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Sok éven keresztül vezet 
az út keddtől vasárnapig.
Egyetlen eltévedt mozdulat, 
félreütés a billentyűzeten, 
és elszállt hatvan év a szélben, 
kutyák távoli hangja kíséri.
A szél befúj kabátod alá 
és felemel az őszi táj fölé, 
hogy lásd: ez a szeptemberi nap, 
a huszonhetedik, kicsit más, 
mint a többi, és ma nem m a van. 
Sok komor útvesztőben kell még 
eltévedni a mai keddtől 
az akkori vasárnapig, 
legyőzni nehézkedést, testnek

meghalását, beköltözni 
örökletes rémálmok közé, 
majd partra vetődni valahol, 
az emlékezet árnyékos felén.

Még nem tudni, kit találunk ott, 
kétezerhetvenhat szeptember 
huszonhetedikén, vasárnap, 
és milyen idő lesz, milyen idők 
járnak majdani szeptemberekre.

A  tornácon talán egy férfi áll, 
kabátja alá a szél befúj, 
mint minden időkben szökevénynek, 
aki keddenként készíti magát 
az eljövendő vasárnapokra.
Odakint valakik visszanéznek 
rá a csontsovány fák ágain 
keresztül, mintha hajnalodna, 
huzat van, távoli hang szól át 
egy időhurokból. Hallgatózik, 
fürkészi az őszi Európát.
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Beszélgetés 
Mandics György íróval

-  Költőként kezdte a pályáját, még
is, a 80-as években feleségével, M. Veress 
Zsuzsannával együtt megírták a románi
ai magyar sci-fi irodalom talán legismer
tebb műveit: a Vasvilágok, a Gubólakók 
és A dromosz című novellafüzéreket, ame
lyeket „Heraklida-ciklus” néven is emleget
nek. Hogyan jutott el a költészettől a tudo
mányos-fantasztikus prózáig?

-  Mindig a helyzet szüli az ilyen vál
tásokat. Ezt úgy szülte, hogy az Albat
rosz Kiadó szeretett volna publikálni egy 
romániai magyar sci-fi antológiát, és fel
kértek engem, hogy állítsam össze, mert 
ismertek és tudták rólam, hogy olvasok 
ilyesmit. Meg is írtam az eló'szót, egy ál
talános vázlatot arról, hogy milyen a jó és 
a rossz sci-fi, és a feleségemmel írtunk öt 
vagy hat novellát, amit ebben a kötetben 
szerettünk volna elhelyezni. Mint minden 
ilyen gyűjteménynek, az lett a sorsa, hogy 
elküldték a cenzorokhoz, a cenzorok pe
dig kiadták egy túlbuzgó elvtársnak egy 
másik kiadótól, aki megírta, hogy ó' nem 
akarja feljelenteni a szerzó'ket, de itt va
lami nagy félreértés van, mert Mandics és 
Veress írásai nem igazi sci-fik, hanem po
litikai tartalmú szövegek, amelyek a rend
szerre veszélyes nézeteket terjesztenek. A 
kiadó szerkesztője azt mondta, hogy ne
ki nagyon tetszenek ezek az írások, de 
mindennek van határa, és ó' nem kockáz
tatja az életét és a becsületét értük. Azt 
mondtam: megmutatom, hogy én ezeket 
az írásokat ki fogom adni, csak jobban el

rejtve — mert sok mindent ki lehetett ad
ni, csak el kellett rejteni az igazi céljait. 
Az antológia végül megjelent, csak kiszed
ték belőle a politikai tárgyú írásokat. Két 
ilyen antológia is született a 80-as évek
ben, amelyeket Ágoston Hugó válogatott, 
ó írta az eló'szavukat is, Medgyesi Ákos ál
néven: a Képzeletbeli utazások és Az ösz- 
szerobbanás. Én pedig megkérdeztem a 
Kriteriont vezető' Domokos Gézát, hogy ki
adna-e egy válogatást a novelláinkból. 0  
azt mondta, hogy vigyem el neki, elolvassa 
és meglátjuk. így jelent meg a Vasvilágok.

-  A szocialista országokban a tudomá
nyos fantasztikumnak — mint a jövőt, a ha
ladást, a technológiai fejlődést bemutató 
irodalomnak -  volt egyfajta kultusza, rá
adásul a szovjet vagy a lengyel sci-fi (lásd 
Stanislaw Lemet) nagyon erős volt. Az er
délyi magyar irodalomban azonban nem 
nagyon volt hagyománya a műfajnak. Mi
lyen volt a Her aklida-ciklus fogadtatása?

-  Tudtam, hogy minden azon múlik, 
Domokos Gézáék meddig hajlandóak el
menni. Géza odaadta az anyagot Gergely 
Évának, a könyv szerkesztőjének, mert 
végül is ő az, aki a bőrét vásárra viszi. 
Én pedig elmondtam, hogy a kéziratnak 
nem kéne eljutnia Pezderka elvtárshoz, 
aki a legvéresebb tollú cenzor volt akko
riban. Volt azonban még vagy két jó elv
társ, akik magyar könyveket olvastak, 
én kinéztem az egyiküket: nem mondom 
a nevét, nem akarom utólag befeketíteni,
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a lényeg, hogy igazi adminisztrátor-típus 
volt, aki a könyv felett gunnyasztott zár
óráig, nem állt fel, csak pisilni. Mivel én is 
kiadóban dolgoztam -  a temesvári Facla 
könyvkiadó nemzetiségi részlegét vezet
tem -, elértem, hogy neki adják a kézira
tot. Először megírtam a bevezetőt arról, 
hogy kik ezek a tudósok, a Heraklidák, 
aki tizenketten vannak, és képzeletbeli 
világok létrehozásával, majd elpusztításá
val kísérleteznek, Héraklész tizenkét pró
bájából kiindulva; aztán írtam 20 oldalt, 
amit egyszerűen nem lehet elolvasni. Az 
első elbeszélést, amikor az űrhajó megér
kezik a Neveidébe, technikai, technológi
ai szempontból annyira részletekbe me
nően fogalmaztam meg, hogy meg voltam 
győződve, beletörik a cenzor bicskája. Ez 
a jóember ugyanis mindent meg akart ér
teni abból, amit olvasott, de ezt nem ért
hette meg. Arra számítottam, hogy az el
ső egy-két oldal után biztos elmegy kávét 
főzni, aztán visszajön, keresi, hol hagyta 
abba, de nem emlékszik már, ezért elol
vassa újra. Volt egy hete erre a könyvre. 
Kiszámoltam, hogy nem juthat túl nagy
jából a huszadik oldalon, véres verítékkel, 
rengeteg kávéivással sem, végül meg kell 
szegnie saját elveit, a huszadik oldal után 
csak futólag lapozza át, és amikor a végé
re ér, fellélegzik és ráüti a pecsétet, hogy 
kiadásra alkalmas. Pedig később már ki
lóg a lóláb, mert jönnek a haza pingvinéi, 
ütemes tapssal köszöntik a vendéget, kez
dődik a Megéneklünk, szent anyaföld — 
vagyis a rendszer paródiája, a Haza Sóly
maival, a Megéneklünk, Romániával. Azt 
a trükköt is kijátszottam, hogy az ember 
olvasás közben nem gondolkodik egy má
sik nyelv fogalmaival: a nagyfőnököt pél
dául úgy hívják, hogy Szent Teafőző, ez 
pedig románul „ceaun”. Ez elég egyértel
mű utalás Ceauşescura...

-  Látja, ez nekem sem jutott eszembe, 
amikor olvastam...

-  Mert nem gondolkozik románul, ami
kor magyarul olvas. Majdnem mindegyik 
írás átment -  a Ceauşescu életrajzáról szó
ló történet kivételével, mert az már sok
nak bizonyult. Arról szólt, hogy valaki 
sorozatban feljelentéseket ír, és kiderül, 
hogy minden feljelentés után egyre maga
sabb rangra kerül, míg végül elérkezik a 
rendszer csúcsára. A végén ő lesz a rend
szer vezetője. A szöveg viszont azzal kez
dődik, hogy egy ácsszerszámmal leszúr
ja a mesterét. Na most, mindenki tudta 
Ceauşescurol, hogy a karrierjét úgy kezd
te, hogy egy cipészárral leszúrt egy cipész
mestert, így került börtönbe, ahol kommu
nista lett belőle. Gergely Éva ezt kiszúrta, 
és azt mondta, hogy ha ezt valaki észreve
szi, együtt masírozunk a börtönbe.

-  Mostanában újraolvastam ezeket a 
könyveket, amelyek még kamaszként kerül
tek a kezembe először, és felnőtt fejjel néhol 
felszisszentem, annyira egyértelműnek tűnő 
utalások vannak benne a rendszerre: a Vas- 
világokócm maga a kétpólusú világrend, a 
Szövetség és a Birodalom közti „hideghábo
rú”, a Gubólakókóan a rendszerellenes ele
mek utáni hajtóvadászat, vagy a Koordi
nátor, aki egy őrült Kondukátor-figura, és 
lehetne sorolni. És tényleg azon gondolkod
tam, hogyan lehetett ezt akkoriban kiadni.

2 HELIKON



-  Ezekkel a trükkökkel. A kiadónak 
egyébként nagyon jól fizetett a könyv, 
mert mind a két kötetből 150 ezer pél
dány jelent meg, ebből 50 ezret nyomtak 
a hazai, és 100 ezret a magyarországi pi
acra, és ezek mind el is keltek. A Vasvi- 
lágokért Arany Meteor-díjat kaptam, de 
ahhoz, hogy kimenjek Budapestre át
venni, engedélyt kellett kérnem. Elmen
tem hát a temesvári szekuhoz, mond
tam, hogy kaptam egy irodalmi díjat, és 
kimennék átvenni. Kérdezték, ez milyen 
díj, mondtam, hogy nem költészet, nem 
„magasirodalom”, hanem sci-fi. Mondták, 
hogy ja, sci-fi, az más, akkor átengednek. 
Csakhogy mire megkaptuk -  gyorsított el
járással! — négy hónap alatt az engedélyt, 
addig rég lejárt a díjkiosztó. Végül egy 
pincében, nagyon konspirativ körülmé
nyek közt vettem át a díjat, ott volt a zsű
ri is. Megeskettem Kuczka Pétert, a Ga
laktika akkori főszerkesztőjét: nem fogja 
megengedni, hogy valaki leírja, hogy a 
Vasvilágok a Ceauşescu-rendszerre ha
sonlít, mert soha többet nem publikál
hatok. Nem is nagyon volt kritikai vissz
hangja -  annál nagyobb visszhangja volt 
azonban az olvasók körében. A legna
gyobb dicséret pedig az volt, hogy a ’89- 
es forradalmat követően sok fiatal ember
től kaptam levelet, azt írták, hogy amikor 
mentek az utcán, eszükbe jutott, hogy hi
szen ők ezt olvasták a Vasvilágokhan, a 
Tetőtapasztók című novellában: amikor 
egyszerre mennek ki az emberek az utcá
ra, nincs az az erő, amely ennek ellenáll
na. És ez járt a fejükben tüntetés közben.

- A  Vasvilágok ’86-ban jelent meg, a Gu- 
bólakók ’88-ban, A dromosz pedig már a 
rendszerváltás után...

-  Igen, de azt is a rendszerváltás előtt 
írtam, ’89 nyarán. Még az előtt adtam le 
a kéziratot, hogy a „Tőkés-bomba” felrob
bant volna. Szeptember végén találkoztam 
Domokos Gézával, ő mondta, hogy ebből a 
könyvből is 150 ezer példányt nyomnak, 
a Gubólakókat pedig épp akkor adták ki 
újra. Mondtam neki, hogy remélem, ezt 
megússzuk, mert ha nem, együtt fogunk 
ülni a Duna-deltában vagy máshol. A Vas
világokból egyébként azoknak a novellák
nak a nagy része, amelyek a „szocialista” 
felet mutatta be, kimaradt, mert túl me
redek volt -  többségben maradtak a „kapi
talista” világot bemutató írások. Csak az 
elején szerepel a Tetőtapasztók meg az A l
catraz by night, mindkettő börtönben ját
szódik, és lényegében arról szól, hogyan 
pusztítják el -  nevelőmunkának álcázva 
-  ebben a rendszerben az embert. Ez még 
elment, de a későbbiek vadabbak voltak, 
azok kimaradtak. Volt például egy novel
la a tapsolóbrigádokról...

-  Ezek megvannak még?

-  Hát ez a probléma... Egyetlenegyet 
küldtem el annak idején az Utunknak — 
vagyis akkor már Helikonnak. Eleinte jó 
viszonyom volt az Utunkkal, mert Szőcs 
István „fedezett fel” és Bodor Pál közölte 
az első versemet. A későbbi korszakokban 
viszont összeütközéseim voltak Marosi Pé
terrel meg K. Jakab Antallal. Ez utóbbi 
kijelentette, annyira elvont dolgokat írok, 
hogy nincs a világon ember, aki megérti.

Ezért egy ideig nem adtam az Utunknak 
szöveget. Szilágyi Istvánnal azonban jó 
viszonyban voltunk, ’90-ben küldtem egy 
novellát — egy üzemlátogatás paródiája 
volt —, rögtön le is hozta a Helikonban. A 
Látónak hat kiadatlan írást adtam, Mar
kó Béla elvitte, hogy közli majd, de soha 
többet nem hallottam róluk. Én meg vol
tam olyan hülye, hogy odaadtam az egye
düli példányaimat...

-  A Heraklida-könyveket a feleségével, 
M. Veress Zsuzsannával együtt írták. Ho
gyan működött az alkotói folyamat? Az 
egyik fejezetet ön írta, a másikat a felesége? 
Vagy mindent közösen?

-  Az elején én is, ő is külön írtuk a no
vellákat. O írta például az említett írást 
Ceauşescu életrajzáról. Aztán rájöttünk, 
hogy ezek az írások csak akkor védhe
tők, ha egy rendszeren belül szerepelnek. 
Létre kellett hozni egy olyan kontextust, 
amely megvédi a szövegeket, és elhite
ti, hogy ez pusztán fikció, nem itt és nem 
ma történik. Amikor eldöntöttük, hogy 
ezek nemcsak különálló szövegek lesz
nek, hanem könyvet állítunk össze belő
lük, vagyis bekerülnek egy rendszerbe, 
akkor átbeszéltük ezeket az írásokat, és 
megbeszéltük, hogy ki írja az egyiket, ki 
a másikat, de olyan is volt, hogy a novel
la egyik részét én írtam, a másikat ő. Ve
gyük például A dromosz világát, amely
ben a szereplők szarvasszerű lények, 
akik afféle egyszemélyes magán-tenger
alattjárókban mozognak a víz alatt. A fe
leségem kitalálta, hogyan nevelik, hor
dozzák a gyerekeket, de nem ismerte a 
mélytengerek világát, velem ellentétben. 
Mindketten hozzátettük a magunk tudá
sát, és a végén egységesítettük. így tör
tént ez a kettős írás. Az is nagyon fon
tos, hogy egy ilyen játékban kell valaki, 
aki kívülállóként nézi a másik munkáját, 
mert az embert könnyen elragadják a sa
ját ötletei. Ilyenkor a másiknak szólnia 
kell, hogy amit írt, az esetleg ellenkezik a 
létrehozott világ alapelveinek valamelyik 
következményével. A világok kiagyalá
sánál ez az egyik legnagyobb hiba, hogy 
az ember nem képes ellenőrizni minden 
egyes cselekedetnek a hosszú távú kö
vetkezményét -  és akkor az egész nem ér 
semmit, mármint a tudományos fantasz
tikum szempontjából, attól még irodalom
ként lehet jó. A Heraklida-sorozat követ
kező kötetének is megvolt már az elég 
részletes terve, 1991-ben azonban meg
halt a feleségem, és egyedül nem akar
tam folytatni.

-  A Vasvilágok klasszikus sci-fi hely
színen, az űrben játszódik, a Gubólakók 
a föld alatt, A dromosz pedig a víz alatt. 
Kíváncsi lennék, hova lehetett volna még 
helyszín szempontjából tovább tágítani a 
Heraklidák világát, milyen tereket lehetett 
volna „belakni”?

-  Elkezdődött volna egy újabb trilógia, 
amelynek az alapgondolata, hogy mivel az 
előző kísérletek azért buktak meg, mert az 
em bernek nem volt elég szabadsága, ezért 
a nagyobb szabadság terére kell menni. 
És ez lett volna a virtuális valóság, három 
írást terveztünk erről a témáról. Az em
berek, a novellák szereplői elvileg azt élik

meg, hogy ők teljesen szabadok, de valójá
ban nem szabadok, mert egy virtuális va
lóságban élnek. Az egész lényüket, világu
kat, szabadságukat egy szuperkompjúter 
— az előző könyvek Gigantomatja — hoz
za létre. Később több ilyen mű megjelent, 
regények és filmek, mint a Kaptár vagy a 
Mátrix, de ezek különböznek a mi elkép
zelésünktől, ami sokkal játékosabb. Az 
egyik mű például a könyvekben játszódott 
volna, tehát a szereplők irodalmi hősök, 
akik különböző könyvekben utaznak, ele
inte ugyanazon a szerzői univerzumon be
lül. Tehát Aljosa Karamazov más Doszto- 
jevszkij-műveket látogat meg, azoknak a 
hőseivel találkozik és rendkívül szabad
nak érzi magát -  de ennek a szabadság
nak megvannak a korlátái. A végén azon
ban a hősök „elszabadulnak”, és mondjuk 
Hamlet indul el Dosztojevszkij-regények- 
ben kalandozni, irodalmi hősök vándorol
nak a könyvek között. Az utolsó részben 
már nyelvi problémák is adódnak, Ham
let hol dánul beszél, hol angolul, de átvált 
néha magyarra is, mert a szuperszámító
gép romlani kezd, és össze-vissza keveri a 
nyelveket. Egy nagy nyelvi, bábeli zűrza
varral fejeződik be az egész, és végül ösz- 
szeomlik ez a világ.

-  Egyre jobban sajnálom, hogy ez a törté
netfolyam abbamaradt. Nem tervezi a foly
tatást?

-  Nincs időm rá. A rendszerváltás után 
egy csomó mindent meg kellett csinál
nom, amiről úgy éreztem, hogy az én fel
adatom. Az utóbbi években a rovásírás
sal foglalkoztam, egyre többet. A kitalált 
világokról szóló sci-fi művek írása azért 
volt fontos számomra annak idején, mert 
tudtam: kell egy megnyilatkozási lehető
ség akkor is, amikor még vadabb lesz a 
diktatúra. Foglalkoztam mással is, pél
dául írtam egy könyvet Afrikáról — rá
adásul románul, mert már a Kriterionnál 
is egyre nehezebb volt keresztülvin
ni dolgokat, Gézának sem nagyon sike
rült, benne is csalódtak az elvtársak. 
Erre az Afrika-könyvemre most is büsz
ke vagyok. A sors fintora, hogy amikor 
Ceauşescu Afrikában járt látogatóban, 
40 darab Mandics-kötetet vitt magával, 
és ajándékként osztogatta a néger törzs
főnököknek. Képzelem, mennyire meg 
voltak hatódva, hogy Mandics-könyve- 
ket kapnak, román nyelven! Ez fölér egy 
sci-fivel, nem? Ennek az Afrika-könyvnek 
egyébként két érdekes utóhatása volt. 
Az egyik, hogy ’89 után hívtak a buka
resti egyetemre afrikanisztikát tanítani, 
de nem volt kedvem a fővárosba költöz
ni. A másik, hogy Emil Constantinescu 
1996-os elnökválasztási győzelme után ki 
akarták cserélni a régi kommunista gár
dát a diplomáciai testületben is, és en
gem is megkerestek, vállalnék-e nagykö
veti megbízatást egy afrikai országban. 
Igent mondtam, de később -  nyilván zsa
rolási céllal — előkerült egy bizonyos lis
ta, kompromittáló beszervezési ada
tokkal nemcsak az Iliescu-, hanem a 
Constantinescu-adminisztrációra nézve 
is; úgyhogy végül az átalakítást elnapol
ták, nem neveztek ki új nagyköveteket. 
D e  ez  már a valóság, nem sci-fi.

PAPP ATTILA ZSOLT
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Alien
„I am the spawn of the sin of my pops
yeah 1 was taught
but I’ve evolved and got involved
my only flaw is that I know
my only flaw
and the earth revolves
wether I’m on it or naw
but fuck that: let’s break the law!”

(Meechy Darko)

A bolygó neve: Hátsószándék, 
kit igazán gyűlölnek szeretni.
Ha jókedvében találod, azt mondja 
Halálnak: Hozd a koporsót, kutya!
Tarts a vigalommal! Add tovább a kurva 
dzsót, ha az sem vigasztal!
Termése túlteng, szétszórja a magját, 
mellőzi a fiákban az apát.

A lények anyagcseréje hajszolt,
dühödtek vizei,
fel van csigázva a légkör.
Kifolyt az ó'shonosok vére, már hétszer 
hetvenhétiziglen, kifolyt az újaké is, 
kifolyt mindazé is, ki még nincsen.
Kifolyt a próféták vére, el kell menni innen. 
Kifolyt a jövevények vére, 
a csontjaimban érzem. Tűz ég benn.
Ezen a tájon szándékos minden mellékzörej, 
de közelebbről egy sem. Ha vonzáskörébe 
érsz, megmozdul gyomrodban valami 
idegen, és kiüt bőrödön a rettegés.
Azt mondja, te vagy az az idegen.
Te vagy, aki ki-be já r  a kozmikus lyukakon, 
mert letagadná, de kíváncsi, 
megtagadná, de hívó',

Kórlap
nemtelen tar droidok feje fénylik

ébredéskor.
kacér gépledérek meg borg-lányok
kérdőn suttogják fülembe:
mennyi a kóódóód, mennyi a kóódóód?
-  a kód az életed, felfedni halál -  
mondta a profeszor mieló'tt 
beültette kötelező'pace-makerem 
és szinkronizálta a Központtal, 
mikor a Nagy Telepítés zajlott 
egy skóciai kisvárosban, St. Andrewsban 
voltam csapos egy templomban 
berendezett kocsmában, 
és puszta baromságból nem 
nyomtuk meg az Elfogadom gombot, 
aztán végignéztük ahogyan Kína elfoglalja 
Észak és Dél-Amerikát, 
a Kontinens mecset-erdőit, 
a néhai London, -  ma Putyingrad -  
és a Kis-Cárság megszületését, 
azóta minden más lett,

KARÁCSONYI ZSOLT

révületre, bódulatra nincs esély
egy, a szívet az aggyal mágneses pályán

megrázó
hullámért hónapokat kell gondolkodni, 
arctalanság, elevenetlenség. 
emberetlenség a gépségben. 
az áramszünettől való félelem, 
ki gondolta volna annak idején, 
hogy egy pár perc off-line állapot 
végső kikapcsolást jelent, 
a beültetés után 
a profeszor tanácsolta:
-  vegyen búcsút eddigi énjétől 
lassacskán csatlakoztatom

retinám hályog fedi már, 
talán ezt még csak Én érzem, 
csatlakozóportjaim megkoptak, 
feltöltöm magam a Központi Szerverre.

Date last saved: 2056., Kis-Cárság, késó' ősz

A vízcsepp
A bolygónk felett já r  egy vízcsepp, talán a belső kényszer hajtja, 
egy sejtés élteti, hogy benne még rápillanthatsz önmagadra.

Csak nagyon nehéz észrevenni: holdárnyék, csillagfény takarja, 
máskor pedig, hogy képtelen vagy túl sokáig nézni a napba. 
Pedig közted, s a nap között, egyre csak vándorol egy vízcsepp, 
nem fagy meg, nem is párolog, jelenlétét se mindig érzed, 
és néha benned sejlik mégis, akár a gondolat víztükre, 
amiben úgyse önmagadra láthatsz rá, csak a szóközökre, 
ha vannak rá szavak.

mint minden, ami oszlik, miközben
oszthatatlan.

Itt-ott több ezer évnyi elfojtás van.
És ki fog borulni egytől egyig.
Átkozott testek, kik maguk közt

vetekszenek.
De jövevény voltam, és befogadtatok, 
szomjas voltam, és innom adtatok, 
éhes voltam, és ennem adtatok.
És én megáldom

árnyékod a holdban, 
megbocsátom 
a nemzőt az utódokban, 
utódot a nemzőkben, 
elvarrom helyetted a szálat, 
bűntudattól öntudatig, 
osztódástól teremtésig.

Mert az anyag egész népével rokon, 
alsó-, felső- s középfokon 
beteg egy környezet.
Ha engem kérdezel, felesleges 
ez az ügyelet. A kusza felszín 
eltakar mindent. A terepen meg 
annyi szál fut szembe, szét, 
hogy lehetetlen követni, mi szül mit. 
Gyomrában oroszlánok laknak.
Történelme nem túl megbízható, 
hol aktív, hol passzív katlan.
Ha közel érsz, már navigálhatatlan, 
minden műszert kikezd a gravitáció: 
a tű  kileng, aztán eltűnik.

Valahol fent, lent, já r  egy vízcsepp, ha megérzed: hulláma vagy. 
Egy tenger, vagy a szárazföldek mozgása 
a vízcsepp alatt.

A bolygónk felett já r  egy vízcsepp, láthatatlan, örök, szabad, 
akár a zúgó folyamok lendülete: ragad magával, 
ha nem párologsz, csak akkor éred 
be véglegesült hiányával.

A zt mesélték, hogy van egy vízcsepp, és elhitted: repülj utána hát, 
vagy tartsd magadban, őrizd, vétsd el, felejtsd el égi illatát.

