kényszerül;

Amibe
csalódott hite
mint anyjához búj oda,

Ott tátong:
kibillent támpont,
mert nem juthat máshova.

V.

Körötted, 
benned, közötted 
síkok váltakoznak

kivetve,
mindazok, kik te 
lesznek, és te voltak:

Hagyd azt, ki 
zár akar lenni 
elfojtott elvein.

Te ne tedd, 
csukd le a szemed, 
és létezz, Evelyn.

Barna
Szép semmi mered a földre. 
Bőröd alattam lehűl,
Nyers vágyakra könyökölve 
Bámullak kegyetlenül.
Kék szándékokba merítlek,

Elveszlek mindenkitől, 
Megkaplak és elveszítlek: 
Taszítlak magam elől. 
Szemed szétomladozó táj, 
Gördíti rám a közönyt,
Jó lennél hozzám, csak az fáj, 
Hogy nem lesz hozzád közöm. 
Csak kínomban csillogtatlak, 
Mint zöld harmatot a fű. 
Csúnya vagy, én így akarlak, 
És barna, és gyönyörű.

Absztrakt
Hó fed, és olyan vagy,
mint szabályos kattogás mögött
a szolid, fekete óralap:

Légüres magányod 
ereimre feszülve 
haldoklik, belédnézek: 
sík tükrödben hullatom a hajad.

-  Nem látod? -  
Magad alatt jó neked,

hát maradj.

Ostoba vagy, ha azt hiszed, 
hagyják, hogy elmerülj, 
vagy ráfagyj magadra.

Lyukat vágnak beléd, 
úgy lökik majd eléd 
undok maradványaidat: 
kidobják mind a partra.

Ezt akarod?
Ha bocsánatot kérnél,

azt ki hallja?

Törj meg vagy megtörlek, 
engedj nekem, vagy én 
engedem, hogy megtegyék.

Add nekem minden 
színedet, mielőtt 
rothadt csontokba 
temet a gyilkos ég.

Te döntesz.
Öljelek meg? Mert a felszíned 

nem elég.

Dióhéj
Nincs Isten, mondja 
a féreg, kinek saját 
pénze istene. 
Csúfolódik: bolondság. 
Szerintem is: élete.

Tájvers
Téged kisírt a 
Föld magából. 
Hiába koldulsz, 
Csönd a jászol,
Ami elringat,
Még összetart: 
Halálra fázott 
Szövetkazalt. 
Karmolsz és közben 
Egy színbe fagysz, 
Magadból hátra 
Füstöt, ha hagysz; 
Nézel, nézel, hogy 
Zavarba hozz.
S én visszanézlek, 
Hogy elátkozz. 
Félsötét betűk 
Lángján elégsz, 
Megunt, kiszáradt 
Máglyába lépsz; 
Földre lököd és 
Nyúzod magad: 
Hozsánna minden 
Félholt szavad. 
Magadba nézel,
És tündökölsz, 
Lehelsz egy nagyot, 
És most is ölsz, 
Hullatod magad, 
Hamvasztott test, 
Akit már kín se,
Nő sem keres.
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ANDRE FERENC

lakberendezés
az ikeából akarok gyereket,
kimért mozdulatokkal,
ne legyen darabos,
már-már a fehérbe hajló
drapp bőrrel, és elegendő'
pótalkatrésszel.
nyelve legyen préselt lemez,
méretei pontosak,
ne legyen túl súlyos, így
kisebb a szállítási költség.
hibátlanul illeszkedjen a
belső' dizájnhoz,
legyen könnyen tisztítható,
könnyen össze- és
szétszerelhető.
és hívják, mondjuk,
vinterkulnak vagy grönkullának:
keltsen mindig jó benyomást.
hiába állítják róla, hogy
tucattermék, ez tévedés,
mert személyiségét
a többi lakberendezési
tárgyhoz való viszonya
alakítja ki. és majd
mások mondják, milyen
szép, finom vonású,
és mondjam, megérte,
jó befektetés volt.
az ikeából akarok gyereket,
húsz év garanciával,
hogy jól tűrje az

állandó költözéseket, 
ezt az apakomplexust, hogy 
nem bírok sokáig 
egy helyben maradni.

sintér
hát de móni, ez egész éjjel 
verte az ajtót, hogy 
eresszem be, ha őt 
nem is, de legalább 
a kutyát, mert meghasad 
a lelke, dehát hogy 
eresztettem volna 
be, ha múltkor is 
úgy ordibált, 
hogy a mennyezet 
repedezni kezdett, 
a kutya is összeszarta 
a szőnyeget ijedtében, 
móni, és vádol engem, 
hogy miattam lett 
ilyen, de hát én már 
azt se hiszem el, amit 
kérdez, ez hazudik, 
mint csapból a víz, amikor 
a nevem mondja, sem 
mond igazat, mert igazából 
más nevet mond, a 
hangok ugyanazok, 
de másról szólnak, 
tehát számára nekem 
még igazi nevem 
sincsen, és nem 
azt mondom, hogy 
hozzám üt, mert

ez azért nem igaz, 
de mégis azt érzem, 
mintha pitbull kutyákat 
engedett volna rám, 
és kitépik a májamat, 
a gyomromat, a nyelvemet, 
hát így hogy mondjam 
neki, hogy ő nem én vagyok, 
hogy másnak ordibál, 
amikor nekem ordibál, 
érted, még csak meg sem 
üt, még arra se méltat, 
mert az már kapcsolat, 
hogy hozzám ér, 
csak aludni jön haza 
néha, de hát ez egy 
kazán, móni, ha hazajön 
a szagától berúgok, 
hát hogyne innék, 
hogy bírjam, mert 
ezt másképpen nem 
lehet, hogy több 
ez a közelség vagy 
távolság köztünk, mint 
az ajtó két oldala, 
mert csak azt üti, 
de bejönnek a pitbull 
kutyái, és megeszik az 
életemet, átugatnak 
az ajtón keresztül, 
beosonnak a kulcslyukon át, 
a küszöb fölötti résen, 
a kukucskálón, átjönnek, 
és átharapják a torkomat, 
mert ezeket senki sem 
tanította meg csaholni, 
hát most mit csináljak, 
móni?

GOTHAR TAM AS  

túlpont
megfelelő helyre születtem
vesznek -  integetek
pedig mennyit vigasztaltak
most meg nem értem de akkor legyen jó így
ennyire kell inkompetens legyen minden hogy -
ennyi kell hogy legyen szükségem kitartásra
ráadásul megfelelő helyre érkeztem
elhagytam egy határt
épp hogy csak a része vagyok egy újnak
ezért teljes mértékben

lesz m orodáso
Zsuzsának

1.
a busz épp a gyógyszertár előtt rakott le, az ajtók kitárva, 
korházi csempe padlótól plafonig: makulátlan mint a nemlét 
-  innen nézve legalábbis, állok az üres megállóban, közben

szakad az eső. így egész tűrhető, maradok még egy darabig, 
a hajléktalanok a nonstop előtt alszanak, mint mindig; a 
pékségből szivárgó kenyérillat áthatol az esőn. fölöttem egy

kivehető égitest sem, bennem hiábavaló nedvek, találó, hogy 
pont itt ragadtam, a végállomásnál, a vonatok is innen 
indulnak, és itt fordul meg a már üres villamos.

2 .

ténfergek egy állapotban, amit megnevezni egyelőre túlzás; 
egy pár (te így fogalmaztál) csomópont összessége, 
amit nem tud a nem is tudom mi felülírni.

ezek megmaradnak: részben elbeszélhetők. 
kellett volna várni még. mondjuk délig, 
olyankor már kussolnak a madarak, 
a galambok sem turbékolnak. 
az eső hirtelen áll el, ahogy a nap hunyorogni kezd, 
közeledve egy szédítő átló felé, de a felhők maradnak, 
annyi minden vár itt összezsúfolódva, 
a metszéspontokat sem tudom számontartani:
„kész csoda, hogy egyáltalán találkoztunk.”

3.
még nem zavar, hogy a balsors tartja össze 
az ént; a csomópontok maradnak, és mi 
-  saját démonaink cinkosai, „böködnek, hogy

hahó, még itt vagyunk” -  ezen tűnődöm, 
miközben próbálom beelőzni a verőfényt, 
és elkerülni a várható meleget, egy közeli

épület boltíve alatt góliát méretű dávid-dombormű 
használódik el. egy a miénket megelőző rezsim jellegzetes 
tömbházának felső teraszán vénember fordul keletnek.

fölötte az utcáról bevezetett, szintén a régi rezsimhez 
köthető kábelek egyik gócpontja: egy idegrendszer 
működésképtelen, de még mindig veszélyes maradványa

volt szakadása
a lakásodban ittunk, amikor miértne alapon 
-  akkor azt mondtam szolidaritásból -  bevettem 
a gyógyszeredet -  a teljes adagot, de alábecsültem

a szorongásaidat, bár közvetett módon csak. 
az enyémeket mintha leválasztotta volna egy 
precíz, merőleges vágás és — mintha ilyen egyszerű volna —

» » >  folytatás a 12. oldalon
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> » »  folytatás a 11. oldalról
mélyen aludtam, elég sokáig, „annyi mindent
tömtem magamba az elmúlt évek során, mi az nekem?
két vagy másfél tabletta, pár száz milligramm” -  gondoltam.

ébredés után minden egyre nehezebb lett, enyhe reszketés, 
folyamatos légszomj -  a félig üres kávésbögrét alig tudtam 
felemelni, reggel dolgaim voltak a városban, az éjszaka

pedig megállíthatatlanul közeledett, de nem az,
amit az ember megszerezhet magának -  hétköznapi váltás.
gyalog indultam a közjegyzőhöz, mert a lakást elhagyva

elkezdtem félni a dolgoktól; a villamosok vetélésre 
ítélt szörnyszülöttek -  igyekeztem távol maradni, nehogy 
rájöjjek, hogy én is a részük vagyok, ahogy ők is nekem,

kivetülései valaminek belőlem, a telefonom csörgését 
hallottam lépten nyomon, nem mertem a zsebembe nyúlni, 
nehogy megtudjam, ki szeretne rámtalálni.

ingo II
taxival mentünk az állomásra.
egy ekkorka városban olcsó az út -  mondtad -
minden közel, tudtam, neked könnyebb ezt elviselni,
mert új vagy, mesélhetsz bármit magadról,
de engem ismernek, nehéz messze menni.
később kezdtek feltelni pórusaink, a vonat
ablakán betüremkedő porral, te is láttad,
még említetted is, hogy tévedek, az isten szerelmére,
hiszen épp, hogy egyre több helyen kezdünk szivárogni.
vallanom kellett, mielőtt belepi a fülkét a köd,
hiszen az ablakok párásodni kezdtek,
így hirtelen kicsúszott a számon,
hogy csak mérhetetlen mennyiségű alkohollal bírok
nem csinálni semmit, te egyetlen gesztussal rákontráztál:
szesz nélkül sem tudtam volna csinálni semmit.

ezúttal önként szálltunk le, leintettünk egy szekeres öreget,
a falu fele vezető úton. viszketett a lábunk a szénától,
mint a por, utat talált cipőnkbe, és a bőrünk alá:
a tüdőnkbe, a szívünkbe, a vérereinkbe.
végig bennünk keringett, át a szoroson, egészen a házakig,
ahonnan gyalog mentünk tovább egy patak menti ösvényen,
fel a hegygerincre, mert a forrást akartad látni.
végig egy lépéssel magunk mögött haladtunk,
te mondogattad, hogy itt vagy mellettem,
én a testi hibáidra célozva bókoltam,
ismerted a heccet, végül ez nyugtatott meg.
úgy tűnt, már nincsenek elbeszélések.
úgy tűnt, hogy patak ide vagy oda, már eltűntek a kígyók,
a békák mégis némán lapultak.

az ösvény elfogyott, mielőtt megpillantottuk a forrást: 
már jártak ott, körbe volt betonozva, rá kellett döbbennünk, 
hogy az ösvény csak kitaposott föld, 
az erdő csak fa meg moha, 
és a forrás csak kút

(próbáltuk megérteni, de már nem tudtuk, milyen évszak van. 
hova tűntek a felhők ebben a hirtelen hidegben, 
mert ilyenkor sosem tiszta az ég),

azt mondtad, hagyjuk túlcsordulni, amíg nem lesz már
hova tovább

folynia, helyeseltem, mert tudtam: már nem a kútról van szó, és 
a párától sem féltünk soha, de még nem fordulhattunk vissza.

még mindig nyugtatni próbáltál, 
pedig csak a májsejtjeid között kellett volna 
meghúzni magam, még indulás előtt, 
mindketten megtaláltuk a kedvenc bitófánkat, 
de a kötél teljesen összegabalyodott.

Erjon Cull alkotása

ekkor kezdtem pánikba esni:
ennyire kutyául kiszolgáltatottan,
ennyi megálló után sincs egy biztos pont,
míg te egy ribizlibokorról gyűjtötted a nassolnivalót,
mert üres gyomorra mégsem akartad felnyitni a laposüveget.

ingo III
„(...) will rush in and scream”
„What Are You Doing Here? Who Are You?
And I don’t know what I am doing there nor who I am.”

William S. Burroughs -  Naked Lunch

útnak indított a kocsmák szódamelódiája, 
de minden utunk ugyanoda vezet, végpontok vagyunk, 
szétfoszlott kofferünk csak egy, amiből kipakolhatnánk, 
vagy amibe belepakolhatnánk önmagunk, 
hogy legyen mit kipakolnunk újra.

ez a gép javít meg minden tárgyat, 
összeforraszt minden felületet, 
és ez a műhely megjavít minden gépet, 
a gép a műhelyeket, de minek, ha

a várost már elhagytuk, de még a városban vagyunk:
a határokat már elhagytuk, de még határok vagyunk.
már nem mesélünk semmit, de a történet vonszolja magát,
tudat alatt forr össze, ami egyébként soha,
hasbeszél az üldözési mánia.
egy darabig még látni lehetett a gesztusaim,
egy darabig még volt mimikád,

most csak a pontos szinkronhiba: 
próbálok hozzád érni, hátsó szándék nélkül, 
mintha csak visszafogott köszönés lenne a tapintás.

