
IRODALMI FOLYÓIRAT .MEGJELENIK KÉTSZER EGY HÓNAPBAN KOLOZSVÁRON .XXIX. ÉVFOLYAM 2018.17. (751.) SZÁM -  SZEPTEMBER 10 .ÁRA 3 lej / 300 ft

Éltes Barna: Stáció 2
Lapszámunk 1., 4., 5., 7., 9., 11. és 16. oldalát a háromszéki 
Lakóca csoportnak a  C s í k s z e r e d á i  Megyeháza galériában Origó 
címmel n y í l t  k i á l l í t á s á n a k  a n y a g á v a l  illusztráltuk.

Z A L Á N  T IB O R  

E z ilyen bolt

Az ember árnyék álma 
... a lét egy pillanatra 
egyensúlyban áll

Pindarosz

Fröcsköl belőled az élet und  
or Üresek a verseid Mond 
ja k  neki S  ő  elhallgatja Ki 
égtél Túlhaladt a kor Érdek 
télén lettél És ő  bólint rá 
Hajdan bezzeg fiatalon a 
fékezhetetlen fenegyerek 
És legyintenek És rálegyint 
magára ő  is Kívül kerül

tél azon a körön ahol még 
valaki szám ít Mondják Pedig 
tudatlanok Fölöslegesen 
nem magyarázkodik Hogy önként 
hagyta ott a porondot És hogy 
magasról hugyozik az áhít 
atot követelő establish 
mentre Vasalt nadrágokra És 
felsliccelt szoknyákra A  divat

os együttesek neveit és 
lógóit skandáló trikókra 
S  főleg az ezeket magukkal 
együtt fenntartó élősködők 
re Hűségnyilatkozatoktól 
roskadoznak a kukák E lő  
re kitölthető nyomtatványok 
on lehet és kell vallani És 
árulni és eldobálni a

halhatatlanság nevű bordély 
ingyenbelépőjéért aki 
nek amije még van Amije 
m aradt Már ha volt Ez ilyen bolt 
Régen belátta hogy egyedül 
kell maradnia A  whiskyt bor 
ral más úgysem szereti Háttal 
Embernek Istennek Jelennek 
Háttal a csaholásnak a bár

milyen színű gyűlöletbeszéd 
nek A  papír hallgatásába 
zárkózott vissza Tudta minden  
nap után eljön az este A  
terasz magánya Szem közt a sár 
ga házzal A  fenyőre baglyok 
telepednek A  városi vér 
cséknél azért jobbak Hullámzik  
a kert füve Hangyák és holdfény

Nincs benne félelem A  gyűlöl 
etet nem ismeri A  megért 
és megbocsátás zarándokút 
ja it járja Ahol csak kő  Hol 
csak olthatatlan szomjúság Csak 
a halálos naptól fehérre 
szívott fölmeredő csontvázak 
A  tengerre vágyik A  tenger 
be bukó sirályokat nézni

Elundorodni a csőrükben 
vöröslő húscafatoktól A  
borzalom a szépség tükörkép 
e a fölismerés fénytörés 
ében A  távoli dombokról 
legördülő alkonyatba néz 
ni Hallgatni a kivégzésre 
parancsot adó dobok fürge 
pergését Semleges nembe át

tenni minden elkövetkezőt 
Hallgatni amikor bekötik 
a szemét Persze nem ilyen rom 
antikusan következnek el 
az idők Tart a kis belezők 
múlhatatlan évada Miéi 
ott összébb húzná magán a vil 
ágot valaki föltépi az 
oldalát Lecsapnak a sebre

a sirályok Vonszolódik az 
éjszakában Sebeit beköt 
özi a sötét A  Mars most van 
legközelebb a földhöz Kezét 
az ég felé emeli Üres 
ség mered vissza rá Háttal És 
nem nézni semerre Szétválasz 
tani a férgek percegését 
és a föld alatti zenéket

A jö v ő  n y o m o k b a n  
E rd é ly t ta r ta lm a z
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A • •• / /Ajovo  
nyomokban 
Erdélyt tartalmaz

Beszélgetés
Z á g o n i B a lá z s  ír ó v a l ,
f i lm k r i t ik u s s a l

— Igen sokrétű alkotó vagy: filmrende
ző', forgatókönyvíró, filmkritikus, a Filmtett 
alapítója, a Koinónia kiadó volt igazgatója, 
a Kincses Képeskönyv sorozat ötletgazdája, 
de az irodalommal kapcsolatban mégis leg
inkább a Barni-könyvek jutnak eszünkbe ró
lad. Idén jelent meg A Gömb című regényed, 
amellyel előreléptél egy korosztálynyit: a gye
rekirodalomtól az ún. ifjúsági irodalom felé...

-  A Barni könyve 13 éve jelent meg, ma
gukat a meséket 15-16 éve kezdtem írni. 
Kezdetben a fiamnak meséltem, aztán ő 
azt kérte, hogy egy-két mese róla szóljon. 
Később megfordult az „irány”, előbb leír
tam a meséket, és utána teszteltem rajta. 
A Koinónia kiadó akkori vezetője, Visky 
András, aki látta ezeket a szövegeket, azt 
mondta, hogy ha tudok 25 ilyen mesét írni, 
akkor megjelentet belőlük egy mesésköny
vet. A gondolat, hogy saját kötetem legyen, 
nagyon izgatott, úgyhogy igent mondtam, 
bár fogalmam sem volt, hogy meg tudom-e 
írni a 25 mesét -  de két év alatt sikerült, 
így született a Barni könyve, majd a Barni 
Berlinben meg a Barni és a lányok (ez utób
biban már az ikerlányaim, Barni testvérei 
is benne vannak), később pedig a Barniék 
tele. Tudni kell ezeknek a könyveknek a 
célközönségéről, hogy hogy szó szerint 
vesznek mindent. Ezért leginkább a törté
netek igazságtartalma érdekli őket, olya
nokat kérdeznek, hogy tényleg járt-e Barni 
Berlinben, és hogy hány éves. Ez utóbbi 
kérdésre pedig mindig más választ kellett 
adnom. És így el is jutunk oda, hogy miért 
írtam ifjúsági regényt: mert egy idő után

azt éreztem — nemcsak Barni, hanem a lá
nyok kapcsán is hogy szeretnék olyat ír
ni, amit ők szívesen elolvasnak. És ők bi
zony kinőttek a Barni-könyvek világából. 
A fiam pontosan 13 éves volt, amikor le
írtam az első sorokat ebből a regényből -  
és most, hogy leérettségizett, megjelent 
A Gömb, amit akkor kezdtem el írni, ami
kor 13 éves volt, és amelynek a főszerep
lője egy 13 éves fiú... Jót tett nekem és a 
regénynek, hogy közelről tanulmányozhat
tam egy 13 éves fiú lelkivilágát, nyelvhasz
nálatát, lázadásait. Most, hogy A  Gömb 
folytatását írom, a főszereplőm még mindig 
csak 13 és fél éves — ami Barnira viszont 
már értelemszerűen nem igaz. Viszont köz
ben a lányaim értek ebbe a korba.

-  Maradva még a gyermekeknek szóló 
könyveknél: az illusztrátor, Jánosi Andrea 
mellett a te nevedhez kötődik a Kincses Ké
peskönyv várostörténeti könyvsorozat. Ho
gyan született a sorozat ötlete, milyen volt 
a fogadtatása, és hol tart most a projekt? 
Van-e kedvenced az elkészült képeskönyvek 
közül?

— Történész barátokkal nézegettük a 
Barmit és a Hambecket, Xavier Hernández- 
Pilar Comes remek könyvét. Ez is egy so
rozatnak indult, de sajnos hamar vége lett. 
Ezek nem valós városok, hanem idealizált 
várostípusok voltak, különböző illusztrá
torok hihetetlenül aprólékos ceruzarajzai
val. És azt mondtuk, hogy miért ne csinál
hatnánk ilyet a saját városainkról, éspedig 
színesben. Már csak egy megfelelően te
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Kitalálója, sorozatszerkesztője és egyik szerzője a Jánosi Andrea rajzaival megje
lenő Kincses Képeskönyv című várostörténeti gyermekkönyvsorozatnak. Rendezője a 
Képzelt forradalom, avagy Osztrák-M agyar Románia, valamint A  püspök reggelije cí
mű dokumentumfilmeknek. Meseíróként 2005-ben debütál a Barni könyvével; a Barni- 
sorozatnak eddig négy kötete jelent meg. Legutóbbi munkája A Gömb című, idén meg
jelent ifjúsági regény.

hetséges és őrült illusztrátor kellett hozzá, 
ez lett Jánosi Andrea. Azóta testvéremmel, 
Bálinttal együtt öt erdélyi és két magyar- 
országi városról tudtunk könyvet írni-szer- 
keszteni. Kolozsvár a harmadik magyar 
kiadásnál tart, emellett angol és román 
nyelven is kapható. De a legtöbb nyelven 
Segesvár jelent meg: román, magyar, an
gol és német nyelven.

-  Bár mostanában ritka madárnak  
számít az erdélyi magyar irodalomban, 
A Gömb műfaja -  a disztópikus sci-fi -  nem 
ismeretlen nálunkfelé, gondoljunk csak a 
Mandics György -  M. Veress Zsuzsanna 
szerzőpáros vagy Dáné Tibor rendszerváltás 
előtti műveire. Másrészt a könyved egy mos
tanság népszerű irodalmi trendhez, Az éhe
zők viadala típusú regényekhez is kapcsol
ható. Hatottak-e rád ezek az előképek?

-  Olvastam az említett szerzőket, de 
hogyha hatottak is rám, nem tudatosan. 
De úgy gondolom, nem is az a feladatom, 
hogy tudatosan irodalmi előképekhez vi
szonyítsam a saját írásaimat vagy ezekből 
építkezzek. Tudattalanul persze beépülnek 
ezek a hatások, Mandicstól a Vasvilágok és 
a Gubólakók, vagy akár Jókaitól A  jövő szá
zad regénye, és természetesen A z éhezők vi
adala is.

-  Egyáltalán vállalod-e az ifjúsági iroda
lom címkét? A  regény felnőtt fejjel is élvezhe
tő, tanúsíthatom.

-  Amikor eldöntöttem, hogy a regény a 
jövőben fog játszódni, azt kellett kitalál
nom, milyen lesz ez a jövő. Azt találtam 
ki, hogy a regény világában városálla
mok vannak: izgalmasnak tűnt a gondo
lat, hogy nem egy globalizálódó, hanem 
egy fragmentálódó, lokalizálódó világ fe
lé haladunk, és ebből rengeteg minden kö
vetkezett. Ezek a vonatkozások valószínű
leg jobban érdeklik a felnőtteket, mint a 
tizenéveseket, vagy legalábbis másként ol
vassák. A  Gömbnek legalább három réte
ge van: először is a kalandregény műfaja, 
aztán egy szociografikus, társadalmi réteg 
(milyen lesz a jövő társadalma), illetve egy 
transzcendens, metafizikai-filozófiai szint: 
ez maga a Gömbbel való találkozás.

-  Érdekes, hogy a könyvben az a tény, 
hogy a globalizálódást felváltja egyfajta lo
kalizálódás, az, hogy a hangsúly a helyi 
döntéshozatalra helyeződik az állami vagy 
a EU-s helyett, korántsem pozitív folyamat, 
sőt kifejezetten riasztó eredményekhez vezet.

-  Nem önmagában ebből a folyamatból 
lesz baj, hanem a felhalmozott adósságok
ból. A regény egy összeomlás utáni idő
szakban játszódik, amikor a társadalom 
valamennyire magára talál, de a nemzet
államok, bár formálisan léteznek még, nem 
képesek kezelni a válságot — ezt a szerepet 
a nagyobb, erősebb, jelentős vonzáskörzet
tel rendelkező városok veszik át, amelyek 
egymással is rivalizálnak. A rivalizálást 
az is táplálja, hogy a főváros költözés előtt 
áll, mivel az alföldön elviselhetetlenné vá
lik a klíma. Az adósságválságból a kiutat 
a Nagy Kínai Újrakezdés jelenti, ami vala
miféle új egyensúlyt hoz létre, de egyúttal 
azt is kimondja, hogy a gyerekek megörök- 
lik a szülők és a nagyszülők adósságait,
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ez az alapfeltétele annak, hogy bármilyen 
városi szolgáltatásban -  egészségügy, ok
tatás -  részük lehessen. Akik ezt nem vál
lalják, azok kiköltöznek a városból, így jön
nek létre a kolóniák. Az öregek ellátásának 
problémáját — hiszen az átlagéletkor meg
növekszik, de a demográfiai mutatók to
vábbra is rosszak -  az állam és az önkor
mányzatok, mint valami döglött macskát, 
dobálják át egymás kerítésén, részben ez 
okozza a szakadást. Nem csoda tehát, hogy 
nyugdíjaslázadások törnek ki...

-  Ez a regényben nagyon szórakoztató és 
némiképp karikaturisztikus részeket ered
ményez, de ha jól belegondolunk, az arcunk
ra fagy a mosoly. A Gömb, mint minden jó 
sci-fi, a jelenlegi valóság egyes folyamatai
ból indul ki. Melyek ezek a folyamatok?

-  Fontos körülmény, hogy a regénybeli 
várost egy fal veszi körül. A könyv megje
lenése után elég sok politikai indíttatású 
kérdést szegeztek nekem ennek kapcsán, 
noha amikor írtam, akkor még nem volt szó 
menekültekről és migránsokról Európában 
vagy Magyarországon. A motívum egy má
sik élményemre vezethető vissza: Nairobi
ban, Kenya fővárosában láttam olyan elit 
lakónegyedeket, amelyeket fal vagy magas 
drótkerítés vett körül, és fegyveresek őriz
ték. Belegondoltam, milyen lehet a falon kí
vül élni, ez adta az alapötletet.

-  A  könyvet olvasva azt volt az érzésem, 
hogy a hasonlóság egyes helyszínekkel vagy 
állapotokkal nem feltétlenül a véletlen m ü
ve. Lokalizálható-e a történet?

-  Csak részben. Azt szerettem vol
na, hogy Közép-Kelet-Európában bárhol 
lejátszódhassák ez a történet, csak ennyire 
akartam lokalizálni. Vida Gábor, aki olvas
ta a kéziratot, azt mondta, hogy felismeri 
benne az erdélyi tájat. Én inkább azt mon
danám, hogy ez egy fiktív földrajz, amely 
nyomokban Erdélyt tartalmaz.

-  Nyomokban Kolozsvárt tartalmaz?

-  Érdekes kérdés, mert ha az ember is
mer egy várost, benne nő fel, hozzátartozik 
az életéhez, utána pedig kitalál, felépít egy 
fiktív várost, akkor az utóbbi óhatatlanul 
hasonlítani fog valamilyen mértékben az 
előbbire, mert az ember csak abból inspi- 
rálódhat, amit ismer. Tehát tartalmaz Ko
lozsvárt, de egy sor teljesen fiktív elemet is.

-  A  regényben van egy szerelmi szál is, 
a főszereplő, egy Vik nevű 13 éves srác, aki 
a városon kívül él egy gombászkolóniában, 
beleszeret egy lányba, aki viszont bent él a 
városban, és ez már önmagában konfliktus- 
forrás. A z  ő  viszonyukkal kapcsolatban me
rül fel az „újromantika” fogalma: ez egy léte
ző  tendencia a mai fiatalok körében?

-  A mostani állapotokból kiindulva: úgy 
vélem, lesz valamiféle természetes össz
társadalmi válaszreakció arra, ahogyan 
az emberek jelentős része ma a szerelmi, 
szexuális életét éli. A nagy szabadosságot 
felváltja egy kötöttebb, szemérmesebb vi
szonyulás, amit én úgy képzeltem el, mint 
egyfajta tisztasági fogadalmat visszatérést 
a tiszta szerelem eszményéhez, vagy akár a 
lovagromantikához.

— Beszéljünk kicsit a könyv címéről. 
A  Gömb egyfajta deus ex machinaként m ű
ködik a történetben, transzcendens motí
vumként.

— Azt hiszem, ez az egyetlen igazán fan
tasztikus elem a regényben — tudományos
fantasztikus elem persze van benne, a jö
vő technológiai vívmányai révén, de a 
Gömb motívuma nem illeszthető a képbe. 
A Gömbtől tartanak a kolóniában, a fősze
replő fiatalembert óva intik tőle, mert a 
nagybátyját állítólag egy ilyen gömb rabol
ta el. De azt senki sem tudja, hogy micsoda 
a Gömb: földönkívüli entitás, a városállam 
szuperfegyvere, rivális kémdrón? Irányít
ja valaki vagy önálló döntéseket hoz? Ami
kor pedig a főszereplő nem tudja elkerül
ni a vele való találkozást, a tapasztalatai 
homlokegyenest ellenkező irányba mutat
nak, mint az otthonról hozott tudása.

— Ha jól tudom, A Gömb egy sorozat része, 
amely a Fekete fény címet viseli -  a fekete 
fény egyébként szintén valamiféle transzcen
dens, spirituális motívumként jelenik meg a 
regényben.

— Dóka Péter, a könyv szerkesztője ja
vasolta, hogy ha lesz a könyvnek folyta
tása, akkor találjunk ki egy sorozatcímet. 
A  Gömböt nem tartottuk jónak, így lett a 
Fekete fény — ez motívumként az utolsó ol
dalakon jelenik meg, és a főhősnek olyan 
élményei kötődnek hozzá, amelyek raci
onálisan nem megmagyarázhatóak. Mi
előtt bárki megijedne, hogy ez egy Harry 
Potter-szerű nyolc-tízkötetes történetfo
lyam lesz — nem mintha a Harry Pottert 
nem szeretném -, elárulom, hogy én leg
feljebb még egy kötetet tudok elképzelni. 
Már öt éve élek együtt ezekkel a fiktív fi
gurákkal, és bár élvezem írni a történetü
ket, előbb-utóbb szeretnék kimászni ebből 
a világból, mielőtt engem is beszippant a 
Gömb teljesen.

— A  könyvet a magyar gyerek- és ifjúsá
gi irodalom egykori zászlóshajója, talán leg
fontosabb műhelye, a Móra kiadó publikálta. 
Hogyan találtátok meg egymást, és milyen 
volt az együttműködés a kiadóval?

— Bevallom, először nem nekik küldtem 
el a kéziratot, egy másik magyarországi 
kiadónál -  amelynek nagyon ígéretes volt 
az ifjúsgi sorozata -  dekkolt fél évig, vár
tam, de nem válaszoltak. így jutott eszem
be Dóka Péter, akivel még filmkritikus 
koromból ismerjük egymást, bár az utób
bi években ez a kapcsolat elhalványult. El
küldtem neki a kéziratot, és ha hiszed, ha 
nem, egy évet vártam a válaszra. Azt hi
szem, mindent visszakaptam, amit kiadó
vezetőként annak idején a szerzőkkel el
követtem, ez volt a penitencia ideje. Egy 
év után írt, hogy ha még nem adtam oda 
más kiadónak, akkor most tényleg meg 
tudja nézni. 48 óra múlva már jelentke
zett, hogy elolvasta, és ki szeretnék adni -  
innentől felgyorsultak az események. Re
mélem, a második kötet kiadása nem megy 
majd ilyen lassan, mert közben Barni meg
nősül és gyerekei lesznek...

— Dóka Péter említette a kolozsvári könyv- 
bemutatódon, hogy a regényben vannak 
olyan „erdélyizmusok”, amelyekért meg kel

lett küzdeni, mondjuk a korrektorral. Ó pél
dául a „csóré” kifejezést említette m int olyat, 
amit a magyarországi olvasóközönség nem 
biztos, hogy ért...

— Meglepetés volt számomra, hogy ez 
egyáltalán téma lett. Péter mondta még 
a szerkesztés folyamán, hogy vigyáz
zunk, nehogy a korrektor kivegyen olyas
mit, amit helytelennek ítél meg, de valójá
ban nem az, csak afféle „transzilvanizmus”, 
ami a budapesti fülnek szokatlanul hang
zik. Aztán kaptam egy sms-t a debrece
ni barátaimtól, akik Erdélyből telepedtek 
ki 15 évvel ezelőtt, a fiatalkorú gyereke
ik tehát már Magyarországon nőttek fel. 
És azt írta, hogy a gyerekeknek tetszett, 
és bár kicsit derültek az „erdélyizmusokon”, 
de büszkék is voltak arra, hogy felismer
ték, értették őket. Tehát valami csak van 
ebben. Kérdezték tőlem egy magyarorszá
gi rádióinterjúban, hogy ezeket szándéko
san tettem-é bele? Mire mondtam, hogy én 
ezt a magyar nyelvet beszélem, ez az anya
nyelvem, nem kellett semmiféle erőfeszí
tést tennem, hogy beleírjam a sajátosan er
délyi kifejezéseket a szövegbe. Ahhoz kéne 
erőfeszítés, hogy kihagyjam belőle.

- A  filmes szerkesztésmód érződik az elbe
szélésén, a cselekmény vizuálisan nagyon ér
zékletesen van felépítve, elmesélve. Ez a m ű
faj sajátosságából következik vagy csak nem 
tudsz szabadulni a mozgóképes (elő)életed- 
től?

— Nincs ebben keresettség: én így írok. 
Az, hogy különböző minőségben húsz évet 
töltöttem el filmek között, biztosan hoz
zájárul az írásmód milyenségéhez, de 
amúgy is szeretem azt, ha a cselekmény 
jelenidőben történik, a történések körül
veszik az olvasót. Ha racionalizálni szeret
ném az okokat, azt is mondhatnám, hogy 
ez a könyv egy olyan generációnak íródott, 
amely sokkal több filmet lát, mint ameny- 
nyi könyvet olvas -  de belőlem is egy ilyen
fajta nyelv kívánkozik ki.

— Arra nem gondoltál, hogy készülhetne 
belőle filmadaptáció?

— Az egész család nagyon várja már a 
hollywoodi producert, aki megvenné a 
megfilmesítési jogokat, de még nem buk
kant fel. Komolyra fordítva a szót, nagyon 
szívesen részt vennék a könyvemből ké
szült film forgatókönyvének megírásában. 
Már csak azért is vonz a gondolat, mert a 
forgatókönyvírás sokkal inkább közössé
gi műfaj, mint a regényírás, ami alapvető
en magányos tevékenység. Érdekes kísér
let volna, de konkrétumról sajnos még nem 
tudok beszámolni.

— A  Helikon már közölt egy fejezetet a Fe
kete fény sorozat készülő második részéből. 
Mikorra várható az újabb kötet?

— Az új könyvnek még az első változatán 
dolgozom, elég jól állok vele, bár még sok
sok csiszolás vár a kéziratra. Ha minden 
jól megy, a jövő évi budapesti nemzetközi 
könyvfesztiválra vagy az ünnepi könyvhét
re jelenik meg -  de mindenképp a jövő év 
első felében.

PAPP ATTILA ZSOLT
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MÁRTON EVELIN

El Bahar
Mottó: Mit teszel, amikor már 
nincs mit tenni?

Ismeretlen szerzó'

(fo ly ta tá s  e lő z ő  szá m u n k b ó l)

5.
Máskor vegytiszta, eszményi szere

lemből álltak az estek, s talán a nappa
lok is, ennek tankönyvi példáiból, s bár 
ezek a pillanatok igen illékonynak bizo
nyultak, mégis hagytak valamilyen kiöl- 
hetetlen súlyt, olyasfélét, amelyik lehúzza 
a halászhálót a tenger fenekére. A csörló't 
felváltva és egyszerre is kezeltük. Ideink 
múlásával megmagyarázhatatlan érzel
mek hullámzását éltük át, melyekről le
hetetlen eldönteni, hogy jók vagy rosszak, 
vagy hát persze el lehet dönteni, de min
den ilyen döntés egyszersmind elhamar
kodott ítélet is lehet. Mindketten hatá
rozatlanok voltunk, bár egyes dolgokban 
rém kitartóak, a határozatlanságban is. 
Döntéseket nyilván hoztunk, változó elő
jelűeket, már ami a közös és külön éle
tünket illeti. Egyikünk néhány év után 
tagadni kezdte a külön élet szükségessé
gét, bármilyen saját ösvény szükségessé
gét, másikunk meg soha sem tudta volna 
feladni a menekülési útvonalait, melyek
nek valamelyikén bármikor kisétálhat.

Maga most tulajdonképpen miről beszél, 
Alois. Isten bizony nem értek semmit már.

Ne zavarjon most, Néruka! Alkotok, 
az isten bassza meg!

Nekem itt ne káromolja az Urat.
Nocsak, Néruka, úgy látom, maga idő

közben szerepet cserélt valakivel.
Néruka nem cserélgeti a szerepeket, 

persze. Néruka csupán csak kedvét le
li azokban a vicces dolgokban, melyeket 
különféle illemkódexekben olvas. Az Urat 
pedig végtelenül szereti, őt ne szidja sen
ki, mert akkor Néruka igen haragos lesz. 
Alois a szavalatot végighallgatta, majd 
vállat vont, és folytatta a saját marhasá
gainak felolvasását, melyek folyamatosan 
ecseteltek valamit. Jelen esetben azt, mi
lyen is lenne tengervízbe fúlni.