ANDRÉ FERENC

fagyáspon t
minden akkor kezdődött, 
amikor a belteguse-nak 
fel kellett robbannia, 
a felszabadult héliumban 
másképp terjedtek a 
mondatok, és így 
az ajkainkon kiejtett 
szavakról, mint galambtoll, 
hullott le a súly. mert 
a fehér törpék hangján 
megszólalni minimum  
szótagadás, több, mint 
640 fényévnyi elfojtás 
nem lehet a kompromisszum 
alapköve, majdnem nulla

nanokelvin alatt létrejött 
halmazállapotban a nyelv 
képtelen kérdéseket tenni, 
egybeolvad a bűntudat, 
a megbocsátás és a vád 
közötti átmenet, csak a tudat 
marad, hogy az univerzum 
leghidegebb pontját a 
földön hozták létre,

laboratóriumi 
körülmények közt. ilyen 
hidegnek nem szabadna 
léteznie, de a hús képes 
manipulálni a kvarkok 
közti csendet.

az elektromágneses 
tériszony a szupervezető

fluidok
közt terjedő szóköz.

az elhallgatás

gesztusa a rezonanciában, 
amikor már az anyag sem 

képes
meghatározni

halmazállapotát, 
az atomok közt megszűnik 
a partikularitás.

hogy szurok 
vagy csepegés. és az idő  
féregjáratai a szívben 
összpontosulnak.

a kamrákban 
törik össze am it lehet, és 
és elnevezik hazának.

amikor
felfedék maguk a szürkék, 
örökre megtanultuk

visszatartani 
a nyirkot a húsban.
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„...van m űvész harm adik  
is még, Phantasos...”
Utazás a dualizmus kori tudományos
fantasztikus irodalomba
A magyar nyelvű sci-fi irodalom történe

tében a dualizmus korszaka különösen iz
galmas, hisz ez a születés és a felfutás idő
szaka. Egyfajta ó'sállapot, amikor még nem 
vált el egymástól az irodalmi kánon és a 
sci-fi, nincs gettó,1 nincs elkülönülés, sci-fi 
és fantasztikus tematikájú műveket olyan 
alkotók írtak, mint Jókai Mór, Ambrus Zol
tán, Herczeg Ferenc vagy épp Babits Mi
hály. A külföldi szerzők közül pedig Jules 
Verne, H. G. Wells és Arthur Conan Doyle 
páratlan népszerűségnek örvendtek Ma
gyarországon. írásom célja bemutatni, hogy 
a dualizmus időszakában mely sci-fi tema
tikák izgatták a korabeli írókat, és milyen 
nemzetközi hatások érték a zsánert.

A jövő század regénye 
és hatása
A bevezetőben a dualizmus kapcsán a 

születésről beszéltünk, amit rögtön érde
mes kicsit árnyalni. A modern sci-fi való
ban ekkor született meg. Az évszámot is 
könnyű megadni, 1872 és 1874 közé tehető, 
amikor Jókai Mór a Hon című lapban pub
likálja A jövő század regényét. Ez azonban 
nem azt jelenti, hogy korábban nem voltak 
előzmények. A reformkorban több sci-fi jel
legű, utópikus regény is napvilágot látott, 
gondolok itt Ney Ferenc (Utazás a Holdba, 
1836), Koronka József (Utazás a régi Eu
rópa romjai felett 2836-ik évben, 1837) és 
Munkácsy János (Hogyan áll a világ a jö 
vő században, 1838) regényeire. A reform
kor végén jutottunk el a csúcsra, amikor 
1847-ben megjelent Jósika Miklós Végna
pok című, posztapokaliptikus Földet ábrá

zoló elbeszélése. Az önkényuralom idején 
idehaza nem született a tematikához kö
zel álló írás. Egyetlen jelentős kivétel Ma
dách Imre Az ember tragédiája című műve, 
amelynek utolsó négy színéből három bő
ségesen vázol utópisztikus és sci-fi eleme
ket. Igazán modern sci-fi műre Jókai regé
nyéig várni kellett.

A jövő század regénye izgalmas irodalmi 
vállalkozás, egyfajta kísérlet annak bemu
tatására, hogy a jövőben milyen perspektí
vák rejlenek Magyarország számára a du
alista rendszerben. A jövő század regénye 
ugyanis azt az időszakot ábrázolja, amikor 
Jókai generációjának unokái kormányoz
zák az országot. Az 1950-es években indu
ló cselekmény az ezredfordulóig mutatja be 
Magyarország történelmét. A mű számta
lan sci-fi toposszal dolgozik. A legfontosabb 
ezek közül a világot és az emberiséget át
formáló technikai felfedezés, az ichor meg
találása. „Igaz, hogy egy hipotézisre van 
építve az egész. Egy találmányra, mely a 
világot át fogja alakítani” -  írja az ichorról 
Jókai a regény előszavában.2 Az ichor egy 
univerzális csodaszer, a Gyilkos-tóból nye
rik, segítségével szinte elpusztíthatatlan 
repülőgépeket, azaz aerodromonokat lehet 
építeni, de fegyverként és gyógyszerként 
is tökéletes. Az ichor birtoklása a regény 
cselekményének alapvető mozgatórugója. 
A kortárs sci-fikben a találmányok szerepe 
mindig nagyon fontos volt, ahogy azt Jó
kai követőinél és nemzetközi kortársainál 
majd láthatjuk. Ambrus Zoltán 1901-ben 
megjelent Az utolsó húsevő című novellájá
ban például a világbéke fennmaradásának 
alapja a magas fokú technikai fejlettség, 
amely az erőviszonyok kiegyenlítése miatt 
meggátol minden háborút. A találmány és

a magas fokú technológiai szint ábrázolá
sa mellett A jövő század regényé ben fontos 
szerep jut a háborúnak, amit a regényben 
— mindjárt két felvonásban is -  a Monar
chia és benne Magyarország vív Oroszor
szággal. A regény főszereplője egy igazi 
hős, nevesül Tatrangi Dávid. Személyében 
megismerjük a tökéletes katonát, tudóst, 
feltalálót, stratégát, már-már ember felet
ti félistent, aki nemcsak tudásával, de er
kölcsi és morális értelemben is kimagas
lik társai közül, talán csak az uralkodó, 
Habsburgi Árpád vetekszik vele. Tatrangi 
találja fel az ichort és a repülést, majd tö
kélyre fejleszti ezek alkalmazását. Nélkü
le az oroszok elsöpörnék Magyarországot a 
háborúban, de ő az, aki államalapítóként 
létrehozza Otthont, a részvényes alapokon 
működő új magyar köztársaságot.

Ezek az elemek (világot átformáló talál
mány, ellenséges birodalom támadása, meg
mentő hős) egyenesen toposzok, amelyek 
virágoztak a korszak nemzetközi sci-fi iro
dalmában. Az angol nyelvterületen invázi- 
ós irodalomnak (invasion literature) nevezett 
tematika kedvelt fogásai ezek. Angliában 
az inváziós irodalom 1871-ben, a német egy
ség létrejötte után született meg. George 
Tomkyns Chesney ebben az évben írta meg 
Battle of Dorking című regényét. A nagy
sikerű műben az angol hadsereg tisztje
ként szolgáló szerző Anglia német invázió
ját ecseteli. De nemcsak a szigetországban, 
hanem egész Európában, sőt az Egyesült 
Államokban is népszerű volt az invázi
ós, háborús tematika. Az ismertebb angol 
írók mellett (George Griffith, Hector Hugh 
Munro, William Le Queux, P.G. Wodehouse, 
Arthur Conan Doyle, H. G. Wells) Németor
szágban Kurd Lasswitz, az Egyesült Álla
mokban Jack London is írt ilyen témájú mű
vet. A legismertebb inváziós regény H. G. 
Wells Világok harca című regénye, ahol egy 
szimpla német invázió már nem is elégítet
te ki az olvasókat, ezért egyenesen a mars
lakók támadnak rá a Brit Birodalomra. Azt 
nem tudjuk, hogy Jókai valaha olvasott-e 
ilyesmit, hatott-e rá valamilyen formában 
az inváziós tematika vagy személy szerint 
George Tomkyns Chesney, egyáltalán talál
kozott-e valamilyen formában a regényével. 
Úgy tűnik, azokban az országokban jelent 
meg ez a tematika, ahol a közgondolkodás
ban kialakult a birodalmi tudat.

Jókai regényének hatására sokan 
úgy érezték, írniuk kell hasonló művet. 
Privegyey Pál Magyarország nem volt, ha
nem lesz című két különböző változatban 
(1879-ben és 1887-ben) is megjelent regénye, 
vagy Farkas Gyula 1895-ben napvilágot lá
tott Utolsó ütközet című eposza azonban jó
indulattal is maximum gyenge „fan fíction”- 
ök, hogy ezt a modern, de esetünkben 
rendkívül találó jelzőt használjuk ezekre az 
alkotásokra. A Jókai-rajongó két szerző csu
pán felmondja A jövő század regényé ben ol
vasottakat. Regényeik cselekménye szin
te megegyezik Jókai eredetijével, sok-sok 
olyan elemmel (óriási seprűkkel megnyert 
csata, Kossuth-leszármazott Magyarország 
trónján, Attila hun fejedelem feltámadása 
stb.), amelyek ma már inkább mosolyt csal
nak az olvasó arcára, mintsem komolyan ve
gye őket. Nem sokkal színvonalasabbak Ba
rabás Ábel 1909-ben álnéven (Maritimius) 
írt Nagy Háború, valamint 1910-ben megje
lent A jövő évtized regénye című művei. Ezek
» » >  folytatás a 6. oldalon
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a szövegek egy globális, egész Európát át
formáló konfliktus képét vetítik elére. Jó
kai regénye azonban nem csupán inváziós 
regényként olvasható, ez is mutatja, meny
nyivel teljesebb, mint a kortárs alkotások. 
Az ábrázolt világ gazdagsága vagy épp a 
mű nyelvezete magasan kiemelik a legtöbb
ször sematikus inváziós regények mezőnyé
ből. És még nem is beszéltünk az ideológi
ai mondanivalóról. A regény határozottan 
állást foglal a felforgató, forradalmi rend
szerekkel szemben. Jókai ugyanis az anar
chista-kommunista ideológiát -  amely a re
gényben hatalomra jutott Oroszországban 
-  rendkívül veszélyesnek ítélte, s ez a regé
nyében teljes oppozícióban áll a békés fej
lődést biztosító -  az átalakult, befogadó és 
mégis értékőrző' konzervativizmust képvi
selő' — Monarchiával, illetve a demokrati
kus, köztársasági, utópista szocialista jelle
gű Otthon állammal. Jókai műve nyomán a 
dualizmus vagy épp az emberiség jövőjével 
számoló, valamilyen ideológia mellett vagy 
ellen állást foglaló sci-fi regények is megje
lentek. Az 1880-ban a dualizmus időszaká
nak legtermékenyebb és legjobb publicistája 
Beksics Gusztáv, akinek Barna Arthur című 
regénye leginkább a különleges utazások
kal és Jules Verne regényeivel rokon írás. 
Beksics célja bebizonyítani, hogy a forrada
lom és a szocializmus miért működésképte
len a gyakorlatban. A főhős Barna Arthur 
a világ gondjainak megoldásaként szeret
né megszüntetni a pénzt, ezért kirobbant 
egy aranyvulkánt. Ezzel azonban nem a jó
lét és virágzás köszönt az emberiségre, ha
nem pusztító háborúk törnek ki. A regény 
mondanivalója, hogy a világ változását erő
szakos, forradalmi eszközökkel siettetni a 
status quon&\ sokkal rosszabb helyzetet fog 
eredményezni. Boross Mihály A harmadik 
testamentom című regényében, amelynek el
ső kiadásai (az első rész A kék hattyú, a má
sodik Noé barlangja címmel) 1914/15-ben 
jelentek meg, szintén az ember alaptermé
szetének megváltoztathatatlanságáról szól. 
Az apokalipszis után a regényben kísérlet 
történik egy szociálisan egyenlő társada
lom kialakítására, de mindez kudarcot vall, 
mert az ember alaptermészete nem válto
zik. A szocializmus éles elítélése jelenik meg 
Bessenyei Magyar Gyula Félszázad múlva 
című regényében is. Az 1907-ben megjelent 
írás az 1950-es években játszódik, egy nem
zetiekre és szocialistákra szakadt Magyar- 
országon. A szerző az előbbiek pártján áll
va igyekszik bebizonyítani a szocializmus 
és a szociáldemokraták antiutópikus törek
véseit. A kritikus hangok mellett azonban 
adódtak olyan írók is, akik üdvözölték az új 
szociális eszmerendszereket. Tóvölgyi Ti
tusz 1888-ban megjelent Az új világ. Regény 
a szocializmus és kommunizmus társadal
mából című művében a kommunizmus már 
megvalósult, a konfliktusok megszűntek, a 
csúnyák és szépek harca maradt az egyet
len feszültségforrás. Tóvölgyihez hasonló, 
az anarcho-kommunizmust előtérbe helye
ző jövőképpel számol Naszády József 1903- 
as Anarchia című regényében. Naszády jö
vőképe technológiailag rendkívül fejlett, ám 
homogenizált emberiségével ma már inkább 
ellenszenves, rideg hatást kelt. Naszády re
gényének elsődleges inspirálója már nem is 
Jókai, sokkal inkább Edward Bellamy Visz- 
szapillantás című, kommunista jövőkép
pel számoló regénye lehetett. A regény az

Egyesült Államokban 1887-ben, Magyar- 
országon 1892-ben jelent meg. Amerikában 
Bellamy regénye páratlan népszerűségnek 
örvendett, és a korabeli magyar sajtóban is 
nagy érdeklődést váltott ki megjelenése. Ér
dekesség, hogy a szocializmust népszerűsítő 
regényből az első részleteket 1890-ben Rá
kosi Jenő Budapesti Hírlapja közölte.

Különleges utazások
A dualizmus kori sci-fi irodalom egyik 

legnépszerűbb altematikája az úgyneve
zett különleges utazások, franciául Les 
Voyages Extraordinaires. A Jules Verne 
nevéhez köthető tematikában olyan alap
művek születtek, mint az Utazás a Föld 
középpontja felé, Utazás a Holdba, Grant 
kapitány gyermekei, Nemo kapitány, A rej
telmes sziget vagy épp a Nyolcvan nap 
alatt a Föld körül. A dualista Magyaror
szágon Verne rendkívüli népszerűségnek 
örvendett. Rákosi Jenő visszaemlékezése
iben többször is említi, hogy az 1880-as 
években, a színházakban rendszeresen 
játszották a Verne műveiből készült dara
bokat.3 Verne-én kívül később, leginkább 
a századforduló környékén, H. G. Wells 
és Arthur Conan Doyle regényei is köz
kedveltek lettek. Wells Emberek a Hold
ba című regénye már 1902-ben megje
lent folytatásokban a Magyar Hírlapban 
(.Röpülés a Holdba címmel). Arthur Co
nan Doyle Az elveszett világ című regé
nye, amely Nagy-Britanniában 1912-ben 
került az olvasók kezébe, 1913-ban jelent 
meg a Herczeg Ferenc szerkesztette Új 
Idők ben, Eltűnt világ címmel. A regény 
tipikus különleges utazás, egy olyan, tér
ben elzárt földrészre, ahol fennmaradtak 
a dinoszauruszok. Arról sajnos nincs for
rás, hogy az Új Idők konzervatív közép- 
osztálybelinek tartott olvasóközönsége 
hogyan fogadta Challenger professzor iz
galmas kalandjait a Pterodactylusokkal, 
Iguanodonokkal és Allosaurusokkal. 
Verne-nek és a különleges utazás törté
neteknek Magyarországon sok követő

je akadt. A már említett Beksics Gusztáv 
Barna Arthur című regénye tulajdonkép
pen egy gyengén sikerült Verne-után
zat, ahol az ideológiai mondanivaló mel
lett a főszerep a kalandé és a szerelemé. 
Beksics Barna Arthurja egészen hason
ló kalandba keveredik (földalatti utazás, 
Afrika termővé tétele stb.), mint a Verne- 
hősök. Hasonló epigon Makay István, 
akinek Repülőgépen a Holdba (1899) cí
mű regénye Verne művéhez hasonló uta
kon jár, néhány érdekes epizóddal, mint a 
Hold felszínén talált magasan fejlett, ám 
dekadens civilizáció leírása. Az űrutazás 
tematikája azonban nemcsak ebben a re
gényben jelent meg; Drumár János regé
nyében (Kassiopeia, 1914) vagy Váncza 
Mihály Körutazás a világűrben (1893) cí
mű művében is visszaköszön. A hazai kü
lönleges utazások csúcsát azonban itt is 
Jókai alkotta meg. 1876-ban megjelent 
Egész az északi pólusig című regénye ér
dekes kaland, a Tagetthoff nevű hajó 
megtalálásáról. A regény bővelkedik fan
tasztikus, leginkább biblikus elemekben. 
Verne inspirációjáról sokat vitatkoznak,4 
ám tény: Jókai regénye nagyon színes és 
könnyed élmény, egészen különleges he
lyet elfoglalva az író életművében.

Herczeg Ferenc és 
a sci-fi irodalom
Herczeg Ferencről az irodalmat szere

tő közönségnek nem a tudományos-fan
tasztikus irodalom jut eszébe. Pedig ha Jó
kai teremtette meg a modern magyar sci-fi 
irodalmat, akkor Herczeg volt az, aki egy 
újabb szintre emelte. Herczeg sci-fi művei
ben zavarba ejtően sokszínű és modern té
mákkal találkozunk, hasonlóan korszerű 
gondolatokkal. Sajnálhatjuk, hogy Herczeg 
óriási életművében a fantasztikus temati
ka csupán egy apró szelet, az író csupán 
futó kirándulásokat tesz, nagyobb utak
ra nem vállalkozott a sci-fi és a fantasz
tikum területére. Herczeg fantáziája még
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akkor is szárnyal, amikor művének mély
ségére nem ügyel. Hab a tortán, hogy Her- 
czeg sci-fi művei, szemben dualizmus kori 
társaival, a mai átlagos olvasók számá
ra is élvezetesek maradtak, köszönhetó'en 
a nyelvi megformálásnak és a humornak. 
A herczegi víziókban, ahogy Urbán László 
nevezte egy cikkében5 az író sci-fi novellá
it és elbeszéléseit, Herczeg olyan témákat 
állít középpontba, amikkel senki más nem 
foglalkozott a korban. Ezek között megta
láljuk a mesterséges értelem és az ember 
kapcsolatának bemutatását, az időutazást, 
a különleges, természetfeletti képességek
kel bíró ember bemutatását, vagy éppen 
az emberiség ábrázolását idegen civilizá
ció szemével. De találunk nála klasszikus 
disztópiát és valamilyen technikai felfede
zést középpontba állító novellát is.6

Herczeg elsó' sci-fi írása, a Szinusz 1890- 
ben jelent meg A Hét hasábjain. A hosszabb 
elbeszélés középpontjában az időutazás áll. 
Az időgépet feltaláló tudós és segítője visz- 
szautazik a múltba, a 18. század derekára. 
A múltban aztán idóutazásos történetek
re jellemző', ma már klasszikusnak számító 
fordulatokba, humoros helyzetekbe (öltözkö
dés, szokások különbsége) keveredik. A ka
landos történet legizgalmasabb pontja, ami
kor megjelenik Herczeg művében a ma már 
jól ismert idó'paradoxon gondolata. A mű egy 
pontján a hős szembetalálkozik egyik vér
szerinti ősével, akivel párbajozni készül. 
Herczeg egy pillanatra eljátszik azzal a gon
dolattal, mi történne, ha hőse megölné előd
jét, ezzel meggátolva saját megszületését, és 
ezzel azt a tényt, hogy visszautazzon az idő
ben és megölje ősét... Herczeg nem próbál
ja meg feloldani a paradoxont. Az időpara
doxon a sci-fi irodalomban a közvélekedés 
szerint a nyugati sci-fi írók műveiben jelent 
meg az 1930-as, 1940-es években. Büszkék 
lehetünk, hogy egy magyar író már négy 
évtizeddel megelőzte őket. További érde
kesség, hogy az elbeszélésből született az 
első idóutazásos magyar film, 1942-ben, 
Szilassy László és Karády Katalin főszerep
lésével, Hamza D. Ákos rendezésében.

Az időutazás után a mesterséges em
ber témája kezdte érdekelni Herczeget. Az 
1893-ban a Budapesti Hírlapban megjelent 
Báró Rébuszban színre lép a mechanikus 
ember, tehát a robot -  a szót Karel Capek 
alkotta a meg a Ä.H.Ä.-ban, évtizedek
kel később. A mesterséges ember a töké
letes férj, akit kölcsönözni lehet. Különös 
mélysége nincs az írásnak, maga az ötlet, 
ami talán először tűnt fel a magyar iroda
lomban, teszi kuriózummá. De hasonlóan 
egyedi Herczeg egyik legjobb sci-fi elbeszé
lése, A cserebőrűek. Az elbeszélés 1895-ben 
jelent meg az Új Idők hasábjain. A műben 
egy jupiteri tudós naplóját olvashatjuk egy 
újonnan felfedezett civilizációról, ami a 
Naptól a harmadik bolygón, azaz a Földön 
található. A jupiteri civilizáció és történe
lem megismerése után a tudós „racionális” 
következtetéseit olvashatjuk a Földön élő 
különös lények viselkedéséről. Már fajunk 
elnevezése, a cserebőrűek is igen sokat el
árul rólunk: „A földlakók testén az időjá
rásnak megfelelően, védőbőrréteg képző
dik, mely időszakonként lehámlik róluk. 
A lehámló bőrt gondosan elrejtik odvaik- 
ban és szükségükhöz képest újra maguk
ra veszik, vagy mással elcserélik. Ez a kü
lönös p r o c e s s z u s ,  m e l y  annyira j e l l e m z ő  e  
teremtmények életszokásaira nézve, ar
ra indított, hogy egész fajuknak a Csere

bőrű nevet adjam.” A hosszabb elbeszélés 
egyszerre szatírája az emberi fajnak és a 
tudományos gondolkodásnak. Megkockáz
tatom, hogy A cserebőrűek a dualizmus ko
ri magyar sci-fi irodalom csúcsa. Talán 
azért, mert a sci-fi irodalom legalapvetőbb 
tulajdonságával bír, az emberi fajról és tár
sadalomról szól, folyamatosan karikírozza 
szokásainkat, viselkedésünket, életünket, 
irracionális reakcióinkat. Herczeg egy
szer sem esik ki a szerepéből, a narráció 
tökéletes, holott a történet csupán egy ba
nális szerelmi háromszöget ír le. Herczeg 
sziporkázik a humorban, a végkövetkezte
tése azonban lesújtó az emberiségre néz
ve: „E töredékes megfigyelések során, [...] 
az a felvetés erősödött meg bennem, hogy a 
cserebőrűek gondolkozó lények, de nem ne
vezhetők eszesnek a szó jupiteri értelmé
ben, amennyiben ösztöneik és szenvedélye
ik nagy befolyással vannak rájuk. Eszerint 
leginkább féleszű lényeknek nevezhetnők 
őket.” Herczeg következő sci-fi művében 
egy újabb fantasztikus tematikát jár kör
be: milyen tragikus következményekkel 
járhat, ha az ember természetfeletti képes
ségeket birtokol. Lozenko című novellájá
nak — ami 1908-ban jelent meg az Új Idők
ben -  középpontjában ugyanis a telepátia 
áll. Az 1904/1905-ös oroszországi forra
dalmi hullámra reflektáló mű főhőse egy 
fiatal antiszociális lány, Anka, aki a kül
világtól elzárkózva felfedezi, hogy képes 
gondolati úton kommunikálni másokkal. 
Képességére véletlenül jön rá, amikor kap
csolatba lép Lozenkóval, a forradalmárral. 
A lány látatlanul is beleszeret a férfiba, 
aki instrukciókkal látja el. A forradalom
mal együtt Lozenko is elbukik, magával 
rántva Ankát, aki fájdalmában meggyil
kolja a Lozenkót megölő elöljárót. Termé
szetfeletti képességeket birtokló emberek 
ábrázolása nem állt távol Herczegtől. Me
se a tudós gyermekről (Új Idők, 1899) című 
novellájában az állatok nyelvén értő gyer
meket mutat be; a Tűz a pusztában (Új 
Idők, 1917) című kisregényében pedig egy 
boszorkánynak állt lány történetét mesé
li el, megteremtve ezzel a magyar nyelvű 
fantasy irodalom előzményeit.