úton vagyunk. -  mondogatjuk mindenkinek, 
rendelünk kávét, szódát, és hagyjuk őket 
összeforrni a testnedvekkel.

hozzáfűznivaló
bár patetikus a soha viszont nem látás 
pusztíts el vagy ne maradjak magamra -  
mégis csak te kell hogy felzabálj madárkám

ezen a konstans sziklán mi lenne veled/nélküled 
nélkülünk itt ahol a halál elkerül 
helyben vagyok -  elzárva magamtól
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SELYEM ZSUZSA LUKE TURNER

A sárkány még 
puffant egyet
2016-ban a posztigazság lett az év sza

va az Oxford Szótár szerkesztői szerint. 
Post-truth. (Ettől nem függetlenül az év 
elnöke meg Donald Egyetlen-Könyvet-Se- 
Olvasott-Soha-Végig Trump.) Az igazsá
got lesajnáló posztmodern persze ennek 
gyönyörűen megágyazott, jól esett álmo
dozni benne, nézni, amit vetít nekünk 
egy ismeretlen úr körül megfizetett mar
ketingboly. Magyarul annyira csak ez a 
minden-úgyis-csak-szimulákrum ment, 
hogy alig lehetett észrevenni, hogy recse
gés van odakint. Odakint, a két világon 
kívül. Egyikben plakátok, eladási ráták, 
művészek ájult behódolása a könnyen- 
gyorsan szakkönyvekből megtanult pi
acműködésnek -  másikban az akadémia 
bástyái mögötti széplelkűség, amire senki 
nem kiváncsi, ők maguk sem. Szakad meg 
a szívem, de ha megfeszülök se látok mást 
magyarul, mint ezt a feldolgozatlan, elke
seredett ellentétet, a piac szolgáló leányát, 
amely végül a posztigazságban boldo
gan egymáséi lesz: teljesen mindegy, hogy 
Moszkvában vagy New Yorkban, osztogat
nak vagy fosztogatnak, a lényeg, hogy sza
porodjon a kattintás és sokasodjon a lóvé.

F in iS T O filíI
A metamodernizmus mint egy adott kor 

viszonyulása Dichtung und Wahrheit, mű
vészet és valóság feszkójára igazán akkor 
vált fontossá -  nem, igazán nem vált fon
tossá, mert a kutyát se érdekelte se a va
lóság, se a művészet —, szóval néhány 
szerencsétlen, mert gondolkodó humán 
számára akkor vált fontossá, amikor már 
nem lehetett visszapaszírozni az akciófil
mek, sci-fik és számítógépes játékok vilá
gába a WTC omlását, az al-Kaida madridi, 
londoni merényleteit, Breivik ámokfutá
sát, a szíriai háborút, a pénzért vásárolt 
levegőt, az eltűnő sarkvidéki jeget, kihaló 
állatokat, komplett városrészek és falvak 
munkanélküliségét, teljes lepusztultságát.

A metamodernizmus viszont nem 
csak oszcillálás, mint e kiáltványban oly 
őszintén és ironikusan áll, hanem féle
lem és reszketés is, mert nem hajlandó 
elfogadni a számára felkínált tudatmó
dosító műsort, és látja a bajbajutott ana
lóg világot. A metamodernizmus talán az 
utolsó esztétikai sárkány, vagy az utolsó 
etikai esély, hogy formát adjunk a tilta
kozásnak, és tétet a formának.

1.
Felismerjük az oszcillálást, mint a vi

lág természetes rendjét.

2 .

Feli kell szabadítanunk magunkat a 
béklyó alól, amit egy évszázad moder
nista ideológiai naivitása hozott létre, és 
szerelmes utódjának poszttraumás ciniz
musa zárta le.

3.
A mozgást a pozíciók közti oszcillálás 

teszi lehetővé, ahol az egymással szemben 
álló elgondolások egy hatalmas elektro
mos gépezet pulzáló polaritásaiként ope
rálnak, működésbe lendítvén a világot.

4.
Tudomásul vesszük, hogy minden 

mozgás és tapasztalás korlátolt, és e kor
látok mindenfajta átlépési kísérlete értel
metlen. Egy rendszer alapvető hiányos
sága nem azért kívánja meg a hűséget, 
hogy egy ismert véget beteljesítsünk, 
vagy hogy pályájához kötve rabszolgáivá 
tegyen, hanem inkább azért, hogy esetleg 
bepillantást nyerhessünk valamiféle rej
tett exterioritásba. A létezést gazdagítja, 
ha úgy vágunk neki a dolgoknak, mint
ha azok a korlátok túlléphetó'k volnának, 
mert az ilyesmi tárja ki a világot.

A|der Roxana Daniela: Bennszülött nűk

5.
Minden dolog visszavonhatatlanul ha

lad a maximálisan entrópikus különbö
zőség állapota felé. A műteremtés feltéte

Pavel Grosu alkotása

le a különbség ismerete vagy felismerése. 
A hatás a maga zenitjén közvetlen ta
pasztalása a különbségnek önmagában. 
A művészet szerepe az, hogy felismer
je saját ambícióinak paradox mivoltát, a 
többletet próbálván jelenlétbe csalni.

6 .

Jelenünk az azonnaliság és avulás 
ikerszületésének tünete. Egyszerre al
ta t el a nosztalgia, és zaklat fel a jövő lá
tomása. Az új technológia lehetővé teszi 
különböző események egyidejű tapaszta
lását és érvénybe léptetését különféle po
zíciókból. Közel sem halálhírét keltve, e 
létrejövő hálózatok a történelem demok
ratizálását segítik elő, megvilágítván el
ágazó ösvényeit, amelyek mentén nagy 
narratívái bejárhatják az itt és mostot.

7.
Míg a tudomány keresni kezdi a költői 

eleganciát, a művészet az igazság felkuta
tását tűzi ki célul. Minden információ tu
dást alapoz meg, akár empirikus, akár 
aforisztikus, igazságértékétől függetlenül. 
Egy mágikus realizmus tudományos-köl
tői szintézisét és informált naivitását kell 
befogadnunk. A hiba értelmet tenyészt.

8 .

Gyakorlati romanticizmust indít
ványozunk, amelyet nem fog visz- 
sza ideológiai horgony. Ilyenformán a 
metamodernizmus irónia és őszinteség, 
naivitás és hozzáértés, relativizmus és 
igazság, optimizmus és kétely közötti, és 
ezeken túli állapot, amely eltérő és meg
foghatatlan horizontok sokaságát űzi. 
Rajta hát, feleim, menjünk oszcillálni!

HORVÁTH BENJI fordítása

B álint Szilárd: 1996-ban született Zilahon. Jelenleg a Ko
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet református szakos hall
gatója.

G othár Tamás: 1995-ben született Csíkszeredában. A ko
lozsvári BBTE bölcsészkarának magyar-spanyol szakos hall
gatója.

Luke Turner: 1982-ben született Manchesterben, jelenleg 
Londonban él és alkot. Szerkesztő a Notes on Metamodernism 
című esztétikai és kulturális online folyóiratnál (http://www. 
metamodernism.com/). Metamodernista kiáltványát 2011-ben 
adta ki. Rengeteg csoportos és egyéni kiállítás, projekt, perfor- 
mansz résztvevője, számtalan előadás, cikk, esszé és tanulmány 
szerzője. Bővebben: http://luketurner.com/about/.
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HAKLIK NORBERT

Középkori Sherlock Tallinból
Az, hogy az eleddig öt részt számlá

ló sorozat első' két darabját finnre, fran
ciára és angolra is lefordították, és már 
a harmadik kötet jelenik meg magyarul 
is, arra vall: Indrek Hargla olyasvalamit 
te tt az asztalra a Melchior-regényekkel, 
ami keleten és nyugaton egyaránt joggal 
tarthat számot az olvasó érdeklődésére. 
Az észt szerző középkori krimijeinek ha
tártalan sikere pedig talán éppen annak 
köszönhető, hogy Hargla vélhetően tel
jes tudatossággal pozícionálja Melchior- 
regényeit több szempontból is a határvi
déken.

I C E N T R A L
I  1—4 ■  EUROPEAN

J .T I  M ES

Kezdjük azzal, hogy a pengeéles lo
gikájú patikárius, Melchior nyomozá
sainak otthont adó város, Tallin a re
gényekben felelevenített korban, a XV. 
század elején (is) éppen annak a kö
vetkezményeit szenvedte, hogy kelet 
és nyugat határvidékén helyezkedik 
el. A mai észt főváros akkor ugyanis -  
mint azt a szerző az előszóban oly olvas
mányos eleganciával összegzi -  a koráb
bi status quó Litvánia keresztény hitre 
térítése folytán bekövetkezett felbom
lásával „belekeveredett a Balti-tenger 
térségében zajló diplomáciai intrikák
ba”, és az egyre inkább megkérdőjelez
hető létjogosultságú Német Lovagrend 
fennhatósága alatt álló Hanza-város a 
különféle hanyatlóban lévő, vagy éppen 
befolyásukat kiterjeszteni kívánó hatal
mak geopolitikai csatározásainak leg- 
közepében találta magát. Miközben is
mét kitör a litván-lengyel háború, a 
fegyveres konfliktusban részt nem vevő 
területeknek is bőséggel kijut a hatal
mi vetélkedés következményeiből. Míg a 
Skandináviát uraló Pomerániai Erik ér
dekeit az segíti, ha támogatja az Orosz
hon felé irányuló kereskedelmet, a Né
met Lovagrend nyomására „a lívföldi 
városok kénytelenek voltak Oroszor
szággal szemben ahhoz a politikához fo
lyamodni, amit ma stratégiai export- 
tilalomnak nevezünk”. A hadi célokra 
alkalmas lovak, a só és a vas kivitelé
nek tilalma a Hanza-szövetség prospe
rálásának egyik sarokkövét mozdítot
ta ki, következésképp a korabeli Tallin 
polgárait igencsak foglalkoztatta a po
litika -  elvégre, bár bizonyára szívesen 
lemondtak volna e kitüntető figyelem
ről, a politika is foglalkozott velük.

Ebben a környezetben szorgosko
dik Melchior Wakenstede, a város pati
kusa, aki nem engedheti meg azt a lu
xust magának, hogy a gyógyításnak, a 
tudományoknak, valamint családjának 
szentelje figyelmét. Melchior ugyan

is afféle középkori Sherlock Holmes- 
ként deríti fel a Tallinban megesett, ki- 
bogozhatatlannak tűnő bűneseteket. 
Elhivatottsága nyomozóként azonban 
nem csupán annak köszönhető, hogy jó 
emberismerete és furmányos észjárá
sa záloga a sikernek. Melchiort ugyan
is a Wakenstedék átka sújtja, amely 
azzal jár, hogy ha bármilyen bűnről tu 
domást szerez, akkor bizarr, gyötrel- 
mes roham hatalmasodik el rajta: „Sok 
Wakenstedének vette el az átok a józan 
eszét, elhagyták feleségüket, gyermeke
iket, otthonukat, később a külvárosok
ban látták őket, amint hörögve a sárban 
fetrengenek, saját kezükkel csonkítják 
meg nemi szervüket, mohón falnak fel 
minden piros bogyót, annak reményé
ben, hogy borzalmas kínok között sike
rül megmérgezniük magukat, volt, aki 
Szent Miklós nevével az ajkán vetette 
le magát a templomtoronyból, volt, aki 
malomkereket és köveket kötözött saját 
nyakába, hogy vízbe fúljon, és miután 
kivonszolták a partra, elmondta, hogy a 
vízbe fúlás a legfájdalmasabb és legbor
zalmasabb valamennyi halálnem közül, 
mert az ember úgy érzi, mintha borzal
mas tűz égetné belülről a testét, még
is engedelmeskednie kellett az átok pa
rancsának.”

Van tehát egy több világ határán fek
vő, ezek különféle képviselői által bené
pesített helyszín, amely nyílt és titkos 
politikai csatározások színtere, s egy 
főhős, aki különleges adottsággal bír, 
amely legalább annyi gyötrelemmel jár, 
mint amennyi előnnyel szolgál, és amely 
a család nemzedékein át öröklődik. 
A fantasy-regényekből ismerős recept ez. 
Ám Indrek Hargla egyik nagy bravúr
ja abban rejlik: a hatszáz évvel ezelőt
ti Tallin világát is eléggé ismeri ahhoz, 
hogy otthonosan mozgathassa benne hő
seit. Szereplőket, akik mindannyian, ki
vétel nélkül hús-vér emberek, mindegyi
kük önálló személyiséggel, szokásokkal, 
gesztusokkal és vágyakkal. Ráadásul 
a Melchior és a hóhér lánya negyedfél- 
száz oldalából egyetlent sem pocsékolt el 
Hargla töltelékszereplők bemutatására, 
avagy funkció nélküli, csak a feszültség 
fokozását szolgáló „lassítójelenetekre”. 
Még ha a regény első száz oldalán lassan 
is látszik beindulni a cselekmény, az itt 
bemutatott karakterek, helyszínek, va
lamint a korabeli tallini valóság kontex
tusaként szolgáló történelmi informá
ciómorzsák a későbbiekben mind fontos 
szerephez jutnak majd. Hargla ugyanis 
káprázatosán jó szerkesztő: felrajzol egy 
színpompás, széttartónak tűnő mozaikot, 
amelynek darabjait a regényzárlatban 
egyetlen nekiveselkedéssel, bámulatos 
ügyességgel juttatja a neki rendeltetett 
helyre. A szerző ráadásul a krimi műfa
jának sem a könnyebbik végén keres fo-

f* a M m  (unpu
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Hndrek Rarglű
:______________________

gást, hanem kész elrugaszkodni a műfaj 
kliséitől. A szpojlerezést elkerülendő je
gyezzünk meg csak annyit, hogy az ál
dozat, akit a regénynyitányban — mint a 
hóhér lánya, az eset egyetlen szemtanú
ja elmondja — egy ismeretlen megpróbál 
egy kővel agyonverni, egészen a könyv 
utolsó lapjaiig életben marad. Mindemel
lett nem csupán az olvasó nem tudja ró
la mindvégig, hogy kicsoda, hanem — a 
gyilkossági kísérlet következtében beál
lott amnéziája folytán — ő maga sem, így 
a nyomozás és a regénybeli párbeszédek 
jelentős része annak latolgatásával te
lik, valójában ki a történet egyik legfon
tosabb szereplője.

