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Egy családi portrét rendeltek tőlem karácsonyra, de csak erre jutott időm (Dark Net)
Lapszámunk 1., 3., 4., 6., 8., 10-13., 15. és 16. oldalát Gyórffy László Nekrospektív címmel a Csíkszeredái 
Új Kriterion Galériában megrendezett tárlatának anyagával illusztráltuk.

PAPP ATTILA ZSOLT

Ebédlőasztal a túlvilágon
Tíz éve lehetett, a Petőfi Irodalmi Múzeum

ban, talán egy Faludy-konferencián: a terem
ből kifelé szembejött velem két idős ember. Las
san jöttek, botra és egymásra támaszkodva, 
ebben az „araszolásban” mégis olyan méltóság 
és tartás volt, hogy nehéz volt nem őket nézni. 
Konrád György és Makk Károly, a filmrende
ző. Erről a tartásról kéne beszélni, azt hiszem. 
A testtartásról, amelyet nem lehet tanulni, és 
amely nem csak a test tartásáról szól; elsősor
ban nem arról.

Azért ju t eszembe ez, mert alig néhány 
év leforgása alatt, mondhatni szemünk lá t
tára  ment (megy) el egy teljes magyar írás
tudó nemzedék: a rendszerváltó ellenzéki 
„atyák” generációja. Csoóri halott. Csurka ha
lott. Eörsi István már rég az. Heller halott. 
Most már Konrád is. (Makk Károly szintén.) 
Mondhatnánk, hogy sírba vitték örökségüket, 
szerteágazó eszmei útvonalaikat, a rendszer- 
váltás utáni engesztelhetetlen szembenállása
ikat is, de ez nem lenne igaz. A szellemi élet 
mezejét több évtizedes (évszázados?) törésvo
nalak szelik keresztül-kasul, és az életművek 
mellett itt maradnak a sérelmek is, amelyek
nek az eredetét képtelenség beazonosítani, és 
amelyeknek már sem az elszenvedői, sem az 
okozói nincsenek köztünk. Elmentek, és az el
lentéteiket itt hagyták — de félő, a testta rtá 

sukat, amellyel szemben állni tudtak, vitték 
magukkal.

„Sanyikám, örömmel tudósítalak arról, hogy 
a Túlvilág Zrt. Igazgatósága megértőén vála
szolt kérésemre: a mennyei ebédlő kerékasztal
nál egymás közelségében étkezhetünk. Arról is 
biztosítanak, hogy miként a múltban le voltunk 
hallgatva szokásos kávéházi asztalunknál, ki
váltképpen aznap, amikor valami nyilatkoza
tot készültünk megfogalmazni az ismét feltűnő 
antiszemitizmus ellen, mi négyen: Csoóri Sán
dor, Csurka István, Hernádi Gyula és Konrád 
György. Jött azonban egy kedves kisasszony, és 
átinvitált bennünket egy onnan távolabb álló 
asztalhoz, amely alatt nem zajlottak aznap reg
gel műszaki munkálatok. Ha majd egy még ked
vesebb kisasszony, netán szárnyakkal egy har
madik asztalhoz csábít át, meg fogjuk köszönni 
azt a híradását, hogy ami annál az asztalnál el
hangzik, az utolsó betűig rendelkezésünkre fog 
állani nem csupán hangalakban, de írásban, ki
nyomtatva is.” Konrád György írta ezt 2016-ban 
az ÉS-ben Csoóri Sándornak, már odaátra.

így is lehet. Lehetett. Az igazán lényeges 
hangfelvételek pedig úgyis megmaradnak. 
Azok alapján rajzolható meg hajdani testtar
tásunk. És valahol, valahogyan, valaki szá- 
monkéri egyszer, úgy éltünk-e, hogy búcsúz
ni is nyugodt lélekkel tudjunk majd egymástól.

„azóta sem  hagy m inket 
nyugodni”

IN TERJÚ VERMESSER  
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„azóta sem 
hagy minket 
nyugodni”

Interjú
Vermesser
Leventével

-  Kedves Levente, az ezredforduló idején, 
egy bukaresti színházi fesztiválon felkonfe
ráltak egy rendezőt. Mielőtt megjelent volna 
színpadon, a műsorvezető külön hangsúlyoz
ta, hogy a fiatal tehetség mennyire ifjú még, 
mindössze harminchat éves... Az irodalom
ban nem egészen így vagyunk ezzel a dolog
gal, ezért kérdeznélek, miért csak 38 évesen 
jelent meg az első köteted, milyen mérték
ben vagy még tagja „az újak ragyogó hor
dáinak”?

-  Erre egészen pontosan tudok válaszol
ni. Manapság ezt non-diszkriminatív mó
don a komfortzóna meghittségét tudatosan 
vállaló és ápoló ember kreatív útkeresésé
nek nevezik. Magyarán: én egy borzalma
san lusta ember vagyok és voltam, fiatal 
koromban hatványozottan az. Ennek elle
nére néha születtek írásaim, rendszerint a 
barátaim egyetemi jegyzeteinek margójára 
körmöltem le őket vagy épp az előadás szö
vegteste mellé, ahogy épp sikerült. Néhá
nyat pedig magam őrizgettem, itt-ott folyó
iratokban is megjelentek. Aztán kiderült, 
hogy a fiúk, amit csak lehetett, összegyűj
töttek, és megkértek szépen, tegyem oda a 
hiányzó részt. És így jelent meg a verses
könyvem a Mentor Kiadónál, 2006-ban. 
Nem harmincnyolc, hanem mindössze har
minchét évesen, kérlek...

-  Mint költészeti lénynek, egyszer csak 
kapcsolatod támadt a könyvekkel, ennek 
ellenére egy szép napon megváltál magán- 
könyvtárad egészétől, csak azért, hogy el
utazhass Szentpétervárra. Mi a fontossági 
sorrend, ha van ilyen? Mi volt előbb: a vers 
vagy az utazás?

-  Khm... Nos, igen. Érdekes, amikor az 
ember szembesül a saját legendájával és

korrigálni kénytelen az adott változatot, 
hogy egy előnytelenebb, de a valósághoz 
mégiscsak közel állóbb történetet elmesél
jen. Mert nem adtam én el egy könyvet sem, 
Zsolt, legalább ez ügyben nem.

Hanem sétáltunk egy ködös, igen csípős 
kolozsvári reggelen Fülöp László Zsolttal, 
aki akkortájt arszlán volt, a Jelenlét című 
lap szerkesztője, leginkább pedig egy nagy 
szerelmi bánat hordozója. Ezért azzal szó
rakozott, hogy a bulik végén teherautók elé 
ugrált, mi meg nyolcan-tízen megpróbáltuk 
a rendszerint tagbaszakadt kamionsofőrt 
mindannyiunk megveréséről lebeszélni. 
Hát ettől rendesen lefáradt az egész banda, 
kivéve Lacát, aki üde lett, mint szagos mü
ge a kertvárosi pázsiton.

Na, mondom én neki aznap reggel, ne 
mind szarakodj Laca, nem szeret a Nő, 
ez van, na, ez van. Morgok ott neki a pince
mély hangomon, hagyd a görcsbe az egészet, 
gyere, menjünk el szilveszterre Ciprusba. 
Erre ő átölel, az egyik legjobb cimborájá
nak nevez, majd könnyezve kétszer hátba 
vág. És elindulunk Kolozsvár szelíd népétől 
kölcsönkérni a ciprusi turnírra, szó szerint 
ezzel a felvezetéssel, hogy kezicsókolom/jó 
napot kívánok, tessék ötven márkát/dollárt 
kölcsön adni, mert mennénk Ciprusba szil
veszterezni, és csak ennyi pénz kell még. 
A többi már megvan. Első nap összejött ká
bé háromszáz dollárnak megfelelő összeg. 
Azután hetekig zárva voltak az ajtók, mert 
elterjedt a hír, hogy két őrült mászkál a vá
rosban és a szilveszteri utazásra gyűjt.

Végül Laca kölcsönkért a nagyapjától is, 
illetve eladta a Jelenlét szerkesztőségének 
villanybojlerét, bár a lap szerintem nem et
től ment csődbe. De így jutottunk el hatan, 
három lány és három fiú, nem Ciprusba, 
hanem az ugyancsak ragyogó Pétervárra, 
kilencvenegy telén.

-  Mielőtt elutaztál volna Szentpétervárra, 
ha a térképen bárki utánad keresett volna, 
a szépen nyomtatott kartográf papír vízjele 
mögött talán érzékelhető volt, hogy elsősor
ban Kolozsváron élsz, mi több, éberen figyelsz 
valamire... Mire figyeltél akkoriban, és mi
re figyelt, akart figyelni az Éber Kör, amely
nek, akárcsak az Éber nevet viselő egyetemis
ta lapnak, te is belső tagja, alapítója voltál, 
Vida Gáborral, Jánk Károllyal, Balássy Csa
bával, Hubbes Lászlóval és másokkal...

-  Kénytelenek voltunk figyelni, mert az 
élet meg ránk figyelt, és elemi erővel na
ponta meg is érintett. Soha nem olvastam, 
beszélgettem, buliztam annyit, mint akkor 
-  most már tudom, soha nem is fogok. Aki
ket felsoroltál, a legjobb barátaim mindmá
ig; kivételes sorsfordulatnak tartom, hogy 
ez az ötösfogat létrejöhetett. Fénykorunk
ban egyébként több tucat ember volt az ál
talad Éber Körnek nevezett baráti társaság 
holdudvarában: szélhámosok, káprázato
sán karcsú fiatal nők, tanárok, autómosók, 
alkoholisták és pszichológusjelöltek egya
ránt megfordultak közöttünk. Mindenre 
figyeltünk: a Napra meg a Holdra, a Jókai 
utcára és a piacon zöldséget áruló kofákra, 
az akkoriban nyíló Alvorada nevű éjjel-nap
palira, ahol még a pesti kalandozásokból 
megmaradt kétforintosainkat is beváltotta 
az alkalmanként rumot szervírozó, álma
tag tekintetű úriember. Egy Kemény Ist- 
ván-sort enyhén módosítva: kis túlzással 
boldogok voltunk.

-  Az Ébernek külön nyelve is volt, ha jól 
tudom, sajátlag kitalált szavak százai tör
tek felszínre a kilencvenes évek elején. Leír
nál egy hosszabb mondatot e nyelven, melyet 
aztán elénk tárnál fordításban is?

-  Az Éber nyelv, vagy még inkább az 
Éberek nyelve lényegében a magyar nyelv 
szabályainak tökéletesen megfelelő nyelv- 
változat volt. Kétségtelen, hogy beavatás
jelleggel bírt, hiszen aki öt percig hallgat
ta a karattyolásunkat, vagy megzavarodott, 
vagy nálunk is elképesztőbb szavakat és 
szójátékokat hozott létre. Mindenképp 
kontextusfüggőnek mondanám, például a 
’Mélyesen májasztva környöljék Ön, Szőr!’ 
felszólítás jelenthette azt, hogy az illető 
megfontolt szenvedéllyel kortyolgasson ki
csiny, ámbátor fontos vodkáspoharából, de 
jelenthetett ezernyi más dolgot is. A ’moha- 
iros mács, sima sparketliszósszal’ egy Jánk 
Karcsi által (nyelvileg) kifőzött ételfajta, 
a ’bülbülkaf pedig bestiáriumunk egyik 
reprezentatív, nagytestű, de bársonyosan 
daloló állata volt, kétségtelen rózsaszaggal. 
Vagy nem. Inkább éreztük, mint értettük 
adott esetben, érdekes, valahogy mindenki 
tudta, miről van szó. Úgy emlékszem, Bré- 
da mester közölt egy efféle szöveget az Echi- 
noxban, kilencvenkettőben, érdemes lenne 
utánajárni.

-  Miközben mindenféle legendák terjed
tek a kilencvenes évekbeli, veled kapcsolatos 
eseményekről, szép lassan kivonultál (vagy: 
bevonultál) egy kisvárosba, Balánbányára, 
ahol tanárként tevékenykedsz, jó ideje im
már. A tanári katedra mögül milyennek lát
szik az irodalom, miként lehet láttatni is azt 
a diákság előtt?

VERMESSER LEVENTE

1969-ben született Csíkszeredában. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott, a Babes- 
Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-néprajz szakon, 1996-ban. 
A ’90-es években tagja az Éber csoportosulásnak. Jelenleg Csíkszeredában él és Ba- 
lánbányán tanít. Verseskötete a marosvásárhelyi Mentor Kiadónál jelent meg, 2006- 
ban, Az egyensúly ígérete címmel. 2007-ben Látó-nívódíjban részesült.
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-  Elvonultam. Később meg úgy alakult az 
életem, hogy most már nem igazán bánom 
a peremlétet. Ebben ott van az, hogy sze
retem a szakmámat. Az utolsó eló'tti dolog, 
amire gondoltam volna Kolozsváron, a ta
nári pálya volt, az utolsó pedig, hogy szeret
ni fogom. A gyerekeket, csoportmunkát, szö
vegekkel való bíbelődést, tételszerkesztést, 
dolgozatjavítást. De ez történt. És igen, le
het láttatni, be lehet vinni a kortárs magyar 
irodalmat, Keményt, Vöröst és Lackfit az 
Apám kakasával, Jánk Karcsi Gombásköny
vét, sok mindent. Sci-fit. Krimit. Meg lehet 
beszélni. Én tanítottam Chandlert egy elég
gé visszafogott osztályban, és nagyon bejött. 
Persze vannak árnyoldalak. Amikor a pul
pitusról hülyének néznek. De hát ez másutt, 
más szakmában is így van.

-  A körülbelül féltucatnyi igen ismert pél
dát leszámítva, akik a politikum felsó' réte
geit is megjárták, járják, mégiscsak ritka, 
hogy egy lírikus városi tanácsosnak jelöltes
se magát. A szivarfüstbe burkolózó Vermes
ser Leventében mindig is ott volt ez a közéle
ti szerepvállalásra való fogékonyság?

-  Hát az a szivarfüstös nyilván Mikszáth 
volt, ö meg a magyar irodalom Szuperligá
jában játszott, én csak a tartományi baj
nokságban, bár itt is lehet néha jókat ala
kítani. A közéleti szerepvállalásról pedig 
tudjuk, mit jelent egy kis bányászvároská
ban, egy szórványtelepülésen, ahol minden
kire szükség van, gyakran előfordul, hogy 
több területen próbálunk hasznosak len
ni. Nemcsak tanár vagy, hanem esemény
szervező, a sakkcsapat tagja, esetleg önkor
mányzati képviselő -  ebben tényleg ennyi 
rejlett, semmi több. Azért mégsem lett be
lőlem titkos tanácsos, erős volt abban az év
ben a konkurencia.

-  Olyan kérdéseket teszünk fel mindunta
lan, amire már tudjuk, sejtjük a választ, no 
de nálad miért van ez a lassú, látszólag pe
remvidéki kóborlás a szavak, a hagyomá
nyok körül, miért, hogy az eddig megjelent 
egyetlen kötetedben a zsoltáros hangvétel
től az AC/DC-ig, a folyamatos világégégek- 
re való reflektálástól a népiesen egyszerű 
és mindeközben szerelmetes dallamig any- 
nyi minden megfér úgy, hogy mindeközben, 
mégis csak egyetlen hang van?

-  Mert ez a hangom, egy folyamatosan 
utazó szentimentális ember hangja. Aki 
nemcsak Pétervárra utazott el anno (a köl
csönöket végül nagy keservesen visszafi
zettük), vagy a görög szigetekre később, de 
akit egy báránysült illata, a Giorgios Dala- 
ras hangja, egy jó verssor állandóan utazá
sokra késztet, újabban már csak idebent a 
szívben. De meglehet, ez éppúgy elég.

-  A következő kérdés, mert ha valaki, te 
folyamatosan kacérkodsz az elhallgatással 
avagy a meg nem szólalással -  ezt a régebben 
írt mondatodat, ugyancsak a kötetből: „A szó 
halála nem halál, csupán egy igazabb újra- 
költés”, mostanság miként vinnéd tovább?

-  Fiatalon elég könnyű a szó haláláról ír
ni, valószínűleg öregkorban is. A kettő kö
zött mostanában inkább az foglalkoztat, le
hetséges-e a szó újraéledése.

-  Legutóbbi egy helyen tartózkodásunk al
kalmával, amikor Kalotaszentkirályon húz
ták a zenészek a régi nótákat, és rázendítet
tünk mi magunk is, az az érzésem támadt, 
hogy a szó és az ember, a dal és a dallam 
együtt létezhet most is, a 21. század második 
évtizedének vége felé is. Szerinted így van? 
Ha igen, miért, ha nem, miért nem?

— Én mindig reménykedtem abban, hogy 
szavakkal és dallamokkal gazdagabb lesz 
a világ, így neveltek. A kérdéseid nyomán 
eszembe jut egy másik történet, úgy érzem, 
el kell mondanom. Harmadéven felmen
tünk Balássy Csabával a K. Jakab Antal 
lakására, interjút készíteni a már említett 
Éber című egyetemi lap számára. Az életé
ről faggattuk, arról, mit olvas, miért lett ne
ki fontos a matematika, kik a barátai. Nem 
tudom, mennyi idő telt el, amíg rádöbben
tünk, hogy folyamatosan beszél a mindenki 
által rendkívül szűkszavúnak ismert kriti
kus, mi meg csak hallgatjuk őt. Az embe
ri tartásról beszélt, arról, miért nem tud
ja a gonosz megrontani a zenét. És a végén, 
tényleg búcsúzás előtt, a költészetről.

Azt hiszem, a líra az maga a szabad
ság — mondta K. Jakab Antal. És ott, a pa
nellakásban, megértettünk akkor valamit 
annak a mondatnak a hirtelen felnyíló ere
jéből, valamit, ami azóta sem hagy minket 
nyugodni.

VERMESSER LEVENTE 

V alóságszeletek

legtöbbször így kezdődik 
hamburgerszósz és egy fontoskodó 
kis kávéfolt az abroszon 
a reggel lerakódásai 
ha nem otthon dolgozol rohanj 
nincs időd megállni most 
egész egyszerűen nincs idő 
musztáng nyerít a benzinkút mellett 
nem tudni kivel kóborolt 
veszélyes dolog ezt ma tudni 
kényelmetlen és kellemetlen 
az öreg benzinkutas protézise 
úgy csattog mint a hosszú útról 
vidáman hazatérő klipper 
vitorlája a szélben 
ha rájöttél valamire 
nagyon óvatosan kezeld 
a bizottságot felügyelő 
második bizottság jelentését 
nemrégiben titkosították 
hiába na a dollár nagy úr 
a rubel nagy úr és a jüan nagy úr 
nincs olyan pénz ami szegény lenne 
a kényes gyomrúak zónájában 
az igazság szétolvad mint a zsír 
serceg és mindent betöltő bűze 
eszelős dühöt vált ki 
az ott lakó menedzserekbőlKARÁCSONYI ZSOLT

Az én fájdalmam a te örömöd
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RITA A N N  HIGGINS

V idám an  d a lo l
He S ings Happy Songs

Hajnali háromkor, 
vacogtató hidegben, 
nem érzed a lábad.
Azt kérdi fejedben a hang: 
baszki, hol a lábam?

Bér befagy, láb lefagy, szív beforr.
Továbbá József és Mária.
Aranyom, ez a kapu foglalt, 
mikor jön a baba ?
A tetováló mellett, oldalt, 
ha mákotok van, Máriával 
ketten befértek, mielőtt 
spriccel az öntöző.

Spriccel az öntöző', 
a hálózsák elázik.
Melyik lüké mondta,
hogy a hajléktalanság elmeállapot?
Költőnek képzelte magát,
jó lüké költő.

A bér nagyon magas -
az a kapu ott jó, vigyázzatok az öntözővel,
erről beszélek.
Éjszaka többször beindítják.
Megússzátok, ha nem alusztok el, 
de Dante kapujában sosem alszunk, 
a lábunkat keressük 
a vizes hálózsákban.

Vetett ágy, szia -
ha nem raboltál, hogy a bérre fussa. 
Gingalló emeli a bért, 
mert teheti s meg is teszi, 
s megint elölről.
Gingalló vidáman dalol.

A z im a  ereje
The Pow er o f Prayer

Tetszett, 
ahogy anyám 
féloldalt leszökött 
biciklijéről, mentében, 
lágyan, mint egy 
madár.
Lestük, mikor bukkan fel 
szentmise után.
Azt játszottuk,
ki látja meg a kendőjét előbb.
Majdnem mindig győztem.
Amikor a kicsi 
paraffinolajat ivott, 
nem tudtuk, mit tegyünk.
A tornácon topogtunk, 
lestük, vártuk, 
a kendőt fent a dombon.

Fösvénység III.

Látta: valami gond van, 
a biciklit ledobta 
és rohant.
A beteg gyereket 
kerítésekhez nyomta,
Burke néni kanál lekvárt adott neki, 
a gyerek megmaradt.
A legrosszabbtól tartva 
bemasíroztunk, 
tudta anyánk, 
mi itt a gond.
’Ebben a házban
nem imádkoznak eleget!’
Amíg a paraffinolaj baba 
ágyában hánykolódott, 
imát imára mondtunk.
Lement a Hiszekegy, 
a Boldogokakik, 
fölmerült a fekete böjt, 
elhangzott a Confiteor, 
ahogyan még sosem,
Maria Gorettit hívtuk 
és Mártát,
és tetőfokon, a Magnificat.
Utána jött sok személyes dolog.
Tetszett,
ahogy anyám
féloldalt leszökött
biciklijéről, mentében,
lágyan, mint egy
madár.
Lekvárfőző, kedves szomszédokért, 
pápai szándékért, 
az Úr akaratáért, 
a szentek hogyishívjákjáért, 
bűnök bocsánatáért,
Oroszország megtéréséért,

Noel Browne doktorért, 
a kongói fiúkért,
Biafra polgáraiért,
Andy bácsi bélbajáért, 
benőtt lábkörmökért, 
és mindenek fölött 
a boldog halál kegyelméért.

A tökéletes p i l la
The P erfect Lash

Arra kérte a fényképészt, 
hogy anyja fényképét pofozza ki.
Nem lászik a szeme, 
szeretném anyám szemét látni, 
túl sokat kérek?

Van más fényképe róla,
amin a szeme látszik? -  kérdezte a férfi.

