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Hajnalban kelek. Kilépek a félhomályba, na-

gyokat lélegzem. Szúrja a tüdőmet a hideg leve-
gő, az erjedő trágya, a barmok szaga és a szom-
szédos pékség motorinabűze, mivelhogy azzal 
működik. A tehénborjú panaszosan bőg, elvo-
nási tünetei vannak szegénynek, a napokban 
választottuk el az anyjától, nagy csapásként éli 
meg. A vezérürü is béget naphosszat és éjsza-
kákon át. Neki mehetnéke van, rájött a meleg-
ség, mint a macskákra, pedig már semmi oka 
nincsen erre, de az ösztön erősebb a tényeknél.

Jő még reánk dér, érzem a csontjaimban. 
A borjú azt hiszi, hogy anyja falakon tör át mi-
atta, miközben az békésen kérődzik szalmá-
ra dőlve. Majd elmúlik a panasz, mert min-
den elmúlik, tudjuk. De nekem most a vetésen 
kell törni a fejem, a jövő sarjasztásán, és azon, 
hogy tavaly tavasszal megjavítottam-e a gépet, 
vagy csak akartam, de elfelejtettem, mert más 
is javításra szorult. A földek rendben lennének, 
de nehezebben emésztik a műanyagot és a gu-

mit, mint a követ, pedig azt sem könnyű. Tu-
dom ezt, hisz testemben kövek növekednek a 
meg nem emésztett dolgoktól. Így vannak ez-
zel a szántóföldek, bennök idegen lények, akik-
nek talán közömbös, hová kerültek, és az is, 
hogy miért.

Kutyám, a  Jó nevezetű1 vezérszindrómá-
val született. Ez a kórság segíti át a minden-
napok megpróbáltatásain, nagyobbnak fogja 
fel önmagát ebnél, medvénél és lónál, szarvas-
marhánál. Az ember gyanús, mert két lábon 
jár, de valakiben a kutyának is bízni kell. Ha 
a túlerőt eszével győzi, az ember büszkén di-
cséri, magát keresi a kutyában, vagy elismeri, 
hogy van mit tanulnia tőle.

Pár éve buzgón őrizte a teheneket, ennek 
eredményeként a fél fogsora nem tökéletes, 
ideges és orv rúgás érte, állcsontja rosszul 
forrott, de ezt az ellenség nem tudja. Nyála-
dzik, de ennek kizárólag egészségügyi okai 
vannak, nem koldul, inkább kivárja a vacso-
rát, tudja, hogy jár neki, és azt is, még soha 
sem hibázott. Kedves hozzánk, de nem megal-
kuvó. Eszében sincs lábunk előtt hemperegni, 
nem igényeli a vakarászást, de elviseli, hogy-
ha beszélünk hozzá, és elkísér, ha úgy gondol-
ja, kíséretre van szükségem az erdőben, zsom-
békos dombokon.

Brick
Lapszámunk 1., 4–5., 7., 14–17., 23. oldalait Dacian Andoni Spiky Prism címmel, a csíkszeredai 
Új Kriterion Galériában nyílt kiállításának anyagával illusztráltuk.
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– In medias res: egy helyütt úgy nyilat-
koztál, hogy „a versben én magam vagyok 
a saját kis csomagommal”. Kifejtenéd ezt 
egy kicsit bővebben?

– Úgy gondolom, a költészetnek ma már 
nincsenek különösebb feladatai, mármint 
az elsődlegesen, az irodalmin kívül. Ma 
nem kell parancsra hőstörténetet elmesél-
jen egyikünk sem valamelyik király vagy 
hadvezér dicső tetteiről, nem kötelező is-
teneket vagy diktátorokat dicsőítenünk. 
A versben magunk lehetünk, ki-ki a sa-
ját kis vagy nagy csomagjával, értem ez-
alatt a családi „hozományt”, a lelki, akár 
testi adottságokat is. Van, aki a részeges 
mostohaapát viszi magával, más meg a 
szótlan, zárkózottságában már-már ri-
degnek tűnő ezermestert, de ebben a cso-
magban ott van a mindenkori környezet, 
az élettapasztalatok, az olvasmányélmé-
nyek és még ki tudja, mi minden, költő-
je válogatja.

– Első verseid középiskolai éveid alatt 
jelentek meg, az 1990-es évek második fe-
lében, utána viszont egy nagy elhallga-
tás következett. Mi volt az oka a szüsz-
pansznak, illetve mi kellett ahhoz, hogy 
több mint tíz év után visszatérj a költé-
szethez?

– Akkor még nem gondolkodtam költő-
ként, mint ahogy nem mindenki zenész, 
akinek gitárja van. Volt gitárom, néha 
elő-elővettem, a  kedvemtől függően, és 
játszottam rajta, szerepeltem kisebb vagy 
nagyobb közönségemnek, de nem vol-
tam zenész, mert nem erről szólt minden. 

Megvolt bennem a késztetés, hogy írnom 
kell, és írtam is, de nem hivatásszerűen. 
Már a középiskola elvégzése után dolgoz-
ni kezdtem. A történethez hozzátartozik 
az is, hogy az egyetemi felvételi vizsgái-
mat rendre elszúrtam, mintha féltem vol-
na a nagyvárostól, de valójában attól fél-
tem – és még ma is fura ezt így leírni –, 
hogy honnan lesz pénze a családomnak 
fizetni mindazt, ami ezzel jár. Jó tanuló 
voltam, kedveltek a tanáraim, így, ami-
kor megtudták, hogy nem sikerült a fel-
vételim, azonnal visszahívtak tanítani. 
Bekerültem a rendszerbe, és helyettesí-
tő tanár voltam több évig, délutánonként 
pedig posztlíceumot végeztem, tanító-
képző főiskolát, angol tanítóit, mindezt 
a szülővárosomban vagy Sepsiszentgyör-
gyön, természetesen költséghatékonyság 
címszóval. Aztán hívtak a Székely Hír-
mondóhoz, ami akkor még hetilap volt, 
ahol kiélhettem az írás- és szereplésvá-
gyam. Megvolt az olvasóközönségem, és 
végre írtam, riportokat, interjúkat, be-
számolókat, bár verset egyre kevesebbet. 
A zenész hasonlatnál maradva, lecserél-
tem a gitárt egy DJ-pultra. Amikor na-
pilappá avanzsáltunk, én pedig szerkesz-
tővé, és családot alapítottam, mondhatni 
letisztult minden. Ahogy kimaradt az új-
ságírás, azonnal jelentkezett az a furcsa 
érzés, valami hiányérzettel vegyülő fe-
szültség, ami már-már rokon a boldog-
talansággal, be nem teljesüléssel. Ez az 
a pillanat, amikor előveszed a gitárt, és 
pengetgeted, mindegy, hogyan, csak ma-
gadnak játszol, mert ezen a szinten már 
nem érdekel… Csak írhass, mert írnod 
kell, hogy jó vagy csak jobb legyen…

– Mindkét könyved alapvetően magán-
életi líra, alanyi költészet. Úgy vagy, mint 
Babits: „Csak én birok versemnek hőse 
lenni, […] mert én vagyok az alany és a 
tárgy”?

– Amint már utaltam rá, meglátásom 
szerint minden író-költő a saját világát 
építi. Én a „házammal”, „udvarommal” 
kezdtem, azt népesítettem be, elkészítve a 
belső kapcsolatrendszerének szövevényes 
rajzát, aztán amikor mindez elkészült, 
lehetett bátran hozzáépíteni vagy akár 
rombolni. Ez  a világ akarva-akaratla-
nul terjeszkedik, átalakul, kinövi magát, 
egyszer csak elfogynak a személyes törté-
netek, élmények, utópiákat hozunk létre, 
és ez az, amit annyira szeretek az írás-
ban, ami létszükségletté teszi számomra, 
hogy mindent szabad. Lerombolhatom az 
irodalom elefántcsonttornyait, meggya-
lázhatom a kívülről sérthetetlennek hitt 
szent dolgait, újakat építhetek-teremthe-
tek, családi mítoszt találhatok ki, át- és 
újraértelmezetem a világomat, újraírha-
tom, -élhetem a történeteimet. De akár 
időgéppé változtathatom, mert valójában 
egy varázseszköz, egy fegyver, egy csoda-
szer, életelixír, egyszerre mindez, és szá-
momra magánéleti, meg alanyi, mert el-
sősorban rólam szól minden, én állok 
épített világom közepében, és mindenhez 
én viszonyulok, illetve minden hozzám vi-
szonyul. A titka abban rejlik, hogy az én 
kikölcsönözhető legyen, belakható legyen 
a világom, nem hiába olyan népszerűek a 
szerepjátékok és a valóságshow-k…

– Az  alanyiság mellett az eltávolodás 
igénye, a kívülről látás és láttatás is törek-
vése verseidnek, elég, ha csak első köteted 
első ciklusára, a Résztvevő megfigyelésre 
utalok. E szókapcsolat eredendően a kul-
túrantropológia terminus technicusa: azo-
nosulás révén vizsgálni a tárgyat. Vizsgál-
hatjuk ekképpen saját életeinket?

– Legalábbis megvan bennünk a törek-
vés erre. Az alanyi költészetben ezt egy-
általán nem nehéz megvalósítani. A vers-
írás számomra elsősorban önvizsgálat, 
pszichológusi öntanácsadás. Ezen belül 
pedig szükségessé válik az eltávolodás, 
a téma, a tárgy, a gond marad, csak egy 
más szemszögből, fentről akár, vagy ol-
dalról, távolabbról tárulkozik ki, elsősor-
ban magam előtt. Az alkotói folyamat a 
résztvevő megfigyelés összegzése.

– Verseid tárgya gyakorta a feleséged, 
közvetve vagy közvetlenül majdnem min-
den költeményben felbukkan. Ő a „másik 
éned”, legfőbb múzsád?

– Nem kérdés, ő az örök, a nagybetűs 
Múzsa, őt illeti meg ez a megtiszteltetés, 
bár nem biztos, hogy ezt mindig annak 
tekinti. Bár ott van a piedesztálon, úgy 
érzi, kiszolgáltatom, elárulom, holott ez a 
szerep ezzel jár. Úgy kell elképzelni, hogy 
ő a rendező kedvenc színésznője, aki min-
den fontos szerepet megkap, és ebből adó-
dóan muszáj neki mindent is eljátszani… 
Végül is sem a versek tárgyát, sem pedig 
a szereplőit nem szabad ennyire leegysze-
rűsíteni. Úgy gondolom, a versek fölötti 

DIMÉNY H. ÁRPÁD

Költő, szerkesztő. 1977-ben született Kézdivásárhelyen. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetem néprajz szakán diplomázott. Jelenleg a háromszéki Székely Hírmondó
napilap vezető szerkesztője. Kötetei: Apatológia (2014, Sétatér Kiadó), Levelek a szom-
széd szobába (2016, Erdélyi Híradó Kiadó).
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hatalmam addig tart, amíg kiengedem a 
kezeim alól, onnantól kezdve már egyál-
talán nem a feleségem a vers főszereplő-
je, és nem én vagyok a rendező sem, ezért 
csodálatos a költészet, ebben rejlik a va-
rázsa.

– Számos szerelmes versed van, melyek 
egyszerre szenvedélyesek, érzékiek és me-
tafizikusak. Jól érzékelem, hogy például a 
Mintha minden transzcendentálisba vált-
ja át a férji szerelmi lírát?

– Vagy éppen fordítva, az életet emeli 
emberfölöttivé. Egy nagy metafora a vers: 
a  szeretkezés, a  testi gyönyör és a sze-
relem ötvözete maga az élet, a kielégülés, 
az elernyedés pedig a végső megnyugvás… 
Egy másik olvasatban pedig a mindenna-
pok tehetetlensége, a valóság, a fásultság 
előli menekvés a szerelem, a szeretkezés. 
Menedék a pihe-lepte női öl, a kibontott 
keblek. Egy hedonista himnusz is lehetne, 
vagy egy zongorán előadott staccato, egy 
párzó, majd elpusztuló rovarokat bemuta-
tó dokumentumfilm háttérzenéje.

– E versek tanúsága szerint az élet mo-
torja, mozgatórugója a szerelem. Az  irá-
nyítja döntéseinket, sorsunkat?

– A szerelem olyan, mint a gravitáció, 
csak nem a fizikai erővel hat ránk. A leg-
erősebb érzelemnek tartom, amely egy-
szerre tud éltetni és ölni, építeni és rom-
bolni. Emlékeztet arra, hogy emberek 
vagyunk, halandók. Én nem a mennyben 
akarok élni, hanem itt a földön, a saját 
testemben. Az Éden számomra itt lehet-
séges a Földön, és legfőbb feltétele a sze-
relem. Nem hiszek a lélekben, és tudom, 
hogy a test nem támad fel, de ugyanakkor 
a szerelem mindezt feledtetni tudja. Sze-
relemből választunk társat, ennek gyü-
mölcse az életünk folytatódása, a vágyott 
halhatatlanság egyik lehetséges mód-
ja. A másik az alkotás, a művészi telje-
sítmény…

– Első könyvedben apa-levelek vannak, 
a másodikban férj-levelek. Miért nőtt eny-
nyire hozzád az episztola műfaja?

– Az  apa-levelekben egy kapaszkodó 
volt ez a műfaj, segített elmesélni a szü-
leim szerelmi történetét. Úgy éreztem, 
az ő történetük úgy lehet a legőszintébb, 
ha vallomásos lesz, és mi lehet bensősé-
gesebb, mint egy szerelmeslevél, amely-
ben még azt is le merjük írni, amit amúgy 
gyávaságból nem merünk még a szerel-
münk szemébe sem mondani. A férj-leve-
lekben is ezt a hangulatot vittem tovább, 
a modern környezet adott volt, hiszen mi 
is e-mailező házastársak vagyunk. Írás-
ban erősebb vagyok, bátrabb, ügyesebb, 
megfontoltabb, tehát a történet így vált 
elsősorban számomra hitelessé.

– Apropó, apa-levelek: édesapád nevében 
írod a leveleket, melyeket ő is megírhatott 
volna, „ha nem megy »őszölni« oda, hol 
eggyé válnak a fiúk apákkal, nagyapák-
kal”. Azért volt szükség e nézőpontcseré-
re, hogy ezáltal többszörösen fiktív mező-
be helyezd a haláltémát?

– Nem akartam fiktív mezőbe helyez-
ni a halált. Számomra ugyanolyan súly-
pontos téma, mint a szerelem. Már gye-
rekként az egyik legnagyobb félelmem 
volt. A hiábavaló élet, amit a nagy sem-
mi, az  örök sötétség követ. Apám halá-
la is erre emlékeztetett. Ezzel dacoltam, 
átmenekítettem őt, a szerelmüket ezekbe 
a versekbe, amelyek nyilván így jóval to-
vább élnek, egészen addig, amíg akad ol-
vasójuk. A nézőpontcsere pedig azért volt 
szükség, merthogy apám nem írta meg 
a leveleket, sőt nem is mesélt erről so-
ha. A történeteket édesanyámtól tudom, 
ő rajzolta meg, nekem csak ki kellett szí-
neznem.

– Az első kötetedben dominálnak a ha-
gyományosan rímes-ritmusos versek, a kö-
tött formák. A másodikban több a szabad-
vers, a  rímek inkább csak jelzésszerűek. 
Szükségszerű út ez a letisztulás felé?

– A  rímes versek nyitották meg előt-
tem a költészet virágos kertjét, vonzot-
tak be, ha sorrendet kellene felállítanom, 
valahogy így vezetett az út: Arany János, 
Kosztolányi, József Attila, Weöres Sándor, 
aztán Kovács András Ferenc, ő már diák-
ként bűvölt a forma- és rímbravúrjaival, 
ráadásul ő volt a szememben az „élő köl-
tő”. Aztán bent, a varázskertben elkezd-
tem leszakítani, csokorba szedni a virá-
gokat, de azok már nem éltek, nem volt 
illatuk, nem leltem meg benne azt a va-
rázst, amit az említett költők, és nyilván 
azóta sok más költő rímes versében ma 
is felfedezek. Úgy gondolom, nem min-
denkinek áll jól a rím, nekem legalábbis 
nem fekszik, szorít, mint egy nyakig be-
gombolt ing és a nyakkendő. A ritmus vi-
szont az maga a vers, anélkül nem létezik. 
Nyilván, hogy a letisztulásra törekszem, 
de nem ennek a számlájára írnám a rí-
mek elmaradozását.

– Hol a költészet helye a te életedben? 
E relativizáló, önironikus sorok arra utal-
nak, hogy ne becsüljük túl jelentőségét: 
„holott e verstől, szép szavaktól függetle-
nül / fölkél a nap, s futnak tovább a fel-
hők, / s a könnyek mennyisége a földön 
változatlan…”

– A családom és a futás között, a máso-
dik helyen. Ez a szentháromság segít túl- 
és megélni a hétköznapokat, egydimenzi-
óssá válna nélkülük az életem. Mindezt 
állítom, holott tudom, a  verstől függet-
lenül is felkel a nap, de a költészet, szép 
szavak nélkül még bornírtabbá válnak az 
emberek. Csak a munka, a hajtás, a pénz 
maradna, az élet sok-sok bajával, aminek 
számomra a vers nélkül nincs értelme.

– Második könyved után mintha ismét 
megtorpanás következett volna, a  „ho-
gyantovábbok” keresése. Az elmúlt évben 
azonban ismét publikálni kezdtél lapok-
ban: megvan az új irány?

– Nem volt megtorpanás, illetve ha an-
nak tűnt, akkor szándékos volt, amolyan 
elfojtás. Csak a távolságot akartam növel-
ni az előző két kötet verseitől, mert gye-
rekversekben gondolkodtam, úgy éreztem, 

annak kell jönnie, aztán kiderült, még-
sem én vagyok az úr, s a vers nem egy cif-
ra szolga. Az irány megvan, illetve az út 
van meg, az pedig a vershez visz, a versek 
pedig, remélem, hozzám vezetnek vissza.

– Említetted, hogy főállásban a Székely 
Hírmondó vezető szerkesztője vagy. Ho-
gyan viszonyul munkád a versíráshoz?

– Úgy viszonyul, mint ahogy a napila-
pok általában az irodalomhoz. Mostohán. 
Szeretem a munkámat, mert az, hogy szö-
vegekkel dolgozom, az áll a legközelebb 
ahhoz, amit mindig is elképzeltem ma-
gamnak, de gondolkodás nélkül váltanék, 
ha elhívnának egy irodalmi laphoz.

– Jelent számodra valamit költőként a 
székelységed, a szűkebb pátriád, Három-
szék, Csernáton?

– Sokak szerint csak az számít, hogy 
budapesti vagy-e, vagy sem. Ma is halla-
ni itt-ott, hogy aki nagy költővé akar vál-
ni, akkor el kell annak menni… Ott kell 
lenni a sűrűjében, ahol a nagy dolgok tör-
ténnek. Én nem azonosulok Radnóti azon 
verssorával, hogy „hajtsd le a fejed, vidé-
ki költő lettél”. Az internet korszakában 
nem létezik vidéki költő, ugyanúgy el-
jut hozzám Billy Collins nemrég megje-
lent válogatáskötete, mintha Budapesten 
élnék vagy Londonban, a  távolság nem 
mérvadó, mert szinte biztos vagyok benne, 
hogy Csernátonba hamarább eljut, mint 
mondjuk Londonba. Költőként, a versek, 
a nyelv szintjén nincs különösebb jelen-
tősége annak, hogy székely, háromszéki, 
kézdivásárhelyi–csernátoni vagyok, de 
ugyanakkor büszkén vállalom a szárma-
zásomat, nem tiltakozom az ilyenfajta be-
határolások ellen sem, ha jól meg van in-
dokolva. A szűkebb pátriámat is szeretem 
még inkább leszűkíteni, Háromszéken be-
lül Csernátonban, azon belül pedig az ott-
honomban, a kis alkotósarkomban érzem 
magam a legjobban. Mármint költőként. 
Ott történnek a legnagyobb dolgok velem.

– Követed a kortárs líra trendjeit? Fog-
lalkoztat, hogy hol helyezheted el magadat 
ezekben a vonulatokban, vagy csak egysze-
rűen írod a magadét?