.. .őrültségnek tűnhet -  írta Alois, sőt ol
vasta is - , de megnyugtatott annak a le
hetősége, hogy egyszer nem jövök ki be
lőle, mint ahogy fel is zaklatott, micsoda 
őrültség, rémültem meg magamtól, és fél
ni kezdtem attól, hogy egyszer tényleg 
megfulladok valamiben. A valami bármi 
lehet. Bármilyen folyadék, bár a legjobb 
lenne egy pohár vizet inni és lefeküdni, 
semmint folytatni itt.

El Bahar -  borítsd be végre gyarló tes
temet, fogadj magadba vagy vessél ki 
örökre! -  írta Alois, de már menet közben 
rájött, hogy megejtően giccses lenne így, 
drámai giccs ugyan, de mégiscsak bóvli.

Tudja, Néruka, oly sokszor bírtam azt 
gondolni, hogy ez az utolsó éjszakám, hogy 
a végén teljesen hozzászoktam ehhez, és 
időnként még élvezni is mertem, arra gon
dolván, úgyis az utolsó. Tudom, most azt 
fogja mondani, hogy újfent a bűneimet

próbálom kimagyarázni, de higgyen ne
kem, csupán az van, hogy mivel tenger
nyi az időm, szeretem hosszan elmonda
ni a dolgokat. Látja, hogy ha verset írnék, 
sem lennénk jobb helyzetben, mivel a sűrí
tés miatt kénytelen lennék kibontani ma
gának soraimat, és ugyanilyen sokat be
szélnék. De hát, ugye, ráérünk.

Mindenesetre megrémít engem, Alois, 
amiket mond.

Miért, Néruka, virágszálam, hiszen 
arról már régen tudja, hogy bolond va
gyok. Tébolyult, ahogy maga szereti mon
dani. És mi tagadás, én is imádom ezt a 
kifejezést. íme, jelentése egy bizonyos ér
telmező szótár szerint: A  járókelőnek, ne
vezetesen utasnak azon állapota, midó'n 
az egyenes igazi utat nem találva vagy el
vesztve ide-oda viszás irányban megyen, 
görbe utakon járva  célt nem ér. Hát mi 
más ez, ha nem a jó Alois tökéletes jel
lemzése, mely egyben minden gondját- 
baját megmagyarázza, érthetővé teszi, 
és szinte azt is leírtam: megbocsátha- 
tóvá, de hát tudjuk mi azt már 1937-től, 
hogy bocsánat az nincs. És hogy a bánat 
is hiába. Tudjuk, hiszen e gondolatban fo
gantunk, bár ez már megint túl dráma
ian, egyszersmind túl giccsesen hang
zik. De Néruka, én egyetlen olvasóm, te 
mindezt elviseled nekem, mert egyszer a 
fejedbe vetted, hogy elkészíted a világ- 
történelem leghosszabb vallatási jegy
zőkönyvét. Pedig az életünk története, 
Néruka édes, elférne egy rizsszemen is, 
vagy annál is kisebb helyen. Nézze a ten
gert, Néruka. Hát ezt látva el tudja maga 
hinni azt, hogy létezünk? És hogy létezé
sünk vajmi keveset is számít? Ez az öreg 
test, melynek hátán most élő víz dübörög, 
barázdákban és sebhelyekben újult már 
meg mindent kiégető aszályból is, és új 
bőrt növeszett régi bőre fölé. Kráterek
ben régmúlt idők maradványait vizsgál
va teljesen evidenssé lesz számunka lé
tezésünk hiábavalósága. A természet az 
örökkévalóság, pontosabban valami apró 
molekula, mely életképesnek bizonyul itt 
vagy ott, ahová éppen olyasféle törvény- 
szerűségek viszik, amelyeket megérthe
tünk ugyan, de garantáltan azoktól sem 
leszünk boldogabbak, habár mi taga
dás, imádjuk a science fictiont, ama tu 
dományos-fantasztikus irodalmat, mely 
egyszerre rémiszt és nyugtat meg min
ket. Mert duális természetünk az egyik 
fő jellemvonásunk. Másképpen valóban 
őrültek lennénk, az őrület katatón kato
nái, kik ész nélkül menetelnek. Kissé el
kapott ama tengervíztől sós hátú ló, látja, 
Néruka, hová lehet eljutni az Úrtól meg 
egy tengerparti szálloda alagsorától? Hát 
óvjon minket az El Bahar röpke létezé
sünk alatt, melyben mégis oly jó volt ma
gával találkozni, és visszaemlékezni arra 
is, hogy valamikor láttuk a tengert, bár 
ez ma már szinte hihetetlen.

El Bahar -  borítsd be végre gyarló tes
temet, fogadj magadba vagy vessél ki 
örökre!

Csak szólni akartam, hogy hamarosan 
el fogunk költözni.

Nekem teljesen mindegy, hol vagyok, 
dzsánki Néruka. Vigyen, ahová csak óhajt.

Ne nagyképűsködjön, Alois. Majd szó
lok, hogyha pakolhat.

Szekeres Bernadette: Szent rend

Ha a tenger mellé visz, azt sem bánom, 
hogyha kiderül, maga a hóhérom.

Túl gyakran hóhérozik mostanában, 
Alois.

Ne aggódjon, arra ugynannyira gyak
ran gondolok, hogy a történetnek nem le
hetne iszonyúan rossz vége is. Lehet, azért 
mondom mindig ugyanazt, mert mindösz- 
sze annyi gondolatom van, és hát azt a né
hányat ismételgetem.

Szándékos kifárasztási kísérlet -  ezt 
most így írom le, jó?

Engem mindig a jó szándék vezérel -  ír
ja oda ezt is, legyen szíves.

Már megint a bűneit próbálja kimagya
rázni.

Egyáltalá nem, Néruka, csak arról pró
bálom meggyőzni, hogy vagy ne próbál
kozzon többet velem, bár azt igen bánnám, 
mert erősen magához szoktam, vagy vált
sunk kis időre stratégiát, mert ez a mos
tani rém unalmas.

Szégyellje magát, Alois, egyebet sem 
teszek, csak próbálom követni a maga 
ész nélküli stratégiáit, melyek úgy vál
toznak, ahogy a nap fényei. És még ez az 
Athanasziosz is idejött, pardon, ezt nem 
akartam mondani.

Én is szeretem magát, Néruka, de néha 
világgá kell mennem, még ha a szomszéd 
sátorba is. Nem tehetek róla, ilyen kutya 
természetem van.

Hiéna — közönséges foltos hiéna —, mor
mogta Néruka és szörcsögve szívta a pipát.

6.
Alois Athanasziosz sátrában hever két 

zsáknyi könyvön, és sellőnek képzeli ma
gát. Uszonyát finoman rezegteti, és foly
tatja gyónását, az érintett felek megne
vezése nélkül, beszédjének zsongásába 
Athanasziosz belealszik, Alois nem veszi 
észre, vagy ha mégis, nem érdekli, mond
ja tovább a meséjét, hogy miről szól, nem 
tudom, te tudod?

... ki tudja, a világ olyan-e, mint ahogy 
én látom, vagy olyan, ahogyan egy 
vízitehén látja, vagy az oroszlán, minden 
mesék királya, vagy mint egy róka, nyúl, 
kecske, járomba fogott tehén. Ideink mú
lása alatt voltunk már fehérfejű rétisasok, 
préripockok, hattyúpár, termeszek királya 
és királynéja, egyszersmind apja és anyja 
egy óriási nemzetségnek, máskor meg csu
passzá ázott gólyák, magányosan álldogál-
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va drótfészekben, melyró'l nem tudtuk el
dönteni, érdemes-e még feldíszíteni, vagy 
már túl öregek vagyunk ehhez, vagy ép
pen ellenkezőleg, túl fiatalok, vár az öz
vegy gólyák klubja az erdőben, kamasz 
nemzettársak között, kik az örök jövőt kép
viselik, az örök jövőt. Nem tudom, gondol
tunk-e erre így, ebben a formában, a tenger 
mindkettőnket az örök múlandóságra em
lékeztetett, pontosabban valami örök át
alakulásra, mely soha sem áll meg, és ha 
megismernénk elemeit, akkor sem lehetne 
unalmasabb vagy káprázatosabb, félelme
tesebb az élet, mint amilyen, mint amilyen 
rémisztő számunkra az, hogy minden nap
ban, órában, percben, az időnk legapróbb 
töredékében is ott lüktet a halál.

A független kritikusok klubjáról álmod
tunk néhanapján, és őszintén hittünk ab
ban, hogy a függetlenség lehetséges, mi
közben a függőség, épp úgy, mint az az 
előbb említett halászháló, megtart minket 
emberi szinten, a függetlenség illúzió csu
pán, mondtuk oly gyakran, de nem teljesen 
könnyű szívvel. Mert mi van akkor, hogy
ha mégis lehetséges, hogy a test mint nehe
zék valóban csak nehezék lenne, és ennek 
szépségéről meg rútságáról értekezni tu
lajdonképpen zsákutca, hisz nagy dolgok
ra csak a szellem képes, miközben magát a 
testet holmi előre megírt program működ
teti. De miért ne lehetne ez igaz a szellem 
esetében is, miért okoz ez a felvetés egyfaj
ta csüggedtséget és tagadásba torkolló el 
nem fogadást. Hiszen éppúgy igaz lehetne, 
az emberre oly jellemző mindkettő jelenlé
te. Egy test, egy lélek, a lélek hiánya csak 
költői fogalom, míg a beteg lélek fogalma 
társadalmi és morális kérdés, van, ahol a 
mi bolondjaink zseniknek tűnnek és fordít
va. Utópisztikusnak is nevezik a program
elméletet ennek tagadói, akik még hajlan
dóak ilyesmiről vitatkozni, és nem tartják 
őrültségnek eleve ezt, s nem mondják le- 
gyintve, hogy ezeknek elgurult a gyógy
szerük, cukorkájuk, ehagyta őket jobbik 
eszük, megháborodtak éppen most, mi
kor a világban létező egyenlőtlenség oly 
látható, bár egyesek számára mégsem ér
zékelhető. Igaz, minket mindez nem be
folyásol az erről való gondolkodásban, hi
szen nem vagyunk semmilyen filozófiai 
traktátusok jegyzői, sem új vallás hírnö
kei, nem ígérünk megváltást, nem ígé
rünk semmit, mélyen hívő ember mi mást 
mondhatna olyankor, amikor valamit ere
jén felülinek tart, minthogy majd valami
lyen nála magasabbrendű megsegíti, vagy 
potosan tudja, hogy erre semmi reménye 
nincs, nem segít senki, miért is segítene, 
de hátha mégis. De talán nem csak a mé
lyen hívő mondja ezt, a felületesen hívők, 
sőt, azok, akik azt állítják, nem hisznek 
semmiben, valamire csak gondolnak ők is, 
bezárkózva egyszemélyes bástyájukba, me
lyeket időnként ellenséges királyok serege 
romba dönt, gondol mindenki néhanapján 
a sorsra, hiszen rá nem gondolni lehetetlen. 
A programelmélet meg a többivel együtt 
mehet párátlanítóit tárolóhelyre, hogy bár
mikor elővehessük és elolvashassuk, higy- 
gyünk neki, vagy kételkedjünk benne ked
vünk szerint, a világ jó hely is lehetne, s 
mi több, az is, csak mi vagyunk oly nyug
hatatlanok. Azt hiszem, bekapom az esti 
piruláimat, bármit, amitől helyrebillenne

az agyműködésem, megyek és megnevelem 
magam, s nem írok többé hülyeséget, ma 
legalábbis jó lenne abbahagyni, csak oly 
kíváncsi vagyok, merre vezet ez az ösvény, 
bár lehet, csak a sehovába.

A mozgás, az általa leírt pálya, ív, el- 
árul-e rólunk mindent, vagy csak újabb 
feltételezésekhez vezet? Ha követnénk egy
mást titokban, jobban értenénk a másikat, 
vagy csak elhamarkodott következtetése
ket vonnánk le? Vagy nem bonyolítjuk túl 
a dolgokat, és azt hisszük el, amit láttunk. 
Úgy gondoljuk, ezt a vitát már többször le
folytattuk anélkül, hogy sikerült volna kö
zös nevezőre jutni. Az az igazság, hogy so
ha sem akartam meggyőzni őt semmiről, 
Athanasziosz. Tudtam, hogy rossz velem 
élni, rosszabb, mint jobb, vagy jobb, mint 
rosszabb, fene tudja, mit is gondolt ő erről, 
látod, semmit sem tudok róla, csak részle
tek halmaza, mely nem áll össze egyetlen 
képpé, ennyi, ennyi. Ez rettenetes -  sóhaj
totta Alois, majd folytatta nevenincs törté
netét, Athanasziosz aludt, és aludt a fában 
a szú, szúálmokat látva.

Nyár közepére már rettenetesen ittunk, 
bár évről évre kevesebbet. Persze télen is 
tartottuk magunkat egyfajta programhoz, 
ritkább, de súlyosabb berúgásokkal. Kö
rülöttünk a legtöbben azt a nézetet val
lották, hogy a madarak szabadok, és mi 
hallgatuk őket, annak biztos tudatában, 
hogy nem szabadabbak azok sem, szegé
nyek, mindannyian a létezés foglyai va
gyunk, annak minden alpári szükségle
tével egyetemben.

7.
A múlt, amely körülvesz minket, folya

matosan kopó bőrcsuha, melyből nem le
het újat venni, amely örökre elenyészik, 
ahogy a kövek is, mindazokkal a dolgok
kal egyetemben, amelyekre még emléke
zünk vagy már nem.

Gondolataim hömpölyögve, máskor aka
dozva jönnek, vagy nem jönnek egyáltalán, 
csak forog körbe a reklám, a dal, haldok
ló neuronok násztánca, oktalan villódzás.

Utolsó keringő és szomorú vasárnap, 
barna és mély harangok, autentikus me
lankólia, kottába szedve, és egy eltévedt 
kéz, mely áld és ver, és egy másik, ame
lyikről tudjuk, hogy a jobb. Szentsége
ink keverése mindennapjainkkal, melyek 
szürkén ragyognak, kopottan csusszan- 
nak át verőfényes színkavalkádba, vakító 
fényből fojtogató sötétségbe, melyben lé
legezni oly nehéz, szinte lehetetlen, és mi 
számtalanszor összeomlunk, vagy éppen 
ellenkezőleg, csak rogyunk össze holtan, 
omlani nem, azt soha, a szétesés fogalma 
mégis oly ismerős számunkra, mondhatni 
génjeinkbe kódolt elkerülhetetlenség, már 
megint kódok és programok, egy szép kép
lettel kiküszöbölhető lenne eme szófosás, 
melyet te, Athanasziosz, gyónásnak neve
zel, de tudod, a képletek is magyarázat
ra szorulnak időnként, igaz, a magyará
zat is lehet mindössze egy képlet, fejtse 
meg mindenki, ahogy tudja. Megrendítő, 
hogy mennyire összezsugorodhat a tudás, 
mikor valami olyannal találkozunk, ami 
semmi ismerősre nem hasonlít. Bávatag- 
ság, üresség, kétségbeesés -  ennyi marad, 
Athanasziosz, mindössze. Meg a tenger 
zúgása egy üres csigaházban.

K I R Á L Y  Z O L T Á N

N yári tr ip tich on

I. E m b e r i  jo g o k

tengert
mint fogalmat
politikailag
nem
korrekt
úszni
nem
tudó előtt 
említeni. II. III.

Éltes Barna: Stáció 3

II. A  p lá z s o n

többmillió ember
szerte a világ
tengerpartjain
nem gondol arra,
hogy a tenger-alatt-járók
bizonyos esetekben
nem sárgák,
sőt, nem is rózsaszínűek
és amit gyomrukban hordanak
(néha elég közel a parthoz),
azok nem flower-power töltetek.

III. V a m a  V ech én

gyakran 
úgy tűnik 
hogy
Romániának
itt
a
vége.
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SVET Dl NAHUM

Szabadulás 
a Krímből
Escape from Crimea
ig a z  tö r té n e t  a la p já n  -  m á s o d ik  r é s z

A kommandósok meztelenül az utcára 
dobtak. Halálra váltan kerestük a sötét 
sarkokat, ahova már nem ér az utcalám
pák fénye. Egy, a rakpart közelében álló 
ház néma udvarába húzódtunk be, elbúj
tunk az ott tárolt kacatok közt. Zokogva 
bújtunk össze. Nem volt hát se a Krím
ben, se Ukrajnában többé keresnivalónk, 
Csesznyakov minden rokonunk nevét és 
címét kiszagolta.

A házban hirtelen világ gyűlt. Kinyílt 
az ajtó, idős pár lépett ki, elemlámpá
val. Ránk esett a fénysugár. Amikor lát
ta, hogy meztelenek vagyunk, a férfi el
fordult. Az asszony szólt hozzánk:

-  Jöjjenek, kedveseim. Hallottuk, mi 
történt. A szomszédok ott voltak az Admi
rálisban, ők mesélték, miféle szörnyűséget 
művelt két fiatalasszonnyal Csesznyakov. 
Gondolom, maguk azok. Jöjjenek csak. 
Jöjjenek be. Ne féljenek.

A fürdőszobába vitt bennünket. Megfü- 
rödtünk, tiszta ruhát adott ránk.

Utána asztalhoz ültettek, ennünk ad
tak. Bemutatkoztak: Szavcsenkóék, nyug
díjasok.

-  És most mihez kezdenek? -  kérdezte 
a férfi.

-  Fogalmam sincs, feleltem. — Bulgári
ába mennék.

-  Miért pont oda? — kérdezte az asszony.
-  Mert semmi sem jut eszembe azon 

kívül, hogy a bolgár tengerparton él egy 
unokahúgom. Egy kisvárosban, azt hi
szem, Shabla a neve.

-  Já rt ott valaha? -  vágott közbe Szav- 
csenko.

-  Nem jártam. Egyszer vakációztam 
Bulgáriában, az Aranyparton, de az egé
szen máshol van és elég régen történt.

-  Akkor hogyan találja meg az unoka
húgát? Tudja a családnevét?

-  Natália a neve. Natalia Harcsenko. 
Hozzáment egy bolgár tengerészhez, 
úgyhogy most biztosan másként hívják. 
De érdeklődhetem majd az ukrán Natá
lia után. Zongoratanárnő. Kisvárosban 
ismerik egymást az emberek. Remélem, 
befogad, legalább az első napokban. Bul
gária egyébként is NATO-tag és uniós or
szág. A Kreml keze odáig nem ér már el, 
nem úgy van, mint korábban, hála isten
nek. .. ott biztonságban leszek, nem kerü
lök Csesznyakov keze közé.

Mása némán, sápadtan ült. Szavcsenko 
aggódva, enyhe rosszallással nézte, mint a 
szülő, aki nem biztos abban, hogy gyerme
ke képes megbirkózni az előtte álló hely
zettel. Sóhajtva fordult vissza hozzám.

-  És hogy fog eljutni oda?
-  Nem tudom. Ésetleg busszal?
-  Hm. A krím i-ukrán határt lezárták. 

Az új orosz határőröket már értesíthette 
Csesznyakov, hogy figyeljék a maguk út
levelét. Ne gondolja, hogy részegségében 
megfeledkezik ezekről a dolgokról. Ez a 
veszett moszkvai kutya már sok anya szí
vét összetörte.

-  Akkor nem tudom, mihez kezdek, 
mondtam szomorúan.

-  Segíthetek, mondta Szavcsenko. — 
A nyugdíjam nem valami fényes, halá
szatból van némi mellékkeresetem. Van 
egy kis motorcsónakom. Ha a víz csendes, 
átvisz bennünket Bulgária északi partjá
ra. A GPS megmutatja majd, merre van 
Shabla. A halászoktól úgy tudom, van ott 
egy világítótorony meg egy móló, egy kis 
rakpart, ahol a csónakkal kiköthetünk. 
Otthagyom magát és visszajövök. Jó idő
ben az út tíz-tizenöt óra, oda. Csakhogy... 
pénzbe kerül. Az üzemanyag, de nemcsak 
az. Ha az orosz parti őrség elkap bennün
ket, jaj nekünk. Elkobozzák a csónakot, 
pénzbírságot varrnak a nyakamba, még 
le is csukhatnak embercsempészet miatt... 
Egyszóval meglehetősen veszélyes dolog...

-  Mennyibe kerül? -  kérdeztem izgatot
tan, látván, hogy van remény a szabadu
lásra.

-  Nos... körülbelül háromezer dollárba...
Hallgattam. Kétezer dollárom volt a

bankban. Megmondtam neki.
-  Csak kétezer dollárom van, ez minden 

vagyonom. Isten a tanúm rá.
Szavcsenko fújt egyet, elgondolkodott, 

aztán bólintott:
-  Rendben. Mit is tehetnék. Maga kö

zülünk való, megfélemlített, megkínzott 
szegény ukrán. Segítek. Hozza el holnap a 
pénzt. A tenger most viharos, de az előre
jelzések szerint két nap múlva kitisztul az 
idő és pár napig csendes lesz a víz. Azalatt 
elviszem magát és vissza is jövök. A vihar 
utáni első tiszta éjszakán indulunk.

Mása szótlanul, aggódva nézett.
-  Velem jössz? -  kérdeztem. Aztán 

eszembe ötlött, hogy talán nincs is pénze.
-  Szavcsenko bácsi, elvinne kettőnket 

az én kétezremért? kérdeztem könyörgő 
tekintettel.

-  El, felelt egyszerűen Szavcsenko. -  
Igaz, hogy...

-  Van valami félretett pénzem, nem ez 
a gond, vágott közbe idegesen Mása. -  Fé
lek! Nem akarok a parti őrség keze kö
zé kerülni! Nem kérek kábítószert! Nem 
akarok meztelenül táncolni! Nem aka
rom, hogy fogdossanak, hogy megerősza
koljanak!

-  Jól van, jól van, nyugodj meg. Megsi
mogattam a hátát. -  És akkor mit akarsz 
csinálni?

-  Inkább kockáztatok. Elmegyek busz- 
szal a bátyámhoz, Kijevbe. Bármi történ
ne, ott a helyem. Nem maradhatok itt! 
Egyszer már megszöktem Kazahsztánból, 
az őrült Nazarbayev birodalmából. Mene
dékre leltem a Krímben, erre jön Putyin 
a gengsztereivel! Nincs itt helye rendes 
embernek. Se méltóság, se béke! A sza
badságról nem is szólva! Csak diktátorok 
mindenfelé!

Másnap Mása búcsút vett tőlünk. Ki
kísértem a buszpályaudvarra. Fölszállt a 
kijevi buszra. Könnyesen néztem, ahogy 
helyet keres magának a többi utas között. 
Az ablak mellé ült, rám mosolygott. Vajon 
mi vár rá, sikerül-e majd neki? Mindket
tőnkért sajgott a szívem. A busz csendesen 
kikanyarodott. Mása sem bírta tovább, el
sírta magát. Könnyesen integetett a busz
ablakból.

-  Isten veled, olvastam az ajkáról.
Viszlát, Mása, kiáltottam utána a sze-

vasztopoli buszpályaudvar peronján.
Kivettem a bankból a pénzt, este az 

egészet odaadtam Szavcsenkónak.
-  Holnap este indulunk, mondta, és ke

zembe nyomott egy ötven dolláros bank
jegyet. -  Vásároljon be az útra. Vegyen 
konzervet, kekszet, jó sok vizet, egy vál
tás meleg ruhát, elemet, gyógyszert, ciga
rettát és egy vödröt. Az enyém túl koszos.

Az indulás napján a piacra mentem, be
vásároltam, megvettem a vödröt is, ami
ről Szavcsenko beszélt, bár elképzelni sem 
tudtam, mi szükség rá. Cigarettát viszont 
sehol sem találtam, mióta az oroszok el- 
özönlötték a félszigetet, a cigaretta min
denhonnan eltűnt. Megkerestem egy feke
tepiaci árust, akinek mindig volt eldugott 
készlete. Már hetek óta tőle szereztük be 
a hiánycikkeket, igaz, hogy dupla áron.

Egy egész csomag cigit adott. Csende
sen, összehúzott szemmel ült. Előhúztam 
a pénzt. Fejével nemet intett, nem fogad
ta el.

-  Nincs jó helyen a pénze nálam, mond
ta óvatosan. -  Tegye el, szüksége lesz rá. 
És eszébe se jusson visszajönni, innen már 
nincs visszaút. Mása barátnőjét a határon 
letartóztatták. Isten tudja, mi vár rá. Me
neküljön innen, amilyen gyorsan csak tud!

Belém hasított a fájdalom. Szegény Má
sa. A szánalomtól elfutotta a könny a sze
mem. Egy gondolatra azonban jeges féle
lem markolt a szívembe.