Sajnos nincs, ez az egyetlen fényképem róla.

Néhány nap múlva 
visszament a képért.
Először rendben volt.
De aztán rájött,
hogy az ott nem anyja szeme.

Anyjának, tudta mindenki, 
hatalmas szíve, 
és zöld hályogja és árpája volt, 
ilyen szempillája sose.
Ez itt a Sophia Loren szeme.

Ö regszünk
G etting Older

Mijasban
kicsit kapaszkodunk, 
kicsit kifáradunk, 
kicsit tovább kapaszkodunk, 
kicsit nagyon elfáradunk, 
visszafordulunk.

Két kávé, 
és nekem 
merítés 
bikavérből.

A buszon 
mindenki 
a dombon álló 
régi templomról beszél.

Amit mi láttunk: 
lármázó kutyák, 
egy-két narancsfa 
és egy szamárderbi.

M orsus
M orsus

A reggelen, amikor 
apám meghalt 
a hűtő üresében 
hallani lehetett

R ita  A nn H igg in s (1955, Írország) költő, drámaíró, szerkesztő. Tíz verseskö
tet és egy memoár szerzője. 14 éves korában otthagyta az iskolát. Felnó'tt korban 
ír nyelvből és társadalmi nemek kutatásából diplomázott a Galwayi ír  Nemze
ti Egyetemen. Több díj kitüntetettje. Írországban és az Egyesült Királyságban 
börtönszemináriumokon szerepelt, a pozitív mentális egészség népszerűsítésében 
végzett önkéntes munkát. Tagja az Aosdána elnevezésű ír Művészeti Tanácsnak.

a morzsahullást.
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CODÄU ANNAMÁRIA

Az elhallgató megszólaltatása

Antal Balázs kritikus, irodalomtörté
nész, író, költő monográfiája láthatólag 
arra vállalkozik, hogy egyszerre láttassa 
egyben Mózes Attilának, az 1970—90-es 
évek egyik legjelentősebb erdélyi magyar 
prózaírójának és kritikusának az életmű
vét, és tekintse át külön-külön a kötete
ket, a pálya fó'bb szakaszait. Ugyanakkor 
a művek közötti tematikus, motivikus, sti- 
láris és elbeszéléstechnikai kapcsolódá
sok és eltolódások mellett figyel a tágabb 
(romániai magyar, magyar, illetve világ-) 
irodalmi kontextusok és „rokonságok” fel- 
térképezésére, a ’89 eló'tti időszak poli
tikai-társadalmi meghatározottságaira, 
s ezzel utólagosan be is kapcsolja Mózes 
írásait olyan folyamatokba, amelyektől a 
diktatúra kiszabta határok elválasztot
ták. A Történet polcnyi könyvvel jó egyen
súlyban tartja  mindezen szálakat, átte
kinthető narratívát nyújtva Mózes Attila 
(elsősorban a kötetekben megjelent) írása
inak a befogadásáról, értelmezéséről és je
lentőségéről. Hiába tűnik elcsépeltnek a 
„hiánypótló”, az „úttörő” jelzők használa
ta, Antal Balázs munkája valóban ilyen, 
mind tárgyát, mind ambícióit tekintve — 
egy monográfia-modell is lehetne.

Nem indít életrajzi összefoglalóval — 
biográfiai adatok csak ott szerepelnek, 
ahol az adott mű keletkezéstörténete, mű
faja, jellegzetes helyszíne és atmoszférá
ja sth. szempontjából jelentőségük lehet. 
Ehelyett az első, Szövegkörülmények című 
fejezet a ’89 előtti időszak romániai ma
gyar regionális kánonjának kialakulá
si okait, a kényszerű intézményes össze
zártság helyzetét vázolja, majd rátér az 
1970-es évek prózájának jellemző iránya
ira, utalva az előző és a következő évtized 
néhány fejleményére, de a magyar iroda
lom prózafordulatára is kitér. Természete
sen megkerülhetetlennek bizonyul a For
rás-nemzedékek viszonylatában tárgyalni 
ezt a korszakot, bár a generációs besoro
lások problematikussága minduntalan fel
merül az irodalomtörténeti munkákban. 
Antal ezeket az aggályokat is összesíti, 
hozzátéve, hogy Mózes prózájának meg
ítéléséhez egyébként nem segítenek hozzá 
„úgynevezett generációs jegyek” (11.). Bár 
inkább ő is elvetné a generációs megköze
lítést, ha mégis címkézésre kerül sor, úgy 
tűnik, a „kettő és feledik Forrás-nemze
dék” körében helyezné el Mózest.

A második fejezet Mózes novellisztiká
ját tekinti át, kronológiai sorrendben ha
ladva kötetről kötetre (Átmenetek; Fény, 
árnyék átdereng; Üvegcsendélet; Füstko
rom; Yesterday, Az Oroszlán hava és egyéb 
történetek; Zsibvásár), minden esetben vá
zolva ezek befogadásának történetét, a ko
rabeli recepció és a későbbi áttekintések 
(a hivatkozottak között van Marosi Péter, 
Egyed Péter, Cs. Gyimesi Éva, Vásárhe
lyi Géza stb., illetve Bertha Zoltán, Elek 
Tibor stb.) hangsúlyosabb megállapítása
it ugródeszkaként használva, vagy éppen
séggel cáfolva-árnyalva a saját értelme

zéseiben is. Folyamatosan viszonyítja az 
egyes írásokat egymáshoz és az életmű 
egészéhez, ezzel nem pusztán „fejlődési ív” 
kidomborítása a tét, hanem az a meggyő
ződés vezérli, hogy Mózes „könyveit egy
ben olvasva bomlanak ki motívumai, jel
képei, olykor egy-egy szövege játékba hoz 
korábbi szövegeket hipertextusként (pél
dául a többször említett Történet falkányi 
kutyával)” (83.) A fejezet végén az elemzé
sek során érvekkel alátámasztott sajátos
ságok összegzése áll, ezek szerint Mózes 
novelláira a zárt kisközösségek és egyé
nek viszonyának tematizálása jellemző, 
a tipikusság extrém helyzetek felé eltolá
sa, a transzcendenssel, az emberfelettivel 
való érintkezés, helyszínként a külváros 
és a falu mint létmeghatározó élmény, 
a közöttség, között-tudat, a groteszk ele
mek, az egységes helyszín, az egységes 
idő vs. személyes, belső idő, a szereplők 
tekintetében a lecsúszás ellen küzdő eg
zisztenciák, a kiszabadultak/eltaszítot- 
tak. Az írásmód és technika a hangulati- 
ság megteremtésére irányul, ugyanakkor 
,,[k]ötetei sokféleségében a modern alapja
in nyugvó szemléletmód posztmodern el
járásokkal való provokálása is hozzájárul 
a színességhez.” (83.)

A további fejezetek Mózes egy-egy re
génye alapos értelmezésének nyitnak te
ret, az alfejezetek címei pontosan jelzik a 
megközelítés szempontjait. Itt is megha
tározóak a kortársi megítélések, érzésem 
szerint azonban már sokkal hosszasabban 
és lendületesebben bontakoznak ki Antal 
Balázs egyéni meglátásai. Az Egyidejűsé
gek értelmezését Mózesnek egy 1979-es 
Utunk-beli cikkével kezdi, amely A falure
gény lehetőségei -  megváltozott körülmé
nyek között címmel a magyar faluregény 
szociografikus megalapozottságú hagyo
mányának fontosságát hangsúlyozza, fel
adataként a falu átmeneti jellegének im
manens megragadását látja, de célját 
„nem irodalmiasságon túli ideológiai po
zíciókban jelöli ki, hanem a mű esztétikai 
minőségeiben.” (87.) A Gonosz színeválto
zásainak -  amely egyúttal Mózes részéről 
a „kamaratörténet” műfajának bevezeté
si kísérlete is -  Antal egy „kísérleti olva
satát” kínálja, az irodalmi párhuzamokból 
kiindulva az intermediális formanyelvi 
eszközök, illetve a Játék és a Bűn motívu
mainak Huizinga és Gadamer játékfogal
ma felőli vizsgálatára fókuszálva. Mózes 
legnépszerűbb regénye, az Árvízkor a fo
lyók megkeresik régi medrüket „a divatos 
szövegirodalommal szemben továbbra is 
történetet mond” (159.), azonban a tudat
regény és a mágikus realizmus írásmódja
inak alkalmazásával posztmodern kísér
letként tételeződik. A vénasszonyok nyara 
a monográfia tanulságai szerint formailag 
szabályosnak hat az író pályáján, főként 
tematikájában és a beszűkült tér tekinte
tében képezve fordulatot.

Antal Balázs hangsúlyosabb téziseit ki
fejtésük előtt a kötet több pontján is meg

előlegezi. Egyrészt az író munkásságának 
erőteljes koncepcionalitását hangsúlyozza, 
arra a következtetésre jutva, hogy a novel- 
láskötetek „tömbösödése” a nagyformák 
kidolgozása felé mutat, azaz a pályaszaka
szok mindig egy regénnyel zárultak, ami 
után következett a váltás (69.). Ezt kevés
bé tükrözi a monográfia azon megoldása, 
hogy a kronologikus bemutatást két szál
ra osztva, külön tárgyalja a novelláskö- 
teteket, majd külön a regényeket, a szer
ző előre- és visszautalásai azonban ebben 
az esetben is szem előtt tartják  a megál
lapítást. Antalnak egy másik távlatosabb 
és érdekes kutatási ötleteket felvető ész
revétele -  amellyel a kortárs recepciók
ra való hangsúlyos odafigyelés ismételten 
megindokolható - , hogy a mózesi életmű 
vizsgálata „alkalmat kínál a magyaror
szági és a romániai magyar irodalomkri
tika uralkodó szempontjainak összeveté
sére” (22.). Antal ezt néhány ponton meg 
is teszi, pl. kitér arra, hogy Mózes prózá
ja hogyan áll ellen az erdélyi irodalommal 
szembeni anyaországi elvárásoknak, vagy 
felfigyel arra, hogy a romániai és a ma
gyarországi recepció gyakorlata eltért ab
ban, ami az egyidejű irodalmi folyamatok
ban való elhelyezést illeti. A monográfia 
rengeteg, a korábbi elemzők által is érzé
kelt irodalmi párhuzamra erősít rá, vagy 
vesz észre újakat, kezdve Bodortól, Hajnó- 
czytól, Bogdán Lászlótól akár Paul Aus
ter New York-trilógiájáig. A Mózes-olvasa- 
tokban leggyakrabban említett írásmódok 
közül Antal a mágikus realizmus alakza
tainak tetten érésére koncentrál, ezek
nek hol erőteljesebb érvényülését (főként 
a Yesterday... és A Gonosz színeváltozá
sai), hol inkább kiegészítő voltát állapítja 
meg a pálya egyes szakaszaiban; illetve a 
posztmodern jegyek jelentkezésére, s ezál
tal a magyar irodalom prózafordulatával

» > »  folytatás a 6. oldalon
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való összevetések lehetőségeire (például a 
Hüvely Matyi csodálatosan posztmodern 
életét tartja  a legmerészebb kísérletnek 
„a posztmodern stiláris és retorikai kód
jainak alkalmazására” [74.]). A két szál az 
Árvízkor a folyók megkeresik régi medrüket 
elemzése során ér össze és bontakozik ki 
leginkább, az érvelés alapjául többek kö
zött Bényei Tamás kritériumai szolgálnak 
a mágikus realizmus ismérveiről, a poszt
modern jegyekhez Bertha Zoltán összesí
tése Ihab Hassan nyomán, illetve Kulcsár 
Szabó Ernő és Szabó Zoltán szempontjai. 
De rövidebb reflexiók tárgyává válnak 
például Mózes írásainak a lektűrsémák
hoz való viszonyításai vagy az amerikai 
minimalista prózával való részleges érint
kezések is.

A monográfia örvendetes módon külön 
fejezetet szentel Mózes Attila kritikaírá
sának, hisz korszakának egyik legjelen
tősebb és legmeghatározóbb kritikusáról 
van szó. Antal a kritikusi habitus jelleg
zetességeinek megállapítását párhuza
mosan végzi a kortárs kritikaírás elmoz
dulási igényeinek ismertetésével, azaz az 
ún. esszéíró nemzedék 1970-es évekbeli 
jelentkezésével elinduló kritikai attitűd
váltásról, a teoretikai igényű kritikaírás 
erdélyi kibontakozásáról, majd elakadása
iról ad számot. Mózesről kiderül, hogy bár 
üdvözölte ezt a kritikusi nyelvváltást, sa
ját gyakorlatában konzervatívabb maradt; 
egy 1982-es írásában azt jelzi, hogy az ér
telmezve értékelő kritikához kellene eljut
ni. Antal amiatt is fontosnak tartja Mózes 
kritikusi munkásságának áttekintését, 
mivel meglátása szerint az erdélyi alko
tók diktatúra alatti, önkörükbe való kény
szerű bezáródásának következményeként 
kialakult regionális irodalmi szféra törté
nései is megrajzolhatók ez alapján (219.).

A monográfia jó arányban integrál iro
dalom-, kritika- és recepciótörténeti szem
pontokat, elemzéseiben narratológiai 
aspektusokat és motívumrendszereket fi
gyel, az irodalomelméleti apparátust szer

vesen mozgósítva ott, ahol az adott mű 
keretei megkívánják. Mivel egy igen kon
cepciózus szerzőről van szó, nem pusztán 
kuriózum vagy gesztusértékű a fülszöve
gekre és a borítókra való odafigyelés sem. 
Egyes köteteinek a fülszövegét Mózes sa
ját maga írta, ezzel uralva is valamelyest 
a befogadás horizontját, de amint Antal 
bizonyítja, ezek a pretextusok jól bevo- 
nódnak a jelentésképződésbe, valódi „szél
jegyzetekként” működnek. Az a filológiai 
pontosság és érdeklődés, amit a fülszöve
gek nyomon követése megkövetel, egyéb
ként is jellemző a monográfia szerzőjének 
megközelítéseire, pl. abban is, ahogy Mó
zes írásainak, köteteinek az alcímeire fi
gyel, vagy ahogy számon tartja a szöveg
variánsokat.

Antal Balázs Történet polcnyi könyvvel 
(a mózesi életműben centrális helyet elfog
laló Történet falkányi kutyával\a\ össze
kacsintó) című könyve a Lector Kiadónál 
indult kismonográfia-sorozat harmadik 
kiváló darabja, mérföldkő a Mózes-életmű 
feldolgozásában, újra felszínre hozásában. 
Annak ellenére, hogy helyenként nyomait 
hordozza az eredeti szaktudományos dol
gozat formai-érvelési kritériumainak, és 
hogy a sok előre- és visszautalás néhány 
pontján összezavarodhat a Mózes Attila 
életművét ennyire elmélyülten nem isme
rő olvasó, nemcsak szakmabélieknek szól 
a kötet, hanem a laikusabbak számára is 
kedvcsináló, hisz a művek nagyon sok iz
galmas aspektusára irányítja rá a figyel
met. Utolsó következtetése is meggyőző: 
„Elsősorban a prózafordulat, a magyar iro
dalom jelentős, nyolcvanas évekbeli szem
léletváltásának teljesebb megértéséhez 
és megismeréséhez járulhat hozzá e mű
vek tanulmányozása.” (261.) Mózes Attila 
munkásságának jelölésére a „nagy elhall
gató” eposzi jelző mellé sok új hívószót kí
nál a kötet.

A ntal B alázs: T örtén et p o lcn y i  
könyvvel. M ózes A t t i la  író i v ilá g a . 
L ector k ism onográfiák -sorozat, L ec
tor Kiadó, M arosvásárhely, 2019.

h a lo tti  m aszk  (Ady)

akár a fehérre meszelt 
házsarok, belelóg a térbe 
az orrnyereg, nincs rajta 
lyuk, az utolsó utáni lehelet 
bennrekedt... halotti csók 
a Múzsa csókja, a szájból 
gépelt verssorok útja vág 
neki a magyar Ugarnak... 
a maszkot is elmaszkolja 
a lefényképezett emlékezet

h a lo tti m aszk  (P ilinszky)

az emlékek halántékán 
vékony gipszréteg, 
a szemgödörbe gurult 
üveggolyóknak nincs már 
fényük, csak árnyékuk van 
csak árnyékuk a szájzugoknak, 
letapogatott hófehér homlokcsont, 
az orr beszippantja a halálszagot, 
a halálszagnak ritmusa van, 
bolero-ritmusa, gipszbe 
merevedett fagyott hústetem

h a lo tti m aszk  (Babits)

arca van az elmúlásnak, 
fehér kötőanyag tapasztja 
be az ajkakat, a homlokbarázdák 
kisimulnak, mozdulatlan halottunk 
van... a fül kissé eláll, a járomcsont 
árnyékot vétó' ívtornác, 
a lélek tükre gipszgolyó, 
a bajszon béke nyugszik, hogy 
vége már... a teremtés a 
huszadik percben egy elszáradt 
fűszál képében bebábozódik...

Facefuck VII.
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Papírváros-szilánkok
Részlet egy lassúdad  regényből

fejem fölött imbolyog a lámpa / ilyen lehet 
a vallatószobákban is /  nincs itt levegő' /  va
lamitől légszomjam van / sötét, pedig a lám 
pát felkapcsolta valaki /  vagy égve felejtet
te a villanyt /  gyér a levegő / szűk a helyiség 
/ forog ala ttam  a szék, valaki m in tha for
gatná / én nem, és valaki sem / de forog 
alattam  a szék, és én is forgók vele, és egy
re inkább szédülök / sötét van itt / fejem fö
lött a lámpaernyőből meztelen izzó merede- 
zik alá/kialszik, meggyullad, aztán megint 
kialszik, az tán  megint meggyullad / föliz- 
zik és rögtön elhamvad az izzószál / rájövök, 
hogy bambinak hívják ezt a helyet, já rtam  
m ár itt, valamikor és valakivel, és most ide
jöttem  azzal, aki valahova kim ent, és én 
emlékezetem szerint rendeltem  m ár vala
m it /  koncertzongora válik ki a sötétből, kü
lönös, hogy nem világítják meg, mégis kivá
lik / a fedele felnyitva, a teteje felnyitva, 
izzanak a betűk rajta /  steinway / aztán  el
alszik a felirat, és amikor ismét megjelenik, 
m ár azt olvasom, stradivarius, pedig nem 
hegedű, hanem  zongora, / amelyik úgy vált 
ki a  homályból, hogy nem adtak rá  kívülről 
fényt, / cigarettát veszek el az asztalról, pe
dig nem is dohányzom, rágyújtok, /  rögtön 
megérzem, hogy fű van benne, / valaki ide
készítette, hogy elszívjam / a sötétség vala
melyik odújából apám at látom kiválni, aki 
kossuthot szív és nem vesz észre, füstszűrő 
nélküli mezítlábast / még azelőtt tovasiklik 
előlem a látvány, hogy megszólítanám / kö
rülnézek / csak a zongorát látom a homály
ban / valam i a rra  késztet, hogy odaüljek 
hozzá / nem is én ülök oda, hanem  visz ma
gával a kerek zongoraszék, nyilván ennek a 
steinwaynek a stradivari-széke, vagy ennek 
a stradivarinak a steinway-széke / elhelyez
kedem a billentyűk előtt /  fehér-fekete bil
lentyűk / ilyeneket sütött a  nagynéném  
m inden húsvétkor /  egyszer a feketével 
kezdtük, gyerekek, és a fehérrel folytattuk, 
m áskor a fehérrel kezdtük, és a  feketével 
folytattuk / kétszeri sütemény egy, nevet
géltük és töm tük m agunkba a száraz füvet 
/  óvatosan a klaviatúra fölé emelem a keze
met / fehér kesztyű van rajtam, nem tudom, 
mikor került a kezemre, azt sem értem  egé
szen, hogy m iért van rajta, de jól állhat ne
kem a fehér kesztyű / a klaviatúra fölé eme
lem ismét a kezemet, és felcsattan a taps / 
szemben ül a közönség, anélkül, hogy külön 
világítást kapna, és várja, hogy elkezdjem 
a koncertet /  mi m ásért ülne szemben ve
lem a sok elegáns nő és sötét zakós férfi / mi 
m ásért lenne itt ez a koncertzongora / és mi 
célból ülnék mögötte, ha  nem azért, hogy 
zongorázzam ezeknek / a függöny takarásá
ból integetnek mindenféle emberek, sürget
nek, hogy kezdjem el / de hát mit kezdjek el, 
ha  nem tudok zongorázni /  sohasem tanu l
tam , és végső soron m indig is u tá ltam  a 
klimpírozás hangját /  a  nézőtéren csönd 
lesz / farkasszemet nézünk / felállnék, hogy 
elmeneküljek, de odaragad a nadrágom  a 
székhez / egyre többen integetnek, hogy

kezdjem el /  m ár a nézőtéren ülő emberek is 
széles karm ozdulatokkal biztatnak a kez
désre / előttem kotta, de nem tanultam  meg 
rendesen kottát olvasni sem / diákkorom
ban ta lán  még érthettem  volna hozzá, de 
elblicceltem a szolfézsórákat /  és zavar, 
hogy soha életemben nem zongoráztam 
még / és összecsattan egy-két tenyér / és fel
hangzik egy-egy füttyszó / és m indkét te 
nyeremmel rácsapok a zongorabillentyűre, 
de nem ad ki hangot a hatalm as steinway / 
és valaki elneveti szemközt m agát /  aztán  
egyre többen kapcsolódnak be a nevetésbe 
/ és nem tudok felállni / a kezem egy idő 
u tán  boszorkányos gyorsasággal já r  fel-alá 
a klaviatúrán / egyszerre olyan csönd lesz, 
m intha valaki kifújta volna a teremből a 
hangokat /  játszom, és játszom, és játszom / 
és érzem, hogy a verejték egyre forróbb pa
takokban gördül alá az arcomról a frakkom 
fényes fekete selyemgallérjára / a folyosón 
nagy az élet /  mindenkinél van valamilyen 
ital, remélem, nem látnak  bennünket a ta 
nárok, nem a főnökök, jó buli lesz, gondo
lom, és meghúzom a rumosüvegemet / főző
rum , naná, ez a  pia, nyújtom a hozzám 
legközelebb álló felé, de eltolja az üveget / 
nem értem, m ert együtt szoktunk inni, és 
mindig főzőrumot, ez az iskolai bulik egyen- 
ita la  / látom, m ásoknál is van ilyen üveg / 
itt vannak a kollégáim is a tervezőirodából 
/ odamegyek hozzájuk, de úgy tesznek, 
m in tha nem ism ernének meg / kínálom a 
főzőrumot, de csak a fejükkel intenek, hogy 
nem kérnek / és isszák egymáséit és a m a
gukét /  csak az enyém nem kell nekik / nem 
kell senkinek / beszélek hozzájuk, de nem 
válaszolnak / határozottan úgy érzem, hogy 
átnéznek rajtam  / pedig mindenből levizs
gáztam  / m ár nem emlékszem, konkrétan 
miből is és mikor / beszélek hozzájuk, m a
gam sem tudom, hogy mit, összevissza he
begek, csak hogy beszéljek valakivel /  de 
nem válaszolnak / senki sem szól hozzám / 
minden m agyarázat nélkül félrehúzódnak, 
és egym ással beszélgetnek / néha felém 
néznek, olyankor felnevetnek / azt hiszem, 
rólam beszélnek / és rajtam  nevetnek / azt 
hiszem vagy azt képzelem / és nem értem, 
mi történ t és m iért / megpróbálok moso
lyogni, de érzem, hogy béna vagyok / és ak
kor feltűnik a folyosó egyik kanyarja mögül 
a lány, akit szeretek / a legjobb barátommal 
közeledik / és a legjobb barátom keze a lány 
szoknyája a la tt m atat /  és látom hogy be
nyúl a bugyijába, az meg felnevet és úgy 
m arad / nevetve m ennek el mellettem, és 
betölti a fülemet, az agyam at a nevetésük / 
hányingert érzek, futni kezdek, de nem ta 
lálom a klozetot / feltépem az ablakot és k i
hányok az udvarra / az oldalam ra dőlök / 
heverek az agyagos parton / az úszóm piro- 
san-sárgán-kéken imbolyog a nád tövében / 
a többiek békákra pecáznak sárga virággal 
a horgukon / nagyokat puffanva durrannak 
szét a horogra akadt békák, amikor a leve
gőben megsuhogtatva a földre csapják őket