– Igyekszem témában lenni, bár elég 
nehéz, hiszen rengetegen vagyunk, akik 
írunk, és rengeteget. Merő kíváncsiság-
ból olvasom, mondhatni, inkább falom a 
kortárs lírát, nem a trendkövetés miatt, 
puszta kíváncsiságból, pont olyan érdek-
lődéssel, rajongással, mint ahogy egy fo-
cimeccset nézek. A szép játékért, szurko-
lói rajongással. Mert egy szép, egy jó vers, 
amely az adott időben, élethelyzetben, 
hangulatban megtalál, rendelkezik akko-
ra erővel, mint egy bombagól, amelyikre 
egy stadionnyi tömeg ugrik fel üdvrival-
gással. Amúgy nem helyezgetem magam, 
ez  majd legyen az irodalomtörténészek 
dolga, erről az egészről az a „népi bölcses-
ség” ugrik be, hogy ha felteszik a polcra a 
szart, mindjárt lekvárnak képzeli magát. 
Amíg ez eldől, addig is írom a magamét…

ZSIDÓ FERENC
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DIMÉNY H. ÁRPÁD

a hiány anatómiája

nincs szükségem többé alvásra
mert minden álmom teljesült veled
ezt ismételgetem és mégis
feszíti valami a mellkasom
nem a hőség miatt van
bár az aszfalton tojást lehetne sütni
nyomot hagy benne az autók kereke

elered az orrom vére
előre hajolok
hogy ne a blúzomra
az aszfaltra csöpögjön
ideje levonni valamiféle következtetést ebből
mintha beragadtam volna két kezdeti
vagy talán két befejezési pont közé
az álmodozás vége
illetve az álmatlanság kezdete
vagy akár fordítva

nézem a vérem az aszfalton
és egy hangyát ami elveszettnek tűnik
bár magabiztosan futkos
mintha azt keresné honnan jött
fogalmam sincs mi lesz vele
ahogyan velem sem
de ha így maradok nem áll el a vérzés
ha felegyenesedem lehet hogy
végigfolyik a szakállamon
talán becsöpög a számba
és véres lesz a blúzom
viszont onnan már tudom
mit kell tennem

tiszta pólót venni
és be kell áztatni hideg vízbe
mert csak akkor jön ki a vér
már tudom mit kell tennem
valami biztonságos helyre kell érjek
aztán ott gondolhatok a dögmelegben
olvadó aszfaltra a vérző orromra
a kétségbeesettnek tűnő hangyára
újra és újra egészen addig
amíg végre te is hazaérsz

visszafordítva
Marin Mălaicu-Hondrarinak

akaratlanul is hozzáérsz a falhoz
amikor végigmész egy hosszú
folyosón a félhomályban
ez most pont olyan

nem tudom megállni
nem szabadna ezt írnom
de veled mindenem megvolt
írtam is egy üzenetet:
eszembe jutott miért hívtalak
kezdett lemaradozni egyikünk
és kíváncsivá tett hogy vajon
mindketten odaérünk-e
mint az a két őz
amelyik az erdő felé tartott

egy idő után már
csak bámultam a zöldbe forduló mezőt
álltam az ablaknál
miután letetted
elfelejtettem miért hívtalak

ez annyira nem vallott ránk
több mint egy órát
beszéltünk telefonon

jegyesség
májusi esküvőt szerettél volna,
az oltár az udvaron, a fák között,
zöld gyep fehérruhás koszorúslányokkal.
de én a leánykérést is elszúrtam.
csak a barna kordzakómra emlékszem,
az unokatesóm férjétől örököltem.
a szüleim boldognak tűntek,
a húgom inkább bizonytalannak,
mint aki nem tudja,
ilyenkor mit is kell tenni.
én sem nagyon tudtam,
csak a karikagyűrűkre gondoltam,
hogy a nagyanyámé volt,
és hogy ez mennyire hétköznapi,
mint a töltött tojás az asztalon
vagy a köménylikőr.
közben egy vers* járt az eszemben,
amit akkoriban olvastam,
és haragudtam rád a vers miatt,
hogy nem voltunk osztálytársak,
mert sokkal eredetibb lett volna,
mondjuk egy kémialaborban.
az ollót pengéinél fogva tartani
a borszeszégő táncoló lángja alatt,
majd a neveden szólni
olyan hangsúllyal ahogy
a templomban az oltár előtt szokás…
és ártatlannak tűnő szemeidbe fűzve
az akkor még ártatlan szemeimet,
átnyújtani neked az ollót, hogy
te gyanútlanul belecsúsztathasd
hüvelyk- és mutatóujjaid vöröslő gyűrűibe,
majd hatalmasat sikoltva megpróbáld 

eldobni.
haragudtam rád hogy nem kérdezted,
amit én már akkor tudtam,

és el is mondtam volna, hogy nem lehet.
beleég a húsba, nyomot hagyva örökre,
ez lehetett volna a jegye az őrületnek,
amiben azóta is élünk

* Simon Armitage: I Am Very Bothered

egyszer csak egyikünk
reggelente kávét főzök
dupla adagot kettőnknek
hosszasan mosogatok
nem zárom el a csapot
bevásárlunk takarítok
pályázati elszámolást írsz
este meleget vacsorázunk
fogmosáskor pedig belépve
a tükör által kijelölt túlvilági térbe
visszanéznek a szemek
melyek naphosszat bámulják
a kobaltkék képernyőt
majd ugyanúgy a kinti eget
nézik amikor levetkőzöl
a sziluetted érett melleit
ahogy az ablakból becsorgó fény
végigfolyik derekadon csípődön

aztán egyszer csak egyikünk
összeroskad a tiritarka szőnyegen
vagy az elhasznált vánkosra zuhan
mely terítője alatt morzsák gyűlnek
esetleg a kertben ahol tojáshéjtörmelék
védi az epertöveket a csupasz csigáktól
a másikunk állva vagy ülve éli mindezt át
ő lesz az aki reggelente kávét főz
a megszokott adagot és hosszan mosogat
elzárva vagy sem a csapot bevásárol
takarít vacsorázik este fogat mos
és nem tudja hol van a szeme fénye
de nem kapcsol villanyt a fürdőben
bár a tükörben csak üres kagylóhéjat látna
melyet a sós víz kimosott a szempartra

Multiplicity
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NAGY LÓRÁNT

Tokány simoni 
szesszel
Az „ember tervez és Isten végez” közmon-

dás kegyetlen igazsága kíméletlen átokként 
szállt ránk, a  Zeneakadémia bentlakásá-
nak éhenkórász lakóira, azon a tanévkez-
dő október eleji napon.

Amikor a barátságos mérkőzést tervez-
tük az Erdészeti Líceum suhancai ellen, 
nem kalkuláltuk bele a tényezőt, hogy a 
meccs előtti edzésen Gyuszi be fogja rúgni 
a könyvtárablakot. Egy félresikeredett bal-
spiccel berúgta és pechünkre az árát azon-
nal le kellett perkálni az odarohanó por-
tásnak. Akkor az egyszer nem volt részeg. 
Ha félórával később rúgjuk be, megússzuk. 
Szép nagy ablak volt. Megvolt az ára! Pe-
dig annak a különféle zsebekből keservesen 
összevakart, gondosan előkészített pénznek 
egészen más lett volna a rendeltetése. An-
nak a nemes feladatnak kellett volna ele-
get tegyen, hogy a mérkőzés utáni lakoma 
étel- és italkészletét fedezze. Na, de nyom-
talanul elszállt, mint a sóhaj, mint megany-
nyi merész álom, amit az ember élete során 
a fejébe vesz!

Ott álltunk elkeseredetten – a Zeneaka-
démia minifoci-válogatottja – a mérkőzés 
előtti reggelen, vagyonunkból kisemmizve. 
Pedig milyen szépen megálmodtuk, hogy a 
meccs után füstölt csülköt, paszulyt, zöldsé-
geket, ropogós házikenyeret veszünk, csiná-
lunk egy fejedelmi fuszulykafőzeléket, hogy 
mindenki megnyalja a tíz ujját utána, majd 
sörrel, vörösborral és pálinkával öblítjük. 
Még az aznapi kantinjegyeinket is eladtuk, 
hogy nehogy elcsapja a hasunkat a bőség. 
Aztán, majd ha jóllakunk, előszereljük a 
hangszereket, és egy olyan nemzetközi me-
csergést lecsapunk – három nemzet és egy 
fél volt képviselve a csapatban –, hogy más-
nap Spiridon asszony egyből kiállítja az első 
„avertisment”-et (figyelmeztetőt). A harma-
diknál rúgtak ki a bentlakásból. Egyete-
mi berkekben köztudott, hogy mindig van 
B terv. Ha az akadémiai körökben az A terv 
meghiúsul, nem megy senki a szomszédba 
tartalékért. Terv mindig kell legyen! A, B, 
C, D, ha kell, akár X is!

Rendhagyó módon reggel fél hétkor kel-
tünk. Az aznapi kurzusokat befagyasztot-
tuk. Egyedül Gyuszit volt egy kicsit ne-
hezebb rávenni az óramulasztásra, mert 
elsőéves lévén úgy gondolta, hogy az iga-
zolatlannak ugyanaz a súlya, mint a kö-
zépiskolában. A betervezett lakomát előké-
szítendő, nagy sürgés-forgásba kezdtünk. 
Gyorsan kellett mozogni, mert ha a lányok 
nyolcra elvonulnak kurzusra, akkor nem 
lesz kitől kölcsönkérni pityókát, hagymát, 
szalonnát, babérlevelet és pirospaprikát, 
a B tervben szereplő menü, a szalonnás pi-
tyókástokány előállításához. Sónk és üs-
tünk az volt! De csak annyi! Mindenkinek 
megvolt a feladata, és így percek alatt ösz-
szekunyeráltuk a kellékeket. Kukinak volt 
egy fél liter 80 fokos csíkszentsimoni szesze, 
azt egy kétliteres flakonban vízzel megve-
gyítette, a 2×1 arányú vegyészmérnöki kép-
let szerint. Ez fogja szolgálni majd a sört is, 
a bort is, meg a pálinkát is, aminek az árát 

odaadtuk a könyvtárablakra. Egy másik, 
hasonló palackba tiszta vizet hozott, hogy 
legyen amiből a tokányról elfőtt vizet pó-
tolni. Precíz ember lévén, mivel az üvegek 
egyformák voltak, felcímkézte. Egy nagy V 
betűt ragasztott a vizesre, nagy P betűt a 
pálinkásra.

– Na, így ni! – nézte elégedetten a mun-
káját és a P betűst meghúzta.

Hárman a csapatból, Kuki, én és And-
reaș szobatársak voltunk. A csapat többi 
tagja más szobákban lakott. Nekiálltunk 
a hagymavágásnak, pityókahámozásnak, 
szalonnaaprításnak, majd miután befejez-
tük, ledőltünk. Beraktunk a kazettofonba 
egy Haydn-szimfóniát, amit keddre ki kel-
lett elemezzünk, és azt hallgattuk. Sziva-
razgattunk, kávézgattunk. Tíztől kezdődött 
a meccs. A terv szerint odarakjuk a tokánt 
a habtéglából és ellenállásból készített rög-
tönzött rezsónkra, és mire vége a meccsnek, 
el is készül. A pótjátékos kavargatja.

Nagyot téved az, aki azt gondolja, hogy 
gyerekjáték egy kispályás focicsapatot ösz-
szeállítani zenetanhallgatókból. Egy ilyen 
intézményben az emberek legtöbbje mind-
két lábára nézve antitalentum. Itt az Isten 
nem a lábakba, hanem a kezekbe gyömö-
szöli az ügyességet. Ráadásul a hallgatók 
zöme már eleve visszautasítja a labda utá-
ni futkározást. Sőt, bármilyen szaladgálást. 
Itt még egy Marcello Lippi kaliberű tréner 
is bogot fogna. Amikor a szelekciót végez-
tem – mint egykori labdarúgó én voltam az 
edző –, első szempontként nem a tehetséget, 
hanem a hajlandóságot helyeztem előtérbe. 
Akinek kedve volt, jött. Így alakult ki a há-
rom és fél nemzetiséget magába foglaló csa-
pat. Volt egy román zeneteoretikus (And-
reaș), egy 130 kilós orosz tenor (Oleg), két 
csíki gitáros (Kuki és én) és egy udvarhelyi 
klányétás (Gyuszi). Azért három és fél nem-
zet, mert ugye, azt mindenki tudja, hogy a 
kétfajta székely – hegyen inneni és hegyen 
túli – nem ugyanaz. Ha nem is két külön 
nemzet, de legalább egy és fél!

Volt egy pótjátékosunk is készenlétben. 
Cristi, egy oltyán hegedűs, aki rövidnadrág-
ban és tornacipőben egy földszinti terem-
ben Bach E-dúr (BWV 1006) partitájának 
Gavotte en Rondeau tételét egzercírozta. 
A hosszútrilla az istennek sem akart neki 
kijönni. A terv szerint ő csak akkor kerül 
bevetésre, ha valaki lesérül. Látszólag nem 
volt nagy szerepe a történetben, de amint 
később kiderül, mégis ő lesz a kulcsember.

Háromnegyedkor láttuk az ablakból, 
hogy megérkeztek az erdészek. Odatettük a 
tokányt és lementünk melegíteni. Gyakor-
lott szemeimnek már melegítésnél feltűnt a 
srácok kiforrott technikája, ahogy kezelték 
a labdát, ahogy lőtték a kaput. Tíz-, tizen-
egyedikesek lehettek, jó izomzatúak, für-
gék, vékonyak. Aggódva néztem végig csa-
pattársaim hófehér, nőies lábidomain. Úgy 
festettek, mint Tiziano festményein a kur-
tizánok. Mondtam is Kukinak:

– Bazmeg, itt baj van! Ezek úgy kitöm-
nek, mint a szuvenírfotós a tusnádi med-
vét! Oleg az egyetlen reménységünk. Ha 
nem mozdul, csak béáll a kapuba, akkor 
teljesen elfedi, és akkor a döntetlent kihúz-
zuk. Menj, magyarázd el neki! Erre építjük 
a taktikát! 

Kuki elment, hogy tolmácsolja a tenor-
nak a stratégiát, én pedig megegyeztem az 
ellenfél kapitányával, hogy tízkor kezdünk, 
és szünet nélkül ötven percet játszunk, ad-
dig, amíg meg nem szólal a csengő a szom-
szédos Erdészeti Líceum udvarán.

Elkezdtük. Tíz percig tartottuk a frontot. 
Labdába se értünk, de gólt nem kaptunk. 
Ezalatt kétszer is gyomorszájon lőtték Ole-
get, de állt a kapuban hősiesen, mint a kő-
fal. Tartotta az eredményt. Ha néha nagy 
ritkán hozzánk került a labda, szándéko-
san lőttük ki a kerítésen, hogy teljen az idő 
és kíméljük a hőstenorunkat. Aztán a ti-
zenegyedik percben Oleget orrba lőtték. Ke-
gyetlenül. Az orra vére is megindult. Attól 

>>>>> folytatás a 6. oldalon

Multiplicity (részlet)
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>>>>> folytatás az 5. oldalról

a perctől minden lövésnek hátat fordított és 
kezdtük kapni a gólokat.

– Egy, … kettő, … három, … négy, … – 
számolgattuk mi, székelyek.

– Ágyin, …dvá, …tri, …csetűre, … – szip-
pogott Oleg a kapuban.

– Unu, …, doi, … trei, … patru, … – li-
hegte Andreaș kifulladva.

Hat nullánál Gyuszi nekilőtte a labdát 
az egyik bekk kezének és hetest kértünk. 
Nem volt a vonalon belül, de annál az ered-
ménynél senki nem vitatkozott.

– Én lövöm, mert én csináltam! – jelen-
tette ki Gyuszi, mint annak idején az iskola 
udvarán. Most is az iskola udvarán álltunk, 
csak felnőttekként. A  berögzött szokások 
emlékképek, ismert helyszínek hatására 
visszatérnek. Az ember egy kicsit mindig 
gyermek marad.

– Nem, me’t elcseszed! – utasította el Ku-
ki kategorikusan, és kivette a labdát a ke-
zéből. Letette a büntetőpontra és meghát-
rált. Egy pillanatig farkasszemet nézett a 
kapussal, majd nekilendült. Ahogy a labdá-
hoz ért, felemelte a jobb lábát, de a levegőbe 
lendült láb a felső határon megállt. Mi lett? 
Néztük értetlenül.

– Basszus! A  tokány! – ordította Kuki. 
Otthagyta a labdát a ponton, és a kerítés-
hez rohant. – Bă! Cristi băi! Bă! Cristi băi! 
Te-ai uitat la tocană? (Cristi, megnézted a 
tokányt?) – üvöltött a földszinti ablak fele és 
idegesen rángatta a dróthálót. A hegedűszó, 
amely aláfestette a mérkőzést, abbamaradt.

A hegedűs ijedten dugta ki a fejét az ab-
lakon.

– Ce? (Mi?) – Kuki megismételte.

– Cristi băi! Te-ai uitat la tocană? Ai 
amestecat-o? (Megkavartad?)

– Băi să-mi bag…! (Ó, hogy raknám be-
le …) – kapott észbe. Azzal behúzta a fejét 
és elrohant.

– Dute-n pana mea și toarnă apă pe ea! 
(Menj a … és töltsél rá vizet!) – ordított utána 
Kuki. Elég kétértelműre sikeredett ez a mon-
dat, olyan szempontból, hogy egész pontosan 
nem derített fényt arra, hogy mire is kell a 
vizet önteni? Lényeg, hogy értették! Azzal 
visszament a labdához, és indulattal bevágta 
a bal alsó sarokba. 10–1-re kaptunk ki. Ke-
zet fogtunk a fiúkkal és diadalittasan elvo-
nultak. Közben visszajött Cristi a tokánytól.

– Băi! Să fiu al naibii, dacă n-am ajuns 
în ultimul moment! S-a dus apa de pe ea și 
fumega. Na! Da’ acuma am pus apă și nu-i 
nicio problemă! (Az utolsó percben értem 
oda. A víz elfőtt róla és már füstölt. Na de 
utántöltöttem és nincs semmi probléma.) 
Izzadtan, fáradtan, letörten heveredtünk 
le a kert tövébe.

– Kaptam előleget egy pianinóra, amit jö-
vő héten fogok elhozni Kisinyóvból! – törte 
meg a csendet Oleg. – Meghívlak egy sörre! 

Az  ajánlat jól jött, mert egyikünknek 
sem volt egy vasa sem. Három nap volt 
még az ösztöndíjig. Nekem nem járt, mert 
Misievici tanár úr szolfézsből megbukta-
tott. Gyuszi, a legfiatalabb elszaladt sörért 
az El Grecóba, és kortyolgatva kiértékel-
tük azt, amin nem volt mit kiértékelni. Az-
tán, mint ahogy lenni szokott, Gyuszi még 
kétszer fordult, mert Oleg fizetett még egy 
kört. Az pont annyira megnyitotta a szele-
peket, hogy kérte a csatlakozást. Gondol-
tuk, eszünk egyet, majd a simoni szesztől 
jól berúgunk. Este pedig mecsergés!

Feltápászkodtunk, és farkaséhesen el-
indultunk, hogy vessük rá magunkat a 
tokányra. Mikor felértünk az emeletre, 
furcsa szag csapta meg az orrunkat. A fo-
lyosón olyan párák terjengtek, mint egy pá-
linkafőzdében. Egyből baljóslatú érzések 
vettek erőt rajtam, és láttam, hogy Kuki is 
gyanakvóan szimatol mellettem.

– A kurva életbe! Csak nem? – hangsú-
lyozta szótagolva vészjóslóan, és én már 
tudtam, hogy valami nagy baj történt. Be-
nyitottunk a szobánkba, és minden szem a 
rezsóra tapadt.

– Bă’ să mă fute câinii! (trágár monda-
totcska kutyáról, szaporodásról, művelte-
tő ige s miegymás) – szaladt ki Andreașból 
is a felismerés. A tokány vígan, megnyug-
tatóan rotyogott az üstben… de az a szag 
mindent elárult. Nem baj történt, hanem 
katasztrófa! Elárulta azt, hogy Cristi fel-
jött és megragadta a V feliratú palackot. 
Mivel nem tudott magyarul, azt hitte, hogy 
a V a vodka rövidítése. Erre elvette a P fel-
iratút, és a tokányt feleresztette vele, ha-
nyag mozdulatával meghiúsítva a B tervet.

Amint már említettem, pótterv mindig 
akadt! De akkor, ott, a C tervhez, ami az 
utcazenélés lett volna, senkinek nem volt 
kedve, pedig az mindig kihúzott a baj-
ból! Hát így jártunk! Sem inni, sem enni 
nem volt amit. Mert szükség esetén egyik 
a másikat kompenzálja! Ölni tudtunk vol-
na! Szerencséjére, Cristi lent maradt gya-
korolni. Ha akkor ott van, bizony meghal! 
Aznap csapvízzel öblögettük korogó belein-
ket. Alapból nem nagy ügy, mert nem az el-
ső eset volt és nem is az utolsó. Nagy pra-
xisunk volt a témában! De talán még soha 
nem esett olyan átkozottul rosszul.

BORDY MARGIT

„Antracit”

Ő volt az, aki holdmezőn jött,
akár egy jelkép, a kietlen tér
omló sivatag homokhegyén, egyedül,
mintha tűzben olvadt antracit borítaná,
ragyogott, akár sötétben a fenyő – feketén.

Hírmondó is lehet az álom,
mintha követet küldene eléd
a sors, s mire a valóra ébredsz,
csak emlék marad, titok, anyagtalan kép,
de van, mikor utószóként folytatódik,
nézed a senkihez hasonló lényt,
se neve, se arca a látomásnak,
köröz feletted hangtalan, madárként
és hallod, hogy fészket rakna dallamokból,
ahol derül már a mindenség.

Fabulose

Egyenes a sík, messzire látsz.
Délibábon „magányos lovas”, vadak, min-
den belefér.
Egy dal is, ebben a tél nélküli télben,
madarak énekében titkos vigaszok.

Fent árnyékát veszti, telítődik a Hold,
ilyenkor szólalnak csendben a mesék,
bennük még megtalálod, ami a végzet 

erejében él.

Nem feledett a salamoni döntés
s a kincsként őrzött tűzben edzett szó,
az elérhetetlen, ami megunhatatlan,
mikor a szellem azonos hullámhossza
kulcsrazárt életet nyit, hol
a voltból felismerhető arcon
öröklétben ragyog a megőrzött pecsét.

Kit bevállal a sors, nem tüntet el az idő,
kiapadhatatlan forrás – életeden.
Elfogadtad, hát te őrzöd a teremtést 

az elveszett térből.
Csak a varázst vinném s a szerszámokat.
Rámtalál a végtelenben a fehér sík,
oda hoz majd üzenetet az „éji látnok”,
– lent is virraszt a metaforákban valaki.

Hazárd

Mintha kővé váltak volna
szavak, megunt ruhák, képek.
De folyóba dobva is, partra térnek.
Elúszik csupán az elérhetetlen,
mit nem tudsz megtartani,
s üresen maradsz, akár a legyőzöttek.

Észak kíméletlen varázsa
néha megijeszt.
Nincs nagyobb jótétemény,
mint a kialudt tűz magánya,
a benti, kit nem ismert félig sem,
a megvesztegethetetlen.

Lásd, romos képekben sétálok,
összezavarodtak a jelek.
Kérnék, ígértek három kívánságot,
de egyik sem valósulna meg,
elhagytam rég elfogadott kincseim,
semmit sem kérhetek.

Talán kialszom végre magamból,
virrasztásaim hazárdjait,
de megőrizném odaátra is
a csak nekem íródott, egyetlen éneket,
a napból jövő köszöntőt,
mi csak nekem szólt idelent.

Magasodhatsz, mélyedhetsz,
akár a tenger hullámai.
Megszenvedett év volt ez,
de merem még álmodni,
hogy Apolló sétája versemben
megmarad nekem.

Lehet, hogy felidézlek még,
mert mégsem fogadom,
hogy legyőzöm magam,
mert jaj az esküszegőknek.
Hát maradj meg árnynak,
ki néha meglátogat csendemben.
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VICENTE FERREIRA 
DA SILVA

A rácsodálkozás 
dialógusa
(Folytatás előző lapszámunkból)

George: Jól értem, hogy az élettel szem-
beni abszolút passzivitás tézisét veszed 
most védelmedbe?

Mário: Az ember nem ország az ország-
ban, nem önmagában való – illetve önma-
gát meghatározó – lét, noha a keresztény, 
illetve nyugati kultúra színterén ilyennek 
gondoljuk el magunkat. Igaz, az önmagát 
meghatározó lét eszméje volt az, ami meg-
határozta civilizációnk megképződését, 
s abban központi jelentőséggel bír.

George: Akkor hát, mi, nyugati embe-
rek is, noha az antropocentrikus autognó-
zis uralja tudatunk, egy aorgikus erő ékkö-
vei vagyunk? Bár azt gondoljuk, szabadon 
alkotjuk meg önmagunkat, valójában a fá-
tumnak engedelmeskedünk, előzetesen 
már létező mintákat teljesítünk be?

Mário: Így van. A mitológia kozmoplasz-
tikus hatalmat jelenít meg, a történelem te-
remtő erejét.

George: De hát, ha eleve az aorgikus-
ban, az Elsődlegesben gyökerezünk, ebben 
az állapotunkban is, honnan jön sóvárgá-
sunk egy másik, szintén az Elsődlegesben 
gyökerező kultúra iránt?