Mindeközben az olvasó azon kap
ja magát, hogy a regény végére ér
ve okosabb, mint az elején volt. Hargla 
ugyanis észrevétlenül, a cselekmény
hez szervesen illeszkedve hint el bősé
ges tudásanyagot a korabeli szaunázás! 
szokásokról, gyógymódokról, kereske
delemről, Szent Ferencről, igazságszol
gáltatásról, a hóhéri szakma műhely
titkairól, az eredményes heringsózás 
mikéntjéről, vagy éppen arról, hogy az 
évente megrendezett skánei vásár ho
gyan fordította a halak vándorlási szo
kásait gazdasági haszonná. Hargla te 
hát mintha Umberto Ecót echózná 
akkor, amikor éppoly gazdag ismeret- 
anyagot hint el a középkor Baltikumá
nak világáról egy nyomozás ürügyén, 
mint ahogyan azt az olasz mester A ró
zsa neveben a kor Itáliájáról tette. Éle- 
tes, hiteles korrajzzal elevenné tett, 
olykor remek humorú, meglepetések
kel teli történelmi krimi Indrek Hargla 
műve, amelyről csak azért nem írjuk, 
hogy párját ritkítja, mert az észt szerző 
most éppen hatodik Melchior-regényén 
dolgozik.

Indrek Hargla: M elchior és a hó
h ér lánya. Metropolis Media Group 
Kft., Budapest, 2016.
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A másik világ
R észle t A katona és a 
démon cím ű regényből

Tizenegykor elindulunk. Frédi vezet, 
hogy Dorel kezdhesse az élménybeszámo
lót. Mielőtt kiérnénk Amszterdamból, 
Frédi megáll egy szupermarket előtt, be
mennek Ibolyával és a nyughatatlan 
Krisztivel, több rekesz ásványvizet, ba
nánt, csokit vásárolnak. És három nagy 
fej káposztát. Székelygulyást főzök!” — 
jelenti be Rodi. Anka bekapcsolja a mag
nót, Dorel maga elé mered, vakargatja a 
lábainál heverő Rex fejét és elkezdi.

Édesapám az elején főképpen engem 
faggatott, elmondtam, hogyan telepítettek 
ki a Baraganra, a bebörtönzése után, azt 
is, hogy egy földbe vájt gödörben didereg
tünk, ezt ma már senki nem hiszi el, mert 
a számunkra és más kitelepítettek számá
ra egyáltalán nem volt más lehetőség, há
zak sem voltak! Nem volt ott semmi. A ré
szeg milicisták minden éjjel 
erőszakoskodtak anyámmal, ő szegény 
már nem bírta tovább, öngyilkos lett, s így 
kerültem én, ötévesen, a konstancai árva
házba, s nagyon korán megtanultam, 
hogy csak magamra számíthatok. Azért 
lettem tengerész is, mert nem bírtam elvi
selni a kötöttségeket, gondoltam, a hajón 
azért más lesz, legalább látjuk a tengert, 
és csodák csodája, egy nevelőm támogatá
sával fel is vettek a tengerésztiszti akadé
miára. Tanultam, nem akartam sem a ne
velőmnek, sem magamnak csalódást 
okozni, osztályelsőként végeztem, közben 
éjszaka nyelveket is tanultam, s először 
harmadtisztként szolgáltam egy román 
teherszállító hajón, majd fokozatosan lép
tem elő a ranglétrán, a nyolcvanas évek 
elején szerződtem kapitányként egy hol
land kereskedelmi hajóra, s a tulajdono
sok, akik elégedettek voltak velem, hama
rosan teljesítették egyetlen kérésem, 
elintézték a holland állampolgárságot is! 
Házasságom után gyakrabban jártam ha
za, de néhány nap után legszívesebben 
már menekültem volna, nem bírtam elvi
selni az aranykorszak sivár világát. Édes
apám mindent részletesen tudni akart, 
precíz, pontos katonaember. Egy idő után 
nevettem, lesz még időnk elmondani, ho
gyan kezdtünk üzletelni Carmennal, de 
én is szeretnék kérdezni. Milyen az a vi
lág? A ti világotok? Tömören foglalta össze 
az eseményeket, szerinte, ha a fénylények 
megszegik az ősi törvényt; ha a földi élet
be való be nem avatkozás politikáját felrú
gó, eszement bürokraták kerülnek hata
lomra, megannyi potenciális diktátorjelölt, 
akkor az emberiség sorsa elvégeztetett. 
Egy soha el nem képzelt rémálom szakad 
ránk, akaratuktól megfosztott bábok fog
nak robotolni, mert a vezérek űrhajókat 
akarnak építtetni, hogy száz és ezer fény
évnyi távolságokat a gondolati erővel haj
tott hajókon tegyenek meg, hogy meghó
díthassák a világűrt, a lakott világokat,

az egész világmindenséget. A játék, a 
klikkharc természetesen még nincs le
játszva, de minden szinten el akarják le- 
hetetleníteni ellenlábasaikat, akik nem 
ezt akarják, Olaf, Gertrúd, s a körülöttük 
felsorakozó elvbarátaik normálisabb, ha 
nem hangzana adott körülmények között 
nevetségesnek, demokratikusabb viszo
nyokat szeretnének teremteni. És lázadók, 
anarchisták nincsenek? Nem is hiszem el, 
nevettem, hogy ennyire megváltozna az 
emberi természet, miután elveszíti esendő 
porhüvelyét? Dehogy nincsenek, legyin
tett, csak ők nem élnek köztünk, ők az ál
talunk bejárható mindenség legszélén ala
pítottak egy menedékhelyet. Ők a 
Kolóniában élnek. De van egy másik me
nedékhely is, a világunk határán, a Zóna. 
Itt tartott, de már nem volt ideje kifejteni, 
hogyan is szerveződött meg ez a bizonyos 
Kolónia, mi ez a Zóna, mert vissza kellett 
mennünk a tűzhöz. Másodszor Kriszti el
bűvölő nagymamájával beszélgethettem, 
aki arról szeretett volna először meggyő
ződni, hogy tényleg szeretem-e az ő szele- 
burdi, meggondolatlan, parapács unoká
ját. Hogy milyent? -  kérdeztem, mert ezt a 
szót nem ismertem, s érdekes, egy másik 
romántól hallottam először. Parapács, ne
vetett, csélcsap, meggondolatlan, szóki
mondó, ami a szívén, az a száján. Igen, 
szeretem, nyugtattam meg, s kérdezni 
kezdtem, hogy mivel is foglalkoznak ők 
odaát? Hajmeresztő, hihetetlennek tűnő, 
borzalmas dolgokat tudhattam meg. Őt 
például arra kényszerítették, hogy folya
matosan figyeljen másokat, és megbízói
nak jelentéseket tegyen róluk. Ebben a mi 
fokozatosan változó, ellehetetlenülő vilá
gunkban senki nem bízik senkiben! Ezért 
imádkozunk mindannyian, sóhajtott, 
hogy sikerüljön Ödön kísérlete, és szaba
dulhassunk már végre meg innen, nyer
hessük vissza megint elvesztett emberi 
alakunkat! Nem értem, meredtem rá döb
benten, egyáltalán hogyan figyelhet egy 
fénylény egy másik fénylényt? Titokban,

észrevétlenül áll rá a másik, hogy is mond
jam, hullámhosszára, behatol a gondolata
iba, a képzelgéseibe, jelen van az általa te
remtett illúziókban is, láthatatlanul, és 
jelenti, ha a rendszerre vagy a rendszer 
vezetőire nem kedvező dolgokat gondol! 
De egyre nehezebb eldönteni, mi is jelent 
veszélyt. Azt még nehezebb, hogy ki mit 
gondol. A rendszer stabilitása megingott. 
S ugyanakkor a besúgásra kényszerített 
fénylény tudja azt is, hogy mások viszont 
őt figyelik meg, ahogyan ő másokat. Ördö
gi kör jön így létre, semmi nem maradhat 
titokban, a szervezők, így nevezik a fénylé
nyek rendőrségét, mindent tudni akar
nak, mániákusan rettegnek a lázadások
tól! Ő, miközben a kijelölt személyeket 
figyelte, próbálta kideríteni, őt vajon kik 
ellenőrzik, de hát erre a mi viszonyaink 
között nehéz rájönni. Sokszor már azon a 
ponton volt, hogy nem bírja tovább -, noha 
igyekezett soha nem mondani túlságosan 
kedvezőtlen dolgokat másokról —, és neki
indul az űrnek, megkeresni a menedéket, 
mert rádöbbent, számára, ha normálisan 
akar létezni, csupán két lehetőség marad, 
a Kolónia és a Zóna! A lázadók által te
remtett menedékhelyek, amelyek hollétét 
nem képesek felderíteni a szervezők, de 
nem tudta, egyedül megtalálhatja-e őket, 
félt. Egyszer egy különös lényt kellett 
megfigyelnie, aki földi életében boszor
kány hírében állott, feljelentették, és az 
inkvizíció elé került, iszonyúan megkínoz
ták, kitépték a körmeit, vízpróba alá ve
tették, de túlélte azt is, lábait a spanyol- 
csizma zúzta össze, már egyetlen véres 
rongycsomó volt, amikor végre megszüle
tett az ítélet, és elevenen megégették! Ma 
is emlékezik, közölte velem, hogyan csap
nak fel az oszlophoz kötözött véres testén 
a lángok. A kín tú lé lte  őt, s miközben fény
sugárként lobbant ki a tűzből, még sokáig 
lüktetett benne a fájdalom, emlékeztetve 
arra, hogy honnan is szabadult, valami
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számára akkor még érthetetlen, teljesség
gel megmagyarázhatatlan csoda folytán. 
Háta mögött lángolt a máglya, nem volt 
visszaút. O is természetfeletti képességek
kel rendelkezett, mint Gertrúd, Olaf vagy 
Ödön, hamar rájött, hogy figyelem, de 
nem haragudott! Sőt, ő nyugtatott engem, 
nem zavarja, ez sajnos az életünk része, ez 
a világ sem jobb, mint az a földi, sugallta, 
hogy miket jelentsek róla, és ketten kezd
tünk titokban tervezgetni. Elhatároztuk, 
hogy nincs mire várni, csodák nincsenek, 
lesz, ami lesz, nekiindulunk a beláthatat
lan űrnek, megkeresni azt a titokzatos 
Kolóniát vagy a Zónát, ahol, legalábbis ha 
a legendáknak hinni lehet, szabadon élhe
tünk, senki nem tervezi meg az életünket. 
Álmodozhatunk, képzeleghetünk ked
vünkre, a magunk teremtette illúziók vi
lágában. Dolores, mert így hívták, bizako
dó volt, remélte, hogy megtaláljuk, s ha 
mégsem, akkor legalább az űrben veszünk 
el, de mielőtt nekivághattunk volna az 
utolsó útnak, váratlanul elkapták, más is 
megfigyelhette őt, nem csak én! A rettene
tes Fényfal elé került volna, mint reni
tens, visszaeső lázadó, ha Gertrúd, Ödön 
von Boticselli szerelme, az egyik leghatá
rozottabb vezetőnk, váratlanul, a többiek
nek élesen ellentmondva, s örökös, már- 
már beteges bizalmatlansággal vádolva 
őket, kegyelemben nem részesíti. Ezután 
nem mertem többé találkozni vele, érez
tem, én is egyre gyanúsabb leszek, s azt 
hittem, hogy feltartóztathatatlanul köze
ledik az elkerülhetetlen vég. Mindez ak
kor változott meg, amikor találkoztam a 
többiekkel, és Ödönnel, aki kérésemre 
nemrég Dolorest át is vitte a Kolóniába, 
mert ő tudta, hol van, kiderült, hogy Vio
lával és Esztivel már jártak ott, régi isme
rőseiket keresték fel. Eddig jutott, amikor 
meghallottuk a jelt, s befejeződött a be
szélgetésünk, pedig még kíváncsi lettem 
volna bizonyos dolgokra, de remélem, a kí
sérlet sikerül, s akkor lesz időnk, folytat
hatjuk a beszélgetést. Nagyon megszeret
tem a nagymamádat, Kriszti, időnként 
úgy tűnt nekem, hogy te ülsz velem szem
ben, a lugasban. A hasonlóságotok elké
pesztő.”

„Igen -  sóhajt Kriszti. -  Doloresről so
kat mesélt nekem is nagymama, amíg 
a többiekkel nem találkozott, ő volt az 
egyetlen fénylény, akivel közelebbi kap
csolatba kerülhetett, s róla is jelentése
ket kellett sugalmaznia azoknak a ret
tegett szervezőknek! Közösen találták ki 
azt is, hogy miket jelent, de sejtették, so
káig nem tudják megtéveszteni őket! Ne
hezen fogalmazok, tudom, de hát ők nem 
beszélnek, nincs is szájuk, hanem telepa
tikusán érintkeznek. Arról is mesélt, hogy 
a kényszerek egyre kínosabbak, már senki 
nem tudja, mi a helyes és mi a helytelen, 
gyakorlatilag mindenki bármikor elítélhe
tő, bármilyen nevetségesnek tűnő vétségért 
a Fény fal elé állítható, megsemmisíthető! 
Döbbenetes részletekkel gazdagította az 
általunk először csodált és irigyelt fénylé
nyek furcsa, diktatúrába sodródó demok
ráciájáról lassan kialakuló elképzelésein
ket. Már az a közlése is meghökkentett, 
hogy mire is kényszerítették őket a szer-
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vezők, a fényvilág rendőrei! Ne kertel
jünk, besúgásra, és korántsem ő volt az 
egyetlen! Ebben a másik világban is ural
kodik a bizalmatlanság, ne feledjétek, a 
fénylények előzőleg emberek voltak, ré
gi, rossz beidegződéseik nagy része meg
maradt! Mindenki megfigyel mindenkit, 
s ezért, nézett rám, amikor először hallot
ta, hogy én rendőr, majd szekus lettem, s 
arra kényszerültem, hogy jelentéseket ír
jak a férfiről, akit szeretek, megdöbben
tette sorsunk hasonlósága. Csakhogy en
gem senki nem kényszerített, nagymama, 
vágtam udvariatlanul közbe, én saját ma
gamnak köszönhettem az egészet, marad
hattam volna jogtanácsos a rendőrség
nél, jogi diplomámmal elmehettem volna 
egy ügyvédi irodába is, sőt, ki is léphet
tem volna egész addigi életemből, mint 
egy rossz cipőből, hiszen Carmen és Dorel 
örökbe fogadtak, pénzt is kaptam, hogy 
függetlenedhessek mindentől és minden
kitől, hogy elkezdhessem végre szabad 
életem! De én vacilláltam, kivártam, és 
csapdába estem! Nem, engem senki nem 
kényszerített, hogy átlépjek a régi-új cég
hez, én egyszerűen szerelmes voltam egy 
bájgúnárba, akiről hamar kiderült, hogy 
méltatlan a szerelmemre, s önként és da
lolva követtem utasításait. Nagymama só
hajtott. Amikor találkoztam Ödönnel és 
a többiekkel, folytatta, sokat tanultam, 
volt időnk ismerkedni, beszélgetni, rájöt
tem, ez hiányzott a legjobban, a társaság, 
az olyanok közelsége, akikhez vonzódom, 
akik megértenek és szeretnek, elfogad
nak olyannak, amilyen vagyok. Minden 
kapcsolatban ez a leglényegesebb, kislá
nyom! Emberi alakot öltve, ami hihetetlen 
örömmel töltött el, még ha illúzió is volt, 
beszélgethettünk is komor élményeinkről, 
s így hoztam szóba szegény Dolorest, akit 
Ödön, kifejezett kérésemre, nem sokkal 
megismerkedésük után, el is vitt a Koló
niába, hogy megmenekülhessen, hiszen a 
mi bolond világunkban bármikor megint 
elítélhették volna. Amikor bemutatta ne
künk, s női alakot öltött ő is, megdöbben
tünk, mintha Strigoira emlékeztetett vol
na, ne hidd, hogy csak én gondoltam így, a 
többiek is megborzongtak, akkoriban már