-  Honnan tud maga ezekről a dolgokról? 
-  kérdeztem csendesen.

-  A csempészek mindent tudnak, mond
ta sötéten. -  Most pedig tűnjön el, minél 
hamarabb. Isten óvja magát!

Amikor leszállt az éj, beültünk 
Szavcsenko motorcsónakjába és csendesen 
eltávolodtunk a halászok mólójától. Ahogy 
az öbölből kifele haladtunk, erős fénycsó
vákat láttunk kint a tengeren. Szavcsenko 
elmagyarázta, hogy azok orosz rakéta
hajók, torpedónaszádok, rombolóhajók, 
cirkálók, fregattok, őrhajók meg néhány 
tengeralattjáró. Az égbolton helikopterek 
köröztek, de repülőgép-motor zaját is hal
lottam.

-  A gazemberek repülőgép-anyahajót is 
hoztak, mondta Szavcsenko. -  Nézze, ál-

Svet di Nahum (1970, Szófia) bolgár író. A Dél-Illinois Egyetemen végzett filo
zófia szakon, New York, Szófia, Bécs és Frankfurt között ingázik. Több novellás- 
kötetet, regényt és egy színdarabot írt. Műveit angol, német, orosz, szerb, francia, 
spanyol nyelvre fordították. Svet di Nahum a bolgár PEN központ sajtótitká
ra. Főbb művei: The Unicom in Captivity, RAPTU S, The Doctrinaire, Mozart in 
Prague (A rab unikornis, RAPTU S, A  doktrinér, Mozart Prágában).
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landóan felszállnak, leszállnak a vadász
gépeik. Nem hagyják U krajnát békén! El
vették  tő lünk  a Krím et. Bár rohadnának  
m ár a pokolban!

Lassanként elm aradoztak a fények, én 
meg ném án im ádkoztam , am ikor a sötét
ből erős fénycsóva szegeződött rán k  és me- 
gafonból durva férfihang reccsent:

-  Állj! P a rti őrség!
-  A francba! -  m ondta Szavcsenko. -  

Jöjjön ide gyorsan!
Szavcsenko egy hordóba bújtatott, a te 

tejére ócska halászhálókat, köteleket meg 
olajszagú, zsíros rongyokat dobott. A hor
dó a csónak sötét végében állt, egy repe
désen néztem, mi következik.

Az orosz k u tte r  a csónak mellé húzott, 
köteleket dobtak át. Négy jól m egterm ett 
férfi ugrott á t a csónakba, egyikük a hor
dónak dőlt. Ereztem  az égő cigaretta  füst
jét.

-  Hova, hova éjnek évadján, Sevcsenko 
bácsi? -  kérdezte a k u tte r kapitánya.

-  K int v annak  a lepényhalas hálóim. 
Gondoltam, megnézem, volt-e kapás.

-  És ezt csak az éj leple a la tt lehet meg
valósítani?

-  Ism erik m aguk is a fortélyokat. Most 
melegebb van.

-  Melegebb, persze, de mégis! Még csak 
m árcius vége, hol van még a lepényhal?

-  Jaj, h á t összezavarodtam . Öreg va
gyok m ár, össze-vissza beszélek. Gébet 
ak artam  mondani.

-  H át még a gébhez is korán van, jóem
ber.

-  Dehogy van korán! Tele van géb
bel a mély. H árom  napja, a v ih a r előtt, 
Kovalcsuk kivetett pár há ló t...

-  Elég a ködösítésből! -  reccsent rá  a 
p a rti őrség kapitánya. -  Nincs o tt m ás, 
csak tengeri kígyó, az is csak napvilág
nál, a vak is látja, hogy m aga nem kígyó
ra  vadászik. És nem halra . Az orrom azt 
mondja, i t t  c igare ttá t csempésznek. Úgy
hogy elő kóstolóval!

Szavcsenko sóhajtozva előhúzott egy 
százdollárost. O danyújto tta  a  kapitány
nak, akinek m enten összeszaladt a szem
öldöke:

-  Bolondnak néz maga bennünket? Rács 
mögött akarja  tölteni az éjszakát? Szedje 
m ár össze m agát, vénember!

Szavcsenko még nagyobbat sóhajtott, 
előhúzott még egy százast, azt is odanyúj
totta:

-  Fiúk, nincs több, ez m inden pénzem.

— Rendben. A kapitány savanyú arccal 
vágta  zsebre a pénzt. -  Most az egyszer 
elengedem, de ne csináljon a  fukarságból 
szokást. Nagyon jól tudja, hogy ennyi nem 
elég, következő alkalommal jobban erőltes
se meg m agát. H a rendszeresen és jól fi
zet, kutya baja nem lesz! És most tűnjön el!

A kapitány  visszaugrott a ku tterbe, 
az emberei u tána . Fölbúgott a motor, 
a kis hajót elnyelte a sötét. A motorcsónak 
egyenletesen ringott a felkavart vízen.

Megkönnyebbülten föllélegeztem. Szav
csenko azt súgta felém:

-  Jobb, ha  a  hordóban m arad, míg a 
nyílt tengerre ki nem érünk. Sosem lehet 
tudni, ki jöhet még. Rablóbanda!

Körülbelül fél óra múlva kihúzott a hor
dóból. Nagyon kellett pisilnem, m egkér
deztem, hol a mosdó. Szavcsenko nevet
ve nyújtotta az általam  beszerzett vödröt.

-  I tt  a mosdója. H asználja bá tran  a csó
n a k  túlsó végében, a hordók mögött. Ne 
féljen, nem látok oda. Nekem is van vöd
röm, de az nagyon mocskos. Azért kértem , 
hogy vegyen m agának vödröt, az legalább 
az ú t elején még tiszta.

Három  napja először elnevettük m a
gunk.

Sim a és nyugodt volt a tenger. Itt-o tt 
felhők ú sz tak  az égen, de a nagyja tisz
ta  volt. Látszott a félhold és ragyogtak a 
csillagok.

A motor csendesen, egyenletesen züm 
mögött. Szavcsenko tak a ró t adott, ösz- 
szehúzódtam  a la tta , a lud tam  egy kicsit. 
O m aga a korm ánynál m arad t, egyik 
szivarat a m ásikról gyújtotta, egy nagy 
termoszból kávét tö ltögetett m agának, 
időről időre rum ot is kevert hozzá. H aj
nalban  m egrázta a  vállam.

-  Jöjjön, m utatok valam it m agának.
Összerezzentem. Ahogy m egébredtem,

nem tudtam , hol vagyok. Félelmemben fel- 
sikoltottam.

— Nyugodjon meg, kislány! B arátok kö
zött van! Nincs mitől félnie!

Összeszedtem m agam , nagy levegőt 
vettem  és oda néztem, ahova Szavcsenko 
kérges keze m utatott.

Néhány nagyobb delfin ugrált a csónak 
közelében, hallottam  a hangjukat is. Elön
tö tt a boldogság.

— Látja, a  tengeren bará tok ra  leltünk, 
m ondta mosolyogva Szavcsenko.

Egy óra m úlva k ikö tö ttünk  B ulgáriá
ban, Shabla világítótornya mögött, a h a 
lászok mólóján.

Keleten a tengerből kiem elkedett a nap.
Szavcsenko k iseg ített a csónakból, mo- 

tyómat a mólóra tette.
-  Remélem, i t t  o tthonra lel, mondta. -  

Sok szerencsét!
H á ta t fordított, elindult a csónak felé, 

de az tán  sóhajtva visszafordult. Egy eldu
gott zsebből pénzköteget vett elő, a kezem
be nyomott ezerötszáz dollárt.

-  Nincs szívem egy fitying nélkül itt 
hagyni m agát, idegen földön. Nem kezd
het teljesen üres kézzel új életet.

-  De az t m ondta, ugye... m ondtam  za
varodottan neki.

-  Tudom, tudom. H át m ost nyereség 
nélkül csem pésztem  egyet, mosolyodott 
el Szavcsenko. A m aradék  pénz nagyjá
ból elég lesz üzemanyagra. Éljen boldogul!

Azzal beugrott a csónakba, elindíto tta 
a motort, és visszaindult.

E zután  jobbra fordult a sorsom. M egta
láltam  az unokahúgom, a férjével befogad
tak  egy időre. A segítségükkel álláshoz is 
ju to ttam , egy helyi kábelgyár laborató
rium ában. Jó indu latú  em berek élnek itt. 
Kibéreltem egy apró, régi házat a tenger
parton. Az udvaron fügefák és g rán á ta l
m afák. Szőlólugas is van, érezni a nova 
szőlő édes illatá t. A drótokon fecskék ü l
nek, szikrázik, villog a tenger, a mezőkön 
most gyűjtik  a napraforgót. H ajnalban a 
mólóról k ifu tnak  a halászok csónakjai, es
tére m egrakodva térnek  haza. Tenyérnyi 
szobáimat csipkével le tak art öreg bútorok 
lakják. Bolgár füvek illata  úszik a levegő
ben, csombor, vadm urok, m enta, citrom 
fű, kakukkfű , levendula, hárs . És a  vi
déki élet nyugalm áé, a csendes felejtésé. 
Az élet megy tovább. Ez az én történetem .

E sténként kijövök ide, a Fekete-tenger 
p artjára . A rózsás alkonyi ég bánatosan  
tak arg a tja  a terjedő sötétség hegeit. Va
rázslatos m intázatokat is látn i, valam i 
h irtelen szárnyra kelt sellő remekei lehet
nek. A terem tés árbocai, a csendes sors vi
torlái fölött utolsót röpül még a tengeri sas.

M int Szevasztopolban, néha i tt  is a h i
tetlen  csőcselék ellen bosszúra emelkedő, 
orvul megsebzett óriás hangján  zúg a ten 
ger. Bosszú? Kin állanék bosszút? Békére, 
szabadságra vágyom. A Fekete-tenger dé
li partján  a rra  is ráleltem. Nehéz elhinni 
azt, hogy pusztán a szabadságvágy m iatt 
kellett annyit szenvednem. De így van ez 
a zsarnokokkal.

Még m indig reménykedem abban, hogy 
a Krím  fölszabadul az önkényuralom alól, 
hogy ledobja az idegen elnyomás béklyó
it, hogy lesz még belőle Csesznyakov- és 
Putyin-m entes övezet. Arról álmodozom, 
hogy egy napon visszatérek oda, hogy 
megölelhetem anyám , apám , nővérem. 
Még csak el sem búcsúzhattam  tőlük.

Addig is bámulom a Fekete-tengert, 
nézem a sötét vizet, szívem csordultig 
m egtelik az elveszett szülőföld u tán i vá
gyakozással, és szeretném  a szenvedést, 
a sebeket, a m egaláztatást felejteni. Nem 
a pusztá t akarom  látn i, hanem  az új ta 
vaszt, és nem a m érgek á rjá t, hanem  a 
gyógyító vizekét. Sosem szűnök meg re 
ménykedni, még éjszaka sem, am ikor ke
serű  könnyekkel súgom kelet felé: Isten  
hozzád, drága Krím!

LÁSZLÓ NOÉMI fordítása
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LANG ORSOLYA

G oethingen 8.
Suse

Egyik nap Susanne Köwingre, a kultu
rális központ könyvelőjére bíznak. Mon
dom Anne-nak, hogy ez a Suse olyan, 
mint a szatmári nagynéném, aki szin
tén könyvelő, és most szokott vissza a do
hányzásra. Suse nem szív napi ötnél töb
bet, de a hangja legalább olyan, mint a 
Marguerite Duras-é. Egész nap gyógynö- 
vényes cukorkát szopogat. Erős kézfogá
sával első nap helyet csinált magának a 
szívemben. A sarokban dolgozott, egy ta r
tógerenda alatt, és megéreztem, hogy en
gem vizsgál a szemüvege fölött. Hunyorító 
tekintetét nem kapta el rólam, csak taka
rékosan elmosolyodott, amikor odanéz
tem. Biztos voltam benne, hogy nem ad
na értem két zseb mogyorót. Hát milyen 
Stadtschreiberin ez, még németül sem tud 
rendesen. Egy kókler. Valami kis protek
ciós, nyilván. De második betoppanásom- 
kor már felállt, hogy kezet fogjon. Ami
kor megdicsértem a kilátást, azt mondta, 
az a képernyővédője. Háztetők, fakoro
nák. Még az esó't is szereti innen nézni. 
Ahogy pattognak a cseppek a cserepeken. 
Elnyúlt, szürke magasnyakú pulóverben 
van. Ilyen kézfogós, turkálóból öltözködős 
ez a Suse. Ő ér be leghamarabb az irodába, 
„elszívja” a kávéját, fordít egyet a naptá
ron, és megoldja az összes problémát, amit 
tegnap hazamenés előtt rózsaszín cédulán 
felragasztott a képernyő keretére. Amikor 
születésnapja van, narancsot és csokis 
mézespogácsát hoz. Én is kapok. Ha nem 
veszek többet, elteszi, különben megszá
rad. Maradjon holnapra is, Ammar úgy
sem volt ma bent. Ammar Hatem a KAZ 
fizetett önkéntese Szíriából, akit Ulrikénél 
ismertem meg, az internacionális vacso
rán. Szóval, örömmel veszem, hogy Suse 
protektorátusa alá helyeznek.

A Terminekalenderem ben  az áll: dél
előtt főpróba a Deutsches Theatherben. 
Előtte a fődramaturggal kávézunk az 
üvegfalú büfében, csapdossák a falakat az 
esőhullámok. Jó hangulata van a délelőtti 
színháznak, az adrenalin szinte szűrhe
tő a levegőben, mindenki kettessével ve
szi a lépcsőfokokat a büfétől az öltözőkig, 
ajtók csapódnak, idő van. Amikor már ép
pen belefeledkeznék ebbe az örvénybe, a 
tekintélyes úrtól érkezik a kérdés, hogy 
pontosan mire is volnék kíváncsi. Pislo
gok át az asztal fölött Suse-ra, ő pislog 
vissza rám. Végül kénytelenek vagyunk 
bevallani, hogy nem készültünk (Suse 
közösséget vállal). Nem vagyok újság
író, mondom, beszéljen nyugodtan arról, 
amit fontosnak tart. Legjobb védekezés 
a támadás. A komparatisztika-filozófia- 
germanisztika szakot végzett Chefdra
maturg lemondóan fordul az ablak felé, 
és lenyomja magában a lejátszó gombot. 
Elmondja, hogyan készülnek az előadá
sok, mit tartanak  szem előtt (a profiz
must és a műfaji sokszínűséget). Nem 
jut sok idő egy darab próbáira, egy évad
ban közel harmincat játszanak, három

színpadon. A Mein Kam pftól a Nem  fé
lünk a farkastólon  át különböző revükig 
mindent szinten és műsoron kell tartani. 
Merthogy többféle igényt kell kielégíteni, 
ilyen a göttingeni kőszínház kultúrpoli
tikája, a kecske is jóllakik és a káposzta 
is tovább zöldell. America First (Marilyn 
Monroe naplói) a darab címe, amelynek 
főpróbájára nemsokára beülünk. Ezt a 
darabot ünnepelni fogják: több regiszter
ben szólal meg, miközben a klasszikus 
dramaturgiára épül; szórakoztat, miköz
ben társadalomkritizál; erősen aktuali
zált „amerikarikatúra”, miközben a slá
gerekben az aranykor nosztalgiája éled 
fel. Marilyn Monroe a főszereplő, az ikon 
karakterére épül a szövegkönyv. A musi
cal és vaudeville műfajokat ötvöző két és 
fél órás darab dalbetéteit a társulat tag
jai adják elő. A zenekari árokban a nyolc
tagú bigband korabeli Broadway-számo- 
kat játszik. Amikor már bent ülünk a 
sötétben, megállapíthatjuk, hogy látha
tólag jó a hangulat a színpadon is, a szí
nészek játszanak. Marilyn szenved, mi
közben minden férfi a lábai előtt hever. 
Hiteles. Olykor több van belőle, egója, fö- 
löttes énje és a függőségektől és fóbiáktól 
terhes ösztönénje egyaránt ott jön-megy 
a színpadon. Jackie Kennedyt férfi játsz- 
sza, a first lady jellegzetes kosztümjében, 
amelynek jelenetenként változik a szín- 
árnyalata. Az 50-es éveket idéző tapétás 
színfalak a diszharmonikus személyi
ség töredezett lelki struktúrájára játsza
nak rá. A végkifejletet már nem láthatom, 
pedig elnézném még egy darabig ezeket 
a villogó és vívódó dívákat és dámákat. 
Amikor otthagyom őket, a két nő éppen 
hamburgert habzsol az ágyra roskadva, 
mert nem tudnak dönteni, kié legyen J.F.

A demokráciakutató központhoz nincs 
kedvem. Zuhog az eső. Feltorlódott ben
nem a kötelező részvétel iránti ellenérzés, 
lázadásra utaló magatartás jelei mutat

koznak. Elmegyünk, megmondjuk, hogy 
fáradt vagy, aztán lelépünk, dolgozza ki a 
stratégiát Suse. Rajta is látom, hogy leg
szívesebben hazamenne, ő csak egy köny
velő, hol vannak ilyenkor a programfele
lősök, az ingerdömping értelmi szerzői. 
A demokráciakutató központban elérek 
állóképességem határához. A kerékasz
tal mellé leülő igazgatónő, a titkár, a ku
tatást irányító szakemberek kérdésére 
nem tudom elmondani, mi a helyzet most 
Magyarországon. Nem tudok egységes vá
laszt adni arra, hogy mi a magyar közvé
lemény a migrációs válságról. Nem tudok 
Orbán rendszerének buktatóira dióhéjban 
és élesen rávilágítani. Nem tudom meg
jósolni, hogy mi lesz a tavaszi választá
sok eredménye.1 És azt sem tudom, hogy 
ha minden marad a régiben, marad-e 
minden a régiben. Voltaképpen csak a 
homályt tudom megerősíteni. Egyedü
li dolog, amit tehetek, hogy nem állítok 
olyasmit, amit nem állíthatok. Nem állí
tom azt, hogy Magyarországon diktatú
ra van, sem azt, hogy nincs sajtószabad
ság. Korlátozások vannak és kellemetlen 
emberek. „Unangenehme Zeitgenossen”, 
ahogy a német mondja. Állíthatom, hogy 
rasszizmus ugyanúgy van, mint másutt, 
és hogy radikalizálódik a jobboldal, ahogy 
midnenütt, ahol szegénység van. Abban 
egyezünk meg, hogy a civileknek meg kell 
erősödni. Nem vagyok magyar állampol
gár, mondom végül. Én lenni magyar ki
sebbség, Románia. Romániára felcsillan 
egyikük szeme. Ő Lengyelországból szár
mazik és a rendszerváltásokkal foglalko
zik. Talán ebből ki lehetne hozni valamit. 
De már felálltam, és Suse is felállt. Saj
nálom, mondom, nagyon fáradt vagyok. 
Apolitikus, antiszociális és apatikus let
tem. Suse az épületből kiérve meglapo- 
gatja a vállam. „Ez tényleg sok volt mára”, 
mondja. Most szépen hazamész pihenni, 
jön a hétvége, és ha mégis elmennél hol-
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nap valahova, szeretettel meghívlak a fér
jem koncertjére.

M ásnap este felvesz a k u ltu rá lis  in té 
zet előtt. Az autóban dohányfüsttől e r
jedt a levegő. Fekete bőrkesztyűben vezet. 
A férje, David, g itá rtan á r. Michael nevű 
barátjával és kollegájával együtt alkot
já k  a Tea for two nevű gitárduót. Az ese
mény az egyetemi k lin ikák  halijában lesz. 
Nem csak betegeknek. Egészen retro hely, 
m intha a rom án posták egyikében járnék. 
Cement, szürke olajfestékkel lemázolt kor
látok, rögtönzött kis színpad bordó drapé
riával a háttérben . Kis pulpitus szakado
zójelű m ikrofonnal Suse anyósa szám ára, 
ak i saját verseiből fog felolvasni. „Gon
doltam, ez a része is érdekelhet.” Ahogy 
nézem, én vagyok az egyedüli h a tv an  év 
a la tti hallgató. És az egyedüli, ak i nem 
ism eri E rika  Nolte költó'nó't. Suse család
ism ereti gyorstalpalót rögtönöz a fülem 
be. „Ebben a családban m indenki bolond 
egy kicsit.” A „fiúk” Bach 15 Invenciójá t 
ír tá k  á t ké t g itá rra , ebből fognak előad
ni, a m am a verseket olvas -  majd meglá
tom, milyenek, ő ta lá n  csak anny it mon
dana, hogy neki tú l rom antikusak . Aki 
egy ilyen helyre szervezi a felolvasóestjét, 
az mégsem lehet anny ira  idealista, gon
dolom, és valóban, a helyzetnek m egvan a 
m aga sajátos hum ora -  például kiváló r it
musérzékkel esik le valahol a cementfolyo
són egy kilincs. A rövid, váltakozó hang
nem ű darabok a versekhez hasonlóan 
különböző ritm usképlettel b írn ak  — még 
a kibicsaklások is egy húron pendülnek. 
Amellett, hogy a g itárjá ték  is hagy némi 
kívánnivalót m aga u tán , a bekapcsolva 
hagyott m ikroport felerősíti a költőnő kor
tyait, h iába  sikerü lt leóvatoskodnia a vi
zespoharat a pulpitusról. A Gy. Szabó Bé
la m etszeteit idéző költői képek itt, ebben 
az egészségügyi szférában olyan szü rre 
álisán  hatnak , hogy megesik a szívem az 
em beriségen. M iután gratu lálok  a zené
szeknek, Suse hazavisz. A kesztyűtartóból 
előkotorja a Tea for two nekem  dedikált 
cd-jét. D ávidnak és M ichaelnek nagyon 
jól esett, hogy eljöttél -  mondja. De látom, 
hogy igazából neki.

1 A szerző 2017. november 1-30. között 
volt a Goethe In stitu t Göttingen, Stadt» 
schreiberin ösztöndíjasa. (Szerk. megj.)