Mário: Az  új kultúra, melyet már be-
harangoztak, az  aorgikus tökéletességé-
nek az elismerését fogja jelenteni, azt, hogy 
az ember átadja magát a képek kultúrá-
jának, igent mond az Életre. Mindez csak 
a dolog egyik oldala. Másfelől az ember el 
fogja ismerni a léthez való igazodás szük-
ségességét, a szereplő igazodik majd a szín-
hez, az élet a rítushoz, illetve a szertartá-
sos, ünnepi pillanathoz. Az általad említett 
abszolút passzivitás – tehát, hogy az ember 
csak annak beteljesítésére törekszik, ami-
re valójában képes – maximális aktivitásba 
fordul át, elragadtatásba, vagyis az ember, 
bár megfosztatik a független cselekvéstől, 
beavatást nyer egy másfajta tevékenység-
be, lelkesültségtől átitatva, az istenivel el-
telve fog tevékenykedni.

George: Minden bizonnyal. Úgy hiszem, 
a mi függetlenségre, a humanisztikus, ön-
magát megalkotó emberre épülő kultúrán-
kat sajátos rendellenesség szennyezi be és 
zülleszti le. Ebben a tekintetben, úgy hi-
szem, egyetértünk. Nem vesszük észre, 
hogy létünk származékos és keletkezett 
lét, figyelmen kívül hagyjuk ontológiai ere-
detünket. Nem vesszük számításba, hogy 
sorsunk van, sorsok vagyunk, lehetőségek 
származékai, nem pedig ország az ország-
ban. A lét alapja megalapozójának gondol-
juk magunkat, s nem vesszük észre, hogy 
létünk lényegét tekintve egy rajtunk kívül 
álló alapon nyugszik. Viszont, azt hiszem, 

a te gondolkodásod még inkább megkérdő-
jelezi kultúránk alapbeállítódását. Mondd 
csak, a te filozófiai spekulációid nem teljes-
séggel ellentétesek az élet nyugati, illetve 
keresztény értelmezésével?

Mário: Az az érzés, mely ma hatalmába 
kerített téged, George, engem nagyon gyak-
ran magával ragad. Úgy érzem, mintha a 
világ, melyben élek, nem a sajátom volna, 
hanem idegen erők játéktere, melyek kény-
szert gyakorolnak rám, kimerítenek. Üres, 
távoli tudatom üres, távoli képként jelenik 
meg számomra. A  világ összeesküvésnek 
tűnik, személytelennek, egy idegen akarat 
hatalmaskodásának saját vágyaim felett.

George: Most egy másik, a  rám törő 
szomorúsággal kapcsolatos, a világ és az 
én között fennálló ellentmondásra vagy fe-
szültségre mutattál rá. Ahogyan te éled 
meg, egészséges, életigenlő és vitára sar-
kallja az embert. Engem ellenkezőleg, el-
gyengít, elszívja minden erőmet, egyfajta 
belső apokalipszis számomra, szélsőséges, 
undort gerjesztő. Elképzelni sem tudom, 
hogy harcolhatnék ellene, mivel az össze-
omlás énbennem van. Semmi sem kerülhe-
ti el a dolgok egyetemes zátonyra futását.

Mário: Szemléletesebben sikerült meg-
fogalmaznod a szóban forgó élményt, mint 
nekem. Annak ugyanis központi vonatkozá-
sa a végtelenségig tartó folyamatos elerőtle-
nedés. Fontos viszont tisztázni az ilyen ré-
vületek jelentését, ahogy azt már az elején 
megpróbáltuk. Leszögezhetünk egy lénye-
ges aspektust: amikor az ember szorongást 
él át, úgy érzi magát, mintha az önmagával 
és a dolgokkal kapcsolatban érzett általános 
boldogtalanság forgószele ragadná magával, 
mintha pusztító érdektelenség nyelné el.

George: Az ember az, aki érdektelenné 
válik a dolgok iránt, vagy pedig, ellenkező-
leg, a dolgok veszítik el örömteli aspektusu-

kat? Mindig tartózkodnunk kell ezen jelen-
ségek puszta pszichológiai értelmezésétől, 
hogy elkerüljük a patológiára és a neuro-
pszichológiára jellemző leegyszerűsítő és 
elégtelen címkézést.

Mário: Egyetértek. Nézzük viszont, ho-
gyan lehet a dolgot fenomenológiailag meg-
közelíteni oly módon, hogy elkerüljünk 
bármiféle félreértelmezést. Alapvetően 
egyetértek azzal, hogy a keresztény-nyu-
gati civilizáció elmondhatja magáról, ele-
get tett küldetésének. Ez a küldetés tehát a 
történelem tekintetében már világosan ki-
rajzolódott és beteljesedett. Úgy tűnik, en-
nek bizonyítéka, paradox módon, a science 
fiction. A fikció ezen típusa arra törekszik, 
hogy új horizontokat nyisson az emberi kul-
túra tevékenységei, vállalkozásai számá-
ra. A tevékenység színtere többé már nem 
a Föld vagy a Naprendszer, hanem a boly-
góközi vagy csillagközi régiókra irányul… 
Ez/az a műfaj (viszont) a világot alakító én 
manipuláló szubjektivitásából jön. Ezen 
Én számára csak tárgyak, csak a kombi-
nálható, a végtelenségig variálható, újra-
rendezhető fizikai alakzatok léteznek, le-
gyenek akár a Földön, akár a Földön kívül. 
Ez az én univerzális cselekvése révén min-
denütt érvényt szerez értékítéleteinek, jóról 
és rosszról alkotott felfogásának. De mit is 
ítél pontosan jónak vagy rossznak? Hagy-
juk ezen kérdés megválaszolását egy másik 
alkalomra. Bárhonnan is nézzük, világos, 
a  tudományos fantasztikus irodalom ára-
data a jövő, az utópia megteremtése irán-
ti éhségből jön, a vágyból, hogy meggyőz-
zenek bennünket, még csak a történelem 
elején vagyunk, s új eszközöket kell létre-
hoznunk a tudomány és a haladás számá-
ra. Ez utóbbi tekintetben a sci-fi képzelete 
a tudományos gondolkodáshoz tartozik, ab-
ban ki is merül érdeklődése. Ami viszont a 
jövő és az utópia megteremtése iránti vá-
gyat illeti, az sokkal nagyobb jelentőséggel 
bír számunkra, mert világosan rámutat ko-
runk fejlődéskultuszának mély válságára. 

>>>>> folytatás a 8. oldalon

Vicente Ferreira da Silva (1916–1963), brazil matematikus, egzisztencialista filozó-
fus. Számos filozófiai és logikai témájú mű szerzője. Filozófiai munkásságát Heideg-
ger és Schelling határozta meg.

Multiplicity (részlet)
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Az ismeretlen univerzumok ígérete táplálta 
képzelet görcsösen próbál kiötleni új vívmá-
nyokat, helyzeteket, az emberi tevékenység 
új területeit, miközben a ma emberét pusz-
tán a jövő dicső korszakai elődjévé redukál-
ja le. Mintha a mi korszakunk még pusz-
tán csak halvány előképe lenne a jövő nagy 
vívmányainak, felfedezéseinek. A sci-fi nem 
változtatja meg gondolkodásunkat, csak ki-
terjeszti azt minden lehetséges területre, 
a jövő lehetőségeit a mi megismerésünkből 
és tevékenységünkből kiindulva ötli ki. Ki-
zárólag a „kvantitatív” világszemlélet kate-
góriáin belül mozog, ezért soha nem lehet 
egyéb, mint a tudomány fantáziája, a  tu-
domány climnamenjének hordozója. Össze-
foglalva: az ember, amikor elérte igazságá-
nak csúcspontját, annak lehető legteljesebb 
megvalósulását, azaz, ahogy Hegel monda-
ná, az önmagáról alkotott legteljesebb tu-
dást, nem fogadhatja el ezen tudás legvégső 
állapotát, olyan újabb ügyre van szüksé-
ge, melynek önmagát szentelheti. Hajlamos 
tehát arra, hogy az elért célt kezdetté te-
gye, egy rendkívüli, ígéretes jövő kezdetévé, 
s megrészegedve egy már idejemúlt szelle-
mi beállítódás ígéreteitől, nem veszi észre, 
hogy pusztán az előző paradigma meghosz-
szabbításán dolgozik. A science fiction kép-
zeletvilága tudatalatti tiltakozás a történe-
lem imént említett bezárulásával szemben, 
másrészt pedig ezen bezárulás bizonyítéka.

George: Azt akarod hát mondani, hogy 
napjaink jövőregénye csak azokat a szelle-
mi megvalósításokat és viselkedésmódokat 
hirdeti, melyek a világon bárhol megtör-
ténhetnek, puszta absztrakt cselekedetek, 
vagyis az egyik műhold ugyanaz, mint a 
másik, egy adott bolygó egy másik visz-
szatükröződése, vagy ha mégsem, van va-
lamilyen homogén, mindenütt érvényes 
törvényeknek alávetett háttér, mely deter-
minálja a szupertudományos hős mozgását, 
cselekedeteit?

Mário: Pontosan. Ami a tudományos fik-
ció megvalósulása során beteljesedik, az az 
emberi homogenitás, az uniformizált szub-
jektivitás. A  cselekmény főszereplői szub-
jektív, manipuláló entitások, melyek a 

dologi megvalósítások. Más szóval: az inter-
planetáris hősök nem tesznek egyebet, mint 
a jelen meghaladásának általunk gyakorolt 
módját ismétlik. Ily módon nem nyerünk új 
képet az emberről, hanem az emberről alko-
tott felfogásunk konstans marad a pszeudo-
jövő során, melyet reményeinket táplálandó 
hoztak létre, illetve azért, hogy meggyőzze-
nek bennünket arról, hogy még mindig csak 
a fejlődés kezdetén vagyunk, még csak lehe-
tőségeinket sem ismerjük.

George: Az imént felvetetted, de megvá-
laszolatlanul hagytad azt a kérdést, hogy 
jelen korunk utópikus meghosszabbításá-
nak tekintetében mi a jó és mi a rossz?

Mário: A tudományos utópia a leginten-
zívebb a jövővel kapcsolatos vágyaink közül, 
s tünete az akarat által, újabb célok eléré-
séért folytatott delíriumi hajszának, mely 
civilizációnk motorja. Hogyan definiálhat-
nánk és fejthetnénk meg a vezérlő elvet, 
mely mindmáig meghatározza kultúrán-
kat, s amely ezen civilizáció utópikus meg-
hosszabbítása során bontakozik ki? Hegel 
megkönnyítette ezt a feladatot, amikor az 
Elismerés eszméjét a történelmi folyamat 
vezérlő elveként határozta meg. A mi civi-
lizációnk az Elismerés civilizációja. Az elis-
merés, a másik elismerése, a szabadságnak 
a másik szabadságaként való meghosszab-
bítása, a szabadság kibontakozásaként ér-
tett demokrácia. Másfelől, az elismerés fo-
lyamata az antropogenézis cselekedete, ami 
annyit jelent, hogy az ember az elidegene-
dés meghaladása során megalkotja, illetve 
szabadként határozza meg önmagát. Követ-
kezésképp az Elismerés eszméjét azonosnak 
tekinthetjük az abszolút szubjektivitással. 
A  szubjektivitás megvalósulása az Elis-
merés, önmagunk felismerése a másikban, 
a vele való azonosulásunk, végtelen folya-
mat, melynek célja, hogy – jogaik és lehető-
ségeik tekintetében – egyenlő ének álljanak 
egymással szemben. Egy ilyen világ, illet-
ve egyenlőség egy technikai-tudományos 
apparátus megteremtését követelte meg: 
a gép világát. A gép világában élünk, mivel 
alávettettünk az Elismerés folyamatának, 
s nem az van alávetve minekünk. Heideg-
ger a technika lényegéről1 szóló esszéjében a 
technikai-praktikus folyamatot/beállítódást 

az alétheia2 egyik formájára vezeti vissza, 
melyben a világ ácsolmányként (Gestell) 
vagy ideiglenességként jelenik meg előttünk, 
mint valamiféle szerkezet. Egy, a technika 
befogadására képes világ eszméje, melyet 
tehát már előzetesen mint manipulálhatót 
gondoltak el, tehát az ipar nyersanyagaként 
tárulkozik fel, előfeltétele a technikai-tudo-
mányos gondolkodás uralta társadalomnak. 
A világ technikai leírhatósága – mint kul-
túránk eredendő intuíciója – váltotta ki az 
ezen intuícióban virtuálisan már benne rej-
lő lehetőségek kiaknázását. Vagyis a tevé-
kenység irányvonalai már eleve bele vannak 
írva a dolgokba.

George: Ez a  különféle invenciók ere-
detével kapcsolatos általános és megszo-
kott magyarázatok megfordítása, melyek 
az emberre és a gondolkodásra helyezik 
a hangsúlyt, a  tudományos-technológiai 
rendszer létrejöttét illetően; Heidegger épp 
ellenkezőleg, egy olyan intuíció megjelené-
sére következtet, mely potenciálisan lehe-
tővé teszi az ilyen típusú cselekvést, s ezzel 
mintegy mozgásba hozza azt. A megépíthe-
tőség, technikai-praktikus értelemben az 
építéshez tartozik. A világértelmezésünk-
höz tartozó lehetőségek életre hívják, báto-
rítják mindennek megvalósulását. Ha nem 
tévedek, Hegel, Heideggerrel egyetemben 
a tevékenységközpontú tudatban vélte fel-
fedezni történelmi-kulturális korszakunk 
központi aspektusát. Tevékenységközpon-
tú tudatról és abszolút szubjektivitásról 
beszélni ugyanaz a dolog, lévén, hogy ez a 
szubjektivitás, igazsága kibontakozásának 
csúcspontján tevékenységközpontú tudat-
ként állítja magát, ezen önmagáról alkotott 
kép határozza meg számára a világot. Ho-
gyan egyeztessük hát össze a kozmikus sor-
sunkról alkotott ezen két értelmezést? Ho-
gyan gondoljuk el együtt…

SZAKÁCS PÉTER fordítása

Jegyzetek:
1 Martin Heidegger: Kérdés a technika nyo-
mán. In A késő-újkor józansága II. kötet (Till-
mann J. A. szerk.), Göncöl Kiadó, Budapest, 
1984, 111–133.
2 Felfedés, igazság.

>>>>> folytatás a 7. oldalról

A  földeken áll a víz és a szemét. Pa-
pír, műanyag hulladék, palackok, széklá-
bak, cipők és cipőtalpak. Fejemben tisztá-
ra mosom a tájat, de mint Ágnes asszony, 
az örök mosásba rekedek. A gyilkosok kö-
zül volnék? Igaz, a közöny engem sem ke-
rült el, és telepedett már rám sűrű una-
lom, lomhán úsztam benne ideig-óráig, de 
aztán kihűlt. Szeretném, hogyha nem fáj-
na semmi, de akkor mi lenne? A vegytisz-
ta öröm elbírna-e, vagy kivet magából, 
mint a sós vizek? Bárha sóskút fakad-
na az udvaromban! De  megelégszem a 
szelykés vízzel, ami a szemközti oldalból 
jő. Köszöntöm poharam elődeimre, akik 
idevezették. Időnként az ő arcukat látom, 
a kagyló fölé hajolva, ráncaimból kacsint 
ki apám, anyám, és olyanok is, akik ezt 
a vizet nem itták, de élhettem őket, és ők 
engem, örököltem tőlük szavakat, gondo-

latokat és képeket, jó és rossz szokást, és 
a reményét annak, hogy az elvetett búza 
ebben az évben is kikel.

Elfelejtettem. Hogy mit, arra sem em-
lékszem. Kutyáink nem álmunkat, csak a 
portát őrzik. Az világot meg nem változtat-
hatják, nem is nyomasztja őket a gondolat 
terhe. Az ellenség állítólag ott lapul min-
denütt, közénk keveredik a korzón, szobrok 
tövén leselkedik reánk, kávéscsészékben 
és borospoharakban, kézfogásban és csók-
ban, elkésett bocsánatkéréssel száll belénk 
az ellen, vagy magunk neveljük lelkünk 
UV-lámpái alatt, szőrtüszőink helyébe sar-
jad, melyekből lézerrel űztük ki a bundát, 
amely amúgy is kopófélben, alig van már, 
hamarosan csupasz lesz az ember, semmi 
sem védi már, név, ruha és álca, lehull.

Kisebb és nagyobb csoportok járják a 
városok szeles utcáit, keresztezve útját 
sietős járókelőnek, kóbor lovagoknak és 
mindazoknak, akik magukban beszélve 
róják köreiket. Magunkat keressük ellen-
ségünkben, vagy elismerjük, hogy van mit 

tanulnuk tőle. Kit okoljunk túlzott fogyá-
sunkért vagy gyarapodásunkért, a gyöt-
rő fejfájásért és azért, hogyha kifogyott 
az üvegből a bor, kikapcsolták az áramot, 
vagy azért, mert nem jut eszünkbe sem-
mi? Semmi más, csak az, hogy a gonosz 
nem alszik, míg mi pihenünk. Hogy min-
den elmúlik, bármennyire is tiltakoznánk.
Elfelejtünk és elfelejtenek. Idegeneknek 
ütközve járom a magam ösvényeit. Alat-
tunk kövek, a kövek közé királyok, szántó-
vetők, katonák és szajhák, lángeszű mes-
terek, galambszelíd anyókák, rózsás arcú 
hajadonok, szent eszelősök csontja kevere-
dik. Vetni kell, hamarosan.

Jegyzet
1 A Rossz még él, a Csúf elpusztult, de meg-
van már neki az utódja, mert a kutyákat olyan 
helyt, ahol nincsen kerítés, pótolni kell. Ha-
tárőrszolgálatot biztosítanak, neveljük és sze-
retjük, alkalomadtán befogadjuk őket. A sorol-
takon kívül más ebek is élnek házunk táján, 
az Ég óvja őket, akárcsak minket. A gonosz 
nem alszik, míg mi pihenünk.

Földművelési napló
>>>>> folytatás az 1. oldalról
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CODĂU ANNAMÁRIA

A szavak és 
a túlélés
Jón Kalman Stefánsson Menny és pokol

trilógiájának 2019-es magyar megjelenése 
sokak számára az év kiemelkedő irodalmi él-
ményét jelentette. Kissé megkésve érkezem 
ebbe a diskurzusba, bízva azonban abban, 
hogy az irodalommal való foglalkozásnak 
nem csak az azonnaliságban van értelme.

Bár a regényben éppen sok ponton össze-
fonódik irodalom és a pillanatnyiság jelentő-
sége, utóbbi balesetek képviseletében. A bal-
esetek szinte mindennaposak a cselekmény 
alakításában nagy szerepet játszó helyszí-
nen, a 19. század végi Izlandon, ahol a zord 
és szeszélyes tengerben való halászat a fő lét-
fenntartási mód, de ahol az emberek mégsem 
tanulnak meg úszni; ahol a hóviharok pilla-
natok alatt képesek befedni a fáradtságtól el-
kábult gyalogost, de ahol a halottat ilyenkor 
is el kell temetni a lelki üdvösség érdekében. 
Ahol az apa halála esetén az életben maradt 
családtagokat a hatóságok elválasztják egy-
mástól. Ahol a férfiak java alkoholizmusba 
menekül, és a nők minden erejükkel megpró-
bálnák átvenni az irányítást a saját életük 
fölött, mert a patriarchátus és a helyi hatal-
masságoknak kedvező gazdasági viszonyok 
kereszttüzében a legelnyomottabbak között 
vannak, s így szinte veszítenivalójuk sincs. 
(E körkép kiegészítéseként és a kulturális re-
ferenciák magyarázataként igen hasznosak 
a kötetek végére illesztett fordítói jegyzetek.) 
Ebben a környezetben kezdjük el követni egy 
18-20 éves fiú útját a halászteleptől a Közsé-
gig (I. köt.); a községbeli befogadói, a „szent-
ségtelen hármas” (az öntörvényű szép özvegy, 
Geirþrúður, hűséges és kemény szolgálója, 
Helga, és a vak, könyvszerető kapitány, Kol-
beinn) nyújtotta biztonság lehetőségeit és a 
postással megtett hatnapos körútját (II. köt.); 
majd a Községet alkotó különböző figurákkal 
való interakcióit (III. köt.).

Egyébként az árva fiú a regény elejétől, 
legjobb barátja elvesztése óta a halálba ké-
szül, csak előbb visszaviszi Kolbeinn-nek 
Milton Elveszett Paradicsomát, amely Barður 
halálát „okozta”. A műben sokszor ismétlő-
dik variációiban ez a jól hangzó, látszó-
lag nagy téttel bíró csúsztatás: „Elolvasott 
egy verset, aztán halálra fagyott miatta.” (I. 
102.) – amely hol a művészet veszedelmessé-
gét, hol létformáló erejét hivatott hangsú-
lyozni. Ugyanis Barður, Milton sorain me-
rengve, otthon felejti az anorákját, melynek 
hiánya a jeges tengeren a biztos fagyhalált 
jelenti. De Barður végső soron azért hal meg, 
mert halásztársai a nagy fogásban bízva nem 
akarnak visszafordulni, amint kiderül a ru-
hadarab hiánya. Ennek tudatát csak halkan 
érezteti a regény a halászcsónak kapitányá-
nak felesége, Andrea tettei révén, akiben az 
eset miatt végleg megszakad valami, és majd 
a fiú biztatására (ismét a szavak tétje!) ő is 
elhagyja a halásztelepet. A mű egészére jel-
lemző, hogy az események magyarázatai egy-
egy fatalisztikus vagy giccsbe hajló klisébe 

burkolóznak („a nagy fényesség mély árnyé-
kot vet, a nagy örömben pedig valahol mindig 
ott van a nagy boldogtalanság”, II. 7., „hiába, 
a hatalom mindig igazságtalanságot von ma-
ga után, és bár az élet szép, az ember tökélet-
len”, II. 311.), amit jóindulattal adott pontig a 
regény eljárásaiban indokolni lehet.

Először is azzal, hogy a fiúra fókuszáló 
perspektívát szinte természetszerűleg áthat-
ja a főhős naivitása, széplelkűsége, mely ta-
pasztalatlansággal párosul, annak ellenére, 
hogy a fiú anyjától a kételkedés imperatí-
vuszát örökölte. Költői szemlélete, illetve a 
narráció lirizáltsága a (sztereo)tipikus észa-
ki férfiak szűkszavúságát, pragmatizmusát 
ellenpontozzák. A klisék használata ugyan-
akkor általában védekezési mechanizmus is, 
és a műben konturált Izlandon, ahol minden 
mozdulat a túlélést szolgálja, nincs is nagyon 
idő árnyalatokban gondolkodni. Harmadsor-
ban arra gondolhatunk, hogy az elbeszélő 
instanciák (holt lelkek társasága meséli el a 
fiú sorsát, egy-egy nagyobb fejezetet sajátos 
monológjukkal felvezetve) mondataikkal csu-
pán ugyanazt a „maszkírozó” logikát követik, 
mint amelyre a regényben reprezentált társa-
dalom oly hajlamos. Azt értem e maszkírozó 
logika alatt, hogy a problémák és küzdelmek 
mindig elfedődnek valamiképpen: szótlan-
sággal, alkoholizmussal, de ott pl. a kocsmá-
rosék problémamegoldó módszere is, amikor 
egy nagy verekedés kell ahhoz, hogy a há-
zastársak egy időre újra visszataláljanak az 
egymásban értékelt erényekhez. Épp ezen a 
ponton tűnhet fel a klisék eltussoló jellegének 
általában igen problémás volta is, hisz nem 
biztos, hogy a kiváltott/kifejezett érzelmeket 
úgy kanalizálják, hogy azok tudásként, isme-
retszerzési módként érvényesülhessenek, és 
így nagyon könnyen csak a gondok újrater-
melődését tartják fenn. Nem tudom eldönteni, 
hogy a regény mennyire kívánja ezt tudato-
san problematizálni, mennyire viszonyul ön-
reflexíven a saját nyelvéhez és szemléletéhez.