folyamatosan figyelhettünk titeket, kis
lányom, láthattuk Strigoit is, a hasonló
ság kétségbevonhatatlan volt. De Strigoi 
egy moldovai faluból származott, töpren
gett Eszti, ott nem nevezhették ősanyját 
Doloresnek, ez egyszerűen elképzelhetet
len. De vajákossága miatt elűzték falujá
ból, vélekedett Viola, Itáliába bujdosha
tott, ahol felvehette művésznevét. Dolores 
nyilván nem akart idegen névvel gyanút 
kelteni, de mivel praktikáival bizonyára 
nem hagyott fel, élnie is kellett valamiből, 
megrendeléseket vállalhatott, és a falu
ban, ahol meghúzódott, valahol Lombardi
ában, sokan irigyelhették is természetfe
letti képességeiért, és fel is jelenthették, 
gyanús lett, mert más volt, és a másság 
mindég gyanút kelt! Igen hamar elkap
ták az inkvizíció minden bokorban boszor
kányt kereső, és legtöbbször meg is találó 
kretén, szűk látókörű, megszállott ügynö
kei! Módszereik és örökös gyanakvásuk, 
bizalmatlanságuk a mi infantilis szerve
zőinknek és az őket irányítóknak is min
tául szolgálhatott. Dolorest, szegényt, me
séltem tovább, iszonyatosan megkínozták, 
és boszorkányság vádjával végül máglyá
ra került! Lehet, hogy tényleg a Strigoi 
őse, lehet, hogy nem, de ennek már nincs 
jelentősége. Szorítottunk neki, hogy végre 
megnyugodhasson, de nem tudom, ez si
került-e, azt se, hogy hogyan illeszkedett 
be a menedék lakóinak szabados életébe. 
Nem kaptunk még híreket róla, de erősen 
remélem, jelentkezni fog.”

Be kellett fejezni, vissza kellett men
nünk a tűzhöz. Még mindég a hallot
tak hatása alatt állottam, elképzeltem 
Dolorest, Strigoi ükanyját a Kolóniában, 
vajon milyen képzelt világot teremthetett 
magának, szegény? Dorel édesapját is ró
la faggattam, de sok újat nem tudott mon
dani, mindössze egyszer találkozott vele, 
igen, őt is Strigoira emlékeztette, s csak 
igen nehezen tudta legyűrni viszolygását. 
Arra gondoltam, Krisztikém, emberi fo
galmak szerint ez a balszerencsés asszony 
évszázadokkal a fenevad Strigoi előtt élt, 
oktalanság lenne összefüggésbe hozni ve
le. Fel kell hagynunk felesleges előítélete
inkkel, mondottam, s én is egyetértettem 
azzal, hogy Ödön haladéktalanul kísér
je el a Kolóniába. Szabaduljon meg innen, 
már egyszer emberi életében máglyán 
végezte, s most legjobb úton van, hogy a 
Fényfal elé kerülve oldódjon fel a szikrá
zó fényben. Nem sok ez egy kicsit? Tud
tuk, ha itt marad, ha sorsára hagyjuk, 
bizonyára megint figyelni kezdik, gono
szabbakat állítanak rá, mint Kriszti, mert 
nemcsak hasonlítasz nagymamádra, kis
lányom, de a nevét is örökölted, s előbb- 
utóbb találnak is valami képtelen, őrült, 
fantazmagórikus vádat, és másodszor is 
a Fényfal elé kerül, s akkor már Gertrúd 
asszony sem tudja megvédeni, sorsa meg
ismétlődik! Először máglyán égett el, má
sodszor a Fényfallal egyesül, s ki tudja, 
lehet-e még számára egy harmadik lehető
ség is? Arról fogalmunk sem volt, hogy a 
Fényfallal való egyesülés tényleg a fénylé
nyek halálát jelenti-e, vagy megint tovább
sodródnak egy másik világba, ahonnan 
még senki sem tért vissza?

(folytatása következő lapszámunkban)
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Jegyzetek divatos tém ákról
Túlélni mindent, 
és a Semmit is!
Bölcs: szó'rköntöst olts, örömödhöz több 

örömöt tölts.

Úgy kurucúl bút futsz, úgy rút bún túl 
kurucúl jutsz

(.Édes Gergely enyelgései)

Régi ájtatos vélekedések szerint a Föld 
egyes pontjai közelebb vannak az éghez (a 
mennyhez), mint mások, szemben az isten 
háta mögötti vidékekkel. Ahol elfonnyadnak 
a ligetek és kiszárad a lélek is. Temesvár fö
lött, néha úgy tűnik, az Elet fele-fele úton vál
takozva, Menny és Pokol között démonikusan 
ingázik, úgy hat-hétszáz esztendeje. Nemrég 
emlékeztünk az 1989-es felkelésre és október 
13-án már emlékeznünk kellett volna a fel- 
szabadulására a 163 éves török uralom alól! 
Kerek háromszáz éves évforduló! És két éve a 
Dózsa-ügy is kerek ötszáz éves volt!1

Érdekes, hogy a felszabadulás és az el
bukás módja hasonlított! 1552-ben Losonczi 
István várkapitányt a zsoldos spanyol és né
met segéderők arra kényszerítik, hogy sza
bad elvonulás feltétele mellett adja fel a vá
rat, ő nagy keservesen megtette, az átadás 
mégis általános vérengzés közben ment vég
be. 1716-ban, a kis hercegnek, Savoyai Jenő- 
nek már olyan híre volt, fó'leg a zentai csa
ta óta, hogy a törökök az ostrom tényleges 
megkezdése előtt felajánlják a vár átadását, 
szabad elvonulás ígéretéért, holott kétszer 
annyian voltak, mint harminc évvel azelőtt 
Buda várának török védői, akik az utol
só emberig elestek, többek közt Savoyai Je
nő katonáinak támadásai alatt. A temesvá
ri törökök megúszták, a herceg tisztelte az 
adott szó szentségét.

Volt azonban ennek az átadásnak a ma
gyarok számára egy kissé kínos színezete. 
Ugyanis azok a kurucok, akik öt évvel az
előtt, Nagymajténynél nem tették le a fegy
vert Károlyi kapitulációja alkalmával, jó
részt Temesváron gyűltek ezidőtájt össze. 
Levelet írtak a hercegnek, hogy a törökök
kel egy időben, de tőlük függetlenül, ők is 
szabadon elvonulhassanak. Savoyai akkor 
adta azt a rövid, kemény választ, mely so
kakban keserű szájízt hagyott: a csőcselék 
mehet, ahova akar!

Savoyairól úgy tudtuk, hogy Bécs török 
ostromának visszaverésétől, 1683-tól a kar
lócai békéig, 1699-ig folyamatosan a török 
fronton harcol ugyan, de a kurucokkal nem 
kerül szembe, II. Rákóczi Ferenc seregeivel 
nem ütközött meg soha. 13 évig áthelyezik 
„a nyugati frontra”, a franciák és szövetsé
geseik ellen. Ez igaz is, de azért mégsem tel
jesen: a felszabadító háborúk alatt, és utána 
is, még folytatódott a kuruc szabadságharc, 
Thököly Imre, majd Esze Tamás és mások 
vezetésével Észak-Kelet-Magyarországon. 
Ezért volt az, hogy egyes nyugati szerzők az 
egész kuruc háborút nem magyar szabad
ságharcnak, hanem a török hódoltság utó
védharcainak fogtál fel!

Thököly Imre, noha török szövetségesei 
durván bántak vele, egy időre fogságba is 
vetették, mégis hűséges maradt, legalábbis 
nyíltan, haláláig.

Azonban Thököly Imre, aki támogatta, -  és 
híveivel támogattatni akarta az 1683-as Bécs 
elleni támadást, Budavár eleste után is kitart 
a törökök oldalán. Ott harcol a zentai csatá
ban a szultán seregében, és az életét csak úgy 
tudja megmenteni, hogy a csatatéren a halot
tak közé fekszik, holtnak tetteti magát, majd 
az éjszaka sötétjében átúszik a Tiszán. A tö
rökök lelkűk mélyén azonban mégsem becsü
lik, mint ahogy Rákóczi Ferencet sem.

Thököly azonban eléri, hogy a török fog
ságba esett Heister osztrák tábornokért cse
rébe kiengedjék hozzá feleségét, Zrínyi Ilo
nát (amit az végeérhetetlen zokogással vesz 
tudomásul). Az emigráns kuruc fejedelem 
magához hívja Heistert. A törökök által még 
megszállt Nagyváradot az osztrákok ab
ban az időben még eredménytelenül ostro
molják, Thököly elmagyarázza Heisternek, 
miként lehet a Nagyvárad déli oldalát védő 
árok vizét elvezetni, észrevétlenül. Heister 
a határtól nem is Bécs felé siet, hanem Vá
rad alá -  Várad napok alatt elesik. Árulás
nak árulás a fizetsége!

Hasonló eljárást olykor Rákóczi Ferenc
nél is gyaníthatunk. Például, egy ízben Rá
kóczi ostromoltatni kezdi Szeged osztrák 
kézen levő várát. A török közli vele: ha elfog
lalta a várat, át kell majd adnia nekik, tö
rököknek. Az ostrom rövidesen abbamaradt. 
(Sokan ezt tudatalatti bosszúvágyból fakadó 
döntésnek tulajdonítják. Ám lehet, nagyon 
is tudatos volt!)

Elég néhány irodalmi művet -  nem is tudo
mányosat -  elolvasni ahhoz, hogy belássuk: a 
kuruc mozgalom nem az egész magyar társa
dalmat képviselte (például Jókaitól, Szeret
ve mind a vérpadig s hasonlókat). A közép- és 
kisnemesség elég nagy részét képviselte, de 
nem az egészet, továbbá azokat, akiket ma 
az agrárproletáriátushoz tartozóknak ne
veznénk, s a felszabadító háborúk után a volt 
végvári katonaság jórészét.

A legdöbbenetesebb könyv azonban a 
kuruckor erdélyi változásáról a nem is szép
írói becsvággyal írott Sanyarú világ Wesse
lényi Istvántól. Micsoda szörnyű tényekről 
és adatokról tudósít, csak úgy odavetőlege
sen is! Például, egy Szeben vidéki magyar fa
luban valaki, ismeretlen lelő egy német ka
tonát. Rabutin tábornok, az erdélyi osztrák 
erők főparancsnokának utasítására kivég- 
zik a falu teljes lakosságát, akárcsak a nácik 
később Lidicén.2 Ám a legszörnyűbb galád- 
ság Segesváron történt. Mikor a várost ost
rom fenyegette egy kuruc csapat részéről, a 
segesvári polgárok attól féltek, hogy a város
ban foglalkoztatott mintegy háromszáz szé
kely szolga a kurucok pártjára áll majd, és 
elárulja nekik, hova rejtették a város pol
gárai értékeiket. És közös, titkos megegye
zéssel, egyetlen éjszakán mind a háromszáz 
alvó szolgát lemészárolják! Micsoda Szent 
Bertalan-éj! Az áldozatok száma majdnem 
kétszer annyi, mint később a madéfalvi ve
szedelem idején: mennyit írtak arról, meny
nyi himnikus emlékezést — a segesvári orv 
tömegrendezésről semmit! Aztán olvasni kü
lönös, elgondolkoztató anekdotákat is ben
ne. Rabutin tábornok egy este meghívja a 
gyakorlatilag túszként őrzött erdélyi arisz
tokraták egy csoportját valami díszvacsorá
ra. H ogy  m eg a lá zza  őket, s szemükre h á n yja  
a fejedelemség előző korszakában kialakult 
„fraternizálásokat” a törökökkel, olyan ze

nészeket rendel a mulatságra, akik török ze
nét tudnak játszani. Azonban ez visszafelé 
sül el: az erdélyi urak elérzékenyülve, egye
sek könnyezve hallgatják.3 (Közben talán ép
pen ez a Rabutin volt az, akinek a parancsá
ra szorgalmasan robbantgatták fel a régi, 
szép kis várakat Erdély-szerte. (Torockó- 
szentgyörgy, Váralmás, Sebes stb.)

1970 körül a Korunk közölte egy ismerte
tésemet a szumír-magyar párhuzamok kér
désének egy kis részéről. Ugyanebben a 
tárgyban értekezett Bodor András történész- 
professzor is, ennek folytán összeismerked
tünk. Rajta is volt egy (nem emlegetett) feke
te bélyeg, mint még néhány kortársán, akik 
a háború előtt vagy alatt külföldön (is) ta
nultak, ő meg éppen Angliában. Meglepett, 
hogy mennyi minden olyasmit ismer a tör
ténelemből, amit középiskolákban, sőt egye
temi szinten sem tanítanak. így például 
tömérdek adatot vonultatott föl, szemlélte
tendő, hogy a magyarság történetében a leg
nagyobb gazdasági pusztításokat, és azt a 
tényt, hogy 1720 körül a magyar etnikum lé- 
lekszáma a kétszáz évvel azelőttinek csak ne
gyede: igen komoly mértékben éppen a ku
ruc háborúk okozták! Készülgetett erről egy 
könyvet is megjelentetni, de komoly kételyei 
voltak, hogy érdemes-e? Hogy legtöbben visz- 
szájáról fogják értelmezni s nemzetellenes
nek tekintik, „és úgy járok vele, mint maga 
Reményikkel!” Különben is az oktatás legfon
tosabb szabálya: a rosszat nem szabad szem
léltetni, mert hozzászoktatja az embereket a 
rosszhoz! Készült ideadni néhány érdekes ki
mutatást a kuruc háborúkról. Azonban, ma
gas kora ellenére még jó erőben lévén hirtelen 
meghalt. És azóta is „kurucul, bút futunk!”

