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KARÁCSONYI ZSOLT

A sárkány ébredése
A Zöld Sárkány, mert e tájon, a mocsarak vi-

dékén, évezredek óta csakis zöld sárkányok él-
nek, összekocogtatta fogait. Az álmosság jele volt 
ez, de erőt vett magán, háromágú nyelvét hosz-
szan előrenyújtva tekintett körül, aztán újabb 
történetbe fogott.

Tőlünk nem messze magaslik a vulkáni kúp, 
amit az emberek Dévajnak, vagy csak várhegy-
nek neveznek. Vulkáni kúp, mintha valaha is lé-
teztek volna vulkáni kúpok, merengett el a Zöld 
Sárkány. Amit ti lávának hívtok, az nem holmi 
olvadt kőszikla, de tiszta sárkányvér, még a Fe-
hér és a Vörös Sárkány csatáinak idejéből. Nézz 
csak szét a világban! (A sárkány szemeit lezár-
va emlékezett a világra.) Azt hiszed, csak itt, 
mellettünk vannak ilyen vulkánok? Nincs olyan 
földrész, óceánnak mélye, mely ne őrizné a nagy 
csaták nyomát.

Vulkáni hamu, megkövült sárkányszavak bo-
rították régen a Földet. A vizek mélyén a Fehér 
Sárkány aludta álmát, a földek sötét rejtekében 
a Vörös Sárkány lakozott. Álmaik szavakként 
törtek felszínre, megkövültek, így jöttek létre 
a tenger szigetei – a szárazföldön pedig az egy-
másra rakódó szavakból hegyláncok nőttek egy-
re magasabbra.

Aztán az éj találkozott a fénnyel, az egyik le-
lassuló fénysugár pedig a Fehér Sárkány szemé-
nek ugrott, nekifeszült, hogy mélyre, a szembo-
gár legmélyére hatoljon. De a sárkányszem, ha 
a Sárkány úgy akarja, olyan szilárd lesz, mint a 
kő, víz, tűz, fény, kinti erő át nem hatolhat rajta. 
Az ébresztéshez pont elég volt, mégis.

A Fehér Sárkány hosszú-hosszú évezredek óta 
aludta álmát, felejtette a régi világ legapróbb jel-
zéseit is. Első moccanásakor szökőár csapott le a 
Nagy Földekre és a szigetekre, a földkéreg nyílt 
repedésein is beszivárgott, ettől megébredt a 
Vörös Sárkány, akit a Föld apró moccanásai ko-
rántsem zavartak. A szökőár őt is talpra kény-
szerítette. Lángot okádó dühe felhőket formált 
a gyorsan párolgó tengerek felett. A félhomály-
ban a Fehér Sárkány talán sikeresen visszaal-
szik, ha véletlenül, az egyik Nagy Föld peremé-
nél a vízbe lépve nem tapodja meg egyik lábát a 
még dühöngő Vörös Sárkány.

A Fehér Sárkány szárnya körmét a Vörös Sár-
kány nyakába vágta. Csak első meglepetésében, 
nem volt igazi sárkányszándék. Mégis, a  sár-
kányvér kiömlött, lángba borultak mind a ket-
ten. Időtlen időkig csatáztak, szárazföldön és 
tengerekben. Amikor már erejük fogytán, mind-
ketten oldalukra dőltek, vérük alig volt, és sza-
vak szivárogtak ki sebeikből. A régi idők elfe-
lejtett szavai életre keltek, fák, füvek, források, 
illat, komoly derű és szomorúság. Legvégül egyi-
kük sebéből az ember szó felszínre bukkant.

Láthatjátok, így jártok mindig, ha egy napon 
ébred a Sárkány.
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– Újságíróként kezdted, közben egyetemi 
oktatói pályára váltottál, úgy, hogy az új-
ságírást nem hagytad abba, sőt, két szép-
irodalmi köteted is megjelent az elmúlt 
években. Ugyan nem ritka e három pálya 
együttes művelése, hiszen kötődnek is egy-
máshoz, beszélgetéseinkből néha úgy érzem, 
valahol köztes állapotként éled meg a hely-
zeted. Melyik pályát érzed magadhoz a leg-
közelebb, melyikben vagy otthon?

– Azt hiszem, jelenleg az újságírásban 
a legkevésbé. Ezért is ódzkodom mosta-
nában, ha újságírónak neveznek, évek óta 
nem dolgozom sajtóban. De gyakorló újság-
íróként is zavarba jöttem ettől a megneve-
zéstől, inkább szerkesztőként tekintettem 
magamra. Az igazi újságíróról kialakult 
képtől igencsak távol álltam: keveset jár-
tam terepre, nem gyűjtöttem leleplező, 
nagy botrányt kavaró anyagokat. A kultu-
rális újságírás nem a leleplezésekről híres, 
gyakran inkább iparosmunka. Amióta az 
egyetemen tanítok, azóta – kisebb-nagyobb 
szünetekkel – távol kerültem a gyakorló új-
ságírástól, mert az egyetemi munka egész 
embert kíván. Hosszú távon semmiképp 
sem zárnám ki az életemből, ez az alap-
képzettségem, az  életem egy része volt, 
mai napig közel áll hozzám. De legjobban 
az írásban érzem magam, igaz, jelenleg er-
re marad a legkevesebb időm. Az írás nem 
kötelező, nem szorítanak a határidők – le-
het, ez az önfeledt belemerülés teszi iga-
zán vonzóvá és otthonossá. A tanárkodás 
a fiatalokkal való együttlétet jelenti, ami 
mindig kedvemre való, nagy kihívás – igaz, 
az elmúlt másfél évben lassan egy gyesnyi 
időszakot itthon töltöttem, az online talál-

kozások épp attól fosztják meg a tanári pá-
lyát, ami az esszenciája lenne. Többszörö-
sen igaz ez az olyan gyakorlati tantárgyak 
esetében, mint amiket én oktatok.

– Szerényen nyilatkozol újságírói mivol-
todról, de az a tizenöt év, amit az erdélyi 
magyar újságírás különböző orgánumainál 
töltöttél, mégis adott egyfajta rálátást arra, 
a kilencvenes évek végétől hogyan változott 
ez a szakma…

– Úgy látom, a mai napig él Erdélyben 
egy mitizált újságíráskép. Ami minden 
szerkesztőségtől számon kéri a nagybetűs, 
hagyományos Szakmaiságot, bármit is je-
lentsen ez, valamint a valós változásokat 
hozó oknyomozó újságírást, a nagy témák 
felgöngyölítését. Ami jogos is lehet, nagy 
szükség lenne rá, de a körülményeinket is-
merve közben úgy látszik, ennek eleget ten-
ni szinte soha nem sikerül. Lám, az erdélyi 
elvárások és megfelelések ismét. Az erdé-
lyi magyar sajtónyilvánosság szinte ugyan-
azokba a kisebbségi sajtó sajátosságaiból 
fakadó korlátokba ütközik, mint a kilenc-
venes évek végén. Ennek talán az egyik 
oka az, hogy kisebbségiségünk együtt jár 
egy sajátos tematikai kényszerpályával a 
sajtóban: különös hírértéket tulajdonítunk 
mindennek, aminek valamilyen módon kö-
ze van a közösség belső életéhez. Ugyanak-
kor ez együtt jár egy erős etnikai fegyelem-
mel, (ön)korlátozással is, hogy az újságíró 
ne bántsa a saját kutyánk kölykét. A má-
sik markáns ok az, hogy a szerkesztősége-
ket lélegeztetőgép tartja életben, s a kap-
csológombon legtöbb esetben a politikum 
keze pihen. A  kétezres évek elején, első-

sorban a fiatal újságírókkal induló Kró-
nikával, bátrabb, tabudöntögetőbb han-
gok tarkíthatták a nyilvánosságot, de az 
elmúlt évtized mintha visszarendeződést 
hozott volna a kilencvenes évek meglehe-
tősen uniform és kiszolgáltatott sajtója fe-
lé. Persze ma már sokkal differenciáltabb 
a paletta, az elmúlt tíz-egynéhány évben 
nemcsak a média változott meg, a média-
funkciók és a médiafogyasztók is átalakul-
tak. Ma már az emberek a médiát olvasva 
– s ez alatt egyre kevésbé a nyomtatott új-
ságot értjük – úgy tűnik, elsősorban szó-
rakozni akarnak és feszültséget levezetni, 
ezt jól tükrözik a különböző közösségi háló-
zatok kommentjei is, amelyek sokszor erős 
feszültséglevezetők is. Még a mi a média 
kérdésre is kihívás választ adni, már nem 
beszélhetünk a nagybetűs újságíróról vagy 
a nagybetűs újságírásról. A média felada-
ta – még ha kisebbségi médiáról is van szó 
– nehezen körvonalazható. Ha körvonalaz-
ni próbáljuk, mindig oda jutunk, hogy az 
újságírói és a befogadói témapreferenciák 
között egyre hatalmasabb szakadék tátong.

– A megváltozott médiafogyasztási szoká-
sok nemcsak újságíróként, hanem íróként is 
érintenek: két köteted, a Boldogság juszt is 
a tiéd, illetve a Biorobot írásainak nagy ré-
sze először az online média felületein jelent 
meg. Írásaid műfaja (glossza, tárca) is ma-
gán hordozza az előbb említett köztes álla-
potot, hiszen egyaránt helyük van az online 
sajtóban, illetve kötetegészként is működnek. 
Érzékelsz-e különbséget a különböző olvasó-
rétegek között?

– Egészen elképesztő, a különböző plat-
formok, hordozók mennyire meghatározzák 
egy-egy szövegnek a befogadói szegmensét. 
Akik az írásaimat kötetben, egyben olvas-
sák, nyilván másfajta olvasói regisztert 
képviselnek, mint azok, akikkel a közös-
ségi hálón jön szembe egy-egy szövegem. 
Más olvasáskultúra jellemzi őket, sokkal 
tudatosabb, értőbb olvasók, akiknek nem 
okoz problémát felfedezni az iróniát, a hu-
mort, olvasatuk nem referenciális. Az in-
ternetes olvasók figyelmét rendszeresen fel 
kell hívni, hogy ne referenciálisan olvassa-
nak, és hogy amit írok, az nem feltétlenül 
a valóság, hanem annak a kifordított má-
sa. De ez részben persze összefügg azzal is, 
hogy eleve másképp olvasunk ebben a kö-
zegben, mintha egy könyvben lapoznánk – 
pásztázva, ugrálva haladunk, emiatt néha 
elvész a mondatok tartalma, vagy nem úgy 
értelmezzük a szöveget, ahogy a lineáris 
olvasás kínálná. Azért persze örülök, hogy 
magukra ismernek az olvasók, s az azon-
nali olvasói visszacsatolás is jó visszajel-
zés lehet, de mindig gyomoridegem is van, 
amikor megjelenik egy új szöveg, hogy jól 
megdobálnak virtuális sörösüvegekkel.

– Nemrég Székelyudvarhelyen tartottál 
egy TED-előadást (Technology, Enterta-
inment, Design – technológia, szórakozta-
tás, dizájn) Szégyeneink hálójában címmel. 
A szégyen írásaidnak is gyakori motívuma, 
most ennek elméleti hátteréről beszéltél, ar-
ról, hogy szégyentársadalomban élünk…

– Mindig érdekelt a szégyen társadalmi, 
szociokulturális és irodalmi megragadása. 

BOTHÁZI MÁRIA

Író, szerkesztő, egyetemi oktató. 1977-ben született Székelyudvarhelyen, tanulmánya-
it a BBTE újságíró szakán végezte, ahol most egyetemi adjunktus. A 2000-es évek-
ben a Krónika, majd a Transindex munkatársa volt, jelenleg a Főtér portál publicis-
tája, a Me.dok című médiatudományi szaklap főszerkesztője. Kötetei: Biorobot (2019), 
Boldogság juszt is a tiéd (2016), Átmenetek (2015), Vitályos Ildikó (2005). Biorobot cí-
mű könyvének írásait a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház művészei szín-
padra állították.

Nincs írói 
elefántcsonttorony

Beszélgetés Botházi 
Mária íróval, 
újságíróval

Fotó: Angyalosi Beáta 
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A Biorobot szövegeiben is foglalkoztam ez-
zel. Az erdélyi társadalomban hangsúlyos 
elem a szégyen. Talán azért is érzem így, 
mert akár Franciaországban, akár Ameri-
kában járva rálátásom volt arra, hogy lehet 
úgy is élni, hogy nem kell szégyenkeznünk 
az élet legegyszerűbb dolgaiért, s nem kell 
feltétlenül meglepődni azon, hogy az em-
berek olyanok, amilyenek. Nyilván a nevel-
tetésem is ebbe az irányba vitt, az ember 
mindig a gyökereit írja, abból táplálko-
zik. Az a közeg, ahonnan származom, na-
gyon is magán hordozta ezt a szégyenha-
gyományt. Az  urbanizálódó, de eközben 
korántsem polgáriasodó, hanem a rurális 
hagyományait nagyrészt megtartó blokkos, 
kisvárosi közeg ez a Székelyföldön. De ta-
lán az egész erdélyi magyar társadalomról 
elmondhatjuk, hogy elég erőteljesen rurá-
lis meghatározottságú. Vannak ennek per-
sze pozitív oldalai is, ez az értékrend odafi-
gyelést, közösségként létezést, összetartást 
is feltételez.

De úgy látom, ezt a világot – minden 
szépsége mellett – erősen átszőtte a szé-
gyen, a  megszégyenüléstől való félelem, 
s az állandó készenléti állapot továbbörök-
lődött a szocialista, majd a rendszerváltás 
utáni időszakba. És jóval erősebben vetül 
ki a nőkre, mint a férfiakra, ma is. Ráadá-
sul a rendszerváltozás óta rárakódott egy 
csomó más elvárás is, ami nem feltétlenül 
a mi értékrendünkből ered. Az erdélyi em-
ber még mindig keresi önmagát, szeret-
né megtalálni helyét a világban. Úgy ér-
tem, erdélyi magyarként, mert egyénileg, 
ugye, minden nép fiai ezen fáradoznak. 
De kisebbségiként önmagunk meglátása 
is igen nehéz. Hosszú ideig nem is szaba-
dott magunkról magunknak beszélni sem, 
és éppen abban az időszakban, amikor 
szembesülnünk kellett azzal, hogy kisebb-
ségiségünk nem visszafordítható. Aztán 
amikor már beszélhettünk, akkor nehezen 
találtuk a saját hangunkat. Lehetnénk jó-
val büszkébbek is a saját identitásunkra, 
s ezt örömmel a külvilág felé tárhatnánk. 
Na jó, ehhez persze kell egy olyan külvi-
lág is. De úgy látom, a szégyen saját felnö-
vésünk egyik kerékkötője – örök kontroll 
alatt állunk, nem csak kívülről, hanem be-
lülről is.

– A Biorobot írásai, mondod, erősen ma-
gán viselik a szégyen lenyomatát. Tükröt 
tart, de ez a tükör görbe, hiszen írásaid ál-
landó eleme a humor. Még ha nem is jön át 
minden olvasónak…

– Igen, azt remélem, hogy szórakozta-
tó jelleggel tartanak tükröt. Maga a mű-
faji keret is lehetőséget ad a könnyedebb 
hangnemnek, s  én szeretek ezekről a té-
mákról így beszélni. Szeretetteljesen, szte-
reotipizálva, de érzékeltetve, hogy a túlzott 
elvárások nem vezetnek sehová. Az olvasói 
visszajelzésekből egyébként azt vélem ki-
hallani, hogy ma már próbálják az emberek 
kivonni magukat ezek alól az elvárások alól, 
felsóhajtanak, hogy hál’istennek ők nem így 
élnek. Csak egy kicsit esetleg. Mintha elkü-
lönülne az írásaimban vázolt sztereotip és 
a valós társadalmi elváráshorizont egymás-
tól. A horizont távoli, mi pedig teszünk rá 
itt, a közelben. Persze ezek a témák néha 
önjárókká válnak, ha sokat beszélek róluk, 

mintha mindig ugyanazt mondanám, ezért 
időről időre eltávolodom tőlük. Mostanában 
a hétköznapok erdélyiségéről próbálok írni, 
a kérdéssel persze sokan foglalkoznak ma-
napság más műfajokban, nagyszerű irodal-
mi művekben, Fekete Vincétől Tompa And-
reáig és Vida Gáborig.

– A Biorobotnál maradva: tavaly felolva-
sószínházi előadás készült a kötet írásaiból 
a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Szín-
házban.

– Ó, hát ez a színházi feldolgozás rop-
pant meglepett! Egyszer csak érkezett egy 
e-mail a Figurától, hogy lehetne-e. Olyan 
nahát-érzés volt, az  az örülős nahát, tu-
dod. A bemutató épp akkorra esett, ami-
kor év végi kapuzárási pánik volt az egye-
temen, így nem sikerült ott lennem. Nem 
is tudom, hogy bírtam volna ki egyébként 
azt az izgalmat a helyszínen, mert ideha-
za is féltem, hogy lesz-e közönség, lesz-e 
némi siker, szörnyű dolog lehet drámaíró-
nak lenni. No de szerencsére lett mindket-
tő, az előadás műsoron volt egész évadban. 
Sőt, készült belőle egy klassz karanténos 
kezdeményezés: filmre vették, és estén-
ként egy-egy történet megjelent a neten, 
úgy láttam végül én is. Nagyon élveztem, 
Tamás Boglár és Bartha Boróka előadásá-
ban nagyon sok pluszt kapott a szöveg, volt, 
hogy visítottam a röhögéstől.

– A glossza műfaján kívül egy kötet ere-
jéig az interjúműfajban is kipróbáltad ma-
gad, Vitályos Ildikóval készítettél életútin-
terjút, ami a Polis Kiadónál jelent meg…

– Ajjjajj, huszonhat éves voltam, Demény 
Péter keresett meg, lenne-e kedvem a ki-
adónak ebben a sorozatában részt venni. 
Pár évvel korábban csöppentem Kolozs-
várra, nyilván nem láttam Vitályos Ildikó 
színházi alakításait. De nagy tisztelet és 
főhajtás Vitályos Ildikó előtt, hogy engem 
zöldfülűként akkora szeretettel fogadott, 
segített, szárnyai alá vett. Két évig tartott 
ez a közös munka, sokáig csak beszélget-
tünk, ismerkedtünk egymással. De utólag 
visszagondolva úgy látom, a véletlenszerű 
találkozások meghatározó nyomvonalat ír-
nak az életemben, nélkülük máshol és más 
lennék. Nemrég egyébként újraolvastam 
ezt a beszélgetőkönyvet, ma is vállalom – 
de ehhez a Vitályos Ildikó nyitottsága kel-
lett, nélküle nem lehetett volna ez a könyv 
olyan, amilyen. És arra is ráébresztett kez-
dő újságíróként ez a közös munka, hogy az 
interjú nem az én műfajom, talán nem va-
gyok hozzá elég nyitott.

– Véletlenszerű találkozásokat említesz, 
ugyanilyen véletlenszerű volt a Korunk fo-
lyóirattal is a találkozásod?

– Igen, azt hiszem. Arra jó volt a napi 
sajtó, hogy kezdő újságíróként elsajátítsam 
a szakmát, de a 2000-es évek elejének na-
pi, nyomtatott sajtója pár év alatt kimerí-
tett, lerágott. Így örültem, amikor Cseke 
Péter doktorálni hívott. Az internetes vi-
lágban akkor a blogok taroltak, ezzel kezd-
tem foglalkozni, nem gondolván még arra, 
hogy az internet mennyire gyorsan mozgó 
célpont lesz. Mire megírtam volna a dok-

torim, már teljesen megváltozott az inter-
netes világ, már rég nem írtak blogokat az 
emberek. Így valami „állandóbbat” keres-
tem, így kezdtem el a Korunk átmeneti éve-
ivel foglalkozni, s így jelent meg a doktori 
dolgozatom szerkesztett változata. Renge-
teget tanultam mindabból, ami a kilenc-
venes évek első évtizedében a Korunkban 
megjelent, fölötte – a blogokkal ellentétben 
– nem múlt el az idő, mai napig felhaszná-
lom az akkori munkám során szerzett ol-
vasmányaimat. Olyan témákat jártak kör-
be az akkori szerkesztők, amelyekkel ma is 
szembesülünk.

– Az elmúlt években visszatértél – ha csak 
rövid időre is – a gyakorló újságíráshoz, egy 
évig a Nőileg magazin főszerkesztője voltál 
– véletlen, hogy a női szál újra, immár más 
aspektusból, újra felbukkant az életedben?