Mindezek közepette a regényben mintha a 
nők látnának tisztábban, meg a „különcök”, 
akiknek főként az elnyomottságuk szolgál 
más „szemüveggel” és cselekvésre indítta-
tással, mert egyébként az olvasás, a könyvek 
önmagukban nem biztos, hogy kiszednek a 
bajból, lásd a sok megrekedt tanult embert, 
papfigurát, akikkel a fiú találkozik. A nők, 
akik a fiút magukhoz veszik, meglátják ben-
ne a nyitottságot, rácsodálkozást, másságot, 
amit kultiválni szeretnének, mégis előbb kü-
lönféle küldetéseket szánnak neki, így végül 
programjuk teljességében ismeretlen marad 
számunkra. Mint ahogy ismeretlen marad a 

fiú neve is, akinek archetípus volta így nyo-
matékosabbá válik, és a hozzá asszociálha-
tó irodalmi minták mellett az utazás toposza, 
a fejlődésregényre jellemző ív, az izlandi ter-
mészet és társadalom megmutatásából adódó 
tablószerűség temérdek alkotással rokonítják 
ezt a romantikával színezett modern sagát, 
amely a holtak perspektívája révén kortárs 
világunktól elég érdekfeszítően eltartott.

A fiú érzékeny lelkülete ellenére kiállja a 
„próbákat” a természet vad erejével szemben, 
mely az élet szinte minden aspektusát deter-
minálja, erről végképp meggyőződhetünk a 
postással, Jensszel való útja során. Amikor 
tanyáról tanyára, sziklák és szakadékok kö-
zött, hatalmas hóviharban járnak, már nem 
is nagyon akadunk fenn azon, hogy minden 
lépésnél valamilyen hatalmas életigazságba 
torkollik a mondat, hogy egy kis tettről is az 
élet-halál küzdelme jut az elbeszélés eszébe: 
„felemelkedni nagy erőfeszítésébe kerül, szé-
dülni kezd, vissza kéne feküdnie, hiba volt 
az embernek felegyenesedni, akkor kezdő-
dött ez az egész kötélhúzás a menny és a po-
kol között.” (III. 18–19.) Vagyis nem az „eszé-
be”, mert a szív a főszereplő és mozgatórugó a 
fenséges természeti környezetben, de a fensé-
ges kategóriája mint az olvasás egyik fő esz-
tétikai tapasztalata mégsem terjeszthető ki 
maradéktalanul a regényre, mert a mű nem 
igazán tud szubverzív lenni. Amint a szerző 
interjúkban nyilatkozta, érzésből írta a tri-
lógiát, így hát érzésből is ajánlatos olvasni, 
belső és külső utazásként, amelyben gyász és 
élni akarás intenzitását a halál állandó, ta-
pintható jelenléte adja.

Így hát szép és szívfacsaró trilógiává áll 
össze a Menny és pokol, Az angyalok bánata
és Az ember szíve. Az idézetes könyvekbe il-
lő, inflálódásuk folytán felejthető mondatok, 
amelyek mégis tartamot biztosítanak a nar-
rációnak (amely igyekszik megközelíteni az 
elbeszélt események tartamát), a tájleírások 
sűrűségével együtt nagy immerzív erővel bír-
nak a harmadik kötet elejéig, de a fordula-
tosság és a téma érdekessége motiválja a to-
vábbolvasást. És szkepszisünk, cinizmusunk 
ellenére végig drukkolunk a fiúnak, hogy túl-
éljen mindent, igazolva legyen az irodalomba, 
a szavak fontosságába, a tanulásba, az álmo-
dozásba, az emlékezésbe, mindabba vetett hi-
te, „ami élhetővé teszi az életet” (I. 21.), még 
akkor is, ha nem óvja meg őt semmitől.

Jón Kalman Stefánsson: Menny és po-
kol trilógia. Fordította és a jegyzeteket 
írta Egyed Veronika. Jelenkor Kiadó, 
Budapest, 2019.
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KOVÁTSCH TAMARA

Wodnik
A lengyel partoknál láttam először.

Északra vittelek és a tenger mellett hagytalak.
Mikor harmadik napja álltál mozdulatlanul, térdig a vízben,
néha kelta sorsistennők indokolatlan kegyetlenségéről
motyogva, de leginkább némán,
egy helyi boszorkány azt mondta, lidércek.
Este rituálisan elűzte őket:
véres húscafatokat dobált a vízbe
és kifésülte hajadból a belegabalyodott szélerőműveket.
Te tűrted, én megtanultam
a homokdűnék nyugalmát és vártam,
hogy a testedbe zárt őstenger megteljen új élettel.

Most már mehetünk – mondtad végül,
a kocsi előtt lesöpörted a talpadról a homokot.
Zöldeskék szemedben azóta is a Balti-tenger hullámzik,
mikor sírsz, a könnyeid sótartalma éppen két százalék.
Hűvös nyári estéken a szívhangod csendes hullámverés.

Arany
Tartod a távolságot a múlttól,
őszi kékbe öltözöl, többet le sem veszed.
Hallgatsz,
főleg, ha kérdeznek, de amúgy is, persze,
ilyen egy érett jellem:
meggyászolja önmagát.

Jövő
Egy gödör, mindenhol csak egy gödör, aminek az alján 

munkagépek keresik a szép, új jövőt.

Negatívok
Macskaköves kisutcákat,
de főleg a varjakat,
amint galambbélből jósolják
akár a tegnapelőtti vihart
és a vér elfolyik a kövek között,
ilyesmit csak filmre szabad fotózni;
ez a mágia első törvénye.

Ha ezek után még hinni merünk
az ezüstszemcséknek,
tizenöt éve egy sarokra innen

barackot ettél a csap fölött,
leve a könyöködről csorgott
a lefolyóba.

Hívjuk most a bőr 
megmagyarázhatatlan bizsergését
nyárnak,
vagy a kiérdemelt hétköznapokat,
Rómát, ahogy lángol a Fórum 
– délibáb a márvány időtlen felszínén –,
de ezt a narancsvirágillatú
véletlent, ami két éve sem ért
másfél megát a zsebedben,
ezt ne.

A vöröshajú lányok mind rókák akarnak lenni,
de csak boszorkányok lehetnek.

Rókákkal álmodsz.

A nevemmel a fogaid közt ébredsz.

A varjak felfaltak mindent, ami bent volt,
türelmetlen csőreik 
most a bordakosarat ostromolják.

Előhíváskor az ok-okozati összefüggéseket
is érdemes szem-, de minimum
délelőtt tartani,
hithez és lehetőségekhez mérten
észak vagy a tenger felé fordulva.
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BÁJER MÁTÉ

Névjegyzék az Sz betűhöz
Az elsővel politikai okokból átnevezett utcákat jártatok:
Zalka Máté helyett Gedely,
Zója helyett Sas utca.
A kavargó porban keresgéltetek
a század eltagadott fosszíliái közt.
Az egykori Kun Béla sarkán
bújtattad ki először pólója alól a melleit.
A másodikat K-nak becézted, bár N-nek hívták,
vele kapcsolatban csupán a Rakacai-tó
és az erdős oldali strand mólója maradt meg.
A harmadik színészek szerelme volt,
veled pihent meg
– szagolj a parfümök mellé kitett
kávébabos üvegcsébe mielőtt újrakezdenéd,
hogy Gucci, Lancome vagy Armani.
A negyedikkel J után találkoztál,
esélye sem volt mély nyomot vágnia beléd.
Az ötödikre a telefonodba rejtett képekről emlékszel,
a mappa neve: azt.hiszem.szeretlek.hivj.
A hatodik miatt lemondasz mindenről,
a konyakot enyhe ásványvízre cseréled,
tenyere alatt izzadsz,
nézéseddel öltözteted –
tekinteted cipzáras pulóver
a mélyen dekoltált blúzon.
Megtanulod, mit jelent az, hogy örökké.
A hetedik a futószemölcsös.
A nyolcadikkal a tizedikre költöztök.

Az üresség metonímiája
Az üresség nem egyenlő a hiánnyal.
Nem lehet kitapintani úgy,
mint csomót a hónaljban
– a csomó, hiába magában hordozza a semmi
ígéretét, elsorvasztható, kimetszhető.
Az elüszkösödött, levágott és elégetett végtag
fantomfájdalma nem az ürességből,
hanem a létezés emlékéből fakad.

Amikor felkelsz az ágyból,
és sietve nyomod ki az ébresztőt, az nem üresség.

Nem ásítasz, óvatosan jársz a rosszul tömített parkettákon,
még mielőtt fütyülni kezd a teavíz, leveszed a kannát,
inkább iszod úgy, alig langyosan,
pedig már jó ideje egy főre ágyazol éjszaka,
és nincsen kiért csöndben kelned.
Mindez fantomfájás, nem üresség.

Üresség, amikor a Dunának háttal állva telefonálsz 
a Halász bástyán.

Üresség az újszülött testvérednek anélkül adott csók,
hogy tudnád, kilenc hónappal ezelőtt édesanyád pont azt a 

bugyit vette fel,
amit te önkielégítés után gondosan visszatettél a fiókjába.
Üresség a karmester dühös pálcasuhintása,
amikor lenémított tévé előtt nézed az örömkoncertet.
Üresség a fogságban született jegesmedve minden mozdulata.
Üresség őszintén kimondani, hogy minden szar.
Üresség őszintén kimondani, hogy minden.
Üresség, ha azt mondom, örökké,
bármilyen értelemben is,
csak azért, hogy néhány percig sokkal,
de sokkal boldogabbak legyünk.

a bőr alatt
boncoláskor majd megtalálják bennem apát
egy betokosodott apró zsírcsomó
ami a létfontosságú szervektől távol
megbújt a bőr alatt
nem a halál oka

ŞTEFAN MANASIA

itt vagyok ajtódnál
(sînt la uşa ta)

el fogom nektek mondani újra
a szájat megtöltő szavakat
a mi borzalmas egzisztenciáinkból
származó szavakat
a húshasadékokból ahonnan kijöttünk:
ott a szenvedés nem szappanopera

itt vagyok ajtódnál
megtaláltalak
FIZETNI FOGSZ MINDENÉRT

én vagyok az üzér
a legátlátszóbb idióta
én a felfoghatatlan

hiányzásaid és kudarcaid igazolója
be fogom neked adni
a magány és gúny főzetét

lásd ahogy álmokból a húsra szállok
itt vagyok ajtódnál SIETEK
nincs időm hülyeségekre

testvérkéim OPEN THE DOOR
és meg fogom tölteni hálószobátok falait
egy vérgrafittivel Most

itt vagyok ajtódnál
MI VAN HA NEM HÍVTÁL
azt hiszed én nem vagyok kétségbe esve
mint te is

nincs értelme könyörögnöd
az én szívemben már nem lakik senki

az én agyam mátrix
a te agyad appendix
én vagyok a nőstény imádkozó sáska

a fekete özvegy
matca poliegras – puffadt és gonosz
a bambuszvipera vagyok:
az én nevem szét fog szaggatni
fel fog szabadítani

mert az én elmém egy mátrix
és gondolataim susognak az agyadban
szeretkezek az agyadban
amikor átrepülsz az ablakon
mint a visszhang

sötét és savas az én gyomrom
meg fogja emészteni sorra a méltóságotok
csipkézett ujjperceitek szívverésetek sorsotok
csak én tudlak felszabadítani
csak én tudok neked megbocsátani Most
itt vagyok ajtódnál igen
és a te ajtódnál

HORVÁTH BENJI fordítása
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Sohasem
Nem emlékeztem rá, hogy hajnalban a hajamnál fogva
rángattál ki a nappaliba, és kérted rajtam számon, mit tettem.
Úgy felejtettem el, ahogy a születését felejti el az ember,
egyszerű szégyenérzetből.
A nappali mégis inkább nézett ki úgy, mintha temetni készültünk volna,
órákig lapátoltam a földet a szőnyegről fekete zsákokba a növények után,
amiket éjszaka a földhöz vágtam.
Mert nem jöttél haza,
pedig te akartad, hogy otthonnak hívjuk ezt a helyet.
Annyit tudtam mondani, hogy sajnálom,
pedig hosszas magyarázkodó mondatokkal
fontam volna körül a testem legszíveseben,
hogy szúrós indaként védjenek meg a szavaidtól,
amik ütlegelő kezeknek tűntek,
és bár nem ütöttél meg, inkább tetted volna,
mert amikor azt tetted, szerettél.
Megint menekülnöm kell, tudom jól, de meg is kérsz rá,
bár a veszély tárgya olyan képlékeny, mint a sötétség a szobában,
ahol beszélsz és beszélek.
Aztán újra napok telnek el így, beszélsz és beszélek,
eszünk, iszunk, alszunk, kérlek, hogy szoríts meg.
Már megint csak együtt tudunk menekülni,
és nem tudunk mást együtt, csak menekülni.
Így növök fel napról napra melletted,
és hordozom a szégyenérzetét annak a gyereknek,
aki sohasem fog megszületni,
mégis minden egyes alkalommal, ahogy rádnézek,
elnevezem.

most jó
ez a madár napok óta eteti fiókáit
a tengerből nehezen kihalászott műanyaggal,
az én anyám is pontosan így szeretett,
azt hiszem, ezért nem tudok haragudni rád sem.

az olyanoknak, mint mi, a tenger úgyis csak azért van,
hogy azt higgyük, valahol lehet jó is,
hogy megérkezzünk, a vízbe rohanjunk,
és versenyezzünk, melyikünk üvölti hangosabban,
hogy most jó,
aztán később már inkább csak azon,
melyikünk arca torzul el kevésbé, ha a sós víz a szájához ér.

madártetetem úszik felénk a víz tetején,
te felkapod, és a számba tömöd,
én meg boldognak látszom.

nem veszünk a part mentén semmit, fogadtuk meg,
mindent túláraznak,
aztán mégis.
Kérlek, ne fogadjunk meg többé egymásnak semmit.

a csomagjaink őrizetlenül hevernek a homokban,
sohase volt semmink, mégis félek, hogy ellopják.
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nem utolsó vacsora
anyának estére fájt a háta
megfordult
és én láttam
a fémesen csillogó szárnyakat
kinőni belőle
az evőeszközök eltűntek

főnix
mostanában unom a szexet, túl jó.
más farkát veszem a számba, nem a sajátom,
mégis egy örök körforgásba kerültem,
csak a hajam színe változik néha,
mindegyik a kedvenced.

unom a lángokat, kipirul az arcom tőlük,
elegem van már belőle, hogy füstszagom van
és hogy az égési sérülések a hátadon anyád arcképét rajzolják ki,
de mindig van egy újabb gondolat, amit tűzre dobhatunk,
egy újabb kínzási módszer rózsaszín papíron, kézzel írva
és egy csokor szegfű közé tűzve.

legyen vége, ordítanám állandóan,
de kényszeresen odakerül az elejére egy ne,
a hangom testes madáré,
bárcsak költözőmadár lenne.

a kígyómérget csak más kígyók mérge gyógyítja,
muszáj emlékeztetnem magam erre újra és újra,
vonatjegyek és hálóingek címkéjének sarkába jegyzetelve,
kár, hogy sohasem fogadok meg tanácsokat, főleg magamtól nem.

már megint vonszol a tekinteted,
már megint jó lesz, túl jó,
és ha vége, újra olyanok jutnak majd eszembe,
mint a szobor a kút helyén, amibe a kislány esett.
elviszlek majd oda egyszer,
nem fogod élvezni, sőt utálni fogod,
menjünk.

Hull a
Vörösen izzó napok voltak ezek,
bár valószínűleg csak a ronda vörös tapéta miatt emlékszem így,
a vérszagot is foghatnám erre, mégis inkább hiszem azt,
az belőlem áradhatott,
az ablakokat bámultam, amikről leszerelték a kilincset,
vajon ki akart innen annyira menekülni,
hogy ott is jó lett volna,
és vajon ki nem hagyta neki?
Kérdezted, mi lelt, azt mondtam, fázom,
hatalmas hőség volt, sosem tudtam hazudni neked,
túl korán jött ez az ősz, még a kettővel ezelőttin se tettem túl 
magam,
és évről évre szegtem meg a fogadalmaim,
talán ezért vagyok még mindig itt veled,
téged nem szeglek meg, vagy legalábbis nem túl gyakran,
ránknehezedik a délutáni fény, és rágyújtok,
hisz ez egy őszi vers, és nem szól semmiről,
csak hogy ősz van és vagyunk, de meddig.

Kovátsch Tamara 2002-ben született Budapesten. Verseit ed-
dig a Műút portál publikálta.

Ștefan Manasia 1977-ben született Pitești-en. Költő, újságíró, 
a kolozsvári Tribuna folyóirat szerkesztője, több rangos díj ki-
tüntetettje, hat verseskötet, egy esszékötet és egy regény szer-
zője. Versei megjelentek angol, francia, német, héber, holland és 
magyar fordításban is. A kolozsvári Nepotu’ lui Thoreau irodal-

mi kör társalapítója. Az itt közölt vers a cartea micilor invazii
(2008) című kötetből való.

Bájer Máté Miskolcon dolgozik. 35 éves. Újságíró, főleg a kul-
turális vonal és a gasztronómia érdekli. Slammer. Első verses-
kötetére készül.

Bodnár Loretta 2000-ben született Miskolcon. Jelenleg Buda-
pesten él, néha fotózik és ír közben. Lapszámunk 10–13. oldala-
it az ő fotóival illusztráltuk.

Lapszámunk 10–13. oldalait Bodnár Loretta fotóival illusztráltuk
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Szymborska versei és macskái
Krakkóban, pár percnyire a Planty 

nevű lombos körsétaúttól, volt a len-
gyel írószövetségnek egy háza a Krup-
niczán, ahol évtizedekig fiatal írók kap-
tak lakást. Itt találkoztam először 1953 
őszén Wisława Szymborskával, de ez 
csak futó ismeretség volt, jobban em-
lékszem akkori férjére, Adam Włodek-
re, aki magával hurcolt a közeli Nowa 
Hutára, az  épülő szocialista városba, 
ahol néhány barakkon kívül akkor még 
csak roppant sártenger fogadott. A ná-
lam néhány évvel idősebb Szymborska, 
aki már kiadott egy verseskötetet, ak-
koriban kevésbé érdekelt, mint Tade-
usz Nowak, a mitizált paraszti életfor-
ma költője, akinek még egy kis magyar 
szószedetet is készítettem, hogy felkelt-
sem érdeklődését a magyar költészet 
iránt, s aki egy háborús lengyel témájú 
versemet kitűnően le is fordította – ké-
sőbb Nowak nálam sokkal jobban járt, 
mert bár magyarul nem tanult meg, Ke-
rényi Grácia nyersek alapján Arany Já-
nost fordíttatott vele.

Szymborska versei csak 1956 után 
kezdtek érdekelni, különösen miután 
1957-ben megjelent Kiáltás Yetihez című 
verseskötete. A költőnő többnyire rímte-

len versekben próbált „nagy kérdésekre” 
lírai válaszokat adni, mindennapi jele-
neteket és fogalmakat képekben megje-
leníteni, ezzel eléggé eltérve az akkori 
lengyel költészet fővonalától. De talál-
tam egy olyan Szymborska-verset, ami 
azonnal megfogott: ez a keserű, kemény 
vers, a Temetés, bár nem nevezte meg 
az újratemetett személyt, nyilvánvaló-
an a magyar Rajk László rehabilitálá-
sáról és 1956. október hatodiki újrate-
metéséről szólt, és egy utalás alapján 
azt is lehetett tudni, hogy nem sokkal 
a magyar forradalom vérbefojtása után 
íródott. Csak egy versszakot idéznék be-
lőle a saját fordításomban (először meg-
jelent a párizsi Irodalmi Újság 1966/15. 
számában): „S te nép, csodáld e tet-
tet/ e nagyszerű eredményt/ ki egyszer 
született meg/ kétszer is eltemették”. 
Ez egyben azt is jelentette, hogy Szym-
borska, aki korábban hitt a lengyel szo-
cializmus ígéreteinek, kiábrándult an-
nak gyakorlatából, elvált férjétől, és 
bár az LEMP kezdőbetűjű lengyel kom-
munista pártból csak 1966-ban, az ún. 
Kołakowski-ügy után lépett ki, magát 
a Temetéssel már 1956 végén független, 
autonóm személyiségnek nyilvánítot-

ta. (Leszek Kołakowski filozófus a var-
sói egyetemen lesújtó értékelést tartott 
a Gomulka-rendszer elmúlt tíz évéről, 
ami katedrája elvesztéséhez és emigrá-
ciójához vezetett, természetesen párt-
tagságától is megfosztották, amit – sa-
játos lengyel jelenség! – tizenhat varsói 
író tiltakozása és a pártból való kizárá-
sa követett.)

Szymborska lírája verseskötetről ver-
seskötetre jobb lett, s amikor 1977-ben 
összeállítottam Az  ismeretlen fa című, 
a washingtoni Occidental Pressnél ki-
adott modern lengyel versantológiámat, 
benne már két verssel szerepelt. A Te-
metést ebbe, mint az apolitikus költőre 
nem jellemző verset, nem vettem bele, de 
később persze belefért a lengyel költők 
magyar forradalmi verseinek szentelt 
1986-os kétnyelvű londoni antológiám-
ba. Magával Szymborskával pedig már 
két évvel korábban sikerült találkoz-
nom, amikor Krakkóban jártamban Le-
szek Elektorowicz íróbarátom meghívott 
otthonába teára. A költőnő rokonszen-
ves élettársával, Kornel Filipowiczcsal 
együtt érkezett, hosszan beszélgettünk, 
a többi közt a lengyel vers fordításainak 
problémájáról. Találkozásunkat Elekto-
rowiczék fényképen is megörökítették: 
én zakóban, piros nyakkendősen ülök 
Wisława asszony mellett, az ő ölében pe-
dig egy jókora macska látható, a házia-
ké, amelyik megérezte, hogy ez a hölgy 
nagy macskabarát, lehet, hogy egynél 
több macska gazdája, és hagyta magát 
simogatni, talán még dorombolt is hoz-
zá elégedetten.