J e g y z e te k
1 T em esvár „D ózsa-regénye” azó ta  is  fonáku l be
á llíto tt . Fekete-N agy  A n ta l h iá b a  í r ta  meg, hogy 
a  tem esv ári c sa ta  nem  is volt, o rvu l lép re  c sa l
tá k  D ózsát, s k ivégzése p illa n a tá b a n  ta lá n  m ár 
nem  is él vagy  nyelvét k iv ág ták . N em  hős volt, 
c sak  ostoba eszköz „ h á tté rh a ta lm a k ” kezében!
2 H asonló  e se tek  ren d sze resek  vo ltak  a  tö 
rök  időkben  is, lá sd  pl. O rb án  B alázsná l: 
K ebeleszen tiván  tö r té n e té t.
3 É rdekes, hogy a  tö rök  zene m ilyen h a tá s sa l 
volt egész E u ró p á ra , lá sd  pl. L ully  zenéjét A z  úr
h a tn á m  polgárhoz, a  k u ru ck o r zenéjének egyik  
ih le tfo rrá sa , m égsem  ism e rü n k  egy tö rök  zene
szerző t se! K isgyerm ek  korom ban v a la k itő l a z t 
h a llo tta m , hogy a  k u ru co k  m ind ig  a z t  énekel
ték : K ecsege, kecsege, kárász! V alóban em lékez
te t  a  tá ro g a tó  m egszó la lására .
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FERENCZI SZILÁRD

Élet a filmben, film az életben
A magyar és román filmipar újabb ter

mékeit egyaránt figyelemmel kísérő er
délyi mozikukac mindhiába várta az el
múlt években, hogy a román újhullám 
nemzetközi sikereket arató alkotásaihoz 
hasonlító magyar film szülessen. Csak 
kicsit bár lenne már olyan magyar film, 
amelyben a nyers hétköznapi rögvalóság, 
a maga apró tragédiáival és örömeivel, le
csupaszított poétikájával, de annál ütő- 
sebb üzeneteivel tükröt tart a mai egyé
ni dilemmáknak. A meddő várakozásba 
kissé bezavart Kincses Réka 2015-ös Sze
relem, szex és egyéb kellemetlenségek című 
munkája, amely egy Németországba ki
vándorolt ifjú feleség hazavágyódásából 
hűtlenségi problémát fogalmazott, de a 
zömében erdélyi produkció igazából nem 
lett mérföldköve az ábrázolható magyar 
realizmusnak.

INEMATOGRÁF

A várakozásnak immár vége. Egy túl
nyomórészt személyes projekt keretében, 
minimális költségvetésből, egy helyszí
nen, barátok segítségével és a család tel
jes támogatásával Hajdú Szabolcs elké
szítette az Ernelláék Farkaséknál című 
kamaradrámát, amely akár a román új
hullám egyik zászlóvivője is lehetne, csak 
hát éppen magyar. A magyart nyilván 
nem mély etnikai értelmében használom, 
hiszen sem a miliő, sem a párbeszédek, 
sem a rejtett tartalmak nem utalnak a 
magyar ifjú középosztály tipikusan pan
non problémáira. Globális a téma, azaz
hogy egész pontosan a kelet-közép-euró- 
pai fejlett társadalmak középosztályában 
jelentkező hétköznapi kivándorlás, gye
reknevelés, családon belüli feszültségek 
kérdései mozgatják a cselekményt.

Farkasék egy teljesen szokványos ér
telmiségi család. A kissé öntelt, negy
venes éveit taposó családfőnek (Hajdú 
Szabolcs maga) erős véleménye van min
denről és mindenki más életéről, kivéve 
a sajátját, négyesztendős fiával türelmet
len, Eszterrel (Török-Illyés Orsolya) kép
telen közös nevezőre jutni a gyerek ne
velése kérdésében. Ebbe a nem túl idilli 
képbe csöppennek be Ernelláék, a há
ziasszony nővére és családja, akik kül
földön próbáltak szerencsét egy évig, de 
a kaland balul sült el. Pénzük elfogyott 
vagy nem kerestek eleget, ráadásul úgy 
tűnik, Ernella (Tankó Erika) megcsal
ta Albertet (Szabó Domokos) egy gazdag 
skóttal, a munkaadójával, és mindezt 
tetőzi, hogy kiskamasz lányuk elemeli 
Farkasék napi költségekre félretett pén
zét. Szóval a helyzet készen áll egy jól 
összekuszált családi drámára.

A cselekmény nem egy mély konf
liktusokkal teli tragikus történet, és a

film nem is ettől különleges. Különle
gessé attól válik, hogy a teljes játékidő 
alatt a kamera egyszer sem hagyja el a 
lakást, akkor sem, ha a karakterek tá
voznak, épp csak kitekint a nyitott aj
tón, az ablakon kinéző szereplők mögé 
sem áll be, nem kölcsönöz tőlük pers
pektívát, ráadásul nem megy be minden 
szobába, a cselekmény java része a nem 
túl nagy nappaliban zajlik egyetlen nap 
alatt. A külvilág tehát nincs befolyás
sal a film esztétikájára, amely ettől kis
sé klausztrofób jelleget kap, és mélyül 
realizmusa. A realizmusra rásegít Haj
dú Szabolcs fogatókönyve a különösebb 
cifrázást mellőző, mindenki számára is
merősen zamatos és hétköznapian csen
gő, csupasz nyelvhasználatával, amelyet 
ő maga pompás verbalitással alkalmaz, 
a hölgyek azonban kissé elmodorosítják, 
de sebaj.

A felnőttek mind kapnak legalább 
egy-egy páros jelenetet, és mindegyik 
más hangulatú: Farkasék előbb mara
kodnak, aztán gyengédek, Ernelláék 
a kölcsönkérés mechanizmusát vitat
ják meg, érzelmeik mélyen kötődnek az 
anyagiakhoz, Farkas és Albert kettő
se tragikomikus, ekkor derül ki Ernella 
hűtlensége, Eszter és nővére párbeszéde 
nosztalgikus, emlékfelidézős. Négyesben 
együtt átbeszélt jeleneteik remek látle
letei a családos fiatalok problémáinak: 
kivándorlás (a honvágyat, otthontalan- 
ságot megtapasztalt család drámája ve
gyül Farkas buta erkölcsi fölényével), 
gyereknevelés (Farkas idegbajos véle
ménye hiperaktív négyéves fiáról, Esz
ter védő és egyben tükröt tartó állásfog
lalása), családi múlt és jelen (a testvérek 
be vagy be nem teljesült álmairól, apró 
múltbeli sérelmeikről és haszontalan- 
ságukról a mai valóság drámájában). 
Mindehhez a rendező-forgatókönyvíró-

főszereplő Hajdú, felesége, valamint 
gyermekei hozzáadják önnön természe
tes tehetségük, amivel egyfajta ottho
nosság érzetét keltik a nézőben, ráadá
sul a helyszín valóban saját budapesti 
otthonuk.

Tárgyalt problémáit, viselkedésmintá
it, rejtett konfliktusait nem pusztán egy 
bizonyos, mondjuk kizárólag a 30-40-es 
korosztály ismeri fel önmagában, a dolog 
nemzedékeken ível át. Kérdésfelvetése
it egyfajta „ősiség” jellemzi tehát, annak 
ellenére, hogy minden kétséget kizáró
an mára datálható, helyszíne urbánus, 
anyanyelve magyar.

A Karlovy Vary-i filmfesztiválon Kris
tályglóbusszal kitüntetett film két dolgot 
tisztázott a magyar filmgyártás számá
ra: egyrészt lehet különlegesen jót al
kotni kis pénzből is, másrészt a sikerhez 
nincs feltétlenül szükség az alkotói sza
badságot némileg leszorító, filmalapi si
kerszemléletű politikára.

A kamaradrámát Hajduék eredetileg 
színpadra írták, de végül saját lakásuk
ban, a család szerepeltetésével, diákope
ratőrök munkájával, körülbelül három
millió forintos költségvetésből forgatták, 
és a magyar filmforgalmazásban először 
(a film hangulatához jól illően) a hely
szín-nappaliban mutatták be a sajtónak. 
Ezzel rögtön divatot teremtettek. A fil
met rendszeresen levetítik lakásokban, 
az alkotók jelenlétében, sőt, hosszú váró
listás jelentkező sor kígyózik a film elekt
ronikus postaládájában. Kihagyhatatlan 
posztmodern érzés: házigazdája lenni egy 
vendégül látott filmnek, amelyben sa
ját életedet látja vendégül az a stáb, akik 
most nálad vendégek.

Ernelláék Farkaséknál, színes ma
gyar film, 81 perc, 2016. Rendező és 
forgatókönyvíró: Hajdú Szabolcs Ope
ratőr: Szalai Márk, Tímár Gergely, Bán
tó Csaba. Vágó: Papp Szilvia. Szerep
lők: Tankó Erika, Török-Illyés Orsolya, 
Hajdú Szabolcs, Szabó Domokos, Hajdú 
Lujza, Hajdú Zsiga, Gelányi Imre, Szil
ágyi Ágota.
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FISCHER BOTOND

Drogok, bohócok és 
társadalmi érzéketlenség
K é p e k  e g y  s z ín h á z i  v á n d o r f e s z t iv á lr ó l

Az Interetnikai Színházi Fesztivál ván
dorfesztivál. Seregszemle, melyen a romá
niai kisebbségi színházak vesznek részt, 
magyar, német, zsidó és roma társulatok, 
és mindegyik alkalommal más város ad 
otthont neki. Idén nyolcadik alkalommal 
szervezték meg, november 4. és 14. kö
zött, a házigazda pedig a Szatmárnémeti 
Északi Színház Harag György Társulata 
volt. Jó alkalom, hogy áttekinthessük, hol 
tart éppen az erdélyi magyar színjátszás, 
és milyen viszonyban van a többi kisebb
séget foglalkoztató színházi és társadalmi 
kérdésekkel. A fesztivál nem tematikus 
tehát, mégis megpróbáltam motívumokat 
találni, amire felfűzhettem a saját befo
gadói munkámat. Rosszmájú megjegyzés 
részemről: néha nagy tematikus fesztivá
lok esetében sem érezni erősebben ezeket 
a közös hívószavakat az egymás után sor
jázó előadásokban. És a hívószavak: bohó
cok, drogok, társadalmi érzékenység és fő
leg érzéketlenség, paradigmaváltás.

Már rögtön a fesztivál elején, a maros
vásárhelyi Ariel társulatának Madame 
de Sade előadása közben felötlött bennem 
az érzés, hogy mintha lett volna itt egy 
paradigmaváltás, amit egyesek észrevet
ték, egyesek nem. Vagy éppen most törté
nik. Érzés, nem gondolat, mert nincs itt 
keretem bővebben fejtegetni ezt. A drá
maszöveg sűrű szövésű, és sűrűn szövi be 
az előadást is. Misima Jukio szövege nem 
egy könnyed közeg, de ebből tőkét is lehe
tett volna kovácsolni. És annak ellenére, 
hogy nem posztmodern, hanem modern, 
avantgárd a dráma attitűdje, bizony több 
síkot is megmozgat alapesetben. Vannak 
politikai-társadalmi vonatkozásai, amit

lehetett volna (megkockáztatom: kellett 
volna) hasznosítani. Az előadás azonban 
maradt a pszichologizálásnál, még ha a 
realista regiszterből ki is lépett, nyilván. 
Ez így, persze számomra, érdektelen. De 
a teljes erőbedobással elvégzett színészi 
munka végig fenntartotta a figyelmem, 
a hosszúnak tűnő két és fél óra ellenére.

A Csíki Játékszín Spiró György Az im- 
posztor című drámájával érkezett a fesz
tiválra, főszerepben Czintos Józseffel, aki 
gyakorlatilag hazajött a szatmári színpad
ra, és a helyi közönség értékelte mind az ő 
művészetét, mind a csíki társulatét összes
ségében. Ennél az előadásnál mintha már 
az előző színházi szemléletváltásoknak 
sem nagyon lenne nyoma, ami csak a kö
zönség kisebbik részét zavarta. A diagnó
zis itt is ugyanaz: a produkció nem rossz, 
csak érdektelen. Spiró mindent kihoz a 
klasszikus színház-a-színházban szituáci
óból, a csíkiak előadásában pedig allegó
riává válik az elnyomott lengyel közösség 
színházon keresztüli, „véletlenszerű” ellen
állása az elnyomó hatalommal szemben. 
Az allegória nem jó. Szerintem. De leg
alábbis nehéz manapság kezdeni vele vala
mit, ami értékelhető esztétikailag.

A képlet persze nem ilyen egyszerű, 
mert nyilván találunk elegendő iróniát 
és öniróniát is az előadásban, ami segít 
elmozdítani a tanmese szintjéről, de saj
nos nem eleget, nem eléggé. Spiró isme
ri a színpadot, a darab dramaturgiája te
hát könnyed, a csíkiak is jó szakemberek, 
az előadás tehát szórakoztató. De ez nem 
elég. Semmi újat nem mond.