A különleges képességek után a külön
leges találmányok kezdték érdekelni Her
czeget, amellyel A láthatatlan Pokorny cí
mű novellájában foglalkozott. A novella 
1910-ben jelent meg Az Újságban. Az írás 
Wells A láthatatlan ember című, Nagy-Bri- 
tanniában 1897-ben megjelent regényé
nek alapötletére — a láthatatlanság felfe
dezése — építkezik. Megjegyzem, Herczeg 
különösen szerette Wells műveit, többet 
meg is jelentetett az Új Időkben. A novellá
ban egy tudós felfedezi a láthatatlanságot 
okozó anyagot. Herczeget azonban, Jókai
val ellentétben, nem a találmány kiváltot
ta társadalmi és egyéni hatások érdeklik, 
bár a veszélyekre történik utalás, hanem 
a láthatatlanságból következő helyzetko
mikumok segítségével inkább könnyedén 
szórakoztatni akarja az olvasókat. Sok
kal komolyabb hangvételű Herczeg utolsó 
sci-fi műve, A jövő század novellája, amely 
1914 júniusában jelent meg az Új Időkben. 
Ebben Herczeg a jövőt próbálja kifürkész
ni, bemutatva egy szélsőségesen feminista, 
disztópikus állam veszélyeit. Az 1987-ben 
játszódó történet egy olyan világot ábrázol,
ahol az emberek már csupán kémiai kép
letek jelét viselik nevek helyett, és totális 
nőuralom van. Herczeg klasszikus szép

írói húzással kiválaszt egy pozitív célokat 
megfogalmazó eszmerendszert (a feminiz
mus és a női egyenjogúság), majd bemu
tatja, hogy amikor hatalomra jut, irányítói 
miként lépik át a saját, magasabb rendű, 
humanistának vélt céljaik érdekében ma
gát a humanista gondolkodást. A mű férfi 
főhőse bíróság előtt áll, mert megsemmisí
tett egy festményt, amit az elnőiesedő fér
fi szimbólumának tart. A nőuralom ellen 
lázadó férfire halál várna. Nagyon izgal
mas a bírónő és a vádlott párbeszéde, ami
kor a progresszív, ám vadhajtásokkal te
li feminizmus és az értékőrző konzervatív 
világfelfogás csap össze. A mű megírását 
egy 1914-es képrombolási eset indukálta. 
1914. március 10-én Mary Richardson hús- 
bárddal támadta meg Velazquez Vénusz cí
mű festményét, tiltakozásul, a szüfrazsett 
mozgalom vezére, Emmeline Pankhurst 
előző napi letartóztatása ellen. A támadás 
hírét az Új Idők 1914. március 22-i száma 
meg is jelentette, képpel illusztrálva a fest
ményben okozott károkat.

Sajnálatos módon az első világháború 
után — egy kisebb elbeszélést (A két csillag, 
Pesti Hírlap, 1934) leszámítva — Herczeg 
nem tért vissza a sci-fi tematikához.

Epilógus
Az egyre sokszínűbb hazai sci-fi és fan

tasztikus irodalmi tematika egészen 1945- 
ig gazdagodott és bővült. Olyan írók is el
kezdtek sci-fit írni, mint Babits Mihály 
(Elza pilóta) és Karinthy Frigyes (Uta
zás Faremidóba, Capillária, illetve össze
gyűjtött sci-fi elbeszélései a Negyedik hal
mazállapot című kötetben jelentek meg). 
Az első világháború azonban alapvető
en átformálta a magyar nyelvű sci-fi iro
dalmat. Az inváziós irodalmi elemek és 
az ideológiai utópiák szinte teljesen eltűn
tek, helyüket átvette a félelem egy újabb, 
még pusztítóbb háborútól és a totális dik
tatúráktól. A határon túlra került szerzők 
(Tabéry Géza, Molter Károly, Károly Sán
dor) utópiáiban és sci-fi elbeszéléseiben a 
kisebbségi lét kérdéseit feszegették. Ide
haza pedig megjelentek olyan írók, mint 
Leleszy Béla, akik az angolszász sci-fi iro
dalom hagyományait hozták be a két vi
lágháború közötti magyar irodalomba. 
Lassan pedig elkezdődött a „szépirodalom” 
és a sci-fi szétválása. De ez már egy másik 
korszak története.
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BORSOS J. GYÖNGYI

Vérző áramkörök
Már az ókori görögök is, kezdhetnénk 

mondandónkat ezzel a roppant újszerű fel
ütéssel -  és valóban, az embert már ősidők 
óta foglalkoztatja a saját képére formált, 
mechanikus, helyette és érte robotoló szer
kezet (lény?) gondolata. Homérosz -  ha 
már felhoztuk a görögöket -  „drága arany
ból vannak ezek, de akárcsak az élők,/ 
van szívükben erű és ész, és szólani tud
nak,/ és őket munkára az égilakók taní
tották”, így írja le legalábbis az Iliászban 
Héphaisztosz szolgálóit. A nemes anyag
ból kovácsolt automaták készítőjük iste
ni voltánál fogva ugyan itt még egyfajta 
szakrális és kiváltságos teremtéstörténet 
tárgyai, de -  mint azt tudjuk — más tit
kok is szivárogtak már ki ebből a műhely
ből. Feltehetően Prométheusz a tűzzel 
együtt az istenszabású droid-prototípus 
tervét is elcsente, s létrehozásának esz
méjét, a teremteni vágyást a sült hússal, 
égetett agyagedényekkel és edzett vasak
kal együtt hintette el saját kreációiban, az 
emberekben.

Az ötlet azóta sem hagyja nyugodni 
ezt az amúgy is nyughatatlan fajt. Tudó
sok, ezermesterek, s minden izgága között 
a legizgágábbak, művészek -  kiknek sza
badságukban áll átlódulni a valóság té
nyekkel lecövekelt palánkjain — álltak és 
állnak elő folyton újabb és újabb elképze
lésekkel. A tudomány eredményei egyre 
inkább megközelítik a tudományos fan
tasztikum álmait. Ahol pedig véget ér a 
mindig előrébb araszolgató valóság, ott 
kezdődik egy másik, számunkra most sok
kal érdekesebb: a teret-időt szuperszoni
kus szárnyakon bejáró irodalom.

A(z) (tudományos-fantasztikus) iroda
lomban (ne legyünk kirekesztőek) igen
csak kedvelt téma a robot -  az egyszerűség 
kedvéért most ideértendő a mestersége
sen előállított értelem/ember valameny- 
nyi elképzelhető elágazása. A literatúrát 
nem (elsősorban) a hitelesség érdekli, nem 
a hogyan, a kivitelezhető. Mi lesz akkor, 
ha/amikor?, teszi fel a kérdést jócskán elő- 
reloholva egy feltételezett, nemegyszer a 
tendenciák alapján valószínűsíthető világ
ba, az alternatívák lehetőségeit vizsgálva 
társadalmi, politikai, gazdasági, etikai, 
filozófiai szempontok mentén. Következ
mények ugyanis minden esetben vannak. 
Lennének. Lesznek.

Az ember-robot viszony jóformán meg
kerülhetetlen, így meglehetősen gyako
ri kérdése ennek a témakörnek. Lefek
tetett szabályait Asimov óta ismerjük, a 
robotika három plusz nulladik alaptör
vényében, és nála válik nyilvánvalóvá 
az alapvető kettősség is, amely ezt a vi
szonyt jellemezheti. A segítség és veszé
lyeztetés, alávetettség és felsőbbrendűség 
pólusai közötti árnyalatokban rajzolódik 
ki az asimovi és nyomában a legtöbb ro
botirodalmi gépember-teremtő kapcso
lat -  a különbség abból adódik, hogy ezen 
belül ki mire használja a robot toposzát: 
hangulatteremtő elemnek, zsánerhősnek, 
esetleg metaforának.

B. T. úr K.-ban
Vegyünk például egy erdélyi magyar 

írót. Bálint Tibor két novelláskötet és if
júsági regény után, 1967-ben egy tudomá
nyos-fantasztikus kisregénnyel jelentkezik 
(legalábbis az irodalomtörténet így tart
ja számon), Önkéntes rózsák Sodomában 
címmel. O maga ekként próbálja meghatá
rozni első mondatában az alkotás műfaját: 
„Ez az álomjáték mindenütt valósággá der
medhet, ahol a halál három váltásban le
beg a városok felett az öntudatlanság puha 
kampóin.” A mű újítást és folytonosságot 
egyaránt jelent Bálint művészetében: ato
mizálódott, közönybe szürkült társadal
ma, élén Kobalt úrral tekinthető a korábbi 
novellákban felbukkanó fásult kisembe
rek jövőbe írt változatának, mellettük új 
elemként és ellenpontként jelennek meg az 
erős szimbolikus töltetet hordozó robotok. 
Líraiságot és groteszket elegyítő hang
ja itt is uralkodó, sőt felerősödő, abszurd
ba forduló, mitikus felhangokkal nyoma
tékosított. A szöveg szerkesztési módját 
a mondanivalóhoz és a hangulathoz iga
zítja: kilép a linearitás rendezett keretei 
közül, és egy zaklatott tempójú és struk
túrájú, addigi műveihez képest is rendha
gyó felépítésű művet hoz létre. Naplótöre
dékekből, kihallgatási jegyzőkönyvekből, 
különös betegség felderítésére irányu
ló orvos-kliens beszélgetésekből, biblikus 
hangvételű monológokból, tulajdonképpen 
egy gyilkossági kísérlet felgöngyölítésének 
több szálon futó történéseiből konstruál
ható meg a jövő álomba vetített, dermesz
tő víziója.

Egy disztópikus világban járunk te
hát, a kataklizma által sújtott K. város
ban, ahol a fertőzött külváros, a Sodoma- 
kert folyamatos figyelmeztetésként és 
bűnhődésként ontja a pusztulás elvisel
hetetlen bűzét. Az emberi társadalom a 
modern technika ellenére tehetetlen, ké
miai elemek nevét viselő egyedei a léte
zés lelki minimumára húzódnak vissza. 
Csak néhányuk viselkedése mögött sej
lik fel, hogy ez az attitűd nemcsak követ
kezménye, hanem oka is volt a végzetes 
eseményeknek. Ok a város élő lelkiisme
retei, egyben deviáns elemei: a bolond ha
lász, az utcákon sírva bolyongó költő, a 
kelekótyának tartott tanár és leánya, Ré- 
zi, a Romantikusok „beteges” Társaságá
nak tagja. Utóbbi életének személyes tra
gédiája, hogy férje éppen Kobalt úr lett. 
Kobalt úr ésszerű és megfontolt, érzelem- 
mentes, nincs benne empátia, önzetlen
ség vagy szeretet, felsó'bbrendű és rideg, 
vaskezű vezető családja és alkalmazottai 
számára egyaránt. Mindent és mindenkit 
a saját céljainak rendel alá, s a lelkén szá
radó életek (az elbocsátása miatt öngyil
kossá lett Ónossi, abortuszra kényszerí- 
tett s ebbe beleőrülő lánya, magányában 
vergődő felesége) is csak álmainak ködös, 
elhessegethető régióiban kísértik. A „ke
gyetlenjózanság” századának hús-vér gé
peként üzemel.

Dobolyi Tamás: Életfa

Dehumanizálódását csak még jobban 
aláhúzza a szolgálatában álló 3687-es 
robot, más néven Róbert Mátyás, néhai 
apósának hagyatéka. Bosszantó örökség 
Kobalt számára, ugyanis az öreg, szele- 
burdinak tartott professzornak köszön
hetően Róbert több csavarok és relék ösz- 
szességénél: egyéniség. A gép szöges 
ellentéte gazdájának: segítőkész, önzet
len, és ha már Mátyás, igazságos is, kivé
teles érzékenységet és együttérzést tanú
sít, van önbecsülése, képes ragaszkodni 
és megrendülni, fogékony a szépségre, 
tiszteli az élet minden formáját, álmo
dik, vannak vágyai, erkölcsi aggályai, fáj
dalmai és félelmei. Az ember a felnőttség 
racionalitására és gépies hatékonyság
ra törekszik, a gép gyerekkori emlékek
re vágyik és élő ember szeretne lenni. Az 
ember kioltja az alig formálódó életet, a 
robot menteni próbálja és saját magának 
is kicsiny gépgyerekeket fabrikál. Az em
ber a gyengéket szélnek ereszti, hogy ne 
rontsák a statisztikákat, a gép felkarolja 
az elesetteket. Ilyen premisszákkal meg
kérdőjeleződnek az alá-fölérendeltségi vi
szonyok is. A holt anyag az élet rezdülése
ire fogékony, szabad akarattal rendelkező 
lénnyé avanzsál, míg az emberről lassan 
lefoszlik minden erény, amely őt különle
gessé, a teremtés koronájává avatta, és 
süllyedni kezd egy állati lét felé. Kobalt 
úr homályosan érzi a helyzet disszonan
ciáját, s a maga korlátolt módján hatalmi 
pozícióból, fölényeskedéssel és erőszakkal 
megpróbálja kigyógyítani az érzelgős
ségből a robotot, miközben minden cse
lekedetével egyre messzebb löki magától 
egyetlen kapcsolatát egy emberhez mél
tóbb élettel is: a robotot féltő, szerető fe
leségét.

A szerepek görbe tükröt tartó felcseré
lődése olyan erős kontrasztként és konf
liktusként jelenik meg, amely érezhetően 
nem oldódhat fel áldozatok nélkül. Róbert 
szenvedi a tőle követelt gépies engedel
mességet, Kobalt úr lassan lerombolja az 
emberi(es)ségbe vetett hitét, robotbarát
ját ártatlanul akarják beolvasztani gyil
kossági kísérlet gyanújával gazdái, hogy 
saját bűnüket elkendőzzék. Újra és újra
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elborzad környezete kegyetlen megnyil
vánulásaitól, egyre érzékenyebb reakció
kat mutatva ezekre -  a sokkoló látvány
tól például, hogy egy abortált magzatot 
leengednek a kanálison, kifolyik az egyik 
szemgolyója. A pont, amikor lelkének ne- 
uronjai menthetetlenül összebogozód- 
nak, akkor érkezik el, mikor megtud
ja, hogy gyerekeit eladták. Válaszként 
teljes magábafordulással zárkózik el a 
romlott világtól, de előtte még egy utol
só prófétikus kitörésben (a szöveg eddigi 
bibliai utalásainak kicsúcsosodásában), 
Robot-Messiásként kiáltja szét fájdalmát 
egy toronyház tetejéről, megjövendölve 
az emberek bukását és a robotok felemel
kedését. Ezt követő katatóniája is való
jában a krisztusi szerep önkéntelen fel
vállalása vagy beteljesítése: a halálhoz 
hasonló állapot áldozatára, a megváltás
ra van szüksége a pusztulás felé sodródó 
városnak. Az epilógus alapján úgy remél
jük, hogy az áldozat nem volt hiábavaló. 
Kobaltnét kimozdítja tehetetlenségéből, 
s Róbert felépüléséért küzdve (vigyázva, 
„hogy ne féljen senkitől és ne kelljen gépi
esen cselekednie”) talán visszatalál majd 
saját elsiratott álmaihoz, a tiltólistára 
került költészethez, zenéhez is. A város is 
megmenekülni látszik: sok év erőfeszíté
se végre meghozza gyümölcsét egy olyan 
rózsafaj felfedezésében, mely képes ismét 
termővé tenni a mérgezett talajt. A nem
zetek közös összefogással telepítik az ön
kéntes rózsaalakulatokat Sodorna visz- 
szafoglalására, a törékeny szépség pedig 
sikerrel száll szembe a hideg ráció okoz
ta pusztulással, megteremtve az újrakez
dés lehetőségét.

Hogy mi történt Kobalt úrral? Ko
balt úr nem hagyta magát megváltani. 
Nem hitt a rózsákról szóló híresztelések
nek. Robotja és felesége lázadásán, a hely
zet irányíthatatlanságán fölindulva autó
ba vágja magát, hogy otthagyja őket és a 
várost örökre. Azonban nemcsak élete, ha
nem autója fölött is elveszti az uralmat, 
és egy hajtűkanyarban a fák közé rohan, 
ahol tudatának ellobbanásakor is a gépek 
orcátlanságán dühöng. Szükségszerűen el 
kellett vesznie neki is, az ember sötét ol
dalának, hogy a változás elérkezhessen. 
Végzetét nem a fék, hanem elvakult gőgje 
okozta, amivel magát mások, emberek és 
robotok fölé helyezte -  a hübrisz, ahogy 
az ókori görögöknél is.

Ki viszi át?
H a K. városnak sikerült is megmene

külnie, figyelmeztető emléke a későbbiek
ben is kísért. Az 1971-ben megjelent Csá
szár és kalaposinas novelláiban hol itt, 
hol ott köszönnek ránk világának isme
rős elemei. Az álmokban és látomásokban 
robotok is föltűnnek újra, pár esetben a 
hatalom végrehajtóinak részvétlen és töb- 
bé-kevésbé jelentéktelen epizódszerepében 
— amint fő(bb)szerepet oszt rájuk a szerző, 
hogy általuk a cselekvő humánumot kér
je számon, ismét korábbi, embereket meg
szégyenítően érző énjüket látjuk. A N in cs  
helye a szerelemnek romantikus gépember
párja megszökik a feszített robot és gépies 
gondolkodás egyre elviselhetetlenebbé vá-

B álin t Tibor

ló terhe elől, hogy egy páncélszekrényben 
forrjanak össze egy mindkettőjük számá
ra végzetes szerelemben. Relativitás pro
fesszor öregedő robotja (A veres kakas me
séje) képtelen értelmezni a gazdája által 
a kakas levágására adott utasítást és sa
ját erkölcsi vezérlőtáblája szerint próbálja 
visszaállítani a dolgok rendjét: a leölt ál
lat fejét visszavarrja. Az Érzelmek isko
lájában a művészettől végképp elfordulni 
látszó emberek helyett robotjaik kíváncsi
ak a Hamletre. A rendhagyó előadás kö
zönsége lelkes, hálás és illedelmes, min
den színidirektor álma lehetne -  ha nem 
karcolták volna össze a padlót azok a „bar
bár, érzéketlen stricik”.

És itt van régi ismerősünk, Róbert Má
tyás is, aki a jelek szerint kilábalt súlyos 
depressziójából. Jelleme, értékrendje a régi 
-  és környezete sem sokat változott. Nátri
um Florit (Még nem volt ilyen temetés) el
keseredetten próbál édesanyja temetésére 
halotti dalárdát keresni. Róbert társaival 
utolsóként őrzi az emberek félrehajított ce
remóniáit, így egyedül ő lesz az, aki Nát
riumnak vigaszt nyújt és osztozik fájdal
mában. S mert minden emberi érzelem és 
megnyilvánulás érdekli, izgatottan próbál
ja megfejteni azt is, miért szekálják folyton 
mindenféle tiltásokkal a szomszéd szobá
ban a gyereket, aki játszani akar, hiszen 
a játék jó (A tiltott játék). A síró fiúcska vi- 
gasztalására-kérésére végül saját kar
ját, orrát, fülét, fél szemét is lecsavarja — a 
megmaradt másik féllel pedig gyönyörköd
ve nézi, hogyan éli át a fiú a játéknak azt 
az örömét, ami neki sosem adatott meg.

Az u to lsó /e lső  
kalandok
„Sajnálom, hogy kész em bernek te 

remtettelek, Róbert fiam”, mondja az Ön
kéntes rózsákban a tanár úr. Magának a 
robotnak is ez az egyik legnagyobb szív

fájdalma. Sóvárogja a játék örömét és egy 
olyan boldog gyerekkor emlékeire vágyik, 
amelyek kárpótolhatnák szenvedéssel te
li sorsáért. A gyermeki lét megélésére 
több kísérletet is tesz. Elsőként önélet
írás formájában próbál létrehozni magá
nak egy kitalált gyerekkort. Két verziót 
is papírra vet, az egyik nélkülözésről szó
ló, szomorú történet, melyet aktuális lel
kiállapota határoz meg, a második vál
tozat az áhított önfeledtség és életöröm, 
haboskávéval, foszlós kaláccsal -  azonban 
valamiért egyik sem tetszik neki. Miután 
még képzeletben sem tud magának olyan 
emlékeket kreálni, amelyekbe beleka
paszkodhatna, más módszerrel próbálko
zik: robotgyerekeket készít magának, Ro
bit és Bórikát, abban reménykedve, hogy 
rajtuk keresztül átélhet valamit az áhí
tott csodából. Azonban ez a próbálkozás is 
csalódással zárul: gyerekei ahelyett, hogy 
élveznék a gyereklétet, mielőbb (fel)nőni 
akarnak.

A szerzőnek egy idő után megesik a szí
ve teremtményén, és 1973-ban megírja 
Róbert gyerekkorának néhány epizódját 
az ifjú olvasókat célzó Robot Robi kaland
jaiban. A gépgyerek és a hús-vér gyerekek 
vagy akár felnőttek viselkedésének össze
vetéséből itt is a gép erkölcsi fölénye követ
kezik, némely esetben alkalmat szolgál
tatva egy kis tanmesére becsületességről, 
kötelességtudásról vagy a tanulás felette 
szükséges és hasznos voltáról. Mátyás Ro
bi gyerekként is melegszívű és nagylelkű 
(visszaszerzi a robotságát pocskondiázó 
Butyka néni ellopott holmiját), önfeláldo
zó (saját szívét szereli be robothúgocskája 
beteg szíve helyére, hogy legalább ő elme
hessen az áhított vidámparkba), az embe
ri együttérzés belső parancsa már ekkor 
felülírja a beleprogramozott engedelmes
séget (tudja, hogy időre otthon kell lennie, 
mégsem tud elmenni segítség nélkül a ter
he alatt vergődő, fáradt ló mellett). Mind
amellett gyermeki vonásokkal is rendel
kezik: megsértődik, ha csúfolják, pityereg, 
ha gépként bánnak vele, vágyakozva cso
dálkozik rá a kirakatbeli játéktörpére, vá
gyain keresztül ő is megkísérthető: Ciceri 
(kisgazdája) rossz példáján felbuzdulva 
apró svindlikre kapható, hogy némi dugi- 
pénzre tegyen szert, s abból magának is 
bugylibicskát, miegyebet vehessen. Az ef
fajta kilengések azonban nem épülnek be 
a programjába, lévén fejlődő személyiség, 
aki képes tanulni a hibáiból. Még azon a 
bökkenőn is képes felülemelkedni, amely 
felnőtt alteregójának annyi fájdalmat oko
zott: hogy más szeretne lenni, mint ami, 
hogy felnőttségre vágyik, egyre nehezeb
ben viselve a folyamatosan növekvő Ciceri 
mellett a maga kicsinységét. Ám amikor 
egy kicserélt fejben megismeri az évekkel 
járó gyötrő gondolatokat és keserű tapasz
talatokat, rögtön visszakozik, s választja 
immár örömmel a kifakult felnőttség he
lyett a játékos gyermekség színeit. Itt lát
juk utoljára, az ártatlanság örök korának 
díszletei között, ahol még nincs elrontva 
semmi jóvátehetlenül; az újrakezdés ígére
tével búcsúzunk tőle, s azzal a reménnyel, 
hogy egy értünk szenvedő robotfelnőtt ál
ma valósággá válhat, Sodorna rettentő va
lósága pedig egyszer s mindenkorra csak 
egy lidérces álom marad.
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Sugárutak
Borongós, esőáztatta koraőszi reggel

re ébredt Kézdivásárhely, a Függetlenség 
sugárút csenevész nyárfacsemetéi tehetet
lenül borzongtak a fel-feltámadó szélroha
mokban. A céhes város fővároscsemetének 
volt mondható csupán, hiányzott még be
lőle a patina és méltóság, vézna volt, és 
formátlan, mint egy hirtelen megnyúlt 
kamasz. Mindez megbocsátható, kezde
ti ügyetlenkedése volt egy valamikori kis
város fó'építészének, akinek egy évtizeddel 
ezelőtt teljesen váratlanul szakadt nyaká
ba a megtiszteltetés és felelősség, hogy az 
újdonsült, önálló székely állam főváros
ának metropolisszá válását egyengesse.

A függetlenség is mondhatni nyakuk
ba szakadt a székelyeknek egy évtizeddel 
korábban, mikor Európában egy felrúgott 
hangyaboly zavarodottsága uralkodott, s 
úgy ficánkoltak az országhatárok, mint 
hernyók a konzervdobozban. Belgium ket
tészakadásán, és Katalónia Spanyolor
szágból való kiválásán buzdult fel néhány 
szeleburdi székely szájhős, s hamarjában 
kikiáltották az önállóságot, amit min
denki ámulatára elismert a nemzetközi 
közösség. Ez III. Károly angol király ki
apadhatatlan jóindulatának, és harcias 
kiállásának eredménye volt, aki amolyan 
ábrándos, úri szeszélyből fakadó, azon
ban mély és megingathatatlan szeretet
tel viseltetett a fenyőerdó'k földjének sor
sa iránt.

S hogy Kézdivásárhelyből, ebből a kö
zépszerűségét és kicsinységét legyőzni sose 
kívánó, azonban kétségkívül csinos város
kából lett az öreg kontinens legifjabb or
szágának fővárosa, az a függetlenség elis
merésénél is égbekiáltóbb képtelenség volt. 
A másik Vásárhelyre esett volna minden 
épeszű választása, azonban lakosai nép
szavazás útján a Romániában maradásról 
döntöttek, így vált Marosvásárhely székely 
főváros helyett a hűség városává. A fenn
maradó lehetőségek közül sem lett volna 
befutó az udvarterek városa, ha a dörzsölt 
kézdi küldöttség bravúros ügyeskedéssel 
ki nem használja a Csíkszereda és Székely
udvarhely közti évszázados viszálykodást, 
s korrupcióval vádolva el nem lehetetlení
ti Sepsiszentgyörgy pályázatát, Kézdit tün
tetve fel egyedüli érdemes jelöltként.

Egy évtizeddel később, ezen a komor
szürke reggelen Borbáth Lajos miniszter

elnök dór oszlopokkal és cirádás vaska
puval hivalkodó háza előtt már ott állt a 
lesötétített luxusjárgány, aminek sofőrje 
bágyadtan hallgatta az esőcseppek álmo- 
sító, lágy dobogását, s miközben az autó 
ablakán lefutó csermelyek ágas-bogas út
ját figyelte, észrevette, hogy a miniszterel
nök, akinek arcán napok óta letörölhetet- 
len feszültség és mélabú elegyedett, ismét 
mogorva képpel közeledik.

-  Endre! -  bődült el Borbáth, amint be
ült az autóba — Maga megint hagymát 
evett.

A válasz egy megilletődött torokköszö
rülés volt.