VARGA MELINDA

v íz tü k ö r

a víztükör tükör nézi az arcot, 
hideg ezüstös 
tekintetét félrefordítja, 
összerezzen,
redó'k a szem alatt és pár őszülő tincs, 
néhány nap alatt tíz év, 
jú liusi székely jégvirágok 
férkőztek he a hajlatokba, 
és mezőnyi alabástrom  
rügyezett ki a bőrön.

elképzeled a tengert, 
a meleget, a fényt, 
ahogy a bőrödre ragad a só, 
homokban lábnyomok, 
füllesztő  délután kis szellővel, 
csend, határtalan csend a kék víz.

emlékekből rakosgatsz tengereket,
hatalmas mozaik.
háromévesen, amikor apád
beledobott, tanulj meg úszni,
s majdnem otthagytad a fogad,
azóta is tudod, hogy kell szinten tartanod magad,
ha szemedből óceán csepeg,
elnevezed verítéknek,
erős nőnek csak négy fal között illik sírni,
de akkor napokat, éjszakákat is akár,
az élet kellemetlen tartozékain,
szerelmen, halálon, születésen,
hogy gyermektelen vagy harmincason,
öntörvényű, és senki nem tud elviselni.
az apátlanságra gondolsz, s hogy m inden férfinek
hosszútávon nyűg az apaság.
meg a tengerre, a gyerekként hosszú vonatútra,
a döcögő hálókocsira, amikor először megláttad
az ablakból kék mezőt, és égnek hitted.

van egy másik tengered is, szintén emlékekből, 
pár éve szerelmesen láttad a forró Földközi-tengert 
és térdig belementéi a hideg Atlanti-óceánba is.
A  boldogság tengerek ékköve a bőrön,
nem a naptól, a szerelmeskedéstől ragyog a bőrünk.
Szemeiben keresed a tengert,
ha magához ölelne, elfeledkeznél végleg a víziszonyról, 
s tán azt sem bánnád, ha belefulladsz.

s z e lf im a g á n y

nyárra készülünk folyton, verőfényes semmittevésre,
narancsszínű, kövér kandúrok lennénk,
átaludnánk azokat az órákat, amelyek túl monotonok,
ha a pillanateget szabjuk naponta magunkra,
úrrá lesz rajtunk a lelkesedés,
kilyukad végre a közöny barna légballonja,
de a kézzel varrt jelen vászna túlságosan kényelmetlen,
nem elég divatos, s néhol látszik a tű  nyoma is,
helyette műanyag macskaruhát maszkot rendelünk a világhálóról,
botra állítjuk a kreált, csinosan öltöztetett ént, s szelfit lövünk az űrbe,
rajzolunk hozzá tengert, csillogó vizet.
úgy tűnik, ez az illúzió is belakható.
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ROBERT G. ELEKES
G. Gabriela

Még nem is sikerült rendesen szólnia, hogy távozik, máris sóvár 
ajkak és ügyetlen ölelések támadják le, egy-egy

gyere, maradj még!

amikről m ár nincs ahonnan tudnia, hogy őszinték vagy sem. A r
cát deform áltnak érzi a sok puszitól, homlokát nehéznek, gyom
ra felkavarodott az ipari mennyiségű alkoholtól, ami lenyomja a 
sötétségét és addig passzolgatják a testét egyik kézhői a másikba, 
amíg egyedül találja magát a lakás előszobájában. Elköhögi lépte
it az ajtóig, és mielőtt kinyitná, megáll, hogy meghallgassa a szám  
végét, am it neki dedikáltak az árnyak, akikkel az éjszakát töltötte. 
Dúdolja 
Whispering
Morning, keep the streets empty for me 
Uncover our heads and reveal our souls 
We were hungry before we were born 
. . .é s  kilép.
A  lépcsőházban Gabriela a lépcsőházra gondol, és megállapít
ja, hogy most a házban van, ahol lakik a lépcső. Reggel öt van, és 
a lépcső valószínűleg alszik ilyenkor, betonján surranó meztelen 
talpakról álmodik, földrengésekről és fény foltokról, melyek felme
legítik hideg bőrét napsütötte reggeleken. Gabriela, hogy ne ri
assza fel a lépcsőt jól megérdemelt álmából, m inden lépését a leg
nagyobb óvatossággal helyezi a testére, és lopakodva megy le a 
kijárathoz.
Miközben halad lefelé, az a benyomása, hogy érzi szuszogni a lép
csőt, hogy egy légzés ritmusára hintáztatja a blokk m eddő levegő
je, visszanyeli az útközben felgyűlt undorát, és sápadt arca össze
találkozik az éjszakával. Gabriela az órájára pillant és behunyja 
egyik szemét, hogy láthassa a m ásikkal is. Rájön, hogy két óra 
múlva munkában kell lennie, és úgy dönt, hogy már nincs is értel
me hazaugrani. Arra gondol, hogy egy hosszú séta jobban kitisz
títja majd az agyát, m int egy fél óra alvás, hogy vesz egy ásvány
vizet, am it megiszik útközben, hogy a Csigák Dombja fele megy 
majd, hogy van még valami rágója az irodájában, hogy elsőnek 
ér be m unkába és lesz elég ideje, hogy rendbe szedje magát a mos
dóban, hogy megigyon egy kávét és elszívjon egy utolsó cigarettát, 
mielőtt szembe néz a nap első ismert pofájával.
Terve pontra van téve, valóban hibátlan, és Gabrielát kirázza a 
hideg az elégedettségtől. M ár csak a háttérzene hiányzik. Előve
szi zsebéből az ipodot, m int cowboy a tokból a pisztolyt, és elkezdi 
keresni a megfelelő albumot az élményhez, amit hamarosan át fog 
élni. Időközben ujjai egyik albumtól a másikig pörögnek, de egyik 
sem megfegfelelő, füleit az őt körülvevő, teljes csendre hegyezi. 
Felemeli tekintetét és észreveszi. Tekintete botladozva szalad vé
gig a köpésektől kicserzett cementen, sietős léptek és árva szeme
tesek közt, melyek repedéseiből fiatal fűszálak nőnek, átugrik az 
autókon, melyek türelmetlenül várják gazdáik ébredését, nekicsa
pódik néhány, az éjszakától megriadt tömbháznak, melyek csukott 
szemhéja mögött az élet takarók alá rejtőzik, és seggre esik impro
vizált kertekben, melyekben az elhunyt lakók szellemei farönkökön 
ülnek műanyag asztalok körül, és várják, hogy valaki végre nyer

je meg a kártyapartit. Rágyújt, a mellére szívja a tekintetét és el
kapja egy Neutral Milk Hotel érzés. Ujjai beütik i-n-t-h-e-a-e-r-o- 
p-l-a-n-e-o-v-e-r-t-h-e-s-e-a és elméje táncra pördül:

King Of Carrot Flowers Pts. 1-3

a buszmegállóban az emberek,
m int répa, nőnek a járdából.
túl rég óta várják,
hogy leszedjék őket,
szájukban kivirágzik a hallgatás.
egyesek a földre köpik,
próbálnak váltani egy-két szót valakivel,
mások lenyelik
a nap első pohár pálinkájával együtt,
megint mások belefulladnak,
észrevétlenül halnak meg a többiek között
és testüket az aszfaltba tapodják,
amíg nem marad más belőlük, csak a virágok,
melyekből az utcagyerekek születnek,
akik buszokban siratják a m últjukat

In the Aeroplane over the Sea

a nap megjelenik a tömbházak mögött,
mintha a lakosok cipelnék fel
lépcsőfokról lépcsőfokra,
a pincéből az égig.
az éjszaka szellemei elolvadnak
és lefolynak a kanálisokba.
az álmok téli ruhákban alszanak,
m int az összekuporodott hajléktalanok
a csatorna szájánál,
és az emberek elmennek mellettük,
lenézően bólintanak,
szégyennel telt tekintetüket a másik járdára fordítják, 
hívják a mentőket, mert azt hiszik, haldokolnak 
vagy csak egész egyszerűen odadobnak 
egy lejt a fejük mellé,
pedig tudják, hogy úgyis cigire és italra fog elmenni, 
az égen valahol elhalad egy repülő, 
az utasai nem látják
sem a szellemeket, sem az embereket, sem az álmokat, 
csak egy fehér felhőtengert.

Two-Headed Boy

gyalogosok lebegnek 
a reggel fényeiben 
m int torz magzatok 
egy formalinos üvegben 
várva hogy a nap 
világra hozza őket.

Fool

elhalad melletted az élet 
és mosolyogva rádköszön, 
te nem ismersz rá,
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csak értetlenül bólogatsz 
és ügyetlenül böksz ki 
a szádon egy jrgglt 
próbálsz visszaemlékezni, 
honnan a fenéből is ismered, 
amikor végre leesik, 
már túl késő  
és már nincs is értelme 
sem utána kiáltani, sem utána 
szaladni.

Holland, 1945

mocskos vagyok, moss meg 
látod egy autóra lerakodott porba írva 
és olyan szomorúság ér utol, amilyet még sosem éreztél. 
jön, hogy megöleld az autót, hogy hazavidd az öledben 
és hogy megmosd egy műanyagtálban, m int egy új
szülöttet. szemed sarkából meglátsz egy nőt, aki a váltadra 
teszi a kezét és megkérdi:

történt valami, kisasszony? 
úgy tűnik, hosszú percek óta állsz a járda közepébe 
gyökerezve, és bámulod az autót beesett arccal és 
könnyes szemekkel, felemeled jobb kezed, az autóra 
mutatsz és olvasod:

mocskos vagyok, moss meg 
a nő  forgatja szemeit, nálad valóságosabb dolgok 
felé és tovább megy, te meg itt maradsz élve eltemetve 
a lenézésének kátrányában.

Communist Daughter

a reggeli tömbházak benned érnek véget

és smink nélküli nőket árasztanak magukból, hajukban csavarok
kal, mosatlan ruhákat, ételmaradékokat, kikapcsolt tévéket, bo- 
rotválatlan, ragadós hajú férfiakat, vasalókat, vetetten ágyakat, 
tegnapi újságokat, éhes gyerekeket, akik nem mostak fogat, házi
állatokat, fekete-fehér fényképalbumokat, lehúzatlan vécéket, k i
mondatlan szavakat

a sötétségedbe.

Oh Comedy

szétvet a húgyozhatnék és elbújsz egy papucs-dacia mögött 
ropog a térded ahogy egy tócsa fölé kuporodsz 
és hangosan beleereszted.
figyeled ahogy egy csikk lovagol a hullámokon, amiket csapsz,

Horváth Levente: Csűrmemória XVII.

és számolod a cseppeket, am ik a seggedre spriccelnek, 
zajt hallasz, felemeled tekinteted, 
valahol közted és az ég között egy anyóka 
lenéz rád és motyog valamit, 
összeszorítod magad, próbálsz megállni 
de a sugár túl erős és átengeded magad az akaratának, 
m int egy gyerek, akit óra közben ér utol. 
aztán az az érzésed, hogy az anyóka rád mosolyog, 
hogy érti a helyzeted, hogy ő  is olyan m int te, hogy a nagyanyád, 
az anyád, a nővéred, hogy mindezek együtt, hogy összeköt tite
ket -  m i is?
egy női szolidaritás ami átível időn,
téren és a p illanat nevetségességén, amíg látod
a nagyanyó ajkait kiélesedni
és hatalm as csula zuhan feléd.

hideg van
és valahol távol még m indig ondó fedi a csúcsokat.

Ghost

az autókban a sofőrök ugyanennyi 
motoros üvegbe zárt pillangó 
várják hogy a nap egy minél 
előnyösebb pózba szárítsa őket

[untitled]

beszállsz a liftbe és becsukódik körötted, 
megnyomod a 17-s számot, várod azt az érzést, 
induláskor, amit ezúttal biztosan 
képtelen lesz lenyelni a gyomrod, 
de nem érkezik.
megnyomod még egyszer és még m indig semmi, 
észreveszel egy piros, villogó gombot, am int azt írja 
overcrowded
a gondolat, hogy lehet, hogy ilyen durván elhízz, 
felforr az agyadban, majd hirtelen kihűl, 
amikor a lift tükrébe nézel, és meglátod 
az összes halottadat körülötted.
látod nagyanyád, ahogy a daganatát a jobb kezében tartja 
és a ballal simogatja, m int egy elkényeztetett macskát, 
apádnak a torkában ver a szíve és fél, hogy lenyeli, 
nagyapád, aki már nem tudja, hogy hívnak, 
és úgy remeg, hogy az a benyomásod, hogy táncol, 
és látod Kafkát, a kandúrod, ahogy férgeket hány, miközben do
rombol.
kiszállsz a liftből és hagyod, hogy az ajtók rájuk csukódjanak, 
nézed, ahogy piros számok jelennek meg és tűnnek el 21-ig, 
majd elindulsz a lépcsőn.

Two-Headed Boy Pt. 2.

Gabriela felmegy a lépcsőkön és fokozatosan a fejébe száll az un
dor. Végre elér a munkahelyére, és a tüdeje egy haláldalt fütyül 
az őt körülvevő csend közepébe. Körbenéz és csak porszemeket lát, 
ahogy lebegnek a nap sugaraiban ott, ahol máskor emberek rése
ken préselik át az agyuk. Egy székre ül az üvegfal elé, amin keresz
tül a reggeli nap elárasztja a termet és tekintete fáradtan a város
ra zuhan, miközben J e ff  M agnum a fülébe üvölti:

Two headed boy she is all you could need 
She will feed you tomatoes and radio wires 
And retire to sheets safe and clean 
But don’t hate her when she gets up to leave 

Olyannak látja a világot, m int egy szájat, amiben emberek nyü
zsögnek, baktériumok a nap nyálában, a tömbházak, m int a város 
aszfaltjába döfött fogak, és m inden ablak szuvasodás, amin ke
resztül láthatod az embereket, am int felzabálják a cementbe zárt 
életüket. Egyik, saját metszőfogába ásott szuvasodásból Gabriela 
a világ szájába néz, és figyeli, ahogy a város lassan-lassan lecsú
szik a föld torkán -  de itt a zene véget ér a füleiben, és egy embe
ri árnyék halad el az ablak előtt. Gabriela az üveghez siet: lent, 
a járdán  egy kettészakadt férfi, aki éppen a száj égboltjából zu 
hant ki.
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MUNDING MÁRTON

A rozmár hava
(e lső  rész)

A tatár ma oroszlánfókát reggelizett, az
tán délig azt hallgatta rádión, ahogy kö
zépkorú bolti eladónők orgazmust színlel
nek valami kiégett fiúcsapat koncertjén. 
Miután megfelelően komoly hangulatba rá- 
zódott, végigment a burmai stílusban épí
tett intarziás márványlépcsőn, és elhagy
ta 8 emeletes luxusjurtáját. Kora délután 
volt, a rozmár hava. Senki se látta, ahogy 
kilépett a kertkapun. A vak postás mintha 
hallotta volna a kaftánja lila suhogását a 
hegyek felé repülni, de nem zavartatta ma
gát. Van, aki leveleket vár.

*
-  Kronwald, az isten szerelmére, nem 

megmondtam, hogy ne buzeráld a tiszte
lendő urat!

-  Bocsánat, Arisztid, de olyan ferdén áll, 
mi lesz, ha leesik?

-  Nem állna ferdén, ha nem buzerálnád. 
Van a szerencsétlennek elég baja.

A püspök mindeközben mély hallgatásba 
burkolózva foglalt helyet a szekér hátulján. 
Kronwald aggodalmas tekintettel ült vele 
szemben egy vödrön, amiből szépen lassan 
csordogált a piros festék. Arisztid a bakon 
foglalt helyet, kendőjét mélyen a szemébe 
húzva kémlelte a horizonton nyolcasokat 
leíró napot.

-  Nem egyenletes. Minden harmadik 
körnél balra húz... — morogta, közben ko
mótosan ingatta a fejét az igahúzó jakok
kal egy ritmusra.

Körülöttük mindenfelé a rohanó lankák 
között a cserjecsoportok balkont növesz
tettek, amik roskadásig teltek a sziámi 
durbincsok éneklő hordáival. Rikító, élénk
kék színű torkukkal prizmaként szórták a 
napsugarakat, amik végül szétkenődtek a 
sűrű, száraz füvön.

Egy nagyobb domb után a távolban rizs
papír házak látszottak, és a szél friss hal 
szagát hordta a szekér felé.

-  Kronwald, azt hiszem, ideje lenne fi
xálnod a tisztelendő urat. Hamarosan oda
érünk.

A püspök a tőle megszokott csenddel 
nyugtázta az események menetét, a szekér 
pedig lassan haladt tovább a falu felé.

*
A folyó legalább 12 méter széles volt, 

ahogy a város határához ért. A felszínét bo
rító szemét megfagyott, és most könyöknyi 
vastag páncélt képzett a két part között. 
A tatár inasa a tetőn ülve figyelte, ahogy 
egy jégre tévedt disznó kétségbeesetten 
próbál kiszabadítani egy zacskó fagyott da
ragaluskát. Már éppen azon volt, hogy oda
megy, és agyonüti a szerencsétlen állatot 
galuskástul-mindenestül, mikor zajra lett 
figyelmes.

A hegyek felől mély, egyenletes kongás 
közeledett. Az inas megszorította a lába 
köré tekert zsírpapírt, és leereszkedett az 
utcára. Reggel volt, csípős hideg, a rozmár 
hava. A viskók közt targoncások lézeng
tek, a sarkon túl füstölgőit a nitroglicerin

kombinát épülete. A disznó mindeközben 
kiimádkozta valahogy a zacskót, és most 
a tartalmát ropogtatva feküdt egy fagyott 
kanapén. A tatár inasa megkerülte a Fó
kavadász Szakszövetkezet épületét és a vá
roskapu felé vette az irányt.

A kongás nem halkult el, szépen las
san beleivódott a járókelőkbe, elvegyül
ve az esti barnássárga levessel kap
csolatos gondolatokkal, szövetkezeti 
táncvacsorák emlékeivel. Egyre termé
szetesebbé, megnyugtatóbbá vált, a meg
jelenésével előidézett aggodalmak 
mintha soha nem is léteztek volna. 
Az inas elfelejtette, hova indult, egyre té
továbban sodródott a járókelők között, né
hol megállt, hogy a viskók ajtajára faragott 
madarakat bámulja. A harminckettes szá
mú ház ajtajánál járt, és már éppen azon 
volt, hogy hazaindul, amikor hirtelen vele
jéig hatoló rémület töltötte el. Vele szemben 
az ajtón egy kolompos gébics járt násztán
cot egy fügefa körül. Mintha valaki kisza
kított volna belőle egy darabot, úgy állt 
mereven, a harminckettes számú ház te
raszán. A nádkorlátba kapaszkodva az ut
cára mászott. Remegő térdekkel indult meg 
a városkapu felé, de pár lépés után holtan 
rogyott össze.

A kongás abbamaradt.
A hegyen túl a balkonokon zúgtak a 

durbincsok.
*

A falu -  már ha annak lehet nevezni -  
hat darab rizspapír-házból állt egy kis fe
kete tó partján. Az innen átbukó erek kép
zik majd a folyót, ami a hegy túloldalán 
tekereg. Be lehetett látni a környező völ
gyeket, kivéve egyet, amelyre pont olyan 
szerencsétlenül esett a nyolcasozó nap fé
nye, hogy szinte mindig árnyékban volt. 
Tiszta idő volt, a rozmár hava, és a fa
lu mindhárom girbegurba fája rügyeket 
eresztett.

-  Nem lesz ez így jó. Egyre balrábbra to
lódik -  motyogott kendője alatt Arisztid, 
miközben a tóba vizelt, a nem messze ha
lászó tetovált öregúr nagy felháborodására.

A fák alatt veszteglő szekérnél Kronwald 
szaladgált fel-alá egy ecsettel, minden 
egyes lépésével piros nyomokat hagyva a 
fűben. Sípolva szedte a levegőt, szemüve
ge akaratlanul is a pajeszába gabalyodott. 
Szitkozódására a halászok feleségei kijöt
tek házaikból, és most a füstölőládákon 
ülve nézték a jelenetet. Lehet, hogy a hir
telen kerekedett tömeg, vagy Kronwald jaj
veszékelése miatt, de az egyik jak megunta 
az üresjáratot, és a tó felé vette az irányt. 
A másik jak még egy pillanatig tétovázott, 
majd követte a társát -  jakhoz képest nem 
volt egy erős jellem.

A nagy felfordulás közepette, a tá
maszték híján maradt szekér élesen jobb
ra dőlt, és mielőtt Arisztid el tudta volna 
tenni a szerszámát, a hatalmas fémtömb 
csontremegtető kongással kizuhant. A há
zak megremegtek, ahogy a visszhang újra 
és újra végigborzolta a völgyeket.

A halászok a parthoz eveztek, falusiak 
körbevették a fémtömböt, amit piros ákom- 
bákomok borítottak. Arisztid ordítva ro
hant Kronwald felé, a jakok zavartan lefe
tyelték a tó vizét, a visszhang pedig egyre 
csak zengett a hegyek felett.

A vak postás szatyrában összezizzentek 
a levelek.

*
A luxusjurta falairól alkarnyi da

rabokban foszlott le a nemez, ahogy a 
szél átrohant rajtuk. A hetedik emele
ten a bálványfa tartórudak természetel
lenes pózba görbültek, egy darabig még 
küzdöttek a széllel, de megadták magu
kat. Hangos reccsenéssel hasadtak ketté, 
hogy az árokparthoz csapkodják a fejüket. 
A rögzítőkötelek süvítve szelték a levegőt. 
A ringatózó folyosókon halmokba dőltek a 
bútorok, mahagóni biliárdasztalok és já- 
de berakású fókaszobrok raliztak a hajó
padlón, alattuk csilingelve ropogtak a ta
tár porcelán nokedliszaggatói.

Az udvaron tövestől kicsavarodtak a fü
gefák, az ösvény felcsavarodott, felkunko- 
rodott egészen a hegytetőig, alóla kis for
gószelek hordták ki a halszálkákkal kevert 
puha földet. A porfelhő lekaparta a mohát a 
kertkapu faragásairól, madarak képei buk
kantak fel, hogy utána felismerhetetlenre 
gyalulódjanak a halszálkáktól. Egetverő 
hangzavar volt, recsegett, ropogott, sister- 
gett a völgy.

A tatár nem hallotta.
Egy sötét völgyben valahol egy disznó 

zsírpapírt zabáit.
*

Arisztid kendőjét rángatva ordított. 
Kronwald tudta, hogy most szégyellnie 
kéne magát, de a lelki terror hatását erő
sen rontotta, hogy Arisztid még mindig ki
vont hímtaggal magyarázott, amely min
den egyes gesztikulációjával petyhüdten 
löttyedt hol az egyik, hol a másik oldalra, 
a halászok feleségeinek nem kis örömére.

-  Te idióta, te pajeszos kutya! Nem meg
mondtam, hogy ne buzeráld a püspök urat?!

-  Nem tehetek róla! Nem hagyhatom így 
pőrén! Elvégre ez egy szent ember!

-  Ezt a szent embert 4 jakkal kellett fel
húzni a szekérre! Attól, hogy kis kereszte
ket pingálsz rá, még nem lesz a régi!

-  Nem én tehetek róla, hogy rászakadt a 
fémolvadék. Kellett neki odaállni. Várha
tott volna, amíg kész a harang. Türelmet
len ember.

-  Tessék, az előbb még szent ember, most 
meg gyalázkodsz. Halottról vagy jót, vagy 
semmit, te gazember, te buta hekk, te!

Kronwald megadóan leengedte az ecse
tét, és a tópartra ment, hogy a jakokat visz- 
szavezesse. Arisztid mindeközben, nyelvi 
korlátáit hangerővel és hadonászásával át
lépve, nekiállt munkára fogni a halászokat.

A nap egyre inkább balra tolódó ívei 
alatt, a szomszéd hegygerincre felcsava
rodó ösvény felől egy vak ember botorkált 
csíkos szatyrával a galagonyabokrok kö
zött. Néha megállt a cserjések előtt, hogy 
hallgassa kicsit a durbincsok kerregtetését. 
Szatyrában a levelek püspöki pecsétéi kis 
lila patakokat eresztettek, teveszőr kucs
májának pamacsaiba lassanként belefa
gyott a hirtelen csend.

*
A kunyhó falaiban keményre fagyott a 

pára, a tartógerendák komótosan recseg
tek a hidegben. A sarokban lévő festett lá
dán egy mozsárban összekoccantak a kávé
szemek. Egy hímzett szőnyegen ült a szoba 
közepén, előtte kis tűzhelyen egy konzerv
dobozban hering főtt. A helységet nitrogli
cerin szag hatotta át. Lila kaftánjának haj-
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if
tokáját aranylovak díszítették, haját szoros 
varkocsba kötötte.

Először kivette a heringet a vízből, és 
egy deszkára tette. Néhány csepp vizet 
egy csonttálba mert, amiben gébicstojások 
álltak. Kürtjéből rozmaringot hintett rá, 
majd a kése nyelével sűrű, kemény habot 
vert belőle. Leemelte az ajtó belső oldaláról 
a megszürkült réztükröt, és maga elég ál
lította. Utána törökülésben helyet foglalt a 
földön, nézte magát a tükörben és borotvál
kozott. Jólesett neki a hideg hab, szemöldö
kére, fülébe kente, majd élvezettel beletúrt. 
Kését a tűz fölé tartotta minden lehúzás 
után, a rárakódott hab és szőr fekete, füs
tölgő csimbókokban hullott a padlóra. Ült 
ott a tükör előtt, nézte, ahogy barázdákba 
rendeződik arcán a hab, ahogy a barázdák 
szélébe hamu ragad. Lassan egyre sötéteb
bé, egyre kontúrosabbá vált a bőre, átvett 
valami opálos árnyaltságot, mint a megvé
nült falapok. A tető nyílásain átsütött egy 
kicsit a nap, és glóriává hasadt a réztük
rön. A keze megállt a levegőben, a szeme 
fönnakadt, és akkor, abban a percben ép
pen úgy nézett ki, mint egy ortodox krisz
tus-ikon.

*

A postás magabiztosan pakolgatta szan- 
dálos lábait a sziklák között, szatyrát óva
tosan átemelte a nagyobb kórókon, miköz
ben lefelé ereszkedett a völgybe. Minden 
göröngyöt és hajtást ismert a kolostorig 
vezető úton. Délután volt, csípős, sötét nap. 
A rozmár havához illően vizenyős, papír
vékony pernye szemerkélt a nitroglicerin 
felhőkből. Néhol akár ujjnyi vastagság
ban is lerakodott az ösvény menti kőosz
lopokon, vagy a nádasok között. Odalent a 
deltánál gébicsek keringtek a sóderhalmok 
körül, mögöttük már felsejlett a városkapu 
körvonala. Az öreg hangtalanul mozgott az 
aljnövényzetben, egy árnyék nyugodtságá
val gázolt keresztül a lápon. Csak a szaty
ra csörrenését lehetett néha meghallani. 
A delta északi felén oroszlánfókák feküd
tek csoportokba tömörülve, hurkáik között 
megkásásodott a pernye, és egy lucskos, rö
fögő masszába mosta össze az állatok tö
megét. A postás átvágott a fövenyen, teve
szőr sapkájára gébicstollak ragadtak, üres 
szeme piszkosfehéren világított. Zsebéből 
savanyúcukorkát vett elő, majd az iszapba 
szórta őket. Ahogy az öreg a városkapu fe
lé tartott a szántókon keresztül, nem hall
hatta, mint viszi el őket a dagály. Az öböl 
közepére érve a cukrok csírát bontottak, 
gyorsan növekedtek, sűrű, vaskos indák
kal úszó szigetet formáltak. A sziget apró, 
kék virágokat hozott, amik szinte azonnal 
kis kristályokká fagytak, csilingeltek a ko
raesti szélben.