– Hallatlanul izgalmas vállalkozás volt 
igazgatni egy női magazint. Bár mindig 
szerettem volna, kifejezetten női magazin-
nál addig nem dolgoztam, s izgalmasnak 
találtam, hogyan lehet olyan témáknak 
utánamenni, amelyek amúgy is foglalkoz-
tattak íróként. Igényes női magazint ké-
szíteni Erdélyben nem fából vaskarika, hi-
szen előítéleteinkkel ellentétben egy női 
magazinnak nem kell feltétlenül felszínes-
nek, felületesnek lennie. A Nőileg, amikor 
átvettem, már jól kitalált szerkesztői kon-
cepció, témarend mentén készült, nagyon 
szerettem. De olyan kihívás volt, amely tel-
jes embert kívánt, s amelyet nem lehetett 
másodállásban szerkeszteni, ezért kellett 
végül elbúcsúznom a laptól – remélem, nem 
végérvényesen.

– Műfajod, a glossza, a karcolat határ-
műfaj az újságírás és a szépirodalom között. 
Ez  jól beleillik a több szakmai identitást 
képviselő életviteledbe. Meg kell-e birkóz-
nod olykor ezekkel a képlékeny identitásha-
tárokkal?

– Egyelőre ragaszkodom a műfajomhoz, 
bár persze csábít is a nagyobb lélegzetű 
próza. Ahogy említetted, a glossza-tárca 
műfaja köztes identitást eredményez, ami 
azért jó, mert nem kell megfelelni semmi-
lyen csoport elvárásának. S ha nem ragasz-
kodom különböző szerepekhez, könnyeb-
ben tudok ki-be járni közöttük, és akár 
nagyobb távolságot is tudok tartani tőlük.

Az újságírás, úgy látom most, közvetve 
vagy közvetlenül is, állandó kapcsolódási 
pont az életemben, hiszen ez a szakmám, 
a megélhetésem. Ugyanakkor szívesen is 
végzem, még akkor is, ha a média jövője 
meglehetősen ködös. Ugyanígy az íróság 
nélkül sem tudnám elképzelni az életem, 
mindig is írtam, s ahogy az újságírás, úgy 
az írói identitás is átalakulóban van. Ma 
már nincs írói elefántcsonttorony, a közös-
ségi média eleve közelebb hozza az írót az 
olvasóhoz. A  különböző identitáshatárok 
nagyon elmosódóak, átalakulóban van-
nak, s szerencsére a befogadás sem csak 
az identitáskérdéstől függ. Ezért úgy lá-
tom, egy konkrét identitástól való függet-
lenedés másfajta függetlenedést, nagy sza-
badságot nyújt.

DEMETER ZSUZSA
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BORSODI L. LÁSZLÓ

Névjegy1

Édesanyámhoz álmában odahajolt 
Szent László, és fülébe súgta a nevemet. 
Így lettem királyi névvel kisiparos sarja: 
a  keresztségben László, az  anyakönyv-
ben Ladislau, otthon és a szomszéd bá-
csiknak Lacika, az öreg boltosnak Lac-
kó, később, az iskolában, a barátaimnak 
Laci. Ha édesapám néha különös hang-
súllyal azt mondta a nevem helyett, úrfi, 
utána napokig sajgott a bőröm.

Amikor 1940-ben bevonultak Erdély-
be a magyarok, a  személyazonosságim-
ból kivonult a Ladislau, és elfoglalhatta 
méltó helyét a László. 1944-ben azonban 
kiűzték, és immár több mint hetven éve 
rám telepedett a Ladislau.

Kétéves szerzetességem alatt Béla 
volt a rendi nevem, az egyetemen B. elv-
társ lettem, ha nem is vallottam egy el-
vet azokkal, akik így neveztek. Csak 
Madéfalván a gyerekek szólítottak ta-
nár, Csíkrákoson tanító bácsinak. A ta-
nár úr méltóságát a középiskolás sport-
osztályok visszaadták volna, de uraztak 
azok is, akik inkvizítorokként lehallgat-
tak, hívogattak, kihallgattak, viselt dol-
gaimról érdeklődtek.

Évek teltek, évtizedek: maradt az ok-
mányokban a Ladislau, mert többet nem 
jöttek a magyarok, az  elvtársak is ma-
radtak, csak most őket hívják uraknak. 
Sem elvtárs, sem úr nem vagyok immár.

L. bácsi, mondják a felnőtté lett gyere-
kek, suttogják az ablakon túlról a szélben 
rángatózó csupasz fák.

Ököllel arcomba
Feljegyzések a vizsgálati fogságról

Este az egyetemről haza az albérletbe. 
Görögtemplom utca 55. A  zárban nem 
fordul a kulcs, az ajtó nyitva, a szobában 
vendégek, kik már szekrényemet, fiókjai-
mat is átkutatták, ágyamat felforgatták, 
naponta vezetett kétkötetes naplómat el-
kobozták, engem pedig magukkal vittek 
a Majális utcába.

Hangjuk egyre szigorúbb lett, mire be-
értünk, már fenyegetőztek. Vakszemüve-
get adtak rám, egy terembe vittek, ahol 
meztelenre vetkőztettek, nyakláncomat, 
írószereimet, cipőfűzőmet elvették, ru-
háimat átkutatták, rám förmedtek, hogy 
valljak be mindent, majd egy alagsori cel-
lába kísértek.

Bent priccs és pokróc, ablaktalan fül-
ledtség, remegő lámpafény. Az  ajtót kí-
vülről nyitották-zárták, a résen figyeltek. 
Figyelmeztettek, hogy ez nem szálloda, 
nappal nem fekhetek le, és élettanilag fe-
gyelmezzem magam, de ha mégis illem-
helyre kell mennem, kopogjak.

Miután kísérőm magamra hagyott, 
gondolkodhattam, mi lesz velem, esetleg 
nélkülem. De nem sokáig, mert testőröm 
visszatért: vakszemüveget fel, irány a ki-
hallgatóterem, ahol a vallatótiszt már 

várt. Órákon át kérdezett, s  mivel fu-
karkodtam a szóval, bizonyos szerszámo-
kat emlegetett, ha nem mondom el, hol 
vannak a rendszerellenes könyvek, kik-
től kaptam, miért. Aztán órák múlva is-
mét vakszemüveg, kísérő, vissza a zárká-
ba. És fél óra múlva újra vakszemüveg és 
kísérő, újra vallatás, de hiába, a könyvek 
nem kerültek elő.

Reggel azonban a tiszt egy kéziratot 
tett elém: vallott az, aki nekem a köny-
veket kölcsönadta. Hát kénytelen voltam 
beismerni, hogy nálam, az albérlet pincé-
jében vannak. Fűző nélküli cipőben, há-
rom fogva tartóm a Görögtemplom utcai 
ház pincéjébe kísért: egy könyv, kettő, 
mind a három. És  egy pisztoly. Szóval 
fegyvert is tartok! Az a tiszté, tiltakoz-
tam. Most dobta a könyvek közé, így van, 
láttam! Nem az enyém! Hagyták, gú-
nyosan kacagtak, hatalmukkal így kér-
kedtek.

Vissza újra a Majális utcai épületbe, be 
a cellába, s hogy a félelem örökre mellém 
szegődjék, valahonnan fájdalmas ordítá-
sok hallatszottak be. Kínoztak valakit, 
vagy csak a hangját játszották le.

Este a cellából újra a vallatóba, ahol 
most már egy dühödt alezredes őrjön-
gött, hogy hazudtam, hogy haszontalan 
vagyok, mert vallási nézeteimmel, ami-
ket a naplómba leírtam, ártok a pártnak, 
nem szolgálom az ország egyenlőségen 
alapuló szebb jövőjét. Majd megtiltva, 
hogy a kezemet felemeljem, többször ar-
comba ütött, és fenyegetően azt mond-
ta, senkinek nem beszélhetek a történ-
tekről.

A cipőfűzőket, az írószereket, a nyak-
láncot visszaadták, de a naplóimat soha. 
Elvették fiatalságom szavait, mondatait, 
ellenőrzés alá vonták az emlékeimet, vá-
gyaimat.

Keményre faragták bennem az Istent.

Ünnep
1980-as évek

A kapu, az ajtó zárva. Az ablakok le-
sötétítve, a  telefon kikapcsolva. A  Pe-
tőfi-képet a könyvek mögül veszem elő, 
édesanyám a zászlót a ruhásszekrény mé-
lyéről. Itt-ott rozsdafoltos, a széle moly-
rágta, foszladozik, zászlórudat rég nem 
látott. A címer patináját azonban nem pó-
tolja semmi. Kiteríti az ágyra, a felesé-
gem az asztalon meggyújtja a gyertyát. 
„Az nem lehet, hogy annyi szív…” – hal-
lom, ahogy halkan olvasom, „Egy gondo-
lat bánt engemet…” – rezdül a levegő a 
lányom hangjától. Majd Miatyánk, Üd-
vözlégy, végül a Himnusz első szakasza. 
Annyira halkan szól, hogy szinte nem is 
énekeljük, hanem mondjuk, kérjük: „áldd 
meg”, „akit régen tép”!

Becsukjuk a köteteket, a  zászlót 
egyenként megcsókoljuk, majd édes-
anyám összehajtja, kezével végigsimít 
rajta, a szekrényébe valahova hátul elte-
szi, egyedül ő tudja, pontosan hová. A Pe-
tőfi-kép is visszatér rejtekhelyére.

Elfújjuk a gyertyát. Nem nézünk egy-
másra.

Halottak napja
Egy azért, aki nemzett, és aki meg-

szült. Egy azért, aki ölelt és ölelhettem. 
Egy a nagyszüleimért, a déd- és ükszü-
lőkért. Egy a barátaimért, egy a volt ta-
náraimért és tanítványaimért. Egy azo-
kért, akik a kolostorokból a kriptákba 
költöztek.

Egy a tatárok által felgyújtott huszon-
hat csíki faluért. Egy Nándorfehérvárért, 
egy Tolvajos-tetőért, egy Pásztorbükkért, 
egy Madéfalváért, egy Nyergestetőért és 
Aradért, egy Trianonért, egy 1956-ért, és 
egy a kommunisták által meglopott ifjú-
ságomért.

Ég, lángokban áll az egész teme-
tő. A sírokon túl is sírok. Kövér cseppek 
homlokomon, arcomon, mire felébredek. 
És ellobban minden.

Milyen vagy
Amikor gyermek voltam, termetesnek 

képzeltelek, nagyon erősnek, őszes ha-
júnak és mosolygósnak, mint aki min-
dent tudsz. Inkább férfinak, mint nőnek, 
ahogy festményeken, faragott képeken 
láttalak, ahogy dörgedelmes, hosszú pré-
dikációkban rólad meséltek, s akitől, bi-
zony, kicsit féltem.

És hosszú évtizedek következtek: azt 
mondták, mese vagy, emberi találmány, 
azt mondták, nem vagy, nem leszel, még-
is tiltottak tőled, templomaidba nem en-
gedtek, megfenyegettek, ha rólad beszél-
tem, tanácsolták, inkább felejtselek el. 
Hiába, te mindig velem maradtál. Nem 
árultam el nekik, hogy te nemcsak a 
templomban vagy, az imában, szoborban, 
beszédben, hanem ott vagy a csendben, 
és ott vagy a matematika bonyolult kép-
leteiben, a  fizika törvényeiben, a kémi-
ai kötésekben, a vegytani reakciókban, 
az evolúcióban, a DNS kódrendszerében, 

Cipőfényező fiú
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Könny és elhányt fogak
 Bágyoni Szabó Istvánnak

A nemzetmentőket akár az
elszabadult mágnes bolond hév
vel rántja vissza magába az
idő A jelen hálátlanság
ánál csak a jövő közönye
irgalmatlanabb Megírt történ
etek maradnak olvasatlan
ul Tanuljunk azoktól akik
a vészidőkből nem tanultak

és fejeik hulltak akár a
hó A fejek Hazáról beszél
tek árvacsalánok mintha bár
mi értelme lenne még S akik
nem maradtak kéményükre pap
írból varrtak gólyát és könnyez
ve verték le eresz alól a
fecskefészkeket Könny és elhányt
fogak keveredtek a károm

kodásban A távíróoszlop
ok hármat kölykedztek s medréből
kilépett a misére szólít
ó harang Volt ki a megértés
ért esengett de kilóra ki
mérték a hentesboltok jéghid
eg pléhpultjain A kirakat
ban a szívük még sokáig lük
tetett Szívük a kék Szilvát cser

éljen ki kereket cserél A
sánta arab megnémult a né
ma holland elhagyta maradék
eszét A taxis megtörölte
taknyos alkarjával verejték
ező homlokát és csak annyit
mondott bagószagú fogai
között szuszogva fújta ki a
forró levegőt futye meg még

annyit és magyarázatul kont
akt szekszuál A füves cigar

etták csak később kezdtek el hat
ni rá Solness zuhanásában
a kései szerelem teljes
edik be Ki a szerelem ma
ga Sokáig nem történik ily
enkor semmi Vagy csöndes meghal
ás Az egymást elmetsző fátylak

on keresztül láthatóvá vál
ik a vízen járó kék szakáll
án megcsillanó idő Aki
bújik semleges és védtelen
aki gyáva az halott örök
idejű nem Nincs kinek mit kin
számon kérni Nincs a bűntelen
séget kinek megbocsátani
A fákról csorgott a diktátor

méz élők szájába halottak
csorba szájába fénytelen szem
e közé Kik kenyérért álltak
órák hosszat sorban most manná
ért sorakoznak A himnuszok
alatt ülve Hazádnak lendül
etlenül szétnéz okos fejé
vel nem rem A kérdést persze ill
etlenül fel kell tenni hány mar

ék por a régi barátok kik
kel savanyú hideg borokat
ittunk és bámultuk az előt
tünk elringó kiscsajok karcsú
csípejét jobb esetben virág
ot locsolnak a mennyország ab
lakán kihajolva rosszabbkor
a pokol időtlen üstjei
ben rotyognak örök emléke

zésre ítélve Az ifjúság
édeskés illatában elke
veredik a kórházak orvos
ságszaga fényei között a
műtők stadionnyi reflektor
ai s az erkély alatt már az
emlékcsinálók céhe vára
kozik elszánt türelemmel Az
emlékgyalázók A lélek űr

(essége tomboló üresség)

hogy a történelmi sorsfordulók nagy ese-
ményeinek látszólagos véletlenjei mögött 
is tulajdonképpen te működsz. Hogy ve-
lem vagy akkor is, amikor miattad ököl-
lel arcomba vágnak, amikor órákig tartó 
gyűléseken a materializmussal agyunkat 
mossák, nem árultam el nekik. Mert én 
hittem: ha gyakran egyedül is érzem ma-
gam, ha nem is talállak, de állandóan ke-
reslek, te kitartasz mellettem. És nem is 
hagytál magamra, amikor eltörött a lá-
bam, vagy kivágták a kelésemet, akkor 
sem, amikor édesapám meghalt, és hirte-
len családfenntartó lettem, éjszakákon át 
az óráimra készültem, hogy a gyermeke-
ket az iskolában igényesen taníthassam, 
és akkor sem, amikor asszonyom itt ha-
gyott, amikor infúziók között feszültem, 
és végül végleg megöregedtem.

Ma már tudom: arcod nem borostás, 
nem öreg, tekinteted nem jóságos, nem 
bölcs. Nincs karod, lábad, hangod. Ma már 
tudom: nem vagy sehol, és vagy minde-
nütt. Te vagy a csend, te vagy az észrevét-
len lüktetés, s tán te vagy, ki majd egyszer 
magamhoz békítesz, magadba fogadsz.

A körtefa
Ott áll a községháza előtt, árnyéka te-

rebélyes, törzse vastag, odvas. Ő a legöre-
gebb a faluban. Látta elgyalogolni Móricz 
Zsigmondot, Majláth Gusztáv Károlyt, 
a gróf püspököt, Márton Áront, a gyer-
meket, és láthatta a somlyói barátokat, 
Boros Fortunátot és Benedek Fidélt, Haj-
du Leándert és Écsy Jánost, Pöhacker 
Balázst és Bartók Albertet, Sztrátya Ro-
muáldot és Márk Józsefet. Alatta vonul-
tak Mária szentélye felé a zarándokok – 
daliás legények, szép leányok, apáink, 
anyáink, ráncos öregjeink.

Láthatta, milyen színdarabon szóra-
kozik a nép apraja-nagyja, hallhatta, 
hogyan szól a dalárda, a báli táncokat 
némán szemlélte, a  szerelmeseket sze-
mérmesen eltakarta, munkás napokon az 
erdőről, mezőről megtérőket hűs lombjá-
val vigasztalta.

És  látta a frontra vonulni a család-
fenntartó férfiakat, a szeretőjük illatát 
még magukon érző ifjakat, az  őket si-
rató asszonyokat, lányokat, az elárvult 
házakat, udvarokat. Ahogy trikolóros 
karszalagú, fegyveres civilek a környék 
határvédő katonáit összeterelik, és a köz-
ségháza udvaráról az orosz paradicsom-
ba hurcolják. Majd évtizedek jöttek, Is-
ten nélkül, vörösen, sarlóval, kalapáccsal, 
dölyfös-kegyetlen pártbrigáddal, kulá-
kokkal, a parasztot kisemmiző kollekti-
vizálással. Túlélte azokat is.

Még ott áll a községháza előtt. Egyre 
több koronájában a száraz ág, egyre keve-
sebb madár lakja, egyre nagyobb törzsén 
az odú. Árnyéka vékonyodik, mindenféle 
szelektől megremeg.

Mintha felejtene. Mintha már nem is 
látnám.

Jegyzet
1 Az Estére megöregszel című készülő kötet-
ből.
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Nempercesek
BOTHÁZI MÁRIA

Nemzeti hátszél
Kulcsszavak: hullámos papagáj, világos, 

szemérmes

Akkoriban, amikor már az erdélyi ma-
gyar gyerekek hullámos papagájai is ki-
haltak, sőt a marosvásárhelyi állatkertből 
is mind kirepültek, mint a madarak álta-
lában, már csak három erdélyi magyar élt 
ezen a földön. Világosnál futottak össze, ad-
dig külön-külön járták be a szülőföld nagy 
történelmi színhelyeit, hogy hátha találnak 
még valakit élve, ha másként nem, némi 
hagyományőrző jelleggel. De senki. Sehol. 
A haza kihalt volt és csöndes. Nem vész-
jóslóan, csak úgy természetközelien. Min-
denféle madarak csiripeltek, kivéve persze 
a már említett hullámos papagájokat, aki-
ket ugye nem vonzott annyira a klíma.

A találkozás különös volt, mondhatni szí-
vet melengető. Kiderült, hogy embereink, 
e jó erdélyi magyarok, mindhárman férfi-
ak voltak, és mindannyiukat Ábelnek hív-
ták. Ezért úgy döntöttek: hosszú útra vál-
lalkoznak, és felmennek a Hargitára, hátha 
akad ott még valaki, aki erdélyi és magyar. 
Fel is értek, hosszan időztek a Hargita csú-
csán. Néha megállapították, hogy a szaka-
dék szélén állnak, ezért ültek inkább. Ide-
jük java részében azon gondolkodtak, hogy 
tudnák megőrizni az erdélyi magyarságot.

Nehéz ügy volt, mert a nők mind kihal-
tak a szakadatlan házimunka miatt. Végül 
arra gondoltak, csak kéne egy nő, magyar, 
nem magyar, mindegy már. Szemérme-
tesen egymásra pillantottak, hogy hátha 
mégis valaki nő közülük. De nem. Ezért el-
döntötték, a nemzeti háttér mindegy is: ta-
lálni kell egy nőt. Ismét útra keltek, eresz-
kedtek lefele a szerpentineken a Hargitáról, 
bogyókat, gombákat szedegettek, és a nőre 
gondoltak, aki majd tenni fog a nemzetért, 
nemzeti jellegre való tekintet nélkül. Körü-
löttük medvék ólálkodtak és néha Tamási 
Áron szelleme. De nem törődtek vele. A nap-
nál is világosabb volt ugyanis, a magyar-
ságot mégsem lehet megőrizni a Hargitán.

Kártyás fizetés
Kulcsszavak: a ló, amely megjavítja az 

autót, csak kártyás fizetést fogad el

– Baszki, egy ló – ordítottam kissé poro-
san és csatakosan, és rohanni kezdtem a 
kánikulában. Reméltem, hogy nem délibáb.

– Helló – poroszkált akkor mellém a ló, 
mint egy nyikhaj menőcsávó a zetelaki 
diszkóban, letolta a napszemüvegét, és si-
kamlósan rám nézett. Na, csak ez hiány-
zott még a mai napra, egy csajozni vágyó 
ványadt paripa, gondoltam magamban, de 
végül is örültem, hogy nem délibáb.