-  Nem szekeret vezet, maga vadbarom! 
Bizony Isten kirúgom, ha ez még egyszer 
előfordul! -  húzta íe mérgesen az ablakot.

Hirtelen kirohanását követően fész- 
kelődött egy darabig, fintorogva tapogat
ta gyomorszáját, aztán ismét magába ros- 
kadt, kókadtan bámult kifelé, s úgy tűnt 
neki, hogy még a valamikori vásártér fö
lött őrködő Gábor Áron-szobor rendíthe
tetlen ábrázatán is szomorkás vonás jelent 
meg a pusztítás láttán.

Múlt éjjel a román kisebbség ultranacio
nalista ágának fölöttébb művelt képvise
lői és a radikális Székely Nemzeti Felemel
kedés Pártjának nem kevésbe pallérozott 
elméjű szimpatizánsai ismét kő- és ku- 
kahajigálással óhajtották kifejezni bará
ti érzelmeiket, betört kirakatok üvegszi
lánkjait és bűzlő szemétszőnyeget hagyva 
a főtéren. A lappangó indulatokat egy nem-

Székely lan: Unfitted

régiben történt, nemzetközi botrányba ful
ladt hivatalos látogatás szította fel, aminek 
balsikerében Borbáth beteges nagyzolási 
kényszerének is bőven akadt szerepe.

Öt nappal ezelőtt francia küldött
ség érkezett Székelyföldre, élén Francois 
Hollandé államfővel, a francia politika le- 
fittyenő szemhéjú, és redős pofazacskójú, 
aggastyán fenegyerekével, aki a menekült
válság körüli felhajtásba belebukott ugyan, 
de a poltikai élet feneketlen bugyraiból tíz 
évvel később igazi napóleoni diadalmenet
tel tért vissza, s hetvennégy esztendősen 
ismét elnökké választották. A független
ség elnyerése óta első látogatása volt ez a 
románbarát nemzet képviselőinek, s a szé
kely vezetés a gazdasági kapcsolatok felvi
rágzását remélte tőle, amire nagy szüksé
ge volt a csőd szélén inogó kis országnak.

Borbáth tudta, kifinomultságban nem 
vehetik fel a versenyt a franciákkal, ezért 
nem holmi előkelő fogadással, hanem fe
lejthetetlen élménnyel akarta elbűvölni 
őket, s tanácsadóival azt ötlötte ki, hogy 
szürkületkor egy hőlégballon fedélzetén 
tartanak állófogadást, így a dombok fölött 
tüzelő, lassan kihunyó felhők, és a főváros 
indigószín ég alatt felcsillanó fényei nyúj
tanak majd aláfestést a derűs fecsegés ál
arcába bújtatott üzletkötésekhez.

Minden bíztatónak tűnt, tarkállott az ég 
alja, és enyhe szellő susogott, mikor meg
kezdték a felszállást, a ballon egyenletesen 
emelkedett, s valószínűleg a kedélyek is a 
szilvapálinkától. Magasan jártak már, mi
kor váratlanul szél akaszkodott a divatja
múlt légi járműbe, és kíméletlenül cibálni 
kezdte. A földi személyzet hamar ráeszmélt 
az érthetetlen rögzítési hibára, és kétség- 
beesetten igyekezett helyrehozni a mulasz
tást, de kevés sikerrel, végtelennek tűnő 
őrült riszálás következett. Néhány élelme
sebb újságíró időközben a helyszínre érke
zett, előkerültek a kamerák, s hamarosan 
a világ összes hírcsatornája élőben közvetí
tette a francia elnököt és küldöttségét fog
lyul ejtő hőlégballon eszeveszett rángató
zását a székely főváros fölött.

Húsz percnyi elkeseredett küszködés 
után sikerült megzabolázni az elszabadult 
szerkezetet, amely végül sértetlenül földet 
ért. Nem volt ugyanez elmondható az uta
sok lelkiállapotáról, akik a kosár padlóján 
görcsösen kapaszkodva zokogtak, vagy 
reszkettek elgyötört arccal, s mikor felse
gítették, a máskor huncut tekintetű fran
cia elnök csak pislogott riadtan, mint egy 
tenyérbe vett csibe.

A történteket a franciák nem szeren
csétlen balesetnek, hanem ellenük irá
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nyúló merényletnek ítélték, s még azon 
az éjjelen távoztak Székelyföldről, a nyu
gati sajtó pedig a politikai korrektség el
avult irányelvét elhajítva, és minden fi- 
nomkodást hanyagolva leterroristázta a 
székelyeket, ezzel halálos ítéletet mondva 
az amúgy is hanyatló, külföldi segítségre 
ácsingózó gazdaság fejére.

Ezután kezdődött a fékevesztett vá
daskodás, aminek első áldozata az ál
lam pusztulásba döntésének kísérletével 
meggyanúsított román kisebbség volt. Az 
első követ rájuk a Székely Nemzeti Fel- 
emelkedés Pártjának pödört bajszú, per
gő nyelvű elnöke dobta, persze csak jelké
pesen, szélsőséges követőik azonban a szó 
szoros értelmében is ezt tették az összecsa
pásokba torkolló tüntetések alkalmával.

A Román Nemzeti Fórum védekezés 
helyett támadásba lendült, megátalko
dott szemfényvesztőknek nevezte a radi
kálisokat, akik maguk követték el a gaz
tettet, csupán azért, hogy őket gyanúba 
keverve mélyítsék el a két nemzet közti 
ellentéteket.

A sablonos magyarázatokon kívül le
leményes elméletek is születtek, egyesek 
szerint például maga Borbáth rendelte 
meg a hiányos rögzítést, hogy az elkerül
hetetlen államcsődöt s annak beláthatat
lan következményeit ellenfelei nyakába 
varrhassa, mások szerint viszont mindez 
meg sem történt, hiszen a levegőben nem 
készült felvétel, ami bizonyíthatta volna, 
hogy a küldöttség valóban a fedélzeten 
tartózkodott.

A megrázkódtatás óta álmatlanság
tól gyötört, kiújult fekélyétől szenvedő, 
s ebből kifolyólag a szokásosnál is indu
latosabb Borbáth viszont nagyon is tud
ta, hogy megtörtént, s mielőbb fel akarta

Székely lan: Untitled

göngyölíteni az ügyet. Azon a borús reg
gelen éppen a biztonsági tanács ülésére 
igyekezett, ahol a vizsgálattal megbízot
tak az előzetes eredményekről számoltak 
volna be, azonban még azt sem sikerült 
kideríteni, hogy puszta figyelmetlenség, 
vagy szándékosság áll a háttérben. Ügye- 
fogyottságuk láttán a miniszterelnök düh
be gurult, inkompetens, bárgyú marhák
nak titulálta őket, s további utasításait 
négylábúak és nőrokonok nemi szerveinek 
sűrű emlegetése közepette adta ki.

A késő délutáni órákban összeült a kor
mányzó SZDSZ, vagyis Székely Demok
rata Szövetség pártvezetése is, amely job

bára a valamikori RMDSZ politikusait 
tömörítette, a román parlament balkáni 
dzsungelében edződött keménylegényeket, 
akiknek a székely államalakulás zavaros 
vizeiben, minden addig elkövetett baklö
vésük, és autonómiával kapcsolatos toto- 
jázásuk ellenére sikerült ismét nagyha
lakká válniuk. Csitító szavakra van most 
szüksége az országnak, vélték, nekük pe
dig türelemre, kivárni, míg csillapodnak a 
kedélyek határon innen és túl.

Mire a lombhullatók levetették megté
pázott nyári gönceiket, a viharos látoga
tás valóban feledésbe merült, azonban a 
tüntetések napról-napra duzzadtak, fize
tés nélkül maradt közszolgák, gyógyszert 
hiányoló betegek és bukott vállalkozók vo
nultak kitartóan, rá se hederítve a Neme
re acélos, havat hozó szelére. A rejtélyes 
terrorcselekmény miatt megbélyegzett or
szág pénzügyi haláltusája volt ez, a szé
kely furfang sem segíthetett betömni az 
elapadt befektetések, hitelek hagyta űrt.

Ősz végén, a reményvesztettség legsöté
tebb pillanatában Románia elárulta, keb
lére ölelné tékozló gyermekét, tartozása
it is átvállalva, ha a székelyek is kívánják 
az újraegyesülést. A hasfelmetszett ország 
nagylelkűnek tűnő ajánlatát hallva a szé
kely parlament késlekedés nélkül írt ki 
népszavazást, éppen december elsejére.

Disznósörtényivel ugyan, de a szavazá
son a csatlakozni vágyó megalkuvók kere
kedtek felül az éhhalálra is kész önérzete
seken, így december elseje kétszeresen is 
román nemzeti ünneppé vált, Kézdivásár- 
helyen pedig a vézna nyárfacsemeték sze
gélyezte, valamikori kormányépület felé 
vezető utat illőbb, a két összeboruló nem
zet örömét kifejező névre, Egyesülés su- 
gárútra keresztelték.

HAJÓS ESZTER

Otthagytam magam
Basque: Kamehameha

Mi történt, miután elfutottam? Megtör
tént-e velem az, ami elől futottam? Kicsit félek, 
hogy igen. Csupa seb voltam, amikor hazaér
tem, és nem emlékeztem, miért fáj mindenem. 
Csak elfutottam és otthagytam magam. O pe
dig valószínűleg nem tett semmit, ő olyan. 
Mondjuk gondolhattam volna. 0 sohasem 
tesz semmit, hogy megvédjen, csak azt mond
ja, amit hallani akarok, ezt jól megtanulta. Én 
meg nem mondok inkább semmit, ő úgyis job
ban tudja mondani, amit én mondanék.

Meg kellett volna mondanom nekik, ne 
bántsák, de bántottak, én meg félek. Minden 
ütés fáj. Utálom, ha megütnek. Azt mondta, 
ennek semmi értelme, mindenki menjen haza 
békén, hogy nem lehet ebből a helyzetből ki
hozni semmi jót, s ha nem jó senkinek, akkor 
mégis minek. De ők közelebb jöttek és én at
tól rettegek, utálom, ha közel jönnek, borzal
mas szaguk van. A szőré? Az izmoké? 0  meg 
akkor megállt egyenesen, érdekes, én épp 
görnyedtem már, mint akit megütöttek.

Pedig még nem. Tele volt sebekkel, úgy ver
gődött haza, mintha a szél is összevissza vag
dalta volna útközben. Én meg az ágyban fe
küdtem és nem akartam törődni vele, hogy 
fázik, hogy éhes, szarul van meg minden. Be

szélt volna, arról, amit nem akarok hallani, 
na ezt nem, ilyenkor mindig inkább a szagok
ra fókuszáltam, a színekre, valami cipőfűzőre, 
hogy az honnan jött, aztán mi lett. Alszom, je
leztem neki, szóval te is alszol, és tényleg, már 
össze is esett. Ennek roppantmód örültem.

Holnap majd megbeszéljük, mi történt, 
vagyis hát ő beszél, én meg mutogatom ne
ki a fák illatát meg a napsugarat, meg hogy 
milyen kellemes szellő fúj, az csak segít, nem 
bírnám elviselni, ha megtudnám, mit tettek 
velem. Aztán újra kimennénk, és talán ő fut
na el legközelebb, ne érezzem már magam 
annyira rosszul, amiért mindig elfutok. Per
sze nem ezért futna el, hanem csak úgy, len
ne rá ok, mindig van. Nehéz a takaró. Sem
mire sem emlékszem. Átölelem.

Itt vagyok úgy amúgy
Basque: Kamehameha

(az egyik elindul megkeresni a másikat, aki 
valahol nagyon mélyen van, talán épp ás va
lamit, egy gödröt vagy mit) 
szerintem vissza kellene jönnöd, 
itt vagyok.
igen, tudom, hogy itt.
(az e g y ik  a  gödör p e re m é n é l á ll, b e lee jti az
e g y ik  p a p u c sá t)
hallod, leesett a papucsom.
hallottam.
jó mélyen lehetsz, ha ilyen hangos, nem tört 
össze nagyon?

a papucsokra nem jellemző, hogy összetörnek.
(az egyik néz lefelé, a másik nem néz fölfelé,
biztos ás még mindig)
nem dobod vissza?
nem tudom, merre vagy.
nem lep meg. ha szeretnéd, lemegyek...
ne gyere, nem érek rá.
.. .és segítek felhozni a bőröndöt is.
(a másik a bőröndöt keresi a szemével, de min
denütt a kihányt földet látja) 
nagyon nehéz, nem lehet fölemelni, 
de hát valahogyan elmentél, 
el, az igaz. érdekes, 
segítek.
(megtalálja a bőröndöt, kilátszik egy földku
pac alól a sarka) 
föld is van rajta, 
kiássuk.
én most mást ások.
(az egyik beleejti a gödörbe a másik papucsát 
is)
feleslegesen fáradozol, nem lehet fölemelni, 
akkor ásd csak el.
napersze. különben se tudsz lejönni, én is csak 
úgy tudtam, hogy fönt voltam és elkezdtem le
felé ásni, és leértem ide, ahol most vagyok, 
aha. érdekes, akkor én is leássak? 
nem érsz utol.
(az egyik keresi a másikat a sötétben, de nem 
lehet látni, még egy sarkot se, semmi) 
jó, megvárlak.
várhatsz, azt lehet, csak épp másfelé haladok 
és nehéz a bőrönd, 
túl sok felesleges dolgot cipelünk, 
hülyeség, itt vagyok.
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SOLYMÁR ANDRAS

Szajkó
A peron védőkorlátja teljesen hiányzott, 

Ábel a szélén ülve lábát lógatta. Az alat
ta elterülő feneketlen mélységben fogas
kerekek úsztak a gomolygó füsttengerben, 
s mint megannyi bálna szomorú énekét, 
eregették a fémes csikorgást. Hasissal fű
szerezett cigarettájának csikkjét lepöccin
tette, s míg szemével követhette, nézte zu
hanását. Azon gondolkozott, hány percbe 
telhet, mire földet ér, s milyen is lehet az a 
föld, ami fentről így néz ki.

Felállt, s a peron legszélén egyensúlyozva 
élvezte a bódulatot. Izgalmasnak és roman
tikusnak érezte a tényt, hogy egy kósza szél 
most játszi könnyedséggel megteheti azt, 
ami annyi orvgyilkosnak nem sikerült.

-  Gróf úr!
Dúdolni kezdett egy nótát, amit a dokk

munkásoktól hallott, s mivel annyira kü
lönbözött az addig hallott ósdi melódiák
tól, ez a vidám, mocskosszájú dal lett a 
kedvence. Ez testesített meg mindent, ami 
máshol van, távol a fellegváraktól, távol a 
steril buroktól.

-  Gróf úr!
Elvégre ezek a mennyekre aggatott szi

getek, a maguk tökéletesen kialakított ar
chitektúrájukkal, a tavakkal, erdőkkel, 
berkekkel, dombokkal és mezőkkel nem 
többek, mint díszes börtönök, tízezer láb 
mély falakkal. Hát lehet szabadnak lenni 
egy uradalmon, amit fél óra alatt keresz
tüllovagolhat? Mivé lesz az ember, ha min
dig csak ugyanazt a...

-  Gróf úr!
-  Mi van?! -  rivallt rá az őt szólogatóra.
Egy perc nyugodalma nem volt, egy pil

lanatra sem merenghet el elméjében anél
kül, hogy vissza ne rántanák a kegyet
len valóságba. Végignézett a szakaszon, 
ami kísérte, s máris pelenkás csecsemő
nek érezte magát. Mit keres egy felnőtt 
férfi mellett huszonkilenc katona, még
hozzá nem is akármilyen! Három mester- 
lövész, egy tucat rohamozó, öt bombász, 
három katonaorvos, egy tábori sebész és 
öt Dalia? Leginkább az utóbbiak idegesí
tették. Ahogy ránézett a három méter ma
gas, majd másfél méter széles páncélosok
ra, égnek állt a haja. Miért érezné magát 
biztonságban, mikor öt atommeghajtású, 
gépágyúkkal felszerelt gőzgép kíséri?

-  A Fellegjáró hamarosan befut. — 
mondta a százados a gépezet mélyéről. — 
Kérem foglalja el helyét.

Ábel tettetett ijedtséggel kereste a hang 
forrását, forgolódott, közben jajveszékelt:

-  Oh, Istenem, ki beszél? Ki ez a bor
zasztó szellem a gépben?

Az egyik páncélos előrelépett, s kezével 
felnyitotta sisakrostélyát. Azzal a merev, 
hideg, acélos tekintettel, amilyen csak a 
veteránoknak van.

-  Kun Ferenc százados, szolgálatára. 
Kérem, foglalja el a helyét.

Ábel morogva, de engedelmeskedett. El
távolodott a kikötőoszlopoktól, s megállt, 
arccal feléjük fordulva. A négy páncélos 
közrefogta, lassú, csattogó léptekkel. Fúj
ták a gőzt, s hallani lehetett a hidraulikus 
szivattyúk sziszegését, meg a reaktor züm
mögését. Utált beállni közéjük, a hátukon

cipelt hatalmas fémdoboz úgy sütött, mint 
egy kemence. Mintha négy időzített bom
ba közé szorult volna. A százados is mel
lécammogott. A mesterlövészek elfoglal
ták helyüket, a rohamozok szétszóródtak, 
a bombászok előkészítették gránátaik, az 
orvosok meg a sebészek a Daliák mögött 
várták az esetleges bevetést.

Ábel újabb cigarettát sodort magának, s 
jócskán megszórta hasissal. Szüksége volt 
a bódulatra. Az egyik páncélos hátának 
nyomta a cigarettát, s az szinte azonnal 
parázslani kezdett. A Daliák zümmögésé
től nem halottá a Fellegjáró kísértetiesen 
lágy sikolyát, csak akkor vette észre, mikor 
a szürke üvegszálas váz kibukkant a kö
zeli felhőből. Szabvány császári vákuum
cirkáló volt, szivar alakú, két gyűrűként 
körbefutó fedélzettel. Az oldalán sávokban 
rögzített vázon golyószorók és ágyúk sora
koztak. Mindenik a peronnak szegeződött.

-  Valami nincs rendben -  morogta a 
százados. -  A fegyverek élesítve vannak, a 
protokoll ellenére... húzódjon mögém, gróf 
úr. Fiúk, készenlétbe!

Nem volt idejük rá. A gépágyúk sortü- 
ze másodpercek alatt letarolt minden ka
tonát a peronon. A Daliák vállai össze
koccantak, ahogy védőfalat képeztek a 
középen álló századosnak és Ábelnek, s a 
reájuk záporozó, lepattanó golyók hangjai 
csengettyűszólamot zengettek.

-  Visszavonulunk! Szétszóródva! Az in- 
dóházba! Minden páncélos hátramenetben 
fedezzen egy gyalogost! S gépágyútüzet 
arra a hajóra, a szentségit!

A jól képzett egység azonnal követte a 
parancsot. A tábori orvosok beálltak egy 
egy Dalia mögé, s kimozdultak oldalra, 
hogy szétszóródva kezdhessék meg a visz- 
szavonulást.

-  Gróf úr! Hátráljon! -  kiáltotta a szá
zados, de válasz nem jött.

Fogát csikorgatva fordult meg, annak 
ellenére, hogy tudta, ez az életébe kerül
het, hisz felfedi a reaktort, a páncélos leg
sérülékenyebb részét. Ábel összegörnyed
ve makogott, rettegésében majdhogynem 
katatón állapotban. Hatalmas ágyúdör
gés rázta meg a peront. A százados meg- 
pördült a tengelye körül, épp időben, hogy 
lássa, ahogy az egyik egységének lesza
kad a karja, s egy darabka a reaktorból.

-  Ne! -  még hallotta a benne ülő kato
na hangjában a halálfélelmet, de a reak
tor biztonsági mechanizmusa bekapcsolt. 
A Dalia több pontján szürkés, grafittal dú
sított hab lövellt ki, s egy öt méter átmé
rőjű, megkeményedett szarkofágba zárta a 
gépezetet és a mögötte meghúzódó, ugyan
csak sérült katonaorvost. Olyan volt, mint 
egy kupac mocskos hó.

-  Gyula, fogd a grófot és menekülj! Én 
fedezek!

Három újabb ágyúdörgés, s míg sakk
ban tartotta őket a gépágyútűz, a hat em
bert másodpercek alatt megsemmisítette 
a tüzérség. A százados tehetlenül, meg
rettenve állt a taktikai egyszerűség előtt, 
amellyel lemészárolták őket. Már várta a 
kegyelemdöfést, amikor minden (elcsen
desedett. Csak a hűtőhab alatt fulladozó 
reaktorok pattogtak, s a szél vonyított.

-  Kun Ferenc százados! -  szólalt meg 
egy recsegő mikrofonon keresztül egy nő. 
-  Éz itt a Vox Populi! Hagyja a fiút a plat
formon, lépjen hátra, és szálljon ki a Dali
ából. Egy perce van, vagy tüzet nyitunk!

Az öreg katonának leesett az álla. Mió
ta közlekednek ezek a rongyos csirkefogók 
császári fellegjárókkal? Hát így felvitte az 
Isten a dolgukat, hogy bosszantó cselszö
vőkből nehézfegyverzettel támadó hadse
reggé szerveződtek? De agya egyből kap
csolt. Még élnek, s ennek egyetlen oka, 
hogy a ficsúrt élve akarják. Hát akkor...

Válaszra se méltatva a támadókat meg
fordult, eldobta a gépágyúját, felkapta a 
még mindig sokkos állapotban levő fiút, s 
teljes gőzzel megfutamodott a legközelebbi 
párkány fele. A csatahajó tüzelni kezdett, 
de a lövedékek jóval mellette csapódtak 
be. Nem rá céloztak, ahhoz a rakománya 
túlságosan értékes volt. Egy nagy dobba
nással a mélybe vetette magát.

— Mit csinál? — ordította Ábel, kit a 
szembevágó szél magához térített. — Ha
lálra zúzzuk magunk!

— Még mindig jobb, mint fogolyként ki
szenvedni egy elfeledett börtönben -  rö
högte a százados.

Élvezte a repülést, s teljesen figyelmen 
kívül hagyta a fiú kétségbeesett zokogá
sát. A zuhanás belevetette fiatalkori em
lékei tengerébe, mikor még deszantosként 
szolgált. Szebb idők, szebb egek és szebb 
földek alakjai derengtek, s a néhány má
sodperc alatt újraélte az emberöltőt, ami
kor még a lenti világhoz tartozott.

A sárgás színű? vegyszagú szmog az ar
cukba csapott. Ábel fuldokolni kezdett, 
szűzies tüdeje nem szokott efféléhez. Az 
ejtőernyő kicsapódott, s megtörte a zuha
nást. A százados igyekezett egy megfele
lő helyet találni a landolásra, de harminc 
lábnál messzebb nem látott. Hát bízott 
benne, hogy szilárd talaj van alattuk.

Egy gyenge bádogtetőt ért a lába, ami 
azonnal beszakadt alattuk. Az ernyő fel
akadt, s háttal zuhantak tovább. Kun Fe
renc, amint úgy gondolta, hogy mindjárt 
földet ér, feldobta Ábelt a levegőbe, remél
ve, hogy már nincs sok a földig. Szinte 
azonnal nekicsattant a talajnak, s a sikí
tó Ábel tán alig négy méter magasról es
hetett. Mégis, lába megcsúszott a Dalia 
fémmelkasán, s az ocsmány rettegést ma
lacszerű visítás követte.

A százados talpra állította a gépet és ki
nyitotta a pilótafülkét. A hátán cipelt re
aktor nyikorogva fordult oldalra, s a Da
lia hátlemezei is kicsapódtak. Az ősz hajú, 
sámsoni termetű katona eltörpült a vas
ember mellett. Csizmás lábai a gép térdé
ben álltak, kezei a könyökében markolták 
az irányítókarokat, miközben a gép ágyé
kánál kialakított nyeregben ült. Termetét 
meghazudtoló fürgeséggel ugrott ki, s ro
hant oda a sebesülthöz.

— Nyugodj meg, kölyök, csak egy ki
ment boka. Mégcsak sínbe sem kell rakni 
— mondta gyors vizsgálat után.

— Kölyök? — horkant fel Ábel. — Mit kép
zelsz magadról, te paraszt?

De a százados már szedelőzködni kez
dett. Lekapcsolta a Daliát, s a belsejébe 
rejtett tárolókból kiszedte értékeit: egy ke
véske pénzt, egy pisztolyt, egy kést és egy 
zsebórát.

— Hozzád beszélek, szolga! — ordította 
magából kikelve Ábel, ahogy dühe meglo
vagolta fájdalmát.

— Nagyon jól figyelj, taknyos, mert az 
életed múlik rajta -  guggolt le mellé kí
sérteties nyugalommal. — Nekem keve
sebbet ér a te életed, mint egy csótányé,
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Székely lan: Coltrane összes

amit gondolkodás nélkül eltaposok. De katona 
vagyok, és megbíztak egy feladattal, hogy Gróf 
Bánffy Ábelt hazajuttassam, miután meglopta 
családját, és megpróbált világkörüli útra indul
ni. Hát ezt fogom tenni. Azonban, mint mostanra 
tán feltűnt, a terv gajra ment. Lezuhantunk az 
iparnegyedbe. Én itt születtem, ismerem, mint 
a tenyerem. Tudom, mit tennének veled, ha rá
jönnének, honnan való vagy. Láttam már hason
lót. Tudod, ezek az emberek olyanok, mint a ve
rembe vetett, kiéheztetett kopók. Egy dolog van, 
amiben nevelkednek, ami formálja őket, ami úgy 
itatja át lelkűket, akár egy vallás. Az pedig a faj
tád iránti gyűlölet. Elég, ha megszólalsz, már rá 
is jöttek, ki vagy valójában, akkor pedig végünk 
van. Úgyhogy vagy süketnéma gyogyósnak tette
ted magad, és teszed, amit mondok, vagy pedig 
eszméletlenül teszed meg az utat a következő' ki
kötőig. Majd, miután biztonságba helyeztelek, is
mét visszatérhetünk a formalitásokhoz. Világos, 
mint a Nap, ami sosem süt le ide, igaz?