*
Körülbelül egy óra ordítozás után a püs

pököt sikeresen felhelyezték a szekérre, 
a jakokat visszaterelték és Arisztid is el
tette végre a lőcsét. Mire elindultak, a nap

már egyre ritkábban villant föl a hegyek 
fölött, vörösre festette a dagadó jégréteget 
a lejtőn futó patakok felszínén. Az út itt ki- 
szélesedett, a cserjéseket már több száz 
éve kiirtották ebben a völgyben. Alacsony, 
combközépig érő terméskő falak futottak 
végig az úttal párhuzamosan, közöttük az 
elhanyagolt szántókon bambusznád és re
barbara ütötte fel a fejét, kis prémes álla
tok szaladtak a tarlón, ahogy a szekér el
recsegett mellettük. A szomszéd hegy felől 
nitroglicerin szagú felhő ereszkedett alá a 
völgyre.

Arisztid egy horpadt bádogszelencét hú
zott elő a kendője alól, és lassan, üteme
sen a szekér oldalához kopogtatta. Minden 
ütéskor narancssárga bogarak bújtak elő, 
végigszaladtak a szekérrudakon, belefúr
ták magukat a jakok bundájába, ahol hal
kan zizegve világítottak. A feszült csendet 
végül Kronwald törte meg.

-  Ugye, biztos, hogy ott lesz?
-  Teljesen.
-  Honnan veszed?
-  A rozmár hava van -  mondta elmélázva 

Arisztid, miközben összébb húzta kendőjét. 
-  Ilyenkor mindig leköltözik a városba. Ne
vetni tanítja a fókavadászokat. Ne ideges
kedj. A rozmár hava van. O majd tudni fog
ja, mit kell tennünk.

A fennálló csöndben szinte csak a boga
rak neszezését lehetett hallani. Kronwald 
szánakozva nézte a püspököt, Arisztid szá
nakozva nézte Kronwaldot.

-  Honnan fogjuk megismerni, Arisztid?
-  Tessék?
-  A tatárt. Honnan ismerjük meg?
-  Már megint idegeskedsz.
Ezután sokáig nem szóltak egymáshoz. 

Kronwald lámpást gyújtott, és a püspök ol
dalába vert vaskampóra akasztotta, majd 
felváltotta társát a bakon. A nap végérvé
nyesen alábukott, a völgyeket kékesszür
ke derengés járta át. Néhány kanyar után 
a patakok összeértek, az új medret vasta
gon belepte a fagyott szemét.

*
A kolostor gyommal felvert udvarát csú

szósra áztatta a szemerkélő eső. A völgy 
keleti felét még a rozmár havában is elke
rülte a fagy. A helyiek szerint a tenger mi
att volt ez így. Ketten álltak a vizes föld
be szúrt hevenyészett fakereszt előtt, fehér 
csuklyájuk mélyen a szemükbe húzva. 
Egyikük kis fapipát vett elő, csuhája alól 
nedves dohányt tömött bele, majd a szája 
szélére biggyesztette. Nem gyújtotta meg. 
Pár percig még némán figyelték, ahogy a 
friss földkupacot elegyengetik a víz erecs- 
kéi, majd szótlanul behúzódtak a kerengő 
fehérre meszelt oszlopai közé. Velük szem
ben a kolostor egyetlen tornyának kerek 
ablakaiban gébicsek ültek, csapzott tollá
ikat rendezgetve az esti szélben. Most ők 
voltak a harangtorony egyedüli lakói, mö
göttük a faácsolaton üresen himbálózott a 
vaskos kenderkötél. A nap már rég alábu
kott a hegyek mögött.

-  Szegényes temetés volt. Kár érte — szólt 
a magasabbik, miközben hátrahajtotta 
csuklyáját.

-  Ob testvér... -  az alacsonyabbik gyufát 
vett elő, és rövid piszmogás után meggyúj
totta a pipáját.

-  Tudom Ib testvér, nehéz idők ezek, de a 
rozmár hava van. Legalább a gyászharang 
kijárt volna szegény fiúnak.

-  Imádkozunk érte, Ob testvér. Mást 
nem nagyon tehetünk.

Ob elmélyülten vakargatta ritkás, sző
ke kecskeszakállát, tekintete nyugtalanul 
szaladt ide-oda az oszlopok között. Ib eköz
ben komótosan a legközelebbi falfülkéhez 
sétált, valahonnan egy kis eperfa sámlit 
vett elő, és arra telepedve figyelte az esőt. 
Csuklyája mélyen a szemébe lógott, csak a 
pipa izzása világította meg néha az arca 
bal felét.

*
-  Nem kellett volna már ide érniük? -  

törte meg a csendet a magasabb szerzetes.
-  Legyen hited, testvér. El fognak jönni. 

Érzem a csontjaimban.
-  Valamit én is érzek, de az korántsem 

megnyugtató — mondta Ob, majd hirtelen 
lemerevedett. Lassan a kerengő széléhez lé
pett és fülelt. -  Csengőszót hallok. Mintha 
harangoznának.

-  Biztos csak az eső.
-  Ne beszélj nekem az esőről, Ib testvér, 

ismerem én az esőt nagyon jól -  vetette oda 
Ob.

A szeme különösen villogott. Ib észre 
sem vette. Bóbiskolva figyelte a pipájából 
gomolygó sűrű, nedves füstöt, és hagyta, 
hogy a feje lassan előre bukjon. Csuhája 
szára lucskos volt a sírásástól, fűcsomók 
és földdarabok ragadtak rá.

-  Tudod, testvér, én egy olyan völgyben 
születtem -  kezdett bele Ob hirtelen -, ahol 
az elmúlt 143 hold óta minden nap esik az 
eső.

-  Minden nap, mi? — motyogta félálom
ban Ib. Ob keserű hangon folytatta:

-  Ahogy mondom. Minden nap. Az eső 
mindenhol ott van, legyen bármilyen év
szak, napszak vagy óra. Gyakran még úgy 
is esik, hogy nincs felhő az égen. A víz -  
hadonászott Ob —, ez a folytonos lefelé 
folyó víz, beleitta magát az épületekbe, 
a fákba, az emberekbe. Sokan úgy élik le 
az életüket, hogy nem láttak száraz fek
helyet. Síró völgy. így nevezik az emberek 
egymás közt a szülőföldemet. — Ob leen
gedte a karját, és lihegve figyelte tovább 
az eget.

-  Errefelé minden völgynek megvan a 
maga meséje -  dünnyögte Ib.

-  Többek között ezért is hagytam ott — 
szólalt meg újra, Ib felé fordulva.

-  Zavart az eső?
-  Nem -  mondta Ob elmélázva. -  Hanem 

mert féltem, hogy mi lesz, ha egyszer eláll.
Nehéz, párás szél fújt át az oszlopok kö

zött. Az égen néhol már látni lehetett a 
nyolcasozó nap hajnali derengését.

R o b ert G. E lekes Brassóban született 1985-ben. A szebeni 
Lucian Blaga Egyetemen doktorált romániai német irodalom
ból. A brassói Transilvania Egyetemen és a marosvásárhe
lyi Sapientia egyetemen tan ít irodalmat és műfordítást. El
ső kötete 2015-ben jelent meg a id  im i iau d in tii-n  spinare sí 
adio címmel a Tractus Arte kiadónál. Számos díj kitüntetett

je, a Dactár N icu’s Skyzoid  Poets irodalmi kör alapítója és ve
zetője.

M unding M árton  1996-ban született. Diplomája szerint bio
lógus, emellett slammel és prózával foglalkozik. Jelenleg Buda
pesten él és tanul.
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MARKÓ BÉLA

C send
In memóriám Egyed Péter

Am ikor ezt a verset írom, nyár van.
De este van már, Péter! Hűvös erdélyi este. 
Kolozsváron a Grigorescu negyedben, 
ahol évtizedeken át laktál a magasban. 
Marosvásárhelyen a Tudor negyedben is, 
ahol én laktam  réges-régen.
Idegen nevek, idegen múlt!
Napról napra idegenebb jelen, tehetném hozzá, 
csakhogy már régóta nem beszéltünk.
Vagyis többször beszéltünk, persze, 
az idén is, de nem úgy.
Nem csenddel. Nem szavak nélkül.
Most kell rájönnöm, hogy 
mindez miért volt annak idején.
Hogy felhívtál valami részegítő' 
utazásból. Nem a szédület volt a fontos, 
hanem az utazás visszafelé az időben.
Vagy előre. Nem a száguldásban el-elmaradó 
fájdalom, hanem a hallgatás.
Szervusz, kedves Béla! Hogy vagy?
Szervusz, Péter! Megvagyok. H át te?
Kedves Béla, az a helyzet, hogy...
És ezzel abbamaradt a beszéd. A  beszélés. 
Iszonyatos csend tám adt Kolozsvár és 
Marosvásárhely között. Utólag értettem meg, 
hogy ez volt az egyetlen lehetőség. Ez a csend. 
Tudtam, hogy ott vagy. Puha vattán lépkedve 
egy m ásik időben, te is tudtad, hogy itt vagyok. 
A  lehallgató tiszt is tudta valahol 
egy mindenféle eszközzel felszerelt szobában. 
Kivasalta a szándékosan összegyűrt szavakat.

Felerősítette a suttogást. A  csobogó vizet is 
átszűrte. A  víz alatt is megkereste 
az elsüllyesztett beszédet, majd gondosan letörülte. 
Mindenhez értett. Kiegészítette a félbehagyott 
mondatokat is. De egyvalamire nem volt képes.
A zt a csendet, Péter, azt ő  sem tudta lefordítani.
Telt az életünk, ott álltunk egymással összekapcsolva, 
én józanul mindig, te abban a másik időben.
M últak a percek, negyedóra, félóra lett belőlük, 
ez volt a tökéletes konspiráció, Péter!
Am ikor már nem konspiráltunk. Vagy csak 
a csend által. A  csenddel. A  rejtjelezett 
üzenettel. A  lehallgató tiszt 
pofájába vágott hallgatással. Minden 
másodperce aranyat ért. Üresen jártak a gépek, 
nem tudták megfejteni. Csak nekünk volt 
ehhez kódunk, még én is csődöt mondtam néha, 
bevallom. De nem mertem letenni a kagylót, 
hiszen barátok voltunk. Most visszagondolva, 
vérlázító beszédek voltak ezek, Péter!
Mind mélyebb, mind pontosabb, 
mind kidolgozottabb csendek.
És nem értettek semmit azok a szarháziak.
Még feljegyzést sem készíthettek a csendről.
Disznók, mondták egymásnak, leisszák 
m agukat a sárga földig. A ztán hosszú idő  múlva, 
miután akár egy órán át is küldtük ide-oda, 
Kolozsvár és Marosvásárhely között a csendet, 
olykor egy-egy kérdéssel megszakítva, 
végül letetted a telefont. Péter? Kedves Béla?
Nekem nem volt bátorságom abbahagyni, 
mert féltem, hogy akkor magunkra maradunk, 
más-más időben. Most meg már ülhetnek 
a hipermodern technikájuk kellős közepén, 
ezt a csendet tényleg nem hagyjuk abba, Péter, 
de tudni fogom, hogy ott vagy.

Marosvásárhely, 2018. augusztus 3.

A figyelem  m estere
Én a magam tanítója vagyok -  írja Homérosz, az egyik elsó'. Vál

tozatos formában leírták azóta mások is. Egyed Péter az önmagu
kat tanítók hosszú sorába méltón illeszkedik, konok és természetes 
könnyedséggel. A kérdés csak az, hogy mindezt miként lehet elér
ni? Mi az a belső energia, ami önmagunk tanítását lehetővé teszi?

Egyed Péter élete és műve sokak számára választ adott, tovább
ra is választ adhat e kérdésre. Mert ő az, aki határozottan, céltu
datosan, a tétek ismeretében, ha egyetlen mondatban nem is, de 
egész tevékenységével, szellemi irányultságával, személyisége ki
dolgozott arcélével, megszólalási módja összetettségével a választ 
mégiscsak megadja.

Megadja a választ arra, hogy Erdélyben miként, mi által lehet 
szellemi emberként létezni. Sokrétű választ ad, és ezek közül kell 
néhányat kiemelni most. Egyed Péter ugyanis úgy él Kolozsváron, 
hogy Kolozsvárt, annak milyenségét, minőségét pontosan tudja, 
a benne rejlő lehetőségeket jelzi.

Azért jelezheti, mi Kolozsvár, mert tudja, mi az, amit erdélyi, ro
mániai magyarságnak nevezünk. Nem csupán a történet régisé
gét, kezdeti pontját ismeri, de annak egészét, a régiség történetét is. 
A régiségét, amelynek egy része mindig is szemünk előtt formáló
dik, alakul, a kortársak által. Tudja, hogy a szellem újabb és újabb 
megfejtéseket ad, miközben mindegyre újratermeli a szív és az ész 
megfejtésre váró hieroglifáit. Szellem és adott helyzet kettőssége, 
a kettősségben rejlő erények és buktatók összessége, mindezek fo
lyamatosan szeme előtt vannak, s miként a görög kocsihajtó: szem
revételezi az eléje bukkanó jelenségeket. A széttartó erőket a szel
lem számára megfelelő irányban tartja. Irányt ad.

Az irány pedig: az ismeret megszerzése -  hogy erdélyiként pon
tosan tudjuk, mit jelent Temesvár, Udvarhely, Kolozsvár, mi a hely 
szelleme és mi alakította régen, mi alakítja jelen pillanatban azt. 
Egyed Péter munkássága a megrostált gazdagság erényeit mutatja 
fel nekünk. A választás gyötrelmét és örömét, a szabadságot hozza 
elénk, ami költői, írói, gondolkodói vagy éppen intézményszervezői 
tevékenységét is meghatározza.

Mert lehetett volna „csak” költő, aki lovashajnalokban, leopárdok 
éjszakáiban lépked vissza-előre a mítoszokig, „csak” filozófus, „csu
pán” irodalomtörténész, szerkesztő, nemzedékek meghatározó for
málója, intézmények alapítója vagy újraindítója. De -  azért ismerik

Rómától Moszkváig, azért tisztelik és szeretik is, mert mindezeket 
egyszerre valósítja meg. Vállalva a kockázatokat is, amelyek hét
köznapi perspektívából szemlélve -  egyetlen ember által össze nem 
tartható tevékenységek velejárói.

Egyed Péter oly sikeresen emelkedik felül ezeken a hétköznapi 
buktatókon, hogy munkásságában a buktatók lehetősége sem érzé
kelhető. Pedig voltak minden bizonnyal, a szövegekhez társuló kö
rülmények közül számos adat kerülhet birtokunkba. Mégis, mert 
munkásságán túl, a szövegek mögötti jelenségeket is érteni szeret
nénk, szükségünk van egy hipotézisre, olyan hipotézisre, amely a 
személyre és a személyiségre, az életre és a műre egyaránt választ 
adhat.

Egy ilyen lehetséges kiindulópontra Vajda Mihály hívja fel a fi
gyelmünket, amikor azt írja róla, „benned van valami odafigyelés a 
másikra”. A figyelem az, ami a sokrétű munkásságot, az egész Eu
rópát és benne Erdélyt is át-meg-átszelő kapcsolatrendszert egy
ségben tartja. A hagyományra, az értékekre, az újakra és a változó 
jelenségekre egyaránt figyelő tekintet, a szemlélet ereje a régi mes
terek méltó rokonává teszi.

E figyelem együtt jár a tét pontos ismeretével is. A Bábel tornyán 
című, 1983-ban megjelent antológiában közölt novellájában ő maga 
is ír erről: „kell lennie egy utolsó játéknak, a végsőnek, s ami ak
kor dönt, az nem lesz más, mint a tét, mégpedig olyan tét kell, ér
ted, hogy az összes benned még létező potenciált mozgósítsa. Mint 
vadász a vadat, úgy kell felszínre kergesse lappangó erőforrásai
dat a tét”.

A játszmában rejlő és annak okát is képező tétet Egyed Péter so
hasem tévesztette szem elől. A téttel való folyamatos szembené
zés, a másokra való odafigyelés közepette, minden bizonnyal azt is 
szemrevételezte: mily sietősen zárják soraikat a testi körülmények, 
mennyire gyorsan fogynak a buborékok is.

Hogy ki volt ő, nem tudják, csak a rokonok és a hozzá legközelebb 
állók, hogy ki lesz, azt már pályája kezdetén sejthették sokan. Fon
tosságát nem vonta kétségbe senki, jelentőségét már nekünk kell 
jelezni. Immáron nekünk kell vállalni a téteket is.

Nyugodj békében! Jó vadászatot!

KARÁCSONYI ZSOLT
(Elhangzott Egyed Péter ravatalánál, a kolozsvári Egyetemi

ek Házában, 2018. augusztus 6-án)
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BOGDÁN LÁSZLÓ

„A nagy, sötétlő erdő...”
E g y e d  P é t e r  (a to v á b b ia k b a n  P.) 
k o r á n ts e m  u to ls ó  m e g id é z é s e

A z emberélet útjának felén
egy nagy sötétlő erdőbe ju to ttam ,
mivel az igaz u tat nem  lelém.”

Idézte P. Olaszországból megtérve, 
még sétánk (vagy túránk?) legelején, 
a büdösbarlangnál Dantét. De csak ami 
után megjártuk a madártemetőt, s az er
dőben indultunk a vár felé -  elvégre nem 
azért indultunk el, hogy a műúton ma
sírozzunk - , közölte, hogy ezúttal sem 
magára gondol, még csak nem is rám, 
hanem „hazánkra” -  emlékszem, így 
mondta, a helyre, ahol vagyunk, az or
szágra, ahol élünk, s a közösségre, az er
délyi magyarságra, amelynek részei va
gyunk. („Tagjai vagyunk egymásnak...”) 
Es ekkor, hogy is mondjam, olyan érzé
sem támadt, hogy mindez m ár volt egy
szer? Igen, kiderült, hogy ez a „séta” 
megtervezett, egy 1981-es út megismét
lődése! Akkor is a szanatóriumnál, már 
vendéglő, hotel vagy amit akartok, tett le 
a kocsi, jött a torjai büdösbarlang, a ma
dártemető, a lábfürdő -  amit néhány éve 
Székely lányok feredője néven rekonstru
áltak lelkes fiatalok, az erdő, a vár, a le
robbant fürdőhely, a Zsófia-forrás, a h i
degfürdők, a lábáztatók, a szemvíz, majd 
megint az erdő, késő estig...

Hogy mit jelentett P.-nek az erdő? 
A Könyvtár ellentétét. Aki életét, 18 éves 
korától írással, olvasással, cédulázás
sal a könyvtárban s a stúdiójában tölti, 
vagy előadóként a katedrán, annak időn
ként szüksége van mindezek ellentétére. 
(Nevezzük eléggé félrevezető módon ki- 
kapcsolódásnak?) Mindez igazán nem új 
keletű felismerés, az erdélyi művelődés- 
történet olyan nagyjai is rendszeresen 
„kirándultak” vagy vadásztak, de já r
ták az erdőt, a havast, mint Bánffy Mik
lós, Áprily Lajos, Szabó T. Attila, Csetri 
Elek vagy Székely János. A sort folytat
ni lehetne, végtelen. Noha nem tudom P. 
„mozgását” az erdőben lehet-e egysze
rűen „kirándulásnak” vagy „kikapcso
lódásnak” nevezni. Egy igen izgalmas 
töredékében, ami viszont a maga zenei 
szerkezetével és visszatérő motívumaival 
briliáns módon lekerekített egész, az Egy 
regényes séta term észetrajzában  (A  vad- 
lú d  őszi útja. Kriterion, 1989) a „túrát” 
többször is megismételt, mert megismé
telhető rituális szertartásnak fogja fel. 
Ugyanaz a séta ismétlődik, többször is, 
az idő választja el őket egymástól, mint
egy tagolva. De ez a megtervezett sé
ta  túrái egy viszonylag kicsinyke része. 
Legtöbbször viszont maga a céltalannak 
tetsző járás volt a cél. A látszólag célta
lan járkálás. Menni az erdőben, többnyi
re egyedül, máskor valakivel. így példá
ul velem is. Hogy miért például sokszor 
éppen velem, s hogy hogyan fogalmazta

meg P. a barátságot, a Szellem  és környe
zet (Polis, 2010) című könyve egyik esz- 
széjében, A  barátság, m in t beszélyhen ol
vasható. Már az elején leszögezi, hogy 
„a barátság egy történetbe kódol vala
mit”. És „Az evidencia, hogy minden ba
rátságban el kell dőlnie a szimpátia kér
désének, azaz, hogy van-e avagy nincs 
szimpátia, de még annak is, hogy lehet
séges-e, létrejöhet-e. Ennek az eldólés- 
nek, ennek a villámcsapásszerű felisme
résnek (olyan ez, mint a calpo di fulmine 
az olasz szerelmi regényekben) egy igen 
szép példáját idézi Canetti, A  hallás is
kolája című önéletrajzi regényében. Két 
barátról ír. S épp a gyalogtúra, az er
dőben kószálás során, „az Achen tónál 
azonban bekövetkezett a katasztrófa, k i
derült, hogy antagonisták, a kifejezés ki
záró értelmében, vagy én, vagy te. A  töké
letes az antipátia. M iből derült ki? Ugyan 
m indketten  folyam atosan beszéltek és 
gondolkoztak is, hegyekről is, meg köny
vekről is, de m ind ig  m áshol voltak a he
gyek és m ás irányba m entek a gondola
tok, semmiféle eszmei konvergencia nem  
jöhetett létre...” A mi esetünkben ez nem 
így történt! (És a Tompa Gábor esetében 
sem, aki elmesélte, hogy őt először Pé
ter vitte el az erdőbe, s utána ez a „sé
ta” meg-megismétlődött, tehát volt, amit 
mondaniuk egymásnak a hegyekről és 
a könyvekről...) Mint ahogyan valószí
nűleg nekünk is. Ezért azután sokszor 
sétáltunk együtt az erdőinkben. Első
sorban szűkebb pátriánk, Erdővidék le
gendás ősrengetegében, a Rika erdejé
ben, a hámortól indulva, toronyiránt 
vagy az Uzonka felett, a csodákkal ke
csegtető Murgó erdejében. De P. Bermu- 
da-háromszögében a centrális pont még
iscsak Bálványos. Regényében a hős így 
mesél egy japán lánynak.

Figyelj ide, Yoko! Van ott valahol, 
ahonnan én jövök, egy nagy hegy, a neve 
olyan, hogy kim ondani sem merem, alatta  
meg egy ház, oda szoktam menni, ha örö
m em  vagy bánatom  van. A z  a hegy vala
m ikor egy vulkán volt, és a kidobált, óriá
si kövek ott lógnak a hegy oldalában a fák  
között; gyanítom , hogy annak a hegynek 
lyukacsos a belseje, az egész egyetlen nagy 
kőrakás. Ezek között laknak a kobitók...” 
Azaz a manók, akik P. verseiben is, re
gényeiben is oly fontos szerepet töltenek 
be. De visszatérve a két, bennem ment
hetetlenül egymásba csúszó sétánk fel
idézésére, m ár utunk első állomásáén, 
a büdösbarlangnál éreztem, hogy mindez 
már volt egyszer, 1981-ben, s én, ki tud
ja, miért, arról fantáziáltam, hogy igen, 
ha egyszer meg akarnék halni, ide jön
nék és lefeküdnék a földre. Gyufával el
lenőriztük, térdmagasságban aludt ki. 
Te nem leszel soha öngyilkos, kacagott.

Nem vagy az a, hogy is mondjam, „típus”. 
De vonat elé nem ugranék, folytattam ko
nokul, és emeletről se vetném ki magam, 
már csak azért sem, hogy megkímél
jem szeretteimet a látványtól, a roncstól, 
ami utánam  marad... Ránéztem, elsá
padt. Ha valamit megbántam beszélgeté
seink során, ez a félresikerült ömlengés 
volt, ami viszont egy benne lüktető eleven 
sebre emlékeztette őt. Akkor rezzenés
telenül idézte Voltaire-t, aki nem akar 
nyomot hagyni maga után, válassza a 
tüzet. Most viszont, mintha nem telt vol
na el két évtized, folytatta, igen, ez trau
ma, nem ér véget, nem tudom lezárni, le
gyintett, már csak azért sem, mert nem 
tudom, hogy mi és miért történt, még 
mindig... Nem fejezte be, legyintett. El
ső felesége tragikus haláláról nekem leg
alábbis soha nem beszélt. Akkor is, csak 
ennyit. írtam  azóta egy verset, kezdte. 
Mikor? -  kérdeztem. Hát nem mindegy, 
tá rta  szét a karját. És elmondotta a Dal
fordulatot.