/ eszembe jut, hogy szolfézsra kell mennem 
/ talán  m ár el is késtem / de otthon felejtet
tem  a kottákat /  ki fognak rúgni, annyit hi
ányzóm / és azt nem élem túl, ha  a szüleim 
csalódni fognak bennem / nem tudom el
dönteni, hazamenjek-e, vagy elmenjek kot
ta  nélkül az órára / az előttem pecázó m a
gas ember lassan megfordul / megfordul és 
rám  mosolyog / ő a tanárom , lepődöm meg, 
akinél vizsgázom kell /  és köszönök, és erre 
még jobban mosolyog / azt mondja, itt fog
juk  ta rtan i a vizsgát, amin én nagyon meg
lepődöm / kapásom van, de nem merek be
vágni a halnak, m ert a botom a tan á r  háta 
mögött van / peripatetikus vizsga lesz / per
sze, ezt nem kell komolyan venni, m agya
rázza túlzó rám  figyeléssel, m ert a lükeion
ban sem csak állva tan íto tt arisztotelész / 
és hirtelen fogalmam sincs, hogy miről be
szél / hogy ki a faszom az az arisztotelész / 
húzzak egy tételt, kapom az u tasítást /  a 
nád felé m utat, és én letépek egy levelet, fe
léje nyújtom / felteszi a szemüvegét és han 
gosan felolvassa, ami azon áll, ismeretlen 
szavak, ism eretlen és értelm ezhetetlen 
mondat a tételeim / könyörgök, én nem azt 
tanu ltam  meg / de ez őt nem érdekli, csak 
nevet és nevet /  heteken át tanultam , de 
nem ezt /  és csak nevet és csak nevet /  ben
nem pedig lassan  tudatosul, hogy rajtam  
nevet / és rajtam  nevetnek a többiek is, akik 
ekkorra körénk gyűlnek / az úszómat né
zem, eltűnik és nem bukkan ismét a víz fö
lé / a hal nagyot rán t a boton, az belecsob
ban a vízbe, de nem hallatszik a csobbanás 
a körülöttem állók nevetésétől /  és halkan  
morajlik bentről a  hajó / apám  karon fog, 
nem értem, hogy m iért ő / hol van anyám, 
ez nem illik / a vőlegényt ne az apja kísérje 
az oltárhoz / apám kisebb is m int én / komi
kusán festünk / m unkásnadrág van rajta, 
betűrve a gumicsizmába a szára / inge a 
köldökéig ki van gombolva / látszik a mellé
re tetovált horgony / az istennek sem veszi 
le soha a sapkát a fejéről / most is a fején a 
barna kordbársony micisapka / egyik kezé
ben sarlót szorongat, a másikból ömlik a vér 
/  az előbb vágta le az egyik ujját, amikor a 
kerti füvet vágta sarlóval /  bent az orgona 
megszólal /  ellenőrzőm a ruhám at / tetszem 
m agam nak, de nem szeretem az öltönyt 
hordani /  és nem tetszik, hogy nyakkendő 
helyett döglött vízisikló lóg le a nyakamból 
a köldökömig / ismeretlen ember vezet az ol
tárhoz / apám a sarki kocsma bejárata elől 
integet / megunta vagy feladta / nem érzem, 
hogy cserben hagyott /  nem volt ez az eskü
vő megbeszélve / testes ember az idegen, á t
izzadta még a zakóját is / hallani, ahogy to
csog a verejték a kalucsnijában / egyszerre 
meg akarom érteni, hogy m iért vagyok itt, 
de az idegen szorítja a karom at, és rángat 
befelé / két oldalt felállnak az emberek / 
m indenki szépen kiöltözött, és mindenki 
mosolyog / köszön és én visszaköszönök, pe
dig nem ismerek senkit / a pap nem lesz na
gyobb, ahogy az oltár közelébe érünk, mert 
csak egy aprócska gyerek reverendába dug
va / hórihorgas, sivár és ráncos siratóasszo
nyok m inistrálnak neki /  nekünk há tta l áll 
a menyasszony, ak it feltételezésem szerint 
el kell vennem, arcát fátyol takarja  / a pap 
vékony hangon közhelyeket darál, és titok
ban beleszív a cigarettájába, am it az oltár
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mögött kuporgó nagyapám nyújt neki előre 
időről időre / csókoljátok meg egymás, ren
delkezik a pap, és egymás felé kell fordul
nunk / meg is baszhatod, súgja valaki há
tulról a fülembe, talán a testes ember, 
a násznagyom / felemeli a fátylat, és megis
merem a nőt a jacobs-reklámból / a testes is 
onnan volt ismerős, persze, csak nagyon el
hízott, mióta nem nézek tévét / nem akarom 
elvenni ezt a nőt, súgom a papnak / nem is 
ezt kell elvenned, nyugtat a kisgyerek, té
ged fog elvenni ez / rámutat a balomon álló 
testes emberre, akinek az arcát most már 
fehér fátyol takarja / ordítani akarok, de 
csak vonyítani bírok, és elnyomja hango
mat az orgona / és lenyomják a hangomat a 
felugató ezüst templomi csengők, és mind
kettő hangját elnyomja a ministráló sirató
asszonyok vércsevijjogása / arra ébredek, 
hogy valaki áll az ágyam szélénél / sötét és 
gonosz árnyék / talán a halál jött el értem / 
mozdulatlanul áll az ágyam szélénél / moz
dulatlanul áll az agyam / csak azt érzem, 
hogy fel kell kelnem, ezért fel akarok kelni, 
de nem tudok megmozdulni / a nyitott tető
téri ablakon át bekúsznak a liánok / először 
kígyóknak vélem őket, és behunyom a sze
memet, hogy ne abba marjanak bele, ami
kor az arcomba harapnak / de belülről lá
tom, hogy csak sötét, húsos liánok foglalják 
el a szobámat / sikítanék, de nem jön ki 
hang a torkomon / öklendezem, és béka for
dul ki a számból a takarómra / szembe for
dul velem, nagy, dülledt szemeit rám me
reszti, és riadtan brekeg / ez megnyugtat, 
mert ha felém fordult, nem tud a szemembe 
hugyozni, és nem égeti ki a vizelete a sze
memet / az árnyék egyetlen suhintással 
kettévágja a békát / nem látom, mivel, de 
ha nem kaszával, akkor sarlóval / zöld vér, 
váladék fröccsen az arcomra, elfordítanám 
a fejemet, de nem tudom, a tetőtéren túl az 
ég / az ablakkereten belülre kerül a 
göncölszekér, ebből arra következtetek, 
hogy hajnal van / csak áll az ágyam szélé
nél és vár / de csak a szememet tudom moz
gatni, bénultság vett rajtam erőt / lehet, 
hogy háttal áll, valakit vár / és sok idő telik 
el / nem tudom, mennyire sok, de nagyon 
sok idő telik el / amikor végre kinyílik az aj
tó, és valamilyen nagy fényesség ömlik be a 
folyosóról / katonai vezényszavak hallatsza
nak odakint/ most már nem kétséges, hogy 
kivégzésre visznek / rángani kezdek a féle
lemtől / a csizmák hangja közeledik, egyre 
közeledik / érzem, ahogy megpattan az ér a 
halántékomban / várok, irdatlan a csönd / 
aztán távolodni kezdenek a csizmák, kö
nyörgés hangját hallom / az ajtó becsukódik 
/ ismét sötét, az ágyam szélénél még mindig 
ott áll az árnyék / és megértem, hogy vala
kit most kivégeznek helyettem / szamuráj- 
karddal fogják levágni a fejét / és nem lepő
döm meg, amikor vér csapódik a tetőtéri 
ablak nyitva hagyott üvegére / és a keskeny 
résen keresztül az arcomba fröcsköl a vér, 
megnyalom a szám szélét, és megnyugszom, 
ez az én vérem, nem szenvedett halált sen
ki ártatlanul helyettem, végre megértem, 
azért nincsen hangom, mert már nincs a 
nyakamon a fejem, szamurájkarddal vág
ták le az eltévesztett lépések csarnokában / 
valaki ordít helyettem, mert hallom a han
gomat / nézem az ajtóban állva, hogy rob

ban szét a fejem / hogyan világítanak a 
velőcafatok a falon / az árnyék, mielőtt elin
dul felém, gondosan letörli a csuklyába be
leégett arcáról a véremet / vért, még vért / 
nagyon erős ennek a szarnak a fénye / pont 
a pofámba világít / nyomjon, nyomjon / azt 
hiszem, nekem beszélnek, de ebben nem le
hetek bizonyos / valami zölddel letakarva 
fekszem, valami kényelmetlen ágyon / csak 
tudnám, hogy miért világítanak az arcom
ba/ valami maszkabál ez, mert maszkot vi
selnek a körülöttem futkosó emberek / 
nyomjon, nyomjon / persze, a gyerek / ne
kem is váratlanul jött, hogy terhes vagyok / 
nincs is kitől és nincs is barátom / ráadásul 
férfi vagyok / az is lehet, hogy valamelyik 
kóbor nő csinált nekem gyereket / kóbor nu
merák, azok fognak megölni, megmondta 
az anyám / mindenkit röptében, fiam, szé
gyent ne hozz a családra, mondta az apám 
/ nekik nem lehet megmondani / lekéstem 
az abortuszt / nem vettem komolyan a ha
samat még akkor sem, amikor már egy gö
rögdinnye lakott benne / sörhas, tapogat
tam, sörhas / a vérzések elmaradása sem 
figyelmeztetett, mert addig sem voltak vér
zéseim / nem voltak előjelek / egyszerre itt 
vagyok / nyomjon, nyomjon / mintha szarna, 
csak nyugodtan, szarja össze magát / úgy 
érzem, kiszakad a gyomrom / hogy szétrob
bannak beleim / az orvos kezembe adja a 
babát / a tata vezette le a szülést, látom, 
ahogy leveszi arcáról a maszkot, és kezet 
mos a falicsapnál / szép baba, csak véres és 
szaros / de nem büdös, rózsaillatú / óvato
san megpuszilom / várjon, lemosom róla a 
nyákot / valaki elveszi és valaki nyomban 
visszateszi a kezembe / tisztán / még egy kis 
csokornyakkendőt is erősítettek a nyakára 
/ nővérhumor, nevet valaki / a kis Chaplin / 
és én nem tudok nevetni / rohadtul fáj a ha
sam, de megérte / oldalt fordítom a fejemet 
és megpuszilom a kis arcát / erre elkezd 
zsugorodni, mint a léggömb, amelyikből va
lamilyen apró résen keresztül szivárog a le
vegő / kiabálok az ápolónők után / de nem 
jön senki / a szobatársaim sem törődnek ve
lem / valaki azt morogja, hogy kussoljak / 
egészen leereszt a babám / már csak egy 
ráncos, pici, szürke bőrzsák marad belőle /

ringassa már, maga mafla ember, formed 
rám az ápolónő az ajtóból / elkezdem ringat
ni, vagy inkább rázni kezdem / és a karom
ban szép lassan visszanyeri a régi formáját 
/ már gügyög is és szopni akar / mondom az 
ápolónőnek, hogy a gyerek szopni akar / 
disznó, hajol bele az arcomba, minden férfi 
mocskos disznó, hogy én mennyire gyűlö
löm a szülő apákat / nem emberek / perverz 
állatok / de nem rá figyelek / a babára össz
pontosítok, aki ismét kezd összemenni / 
ráncigálom és ringatom / jön vissza a színe 
és a formája / összezsugorodik, ha leteszem 
/ nyújtom az orvos felé / nekem ne adja ide, 
én ügyeletes orvos vagyok / és akkor rúgja 
ki magát, ha ringatom / hát akkor ringas
sa, és ne akarja másoknak átpasszolni / de 
meddig tart ez a ringatósdi / amíg él, végig 
/ ki amíg él / maga, vagy a baba, vagy mind 
a ketten / életünk végéi / életük végéig / de 
nagyon fáj már a karom / akkor haljon meg 
/ ki haljon meg / valamelyikük / válasszon, 
maga vagy a baba / ne tegye le, mert akkor 
meghal / életképtelen / akár a fagyöngy / 
magából táplálkozik / maga nélkül életkép
telen / akkor / nincs akkor / most van / ne 
tegye le / megértette / ne tegye le / megér
tettem / nagyon fáj már a karom / legyen a 
maga baja / ha nem tetszik, temetheti / 
nincs ilyen kis koporsó / elég, ha elkaparja 
/ nevet se adjak neki / minek / fölösleges / 
parvenü / ringatom / ringatlak, kisédes 
egyetlenem / és már soha nem teszlek le / 
milyen szép vagy, amikor nevetsz / soha 
nem hittem, hogy ekkora boldogság apának 
lenni / pedig már három gyereket szültem / 
de azokat nem ringattam egy percig sem / 
lehet, hogy már nem is élnek / haza kell 
mennem / haza kell mennem / merre van itt 
a kijárat / a gyerekeim / igen, én hagytam 
ott a bőrzsákot / igen, kilyukadt / nem, nem 
kell / nekem nem / mit néznek / ne nézzenek 
/ nem az enyém / nem volt az enyém soha / 
én nős ember vagyok / elvált / három gyere
kem van / kiskorúak / gondoskodnom kell 
róluk / tőlem hívhatnak rendőrt is, a fa
szomba / rendben, elviszem / viszem / de ho
va tegyem / egy kukába mégse dobhatom ki 
a gyerekemet / ringatom-rángatom, nem fú- 
jódik föl / tarkón vág a hőség
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Operencia
Azt szokták mondani, hogy a mese gye

rekes dolog, hogy a mese gyerekeknek va
ló. Gyakran hallani ezt a fontoskodó felnőt
tektől. Nem is akarok én ezzel vitatkozni, 
csupán annyit tennék hozzá, hogy éppen 
ezért kell nagyon komolyan venni. Ha si
kerül, akár egy pillanatra, megfeledkez
ni a felnőttes fellengzősködésről, akkor 
van esély felismerni, hogy a mese az éle
tünk legvalóságosabb eleme. Ha igaz, hogy 
a hétköznapjaink, életünk apró eseményei 
is tele vannak csodákkal, egyáltalán: cso
da, hogy élünk, nos, ha mindezt elfogadjuk 
igaznak, és javaslom, hogy fogadjuk el, ak
kor hogyan is zárhatnánk ki, vagy milyen 
faragatlan, érzéketlen megfontolásból be
csülnénk alá a képzelet színes, hihetetlenül 
gazdag, végtelenül izgalmas tartományait?

Valamikor, az emberiség kialakulásának 
ősidejében, merem mondani: gyermekkorá
ban, mítoszok születtek, gigantikus mesék 
hatalmas hősökkel, az eredet különleges kö
rülményeinek leírásával, óriási csatákkal, 
csodás történetekkel. Ezek a mesék az em
beri kultúra alapjait, forrásait jelentették és 
jelentik a mai napig. Elég, ha a görög mitoló
giára vagy a Niebelung énekre vagy a Kale
valára gondolunk. No meg a magyar kul- 
túrkincsre vetve egy pillantást, ott látjuk a 
Csodaszarvas gyönyörű legendáját. Mindez 
nem lenne valóság? Hiszen, ha tudjuk, ha 
nem, mindez meghatározza a szemléletün
ket, viszonyulásunkat a világhoz, kötődése
ink minőségét a másik emberhez.

Amikor egy kisgyerek mesét hallgat, mi 
több: mesét mond, annál megkapóbb és 
egyben lényegesebb jelenetet nehezen tu
dok elképzelni. Antoine de Saint-Exupéry 
A kis herceg című alkotását már sokfélekép
pen minősítgették odáig vergődve a követ
keztetéssel, hogy az nem is gyerekeknek 
íródott, az nem is mese. Honnan vesszük, 
hogy egy gyerek nem pontosabban, nem 
érvényesebben érti a francia szerző szöve
gét, mint az elemezgető felnőttek? Hiszen 
a megfejtés ott van, benne van a mesében, 
miszerint: „Jól csak a szívével lát az ember. 
Ami igazán lényeges, a szemnek láthatat
lan.” Bizony, nem árt néha a szívünket is 
megvizsgálni!

Mesét kitalálni, mesét írni talán a legne
hezebb írói feladat. Benedek Elek is a nép 
mesemondó fiának tartotta magát. És ol
vashatjuk, itt pedig a legértőbb előadás
ban hallhatjuk Elek apó csodás történe
teit. A sok nyavalyánk között hajlamosak 
vagyunk szinte teljesen elfelejteni azt az 
időszakot, amikor tágra nyílt szemekkel fi
gyeltük az édesanyánk, édesapánk, nagya
nyánk, nagyapánk által elmondott meséket. 
Mintha természetes lenne magunk mögött 
hagyni a gyermekkor teljességének varázs
latos rengetegét. Amikor angyalok, tündé
rek szálltak fölöttünk, amikor a legkisebb 
fiú lélegzetelállító kalandok után mégis, 
csak azért is győzedelmeskedik, amikor a 
király igazságos és Mátyásnak hívják, és 
jól kibabrál a gőgös, lusta földesurakkal, 
amikor a juhászfiúnak csillagszeme van, 
és eligazodik az égi ösvényeken.

Kedves gyerekek! Minden felnőtt ne
vében köszönöm nektek, hogy felidézitek 
a valamikorinak tartott, ám mégis jelen
való, a töredezettségben is meglévő teljes
ség igézetét. Hogy a csoda igenis a legele-

Benedek Elek (1859-1929)

venebb valóság. Hogy segíttek felismerni; 
a világ mégis nagyobb szabású, csodálato
sabb, igazságosabb dolog, mint amilyennek 
látszik. Ne higgyetek hát senkinek, semmi
lyen ostoba látszatnak! Nektek van igaza
tok, a mese az igaz, ti vagytok a királykis
asszony és ti vagytok a csillagszemű juhász, 
ott vannak körülöttetek a manók, fölötte
tek pedig rátok vigyázó angyalok és tündé
rek szállnak.

(Elhangzott a Benedek Elek Mesemon
dó Verseny Gálaestjén, szeptember 28-án, 
a Kolozsvári Magyar Operában.)

BORSODI L. LÁSZLÓ 

R övid  búcsú
Édesapámat autóba ültetem. Meghalt egy volt kollégája.
Éppen csak részvéteim jöttem, a temetést már nem tudom végigáll- 
ni, de eljöttem, mert velem sok jót tett, és ennyit megérdemel, hogy 
még egyszer, ha rövid időre is, de elbúcsúzzam tőle, mert nemso
kára én is, mert én is csak alig itt, mondja a hozzátartozóknak. 
Ilyenről szó sem lehet, tiltakoznak.
Mintha nem lenne elég bizonyítékuk, hogy ott fekszik kiterítve, kit 
szerettek, mondja utóbb temetői humorral Édesapám.

H átu l, a z  oszlopoknál

O csak azért is. Mert a szüleitől ezt kapja. Mert szerzetes akar 
lenni, és nem lehet. Csak azért is. Mert a szerzetben töltött évei 
miatt a marxista-leninista tanára az egyetemen „Laudetur Jesus 
Christus”-t köszön neki. Csak azért is. Mert mialatt egyetemista, 
a naplóit a Securitate elkobozza. Csak azért is. Mert mindenhol 
elszámoltatják a szerzetben töltött időről. Csak azért is. Mert az 
értelmiségieknek nem engedik, mert nem szabad, mert tiltja az 
állam, hogy az Isten házába járjanak. 0  csak azért is. Önmagá
ért. Övéiért. Jelen van. Nem az elsőpadban. Hátul, az oszlopok
nál. A Szenvedő Jézus oltáránál mond valamit annak, akiben 
egyedül hisz. És egyik délután, ahogy ott áll, egy kéz érinti meg 
a vállát, majd egy hang azt mondja: „Nem kell félni!”
Mire visszafordul, egy magas férfi, csuhában, éppen a szentély fe
lé ballag.