– Helló – búgtam vissza –, kissé negyve-
nes vagyok már, mi tagadás, ráadásul el-
romlott az autóm.

– Jó lóra tettél, bébi – nyihogott vissza, 
úgy szélesvásznú-fogsorosan. Majd kihúz-
ta magát:

– Ló Edömér, főállású autógyógyító. Fel-
ajánlhatom a hátamat?

– Istenem, én fel voltam mentve torná-
ból, és szédülök a magasban, és szoknyá-
ban vagyok és… volna nálad egy kisszék?

Ló Edömér ekkor porba hullt, ajánlotta 
magát, a hátát főként. Felcihelődtem, mint 
túlsúlyos brit turisták a tevére a sivatagi 
túrán, hasmánt a hátára terültem, szoron-
gattam a nyakát. Így poroszkáltunk el az 
autómig. Ő fulladozott. Én is. De Edömér 
gyors volt és hatékony. Néhány alkatrész 
ugyan az út szélén maradt, de az autóm 
felnyökögött, majd felbrummogott. Erős 
hála öntött el a sok izzadság mellé.

– Mivel tartozom? – kérdeztem Edömér-
től, és elkezdtem a tárcámban kotorászni.

– 478.71 lej lesz – közölte szenvtelenül. 
Csak kártyát fogadok el.

Lázasan kutatni kezdtem, 23 lej volt 
nálam, a kártyám meg sehol. Strandon 
voltam, otthon kitettem, nehogy ellopják. 
Ábrázoltam Edömérnek a helyzetet, s ez-
zel egyszersmind jellememet is, valószí-
nűleg. Kértem, tartson velem kertvárosi 
otthonomba a kártyáért, készítek limoná-
dét. Sóhajtozott, hogy milyen fáradt. Fel-
ajánlottam a hátsó ülést. Most ő sápadt el, 
mert a lovak mindig elsápadnak ilyenkor.

– Klausztrofóbiás vagyok, és több má-
zsás, és fel voltam mentve tornából, rá-
adásul rosszul vagyok az autóban – né-
zett rám rimánkodón.

De  kíméletlen voltam. Letekertem a 
hátsó ablakot: egyfelől szédelgő lófej és 
másfelől egy lobogó lófarok lebegett ki kis 
autóm ablakaiból, amikor behajtottunk a 
tökéletesre nyírt füvű lakóparkba.

Csak csöndesen
Kulcsszavak: egyenes vonalú női élet, 

egyenes vonalak az életben

Hali, Kinga vagyok, harmincöt. Az éle-
tem nyitott könyv, komolyan. Nem is csak 
nyitott könyv: nagy könyv, ha lehet így fo-
galmazni. Háromkiló hússzal születtem, 
természetes körülmények között. Nálunk 
semmi császármetszés a családban, vagy 
ne adj isten, inszemináció. Mi éjszaka, 
csöndben fogamzunk, és így is születünk, 

bizony. Nem tudom, mit mondhatnék ma-
gamról. Csodás óvodai évek, piros pon-
tok, albumban gyűjtve. Jelem az óra volt, 
pontos voltam és megbízható mindig. Sza-
valtam az ünnepélyeken, szüleim öröm-
könnyeztek. A tesóm nem sírt, neki nem 
szabadott, mert hangosan bömbölt mindig. 
Egyébként remekül elvoltunk, csak titok-
ban téptem meg néha, de kézen fogva jár-
tunk az utcán, és igazgattuk egymás mas-
niját rendezetten fonott copfainkban.

Az iskolában semmi különös, most ko-
molyan semmi, egyenletes előrehaladás. 
Egy négyes általánosban, de azt kiradí-
roztam, irtó rondán mutatott a tízesek 
között. Nem vette észre senki szerencsé-
re. A középiskolában, amikor mindenki fe-
ketébe öltözött, én rózsaszín pulóvereket 
hordtam, és mindig volt tízóraim. Én pa-
koltam magamnak.

Jól ment az érettségi is, rettenetesen 
féltem tőle, de jól betanultam mindent 
szerencsére. Azt szerettem azért az érett-
ségiben, hogy olyan kiszámítható. Én na-
gyon szeretem, ha tudom, hogy mi után 
mi következik, szerintem nem hülyeség az, 
hogy ötéves terv. Nekem is volt ilyen. Ben-
ne volt, hogy középsuli után egyetem és 
pasi, mert aztán, ha végzek, nézhetek kö-
rül, válogathatok a maradékból.

Egész jó pasi a férjem különben. Zoli. 
Ő is könyvelő, mint én, retróbuliban jöt-
tünk össze. A Paranoidra nem táncoltam, 
de utána jött a Petróleumlámpa, s  ak-
kor. Azóta két gyerek, szőkék, két év kor-
különbséggel. Nemrég magánházra cse-
réltük a blokkot, Zoli nyírja a füvet, én a 
rózsákat. Jól vagyunk. A lakás szép, egye-
nes vonalak, nálam semmi udvarhelyi fe-
nyőbútor, korondi cserépedény. Nálam 
letisztult vonalak, átlátható formák. Hal-
kan zúg a hűtő is, Zoli fejhallgatóval né-
zi a meccset. A gyerekek soha nem hozzák 
le a játékokat a nappaliba, soha nem visz-
nek fel ételt a szobájukba.

Szépen élünk. Boldog vagyok, mert így 
képzeltem a boldogságot. Igaz, néha el-
kap valami furcsa pánik. Alig kapok le-
vegőt, izzadok, dobog a szívem. Ilyenkor 
nem szólok senkinek, csak gyorsan kite-
szek egy szép otthoni képet a Facebook-
ra. A rózsákról, az új konyháról, rólunk, 
ahogy nyaralunk. Nézegetem, jönnek a 
lájkok, úgy megnyugszom tőle.

Egyensúly

Nempercesek – az Erdélyi Magyar Írók Ligája által, a Kolozsvári Magyar Napokon, 
a Bulgakov Kávéház teraszán szervezett Helyszíni prózaírás című eseményen íródtak, 
a közönség soraiból jelentkezők kérésére és az általuk megadott kulcsszavak felhasz-
nálásával.
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DÖME BARBARA

Jézus és a rózsaszín 
flamingó
Azon a napon, amikor a földbe szúrt mű-

anyag flamingó hangos veszekedést köve-
tően szakított az út túloldalán álló fával, 
Jézus állásinterjúra indult. Mióta befucs-
csolt az esküvőszervező tanfolyama, ahol a 
jelentkezőknek pluszpénzért megtanította 
borrá változtatni a vizet, egészen maga alá 
került. Barátja, Lukács biztatására azon-
ban az elmúlt hétvégén elhatározta, ösz-
szekapja magát, és ismét állást keres. Min-
denképpen valami kreatív tevékenységben 
gondolkodott, ahol főállású egyéni vállal-
kozóként számlázhat, nincs főnöke és nem 
kell reggel nyolckor kelnie. Utálta, ha olyan 
korán kiverik az ágyból mindenféle érte-
kezletek miatt, ráadásul múlt vasárnap 
megismerkedett egy lánnyal, akivel azóta 
minden nap hajnalig bulizott. Ma éjjel sem 
volt másképpen, ráadásul valami pancsolt 
bort szolgálhattak fel nekik a szórakozóhe-
lyen, ugyanis ébredés után baromira haso-
gatott a feje. Fene egye meg, gondolta Jézus, 
jobb lett volna, ha nem a saját tanítványom 
kocsmájában mulatunk. Mondta ezt azért, 
mert tudta, hogy a kocsma tulaja az utol-
sók között végzett a vizet borrá változtató 
tanfolyamán, többnyire nem sikerült neki a 
mutatvány, s ilyenkor stikában a jól bevált 
tablettás módszerhez folyamodott.

Miután Máriával megmosatta a lábát 
és megfésülködött, Jézus felkereste a fej-
vadász céget, ahonnan előző nap felhívták. 
A cég vezetője lelkesen köszöntötte, majd 
felvázolta neki, hogy testhezálló munkát 
talált számára. Valaki azt mesélte, hogy 
a maga nevelőapja ács, mondta az igazga-
tó. Lenne itt egy meló, kereszteket kelle-
ne faragni, jó nagyokat. Jól fizetnek, le-
het ügyeskedni a számlaadással és a saját 
tempójában dolgozhat, nincsenek munka-
társak. Jézus elgondolkodott az ajánlaton 
– viszonylag rossz tapasztalatai voltak a 
nagyméretű keresztekkel kapcsolatban, 
ezért erősen hezitált. Ám mivel jobb aján-
latot nem kapott, kezet ráztak az üzletre.

Így történt, hogy Jézus keresztkészítő 
egyéni vállalkozó lett. Első ügyfele egy ró-
zsaszín műanyag flamingó volt, aki, miu-
tán kikászálódott a földből, ahová korábban 
leszúrták, egy jó magas fakeresztet rendelt 
Jézustól. Az alapanyagot maga hozza vagy 
én szerezzem be?, kérdezte Jézus első meg-
rendelőjét. A műanyag flamingó az út túl-
oldala felé mutatott. Ott az a nagy halott fa, 
mondta, nem tudom, mi történt vele, teg-
nap még élt. Szerintem abból pontosan jó 
kereszt lenne. Szeretőnek ócska volt.

Holdfőnyeremény
Miután beraktam a holdat az autó cso-

magtartójába, megveregettem saját vál-
lamat. Ezzel most tuti megnyerem a 
húszmillió forintos főnyereményt. Nem 
hinném, hogy ennél kreatívabb megoldás 
jut eszébe bárkinek is ebben a kis ország-

ban. Márpedig, ha így lesz, enyém a főnye-
remény. Ezzel kikászálódhatok az összes 
adósságomból.

Az éjszakát az autóm mellett virraszt-
va töltöttem, attól féltem, hogy a Hold ki-
rúgja a csomagtartót, mert bár nagyon 
igyekeztem, az a bazi nagy égitest csak 
nyögvenyelősen fért be a kis Polski Fia-
tom csomagtartójába. Azért imádkoztam, 
legalább addig maradjon a helyén, míg a 
zsűri személyesen ellátogat hozzám. Arra 
gondoltam, ha minden kötél szakad, va-
lami erős ragasztószalaggal körbeteke-
rem az egész autót, és akkor a Hold meg-
marad a csomagtartóban. Tudtam, hogy 
mióta a Holdfogyatkozás nevű temetkezé-
si vállalat meghirdette a versenyét, mely-
nek tárgya az volt, hogy a Holdat be kell 
tenni valami különleges helyre, sokan 
próbálkoztak mindenfélével. Megpróbál-
ták kútba, kosárba, gyerekágyba, de még 
kabátzsebbe is betuszkolni, de a zsűri-
nek egyik megoldás sem tetszett. A cso-
magtartóban bíztam, ám hiába, ugyanis 
mire reggel magamhoz tértem, a Hold ki-
nyomta a csomagtartó tetejét, és csak vi-
gyorgott rám. Baromi ideges lettem, s mi-
közben újabb megoldáson gondolkodtam, 
megkordult a gyomrom. Arra gondoltam, 
ha eszem néhány falatot, talán jobban fog 
majd az agyam. Előző nap a kedvenc étele-
met, borsólevest főztem. Megmelegítettem, 
tettem bele egy kis csípőspaprikát, majd 
jóízűen kanalazni kezdtem. Közben a Hol-
dat nézegettem, kézbe vettem, forgattam. 
Töprengtem, hová is tehetném a Holdat. 
Egyszerre megszólalt a mobilom. Megijed-
tem, s a Holdat a levesbe ejtettem. Néz-
tem, ahogy ezüst pofájával az apró zöld 
borsószemek között vigyorog. Hold a bor-
sólevesben, ízlelgettem magamban, s ar-
ra gondoltam, ha ezt sem értékeli a zsűri, 
holnap holdas töltött káposztát főzök.

A nap, amikor Kovács 
Odüsszeusz anyatejet 
kapott
Végem van! Az egyik mellem legalább 

két millimétert ereszkedett egy hét alatt! 
Minden héten ellenőrzöm. Fogok egy cen-
tist, és megmérem, milyen távolságra 
vannak a mellbimbóim a földtől. Naplót 
vezetek az adatokról, így pontosan tudom, 
hogy a jobb mellem a mai napon két milli-
méterrel közelebb van a parkettához, mint 
egy hete.

Ma érkezik a tévéstáb az Antarktiszról, 
a szoptatásról forgatunk. A gyerek már 
megint bőg, biztosan éhes, vagy fogzik, 
vagy a hasa fáj. Ha legalább el tudná mon-
dani, mi a nyűge, szólhatnék anyámnak, 
jöjjön és tegye rendbe a dolgokat. De így 
mivel hívjam fel? Még azt mondaná, rossz 
anya vagyok, nem szoptatok, ráadásul azt 
sem tudom, mi bántja a saját gyerekemet. 
Odamegyek a kiságyhoz, felveszem, nem 
hagyja abba a sírást. Kiveszem a bekészí-
tett anyatejet a hűtőből. Odüsszeuszt le-
teszem az ágyra. (Így neveztem el, bár lö-
vésem sincs, ki lehetett ez a csávó, de a 
kórházban már túl sok volt a Renátó meg 

a Rómeó, és a facebookon valaki azt írta: 
az Odüsszeusz menő név, mert nagy király 
volt az illető. Na, akkor ez jó lesz, gondol-
tam, és bejegyeztettem a fiamat Kovács 
Odüsszeusznak.) A kis Odüsszeusz kezébe 
adom az üveget, ügyesen tartja, eszik ma-
gától, nem kellek hozzá, én addig újra le-
mérem a mellem távolságát a parkettától.

A milliomos pasim, aki életem szerel-
me volt, két éve kidobott, mert rájött, hogy 
csalom. Pedig tényleg nagy szerelem volt 
a miénk. Miután az utcára tett, kénytelen 
voltam más megélhetési forrás után nézni. 
Bejutottam egy valóságshowba. Azt mond-
ták, egy villában kell élnem fél évig, ahol 
rajtam kívül még kilencen lesznek. Jó gá-
zsit ígértek, a szexért meg bónuszt. Elém 
dugtak egy vaskos szerződést, de nem volt 
kedvem elolvasni, látatlanban aláírtam. 
Amikor kiderült, hogy az a szemét Agyas 
felcsinált a villában, nem engedték elve-
tetnem a gyereket. Lobogtatták a szerző-
dést: itt van, annak idején aláírtam, meg 
kell szülnöm a babát, aki a kamerák előtt 
fogant. A műsor végén kapott pénzből alig 
futotta valamire.

A  gyerek már megint bőg, ráadásul 
összecsinálta magát. Anyám azt mond-
ja, Odüsszeusznak azért van hasmenése, 
mert nem szoptatom. Mellszépségversenyt 
nyertem három éve, nem teszem kockára 
a címemet! Persze ezt a tévések nem tud-
ják, majd eljátszom, hogy igenis szopta-
tok. Remélem, azt sem szúrják ki, hogy a 
gyerek se rám, se az apjára nem hasonlít. 
Annak idején figyelhettem volna erre is, 
de hát akkor szültem, örültem, hogy élek, 
nemhogy még vörös, fehér bőrű újszülöt-
tet keressek.

Amikor a gyerekemet először meglát-
tam, padlót fogtam. A feje hosszúkás volt, 
a haja vörös, a füleiről jobb nem is beszél-
ni. Arra gondoltam, ezt a ronda fiút kicse-
rélem szebbre, mert nem szégyenkezhetek 
vele a nyilvánosság előtt. Másnap talál-
tam egy asszonyt, akinek szép, formás, 
dús hajú fia volt, és egymillióért hajlan-
dó volt kicserélni a gyerekét az enyémre. 

>>>>> folytatás a 8. oldalon

Idol felhővel
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>>>>> folytatás a 7. oldalról

Senkinek nem tűnt fel, és azóta sem tudja 
senki, hogy Odüsszeusz nem a saját gyere-
kem. Egy hónapja bepánikoltam, mert ro-
hamosan fogyni kezdett. A jósnő, akihez 
járok, azt mondta, muszáj saját testemből 
táplálnom, különben meghal. Szoptasson!, 
adta ki a parancsot. Cselekednem kellett, 
mert féltem, ha Odüsszeusz meghal, kide-
rül a csere, engem meg börtönbe zárnak. 
A feketén vásárolt anyatejet lecseréltem a 
sajátomra, de továbbra sem szoptatok.

Már egy órája próbálják felvenni azt a 
rohadt interjút. Odüsszeusz mindenáron 
rá akar cuppanni a mellemre, amikor a 
kamerák kedvéért odateszem. Nem ha-
gyom neki. Egyelőre senkinek nem tűnt 
fel, hogy az egyik mellem megereszke-
dett. Dicsérik a gyereket, mondják, lát-
szik, hogy sokat szoptatom.

Amíg bepúderezik a mellemet, arra 
gondolok, jól átvertem őket a gyerekcseré-
vel meg a szoptatással, és hogy kiakadná-
nak, ha tudnák, az új pasim képes anya-
tejet fakasztani a sarkamból, ezzel etetem 
Odüsszeuszt. Ja, még nem mondtam, a fi-
úmat Jézusnak hívják. Neki is szép neve 
van, ugye?

GYÖRGY ALIDA

Beatutazás
A  fiatal férfi fogta táskáját, vállá-

ra vette, majd leugrott vele a vonatról. 
Nem volt útitársa, így olyan tempóban 
haladt, amilyent a lába diktált. Menet-
rendeket sem nézett előre, elvégre úti-
célja nem igazán volt, csak utazni körbe 
Romániában. Az éjszakai kivilágítás ép-
pen csak az utat mutatta, a tájból nem 
lehetett látni semmit, de nem is volt rá 
szüksége. Rövid szünetet tartott, lehup-
pant az út melletti porba, cigarettát so-
dort, és ráérősen elszívta, majd gondola-
taiba merülve ballagott tovább, amikor 
egyszer csak megtorpant. Távolra nem 
látott túl jól, ezért nem tudta eldönteni, 
mit is lát pontosan, de nem mert meg-
mozdulni. Lélegzetét visszafojtva próbál-
ta kitalálni, mi állja el az útját. Első pil-
lanatra valami furcsa, groteszk pózban 
görcsbe rándult gyereknek tűnt a mére-
te alapján, de késő volt, az állomás, a vá-
ros pedig túl messze ahhoz, hogy gyere-
kek kószáljanak a környéken. Aztán arra 
gondolt, ez nem lehet más, csak maga a 
Sátán, de amint eszébe jutott, már el is 
hessegette a gondolatot. Ezt senki nem 
fogja elhinni neki. A lény közelebb ara-
szolt hozzá. Lába épp, hogy érintette a ta-
lajt, szinte lebegett, ahogy közeledett fe-
lé. Semmilyen állatra nem hasonlított, 
de így, közelebb érve már emberre sem. 
Sima, nyálkásnak tűnő testén megcsil-
lant a lámpa fénye. A férfi ekkor eszmélt 
rá, mit is lát. Egy félig leeresztett héliu-
mos lufi tartotta rettegésben. Arra gon-
dolt, majd ha meséli utazási kalandjait, 
mégiscsak inkább azt mondja, hogy a Sá-
tánnal találkozott a puszta közepén. Azt 
könnyebb elhinni.

Kapzsi Katyó esete 
a reggeli kávéval
Kapzsi Katyó – ne tévesszen meg sen-

kit a neve, egy rendkívül kedves, önzetlen 
lány volt, csak hát tudni kell róla, hogy 
nehezére esett az ébredés, bármilyen idő-
pontról legyen is szó – az ágyában feküdt. 
Már harmadszor húzta magára a takarót, 
miután kikapcsolta az ébresztőjét. Aztán, 
mikor már negyedszerre is szólt a „nékem 
csak Budapest kell, hol az ember kora reg-
gel szívesen kel”, Kapzsi Katyó nagy el-
határozást tett. Kibújt az ágyból. Nyuszi-
fejes papucsában kitotyogott a konyhába, 
és még félálomban odakészítette a ká-
vét. Amíg várta az ismerős, rotyogó han-
got, készülődni kezdett. A terv a szokásos 
volt: mire elkészül a kávé, ő is összesze-
di magát, és indulhat is a megbeszélt ta-
lálkozóra. Kapzsi Katyó mindig is büszke 
volt magára, hiszen nehéz ébredések elle-
nére sosem késett el sehonnan. Gyorsan 
copfba kötötte a haját, felöltözött, de csak 
nem rotyogott a kotyogó, pedig ellenőriz-
te, begyújtotta alatta a tűzhelyt. Megmoz-
gatta a kávéfőzőt, víz is volt benne. Már 
nagy rutinja volt benne, mit tud elronta-
ni, de most mindent rendben talált. Ha-
marosan csak lefő az a kávé. Termoszá-
ba cukrot tett és tejet. Megnézte az óráját. 
Egyre gyanúsabb lett számára ez az egész, 
de csak nem tudott rájönni, mivel lehet a 
probléma. Megmozgatta ismét a kotyogót. 
Már nem volt benne víz, pedig tisztán em-
lékezett, hogy az imént még volt. Se víz, 
se kávé. Teljesen kétségbe esett, amikor 
hirtelen megpillantotta a konyhapulton, 
hogy kifelejtette a kávéfőzőből a szűrőt. 