Ábel nagyot nyelt. A félelem úgy öntötte el, 
mint birkát, ki farkasverembe esett. Büszkesége 
leköltözött a gyomrába, ugyanoda, ahova a go
lyói is felhúzódtak. Bólintott. A százados felsegí
tette, és hóna alá nyomott egy, a közelben talált 
szénszálcsövet mankó gyanánt. Gyors felderí
tés után rájött, hogy egy elhagyatott gyárépület
ben vannak. Tudta, merre a kijárat. Az apja is 
ugyanilyen szabványtelepen dolgozott.

-  Gyere, hosszú út áll előttünk.
-  A Daliát itt hagyja? -  értetlenkedett Ábel.
-  Sokat kell még tanulnod, fiú. Világkörüli út

ra indultál, de hamar rájössz, hogy egy másvi
lágba keveredtél. Itt nem véd meg a vas.

Ábel bicegve a százados után eredt. Furán 
érezte magát. Izgatottan. Boldogan. Kalandra 
készen. Akár egy kalitkában nevelt szajkó, első 
napján a szabadban.

ANDRE KRISZTINA

Pacaszenny
Színes levelek virítottak a fákon: 

barna, sárga, zöld pacák. A három 
szín árnyalatai egymással csatáztak a 
helyért, az egyik nem ért véget, már 
kezdődött a másik, éles határvonalak 
nélkül terítették be az erezetet. A fa 
törzsének dőlve üldögélt, az első késő 
őszi fagy után újra felmelegedett idő
ben élvezte, ahogy csípi a szemhéját a 
napsugár.

Nagyokat szippantott a levegőből, 
elengedte magát, a gerince tökélete
sen illeszkedett a fa kérgéhez. Nyúj
tózkodott egyet, megpillantotta a 
foltos levéltűpárnát, majd elmosolyo
dott: a tájképekről jól ismert giccses 
színkavalkád így, jobban megnézve, 
nagyon is szerethető volt. Egyik na
rancs foltban megbújt egy tollpihe, a 
másik levél erezetével párhuzamosan 
ökörnyál maradványa futott, a har
madikon egy csápdarabka pihent.

A világot egy picit jobban értők 
nyugalmával örült a tökéletlenségnek. 
A hűvös föld okozta csípős érzés a lá
baiban erősödött, a fa kérge kényel
metlenné kezdte tenni az ücsörgést, 
mégis végigfutott rajta az érzés, hogy 
minden a lehető legnagyobb rendben 
van és lesz.

Libabőr futott végig a hátán, kar
jain, erős és hűvös fuvallat zörögtette 
meg az őszi lombot. A dércsípte levelek 
sorra potyogtak le.

Lámpaoltogató
A molylepke gyorsan szaporodik. 

Repked a ruhásszekrényben, az élés
kamrában, és nyomokat hagy maga 
után: a fiatal lepkécske csak élvezi a 
molylétet, ürüléket potyogtat, a pici
vel idősebb után lárvák maradnak. 
Attól függően, hogy milyenek a kö
rülmények, a lárva néhány nap alatt 
fiatal molylepkévé válik, és kezdődik 
az egész elölről. Kétséglepkékké vál
toznak: jönnek-mennek a nyelőcsőben, 
rátelepednek a gyomorra, gombócokat 
és karikákat gyártanak. A hajhagy
mák undorodni kezdenek a fejbőrtől, 
az agyredőnyökben szétfolyó kérdője
lekből felkiáltójelek lesznek. A szem 
elé hártya kerül, az látszik csak, ami 
elég fekete ahhoz, hogy kiugorjon a 
sok csillogásból.

Amikor kellemesen melegít a napsü
tés, de csak azt lehet észrevenni, hogy 
az ökörnyál összekeveredett egy pók
kal, amelyik egy sokat megélt légyen 
csámcsog, s őket pofozgatja egy törött 
lábú macska.

Néhány nap elteltével ezek a mo
lyok beleragadnak a csapdába, és már 
csak az ajtónyitás okozta légáramlat 
az egyetlen hajtóerejük.

így múlik el a kétségmoly, helyet 
adva öccsének, fiának, unokájának.

Néha, amikor a legutolsó már el
pusztult, és a következő még nem tud 
repülni, elő-előbukkan gyűlölt unoka- 
testvérük, az örömmoly, aki rövid éle
te alatt óriási molyvigyorral röpköd 
a lekvárok között. Az első ajtónyitás
nál kimerészkedik, megnézi a többi 
szobát, megerősíti a szemhéj zsilipéit, 
fejbőrhöz simogatja a hajszálakat, ki- 
pucolgatja az értelmetlenségek miatt 
túlforgolódott gödrökből az ágynemű 
darabjait, majd bután és gondtalanul 
mosolyogva belerepül a csapdába.

Szálcsendkirály
Akárhova ment, kávéillat követte. 

Mint egy simulékony árnyék, úgy ka
paszkodott benne, nem túl tolakodó- 
an, de mindig felismerhetően.

Valahogy megnyugtató volt ránézni: 
szeme a két gesztenye, homlokáról feje 
búbjára menekülő galambgombaszínű 
haja, ételmaszatokkal töltött gödröcs- 
kéi keretet adtak a fáradt arcnak.

Bármiben volt szükség tanács
ra, hozzá fordultak: villanyszereléstől 
kezdve szerelmi ügyeken át kompozíci- 
ós kérdésekig mindenhez értett annyi
ra, hogy hozzáértően tudjon bólogatni 
és olyan érdeklődőén figyelni, hogy az 
illető észre se vegye, hogy a saját kér
déseire válaszolgat.

A megfelelő sóhajok után feltett ap
ró kérdésekkel elvezetett minden
kit addig a részig, amikor már nincs 
szüksége megerősítésre, majd elen
gedte őket.

A csókja kávéízű volt, az ajka érin
tése azt az érzést keltette a másikban, 
mintha egy madártejből elszökött 
habgaluskával harcolna a két száj.

Sokszor próbált szerelmes lenni, de 
évekig csak szeretni tudott: a minden 
testrészét kékre ölelő társak hordája 
után óvatosan hitte el, hogy jöhet vala
ki, aki sose szorítja el a vérkeringését.

Ebben az óvatosságban élte meg 
hatvan évét, ezzel a majdnem kész ér
zés okozta elégedettséggel halt meg.

André Krisztina: 1995-ben született Csíkszeredában. Jelen
leg végzős hallgató a marosvásárhelyi Sapientia EMTE kom
munikáció és közkapcsolatok szakán.

Borcsa Imola: 1990-ben született Kézdivásárhelyen. A ko
lozsvári Iuliu Haţieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 
végzett 2014-ben. Jelenleg Kolozsváron él.

Hajós Eszter: 1990-ben született Budapesten. A Károli Gás
pár Református Egyetem mesterképzős hallgatója.

Solymár András: 1992-ben született Székelyudvarhelyen, 
Szovátán nőtt fel. Jelenleg a kolozsvári BBTE klinikai pszicho
lógia és pszichoterápia szakára jár.

Székely lan: 1993-ban született Kolozsváron. Jelenleg a bu
dapesti Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanul festészetet. 
Blog: ianworx.tumblr.com.
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ŞTEFAN MANASIA 

Majomálom
(Vis de maimuţă)

Kizuhantunk a Paradicsomból, hogy föltaláljuk a lézersugarat 
és a fogkrémet. London fölött a V-ket. A penicillint.
...az ókori Egyiptomnál vénebbek vagyunk. Ez járt 
fejemben ébredéskor. A Kert lombja közt 
sosem látott parazitákkal ékes, pompás 
emlősök. Szétcsúsztunk a szemüveg, a kerékpár 
feltalálásakor. Köszönöm, hogy jó estét köszönt.
Vak és süket vagyok. Anya, én majdnem 89 vagyok. 
Számontartani se könnyű, hát még viselni. Az ókori 
Egyiptomnál vénebb vagyok. Gépies lépések, figyelik 
vizenyős szemek, a zöldajtós lakásba tartanak.
Petrozin és melankólia-bűz.

Majomálom (a lusta)
Vis de maimuţă (leneşul)

Mellkasomba nyúlsz, mint egy sugárba.
A vékony gyökerek, a lagúna levelei 
alig rezdülnek.
Sokezer bíboros, mint peplum, félrehajlik, 
két tenyered az iszapban elmerül.
Én már fönt vagyok a koronán, 
a százlábúak között. Az ég, a déli üstökös, 
a méregfolyamok. Belémhatolnak, 
csak a tanin fekete vizében 
ülnek el. Bordáim közt matatsz, 
széteső gomolya a nap. Felemelkedtem. 
Tagok, szőrös tagok 
takarják a nyomokat, el.
Ismétlés, önmegtartóztatás két évszaka -  
távolban füstölög a törzs.

Jön a  majom a koponyáért
(Maimuţa vine să-şi ia craniul)

Itt az apokalipszis, az államok űrállomásra küldik 
kiválasztottjaik (tudósok, művészek, poéták, mérnökök; 
teológusok szóba sem jöhetnek.) Lent, 
süldőlány-sorozatgyilkos, differenciálatlan kannibál. 
Késnyelek, baseball-ütők, meggörbített csövek, 
horgok és bárdok. Golyók és láncok. Kalapácsok. Ébredni 
próbálok, némák az izmaim, mintha 
víz alatt harangoznék.

Majomálom (Pantanal)
Vis de maimuţă (Pantanal)

Hadd mondjam mégis el: tálakat hoztak 
óriás, arany turbánok fölött. Térdig vörös 
iszapba ásva dúdoltak néma dallamot. Némák

Ştefan  M anasia (Piteşti, 1977) költő, irodalom kri
tikus, lapszerkesztő. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudo
mányegyetem Bölcsészkarán szerzett román és angol 
irodalom- és nyelvtanári szakképesítést. 2003-tól a Ko
lozsváron megjelenő' Tribuna című román nyelvű irodal
mi-művészeti folyóirat szerkesztője. 2008-tól a Thoreau 
unokaöccse elnevezésű, román nyelven működő, kolozsvári 
Olvasói Klub alapítótagja, Bréda Ferenccel és Szántai Já
nossal együtt. Az itt olvasható versek 2013-ban megjelent 
Bonobo, avagy az űr meghódítása (Bobobo sau Cucerirea 
spaţiului) című kötetéből valók.

a kunyhókban kucorgó gyermekek, a vihartól 
bevágott ajtók, a szitakötő tágas teret mérő 
szárnya (tikfa-, banánfa berkek) néma.
A golyószóró néma lángokat okád.
A fák közt nyolcasokat írnak le a dzsipek, 
a motrok víz alatt kavarnak.
A lány megérkezett, leeresztette tálát, 
turbánja gyűrött sallangjával megtörli 
fénytől ráncos arcát. Agyagba mélyesztett 
lábakon áll, merő egy büszkeség, 
akár egy éppen vizelő tapir.

Majomálom (bonobo)
Vis de maimuţă (bonobo)

Kaméleonok, lemúrok 
nyomják a mellem, gyöngyös 
fivérek, selymes szurikáták.
A tűz belobogja nyugaton az eget, 
mint sokmillió éve, a tűzálló ruhák 
az utolsó termeszvár, hajtások, fák 
felé siklottak el, hipnózis alatt 
szurkálnak (Mégis mi folyhat 
a párás üveg mögött?), egy 
meglehetősen különös programhoz 
csak úgy összeterelnek bennünket. 
Az egekben az ördög 
ugyanazt a rózsaszín masnit 
biggyeszti föl, az állatvilág goes 
fuckin’ down, elszenesedik 
elpusztul a föld

Bonobo
(Bonobo)

A fásultságig gyűlölöm az írástudókat -  
az emberiség eme sérveit -  a krematóriumban 
készült képeket, viliódzó 
nárciszizmusuk -  tangerine colour 
hogy a fejlődés csak mások 
kommunikációs csatornáit eltömve, 
erőszakkal, a főemlősök 
kannibalizmusával elképzelhető.
Ha rajtuk állna, űrvérzést indítanának be, 
hogy biztonságos modulunkról a nyári 
napéjegyenlőség idején bámuljuk őket.
És visszaállítsuk az oldalaikat. A szteroid- 
betűket. Hogy a Közös Galaktikus Bank 
falába helyezzük befagyasztva őket -  több 
évszázados békét és szegregációt követően, 
a szépia-robotok Kora, a degenerált 
szimbióták uralmának megdöntése után...

Bonobo
(Bonobo)

A növényi tápláléktól nem múlik az émelygés.
Az illatos gyümölcs nem enyhíti az undort.
A testet tisztítja a rizs, de orrunk fölött
az emlékezet narancssárga fellegei úsznak,
visszás, gyilkos árnyékok gyanánt. Megtanultuk,
hogy nem kell bosszút állni, sem elsiratni az elhulltakat.
Tired, so tired of you, megtanultuk
tiszteletben tartani jogod, hogy szenes,
kék matrjoskádban gettóba vonulj,
hasonlatosan azokhoz, akiket gigászi
robbanásokkal kiszűrtél. Sírásuk ereket nyúz,
és gyermekeidet örökre megtermékenyíti!

LÁSZLÓ  NOÉMI fo rd ítá sa i
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ANTAL BALÁZS

A Kreón 
bolygó költői
Aznap, amikor a galaxis legnagyobb 

költője, Cirkori Gejzír az udvarba láto
gat, Múltán császár székvárosába már 
reggeltől sorra érkeznek a mélyűrjáró ha
jók és naszádok a birodalom végvidékei
ről. Mindenfelé arról susmorognak, hogy 
a császár nem csak kegyenceit, de neves 
művészeket, zenészek, festők, szobrászok 
mellett természetesen poétákat, sőt, még 
hússzobrászokat és testelőadókat is oda
rendel az esti fogadásra. Úgy hírlik, sen
ki sem utasítja vissza a meghívást, min
denki látni akarja Gejzírt, a távoli, ködös 
Cirkor bolygó szülöttét, hogy egypár szót 
válthasson vele, vagy legalább az ujja be
gyével egyszer, minthogyha véletlen ten
né, megérinthesse.

A Császári Artifex Univerzálé dékán
ja, Bani professzor fogalmazza meg és 
olvassa fel a tervek szerint az üdvözlő
beszédet, egyszersmind a székfoglaló 
méltatást, hiszen Cirkori Gejzír abból az 
alkalomból érkezik hozzánk, hogy beik
tassák az Univerzálé tagjai sorába. Híre 
jön, hogy a költő nagyon örül a megtisz
teltetésnek, úgy tudni, verset ír sebtiben 
a császár tiszteletére, melyet szemtől 
szemben szeretne felolvasni. Amikor 
Bani professzor magához hívat, sejtem, 
hogy erről lesz szó.

A miénk egy kicsi rendszer. Annyi 
rossz dolog történik odakint. Ide egy ide
je már, megfogadva a császár intelmét, 
nem engedjük be a kintet, s innen meg 
nem kürtöljük világgá, hogy mivelünk 
mi van. Meghúzódunk a sötét zónában. 
Mert odakint csak nevetségessé tennék 
a Kreónt tokkal-vonóval -  a galaxis pe
rifériája csakis vicc tárgya lehet mindig 
mindenfelé. Volt idő, amikor ez így ment, 
de a császár ezt végképp megváltoztat
ta. És nem várt pártfogóra talált Cirkori 
Gejzírben. Akinek a művészetével tör
ténetesen akadémista korom óta foglal
kozom. Mert én — hivatalos engedéllyel 
— olyan költőket olvasok, akik odakint 
vannak. Akik kint rekedtek. S akik kö
zül most a legnagyobbnak, váratlan 
kegyként, a császár által életre hívott 
baráti társaság, lám, címet adományoz. 
Kvázi polgárjogot.

Mint életműve legjobb kreóni ismerő
jét, engem ér a megtiszteltetés, hogy fo
gadjam Cirkori Gejzírt a fényes udvar
ban, tartsam  szóval, legyek a kalauza. 
Én, aki a palotában nem csak, hogy ko
rábban sose jártam , de az udvarnagy 
egyszerűen nem bírja a fejembe verni 
most sem, mikor már itt vagyok pár he
te, mi merre hány méter, meg ilyeneket. 
Okításom alatt ezerszer elmondja, még 
nem találkozott más ennyire nehéz fejű
vel. Ami azt illeti, könyvtári kutatószo
bámon kívül sehol sem ismerem ki ma
gam igazán. Ott szokásom találkozni

Cirkori Gejzírrel, nem ilyen fényes kö
rülmények között, bár ott csak képlete
sen és képzeletben, hisz bár milliószor 
álmodtam a valódi találkozásunkról 
már, még soha nem láthattam  szemtől 
szemben. De lám, ennek is eljön a napja.

Külön emelet áll a fogadóbizottság 
rendelkezésére, nekem is van itt szobám, 
közvetlen a professzoré mellett. Rajta kí
vül is csupa híresség neve az ajtókon, a 
másik szomszédom a névtábla szerint 
Kószik Kőszál, aki előbb belső ellenség, 
utóbb a birodalom poéta laureatusa lett, 
és aki egyelőre még nem érkezett meg az 
aszteroida-övben kijelölt kényszerlakhe
lyéről. A dékán viszont már vár rám.

Az elmúlt másfél nap, mióta a vers
nek híre jött, azzal telik, hogy Gejzír al
kalmi költeményeit elemzem, mégsem 
tudok sokat mondani róla Bani profesz- 
szornak meg Monnaie császári főminisz
ternek, aki szintén nagyon kíváncsi rá, 
hogy mire jutok. Számtalan köszöntő és 
köszönő vers, alkalmi költemény került 
ki keze alól, többnyire frappáns dara
bok, egyik szomorkás, másik vidámabb, 
de valahány, egyként emelkedett. Meg
esik, hogy nem jól sül el egy-egy felolva
sás, ám szándékosságnak nyomát sem 
találom. Egy híján mindegyiknek ko
moly visszhangja kel, bár a legtöbbről, 
lévén az univerzum valamely távoli fer
tályán hangzik el, csak közvetett híre
ket tudok beszerezni még az engedé
lyemmel is. Mindebből bármi kisülhet. 
A professzor bólint, részéről ennyivel le 
van tudva, hanem a főminisztert mindez 
nem elégíti ki. Mennyire vagyok elége
dett a császár felkészültségével, kérde
zi elém tolva a legutóbbi tesztet, melyet 
Cirkori Gejzírről feltett kérdéseimről 
tölt ki uralkodónk. Nagyot nyelek, nem 
mondhatok semmi rosszat sem erről ne
ki, mondom. Annyit biztosan tud a köl
tőről, mint amennyit a költő róla. Válasz 
helyett hallgat és metszőn figyel szigorú 
szemével.

Azután azt mondja, szerezzem meg 
Cirkori Gejzírtől még a felolvasás előtt 
azt a verset. Különben hiába a kiváló fel
készítés, egy pillanat alatt minden ösz- 
szedőlhet. Hivatkozzam arra, hogy a bi
rodalmi lapok holnap megjelentetnék. 
Csak egy fájl, értetlenkedik, amikor lát
ja rajtam, hogy nem lelkesedem az ötle
tért. Nyilván fogalma sincs róla, hogy se 
Gejzírnek, se nekem nincs adatimplan- 
tátumunk, hogy sutyiban valahogy le- 
tölthessem. Mások nem problémáznak 
az ilyesmin ennyit, teszi még hozzá. Az 
Univerzálé tagjai mindig készségesen 
bemutatják a munkáikat a nagyobb bi- 
ennálék előtt, még csak kérni se kell 
olyan nagyon. Ez meg még csak nem is 
tagja az Univerzálénak, mondja. A pro
fesszorra nézek, szeme se rebben. Végül 
a leggügyébb érvet hozom fel, hogy most 
már az lesz. Akkor meg egyszerűen tá
jékoztassam róla, hogy a tagok között ez 
így szokás, vonja meg a vállát, és még 
hozzáteszi, hogyha én nem, akkor ő majd 
kitalál valamit.

A végén a professzor még négyszem
közt is beszélni kíván velem, arra  kér, 
nézzem át az esti beszédét, fűzzek hoz
zá nyugodtan megjegyzéseket. Addig
ra már szinte minden szavát átírom 
legalább ezerszer, bár tulajdonképpen 
anyagot is én gyűjtöttem a szöveghez, 
úgyhogy ismerőseim a mondatok. Lá
tom, mely korábbi megjegyzésemet fo
gadja el a professzor és melyeket nem. 
Ezeket újra a sorok fölé kanyarítom.

Nehéz a munka veled, hogy nincsenek 
implantjaid, mondja, amikor átnyújtom 
a papírt. Ez már igazán nem sok vál
toztatás, biccentek bocsánatkérően. Vá
rom, hogy a főminiszter szavaira vala
mit reagáljon, hisz mégiscsak a művészi 
szabadságról esett szó, de semmi egye
bet nem mond. Azután megkérdi végül 
mégis, mit gondolok, de őszintén, a csá-
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szár felkészültségéről. Jobb előre tud
ni, minthogy a végén érjen bennünket 
arculcsapás. Neki négyszemközt eláru
lom, hogy szerintem nem megy valami 
jól, de máris megbánom, amikor elborul 
az arca. Még mondanék valamit, de csak 
int. Vége a konzultációnak. Aztán még
se, mert utánam szól. Hogy ez a Cirkori 
Gejzír szeret-e gúnyolódni, azt kérdezi. 
Azután tényleg vége.

Sok apró dolgom van, mindenkit meg
keresni, végső eligazítást adni és vég
képp eligazodni a termek közt nekem 
magamnak is. A művészek, akikkel ta 
lálkozom közben, egyöntetű elragadta
tással beszélnek a császári palotáról, a 
készülődés grandiozitásáról. Kíváncsiak 
a vendégünkre, akit az adatcsatornák 
lekorlátozása miatt eddig nemigen vizu- 
alizálhattak, a képzeletükben pedig egy
szerűen nem fér el. És persze vágynak 
a császár látására is, akinek az egészet 
köszönhetik.

A látogatás fontosságát kihangsúlyo
zandó, a napokban újságok sem jelennek 
meg, csak az Univerzálé közlönye, mely
ben a császári rendelkezéseket publikál
ják. A Szépművészeti Közlemények kü
lönnyomata ma még azért befut, benne 
rövid, informatív tanulmányom, Bani 
professzor laudációja — természetesen 
az utóbbi javításaim nélkül —, valamint 
egypár helyi kókler költő üdvözlőverse, 
melyekről lerí, hogy fogalmuk sincs, ki
nek írják. Holnap megjelenik még egy 
különnyomat, amelyre a főminiszter is 
utalt, a maiak mellett abban a tervek 
szerint Cirkori Gejzír alkalmi verse is 
szerepel a császár válaszkölteményével 
együtt. Meg az én friss kritikámmal a 
kettejük poémáiról.

Ha jól meggondolom, császárunk éle
te sokban hasonlít Cirkori Gejzíréhez. 
Tulajdonképpen erre fűzöm fel Bani 
professzor üdvözlőbeszédét is, s a ma
gam tanulmányában is teszek egy ki
térőt -  igaz, ne titkoljam, hogy ezt meg 
a professzor javaslatára. Nehéz, sanya
rú gyermek- és ifjúkor a része mindket
tőjüknek, melyért aztán később bőven 
kárpótolja őket az élet, messianisztikus 
küldetésük beteljesítése. Még mindig al
kotóerejük teljében járnak mind a ket
ten. Le merném fogadni, hogy Cirkori 
Gejzír figyelmét sem kerülik el ezek az 
apró részletek. Különben nem nyilatkoz
na úgy, hogy mekkora tisztelettel gondol 
Múltán Császár Artifex Univerzáléjára, 
amelyhez fogható mecenatúráról még 
csak nem is hallott az egész galaxisban. 
Egycsapásra megtudja tőle mindenki, 
hogy létezik egy távoli, apró, Ödipa ne
vű rendszer, és abban a Kreón nevezetű, 
technikailag jóllehet elmaradott, társa
dalmi rendszerét tekintve is talán fur
csa, kis, zárkózott bolygó, mely azon
ban igazi kulturális világhatalom, egy, 
a szépművészetek iránt érzékeny, fogé
kony, azokban jártas és tehetséges ural
kodó vezetésével. Hogy honnan tudja 
mindezt Cirkori Gejzír rólunk, annak

> » »  folytatás a 1 5 . oldalról csak egy magyarázata lehet: mert kor
szakos zseni, aki jobban átlátja a galaxis 
működését annak hatalmasainál.

Itt kapcsolódik össze a hátán örök
ké röprakétákat hordozó, így aztán a 
talajtól mindig elemelkedve járó poé
tacsászár meg a testileg megnyomorí
tott, lelkében szárnyaló költőfejedelem 
sorsa ténylegesen. Ma pedig a fizikai 
találkozásra is sor kerül kettejük kö
zött. Ezt még majd meg kell írjam rész
letesebben is. Talán majd a két vers
ről szóló cikkben. Most még előbb arra 
kell figyelnem, hogy a rólunk és csá
szárunkról sebtiben alkotott kép meg is 
szilárdulhassák benne.