Ügy tűnik, hogy a bohócok kulcspozíció
ja töretlen a színházban, és nem lehetünk

Jelenet a Temesvári Csiky Gergely Színház előadásából

meg nélkülük 2016-ban sem. Az Aradi 
Kamaraszínház kortárs szöveghez nyúlt, 
Theodora Herghelegiu Tündéri című szö
vegéből kiindulva készült ez a „minimál- 
szürreál musical, élő zenével, utazás va
lahonnan, a valóságon túlról.” Harsányi 
Attila és Tege Antal bohócok, vagy inkább 
azok is. Itt nem kell félni, hogy a produkció 
nem éri el az ingerküszöbünket, inkább az 
ellenkezőjétől. Harsány előadás, de hogy 
ez baj-e, az, a nézői reakciók alapján nem 
egyértelmű. Érdekes látni, hogy az abszo
lút kortárs előadásokban és szövegekben, 
mint ez is, mennyire hangsúlyosan jelen 
van még mindig az abszurd. De Tapasztó 
Ernő rendezése sokféle regiszterbe beka
landoz, és jellemzően a komikum sötétebb 
vidékeire: az ógörög szatírjátékok vaskos 
obszcenitása, szomorúbohócok sírása, ber
lini kabarék világa stb. És ezek koherens
sé is válnak. A zenei rész is ironikus, és ze
nei szempontból is nagyon jó. (Kiemelném 
Éder Enikő hangját, de színpadi jelenlé
tét is.) Az előadás nagy előnye, hogy, bár 
nagyon óvatosan és áttételesen, és persze 
ironikusan, de foglalkozik releváns kérdé
sekkel is. Például a (női) test tárgyiasítá- 
sával: a tündér (holttestével való bábozás, 
játék, mindez túlszexualizálva, miközben 
értesülünk, hogy, mivel tündérről van szó, 
igazából ennek a testnek nincs nemi szer
ve... Tökéletesen nézőfüggő, hogy a már 
említett primitív (ez nem értékítélet, sem
leges jelző) humort vajon előnynek vagy 
hátránynak véljük. Ami viszont biztosan 
hátrány, az a produkció hihetetlenül gro
teszk esztétikája, és egyáltalán, atmoszfé
rája. Attól félek, ez túl sok. Meg merném 
kockáztatni, hogy ez itt, ebben a formá
ban egyfajta pszichedelikus groteszk, de 
pszichedelikum vagy legalább valamilyen 
tudatmódosító szer nélkül néha bizony az 
értelmezhetőség határát súrolja.

EÁTRUM
A Házikó a halottaknak majdnem Köllő 

Csongor one man show-ja (egy hegedűs 
jelenik még meg a színpadon egy rövid 
időre), és ez is bohóckodással indul (félre
értés ne essék: ez színpadon komoly mun
kát jelent), hogy aztán átforduljon valami 
egészen másba (ami talán annyira nem 
is más): rituális performanszba. Ez azon
ban rendhagyó rituális performansz, 
több okból is. Égyrészt hagyományos elő
adás olyan értelemben, hogy szövegek
ből kiindulva építkezik, és ezeket a szö
vegeket el is mondja a játéktérben a 
színész. Salvatore Quasimodo és Tade- 
usz Rózewicz szövegeiről van szó, me
lyek az anya-gyermek, majd az apa-gyer
mek kapcsolatot boncolgatják nagyon is 
lírai perspektívából. És a kevésbé konk
rét szövegek színpadon ritkán működ
nek. Itt se nagyon, de Köllő mindent 
megtesz a működtetésükért, és időnként 
sikerül is neki. Másrészt ez nem egy har
sány performansz, nem vérremenő, visz- 
szafogott, de visszafogottságában is való
ságos tud lenni. A fold illata, a kiöntött
» » >  folytatás a 20. oldalon
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bor illata, az őszinteség valóságossá te
szik. (Apropó kiöntött bor: tagadhatatlan 
az Interferenciákon megismert lengyel 
posztgrotowskiánus Teatr Zár hatása. 
Nincs információm róla, hogy Grzegorz 
Ziólkowski rendezőnek milyen kapcsolata 
van a társulattal, de nem lennék meglep
ve, ha kiderülne, hogy van valamilyen.)

Radu Afrim és a Temesvári Csiky Ger
gely Színház társulatának közös munká
ját (A néző élete és halála felszínes és ártat
lan történetekben elmesélve) valószínűleg 
a fesztivál egyik csúcspontjának szánták. 
Gondolatkísérletek színpadi etűdök so
ra révén megjelenítve arról, hogy mi van, 
ha egy nézőtér és egy hátulról látszó szín
pad kerül velünk szembe. Afrim totális 
színházat csinál itt, különböző esztétikák 
és színházi beszédmódok között kalando
zik, megkomponált, tökéletes képekkel, 
pontos, nagyszerűen kivitelezett színészi 
munkával dolgozik. A cím pedig telitalá
lat. Mert ezek bizony felszínes és ártatlan 
történetek (ami nem is nagy baj). Mert hi
ába technikailag tökéletesre csiszolt a pro
dukció, tétje nem nagyon van, ártatlan és 
felszínes, így pedig éppen csak egy lépcső
vel kerül feljebb egy operettnél. Végül is 
valamiféle technika a revüműsorokban is 
van. A színvonal sem kiegyenlített. Akad
nak epizódok, ahol sziporkázóan, ellenáll
hatatlanul visz minket az előadás, ahol si
mán megbocsátjuk abban a pillanatban 
ezt a felvállalt felszínességet, de vannak 
kínosan amatőr pillanatok is. (A mélypont 
a feketének maszkírozott fehér színész — 
bocsánat, de ez semmilyen megcsavart és 
ironikus körülmények között sem férhet 
bele...) Afrim profi, a temesváriak profik, 
az előadás nagyon jó, de nagyon nehezen 
lép túl a sznobcsemege szintjén. Igazság
talan lenne ezzel a következtetéssel lezár
ni. Mert ez egy invenciózus előadás, igenis 
mutat egy csomó újat, de ezek technikai és 
esztétikai újdonságok maradnak.

Elgondolkodtató, hogy a fesztivál csúcs
pontja (számomra) nem egy kőszínházi 
produkció volt, hanem a Váróterem Projekt 
Occupy Yourself című előadása. (Hozzáte
szem gyorsan: nem volt módom mindegyik 
előadáson részt venni.) Dokumentarista 
színház, de szerencsére túl is mutat ezen. 
A drogok, droghasználat témájával indít
ják az előadást, hogy aztán a tágabb érte
lemben vett függőség kérdésének ürügyén 
fedjék fel, fedeztessék fel a sebezhetőség, 
boldogság, vitalitás, bátorság-gyávaság, 
egyáltalán: az emberi létezés problémá
it. Ezek azok a dolgok, amikről lehetetlen 
kortárs módon beszélni. Pedig lehet, csak 
meg kell találni a módját: íme. (Ezt a mon
datot egy éve már leírtam a szatmárné
meti Manka kapcsán, puszta véletlennek 
tűnik, hogy Hatházi András ott íróként 
és rendezőként, itt színészként szerepel a 
produkcióban. Amúgy a szatmári magyar 
társulat éppen a Mankót játszotta a fesz
tiválon — továbbra is úgy gondolom, hogy 
egy igazán jó előadás.)

Lehet, hogy az Occupy-ban nincsenek 
szép képek, lehet, hogy néhol civilnek hat 
sok minden benne, lehet, hogy elemenként 
láttunk már mindent, amit itt, lehet, hogy 
jobb lett volna nem amerikai, hanem ha

zai drogproblémákból kiindulni (sőt, egé
szen biztos), de ami fontos, hogy két órán 
keresztül hihetetlen intenzitással megtör
ténnek a dolgok a színpadon. Valóságos és 
releváns dolgokról beszélnek a színészek, 
és közben valóságos és releváns dolgokat 
tesznek a színpadon, legyen az mozgás, tár
gyak térben való egymásnak dobálása, 
akármi -  intenzív minden, süt a hihetetlen 
koncentráció, és ez nem hat izzadságszagb
an, hanem bevonja a nézőt a koncentráció 
körébe. A néző felé tett igazi áldozati gesz
tusként tudom értékelni azt, hogy többször 
is a saját határaikat feszegetik a játszók, 
és sikerül is átlépniük ezeket a határokat. 
Mikor a románul nem tudó színész romá
nul beszél. Vagy mikor az egyik felfokozott 
pillanatban az egyik szereplő meztelenre 
vetkőzik, a nézők közül többeknek is a ke
zét a meztelen testére helyezi. A kezemmel 
éreztem, hogy a természetesnél sokkalta 
gyorsabban ver a szíve. Kegyetlenül való
ságos, ritka színházi pillanat. Rá voltunk 
kényszerítve, hogy mi is átlépjük a határo
kat. És bohócorr itt is volt.

A fejemben még a drog- és egyéb más 
függőségek összefüggéseit rakosgatva ro
hantam át a következő előadásra, és rög
tön bele is futottam egy igazi pszichedeli
kus tripbe. A kolozsvári magyar társulat 
Pour Toujours-járói borzasztó nehéz bármit 
is írni. Másfél órás látványorgia, tobzódás 
a gyönyörű színpadi mozgásban, amire az 
ember legszívesebben csak annyit monda
na: váo. De sok is ez a másfél óra, nagyon 
elfáraszt. Azt mondtam: pszichedelikus 
trip. Valóban az, de nem abban az érte
lemben, hogy a létrehozáshoz bármi kö
zük is lett volna a pszichedelikumoknak, 
biztos, hogy nem volt. Hanem abban az 
értelemben, hogy a színpadon megtörté
nő dolgok, a látvány -  értelmet és értel
mezést nem igénylő hallucináció. És ezért 
lehetetlen írni róla. Kíváncsi lennék, mi
lyen élmény lenne végignézni módosult 
tudatállapotban. Szerintem katarktikus. 
Az értelmezés kísérletei ugyanis óhatatla
nul tévútra vinnének. Nyilván születés és 
halál, áldozat és megváltás momentuma

it látjuk, emberi interakciókat. De abban 
a pillanatban, hogy ezeket szimbólumok, 
racionalitás vagy a dramaturgia felől 
akarnánk felfejteni, elvesztenénk a lénye
get. Tévutak lennének. Szép ez az előadás, 
mint a varrógép és az esernyő véletlen ta
lálkozása a boncasztalon.

A fentiekben szándékosan szubjektív 
szempontokat érvényesítettem. Felvillan
tottam a saját értelmezéseim kiinduló
pontjait, végkövetkeztetéseit egy-egy elő
adás kapcsán, illetve kiemeltem egy-egy 
ikonikus pillanatot. De én a fesztivál ívé
re voltam igazán kíváncsi, illetve arra a 
tendenciára, ami kirajzolódhat a jelenle
gi erdélyi színházról egy ilyen találkozó 
kapcsán.

Mintha azt látnám, hogy technikai
lag egyre professzionálisabbak vagyunk, 
de kiüresedünk. Nem aktivista színház
ra vágyom, ne értsenek félre. (Nem csak.) 
Hanem valóságos színházra, vagyis hogy 
a színpadon valami történjen meg, ne 
csak úgy csináljunk, mintha. És hogy 
ami megtörténik, annak legyen relevan
ciája 2016-ban, Erdélyben vagy a Parti- 
umban vagy Romániában.

Igazán fajsúlyosnak érzem az idei 
Interetnikai Fesztivált. Üdvözlendő és 
jó lépésnek tartom, hogy a szervezők 
nem csak a kőszínházi társulatokat hív
ták meg, hanem az úgynevezett alterna
tív színházakat is. Mert bár a súlypontok 
egészen biztosan a „nagy” előadások vol
tak (Bocsárdi László Fösvénye és Keresz
tes Attila Sirálya elsősorban, de ide sorol
nám Afrim Nézőjét és a Pour Toujourt is), 
de engedjenek meg nekem egy kis szub
jektivitást, hogy elmondhassam: e sereg
szemlén számomra ezek a bizonyos alter
natívok, alternatívák voltak érdekesek, 
kortársak és progresszívek. Említettem, 
hogy mintha végbement volna a világban 
egy paradigmaváltás. És az az érzésem, 
hogy ezt a klasszikus társulatok még 
nem reagálták le. Meg persze az is köny- 
nyen elképzelhető, hogy ez a bizonyos vál
tás csak az én fejemben ment végbe. Nem 
tudom.
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Posztmodern
betyárok
Szabó Róbert Csaba első' regényében 

mindjárt a regény a regényben vagy a kéz
irat a regényben fogáshoz nyúl. A tulaj
donképpeni cselekményt szövegtalálás- 
szövegolvasás keretén belül működteti, 
egyszerre távolítva el és húzva bele a ke
ret elbeszélő/főszereplőjét a huszadik szá
zadi erdélyi betyártörténetbe. Az olvasó 
az elején kicsit talán ugyanúgy idegen
kedve fogadja a hol apró lépésekkel, hol 
nagyobb ugrásokkal szerveződő keretet, 
mint maga a máramarosszigeti orvos, aki
vel történik, de kétségtelen megérzi, hogy 
nagyon jól kitalált, hogy úgy mondjam, ra
finált „csapdába” csábítja az elbeszélés, af
féle posztmodern játékba vonva be, amely
ben szívesen vesz részt. Amikor pedig a 
szövegmondás szintet vált, s a tulajdon
képpeni regénnyel találkozunk, egyszer
re a hamisítatlan meseszövés finomságait 
élvezheti már-már hátradőlve, s valósá
gosan azt érezve, hogy itt most kényezte
tik. És milyen jól! Tipikusan olyan regény, 
amely olvasás közben folyamatosan vál
toztatja az alakját, megnyugtató módon 
csak az utolsó pont után — mármint a ke
ret utolsó pontja után — lehet csak végig
gondolni, mi is történt velünk, olvasókkal. 
És akkor rájövünk, hogy sem nem vélet
len, sem nem esetleges ez az egész.

ritika
A regény három nagy fejezetének címe

zése az imágó testtájaiból kerül ide, ami — 
együtt olvasva a címmel —, egyértelműen 
a rovarok világába visz bennünket, bár a 
szokásos sorrend felcserélődik, hiszen itt 
a potrohhal kezdődik el a mese (ilyenfor
mán akár a gyomorból induló s a szájon át 
kiforduló undor útját is érthetnénk a feje- 
zetezésbe akár). E címek ügyesen kitalált, 
sokoldalú metaforikus játékot indítanak 
el, egyszerre értetődve a cselekményre, a 
szerkezetre és a regény olvasásmódjára is: 
hiszen a bábból, amely elsőre az olvasói te
kintet elé kerül, másféle regény bújik elő, 
mint amit ígérni látszik a könyv. Temati
kusán többször, többféleképpen is előkerül 
az alakváltás, például mindjárt a regény 
legelején: az ország állapota úgy válto
zik, mint egy lepke élete (7.) — s bár a pe
te és a lárva, azaz a hernyó megvan (előbbi 
Gheorghiu-Dej, utóbbi, ki más is lehetne, 
Ceauşescu), a lepkére, úgy látszik, várni 
kell még. Dej elvtárs aztán egymaga át
megy egy másféle átváltozáson is a petro- 
zsényi munkatábor lakói előtt, amikor bé
kává változik -  s ráadásul nem is először 
már. Az átváltozás motívuma természet
szerűlegjelöli ki a szöveg előképeként Kaf
kát, bár az alakváltók-forma nem az egy
szeri sorsszerű történést fejezi ki, hanem 
éppenséggel a cselekvést: a regény féreg- 
és egyéb változásai, váltásai szándékoltak,

kiszámítottak — és hát hogyisne lennének, 
amikor a keretelbeszélés hangsúlyos pont
ján a forradalmároknak azt kell látniuk, 
hogy az ugyanolyan kommunista (253.) Ili
escu áll az „öreg” diktátor helyére, csak vé
gül az ideológia sem maradt, mert a tömeg 
most mást gondol (253).