Így történt hát, hogy nem rotyogott a ko-
tyogó, s Kapzsi Katyó, életében előszőr, el-
késett valahonnan.

Próbafülke
A  fiatal házaspár izgatottan készülő-

dött a nagy napra. Nem a sajátjukra, mert 
az már megvolt, hanem a nő legjobb ba-
rátnője megy majd férjhez. Ők a nászna-
gyok, meg kell adni a módját. Meg amúgy 
is, mit mond a falu, ha szedett-vedetten 
jelennek meg, vagy egy olyan ruhában, 
ami már volt rajtuk. A férfi már az első 
üzletben megtalálta, amit keresett, de a 
nő sehogy sem tudott dönteni. Egyszer-
re tíz ruhát is kiválasztott, az  eladó vi-
szont rászólt, csak ötöt szabad bevinni a 
próbafülkébe. A másik ötöt kint hagyta 
férje mellett, hogy majd adogassa be neki. 
És ekkor elkezdődött a hosszadalmas pro-
cedúra, mellyel valószínűleg mindannyi-
an találkoztunk már valamelyik oldalról. 
A nő rángatta magára fel, majd le a ru-
hákat. Az egyikben kövérnek látta magát, 
a másikból túlságosan kilátszott a melle. 
Az egyik túl rövid volt, a másik eltakar-
ta a térdét, ami meglátása szerint öregí-
tette. Órákon át próbált, ki sem húzta a 
függönyt, csak kinyújtotta a legutóbb fel-
próbált ruhát, hogy hozzon a férj kisebbet, 
nagyobban, a másik színből, mégis inkább 
az előzőt akarta megpróbálni még egyszer. 
Az áruház hangosbemondóján már jelez-
ték, hogy fél óra múlva zár az üzlet, a vá-
sárlók fáradjanak a kasszákhoz és hagy-
ják el az épületet. A nő visszaöltözött saját 
ruháiba, és dühödten rontott ki a próba-
fülkéből, ám meglepetésére nem a férje 
várta ott őt türelmesen.

Olga i Irina
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KORPA TAMÁS

Csont és bőr szemekkel 

                                                méregetik a Hója
erdőből kitermelt paranormális fákat az ácsok,
mielőtt kicsomagolnák szerszámaikat a harminc
éve épülő ortodox katedrális udvarán.

Andrea Apartment, Str. Baba Novac 1.

belebeszélni a köldökébe, mint egy sokadik
fülbe, 
majd belehallgatni, 
hallgatni, ahogy mindenki beszél, aki
belebeszélt már oda egyszer,
aztán hirtelen hagyni ott, felhagyni ezzel az
egésszel, hátra hagyni az éjszakai
kérdezősködést, elsietni a gangon át,
a lépcsőn le, a slaggal felizgatott parkon keresztül
az autókilincsig, és tovább, aztán leállítani a
motort, forró vizet kérni az első lehetséges
kútnál, engedni, hogy kihűljön, a csésze mellett
felejteni érintetlenül a filtert,
majd visszasietni a slaggal felizgatott parkon át,
a lépcsőn fel, a gangon keresztül,
belehallgatni, belebeszélni a köldökébe,
és így aludni el.

Könyékig benne van

mielőtt beálltam a sorba, hirtelen 
mozdulattal feltépted arcomról a vákuumfóliát.
egy pillanatra felkavarodtak a szemeim,
várnom kellett,
amíg leülepszik a látás, és minden a 
helyére kerül.
reggel óta araszolnak a hívek, mint a hernyók.
senki sem mulasztja el megcsókolni az elcsigázott
ikont.
már domborodik a szájnyomoktól,
mikor a diakónusok végre észbe kapnak, s kézről 
kézre adogatják a fertőtlenítő kendőt.
az öreg pópa rendületlenül suvickolja a képet.
mintha mosatlant suvickolna a kolostor konyhájában.
mire odaérek, a vegyszeres rongy 
csupa festék.
az ikonarc helyén lyuk tátong. s a pópa már könyékig 
benne van a képben. 

Tananyagok a Securitate esti iskolájából

Sötétzárka

cserepes napraforgót fogadjunk örökbe.
legyünk növény-nevelőszülők, akik dédelgetnek.
vegyük ölbe például hazafelé a buszon,

de ahogy utunk a végére jár, szorítsunk össze rajta néhány levelet 
kedvtelésből, s hagyjuk magára azonnal az alattomosan
elsötétített szobában.
napi öt percre kapcsoljuk fel a villanyt. figyeljük 
meg, hogyan ágaskodik az egyetlen 
villanykörte felé. 
idővel egyre kisebb átmérőjű köröket jár le: 
napnyugta, napkelte sejtés marad.
a robotporszívó, ez a megszelídített, 
apró állat
felszívja közben a perzsaszőnyegre pergett szirmokat.
ha célszemély érkezik vendégségbe, 
a sötétzárkában nevelt növény 
kalapjából szedjük ki az érettebb magokat.
kínáljuk hosszan. hallgatózzunk, miként roppantják
össze a vézna héjakat a fogak. 
feltétlenül kérdezzük meg: milyen ízű, neked milyen ízű 
volt,
mondd?

A jótanács

mágnesgyűrű mindig legyen nálad, 
ha olyan célszeméllyel találkozol, akinek ajkait vasreszelékes 
oldattal töltöttük fel.
elhúzod előtte a gyűrűsujjad – fészkelődni fog az arca.
ha vérpiros ínyeire vagy kíváncsi – enyhén beleboxolsz a levegőbe.
vezényelni kezdesz – a kottádból játszik neked.
de vigyázz, hamar megrepedezik,
mint egy földrengés sújtotta freskó, könnyen olyan lesz belőle.
ezért gyakran tartsatok szünetet,
pihenjetek.

Küszöbön állók
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139 – szerkeszti Horváth Benji

DEMETER FERENC

Létező
ha lesz majd tekintélyünk azzal majd mit kell csinálni?
azt mondták nekem hogy lehetek én is majd olyan mint
az összes többi verbunkos úr a televízióban –
nem-tapasztalt dolgokban megvilágosult
sajnálom azt majd hogy nem az lettem aki te sohasem lehettél
bocsánatot kérek tőled hogy nem teljesítettem be én a te álmaidat
mert azt mondták akárki lehetek csak én pont akárki 
 nem akartam lenni

átlagos de különleges valódi de nem igaz
pont annyival kevesebb mint amennyivel más több
mégis önléthiányban és ürességben
örökké változol
embertársaid idegesítő egyszerűsége szorongással tölt el
túl sokat képzelünk magunkról
pedig ez a szétszorongunk-a-gecibe életforma
éppen csak hogy szükséges lassan mindennapos
azért vagy alternatív hogy ne lehessen rád fogni hogy olyan vagy 
 mint az összes többi

akkor én is lehetek valaki
nem keresztény értékekkel megáldott posztmodern mártír szent

tükörbe nézve az túl szép lenne hogy
pogány szemeimet önmagamon legeltessem

ne szakíts el a nirvánából
vagyok én tapasztalható anyagi forma
de kötök össze emléket jelennel
a tudatom szedi szét a világom
az idő illúzió
nincs többé kauzalitás

nem kapom a helyemet
a rímek a személyes filozófiám ellen vannak
és igazi kolozsvári tömegközelekedés-szagot árasztok magamból

egy esettanulmány az életed
minden sorodnál hánynod kell
egyéniséged paródiája vagy
hiszen sosem voltál még önmagad igazán
perpetuum mobile

Természetes rend
miért van az hogy
valamikor valamiért
valamiben valamiből
akármit akármiért
nem tudtunk de kellett hogy
mégiscsak dolgokat
csináltuk azért hogy ne kelljen
tenni azért hogy ne lehessen
lassan túl sokszor
szállna el az írás
és maradna meg a kimondott szó

mert nem vagyok az a valamit valamiért
se nem az a valakiből valamit
én önmagamból önmagamat adni képes vagyok
és önérzetből önérzéseket

mert én nem az a valakitől valamit
akármiért akármiket
hanem az a bármifélét bármiért
a bármikor és bármennyit
miért? miért ne
ugyanbiza azt is minek?
hát ragadjunk meg alkalmakat néha
legyünk a hangok egymás fejében
legyünk mi a sok legyünk az együtt
legyünk az egyszerre legyünk az ugyanazért
vágyjunk ugyanarra amiért
minden egyéb mellett mindenki egyéb

Boxer
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töltsél nekem poharamba
ugyanabból ugyanannyit hogy ihassuk ketten
ugyanakkor ugyanezt
egyfelől bűnös a másik az erkölcstelen és
ugye más így és ugye sehogy sem másképp
amiért ugyanazoknak
ugyanazokat mondjuk tegyük tettetek
legyünk a bináris legyünk a ying és yang és értsük meg hogy
ha pusztítunk nyomot hagyunk
ha építünk elfelejtenek

félig élve félve félvén lételemben élni szép
aki szerint ez nem élet annak az ő élte fél
az a tény hogy lélegeztek
lehetőség ne féljetek
élni vele
mindenkor és
mindenképp

Gigabyte
mert itt a rendőr villany s a tehén vas
és a kiszolgáló nagyobb felbontásúra lecserélve elégedett 
 pixelhalmaz
globális háborúikat vívják meg a sok zéró és egy kavalkádja után 
hagyott
kipusztult villanydrótokon száguldva
egyszerre mindenki több szálon gondolkozik
egyre több bites támogatású kernelje van a szofter 
 disztribúcióinknak
és halmazműveleteket végzünk minden egyes levegővételünkkel
és keressük egymás arcában defragmentált szépségünket
a giga-bájt

itt az összes tektonikus lemez merev
csak meg kell keresni az összetartozó adatsorokat
minden amit Marty McFly látott mikor visszament a jövőbe 
 be se következett
mert annyira félünk változni hogy Platón bebújik barlangja 

 sarkába s felvágja az ereit
C3PO szexrobot lesz R2D2 pedig leghamarabb porszívó
vagy kiselejtezett aprozáras ócskavas
s nézd hogy repülök szállok száguldok
sietek minden körülmények között
s amennyire fut a világ mi is ugyanúgy tartjuk vele a lépést és
irdatlan sebességgel haladunk egy bizonytalan jövő felé
s már rég túlmentünk a biztonságos féktávolságon
egyszer csak kisiklunk de ne féljetek nem most
mert a Tesla autók biztos majd átváltoznak Optimus Prime-okká
s megmentenek minket sugármeghajtású fertőzésünkből

mechanikus pókok szövik itt a világhálót
gyónjuk benne az el nem követett bűneinket
hogy kerülhessünk online mennyországba
bőgessük a motrainkat villogtatunk bliccekkel
mert itt csak az lehet korszakalkotó
ami ilyen össze-vissza futkorászós
szerte-
foszló
pokémon gó

mert mind de mind pótolhatóak vagyunk
nem vagyunk limitált kiadás csak berozsdásodott tündibündi
fekete-fehér igen-nem
leszünk a bannolt tartalom a csak láttamozott replikák
az interkonnektálódott plusz tizennyolc
a legyőzhetetlen sziget vára
a császár új ruhája
mi leszünk Caitlyn Jenner menopauzája
egy magasfeszültségre kötött nagyzenekari rondó
a kiszopott termo-anyatej utáni analóg McCombo

csapjunk fel arcunkra hát az egy kicsit felhasználóbarátabb 
 interfészt
ássuk el a SATA-bárdot
rakjuk vissza magunkat gyári beállításra
s mikor megnyugtatunk magunkban mindent ami kisüthette 
 volna a biztosítékot
azt vesszük észre hogy nagyanyáink a teraszon etetik majd 
 a harci drónokat

Esőistenek

Descola
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KABAI HENRIK

Audio hostem1

– Kéretik a kamerákat bekapcsolni! – 
örömmel engedelmeskedem a felhívás-
nak, és köszönök jó reggelt tanárnak, osz-
tálytársaknak egyaránt. Mosolygok, de 
nem feltétlenül azért, mert láthatom őket. 
Az otthoni nyugodt és biztonságos légkör 
ér mindennél többet nekem. Semmi szük-
ségét nem érzem az iskolai környezetnek: 
mi is kívánatos ugyanis a bántó tettekben, 
porba tipró alattomos módon megfogal-
mazott és átadott szavakban? Valamikor 
próbáltam magammal elhitetni, hogy az 
egész nem olyan fontos, hisz másnap reg-
gelre majd mindent elfelejtek, próbáltam 
olyan jövőbe néző gondolatokba fogódzkod-
ni, amelyek, akár egy hídon át, talán majd 
túlsegítenek a rám váró borzalmas örvé-
nyen. Viszont Sziszüphoszként végeztem 
a munkámat: naponta elbandukoltam az 
iskolába. Csapdába ejtettem saját magam 
minden egyes alkalommal, mikor belép-
tem azon az oly ravaszul mosolygó kapun.

Hogy észreveszik-e a hegeket, melyeket 
okoztak? Nem. Valószínűleg nem. Mert a 
legtöbb szabad szemmel nem látható. Míg 
nem ismertem őket, a tiszta éjszakákon 
el tudtam aludni úgy, hogy néztem a csil-
lagokat, viharos estéken pedig a villá-
mokat figyeltem, ahogy megvilágítják a 
felhőket. Most, hogy kiharcoltak az emlé-
kezetemben egy sötét zugot, úgy éreztem, 
ki kell zárnom a csillagokat, így soha töb-
bé nem láthattam a villámlást sem. Es-
ténként csak lekapcsolom a villanyt, és le-
fekszem aludni. Mindenféle bántalmazást 
röviden összefoglalva: Életből a Halálba 
utazom. Útközben rablók támadtak meg, 
akik kifosztottak, s még a reményemet is 
elvették, megvertek, majd félholtan ott-
hagytak. Az én esetemnek egyelőre nincs 
irgalmas szamaritánusa. Az otthon nem 
végleges megoldás: már azzal fenyegetőz-
nek, hogy vissza kell térnünk az iskolába.

Senki sem tudja, mi minden történt 
még velem, akár otthon, akár az iskolában. 
Senkiről sem tudják, mi történik vele, csak 
saját magukról. Ha azonban belekevered-
nek valaki életének egy részébe, tulajdon-
képpen az egész életébe keverednek bele. 
Minden hatással van mindenre, ezzel pe-
dig mindenki irtózatosan visszaél. Külö-
nösen tekintenek rám, s mikor helyet fog-
lalok közöttük, elhúzódnak tőlem. Én ezt 
sosem bántam: voltaképp nem is tartozom 
közéjük. Nem tartozom sem hozzájuk, sem 
másokhoz, mert nem vagyok sem analfa-
béta, sem lángész; sem lázadó, sem „szent”: 
egy közösség tagja sem, de tagja annak az 
emberi közösségnek, mely magába foglal-
ja az egész világot, minden lelket, aki él és 
élt valaha: Eleveneket és Holtakat. Nyom-
ban el is távoztam a nyomasztó közegek-
ből: mentem a dolgomra, a többivel már 
nem törődtem. Egyszerűen mindig elhit-
tem egy pillanatra, hogy sikerülhet, hogy 
majd most máshogy reagálnak, nem taszí-
tanak ki, netán kezet fognak velem, vagy 
valami, bármi hasonló idilli gondolat. A re-
ménnyel csak saját magát veri át az ember.

Egyszer például olyan sokáig vártam, 
hogy végre Telihold legyen, és lefotózhas-
sam a Nikonommal, hogy szörnyűség: fo-
gyásnak indult.

Nem szeretem Emberiséget, mert még 
sosem láttam. És figyeljétek meg: minden 
szélhámos Emberiséget szereti. Aki önző, 
aki a testvérének sem ad egy falat kenye-
ret, aki alattomos, annak Emberiség az 
ideálja. Embereket akasztanak és gyilkol-
nak, de szeretik Emberiséget. Bepiszkol-
ják családi szentélyeiket, kirúgják felesé-
geiket, nem törődnek apjukkal, anyjukkal, 
gyermekeikkel, de odáig vannak Emberi-
ségért. Eltipróan néznek, zúzó szavak for-
májában korbácsolják húscafatokra a há-
tat, a lekicsinylés cigarettacsikkjeit oltják 
ki az arcokba nyomva, alaptalan gyűlölet-
tel köpnek le, mégis: Emberiség a példa-
képük. Nincs is ennél kényelmesebb va-
lami. Végre semmire sem kötelezi őket. 
Soha senki sem jön elé, aki úgy mutatkoz-
zék be, hogy én Emberiség vagyok. Embe-
riség nem kér enni, ruhát sem kér, hanem 
tisztes távolban marad, a háttérben, dics-
fénnyel fennkölt homlokán. Csak emberek 
vannak: Emberiség nincs.

– Viszontlátásra, sziasztok!
Kérjük, értékeld a hívás minőségét!

Sursum corda!2

„A lányoknak a fakanál mellett van a 
helyük!” – visszhangzanak még mindig a 
fejemben a nagy professzor szavai.

Sok ideig nem értettem, miért volt min-
den tanévben változatlanul M a padtár-
sam. Még csak nem is következtünk egy-
más után a névsorban. Az pedig végképp 
nem volt tiszta előttem, miért hozott ne-
kem minden nap almát. Annyiban már 
akkor biztos voltam, hogy nem puszta tö-

rődés áll a dolgok mögött. Mellesleg min-
dig finomabb tenyereseket kapott a taní-
tó nénitől.

Sokat bátorítottak és dicsértek az isko-
lában. Számtanból lényegében nem voltak 
jó jegyeim: nyolcasokat és kilenceseket 
adott általában a tanár úr, ez utóbbiakat 
talán azért, mert látta, hogy egyéb tantár-
gyakból tízeseim vannak. Történelemből is 
remekeltem, de leginkább a magyar nyelv 
és irodalom volt az, amiben kiemelkedtem 
osztálytársaim közül: csak úgy ragyogtak 
a tanári szempárok, valahányszor pontos 
és helyes választ adtam a feltett összetet-
tebb kérdésekre. Emlékszem, mennyit ta-
nultam a tantárgyversenyekre, és milyen 
örömmel töltött el az anyanyelvemmel való 
foglalkozás. Egy napon azonban édesapám 
rajtakapott, és megfenyegetett:

– Ha még egyszer tanulni látlak, levisz-
lek a pincébe! Kérdezd csak a fivéreidet, 
egyiküknek sincs pozitív emléke ezzel a 
hellyel kapcsolatban! Hiszen még csak vá-
gyaiddal állsz harcban, nem az élet nehéz-
ségeivel!

Nem tudott megtörni: ekkor még nem. 
Továbbra is szenvedéllyel foglalkoztam 
mindazon tudományokkal, melyek any-
nyira érdekeltek – titokban. Eldöntöttem, 
hogy folytatni fogom az álmaimért való 
harcot, akárcsak azok, akik a higanyt bá-
nyásszák, noha tudják, hogy bele fognak 
halni. Mint utólag megtudtam, egyik év-
ben másvalaki jutott tovább az országos 
szakaszra, habár az enyém lett a legjobb 
dolgozat a megyében. Ha jól emlékszem, 
a személy az akkori KISZ egyik tagja volt. 
Magamban az okát kezdtem keresni ennek 
a példa nélküli esetnek: mert lány vagyok? 
Vagy mert keresztyén? Egyik szerencsét-
lenségem az volt, hogy elkerülhetetlenül 
megértettem mindent: a bűnt éppen úgy, 
mint az erényt. Nyolcadik osztály vége felé 
az osztályunk jobb tanulóival a szomszé-
dos városba mentünk, ahol román köny-

Domestique
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velői szakra vizsgáztunk. Erről sosem 
beszéltem a szüleimnek, és a képességfel-
mérések alatt folyamatos szorongás töltött 
el emiatt. A tételekkel kapcsolatban nem 
akadtak kétségeim. Végül nem jutottam 
be a szakra, ezen azonban már egyáltalán 
nem lepődtem meg: egyikünknek sem si-
került a falunkból. Fogalmam sincs, hogy 
tudtam volna az ellenkező esetben előad-
ni a szituációt a szüleimnek. Lényegtelen, 
erre úgysem volt szükség: a gyémánt nem 
ismeri tulajdon értékét. Akinek joga len-
ne megismertetni vele, nem teszi. Akinek 
joga lett volna megismertetni, nem tette. 
Most még jobban kiderült világunknak 
az egyéniséget elnyomó vonása. Képtele-
nek voltak teret adni a tehetségnek: ez le-
hetett a falanszter? Egy közeli faluban 
akadt még egy magyar nyelvű szak, ami 
igazán vonzott, azonban nem mertem újra 
meglépni ezt a veszélyes döntést.