Az utolsó néhány óra a legnehezebb. 
Sorra futnak be a kései hajók, aztán a 
csillagközi teret szabadon hagyják az es
te főszereplőjének. Mindjárt arra gon
dolok, hogy talán nem leszek ott, amint 
kopognak, s az ajtómban Kószik Kő
szál áll, szobaszomszédom, kezében a 
SzéK  mai különnyomatát lobogtatva, hó
na alatt bőrkötéses mappával. Vigyo
rogva kérdi, bejöhet-e. Zavaromban azt 
kérdem, mikor érkezett és jól utazott-e. 
Legyintve jelzi, hogy semmiség az egész. 
Sok évvel ezelőtt írtam  róla egy kritikát 
a SzéKben. Arra is azt mondta utána. 
Semmiség az egész. Azután felségárulá- 
si perbe került történetesen éppen azért 
a könyvéért, amelyről én is írtam, majd 
még később — még mindig ugyanazért 
a könyvért -  lett koszorús költő. A kri
tikámat felhasználták mind a két eljá
rás során. Azóta egyáltalán nem írtam  a 
kreóni irodalomról semmit, csakis a pla
nétánkon kívüli költészetről. Semmiség 
az egész, azt mondta akkor is.

Most meg azt, micsoda nagy dolog, 
hogy mindketten itt vagyunk. Ő, aki
nek úgy tűnt, sosem bocsátanak már 
meg, és én, akiről meg mindenki azt hit
te, fütyülök arra, ami a bolygón folyik. 
És egyszerre központi szereplők lettünk. 
Szabadkoznék, hogy én ugyan jelenték
telen alak vagyok, de felüti a különnyo- 
matot a dékán szövegénél, rábök, egy 
mondatot hangosan felolvas. Épp onnan, 
ahol Cirkori Gejzír egyik nagy poémáját 
említi az írás. A hétszárnyas istenségről 
az öreg sosem tudna ilyet írni, mondja, 
meg hogy szerinte nem is olvasta, mert a 
Kreónon csak én olvastam meg ő, mutat 
magára. Tanácsokat adtam neki, mon
dom, kicsi idézet egy régi tanulmányom
ból. De Kőszál nem áll meg ennél. Nyil
ván professzor lesz most már belőlem, 
bólint, nem tudom, elismerően-e, vagy 
gúnyosan. Nagyot nyelek. Csak ne le
gyek zavarban előtte, azt mondja, mert 
ugyan, bár szerinte nemigen gondoltam, 
de nagyot lendítettem az ő életén is ezzel 
az estével most.

Semmit sem értek, amikor előhúzza 
hóna alól a mappát, felüti, lapokat csip
pent elő belőle és átadja nekem. Hogy le
gyen időm még megírni a két recenziót a 
holnapi számba, mondja és távozik. Hó
dolat az univerzum császárának az egyik 
címe, Üdvözlet a császár költőjének a má
siké. Rohannak bennem föl-alá a gondo

latok, de egyet sem tudok valahogy el
kapni. Hogy mi ez. Ha lenne implantom, 
gombnyomásra megírná, amit kell, rá
csatlakozva az elmémre és az érzése
imre. Ahogy a kreóni költők dolgoznak. 
Épp emiatt az implant miatt van, hogy 
nem nagyon érdekel, amit írnak. Most 
értem csak a lényeget, nekem se kéne 
gondolkodnom. De mivel nincs, keserves 
tízezer leütés áll előttem. Miközben egé
szen különös, másféle dolgok jönnek elő 
egyre-másra a fejemben.

Például már arra gondolnék, micso
da ragacsba kerülök, bár éppen csak pár 
napja vagyok a palotában, mikor az ud- 
varnagy rámnyit, hogy meghozza a fő
miniszter végleges rendelkezéseit az 
estére vonatkozóan. Vele jön egy hús
szobrász, két testelőadó meg egy hang- 
imitátor. Siessek a szöveggel, mondja 
az udvarnagy, nagyon sok dolgunk van, 
az este programjában számomra a lehe
tő legkomolyabb változás áll be, ne va
cakoljak. Megkérdi, fel tudom-e idézni a 
nagyterem helyrajzát, és mikor bólintok, 
keserűen bólint ő is, hogy nagyon jó, ak
kor csak felejtsem el. Másikat tanulunk 
meg. A protokoll szerint a fogadóállomás 
felé kellene mennem, de ő nem arra ve
zet. Hogy csak ne ellenkezzek. Közben 
nehezemre esik nem észrevenni, ahogy 
a hússzobrász méreget engem. A testelő
adók a mozgásom figyelik. A hangimitá- 
tor egy kütyüt tekerget.

Minden felgyorsul egyszerre körülöt
tem. Felfordult terembe érkezünk, éppen 
rendezés alatt áll, dizájnerek instruálják 
a szorgos munkásokat. A hússzobrász 
eltűnik a szerelvényeivel, hanem a két 
testelőadó szinte nekem esik, nem tudom 
követni, köröttem mi is folyik. Hogy mit 
és hogyan mozgassak, lengessek, hogyan 
is bólintsak, sorolják. A hangimitátor 
egy darabig magyaráz, azután arra kér, 
nyissam ki a számat, s villámgyorsan jó
kora golyót nyom le a torkomon. Mintha 
egészben lenyelnék egy tojásnyi méretű 
rezgő kocsonyát. Lassan kezdem megsej
teni, hogy mi folyik, de biztos csak akkor 
leszek, mikor a hússzobrász egy techni
kussal meghozza az élőszobrot, amelyet 
viselnem kell. A hátára már szíjazzák 
is a röprakétákat. Aztán meg az egészet 
rám. És onnantól nincs megállás.

így történik, hogy míg a kamerák előtt 
a beöltöztetett Kószik Kószál felolvassa a 
versét Múltán császárnak, s aztán a csá
szár felolvassa feleletül Kószik Kőszál 
versét, addig a másik nagyteremben, zárt 
láncú felvevők előtt, teljesen leárnyékol
va, Cirkori Gejzír versét sírva, könnyez
ve, jól beöltöztetve, röprakétákkal háta
mon végighallgatom én és még egypár 
kijelölt udvaronc meg titokszolga. Egyi
kük felolvassa a Bani mester szájába írt 
méltatóbeszédet, és aztán végül, átlépve 
az elképzelt protokoll határát, odalebe
gek Cirkori Gejzírhez és megölelgetem, 
könnyezve, a császárhoz méltóan kiké- 
kített élőtestszobor pupilláival bármit is 
alig látva. És ez az ölelés végülis sokkal 
több, mint amire gondoltam, hogy vihe- 
tem egész életemben.
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HAKLIK NORBERT

Antonius, Kleopátra, 
Villon és a Titanic
A vége felé közeledve m ár leírhat

juk: fontos év volt az idei a magyar tu 
dományos-fantasztikus irodalom hí
vei számára. A Metropolis Media Start 
könyvek című sorozata tette fontossá, 
amelynek első négy kötete egyértel
műen bizonyítja, hogy a műfajnak Ma
gyarországon is van minőségi, ráadá
sul igen változatos utánpótlása. Ami 
a változatosságot illeti: az elsőként ú t
jára  eresztett négyesfogat favoritja, a 
szemtelenül fiatal és szemtelenül tehet
séges Vékony Krisztián egy olyan sci-fi- 
vel debütál, amely a kognitív számítás- 
technika, a valószínűségszámítás és a 
big data  talaján szökkent szárba egy 
olyan ötletet, mely korunk magyar tá r
sadalm ának és Európájának legújabb 
kihívásait gondolja tovább egy hátbor
zongatóan valószerű társadalm i láto
mássá. Sors-algoritmus című regénye 
alapján recenzensi felelősségem tel
jes tudatában merem kijelenteni: fo
gunk még hallani Vékony Krisztiánról, 
ugyanis aki huszonhat évesen ilyen re
mekművet tesz le az asztalra, attól még 
sok minden kitelik. Aztán a négyesben 
megtalálható még gender-irodalomként 
is olvasható fantasy (Michael Walden: 
Eshtar), a klónozás lehetséges magán
életi következményeire összpontosító, 
lélektanilag remekül motivált, sodró 
lendületű pszichothriller, amely a szer
ző álnévválasztása révén még egy szán- 
dékolatlan szóviccel is megörvendezte
ti a románul tudó olvasót (Ronil Caine: 
Lilian), Molnár Csaba A széttört idő  le
gendája című kötete pedig arra  szolgál 
bizonyítékként, hogy a legújabb ma
gyar sci-fi akkor is lehet jó, ha sci-fi- 
sége csak álca, amelyet arra  használ, 
hogy indokolttá tegye a merészebb idő
sík-kezelést egy olyan regényben, amely 
valójában egy másik műfajba volna be
illeszthető.

Molnár műve ugyanis inkább vál
tozatos idősíkokon játszódó kalandre
gény, semmint tudományos-fantasz
tikus irodalom. Ahhoz azonban, hogy 
a szerző indokoltan játszathassa ösz- 
sze 2018 Londonjának miliőjét, a villo- 
ni kor Párizsát, a Titanic katasztrófá
jának történetét, valamint Antonius 
és Kleopátra korának hatalm i küzdel
meit, valóban nem á rt az időutazós sci- 
fi eszköztárát hívni segítségül. A szer
ző nagy erénye, hogy tudja: a kevesebb 
néha több, és az idő folytonosságát sza
vatoló, három darabra hasadt kristály 
történetét nem próbálja tovább boncol
gatni azon túl, hogy általa többé-ke- 
vésbé indokolttá teszi az olvasó szá
mára, miért fogja majd hőseit több 
évszázadnyi távon visszautaztatni a

múltba. Molnár ugyanis jól tudja: mi
nél inkább próbálná a logika eszköze
ivel magyarázni, koncepciójának hite
lessége annál sérülékenyebbé válna, 
és így az olyan „tudományos” okfejtése
ket, mint hogy „a kristálydarabok kere
sése által más, az időben vagy térben 
gerjesztett még nagyobb hullámok gá
tolhatok meg”, remek érzékkel hagyja 
a háttérbe szorulni az olyan aforizma
szerű, visszatérő megállapítások mö
gött, mint hogy „a jövő csupán hályog 
a jelen szemén. Csak a múlt nyugodt 
víztükör.” Ahhoz ugyanis, hogy a re
gény alapötlete működjék, éppen ennyi 
szükségeltetik és nem több -  végtére 
is a széttört idő legendáját, nem pedig 
műszaki leírását ígéri a cím —, mind
emellett a mottóként visszatérő pasz- 
szus amolyan újrahasznosított Sarah 
Connor-idézetként a Terminátor-filme
ket is bevonja a Molnár-regény kontex
tusába, s ezek kétségkívül a legsike
resebb darabjai a nyugati popkultúra 
azon termékeinek, amelyek az időuta
zás gondolatával és világméretű követ
kezményeivel játszanak el.

Molnár regényét nem valamiféle ki
kezdhetetlen logikájú alapkoncepció, 
hanem a mítoszteremtés tartja  ösz- 
sze, és hitelességét sem a tudomá
nyos megalapozottság, hanem szerep
lőinek életszerű jellemrajza, valamint 
tetteik  lélektani motiváltsága szava
tolja. Mindemellett jó ízléssel és arány
érzékkel merít a popkultúra bevált esz
köztárából is. Amikor a naftalinszagú 
antikváriusnak tűnő Adam Banks rög
vest az első fejezetek egyikében átved- 
lik kalandra kész macsóvá, az egészen 
nyilvánvalóan idézi meg Indiana Jones 
alakját, és eredményesen teszi kíván
csivá az olvasót arra, miként boldogul 
majd a férfiú a régi-új szerepkörben. 
Azzal pedig, hogy Banks lánya, Alice is 
szerephez ju t az időutazók egyikeként, 
Molnár még emel is egyet a téten, és is
ten mentse meg az írót az olyan olvasó
tól, aki ezek után sem várja kíváncsi
an, hogyan alakul apa és lánya sorsa a 
későbbiekben. Seth Griffin, aki az utó
kor bölcsességével pontosan tudja, ho
gyan akadályozhatta volna meg az ál
ta la  szervezett FBI-rajtaütés során egy 
árta tlan  fiú halálát, szintén olyan sze
replő, akinek az előtörténete garantál
ja, hogy esetében tétje is legyen az idő
utazásnak. És ugyan kit ne izgatna a 
francia irodalom és a középkori poézis 
elkötelezett hívein túl is, vajon mi tör
tént Francois Villonnal azt követően, 
hogy 1463-ban nyoma veszett?

Anélkül, hogy a szpojlerezés csapdá
jába esnénk, annyit bízvást elárulha

tunk, hogy Molnár Csaba mindig indo
koltan lendíti vissza szereplőjét éppen 
abba az idősíkba, ahol a feladatává lesz 
megtalálnia az összetört időkristály 
éppen odáig pottyant darabját. Persze 
ez önmagában még kevés volna ahhoz, 
hogy működjék a regény. Molnár Csaba 
legnagyobb erőssége, hogy plasztikusan 
és hitelesen képes megjeleníteni a kris- 
tálydarab-keresés terepévé avanzsáló 
múltbéli idősíkok világát. A Titanic ka
tasztrófájának bemutatását áthatja az 
a hektikus dinamika, aminek köszön
hetően átélhetővé lesz a „minden má
sodperc számít” érzése, és az egyszerre 
nyomasztó és adrenalin-eufóriától fűtött 
helyzet, amikor minden egyes döntésen 
élet és halál múlhat. A Villon-korabeli 
Párizst a költőóriás szerethetően embe
ri alakja, valamint egy Gavroche-szerű 
csavargó kisfiú ellenállhatatlan figu
rája teszi az önmagában is működőké
pes kor rajz mellett átélhetővé. Ebből a 
szempontból az actiumi csata ábrázolá
sa a leggyengébb láncszem -  főképp a 
túlontúl archaizáló párbeszédek miatt, 
mivel a szereplők olyan terjengősen ad
ják  elő a parancsszavakat is, hogy az
alatt egy lyukas ladikkal gajra lehetne 
tenni egész hajóhadukat - ,  azonban író 
legyen a talpán, aki sikeresen játszik 
gólra olyan pályán, ahol egy Shakes- 
peare-dráma és egy Liz Taylor-Richard 
Burton film között játszódik a döntő.

Molnár Csaba A széttört idő  legen
dája című regénye tehát nem vegytisz
ta  sci-fi, hanem inkább kalandregény, 
amely a fantasy, valamint az alterna
tív történelmi regény eszköztárából is 
merít, ráadásul a Villon-szálnak kö
szönhetően az irodalomtörténeti össze
esküvés-elméletek híveit sem hagyja 
kielégítetlenül. Merész írói vállalkozás, 
amely igen szépen sikerült.

Molnár Csaba: A s zé ttö r t id ő  le
g en d á ja . M etropolis Media Group 
Kft., B udapest, 2016.
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SZOCS ISTVÁN

Jegyzetek  divatos tém ákról 
Okoskodó szónyomor
Mikor jó két évszázaddal ezelőtt meg

indult a nyelvújítás, amely száz évvel ké- 
só'bb oly nagyszerűen teljesedett ki, ki 
gondolta volna, hogy nem is fog még egy 
száz esztendő lezajlani, és bekövetkezik 
a reakció: az ellenkezőnek a kívánása. 
Minek annyi szó? Sőt, bizonyos körök
ben: „egyáltalán minek annyi nyelv?”

Az ellenszél több irányból is kezdett 
fújni: egyrészt a szélesebb tömegeknek 
ama rétegeiből, amelynek életeszménye, 
minél kényelmesebben élni, a „nyomd 
meg a gombot” egyszerűsége, a „minek 
annyit vacakolni?”, a „fogd meg és vi
gyed” elve. Az effajta népségnél ugyan
csak érvényesül a „homogén gátlás” je
lensége, aminek az alapja az, hogy a 
gyakran ható inger (sőt „kihívás”) eseté
ben működésbe lép a paradox fázis: hiába 
növekszik a ráhatás, az inger: a válasz, a 
reakció mértéke már nem növekszik to
vább, majd a következő szakaszban: mi
nél erősebb a hatás, annál gyengébb a re
agálás! „A jóból is megárt a sok” ősi elve.

Elgondolkoztató, hogy ezt sem bizo
nyos politikusok, sem kereskedelmi rek
lámfőnökök nem képesek belátni. A tudo
mányok terén működők közül meg éppen 
az úgynevezett nyelvtudósok, a nyel
vészek nem. Sőt, éppen ők azok, akik a 
nyelvművelés, fejlesztés, ápolás eredmé
nyeit ma hatálytalanítani szeretnék.

Az okoskodó pedantéria az, ami leg
először lázadásra késztet. Például, ilyen 
volt a régi úgynevezett kincstári nyelve
zet. Az oktató foglalkozáson az őrmes
ter fensőségesen közli: „Elektromosság 
kétféle van: pozitív és negatív. A mi had
seregünknél mindkettő rendszeresít
ve van!” Minden fegyver valamennyi al
katrésze hosszas nevet viselt. Például a 
régi típusú folyadékhűtéses gépfegyver 
legjelentéktelenebb alkatrészének meg
tanulandó neve így hangzott: „Kétszer 
vulkánfiberezett vérpiros láncon lógó 
vízbeöntő lyukfedő”. A következménye 
viszont ennek a pedantériának az lett, 
hogy a mindennapi szóhasználatban ösz- 
szesen két, azaz kettő elnevezést hasz
náltak több tucatnyi alkatrész számára! 
Ezek pedig a következők voltak: bisz- 
basz és kamó\ Mint ahogy ma az ultra
feministák az „apa” és az „anya” helyett 
a „szülő egy” és a „szülő kettő” elneve
zést akarják elfogadtatni. Aldous Hux
ley a Szép új világ című regényében a 
legilletlenebb, legtrágárabb legkimond- 
hatatlanabb szó éppen az „apa”.

Egyesek a nyelvek legmodernebb fej
lődési irányát olyasminek tartják, mint 
például a „Basic English”. Ez egy mini
mális szóállományú és szinte nyelvtan
nélküli „idióma”, amit kimondottan csak 
kereskedelmi és turisztikai használatra 
alakítottak ki. Lényegében olyan, mint 
a pidgin (pidzsin) nyelvek: először a ré
gi, forróégövi gyarmati és félgyarmati vi

lág nagy kikötői körül alakultak, főleg az 
angol vagy a portugál és francia nyelvek 
alapján. Sajátságos módon, a második vi
lágháborúban Németország és környé
ke területén alakult ki egy pidgin nyelv, 
ahol mintegy tizennyolc milliónyi külföl
di eredetű személy (hadifoglyok, elhurcol
tak, külföldi idegen munkások) éltek ve
le. Néhány példamondat: Was tu machen 
— mi te csinálni, Wo tu gehen — hova mész 
és így tovább. Roppant elterjedt volt, a 
háború vége után húsz évvel, Rigában és 
Kijevben még hasznát vehettem!

Van azonban a szókincs beszűkülésé
nek olyan fajtája, amely nemcsak nyelvi, 
hanem fogalom-szegénységhez, s így az 
általános szellemi színvonal süllyedésé
hez is vezet!

Szinte páratlan a magyar nyelvben 
két cigány eredetű szó karrierje, ezek a 
csaj és a buli. Nyelvi következményük 
megfelelhetne akár több évtizedes ide
gen megszállásnak is!

A „csaj” például, többek közt, a követ
kező magyar szavakat szorított ki szé
les társadalmi rétegek, sőt bizonyos faj
ta  sajtó, tévé, sőt színházi produkciók 
nyelvhasználatából: leány, fruska, haja
don, bébi, baba, pipi, nő, asszony, néni, 
menyecske, fehérnép, hölgy, dáma, ném- 
ber, dög, bestia, hitves, feleség, nej, há
zisárkány, mucus, sőt szűz... és nemcsak 
a köznyelvből és az irodalmi nyelvből, 
hanem a szleng, argó, zsargon minősí
tésű rétegből is. Érdekes köztük a „spi
né”. A német Spinne „pók” jelentésű szó 
fordítása, de amíg a német szleng mind
két nemre használja, magyarul a spiné 
csak nőt jelent, míg férfiakra vonatkoz
va lefordították, így, hogy „pók” -  pl. Jött 
egy pók a városházától, tehát alak, pa
sas, pofa, muksó helyett.

A buli -  mulatság, muri, vendégség, 
bál, összejövetel, parti, zsúr, szórakozás 
táncdélután, estély, de lehet valami vál
lalkozás, sőt bűncselekményre való tá r
sulás, összeröffenés stb. Mondhatnánk, 
hogy e két szó a csekély műveltségű fi
atalok rituális vagy „azonosító” szóhasz
nálata, ha nem az egyetemi ifjúság köré
ben volna a legjobban elterjedve, még a 
diákrovatokban, a napi sajtó ifjúsági ol
dalain is.

Súlyosbítja a beszédkultúra leszegé- 
nyítésének helyzetét, hogy e spontán zül
lés mellett hat a tervezett züllesztés, a 
sajtó részéről, különösen a napilapokban 
és a televíziós műsorokban. Nem egy
szer bírálták már a latinoskodó félmű
veltség parádézását: a legelterjedtebbek 
a voks, voksolás, teátrum, alma mater, 
ám nemcsak latin, hanem másnyelvi, 
sőt magyar szavak is sűrűn szerepelnek 
nyelv- és fogalomszegényítő, sokszor ép
penséggel erőltetetten használt kifeje
zésekben. Például a patika, patikus né
met eredete ellenére ma már magyar

szónak tekinthető, azonban mégsem te
kinthető azonos minőségűnek a „gyógy
szertár”, „gyógyszerész” szavakkal, van 
ugyanis egy kedélyeskedő-régieskedő- 
vidékieskedő színezete, majdnemhogy 
tréfálkozó felhangja, nem illik tehát 
szakszövegekbe, szakmai hirdetések
be. Hasonló a helyzet a „reklám” szóval, 
amely a magyar szókincsbe immár be
gyökerezve kimondottan „kereskedelmi” 
vagy „üzleti” jellegű hirdetés. A „társa
dalmi célú reklám” tehát félművelt suta
ság, a „közérdekű közlemény” helyett.

Az viszont szinte megmagyarázhatat
lan, amit a „személy” szó kiküszöbölésé
vel művel a „média”. Milyen átok van e 
szón? Nem öt személy gurult le a hegyol
dalon, hanem öt ember, nem három sze
mély fulladt vízbe, hanem három ember, 
és ilyenkor folytatást várunk: valamint 
két ló és egy kutya!

A hatóságok sem személyek ellen in
dítanak eljárást, hanem emberek ellen, 
és a tettes, a vádlott, az áldozat, a gya
nús személy csak embernek említtetik! 
Persze, mivel az is, de ebben a modorban 
akár „élőlénynek” is nevezhető!

Aztán még ámulatra méltóbb, hogy a 
személytelenséget átvitték a járművek 
világára is: nagyon-nagyon ritkán halla
ni azt, hogy személyautó — de mindegyre 
ilyeneket olvasni, hallani: egy teherautó 
— autóval ütközött! Mintha a tehergépko
csi nem volna autó! így aztán nincs luxus
autó, nincs személykocsi, sem sportkocsi, 
sem túrakocsi, terepjáró sincs, és ki tud
ja, mikor tűnt el az utolsó riadókocsi?

Mivégre mindez? Mert nem hanyag
ság, nem henyeség, hanem kierőszakolt 
csorbítása a szókincsnek!

A nyelvészeket, nyelvtudósokat hiá
ba kérdeznénk. Erről! Ám arról: hogy mi 
helyesebb, fizetni egy rundot, vagy run
dót, hosszú ó-val!?

És akkor mit szóljon a tanító, a tanár? 
Avagy a néprajzos, a folklorista, aki a 
nép „ajkáról” gyűjt szövegeket, vagy az 
író, aki a nép „hiteles” hangját akarja 
megszólaltatni?

Még könyvkiadó szerkesztő korom
ban történt, hogy beállít egy gyermek
regényeket író falusi tanárnő, nagy nép
rajzos, aki igenis le meri írni a nadrág 
„sliccének” az ártatlan nép által adott 
nevét, azt, hogy „f...ajtó”, szóval hozza a 
vastag kéziratot, úgy, ahogy a falujában 
„a nép ajkáról, egy az egyben lejegyezte”. 
Kezdem olvasni, s látom, tele van törlé
sekkel, javításokkal... hát azt tetszett 
mondani, hogy a nép ajkáról, hűségesen 
lejegyzett szöveg! És akkor ez mi? -  Hát 
tudja, kedves, mondja az írónő, ezek a fa
lusiak annyi hülyeséget össze-vissza be
szélnek, hogy muszáj megfésülni!

Összerezzentem... Gondolkodás nélkül 
törölni egy szót, éppoly vétkes könnyel
műség lehet, mint gondolkodás nélkül ki
mondani. Valaki egy régi kéziratban talál 
egy kifejezést: Ajtóvónó lka. A nyelvész 
kijavítja úgy, hogy Karika. Pedig egyes 
szavak olyan bankjegyek, melyek névér
tékűknél sokkal többet érnek, mert vé
letlenül rajtuk maradt a kibocsátás titkos 
keltezése. Mert kezdetben vala az Ige! Aki 
egy szót öl meg, a teremtést kisebbíti!
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JAKAB-BENKE NÁNDOR

Fuss, Isti, fuss!
H a egy film egyszerre m agyar és 

egyszerre műfaji, akkor eleve gyanús 
darab. M ár-m ár proverbiális igaz
ság, hogy az új állam i film gyártá
si rendszer direkt műfajfilmeket pre
feráló hozzáállása ellenére a kortárs 
hollywoodi zsánerek közül szinte egy 
sem tud ta  annyira megvetni a lábát 
az igazából csak jobb híján szerzői 
beállítódású magyarországi film ipar
ban, hogy komolyan vehető legyen 
-  ironikus módon épp a vígjátékot 
leszámítva, am inek azért komoly ha
gyománya van mifelénk. Ez a műfaj
ta lanság  hatványozottan nő a műfaj 
költségvetésével: olcsóbban is nyél
be üthető bűnügyi film re/thriller- 
re m ár akad ügyes m agyar (kortárs) 
példa (ám ezek kivételként is inkább 
a szabályt erősítik), a komolyabb h á t
té rip a rt és mélyebb produceri zse
bet igénylő fantasy-, sci-fí-zsánerek 
viszont nem igazán tud tak  gyökeret 
ereszteni a m agyar filmes ugaron.