Már az olvasást meghatározó játék
ként tekinthető szintén az alakváltások 
vagy -változatok körében az elbeszélő és 
Xavér, vagy Xavér és a szekus Perjovschi 
viszonya: előbbiek jegye a vonaton egy 
helyre szól, Xavér nem véletlen rögtön 
meg is jegyzi, amúgy bodorádámosan, 
hogy talán ugyanaz a személy vagyunk 
egy kicsit, maga meg én (11.) (bár a regény 
maga éppenséggel nem bodorádámos, er
ről lásd lentebb). Majd később Perjovschi 
történetének már első mondatát úgy ve
zeti fel, ahogy egyedül maga Perjovschi 
tehetné: halála napján a tiszt azt álmod
ta, hogy újra egy föld alá vájt üregben fek
szik, mint sok-sok évvel korábban (24.). 
Hármójukat persze nem lehet kétely nél
kül egyetlen személyként felfogni, hiszen 
kettejük sorsa is megpecsételődik az ese
mények során, ám valóságos kapcsola
tot teremt közöttük az őrzött és áthagyo
mányozott történet, miáltal mégiscsak 
folytatják valamennyire egymás életét 
is, még ha e történet érdekeltségi köre 
mindhármuk számára más és más is.

Ez a bizonyos áthagyományozott törté
net, a regény a regényben a második vi
lágháború utáni időszakba visz vissza 
1989-ből, s az ozsdolai banda néven is
mertté vált, hegyek közt bujkáló fegyve
res ellenállócsoport, afféle modern betyá
rok históriáját meséli el (amely történettel 
Szabó Róbert Csaba már filmterv formá
jában is foglalkozott, akkor még A Pusz
tai banda címmel). A keret fentebb taglalt 
metaforikus játéklehetőségei után ebben a 
szálban Szabó Róbert Csaba már azt mu
tatja meg, hogyan boldogul a klasszikus 
értelemben vett meseszövéssel. És hát na
gyon jól! Már előző könyvében, a Fekete 
Daciá ban eljátszott a különböző, javarészt 
fantasztikumhoz közeli zsánerek poéti
kai lehetőségeivel -  itt most újabb mély
fúrásokat végez, ezúttal a hamisítatlan 
kalandregény-alakzat bevetésével. A játé
kok itt sem tűnnek el, inkább csak kevés
bé hangsúlyozottak — bár nyilván szembe
tűnő, hogy a bujdosók fő alakjai, Sólyom 
és Szarvas, a szabadsággal kézenfekvőén 
kapcsolatba hozható állatok neveit viselik. 
Szerelem, vadregényes helyszínek, terror
akciók, szökés — s ezzel párhuzamosan a 
banda nyomában loholó Perjovschi tör
ténetének fordulói és buktatói egyszerre 
épülnek és egyszerre omlanak porrá. Fi
noman, mindenféle didaxistól mentesen 
rajzolódik ki az is, hogyan kerülnek a ma
gyar bujdosóknak román vagy a Pásztor
király csapatában talán cigány sorstársa
ik, s hogy hogyan válik a magyar Rajnai 
Gyurkából román szekus tiszt. Ráadásul 
a tiszt is, a betyárok is tulajdonképpen 
egyként áldozatai egy mindkettejüknél 
sokkal nagyobb, láthatatlan akaratnak. 
Ennek belátásához viszont már az is kell, 
hogy az elcsúsztatott-elmozdított időszele
teket helyesen rakja össze az olvasó.

Szabó Róbert Csaba könyve egy formá
lódó, nagyon fontos és csupa emlékezetes

regényből álló korpuszba érkezik. Olyan 
munkákról van itt szó, mint Dragomán 
György A fehér királya és Máglyába, Láng 
Zsolt Bestiáriumának utolsó könyve, vagy 
Papp Sándor Zsigmond Semmi kis életekje: 
a diktatúrával, s különösképpen annak 
végével, a forradalommal s a közvetlen rá
következő idők történetével szembenéző 
regények ezek, melyek elszakadnak mind 
a hagyományos értelemben vett hőskép
zéstől, mind a transzilván prózára mint
egy feleletként „született”, az abszurd 
posztkatasztrofista és disztópikus reto
rikai játékainak „fedezékében” az egyén 
és a hatalom viszonyát taglaló, javarészt 
még a Forrás-nemzedékekhez kapcsolható 
prózától. A szövegfolytonosság ugyan ér
zékelhető — pl. a „mágikus” realista moz
zanatokban, vagy a kommunikatív aktu
sok helyenkénti képtelen szituálásában 
- , ám az új generáció poétikáját lényegi
leg megkülönbözteti, hogy nem az állan
dóan történő katasztrófa reménytelensége 
formálja szövegeiket, hanem érezhetően a 
poszttraumatikus kontempláció. A felso
rolt regények mind nyomasztóak, s még 
ha a forradalom vagy annak bármilyen 
előképe ott is lebeg a szövegek horizontjá
ban, az utána következő események nem 
képesek feloldani az alapvetés abszurditá
sát — mint ahogy arra az Alakváltók cím 
tényszerűen is rámutat: ugyanazok ma
radnak hatalmon. Ilyet persze a már em
lített Forrás-prózában is láthattunk, pél
dául Sigmond István remekében, az Egy 
panaszgyűjtö panaszaiban, ám az ott ol
vasható naiv-ostoba-gyagya lelkesedésből 
fakadó természetességnek itt már nyoma 
sincs -  a helyét a beletörődés természetes
sége vette át.

És hát az is természetes, ne hallgas
sam el, hogy Szabó Róbert Csaba igen 
emlékezetes, az olvasót valósággal beszip
pantó, páratlanul izgalmas regényt írt!

S za b ó  R ó b er t C saba: Alakváltók. 
J e le n k o r  K iadó, B u d a p est, 2016.
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A vesztes igaza Szabadok és egyenlőek
S zék ely  Ján os: A nyugati 

hadtest. H a rg ita  K iad óh iva
ta l, C sík szered a , 2016. (S zé
k ely  K ön yvtár S orozat 44.)

Sajnos, nem tudom, manap
ság mivel mérjük a férfipalán
ta emberré válását. Azt sem, 
létezik-e még egyáltalán férfi
akkal kapcsolatban ilyen foga
lom, ilyen elvárás. Hogy a női 
emancipáció és a feminista jog
követelés diadalmenetével pár
huzamban nem morzsolta-e föl 
a píszí a tartás, erő, adott szó, 
becsület, bölcsesség, igazságos
ság, strapabírás, önuralom, sa
többi, satöbbi egykoron férfias
ságot sugárzó eszméit.

Azt ellenben tudom, hogy 
régiónkban a fiúk már jó ide
je nem hadkötelesek, mint 
ahogyan azt is, hogy eme hír 
hallatán nagyon sokan őszin
te megkönnyebbüléssel léle
geztek föl. Nos, elsősorban ne
kik ajánlanám Székely János 
Nyugati hadtest címmel a Szé
kely könyvtár sorozatban nem
rég újra kiadott kötetét, mint 
olyan írásművet, mely katar- 
tikus erővel vonultatja fel a 
manapság oly rettegett intéz
mény áldásait és rákfenéit.

ülszöveg
Az a Székely János enged

te útjára 1979-ben ezt a novel
lafüzért, aki a második világ
háború reménytelen negyedik 
évében úgymond a sors ellené
ben hadapródnak állt, s aki e 
kötetbe sorolt novellái minde-

nikében azon töpreng, hogy 
az ember sorsát igazgató erők 
végeredményben a szeren
cse, a gondviselés vagy éppen
séggel a balszerencse vazal
lusai. Hogy végül a címben 
foglalt következtetésre jus
son: „... ezentúl is mindig úgy 
nyerek én, ha veszítek; ezen
túl is mindig akkor viszem el 
a nagy, az igazi tétet, amikor 
mindenki elém vág; s úgy le
szek első, hogy utolsó leszek.” 
Mert lehet ugyan, hogy sző
kébb hazánkban az elmúlt fél 
évszázadban egyebet sem ta
nult az újonc, mint hazudni, 
lopni, fogcsikorgatva engedel
meskedni és fogkefével lat
rinát sikálni, de volt egyszer 
egy hadsereg, ahol „Arra esz
méltem, hogy amire bárki más 
képes, arra képes vagyok én 
is; amit ember el tud viselni, 
az én is elviselem. Tartásnak 
mondják ezt katonanyelven, s 
körülbelül annyit jelent, hogy 
soha semmilyen körülmények 
között se hagyd el magad.” És 
ez nem is kevés.

B ö lö n i F a rk a s  Sándor: 
Utazás Eszak-Ameriká- 
han. H a rg ita  K ia d ó h iv a ta l, 
C sík szer ed a , 2016. (S zék e ly  
K ö n y v tá r  S o ro za t, 41.)

Sajnos nem tudom, mekko
ra vásárlóereje lehetett 1831 
júliusában 350 ezüst forintok
nak avagy 35 font sterlingnek, 
mindenesetre ennyibe került 
jótollú földinknek az ötszáz 
tonnás Columbia óceánjáró 
egyik kabinetjében Londonból 
New Yorkba az általmenetel, 
mely mindösszesen 39, ten
geribetegséggel tarkított, vé
gül már-már elviselhetetlenül 
egyhangú napig tartott.

Azt ellenben tudom, hogy
2016-ban a 150 000 tonnás 
Queen Mary 2 óceánjárón 8 
napig tart a Southampton 
(London)-New York út, sza
unával, tánccal, fitnesszel, 
pezsgős teadélutánnal és re
laxációs olvasással egybeköt
ve, s hogy ez mindösszesen 
1500 amerikai dollárba, azaz 
430000 cellulózalapú, modern 
forintba kerül. Aki szívesen 
tanulmányozná a 185 évvel 
ezelőtti magyar és amerikai 
helyzet párhuzamát, az sem
miképp sem kerülheti meg 
Bölöni Farkas Sándor nagy
szerű útleírását.

Mely útleírás tanúsága sze
rint európai utazó számára 
a tizenkilencedik század el
ső harmadának végén szin
te sokkolóan hatott az, hogy 
mindenféle teketóriázás, pa
pírvizsgálat nélkül, úgyszól
ván becsületszóra nyer bebo- 
csáttatást az új világba, ahol 
meglepő, és az akkori európai

BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR 

OAZÁS ÉSZAK-AME RÍ KÁBAN

SZÉKELY KÖNYVTÁR

gyakorlattal ellenkező mó
don mindenki szabadnak és 
egyenlőnek születik, olyany- 
nyira, hogy „Hiába keresi az 
idegen a nagyrangú embere
ket; a hatalmas elöljárókat, 
a fénylő tisztviselőket, azok 
mind csak közönséges polgá
rok!”

A nagy szabadság- és 
egyenlőségélménnyel ma már 
a tengeren túl is talán más
ként vannak, sőt, a könyvben 
oly igen nagyra értékelt, köz
pénzen fönntartott állami is
kolarendszer sem tündöklik 
már eredeti fényében. Mind
azonáltal ízes nyelvi fordula
tai és hibátlan fogalmazás
módja mellett Bölöni Farkas 
Sándor egy vonatkozásban 
minden bizonnyal fején ta
lálja a szöget, amikor ezt ír
ja: „Mert egy magyar utazó
nak sokszor kell sóhajtani, 
ha hazája emlékét is minden
ütt viszi magával!” És ez nem 
is  k evés.

LÁSZLÓ NOÉMI
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A múzsa és a költő
„A legfontosabb különbség a szeretett 

személy és a múzsa között — írta Joseph 
Brodsky —, hogy ez utóbbi nem halandó. 
Hasonló a helyzet a múzsa és a költő között: 
amikor a költó' meghal, a múzsa új hangot 
keres magának a következő nemzedékben.” 
Nos, a múzsát legtöbbször valami feminin- 
nel azonosították, pusztán abból az okból, 
mert hogy a költő legtöbbször férfi (volt). 
S mert a mindenkori múzsa legbanálisabb 
manifesztációja köztudomásúlag a homlok
csók, a múzsa és megihletett között érte
lem- és szükségszerűen a nemek ellentett- 
sége és vonzása, e (kultúránkban Weöres 
Sándor által legmélyebben kiaknázott) bo
nyodalmas viszonyrendszer kínálja az ala
pot. Az azonban, ami a költészetet és vá
logatott múzsáit a zenével legszorosabban 
összeköti, az a líra, pontosabban a lírai ins- 
piráltság, amely hajlékát épp úgy megtalál
ja a muzsikában, mint a versben vagy a lí
rai prózában.

La muse et le poéte — erre a francúz cím
re (melyben a múzsa ugyancsak nőne
mű, a költő meg hím-) konstruálta tizen
egyedik fesztiválját a SoNoRo, az a hazai 
és országhatárokon túli merítésű, nagyjá
ból bukaresti központú zenei vállalkozás, 
amely elismert tehetségű fiatal kamara
zenészek találkozásainak, továbbképzésé
nek, koncertlehetőségeinek keretét teremti 
meg több mint tíz éve, számos hazai köz

intézmény, de főleg magáncég nagyvona
lú pártfogása révén. Lírai kalandozásaiban 
-  állítja a SoNoRo szellemi atyja, Rázván 
Popovici — az első tíz év a tervezés, kezde
ményezés, építés, csiszolás, érlelés dekádja 
volt, amely után immár egyféle fordulópon
tot jelent a 11. fesztivál. Hogy ebben a vízió
ban mennyire játszik szerepet a tízzel oszt
ható számok kedveltsége, illetőleg maga 
a tízes számrendszerre alapozott nyugati 
kultúra, most ne firtassuk. Mint ahogy azt 
sem, milyen pillérekre épül a művészi-szel
lemi krédó melletti hűség, amely Popovici 
vallomása szerint a továbbra is remélt/vá- 
gyott dinamizmus ellenpont-ikertestvére.