„Egy lánynak nem szabad tanulni!”
Kilencediktől a jobbak elmentek a kör-

nyező városokba és falvakba tanulni, én 
azonban a falubeli tízosztályos általános 
iskolában maradtam. Az  előítéletek job-
ban elválasztják az embereket egymástól, 
mint ha egyikünk Pekingben élne, mási-
kunk meg Grönlandon.

Fivérem elvégezhette a középiskolát: 
örültem neki, jól tette. Váljék egészségé-
re. Még egy utolsó próbálkozást tettem: 
beszéltem L bátyámmal, a falusi postás-
sal meg a közelibb rokonaimmal. Mind 
azt mondták, hogy a segítségemre lesznek. 
Azt mondták, megoldják a helyzetemet, és 
hogy beszélnek a szüleimmel. Végül egyi-
kük sem csinált semmit. Mindannyian 
cserbenhagytak. Nem tartották tisztelet-
ben szívem ügyét. Ezt az egyetlenegyet. 
Ez  lenne a hívőség? Hiába volt minden. 
A testeket, ha összetörnek, a felcserre bíz-
zák, az én összetört lelkem azonban Isten-
nél keresgélt. Végtelen szomorúság lepett 
el, és olyan hidegség állt be bennem, me-
lyen megfagyni látszott derűlátásom min-
den virága.

Nem lehet egy keresztyénnek asszisz-
tens lenni? Talán rosszat tennék ezzel?

Sokat mostam az öt testvérem után. 
Gondolom, ők is nyugodtabban piszkítot-
ták be nadrágjaikat tudván, hogy én taka-
rítom majd meg azokat, nem édesanyánk. 
Ő amúgy készen állt volna a pártomat fog-
ni, úgy éreztem. Éppenséggel több meg-
felelési vágy volt benne a gyülekezet és 
a férje iránt, mint irántam való szeretet. 
Annyira el akarom hinni, hogy nem go-
nosz szándékból, hanem félelemből hagy-
ta rám a kazal mosatlant, hogy ne mehes-
sek babázni M-mel és N-nel.

„A szoknyádnak le kell érnie a térded 
alá!” – úgyis mindig feltűrtem.

Egy varrótanfolyam után egy évet dol-
goztam ebben a szakmában, majd tizen-
nyolc évesen férjhez mentem. A továbbiak-
ban két évet dolgoztam egy cipőgyárban, 
ami után megszületett első gyermekünk, 
egy drága kislány.

Amikor megtörténtek a dolgok, nem ér-
tettem az okaikat, emiatt pedig sokat ví-
vódtam. A kellő időben azonban értelmet 
nyert bennem, miért ült rá édesanyám an-
nak idején a különleges varrógépre, hogy 
azt el ne tudják vinni azok az erőszakos 
férfiak, miért nézett rám mindig olyan 
elemző szemekkel a padtársam édesany-
ja, miért maradt bent az osztályterem-
ben a tanítónkkal. Az almák, a tantárgy-
verseny, tanáraim sajnálkozó tekintete: 
a kellő időben minden leesett. Nem én vá-
lasztottam meg az életet, melyet le kellett 
élnem. Milyen ez a világ, Istenem?

Sokat kaptam az élettől: nyomot ha-
gyott rajtam, de nem a tenyeremen. Észre-
vette-e bárki is az általa okozott hegeket? 
Nem. Valószínűleg nem. Mert a legtöbb 
szabad szemmel nem látható. Nem hagy-
tam azonban azt sem, hogy ez a kedve-
zőtlen szituációk sorozata legyen életem 
történetének egyetlen szerzője: antológiát 
akartam, és ez a vágyam teljesült negy-
venhat éve tartó házasságomban, három 
gyermekemben és öt unokámban. Mind-
ezen írók mellett pedig a legnagyobb Is-
ten és a Benne lelt üdvbizonyosságom. 
Elteltek az évek, és rengeteg jelentős pil-
lanat ért, melyek mellett eltörpülnek ezek 
a fiatalkoromban átélt események, melyek 
unokám kérésére törtek elő még egyszer 
és utoljára bennem. Most pedig újra élek, 
ifjulok, mert küzdhetek. Immár mások 
a céljaim, és senki sem állhat az utam-
ba. Elengedtem és megbocsátottam nekik. 
Nem engedtem, hogy holmi elröppent re-
ménységek vénítsék meg a homlokomat, 
és hagyjanak a lelkemben olyan barázdá-

kat, amelyekben az elvetett mag nem csí-
rázhat ki. Lehetek itt is boldog.

Idegzetemet megviselte az a ször-
nyű kor, mint mindnyájunkét. Nem cso-
da. Pihennem kell, de most vége: új kor-
szak kezdődik, egészen új, boldog korszak. 
Megváltozik az élet. Élek, újra élek. Nem 
közönséges nap a mai: történelmi nap. 
Megvolt a nehézsége annak az időnek is, 
melyben én virultam, és megvan ennek 
is, melyben mások nyiladoznak: ügyel-
nünk kell a szabad szemmel – vagy aho-
gyan manapság emlegetik: a webkamerán 
keresztül – nem látható hegekre, melyek 
bármely másiknál érzékenyebbek.

Bár későn, mégis felismertem, hogy Is-
ten alkotása vagyok, kinek értékét távol-
ról sem végzettsége vagy rangja határozza 
meg, sokkal inkább a nehézségekhez va-
ló helyes alkalmazkodóképessége. A nagy 
eszmékért vívott küzdelmem értéke ak-
kor sem csökken, ha életem folyamán nem 
hozza meg az egykor remélt eredményt. 
Így – mondjon bárki bármit – győztes va-
gyok, und das ist der Weisheit letzter Sch-
luss: nur Der verdient sich Freiheit wie 
das Leben, Der täglich sie erobern muss.3 
Szívemben felébred az édeni emlék: lel-
kem hivatása még mindig nagy és nemes, 
ez pedig utolsó lélegzetemig változatlan 
marad.

Jegyzetek
1 Hallom az ellenséget.
2 Fel a szívvel!
3 Ez a bölcsesség utolsó szava: csak azok ér-
demlik meg a szabadságot, mint az életet, akik 
minden nap meghódítják azt.

Demeter Ferenc 1999-ben született Csíkszeredában, jelenleg a 
kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Jogtudományi ka-
rának hallgatója. Három éve foglalkozik slam poetryvel és vers-
írással. A Helikon Amit nem lát a webkamera címmel meghirde-
tett pályázatának különdíjasa.

Kabai Henrik 2003-ban született. Szilágynagyfaluban él, a szi-
lágysomlyói Simion Bărnuțiu Főgimnázium tanulója. Prózái ed-
dig a Hepehupa folyóiratban és egyéb pályázatalapú antológiák-
ban jelentek meg. A Helikon Amit nem lát a webkamera címmel 
meghirdetett pályázatának különdíjasa.

Kettős idő
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Elvárások labirintusában
Idén két olyan Ishiguro-mű fordítása je-

lent meg a Helikon Kiadónál, amely eddig 
nem volt magyarul olvasható: a Vigaszta-
lanok (eredetije 1995-ben látott napvilágot) 
és a Nobel-díjas szerző legújabb regénye, 
az idei Booker-díj hosszúlistáján szereplő 
Klara és a Nap. Utóbbi könnyen dekódol-
ható, nem súlytalan történet, az életmű 
kontextusában a Ne engedj el… párjaként 
olvasódik, mivel szintén egy, az emberi ka-
tegóriáján kívülre helyezett, az emberek 
érdekeit kiszolgáló énelbeszélő (ezúttal egy 
humanoid robot) tapasztalatain keresztül 
kérdez rá szeretet és emberi lényeg bonyo-
lult konfigurációira. A Vigasztalanok szö-
vegének angolos manírjai viszont a Napok 
romjait juttathatják eszünkbe, de lassan 
feltűnik, most nem egy, a hőst önreflexi-
óra késztető, nosztalgikus és a múlt téve-
déseivel szembesítő utazással van dolgunk. 
Vagy lehet, mégis, de áttételesen és csodá-
latosan frusztráló káosszal kikövezett 700 
oldalnyi kerülőutakkal.

Mr. Ryder híres zongoraművész egy 
meg nem nevezett közép-európai kisvá-
rosba érkezik, ahol olyasmit kell produkál-
nia, amitől az egész városi közösség jövője 
függ. Érthetetlen módon Ryder udvarias-
kodásból nem vallja be, hogy nem kapta 
meg az ott töltendő napjainak program-
ját, tehát innentől a sötétben tapogatózik 
(néha szó szerint). E furcsaság nem minő-
sül egyszeri önkényes írói fogásnak, mivel 
a továbbiakban passzív-beleegyező szívé-
lyessége fogja cselekményszervező eljárás-
ként sodorni a főhőst. Mellékesen derül ki, 
hogy Rydernek egy beszédet kell monda-
nia, amelyben megfelelő módon kell a vá-
rost sújtó kulturális krízisre reflektálnia, 
majd egy zongoradarabot előadnia – előtte 
pedig megismernie a helyi „sajátos állapo-
tokat”. De egymást érik a segítség- és szí-
vességkérések, véletlen találkozások, ide-
oda viszik s küldözgetik. A többi szereplő 
olyan erélyes alázattal viszonyul a ven-
déghez, mintha egy kompetens megvál-
tót látna benne, aki kívülállóként a kel-
lő értelemmel fogja átlátni mind egyéni, 
mind közösségi gondjaikat. Az egyénieket 
nagyjából megismerjük, sok nehéz sorsot 
fednek (f)el a hosszadalmas önmagyarázó 
monológok (fájdalommal teli családi viszo-
nyok, elszalasztott lehetőségek, tévedések). 
A közösségi probléma mibenléte nem derül 
ki; de a lakók mindig egy személyiséghez 
kötik a kollektív gondjaikat és önértéke-
lésüket, mintha csakis egy autoritásként 
tisztelt zseniális figura iránti szeretetük 
biztosíthatná az egyensúlyt. Ezért a városi 
elöljárók arra törekednek, hogy Ryder se-
gítségével az egykor ünnepelt, alkoholiz-
musba züllött karmestert, Mr. Brodskyt 
rehabilitálják. A  modoros körülményes-
kedés, ahogyan mindannyian előadják ba-
jaikat, megejtően nevetséges – előrejelez-

ve, hogy a saját problémáik megszállottjai 
nem tudhatnak jól együtt dolgozni a kö-
zös célért.

Ryder kényszerű készségességének ere-
dete rejtély, ahogyan maga is sűrű ködből 
lép elő, előzetes tudás nélkül. Sodródik a 
kusza, labirintusszerű tér-időben, amely 
emlékeivel és identitásával, magatartá-
sával együtt helyben képződik meg, külső 
hatásokra. Az előadásra ellátogató szüle-
iről szó sincs a mű közepéig, de amint va-
laki megemlíti őket, rögeszmésen aggódni 
kezd miattuk. A legmegdöbbentőbb, hogy 
az élettársának tűnő Sophie és a gyereké-
nek tűnő Boris sem integrálódnak emlé-
keibe, így közös múltjuk nem értelmezhe-
tő, ezért a jelen sem. Realista kódok felől 
felmerül egy memóriazavarral járó beteg-
ség lehetősége Rydernél, de a többi sze-
replő iránta tanúsított viselkedése e fel-
tételezést nem tükrözi vissza. Igaz, hogy 
mindegyikük túlságosan belemerül a sa-
ját bajaiba, és azt, hogy Ryder nem ismeri 
fel az állítólag a múltjához tartozó embe-
reket, inkább elfoglaltságának számlájára 
írják, de nem furcsállják.

Arra is gondolhatnánk, a  férfi nagy 
konspiráció áldozata (a szállodaigazgató 
egyre gyanúsabb), de a tér fura rendező-
dése és az idő képlékenysége az álom mű-
ködésére hasonlít, ráadásul az a termé-
szetesség is, amellyel a ritkásan elszórt 
groteszk helyzeteket szemlélik (bőröndci-
pelő tánc, valaki lábának útszéli lefűrésze-
lése stb.). S ha álomról van szó, mi értelme 
benne Ryder bolyongásának?

A  zongoristát egyre jobban nyomaszt-
ják a vélt/valós elvárások, s  miközben 
nem hatódik meg semmitől, „jeges rémü-
letet” érez, ha eszébe jut felkészületlensé-
ge. Ishiguro nagyon hatásosan s elemelten 
építi ki a késleltető monomániák rendsze-
rét, és a szorongás az olvasóban is egyre 
nő a tájékozatlanság miatt. Ryder akkor 
kezd erélyesen közbeszólni, amikor rájön, 
hogy engedelmeskedése miatt egyáltalán 
nincs kontrollja a dolgok fölött. A káosz 
okát Sophie-ban látja, aki minduntalan a 
magánéleti dimenzióban való jelen(nem)lé-
tére irányítja a figyelmét. Másfelől Brods-
ky szerelme, Mrs. Collins vádjában fogal-
mazódik meg a városlakók elképzelése a 
művész(et) társadalmi szerepéről: „Sosem 
leszel rendes karmester. […] Sosem leszel 
képes szolgálni ennek a városnak a népét, 
még ha akarnád sem. Mert nem törődsz az 
életükkel. […] A zenéd mindig csak arról 
az ostoba kis sebről fog szólni, sosem lesz 
több annál, sohasem lesz mély, nem lesz ér-
tékes senki másnak.” (664–665.) A regény 
tehát a művészi, a közéleti és a magánéle-
ti szerep összefonódásairól és konfliktu-
sairól szól, folyamatos érdekegyeztetése-
iről, felelősségéről és arról az elidegenítő 
szorongásról, amely a görcsös megfelelési 
kényszer velejárója. Mindez alátámaszt-
ja Friedrich Judit javaslatát, hogy mű-
vészregényként is olvasható a Vigasztala-
nok.1 Ugyanakkor a szereplők nem igazán 
rendelkeznek egyénítő tulajdonságokkal 

(nyelvükben sem differenciálódnak). Így 
lehetségesek olyan értelmezések,2 melyek 
szerint a szereplők Ryder saját traumái-
nak projekciói – s valóban, idővel kísérteti-
essé válik a párhuzam közte és a szálloda-
igazgató fia között, aki várja, hogy szülei 
végre igazán meghallgassák zongorajáté-
kát és elismerjék tehetségét. Mindemiatt 
az olvasó saját maga számára is projekci-
ós felületként kezelheti a regény univerzu-
mát. Ehhez a valószerűtlenség érzését to-
vábbi momentumok hangsúlyozzák, mint 
az E/1-es narráció olyan jelenetei, ame-
lyek biztosan a főhős halló- és látótávol-
ságán kívül történtek, de amelyeket valós 
időben, nagyon részletesen elbeszél (kita-
lál?). Emblematikus az is, amikor Ryder a 
hangversenytermi előadást egy nyíláson 
keresztül nézi, ami fokozza szemlélői-kí-
vülállói helyzetét, a szövegben megterem-
tődött világba való beágyazatlanságát. 
Az  elbeszélés ritmusának kitartottsága, 
egyenletessége pedig olyan atmoszférájú 
szövegvilágot hoz létre, ahol az események 
(bővíthető, szűkíthető) láncolata, ha nem 
is totalizáló, de univerzalitásigénnyel bír.

Az  eltolások sora tartamot biztosít a 
kérdésnek: mi vigasztalná a vigasztala-
nokat? A művészet, a közéleti szerep ér-
telmessége, a szülők elismerése, az otthon 
egyensúlya, a régi szerelem feleleveníté-
se? És vajon hiábavaló-e a megszerzésük-
re irányuló görcsös igyekezet? Ishiguro 
nem álvigasztaló életbölcseletekkel vála-
szol, a jelentések lebegtetettek, és ezért 
nagyon megéri kitartani e különös regény 
végéig, a szürreális hajnalhasadásig.

Kazuo Ishiguro: Vigasztalanok. 
Fordította Greskovits Endre. Helikon 
Kiadó, 2021.

Jegyzetek
1 Friedrich Judit: Az  álmok nyelvén. Kazuo 
I shi guro Vigasztalanok című regényéről. 1749.
hu, 2021.03.27. https://1749.hu/fuggo/essze/az-
almok-nyelven-kazuo-ishiguro-vigasztalanok- 
cimu-regenyerol.html (Utolsó elérés: 2021.09.11.)
2 Uo.
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MIROSZLAV LAJUK

A felfedezők sosem tévednek
Першовідкривачі не помиляються

Az utazás iránti vágy olyan észvesztően erős, mint szeszfőzésből élő falvakban
a részeg mámor utáni sóvárgás.
Mennek csak előre a felfedezők, hogy az emberiségnek
értékes tudást hozzanak. Ám az új földek megtalálói
elkerülhetetlen kudarcra vannak ítélve.

Ők rajzolják meg az első térképeket, és Afrika úgy néz ki rajtuk,
mint egy hatalmas szilva; Ázsia cipóra hasonlít, melynek levágták a széleit;
és a valóságban a folyók is sokkal keskenyebbek.

A felfedezők sokszor szükségszerűen
ügyetlennek és alkalmatlannak tűnnek,
mert a saját észrevételeiken és megérzéseiken kívül nincs más ismeretük.
Aztán később jönnek mások, halomnyi könyvvel
és eszközökkel felfegyverkezve érkeznek a kitaposott ösvényen,
bejárják a nagy szilvát, és azt mondják: ez nem is szilva,

kedves uram, ön tévedett. Ön tévedett, mert ez nem szilva, ez egy
szőlőfürt. A felfedezők gyakran kudarcra vannak ítélve,
de Afrika számukra olyan, mint egy érintetlen nő, akinek ők az első meghódítói.
És az első alkalomkor elképzelhetetlen a tévedés,
elvégre lehetetlen hibázni, ha nincs, aki kijavítson.
Mert máskülönben egész életünket és a világot is

egy nagy tévedésnek nevezhetnénk,
nem pedig első szerelemnek.

az írásbeliség felfedezése: arany-lángvörös
винайдення писемності: вогненно-золотий

nézd csak
nézd milyen csodás a mi szűzanyánk
a bőre olyan fehér
bíborszín pipacs a hajában
bíborszín pipacs a mellén
milyen csodás is a mi szűzanyánk
milyen szépséges

áll a futballpálya szélén
és lábához gurul a labda
de nem hajol le érte hogy bevigye
az igazgatóhelyettes irodájába
és nem kezd el kioktatni: fiúk a könyökötök fogja bánni
tönkreteszitek az új nadrágot
egyébként sincs még kész a házi feladat nyomás
meg kell tanulnotok a gömb felületének és sugarának képletét

nem
ő olyan csodás
bíborszín pipacs van a mellén
nem tesz ilyen undorító dolgokat
csak visszapasszolja a labdát

apró fekete cipőjével

KATERINA DEVDERA

Indiánok
Індіанці

Indiánosdit játszottunk
én voltam rózsaszín hajnal
ő pedig sólyomtoll
a meggyfa alatt volt
wigwamunk és a hinta
azt mondta örökké
az én hajnalom maradsz
ötévesek voltunk
és még nem jártunk iskolába
nem vittem haza napocskákat
neki pedig nem volt tele
a hátizsákja kartonfelhőkkel
emlékszem később
nagyon sokat lógott
és mikor megjelent az órán
a tanár megkérdezte melyikünk
hajlandó hinni neki
ha azt mondja ez volt
az utolsó alkalom
csend
csak én
emeltem fel a kezem
éveim száma már majdnem ötször öt
negyed század ő pedig
már sosem éri el az ötször ötöt
és már rég nem is sólyomtoll
legyen neki könnyű a föld
nem tudom miért akasztotta fel magát
de amikor rá gondolok
eszembe jut a meggyfa alatti wigwam
és a szélben ringatózó
hinta

A menyét
Ласиця

Túl késő már
a fehér szőrű menyét szobámból kiugrott
átrepült lelkem fölött

úgy hiszem már a hómezőn szalad
apró nyomokat hagy hátra
hallgatja ahogy
szállnak odafent a fagyos
galagonyát hevítő hótündérek
aztán felszegi fejét
és figyeli
a végtelenbe nyúló síkság
égi mását

talán magamra öltöm apám kabátját
utolérhetem?
dehogy
hiszen túl
messze van

MARCSÁK GERGELY fordításai
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BANGHA MÓNIKA

Meredith 
kutyája
Meredithnek volt egy kutyája. Hogy mi-

kor szegődött hozzá először, nem tudta vol-
na megmondani.