A gyerm ekem

Meghal a szomszédjában egy hetvenéves ember. Beteges volt, ahogy 
szokták mondani. Halála mégis váratlan, ahogy szokták szintén 
hozzátenni.
Munkaszüneti napok: nem boncol a boncmester, nem vállalkozik 
a temetkezési vállalat, nem őrködik a temetőőr, nem temet a pap. 
Napokig tesped a test.
Egy hét múlva hívom édesapámat telefonon. Mi újság, kérdi, mi 
történt, kérdem. Eltemettük a fiút, mondja. Hogyhogy? Egy fiatal 
is meghalt azóta? -  értetlenkedem. Nem, nem, válaszolja. Tudod, 
azt a hetvenéves fiút temettük, aki a múlt héten ment el.
Várom, hogy elneveti magát, de nem. Nekem gyermekem is lehe
tett volna a fiú, szögezi le, és nekem már mindenki a gyermekem 
lehetne, megöregedtem, cseszd meg, fiam, és leteszi a telefont. En 
meg szólnék..., de csak sípol a telefon.

Tem etésről h a za

A volt iskolaigazgatót temetjük.
Sokan vannak -  egykori diákok, maguk is meglett emberek, volt 
kollégái, idős urak és hölgyek. Nem sírnak, hiszen tudják, rájuk 
is mi vár, hát beszélgetnek, míg a pap megérkezik, s belekezd a 
„Megkörnyékeztek engemet”-be.
Sokat szenvedett, példát mutatott, utat, s most, íme, itt fekszik -  
közel negyven fok van, mindenki az árnyékot keresi, még egy-két 
kézszorítás, és hazamegyünk a maradék feltámadással.
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GÁL HUNOR

o higanyon túl 

C7 atlas
itt már nincs szükség rád, görnyedt 
falaidban összeroskadtak a téglák, 
mint puha kenyér egy meleg testben, 
mi szétmállik a fenntartott sósavtól.

nincs maradásod, kidobott 
magából a természet, hisz eddig 
csak megfigyelő' voltál egy újabb 
rendszerben, ami nélküled épült, 
csendre és csontszilánk félelemre, 
az eget furcsa színekbe zárva 
kétrét szorongó csecsemők felett.

r á g d  k i m a g a d  a z  an yam éh bő l, 
hol bogarak és albatroszok petéznek 
beléd, hogy része lehess a szervernek, 
hol kilóra mérnek szűk szavakkal, 
mint a vágóhídon rekedt lelkeket 
regge ltő l estig .

hajtsd le fejed a vizek alá, 
a tengerek alá. képződjék 
benned új só, míg kiserken 
a vér és elkopik a fogzománc.

minden önzőség az asztalra került, 
és a tölgyfabútor már nem bír el 
ennyi súlyt, ülünk egymással szemben 
-  ahogy az meg van írva -  
magadat látod a másik térfélen,

mert a többit nem en ged i a büszke 
fehérnemű, kontrasztos helyzet, 
pedig hányszor elképzelted a pályás 
csecsemőt, amit valamelyik mániád 
álomba ringat majd neked.

gyógyulásra van ítélve az idő, 
s ha nincsenek friss sebek, magadba 
hasítasz, mert különben nem tudod, 
mit keresel a hétköznapokban, 
a teret, ami megment, ahová 
elbújhatsz, ahonnan kitörhetsz, 
nem érted te sem.

az udvar közepén
virágzói, gyökereid a térkövek között 
ereszkednek a táptalajig, s mint a 
fűzfa, melyen halottak lógnak, 
minden életet elveszel a környékről, 
megnézed, mennyit bír a törzsed, 
hisz te is csak a kíváncsiságból fakadsz.

H O R V Á T H  E V E  
olim lacus colueram
egy fűtetlen szoba, itt húzom meg magam, 
különös tartomány, féreglyuk. 
beburkolózom a felejtésbe, méltatlan 
körülmény a múlt. a redőny ridegen csattog, 
a hűtő frigiden zúg. hát így kell megérkezni 
a saját valóságba, szeretettelen űrlény, 
mondhatnám magamra, de még azt se. 
elhasználódni, mint a legjobb szándékú 
kés. vagy elfogyni, jószívű sült csirke, 
csontjaimon ügetek, agyam tart életben, 
mintha gépen lennék, mesterségem 
a sorsom, az eutanázia elmarad.

rutin
csak az van, hogy nincs semmi, 
és a semmiben is elakadnak, fájnak 
a levegővételek, szemem besüpped, 
mint a talaj, a vonatok nem 
közlekednek, síri csend, a megállók 
depressziósak, akár a kopár csontok, 
hangyasavval locsolnak, verbális 
abúzusok, cserbenhagy ás, letakarni

hiába, a szeretet zavaró mizéria, könnyen 
citálható, ferdítenek az órák, díszkapocs 
pattan, homlokegyenest falnak -  
felmondom a bemagolt reményt.

minden rendben
habfürdő az égen, így kezdődik a reggel, 
a tetőcserepek mintha katonák, 
aztán kiteszem a pontot, szúr 
a szemem, világító földgömb 
német helynevekkel, bolhapiacról, 
laza összefüggés, egy érdekes színt 
keresek nyárra, bahamabézs, jó lesz. 
ültetek vérborbolyát, ne láss át. 
karomat széttárom, ez a semmi, 
fekvőtámasz, az ujjak előre nézzenek, 
nem szabad félni, baja és budapest 
közt felszállók egy buszra.

készletkisöprés
egy tisztás: már látom, hogy hol nem 
leszek, libabőrös fantáziák, hol hagynak 
el, melyik pontból indul a vonal, hova 
érkezik be a szerelvény, mit recseg a hangos
bemondó, és mit hallgat el a távozó vagon.

mindannyian mérlegre állunk, mielőtt 
a szalagról belecsusszanunk a zacskóba, 
ki fizeti aztán a bűnöket, a végösszegre 
nincs fedezet, kártya elutasítva, alszik 
az éjjeliőr, tömegsírba dobott egyén, 
hajnali plakátragasztó, buboréktalanít.

Aki fe rte lm e i, legyen fe rte lm e i ezután is II.
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OVIO OLARU

s z e r e t t e l e k ,  h e i d i ,  76 é s  6 0  é v e s e n ,
amikor a brüsszeli repülőtéren újra láttalak, 
keveset változott, sugárzó, valójában ugyanaz a félős kislány, 
aki nem akart megcsókolni az öltözőben '69-ben, 
a holdraszállás éjszakáján, jobban el voltunk szakadva ott a világtól, 
mint michael collins, ahogy kollégáit nézi az orbitális modulból, 
de a világ elsepert fölöttünk, visszarántott a földre, 
a szobába, ahol ott volt a tévé és a maria részeg barátai, 
a húgodé, akit senki nem mentett meg.

mert ivar odahívott a kerítéshez, és én azt mondtam neki, 
hogy nem szabad bejönnie, bejött a mi modulunkba, heidi, 
és bármennyire is gyűlöltem, győzött az őgyűlölete, 
most tengerész lett, és lehet, hogy miattam fog 
meghalni fulladás által, ő, aki szeretett horgászni, 
és érettebb volt nálunk, mindenkit cserben hagytam, 
még téged is, bár ez nem jelent meg a végső tervben, 
mert nem volt szívem beismerni.

az emberek megérintik a hamuszürke holdat, 
és lépéseket tesznek a sötétség felé. 
de te, heidi, egyetlen lépést sem tettél felém, 
anya egy ella fitzgeráld-dalt énekelt egész nyáron, 
de azon az estén ivar lemorogta, amikor elment, 
és az volt a fájdalmas, akkor törött össze a szívem.

sorra megerőszakolták mariát, elégedetten jöttek ki a szobából, 
alighogy felrobbant az éjszaka fölöttünk, 
ivar hívta az őrült testvérét, akit a pincében tartott 
a család beteg vére, és a nyomorult lövöldözött utánunk 
a pisztolyával, felhergelt és izgalomban tartott.

az emberek eljutottak a holdra, és én nem jutottam, csak a mosdóba. Aki ferte lm es, legyen fe rte lm e5 ezután is XVI.

undorral, idegenként, egyedül, mint te, egyedül, mint anya, 
egyedül, mint a fjordot kettőbe vágó lövés visszhangja.

a  g y e r e k e k  s z o b á j á b ó l  vagy a balkonról, ahonnan a város puhábbnak tűnt este, ahol a prepubertás szexualitásai 
megvitatták területüket, a felnőttek hangjai elvesztek a maguk kényelmes banalitásában, mert még hátra volt, hogy megörököljük 
őket. a sötét folyosó a túra vége előtt és a nekivetkőzött kölykök, ahogy állva próbálgatnak új dolgokat, az őártatlan és bűnös világuk.

milyen szép lehet egy apró gesztus, és milyen szép az ő memóriaragasztóval megragasztott emléke, de mennyit tarts magadban és meny
nyit álmodj arról a lányról, akit 16 évesen megérintettél a hátsó udvaron, a fák között, amikor a barátaid búcsúzkodtak.

vagy a mészszag az épülő blokk pincéjében, őt honnan menti meg az emlékezet, és hogyan maradt meg a kép szuverenitása, az utóha
tás, ami hátulról jön, mint egy üstökös?

az atombombában a nyomás alá helyezett uránium-mag erősen meghasad, ami láncreakciót vált ki, és nézd, hirosima, nézd, ahogy 
a kauzalitás kiterjeszti radioaktív fellegét a szigetek felett.

és hol van a törés, melyik az a memóriaragasztóval megragasztott pillanat, mi történik a filmszerű töredékekkel, amikor bejönnek a 
takaró alá, hogy megijesszenek éjjel, évekkel később, a posztkoitális fantáziákban?

egy lézerekkel megbombázott, rezgéseit tömegekben mérő atom, ez a kép, amit meg akarok jegyezni a fizikából, egy kicsi, jelentéktelen 
dolog, aminek sikerül energiát produkálnia, és az a dolog vagyok én.

a m i k o r  m e g ü t ö d ,  a  g y e r m e k  s í r  é s  f á j  n e k i ,  é s  a z  a p j a
hazaérkezvén csendben eszi meg a krumpliját,
téged hallgat a gyermeken keresztül, erőszakosan forrong » » >  folytatás a 12. oldalon
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itt vagy, CUM AMD
Ató fe rte lm es, legyen ferte lm es ezután is XX.

o  f i l m  a  n a p o t  m u t a t j a  a  f e l ü g y e l ő s é g  
u d v a r á n

» » >  folytatás a 11. oldalról 
és gyűlölettel vágja fel a tányéron a parizert.

talán a gyermekből, akit vernek, egy alkoholista, impotens 
apa lesz, és a tükörben látszik, ahogy kezet emel a gyermekre, 
azaz rád, és közben szörnyű dolgokat mond, 
talán feleúton megállítván a mozdulatot, 
vagy talán be is fejezi azt.

létezik egy rejtett törvény, távolabbról látható, 
állsz az iskola udvarán és nézed a hosszú vonalat, 
ami elrejti a kört, azaz az értelmet, 
be vagy zárva, és néha megvernek, 
és sírásoddal megzavarod az égi harmóniát.

amikor valójában csak meg akarod érteni a kauzalitást, 
és nemet mond a világ, x érzelmet fektettek beléd, 
ugyanennyit visszaadnod nincs ahonnan.

milyen gyönyörű az erőszak, ha csak kívülről is, 
és ahogy leejted a kezed, annak jóindulatával, 
aki tud ütni, akkor is, ha neked 
nem adták meg ugyanazt a jóindulatot.

annyi éven át kínlódtál, hogy te lehess az alfa, és lám, megint 
az önmagaddal való viszonyod posztnukleáris zónájában, 
az elhasználtság és a szükséges rossz áramkörében.

mert a törvények csak távolról láthatóak
és a megvert gyermek soha nem fog megbocsátani neked.

Kiváló ho lttes t IV. (Álmában Grünewald megtalálja Bartók Imre 
m utatóujját az endorfin-zátonyok árnyékában)

és a játéktól elfáradt arcokat, aztán az ikrek átszökik a kerítést, 
arne is megy utánuk, elmozdítva a bicikli árnyékát a füvön, 
és marusia szemei ragyognak, de nem a bújócska nyertesének 
fényével vagy az infantilis szadizmus bliccével, 
hanem valamivel, ami meghaladja felfogóképességünket.

aztán elmegy alex is, aki verekedni próbált megtanítani, 
aki az ikrek balesete utáni napon 
megtanított mindannyiunkat maszturbálni, 
feltárva előttünk a tiltott zónát és a rosszat.

és most hirtelen megértem marusiát,
a meleget, amitől remegni kezd a lépcsőkön
és az erőszakot, amivel meg vagyunk szokva.
nem a csúf káromkodásokat, sem a részeg apa brutalitását,
egy idegen erő, ami belülről jött,
hogy megbasszon mindannyiunkat.

ez lenne a titok? marusia reaktorja,
amint radioaktív gránitdarabokra robban/  undora és haragja

az utolsó snittért toxikus vizekben úszó 
operatőrnek.

és marusia, amikor megérintem a blúzon át a mellét,
az a tiszta szex, és steril a harag, amivel megüti
az arcom, még jobban odanyomva a tenyerem.
ő megérti a mechanizmust,
és arisztokratikus szelídséggel vezeti kezem
arra a vékony és meleg helyre,
ahol az erőszak végre tapintható formákat ölt.

H O R V Á T H  BEN JI f o r d í t á s a i
12 HELIKON



DENES ANITA 

Elveszített
Az első dolog, amit Klári észrevesz utána, a vérfolt a lepedőn.
Belehasít az ijedtség -  a havija még nem jöhetett meg, itt valami 

baj van, megszakadt odabent valami, isten tudja, mi történhetett 
vele. Elhalványulnak az emlékek azelőttróT, a veszekedésük, az, 
ahogy Tamás a csuklójába markolt, az, ahogy egy csókkal fojtot
ta bele Kláriba a kiabálást, ahogy ő egyszer csak az ágyon találta 
magát. Minden gondolata abba a kerek vörös foltba sűrűsödik bele.

Aztán eszébe jut, hogy azt olvasta az interneten: az első alka
lomkor előfordulhat vérzés, és a megkönnyebbüléstől szinte elneve
ti magát. A nevetési inger épp olyan gyorsan tűnik el, mint ahogy 
jött.

Tamás felkel mellőle az ágyból, az ablakhoz sétál, és kinyit
ja, hogy el tudjon szívni egy cigit. Még nem öltözött fel: a napfény 
arany ívet fest a csupasz oldalára. Klári a plafonra mered, és pró
bálja eldönteni, hogyan is érzi most magát. Zúg a feje, a gondola
tai megdermedtek, mintha valaki cementet öntött volna a kopo
nyájába.

Ez a mostani a harmadik emléke a vérről, nem számolva a ha
vi baját. Az első emléke ötéves korából való, amikor az anyja a 
konyhában megcsúszott a késsel a kezében, és csontig vágta a 
húst a csuklóján. Klárit úgy kellett elszakítani mellőle, hogy az 
apja be tudja vinni a sürgősségire -  a nagyanyja vigyázott Klári
ra, ő törölgette le egy nedves konyharuhával a kezére, arcára szá
radt vért, ideges mozdulatokkal, távolba révedő tekintettel, mint
ha még a falon át is a visszatérő autót leste volna.

A második emléke kilencéves korából való, amikor a másik 
nagyanyjához mentek látogatóba falura. Nagymama éppen az 
ebédhez vágta a tyúkot, mikor megérkeztek: az egyik kezével a 
vergődő szárnyast szorította a fatönkhöz, a másikkal, amiben a 
baltát tartotta, integetett a családnak. Aztán ugyanazzal a moz
dulattal, az intés ívéből lecsapva levágta a tyúk fejét. A lefejezett 
test kicsúszott a kezéből és csapkodni, vergődni kezdett a füvön, 
a nyakából vastag cseppekben fröcskölt a vér. Klári kihajolt az 
ablakon és lehányta a kocsi oldalát. Egy falatot sem volt hajlandó 
enni a levesből. Látogatóba sem ment többet nagymamához, csak 
még egyszer utoljára a kórházba, mielőtt meghalt.

Es most a harmadik: a lepedőn a vérfolt, ami belőle jött ki, mi
közben ők ketten... nem, miközben Tamás...

Elfordul, és a mozdulattól megérzi, hogy sajog az ágyéka. A ké
pek összekeverednek benne: a füvön vergődő tyúk a saját vonagló 
testével, ahogy Tamás leszorította az ágyra és fel-alá mozgott 
benne. Vér a vérrel.

-  Hé -  mondja Tamás halkan, és Klári megérzi a kezét a vállán.
Nem válaszol, most a falon végigfutó halvány repedéseket nézi.

Hallgat körülöttük a ház. Még van egy kevés idejük, mielőtt Klá
ri szülei hazaérnek; azt reméli, addigra hátha elmúlik a fejéből a 
furcsa, zsibbadt kavargás.

-  Hé -  mondja Tamás ismét. -  Ne haragudj.
-  Miért kéne? -  kérdezi Klári; keményen, élesen akarja, de a 

torka annyira kiszáradt, hogy csak suttogni tud. Megfordul. Ta
más az ágy előtt áll, a padlót nézi, és a másik kezével a tarkóját 
dörzsölgeti; Klári szinte hálás, mikor meglátja, hogy legalább az 
alsógatyáját felvette. Úgy érzi, ha meglátná Tamáson a saját vé
rét, megbolondulna.

-  Nem így akartam -  mondja Tamás tőle szokatlan félszegség- 
gel. -  Tudom, hogy ez volt neked az első. Romantikusan akar
tam. .. gyertyafénnyel meg mindennel. De annyira szép vagy, mi
kor így haragszol. Nem bírtam magammal.

Elmosolyodik. Klári úgy érzi, mintha egy idegenre nézne. Hogy 
tud ezek után mosolyogni?

Kiváló holttest III. (Léo-Karl d'Orfer elhalasztott last-minute nyaralása 
az ózonréteg halála utáni kilencedik napon)

-  Azért remélem, legalább élvezted -  mondja Tamás. Aztán: -  
Klári?

Klári hallgat. Nő köztük a csend.
-  Klári -  mondja Tamás, és kezd visszatérni a hangjába az in

dulat. — Mondom, remélem, élvezted.
Csend. Tamás felmordul és megszorítja a vállát. Klári meg

dermed.
-  Légy szíves és válaszolj, ha kérdezlek. Azt kérdem, élvezted 

vagy sem?
Klári nem akar felelni, de a teste elárulja. Eszébe jut a forró

ság, ami szétterjedt benne, miután elmúlt az első fájdalom, az, 
ahogy a csípője magától vette fel Tamás testének ritmusát, és az 
arca lángvörösre gyúl. Tamás megsejtheti, mire gondol, mert el
mosolyodik.

-  Akkor jó.
Odahajol hozzá és homlokon csókolja; Klári bénultan, égő arc

cal tűri.
-  Kimegyek a fürdőbe, de mindjárt jövök. Azt hiszem, lassan 

össze kéne szednünk magunkat.
Halkan csukja be maga mögött az ajtót, rá nem jellemző finom

sággal, aztán Klári meghallja a csobogást, ahogy vizel. Klári a 
párnába fúrja az arcát és összegömbölyödik, a mozdulattól megint 
megsajdul az ágyéka.

Vér. Fájdalom. Forróság.
Remélem, élvezted... Akkor jó.
Nem érti, miért, de elsírja magát.

Gál H unor 1995-ben született Gyergyószentmiklóson. Az iro
dalom mellett zenével és festészettel is foglalkozik. Jelenleg Ko
lozsváron él.

H orváth  Eve 1984-ben született Nagykanizsán. Jelenleg Du- 
navecsén él. Megjelent kötete: Konzol (Mersz Könyvek, 2019.)

Ovio O laru  1993-ban született Nagyszebenben. Első verses
kötete (Pilotul, 2014, Charmides) elnyerte a Román írószövet

ség debütdíját, illetve jelölve volt a rangos Mihai Eminescu-díj- 
ra. Fenti versei a Proxima B (2017, Charmides) című kötetéből 
valók. 2016 óta a kolozsvári Nepotu’ lui Thoreau irodalmi kör mo
derátora.

Dénes A nita 1998-ban született Kolozsváron. Magyardécsében 
és Marosvásárhelyen nőtt fel. Jelenleg a kolozsvári BBTE böl
csészkarának hallgatója.
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RAMUNÉ BRUNDZAITÉ

Bújócska
Slépynés

Elbújni benne túl kicsi a város 
az ember végül mégis összefut 
azzal, akit nagyon szeretne látni 
azzal, akit nagyon nem

Vásárláskor leginkább 
sok tágas névtelen helyen 
a mosószeres polc mögé húzódsz megint 
(megidézve a lélek tisztaságát)

Mondják, elbújni nyílt színen lehet 
tárgyiasult szavakkal, szóvá tett emberekkel állok 
ahol legkönnyebb rámtalálni 
ahol nevem, vezetéknevem van, személyi számom 
szép táblázat szerint a súlyom ez és ez 
műanyag kávéspoharat szorongatok, cigit 
testvéreimmel a magányban elpostázzuk 
táncolva körbe jár

elbújni benne túl kicsi a város 
túl nagy ahhoz, hogy megtaláljanak

Az olasz városok asszonyok
Italjos m iesta i yra m oterys

Az olasz városok nőneműek, mondja a nyelvtan 
a csizma-félsziget magas sarkával elégedetten kopog

anyavárosok ringatják lányuk, a civilizációt
szeretővárosok napoznak, csinos lábuk az Appennineken
feleségvárosok fazekak közt sürögnek, bazsalikomot tépnek
mozzarellát reszelnek, készül a pasta
nővérvárosok fivéreikre várnak, próbálják túlharsogni
a Sziréneket
kedvesvárosok
leányvárosok
elhagyott asszonyvárosok,
Róma, Genova, Firenze, Velence, Udine 
Bologna, Pisa, Milánó, Verona, Ravenna

Az olasz városok asszonyok 
Az olasz asszonyok városok

napraforgók
sau légrazos

hántolatlan napraforgómagra
emlékeztet a szája
az íze pont olyan
sós, kicsit keserű
nyíló ajkai magot rejtő kagylók

amikor nyelvem fülcimpáján siklik 
Van Gogh ju t eszembe 
vajon mi volna ha 
mi volna ha harapnék

R am uné B ru n d za ité  (1988, Litvánia) költő, a Vil- 
niusi Egyetemen diplomázott olasz—litván filológia és 
nyelv szakon. Első verseskötete 2013-ban elnyerte a 
Litván írószövetség debütdíját. Vilniusról szóló írása
iért Vilnius polgármestere kitüntetésben részesítette. 
Udinében és Triesztben is tanult, kulturális újságíró
ként és olasztanárként keresi kenyerét.

nem akarom a testét visszaadni 
cserébe sárga szirmokat adok 
fekete magot

ha ajkát, mint a magot, elvetem, 
vajon mi nő ki abból?