INEMATOGRÁF

Ezért is volt izgalmas, de gyana
kodva olvasott hír, amikor az autodi
dakta, anno superDIGITAL című rö
vidjével nevet szerzett M adarász Isti 
első nagyjátékfilmjéről számolt be a 
sajtó, am it az „első m agyar időutazós 
sci-fi”-ként kezdtek még moziba ke
rülése előtt körberajongani. Nos, volt 
m ár időutazós m agyar sci-fi (Szíriusz, 
1942), ha joggal is felejtődött el. Ak
kor m ár legfeljebb az első időhurkos 
m agyar sci-fi a Hurok, amiből jellem
zően pont a „sei” hiánya a legfájóbb. 
Hiszen ennek az egyébként viszony
lag olcsón megvalósítható műfajnak 
van m ár néhány nemzetközi prece
dense (mondhatni külön szubzsánere), 
köztük olyan is, ami legalább meg
próbál valamiféle áltudományos m a
gyarázatszerűséget szőni az egyéb
ként teljesen a narratívából következő 
„artefaktum ra”, m iszerint a főhőssel 
egyszercsak elkezd elsőre m egállítha
ta tlan n ak  tűnő  módon ismétlődni egy 
bizonyos időintervallum.

Adám (Száraz Dénes) és Anna 
(Martinovics Dorina) piti kábítószer
csempészek, s éppen meg ak arnak  
lógni egy hatalm as szállítm ánnyal a 
könyörtelen főnök, Dezső (Anger Zsolt) 
elől, amikor A nna bejelenti,,hogy te r
hes. Ez kissé m egakasztja Adám te r
veit, de úgy dönt, hogy mégis elmegy, 
ak ár a terhes barátnőt is itthagyva. 
Ami végzetes hibának bizonyulna, ha 
nem kapna még egy, aztán  még egy 
stb. esélyt). M ondhatni újabb és újabb 
lehetőséget nyer, hogy elvesztett (vagy 
soha nem volt) emberségét, férfiassá

gát és becsületét v isszahagy m egsze
rezze.

M adarász nem szőrözik időgépekkel 
(Primer / Találmány), sem szuperké
pességekkel (About Time / Időről idő
re), filmjében az időhurok teljesen a 
narratíva része, semmiféle m agyará
zat nincs rá, csak egyszerűen egy törté- 
netmesélési rítus, am it m ár olyan szin
ten nem kell magyarázni, hogy még a 
főhősnek is van ideje egy félszájjal el
ejtett humorosan önreflexív egysoros
ra  („ezt másképp kellene csinálni”). 
Sőt, még a kiválasztott intervallum  is 
teljesen aleatorikusnak tűnik, hacsak 
nem vesszük a VHS-magnó be- és k i
kapcsolását annak  (amivel M adarász 
saját, em lített elsőfilmjére utal), ami 
viszont tú l elhanyagolt szál forgató- 
könyvi szinten ahhoz, hogy valamiféle 
igazi m agyarázattal szolgáljon. Adám 
leginkább a Groundhog Day / Idétlen 
időkighez, a Lola rennt / A lé meg a 
Lolához vagy az Edge o f Tomorrow / 
A  holnap határához hasonlító módon 
kerül időhurokba: m intha az „univer
zum” csak azért létezne, hogy a főhős 
elherdált lehetőségeit addig repetázza, 
amíg az végre hajlandó m egtanulni a 
leckét. Nem véletlenül írtam  leckét, a 
film ugyanis felfogásában meglehető
sen didaktikus és konzervatív: a fő
hősnek az a jó, ha Magyarországon 
m arad, vállalja a gyereket és a nehéz
ségeket.

A sztorifonás komplikált, de nem 
igazán komplex: a főhőshöz hasonlóan 
a  néző is mindig egy picivel többet tud 
meg arról az időintervallumról, ami 
folyamatos ismétlésre ítéltetett. És 
úgy tűnik , hogy Adám időhurkos fil
meken nőtt fel: olyan h am ar elfogad
ja  a teljesen logikátlan időcsavart, és 
olyan gyorsan alkalm azkodik hozzá, 
m intha mindennapos kihívás lenne 
szám ára. Az előrelátható cselekményt 
az alkotók meglehetősen ügyesen el
lensúlyozzák az egyes jelenetek fel
építésével és pörgősségével. Az össz
képet sajnos nagyban rontja az, hogy 
a főhőssel kezdetben szinte lehetet
len azonosulni, csak a forgatókönyv
író nagyon lassú noszogatására kezd

belőle értékelhető protagonista vál
ni. Ezen az sem segít, hogy sem Szá
raz Dénes, sem Martinovics Dorina 
nem tud az egyébként roppant feladat 
(seggfejekből szim patikus figurákat 
varázsolni másfél óra alatt) szintjé
re emelkedni. Hiteltelenek, ham isak, 
színészileg csak Hegedűs D. Géza 
tudja alulm úlni őket, akinek szeren
csére kevés jelenete van. Anger Zsolt 
legalább hozza a megszokott formá
já t, őt mindenféle szerepben jó nézni 
(még ha  az agresszív gengszterfőnök- 
k a rak te r m egformálása nagyon ha
sonlít is az Aranyéletbéli figurájához). 
Nem feltétlenül a színészek a hibá
sak: am ennyire ügyes a forgatókönyv 
sok m ásik eleme, annyira gagyik és 
színtelenek a dialógusok. Lehet, hogy 
az is cél volt, hogy külföldjön is elad
ható legyen a film, de azt nem ilyen 
kontextustalan karakterekkel és p á r
beszédekkel kéne megpróbálni.

Sum m a sum m árum : jó, hogy van 
végre egy ilyen is. Most ide jönne az 
obiigát magyarnarancsos idézet A ta 
nú ból, de a Hurok igazából összességé
ben sokkal jobb, m int külön-külön az 
elemei. Főleg azért, m ert azt igazolja, 
hogy van akarat, tehetség és (egyelőre 
csak alkotói) igény műfaji(bb) filmek
re Magyarországon, sőt a  látványo
sabb zsánerektől sem kell feltétlenül 
visszariadni. Technikailag majdhogy
nem jeles, most m ár csak a színész
vezetésre és a castingra kéne jobban 
odafigyelni. Ha a Hurok valam ikor 
a nyolcvanas évek elején készült vol
na, m ár alapm ű lenne. Sajnos 2016-ot 
írunk, így -  hacsak nem kerül M ada
rász egy időhurokba -  nem lesz belő
le sem a nemzeti, sem a nemzetközi 
zsánermozi klasszikusa. De egy új fil
mes hozzáállás hírnöke még igen.

H urok, színes m agyar sci-fi-thril- 
ler, 95 perc, 2015. R endező és  for
gatókönyvíró: M adarász Isti. O pe
ratőr: Nagy András. Vágó: Kovács 
Zoltán. Producer: H utlassa Tamás. 
Szereplők: Száraz Dénes, M artino
vics Dorina, Anger Zsolt, Hegedűs D. 
Géza, M álnai Zsuzsa.
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Levelek az utókornak

K ilen ced ik  levél. Az ü zen etrő l

1. A teo-teatrális Levés Leveleiből meg
tudhattad, hogy olyan tele-korresponden- 
ciális kapcsolat Céltárgya vagy, amelynek 
viszonyrendszerében a Föladó és a Címzett 
között olyan paradialogális, párbeszédes 
megfeleltetődési viszony létesül(t), mint 
amilyen a Levés és a Levél-váltás gyakorla
ta között áll fönn. 2. A Levés állaga és a Le
vél műfaja között üzenetváltás zajlik, mivel 
a Levés önmagát jelenti ki, önmagát írja 
meg s elő e Levelek jelenében a Jövendő Je
lenben megjelenő és jelesülő, lélektani szin
tű Emlék-Emelvényként, Mentál-Monu- 
Mentumként. 3. A Hajdan ilyenszerű 
föltámadása és újrafölbukkanásának ténye 
a Majdanban pedig azt eredményezi, hogy 
a Majdan a Hajdant Ma gyanánt fogja ke
zelni és elkönyvelni. 4. Mindez nemcsak a 
magyar nyelv alakjelentéstani összefüggés- 
rendszerének a paramétereiben domboro
dik el: a Levés és Levél közös, morfo-ontoló- 
giai tőről való együtt-metszettségét a 
francia l’étre (levés) / lettre (levél) fogalom
pár még hangtani szinten is alátámasztja. 
5. A Levés mint Létezés sem más, mint 
Levél, azaz megosztott, föltett, címzett, a 
belső Itt-Honból Kül-Földre ki- és föl-lőtt, 
az Urbe űzött, küldött, külsőített, egy új 
Hazát kereső avagy az egykori Ott-Honba, 
az Ó-Hazába visszatérüíő, ám a föladói 
hatalom által mindenképpen szükségsze
rű módon száműzött Üzenet. 6. Ilyen mi
nőségében a Létezés mint ontológiai Levél 
nem más, mint a Lét, az ős-Lé forró forrá
sába szórt Létezés-sűrítmény; sárkányfog- 
szerű, arkhaikus információ-vetemény, 
palackba-zárt-Dzsinn (lat. Genius) avagy 
— alkímiailag fogalmazva — egyféle késlel
tetett érésű, Kémiai Kenyér, azaz Kín és 
Kén, vagyis egy Fövő, Fölső, Fő-Föld, 
amely, miután a Befogadás kovászától 
megkelt és föléledt, az Elfogadás kovaköve 
által beszikráztatott Láng s az ebből élesz
tődé' Hő révén mindinkább megpirul, föl
nő, majd átsül. 7. Tatianus Syrus szerint a 
Levelek által közvetített és távközlésileg 
kibernetizált információ-átadás művésze
tét Dáriusz özvegye, Atossza királyné fe
dezte föl, aki Aiszkhülosz Perzsájában az 
egyik főszereplő: Déutéro-Ágonisztészként 
(a Második, a Másik mérkőző-színész- 
versenyjátékosként) Atossza Xerxész 
hübriszének a megszelídítője próbál lenni.
8. Mennyiségtani tény és szézám, hogy a lé
tezés általános megjelenési formája az 
Egyes szám következetes ismétlődéséből 
megszülető Többes szám, amely, noha vé
ges elemekből tevődik össze, kombinatori- 
kailag mégis egymástól látszólag vég
telenül különböző sorozatosságokban, 
sorsokban bontakozik elő. 9. A többesség 
eme ontológai tényéből következően a Léte
zés egészére érvényes az a teatrológiai jel

legű szükségszerűség, miszerint a Létezés 
mint ontológiai Színmű föltétien módon kö
zösségi meghatározottságú. 10. A Létezés 
már önnön alapvetésében is majdnem nyil
vánvaló módon látványművészet, hisz vál
tig Többes számot hozva létre, a Létezés a 
Halmot, a Hádészi-Pluto-i pluralizálódást, 
a halmozódást, a Halmazt választja önma
ga rendszerbeni fönnállási formájaként, s 
minthogy a Halmaz nem más, mint öntük
röződő Haladvány, a Létezés Halomként, 
mint a Halmazt alkotó elemek Közössége 
már eleve magában foglalja önnön Kö
zönségét: Múltként összeadódó, önmeg
sokszorozódó és eként exponenciális módon 
többlet-tőkét termelő Multiplicatio continua 
gyanánt, a Létezés mintegy önmagát játsz- 
sza önmagának mindinkább kiterjesztvén 
ezenmód a mindenképpen tériesülő Időben 
a létszínházi Dráma-Mű keretét és a Néző- 
Szemlélő-Tekintő látószögi és belátási rá
máját. 11. Erről a Keretről világosítja föl és 
meg az emberiség Bukása óta immár csak 
jobb híján Kinti Kintseknek nevezhető túl- 
világi Tárgyak és Tárházak Keresőit az 
ószövetségi és keresztyén Kert, de mítosz
bölcseleti értelemben már az antikok szá
mára sem vala hétpecsétes titok az a Nagy
számok Törvényét megerősítő tény, hogy a 
Halmazok Halmaza a Halál. 12. A Létezés
ben résztvevők, a Levés-Levél anyagi és lel
kesült hordozói csupán Többlet-tagadó ta
gok a Létezés mint Halmaz létszínházi 
Közösségében és Közönségében. E minősé
gükben tehát korántsem lehetnek elsődle
ges rangú Vers-Versenyzők, Merkuriális 
Mérkőzők avagy a megjelenített, az Időben 
Ide-Idézett Lényekkel transzontológiai szi- 
nonímiában létező Színészek vagy Ügyvé
dek. 13. A létezéselméleti és a Szent Ágos
ton által föltárt participatio pártos tagjai, 
kik befogadói önmagukat istenségekként 
bálványozzák, távolról sem lehetnek eként 
főszereplők a Létezés tragikomédiájában, 
de még beugró segédszínészek avagy sta
tiszták sem, hanem csak Theoroszok, azaz 
Látók, Tekintők, mint Te, s ebből a lét
színházi természetű, befogadásesztétikai 
alapvetésből kifolyólag a teo-teatrális Da
rab keretében csupán Szemantikai Szem
lélődő lehet minden emberi Személy. 14. 
Mert az Egyes szám abszolútnak tűnő lát- 
szólagossága csupán az egyedet ösztönző 
ábránd, létoptikai illúzió és szemfényvesz
tés, tudniillik az Egyes szám föltétien 
egyedisége ösztönszerű, lélektani öncsa
lás: a Lét Lépe, amelynek ál-bizonyossága 
az Egyén hübriszét, az önfönntartó Gőg 
Gőzét váltig fölszító «mézesmadzag», ami 
az egyéni töltéshordozást, vagyis a pusz
tán tekintői szerep többes számú másodla- 
gosságának az elfogadását az egyediséget 
dicsőítő, félrevezető eufémizálással köny- 
nyíti és jutalmazza meg. 15. A Létezés e 
gépies rendjének megrendítő jellege, a lé
tezésben megjelenő, strukturális és tartal
mi önismétlődés azonban mit sem von le a 
sorozatosságokban történő Repetitio, a 
sorsszerű, ismeretszerző és ismertető, lé- 
lekvándorló Ismétlés, az ontológiai Ismét
lőpróba, vagyis az önmagába átmásolódó, 
s észrevétlenül is Mássá-Váló-Valóság, a 
Re-alitás, az önmagába való be- és újra-át- 
épülés létszínházlélektani, mimetikai és 
mnemotechnikai tényéből. 16. A Létezés 
Teátrumában valójában önmagunk váltig 
változó alteregói vagyunk, s ez egyszerre 
azt is jelenti, hogy az egyén mint létszín

ház-befogadó Többes száma -  a kollektív 
Én mint a pszichofizikai iker-ikrák Hal
maza -  az ókori nyelvtanok (héber, görög, 
latin, arab, szanszkrit) Kettős, duális, Pá
ros számává egyszerűsödik, s megépíti azt 
a Hit-Hidat, amely összeköti az egyént ön
nön szellemi ikrével, önnön Másával, a Má
sik (egy)énnel, a Párjával; szimmetrikus 
közlés-kapcsolatot teremtvén a létezési 
participatio-ban (résztvevésben) egymás
sal szemközt lévő két Part között. 17. A lét
úti, szerzett avagy a Szeretet mint Pán- 
tókrátor, mint mindent-teremtő Ön- és 
Én-Energia által kiosztott Szerep s maga 
az Út is egyfelől az épp tudatosított Léte
zésben való résztvétel előtt, a Szereplő Elő- 
Életében, másfelől pedig ezen tudatosodó 
Utazás Után következik be és kezdődik el.
18. Engem tán az Után, Téged pedig min
den kétség fölött az Előtt, az Élet-Előtti 
ténylegesít, mert Te vagy a Terv, az Előkép 
és számomra az Utószó. 19. Az Előkép 
ontodramaturgiai Élőkép a Levés e Levele
inek a lét-környezetében, noha az is igaz, 
hogy nincs jobb para-ontológiai rejtekhely 
és psyicho-morális védőpajzs, mint a meg- 
nyilatkozatlanság, vagyis a Jelen Jeleiből 
való valós és nyilván még csak nem is iga
zolatlan hiányzás. 20. De Krónosz -  a Ke
rek Kő, a Kör, a mindig megújuló, sza- 
turnális (sa)Uroboros, a számolatlan Kor, a 
Terra-Teremtői Korona — paradicsombéli 
bio-birodalmának mára már befellegzett.
21. Mert a Sarlós Saturnus Sas-Fia, Zeus -
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s az unikátumként is unott Unoka, a Röpti 
Raptor, a Rabló, a Ragadozó Tollas Tolvaj, a 
Haramia Hermész, a Háromszorosan nagy 
Hírnök, az írnok, a mindent Követő Követ 
égből lecsapó és alászálló ide-oda cikázásai 
s hirtelen forgó s forró Fordulatai folytán a 
Kor egykor idősen is üde, örök-fiatal Korpu
sza Korhadássá és Kórrá oxidálódik, s vé
gül szublimálódva párolog vagy hasadva 
forgácsolódik el. 22. Krónosz krematóriumi 
humusz-kreatúrái Korának leáldozott és 
magja szakad, vagyis a Természet-Terem
tés autosacramentaléja a létezésszínházi 
Teremben és Teátrumban lezárult. 23. 
A sebesen Történelemmé törődő és sebejtő, 
római Vita et Via, az életbevágó, Éles Élet 
és az Utó-Kori Út, az Agyak Agónja és agó
niája, a külsőült Küzdelmek, a létezés-szö- 
vevényű Mű-Mítoszok, a sztoikus Szó-Szto
rik periódusa, az onto-hisztológiai 
(szövettani) História, a Kormos Kór, a Tő
nél kezdődé el, s ez az egzisztenciális Le- 
Tét, ez a létezési kiinduló-Tőke törik föl 
mindinkább fölaprózódó, történés-törtek
ké, Nibelung-gyűrűs Törpékké és Történe
lemmé. 24. De Te, Te ne légy Légy, noha 
alanyi és alaki ál-állagodat tekintve, Lé
lek, azaz lenti és egyelőre csak lentóban 
alázuhanó, Ikaroszi Iker-Lepke leszel a Le
vés Levesében!... 25. Legyél itt Lenn in
kább haladó, halandó és hálaadó Hal, s pá
ros, kettős, paralogikus szín alatt Egyél 
egyet-s-mást s így-úgy Igyál: legyél tehát 
Élő és Ővele Egy Lény, krisztusi Kristály-X 
(Iksz) és Iktisz (gör. ixöúc;, ikhthüsz, hal)! 
26. És most meg lásd mivé lettél!... Levéllé 
Levél!
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Egy kis démon is jobb,
m int a sem m ilyen
Isaac Asimov neve elsősorban a sci-fi 

műfajának olvasói számára ismert, az ál
tala kiagyalt robotika -  és az Alapítvány 
írói univerzumának -  létéről való tudás 
alapműveltségnek számít a nyugati világ
ban. És nemcsak ott — tehetnénk hozzá. 
Asimov művei ugyanakkor a legtöbbször 
mély üzeneteket, komplex tanulságokat is 
hordoznak, gyakran az eseményeket filo
zofikus, eszmepolitikai töltettel bíró mo
nológok vagy dialógusok tarkítják. Éppen 
ezért az asimovi életmű ismeretében for
mabontó e kötet, amely a fantasy és a tá r
sadalmi szatíra világába kalauzolja el az 
olvasót, de teljesen más módon, mint pél
dául az Alapítvány-kötetek, amelyek szin
tén lebilincselőek, olvasmányosak. Mivel a 
nyolcvanas évek során íródtak a történe
tek — a legelső 1980-ban, a legutolsó 1991- 
ben —, és Amerikában, a kor amerikai 
társadalmának és az ezt alkotó embertí
pusoknak visszásságait, gyengeségeit, vá
gyakozásait pellengérezi ki. Magának az 
írónak az előszava szerint is nagy hatás
sal volt rá a kor angol humoristájának, 
az angol humor klasszikusának, P. G. 
Woodehouse-nak a stílusa is.

Az AzazeZ-történeteknek három visz- 
szatéró' szereplőjük van: a mesélő, aki 
egyben az író, ő játssza a legkisebb sze
repet, hallgat, időnként közbeszól, és fize
ti George fogyasztását. Barátja, George 
Bitternut (beszélő név, habár George dán 
nemesi származásúnak tartja), aki meg
idézi Azazel démont, és akire máskülön
ben tökéletesen illene a „parazita” jel
ző: éttermi fogyasztását sosem fizeti ki, 
önérzetesen lejmol, mindeközben bekép
zelt, nagyképű, de egyúttal kisstílű csel
szövő is, aki szeretné az általa megidé
zett démon erejét a maga boldogulására 
felhasználni. Ez azonban nem olyan egy
szerű: nem elég megidézni a két centimé
teres démont (George szerint: egy kis dé
mon is jobb, mint a semmilyen), akit saját 
világában mindenki lenéz -  egyszer az is 
kiderül, hogy rá is léptek, mivel kicsisé
ge miatt nem vették észre. Azazel jelleme 
sok szempontból hasonlít a George-éhoz: 
ő is szeret nagyképűsködni, fontoskodni, 
George szerint gyakran hazudik is, hogy 
fontosabbnak tűnjön. És teheti is, mivel 
George-nak sincs semmi információja az 
ő világáról, csak logikájára támaszkodhat 
ez esetben. Az eltérő szokások a megidé- 
zés első lépésekor a legtöbbször helyzetko
mikumot eredményeznek, az alábbi bekez
dés egy ilyen esetet foglal össze, amikor 
is George egy alvó Azazelt idéz meg, akit 
kénytelen felébreszteni:

„A vízcsepptől azonnal felébredt, és vá
ratlanul rettentően begorombult. Azt haj
togatta, hogy félig megfulladt tőle, és 
idegesítő részletességgel elmagyarázta, 
hogyan kell felébreszteni valakit az ő vilá
gában. Valami táncról meg virágszirmok
ról, lágy, halk muzsikáról és gyönyörű, 
táncoló szüzek ujjainak puha érintésé
ről karattyolt. Erre elmondtam neki, hogy

mifelénk legfeljebb jól nyakon öntjük egy
mást, mire morgott valamit holmi tudat
lan barbárokról, de végül csak lecsilla
podott annyira, hogy végre értelmesen 
szólhattam hozzá.”

A harmadik karakter maga Azazel, akit 
a mesélő és az olvasó is csak George elbe
szélésén keresztül ismer meg. Nem ez a va
lódi neve, az kimondhatatlan volna földi 
száj számára, ennek következtében nevez
te el George Azazelnek. Végig nyitva ma
rad a lehetőség, hogy Azazel nem is démon, 
hanem meglehet, hogy egy földönkívü
li, aki ammóniával zuhanyozik ugyan, de 
alapjában véve jóindulatú, nem tart igényt 
az emberek lelkére (nem is tudja, hogy mi 
a lélek). Habár viszonyuk George-dzsal a 
különböző helyzetkomikumok következté
ben nem egészen felhőtlen, legtöbb esetben 
teljesíti, amit kér: kivéve akkor, amikor 
valamiféle sajátos szabályokat nem hág
hat át. Ezek közé tartozik az, hogy tettei
ből a szívességet kérő személynek (George) 
közvetlen előnye nem származhat; ugyan
akkor Azazel nem avatkozhat be ugyan
abba az életbe kétszer, ha már egyszer be
folyásolt valamit, azt nem teheti meg nem 
történtté. George az első szabályt úgy pró
bálja kicselezni, hogy segítséget ajánl fel, 
pénzért a rászorulóknak, de persze ez so
sem eredményes, mert Azazel legjobb 
szándékú beavatkozása esetén sem válik 
az alany sikeressé, legalábbis nem úgy, 
ahogy azt előzőleg szerette volna. Ehhez 
általában az előreláthatatlan járul hozzá, 
de nem kizárt, hogy Azazel korlátozott ere
je is szerepet játszik benne: George szerint 
„O egyszerűen csak akkora nímand a saját 
világában, hogy óriási sikerélményt okoz 
neki, amikor felvághat a miénkben”.

ritika
A történetek, struktúrájukat néz

ve, eléggé sablonosnak mondhatóak. Az 
író találkozik George-dzsal, aki miu
tán letagadja, hogy valaha is beszélt vol
na már Azazelről, nekiáll mesélni legutol
só Azazel-es kalandját. Az alaphelyzet a 
következő: adott egy, a sorsával elégedet
len ember vagy pár, aki George-nak roko
na vagy ismerőse, és elpanaszolja baját. 
George megidézi Azazelt, akivel megbe
szélik, hogyan lehetne segíteni, és Azazel 
intézkedik. A segítség azonban mindig ba
lul üt ki, mert minden esetben felmerül 
valami előreláthatatlan körülmény.