Ezután több verset fordítottam Szym-
borskától, közöttük a bájos Macska az 
üres lakásban címűt – ebben a sértődött 
cica elmondja, micsoda szemtelenség 
őt napokig egyedül hagyni, mert tejet 
ugyan kapott, de hová lett a gazdi? Aki 
közben alighanem elhalálozott, de ezt 
az állat nem tudja, ő csak a hiányt érzi, 
amit a költő az ő gondolatvilágába he-
lyezkedve ír meg. Ez lett az egyik ked-
ves Szymborska-versem, amit ugyan a 
Csordás Gábor-féle 1997-es magyar vá-
logatásban (Kilátás, porszemmel) nem 
az én fordításomban közöltek, de azért 
pár versfordítás tőlem is belekerült eb-
be a nem eléggé értékelt Jelenkor-kiad-
ványba.

Arra viszont, hogy milyen okos ez a 
krakkói költő-asszony, csak 1996-ban 
jöttem rá, amikor neki ítélték oda az 
irodalmi Nobel-díjat. Arra a kérdés-
re, hogy érzi magát most mint díja-
zott, Szymborska először a rendkívüli 
megtiszteltetést említette (15 éven be-
lül ő lett a második lengyel Nobel-dí-
jas Czesław Miłosz után), majd várat-
lan fordulattal hozzátette: szeretne még 
megnevezni két lengyel költőt, akik épp-
úgy megérdemelték volna a díjat, mint 
ő, ez  Tadeusz Różewicz és Zbigniew 
Herbert. Akik ismerik az írók és köl-
tők egymás iránti titkolt vagy nyílt fél-
tékenységét, értékelni fogják ennek a 
mondatnak a ritka bölcsességét.Transitional gray III (részlet)
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ADA MILEA

A fűben
(Iarba)

Fekszem a fűben
Fekszem a fűben az erdő szélén
Ha borjú volnék
Esküszöm, mind megenném
Majd borjúból bosszúból lennék ember
Hogy megegyem a borjút, aki ehetett a fűből.

Fűszagot érzek a fűben ülve
El vagyok eléggé érzékenyülve
Nő a szakállam a fűben ülve
Zöld leszek, és belenövök a fűbe.

Fekszem a fűben,
Ha nézem, csak nekem zöldell – lakik egy
Pók a kocsimban,
Mindig beszélek hozzá, jófej.
Szól egy hang,
egy gyönyörű hang: legyek borjú,
Hogy értsem az embert, aki érti a pókot 

a kocsi mélyén…

Fűszagot érzek a fűben ülve
El vagyok eléggé érzékenyülve
Nő a szakállam a fűben ülve
Zöld leszek, és belenövök a fűbe.

Fekszem a fűben,
A fekvés a legfőbb művem.
A fű ott bennem
Hallja, hogy fekszem a fűben.
Az agyamban
béke van és egy borjú
s minden ködhalmazállapotú –

Repül a házam
Repül a szájam
Repül a kedvenc salátástálam
Repül az árnyam
Repül a lábam
Átmegy a falon, de jön is utánam
Repül az áram
Repül a májam
Zenél a szél, mint egy szimfóniában
Repül a váram
Repül a lázam
Repül az ágyam

Enyém a borjú
Megértem, mert ott lakik bennem
Enyém a fű is
Ami bent nő az emberekben
A természet betölt engem
Tetőtől talpig természet lettem
Hogy értsem a borjút bennem, 

aki megért engem

Fűszagot érzek a fűben ülve
El vagyok eléggé érzékenyülve
Nő a szakállam a fűben ülve
Zöld leszek, és belenövök a fűbe.

Felejtős
(Am uitat)

Ott feledtem a kisöcsém a vécén
Félig papucsban maradtam a végén
A fésűm is ott maradt a gubancos hajamban,
Amikor hívtál, ennyire rohantam.

Két bőröndöm maradt az állomáson,
Trikóban jöttem el a házból, de nagyon 

nem is fázom,
A bankkártya az ATM-ben, s a kulcs 

maradt a zárban,
Amikor hívtál, én egy percig se vártam.

Odakinn nagyon hull a hó,
Elakad a vonat s a kisautó.
Ahányszor hívsz, én nem tudok elérni hozzád,
S te annyit mondasz: Nem baj, így is jó.

Egyszer aztán arra jöttem rá,
hogy ez olyan trükk, amit direkt csinálsz,
Hogy neked akkor jó, ha nagyon hull a hó,
S csak akkor hívsz, ha nem lehet 

elérni hozzád.

Búvalbélelt lettem én,
És te – azonnal eltűntél.
Azt nem tudom, hogy hívtál-e azóta,

Mert csak eltűntél, s már mentem utánad 
nyomban.

A nyomodra még nem leltem,
De nagyon bíztam egy hepiendben…

A szomszéd
(Vecinul)

A szomszédom nem alszik éjjel
A motozása megöl
Mindenféle zörejek szűrődnek át
A lakása felől

A szomszédom nem alszik nappal
Követi a gyerekeket
Az iskola előtt leskelődik
Hogy miért, arra gondolni sem merek.

A szomszédom gyanús nagyon.
Feljelentést írtam – ezt nem hagyom.
A rendőrség azt mondja, ne túlozzak,
De közben gyűjtöm az adatokat.

A szomszédom sohasem alszik.
Valamin folyton ügyködik.
Egy profi gyerekmegfigyelő
Most már biztos: játékcsempész ő.

A szomszédom nem alszik éjjel
Ezért nem alszom én sem
Tengernyi játék zöreje szűrődik át az éjben
S ez szép, ez szép – táncolok rá, ahogy 

soha még.

BALÁZS IMRE JÓZSEF 
fordításai

Ada Milea előadóművész, dalszövegíró, 1975-ben született Marosvásárhelyen. A besz-
tercei Alan Rebreanu főiskolán szerzett diplomát, majd a vásárhelyi Színművészeti 
Egyetemen diplomázott. Tagja volt a vásárhelyi színtársulatnak. Jelenleg szabadúszó 
előadóművész. 1997-től jelennek meg lemezei.

Clay
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Éjszakai 
halászat
Tiszta égbolt alatt szikrázott a ten-

ger, színes vitorlájú csónakok sorakoztak 
a part alatti móló körül. Lapos hullámok 
csapódtak a sárga fövenyre, melyet izzóvá 
hevített a nyári nap, a vibráló levegőben 
álomszerűen remegett a kékség.

Távoli vidékről kerültem a sziklape-
remre épített városkába, beteg tüdőm 
miatt javasolta a sós levegőt a családi or-
vos. Szegény özvegyasszonynál béreltem 
szobát, melynek ablakai a nyílt tengerre 
néztek. Reggelire egy bögre frissen fejt 
kecsketejet ittam, ebédelni és vacsoráz-
ni a közeli vendéglőbe jártam; a tulajdo-
nos egy oldalsó szobácskában biztosított 
külön asztalt számomra; ösztönösen ke-
rültem az egyedüli étkezést, a társalgás 
kedvéért gyakran hívtam meg ismerősö-
ket. Őszinte barátságok szövődtek a füs-
tös boltívek alatt, a környékbeli halászok 
nyíltsága, közvetlensége hamar feledtet-
te idegenségemet. A család által biztosí-
tott jövedelmem révén megengedhettem 
magamnak a szabadabb költekezést, is-
merőseimnek fizethettem egy pohár vö-
rösbort. Nem utasítottam vissza egy-egy 
szívélyes meghívást, örömmel vegyültem 
el a szőlőlugas árnyékában iszogató fér-
fiak hangoskodó csoportjaiban. Egyre 
népszerűbbé váltam a városka lakói kö-
zött, aggódó szavakkal faggatták baráta-
imat, ha véletlenszerű bonyodalmak mi-
att késtem néhány percet. Vendégszerető 
emberek vettek körül, a tarka abrosszal 
borított asztalokat körbeülve, érdeklődő 
figyelemmel hallgatták városi történe-
teimet, kíváncsian faggattak a hihetet-
len események végkimeneteléről. Elége-
detten bólogattak, ha tetszett a befejezés, 
és hangos szavakkal tiltakoztak az igaz-
ságtalan megoldás ellen. Szerény ka-
landjaimat mesélve otthonosan éreztem 
magamat a társaságukban, mintha szü-
lővárosom mesteremberei között töltöt-
tem volna az estéket.

Késő éjszaka egy szerencsésebb nap, 
gazdagabb fogás reményében váltunk el, 
hittük, hogy a következő alkalom ígérete-
sebbnek bizonyul, tömött hálókkal aján-
dékozza meg őket a tenger. Búcsúzó sza-
vak suttogása közben, a hullámok illatát, 
a  sós párákkal telített levegőt ízlelget-
tem. Egy hasonlóan borgőzös mulatozást 
követően hívtak meg a másnap éjszakai 
halászatra, melyen a városka összes fér-
fija részt vesz. Meghatott a felkínált lehe-
tőség, ígéretes kalandnak tűnt az isme-
retlen vizeken való hajózás. Izgalmamat 
fokozta a felismerés, hogy ezek az egysze-
rű emberek féltett titkaikba avatnak be, 
szakmai fogásaikat osztják meg velem, a 
távolról érkezett idegennel. Búcsúzás köz-
ben többször is figyelmeztettek, hogy öl-
tözzek rétegesen, mert a nagy kavarodás-
ban könnyen átázhat a ruhám, és késő 
éjszaka hűvös szelek kavarognak a víz fö-
lött. Már a meredek lépcsősornál jártam, 

amikor nevetve kiáltottak utánam, hogy 
a hajnali ködben, bármilyen bonyodalom, 
véletlenszerű baleset bekövetkezhet, men-
tőmellényről se feledkezzem meg…

Fokozatosan halványodtak a színek, 
az  alkony elhomályosította a formákat, 
áttetsző párából alkotta újjá a remegő 
körvonalakat. Könnyedén lépkedtünk a 
lejtős utcákon, éjszakai halászatra gyü-
lekeztünk. A simára koptatott kövek meg-
őrizték forróságukat, a nyirkos meleg las-
san szivárgott a házfalak között. Szélben 
száradó halászhálók szagával keveredett 
a levegő, frissen locsolt föld illatát árasz-
tották az ablakokban sorakozó színes cse-
repek. A vendéglők csíkos ponyvái csat-
togva libegtek az erősödő szélben, enyhe 
tűzön főzött leves párája áradt a kony-
hák nyitott ablakaiból. Szakácsok hang-
ja élénkítette a szürkületet, kések és vil-
lák csörrenése verődött vissza a magasba 
nyúló, szürke falakról. A dombról leeresz-
kedve ámulattal figyeltem, miként tárja 
elém titkait a parti sáv. Málladozó bolt-
ívek alatt haladtunk el, melyekről fehér 
por szitált, ha megélénkült a szél. Hálói-
kat cipelő halászok bukkantak fel a kes-
keny sikátorokban, hangos szavakkal üd-
vözöltek bennünket, erélyes kézfogással 
csatlakoztak hozzánk, esélyeinket latol-
gatva tartottunk a kikötői mólók felé.

A derengő fény tünékeny alakzatokká 
olvasztotta a távoli formákat, vitorlák kö-
zött kavargó, hűvös áramlások cirógatták 
az arcomat. Szabadon szárnyaltak a gon-
dolataim, ötleteim mintha a végtelenből 
eredtek volna; a helyzethez illő kifejezést 
kerestem, amely hiteles módon tükrözi a 
városka lényegét, a tengerparti élet rejtett 
elemét; észszerű válasz után kutattam, 
ami a csoda eredetéről árulkodik. Kuta-
kodás közben rég elfeledett világ emlé-
ke, bonyolult kapcsolatok sokasága jutott 
eszembe, sors és véletlen észszerűtlensé-
ge, a családi házunk meghittsége, az ár-
nyas udvar, ahol gyermekkoromat töltöt-
tem, a környék, ahol felnőttem, és ahova 
egyszer gyógyultan szeretnék visszatérni.

Vicceket mesélve toltuk el a parttól a 
csónakokat. A vitorlák bontogatása köz-
ben szerencsénk mértékét, esélyeinket 
latolgattuk. A  halászok érdeklődő sza-
vakkal faggattak, kíváncsiak voltak a 
véleményemre; baráti hangon biztattam 
őket, míg ők köteleket feszítve, jóindulatú 
mosollyal fogadták a szavaimat. A vízre 
vetülő árnyaink előbb megnyúltak, aztán 
formátlan mintákká torzultak, végül tel-
jesen szétzilálódtak a lomhán himbálózó 
csónakok nyomvonalában. Kavargó felszí-
nen sűrűsödött a homály, majd fokozato-
san emelkedve kúszott egyre feljebb.

A  felhők közelében maradt legtovább 
látható a halvány sáv, amelynek fénylő 
forrása rég a víz alá hanyatlott. Vibráló 
csillagok lepték el az eget, vékony hold-
sarló emelkedett ki a tengerből, beragyog-
ta a csónakokat, színesre festette a kát-
rányozott felületeket. Ezüstös árnyalatok 
táncoltak az evezőket húzók arcán, bo-
rostás járomcsontján. A hátsó ülésen ku-
porogva talpam alatt éreztem a tenger 
ütemes ritmusát, mely az ívelten feszülő 
deszkákon is átremegett. Elnémított az 
éjszakai kaland gyönyörűsége, páratlan 
élménnyel kecsegtettek az elkövetkező 
események, tudatosítani szerettem volna 
az ajándékba kapott lehetőséget, a moz-
zanat fontosságát.

A víz fölé meredeken tornyosuló szirtfok 
közelébe értünk, csillanó hátú ragadozók 
bukkantak fel a sötéten kavargó nyom-
vonalban. Óvatosan fordult a part alá a 
csónakunk, hogy elfoglalja helyét a cso-
portban, amely fokozatosan zárult össze 
a karók által kijelölt terület körül. A víz-
ről visszaverődő holdfényben csillogott a 
partsáv, a ferde pászmák tisztán rajzolták 
ki a zátonyok éleit. Párafoltok remegtek a 
lapos kövek fölött, szúnyograjok lebegtek 
az ezüstös sugarakban. Meglepően keser-
nyés illata volt a tengernek; a halászok 
szerint kedvező előjelnek ígérkeztek az 
erőteljes szagok. Tisztán csengett az egy-
mást szólító halászok hangja, az evezővil-
lák nyikorgása is felerősítve hallatszott. 

Ground-clay
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Sekély vízben, lapos homokzátonyon rej-
tőzött az előző nap kihelyezett háló, iszap-
ba szúrt rudak jelezték a csalétkek helyét.

Parancsszóra mozdult a társaság, erős 
kezek ragadták meg a tartóköteleket, és 
egyenletes mozdulatokkal húzták a csó-
nakokba. Érzékelhetően szűkült a közre-
fogott tér, néha megpezsdült a víz, ezüstö-
sen villanó uszonyok csaptak a felszínre. 
A bárkák körül ütemesen csobbantak a 
hullámok, az evezőkről egyenletesen csö-
pögött a víz. A  szomszédos csónakokba 
görnyedező segédeket figyeltem, azt, hogy 
milyen szakszerűen egyengetik a fenék-
deszkán gyűlő hálót. Segíteni akartam, 
de a barátom nevetve hárította el igye-
kezetemet; egyedül is kiválóan boldogult, 
avatatlan mozdulataimmal csak akadá-
lyoztam volna a munkájában. Felesleges-
nek éreztem magamat, néma résztvevő-
ként húzódtam a hátsó sarokba.

Rohamosan fogyott a fény, rétegződő 
párafoltok között sűrűsödtek az árnyék-
sávok. Puskalövés dörrent a szélső csó-
nakban, erősen megrázta a levegőt. Víz 
fölött lebegő sirályok emelkedtek méltat-
lankodva a magasba, hogy néhány méter-
rel odább, vad szárnycsapkodással eresz-
kedjenek vissza a hullámokra. Hirtelen 
zuhant ránk a sötétség, néhány pillanat-
ra elcsendesedett a társaság, hangosan 
szuszogva vártuk, hogy a szemünk hozzá-
szokjon a homályhoz. Halk sugdolózás ne-
szét hozta felém a szél. Fogalmam se volt, 
mi történik. Izgatottan doboltam az ülés 
korhadt deszkáin. Erélyes parancsszava-
kat ismételve gyújtottak fáklyákat a ha-
lászok, és a csónakok orrába állították a 
kátránnyal átitatott kanócokat. Hirtelen 
világosodott ki a vízfelszín. A tükröződő 
fényben erőteljes evezőcsapásokkal foglal-
ták el helyeiket a lemaradó csónakok. Sű-
rű füstfelhő lebegett a kivilágított terület 
fölött, koromdarabok hullottak a kavargó 
hullámokra. A kör teljesen összeszűkült, 
nedvesen csillantak a mélyből felhúzott 
hálók, a halászok félmeztelen testéről pa-
takokban csurgott a veríték. A csónakok 
alatt is áttetszővé vált a víz, tisztán lát-
szottak a csapdába került, megzavarodott 
halak. Rajokba verődve keringtek, majd 
kavargó tömeggé gyűltek, együttes erővel 
keresték a menekülés módját. Sűrű köté-
sű háló fogságában kavarogtak, és sehol 
nem találtak kiutat.

Barátom erélyesen figyelmeztetett, 
hogy a magammal hozott ruhával takar-
jam be a fejemet, mert a támadásba len-
dülő madarak bármikor megsebesíthetik 
az arcomat. Vékony inget tekertem a hom-
lokomra, szárai oldalra csüngtek, csak a 
szemem maradt szabadon. Kíváncsian fi-
gyeltem a fáklyák fényében csillogó hul-
lámokat, és a háló fogságában csapkodó 
halakat. Egyre közelebb kerültek egy-
máshoz a csónakok, talpam alatt éreztem, 
miként feszíti a deszkákat a zavarodottan 
kavargó tömeg. Semmihez sem hasonlít-
ható izgalom járta át a tagjaimat, részt 
akartam venni az eseményben, izmai-
mat megfeszítve osztozni a közös siker-
ben. Pontosan tudtam, hogy lehetetlenre 
áhítozom, szakszerűtlen mozdulataimmal 
csak akadályoznám a munkát.

Pattanásig feszültek a hálót tartó kö-
telek, a bekerítés fárasztó folyamata be-

fejeződött. Ahogy szűkült a hely, egyre 
vadabbul csapkodtak a halak, kétségbe-
esetten ismerték fel, hogy csapdába kerül-
tek. A kimerült halászokat felélénkítette 
a gazdag fogás ígérete, vidám szavak-
kal biztatták egymást, kitartásra ösztö-
nözték a csónak aljában görnyedő társa-
ikat. A felcsapó halaktól szinte habzott 
a víz, sűrű cseppek repültek a magasba, 
hogy sisteregve párologjanak el a fáklyák 
lángjában. A félmeztelen férfiak lázasan 
bontották ki karókra erősített kézi há-
lóikat, és erőteljes mozdulatokkal mer-
tek a nyüzsgő tömegbe. Egyre fokozódott 
az iram, izgatott utasítások hallatszot-
tak. Ezüstösen csillanó, pikkelyes testek 
emelkedtek a magasba, pörögve fordultak 
meg, hogy loccsanva csapódjanak vissza 
a fehéren habzó vízbe. Izmos karok merí-
tették a kézi hálókat, majd színültig tölt-
ve emelték a csónakokba, hogy ficánko-
ló testekkel töltsék meg a fenékdeszkákat. 
Kétségbeesetten csapkodó halak zizegve 
emelkedtek ki a vízből, parányi cseppeket 
hullattak az izzadságtól csillogó hátakra, 
majd a csónakok mögött zuhantak a lapos 
hullámokra. Vidám kurjantásokkal telt 
meg a sötétség, evezővillák nyikorogtak, 
egymásnak feszülő oldalpalánkok recseg-
tek az iszonyú terhek alatt. Bár egyedül 
dolgozott, barátom gyűjtötte a legtöbb ha-
lat, neki volt a legjobb merítőhálója. Egy-
szerűen a peremnek feszítette a laposra 
faragott nyelet, majd a hurkokba kapasz-
kodva a csónakba fordította a háló tartal-
mát. Rángatózó uszonyok, csapkodó far-
kak szórták ránk a sós permetet, kerekre 
tátott szájak izgatottan kapkodtak leve-
gő után.

Váratlanul támadtak ránk a sirá-
lyok, a  világos tollaktól kivilágosodott 
fölöttünk az ég, szárnyak vad suhogá-
sa remegtette a füstös levegőt. Hossza-
san köröztek fölöttünk, majd harsány 
rikácsolással csaptak le a csónakok ál-
tal körülvett, fehéren pezsgő vízfelszín-
re. A fáklyák fényében, tökéletesen látták 
áldozataikat, a merészebbek a csónakfe-

nékben csapkodó halakra is rávetették 
magukat. Nyüzsgő élettel telt meg a le-
vegő, vijjogó madarak cikáztak körülöt-
tünk, mohóságtól zavarodottan, öngyil-
kos lendülettel csapódtak a vízbe, hogy 
zsákmánnyal a csőrükben emelkedjenek 
a magasba. Élelmes társaik a levegőben 
ragadták ki csőrükből a frissen szerzett 
falatot. A  halászok megszokták erősza-
kos társaságukat. Szerencsére olyan bő-
séges volt a fogás, hogy cseppet sem ag-
gódtak, jutott a tengeri ragadozóknak is. 
Tömött hálók emelkedtek a félig telt csó-
nakokba, ezüstös zuhatag ömlött végig 
az ülések alatt, a  feltűrt nadrágú férfi-
ak térdig álltak a csapkodó testek között. 
Vad csobbanások kavarták a vízfelszínt, 
evezők, hálók, madárszárnyak kevered-
tek az eszeveszett dulakodásban. A  bő-
ségtől elvakult madarak csőrükkel csa-
pódtak a csónak oldalfalának, mások a 
hálókba gabalyodva sérültek meg, szár-
nyaszegetten hullottak a fehéren habzó 
vízre. Megtörtént, hogy egy vadul köve-
telőző példány a félmeztelen halász kar-
ját, mellkasát sértette fel. Ingerült férfiak 
csapkodtak az evezőkkel, néha eltaláltak 
egy madarat, színes tollak hullottak a ka-
vargó vízfelszínre, sérült szárnyú sirályok 
vergődtek a csillogva kavargó haltömegen. 
Hálás pillantással köszöntem meg bará-
tomnak az előzetes figyelmeztetést, hogy 
takarjam el az arcomat.

Megteltek a csónakok, a végén már at-
tól tartottam, hogy egy erőteljesebb hul-
lám megbillenti a túlterhelt ladikot, és a 
teljes rakomány a vízbe borul. Fokozato-
san ürült ki a hatalmas háló, végül az 
egészet kiemelték, és tartalmát a legna-
gyobb dereglyébe ürítették. Volt ott min-
denféle hal, még lapos hátú teknősbéka 
is. Gondosan kiválasztották a fogságba 
esett fehér hasú delfineket, majd egyen-
ként dobták vissza a tengerbe.