Kutyahang mennybe száll
Suns balsas j dangu eina

Kutyám éjjel
a kutyaistenhez imádkozik, 
nappal farkát csóválja, 
csak szomorú szeme árulkodik, 
mindenről tud, 
mindenről,
nemcsak Brisius haláláról.
Arról álmodom, 
hogy majd együtt 
kutyálkodunk, 
bár ő inkább
meginna pár korsót velem, 
és amikor szédelgünk, mondaná: 
unom már ezt a kutyaéletet, 
fekete bundám meg a kutyaistent, 
azt is ember találta ki, 
az ember folyton képzeleg, 
többek között az oktalan kutyáról.

Magasabbra
A ukstasis

mama, itt mi történt?
kérdezem, kérdezem, úgymond már felnőtt fejjel

már ritkán állok sámlira hogy valamit elérjek

most máshol nyújtózom, mondjuk 
a felsőoktatásban,
hogy legyen amit szüleimnek fölmutatni, 
hogy a rokonok elnézzék nekem, 
ez végülis magasabb végzettségű

mama, itt mi történt?
már gyerekfejjel, mondja, megbabonázott,
hogy mi történik, mi van egyre följebb

most is lehorzsolom a térdem 
rossz irányba megyek
kék-zöld foltokat gyűjtök, mint egy gyermek 
a kezem tintafoltos

ez folyton ír és ír -  mit tehetünk, magasabb végzettségű 
nem sokkal büszkélkedhetnek a szüleim 
a rokonok előtt

mama, itt mi történt?
nem tudom, miért nem fodrász akartam lenni, hanem 
űrhajós, mint valami fiú

de aztán jöttek a fülbevalók, ablakon kiszökések, 
kimaradások, barátok, sörök -  úgy éreztem, kikötöttem a holdon 
és kicsit később holdfényversek voltak, 
a fönségest kutattam, mint a látnok Macernis

a műrepülés végül nem jött össze

most is
tériszonyom van 
a magasban

LÁSZLÓ NOÉMI fo rd ítá sa i
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FERDINANDY GYÖRGY

A szabadságról
Napjainkban kevés szó van, amit sű

rűbben ismételgetnének embertársaink. 
Elnyűhetetlen fogalom: jelenthet szabad
napot, munkaszünetet, zavartalanságot, 
autonómiát. Nem is folytatom.

És most itt egy íróember (egy skribler) 
szabadságáról szeretnék néhány szót ej
teni. Arról, amit nekem jelentett és jelent, 
mióta az eszemet tudom.

Hát az első időkben, eszmélkedésem 
idején, nem sokat. Természetesnek tűnt, 
hogy lehet, avagy nem lehet magvalósíta
ni dolgokat. Én szűkös lehetőségeim kö
zött is -  ha lehet így mondani — szabadnak 
éreztem magam. Döntéseket hoztam, nem 
tépelődtem elvont, elméleti dolgokon. Erre 
nevelt világom: iskoláim és munkahelyem.

A helyzet 1956-ban megváltozott. Elő
ször a forradalom napjaiban, majd amikor 
az úgynevezett „szabad világba” kerülve 
észrevettem, hogy az értelmetlen szabad
ság sem jobb, mint volt a szabadság hiá
nya a vasfüggöny mögött.

*

Ezekből az első időkben született írása
imból idézek.

„Június 18-a volt, tombolt a Rajna völ
gyében a tavasz. Az egyetemen már befe
jeződött a tanítás, értesítettek, hogy átve- 
hetem a bizonyítványomat.

Francia civilizációt tanultam, ez volt a 
legrövidebb kurzus. Úgy gondoltam, hogy 
amint végzek, hazamegyek. Addigra ott
hon is, mint mondtuk, »rendeződni fognak 
az állapotok.«

Vagyis hát két rajtam kívül álló hata
lomtól, az orosz hadseregtől és a franciák 
ösztöndíjától függött ott, a szabad világ
ban is az életem.

Befordultam a diákkocsma, Victorie aj
taján. Lediplomáztam! Madarat lehetett 
volna fogatni velem!

A sűrű füstben, a tükör alatt, már ott 
ültek a többiek. Babó, a balettáncos, Sző
lő, a bokszoló, és Mező, a zsebtolvaj. A fél
lábú Verné bácsi és kis Alex. — Leveled 
van! -  fogadtak.

Akinek nem volt bejelentett kéglijük, 
itt, a tükör szegélyébe dugva kapták a 
postájukat.

-  Ezt olvasd el! -  mondták, és elém tol
ták a Derdiéres Nouuelles-1, a kelet-fran
ciaországi napilapot.

Ekkor, ebben a pillanatban kezdődött 
számomra a száműzetés. A címoldalon 
ismerős arc nézett velem farkasszemet. 
Nagy Imre, 1956 miniszterelnöke!

Olomszürke csend ült a teremre. Nagy 
Imrét kivégezték! Nem volt amnesztia! El
maradt az ígért közkegyelem. Az ember
arcú szocializmussal végzett az idegen, 
megszálló hatalom.

Hazakészültünk valamennyien, de er
ről ettől fogva szó sem lehetett. Emig
ránssá váltunk egy csapásra. Honta
lanokká, mint a körülöttünk vegetáló 
világháborús öregek.

Aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is XIX. * *

Ez lett számomra a szabadság. Értel
metlen kallódás a »művelt Nyugaton«. 
Ekkor kezdtem megírni ’56 igaz törté
netét. Mire megtanultam franciául, ez a 
munícióm is elfogyott.”

Egy másik írásom már ebben a légüres 
térben született.

„A rádióban Alain Delonról, a francia 
színészről beszélnek. Nekem pedig egy 
párizsi társam  jut eszembe. Égy írópa
lánta, aki belefáradt a visszhangtalan- 
ságba, és főbelőtte magát. Hogy hívták? 
Nem emlékszem a nevére. Csak egy új
ságban olvastam az esetet.

Alain Delon valami nagydíjat nyert, és 
nekem elszorítja a torkom a szégyen és a 
rémület.”

*

Értem én, hogy mindezeket máskép
pen éli át, aki 1956 után nem szedte a 
nyakába a világot. Aki otthon maradt.

„Nem élhetek szabad életet ott, ahol be 
voltam zárva” — írja a rendszerváltozást 
követő szép világban Kertész Imre. Majd 
a koncentrációs táborok szomszédságá
ban, Berlinben kezd új életet.

„A szabadság!” -  teszi hozzá Vajda Mi
hály. „Végül is mire jó? Végül is mire volt 
jó, mondják meg nekem!”

Dehát nekünk kell kormányoznunk az 
országot. „A szabadság olyan, amilyen, 
de végül is nekünk kell élni vele!”

Fel van tehát adva a lecke. Ma, h ar
minc évvel a rendszerváltás nagy nyitá
sa után, végre a szabadság „szép, okos fi
ai” lehetünk. Levetkőzhetjük az örökölt 
önmarcangoló gyűlölködéseket.

„Szabadság! Te szülj nekem rendet!” -  
írta  annak idején József Attila. Rendet, 
igen, mert ennek az új világnak is van
nak törvényei. Ezeknek kell most megza
bolázni a szabadságomat.

íme, mi minden jut az ember eszébe, 
amikor fél évszázados száműzetése után 
hazatér.

Lakó voltam
( je g y z e te k )

Úgy éltem le az életemet, hogy nem 
volt házam és hazám. Lakó voltam három 
kontinensen. Más szóval, volt lakhelyem, 
postai címem. Otthonom annál kevesebb.

Most, vénségemre, a régi házban ér
zem először ha nem is otthon, de a sajá
tomban magam. Belakom a padlást és a 
pincét, kutakodom a kacatokban, amit 
szegény anyám a manzárd és a bunker 
között rámhagyott.

Van itt minden: matracok, Singer var
rógép, üres képkeretek. És ez a kemény
fedelű füzet. „Éakók nyilvántartása -  tíz 
évig megőrzendők”, áll a penészes papí
ron.

Mert hogy itt is lakók éltek évszáza
don át. Lények, akiknek nem volt ottho
nuk ez a ház, ahol én anno gyanútlanul 
leéltem boldog gyerekkoromat. Emberek, 
akiknek még a nevét se tudom.

Olvasom a foszladozó füzetet, a „betű
soros nyilvántartásra vonatkozó magyar 
királyi rendelkezéseket”.

„A lakókat tintával kell beírni” -  áll a 
belügyminiszter rendeletében. „A beírt 
adatokat pádig vakarással olvashatat
lanná tenni tilos.” Végül, a hatósági kö
zegek felszólítására bármikor fel kell mu
tatni az iratot.

Nem vagyok hatósági közeg, most még
is — nem tíz, ötven év után! — leporolom, 
beleolvasok.

*

A „kötelező rovatok” címszó alatt felso
rolásra kerülnek a lakók személyi adatai, 
vallásuk, foglalkozásuk, a be- és kiköltö
zés ideje. És hogy milyen minőségben él
tek itt, természetesen.

A nyilvántartásban, ábécésorrendben, 
nem kevesebb, mint negyvennyolc név 
szerepel. Tíz év alatt ennyien laktak a 
házban, ami -  a közbejött sajnálatos ese
mények miatt -  csak most, vénségemre 
lett újra otthonom.

De kezdjük az elején! A borítón elmosó
dó pecsétek sora látható. Fent Budapest 
székesfőváros bélyegzője, alatta az élel
miszerjegyek, ez m ár nyilván a háború 
alatt. Végül, a kerületi rendőrőrs stemp- 
lije, egy koromfekete, fenyegető pecsét, 
ha valaki ne adj’ Isten ismeretlen hely
re távozott.

És jönnek, hosszú sorban, mindazok, 
akik életük egy pillanatában itt, a mi te
tőnk alatt húzták meg magukat.

Ács János háziszolga az első. Három
éves lehettem, amikor egy reggel meg
láttam  őt a gyermekszoba ablaka alatt. 
O ültette a cseresznyefát, ami túlélte a 
világháborút. Fehér, húsos gyümölcsének 
ma is érzem az ízét, amikor már régen el
pusztult az a fa.

János nem maradt sokáig nálunk. Ami 
megmaradt róla: párás, őszi reggel, és 
egy húszéves fiú a gyerekszoba ablaka 
alatt.

» > »  folytatás a 16. oldalon
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» > »  folytatás a 15. oldalról

Orvos apám nem barátkozott az u t
ca német környezetével. Vele csak azok
hoz jártunk  át, akik valahonnan mesz- 
sziről kerültek ide. A püspökladányi 
Tímárékhoz, akik hatan zsúfolódtak ösz- 
sze a szoba-konyhás házmesterlakásban. 
Lengyelékhez, akik két évig maradtak 
itt, valamikor a negyvenes évek elején.

Tunyogi, egy kőműves, hajnaltól estig 
harsányan fújta a divatos nótákat, me
netdalokat. Vele volt egy emlékezetes 
esetem: megvette tólem apám csákóját. 
Fényes egypengőst kaptam érte, emlék
szem, apám fejcsóválva csinálta vissza a 
furcsa üzletet.

Apa szívesen szóba állt a frajlányokkal 
is, akik németre tanítottak. Amíg csak 
szigorú anyám ki nem adta az útjukat.

*

Ő nem barátkozott a személyzettel. 
A cselédlányokkal is szüntelenül vesze
kedett. Egy Somfai nevű nyilas házmes
ter, foglalkozására nézve rendőr — erre jól 
emlékszem -  kardlappal verte a falat az 
ablakunk alatt. Üvöltözve rohant a ház 
körül, anyánkat az albertirsai kertész, 
Jankovszki Pista mentette meg.

Gelencsér úrral egy francia légijára
ton kerültem össze. Amikor megmondta 
a nevét, rákérdeztem, hogy annak idején 
hol lakott. Kederült, hogy a mi utcánk
ban, Budán. Aztán landolt velünk az Air 
France, és én nem árultam  el, hogy mi
lyen régen ismerem Gelencsér urat.

Következik a sok gyereklány. Volt kö
zöttük, aki ham ar továbbállt, másokat 
kis híján örökbe fogadtunk. Egy Majsi 
nevű alföldi kislány még évekkel később 
is felkeresett. Akkor, a háború után, már 
anyánk lakott a cselédszobában, én meg 
valahol túl a Pocsolyán, Amerikában. El
tűnődhettünk a világ furcsaságain.

Németül tanultunk, annakidején ez 
volt a divat. Szüleim németajkú peszton- 
kákat vettek mellém, burgenlandi kis
lányokat. Lenke, Mária, Anna, mind az 
osztrák határról érkeztek, egyik a másik 
után.

Szalmaszőke bakfisok voltak, hozták 
magukkal a szókincsüket és a szokása
ikat. Soha nem felejtem el, állva pisiltek, 
és még csak fel sem emelték színes szok- 
nyácskáikat. Akkor, vidéken még nem 
hordtak bugyit az asszonyok. Szétrakott 
lábbal, terpeszben öntözték a virágokat.

Ötéves lehettem, a homokozóban ku
porogva szereztem első anatómiai isme
reteimet. A homokozókról még ma is ők 
jutnak eszembe. A kislányok, akik türel
mesen elviselték komiszkodásaimat.

A lakók névjegyzékében Oberfellner 
Lenke, Mosonszentjánosban született, 
utána két mosonszolnoki lányka, Weis 
Mária és Würtzinger Anna következett. 
Foglalkozásuk „gyereklány”, mindhár
man római katolikusok.

Én ham ar megszerettem őket. De va
jon ők hogy érezhették magukat, szám
űzetésben, egy idegen világban, tizenhat 
évesen? *

*

A k i fertelmes, legyen fertelm es ezután is X V I.

Vidám fiúcska lehettem, nem szeret
tem a szomorú történeteket. Pedig hát 
körülöttünk, a háború közepén, nem vol
tak  ritkák a drámai helyzetek. De én 
még ezekről is csak mulatságos emléke
ket őrzök. Mint az emlékezetes találko
zás osztrák nevelőnőmmel, 1945 kora ta
vaszán, a romos Sashegyoldalon.

Rabovszky Alfrédnét, Tantét, kibom
bázták.

— Képzeljétek! — mesélte valahol a 
Nagysalló utca sarkán. -  Nem volt időnk 
leszaladni a pincébe, magunkra zártuk a 
garderobe ajtaját.

— Azután — mesélte kacagva — lefújták 
a fliegeralarmot, és mi nem tudtunk ki
jönni. Pedig kint várt csak ránk a meg
lepetés: az épület leszakadt. Mi meg fent 
kuporogtunk a szekrény ajtajában, két 
emelet magasan.

-  Um Gottes Willen! -  kiáltotta anyám. 
És mit csináltak?

-  Vártunk. Majd csak felmászik értünk 
valaki!

Tante harsányan nevetett. Az, hogy 
most hová mennek, eszébe sem jutott. Mi 
pedig befogadtuk őket.

Üvöltöttem a gyönyörűségtől. Tante és 
kislánya, Ellyke, ezentúl itt fognak lakni 
velünk! Ezt a találkozást százszor is el
meséltem. Az, ami ezután történt, a foly
tatásból valahogyan kimaradt.

Rövidre fogva. Rakovszky úr eltűnt a 
Don-kanyarban. Ellyke megbetegedett. 
Egy szerzetes iskolában voltam bentlakó, 
amikor eltemették. Rakovszkyné magá
ra maradt. Múltak az évek, és ő kitartó
an várta a férjét. Akkor már egyre rit
kábban érkeztek a hadifoglyokat szállító 
vonatok. És vitte a virágot Ellyke sírjára.

Tehette: kertészetben dolgozott.
Nem kérvényezte, hogy visszahonosít

sák. Ide kötötte minden. Szomorú rész
let: még anyámmal sem tarto tta  a kap
csolatot. Huszonöt forint lakbért fizetett. 
Az elismervényeket én vittem át neki.

Amikor most, fél évszázad után, haza
települtem, a régiek már nem éltek. Tan

téról senki sem tudott. Visszament volna 
Bécsbe, ahol 1902-ben született? Kering
tek róla mindenféle legendák. Hogy néha 
még látták: végigsétál az utcán, és meg
áll a ház előtt. Nézi a lakók névjegyzékét 
a kertkapuban.

Ellyke -  Eleonóra -  sírját nem ta lá l
tam. A háborús halottakat már exhu
málták fél évszázaddal Budapest ostro
ma után. A Rakovszky név nem szerepelt 
a temető irataiban.

Törékeny, szőke lány volt. Az arca még 
felvillan előttem, ha a régiekről álmo
dom.

*

A lakók névjegyzéke nem csak az ide
genekre vonatkozott. A szabályok alól a 
rokonok sem képeztek kivételt. M árpe
dig a háborúnak túlélői voltak. Alig ült 
el a fegyverropogás, a romok alól előke
rültek a kibombázott rokonok.

-  Hová jöttök! — kiáltották anyánknak. 
Itt csak egy lakható szoba van!

— Az nekünk éppen elég lesz! — vála
szoltuk.

így kezdődött közös életünk Edit né
nivel és Lajos bácsival. Akik -  kislá
nyukkal, Mercikével — már elfoglalták a 
nagyszobát.

Nagy civódások között teltek-múltak a 
hónapok. A bácsi ittasan té rt haza min
den este, a néni zokogott. Mercikét a ka
tonák elől rejtegették. Nem tudom, med
dig ta rto tt volna ez a vircsaft, de egy 
szép napon beállított Mercike testvér
bátyja, Bubi. Németországból jött, ott 
már szélnek eresztették a hadifoglyokat. 
Nénémék átköltöztek egy másik romos 
lakásba, Mercikét eljegyezte egy szom
széd fiú. Lajos bácsi egy osztrák láger
ből küldözgedte a képeslapokat.

Elfoglalhattuk a nagyszobát. Nem so
káig örültünk: hamarosan beállított egy 
másik kibombázott család, Jenő bácsi
ék. Ok is hárm an voltak, de szerencsé
re csak rövid időre m aradtak. Osztály
idegennek nyilvánította és kitelepítette 
őket az új hatalom. Róluk a lakók nyil
vántartásában csak ennyi állt: foglalko
zása: ügyész. És hogy ők is római kato
likusok.

A Hortobágyról egyenesen nagyszüle
iül kriptájába kerültek. Nagyapámék az 
ostrom utolsó napján telitalálatot kap
tak. A szomszéd házról az én címjegy
zékemben nem szerepeltek részletesebb 
adatok.

M aradtunk mi öten, apám, anyám, 
testvéröcsém és kishúgom. De ez itt a 
régmúlt. A boldog békeidők króniká
ja nem ide tartozik A házunk az utol
só békeévekben épült. Apánk hat évig 
élt velünk, a nyilasterror őszén a Zrínyi 
utca egy szám alá költözött. Ez persze 
bizonytalan adat. Az illegalitásban élők 
nem verték nagy dobra a címüket.

Mi pedig itt, ahová most, ötven év 
után, én is visszatértem. Ahol lett újra 
házam és hazám. Ha ugyan van még ér
telme a szónak: otthonom. Azóta, túlélő, 
itt ülök, apám íróasztalánál, anyám arc
képe alatt. Nem történt semmi: írom to
vább a penzumomat.
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Búcsú egy felfedezőtől
Hantz Lám Irén (1937-2019)

Hantz Lám Irén tevékeny életére gon
dolok, amelynek szellemi gazdagságát itt, 
most csak jelezni lehet.

„Megszerettem Amundsen alakját, aki 
tudományos pontossággal, fantaszti
kus akaraterővel, felkészüléssel szervezi 
meg az Antarktisz meghódítását” -  val
lotta egyik egyetemi kurzusára, az An
tarktisz tárgyúra emlékezve.

A csaknem negyven éve tartó, munka
társi, baráti kapcsolatunknak köszönhe- 
tó'en ismerem pályáját, és bár ő mintegy 
mentegetőzve „idejétmúlta idealista beál
lítottságát” emlegette — emlékezzünk hát 
kedves nevetésére — , leginkább felfedező- 
nek látom Hantz Lám Irént, Irocskánkat.

Miféle tengerek, hegységek, masszívu
mok, oázisok felfedezője lehetett ő, aki
nek egyetemi oktatói pályáját a politikai 
éghajlatok hét tanévnyire szabták, s aki 
Európa határain csak hatvanadik életé
ve küszöbén jutott túl? (Ekkor tapasz
talta a Keresztül-kasul Amerikán című 
könyvében később leírtakat.) Negyven 
év távlatából visszatekintve úgy vélte, 
a sorsfordulat javára szolgált, nem lett 
az egyetemi munkahely bizonytalansága 
miatt megkeseredett ember, felőrölt lel
ki erővel, ambícióval. Középiskolai taná
ri feladatai közt a román tannyelvű Pe
dagógiai Líceumban (1969-1979), majd 
a Brassai Sámuel Líceumban a tanítást 
gyakorló hallgatók munkáját irányítva 
örült, hogy szakmailag, emberileg ha
tott a tanítványaira. Az ő szavával élve:

T 0 R 0 C K Ó
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„nem a falaknak beszélt”. A Brassaiban, 
ahol 1980-tól 1994-ig, nyugdíjas koráig 
dolgozott, kivitte a diákokat az iskolafa
lak közül; torockói kirándulásaik idején 
ismerte fel, hogy a gyönyörű természeti
kulturális örökség módszeres látogatá
sára nem adottak a feltételek. „Torockó 
lelkem egyik részévé vált. Szellemi és fi
zikai munkám áll abban, hogy a brassa- 
is gyerekeknek otthonuk lett Torockón 
a Tobiás-ház révén 1993-ban” -  vallotta 
később. „Fantasztikus közösségi élmény 
volt az építés, valaminek a létrehozása” -  
emlékezett a torockói közösségi ház fel
avatására.