Abból az időből, amikor még szimbió-
zisban élt a környezetével, nem emlékszik 
bonyolult érzésekre. Óvodában van, ül-
nek körben a térképre emlékeztető szőnye-
gen, várják a Mikulást. Fogja édesanyja ke-
zét, a másikban tízórais táska, sárga csatos. 
Szülinapoznak a szomszéd kislánynál, felve-
heti a piros pántos kötött szoknyáját. A do-
bostorta tetején az égetett cukor émelyítő-
en édes, egyszer szinte beletörtek a tejfogai.

Azt a néhány emlékfoszlányt, ami kéret-
lenül is előtüremkedett a csíki ködre emlé-
keztető korai éveiből, megtanulta gondolko-
dás nélkül dobni. Ugord át, később felszárad 
– mondogatta vidéki nagyanyja esténként, 
lefekvés előtt, újra és újra, kiszolgált és ki-
szolgáltatott élete egyetlen – nélkülözhetet-
len – mantrájaként, miközben nagyot cup-
pantott Meredith homlokára, és gondosan 
betakargatta a szívecskés ropogós ágyne-
műbe öltöztetett dunyhával. Eredetileg a 
templomból hazatérve mondogatta, miköz-
ben unokájával az aszfaltot nem látott sá-
ros utcán próbáltak a pocsolyákon átkelni 
ünneplő ruháikban. Később viszont szinte 
mindenre. Meredith már felnőttként csodál-
kozott rá, hogy mennyire találóan. Akár-
csak a Müller Péter-idézetek a Facebookon. 
Igaz, a  fehér harisnyán még hetekkel ké-
sőbb, többszöri hipós mosás után is látszód-
tak a sárcseppek nyomai, ha Meredith kezét 
gondosan széthúzta a lábszárrészen, az ab-
lak felé tartva, esetleges szemfelfutás után 
kutatva. De csak így. Akkoriban ezek a fe-
hér harisnyák évekig kitartottak, stoppolva, 
lakkozva, sárfoltok láthatatlan nyomaival.

A dunyha puhasága, mindenre kiterjedő 
képlékeny volta kontrasztban volt a bevetett 
pad keménységével. Minden második hétvé-
gén itt találta magát Meredith, és imádott 
belesüllyedni, mint valami felhőbe. Így kép-
zelte a mennyországi lebegést is, amiről va-
sárnaponként a pap bácsi mesélt. Csak ne 
ütötte volna be időnként a lábát, könyökét, 
néha még a fejét is a szűkre tervezett pad 
fájába, ahogy végtagjai kamaszosan nyúlni 
kezdtek. Hihetetlen, hogy ezekben a padok-
ban valamikor felnőttek aludtak, leginkább 
párban, de látott apró ajtajú, ablakú házakat 
több mint 100 évvel korábbról, tudta, hogy 
akkoriban az emberek jóval alacsonyabbak 
voltak. Ő is legalább tíz centiméterrel el fog-
ja kerülni az anyját, mondta neki mama. 
Ilyenkor mindig megsimogatta a fejét, mint-
ha az mindjárt be is lendítené a növést.

Arról, hogy ő maga még a kredenc tete-
jéig sem ér fel, hogy hokedlit tesz, amikor 
a pöttyös csuprokat készíti elő unokáinak 
a ribizliszedéshez – arról természetesen 
hallgatott. Meredith mélyen beszívta ezt 
a csendet, értette, szerette a kimért sza-
vak logikáját, az ismétlődő, kiszámítható 
mozdulatokat. Szerette ezeket a hétvégéket, 
amikor ketten voltak a mamával, az idő le-
lassult, körülölelte, mint a dunyha, és egé-
szen vasárnap délutánig nem is gondolt az 

éles sarkú, kitüremkedő valóságra, a ha-
zamenésre. Csak a kiskanál ritmikus koc-
canása volt a csupor falán, a ribizliszemek 
lassú önmegadása a cukor és a nyomkodás 
hatására, a vérvörös, sűrű katyvasz ráérős, 
simogató útja a nyelőcsövén.

Meredith ma különösen erősen próbál-
gatta az ugrásokat, rendszerint elalvás 
előtt gyakorolta, bárányszámolás helyett, 
mert ilyenkor volt a legnehezebb szabadul-
ni a rátörő képektől. Szemet hunyni lám-
paoltás után a legnehezebb, állapította meg 
keserűen. Még akkor is, ha mamánál van. 
Érdekes módon ilyenkor minden könyörte-
lenül szembejön, ha nem vigyázunk eléggé. 
De Meredithnek megvoltak a technikái, B 
tervei, amikre ilyenkor koncentrált, így el-
alvásig nem is volt gond. Akkor viszont el-
szabadult a pokol.

Alig pár lépéssel távolodott el a lépcső-
háztól, amikor a szempár szúrását már a 
hátában érezte. Kezében üres punga, a má-
sikban papírpénzt szorongat. Ösztönösen 
fordul ki a sugárútra, a közeli boltba tart. 
Ritmikusan mondogatja magában: fél ke-
nyér, két eugenia, visszajáró 8 lej, 10 ba-
ni. A középső önkiszolgáló legfeljebb 200 
méternyire van, amióta a 100 méteres tá-
vot gyakorolják tornaórán, így méri fel a 
távolságokat. Most mégis végtelennek tű-
nik, óriási a feladat. A szeme sarkából el-
kapott árnyék emlékezteti, hogy nincs 
egyedül. Valaki szorosan mögötte lépked, 
de nem mer hátranézni, hogy leellenőriz-
ze. Érzi, hogy most nem szabad megijedni, 
elszaladni, valami technikát kell kidolgoz-
nia, hogy a követőt lerázza. Azt már tudja, 
hogy nem ember követi, hanem kutya, egy 
jól kifejlett, gyönyörű szőrű németjuhász. 
Ez még ijesztőbb, főleg mert lépésben kö-
veti, mozdulatai nyugodtak, megtervezet-
tek. Meredith egyre erősebben szorítja a 10 
lejest, az amúgy is hétrét gyűrt papír az 
izzadságtól tovább málik. Vigyáznia kell, 
nehogy elszakítsa a címernél, mert akkor 

nem veszik el a boltban. Ekkor villan be a 
mentőötlet. A tízemeletes blokk csupán 10 
méterre van, a lépcsőház ajtaja kitámaszt-
va. Ha elég hirtelen tér le és ugrik be, van 
remény a menekülésre. Továbbra is magán 
érzi a szempárt, valamivel hamarabb gyor-
sít, mint kellene. Valósággal beugrik a lép-
csőház hűvösébe, csak most érzi, hogy telje-
sen leizzadt. A karzattal nem is foglalkozik, 
kezei amúgy is foglaltak, kettesével veszi 
a lépcsőket. Egy hosszabb és egy rövidebb 
lépcső után szusszanna, ekkor viszont sa-
ját lihegése mellett meghallja az egyenletes 
lábdobogást. Nem csukta be az ajtót! Hiába 
tudja, hogy csapda, nincs más út, csak fel-
felé! Egyre nagyobb zajt csap, hátha vala-
ki kinéz, de sosem volt még ilyen egyedül. 
Mintha egy elhagyott bunkerben bolyong-
na, nem egy emberlakta helyen! Változatla-
nul hallja maga mögött a lépéseket, egyre 
közelebbről. Nincs ideje hátranézni, az éle-
téért fut. Minden emelettel közelebb ér-
nek a lépések, kopogó hangokat ver vissza 
a lépcsőház köve. Cipők lennének? Paták? 
A  kilencediken lehet, amikor a szempár 
mintha lyukakat fúrna a hátába, a  nya-
kán érzi a leheletet. Meleg, undorító, most 
már egyáltalán nem nyugodt lihegés. Ami-
kor elfogy az összes lépcső, Meredith hir-
telen megfordul. Ott áll előtte a hatalmas 
kutya, végre szembenéz vele. Kirázza a hi-
deg. Hirtelen megérti, miért szúrta ez a te-
kintet: szürke, hideg, emberi szemek néz-
nek vissza rá. A kutya ekkor két lábra áll, 
és lassan, komótosan elkezdi levetni a sző-
rét, mint valami ruhát.

Meredith heves szívdobogásra ébred. Ak-
kor először, majd még sokszor.

A dudor a homlokán viszonylag hamar 
lelohadt. A dunyhát mama már ki is tet-
te száradni a májusi napra, állítólag a mo-
sásnál is többet ér. Nagyon élesek ezek a 
tömörfa padok, dünnyögi. Meredith ma in-
kább nem ribizlizik, már a mélyvörös masz-
sza gondolatától is hányingere lesz.

Madonna
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CSONTOS MÁRTA

Reményik Sándor szeretetlírája
Ó, én láttam a Nőt,
S talán tisztábban, mint ti,
Akik örökké csak a szerelem
Piros üvegén által nézitek,
Vagy a férfi-gőg fekete üvegjén.
Ó, én láttam a Nőt.
 (Reményik Sándor, A nő)1

Reményik Sándor a köztudatban úgy él, 
mint küldetéses költő, aki magyarságának 
megőrzéséért küzd a Trianont megelőző, 
majd azt követő időszakban egyaránt.

Vannak, akik úgy vélik – az életmű tel-
jes ismeretének hiányában –, hogy sze-
relmes verseket egyáltalán nem is írt, 
s ennek főleg gyenge fizikuma, egészsé-
gi problémái voltak a hátterében, hiszen 
több versében is önmagát szerelemre al-
kalmatlannak tartja. Így vall erről egy 
1936-ban írt lírai önértékelésben.

Amit itt átéltem a szerelemből:
Egyetlen sugár volt csupán a mennyből.
Talán nem is volt szerelem.
Kevesebb is több is a szerelemnél.
Édesség, mely Éden-kerten is túli
Titok-fákon terem.
   (Hűtlenül)

Reményik magánéletében mintha ön-
nön fizikai szenvedései körül forogna min-
den gondolata, s  ezzel a magatartással 
mintha egyfajta negatív értékmérőt al-
kalmazna önmagával szemben.

Valójában a személy és a magára vál-
lalt szerep között antagonisztikusnak lát-
szó ellentétek között keresi az egyensúlyt, 
ez  a törekvése azonban mindvégig utó-
pia marad. Az öntraumatizáció során „az 
ember megszokja a szenvedést, még ha 
tiltakozik is ellene, egyesek sajátos de-
presszióba esnek […] mintha nem tud-
nák nélkülözni a szenvedést, vagy mint-
ha eltűnne belőlük a cselekvő erő, melyet 
a szenvedés hívott elő belőlük”.2

Ez a Reményikre nagyon is jellemző ön-
traumatizáció okozza személyiségében azt 
a negatív hozzárendelést, melynek alapján 
ő is alkalmatlannak találja magát a sze-
relemre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
nem születnek szerelmes versei, csak az 
’önelrejtés’ taktikájával a barátság és ba-
ráti szeretet mindenekfölötti felsőbbren-
dűségét emeli piedesztálra. A  barátság 
és a testvériség nála azonosul a múzsá-
val, megjelenik az elérhetetlen ideál, mely 
a Reményik számára oly fontos távolság-
tartást szimbolizálja.

Ha akarsz lenni kicsit boldogabb:
Tartsd kicsit távolabb a dolgokat
Magadtól – s nem fognak gyötörni…

Ne ismerkedj a dolgok lényegével,
Csak friss hamvával, csillogó színével.

  (Fecske a víz tükrén)

Vallomásos soraiban kiemeli, hogy a 
szerelmeket legjobb ’bimbóban’ hagyni, 

hiszen akit kifelé gátol a világ, annak be-
felé nő az élete. A testvér és a múzsa ket-
tősségének szépsége azért is annyira fon-
tos nála, mert ez biztosítja számára az 
önkifejezés, az  önérték-megtartás lehe-
tőségét. Elfogadni önmagát úgy, ahogy 
lehet – hangoztatja sztoikus bölcses-
séggel –, mert a szerelem reményét egész-
ségi állapota miatt már régen elveszítet-
te. Pusztán lelki lény próbál lenni, akiben 
győzedelmeskedik a filia és az agapé, leg-
többször mégis testi reakciói csapdájába 
esik. Erre utalnak kristálytisztán a kö-
vetkező sorok: „Néha azt hittem, hogy ösz-
szebékülünk,/Én meg a testem,/Nem ba-
rátom volt/Nyomorgatóm volt./[…] Mi nem 
békülünk össze már soha:/Én meg a tes-
tem”. (Csalánköntös)

A  szeretetben lehetnek olyan érzelmi 
minőségek, amelyek a szerelemhez ha-
sonlíthatók, erős kötődést jelentenek a 
szeretett félhez. A személyiség motiváci-
ós rendszere arra irányul, hogy a másik 
fél közelében lehessen, arról pozitív érték-
minősítést adjon minden vonatkozásban. 
Reményik esetében mindkét ’testvér-mú-
zsa’ alkotásra inspirálja, s az élet negatív 
megtapasztalásait számára elviselhetőb-
bé teszi. A szexualitás nála mindig rejtve 
marad, s ez a hiány, tudat alatt is, önér-
tékvesztéssel párosul a megvalósulás le-
hetetlensége miatt.

Reményik életében két nő van, akik na-
gyon közel állnak hozzá, Piroska és Ilon-
ka; a helyzet különlegessége abban rejlik, 
hogy mindketten házasok, s mindkét férj 
is elfogadóként van jelen a barátság ápo-
lásában és fenntartásában.3

Liktor Katalin irodalomtörténész fog-
lalkozik először részletesebben a Piros-
ka-versekkel, tanulmányában megidézi 
azt az 1923. március 6-án keltezett leve-
let, melyből egyértelműen kiolvasható a 
Reményik számára meghatározó asszony-
alak szerepe, így a költő tisztában van le-
hetőségeivel. „Én Szilágyi Piroskát mint 
Szőcs Jenőnét ismertem meg és ebben a 
meghatározottságban, ebben a qualitásá-
ban szerettem meg. Ebben is. Magát a csa-
ládi élettől »elválasztani« álmodni sem 
lehet […] Az egyénisége csorbulna, a sze-
mélyisége fogyatkoznék meg, ha nem vol-
na az, aki. S nem volna nekem egészen az, 
aki.”4

A  költő Reményik és a festőművész 
Szilágyi Piroska szeretetkapcsolatának 
feltárása nélkül nem volna igazán teljes 
ez a költői életmű. Ez az a szeretet, mely 
megfékezi a szenvedélyeket, s  tisztán 
megmaradnak azok az erőforrások, me-
lyek az embert alkotásra, cselekvésre ins-
pirálják. Hamvas Béla gondolatait érzem 
itt helyénvalónak, mely szerint a barát-
ság megszületése „a magasabb világban 
való tartózkodás jele […] Azt mondják, 
a szerelem költővé tesz. Gyakran. A ba-
rátság az életet teszi költőivé és költé-
szetté.”5 Ennek az érzésvilágnak a remé-
nyiki életműben egyik legszebb darabja 
A testvér című.

A Testvér az a nő, aki szeret,
De vágya nincs és semmit nem akar.
Tenger-nyugalmú mosolya mögött
Nemes vagy nemtelen célt nem takar…

A Testvér az a nő, aki szeret,
De sohasem lesz gyermekeid anyja,
Csak álmaidnak, lélek-gyöngyeidnek
Töretlen- tömör aranyfoglalatja…

Piroska, akit szenvedéseiben „Gombos-
tűre szúrt drága lepke-lélek”-nek nevez, 
halála után is végig jelen van Reményik 
verseiben. A Szerenád oda túlra ciklusá-
ban emléket állít a költő azoknak a sze-
mélyeknek, akik kitörölhetetlenül mély 
nyomot hagytak életében. Ebben a cik-
lusban számtalan Piroska-vers olvasha-
tó (Festesz tovább, Piroska fellegek, Új 
Sz. János-kórház, Idézőjelek). Bensősé-
ges megszólítással, visszaemlékezéssel, 
a szeretett nő alakjának eszményi meg-
jelenítésével teszi szuggesztívvé ezeket a 
verseket, melyekből nem hiányzik az ön-
magát vádló kétségbeesés, a tehetetlen-
ség és a rezignált belenyugvás, mely arra 
utal, hogy kapcsolataiban vagy nem tud-
ta igazán saját helyét kijelölni, vagy egy-
szerűen nem találta magát alkalmasnak 
az áhított szerep betöltésére. Három év-
vel Piroska halála után is önmaga alkal-
matlanságának gyötrő érzése uralja a so-
rokat.

Elment régen.
S én menni, menni hagytam.
Elengedtem kezét
Búsan és boldogan.
Hadd járja életét
Szolgáló, szerető
Elhívott asszonykép
Más férfi oldalán.
Nekem csak ragyogjon,
Számomra maradjon
Trónon királylány…

Reményik Sándor sorsképletének ér-
telmezése során egy, a magánéletére is 
jellemző magatartásforma merül fel, ne-
vezetesen a rejtőzködés öneltakaró vagy 
önfelfedő identitása. Magánéletében is 
szükség van erre, hogy elfogadhatóvá te-

Szertartás
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gye saját szerepvállalását önmaga számá-
ra. Önelrejtést kell alkalmaznia, hogy el 
tudja fogadni és meg tudja magyarázni sa-
játos élethelyzetét, hogy magára vonja a 
figyelmet és elfogadtassa önmagát a sze-
retett személlyel, utalva arra, hogy mi le-
hetséges a való életben, s mi nem. Ilyen 
módon a rejtőzés taktikája eredendően 
defenzív magatartás, mely önérvényesí-
tő, határozott véleménnyé erősödik. Ezt a 
sajátos ’taktikát’ veszi górcső alá Kaposi 
Márton filozófus A rejtőzködő egyén arca 
és álarcai című munkájában. „Az embe-
rek egy részének azért kell vagy nagy-
részt kényszerből vagy elsősorban önként 
valamilyen módon rejtőzködnie, mert ere-
deti formájában és helyzetében nem ké-
pes megfelelni a társadalmi nyilvánosság 
vagy a magánélet újabb és nehezebb kihí-
vásainak.”6

Az önleplezés feladatjelöléssel párosul 
Reményik szövegvilágában.

A költő és a nő között

Túl a szerelmen, vagy innen azon,
Valami titkos ős-rokonság lappang.
Testvérek ők.
A végtelenben egy vérből eredtek.

Egy szív jutott nekik […]

Olyan egyformák, olyan egy-testvérek,
Hogy szinte bűn köztük a szerelem.
Szinte szentségtörés.
   (Egy vérből)

Sokkal rezignáltabb eleinte a Férfi sor-
sában, úgy vallja, mindenkinek a rá ki-
mért sorsot kell elfogadni és annak meg-
felelően élni. Ebből az állóvíz-hangulatból 
azonban sikeresen kiemeli magát, s szin-
te eufórikus elragadtatással erősíti meg 
önnön szerepvállalását: „De  én egy rej-
tettebb kútfőre akadtam,/Szerelem útját, 
hogy elhagyogattam:/Én, én a Testvért fe-
deztem fel benne”. (Férfi sorsa)

Volt egy másik nő is, aki Reményik 
számára még a síron túli szerelmet is je-
lentette. Ennek a csodálatos vallomáslí-
rának Judik Józsefné Imre Ilona volt az 
ihletője, aki öt évvel volt fiatalabb Piros-
kánál.

Piroska és Ilonka is kapcsolatban vol-
tak egymással, Reményik levélszemelvé-
nyei is megerősítik a két nő kapcsolatát. 
Piroska 1931. október 28-i halálát köve-
tően Reményik Ilonkának írt levelében 
fogalmazza meg azt a fájdalmat, melyet 
a ’testvér ’ elvesztése okozott, aki sokkal 
több volt testvérnél, s  akinek munkái-
ról önmaga írásait leértékelve így vall: 
„Tudja Ilonka, én sok mindent összeír-
tam életemben, de nem volt meg annak 
a teljes aranyfedezete, csak nagyon rit-
kán. Sokat írtam, csak úgy a költői han-
gulat kedvéért. Amit ő festett vagy írt, 
vagy tett, vagy gondolt, az minden rész-
letében, az  utolsó betűig halálosan ko-
moly volt és az élete, a szíve gyökeréről 
szakadt”.7

Reményik Ilonkához való ragaszkodá-
sát, elvesztése miatti félelmét is megfogal-
mazza egy 1932. július 1-én írt levelében. 