Válogatás közben egy ókori szobor már-
ványfejére akadtak. Senki nem értet-
te, hogy a viszonylag sekély vízben mi-
féle áramlat sodorta a hálóba az értékes 
műalkotást. Adott jelre indultunk, a szín-
ültig telt csónakok araszoltak a hullám-
verés által jelzett partsáv felé. A mada-
rak még sokáig követtek bennünket, csak 
akkor maradoztak el, amikor az utolsó 
fáklyák is kialudtak. Hálálkodó hangok 
szálltak a víz felett, dicsérő szavak ál-
dották a bőséges fogást, voltak, akik ne-
kem, a távolból érkező idegennek tulajdo-
nították a szokatlan szerencsét. Valahol 
előttünk magasodott a dombhajlatra ka-
paszkodó város, igyekeztem magam elé 
képzelni halvány körvonalait. Sikerült 
megjelenítenem az egymás fölé tornyosu-
ló lapos tetejű házakat, a  sziklákat ke-
rülgető meredek utcákat, a központi teret, 
mely fölé tömzsi templomtorony maga-
sodik.

A  vízen rétegződő sötétséget meghit-
té varázsolták a partról felénk áradó üd-
vözlő szavak. Aggódó asszonyok, közeli 
családtagok kosarakkal vártak bennün-
ket a harmattól csillogó mólókon, tisz-
tességesen ki akarták venni részüket a 
munkából. Odébb, a fehéren világító ho-
moksávon, plédekbe bugyolált gyerekek 
álmodtak az anyjuk karjaiban, ajkukra 
mosolyt csalt a remény, a bőség ígérete.

One and multiple
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Színkezelt diplomaták és 
monokróm fegyencek
Bármennyire is indokolt lenne beveze-

tésképpen körképet nyújtanom a román 
filmes nacionalizmusról, ennek több aka-
dálya van. A  legfőbb akadály az, hogy 
nem látom át a teljes román nacionalis-
ta filmgyártást, amely az 1912-es Romá-
nia függetlenségével kezdődött (r. Aristide 
Demetriade), vagy még inkább az 1962-es 
Tudorral (r. Lucian Bratu), és egyelőre az 
itt vizsgált Mária román királyné és A bí-
boros zárja. Egy hosszú és nem feltétlenül 
ívesen fejlődő filmtörténetről van szó, an-
nál inkább egymástól nagyon is különböző 
politikai rendszerek termékeiről, de mint 
a legutóbbi alkotások is jelzik, az írók-pro-
ducerek-rendezők történelemfelfogásában 
és ábrázolási modorában is hatalmas kü-
lönbségek jelölik a nemzettudat mozgóké-
pes építési szándékát.

A román történelmi tudat filmes formá-
zásának folyamata során a kommunista 
korszakban propagandisztikus kényszer 
(mely a nemzettudat mindenkori létezése 
mellett érvelt) és romantikus legendárium 
vezette a régi nagyság újrateremtésének 
szándékát, a befogadás nézőpontjából pe-
dig, mivel a múlt leckeszerű és mítoszos 
ábrázolása a középiskolás szintet szolgál-
ta ki, a központilag irányított filmgyár-
tás történelmi tárgyú termékeit tényfeltá-
ró sorozatként fogta fel az átlagos román 
néző. A szabadabb, többszempontúságot 
érvényesíteni tudó politikai rendszerben 
egyes alkotók igyekeznek őszintén szem-
benézni a múlttal, ettől az ő munkájuk, 
mely leszámol a korábbi modorral, kissé 
kilóg a nemzeti legendáriumból, más al-
kotók viszont nehezen szakítanak a nem-
zetépítés korszakalkotó pillanatainak a 
történetírás, a  köztudat és a filmes elő-
dök által felpörgetett romantikus kép-
zetével, ami elkerülhetetlenül hamis re-
konstrukciókat szül. Skizofrén a helyzet, 
mivel az „őszintén leszámolók” éppen az 
előző rendszer nacionalista romantikáját 
kezdik ki, amely egy embertelen hatalmi 
helyzetben született, és a vele való szem-
benézés úgyszólván történelmi szükség-
szerűség, cserében viszont munkájuk nép-
szerűtlenségre van kárhoztatva a múlttal 
szakítani nem tudó nézők körében – más 
nézők viszont üdvözlik ezt a szemléletet. 
A  két módszer, szándék, alkotói modor, 
nézői befogadás, poétikai és politikai él-
ménygyártás egyidőben jelentkezik, pár-
huzamosan futnak, de ezen ne csodálkoz-
zunk, más nemzetek filmgyártásában is 
hasonló folyamatok zajlanak.

Az  itt vizsgált két alkotásban pedig, 
hogy teljes legyen a kontraszt érzékelése, 
egyazon kiindulópont határoz meg két el-
beszélésmódot, amelyek nem is állhatná-

nak egymástól távolabb: az 1918-as Nagy 
Egyesülés pillanata, ennek a történelmi 
eseménynek a százéves ünnepét üli mind-
két film, de merőben különböző módon. 
A kontraszt ott teljesedik ki igazán, hogy 
a Máriát meg is jelölik a legelején, mint 
valós események alapján rekonstruált tör-
ténetet, majd rögtön olyan térképet mu-
tatnak, amely a középiskolai tankönyvek 
és a történelmi közfelfogás hamis képze-
tei alapján van megrajzolva, A bíboros ele-
jéről ez a jelzés hiányzik, és a fiktív ala-
kok szerepeltetése ellenére minimálisan 
van benne történelmi valótlanság. Utób-
bi tehát történész szemmel alaposabban 
adatkezelt, előbbi lehangolóan magasztos, 
művi, egyszersmind hazug ecsetkezelé-
sű. Utóbbit a régi nagyság pátosza szeré-
nyebben itatja át, előbbi tocsog a nemzet-
romantikai szirupban.

Az egymástól lényegi szempontokban 
eltérő, de imitt-amott rokonlelkű alko-
tások közötti különbségek több rétegben 
elemezhetők, ám mindössze két részlet-
ben hasonlítanak: egyrészt a személyköz-
pontúságban, mivel mindkettő egy-egy 
kikezdhetetlen román történelmi szemé-
lyiséget állít fókuszba, és rajtuk keresz-
tül kíván szólni a korról, amelyben éltek 
és működtek, másrészt mindkettő az egy 
és „szent” egyesülésből indít, amint azt 
már említettem. A különbségek ehhez ké-
pest számosak. Először is a Mária… ren-
dezői egy olasz férfi (Alexis Cahill) és egy 
romániai német hölgy (Brigitte Drodt-
loff), de producerei sikerorientált termék-
ben gondolkodtak, így a szándék egyértel-
műen a játékfilmes eszközökkel korábban 
nem magasztalt, az  európai 1919–1920-
as évek diplomáciájában jeleskedő király-
né, illetve a nemzeti nagyság apoteózisa. 
A bíboros Nicolae Mărgineanu filmje, ő a 
rendezője, írója (részben) és a producere is, 
tehát szerzői filmről beszélünk, és a kom-
munista rendszer tömeggyilkos gyakor-
latát cselekményesíti Iuliu Hossu görög-
katolikus püspök emlékirataiból merítve, 
oly módon, hogy többször is visszanyúl az 
1918-as események nemzeti csúcsértéké-
hez. Mária királyné történetében kevés 
az utókori kritika, talán egyedül a későb-
bi II. Károly királynak a többiek szeplőte-
lenségéhez képest lesújtó jellemrajzában 
jelentkezik. Hossunak és paptársainak, 
valamint a nemzet nagyjainak az 50-es 
évek elején végrehajtott tömeges bebör-
tönzése Máramarosszigeten (vagy más-
hol), az  ottani állapotok naturalista áb-
rázolása, a hatalmat kiszolgáló harsány 
senkik (börtönőrök, káderek) embertelen 
viszonyulása képez kontrasztot a fegyen-
cek emberi (és hitbeli) méltóságával és az 
egyesülés pillanatával, amit Mărgineanu 
még vizuálisan is kiemel, a korai és ké-
sőbbi pillanatok színes jeleneteihez képest 
a börtönbeli hétköznapok fekete-fehérek. 
Az olasz és német rendezők pedig képtele-
nek elérni, hogy a néző belefeledkezzék a 

film művészi konstrukciójába, eltekintsen 
attól például, hogy színészeket lát játsza-
ni, és másfél-két óra hosszan elmerüljön a 
mű önmagáért való értékében. A Mária…
tökéletlenül műviesített, a pompás díszle-
tek között rossz a színészvezetés, drámái 
hiteltelenek, tankönyvből felmondott pár-
beszédei suták, a  korszellem kartonszá-
raz. Hozzá képest Mărgineanu filmje ki-
váltja a szükséges azonosulást, például 
valósággal fáj a nézőnek, mikor az imád-
kozó Hossut kíméletlenül összeverik.

Végezetül még egy kritikai szempont: 
a magyar elem szerepeltetése a két alko-
tásban, hiszen 1918-ban vagy a negyvenes 
évek elején Erdély kapcsán anélkül egyik 
történet sem lenne hitelt érdemlően elme-
sélhető. A Máriában egyetlen utalás szól 
arról, hogy az eseményeknek létezett ma-
gyar összetevője. A franciákat, olaszokat, 
angolszászokat látjuk érvelni, a magyaro-
kat egyáltalán nem, így a Mária… e te-
kintetben is hiteltelen. Ehhez képest A bí-
boros egyik erős jelenete éppen a magyar 
ifjak szerepeltetése, akik szétverik Hossu 
dolgozószobáját és azzal fenyegetik, hogy 
ki fogják űzni az összes románt innen, il-
letve a magyar közigazgatás képviselőjé-
nek (Bíró József) üdvös, de nem kevésbé 
megalázó monológja arról, hogy a püspök 
jobban tenné, ha elmenekülne. Hossu ve-
lük is, mint később a csaholó kommunis-
ta börtönőrökkel egyforma méltósággal 
dacol, és ettől eszmei, de esendő alakja 
(a tordai Radu Botar jutalomjátékában) 
csakugyan méltó az egykori püspökhöz, 
míg Mária királyné továbbra is egy meg-
fejthetetlenül merev és hűvös szobor ma-
rad, ami igencsak méltatlan a valódi ki-
rálynő emlékezetével szemben.

Mária román királyné (Maria, 
regina României), színes román film, 
110 perc, 2019. Rendező: Alexis Cahill, 
Brigitte Drodtloff. Operatőr: Gabriel Ko-
suth. Vágó: Theodora Penciu. Szereplők: 
Roxana Lupu, Daniel Plier, Richard Elfyn, 
Patrick Drury, Ronald Chenery, Adrian 
Titieni, Iulia Verdeș.

A bíboros (Cardinalul), színes román 
film, 95 perc, 2019. Rendező: Nicolae 
Mărgineanu. Operatőr: Gabriel Kosuth. 
Vágó: Nita Chivulescu. Szereplők: Radu 
Botar, Cristian Iacob, Maria Ploae, Remus 
Mărgineanu, Mircea Andreescu, Richard 
Bovnoczki.

Mária román királyné
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Élő adás, 
előadás. 
Megoldás, 
persze, nincs
A  temesvári magyar társulat legújabb 

bemutatóját, Az  ember, aki csak azt tud-
ta mondani, amit olvasott, a szerző, Adri-
an Sitaru rendezésében láthatta a közönség. 
Egy olyan előadást, amely nagyonis aktuá-
lis kérdéseket, érzékeny erkölcsi gócponto-
kat érint.

A három tagolású színpadi játék első ré-
szében még úgy tűnik, hogy valamiféle tár-
salgási dráma részesei vagyunk, kilakol-
tatásra váró fiatalok próbálnak megoldást 
találni, kevés sikerrel. Ülnek egy asztal kö-
rül és „filozofálnak”, mint azt Csehov sze-
replői szokták, gyakorta egymással nem is 
összefüggő mondatokkal, következetlensé-
gekkel – mint az életben. Az előadás a cím-
szereplő, Kozma (Kocsárdi Levente) és Júlia, 
pontosabban Zsülie beszélgetésével indul. 
Zsülie (Vajda Boróka) éppen szakítani ké-
szül, ám az elhalasztódik, a fiatal lakók kö-
zös dolgait kell megbeszélni. A fiatal lakók 
testvérek, akiket édesapjuk házából akar-
nak kipenderíteni – teljes joggal: a kommu-
nista diktatúra elvette a házat valakitől és a 
testvérek apjának, a rendszerrel egyéni ha-
szon okán is közreműködő orvosnak adták.

A valóságban nincs igazi megoldás. Erre 
érez rá a filmrendező szakos hallgató Ró-
meó (Jancsó Előd), aki a valóság és a kép-
zelet határmezsgyéjén, a további lakhatás 
pénzügyi részét bankrablással kívánja meg-
oldani. A  határmezsgyén haladva, mond-
ván: ha lebuknak, akkor azt vallják, hogy 
csak félreértés, túl jól sikerült a filmfelvétel, 
ha sikerül a rablás: marad a valóság.

A  teljes valóságban élni lehetetlen, hi-
szen a mai világnak már nem bútorai, in-
kább csak díszletei vannak. A díszletek kö-
zött ül az előadás kezdetén Kozma és Zsülie, 
akik beszélgetnek, mintha csak előadás 
előtt, mintha „csak” díszletek között és nem 
egy színházi előadás valóságában lennének. 
A díszletek közötti társalgás szinte észre-
vétlenül vált át színházi valóságba. Ahol 
Kozma kerül a legszínházibb, ugyanakkor 
abszurd, akár drámai helyzetbe, a „totális” 
színházi helyzet kellős közepébe, mert egy 
olyan szereplőt alakít, aki csakis az előre 
leírt szöveget képes kimondani, azt, amit 
éppen olvas.

Egyszerre több műfajjal, a valóság szá-
mos lehetséges dimenziójával is kényte-
len szembesülni a címszereplő: a színház-
zal, a  felolvasószínházzal, a  tévéjátékkal, 
a filmmel és a valósággal is – mintegy ön-
magába sűríti az előadás egyik lényeges 
üzenetét, mely szerint a valóság és a „való-

ság” között élünk, a kettő közötti – két szék 
között a pad alatt – helyzet gyakorta hatá-
rozza meg döntéseinket vagy éppen a dön-
tés- és cselekvésképtelenséget.

A képernyőn figyelve az eseményeket, a 
„színházi” nézőnek olykor az az érzése tá-
mad, hogy nem díszletek, de egy valós lakás 
falai között zajlanak az események, ahol a 
szereplők, kellően pirandellói és mégis mai 
módon, saját szerepük mögött önmagukat is 
látni, láttatni akarják. Az esetleges bank-
rablás ötlete játéknak indul, de komolyra 
fordul, az abortuszról való beszéd hétköz-
napi társalgásnak indul, de komorrá válik 
a háttér, amikor látjuk Szását (Lőrinc Ri-
ta) átvonulni egy másik térbe; ott némán 
zokogni, valószínűleg egy már megtörtént 
vagy tervezett abortusz miatt, amiről a töb-
biek előtt nem esik szó.

Az előadás második része a lakástulajdo-
nos megjelenésével teljesen hihetően és ha-
gyományos színházi konvenciók szerint in-
dul, az első rész bizonytalankodásai után a 
néző immáron elhiszi: színházban van, az a 
valóság, amit lát. Elsősorban Máriának (To-
kai Andrea) köszönhető mindez. Úgy lép be, 
mint aki el akarja játszani a határozott tu-
lajdonos/főbérlő szerepét, a sok fiatal Mario 
között ő a Varázsló, aki irányít, aki a sze-
repek határait jelzi, aki mindegyre arra fi-
gyelmezteti az elszállt ifjakat, szóval, tettel 
és hallgatással is, hogy a valóság elől nem 
menekülhetnek el. A  fiatal szereplők/szí-
nészek azonban képtelenek a Mária által 
képviselt valóság elfogadására, ezért meg-
ölik. A megölés először mint játékos lehető-
ség merül fel, hiszen egy korábbi jelenetben 
már elsül egy fegyver, ám következmény-
ként csak művér folyik. Ez történik most 
is, gondolhatnánk, de miután leütik egy pa-
pírdoronggal (!), földre zuhan, feje alatt tó-
csába gyűl a vér. Annyira jól hal meg, hogy 
a konvenció (színház) konvencióján (még-
sem-színház) belül is hullaként viszik ki a 
játéktérből.

A papír általi halál talán nem véletlen, 
hisz éppen a papírforma ellen lázadnak szí-
nészek, szereplők egyaránt – mert ugyan mi 
történhet, ha megcselekedjük, amit a szerep, 
a forgatókönyv, a konvenció, a társadalom, 
a színház nem engedélyez, nem tesz lehető-
vé? Bogdán (Molnos András Csaba) szerint 

semmi, hiszen a színpadi halál nem igazi 
halál, „ha megölünk valakit, azt csak a sze-
replő öli meg”.

Ugyancsak Bogdán mond el olyan, a mos-
tani hétnapjainkra vonatkozó, pontos, iro-
nikus vagy akár önironikus mondatokat, 
mint: „itt forgatókönyv szerint élünk, a va-
ló világban nincs szükség forgatókönyvre”, 
vagy arról beszél: a másik nézésétől is függ, 
hogy kik vagyunk.

Az  előadás e mondatokat messzemenő-
en igazolja, csak kellő mennyiségű értelme-
zési csavarral ellátva, hiszen a plakáton az 
szerepel, az előadás egy forgatókönyv sze-
rint készül, de az előadásba a „színházi in-
tézmény” is belekomponálódik az igazgató 
színrelépése által, bár ezt a szerepet Mátyás 
Zsolt Imre formálja meg (tehát nem Balázs 
Attila!).

Habár életről és halálról, szülésről és 
abortuszról, lehetséges megoldásokról és 
megoldhatatlan helyzetekről is szól ez az 
előadás, a „sorok között” elsősorban a mai 
embert mutatja fel, aki nem képes csupán 
a valóságban élni, szüksége van más, többé 
vagy kevésbé hihető, elfogadható valóságok-
ra is. Ennek okán szűkösebb létezésre kár-
hoztatik, s talán csak a szerelem mentheti 
meg, akár az előadás végére önálló beszéd-
re is képes Kozmát. Ám ebben sem lehetünk 
biztosak. Az előadás utolsó részének címe 
arra utal: csak álom a szerelem is.

A tapsrend előtt a szereplők az előadás 
zárójelenetének kimerevített képét nézik 
a vásznon. A néző látja mindezt képernyő 
előtt ülve. Előadásban, élő adásban élünk.

Temesvári Csiky Gergely Állami 
Színház. Adrian Sitaru: Az ember, aki csak 
azt tudta mondani, amit olvasott. Fordította 
Szabó Andor. Rendező: Adrian Sitaru, for-
gatókönyv: Adrian Sitaru.

Szereplők: Kocsárdi Levente, Lőrincz 
Rita, Jancsó Előd, Vajda Boróka, Hegyi 
Kincső, Molnos András Csaba, Barti Le-
hel András, Kiss Attila, Mátyás Zsolt Imre. 
Díszlet- és jelmeztervező: Velica Pandu-
ru; a díszlettervező asszisztense: Sabi-
na Reus; videókonzultáns: Adrian Siliș-
teanu; videó: Mona Szücsik, Sorin Szücsik; 
dramaturg: Balázs Nóra; zene: Cári Ti-
bor; ügyelő: Pataki Anna-Mária.
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Bárki – más is
„Túl kicsi vagyok még a múlthoz,
a jövőre emlékeztess, kérlek.”

(Seres Lili Hanna: Porcelánnal)

Versantológia fiataloknak, kortársaknak 
kortársakról és kortalanokról. Kortalanokról, 
akik a tantermek falain hirdetik és fémjelzik 
az irodalmat. Egy koncepció, amely egy idő-
síkba hozza azt, amit az irodalomról látunk–
hallunk, s ami ellen harcolunk: berámázott 
kép-e az irodalom vagy túlmutat a rámákon 
és időkön?

A  kötetet a korosztály-koncepció szerve-
zi: a harminc év alatti szerzőség régen és ma, 
ahogyan a ciklusokba rendeződés is, amelye-
ket mindenkori irodalmi témák határoznak 
meg. Péczely Dóra, a  kötet szerkesztője és 
megálmodója szerint, a Lehetnék bárki „ifjú-
kori identitáskötet”, amely feszegeti a miben-
lét és hogylét kérdéseit, a transzgenerációs 
meghatározottságot, ugyanakkor egyszerre 
néz múltba, jelenbe és jövőbe. Ciklusonként 
történik a tematikus váltás, a ciklusok nyi-
tánya pedig egy, a cikluson belüli szöveg ki-
emelt pár sora illusztrált háttéren.

A kortárs-kortalan egyazon versantológi-
ába szerkesztése mintegy az új irodalomér-
telmezésekre is hajaz, amelyek a tematikus 
összehangoltságot teszik meg annak lehe-
tőségeként, hogy együttolvashatóvá váljon 
a kortalan (ld. klasszikus) és kortárs. S bár 
a ciklushatárok mintegy tematikus határok 
is, a versek egymásba csúsznak, összeérnek, 
sokuk domináns jegye pedig a kitettség (pl. 
„Ebben a két sorban a ki nem/mondott kap-
csolatok lakoznak.” – Pencs Attila: Jegyzetek 
augusztus végéről), az egyedül maradás és a 
sebzettség (pl. „Valahogy tényleg eldőlt ben-
nem egy korlát. Földön fekszem./Igazából nem 
alszom, csak este van. (…) és olykor egy pohár 
vízzel lelocsolom/az itt maradt törölköződet.” – 
Kovács Kristóf: Maradék).

A fiatal felnőtteket célzó kötetkompozíció 
már a címválasztásban is az identitásképző-
désre, a lehetséges énekre és az önmegképző-
dés feltételességére kínál lehetőséget. Lehet-
nék bárki, ha, lehetnék bárki, akkor, lehetnék 
bárki, de – kötőszavak, ellentétesek következ-
tetőek, feltételesek, amelyek felötlenek a be-
fejezését váró cím kapcsán. Mi lehetnék ezek 
nélkül? Egyes olvasói elképzelések szerint a 
cím mintegy korai válasz a kötetzáró kijelen-
tésként központozott kérdésre: „Hogy lesz-e 
valami.” (Vajna Ádám: A zoknigyár királynő-
je). A szövegek élettelisége és megfoghatósága 
magából táplálkozik: a cím ugyanis egy, a kö-
tetben is megjelenő Veszprémi Attila-vers azo-
nos verssora, amely reflektál a korábbi hely-
zetképekre, amelyekben ismeretlen emberek 
élnek, mozognak. Én pedig lehetnék bárki – 
más is.