Örült, ha Torockó, továbbá Reményik, 
Aprily személyisége ismerőjeként ta r
tották számon, Torockónak és Torockó- 
szentgyörgynek lelkes kutatótevékenysé
ge nyomán -  később angolra is lefordított 
-  helyismereti könyvet szentelt, továb
bá Enyednek is (Város az Őrhegy alatt. 
Nagyenyed szóban, képben, 2002). A város 
festőművésze, a Thorma János-tanítvány 
Vass Albert képeiből, de Torockó-tárgyú 
képekből is rendezett kiállítást az általa 
alapított Tóbiás Éva Galériában. Naptá
rakat szerkesztett erdélyi festőművészek: 
Vass Albert, Dóczyné Berde Árnál, Gruz- 
da János és saját testvére, Jeneyné Lám 
Erzsébet munkáit felhasználva, ötletesen 
népszerűsítve. Ez volt a célja a Páll Lajos- 
költeményekből és festményreprókból 
összeállított, ajándéknak szánt kötetével, 
a 2013-ban publikált Szivárványrenddel 
is (megjelenésüket, sajnos, a művész nem 
érhette meg).

Testvérére, Lám Erzsébetre művészi 
naptárral, orosz anyanyelvű, versked
velő édesanyjára interjúiban, családtör
téneti írásaiban emlékezett (lásd Emlé
kek búvópatakja, 2014). „Ez óriási dolog, 
amikor eredetiben tudod olvasni a művet, 
mert a lelkületét jobban érzed [...] Ez a 
fajta másság gazdagabbá és szebbé tette 
az életemet, és jobban megértem azokat 
az embereket, akik szintén kettős kötő
désűek” — mondta egyszer.

Édesapja, Lám Béla szellemi öröksé
gén is érdemben munkálkodott, nem
csak A körön kívül bővített kiadásával 
és orosz fordításának szorgalmazásával, 
hanem személyes írásai közreadásával 
(Lírai feljegyzések egy kolozsvári polgár
család életéből, s. a. r., gond. Kv., 2002); 
Aprily Lajost, Mannsberg Árvédot, Re
ményik Sándort, Olosz Lajost is jelen
tő baráti körét szövegekben, képekben 
megjelenítő könyvében (Lám Béla levele
zése Aprily Lajossal, Mannsberg Arvéddal, 
Olosz Lajossal és Reményik Sándorral,
2005); ezt a családi örökségként értelme
zett irodalomolvasói, mikrohistoriográfu- 
si érzékenységet jelzi A lámpagyújtogató. 
Reményik Sándor élete képekben és ver
sekben című kötete (2007) is. Saját ma
gyar költészeti preferenciáit jelzik köny

vei versmellékletein túl az antológiák: 
Az erdőn túl Aprily- és a Benéz a havas 
Reményik-verseket művészi fotókkal ki
egészítő, illetve kolozsvári templomokat 
tárgyul választó képes-verses ajándék
könyvecskéi (A templom arcai, amelynek 
második kiadása 2011-ben -  A kolozsvá
ri Farkas utcai református templom kép- 
ben-szóban - , képanyaga révén László 
Dezsőnek is emléket állít, és a Templom a 
Főtéren -  a kolozsvári Szent Mihály-temp- 
lom képben-szóban, 2012).

A hogyan kellene élni kérdésre tapasz
talatai és tiszta értékrendje alapján vá
laszolta, hogy szépen és jól... „mindig 
színvonalasan és lélekkel” kívánt mun
kálkodni. Abban „a bizonyos viharos, fur
csa, nehézségekkel, ideológiákkal telített 
20. században” — hogy az ő szavaival él
jek -  adatott élnie, és kicsit ebben a mos
taniban is, amelynek értelmezéséhez még 
nincs meg a kellő távlatunk.

Ő a környezet értékeire, történeté
re hívta fel figyelmünket, a tanulás le
hetőségét: felfedezte, hogy ki lehet lépni 
a nyilvánosság elé saját koncepciójú ki
állítással egy Reményik-évfordulóra a 
családjában megőrzött anyagok és saját 
gyűjtése alapján, nyugdíjasán, sőt fizi
kai-lelki gondoktól gyötörten is keresni 
lehet az értelmet kisvilágunkban: össze
kapcsolva a már-már egymástól elszaka- 
dókat: természeti környezetet és emberi 
alkotást, családot és közösségeket, csalá
di múltat és unokák által a jövőnek szó
ló üzenetet.

Felfedezte, hogy az ember saját világa 
is Antarktisz: összefüggésekben létezik. 
Édesapjáról mondta: „Erőt merítek gon
dolataiból.”

„A haláltól nem rettegek,
De töprengek a pusztuláson,
Csak lelkes művem — erre vágyom -
A napvilágot lássa meg!”
(Lermontov)

Erőt merítő, erőt adó ember, Isten ve
led! Lelkes műved velünk marad.

Kolozsvár, 2019. szeptember 16.
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A fantasyvilág m ítoszai (5.): 
Richard A. Knaak és a sárkányvilág
Azt, hogy a szabadúszó élet nehéz, ta

lán Richard A. Knaak tudja a legjobban. 
Az 1961-ben Chicagóban született szerzó' 
több szakmát is kipróbált, amíg úgy dön
tött, hogy kamatoztatván addigi olvasói él
ményét, hivatásos fantasyíróvá válik. Saját 
bevallása szerint André Norton gyakorol
ta rá a legnagyobb hatást, de kedvencei kö
zé tartoztak az olyan klasszikusok is, mint 
Edgar Allan Poe vagy Robert E. Howard. 
Knaak legtöbb könyve olyan franchise-ban 
íródott, amelyek nem a sajátjai, hanem be
dolgozza azokat a számítógépes játékok vagy 
RPG-k által már addig a pillanatig népsze
rűvé vált világokba. Ilyenek a Dungeons & 
Dragons Dragonlance sorozata, a World of 
Warcraft, a Diablo vagy az Age of Conan szá
mítógépes játékok univerzumainak keretei 
közé elhelyezett történetek. Teljesen saját 
alkotás azonban a Sárkányvilág (Dragonre- 
alm) univerzum, amely a maga tizenhárom 
(olykor több vagy kevesebb) sárkánykirályá
val, a komor, sejtelmes, de sokszor mégis re
ményteljes hangulatával, komplex jellemű 
szereplőivel és rengeteg titkával -  gyakor
latilag minden új kötettel új rejtély vagy 
probléma merül fel, ami addig vagy nem lé
tezett, vagy csak magvában volt elhintve 
valamelyik mellékepizódban -  viszonylag 
hamar népszerű lett. Jobban mondva ki
alakult a maga kis rajongótábora, saját fan 
arttal és Wikipédia-aloldallal. Kaz, a mi- 
notaurusz, Halálszárny (Deathwing) sár
kány, az Állatok Ura és sok más népszerű
vé vált fantasy-karakter megalkotója talán 
ebben a regényciklusban érte el eredetiségé
nek kiteljesedését. A sorozat legelső könyve, 
a Tűzokádó sárkány (Firedrake) 1989-ben je
lent meg, és szinte azonnal -  az akkor indult 
Griff-könyvek sorozatának köszönhetően 
-  1990-re már megvolt a magyar fordítása 
is. A későbbi kötetek azonban már nem je
lentek meg magyarul, ennek valószínűleg 
marketinghez köthető okai lehetnek, mivel 
maga a kötet kedvező fogadtatásra talált ol
vasói rétegének körében. A sorozat második 
darabja, a Jégsárkány talán a legtöbb nyelv
re lefordított kötete a sorozatnak. Gyakorla
tilag a szerző 1989-ben négy kötetet adott ki, 
melyekkel lefektette a Sárkányvilág univer
zumának alapjait, a későbbi években pedig 
rendszeresen, de bizonyos időbeli távolsá
gokkal jelentetett meg új köteteket. Legu
tolsó sikerkönyve, a 2018-ban publikált Rex 
Draconis ugyanakkor nem kapcsolódik szo
rosan ehhez a világhoz, úgyhogy valószínű, 
a közeljövőben még fognak megjelenni köny
vei e témában.

A Sárkányvilág univerzuma első ráné
zésre sokszereplős, gyakorlatilag azonban 
viszonylag egyszerű. Egy kontinensen -  a 
későbbi kötetekből derül ki, hogy van még 
más is -  sárkányok, emberek és más fajok 
is élnek. Egyes fajok -  tatuszerű Quellék, 
óriásmadárszerű Fürkészek -  a sárkányok 
uralmát megelőzően uralkodtak, az embe
rek ideje pedig csak eljövőben van. Az el
ső regény cselekményének korában a ti
zenhárom sárkánykirályból tizenkettő van 
életben: közülük a legbölcsebbet, a Bíbort 
megölték a lázadó emberek, jobban mond

va közülük a legerősebb mágus, városa pe
dig, ami a birodalom legnagyobb és legér
tékesebb könyvtárának is otthont ad, egy 
griffon uralma alá került. A sárkánykirá
lyok közül a legerősebh és az első számú 
uralkodó -  császár vagy Királyok Királya 
-  a mindenkori Arany sárkány. A többiek 
is mind egy-egy színről vagy elemről van
nak elnevezve, mely egyúttal szoros kap
csolatban áll tulajdonságaikkal is. A Kék 
például tengeri sárkány, a Zöld egy nagy 
kiterjedésű erdőt ural, a Jég az északi je
ges földek uralkodója, a Vas a hegyekben 
élő bányásztörpék uralkodója, és így tovább. 
Két érdekes karakter a Kristály és a Vihar 
sárkánykirályok, akik maguk is külön tör
ténetet kapnak a sorozat folyamán. A sár
kánykirályok szövetsége tartja fenn ural
mukat sárkány és ember alattvalóik felett, 
de ugyanakkor egymás között is megy az 
ármánykodás, cselszövés. Az emberek ere
dendően gyengébbek, mint a sárkányok, 
nem beszélve az óriási fizikai és mágikus 
erővel bíró sárkánykirályokról, de születnek 
közöttük mágusok, akik képesek legyőzni 
akár a királyokat is. A mágikus képessé
gekkel születni kell, és a haj ezüst csíkjai 
jelzik a varázserő mértékét. A sorozat első 
kötetében felnőtté és legerősebb mágussá 
váló Cabe Bedlam, a Bíbor sárkányt elpusz
tító Nathan Bedlam unokája. Természete
sen Cabe Bedlam esetében az ilyesmi nem 
marad következmények nélkül, értsd alatta 
jó pár sárkánykirály kiiktatását.

Felmerül a kérdés, hogy mennyiben más 
ez a mágiával átitatott és mitikus lényekkel 
megtöltött világ, mint a többi fantasy-uni- 
verzum. Túl azon, hogy történetei olvasmá
nyosak, nem nélkülözik a párbaj- és csata
jelenetek dinamizmusát, amit párbeszédek, 
töprengések, moralizálások sora szakít meg, 
valamint tájleírásoké. Ezek az elemek más
hol, más művekben is fellelhetőek. Ami ki
emeli a Sárkányvilágot a fantasy-világok 
tengeréből, talán az, ahogyan érzékelteti a 
szerző a hatalmi játszmákat, az árulások és 
cselszövések sorozatát, a szövetségek meg
kötését és felbomlását. Ezeket kevesen tud
ják jobban érzékeltetni Knaaknál, aki úgy 
közvetíti az eseményeket meghatározó in
formációkat, hogy egy bizonyos szintű misz
térium, homály azért megmaradjon. Erre 
álljon a következőkben példaként az aláb
bi részlet, az Arany sárkány által vezetett 
egyik stratégiai megbeszélés leírásából:

„Valami, aminek meg sem kellett volna 
születnie, üvöltött fel a Kivan Grath mélysé
geiben. Az Arany ügyelt arra, hogy ne árul
jon el semmiféle érzelmet, csak magában 
átkozódott. A másik három Sárkány Király 
körbe lesett, nyíltan megrázta őket a síron 
túli hang. A félig rejtett Madracon nem lát
szott érzelem.

Az uralkodó gyorsan improvizálni kez
dett. Testvérei felé hajolt.

-  Én vagyok a Sárkány Királyok ura! Aki 
nem engedelmeskedik, ám lássa annak kö
vetkezményeit! Aki elárul, az meghal! A Vas 
és a Bronz légiói már megtapasztalták ezt!

A sárkányok megremegtek. Az Arany elé
gedetten bólintott. Csak hadd csodálkozza

nak uruk ismeretlen szolgáin. Ez majd segít, 
hogy rövid pórázon tartsa őket.

-  Elbocsátalak benneteket! Vörös testvér, 
ne hibázz! Ha győzöl, nagy jutalom vár, ha 
nem, az egyetlen jutalmad a fájdalom lesz!

-  Értem, uram! -  A Pokol Fennsík királya 
hagyta el utoljára a termet, az esze a Dago- 
ra Erdőség gazdagságán járt, azon gondol
kodott, mit is fog majd tenni, ha megkapja.

Az Arany egyedül maradt. Egyedül, kivé
ve a varázsló Madracot. Az uralkodó kísér
teties vendégéhez fordult. Úgy vélte, hogy a 
boszorkánymester az egyetlen, akiben iga
zán megbízhat. Madrac szavaiból kiérződött, 
hogy a rombolás és a halál a lételeme. Sok 
tekintetben rokonlelkek voltak.

-  Nem feledkezem meg rólad, Madrac.
-  Örülök, hogy szolgálatodra állhatok, Ki

rályok Királya.
-  Szolgálataidért gazdag jutalomban 

fogsz részesülni.
Az Arany nem említette, hogy a varázs

ló díja halál lesz, ha túljutnak ezen a vál
ságon. Rokonlelkek, talán, de éppen ettől 
válhat Madrac rendkívül veszélyessé a je
lenlegi krízist követően.

-  Elegendő Griflánt és ezeket az új Mes
tereket elpusztítani.

A sárkányuralkodó bólintott. Gondolatai 
már máshol jártak.

-  Még sok mindent végig kell gondolnom. 
Elbocsátalak.

Madrac meghajolt, és eltűnt a sötétben. 
Az Arany leghűségesebb szolgája megint 
felüvöltött. A gondolataiba temetkezett 
uralkodó elvonult, hogy megetesse kedven
cét. A teremben égő néhány fáklya kihunyt, 
hamarosan sötét lett. A csekély fényben egy 
árnyék formálódott, amely egy köpönyeges 
és csuklyás figura alakját öltötte fel. Mad
rac. Bár a Sárkány Uralkodó szolgái ott rej
tőzködtek a terem rejtett sarkaiban, nem 
vették észre a betolakodó jelenlétét. A va
rázsló felnevetett, nevetésében halál és ré
mület visszhangzott. És első alkalommal 
történt meg, hogy hátravetette a csuklyát az 
arcáról. Azaz arról, amit arc helyett viselt.

Lehet, hogy mosolygott...”
A világ szereplői akkor sem vegytisztán 

jók vagy rosszak, ha alaphelyzetben mégis 
csak azok. Sárkányokról derül ki, hogy nem 
is olyan szörnyűségesek, és emberekről -  fő
leg a farkaslovasokról -  hogy nem feltétlenül 
jók. A sorozat kötetei önmagukban is önálló, 
elejétől végig élvezhető történetek, bizonyos 
szintű kapcsolódással egymás között. Akik 
szeretik a sárkányokat és a dinamikus le
írásokat, azok számára különösen ajánlott.
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A bűn fekete 
ajkairól fütty  
süvít
A román filmgyártásra nemigen jellemző 

a noir műfaj hatása, így amikor a Cannes-i 
filmfesztiválon 2019-ben versenyzett az el
ső hamisítatlan darab Corneliu Porumboiu 
rendezésében, s a hírek vívódó és morózus 
nyomozót jeleztek, aki antihősként korrupt, 
és pengeélen táncolva érvényesíti saját ér
dekeit a törvény két ellentétes oldalán ál
ló szervezetek egymás elleni kijátszásával, 
továbbá mérhetetlen szépségű és titokza
tos végzet asszonyát mutattak az előzete
sek, nos, egy ilyen film kihagyhatatlan él
ménnyel kecsegtetett. Nyilván, a kritikusok 
kötelezően aktualizálják a noir besorolást 
egy neo előtaggal, mintegy jelezve, hogy a
21. század második évtizedében forgott film 
mindössze stílusjegyeiben hasonlít az előző 
század 40-es és 50-es éveiben készült ame
rikai elődökhöz, amelyek, tudjuk, egy ponto
san meghatározott korszak termékei voltak, 
és sajátos formanyelvüket egyenlő mérték
ben megszabta a második világháború glo
bális traumája, a genderkérdés akkor még 
fel nem ismert dilemmája és a cenzúra.

INEMATOGRÁF

A román-francia-német koprodukció
ban készült La Goméra viszont kimondot
tan a román korrupció aktuális társadalmi 
traumájából merít lendületet. A korrupció
hoz szorosan köthető tömeges elvándorlás 
jelenségét is érezni véljük a háttérben, ame
lyet sok elemző a második világháborús la
kossági veszteséggel hoz párhuzamba, és a 
román rendőrség is gyakran kényszerül se
gédkezni a Nyugat-Európában működő vagy 
ottani kapcsolattal rendelkező román bűn
bandák kézrekerítésében, továbbá a társa
dalmi nemi szerepek is sajátos értelmezés
sel bírnak a hazai hétköznapokban, illetve 
a közvéleményben. így hát úgy érzem, szo
rosan vett politikai értelemben Porumboiu 
filmjét szükségtelen neoként előcímkézni. 
Klasszikus noir ez minden ízében — a kont- 
rasztos fekete-fehér színvilágot leszámít
va -, csak hát román noir, amely zsáner bá
tor felvállalásának most érkezhetne el az 
ideje. A La Goméra ilyenformán a műfaj is
kolapéldája hazai közegben. AZ ősdarab. Ha 
úgy tetszik, nulladik típusú románosítása a 
noirnak, és a román újhullám lassú lecsen
gésével, abból stilisztikailag kinőve vagy ve
le keveredve is kézenfekvő filmtörténeti for
dulatot hozhatna.

Vaskos csalódásra adhat okot viszont a 
forgalmazók által csaliként alkalmazott 
„vígjátéki” besorolás, a játékidő felénél ennek 
egyértelmű jele volt a nézők egyrészének tá
vozása a multiplex moziteremből. A narratív 
megoldások, a fordulatok viszont valóban ezt 
a besorolást követelik. Az idősíkokat Porum
boiu korántsem indokolatlanul összekeveri, 
és így kezdetben arról értesülünk, hogy a 
Kanári-szigetek egyikére megérkezik Cris-

ti (Vlad Ivanov), egy merev, látszólag ret
tegő, moccanni alig merő, és ettől gesztu
saiban szegény rendőr, akit larger than life 
spanyol bűnözők kényszerítenek megtanul
ni egy füttynyelvet, mert... még nem tud
juk, miért. Aztán visszaugrunk az időben, 
és Cristit a gyönyörű Gilda (Catrinel Mar
ion) egy expliciten ábrázolt üzekedést köve
tően veszi rá az utazásra, mert kötelező mó
don ki kell szabadítania egy bizonyos Zsoltot 
(Sabin Tambrea) a bukaresti rendőrség elő
zeteséből, hiszen ez saját érdeke is, ugyan
is nem lenne kellemes rá nézve, ha kollégái 
értesülnének, hogy heroincsempész bűnban
dával működik együtt évek óta. Váltakoz
nak az idősíkok: Cristi sok pénzt parkol az 
anyja pincéjében, de az idős hölgy (Szőnyi 
Júlia) egy takarítás alkalmával megtalálja, 
és a pénzt az egyháznak adományozza. An- 
tihősünk fülig szerelmes lesz Gildába, ezért 
a rendőrséget távol tartaná tőle, de vágyai 
netovábbját a sok millió eurót mozgató spa
nyol banda vezére kinyírná, mert hatalmas 
összeget nyúlt le tőle. Szóval az összekuszá- 
lódott szálak, a bármelyik beszélt nyelvet 
mássalhangzók egybevonásával alkalmazó 
füttydialektika (amely valóban létezik, La 
Goméra szigetén mai napig vígan alkalmaz
zák a bűnözők) kissé félszeg elsajátítási fo
lyamatai, Cristi a maffiabandát és a rend
őrséget is kiszolgáló játékának nem kevés 
izgalmat hordozó fejleményei, illetve, és nem 
utolsósorban, a többször szerepeltetett két
csillagos szállodához leginkább kapcsolható 
pastiche-ai Porumboiunak, amikor klasszi
kus amerikai és európai filmeket idéz meg, 
valóban eltolják a film hangvételét egyfaj
ta humoros thrillerbe, ám éppen itt érhető 
tetten a rendezőnek az alkotást egységesen 
megillető főhajtása.

Az amerikai noirok ugyanis a mai néző 
számára viccesek. Még a rajtuk felnőtt kri
tikus szemében is azok, amikor negyvenva- 
lahány éves fejjel egyik-másik darabot új
ranézi. Azóta többszörösen összekeveredtek 
a zsánerek, és a noirt vágástechnikai újítá
sokkal és aktuális problémákkal frissítet
ték fel a rendezők, a klasszikusok ezekhez 
képest inkább hatnak gyermeteg alap
konfliktusokat görcsösen dramatizáló ma- 
csó színdaraboknak (kevés kivétellel), mint 
ami eredeti szándékuk volt. A filmtörténeti 
idő múlása kegyetlenül elbánt velük, és ma 
már mindössze a muzeális nosztalgia élteti 
őket azok számára, akiket egykor még ra
bul ejtett a bűn ilyenfajta esztétikája, vagy

tudtak belőlük vélt vagy valós életleckét 
meríteni. Porumboiu ehhez a filmtörténe
ti értékhez nyúl vissza, és pusztán annyi
ban aktualizálja, hogy a bűnös város sze
repében nem nyirkos sikátorokat, hanem 
Bukarest posztszocialista szürke-fehér pa
norámáját pásztázza, a nyomozati ügyosz
tály élén Magda áll, aki mindenki máshoz 
hasonlóan korrupt, tehát a férfiak világát 
egy romlott nő uralja (nőfőnököket az egy
kori noirok még nyomokban sem tartalmaz
tak), és az elbeszélés részévé tesz pár olyan 
elemet, amelyeket cinkos kacsintásul szán 
a film vájtszemű szerelmeseinek (a naivan 
betolakodó és pórul járt amerikai rendező, 
a Psycho zuhanyjelenetének merőben más 
végkifejletű rekonstrukciója, a szellemváros 
érzetét keltő, és akár egy igazi noir forgatá
si helyszíneként is funkcionáló kietlen stú
diódíszlet stb.).