A 11. SoNoRo-fesztivál (október 28. -  nov
ember 14.) ezúttal is több városban örven
deztette meg a zenerajongókat. Természe
tesen Bukarest volt a bázis, de Temesvár, 
Kolozsvár és Beszterce szintén... megkap
ta a magáét. A koncertek egyenként is va
lamilyen címre hallgattak (például Pour un 
tombeau sans nőm, La muse hypnotique, A 
Clara, La muse inspirant le poéte, Muses 
and antimuses, Secret letters), de e címekben 
inkább a szellemi játék, mintsem a jelen
tésfüggvények játszottak szerepet. A hiva
talos záró koncertre -  amely után, amolyan 
posztlúdiumként, még a besztercei követ
kezett -  Kolozsváron került sor. A műsor- 
kínálat parádés volt: Saint-Saéns (1835— 
1921) zongoratriója, a címadó La Muse et 
le Poéte, majd Gabriel Fauré (1845-1924) 
op. 15-ös c-moll Zongorakvartettje, Darius 
Milhaud (1892—1974) nem túl ismert, „mi
nimalizált Gershwin-zenéje”, a La Creation 
du Monde (op. 81a) zongorakvintettre, vé
gül Enescu (1881-1955) Első román rapszó

diája zongorakvartettre átírva. Különösen 
ez utóbbi volt frenetikus sikerű a kolozs
vári koncerten. Nem csupán Enescu egyik 
legismertebb és legkedveltebb opuszának 
viszonthallása miatt, hanem a szellemes, 
könnyed, változatos interpretáció miatt is.

A kolozsvári h an g v ersen y n ek  ké tség k í
vü l D ian a  K etler volt a „főárbóca”. A r ig a i 
zenészcsaládban  szü le te tt zonogorista jó 
szerével az egész v ilágo t b e já rta , jó llehet 
m ég igen f ia ta l (a 2009-2010-es szezon
b an  d eb ü tá lt a  tokiói M uszasinóban, a  bé
csi K o n zerth au sb an  és a  M usikvereinban , 
m ajd a  New York-i C arneg ie  H a llban , de 
m á r 2001 óta a  londoni Royal Academ y of 
M usic zongora tanára). M ellette  k é t hege
dűs lép e tt fel a koncerten : a  ném et—orosz 
A lissá  M argu lis , illetve a ro m án  és ja p á n  
szü lők tő l N ém etországban  szü le te tt E rik  
S chum m an, továbbá a k é t m élyhegedűs: a 
m á r  em líte tt R ázván  Popovici és a  ta llin i 
szü le tésű , de N ém etországban  ta n u lt  L iisa 
R andalu . És u g y an csak  k é t cse llis ta  v á l
to t ta  egym ást, a  ném et J u s tu s  G rim m  és a 
lengyel M arcin  Sieniaw ski.

A fentebb összefoglalt program és az elő
adók enumerációja vélhetőleg meggyőző. 
Viszonylag ritkán találkozhat komolyzenei 
koncertközönség ennyire szelekt és ennyi
re képzett nemzetközi kamaraegyüttesek
kel. Ugyanakkor nagyot tévednénk, ha a 
SoNoRo-fesztiválsorozat mögött valamiféle 
sztárparádé szándékát vélelmeznék. Nem 
olyan elit ez, amelynek a „nagy durranás” 
és legvégső soron a „kaszálás” volna a min
denek fölötti célja. Igazi zene, igazi zeneér
tés van a törekvésben és a teljesítményben, 
amelyet a rendszerként felfogott nemzetkö
zi zenei élet kapcsolathálózata éltet és iga
zol.

JAKABFFY TAMÁS

Új démonok, 
régi alkatrészek
„A művészetnek egy újfajta megközelítését látom körvonala

zódni a legújabb tárlatokon. Egy olyan hozzáállás ez, ami azt 
mondja, tudom, hogy amit alkotok, gagyinak vagy egyenesen bu- 
gyutának tűnhet, és hogy már meg lett csinálva előttem, de ez 
nem azt jelenti, hogy nem kell komolyan venni. Egyszerre tanú
sítván tájékozottságot és tudatosságot a művészetek terén, féle
lem és szégyenérzet nélkül, ezek a fiatal művészek nemcsak a 
közvetlenség és elidegenedés közötti különbségtétel mesterséges 
voltára mutatnak rá, hanem azt is felfogják, hogy egyszerre le
hetnek ironikusak és őszinték, és ebből az összetett-elegyes tu
datállapotból csinálnak művészetet.” (Jerry Saltz: Őszinteség és 
irónia lepacsiznak. New Yorker folyóirat, 2010. május 27.)

Októberben a kolozsvári Kisállomás épülete a Grupul Ga
ra Mică (Kisállomás Csoport) kezdeményezésére, a román vas
út, a kolozsvári Polgármesteri Hivatal és a Com’on Cluj projekt 
jóvoltából rövid időre kulturális piaccá változott. Egy hónapon 
keresztül különféle kiállítások, performanszok, workshopok, 
fórumok és előadások helyszínéül szolgált. Ezt az akciót zárta 
az október 27-én megnyílt, és november 4-én a Kisállomással 
együtt bezárt DIY (do it yourself, azaz: csináld magad) című cso
portos tárlat, ahol Kolozsvár legfiatalabb képzőművészei mutat
koztak be a publikumnak. Szám szerint huszonnyolcán: Ajder 
Roxana Daniela, Andreea Anghel, Bába István, Adriana Bădoi, 
Balarău Rareş, Ionela Blaj, Patrick Biris, Botiş Ştefan, Gagyi 
Botond, Erjon Quli, Filep Norbert, Camilia Filipov, Gáspár Szi
lárd, Pavel Grosu, Andrei Ispas, Kopacz Kund, Sergiu Laslo, 
N a ta lia  L a z u rc a , Máthé L ászló , M ă d ă lin a  M iha ilov ic i, M ih a i 
Nuţu, Păcurar Matei, Andrei Sclifos, Vanessa Singenzia, Ştefan 
Norbert, Todor Tamás, Tivadar Andrea és Matei Ţigăreanu.

Miféle démonok kísértik a legfiatalabb művészeket a 
korlátlannak tetsző) információ, a megállíthatatlan(nak tetsző) 
fejlődés és a kétségbeesett nosztalgia korában? A szemünk előtt 
halványul a forma transzcendens sejtelemmé, és szilárdul meg új
ra, folytonos instant avulásnak kitéve. Bajszos, balkán asztaltársa
ság, a jelenlét, az arc itt-ott elmosódott, maszatos, az akt nyomasz
tóan elnagyzolt, torz, a kapcsolat pixeles, a mészáros műanyag 
papucsban és sportnadrágban hasznosítja magát és a marhát. A 
kutyának mintha bűntudata lenne, arrébb áll, farka, feje lelóg, ma 
nem érzi magát közel a farkashoz. A vigyor megmarad, az arc már 
bomlik szét. Ismerős szereplők, pillanatok, helyzetbe hozott klisék, 
az anyag egyszerre testesül meg és oszlik fel, folyamatos átválto
zás, folyamatos mozgás. Egyszerre vagyunk a játszmában és raj
ta kívül, tükröződünk folyamatosan mindenütt, tükörképekkel, 
hologrammokkal, reprezentatív kódokkal kommunikálunk.

Fontos kihangsúlyozni, hogy e tárlat az optimizmus jegyében 
született. A fiatal művészek optimizmusa a jövőre nézve, hogy 
lehetséges elhagyatott és megrongálódott tereink újrahaszno
sítása a kultúra jegyében. A legtöbb munka helyben, a Kisál
lomás terében készült el. Az elhagyott, üres tér lehetőséget ad 
egy új tér kialakítására, új teremtésre, új elgondolásokra, új for
mai nyelvre, új összefüggésekre. Ezek a fiatal képzőművészek 
megmutatták, hogy otthonosan tudnak mozogni a romok között, 
csöppet sem tiszteletlenül, kéz a kézben a régivel, új kontex
tusba helyezve, helyzetbe hozva az elmúlást. Elhasznált klisék 
darabjaiból, rossz alkatrészekből a kép összeáll, új életet és új 
funkciót és egyszersmind megkerülhetetlen jelenlétet nyervén.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
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A z Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület Partiumi Alelnöksége nov
ember 3-5. között háromnapos rendez
vénysorozattal emlékezett az egyetemes 
magyar irodalom kiemelkedő alakjára, 
a negyven esztendeje elhunyt Szilágyi 
Domokosra Szatmár megyében, valamint 
Nagysomkúton és Kolozsváron. Az irodal
mi tanácskozással és koszorúzással egy
bekötött eseményen irodalomtörténészek, 
írók, költők, közéleti és politikai személyi
ségek egyaránt jelen voltak.

Nemes Z. Márió költő, kritikus, esz
téta tartott szerzői estet Kolozsváron a 
K+ közösségi térben november 2-án, va
lamint előadást Antropocén líra címmel 
november 3-án ugyanott, a Láthatatlan 
Kollégium meghívottjaként.

November 9-én és 10-én a Nap 
Kiadó estjeire került sor Kolozsváron és 
Marosvásárhelyen, ahol Dávid Gyula 
1956 Erdélyben és ami utána következett 
című kötetét mutatták be.

November 9—13. között került megren
dezésre a 22. Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásár, ahol a magyar nyelvterület

könyvkereskedői és neves szerzői léptek 
fel, és amely számtalan könyvbemutató
nak, előadásnak, felolvasásnak, beszélge
tésnek és performansznak adott helyet.

A Helikon-estek rendezvénysoroza
tának keretében lépett fel november 10- 
én a Bulgakov Kávéházban Kollár Árpád 
költő, a Fiatal írók Szövetsége elnö
ke, Orcsik Roland költő, a Tiszatáj szer
kesztője, Sopotnik Zoltán költő, szer
kesztő és Térey János József Attila- és 
Babérkoszorú-díjas író, költő. A meghí
vottakkal Balázs Imre József költő, iro
dalomtörténész beszélgetett.

A Hévíz művészeti folyóirat által ki
adott A másik forradalom című antoló
giakötet bemutatójára került sor novem
ber 14-én a Bulgakov Kávéházban. Az 
eseményen Bödőcs Tibor, Cserna-Szabó 
András, Babiczky Tibor, Totth Benedek és 
Szálinger Balázs beszélgettek.

A Magyar Művészeti Akadémia a 2016. 
évi, az Ev Legjobb Könyve Díját Fekete 
Vince Vak visszhang. Válogatott és új ver

sek című könyve, 2016. évi könyv nívódí
jait Száraz Miklós György Apám dara
bokban és Szentmártoni János Szomjúság 
című regénye részére ítélte oda. A díjátadó 
ünnepségre november 17-én került sor.

A Látó Szépirodalmi Játékok ren
dezvénysorozat novemberi meghívott
ja Selyem Zsuzsa, Déry Tibor-díjas író 
volt, akivel Moszkvában esik (egy kitelepí
tés története) című regénye kapcsán Láng 
Zsolt beszélgetett november 22-én.

Körutat szervezett Siam PoetrytŐl 
Holnemvoltig címmel a Helikon folyóirat 
november 22-24. között. A folyóirat szer
zői látogattak el a Kolozs megyei iskolákba, 
ahol interaktív irodalomórákra, beszélge
tésekre került sor. A körút két végállomá
saként november 22-én este a Nagyváradi 
Moszkva kávézóban, illetve november 24- 
én este a Nagybányai Partner Galériában 
mutatkoztak be a Pavilon 420 rovat szerzői.

A z Erdélyi Magyar írók Ligája Álljunk 
megy egy szóra beszélgetéssorozatának 
november 24-i meghívottja Szabó Róbert 
Csaba író, szerkesztő volt, a szerzővel 
László Noémi beszélgetett.

Sorrend
Először nem vesznek rólad  

tudomást, aztán kinevetnek, 
aztán m egtám adnak,...

A fősor Mahatma Gandhi fenti 
gondolatának folytatását rejti.

VÍZSZINTES 1. Nagytestű há
ziállat. 6. A magyarságba beolvadt 
nép. 11. Borsodi település. 12. Ez
relék, röviden. 14. Muzsika. 15. 
Ipari rostnövény. 16. Arrébb ta
szít. 18. Orosz vadászgép. 19. ... 
ovo; eleve. 20. Két részre metél
tet. 22. A Loire szakasza! 23. Nyá
jat hajt. 25. Olasz filozófus (Gior
dano). 27. Szabadon bocsátás. 28. 
Amerikai írónő (Anais). 30. Egy, 
olaszul. 32. Francia folyó. 34. Va
dászkés. 36. Lop, oroz. 37. Képző, 
a -ve párja. 38. Szakterülettel kap
csolatos. 41. Káté! 42. Afrikai szi
get. 44. Szibériai folyó. 45. Ritka 
női név. 46. Benny ...; néhai angol 
komikus. 48. Tarándszarvas. 49. 
Olvad a tó jege. 50. Francia csilla

gász (Francois). 52. A strucc ame
rikai rokona. 53. Elstartol. 54. Ká
bítószer-fogyasztó.

FÜGGŐLEGES 1. Csók István 
festménye. 2. ... Bikila; legendás 
etióp atléta. 3. Új román lej. 4. Ady 
egyik álneve. 5. A  g o n d o la t fo ly 
ta tá sa . 7. Határozott névelő. 8. Pe
tőfi tábornoka. 9. Kation párja. 10. 
Német csillagász volt. 12. Felfogás.
13. Krivoj ...; ukrán város névvál
tozata. 16. Valakivel szemben. 17. 
Gömbölyű játékszer. 20. Angol
na, angolul. 21. Vacak, pocsék. 
24. Francia filmszínész (Jean). 26. 
Használat, latinul. 29. Vasércnek 
nevet adó brazil bányaváros. 31. 
Az illetőnek ajándékozó. 33. Nád
szálak! 34. Filmrendező (Béla). 35. 
Eső, angolul. 36. Római 101-es. 39. 
Gitárhúrok! 40. A Temes partjai!
43. Folyékony fűtőanyag. 45. Meg
bízhatatlan. 47. Presser Gábor ze
nekara. 49. Ritka, németül. 51. 
Null-null. 52. Biztató szócska.

R . T.

A Helikon 2016/22. szá
mában közölt Szülőföld 
című rejtvény megfejté
se: Ott virulj, ahová ül
tettek. 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5
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Készült 
a Magyar Kormány 
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