A szeretett nő 1935-ben bekövetkezett ha-
lálát követően így ír dr. Imre Kálmánnak, 
sógorának, Ilonka testvérbátyjának: „Ha 
én egész más ember vagyok – talán mer-
hettem volna egy rövid életre a magamé-
hoz kötni az övét”.8

Reményik egész életét küldetéses sze-
repvállalása határozta meg, ami egyfaj-
ta kompenzációt is jelenthetett számára. 
A magánéletben nem tudott kiteljesedni, 
gátlásait folyamatos kontroll alatt tartot-
ta és erősítette. E kínzó érzés feloldása a 
másik feladatra való alkalmasság segítsé-
gével valósul meg: „…a torony, mit építet-
tem,/Talán-talán állni fog itten/Habár le-
dőltem én”16 (Solness).

A valamire való alkalmasság és a va-
lamire való alkalmatlanság átmenetileg 
különválik, csak azért, hogy mégis egye-
süljön, hogy a lelki élet megkönnyebbüljön. 
A környezet, a történések, a fizikai álla-
pot a lelki történés fontos tényezői. Remé-
nyik személyiségének alakulásában olyan 
hajtóerők szerveződését figyelhetjük meg, 
mint szeretet, megvetés, tisztelet, barát-
ság, önbecsülés, önkritika. Ez a konglome-
rátum az érzelmek bonyolult formájában, 
az erkölcsi érzelmek diadalában teljesedik 
ki. Piroska és Ilonka iránt érzett vonzal-
ma elsősorban törődést jelent, intellektu-
ális és morális elfogadást. Ragaszkodása 
kölcsönös bizalomra épül, melyben képe-
sek a felek egymás iránti érzéseiket tisz-
tán lelki síkon megjeleníteni17 (Elment 
megint). Vállalta a boldog testvér szerepjá-
tékot, ami valójában az önámítás nagyon 
is tudatos, de számára elfogadott formá-
ja volt.

Érdemes megismerkedni Reményik ta-
lán legszebb, s a magyar irodalomban a 
legszokatlanabb szerelmes verssel, az Ál-
modsz-e róla? című lírai vallomással, mely 
a kedves nő halála után íródott, így nem 
meglepő módon az özvegyen maradt fér-
fit szólítja meg soraiban. A  sodró erejű 
faggatóvers folyamatosan ismétlődő visz-
szakérdezésével mintha kérdőre vonná a 
férjet, hogy megtett-e mindent kedvesé-
ért, s a folyamatos kérdésfeltevéssel egy-
idejűleg önnön eltitkolt-bevallott szerel-
mét állítja párhuzamba a férj érzelmeivel. 
Hasonlítás és elmarasztalás telíti meg a 
sorokat, melyeket át-meg átsző önnön te-
hetetlensége, a szerelemre való alkalmat-
lansága.

Álmodsz-e róla, mondd?
Álmodnod kellene.
Hiszen vele élted az életed.
Feleséged volt, életed fele.
S szeretted,
Szeretted százszor erősebben nálam.
Mert bírtad, s merted életedhez kötni
Életét, ahogy férfimódra kell.

S boldog voltál, és boldog volt veled –…
Vagy – én szerettem jobban mégis, én,
Aki nem mertem karjaimba vonni,
Mert tudtam: nem lehetek semmije,
Álmok szőnyegét teregethetem csak
Szegény, megfáradt lábai elé?

Ilonka alakjának felidézése csak fokoz-
za a rezignált hangvételt, hiszen egész 
életében róla álmodott ’tündéri szépeket’, 
s most igazi vesztesnek érzi magát, ked-

ves alakja már álmában sem jelenik meg, 
nincs számára semmi vigasz.

Álmodtam róla egész életemben,
kiálmodtam lelkemet, magamat.
S álmaimban most meg nem látogat
Soha, soha!

Álmodsz-e róla, mondd?
Mert ha álmodsz, hiába veszteséged:
Kettőnk közül Te vagy a boldogabb!

  (Álmodsz-e róla?)

Egy 1937-ben írt versében mind a két 
nőalak megjelenik, ahol Reményik a szere-
tett személyek életében betöltött szerepé-
nek fontosságát emeli ki; az odafigyelést, 
verseinek értékelését, ragaszkodásának 
elfogadását, a  titkolt vallomást, bűntu-
datát testvérszeretetnél mélyebb érzelmei 
elrejtésével, mely egyetlen fájdalmas si-
kolyba zárulva adja hírül mérhetetlen fáj-
dalma erejét.

Maradj velem – hisz nem kívánok semmit
Tetőled, csak hogy néha lássalak.
Maradj velem, csak hogy mint 
 illat lengd be
Néhanapján nagy árvaságomat!
–-------------------------------------------------
Szeresd versem rendetlen ritmusát
S számláld rendetlen szívverésemet!
Különben maradj hites uradé –
Különben maradj Krisztus uradé –

Az egyiktől is ennyit kértem én.
A másiktól is ennyit kértem én.
Te tudod Isten: bűn volt-e vajjon
Ez a könyörgés és ez a remény –?
Elvitted egyiket a föld alá,
És más tájékra most a másikat.
Itt hagytál engem tehetetlenül
Könyörtelen csillagaid alatt.

  (Maradj velem!)
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Élet és halál 
mérleghintája
Bergendy Péter gyermekkora óta beval-

lottan fél a kísértetektől. Nem véletlen, hogy 
végzős pszichológus hallgatóként vizsgadol-
gozata témájául a horrorfilmek lélektanát 
választotta. Negyedszázad múltán, amikor 
lényegében változatlan félelemhányadosa 
arra a felismerésre juttatta, hogy feltétlenül 
„kezdenie kell valamit érzékenységével”, a ki-
hívásra válaszul széles vásznú, egész estét 
betöltő horrorfilm elkészítését tervezte. Nem 
volt könnyű dolga; magyar vonatkozásban 
alig van hagyománya a fantasztikus, kísér-
tet- vagy horrorfilmeknek, nehezen sikerült 
megszereznie tervéhez a szükséges anyagi 
támogatást. De nem adta fel, hét évet várt a 
megvalósítás lehetőségére.

Post Mortem című filmje realisztikus tab-
lóval, háborús csatajelenettel, in medias 
res kezdődik. Fókuszban a valóság borzal-
ma áll: katonákat, mint szél fújta bábokat, 
légnyomás repít halálba. A  borzalom való-
sága, közelképben, a nyitott tömegsír; foko-
zatosan töltik fel a gödröt bajtársaik teteme-
ivel a katonák. Egy tetszhalott. Ismeretlen 
nő (gyermekkori emlék?) arcképe… Snitt. 
Hat hónappal később, 1918-ban, amikor vé-
ge a háborúnak, és „Európa újra csendes”, 
viszontlátjuk a sebesültet: Thomas/Tomás/
Tamás post mortem fényképészként keresi 
kenyerét. Amikor a tízéves Annában meg-
mentőjét véli felismerni, követi őt falujába. 
Kísérteties dolgok történnek velük, körü-
löttük…

Bergendy ismerte a post mortem vagy más 
néven memento mori fényképészetet, amely 
a múlt század elején része volt a gyász ritu-
áléjának. Az ilyen albumok felvételein látot-
takat saját gyermekkori emlékképeivel és 
látomástöredékeivel, horrorisztikus ötletek-
kel kombinálta; archetipikus elemeket és a 
magyar népi hiedelemvilág közismert motí-
vumait is felhasználva ötvözte össze filmje 
„motívumkészletét”, melyben életet és halált 
mérleghintáztat.

„Repül” a kutya a faluban még idegen To-
más közelében – az állat bolond acsarko-
dásából szürrealisztikus, képi játék lesz a 
vásznon –, és ez megmagyarázhatatlan fe-
nyegetettségérzetet kelt. A nénit, aki a falu 
bábája volt, vagyis mesterségével a születést, 
az életet segítette, haláltusája a kísértetek 
oldalára taszítja. Megtestesül a gonosz ál-
tala, agóniája kivetkőzteti emberi mivoltá-
ból – és köze lehet hozzá, hogy az élők közül 
mindazokat, akiket a kísértetek „elkapnak”, 
ellenállhatatlan, láthatatlan erők a halálba 
vonzzák-sodorják. Mint Marc Chagall képe-
inek figurái, az áldozatok úgy szállnak, ver-
gődnek, tótágast állnak a levegőben, és – An-
na kivételével – el is pusztulnak.

Paradox módon az apokaliptikus, az utol-
só „vizes” jelenet teátrális seregszemléjén vi-
szontlátjuk valamennyi falubeli elhunytat. 
Tomás, a halál vonzásában, üres csarnokso-
ron át elvonul post mortem fényképalanyai 

előtt, akik közül néhányan a közönség irá-
nyába úsznak… Félelmetes Bergendy fan-
tasztikus képsorainak hatása, holott kom-
pozícióinak logikája alapvetően klasszikus. 
Az  evilági/túlvilági síkváltás az elhagyott 
istálló jelenetében kulcsfontosságú üzene-
tet hordoz: az árnyéklények regnálását An-
na életereje képes hatástalanítani.

Bizonyos szereplők viseletének/jelmezé-
nek tartozéka a spanyolnátha ellen a fejükre 
húzott papírzsák. Rémisztő, és bár a filmbe-
li helyzet óhatatlanul a jelenlegi koronajár-
ványra emlékeztet, véletlen a napjainkban 
előírásszerűen viselt egészségügyi maszk kí-
nálkozó asszociációja: a Post Mortem forga-
tása ugyanis 2018-ban befejeződött, a pan-
démia kitörésekor már az utómunkálatok 
folytak.

A  jellegzetes, mindennapi környezetben 
észlelt apró zajok és furcsa véletlenek soroza-
ta végül tragédiába torkoll a faluban: először 
„csak” kinyílnak ablakok, ajtók, később kísér-
teties és beazonosíthatatlan, egyre nyugtala-
nítóbb hangok hallatszanak, kialszanak az 
utcai fáklyalángok… A lét tétje lesz megér-
teni, hogy pontosan mit akarnak az árnyék-
kísértetek. Kétségtelenül korábban is jelen 
voltak, csak lényegesen kevesebben – Tomás 
fényképei és a fonográf is bizonyítják –, vi-
szont a háború és a járvány miatt megsokszo-
rozódott a számuk. Az élők ellen fordultak az 
elhunyt szerettek, mert nem találják a nyu-
galmukat… „Tél van”, „fagyott a föld”, ezért 
temetetlenek – az indoklásnak ellentmonda-
nak a film közelképei: Tomás faládája bele-
süpped a vizes-agyagos földbe. A csatatéri 
árokból és a házak falaiból ömleni kezd a víz, 
valahányszor a halál közelsége nyilvánvaló.

A filmbeli falunak nincs neve; egyetemes 
jellegét világának időtlen örökérvénye bizto-
sítja. A közösség kálváriáját – szeretteik te-
metetlenségével tulajdonképpen saját feldol-
gozatlan traumájukat görgetik maguk előtt 
– a világon bárhol változatlanul morbidnak 
érzékelnék az emberek/nézők. A képvilág ele-
meinek – élet és halál, tűz és víz, ég és föld 
– ábrázolása is univerzális, bárki számára 
érthető. Igaz, nekünk, magyaroknak gazda-
gabb érzelmi többletjelentést hordoz: tipiku-
san magyar(os)nak véljük.

A  Post Mortemet a szentendrei néprajzi 
múzeumban forgatta csapatával Bergendy 
Péter. Parasztházak, remek belső berendezé-
sek, tipikus alföldi utcaképek, emblematikus 
templom: rurális magyar építészeti kincsek 
között készült a felvételek döntő többsége. 
A  díszletül szolgáló muzeális értékek kö-

zött tüzet nem gyújthattak, a veszélyes je-
leneteket számítógépes, virtuális pirotech-
nikai eljárásokkal oldották meg. A rendező 
reklámokat is készít csapatával stúdiójában, 
kisfilmjeik mindenkor hasznos modelljei já-
tékfilmes munkáiknak. Szuperprodukciós 
nagyságrendet sejtetnek a Post Mortemben a 
csatajelenetek, a  tűzesetek, a  lángoló falu-
képek, holott kifejezetten szerény költségve-
tésből gazdálkodtak: egy átlagos, „low cost” 
amerikai film árának megfelelő összeg fe-
léből.

Bergendy lassan huszonöt éve dolgozik 
stábjával; összeszoktak. Castingolni nem szo-
kása, mert már a tervezés korai szakaszában 
tudja, kinek szánja filmjeiben a szerepeket. 
Klem Viktor és Hais Fruzsina kivételként 
erősítik ezt az „alkotói szabályt”. Bár látta 
alakításait, Bergendy nem ismerte személye-
sen a fiatal férfiszínészt. Felvette vele a kap-
csolatot, leültek kávézni, és mire az eszpresz-
szó elfogyott, övé lett a szerep. „Anna” pedig 
nővérétől „örökölte” a színészi feladatot, aki 
a tervezés hét esztendeje alatt „kinőtt” belőle.

Heurisztikus munkamódszerének köszön-
hetően Bergendy őszintén kapcsolódik témá-
ihoz és a figuráihoz – a karaktereket abszo-
lút értékben személyesítteti meg színészeivel. 
Nyoma sincs filmjének szereplői között a kis 
közösségekre jellemző, unaloműző gáncsos-
kodásnak vagy negatív viszonyulásmódnak; 
az emberi kapcsolatok abszolút értékben áb-
rázoltak. Tomás és Anna viszonya derűs, apa 
és lánya közti meghittséggel segítik egymást, 
és végül együtt tartanak az újabb ismeret-
len felé; az ötvenes éveiben járó Marcsa meg-
csodálja ugyan a fiatal fotográfust, de – bi-
zonyosan az anima késztetésére, Bergendy 
ugyanis tisztelője Jung tanainak – nem nő-
ként viszonyul hozzá, bajtársként küzd meg 
a fiatal férfi életéért, a sajátját kockáztatva.

A Post Mortem klasszikusan nagyszerű, 
ijesztő és derűs alkotása a Balázs Béla-dí-
jas filmrendezőnek. A film a maga befejezet-
lenségével teljes egész, hiszen folytatása va-
lószínűsíthető: Tomás és Anna új kalandok, 
tapasztalatok felé tartanak – a rendező tar-
solyában ott lehet a Post Mortem 2 terve.

Post Mortem, színes magyar film 2020. 
115’. Rendezte: Bergendy Péter. Forgató-
könyv: Zánkay Piros. Operatőr: Nagy And-
rás. Vágó: Király István. Zeneszerző: Pa-
csay Attila. Szereplők: Klem Viktor,  Hais 
Fruzsina, Schell Judit, Ladányi Andrea, 
Anger Zsolt, Reviczky Gábor, Hámori Gabri-
ella, Kiss Diána Magdolna. 



HELIKON20

BARTHA RÉKA

Meryl Streep és a lelki sztriptíz
A  karanténból „kiszabadult” színház 

nem tűri az üresjáratokat, bedob a mély-
vízbe – állapíthattam meg sokadik színhá-
zi élményem alkalmával, amióta (és remé-
lem, még sokáig) nem laptopon fogyasztom 
a „színházi”-ként felcímkézett élményt. O. 
Horváth Sári Életigen című drámai szöve-
ge ráadásképpen önmagában is busásan 
kiérdemli, még jelzőként is, a  „drámait”, 
hiszen, ha egy szuszra fogyasztjuk, szín-
padról, nem apróbb adagokban olvassuk és 
közben emésztgetjük egy kényelmes kana-
pén végignyúlva, akkor szinte hömpölyög 
felénk egy olyan mérvű emberi katasztró-
fazuhatag, melynek útjából csak úgy lehet 
kitérni, ha kirohanunk a nézőtérről.

Emiatt szinte bosszantó is, hogy a sep-
siszentgyörgyi Tamási Áron Színház tár-
sulata ezt az elviselhetetlenséget nagyjá-
ból úgy helyezi az ölünkbe Kiliti Krisztián 
elképzelésében (akinek ez a rendező sza-
kos vizsgaelőadása is egyben), hogy az elő-
adás teljes ideje alatt a színpadi mozgás ja-
varészt mikrofontól mikrofonig történik, 
valymi kevéske játékkal, épp annyival, 
hogy a párbeszédből már-már kibuggya-
nó patológiának legyen egyfajta szükség-
szerű mozgástere. A szövegből kirajzolódó, 
kusza – stagnáló, mégis mozgalmas – em-
beri viszonyok miatt szinte nem is elég az 
előadást csupán egy alkalommal megtekin-
teni, azonban éppen erről az életszerűség-
ről fogok itt szólni. Hiszen ha a színház az 
életet mintázza, akkor az életben sem iga-
zán van olyan, hogy kimerevítjük a képet, 
aztán visszatérünk hozzá, amikor időnk 
ezt megengedi, vagy amikor ismét „műsor-
ra kerül” a történet. És ez a fajta színház 
pontosan az életet mintázza, annyira fáj-
dalmasan, hogy már-már üvöltenénk (de 
nem lehet, mert az itt a színészek dolga): 
a traumák mozgalmasságával és a játék-
ban azzal a stagnálással és mozdulatlan-
sággal, amelyet a karanténélményünk mi-
att magunk is alaposan ismerünk. Igen, 
így a hátsónkon ülve mentünk keresztül 
vagy néztünk végig jókora drámákat. Im-
már otthonunkká vált a mozdulatlanság 
vagy inkább a mozgás hiánya.

Az Életigen, e groteszk, helyenként mor-
bid játék címe lehetne Életnem is, hiszen 
e történetben alig-alig akarnak élni, vagy 
alig-alig élnek a szereplők. Nincs is itt 
egyetlen történet, aminek a szálát lineá-
risan követni lehetne, mert mindenkinek 
van egy saját boldogtalansága, amit maga 
mögött szeretne hagyni, és ami eszmélet-
len gyorsasággal kereszteződik egyéb tra-
gikus történetszálakkal. Szeretne teljesen 
kilépni belőle (meghalni), vagy valamifé-
le „látszatúj” életet kezdeni, maga mögött 
hagyni azt a múltat, amiben folyamatosan 
benne tocsog a jelene helyett. Van itt egy 
srác, aki teljesen el van tévedve, elhagy-
ta a menyasszonya, akinek egészében ha-
misan felépített énjét mutatta, miközben ő 

maga még a szexualitásában sem teljesen 
magabiztos. Van egy tisztességes társa-
dalmi státuszú családapa, akinek családja 
szétesett, miután rákos felesége öngyil-
kosságot követett el, és látjuk az ő két fiát 
is a színpadi történetben (az egyik hulla-
házban dolgozik, a másik egyszerűen csak 
tengődik), és van egy szintén tévelygő fi-
atal nő, akinek családja autóbalesetben 
halt meg, ő pedig próbál felszínen marad-
ni több-kevesebb sikerrel, de van itt még 
egy másik történetszál is: a traumái közül 
ki sem látszó pszichológusnőé, aki szakmai 
sikert szakmai sikerre halmoz, de valójá-
ban ugyanolyan sérült, mint a páciensei, 
akiket gyógyít. És ott van végül ebben a 
kusza történetben, szereplőmozaikban egy 
mitikus lény is, Meryl  Streep, az ideál, akit 
mindannyian idéznek, és aki referencia-
ként és viszonyítási pontként összetartja 
ezt a teljesen ingatag életszerkezetet. Ő fi-
zikai valójában is megjelenik a szín hátte-
rében, egy ablaküveg mögött ül egy bárszé-
ken, énekel és megosztja az amúgy teljesen 
helytálló világnézeteit a világgal (angol 
eredetiben, felvételről és magyar fordítás-
ban, az  őt megtestesítő színésznő tolmá-
csolásában). Teszem hozzá gyorsan: az itt 
összerakott történetösszefoglalónak pont 
annyi, egymáshoz egyáltalán nem is ha-
sonlító változata lehet, ahány néző befér a 
sepsiszentgyörgyi Kamaraterem nézőteré-
re, hiszen a csupán kórusként egybehang-
zó, amúgy folyamatos kakofóniát „formázó” 
szereplőcsoport kirajzolódó viszonyrendsze-
rének árnyaltsága alig-alig követhető.

Ebben a történetben a legabsztraktabb 
szereplő a legkonkrétabb és a legpontosab-
ban körvonalazható: Meryl Streep, akit 
esendő ideál képében látunk itt. Igazából 
nem tudtam megállapítani a mai napig 
sem, hogy ő felcserélhető név/szereplő-e eb-
ben a konstellációban (leváltható-e például 
Madonnára vagy akár Al Pacinóra, mond-
juk?!) Tény viszont az, hogy olyan tekintet-
ben ő nem teljesen tipikus hollywoodi sztár, 
hogy vállalja a maga felhőtlen esendősé-
gét – a fizikait és szakmait/érzelmit is –, 
és erről még beszél is ráadásul. Egy másik 
meghökkentő adalék itt az lehetne, hogy a 
szereplők zöme egy kaméleonvilág kirakat-
személyiségénél (tegyük fel, hogy Meryl az) 
jobban ragaszkodik látszatokhoz és a drá-
mák eltussolásához, megfeneklett életek el-
kendőzéséhez. Ez elgondolkodtató… Hol is 
húzódik meg tulajdonképpen a képmutatás, 
kirakatszerűség?