Porumboiu rendezői szándéka látszólag 
kettős, egyik poétikai, másik politikai. Egy
részt a noir formanyelvi eszközeivel patinás
sá tesz olyan jeleneteket, amelyekhez hason
lóknak az utómunkái során a mai rendezők 
többsége inkább a másodpercben mérhető, 
ide-oda kapkodó vágást részesíti előnyben 
(Porumboiunál mozdulatlan és hosszan ki
tartott premier plánok, az autó szélvédőjén 
keresztül türelmesen követett útszakaszok, 
visszafogott és minden zenei aláfestés nél
kül zajló akciójelenetek vannak), másrészt 
azt az aktualitását sosem vesztett helyze
tet vázolja a noiri etikához visszanyúlva, 
hogy a jogszolgáltatás problémái változat
lanok, a bűnben és a bűnösen szerzett pén
zen osztozó elemeket a törvény mindkét ol
dalán megtaláljuk, ebből a slamasztikából 
pedig a vívódó férfileiket a szerelem menthe
ti csupán ki, miután átmenetileg felfüggesz
tett erkölcsi tartásáért alapos büntetésben 
részesült. Ősidők ősgondolatai, kétségkívül, 
ám Porumboiu kezében jótékonyan frissül
nek, jóllehet a rendezés korántsem tökéletes. 
Minden apró hibája ellenére a La Goméra 
méltóan képviseli Romániát a 2020-as év 
eleji Oscar-versenyben.

La Goméra, román-francia-német film, 
97 perc, 2019. Rendező és forgatókönyv
író: Corneliu Porumboiu. Operatőr: Tu
dor Mircea. Vágó: Roxana Szel. Szerep
lők: Vlad Ivanov, Catrinel Marion, Rodica 
Lazár, Sabin Tambrea, Szőnyi Júlia, Agustí 
Villaronga, Cristobal Pinto, Téglás István, 
George Pistereanu.
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B A R T H A  R É K A

Márpedig én 
ellenállok!
A

A, mégsem...
Mindmostanáig mélységesen elítéltem, 

amikor szenzációhajhász tévéműsorok vezetői 
a közönségből rángattak be „áldozatokat” kü
lönböző', pontosan kiszámított jelenségek de
monstrálására. Beráncigálták őket a porond
ra, azok meg csak álltak ott félszegen egyik 
lábukról a másikra: még a fehér egerekben is 
több tartás lehet, amikor hasonló célokra, bár 
nem hasonló figyelemmel kísérve használják 
fel őket. Ez a manipuláció legszemenszedet- 
tebb változata, amelyben nagyjából két szerep 
különül el élesen egymástól: a manipulátoré 
és az áldozaté (a folyamat nézője csak áltatja 
magát, hogy belőle nem lehet bármelyik pil
lanatba kizsigerelt kísérleti nyúl).

Az erkölcsi fölény fitogtatása itt pontosan 
addig tart (és egyáltalán nem hiszek abban, 
hogy ez egyénenként és alkatonként változ
na), amíg az erkölcsi ítélet megfogalmazójá
ból nem lesz egy ilyen zsánerű kísérlet tárgya, 
amíg nem rajta „kerül bemutatásra” az, hogy 
miként is játszódnak le a manipuláció külön
böző, egymásba kapcsolódó folyamatai.

Nos, ez a kissé hosszú felvezető konkré
tan arra szolgált, hogy előkészítsem a tere
pet azoknak a helyzeteknek, a szerepeknek 
és érzelmi töltetnek, amelyet a nagy-britan- 
niai Pickled Image társulat két, kezdetben 
teljesen klasszikusnak tűnő bohóca idézett 
meg az alatt a másfél óra alatt Sepsiszent- 
györgyön, amelyben részleteiben mutatta be 
rajtunk, nézőkön, hogy körülbelül mennyire 
„nehezen” válhatunk a manipuláció legtöké
letesebb eszközeivé. A Coulrophobia (Bohóc
fóbia) című, angol nyelven játszott produkci
óban ehhez különösebb beleegyezésünk sem 
szükségeltetett, nem kérték tőlünk. Csupán 
a színházjegyet a bejáratnál, ami viszont nem 
jegyezte egyszersmind azt is: mennyire mély
re kívánunk menni a színpadi játékba... Bár 
ez nyilván egy ennél sokkal bonyolultabb és 
vitathatóbb kérdés...

P  EÁTRUM

Adam és Dik, két cirkuszi bohóc jelent meg 
kezdetben a lágyan megvilágított, kartondo
bozokkal telidestele rakott színen, amelyből 
már érteni véljük a „kulrofóbia” elsődleges je
lentését: a szimpatikus bohócoknak fóbiájuk 
„támad” a saját világuktól, amelyben lélegez
ni sem lehet már, annyira telerakták karto
nokkal. De ez a fojtogató jelleg még nem telep
szik ránk, nem érezzük nyomasztónak ezt az 
improvizáltként ható kartonvárat vagy -lera- 
katot. A kartonnak amúgy sincs súlya, emiatt 
különösebb veszélyt sem jelenthet, ugye... Ól
mos súlya attól lesz ennek a lágy barnás tér
nek, hogy kiderül: történetünk két szereplője 
tulajdonképpen menekülni próbál onnan, és 
minden, amit tesznek — pótcselekvéseik hosz- 
szú sorozata — valójában azt szolgálja, hogy 
megoldást találjanak a menekvésre. De ezt 
még mindig csak poénnak vesszük, amolyan 
cirkuszból ismert — két vadállatos mutatvány 
között elsütött -  ártatlan bohóctréfának...

Részben ez a tévképzet is okozza a vesz
tünk: nézőként összerakható kulturális elő
ítéleteinkben a bohóc ártatlan csínyeket 
elkövető síró-nevető figura. (így, a sepsiszent
györgyi PulzArt fesztiválon látott produkció 
után azon is elgondolkodtam, hogy a gyer
mekem világról kialakított friss, szennyezet- 
len szemléletében a klasszikus, „ártalmatlan” 
bohóctréfa nem értelmezhető-e valamiféle ag
resszióként? Na de inkább menjünk tovább a 
színpadi sztoriban...)

Lassanként arra is fény derül, hogy Adam 
és Dik „pótcselekvései” korántsem ígérkeznek 
veszélytelennek, ártalmatlannak. Úgy pécé- 
zik ki a nézőket az egyre durvább tréfáikhoz 
-  van, akinek a zokniját húzzák le egy egészen 
komplex bábjátékhoz, másoknál viszont a ne
mi szervük hosszúságát firtatják egy „kitalá
lós” játékban -, hogy az itt egyáltalán nincs 
belekalkulálva: mik lehetnek a pszichés ho- 
zadékai annak, ha valaki például szó szerin
ti zaklatásként éli meg azt, hogy egyszeriből 
színpadi szereplőt csinálnak belőle... Van itt 
mindenféle „poén”, amelyben ez egyáltalán 
nem téma: „menekülős” játék, amely a néző
tér széktámláin való spontán lépdelésben ölt 
formát, mintha csak a promenádon sétálna a 
két bohócfigura, de van még improvizált, csi- 
pogós műanyagjátékokból „egybehangolt” ad 
hoc zenekari játék, illetve színpadon kialakí
tott fodrászszalon is, netán koktélparti vagy 
éppen vadnyugati jelenet, esetleg párizsi 
gyertyafényes, romantikus vacsora kartoné
tellel és angolosan kitekert francia mondatok
kal. És valamennyi jelenetet többszereplős
ként kell elképzelni, hiszen különböző korú, 
visszafogottabb vagy éppen oldottabb nézőket 
ráncigái be Adam és Dik, némiképp annak il
lusztrálására is, hogy itt senkit nem véd sem
mi attól, hogy „színésszé” váljék egy-egy tréfá
jukban. Úgy elszabadul a „tréfálkozás”, hogy 
a játék végére már alig marad kicsit meg nem 
taposott, színpadra nem ráncigáit, műanyag 
labdával meg nem dobált, vagy különböző po
énok céltáblájaként ki nem pécézett néző.

Ha mindezt pusztán csak olvassuk, bizo
nyára két dolog ötlik fel bennünk: 1. ez az 
egész mennyire megalázó (ez korántsem eny- 
nyire egyértelmű, hiszen a szüntelen nevetés 
végigkíséri a produkció leggroteszkebb pilla
natait is), 2. a hatalmaskodó két bohóc fék
telen játékának mi vethet itt gátat? Ez utób
bi kérdésre adható válasz illusztrálja a brit 
bohóctréfa nagyszerűségét, árnyaltságát, hi
szen a manipulációnak nem csupán két fogas
kerekét mutatja be, hanem a teljes gépezetét. 
Adam és Dik ugyanis főként egy „felsőbb ha
talom” mennydörgő haragja miatt nem mer 
kilépni végleg a kartonvilágból... Amikor pe

dig szembesülünk azzal, hogy aki megféke
zi őket ebben, tulajdonképpen az az alig egy
méteres, élettelen bohócbábu, akit ők maguk 
hívnak létre, és akit tulajdonképpen mérhe
tetlen gonoszsága kelt életre és helyez a két 
hús-vér bohóc fölé, akkor igazából bele is bor- 
zongunk ennek a szimbolikájába. Hányán le
hetünk a nézőtéren abban a helyzetben, hogy 
életünk valamelyik szakaszában egy parányi 
gonosztól való félelmünk annyira fölénk ha
talmasodott, hogy fejünkre nőtt, az uralta egy 
darabig az életünket úgy, hogy rosszabb eset
ben maradandó sérüléseket okozva sodorta 
veszélybe az életünk?

Nos, a parányi gonosz felbukkanása a szí
nen (miután a két bohóc „felépítette” őt előző
leg, utalt rá), a Bohócfóbia című előadás kulcs
jelenete, amely által merőben más értelmet 
nyer ez a kifejezés: meglehet, a nézőnek a sok 
„zaklatás” nyomán kialakult egy saját, kü
lön bejáratú bohócfóbiája, de kérem, itt még 
maguk a bohócok sem mentesek a saját, kü
lön bejáratú bohócfóbiájuktól. Ez egy állandó
sulni látszó rettenet, amelyben istenigazából 
a félelem kelt életre mindent: nézőkként fé
lünk a két gátlástalan bohóctól, de a két gát
lástalan bohóc is fél egy másik, kisebb, de go
noszságában egyáltalán nem elhanyagolható 
„nagyságú” bohóctól... És ennek a sztorinak 
látszólag soha nem szakad vége.

Vagyis igen... kell keresnünk magunk he
lyett bohóchelyettesítőket (mert a bohócvilág 
nem maradhat bohóctalan, ez itt maga a tör
vényszerűség). Ez a színpadi történet bohócai
ra ugyanúgy érvényes volt, akár a Sepsiszent- 
györgyön kétszer is játszott brit bohóctréfa 
közönségére. Adam és Dik két „gyanútlan” 
nézőt rángat be a színre, és „meggyőzi”, hogy 
bújjon bele a jelmezébe. Ahogy a kénysze
rűség szülte bohócok öltöznek, úgy válnak 
meztelenné a „valódiak”: csak a bohócarcuk, 
-sminkjük és -orruk marad. így hát bármeny
nyire próbálnak kiszállni fojtogató világuk
ból, a bohócjegyeik akkor is megmaradnak, 
bármikor készen állnak egy újabb ínycsik
landó manipulációra.

És a rontás általánosnak mondható: nincs 
már néző, aki el ne hinné magáról, hogy ő 
bármikor alávethető egy újabb, ugyanilyen 
töltetű eseménynek.

Ezért, azt hiszem, a katarzis ezúttal elma
radt...

Pickled Image -  Nordland Visual Theat
re, London. Coulrophobia (Bohócfóbia). Kon
cepció és szövegkönyv: Dik Downey, Adam 
Blake és John Nicholson, szereplők: Dik Dow
ney és Adam Blake, látvány: Pickled Image és 
Emma Powell, rendező: John Nicholson.

20 HELIKON



KOVÁCS-ÚJSZÁSZY PÉTER

Csak az idegenség
Lőrincz P. Gabriella negyedik kötetét 

az idegenségérzet jellemzi. A versbeszé
lő rácsodálkozik a világ szimmetriájára, 
a sablonosságra, ami eluralkodott a nö
vényeken és színeken: „Itt megszabták a 
színeket/A zöld egyhangú unott [...] Tö
kéletes és szimmetrikus bokorban/Ido- 
mított vadak játszanak” (Másutt). A jól
nevelt vadállatok megjelenítése által az 
urbanitásreprezentáció egy új válfaját 
tá rja  az olvasó elé a szerzó'. A nagyvá
ros mint a bűn melegágya toposz már a 
XIX. század második felében is népszerű 
volt. Lőrincz P. azonban más perspektí
vából közelíti meg a városi környezetben 
tenyésző gonoszság témakörét. A szim
metrikus bokorban a tökéletesnek álcá
zott és h itt városkép metaforája fedez
hető fel. Az említett metafora mentén a 
vadak is kizárólag idomítottak lehetnek, 
azaz a destruktív energiák csak a civi
lizáció színfalai mögött szabadulhatnak 
fel, a potenciális megfigyelőktől távol. 
A Másutt versbeszélője csalódott. Nem 
tud mit kezdeni a másik világ egyhan
gúságával: „Itt más mint otthon/Nincse- 
nek csillagok/Lehullani sincs minek [...] 
Itt meghalnak akik élhetnének [...] Itt 
minden út egy irányba visz [...] Itt sem
mi sincs”.

k
„Én nem tudom hogyan kell/jól élni/ 

sosem értettem  az egyenleteket” — ál
lítja Matematika című versében a szerző. 
Az említett mű az idegenség egy másik 
alfajátjárja körül. Azt, amikor az egyén 
jelleme eltér a megszokottól. A Lőrincz 
P. versében felbukkanó különbség nem 
az individuum hatalm asságában nyil
vánul meg, hanem éppen abban, hogy a 
versbeszélő gyengébb, m int a másik vi
lág átlagembere: „vannak akik ismerik 
a számokat [...] a mindenség matemati- 
kája/a bőrük alá van róva [...] mindent 
megoldanak/ők nem szaggatnak fölösle
gesen sebeket” (Matematika). A különle
gességgel járó bonyodalmakról vall az 
Üveggolyó is. A vers címe mintegy elő
revetíti az alkotás témáját, azt, hogy az 
emberek közti kapcsolat a létezés legtö
rékenyebb aspektusainak egyike. „Néha 
ügyetlen vagyok/Nem ta rta lak  eléggé 
és elejtelek/Mint az üveggolyót” (Üveg
golyó). Hangsúlyos a részletek kidolgo
zottsága: az üveggolyóként elkallódó 
partner például a bútorok mögé gurul, 
vagy éppen a padló repedésében bújik 
meg, ahol új szeretőkkel kéjeleg. A szi
tuáció, miszerint az elveszett kedves új 
párra talál, tovább fokozza a versbeszé
lő idegenségét, aki nem ismerve a másik 
világ menetét, folyamatosan keresi az 
elveszett kincset: „Én hetekig kereslek 
[...] Meg kellene értened/Hogy mindig

megkereslek/Várj csak idő kell míg le
hajolok” (Üveggolyó). A versbeszélő arra  
is képes, hogy megszépítse az emberek 
közti távolságokat, önmagától független 
médiummá formálva az időt: „néha tu 
dom hogy szeretlek/de túl messze men- 
tél/nem baj/én sosem törődtem az idő- 
vel/sem gátammá/sem segítőmmé nem 
emeltem” (külön). Az idézett irodalmi 
mű ismét a részletek kidolgozottságá
nak vizsgálatára késztet. Az Üveggolyó
val ellentétben itt nem a lakás, hanem 
az erdő válik búvóhellyé, barangolá
sok helyszínévé: „ott reszketsz valame
lyik kő alatt a sárban/én hulló levelek 
között/a gombaillatú avarban lépkedek” 
(külön).

A kötetben szereplő versek egyik jel
lemzője a felsorolás. A módszer néhol 
igen nagy jelentőséggel bír, m ert foko
zódó feszültséget csempész az alkotások
ba: „És ott van az/Öngyilkos kezében/ 
Az áruló szájban,/A hazug szerelem
ben,/A rákos tüdőben” (Istentelenül). 
A kötetbe foglalt versek között feltűnik 
azonban olyan is, amely esetében a fel
sorolás túlterheltté teszi a vers mon
danivalóját. Ez a túlterheltség úgy jön 
létre, hogy egy-egy állítás relevanciája 
nem elég erőteljes ahhoz, hogy a költe
mény egészében megállja a helyét. Ez a 
probléma üti fel a fejét a Karrier című 
versben is. Bár az alkotásba olvasztott 
ellentét az eszmei és kézzel fogható kö
zött bámulatos, a felsorolás a vers vé
gére vontatottá válik: „De megszokod a 
penészt a falon/A rozsdás csaptelepet/ 
Az almában a férget a pókon a keresz- 
tet/A kutyán a bolhát” (Karrier). A pe
nész, a féreg és a rozsdás csaptelep bele
illik a költemény hangulatába. A kutyán 
élősködő bolhát viszont fölöslegesnek és 
tragikomikusságánál fogva a vers egé
szétől elütőnek tartom.

Érdekes kettősség jellemzi a versbe- 
szélő Istenről alkotott képét. Az Úr egy
szer mindenhatóként nyilvánul meg, aki 
tudja, kire milyen jövő vár: „Fejekben a 
mondat/Körbejár mert Te tudod/Hogy 
mi vár.../Rák vagy törés vagy ágytál...” 
(Körmondat). Máskor azonban átitatja 
az emberi tehetetlenség és szoborrá kö
vük „Az Isten is/hallgatag szobor/min- 
den meg van/írva/de olvasni már/nincs 
tovább/erő” (szobor). A vers zárógondo
lata a rra  is utal, hogy az idegenségér
zet hatására Isten eltörpülhet a félelem 
és tanácstalanság mellett. A világ, amit 
a versbeszélő körbejár és megtapasz
tal, nélkülözi a Megváltót, a gyógyulás 
csodáit: „A leprások leprások m arad
tak, /a vakok pedig vakok. [...] Mária el
vetélt. /Azt mondják, sokat stresszelt, / 
pedig szedte a terhesvitamint [...] Nem 
született meg Immánuel” (Alom havá
ban). A Te című versben a szerző an
nak ad hangot, hogy az ember sokszor 
képtelen az útm utatás szerint tisztel
ni Istent. A költemény elején megjelenő

fokozás azt szimbolizálja, ahogy a vers
beszélő igyekszik kipréselni magából a 
Teremtő irán ti alázatot, mégis egysze
rű beismeréssé válik annak tudatosulá
sa, hogy Isten mindenben ott van: „írom 
a porba, homokba, /Vésem a márványba, 
kőbe [...] Hogy Te! /Mert Te vagy a céda, 
a lator, /A teremtő és eltörlő.” (Te). Az Is
ten-em ber viszonyt jellemző kettősség 
könnyedén okozhatna törést a ciklus 
egészében. Bár verseiben ugyanakkora 
intenzitással éli meg az istenközeliséget, 
mint a hitetlenség hullámvölgyeit, még
sem érzem azt, hogy a szerző ellentmon
dana saját magának. Az új világ a kötet 
egészében domináló hűvössége elfedi a 
törés lehetőségeit.

A Tárgyak 2 azon versek közé tartozik, 
amelyekben a versbeszélő összeolvad a 
tárgyakkal: „Belénk simulnak/Beléjük 
simulunk” (Tárgyak 2), és az idő múlá
sával kacattá válik, megöregszik velük 
együtt: „Lesznek fontosból kacattá/Mint 
mi m agunk”. A vers ritm ikája mindvé
gig fenntartja az olvasó figyelmét, sor
ról sorra vezetve azt. A szerző ebben az 
esetben nem ok nélkül használja a rag
rímeket. Alkalmazásuk célja az ember 
és tárgy kapcsolatában megjelenő egy
mást kiegészíteni vágyás szemléltetése: 
„Nézem, hogy a tárgyak indulnak/Hoz- 
zájuk indulok/Belénk simulnak/Beléjük 
simulunk” (Tárgyak 2). A tárgyakkal 
történő spirituális interakció érdekes 
megközelítési módja annak, ahogyan a 
versbeszélő megpróbálja belakni az is
meretlen teret. M intha csalódott volna 
az élőlényekben és ezért keresi az élet
telen médiumok társaságát.

Lőrincz P. legújabb verseskötete egy 
olyan világba kalauzol el, ahol „a vakok 
botja nem fehér” (Másutt), ahol még á t
szállás előtt is nehéz megteremteni a 
biztonságérzetet.

Lőrincz P. Gabriella: Á t s z á l l á s  
e lő t t .  Kárpát-medencei Tehetség- 
gondozó Nonprofit Kft., 2018.
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Egy teljes írói pályakép
H orváth F utó  H anga -  

K urcz Adám  (vál., szerk.): 
Gion N ándor. Napkút Kiadó 
-  P etőfi Irodalm i M úzeum -  
Gion Nándor Em lékház, Bu
dapest -  Szenttam ás, 2018.

Hiánypótló és igazi cse
megének számító kötetet ta rt 
kezében az olvasó. A Gion Nán
dorról szóló monográfiából egy 
hallatlanul gazdag életút bon
takozik ki, az első lépésektől, 
ahogy a családi gyökerek és a 
szülőföld tája lassan irodalom
ba fonódik, a politikai kereszt
tüzekben való helytálláson át 
a szenttamási Gion-emlékház 
felavatásáig.

^Qülszöveg
A kötet tíz nagyobb egységre 

tagolt, az első (A magánmitoló
gia és az irodalom összefonódá
sa) családi gyökereket, a Helyi 
színek, kulturális kódok, regé
nyírás a szenttamási couleur lo- 
cale-hatásokat tárgyalja, miu
tán a szenttamási vonatkozású 
művekből kapunk ízelítőt. Nem 
marad el a diákéveket taglaló 
dokumentumok és önvallomá
sok sora, de a családalapítás 
időszaka, majd az immár ki- 
teljesedett, beérkezett író díj
nyertes regényrészletei, a mű
vésztársakról való reflexiók, 
a közéleti szerepvállalások sem. 
Az utolsó egység (A József Atti
la- és a Márai Sándor-díj után) 
egy életútösszegző interjút, 
egy terjedelmes bemutatkozó 
előadást, kiadatlan kéziratok
ból való szövegeket tartalmaz.