„Talán titok vagy m iután  
nem m időn lennél -  
zöld volt m ielőtt eltakarna  
volt a világ s most

csendzöld rögbarna

gilisztanyom ok gyökérdarabok 
hum usz csimasz 
első kocka vörös agyag 
fűszá lak vigyázzban kifordul az 
ásó befordul a földbe

az arca a metszéspontban  
igen m ost vissza-alakú  
öl a lélek határvonalán  
egyenleg elhúzódó titok 
vagy talán
az ugyan-csend egy villám a

csizm ák televényes körvonala  
ásószélben fűszá lak szemfehéren

hajladoznak susognak lett 
volt fátylak köszönöm sarkantyúpengetés”

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

Hosszú Zoltán: Szárnyaddal szárnyalok, 2018

P. kiváló előadó volt, de a vers, ame
lyet ismertem, az ő előadásában egész 
másképpen hato tt rám. A vers szag
gatott, befejezhetetlen képei zuhognak 
egymásra, követik, kiegészítik, meg
semmisítik és cserélik le és fel egymást. 
Evekkel később élete legjobb interjújá
ban Demeter M. Attila vers és filozófia 
viszonyáról is faggatja. („Vissza kell ad
nunk a reflexió funkcióját annak a kö
zösségnek, amelyben vagyunk” Székely
föld, 2010. március) „Tehát azt m ondjuk, 
hogy m i filo zó fiá t m űvelünk, a költé
szetre akkor van szükségünk, am ikor  
delektá ln i akarjuk m agunka t. Vagy: m i 
költészetet m űvelünk, és filozó fiára  a k 
kor van szükségünk, am ikor m agvas, 
egyirányú m ódon akarunk gondolkodni. 
H á t ebben van a problém a, hogy ke tté
vált a világ. (...) De nekünk nem  kell fel
a d n u n k  a -  hogy is m ondjam  -  helyzeti 
előnyünket vagy helyzetfelism erésünket 
abban a tekintetben, hogy ezek nem -kom 
m uniká ló  m édiák, szövegek, struktúrák. 
E zeket elvá laszto tta  az európai szelle
m i fejlődés. De bárm ikor összetalálkoz
ha tnak, m ert ez a természetesebb.” Mint 
ahogy össze is találkoznak, például eb
ben a versben. Azóta nem tudom elren
dezni magamban, mert bennem van, de 
nem találja a helyét, mondta később tű 
nődve. Egy kis tisz tásra  értünk ki, be
sütött a nap a lombréseken, vándorolt 
az arcunkon. Az ágak árnyéka m int 
a rácsok. Igen, bennem van, ismételte 
meg. Ahogyan ő is benne van azokban, 
akik szerették, akiket szeretett. És itt 
van, vigasztaltam , ha ugyan ez vigasz, 
Amáliát és Emesét. Benne van azokban, 
akiket szeretett, akik szerették. A lélek, 
igen. Persze, mondhatják, ez az én rög
eszmém. Készséggel elhiszem, miért, 
há t nem lehetnek rögeszméim hetven
évesen? Igen, a test földi vonulásának 
befejeződése u tán  a lélek kiröppen tes
téből és elmegy. (Sokan leírják a holt
testből kiemelkedő vibráló sugarat, so
kan megmérték a halottakat utána, 
nyolcvan dekával, egy kilóval kevesebb 
volt a súlyuk. Stb. De ha valaki feltéte
lezi, hogy spiritiszta szeánszokra gon
dolok, élénken téved. A szellemidézés 
olyan távol áll tőlem, mint ablakos tót
tól a hanyatt esés.) És ha akar, majd je
lentkezik...

De folytassuk a sétát, ezután fejtet
te ki, hogy mi a véleménye a helyzet
ről. Ennek az eleje lidércnyomásszerű 
ismétlődése volt a ’81-es lidércnyomá- 
sos helyzetértékelésének. Ezt most je 
lentőségteljesen kibővítette a változás 
u tán i eseményekből leszűrhető követ
keztetésekkel. Noha szövegmemóriám 
még m indig működik, s aránylag pon
tosan fel tudnám  idézni szavait, most 
mégis idézek, m ár csak azért is, hogy 
elkerüljem a mindenkori vádakat. Ho
gyan is emlékszel pontosan, 37 vagy 16 
éve történ t beszélgetésekre, nem, a sa
já t m ániáidat hallod vissza, vetíted rá 
mindenre, s így tovább. L átle le t című

könyvének (Tanulmányok, esszék Ro
m ánia tizenöt évéről. Kalota könyvki
adó, 2005) dedikációját így kezdette el. 
Mottó: „Egy csak valam ivel norm álisabb  
világban ez a könyv m eg sem  szü le te tt 
vo ln a ...” B .L .-nek  m u n k á m  egyik fősze
replőjének haza ffyas üdvözlettel és örök 
barátsággal E P  a születése n a p já n ...” 
A könyv előszavában fogalmazza meg 
mindezt, amit, részben 1981-ben, majd 
kibővítve jelentékeny tapasztalatok
kal, 2001-ben először jelen, majd múlt 
időben, szaggatottan előadott. „De m i 
is volt a rom án ia i va lóság? A k ik  m eg
élték, visszaem lékezhetnek arra az egye
tem es konfúzióra, am i itt  uralgott, a kö 
dösségre, a b izonytalanságra, amelyben  
az egyik legnagyobb tétet a legalitás és 
a leg itim itá s  és ezzel összefüggésben a 
m egkérdőjelezett au toritá s jelentette . 
M egtettük  az e lső  lépéseket az  eredeti 
demokrácia felé, és ez a m inden  elképze
lést meghaladó halla tlan  elm eszülemény 
valóban arra utalt, hogy az önkivá lasz
to tt rom ánia i p o litika i elit e lin d u lt egy 
autoriter, nem ze tá lla m i berendezkedés  
irányába! (...) U gyanakkor ez a p o lit i
ka i elit -  pártá llásra  való tekintet nélkül
-  m in d ig  lezserül k ijá tszo tta  a naciona
lista  kártyát, nem kevésbé az osztá lyhar
cos a d u t is, am elynek révén -  p ro lid ik i
-  leplezetlenül m egnyilváníto tta  nyíltan  
erőszakos opcióját. A  pártfunkcionáriust 
leváltó főszereplő, a bányász egyáltalán  
nem  a szabadság perspektíváját já tszo t
ta  be evolúciós (involúciós) képünkbe...” 
stb. Felértünk a várhoz. A romok alatt 
elképzelhetetlen mennyiségű emberi 
ürüléket lá ttunk . Elfintorodott. Min
denki nyomot akar hagyni maga után, 
jegyeztem meg. Ezért m ászik fel ide?
-  nézett vissza rám . Jö tt a fürdőhely. 
A romok, a m egállíthatatlan romlás 
im aginárius szelében forgott minden.

A félbehagyott hotelek, a bezárt ven
déglő, a dülöngélő szakszervezeti üdü
lők, az omladozó melegfürdő. Megindul
tunk a pezsgőfürdők felé. Megálltunk a 
Zsófia-forrásnál, ez volt szűkebb pátri
ánk egyik olyan borvize, amelyet na
gyon szerettünk, megtöltötte kulacsát, 
az enyémben még volt a másikból, egy 
üveget töltöttem meg. Ha Bükszád fe
lől kocsival közelítjük meg Bálványost, 
mindég megállunk félúton a forrásnál. 
Ezek a kövek a forrás körül olyanok, 
m intha óriások dobálóztak volna velük, 
s aztán  já tékukat váratlanul megun
va itt hagyták volna őket. Tovább men
tünk, az első lábáztatóhoz, majd fenn 
jobboldalt a másodikhoz, a szemvizek
hez. Hosszas előkészületek u tán  men
tünk  be a három közül a felső meden
cébe, elborzasztó volt látni, hogy itt is 
m állik szét minden, indul széjjelfelé. 
(Azóta a középső medence nem is mű
ködik?) Megszárítkoztunk, felöltöztünk 
és irány az erdő. Mindezt azért mon
dotta el, folytatta váratlanul, m ert vá
lasztás elé került, most hogy elhagyta 
Olaszországot, nem részletezte ponto
san, miért, nem is kérdeztem, dönthet: 
vagy szabadúszó lesz, vagy visszamegy 
az egyetemre. M indkettőnek vannak 
előnyei és hátrányai, kezdtem sorolni, 
de ki vagyok én, hogy tanácsokat osz
togassak. A barátom, mondta s folytat
ta  a helyzetértékelést. Még egy idézet a 
Látlelet előszavából. Mindezt az írások
ban -  melyek egy normálisabb világban 
nem is íródtak volna meg, de a miénk 
nem volt egy normális világ, a hazánk 
szemünk előtt veszítette el emlékeze
té t és eszét -  részletesen ki is fejti! Azt 
hiszem, hogy ezt az egész dermesztőén 
sötét erdőt, amibe ju to ttunk, nála vi
lágosabban nem fogalmazta meg senki. 
„Amikor az oktatási, művelődési helyze
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tünkkel kapcsolatos tanulm ányt készí
tettem  -  eredetileg egy trieszti konfe
renciára ( ...) -  döbbentem rá arra, hogy 
voltaképpen milyen m értékű volt a 
Ceausescu-féle, nemzet-homogenizációs 
alapokon m eghirdetett oktatás- és mű
velődéspolitika, illetve — valóban lehet 
így nevezni, kulturális genocídium. Ne 
feledjük el, hogy népünk legagyonlőt- 
tebb fiának (Mircea Dinescu kifejezé
se) falurombolás néven közismertté vált 
településpolitikája im m ár a rom ániai 
magyar nemzetiség fizikai létét helyez
te célpontba. Igen furcsának találom, 
hogy m anapság m intha megfeledkez
tünk  volna e tervezetről, valam int an
nak kidolgozóiról. Ez lehetett volna a 
ránk  vonatkozó történelm i a lte rn a tí
va. Természetesen ez a múlt öröksége, 
ezt semmiféle transzilván perspektívá
val nem lehet megszépíteni. Egy olyan
fajta organikus szakemberhiányról 
van szó, amely a hatalm i s tru k tú rák 
ban való politikai reprezentációnkat is 
megkérdőjelezi. Megvan a jövőnek is a 
maga kihívása, az információs társada
lom követelményrendszere felől. Mind
ez azonban mégsem fogja felmenteni az 
erdélyi m agyar értelm iséget am a fel
adat alól, hogy sajátos identitást adjon 
magának és vállalja is azt” stb.

Akkor m ár tudtam , hogy választott, 
vállalta a kihívást, a feladatot, kinevel
ni, elindítani a következő generációkat, 
lemondott részben, gondolhatta átmene
tileg, a lokális konformizmusról, amely
ről Demeter M. A ttilának beszél. Azt, 
hogy mit adott E. P. a romániai magyar 
kultúrának, és azt is, hogy mit kapott 
tőle, egy hosszabb tanulmány, egy ese
dékes monográfia közelítheti, jó esetben 
válaszolhatja meg.

Befejezve sétánkat, sötétben indul
tunk vissza. Már fogalmam sem volt, hol 
vagyok, de P. mindig visszatalált oda, 
ahonnan indultunk. Igaz, a pezsgőfür
dőktől zseblámpafényben lépegettünk 
lefele a kar- és combvastagságú gyöke
rek között. Sötét volt Bálványosfürdőn, 
mint a bika szarvában. Lenn a vendég
lőben m ár várt a barátunk, ittunk  egy 
pohár bort és indultunk vissza. Azóta is 
úton vagyunk.

Amikor 2014 késő nyarán együtt ül
hettem  egy kocsmában, Vele és Mózes 
Attilával -  akkor nem tudtam , hogy 
így hárm asban utoljára - ,  A. álm ata
gon jegyezte meg, ami nem volt jellem
ző rá, hogy egy álom ban élünk, am inek  
holnap ha lá l a neve. P. legyintett, de 
a kam ikaze pilóták ak arták  a halált, 
a célnál robbantak. Akkor már a teuton 
lovagok jelmondata. Kérdőn néztünk rá, 
noha m indketten tudtuk, de éppen Tő
le akartuk  hallani. H a én nem, akkor a 
vértem  v issza tér helyettem . P. nem volt 
teuton lovag -  noha volt benne valami a 
középkori lovagból is - ,  nem volt vértje, 
de nem is kell semminek visszajönnie, 
könyvei és írásai itt vannak. Remélem, 
még találkozom a bálványosi manói
val is. Kíváncsi lennék a véleményükre. 
Isten Veled, Péter.

Szellem  
a gépben
1992-ben ismertem meg Egyed Pétert. 

Négy éven át tanítványa voltam, továb
bi huszonkét éven át kollégája. Ebből az 
utolsó hat esztendőben -  miként néha tré
fás iróniával megjegyezte -  „hivatali fő
nöke”. Persze soha nem voltam, és nem is 
lehettem Neki „főnöke”. Hosszasan sem 
tudnám elősorolni, nemhogy röviden, hogy 
mi mindent tanultam ez idő alatt tőle. Ta
nítványaként mindenekelőtt valami olyas
mit, ami egy filozófus számára életbevá
gó: szemantikai higiéniát. Az eszméket 
a lehető legprecízebb formában kell kife
jezni, s ehhez ő az egész, elképesztő nyel
vi leleményét igénybe vette. Másodsorban 
azt, hogy érdemes a filozófiai problémák 
mélyére nézni. Wittgenstein ugyan azt 
mondta, hogy amit egy filozófiai probléma 
mélyén talál az ember, az legtöbbször ér
téktelen kacat, de Péternek istenadta te
hetsége volt ahhoz, hogy a legbanálisabb 
probléma mélyén is meglásson valamit, 
amiért érdemes lehajolni, s azt másoknak 
megmutatni. Ebben utánozhatatlan volt, 
s ez tette őt egyedülálló tanárrá. Legvé
gül pedig stílust. Gondolkodása, filozófi
ai önkifejezése esszéisztikus volt, s nem 
is kívánta ezeket ennél szigorúbb formák
ba zárni: egy-egy sikerültebb szófordula
tát napokig lehetett ízlelgetni, de volt úgy, 
hogy A z ész hieroglifáit kimondottan csak 
a stílusa kedvéért olvastam újra. Nyilván 
nem lehetett és nem is kellett ezt a stílust

Szente-Szabó Ákos: Naiasz

utánozni, de az önkifejezés igényességét 
kétségkívül megtanulhatta tőle az ember.

Kollégaként mindenekelőtt a kreativi
tására és a munkabírására lehetett szá
mítani. Jó ötletei voltak, s nem habozott 
azokat kivitelezni. Utolsó hónapjaiban is 
konferenciát szervezett, mégpedig a bu
taságról. Az volt az elképzelése, hogy elő
adások közben tilos lesz másokra hivat
kozni. A konferenciát természetesen meg 
fogjuk rendezni, immár sajnos nélküle, de 
az ő emlékének szentelve. Ezzel fog a honi 
és magyarországi szakma ősszel búcsúz
ni tőle. Egy másik megnyerő vonása a for
mák és a szabályok iránti lelkes odaadása 
volt. Intézményt fenntartani és működtet
ni a formák tisztelete nélkül nyilván le
hetetlen, de ezt ő nem csak tudta, hanem 
szinte ösztönszerűen gyakorolta is. Ezt 
is meg kellene valahogy tanulnunk tőle, 
mint annyi minden mást.

De talán nem is ezek a legfontosabb dol
gok, amiket itt el szeretnék mondani. Ha 
ugyanis Péterre gondolok, önkéntelenül is 
az utóbbi egy év emlékei tolulnak föl ben
nem. Hetente találkoztunk az intézetben, 
mert jött és tette a dolgát konok rendsze
rességgel, noha számára ez láthatóan egy
re nagyobb erőfeszítést okozott. Egészsé
gi állapotáról azonban nem beszélt. Ha 
erről kérdeztem, a szokott fanyar iróni
ájával azt mondta: „no de Atiluska drá
ga”, majd többnyire belevágott valamiféle 
filozófiai probléma fejtegetésébe: Rous- 
seau-ról és Fichtéről értekezett, a nacio
nalizmus természetéről, vagy arról, hogy 
miért beszélünk mi, kisebbségi magyar fi
lozófusok állandóan egy kétrétegű nyelvet. 
Ilyenkor az asztala sarkára telepedtem, s 
élvezettel hallgattam, a vége felé immár 
azzal a torokszorító érzéssel, hogy ki tud
ja, meddig hallgathatom.

Újra meg újra ugyanaz a metafora 
rémlett fel bennem, távolról sem pejora
tív értelemben: szellem a gépben. A gé
pezet szemmel láthatóan akadozott, de a 
szelleme elevenebb volt, mint valaha. Pa
naszkodni ritkán panaszkodott, s ha igen, 
többnyire csak arra, hogy egyre több nek
rológot kell írnia. Generációjának nagyjai, 
barátai, egymás után távoztak el.

Utolsó beszélgetésünk már a kórházi 
ágya szélén zajlott. Betegségéről kurtán 
és szégyenlősen beszélt, de ahhoz látha
tóan már nem volt sem ereje, sem kedve, 
hogy filozófiára terelje a szót. Semmisé
gekről beszélgettünk: arról, hogy merre 
jártam  gombászni, s hogy miért a franci
ák fogják megnyerni a világbajnokságot. 
Rákérdeztem a készülő könyvére, a Szel
lem és környezet második kötetére. Rö
vid sóhajjal azt mondta: „Hát igen, utol
só erőimmel sikerült azt is összeraknom.” 
És elhallgatott. Újfent csak ugyanaz ju
tott eszembe: szellem a gépben. Számom
ra immár alighanem ez marad Péter lé
tének legtekintélyesebb tanulsága: a test 
romlandó, de ennek talán nincs is jelen
tősége; ami fontos, az a szellem és annak 
hagyatéka.

Pihenj békében Péter, bárhol is vagy. 
Szellemi értelemben, tanárként és kollé
gaként, azt hiszem, megtettél értünk min
dent, amit csak megtehettél.

DEMETER M. ATTILA
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JAKAB-BENKE NÁNDOR

A librettó és a
kamera között
M uszatics Péter könyve első p illan tás

ra  átfogó, kim erítő és tudományos mélysé
gű tanu lm ány t ígér arról, amivel mi m a
gyarok időnként előszeretettel hencegünk: 
Hollywood m agyar befolyásáról, az álom
gyár felépítésében kulcspozíciókból segéd
kező m agyarokról, m agyar zsidókról (Ker
tész M ihálytól/M ichael C urtiztő l Adolph 
Zukoron keresztü l W illiam  Foxig/Fried 
Vilmosig) -  de p á r oldal u tán  rádöbbe
nünk, hogy itt  valam i másról van szó.

A könyv először is nem  feltétlenül tu 
dományos m unka. Doktori dolgozatnak 
(a budapesti Színház- és Film m űvészeti 
Egyetem , azaz SZFE DLA-képzésén) író
dott ugyan, ám  az olvasm ányosság vagy 
jobban szólva az olvashatóság kedvéért 
m egfosztották a lábjegyzetek és a szöveg
közi bibliográfiai hivatkozások zömétől. 
Ez egyrészt üdvözlendő döntés, hiszen így 
könnyebben meg tud juk  adni m agunkat 
a szerző nem kicsit nosztalgiázó, a filmek 
(és á lta láb an  a showbiznisz) szeretetétől 
á tita to tt, sodró mesélőkedvének, m ásrészt 
viszont zavaró, ugyanis igazán kíváncsi
ak  lennénk olyan kultúrtörténeti morzsák 
pontos lehivatkozására, m in t például az, 
hogy állítólag H itler a bunkerében Le- 
h á r t  hallgato tt volna, nem W agnert, m int 
ahogy mindenki tudni véli. Összességében 
viszont jót te t t  a szövegnek a könyvvé á t
dolgozás, s még így is tem érdek film- és 
színháztörténeti tény, érdekesség m azso
lázható  ki a  személyesebb hangvételűre 
vett, mesélős fejezetekből.

Továbbá a könyv — az alcím ellenére — 
nem feltétlenül átfogó jellegű. A prológus

és epilógus ugyan  nagyon sok nevet, cí
m et és helyet em lít meg, és csak úgy röp
ködnek benne a szintetizáló szentenciák 
és ku ltú rtö rténeti összefüggések m eglátá
sai, a könyv gerince igazából egy ese tta 
nulmány, m égpedig A  víg özvegy operett 
három  adaptációjának elemzése. Az első 
ilyen elemzés értelem szerűen a Lehár-fé- 
le eredeti lib rettó t m utatja  be, s korabe
li élmény h íján  ugyebár nem is anny i
ra  a  sz ínreállítás, hanem  m aga a darab, 
a szüzsé m ilyenségét vizsgálgatja a szer
ző. A következő az Erich Stroheim-féle 
1925-ös, még ném a adaptáció, am iben 
M uszatics nem csak a cselekményen esz
közölt változtatásokkal foglalkozik, h a 
nem részletesebben ism erteti az osztrák  
zseni — a film történet egyik első ilyen, 
producerekkel állandóan hadban  álló, 
im ádott-gyűlölt, később Orson Welles és 
m ások személyében archetip ikussá váló 
rendezőszemélyisége -  m űvészetét és éle
té t  is. F rappáns a kon traszt a követke
ző, szintén német nyelvű rendezőóriás és 
Stroheim  között: E rn s t Lubitsch, az alig 
tíz évvel későbbi, újabb, im m ár hangos 
Víg özvegy-adaptáció film re vivője az elis
m ert, a szakm a és a közönség im ádatát is 
elnyerő, m ár életében sikeres alkotó m in
tapéldánya lesz — s így, a  kétféle szerzői 
hozzáállás ism ertetésén keresztül érdekes 
fénytörésbe kerül az eredeti mű is.

I tt  hozzáfűzném: ha ta lm as k á r  -  m ert 
nagyon ta lá lt  volna a  könyvbe hogy a 
„Curtiz előtti” K ertész M ihály 1918-as 
Víg őzuegy-adaptációját elnyelte a háború 
u tán i káosz. Főleg azért, m ert -  ahogy az 
iméntiekből is k itűnhet — Muszatics köny
ve nem is anny ira  Hollywood magyar, ha
nem inkább osztrák, pontosabban a bécsi 
m ultikulturalizm usból eredő befolyását 
hangsúlyozza. Persze, ott v annak  m in
denhol a m agyarok is, például M olnár 
Ferenc (akinek nem zetközi fontosságára 
sajnos m in tha  kevésbé lenne érzékeny a 
m agyar utókor), de a könyv alcímében az 
A usztria  és M agyarország közti kötőjel 
tényleg kötőjel, és nem vessző. M erthogy 
a Bécs, Budapest, Hollywood inkább a mo
narchikus hagyományok, a közép-európa
iság, a birodalm i világpolgári(as)ság meg
term ékenyítő h a tá sá t próbálja k im utatni

abban a történelm i pillanatban, amikor a 
régi Európa berendezkedése, így a Habs- 
burg-birodalom is szétesőben volt, de köz
ben éppen ekkor form álódott egy m ásik 
birodalom, egy azóta is ta rtó  hegemónia: 
az am erikai showbizniszé — a kettő  pedig 
sok hasonlóságot m utat. Nem csak Bécs 
Amerikához hasonló (de azért saját szemé
lyiségét m egtartó) olvasztótégely-mivolta 
m iatt, hanem  a csillogás irán ti vonzódá
suk m ia tt is. A különbség ta lá n  a deka
dencia érzése, vagy ann ak  hiánya: míg a 
régi világ műveiben tükröződik egyfajta 
keserédes, elfogadott világvége-hangulat, 
az új világ bevándorlói a létb izonytalan
ság m ellett ezt a közép-európaiságot is le- 
yedlették a hepiend u ra lm ának  jegyében. 
És az is szép, hogy mindvégig hangsúlyoz
va van (ahogyan A  víg özvegyben is) eme 
közép-(kelet-)európaiság sokfélesége, ami 
a francia ku ltú ra  felé kacsingatás ellenére 
(vagy mellett) lehet ak á r balkánias, akár 
magyar, de ak á r K.u.K. is.

INEMATOGRÁF

Ilyen és efféle m erész k u ltú rtö rténe ti 
íveket lá t meg és m utat meg Muszatics, és 
ebben rejlik a  könyv fő erőssége is: meg
próbálja te tten  érni ezeket az érezhető, de 
nehezen körü lírható  ku ltu rá lis  (kölcsön) 
hatásokat, ezt pedig nem sótlan, száraz 
akadém iai szövegben teszi, hanem  ak á r 
egy film történetben nem feltétlenül já rta s  
átlagolvasó igényét is kielégítve. A kutya 
-  am int em lítettem  -  teh á t nem is annyi
ra  a vígözvegyes, kedvesdeden „felvonás
n a k ” hívott fejezetekben van elásva, h a 
nem előttük és u tán u k  (a könyv végén 
nagyon helyesen továbblép, és megidézi 
Billy W ildert, Kubrickot, Wellest és Berg- 
m ant is) -  itt van a „Habsburg Hollywood” 
veleje leginkább te tten  érve.