Értelmezésemben a ciklusok egy élet-idő-
vonalat alkotnak, ugyanis nem csupán tema-
tikusan kapcsolódnak egymáshoz, hanem a 
jelentős életszakaszokat is megjelenítik, így 
kezdődik a történet a költőkkel és olvasókkal 
karöltve a gyerekkorban, ahol megnyílik a ké-
sőbbiekben örök megválaszolásra váró ki va-
gyok – ki legyek – ki lehetek? kérdéshalmaz. 

A második a fiatalkor és identitásmeghatáro-
zás köré szerveződik, ezt követik a szerelmes 
versek, létkérdések, a lét materialitása, táj- és 
városversek ciklusa, végül pedig az évszakok 
kínálják a zárótémát. A tematikus besorolha-
tóság mellett hidat képez és leheletszerűen je-
len van a versekben és közöttük a fájdalom, 
az elhagyás és elhagyatottság, a kilépés és 
ennek lehetetlensége, összességében pedig az 
ember maga a kapcsolataiban, viszonyulása-
iban, kereteiben és azokon kívül.

Ez  a kezdet a gyerekség-történetekben, 
a szülő-gyerek kapcsolatok botladozásaiban, 
a kései vádaskodásokban és a felnövekedés-
sel együtt járó kiábrándulásban fogalmazódik 
meg. Összekapcsolódik a kortalan a kortárs-
sal az anya magasztalása és az anya-gye-
rek távolság révén („Én kergettem a vén-
ségbe:/Nem jár tőle olyan távol/Senki, mint 
torz-életével/Az  ő szomoru fia.” – Ady End-
re: Az anyám és én), az életképekben és az 
első felismerésekben a nőiség képlékenysé-
géről („Egy idegen környéken/azok a férfiak 
vasalózsineggel verték a nőket éjjelente./Mi-
kor anyámnak elmeséltem,/csak elfordította 
a fejét,/és fát hajított a tűzre.” – Eszenyi Fan-
ni: Cserépkályha), a rák és a töredezett tudás 
gyermeki integrálásában, a betegség és elmú-
lás gyermeki megközelítésében („Mici néni-
nek tüdőrákja van. Amikor köhög, elbújok az 
asztal alá, nehogy elkapjam. (…) Zsebkendő-
be tüsszentünk. Mici néni is. Pirosvizes a koc-
kás rongy. Málnaszörpkút van a tüdejében.” 
– Imre Ábris: A kút), valamint a muszáj-fel-
növésekben („aztán egy parkolóbeli ugróis-
kolánál/elfogyott a kréta,/és némi bukdácso-
lás után/egyébként is kamaszodni kezdtünk.” 
– Veszprémi Szilveszter: Leomlott reggelre). 
Együtt él Ady, Babits, Petőfi (gyermek)hang-
ja és szigorú strófaszerkezetei a kortárs han-
gokkal, szabad- és prózaversekkel, a kérdések 
lévén azonosak, csupán a hozzájuk kiválasz-
tott nyelv variál: hogyan és mennyit élünk 
(tovább) egymásban, mit jelent az apakép és 
mit hoz a felismerés, egyedül vagyunk-e „hi-
ánybetegségeinkben” („Miért mindig a halot-
taidról, miért/nem a fiadról mesélsz nekem?/
Miért a hiányok határoznak meg?/Vagy min-
denkit, csak te még őszinte is vagy?” – Seres 
Lili Hanna: Porcelánnal)? A bárkivé válás le-
hetősége és korlátai erőteljes hangot kapnak 
egy apa-régió-mentalitás-reflexióban, aminek 
Purosz Leonidasz Drága Kishúgom és Anya
című verse ad nyelvet és formát: „mellette-
tek állok./Higgyétek el, nekem is fájt látni,/
hogy viselkedett a szülinapján apa./Az aján-
dék jógabérletet félredobva/felsóhajtott: ne 
már. Bassza meg,/tényleg erre kell költeni a 
pénzt?(…) És  az is probléma, hogy a csalá-
dunkban/mindig a férfiak az okosabbak,/ami 
aggaszt, mert ráerősít/idejétmúlt sztereotípi-
ákra./Ezért egy kicsit haragszom is rátok. (…) 
Ahol én élek, nem ilyenek a nők. (…) Félre-
értés ne essék:/nagyon finomakat főztök. (…) 
De ígérem, a házasságom más lesz:/nem vá-
lok olyanná, mint apa (…)”. (40.)

„Vedd le a kinőtt ruhákat,/nehézkessé te-
szik a mozgást,/és amúgy sem óvnak a hi-
degtől” (Ferencz Mónika) – kivetkőzés, visz-
szatekintés, utazástoposz kívül és belül, sok 
félelem és görcsös kapcsolódni akarás, ki- és 
belépés. Ezek fémjelzik az idővonal következő 
életszakaszát: a fiatalkort, amely még igen, 
már nem, amely vajon, hová és meddig kulcs-
szavakra fűzhető fel. A lét más kérdésekben 
fogalmazódik meg: kiismerhetetlenségbe, kül-
ső-belső párhuzamba és felszínes motyogások-
ba („ha véletlenül valaki mégis rád ismer,/kí-
váncsiságot színlelsz, rokonokat/hazudsz 
magadnak, bólogatsz nagyokat/perszejól, kö-
sziviszont, megvagyunk./csak ne kelljen szó-
vá tenni semmit.” – André Ferenc: Szilvafák). 

Halálértelmezésekben és a mi marad utánam 
kérdés súlyában: „… hogy ha két/megálló kö-
zött, az átmenet fémporos alagútjában/épp ez 
a szerelvény gyullad ki, vagy épp mellettem/
robbantja fel magát valaki, mi marad utá-
nam.” (Bende Tamás: Mi marad) vagy „Csak 
azt tudom, hogy engem is koporsóba helyez-
nek/majd, megborotválnak előtte, (…) hogy 
olvassa, értelmezze a létet, amelyen túl úgy-
sem látok,/csak a nehezülő földrétegek alatt 
keresem a bizonyosságot.” (Kovács Edwárd: 
A bizonyosság). Kamaszkori határfeszegeté-
sek, amelyekben megkérdőjeleződik a játék 
és végül csak a próbálkozás marad: „Játsza-
ni próbál négy-öt húszéves/kamasz, de nem 
emlékszik, hogy kell./Mikor is kezdtünk, mo-
tyogja D.,/ötkor, koccint vele Á., és közben/új-
ra bújócskázni akarnak.” (Purosz Leonidasz: 
Játék). Rékai Anett Örökgyerek című próza-
verse, amely mintegy gyerekkori életkép ki-
merevítése, valamint Térey János Fészekalja
című műve pillanatokra kiemelkedik a felnö-
vekedés olykor-olykor letargikus ívéből, majd 
oda-vissza lavíroz a jelen és a gyerekkor kö-
zött, kiszakítva az ént a jelenből és áthelyez-
ve egy korábbi jelenbe, a gyermekségbe: „Él 
bennem egy hatéves, aki azóta is rágja a kör-
möm./Az orrát piszkálja, ha senki sem látja, 
és akácfák/virágjából eszi ki az édes bibét.” 
(Rékai, 70.) és „Most, amikor megint csupa 
nyílt seb/Vagyok, mint egy elemista, vissza-
fekszem/A tizennyolc év előtti ágyacskámba./
Volt egy módszerem, hogyan kell/Pillangót ál-
modni. (…) Körülötte gyerekszoba:/Személyes 
labirintus, amelyben Isten/Vezérelné a léptei-
met, ha volna/Módom közlekedni benne.” (Té-
rey, 74.)

„Lennék a szem felszaladnék/a harisnyá-
don a csípőcsontodig” – Grancsa Gergely so-
rai vezetik be a szerelempoétika ciklusát, 
amelyben helyet kap a szerelem óhaja, a be-
teljesedés, erotika, sok keserűség, féltékeny-
ség és félelem, elválás-történetek. Babits sze-
relmes költeménye nyitja a ciklust: „Szívem 
most illatzacskó,/lelkem illatház:/ez a sok il-
lat engem/hogy megbabonáz.” A szakítás és 
a keserűség testet ölt és az érzelmek síkjá-
val keveredik Hevesi Judit „recept-lírájában”, 
amelynek megfoghatósága a szakítás testi ér-
zékelésének tárgyilagos közlésében formáló-
dik: „10 dkg csirkemell/1 szál sárgarépa/(…)/1 
evőkanál olaj/Nagyjából ezt hánytam ki az-
után,/hogy hazaértem a Római-partról,/ahol 
tom yum levest vettél nekem,/hogy könnyeb-
ben emésszem meg:/van egy Gabriellád.” (91.) 
Kali Ágnes műve szerkesztettségében is jelzi 
a belső beszédet, a tagadásokba és kijelenté-
sekbe gyúrja bele a mindennapokat, a beteg-
séget, a lélek démonikus hangját, a depresszi-
ót: „csendesek vagyunk egy ideje (…)/minden 
démon be fog törni egyszer/semmi sem sír úgy 
mint a magára hagyott gyerek/és lehet hogy 
itt mindenki ugyanolyan kurva/de azt érzem 
csak én vagyok beteg” (97.). A kortalanok kö-
zül kiemelkedik Radnóti rövid erotika-lírája, 
amely a Kis kacsa fürdik gyermekdalt hozza 
intertextusba: „tudom, utána száradni kifek-
szik/a napra és engem kiván ő csörgő/fogak-
kal két énekes combja közé!” (111.) A ciklust 
pedig Vajna Ádám „szeretni fogsz-e még, Ma-
rám?” (115.) kérdése és a szerelem felvázolt le-
hetőségei zárják.

A  szerelem hullámzásai megágyaznak a 
magánynak, az egyedüllétnek és a kikerül-
hetetlen egzisztenciális kérdéseknek. A cik-
lus hangulatiságát erőteljesen meghatározza 
tehát a magány, a belső dialógusok, a szfé-
rák és létterek összefonódása, az  elhagya-
tottság és elhagyás motívumai: Mintha nem 
ismerném, Magányosság, Maradék, A szörny, 
Magamhoz (reprezentatív verscímek). Amb-
rus András Magányaink című szövege nyit-
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ja meg a ciklust, közben pedig elveszi az el-
fedés, a mismásolás és az önmagunk előtti 
szépelgés minden lehetőségét: adja a min-
denkori embert, aki végül egyedül marad kö-
nyörtelenül, gazos kertben, miközben hallszik 
a megfelelő vagy, jó vagy – építő (?) szlogen-
je: „Ha van is rajtunk kívül más: nincs. Meg-
untuk./Mi vagyunk, aki van (minden egyéb 
humbug),/de elhagyjuk magunkat is, úgysem 
látnak./Elgazosult kertben ülünk meztelenül,/
mindannyian együtt és csontig egyedül,/mind 
megfelelőek és mind kipipáltak.” (119.)

Nemes Nagy Ágnes A szörny című versé-
ben a szörny kedves leírásának groteszkje 
elevenedik meg. Ökopoétikai koncepciót idé-
zően az elme mint tó képzete elevenedik meg 
a befogadó előtt, ugyanakkor a behatárolha-
tatlan, kedves, de nyughatatlan szörny képé-
ben távolítódik el mindaz, ami elsődleges je-
lentésében benne rejlik: az én bugyros, alá- és 
föléemelkedő, kiszámíthatatlan és hullámzó, 
rétegzettségében közelíthető meg („Szelíd kis 
szörny, dícséretes,/a partra néha, félve jár,/
(…) De mostanában szomjasabb./Jön s a szá-
ján sűrü lé (…).”(132.)

Pilinszky Magamhoz című verse te-beszé-
det választ az én rétegzettségének, az ének 
közötti belső dialógusnak a kifejezésére, 
a halmozott egyedüllét kifejezésére: „Bátran 
viseld magányodat,/én számon tartlak téged, 
(…)/az este nem lel senki rád,/az este sírva, 
késve/hiába járják pitvarod:/csak én látlak. 
Vagy én se.” Ebbe az útkereső és létértelmező 
ciklusba van beválogatva Veszprémi Szilvesz-
ter költeménye is, amely talán az egyik leghi-
telesebben ábrázolja a lehetséges éneket, a le-
hetnék bárki és a ki vagyok, ki lehetek közti 
átfedéseket: „Lehetnék bárki. (…) A tömeg egy 
lüktető szinuszcsomó/impulzusára lüktet, én 
pedig, én pedig,/én pedig csak egy vértest va-
gyok,/aki öntudatlanul szállítja/az izomrostok 
közti hajszálerekben az oxigént./Ha valaki ke-
resne,/hagyjon üzenetet.” (141.).

„egy tájba állva muszáj/kapcsolódni, és 
minden táj/magához igazít” – állítja Kis Ló-
ránt, felidézve a helykereséseket, a  gyökér-
telenség és otthonosság-érzések tömegét, 
a  táj- és városlírák párhuzamait az én bel-
ső stációival. A kinn és a bent, a külső-belső 
természet egymásra hatásának erőteljes rep-
rezentációja olvasható például Erdős Kristóf 

Olvadás című költeményében, amelyben kép-
lékeny az ember, olvad és csöpög, „mint az ol-
vadás”, és amelyben „Sokszor már állóvize-
ket/sem találunk, állunk és nézzük egymást,/
mint kimerevített szárnyú fecskék,/amik re-
pülni akarnak, de megriadnak; a felnőttkor 
küszöbén ők sem indulnak sehova.” (151.) Kis 
Lóránt A kastély című költeményében az idő 
és a táj kerül kapcsolatba, a múlt-jelen-jövő 
füzérje, a természet átalakító erejében újra-
értelmeződik a lét: „Az  erdőbe akartam el-
jutni. Azt mondták, elmenni oda nem lehet, 
csak megengedni, hogy közeledjen, (…) Mint 
egy forradalom után, mikor a kastélyt/kira-
bolták, és már csak istállónak jó – üres foga-
lom, melyben csak a sejtés túrja a márványt 
füvek után kutatva, hogy egy tájba állva mu-
száj kapcsolódni és minden táj/magához iga-
zít. (…)” (157.) Nemes Nagy Ágnes A női táj
című művében egybefonódik a test- és ökopo-
étika, a nő mint táj-reprezentáció egy nőköltő 
hangján: egyszerre bizarr és emberközeli ké-
pet fest („Oly engedékeny, lágy e tájék,/simít-
ható és bontható./Térde között kíváncsi sikló/
villódzik át: a nagy folyó.”164.).

A város és az utca hangja egybefonódik az 
otthontalanság, a helykeresés gyakorlatával. 
A Különböző minőségű csendek, a Melyikünk 
reggele, a Mimikri feltételezi a Másik jelen-
létét, aki benne van a városban, az utcában, 
aki olykor az Én, olykor pedig kívül esik az 
Énen: „Hogy épületeimben és utcáimban le-
hessek teljes,/ne csak a megidézés templo-
maiban.” (Bocsik Balázs: Melyikünk reggele, 
180.) vagy „Az életvonalad elemzed: egyenes, 
ha erősen figyeled./Pedig darabokra szakadt 
ez is/a milleniummal…” (Borda Réka: Mimik-
ri, 181.).

Endrey-Nagy Ágoston Tollcsomója körí-
tések nélkül, a maga nyersességében nevezi 
nevén az otthontalanságot, a valahol-, mégis 
sehol-létet, amelyet az elvérző csirkék szemlé-
letes képeivel hoz párhuzamba és a falu-város 
ellentétre épít: „A Vértesben láttál először el-
vérző csirkét,/Anyád megtanított, hogy kell el-
vágni a torkukat. (…) A Gellérthegy megtaní-
tott emlékezni. Amikor egyszerre már és még 
nem voltál otthon sehol (…) És most, amikor 
már megszoktad a köztességet, (…Az otthon-
talanság megtanítja, hogyan érezd/őszintének 
és elhagyottnak magad,/mert úgyis csak egy 
tollcsomó vagy/a város zsírosodó hajába akad-
va. – 184.)”.

Kállay Eszter és Lukács Flóra mintegy 
egymás hangjainak meghosszabbításai: át-
utazás, úton levés, a helykeresés szomatikus 
tünetei, a test mint a helyérzékelés jelölője: 
„visszajöttem, és emlékeznem sem kell, ma-
guktól/beindulnak a test önfegyelmező me-
chanizmusai” (Kállay, 190.) és „Az  összes 
irányba el kell tévedni./Addig minden csak 
bőrig ér.” (Lukács, 191.) Összeolvasva a vá-
ros-érzéseket, a kötetben is, akárcsak az em-
berben, egymás mellett kapnak helyet az 
örömmel és önmegtalálással telített képek 
és versek (ld. Tandori Dezső, Alsóváros) és a 
megvetés, a város mint bezáródó és megfoj-
tó burok, amelyből menekülni kellene, csak: 
„Csak a köztereken álló Jehova Tanúi miatt,/a 
kamu leárazások/, a friss hamburger és a/100 
százalékos narancslé/iránt érzett szánalom-
ból/nem hugyoztam még körbe és gyújtottam 
fel ezt a várost.” (ld. Vass Csaba, Ezek miatt, 
202.), vagy, amely utópisztikusan gyűrűzik az 
én köré és az énben (ld. Vida Kamilla, Booze 
is cheap as fuck here).

Bár a szerkesztő nem ad külön cikluscímet, 
kiemelhető egynéhány szöveg a javarészt me-
lankolikus, lemondásokkal és találás nélküli 
keresésekkel teli szövegvilágból. Ezek ugyan-
is a reményt, az élet lehetőségét, az Isten-em-
ber közelséget és távolságot boncolgatják (ld. 

pl. Dsida Jenő Hajnali sétája, Élő Csenge Eni-
kő Nálunk senkije). Mindemellett kortalanul 
is kortárs közegbe emelik a kortalant, azaz 
szentetlenítve emberiességében ábrázolják 
Krisztust: „Huszonkét éves vagyok. Így/néz-
hetett ki ősszel Krisztus is/ennyi idősen; még 
nem volt/szakálla, szőke volt és lányok/álmod-
tak vele éjjelenként.” (Radnóti Miklós, Arckép, 
227.).

Az utolsó örökzöld irodalmi toposzként az 
évszakok többletjelentése ad tematikus ke-
retet a ciklusnak Maier Péter „a tömbházak 
erdejében/lehúzza a tavasz a cipzárokat” so-
rával. A ciklus költeményeiben az évszakok, 
napszakok megjelennek természeti képi pár-
huzamokként, címadásgyakorlatként és klasz-
szikus tájleíró költemények felvezetőjeként is. 
Ilyen utóbbi például Juhász Ferenc A hajnal 
fagyos rózsái nyílnak című műve. Maier Pé-
ter A telepen rügyezni című művében az év-
szak mint jelkép jelenik meg egy életképben, 
amely mindenkori és bármikori, lemondással 
és keserűséggel teli: „A tömbházak erdejében/
lehúzza a tavasz a cipzárokat,/és ez feledteti a 
hányásszagot a liftben. (…) Egyértelmű, hogy 
hazugság/kedvenc évszakot választani, igazá-
ból/csak a változást szeretjük./És abban meg-
maradni a régivel.” (260.)

Tóth Árpád Szeptemberi szonettje orienta-
lizmust idéz meg, megalkotva a keleti kultúr-
kör képi és hangulati világát, ahol a nagybe-
tűs Ősz szultán-szimbólum lesz.

Vajna Ádám A zoknigyár varrónője a cik-
lus- és kötetzáró prózavers, amelyben mint-
ha keverednének a korábbi ciklusok tema-
tikái: megjelenik a gyerekkor, az anya képe 
és a betegség-koncepció, a felnövés folyama-
ta pedig az iparban, a textilgyárban ölt tes-
tet, amely ugyanakkor a játékossággal és a 
létkérdésekkel is összefügg, mindennek pedig 
kontextusát a szövegezésben is elkülönülő év-
szakok adják: ld. (ősz) és „mire anyám (drága 
jó lélek)/befeküdt a gyárvárosi klinikára” és 
dallamjelölő szimbólummal jelezve a „De nem 
tudok, még nem mondok,/Akkor mondok, ha 
majd gondnok…”

A  cikluskeveredés és a kortalan-kortárs 
együttolvasása az antológia egészét ismerve 
is zavarba ejtő, ugyanakkor lehetőségekkel 
teli. S bár a szerkesztő egy interjúban hang-
súlyozza a kamaszokat mint célcsoportot, úgy 
gondolom, a tét nem csupán az irodalom kö-
zelhozása és megszerettetése egy célcsoport-
tal, hanem az irodalom felfrissítése és élet-
tel való megtöltése is. Olvasóként lehetőségem 
adódik ellenkezni, elzárkózni a kortárs-kor-
talan együttesétől, ugyanakkor Babits–Ady–
Petőfi–Pilinszky együtt- és összeolvasható 
Erdős Kristóf, Vajna Ádám, Borda Réka és 
sok más kortárs költő művével, hangsúlyoz-
va, hogy az irodalom itt van a jelenben, az ak-
tualitásban, az irodalomtörténeti korszakok 
pedig nem csupán szegmentálóak és elválasz-
tóak lehetnek. Így kaphatunk talán még egy 
szálat, amelyen elindulhatunk a kortársak és 
kortalanok értésében, befogadásában.

Lehetnék bárki, ha, lehetnék bárki, de, le-
hetnék bárki, akkor. A kötet végigjárja a vi-
lágirodalom mindenkori toposzait, az  em-
ber mindenkori toposzait. A  kérdés, hogy 
ki vagy(ok) százhatvan mű után és lépésen-
kénti felnövekedésben is nyitott: „Ki tudja?… 
Mostan is gyakorta/úgy rémlik, mint költe-
mény/az én sírásos, nyári éjem,/az én könnyes 
álom-regém. Olyan, mint egy ezüstös álom,/
mely ifjan hull a sírba le,/s ma sem tudom, 
hogy az az ifjú/én voltam-e?” (Krúdy Gyula: 
A hídon, 61.)

Péczely Dóra (szerk.): Lehetnék bár-
ki. Kortárs és kortalan versek. Tilos az Á, 
Budapest, 2020.
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Velencében nem szabad repülni
Bánki Éva: Telihold Velencében. 

Jelenkor, Budapest, 2020.

Kezdjük a végén. Mindenkinek van-
nak rögeszméi, engem például szenve-
délyesen érdekel minden, ami Velen-
cével kapcsolatos, ezért minél több, 
a  szigetvárosról szóló munkát igyek-
szem elolvasni – és ha egy ilyen könyv 
szerzőjéről az is kiderül a mű vége fe-
lé, hogy Velence-szenvedélye társul a 
Mary Shelley sorsa és életműve iránti 
érdeklődéssel, illetve ő is ugyanolyan 
lelkesedéssel olvasta az angol írónőnek 
Az utolsó ember című regényét, mint 
én, akkor „meg vagyok véve”. Irigylem 
is kicsit Bánki Évát, mert lehetősége 
adódott heteket, hónapokat eltölteni 
az Adria királynőjének nevezett vá-
rosban, akárcsak Frankenstein „szü-
lőanyjának”, bár utóbbi nem túl sze-
rencsés csillagzat alatt. De  milyen 
csillagzat alatt fekszik maga Velence – 
egykor és most? És milyen arcát, arca-
it mutatja a (kívülről nézve legalábbis) 
fények, barokkos csillogás, karnevá-
li pompa városa egy, a történelem és 
kultúra rejtélyeit és viszonyait búvár-
ló felnőtt magyar nőnek és iskoláskorú 
kislányának, akik nem turistákként, 
hanem afféle albérlőkként igyekeznek 
belakni, megismerni, megtörni előkelő 
idegenségét? Mi van a muzeális díszle-
tek mögött, ahová annyian – akik csak 
turistaként fordultunk meg ott, vagy 
úgy sem – szeretnénk belátni?