HANG-K.ÉP-ÍRÁ5

A kötetet rengeteg portré-, csa
ládi és kéziratfotó, anyaköny
vi kivonat, térkép, újságcikk, 
az egyes kötetkiadások, fordí
tások borítói, díjak és elisme
rések teszik teljessé. Az kötet 
Epilógussal -  a szenttamási Gi
on-emlékház felavatásának do
kumentumai, az emlékház bel
ső teréről készült fotók -, majd 
irodalomjegyzékkel zárul.

Külön elismerést érdemel a 
kötet szép kivitelezése: kemény
borító, minőségi nyomdatechni
ka, ami a fekete-fehér — egyéb
ként kiváló minőségű — fotókat 
is mintegy megemeli. A renge
teg kép, dokumentum önmagá
ért beszél, nemcsak kiegészí
tői, hanem egyenrangú társai 
a szövegeknek. Egyébként a 
Hang -  Kép -  írás sorozat, ami
nek keretében jelen kötet is 
megjelent, bevallott célja, hogy 
ezen hármas egység keretében 
adjon átfogó képet a választott 
szerzó'ró'l. Ez a cél a Gion-kö- 
tetben olyannyira megvalósul, 
hogy a képeket akár önmaguk
ban is lehet olvasni, egy külön 
világot nyitnak meg: az iroda
lom társadalmiságát.

A paródia határai
Pataki Tamás: Murokffy- 

ban vérré vá lik  az abszin t, 
és lóvá teszi a z  ördögöt. E lő
retolt H elyőrség Iróakadé- 
mia, Budapest, 2018.

A regény fülszövege alap
ján meglehetősen gyanakod
va vettem kezembe a kötetet, 
ez a Szindbád, Kakukk Mar
ci, Münchhausen báró alakjából 
összegyúrt hős mi újat tud még 
mondani a kedves olvasónak? 
Ugyanúgy a kor, a monarchia 
„boldog békeideje” annak legna
gyobb krónikása, Krúdy után? 
Aztán az első oldalak után úgy 
elolvadt a gyanakvásom, mint a 
tavalyi hó, látva, hogy ezt a ka
raktert nemhogy nem kell komo
lyan venni, de a borissza, nagy- 
dumás, nőfaló hős alakja, mint 
ahogy az egész regény, paródia 
a javából. A regény egyes fejeze
teit Murokffy Tódor változatos, 
humorral megspékelt kalandjai 
fűzik egybe, de ezek a kalandok 
külön-külön is megállnak a lábu
kon. A szerző -  első kötetesként 
külön dicsérendő -  nagyon érti 
a pikareszk műfaját. Tudja, ho
gyan kell az újdonságot adagolni 
és a kalandok végére több eset
ben tartogat egy-egy slusszpo
ént. Mondanom sem kell, ezek a 
legsikeresebb részek a regényben. 
Mesteri például, amikor A Vénu- 
szisták Szektája című fejezetben, 
a nők nadrágos-szivarozós „femi
nista” forradalma -  mintegy kitö
rés a szexuális tárgy szerepéből -  
nem várt megoldásba torkollik...

A regény végéig egységes, kö
vetkezetes nyelvi ötleteket, kifor
dításokat, rájátszásokat az olvasó 
hamar kiismeri. A szöveg mintha 
folyamatosan tűzijátékokat pat
togtatna, de sajna a tűzijáték is 
csak rövid ideig érdekes. A popu

láris regisztert megidéző, nyers 
erőt fitogtató leírások is közhelye
sek, mint ahogy az ördög legyőzé
se és az alvilági utazás is. Nem 
szólva a regény egészét átszövő 
erotikáról, amely nemcsak a ka
landok témája, de burjánzóan ba
rokkos hasonlatokban lépten-nyo- 
mon felbukkan. Persze, tudjuk, 
hogy a burjánzóan barokkos nyelv 
a paródia eszköze, de csak az ero
tika kedvéért csempészni bele 
az erotikát olyan szöveghelyek
be, ahol az nem indokolt, fárasz
tó és sok. Azért is szembeszökő a 
kontraszt, mert van, ahol nyelvi
leg telitalálat, mint a következő 
mondat hasonlatában is: „Én is 
észrevettem, hogy bíbor csíkok
kal karcolta teli a burkusok sze
mét a sör, s már beletorkoskodtak 
volna a világszép Katinkába is, 
kinek húsa kívánatos volt, mint a 
legzamatosabb körte, melyet még 
az igazi szeszmegissza is sajnál 
pálinkába főzni”.

P a t a k i  T a m á s  r e g é n y e  e l s ő  
k ö n y v k é n t  k ü l ö n ö s  f i g y e l m e t  é r 
d e m e l .  H a t á r o z o t t  é s  l e n d ü l e t e s  
b e l é p ő .

LAKATOS-FLEISZ
KATALIN
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ÉN M O ST  
NEM  TUDOK 
MENNI, 
DOLGOM VAN 
TÉNYLEG, 
NEM  KÉRSZ 
EGY CSIGÁT?

MILYET?
KAKAÓSAT?

ANNAK, VAN OTTHON NEGYVEN. 
NA JÓ MEGYEK,

e l p a s s z o l o m  VALAKINEK.

HÁZIÁLLATNAK?!

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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A gályarabság éveinek termése
Anni di galerának (a gályarabság éveinek) 

nevezte Giuseppe Verdi ifjúkora legterméke
nyebb, nagyjából 1843 és 1850 közé betájol
ható időszakát. Egymás után találták meg 
őt az új és még újabb operákra vágyó házak 
direktorai, s még javában dolgozott az egyi
ken, amikor már a következőnek a terveiről 
kellett referálnia megbízóinak. Hatalmas 
nyomás nehezedett rá. Ezért is izgalmas 
fejlemény, hogy csupán egy évvel a Nabuc
co (1842) elsöprő sikere után egy következő, 
nagy ívű történelmi opera is elhagyta műhe
lyét, amely azonban ismertségben-kedvelt- 
ségben messze elmarad a Nabucco mögött, 
jóllehet zenei anyaga bátran állhat bármely 
kritikus elé. Igazán kuriózumnak tarthatjuk 
hát, hogy a Kolozsvári Magyar Opera ím- 
hol előrukkolt A lombardokkal (teljes címe: 
A lombardok az első keresztes hadjáratban, 
amelyet aztán Verdi maga 1847-ben Jeru
salem. címen átírt a párizsi opera számára).

A négyfelvonásos opera szövegkönyvét -  
a Manzoni zászlaja alá besoroló Tommaso 
Grossi tizenöt énekes, vadromantikus epo
sza alapján -  a Nabucco librettóját is jegyző 
Temistocle Solera írta. A mű kétszeresen is 
milánói. Egyfelől a cselekmény jelentős ré
sze a Basilica di Sant’Ambrogio környékén 
játszódik, másfelől a zenedráma bemutató
jára 1843. február 11-én ugyancsak Milánó
ban, a Teatro alia Scalában került sor. Ma
gyarországon A lombardok csak 1974-ben 
jutott színpadra, Kolozsváron pedig az idén, 
a Bécsben élő Némedi Csaba rendezésében, 
Kulcsár Szabolcs vezényletével szólalt meg.

Bár többnyire nem szokás a „csúcsal
kotók” sorába emelni, most mégis így kell 
cselekednünk a díszlet- és jelmeztervező

vel, Gilles Gubelmannal. Némedi, Kulcsár 
és Gubelmann tudniillik két évvel ezelőtt 
a budapesti MüPában közösen dolgoztak 
-  egyáltalán nem mellékesen a Kolozsvári 
Magyar Opera kórusával is! -  Bellini A pu
ritánok című operáján. Már akkor beérett a 
„triumvirátus” tagjai között az a barátság, 
illetve kölcsönös szakmai rezonancia, amely 
egy kórusközpontú operaprodukció megva
lósítása felé nyitott perspektívát. Nem volt 
nehéz a kolozsvári intézménnyel szót érteni, 
hiszen a Magyar Opera idült Verdi-interpre- 
tátor (1851-től fogva mintegy tucatra tehe
tő az országos Verdi-bemutatók száma, ame
lyeket a kolozsvári zenés színház valósított 
meg!), így került sor arra, hogy a Traviata, 
a Rigoletto, az Aida, az Otelló, a Don Carlos 
s a többi „slágeropera” mellett ezúttal egy 
olyan kategóriájú zenedráma is a közönség 
színe elé jusson, mint amilyen A lombardok.

Mi tagadás, a belcanto-operák világában 
honos összes klisével megterhelt, bonyolult 
cselekmény, az eposzias hömpöly is oka le
het A lombardok visszafogott recepciójának. 
Ezen a nehézségen — a kolozsvári produk
ció alkotóinak egybehangzó véleménye sze
rint -  egyfelől a zenei szempontból grandió
zus Giselda-, Oronte- és Pagano-szerep tudja 
átlendíteni a néző-hallgatót, másfelől meg a 
kórus folyamatos és multifunkcionális je
lenléte. A lombardok kórusai ugyanis jósze
rével egyenrangú társai a nagy szólószere
peknek. A rendező Némedi Csaba legalábbis 
úgy véli, az énekkar pillére nélkül amolyan 
„félkarú óriás” lenne A lombardok. És való
ban, az énekkari részvétel egyáltalán nem 
pusztán aláfestő jellegű: a cselekmény to- 
vábbgördítésében, a cselekményszálak drá

maegésszé szövésében, a kollektív emlékezés 
és megjelenítés kifejezésében és súlyozásá
ban rendkívüli munka hárul a karra. En
nek felismerése nem kifejezetten nehéz, de 
hogy rendezőként (dramaturgként) meny
nyi és milyen teljesítmény húzódik meg az 
énekkar személyiséggé érlelése és az egyedi 
koncepciónak megfelelő finomhangolás mö
gött, az az operafogyasztó szeme és füle előtt 
rejtve marad -  csak a szakmai bennfentesek 
tudják, érzik, értékelik e munka volumenét.

A csúcsra járatott énekkar mellett per
sze a fentebb mondott szólószerepek kiosz
tása is nagy körültekintést igényel. A lom
bardok „castingolása” mindig is nehéz volt. 
Most azonban a kolozsvári változattal (de a 
bemutatóra előkészített első szereposztással 
feltétlenül) elégedettek lehetünk. A Paganót 
megjelenítő Kovács István (budapesti Ma
gyar Állami Operaház) a bariton és a basz- 
szus árnyalatait, drámaiságát és líraiságát 
egyaránt könnyed eleganciával produkálja, 
a Giseldát éneklő, ia§i-i születésű világsztár, 
Elena Mosuc pedig -  aki szoprán kategóriá
ban áprilisban elnyerte az Oscar della Liri- 
ca díjat — a drámai és a koloratúr profilok 
összeegyeztetésében a legjobbat nyújtotta. 
A Zsil-völgyi bányamozdony-vezetőből ope
raénekessé bontakozott kolozsvári Sorin Lu- 
pu (Arvino) és a helyi Magyar Opera közön
sége számára jól ismert és szeretett Pataki 
Adorján (Oronte) méltó partnereivé váltak a 
nagynevű vendégeknek.

JAKABFFY TAMÁS

A művész agyának  
szem fogakra van szüksége
Győrffy László következetesen határsértő poétikája a kortárs vi

lágtendenciákkal folytat párbeszédet, ugyanakkor mediális/tech- 
nikai értelemben is hihetetlenül sokszínű. A különböző médiumok 
eltérő érzékisége megbontja az egységes festői illúzió világát, egy 
olyan heterogén tapasztalatot kínálva a néző számára, mely a kiál
lítások laboratóriumi terében a testi-lelki komfortérzés totális fel
számolását célozza meg. Aki Győrffy művészetével szembesül, an
nak le kell mondania a humanista alaptételről, miszerint „otthon 
vagyunk” a világban. Az alkotások a kiszolgáltatottság antropoló
giáját teszik meg az emberi létezés alapjává, hiszen sohasem tud
hatjuk előre, holnap milyen formában, mutációban szembesülünk 
saját idegenségünkkel.

Győrffynél az „Én” nem univerzális, ismeretelméleti alany, ha
nem mindig valamilyen pszeudo-személyes megvalósulás, mutáló- 
dás és megsokszorozódás. A festmények állandóan visszatérő eleme 
az önarckép-motívum, a kvázi-referenciálisan is olvasható jelene
tek, illetve a magyar művészeti tér jelenségei-figurái felé való „ki
szólások”. Ez a konceptuális alanyiság fikciós és valóságeffektusok 
összjátékából termeli ki az Én kontextusát. Ez az Én nem koherens, 
hanem olyan szubjektum nélküli bensőségesség, mely képről képre 
artikulálja újra saját esztétikai-egzisztenciális kényszerképzeteit. 
Az egyszerre direkt és kifinomult művészeti-kulturális utalásokból 
egy mániákusan ismételt magánmitológiai kontextus épül ki, mely 
Georges Bataille-tól a Nine Inch Nailsig ível, de ezek a motívumok 
kisajátítódnak, a kvázi-referenciális „privát” jelekkel hibrid egysé
get alkotnak. Valójában lényegtelen, hogy mi egy adott elem valódi 
eredete, mert ez a poétika az Ént is idézi és szimulálja, miközben 
ezt a szimulációt el is szenvedi — valaki, vagy valami.

Az emberi alak is formátlan ebben a világban, vagyis a művek 
központi alakzatává a poszthumán perspektívából dekonstruált és

színre vitt „antropológiai töredék” válik. Bolyongó testrészek, me
lyek a legkülönbözőbb módokon találnak egymásra. Szöllősi Gézá
ról írott sorai saját testábrázolására is érvényesek: „Metódusában 
a fragmentum válik az egész helyettesítőjévé -  és mivel a nemi szerv 
épp olyan egyéni jegyeket mutat, mint az arc -  a művész formátlan 
húshalmazból építkező költészetében megszűnik a fent és a lent hi
erarchiája, s a metonímia lép a metafora helyére.”1 A test biológiai 
adottságainak deformációja a művészi képben az ember „semmire 
helyezettségét” (Helmuth Plessner) mutatja be, azt, hogy az ideali
zált humán forma -  ahogy a görög szobrok és műemlékek -  általá
ban töredék és/vagy rom.

Gottfried Benn a huszadik század elején megfogalmazta, hogy 
csak egy úton lehetséges kilépni a racionalitás kultuszában defor
málódó európai kultúrából, mégpedig az (ön)tenyésztés segítségé
vel, mely a mutációk szabadságát helyezi szembe az európai agy 
fennhatóságával.2 Ez nem fajnemesítést jelent, hanem a szellem 
tenyésztését. A művész agyának szemfogakra van szüksége, olyan 
szellemre, ami önmagát zabálja fel. Győrffy mutánsai és töredék
lényei ennek az (ön)pusztítással kiprovokált szabadságnak a bű
völetében születnek, hiszen a biológiát csak olyan radikális művé
szeti eszközökkel lehet privatizálni, melyek nincsenek tekintettel 
a szubjektum(ok) lelki avagy testi határaira, mert a létesülések, 
szökésvonalak és átalakulások poszthumán gazdagságát hirdetik.

NEMES Z. MÁRIÓ
J e g y z e te k
1 Győrffy László: A z  ö rd ö g  a  D N S -b e n . Balkon, 2011/2. 37 -40 , 38.
2 Gottfried Benn: S te fa n  G eorge  e m lé k e ze te . Ford. Kurdi Imre. In: uó': 
E sszé k , e lő a d á so k . Bp., Kijárat Kiadó, 2011. 127.
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Szeptember 5-8. között Serényen, Ke
lettől Nyugatig címmel, új helyszínen, 
a kalotaszentkirályi Ady Endre Általá
nos Iskolában szervezte meg tizennyolca
dik irodalmi táborát az Erdélyi Magyar 
írók Ligája (E-MIL). Vendégei az erdélyi 
és magyarországi irodalmi élet jeles tag
jai, valamint az E-MIL Méhes György 
alkotópályázatának felfedezettjei voltak. 
A rendszerváltást követően megjelenő', 
ám azóta megszűnt erdélyi folyóiratok
ról zajló kerekasztal-beszélgetések mel
lett felolvasások, könyvbemutatók is sze
repeltek a programban. Az idei vers- és 
prózaműhelyek résztvevői is bemutat
koztak a tábor közönsége előtt. A ren
dezvénysorozaton a következő alkotók 
léptek fel: Antal Balázs, Balázs-Bécsi 
Anna, Bálint Tamás, Boros Lóránd, Bor
sodi L. László, Csender Levente, Deme
ter Zsuzsa, Erős Kinga, Fekete Vince, 
Fischer Botond, György Attila, Horváth 
Benji, Karácsonyi Zsolt, Király Zoltán, 
Kuszálik Péter, Lövétei Lázár László, 
Márcutiu-Rácz Dóra, Molnár Vilmos, 
Papp Attila Zsolt, Sánta Miriám, Sántha 
Attila, Szalma Krisztina-Renáta, Ver
messer Levente, Vida Gábor, Visky And
rás és Zsidó Ferenc.

Szeptember 17-én megnyílt Bartis 
Attila A szigeteken című fotókiállítása 
Románia Nemzeti Művészeti Múzeumá
ban. A rendezvényt a bukaresti Balas
si Intézet szervezte, ünnepélyes megnyi
tóján Petrányi Zsolt művészettörténész 
mondott laudációt. A tárlatanyag egy 
jelentős része itt kerül nyilvánosságra 
először, és egészen október 17-ig tekint
hető meg.

hol

A PulzArt kortárs művészeti feszti
vált immár hetedik alkalommal rendez
ték meg Sepsiszentgyörgy több kulturális 
pontján, szeptember 19-22. között. Iro
dalmi meghívottjai Cserna-Szabó And
rás, Király Kinga Júlia és Lavinia Bra- 
niste voltak.

Izraelből, Törökországból, Horvátor
szágból, Szerbiából, Eszak-Macedóniá- 
ból és Ausztriából. Az esemény a Petőfi 
Irodalmi Múzeum (PIM) és a Magyar 
Irodalmi Jogvédő' és Jogkezelő Egyesü
let (MISZJE) közös szervezésében jött 
létre, párhuzamosan három helyszínen 
zajlottak az események. Többek közt 
olyan jól ismert szerzők voltak a fesz
tivál vendégei, mint Terézia Móra, Ti
bor Fischer, Szalay Dávid, Ágota Kris
tóf és Kun Árpád. A romániai fellépők 
közül André Ferenc és Horváth Benji je 
lentkeztek audiovizuális költészeti per- 
formanszukkal, a Beatwándorral, va
lamint az Élő Várad Mozgalom tagjai 
m utatták be Ady-előadásukat.

Demény Péter, Kovács András Ferenc, 
Láng Zsolt és Vida Gábor léptek fel Szé
kelyudvarhelyen, a Látó Irodalmi Est 
meghívottjaiként. Az esemény október 
3-án zajlott a Gondűző Étteremben.

PesText néven új nemzetközi irodal
mi fesztivál indult Budapesten szeptem
ber 24-28. között, Borders and Bridges 
címmel. A fesztiválra Európa és Ázsia 
több országából érkeztek vendégek,

Október 3-án Nagy Attila Égi tócsa, 
földi sár című kötetét mutatták be a ko
lozsvári Györkös-Mányi Albert Emlék
házban. A szerzővel Egyed Emese iroda
lomtörténész, költő beszélgetett.

Füst M ilán
VÍZSZINTES: 1. Füst Milán 
(1888-1967), költő, regényíró, 
esztéta műve. 11. Ugyanaz, la
tinul. 12. A közelebbinek. 13. La
tin kettős betű. 14. Olasz hármas.
15. Antonov jele. 16. Az irídium ve- 
gyjele. 17. Kar, angolul. 18. Azono
sak! 19. Száraz (klíma). 21. ... in
sanity; az erkölcsi gátlások teljes 
hiánya (angol). 23. Felöntött a ga
ratra. 26. Az Elba folyó cseh ne
ve. 28. Szemmel érzékel. 29. Pest 
megyei település. 31. Nedves pin
ce szaga. 32. Zsineg végei! 34. Ro
varok testrésze. 36. Fontos fém. 
38. Oda-vissza igekötő. 39. Ma
gyar Olimpiai Bizottság, röviden. 
41. Norma ...; M artin Ritt filmje.
43. Az összeadás szava. 45. Öntő
forma. 47. A virágrendezés művé
szete. 50. Zéró, másképp. 52. Vá
logatott (csapat). 53. Te és én. 55. 
Délnyugat, röviden. 56. Görög betű. 
58. Két előadó! 59. Ajak, angolul.

60. Hangos prépost! 61. Fed, borít. 
63. Lettország fővárosa.

FÜGGŐLEGES: 1. Polémia. 2. 
Cserépkályhát újraépít. 3. Farmer
márka. 4. Trade Mark, röviden. 5. 
Csillagászati tetőpont. 6. Tallinn ha
tárai! 7. Becézett Anikó. 8. Részecs
ke megengedett energiaszintje. 9. 
Nemzetközi, röviden. 10. Húst aprít. 
15. Ókori latin költő. 17. Bánsági vá
ros. 19. Rendfőnök. 20. Ütőhangszer.
22. A folt közepe! 24. Az alumínium 
vegyjele. 25. Maró folyadék. 27. Füst 
Milán műve. 30. Afrikai ország. 33. 
Borisz ...; Muszorgszkij operája. 35. 
Az olasz közmédia. 37. Spanyol au
tómárka. 40. Hangyalakás. 42. Ag
ráreszköz. 44. A gnú feje! 46. Mil
liliter, röviden. 48. Toronyiránt. 49. 
Spanyol barát! 51. Gabonát betaka
rít. 54. Gazdasági ág. 57. Kaluga fo
lyója. 59. Nyílás, népiesen. 61. Az át
ló közepe! 62. Annyi mint, röviden. 
63. Rügyszélek!

R. T.

A Helikon 2019/18-as számá
ban közölt Bonaparte Napó
leon tanácsa című rejtvény 
megfejtése: ha az éppen egy 
hibát követ el. 7 7 1 2 2 0 6 2 8 1 9 0 1 9
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