Muszatics Péter: B écs, B u d a p e s t ,  
H o llyw o o d . A u s z tr ia -M a g y a r o r s z á g  
h a tá s a  a z  a m e r ik a i  f i lm r e .  Kossuth 
Kiadó, Budapest, 2018.
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GEORGE VOLCEANOV

Shakespeare: az elárult áruló
(S h a k e s p e a r e :  tr ä d a t §i träd ätor)

(F o ly ta tá s  e lő ző  szá m u n k b ó l)

íme csak néhány véletlenszerűen kivá
lasztott példa, cseppek egy olyan szöveg
rész-óceánból, amelyek az évtizedek fo
lyamán csokornyakkendővé bogozták a 
próbák alatt a román színészek nyelvét, 
anélkül, hogy valaha is színpadra kerül
tek volna:

„Eltávozott alattvalód, jó nemzetsé
gi ember”, „Apádnak egy apó/, s most ez 
apó/ apádnak apolja örökét”, „Állni ki
csinyt és megmutatom majd néktek”, 
„Lakodalomban vannak,/ elvannak a bé
kekötéssel”, „Mennyi erkölcsben vagy te 
nekem”, „Még inkább mióta még nem ér
te folt”, „Jó utat! Az időnél már időztem 
sokat, majdan ezért veszítem el”, „Majd 
elvégzi végül, ha látni kezd” (Dán Bottá, 
János király), „Hullámzói a hold-csillogás 
felé, éjeket émelyítve”, „Uram, ha hagy
nád hogy elrejtsük majd magunkat”, „ko
noknak születik, de gyengén éldegél; / 
Mint éretlen gyümölcs, ágbogba jól fogó
dzik...”; „A túlsókat ennen magának leli 
meg”; „Hogy ne étkezzek ételből és fény
ből”; „Konok lelkemben nem Nero-szív 
lakik” (L. Levi^chi, Dán Du^escu, H am 
let)', Valamennyi Britt dózse darabontja”; 
„Ellenem lesz ellágyító remény” (Mihnea 
Gheorghiu —, II. Richárd); „Oroszlánt ria- 
dóztatsz, ha riadt nyulat elejtesz”; „Akár
ha egy beteg ló járna az ügetésnél”; „...ve
rekszünk zek a zekkel”1; „Hogy teljesen 
látszódjon galádságod”;„Igaztalanból igaz
talanba lépve”; „Akit hamarb levágok, hí- 
zelgem azt körül” (Dan Du(escu, IV. Hen
rik, Első rész) stb.

3. Shakespeare mo
dern nyelvezetének  
elárulása: a román 
nyelv elárulása?

Shakespeare nyelvezete, a modern an
gol nyelv e létrehozójának nyelve, aki 
számtalan új szót és kifejezést alkotott, 
olyanokat, melyek százával rögzültek a 
mai angol nyelv aktív szókincsében -  a ré
gi fordítók számára olyan volt (és tovább
ra is az a romániai fordítói iskolák meste
ri és doktori képzős hallgatóinak) mint az 
archaizmusok egy gyűjteménye -  éppen 
ezért az 1950-es években valóságos böl
csészdivattá vált, hogy a Bárdot az elmúlt 
negyven-ötven év közönsége számára tel
jesen értelmezhetetlen kifejezésekkel for
dítsák. Shakespeare modernitásának el
árulásához minden jelentős fordítónk 
hozzájárult, akik Shakespeare többségük
ben latin kifejezéseit, olyan archaikus ki
fejezésekkel cserélték fel, melyek eredete

szláv, török, újgörög, magyar stb.; ott, ahol 
egy latin eredetű megfelelő sokkal inkább 
szolgálta volna a román nyelv szellemisé
gét. így születtek olyan nehézkes fordítá
sok, amelyekben egyesek (teljesen téve
sen!) a Nagy Will „lírai szellemét” vélik 
felfedezni. Vladimir Streinu Hamlet-fordí
tásában „...a hideg étkek / a torra kerül
tek a lagzira is”, a lelket „elbújtják”2, az 
ártatlanokat „lesápasztják”, Rosencrantz 
és Guildenstern „meghatalmazási felira
tot” kapnak (miért nem egyszerűen uta
sítást?), a pánikba eső király segítségül 
a „svajdokat” hívja (jó, hogy nem a ja r
dokat a svájci gárdisták helyett), a Dán 
királyt folyamatosan „dán”-nak nevezik 
(ami a különböző színű és danértékű öve
ket juttatja eszembe a harcművészetek
ből), „a rossz mirigy / megkutyálja majd 
és tejes lelked / eszi titkon”, Claudius pe
dig így jelzi a szándékot, hogy megmér
gezze Hamletet: „Egy ékkövet teszek majd 
a csiporba”.

A legszórakoztatóbb szándéktalan hu
mor forrását képezik (a mai olvasó szá
mára) Hamlet szavai a III. felvonás 2. je
lenetében, Vladimir Streinu átiratában: 
„A lelkemet szavakba hajtanám / de vér
veres pecsétje már nem zárul reám”.

P  EÁTRUM

Dán Du^escunál, IV. Henrik, első 
rész, a király „vajda” lesz, „uralgó”, vagy 
„kerál”, az írek „írlandok”, a trónbitor
lás „leváltódás” (sic!), egy erősen archa
izáló fordításban, amelyet átitatnak az 
olyan kifejezések, mint: „dacolás” „pad
ka”, „mesgye”, „mentség”, „bürü”, „se
bes”3, „gáttalan”, „krónika”, de megjele
nik még az ideológiától elnehezülten a 
„kulák” is (ami, egyértelmű, hogy nem lé
tezett sem az 1400-as évek Angliájában, 
a darab cselekményének idején, sem a 
szerzővel kortárs Erzsébet-kori Angliá
ban). Az archaizálás ugyanezen stratégi
áját követi Mihnea Gheorghiu, haszonnal 
és hasztalanul, értelemmel és értelmetle
nül a II. R ichárdban, ahol a latin eredetű 
jogar (románul: sceptru -  a ford.), felve
szi a szlávos jghar formát, és számtalan 
olyan kifejezés akad, amelyeket ugyan
csak szláv nyelvekből vett át, illetve az 
újgörögből és a törökből -  és valósággal 
megfojtja a román nyelv latin jellegét: 
„bolygatag”, „brancs”, „böllér” „díván”, 
„pagony” (a szláv „sihlá” deriváltja), „elő
írtak ” és „előírásosan”4 (miért nem tör
vények és törvényesen?), tä rsänä5 (bol
gár szó, amely semmiképp sem azonos a 
rosarium6 szóval a shakespeare-i eredeti
ből, amely a katolikus világban helyezke
dik el), „nyugság”, „zapór”, „kasu”.

Egy külön esettanulmányt érdemel
ne Dán Bottá, aki az 1950-es években -  
mintha így próbálná elfeledtetni légio

nárius-szimpatizáns voltát -  egy olyan, 
mondhatnám, igencsak „kremlinizált” ro
mán nyelvre fordította a J á n o s  k i r á ly t ,  
amellyel kiemelni igyekezett a román 
nyelv szláv jellegét (amely posztulátum- 
ként jelent meg minden román nyelv, il
letve történelem tankönyvben a dicső Vö
rös Hadseregnek Románia területén való 
tartózkodása idején).

A shakespeare-i szókincs latin és fran
cia eredetű kifejezéseit nem latin ere
detű román kifejezésekkel adta visz- 
sza, hanem orosz, szerb-horvát, bolgár 
és újgörög kifejezésekkel -  mintha azon 
lett volna, hogy törölje a román nyelv la
tin jellegének és gyökereinek a nyomait, 
íme néhány példa a szlávosított shakes- 
peare-i latinizmusokra az 1950-es évek 
románjából, amelybe konokul még min
dig a „nagy költészetet” és a shakes- 
peare-i mű „igazi szellemét” látják bele 
a mi naív traduktológusaink: abbeys and  
(...) priories „lavre”-vá változik, amely az 
ortodox kolostorok egy adott típusát je 
löli Görögországban és Oroszországban; 
legitim ate — „pravilnic”, vagyis törvé
nyes; fortunes -  „ocine” (ingóság -  a ford.), 
vagyis az otthoni vagyontárgyak; herald
-  „pristav”, vagyis követ; this lusty blood -  
„näprasna asta” (e hirtelenkedő -  a ford.), 
vagyis, tulajdonképpen, e tréfás kedvű; 
golden letters -  „slove aurite” (arany le
velek -  a ford.), vagyis: arany betűk; 
prodigiously -  „iazmä záticnitá” (zavaro
dott szellem -  a ford.); ramping -  „lingav” 
(válogatós -  a ford.), tulajdonképpen: bo
lond, akinél teljesen elmentek otthon
ról; blaspheme (e kifejezés, ami mind
egyre ismétlődik a darab teljes tartam a 
alatt) -  „hulá” (istenkáromlás -  a ford.), 
azaz: blaszfémia; the bags o f  hoarding  
abots, a bolsevikok által elindított osz
tályharc szellemében „ökumenikus job
bágyok zsákjai”, vagyis a hivataluk
ban megerősített sztárecek zsákjai; book
-  „ceasloave” (énekeskönyvek -  a ford.), 
könyv helyett; zeal -  „o§ärdia” (buzgó- 
ság -  a ford.), vagy, románosabban: a 
„zel”; fierce (IV, 1, 119) -  „sireap” (vad -  
a ford.), szörnyű; false riports -  „basne” 
(hamis beszámolók -  a ford.), vagyis szó
beszéd; spirit o f the tim e (IV, 2, 176) -  „a 
kor szelleme”, miközben legalább olyan 
jó lett volna „az idő szelleme”. Bottá egy
más mellé helyez két szláv eredetű ki
fejezést, két shakespere-i latinizmus le
fordítására. Ugyanígy já r el, amikor a 
savage s p ir i t s t  „sirepul duh”-nak (vad 
szellem -  a ford.) fordítja. íme még né
hány példa latinos kifejezések szlávosí- 
tására: a streets „ulifi” (sor -  a ford.) lesz, 
a gentlem an  „voinic” (legény -  a ford.), a 
funeral pedig „prohod” (temetés -  a ford). 
A célnyelv delatinizálásának egy má
sik módja olyan szavak tucatjainak a 
használata, amelyeket a bolgár, szerb- 
horvát, újgörög, török, albán és magyar 
nyelvekből kölcsönöz. Az újgörög kifeje
zések többsége ugyancsak orosz közvetí
téssel érkezik. Döbbenetes a mai olvasó 
számára a „jevegenyiesült világ” kifeje
zés, amelynek nincs mit keresnie egy, az 
1205-1216 közötti Angliáról szóló szöveg
ben, amely inkább Puskin remekműve,

» > »  folytatás a 20. oldalon
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az Anyegin  felé fordítja gondolatainkat. 
Egyébként maga a fordító is szükségét 
érezte az egyértelműsítésnek e kifejezést 
értelmezve „úri világaként és „arisztok
ráciádként. Bolgár eredetűek Bottá for
dításában az olyan szavak, mint a „pitá” 
(kenyér), „proclet” (átkozott), „zavera” 
(felkelés), „molcum” (lassú), „voinic” (le
gény), „gropnite” (kripta helyett); szerb- 
horvát a „basne” (hamis beszámolók); 
az újgörögből származnak olyan kife
jezések, mint „heretisiri” (az üdvözlés 
értelmében, „hrisov” (- adománylevél), 
„rigá” (- fejedelem), „politichie” (- ügyes
ség), „paraclis” (a kápolna helyett); a tö
rök nyelvből olyan kifejezések kerülnek 
át, mint „boiu” (- kinézet), „divan” (a di
alógus értelmében...), „levinni” (vagyis 
zsoldos vagy önkéntes), „codo§cá” (- ma- 
dám, futtató), „zäpceascä” (- felmentó'), 
„abra§e” (- erőszakos), „§art” (- csapás), 
„calabalác” (- holmi); és végezetül a ma
gyarból olyan kifejezések, mint „iláu” 
(- üllő), „sárg” (- sürgős), „izul” (- az íz), 
„beteag” (- beteg); az albánból pedig olyan 
szavak mint „mo§tean” (- örökség), vagy 
„fare” (utóbbi nem a pásztorkodásból is
mert értelemben, hanem mint kerület).

4. Az öncenzúra: 
ugyancsak  
árulási forma?

Mint fordító, saját tapasztalatból mon
dom, hogy az árulás az eredetivel szem
beni hűség szintjén történik meg a leg
gyakrabban. Hibáztam én is, hibázott 
Radu Paraschivescu is, karrierje kezde
tén hibázott Antoaneta Ralian, az angol
amerikai prózafordítások nagyasszonya 
is. Mindannyian kitesszük magunkat 
ez elkerülhetetlen kockázatnak. A múlt 
század ötvenes éveinek nemzedéke ese
tében az egyes tévedések egész egysze
rűen abból származtak, hogy nem is
merték az angol nyelvet; mások annak 
okán, hogy nem álltak rendelkezésükre 
olyan eszközök, melyekből ma részesü
lünk -  a legmagasabb szintű online ér
telmező szótárak (Longman, Merriam- 
Webster, Oxford, Cambridge, Macmillan 
stb.), kimerítő jegyzetekkel ellátott kriti
kai kiadások (Arden, Oxford, Cambridge, 
Penguin stb.), szakosodott glosszáriumok 
és enciklopédiák, melyek többsége online 
ugyancsak elérhető.

Voltak azonban az árulásnak olyan ese
tei is, amelyek az adott korszak ideológiai 
nyomásával szembeni szolgai hozzáállás 
példái. Tudjuk, hogy Drago§ Protopopescu 
öngyilkos lett, miután a Szekuritáté tulaj
donképpen hagyta éhenhalni; hogy Dán 
Du^escu éveken át dolgozott szakképzet- 
len munkásként, mielőtt újra befogadták 
volna a Német Nyelv és Irodalom Kar ta
nárai közé, vagy hogy Ion Vineát éveken 
át eltiltották a publikálástól, és Hamlet- 
fordítása eredetileg Petru Dumitriu ne
ve alatt látott napvilágot. A „megszállott

> » »  folytatás a 19. oldalról

Mariana Mihut és Victor Rebengiuc 
a Viharban. Bulandra Színház, 
Bukarest, 1979. Liviu Ciulei rendezése.

évtized” éveiben szó szerint alkalmazták 
a lenini szlogent: „aki nincs velünk, elle
nünk van”. Éppen ezért, nincs rá ok, hogy 
erkölcsi alapú pert kezdeményezzünk egy 
olyan nemzedékkel szemben, amely első
sorban a fizikai megmaradást tűzte ki cé
lul önmaga számára. Ha pedig, amint azt 
a nagy anglista özvegye, Sonia Levitchi 
nekem elmondta 2003-ban, Shakespeare 
sohasem volt hivatalosan cenzúrázva, és 
a hivatalosságok nem szóltak bele még egy 
vessző erejéig sem a Mihnea Gheorghiu 
által vezetett csapat fordításaiba, ez azt 
jelenti, hogy a fordítók közül sokakat 
kényszerített a túlélési ösztön egyfajta 
öncenzúrára, egyes társadalmi, politikai, 
vallási szférához tartozó kifejezések for
dításakor, vagy egyes obszcén, akár por
nográf kifejezések esetében. Igen, porno
gráf kifejezések, Rabelais, Aretino vagy 
Giuliano Romano jó hagyományai szerint 
(ez utóbbit Shakespeare is megemlíti a Té
li regé ben).

Számomra nem misztérium, hogy mi 
vezetett a paraszt vagy paraszti szó, a 
peasant megfelelőjének elkerüléséhez 
a monológban, amely lezárja a második 
felvonás második jelenetét a Hamletben. 
O, what a peasant rogue and slave I am!7, 
hibáztatja önmagát a herceg, saját hatá
rozatlansága, döntésképtelensége miatt. 
A marxista-leninista kritikában Ham
let mint haladó figura jelenik meg, forra
dalmárként, aki a dán nép javáért akar 
küzdeni. Olyan kijelentéseket tulajdoní
tani Hamletnek, amelyekben nyíltan ki
fejezi a tömegekkel szembeni lenézését 
(és nem ez az egyetlen ilyen jellegű kije
lentés!), megvetően szólni a parasztokról 
a korszakban, amelyben testvérré lesz a 
munkásosztály és a parasztság, a sarló 
és a kalapács -  bármely fordító számá
ra öngyilkos gesztus lett volna. így tehát 
a parasztot a herceg replikájából diszk
réten a szőnyeg alá rejtette minden for
dító az 1949 és 1967 közötti időszakban: 
„Mi alávaló, hasztalan rabszolga va

gyok!” fordította Ion Vinea; ezt követte 
§tefan Runcu, „Ó, rossz és gyenge szol
ga, mi vagyok!” (1962); Leon Levitchi 
és Dán Dufescu, „Milyen gazember, mi 
gaz rabszolga vagyok!” (1964); és Vla
dimir Streinu, „Ó, mily alávaló és pisz
kos pór vagyok!” (1965). Csak 2010-ben, a 
Violeta Popa -  George Volceanov változat
ban állt vissza az arisztokrata megvetés
től átitatott mondat értelme: „Milyen pa
raszt, mi tökfej rabszolga is vagyok!” Ha 
a kommunizmus durva évei alatt érthető 
a fordítók óvatossága, sehogy sem tudom 
felfogni, hogy a peasant miért volt elrejt
ve a régebbi fordításokban is, mint pél
dául A. Stern 1877-es átültetésében, „Ó, 
mily gazember, alantas rabszolga vagyok” 
(egy lehetséges válasz a prozódiai nehéz
ségek sora, amelyekre Stern előszavában 
hívja fel a figyelmet, hogy a román for
dító képtelen volt megküzdeni az angol 
monoszilabikus szerkezetekkel, a kény
szerrel, hogy kivágjon és sűrítsen a ro
mán változatban), vagy V. Anestin 1908- 
as hihetetlenül buta, bőbeszédű és prózai 
fordítása, „Oh, mily haszontalan és ne
hézkes rabszolga vagyok!”

Amit a Hamlet XIX. és XX. századi for
dítói nem tudtak, az az, hogy egy hibrid, 
a különböző kiadások között igencsak hul
lámzó szöveget ültettek át, amelyet kiadók 
tucatjai rekonstruáltak (itt az angol „ki
adás-gondozói” értelemben használom) az 
in cuarto (1604-1605) és az in folio (1623) 
kiadás szövegeiből létrejött kollázs formá
jában. A modern korban csak 2006-ban je
lent meg először egy igen elismert kriti
kai kiadásban (The Arden Shakespeare) 
egymás mellett a Hamlet három szövege 
(a két Erzsébet-kori kiadáshoz hozzáadva 
az 1603-as in-cuarto kiadás szövegét is. 
Ezzel magyarázhatóak azok a szövegszin
tű különbségek is, amelyek megjelennek a 
2010-es kiadásban, Popa -  Volceanov for
dításban.

KARÁCSONYI ZSOLT fordítása
(F olytatása  k övetk ező  lapszám unkban)

J e g y z e te k
1 „.. .ne-om bate tiz cu tiz”, a tiz itt tízet je
lent, a román zece, zeci -  tíz, tizeket hasz
náltam itt.
2 Régies magyar szó helyett olykor új ma
gyar szó kitalálására kényszerültem, az 
eredeti román kifejezés hangulati, nyelvi 
szintjének érzékeltetésére.
3 A sebest a sargből fordítottam, mely a ma
gyar sürgősből ered — e példa e tanulmány
ban felbukkanó fordítói döntések kénysze
rét, esetleges irányait is jól mutatja. Forma 
és tartalom együttes átadásának szabálya
it a lehetőségek szerint megtartván.
4 „román-szlávosan”: pravili és pravilnic
5 Az eredeti román szót hagytam a szö
vegben, „magyarosan” cingulum, itt szlá- 
vos hangzása egyértelmű.
6 rózsafüzér
7 „Oh, mily gazember s pór rab vagyok 
én!” — In: Hamlet, dán királyfi. írta: 
Shakspere (Sic!). Fordította: Arany János. 
Magyar Könyvtár. Iskolai Kiadások Soro
zata. Szerkeszti: Radó Antal. Lampel Ró
bert Könyvkereskedése, Budapest, 1899.
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A velencei tükör titkai
Szakács István Péter apokrifkosara 

kihívássá tesz bármilyen konvencionális 
műfajkeresztelőt: a mese- és mítoszmiliő 
merész újraértelmezése felülírja mind
azt, amit eddig ismertünk vagy ismerni 
véltünk irodalmi sémáink működéséből. 
A kötetben megjelent írások a feldolgo
zott alapművek és műfajok szerint három 
ciklusba rendeződnek: M ás mesék, Fele
m ás evangéliumok és Szindbád-változa- 
tok. A Csempészáru darabjai sarkalatos 
abszurditásuknak köszönhetően nagy
szerű társadalomkritikai lenyomatai a 
valóságnak: ugyan a szövegek hatásm e
chanizmusa a jól ismert irodalmi-val
lási alakok és archetípusok formabon
tó ábrázolásán alapszik, olyan releváns 
problémák is felmerülnek, mint az erő
szak, hatalmi (el)nyomás, vallási vakság, 
a tanügy hiányosságai, valamint a koro
sodás krízise és a kolozsvári egyetemis- 
taélet.

k
A Más mesék ben erős kontraszt kép

ződik a mesenyelv holnemvoltos egy
szerűsége és a szövegben taglaltak kö
zött, ez leginkább a ciklusindító írásból, 
A z  okos királyból tűnik ki, amely az öt 
mese közül a legmarkánsabb sokkérték
kel bír. A mese főszereplője egy idilli ki
rály, aki igazi entellektüel módjára még 
az elsőszülöttségen alapuló öröklés diszk
riminatív jellegét is kompetenciaalapú 
versenyvizsgával szeretné feloldani. Ter
mészetesen nem ez az egyetlen ironikus 
apropó a tanügy lila foltjaira: feltűnik az 
alulfizetett tanári társadalom (akik leg
feljebb egy új lábbelit engedhetnek meg 
maguknak), valamint a túlképzettség 
és munkanélküliség viszonya (amelyet 
a klasszikus retorikai szabályok szerint 
kéregető koldusok képviselnek). Egy bo
szorkány segítségével azonban az okos 
király egy napon átlát a körülötte lévők 
hazugságain, árulásain és színlelt orgaz
musain, ettől pedig megkérdőjelez min
dent a „diadalmasan döfködő damaszku
szi dárdá”-ja teljesítményétől kezdve a 
három fia hűségéig. Felmerül a kérdés: 
ez a mese valóban egy koldusbotra jutott 
uralkodóról szólna, vagy azt példázza, 
hogy történelmünkben az erőszak min
dig arrébb lökte az emberi érzékenysé
get? Ez a kétértelműség szövi át és teszi 
átélhetővé és átérezhetővé a többi mesét 
is: a szövegek csordultig vannak modern 
áthajlásokkal, utalásokkal. Legtöbbjük 
egy valamelyest korrupt férfiuralkodót 
és annak hanyatlását beszéli el, ugyan
akkor a történetek lezárása is a legtöbb
ször didaktikus igénnyel történik, amely 
kissé zavaró lehet az olvasó számára: mi
után tanúja volt a királyi pár szerelemje
lenetének, egy szó szerint „megboldogult”

birodalom hedonista drogparádéjának 
és megannyi politikai nagyhatalom el
nyomásának, tényleg annyira gyermek 
lenne, hogy ne tudná dekódolni a mesék 
mondanivalój át?

A mesékkel szemben a Felemás evan
géliumok teljesen másképp viszonyul
nak a feldolgozott világhoz: nem szab ne
kik határt sem a műfaj, sem az emberi 
világ korlátoltsága, sem a görcsös tan í
tó szándék -  még az egyházi kánon sem. 
Az apokrif evangéliumtöredékek abszur
ditásukban és művészeti szabadságukban 
is túlszárnyalják a meséket: legalább any- 
nyira szemtelenek és félelmetesen igazak. 
A keresztény mitológia szereplői teljesen 
plasztikus emberi alakokká lesznek, tel
jesen jogos emberi problémákkal. Ebben 
a bibliai metakarneválban megtörténhet 
az is, hogy Jézus puszta jóindulatból fel
keresi a helyi papot, hogy megerősítse hi
tét, az viszont hosszú kételkedés után ke
resztre feszíti (elvégre a Megváltó isteni 
mivoltáról mi sem tanúskodhat hiteleseb
ben egy újabb kivégzésnél). A bizarr tör
ténetvezetés mellett feltűnik a nagyon 
pontos egyházkritika is, amelyet maga 
Jézus fogalmaz meg: miután elolvassa a 
Bibliát, rádöbben, hogy annak egy jelen
tős részét az egyházvezetők teljesen átfo
galmazták, így tökéletesen megkerülték 
az események „lényeget” kétezer év alatt: 
„Furcsa [...] Nem minden volt úgy, aho
gyan itt leírták” (71).