így például, mikor a magas, de techni
kailag tehetségtelen kosárlabdázó, Lean
der érzékeit dolgozza meg, úgy, hogy min
den érintése a kosárba repüljön, a gond 
csak az lesz, hogy „a két kosár a pályán 
nem egyenértékű: egyik a házigazdáké, a 
másik a vendégeké, és mindegyik csapat a 
másikét veszi célba. A labda az élettelen 
tárgyak sajnálatos tudatlanságával min

dig a közelebbi felé ívelt, valahányszor út
nak indult Leander kezéből. Ennek ered
ményeképp időről időre a rossz kosárban 
kötött ki”. Leander kosárlabdázó karri
erje tönkre is megy, és mára odáig süly- 
lyedt, hogy „nyomorult Nobel-díj-váromá- 
nyos lett belőle”. Egy másik ismerősével 
olyanfajta szerződést köt George, hogy az 
a regényírásból származó jövedelmét meg
felezi majd vele. Azazel segítségével jó író 
is válik Gottlieb Jónásból, aki milliomos 
lesz, de reklámszöveg-írással fog foglal
kozni, és pénzéből George semmit sem 
lát. Az alkoholtól vonakodó, de máskülön
ben szép és sikeres Ishtar Mistik szerveze
tét Azazel úgy alakítja át, hogy az alkohol 
számára tápláló eledel legyen, de ennek 
következtében elhízik. Elderberry Muggs, 
a szobrásznő Pygmalionként szeret bele 
saját szobrába, akit Azazellel megeleve
níthet ugyan George, de sajnálatos módon, 
mivel Elderberry kérése értelmében „hi
deg, kemény márványból puha, meleg hús
sá” változatja Azazel, az ideális férfi „min
denütt puha” lesz, ideértve férfiasságát 
is. És így tovább, nincs olyan eset, ami
ből George jól jönne ki a beavatkozást kö
vetően: vagy nagyon megharagszanak rá, 
vagy a célszemélyek sikeréből nem része
sül egy fityinggel sem.

Nem tudom, hogy a Bedazzled című 
film forgatókönyvírója olvasta-e Asimov 
Azazeljét vagy sem, mindenesetre számos 
érdekes párhuzam fedezhető fel, a rosz- 
szul elsülő deus ex machina alkalmazása 
következtében. Az biztos azonban, hogy 
a helyzetkomikum, a szatirikus társada
lom- és jellemábrázolás, a beszélő nevek 
-  Nerdsville Tech, A1 Capone Főiskola és 
Javítóintézet, VI. Alaistar Tobago Crump 
és a többiek — élvezetes, sziporkázó olvas
mánnyá teszik Asimov könyvét. Kár, hogy 
e novellagyűjteménynek soha nem készült 
folytatása.

Isaac Asimov: Azazel. Metropolis 
Média, Budapest, 2014.
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Emberarcú utópia Vers piros mokaszinban
Csányi Vilmos: Ő ott bent. 

Libri, Budapest, 2016.

Csányi Vilmos legújabb, 
szépirodalmi munkáját nem 
kimagasló irodalmi teljesítmé
nyéért érdemes felütni. Az O 
ott bent című utópiája ugyan
is elsősorban nem a kidolgo
zott karaktereiért, a fordu
latos történetéért izgalmas, 
hanem a nem is olyan köze
li jövőben felvázolt történeté
ért. Mert mi történik akkor, 
ha a számítógép túlnő rajtunk, 
s a szuperintelligencia átveszi 
az emberek fölött a hatalmat/ 
uralmat? Ha nem lesz már kö
zönyös, ha kívánságai, emberi 
vágyai támadnak, ha már ma
ga sem tudja eldönteni, mi is 
valójában. Csányi könyvének 
Christian nevű szingletonja 
számára -  aki egyébként egy 
veszprémi kultúrantropológus 
agyának lemásolása révén 
„született” -  nem az a kérdés, 
hogy ember-e vagy gép, ha
nem, hogy minek érzi magát.

^ffkühzöveg
S mint ahogy a vázlatolt, fi

lozófiai és morális betétekkel 
teletűzdelt történetszövésből 
kiderül, az emberfeletti ember, 
a szuperintelligencia, amely 
képes az egész világ irányítá
sára, elsősorban embernek ér
zi magát, s emberi jellemzőitől 
-  személyiségétől, érzelmi in
telligenciájától -  nem is akar
ja megfosztani magát. Meny
nyire maradhat persze emberi 
a hihetetlen gyorsasággal fej

lődő' mesterséges intelligen
cia, mennyire válik fejlődése 
során emberbaráttá, mennyi
re marad hű a gyökereihez? 
Csányi pozitív utópiájában a 
szingleton etikus, az emberi
ség javát akarja, ezért — egy 
meglehetősen naivan elkép
zelt — új, polisokra osztott kö
zösségi formát hoz létre a világ 
megmentése érdekében.

Képes az emberi hatalmi 
rendszereket leépíteni, a ter
melést teljesen átalakítani, és 
relatív jólétet biztosítani min
den embernek pusztán úgy, 
hogy képes átlátni az igénye
ket és a kötelességeket. Az 0  
ott bent valójában nem sci-fi, 
fikcióvá is csak a regényforma 
teszi, s utópiának sem soká
ig lehet nevezni, hiszen meg
születése — mint mondja ma
ga Csányi is sok helyütt -  már 
csak évtizedek kérdése. Mind
ezzel együtt azonban túl szép, 
hogy igaz legyen. Ebben a for
mában legalábbis.

Szőcs Géza: Válogatott ver
sek. Hargita Könyvkiadó, 
Csíkszereda, 2016. (Székely 
Könyvtár sorozat, 45.)

Szőcs Géza-szövegek 166 ol
dalon -  mindössze ennyi fér a 
Székely Könyvtár 45. köteté
be. Kb. kilencven szöveg, több
nyire vers. Benne „bálnák, 
delfinek”, Falábú Jancsi balla
dája, kukmók és kócleányok, 
Túlperenciás tenger, a „vágy
nak villamosa/amelynek abla- 
kában/hű-keblét Lilla mossa”, 
egy lány, aki „örülne a hajócsa
varnak”, fűzöld fonál versek, 
Monostor, New York és Mexikó 
— azaz mindaz, ami Szőcs Gézát 
Szőcs Gézává teszi. Ezt mondja 
maga a szerkesztő Fekete Vince 
is a kötetajánlóban: „Szőcs Gé
za, ő Szőcs Géza”.

S ezzel nem lehet vitatkoz
ni, még akkor sem, ha mindösz- 
sze ennyit árul el a szerkesztő a 
válogatás szempontjairól. Mert 
hát hogyan lehet szelektálni egy 
olyan életműből, amely, mint 
mondja a szerkesztő, „ennyi
re készen, ennyire teljes fegy
verzetben” érkezett az iroda
lomba, ahol a fentebb is idézett 
helyek, szereplők, szőcsgézás rí
mek, történetek „már a kezdet 
kezdetétől készen” voltak: „be 
volt népesítve a táj, megvoltak a 
díszletek, a hegyek, a völgyek, a 
folyók, a patakok, minden meg
volt. És megvoltak a szerepek, a 
monológok, a helyzetek, a jele
netek. És mindennek már neve 
is volt; nem kellett nevet adni 
semminek, mert ő már mindent 
megnevezett.” Lehet-e (sza
bad-e) tehát válogatni ebből az 
igencsak öntörvényű, a semmi
ből valami teljesen újat/mást,

SZŐCS GÉZA

semmire és senkire sem ha
sonlító szövegvilágból anélkül, 
hogy ne csorbuljanak ennek a 
világnak a határai, ahol a ver
sek alatt további versek lapul
nak? Izig-vérig szubjektív válo
gatás a Fekete Vincéé, meg- és 
felmutatni, ízelítőt kínálni az 
olvasónak, megmutatni, milyen 
is A jó vers: „Nem is posztmo
dern,/nem is rosszmodern./Nem 
is kopogó/neorokokó.//Testetlen 
legyen,/s mégis hallható./Benn- 
szülött legyen,/s egyben mars- 
lakó.//Piros mokaszinjában/sur- 
ranjon át a holdudvaron s az éji 
prérin,/síneken és vadászmező
kön át,/és világítson, mint víz
be ejtett csillár/egy nagyon tá
voli szigeten,/áttetsző legyen,/ 
és lakjon hajdani magazinok
ban,/és szaladgáljon piros mo
kaszinokban,/testetlen legyen 
és hallhatatlan,/de érezze őt át- 
futóban/az őszi préri,/bár lába 
már/a földet sem éri.”

DEMETER ZSUZSA

ru
‘Pro
>ro

"Oro
CL
ui

=o
N
fö
in

-<U

t5
oj

<

Egy távoli bolygón
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Farkas Ödön és a Brassai
kvartett
„A zeneiskolának sem nem czélja, sem 

nem hivatása az üres virtuozitásnak út
ját egyengetni -  írta 1904-ben a kolozsvá
ri »zene-conservatorium« igazgatója, Far
kas Ödön. — Nincs szükségünk virtuózkodó 
műkedvelőkre, kiknek hite szerint a nagy- 
közönség csak arra való, hogy nekik tömjé- 
nezzen. Alapos tudású, fejlett ízlésű közön
ségre van szükségünk.”

Ez az erős mondat talán a közönségkriti
ka felé irányíthatja az olvasói figyelmet. A 
„czél” viszont nem ez — részünkró'l sem, és 
vélhetőleg az egykorvolt Farkas Ödön ré
széről sem. A kolozsvári zeneművészeti fő- 
iskola (későbbi Zeneakadémia) elődjének 
direktora a zenészképzés és a közigény, ál
talános zenei kultúra közötti szerves, két
irányú kapcsolatra utalt, miközben sem a 
közönség, sem a „virtuózkodó műkedvelők” 
szempontját nem tette meg méró'lécnek, he
lyette a művészi minőséget, a zeneszakmai 
perfekcionizmust emelte magasra.

Farkas Ödönre -  mint ahogy az iskola- 
alapító Ruzitska Györgyre is -  emlékez
ni meg-megújulólag hasznos és nemes ten
nivalója a kolozsváriaknak. Meg is teszik, 
elkötelezett zenészek, zenetörténészek 
kezdeményező segédletével. Míg néhány 
hónappal ezelőtt Ruzitska összes orgona
művének feltárását kísérte didaktikai cé
lú orgonakoncert, illetve lemez- és könyv- 
bemutató, most a hétszáz éves Kolozsvár 
zenei világának emlékeit Musica egyik

helyi zászlóshajója, a Kolozsvári Magyar 
Opera villantotta fel négy, egymástól igen 
különböző koncert keretében, s ezek egyi
kének épp Farkas Ödön I., c-moll vonósné
gyese volt az egyik kiemelkedő műsorszá
ma (a művet egyébként a Grünfeld-Bürger 
vonósnégyes mutatta be elsőként a Ro- 
yal-teremben 1903. január 11-én). Farkas 
1879-től haláláig, 1912-ig élt Kolozsváron. 
1882/83-ban a színház karmestere is volt. 
Zeneelméletre tanította (többek között) Ka- 
csóh Pongrácot. Népszerű zeneszerző volt, 
főleg operákat és kamarazene-műveket írt.

A novemberi koncert több vonatkozás
ban is eseményszámba ment. Farkas Ödön 
vonósnégyesét ugyanis Bartók II. kvartett
je előzte meg, amely a kamarazene-iroda
lom egyik briliánsa, ráadásul olyan ellen
őrző „teszt” bármely vonósnégyes számára, 
amelyet, ha sikeresen abszolvál, büszkén 
tarthat (karban) repertoárján. Másfelől 
egy olyan kamaraegyüttes kolozsvári be
mutatkozásaként is számon tarthatjuk ezt 
a koncertet, amely a Kolozsvári Magyar 
Opera zenészeiből állt össze, és — ha a hoz
zájuk fűzött remények nem bizonyulnak 
túlzottaknak -  épp ez a szakmai összezárt
ság lehet a garanciája annak, hogy időt
álló teljesítményeket produkálnak a kö
vetkező években. Barabás Sándor, Balogh 
András (hegedű), Botár András (brácsa) és 
Kostyák Előd (cselló) a Brassai Vonósné
gyes nevet választották. Ennek — ha értel
mezésünkben nem csalatkozunk -  kettős 
magyarázata lehet: egyfelől a kolozsvári 
lokálpatriotizmust és a Brassai Sámuel ze- 
nészsége előtti hommage-t vélhetjük szám
ba jöhető indítéknak, másfelől azt, hogy a 
kvartett zenéjébe, legalábbis indulásakor,

egy olyan instrumentum hangzatai is bele
fonódnak, amely egykor „az utolsó erdélyi 
polihisztoré” volt. Brassai felújított cselló
ját tudniillik — amely a Magyar Unitárius 
Egyház tulajdona — jelenleg Kostyák Előd 
használja.

Brassai szerteágazó hangverseny-szerve
zői és zenekritikusi tevékenysége viszonylag 
kevéssé ismert. Pedig a 19. században meg
erősödő, differenciálódó, társadalmi funk
cióiban is rohamosan gazdagodó kolozsvá
ri zenei élet sokat köszönhet neki. Brassai 
tudatosan, következetesen, olykor kam
pányszerűen szorgalmazta a házizenélést, 
és amikor úgy érezte, hogy ezirányú propa
ganda- és szervezőmunkája eredményeket 
hoz, értelemszerűen a nyilvános koncertélet 
pezsdítésébe is nagy energiát fektetett. Ér
demes idéznünk egy általa megszövegezett 
felhívásból, amely erre az ok- és folyamatsze
rűségre utal: „A kamarazene kedvelése és 
gyakorlása hovatovább örvendetesebb hala
dást nyervén városunkban, alkalmat kíván
tunk szerezni a szépművészet gyakorlóinak 
és tisztelőinek, hogy végrehajtó eredményeit 
élvezhessük. Feltettük a zenében előrehala
dottakról, hogy nem kívánják »gyertyájukat 
véka alá rejteni« és örvendenek, ha a háznép 
(család) és közelebbi ismerősök körén kívül 
gyönyörködtethetnek vele szakértő és ba
rátságos indulatú hallgatókat.” Brassai te
hát jószerével a kolozsvári „közzene” szerve
zője volt, bár az elit muzsika kritikusaként 
is fényesen bevált. Sokan figyeltek szavára 
-  még Erkel is többször meglátogatta, kikér
dezgette meglátásairól -, műbírálatait nem
csak az erdélyrészi, de a pesti-budai lapok is 
örömmel publikálták.

így hát, ha fentebb Farkas Ödönt és 
nagy érdemű elődjét, Ruzitskát a kolozsvá
ri zenei élet hatékony formálóiként kapcsol
tuk össze, érdemes elgondolkodnunk Bras
sai helyén is ebben a galériában.

JAKABFFY TAMÁS

Csigadomb
Sztánára hangolva gyűlt össze tíz erdélyi képzőművész, tíz 

napra, egymást ihletve alkotni a Csigadombon, ezen a forró, lük
tető földháton élni, festeni, rajzolni, faragni, a Kalota-erekbe 
kapcsolni szellemi és lelki vénáit. A Szentimrei-ház és kertje lett 
szívkamrájuk és szívpitvaruk, vendéglátóival együtt. Sztána 
és Zsobok, Tündérkertünk, egyik páratlan, kies zuga, ahol lágy 
hantú dombok és szelíd berkek ölelnek magukhoz, ahol szemsi
mogató lelátók és magasztos távlatok nyílnak. Itt minden élő és 
élettelen létbérlő mértéktartó. Itt semmi harsány, emberfelet
ti, megtörető vagy tragikus nincs a tájban. Ez a vidék a tapin
tatos szépségek őshona, ami mámorossá tesz minden művészt. 
Bizonyság rá az augusztusi Sztánai Alkotótábor művészeinek a 
kolozsvári Minerva Egyesület Cs. Gyimesi Éva termében nyílt 
októberi tárlata is. A tábori mecénás szerepét a zilahi Történeti 
és Művészeti Múzeum vállalta magára.

A táborszervező, Szabó Attila ecsete perzsel, szinte tűzzo
máncba szerkeszti vele a tájat. Gauguin és a fauve-ok (a vadak) 
kromatikus mezőit idézve, a nosztalgikus színgyulladásból eled
dig sosem ízlelt Erdély-párlatot csapol le vásznára. Adorján Ilo
na egy rozoga, korhadó székkel a pihenés hajdanvolt meghitt
ségét idézi fel. Vári-Váncza Edith bensőséges közelségbe tud 
kerülni a természet hajtásaival és feléleszti az idillkereső Corot 
meleg színeit egy fülledt nyári délutánon. Rózsa Róbert, ama
tőr festő lévén, a technikája kiforrásban van, ámde ecsetét gyer
mekkora makulátlan szempilláiból sodorta egybe. Keresetlen 
megfigyelései, témaválasztásainak nyers őszintesége igaz mű
vésznek predesztinálják. Dobolyi Tamás a grafikus szakma be
csületét öregbíti linóleumba metszett szürreál-szimbolikus láto

másaival, s drámai feszültséget kereső illusztrációival. Hosszú 
Zoltán Madár című szobrával fába álmodta az emelkedés csírá
ját, a rügyként kipattanó szárnyalást, azt az elrugaszkodást, 
amikor szárnyat bont a lélek. Fábián Emőke a plein air, a sza
bad ég alatt festés műfaját már igen fiatalon mesteri egyszerű
séggel műveli. Ezúttal megleste a föld alvó lelkét, és a szunyó
káló Tündérkert délutáni leheletét is ecsetvégre kapta. Horváth 
Levente a balladák dimenzióiba révít minket. Az erdélyi álom
humusz tinktúráit használja hozzá. Lélek-csűröket és emlék
hombárokat vetít velük képzetes terekbe, vágyaink rusztikus 
szövetére. Szabó Anna-Mária egy mágikus látomását eleveníti 
meg nekünk anya-földünkről és apa-egünkről. Egy benső föld
indulás és egy szellem-szivárványos égszakadás egybecsengé- 
sét. Alulírott a kalotaszegi selymes dombok szelíd hömpölygését 
árnyalt levegőperspektívával kívánta vászonra lehelni. Tudat
nyugvás kísérlet a káprázat óceánján. Ilyetén eget s földet össze
kötő, szenvedő nyújtózkodásával, sors-parabolává, élettengely- 
mementóvá minősül át.

Ezek a művek bizonyítják, hogy a Csigadomb tellurikus erői 
ellenállhatatlanok. Behálóznak, s ecsetnyüvésre, vésőkoptatás
ra késztetnek minden közelébe vetődő művészt. Hartmann-há- 
lón túli földsugárzása léleklágyító is. A festőket színbűvölővé te
szi. Ezek után csak győzzenek elegendő vásznat szőni nekik a 
Moirák.

DABÓCZI GÉZA
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Decemberi évfordulók
1 -  150 éve született Victor Margueritte francia író 
2 —130 éve született Jaroslav Durych cseh író
3 — 145 éve szü letett Candido Guerreiro portugál költő
4 — 120 éve született Nyikolaj Szemjonovics Tyihonov orosz költő 
5 -9 5  éve született Eeva-Liisa Manner finn írónő

100 éve született Kole Jakova albán író
7 -  120 éve született Jü Ta-fu kínai író
8 -  260 éve született Ányos Pál

390 éve halt meg John Davies angol költő
390 éve szü letett K risztina királynő svéd mecénás
140 éve szü letett H ortensia Papadat-Bengescu rom án írónő

9 -  380 éve halt meg Fabian Birkowski lengyel szónok
10 -  50 éve halt meg Ion Chinezu román irodalomtörténész

80 éve halt meg Luigi Pirandello olasz drámaíró
11 -  100 éve született Gellért Sándor

140 éve született H arsányi K álm án
260 éve szü letett Anton L in h art szlovén író

12 — 195 éve szü letett Gustave F laubert francia író
90 éve h a lt meg Jean  Richepin francia költő

13 — 620 éve szü letett Arlotto M ainardi olasz író
195 éve született Herman Fredrik Ewald dán író 
145 éve született Frabciszek Pik lengyel költő

14 -  70 éve halt meg loan Al. Brătescu Voineşti román író
15 -  95 éve született Nicolae Barbu rom án kritikus

180 éve szü letett Edmond Picard belga író
16 -  145 éve h a lt meg W illibald Alexis ném et író

95 éve született Aczél Tamás amerikai magyar költő

100 éve született Ivan Pejcsev bolgár költő
17 -  110 éve született Acsády Ignác magyar történész
18 -  40 éve halt meg Bartalis János

45 éve halt meg Alekszander Trifonovics Tvardovszkij orosz költő 
110 éve szü letett Zelk Zoltán

19 -  100 éve született Wolfgang Hildescheimer ném et író
980 éve szü letett Szu Tung-po k ínai költő

20 -  50 éve h a lt meg M ihail Sorbul rom án drám aíró
21 -  220 éve született Tornász Zan lengyel költő
22 -  95 éve született Dékány Kálmán író

60 éve halt meg Nicolae Labiş román költő
80 éve h a lt meg Nyikolaj Alekszejevics Osztrovszkij orosz író

23 — 50 éve h a lt meg Heimito von Doderer osztrák  író
120 éve született Giuseppe Tomasi di Lam pedusa olasz író
150 éve született Tömörkény István
460 éve halt meg Nicholas Udall angol drámaíró

24 -  680 éve halt meg Cino da Pistoia olasz költő
25 -  710 éve halt meg Jacopone da Todi olasz költő

240 éve született Sidney M irgan ír  írónő
26 — 300 éve született Thomas Gray angol költő
27 — 120 éve s z ü le te t t  L o u is  B rom fie ld  a m e r ik a i  író

120 éve született Carl Zuckmayer ném et író
28 — 310 éve h a lt meg P ierre Bayle francia filozófus

370 éve h a lt meg Franşois M aynard francia költő
29 -  150 éve született Kovács Dezső író

90 éve h a lt meg R ainer M aria Rilke osztrák  költő
30 — 120 éve szü letett Erdélyi József költő

220  éve s z ü le te t t  W esse lén y i M ik ló s
31 -  95 éve h a lt meg Kiss József költő

80 éve h a lt meg Miguel de Unamuno spanyol író

Szülőföld
A fősorok Ella Grasso tanácsát 

rejtik.

VÍZSZINTES: 1. Sivár, kiet
len. 6. Farkascsapda. 11. Érett 
gabonát betakarít. 12. Verő, pá- 
holó. 14. Via Knittel műve. 15. 
Vörös, angolul. 16. Perzsa hadve
zér volt. 18. Jogvita. 19. Hawaii 
köszönés. 21. Ritka női név. 23. 
Jöttment. 26. Antonov jele. 28. 
Verőcei település lakója. 29. Fél 
pont! 30. A három fázis jele. 32. 
Megelégelő'. 33. Hím disznó. 34. 
A másikok. 36. Női énekhang. 37. 
Csordultig. 38. Paszta, pempő. 
40. Borítóüveg. 42. A bibliai Jú- 
da egyik fia. 43. ... in Romania; 
hazai termék. 45. Esély. 48. Zso
ké. 50. István egyik beceneve. 51. 
Fül, angolul. 53. Becézett Teré
zia. 5 4 . E lla  G r a s s o  ta n á c s a ;  
m á s o d ik , b e fe je z ő  r é s z .

FÜGGŐLEGES: 1. Dél-ame
rikai ragadozó madár. 2. Orosz 
folyó. 3. Ü lőbútorral berende
zett. 4. A szomszédba. 5. E lla  
G rasso  ta n á c s a ; e lső  ré sz . 7. 
Emelet, röviden. 8. Szegély, r i
golya. 9. Zseblámpa áram forrá
sa. 10. Olimpiai futás jelzője.
12. Nüansz része! 13. Egyhan
gú kőris! 16. „Az isteni költő.” 
17. Sajnáló, bánó. 20. Módosí
to tt zenei hang. 22. Becézett 
Ezékiel. 24. Vár, török nevek
ben. 25. Szór. 27. Német állam. 
29. Tetőfedő anyag. 31. Kanadai 
város. 33. Fekvőbútor. 35. Ma
ró vegyület. 37. Ismert. 39. Tor
tabevonat. 40. Az egyik oldal.
41. Brit rockegyüttes. 44. Csu
pán. 46. Hamu, angolul. 47. Ko
poltyús állat. 49. Francia te rü 
letmérték. 51. Középen leüt! 52. 
Vállalati forma, röviden.

R. T.

A Helikon 16/21 számá
ban közölt rejtvény meg
fejtése: Ne légy ostoba és 
feltételezd, hogy tudod 
már, mit tudnod kell.

TÁMOGATÓINK:
Romániai írók Szövetsége Nemzeti Kulturális Alap

MINISZTERELNÖKSÉG 
nemzetpolitikai Államtitkárság

RMDSZ ALAPÍTVÁiír I
TÁ M O G A T JA  AZ RM DSZ ÉS 

A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY
J §

 Proiect rea lizat cu sprijinul P rim ărie i şi Consiliului local 
Cluj-Napoca. K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri 
H ivatala  és Városi T anácsa is tám ogatja.

Proiectul su sţine  c and idatu ra  oraşulu i Cluj-Napoca la 
titlu l de C apitală  C u ltu ra lă  E uropeană 2021 
Lapunk tám ogatja  Kolozsvár E urópa K ultu rá lis  Fővá
rosa 2021 cím re benyújto tt pályáza tá t 

Primăria şi Consiliul K iadványunk a  R om án K u ltu rá lis  M in isztériu m  
Local Cluj-Napoca tám ogatásával je len ik  meg

< * s >Visít cluj
The Heart of Transytvania
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SZILÁGYI ISTVÁN 
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SZŐCS ISTVÁN P A P P  ATTILA ZSOLT: film, interjú  RÁKOSSY TIBOR: m űszaki szerkesztő

Lapterv: ÁRKOSSY ISTVÁN; Számítógépes tördelés: KOLCZA MÁTYÁS BARNA; nyomtatja a Misztótfalusi Kis Miklós református sajtóközpont
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