Bánki Éva könyve útirajz, de több 
is annál: mert miközben megismer-
jük az idős szállásadónőt, Effie nénit 
és rajta keresztül a város szépkorúi-
nak gondjait, betekinthetünk a helyi 
oktatás és egészségügyi ellátás (né-
ha még kelet-európai szemmel sem 
túl rózsás) világába, láthatunk koldu-
ló bevándorlókat, vagy éppen paloták, 
múzeumok termeiben, pazar templom-
belsőkben – pazarissimo!, idézhetnénk 
a kisiskolás Esztert – barangolhatunk, 
sétálhatunk a Canal Grande mentén, 
a Szent Márk téren, meghitt kis tere-

ken és rejtett sikátorokban, a szemünk 
előtt „épül fel” egy másik Velence, az, 
ami több a létezőnél: ami lehetett vol-
na. Számunkra, magyarok számára 
is. Valószínűleg kevesen tudják, hogy 
a magyar–velencei kapcsolatoknak ko-
moly hagyománya van, az egykori ten-
geri kalmárnagyhatalmat, a nyugati 
és bizánci kulturális-politikai hatá-
sok metszéspontjában fekvő, több irá-
nyú tradíciót magába olvasztó legfen-
ségesebb köztársaságot szövevényes 
viszonyrendszer fűzte az Árpádok kö-
zépkori királyságához, elég Gellért 
püspökre vagy az Orseolók, majd a 
Grittik magyarországi ambícióira gon-
dolni; és miközben egyre több réteget 
sikerül lefejtenünk erről a bonyolult 
kapcsolathálóról, szinte észrevétlenül 
bűvöl el bennünket Bánki alternatív 
történelmi víziója egy velencei–ma-
gyar dominanciájú, szerencsésebb sor-
sú, lehetséges Közép-Európáról.

„Mi lett volna, ha…” – csakhogy 
eszünkbe idézhetjük, amit a félke-
gyelmű őr mondott a harangtorony te-
tején bóklászó szerzőnek: „nem sza-
bad repülni”. Lehet, hogy ez a fiú néha 
megpróbálja? – ötlik fel benne a gon-
dolat… Így hát marad Velence, a tün-
döklő, a mesés, az álombéli, az undok, 
az idegen, a mesterkélt: a kiismerhe-
tetlen és valóságos; mindez Bánki Éva 
optikáján keresztül.

De ő legalább megpróbált repülni.

PAPP ATTILA ZSOLT

Háborúra nincs mentség, 
se magyarázat
Székely János: Armata de 

apus. Ford. Marius Tabacu, 
Curtea Veche Publishing, 
Bukarest, 2019.

Marius Tabacu román nyelvű 
Székely János-fordításának „új-
rafelfedezése” fontos állomást 
jelöl az erdélyi irodalomban. 
A kötet román nyelvű fordítása 
először 1979-ben jelent meg (ak-
kor Ce este norocul címmel). Szö-
veghűbb címváltozatát (Armata 
de apus) csupán 40 évvel később 
kapta meg a kötet újrakiadása-
kor, és ez volt az utolsó munkák 
egyike, amelynek bemutatóját 
még műfordítója is megélte. Las-
san közhelyes megállapítás az, 
ha egy irodalmi mű „párbeszédet 
teremt”, „univerzális tapasztala-
tokról számol be” és „összeköti” 
különböző kultúrák és régiók ol-
vasóit, A nyugati hadtest román 
fordítására mégis igaz mind-
ez: Dragomán György a magyar 
irodalom legfontosabb háborús 
könyveként jellemzi, ugyanak-
kor román ajkú olvasók körében 
is nagy elismertségre tett szert.

Feltételezhetően már ismert 
mű Székely János különös szer-
kezetű prózakötete: az  aján-
lás-előszót követően folyton vál-
takozó, személyes hangvételű 
dőlt betűs fejezetekből és kon-
vencionálisabb novellákból raj-
zolódik ki a történet. A novellák 
sorát allegorikusan a Pálinkás
című szöveg nyitja: a megkínzott, 
de soha meg nem értett szolgála-
ti ló tragédiája nagyszerűen pél-
dázza a háborús kegyetlenséget, 
az  empátia teljes hiányát. Szé-
kely János prózája érzékenyen 
és kíméletlenül kalauzol végig 
a háború jellempróbáin: baráti 

és tanár-diák kapcsolatok vál-
toznak meg gyökeresen, a  két-
ségekkel teli ember kész mások 
bűneit is bevallani a lelki nyuga-
lom érdekében. Mindezt a szerző 
könnyed narratív-esszéisztikus 
formában tálalja. Lezárásképp 
a Cei învinși (A vesztesek) című 
poéma fogja egybe a novellákat, 
amely Marius Tabacu fordítá-
sában nagyszerűen építkezik az 
eredeti szöveg erejéből, mond-
hatni katartikus jellegéből.

Háborús könyvhöz mérten 
Székely János nem válaszol meg 
több kérdést, mint ahányat fel-
vet: a cél nem az, hogy mentsé-
geket vagy magyarázatot keres-
sen a háború működésére, a cél 
elsősorban beszélni a háborúban 
elhallgatottakról. Adott a meg-
érteni és menteni vágyás, ennél 
azonban sokkal erősebb a közös-
séget terhelő kollektív bűntudat, 
az örök kérdések, amelyek visz-
szapattannak a képzelt olvasók 
és bírák irányába: „Mondják 
meg, kérem, mit tettek volna, ha 
a helyében vannak?” (Emberba-
rátok / Cei omenoși)

MĂRCUȚIU-RÁCZ DÓRA

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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HOGY ÉN EZT 
MENNYIRE 

UNOM MÁR!TANÁR ÚR, TANÁR ÚR, A LÉNYEGET 
NEM HALLOTTUK, ÉPPEN LEFAGYOTT.
TANÁR ÚR, TANÁR ÚR, A LÉNYEGET 

AZTÁN AZ 1960-AS ÉS 1970-ES 
ÉVEK MAGYAR KÖLTÉSZETÉBEN…

…TANDORI DEZSŐ, PETRI GYÖRGY 
ÉS ORAVECZ IMRE 

SZÖVEGEI JELENTETTEK…

AZTÁN AZ 1960-AS ÉS 1970-ES 
ÉVEK MAGYAR KÖLTÉSZETÉBEN…

…TANDORI DEZSŐ, PETRI GYÖRGY 
ÉS ORAVECZ IMRE 

SZÖVEGEI JELENTETTEK…

…ÉS EZEKNEK A POÉTIKAI 
ÚJÍTÁSOKNAK KÖSZÖNHETŐEN 

ALAKULT ÁT…ALAKULT ÁT…

Fél óra múlva…
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„Könyvek, Judit – könyvek, könyvek”
Rendhagyó módon ezúttal nem zenéről 

lesz szó, hanem két könyvről. Akár vélet-
lenül is egymás mellé kerülhettek volna a 
polcon, ám mégis csak a kolozsvári érin-
tettség és a Magyar Opera mint kötőelem 
társítja a kettőt e tárca bekezdéseiben.

Mindkét könyv szerzője zenész, sőt ze-
neszerző, mi több: operai szakember. Egyi-
kük szakmai pályája a rendezés és a kom-
pozíció kétpólusú erőterében ívelt immár 
nyugdíjas korig – bár, mint tudjuk, az ef-
féle alkotói létmódokban a nyugdíjasság 
mint életállapot irreleváns. Ő maga eltö-
kélten kolozsváriként határozza meg ma-
gát, még ha voltak is rövidebb-hosszabb 
időszakok, amikor Magyarországon biz-
tosította az egzisztenciáját – miközben 
azonban rendezői státusa is megmaradt a 
KMO-nál, s a Romániai Magyar Zenetár-
saság spiritus rectoraként is itt volt, itt van
a helye. „Oda- és visszaemlékezéseit” (Tóth 
Gábor elméssége) 2016-ban tette közzé a 
nagyváradi Partium Kiadó (Demény Atti-
la: Emlékek és szertefoszlott illúziók).

A  másik szerző könyve sem kevésbé 
visszapillantás jellegű. Ő olyan univerzá-
lis zenész, aki szerzőként, zongoristaként, 
karmesterként, rendezőként, kultúraszer-
vező- és -népszerűsítőként egyaránt érvé-
nyes és tiszteletre méltó teljesítményeket 
tudhat maga mögött – és meggyőződé-
sünk szerint maga előtt is. Miközben adó-
inak tetemes részét Magyarországon fize-
ti, már harmincnál is több éve művészeti 
vezetője a Magyar Operának – s ahol csak 
teheti, meleg szavakkal beszél az egyko-
ri s azóta is töretlen bizalomról e felkérés 
kapcsán. De persze a Mester sokkal több 

alkalmazott vezetőnél: ízig-vérig kolozs-
vári polgár. Selmeczi György 2020-ban 
megjelent könyvének címe is ez: Kolozs-
vári Napló. Írások az opera világából.

Első blikkre kézenfekvőnek tűnhet 
egymáshoz méricskélni a két könyvet. 
De óvakodjunk tőle! Más-más a szövetük, 
a vállalásuk, a konzisztenciájuk, szerző-
ik másként is „értek rá” a visszanézésre, 
s talán a motivációk is különböznek, már 
ha a könyvnyi vallomásosságnak feltétle-
nül szüksége van effélére. Mégis kísért a 
vélelem, hogy mindkét eruditus zenészben 
lábra kapott az – Erdélyben nagy kedvelt-
ségnek örvendő szóval élvén – számvetés
késztetése; mintha szerzőink legalább-
is majdani életrajzi lexikonok szócikkíró-
inak keze alá dolgoznának. Demény At-
tila kifejezetten önéletrajzi módon vágott 
bele a könyvbe, hiszen apjáról és anyjáról 
írta az első fejezetet, majd a gyerek- s di-
ákévek stb., hogy aztán áttekintse művé-
szi pályája összes számottevő eredményét, 
olykor műsorfüzetek szövegeit, színlapo-
kat, a sajtóban megjelent méltatásokat is 
teljes terjedelmükben vagy részleteikben 
megidézve. Selmeczi kifejezetten a KMO 
falai között megvalósult operai produk-
ciókat vette sorba – persze csak azokat, 
amelyekhez közvetlen köze volt  –, illet-
ve azokat az együttműködési alkalmakat 
is, amelyek a KMO-t az elmúlt harminc 
évben többnyire magyarországi intézmé-
nyekkel kapcsolták össze. Az ő könyve te-
hát nem autobiografikus vétetésű, hanem 
önmagára nézve reprezentatív – a kolozs-
vári énekesszínház története számára 
pedig kifejezetten forrás értékű. E szám 

szerint harmincöthöz közelítő produkció/
mű kétségkívül fémjele lehet az operának, 
mégpedig a közönség igényspektrumának 
majd mindegyik komponensét képviselve.

Demény – ahogy kötetének címe is jelzi – 
csalódásokkal is szembenéz. Ezek közül a 
legfájóbbnak kétségkívül a Sapientia EM-
TE Zeneművészeti Kara meg nem alakulá-
sa tűnik. A magyar nyelvű zeneoktatásért/
zenetanárképzésért vívott, egyre remény-
telenebb küzdelem keserű „fordulatot vett”, 
ahogy a jól előkészített, részleteiben is át-
gondolt fakultás-indítási terv egy sikerte-
len szakmai fórum után kiszenvedett. (Úgy 
vélhetjük, e csalódásában Deményt számos 
kortársunk együttérzése veszi körül.)

Selmeczi György képeskönyve, mi ta-
gadás, valóságos diadalmenetnek tűnhet. 
Vívmány-kötet, mondhatnók kissé rossz-
májúan (persze hogy az – tehetnénk hozzá 
rögtön –, ha egyszer a KMO befolyási kör-
nyezetében fungáló Kolozsvári Operabará-
tok Köre adta ki), de ezek az eredmények, 
szerzők, címek, névsorok, kiemelkedő, oly-
kor parádés fellépési alkalmak minden vi-
tán felül egy unikumszámba menő zenei 
intézmény taktikailag és stratégiailag vé-
gigmérnökölt önépítésének is pontos folya-
matábráját rajzolják ki, s ha el is maradt 
egyik-másik évadban a mindent elsöprő si-
kerprodukció, a szívós és művészileg teljes 
érvényű alkotás bélyege összetéveszthetet-
lenül ott virít e kötet végkonklúziói között.

JAKABFFY TAMÁS

Festői jelek
Dacian Andoni, aradi származású, Temesváron élő képző-

művésznek a csíkszeredai Új Kriterion Galériában nyílt kiál-
lítása január 27-én. Az utóbbi évek válogatott munkái monu-
mentális hatású festői történések, melyek értelmezési mezőit 
a közéjük helyezett nagyméretű rajzok tágítják.

Egyetlen téma köré szerveződik nemcsak a kiállítás, hanem 
úgy tűnik, az egész életmű is. Egyetlen nagy alkotói kihívásról 
van szó, megközelíteni, megragadni, érzékelhetővé tenni a fes-
tőit a kép tárgyán, láthatóvá tenni, kibontani az anyagban rej-
lő festőiséget, megtalálni az anyag festői lehetőségeit. Képei-
nek egyetlen konkrét tárgya van, egyetlen formát fest újra meg 
újra, jár körül, bont ki, szólaltat meg. Úgy helyezi egymás mel-
lé agyagból, sárból, szalmából gyúrt tégláit, úgy sorakoztatja 
fel ezeket a motívummá érlelt alakzatokat, úgy építi be festői 
tereit, hogy ez az ismétlődés lényegévé válik, olyan rendezőelv-
vé, amely mentén mi is elindulhatunk, mélyebbre juthatunk.

A végtelenbe tartó, gyakran homogén szürke felületekből 
erőteljes, expresszív lendülettel emelkednek ki a formák. Fes-
tői jelekként sorakoznak. Csak egymáshoz viszonyíthatók, 
egymás viszonylatában kezdenek igazán kirajzolódni, kijelöl-
ni egy számunkra eddig ismeretlen teret, hellyé formálni azt. 
Az ily módon barázdált festői tér képének lenyomatát, egyfajta 
negatívját vélhetjük felfedezni a festmények közé ékelt (hely)

rajzokon. Ez utóbbiak nem az otthonosság érzését hozzák, ép-
pen ellenkezőleg, úgy szerveznek közös képterekbe a festmé-
nyekről ismerős alakzatokat, hogy el is távolítanak azoktól, 
mintha a szuperközeliről totálra váltanánk. Eltűnnek a szí-
nek, a képtárgyak veszítenek anyagszerűségükből, a részletek, 
az expresszív kifejezésmód helyett a pontosság, a valószerűség 
illúzióját keltik, így ellensúlyozva, kiegyenlítve a festőiséget.

Nem kapunk fogódzókat, hacsak az ismétlődés nem számít 
annak. Dacian Andoni művészete elmélyülésre késztető, idő-
igényes szemlélődésre sarkalló képeivel, festői mélységeivel, is-
métlődő gesztusaival lassan válik megközelíthetővé, ahogyan 
a képeinek tárgyát, fő motívumát képező téglatestek kemény, 
tömör anyagszerűsége sem könnyen adja meg magát a festői-
ségnek. Ha mégis sikerül, hatása annál tartósabb.

TÚROS ESZTER

Multiplicity (Hommage to Horia Damian)



A  Helikon 2021/03-as lap-
számában közölt Watteau cí-
mű rejtvény megfejtése: Bál 
a szabadban, A szerenád.

Wedekind
VÍZSZINTES: 1. Frank We-
dekind (1864–1918), német drá-
maíró és költő drámája. 13. 
Életre keltett agyagszobor. 14. Ins-
pekció. 15. Márványmintázatú. 17. 
Kisebb bagolyfajta. 18. Ulm két-
harmada! 19. Skót János. 21. Má-
zol, fest. 23. Ejtőzés. 26. Teleki 
…; Afrika-utazónk. 28. -…, -ség. 
29. Tartalék. 31. … Vegas; ameri-
kai „kaszinóváros”. 32. Az erbium 
vegyjele. 34. Fészket épít a madár. 
36. Húsevő madár. 38. A gallium 
vegyjele. 39. Kenyérsütő mester. 
41. Közterület. 43. Rétegként bo-
rít. 45. Versenyszakasz. 47. Föld 
alatti várbörtön. 50. Szed a leve-
sestálból. 52. Teve hátán van. 53. 
Török autójelzés. 54. Paszulyfaj-
ta. 56. Iránnal határos ország. 58. 
Egykori iparos. 60. … Valli; olasz 
színésznő. 61. Wedekind egy má-
sik műve.

FÜGGŐLEGES: 1. New …; in-
diai lap. 2. Nyilvánosság, színtér. 
3. Átkarolás. 4. Szabálytalanság 
a futballpályán. 5. Deutsche Mark 
(egykori pénznem), röviden. 6. Züm-
mögni kezd! 7. Német zeneszerző 
(Werner). 8. Rés, nyílás. 9. Híg étel. 
10. Iszkol a helyszínről. 11. Kecske-
hang. 12. Klasszikus kötőszó. 16. 
Fél tucat. 19. Felkelti a figyelmet. 
20. Náció. 22. Zambia fővárosa. 23. 
Vágyba belepusztul. 24. Latyak. 25. 
Az egyik alapíz. 27. Gabonaszem. 
30. Szobor áll rajta. 33. Mező. 35. 
Felhőtlen ég színe. 37. Szintén nem. 
40. Ipartestület. 42. Eminem mű-
faja. 44. Írország védőszentje. 46. 
Szél, karima. 48. Morajlik. 49. … 
Mark; védjegy (angol). 51. Ravasz-
di állat. 54. Kupagyőztesek Euró-
pa-kupája, röviden. 55. Szeszes ital, 
régiesen. 56. …-de-France; francia 
tájegység. 57. Méhlakás. 58. A -ke 
képzőpárja. 59. Súlyarány, röviden. 
60. Antonov-gépek jele.

R. T.

Márciusi évfordulók
1 – 135 éve született Oskar Kokoschka osztrák drámaíró
2 – 200 éve született Bérczy Károly műfordító

  40 éve halt meg Anna Sakse lett író
3 – 35 éve halt meg Szabó T. Attila nyelvész
4 – 70 éve halt meg Balogh Artúr jogtudós

  180 éve született Kristian Elder norvég író
5 – 90 éve halt meg Jakab Ödön erdélyi költő

  160 éve halt meg Ippolito Nievo olasz költő
6 – 160 éve született Négyesy László irodalomtörténész
7 – 110 éve halt meg Antonio Fogazzaro olasz író
8 – 80 éve halt meg Sherwood Anderson amerikai író

  130 éve született Gaál Gábor irodalomtörténész
  60 éve halt meg Gala Galaction román író

9 – 60 éve halt meg Horváth János irodalomtörténész
  50 éve halt meg Jankovich Ferenc író
  60 éve halt meg Cezar Petrescu román író
10 – 100 éve halt meg Florence Louisa Barclay angol író
11 – 100 éve született Alba de Céspedes olasz író
13 – 130 éve halt meg Théodore de Banville francia költő
  310 éve halt meg Nicolas Boileau francia kritikus
  170 éve halt meg Karl Lachmann német filológus
  130 éve született Felix Aderca román költő
14 – 220 éve halt meg Ignacy Krasicki lengyel költő
  550 éve halt meg Thomas Malory angol író
  160 éve halt meg Szemere Pál költő
15 – 110 éve született Donászy Magda író
  190 éve született Pantazi Ghica román költő

16 – 200 éve született Ernest Feydeau francia író
17 – 280 éve halt meg Jean-Baptiste Rousseau francia költő, drámaíró

  1900 éve született Marcus Aurelius római író
18 – 145 éve halt meg Ferdinánd Freiligrath német költő
  120 éve született Peter Jilemnicky szlovák író
19 – 300 éve született Tobias George Smollett angol író
20 – 95 éve született Csengeri Dezső kárpátaljai magyar író
  195 éve született Carel Vosmaer holland író
21 – 100 éve született Miervaldis Birze lett író
22 – 250 éve halt meg Gottlieb Wilhelm Rabener német író
  250 éve született Johann Heinrich Zschokke német író
23 – 415 éve halt meg Justus Lipsius holland filológus
  140 éve született Roger Martin Du Gard francia író
24 – 90 éve halt meg Divald Kornél történész
  130 éve született John Knittel svájci író
25 – 140 éve halt meg Cezar Bolliac román költő
  220 éve halt meg Novalis német költő
26 – 100 éve született Oláh Tibor erdélyi kritikus
  45 éve halt meg Lin Jü-tang kínai író
27 – 50 éve halt meg Hollós Korvin Lajos író
  110 éve született Mikó Imre író
  130 éve született Zilahy Lajos író
28 – 170 éve halt meg Döbrentei Gábor író
  80 éve halt meg Virginia Woolf angol író
29 – 120 éve született Uuno Kailas finn költő
  50 éve halt meg Perpessicius román irodalomtörténész
30 – 140 éve született Balog Endre erdélyi író
  190 éve született Tóth Kálmán költő
31 – 130 éve született Ion Pillat román költő
  180 éve született Iosif Vulcan román író
  390 éve halt meg John Donne angol költő
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Romániai Írók Szövetsége

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Készült a Magyar Kormány
Támogatásával

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi 
Consiliului local Cluj-Napoca. 
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri 
Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja.
Revistă finanţată cu sprijinul Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale. 
Kiadványunk a Kulturális és Nemzeti Identitás 
Minisztériumának támogatásával jelenik meg.

Szerkesztőség:
HORVÁTH BENJI: Pavilon 420, Artefaktum
PAPP ATTILA ZSOLT: Çlm, interjú
MÁRTON EVELIN: próza

MĂRCUȚIU-RÁCZ DÓRA: honlap
RÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő
DEÁK JUDIT: szerkesztőségi titkár

Alapító főszerkesztő: SZILÁGYI ISTVÁN
Főszerkesztő: KARÁCSONYI ZSOLT
vers, műfordítás
Főszerkesztő-helyettes: DEMETER ZSUZSA
kritika, tanulmány

Főmunkatárs:
EGYED EMESE
KIRÁLY LÁSZLÓ

Lapterv: ÁRKOSSY ISTVÁN; Számítógépes tördelés: FAZAKAS BOTOND; 
nyomtatja a Misztótfalusi Kis Miklós református sajtóközpont