Az evangélium-töredékekben a női 
szereplők is jobban előtérbe kerülnek, 
mint a mesékben, leginkább a Mária- 
történetek által. A Csempészáru című 
novellában Mária egy cigánylány képé
ben jelenik meg, a Titkos szerelemben  
egy névtelen kamasz, aki szűzen esik 
teherbe szülei legnagyobb meglepetésé
re, majd a falu babonás lakóinak csodá
latára, így ham ar zarándokhellyé válik 
az erdő, amelyben ez a csoda megtörtént. 
A jól ismert bibliai történetek mellett az 
evangéliumi részletek is különös kitérő
ket tesznek Mária Magdolna vagy Júdás 
(és édesanyja) sorsára is, ugyanakkor a 
Jésua-átdolgozások is új fényt vetnek a 
már jól ismert alapra. A Felemás evan
géliumok legfontosabb működtető ereje a 
jól ismert Mi lenne, ha?-játék, valamint 
a m ár említett állandó kitekintés a fel
dolgozott mű- és hitvilág kontextusából. 
Ugyan érthető az elnevezés, hiszen az 
evangéliumok a közös bibliai alapok da
cára más-másfelé ágaznak, mégis ezek a 
töredékek sokkal másabbak, több újdon
sággal szolgálnak a „Más” mesékhez ké
pest.

A kötet harmadik és egyben utolsó cik
lusát, a Szindbád-változatokat leginkább 
az ironikus (ön)szemlélet jellemzi: ugyan 
sok jellegzetes elemet átvesznek a jól is
mert Szindbád-novellákból (például a híd 
fontosságát a Szindbád és a velencei tükör 
titka  című novellában), ezek kibővülnek 
vagy sokszor épp kifordulnak önmaguk
ból. Az ikonikus nőcsábász és a zabolát-

Szakács István Péter

C S E M P É S Z Á R U

lan utazó a Szindbád  és az ifjonti ábrán
dok bűnös lámpafénye című elbeszélésben 
egy magányos, rezignált kolozsvári agg
legénnyé vedlik. Az elbeszélés nyelvét 
már a legelső mondattól kezdve telje
sen átjárja a fanyar önirónia: „Szindbád 
úgy tervezte, hogy nyugalomba vonulása 
után földszinti garzonba költözik, s ma
radék éveit visszavonultan, könyvei tá r
saságában éli majd le” (147). Szindbád 
visszaemlékezései által már nem a hódí
tásairól mesél, hanem bölcsészéveit és a 
kreditgyűjtés traumáit dédelgetve végig
bandukol a városban, a Sétatéren, felke
resi a kedvenc trafikosát, Mángorló Ber
cit, egyetlen ismerősét, aki törődik vele, 
és aki megérzi hiányát. Lányokról legfel
jebb álmodni szokott, de akkor is gúnyt 
űznek belőle.

A második novella ugyan kimozdít
ja Szindbádot ebből a megrögzöttségé- 
ből, így útjára kel, hogy Velencében fel
kutassa a Ponte dei Dolci Sognit vagyis 
az Édes Álmok Hídját, de onnan is vi
szonylag „hamar” visszatér a múló élet 
szabadságába, és ettől még az ölébe tá 
rulkozó asszony sem tudja eltántorítani. 
Az utolsó novella (Szindbád  és az eltéko- 
zolt vágyak kávéháza) az első hangulatát 
és iróniáját idézi, Szindbád ezúttal egy 
megkeseredett idős íróként jelenik meg, 
így tökéletesen zárja a változatok sorát.

A Csempészáru összes történetében 
megtalálható egyfajta finom titokzatos
ság, és ez igaz a Szindbád-történetekre 
is: mind az ernyős állólámpa, mind a ve
lencei tükör vagy narratív homályt, vagy 
csattanót takar. A gyűjtemény kiegyen
súlyozott, sokszínű, mégis hangulatában 
konzisztens olvasmányélményt nyújthat, 
érdekes metamodern fejtörőkkel és mito
lógiai-irodalmi szerepjátékokkal.

S z a k á c s  I s tv á n  P é ter : C s e m p é s z 
á r u .  B o o k a r t  k ia d ó , C s ík s z e r e d a ,  
2016.
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M e g t a n u ln i  v á r o s u l L átszólag b anális
M o h á cs i B a lá zs: H u n g á 

r i a  ú t, h a z a f e lé .  J e len k o r ,  
B u d a p est, 2018.

Hány nyelven bír hallgatni 
egy város? Mihez lehet kezdeni, 
ha valaki beleszeret az utcák 
kiszámíthatatlan hurkaiba és 
a panasznál is hangosabb bu
szok búgásába? És vajon mi
lyen mértékben változik meg 
egy utca, amikor hazafelé sé
tálunk rajta és hogyan hullám
zik, amikor távozni készülünk? 
Az otthontól milyen távolságra 
érezhető még az anyaszag és 
hol szűnik meg az otthonosság?

Mohácsi Balázs első kötete 
egy (több) város metabolizmu- 
sát tárja fel, ahogy a geometri
kus táj megkonstruál minden
kiben egy belső várost. így van 
esély „életben maradni/ leg
alább tárgyként, ez hasznos 
cél.” (59.)

^ffhülszöveg
Posztmodern magabiztosság

gal zsonglőrködik az intertextu- 
alitással, idézetek, áthallások, 
rájátszások szerepelnek Dino 
Buzzatitól a Hiperkarmáig. Itt a 
nyelv nem eszköz, hanem állan
dóan nyüzsgő, élő szövet. Mind
egyre változik, alakul, kileng, 
mint egy magasház, lebomlik és 
újraépül a homlokzatok mögött.

A kötet versnyelve az avant
gárd megszólalásmódokat idézi, 
aktív párbeszédbe lép a hagyo
mánnyal, helyenként expresszi
onista pimaszsággal kapargatja 
a képzavarok közti kötőanyagot,

máskor a motivikus repetíció 
vagy a vizuális deviancia irá
nyába mozdul el, de a kollázs
tól sem riad vissza. Gondosan 
ügyel, hogy minden vers eltérő 
poétikákat működtessen.

A lassúváros-kiáltvány egy
szerre határozza meg és ho- 
mályosítja el a kiindulási pon
tokat, nem engedi eluralkodni 
a látványt, „nemcsak horizon
tálisan terjed, hanem verti
kálisan is a mélybe hatol és 
a magasba emelkedik.” (24.) 
Egymásba rezonál a képek 
fényszennyezettsége, a szob
rok márványtánca, a dallamok 
fűrészes lüktetése és az archi
tektúrába mártott monumen
talitás. Érzékszervei ismernek 
minden útvesztőt: büfék szaga, 
falak finom repedései, a levegő 
íze, az aszfalt keménysége és 
az épületekből sugárzó hő egy
aránt tájékozódási pontok a 
város gőzölgő bélrendszerében.

Mintha Kassákkal sétál
nánk végig a Zsolnayból Urán
városig, ő meg közben megállás 
nélkül beszélne a város nyel
vén. Mégis, aki nem já rt még 
a Hungária úton, az is úgy ér
zi, hogy hazafelé tart.

S te r m e c z k y  Z so lt G ábor: 
T é v e d é s e k  tá r g y a .  S c o la r  
K iad ó , B u d a p est, 2018.

A Tévedések tárgya a család- 
történet, az identitáskeresés és 
a múlthoz való kapcsolódási le
hetőségek háromszögében osz
cillál. Három ciklusra tagozó
dik, melyek címe a kötet záró 
és címadó versének utolsó há
rom sora: „A vér! nem válik / 
csak átalakul.” (68.) A  vér a ro
koni viszonyulások, az iden
titás és a ragaszkodás körvo
nalait járja körül. A nem válik 
ciklus a nagymama szemszö
géből szólal meg, a naplójegy
zeteibe enged betekintést. 
Az utolsó ciklus pedig egy fi
atal felnőtt próbálja megta
pasztalni, hogy voltaképp hol 
is kezdődik el ő maga, és va
lahol arra gondol, mennyit örö
kölhet a hibákból és a kiszol
gáltatottságból.

A nagy műgonddal felépí
tett, letisztult mondatok nem 
fordulnak át közhelybe, a csa
ládtörténet nem lesz sem túl
magyarázó, sem szájbarágós, 
sem elidegenítő, ugyanakkor 
nem is fordul át privát, érthe
tetlen motyogásba. Kerüli az 
ironizálgatást, mégis átitat
ja egyfajta önreflexív irónia: 
„az igazi carpe diem/ az, hogy 
nem pöcsölök/ távoli dolgokon./ 
kimegyek a konyhába,/ eszem 
tésztát, mert az most van.” 
(18.) Mintha szenvtelenül be
szélne, mégsem hiányzik belő
le a részvét. Inkább megmutat, 
mintsem a túlmagyarázásba 
zuhanjon.

A depoetizálás könnyedén 
képes elcsúszni a trivialitás

scolar
I ve

taknyán, azonban Stermecz- 
kynek kiváló érzéke van, hogy 
létrehozza azt a szükséges és 
elégséges feszültséget, ami ál
tal életre kel a szöveg. Nem 
kísérlezget, de precízen irá
nyítja a figyelmet.

A családtörténetekben nem 
a rendkívülit keresi, hanem 
a látszólag banális, mégis re
leváns mindennapi tapasz
talatokat, melyek a huszadik 
század szűrőjén át becsorog
nak mindenki életébe, ezeket 
mutatja be tűpontos érzék- 
letességgel: „amíg a szüleik 
dolgoztak,/ anyám és a húga 
háztartási gépnek/ készülőd
tek.” (15.) Ez a kötet semmi
képp sem tévedés, hanem 
pontosan felépített egész, jó
formán semmi felesleges nem 
került bele. Habár a kötetben 
nem szerepel a szerző életraj
za, de ez betudható annak is, 
hogy voltaképp az egész kö
tet egyfajta bemutatkozás, és 
nem is akármilyen. Érdemes 
vele elszöszölni.
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TUDOM, TUDOM, 
EBBEN A MELEGBEN BENT 
KUKSOLNI NEM KÖNNYŰ.

VEDD FEL, ÉS M O N D D  M EG , 
A m o s d ó b a n  v a g y o k , M AJD  

v i s s z a h í v o m .
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B ernstein  első száz esztendeje
Oly sok mindenről készült már statisz

tika, nyilvántartás vagy legalábbis becs
lés! Azt megbecsülni azonban, mekkora 
nagyságrendű vagy hány számjeggyel ki
fejezhető zeneérdekeltségű populáció kö
vette nyomon a múlt század hetvenes
nyolcvanas éveiben Leonard Bernstein 
matinális televíziós oktatókoncertje
it, reménytelen vállalkozás volna. Még 
az olyan csökött-csonkolt tévécsatornák 
is, mint amilyen akkoriban a TVR volt, 
olykor-olykor még ezek is megvásároltak 
— valószínűleg jó későn, reális piaci ár 
alatt — néhányat Bernstein eleven, fiata
lok számára is pontosan érthető, találó
an demonstrált „kisegyetemi” koncertje
iből. Igazi misszionáriusa volt a zenének, 
szinte hetente készült vele újabb s újabb 
stúdiófelvétel, a Young People’s Concert 
részeiben a zongora mögül vezényelte a 
zenekart, a képernyők előtt ülő tömegek 
pedig úgy hallgatták, mintha egy krimi 
trailere volna. Magyarul 1976-ban jelent 
meg tévés előadásainak java A m uzsika  
öröme címmel.

Bernstein augusztus 25-én lett vol
na százéves. Massachusetts (USA) szü
lötte volt, Ukrajnából új életet próbálni 
kivándorolt zsidó család sarja. Tizenegy 
évesen egy zongorát örökölt nagynénjé- 
től. Philadelphiában és a Harvardon ta
nult, az utóbbi egyetemen többek közt 
Reiner Frigyestől. Korán kezdett diri
gálni is, komponálni is. Már a diploma
koncertje előtt, ’39-ben bemutatták (saját 
vezényletével) A m adarak  című munká
ját. Egyetemista volt még, amikor elsze
gődött a bostoni szimfonikus zenekarhoz 
Serge Koussevitzky karmester kisegítő
jének, később asszisztensének. ’43-ban 
már segédkarmesternek nevezték ki a 
New York-i Filharmonikusokhoz. A mára

patinás hírű zenekarnak akkoriban még 
kizárólag nem-amerikai (értsd: jobbára 
európai) zeneigazgatói, vezető karmeste
rei voltak. Bernsteinnak még New York-i 
kezdése évében hirtelen be kellett ugra
nia a betegeskedő Bruno Walter helyére 
egy a Carnegie Hallba szervezett koncer
ten. A hangversenyt a rádió is közvetí
tette, s bár Bernsteinnak nem volt ide
je összepróbálni a zenekarral, a koncert 
olyan átütő erejű volt, a kritikusok meg 
annyira lelkendeztek, hogy a mindössze 
25 éves Bernstein hetek alatt a nemzet
közi zenei élet sztárjává vált, elannyira, 
hogy jelentős zenekarok versengtek érte. 
(Magyar olvasó számára érdekes adalék, 
hogy e sorsfordító koncerten Schumann 
op. 116-os M anfréd-nyitánya  mellett az 
akkoriban nagy hatású Rózsa Miklós egy 
műve, a Téma, Variáció és Finálé, op. 13. 
is a műsoron szerepelt.) „Csak arra  em
lékszem, hogy ott álltam, remegtem, na
gyon meg voltam rémülve, még próba sem 
volt. [...] Kimentem, és onnantól semmire 
sem emlékszem. A koncertszünetre sem, 
csak a végén az állva tapsoló emberek
re” -  írta később Bernstein nem kis meg
rendüléssel.

Londoni, csehszlovákiai, paleszti- 
nai vendégkarmesteri munkák után 
1945-ben a New York City Symphony 
Orchestra, a városi zenekar zeneigazga
tója lett. 1951-ben, Koussevitzky halá
la után egykori mestere helyébe lépett a 
Tanglewoodi Nyári Akadémián.

Kapcsolata a New York-i Filharmo
nikusokkal 1956-ban újult meg, ami
kor Guido Cantelli tragikus halála mi
att ismét beugró karmestere lett a 
newyorkiaknak, s ezután ott is maradt. 
1957-ben első amerikaiként lett a zene
kar művészeti vezetője, tizenkét éven át

dolgozott velük, és búcsúzásakor a muzsi
kusok a Laureate Conductor címmel tisz
telték meg. Itt, első nagy sikerének hely
színén több koncertet adott a zenekarral, 
mint addig bárki a társulat történetében. 
És kinyitotta a zenét a koncerttermi kö
zönségen túl is. Nyilvánossá tette a fő
próbákat, a hangversenyek előtt bevezető 
előadásokat tartott. A bérletesek száma 
megtriplázódott.

Bernstein saját művei közül gyakran 
kerülnek fel darabok a műsorrendekbe 
-  világszerte. 1944-es Jerem iah  szimfó
niája mélyen a zsidó tradícióban gyöke
rezik, első musicalje, az Egy nap a város
ban nem kevesebb, mint 463 előadást ért 
meg, és meg is filmesítették. Az 1955-ös 
Candide című musical viszont nem volt 
sikeres, csak 73-szor játszották. Két év 
múlva azonban jött a West Side Story\ Ki
ri Te Kanawa és Jósé Carreras koncert
változatán túl természetesen a filmes 
verzió a legemlékezetesebb, Natalie Wood 
főszereplésével. Az ikonikussá vált film 
minden idők legtöbb Oscarral kitüntetett 
musicalje lett, a West Side Story -  Szim fo
nikus táncok pedig számos zenekar állan
dó repertoárdarabja. Komolyzenei művei 
közül mégis talán az 1980-as Divertimen- 
tóját játsszák a leggyakrabban.

1990-ben orvosai tanácsára vonult 
vissza a pulpitusról: túlhajszolta ma
gát, hetente olykor több mint két tucat 
koncertet vállalt, napi száz cigarettát 
szívott, ugyancsak napi egy üveg whis- 
kyvel. Tüdőtumorban halt meg 1990. ok
tóber 14-én.

JAKABFFY TAMÁS

Term észetes
kapcsolódások
Origó. Ezzel a címmel rendezett kiállítást a főként három

széki képzőművészekből szerveződő Lakóca csoport a Csík
szeredái Megyeháza galériában június 28. és július 11. kö
zött. Az évek óta aktív csoportosulás bemutatkozó kiállítása 
volt ez Csíkszeredában, amely elsősorban a csoport szellemi
ségét próbálta hangsúlyozni a választott téma mentén. Nem 
pusztán egy gyakorlati megfontolásokból időnként össze
verődő társaságról van szó, hanem egy olyan alkotóközös
ségről, amely a transzilvanizmus szellemiségében működik, 
a művészetet egyfajta küldetésként, időnként politikai di
menziókat is magára öltő cselekvésként éli meg.

Jelen kiállítás hitvallásként is működik, hiszen a cso
port alapvető vonásait, tagjainak jellegzetes művészi a tti
tűdjét hangsúlyozza. Minden alkotás két részből áll. Úgy 
látunk grafikákat, festményeket, szobrokat, textíliákat és 
egy cselekményművet, hogy a munkák kiindulópontját jelen
tő látványok, helyzetek, anyagok is valamiképpen felmuta
tásra kerülnek. Van, aki egyszerűen alkotása mellé helyezi 
az ihletforrást jelentő fotót, vagy aki layer-szerűen, egy
mást megsokszorozva, ugyanakkor egymás részleges taka

rásába helyezi festményeit és azok origóinak számító fény
képeket, külön síkokba, mégis szétválaszthatatlanul. Van, 
aki stációkként éli meg, járja körül az egyetlen, szilárd ala
pot, melyhez folyton visszatér, melyből folyamatosan töltő
dik útja során. És van, aki mint cselekvő, elemi módon kap
csolódva, és ily módon átlényegülve mutatja fel gyökereit.

Ami mindannyiukban közös, az a természethez, lokalitáshoz, 
múlthoz való sajátos kapcsolódás. Hogy a környezet nem
csak tárgya, hanem alkotóeleme, formálója is művészetük
nek. Nem távolról szemlélik azt, hanem legtöbbször konkrét, 
fizikai kapcsolódás során hagyják magukat elragadni, bele
feledkezni a természet, a környezet organikus mozgásaiba, 
vonalainak ritmusába. Dobolyi Tamás, Éltes Barna, Hosz- 
szú Zoltán, Horváth Levente, Nicu Barb, Madaras Péter, Si
pos Gaudi Tünde, Szekeres Bernadette, Szente-Szabó Ákos 
eképpen átlényegülve vesznek részt a természet történései
ben. Sajátos beállítódás, életforma, sorsvállalás is ez, amely 
túlmutat művészetük határain.

TÚRÓS ESZTER
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Idén második alkalommal szervez
ték meg a Látó-tábort Szilágybagoson, 
augusztus 16-19. között. A találkozó 
vendégei voltak: André Ferenc, André 
Krisztina, Balázs Imre József, Balássy 
Fanni, Bíró-Balogh Tamás, Brassai Esz
ter, Codáu Annamária, Cseke Szilárd, 
Gálfalvi Ágnes, György Alida, Gondos 
Mária Magdolna, Horváth Benji, Keme- 
nes Henriette, Kiss László, Korpa Ta
más, Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, 
Leitman Kornélia, Markó Béla, Márton 
Evelin, Németh Szabolcs Eló'd, Ozsváth 
Zsuzsa, Patkó Éva, Pál Sándor Attila, 
Porczió Veronika, Selyem Zsuzsa, Szabó 
Róbert Csaba, Szabó R. Ádám, Új Krisz
tina, Vida Gábor.

Augusztus 20-án mutatta be Kuncz 
Aladár Monográfiák című kötetét a ko
lozsvári Bocskai-házban Boka László, 
az OSZK tudományos igazgatója, Rózsa
falvi Zsuzsanna irodalomtörténész, Fi
lep Tamás Gusztáv eszmetörténész és H. 
Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó ve
zetője.

Augusztus 25-én került sor az Űrbál
na. Helyszíni versírás-antológia bemu

tatójára a kolozsvári Bulgakov Irodalmi 
Kávéház és Kultúrbisztróban, a Heli
kon-délutánok sorozat keretében. A He
likon-könyvek második kötetét bemuta
tó rendezvény vendége volt Fekete Vince, 
Karácsonyi Zsolt, László Noémi, Papp At
tila Zsolt és Varga László Edgár. A kötet 
szerzőivel Demeter Zsuzsa beszélgetett.

Idén is számos rendezvénnyel várta az 
E-MIL a Kolozsvári Magyar Napokon az 
irodalom iránt érdeklődőket augusztus
22. és 25. között a Bulgakov Kávéházban. 
22-én Boka László Peremek és középpon
tok című kötetéről Balázs Imre József be
szélgetett a szerzővel. 23-án az Álljunk  
meg egy szóra! beszélgetés-sorozat ven
dége volt Zalán Tibor, akivel László Noé
mi beszélgetett. Ezután M átyás színre lép 
címmel került sor a fiatal szerzők estjére, 
ahol André Ferenccel, Sánta Miriámmal, 
Kali Ágnessel, Márculúu-Rácz Dórával 
beszélgetett Horváth Benji. 24-én Már
kus Barbarossa János Transznirázsi 
mirázs című kötetéről Farkas Wellmann

Endre beszélgetett a szerzővel. Ezt köve
tően a Madarak, vadak, humorok című 
beszélgetés alatt Molnár Vilmost, Seres
tély Zalánt és Szterczey Szabolcsot Fi
scher Botond kérdezte. 25-én indult a 
Helyszíni versírás adott témákra, ame
lyen fellépett László Noémi, Fekete Vin
ce, Márkus-Barbarossa János és Fischer 
Botond. Az esemény házigazdája Kará
csonyi Zsolt volt.

André Ferenc, Horváth Benji és VJ 
Lamaskier Beatwándor nevű audio
vizuális költészeti formációja lépett fel 
augusztus 25-én Brassóban, az Amural 
[A4] vizuális fesztivál keretén belül.

H árm as könyvbemutatóra került sor 
a marosvásárhelyi Szféra -  Kortárs Mű
vészeti Műhely című rendezvénysorozat 
részeként augusztus 31-én. André Fe
renc Szótagadó, Horváth Benji A  dicső
séges Európa és Kali Ágnes Ópia című 
köteteiről Varga László Edgár beszél
getett a szerzőkkel. A könyvbemuta
tót André Ferenc, Horváth Benji és VJ 
Lamaskier Beatwándor nevű audio
vizuális költészeti formációjának kon
certje követte.

Pletyka
A  d o lg o k  m á s k é p p e n  tö r té n n e k , ...
A  fősorok Bonfini fenti gondolatának 
a folytatását rejtik.

V ÍZ SZ IN T E S: 1. A  fo ly ta tá s  
k e z d e te . 8. Egyházi személy. 11. 
Csontból főzött ragasztószer. 12. 
Nem jár az óra. 13. Ritka női név.
14. Még a legfeledékenyebb ember 
is fejben tartja! 15. Lenti helyen, 
régiesen. 16. Kipling farkasvezére. 
18. Szorul, reked. 19. Római 49-es. 
20. A lítium vegyjele. 21. Értékesí
tett (áru). 23. Anyós, népies szóval. 
25. Gyakori női név. 26. Indonézia 
autójele. 27. Elavult hordómérték.
28 . Borsodi település lakosa. 29. 
Számtalan. 30. Dohogni kezd! 31. 
Cetfog. 32. Befogóeszköz a műhely
ben. 33. Érzékiség. 35. Olasz író 
(Dario). 36. Úgyszintén. 37. Zemp
léni település. 38. Szőnyeget prak
kerrel tisztít. 40. Vízi emlősállat.
4 2 . Sebhely, forradás. 44 . Vezeték
ben kering. 45. Egykori tömegmér

ték. 46 . Vadászeb. 48 . Hajófar. 49. 
A fo ly ta tá s  b e fe je z é se .

FÜG G Ő LEG ES: 1. Az összeadás 
szava. 2. Az indium vegyjele. 3. Ing 
felső része. 4. Házimozi. 5. Holland 
város. 6. Ahhoz hasonló, költői szó
val. 7. Iglu belseje! 8. Madridi kép
tár. 9. Gyakori női név idegen alak
ja. 10. Fennkölt, magasztos. 13. 
Bolti alkalmazott. 14. Becézett Ala
dár. 15. ... Cereteli; grúz költő. 16. 
Gyengén termő búzafajta. 17. ... ke
zekkel! (Gladstone). 18. Szórványos 
női név. 19. Egyenlőtlen, nem meg
felelő. 21. ... Gay; „atomtöltetű” re
pülőgép. 22. Robbanószer. 24 . Lom
bard folyó és síkság. 25. Abigél az 
oviban. 28. Becézett Azár. 29. Súly
arány, röviden. 31. Német irodalmi 
folyóirat. 32. Dolgok rendezett egy
másutánja. 34. Szolúció. 35. Kéz
ben tart. 38. Rovartojás. 39. Hibáz
tat. 41. Harag, latinul. 42 . Tajték.
43. Hálószövő állat. 45. Kétell! 46. 
Félkész! 47. Görög betű.

R.T.

A Helikon 2018/16-os szá
mában közölt Tömegek című 
rejtvény megfejtése: a soka
ságot nem kell követni.
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