De térjünk vissza a koncertszínpadsze-
rű játéktérhez, és a hozzá társuló, üvegka-
litka zsánerű kulissza alkotta előadásuni-
verzumhoz, amelyben a koncertek világát 
idéző megvilágítás teszi misztikussá a mik-
rofon mögött álló, szinte csak a hangjukkal 
játszó szereplőket – saját életük megfenek-
lett sztárjait. Ebben a térben minden törté-
net kizárólagosságra törne, azonban annyi-
ra kuszák az őket összekapcsoló kapcsolati 
szálak, hogy így csupán kórusként tudjuk 
percipiálni őket. A sepsiszentgyörgyi tár-
sulat színészeinek játéka (és az O. Horváth 
Sári által megírt szereppanoptikum) azon-
ban jóval színesebb, minthogy ezt a kórust 

egy homogén masszaként kellene befogad-
nunk. Aztán persze, lehet ilyen méretese-
ket megállapítani, hogy „szegezz hozzá egy 
mikrofonhoz egy színészt, hogy lásd, mire 
képes”, de itt még ez sem lenne nagyotmon-
dás, mert tényleg… meglátjuk. Ha az el-
múlt időszakot tekintjük kiindulópontnak, 
amikor kvázi ez volt az „online színház” lé-
nyege, hogy egy színész hozzá lett ragaszt-
va a mikrofonhoz és egy kamerához, akkor 
ebben az előadásban pontosan lehet látni, 
hogy a 4D és a nézőközelség milyen sokat 
változtat egy ilyen, alapjában véve és színé-
szi szempontból előnytelen színházi alap-
helyzeten. Itt a mozdulatlanságnak is élet-
szaga van.

Az előadás a maga eszköztelenségében is 
úgy teszi élővé a szereplők lelki sztriptízét, 
közös nyílt sebét, hogy már-már elviselhe-
tetlen a figurák által feltárt sztorik egy-
idejű jelenvalósága. Kissé olyan, mintha a 
pszichiátrián valamennyi páciens egyszer-
re mesélné a saját sztoriját, amelyet egyet-
len elmének kell befogadnia és valamiféle 
enyhítést kitalálnia. Nyilván, itt a néző ez 
a – par excellence – pszichiáter, aki első-
ként meghallgat, aztán reagál erre a lelki 
sztriptízre, de azt hiszem, hogy az általá-
nos dermedtség volt itt a legerősebb válasz 
a színpadi történésekre. És nem hiszem, 
hogy a nézőtérről kijövet legalább egy na-
pig bárkinek kedve szottyant mások életé-
ben vájkálni (kissé viccesebb megközelítés-
ben: remélem, még sokáig játsszák majd 
ezt az előadást Sepsiszentgyörgyön, mert 
a pletykálás leghatékonyabb ellenszere).

A zenét szándákosan hagytam a legvé-
gére, meglepetéseffektusként, hiszen az 
előadásban is az, ahogy át- meg átszövi a 
történeteket, amelyeknek majdnem önál-
ló szereplője. A kortárssá (elektronikussá) 
„torzuló” ABBA-dalok a szereplők valósá-
gát mutatják: a szabályosságot, amely már 
nem találja a határozott formákat, szabály-
talanná lényegül. Mint maga az élet…

Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színház. O. Horváth Sári: Életigen. Ren-
dező: Kiliti Krisztián. Szereplők: Pál Fe-
renczi Gyöngyi, Gajzágó Zsuzsa, Koro-
di Janka, Pignitzky Gellért, Derzsi Dezső, 
Pálffy Tibor, Mátray László, Kónya-Ütő 
Bence. Látványtervező: Szőke Zsuzsi, ze-
ne: Kónya-Ütő Bence, koreográfus: Ká-
nyádi György.
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SZALLÓ TÜNDE

A test feladatai: félni és menekülni
Mit jelent az otthon, és a biztonságérzet 

helyett hogyan válik az üresség, a hiány 
és a légszomj a hétköznapok velejárójává? 
Meddig ijesztő és mikortól vágyott a távol-
ság? Melyek a test feladatai? Lemérhető-e 
a vállak súlya? Miért alakul át egy pillanat 
alatt a kíváncsi odafordulás irigy tekintet-
té? Bele lehet/bele kell tanulni a csendes 
apokalipszis ritmusába? És vajon mit ígér 
a szkarabeuszbogár? Ezekre a kérdésekre 
keresi a választ Kemenes Henriette Odú cí-
mű debütkötete, mely 2020-ban jelent meg 
a Fiatal Írók Szövetségének gondozásában.

Negyvennégy vers, amely kapcsolat-
ban van egymással, s  amely a kapcsola-
tok kiüresedettségének megragadására 
vállalkozik. Legyen szó családról, szere-
lemről, hitről vagy nem-emberi Másikról, 
az együtt-lét falainak repedésein keresztül 
szüntelenül szivárog a magány és az egye-
düllét. A Szárnypróbálgatás című vers „úgy 
vagy itt, hogy az már szinte hiány” (11.) so-
ra átfogóan jellemzi a jelenlétek minősé-
gét. Az  én és a Másik közötti kapcsolat 
nem több, mint egy szertefoszló illúzió, és 
bármennyire is igyekszünk visszafordíta-
ni a kifordított/kifordult barlang ürességét, 
végül nem marad más, mint a felismerés, 
mely szerint „minden űr az a hiány, amit a 
semmi kiszorít” (37.).

Az én és a Másik közti kapcsolat nem 
annyira a lélek, mintsem a test szintjén jön 
létre. Az elidegenedés mértéke, a távolodás 
metamorfózisa ezért nem csupán a kommu-
nikáció, de a fizikai kapcsolatok terén is 
nyomon követhető. A testiség kezdetben a 
határok felszámolásának, a másikban való 
feloldódásnak a lehetőségeként jelenik meg, 
ám rövid időn belül a szemek beltéri pano-
rámája kiüresedik, a tenyerek tájai idegen-
né válnak, a vállak súlya pedig lemérhetet-
lenné válik. A test görcsbe rándul, végül 
pedig becsukódik. Nem marad hátra más, 
csak eltüntetésre váró nyomok.

Az írásgyakorlat tétje viszont nem csu-
pán az önmeghatározás vagy a személyes 
kapcsolatok felmérése és minőségi ellen-
őrzése. A  prózaversekben ugyanúgy fon-
tossá válik a felelősségvállalás kérdése is. 
„Minden éhség súlya az enyém is” (34.), így 
fel-felbukkanak a társadalom peremére ki-
szorítottak, a hajléktalanok és a prostitu-
áltak, a domesztikáció áldozatai, akiknek 
a szavait befogták, láncra verték, majd ke-
gyetlenül elnémították. Tény, hogy ezek a 
hangadási kísérletek nem mindig tudnak 
túljutni a tematizáláson, s olvasóként oly-
kor-olykor úgy tűnik, a külvilág problémá-
inak boncolgatása alá van rendelve egy bel-
ső világ megértésének, mégsem állíthatjuk, 
hogy a megszólaló rácsodálkozásai kivé-
tel nélkül megrekednének az önmegisme-
rés eszközeinek szintjén. A megszokott ta-
gadásnál, elnémításnál és figyelmen kívül 
hagyásnál ugyanis többet érnek az érdeklő-
dő és kíváncsi odafordulások éber gesztusai.

A Kemény János által írt fülszöveg hi-
perérzékenységet ígér, és nem túloz. Keme-
nes Henriette nem huny szemet, mert kép-
telen rá. Mert ő az, aki „szemhéjak nélkül 
született” (34.). Nem fordítja el a fejét, s ez-
által mi sem. „[P]róbálok észrevétlenül el-
siklani a lényeg mellett./Nem enged” (25.) 
– vallja, s így nem szalaszt el egyetlen fel-
ismerést, találkozást vagy csalódást sem. 
Figyelemgyakorlatai rendkívül precízek, 
kimunkáltak, ami nem véletlen, hiszen a 
hétköznapok AHA-élményei edzik: „Míg a 
bal hüvelykujj lepattan a tönkről,/a jobb 
kéz szorítása a balta nyelén –/változatlan.” 
(19.) Tapasztalatai teszik őt üvegcsontú 
gyermekké, a kút rozsdalyukat bádogvöd-
rének hangjává, követővé, aki önmaga ár-
nyékaként indul el a követett én után, hogy 
felmérje „a távolságot/magam és magam 
között.” (30.)

A versek önállóak, teljesek, s ezzel egy-
időben képesek egy nagyobb egészbe illesz-
kedve kiegészíteni egymást. Többletet hor-
doznak magukban, közösen konstruálnak 
meg egy óvatosan megközelíthető világot. 
Egy ködös, néha csendes, máskor pedig 
zajos világot, amely észrevétlenül játék-
ba csalogat bennünket, hogy aztán próbá-
ra tegye tájékozódási képességünk és érzé-
kenységünk. Kezdetben talán nehézséget 
jelenthet a versek egyedi hang- és képvilá-
gába való beilleszkedés, ugyanúgy, ahogy 
a versekben megszólaló én számára is kihí-
vást jelent saját, nyikorgó jelenlétének ösz-
szehangolása a táj szimfóniájával (Mégis, 
36.). A diszharmónia, a plakátok suttogása, 
a szédült verebek hangzavara, a víz kongá-
sa és zúdulása, a lélegeztetőgépek zúgása 
és áruházak kattogása, az általuk megte-
remtett és folyamatosan fennálló készen-
léti állapot azonban hamar átírja olvasói 
attitűdünk. Pillanatok alatt beszippant a 
tér, amely nem enged mély levegőhöz jut-
ni, s amely meghatározza a hétköznapok 
hajtóvadászatának nyirkos, rideg hangu-
latát, az indulás és megérkezés közti egye-
nes vonalú egyenletes mozgások kiszámít-
hatatlan történéseit. Az ismeretlen, külső 
fenyegetés megbontja az évszakok egymás-
utániságát, s átírja a négyüteműt a nap-
palok és éjjelek kétütemű szólamává. Így 
válik az éjszaka s vele együtt a kötet is a 
menekülés évszakává, ahol „nincsenek tá-
volságok, csak örök légszomj./Valami bán-
tani akar,/valami megérzi a véred szagát,/
valami szemrebbenés nélkül pusztít el,/va-
lami félholtra tépve kölykei elé veti/ a még 
rázkódó tested, hogy húsodból /majd azok 
lakmározzanak./Valami átvágja a bokád a 
magas fűben,/s te, mint a festők állványai,/
hangtalan megadással csuklasz össze,/
mert tudod, zsákmánynak születtél.” (55.)

Kemenes Henriette a primordiális szak-
ralitást jelölte meg a kötet vezérmotívu-
maként. Bár a versek ténylegesen alá-
rendelődnek egy visszavágyódó, merengő 
magatartásnak, látszólag sajnos be is szo-
rulnak a tehetetlenség csapdájába. Persze 
kétségkívül nélkülözhetetlen az elkövetett 
hibák megértése és a problémák forrásá-
nak feltárása, ugyanakkor az állandó me-
nekülés kivédi a gyógyulás és továbblépés 

lehetőségét. Kemenes Henriette versbeszé-
lője nem arra kíváncsi, hogy mit tudunk 
kezdeni a sejtek osztódásával, és nem ar-
ra keresi a választ, hogyan alakulhatott 
volna másképpen a sors, hanem az ösztö-
nös meneküléssel, a túlélés lehetőségeinek 
a feltérképezésével, megbocsátás lehetősé-
geinek megkérdőjelezésével van elfoglalva. 
Pedig tudat alatt már továbblépett a leg-
nehezebb folyamaton, a tudatosítás folya-
matán, és eljutott egy otthonkereső, biz-
tonságérzetet vadászó kollektivitásáig. 
Közössé tette azt a megállás nélküli roha-
nást, amelyben emberi és nem-emberi a ve-
szélyeztetettség elől menekülve fáradhatat-
lanul a menedék után kutat.

A kötet borítóját Ozsváth Zsuzsa tervez-
te Szabó Zsolt András fényképének felhasz-
nálásával. A kép azt a meghitt, nyugodt, ve-
szélyektől mentes életteret ábrázolja, ahol 
egyetlen élő sem ismeri az elmúlás fenyege-
tését, s amelyet olvasóként a versbeszélővel 
együtt fáradhatatlanul hajszolunk. S bár 
vannak, akik számára oltalmat jelent a csa-
lád, a hit, a szerelem, egy hárfahátú agár, 
egy ismeretlen város vagy egy unalmasnak 
tűnő munka, mások számára mindezek csu-
pán ideiglenes megoldások. Van, hogy a bol-
dogság vadállata egy karnyújtásnyira van, 
mégsem érjük el, mert az reszkető lábai-
val hirtelen továbbugrik (Sterilbe tört fehér, 
14.), s mozdulatával a mi lábunk alól is ki-
rántja a már amúgy is ingatag talajt. Ilyen-
kor felállunk, ismét nyomokat keresünk, 
hogy újra becserkészhessük és megszelídít-
hessük azt a bizonyos vadat. A közelség és 
kapcsolat felépítése azonban sohasem ve-
szélytelen – vadászból pillanatok alatt ül-
dözött vaddá válhatunk. 

Feltevődik a kérdés: meddig lehet túl-
élni odú nélkül? Hogyan lehet továbblép-
ni, és hátra hagyni az üres ígéretek okozta 
csalódottságot? És vajon mi szükséges ah-
hoz, hogy megbocsássunk annak, aki elve-
szi tőlünk az otthon közelségét és a közel-
ség otthonát?

Kemenes Henriette: Odú. Fiatal Írók 
Szövetsége, Budapest, 2020.
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TESSÉK,  
ITT VAN.

DE, PILLANAT.NEM TUDNA 
TÜZET ADNI?

NAGYON KÖSZÖNÖM! EZT AZ IDIÓTÁT…

NA, EZ SEM 
MŰKÖDIK MÁR…

A tieitek lőttek, vagy a mieink?
Vladimir Kecmanović: 

Az ágyú forró volt. Fordítot-
ta Orovec Krisztina. Forum, 
Újvidék, 2019.

„Engem ebben a háborúban 
a tieitek nem leptek meg. Tő-
lük nem is számítottam ennél 
jobbra. Az lepett meg, hogy az 
enyéim semmivel sem jobbak” – 
jegyzi meg Vladimir Kecmano-
vić regényének egyik hőse. El-
ső olvasásra azt gondolnánk, 
hogy ez is csupán egy szokvá-
nyos háborús regény a minde-
nért okolható ők és a hősies mi 
összecsapásáról. Kissé pateti-
kus címe ellenére Kecmanović 
regénye nem ragad meg a kli-
sék és háborús giccs szintjén; 
nem véletlenül vált a kortárs 
szerb irodalom egyik meghatá-
rozó (2014-ben megfilmesített), 
ugyanakkor hangos kritikai vi-
tákat előidéző művévé.

Az ágyú forró volt a délszláv 
háborút (vélhetően Szarajevó 
megszállását) mutatja be egy 
árván maradt, néma ötéves 
fiú szemszögéből, akiről szom-
szédai gondoskodnak, miután 
gránát éri otthonát. A  szikár 
tőmondatokban beszélő, háború-
ban szocializálódott gyermekel-
beszélő nem újdonság azoknak, 
akik olvasták például Kristof 
Trilógiáját, Kertész Sorstalan-
ságát vagy Petőcz Idegenek-tri-
lógiáját. Kecmanović regénye 
azonban szembemegy a hagyo-
mányos elbeszélés szabályai-
val, a  bő sorközök miatt szel-

lősnek tűnő prózája kifejezetten 
szapora olvasatot követel. A re-
gény fragmentált szövegvilá-
ga izgalmasan játszik az olvasó 
biztonságérzetével, így fokoza-
tosan kiderül: nincs teljes védel-
met nyújtó pince vagy szomszéd, 
se nemzeti, se vallási közösség. 
Jól érezhető továbbá Kecmano-
vić filmes háttere, a legtakaré-
kosabb nyelvi-képi eszközökkel 
készíti elő a regény rövid, snitt-
szerű jeleneteit. A hiányzó rész-
leteket Patócs László rövid, pre-
cíz zárótanulmánya tárja fel.

Kecmanović nem kerüli a 
tabukat: a  legembertelenebb 
tapasztalatoktól sem kímé-
li gyermekfőhősét, kíméletlen 
éleslátással mutatja meg a há-
borús erőszak már jól ismert 
formáit. Ehhez mérten a regény 
lezárása és a főhős „felnőtté vá-
lása” is hasonlóan nyugtalanító: 
a keretes szerkezetet adó ágyú-
lövések inkább aggodalmat 
hagynak az olvasóban, mintsem 
megnyugvást vagy feloldozást. 
Épp attól válik hitelessé, hogy 
nem patetizálja túl az egyértel-
műt: elismeri, háborúban nin-
csenek mieink vagy tieitek; csak 
vesztesek, és olyanok, akik ké-
sőn bújtak el a lövések elől.

MĂRCUȚIU-RÁCZ DÓRA

A haza édessége
Goran Vojnović: Jugoszlá-

via, édes hazám. Fordította 
Rajsli Emese. Typotex Kiadó, 
Budapest, 2020.

„Rendjén van az, hogy nem 
akarsz egy háborús bűnösnek 
segíteni békében meghalni? Még 
akkor is, ha az a háborús bűnös 
az apád?” – teszi fel a kérdést a 
Jugoszlávia, édes hazám című 
regény főhőse, Vladan Borojević. 
A regény szerzője Goran Vojno-
vić szlovén író, forgatókönyvíró, 
költő, újságíró, rendező – koráb-
ban profi kosárlabdázó, aki több 
filmes, illetve irodalmi művében 
is azt kutatja, miért és mennyire 
mélyen gyökereznek a népek kö-
zötti sérelmek, amelyek lehetővé 
tették a testvér-, avagy polgál-
háborút, a nacionalizmus láng-
ra lobbanását és pusztító tüzét, 
darabokra szaggatva a Jugoszlá-
via nevű konstrukciót, kulturá-
lis és sportéletével egyetemben. 
A Jugoszlávia, édes hazám Voj-
nović második regénye, amelyet 
a szakma – akárcsak korábbi 
műveit – díjazott, s amely heves 
érzelmeket is kiváltott. Vojno-
vić regénye oknyomozó törté-
net, „útikönyv” – leginkább fej-
lődésregény. Vladan Borojević 
gyermekkora „az 1991-es év egy 
egészen közönséges kora nyá-
ri napján ért véget, váratlanul.” 
A 11 éves fiú szüleivel a horvát-
országi Pólában élt, apja, a Ju-
goszláv Néphadsereg tisztje, ott 
szolgál, a  család békés nyara-
lásra készül, ám ezt és minden 
további közös nyaralást és éle-
tet meghiúsít a háború. Vladan 
szlovén édesanyjával apja roko-
naihoz Újvidékre, majd a biz-
tonságosabbnak tetsző Lublja-
nába menekül. Az apa eltűnik a 
háború kavargásában, az  utol-

só hír szerint elesett. Vladan 17 
évvel az események után szem-
besül azzal, nem ismeri a szüle-
it, és nincs tisztában sorsfordító 
cselekedeteik indítékaival, csak 
azok következményeivel. Egy 
Google-keresés után beigazoló-
dik sejtése, apja, Nedjelko Bo-
rojević, nem halt meg, mint há-
borús bűnös elítélték és valahol 
a Balkánon bujkál. A fiú örege-
dő autójával útra kel, mint egy 
road movie-ban átszeli a néhai 
Jugoszláviát, hogy megkeresse 
apját Bosznia-Hercegovinában. 
Útközben egyre több kérdés me-
rül fel benne: ki ő, lehet-e jobb, 
sikeresebb, boldogabb, mint a 
szülei, tudna-e szenvtelen és 
könyörtelen lenni saját apjával 
szemben? Goran Vojnovićnak si-
került új perspektívából megír-
nia azt, amit sokan próbálnak a 
volt Jugoszlávia utodállamainak 
írói közül. A kötet érdekessége 
– amely a fordításban sajnos el-
vész –, hogy az eredeti, szlovén 
nyelvű szövegben bosnyák, hor-
vát és szerb kifejezések szerepel-
nek, ezzel is kiemelve egységet 
és különbséget, otthonosságot 
és idegenséget, utalva ezzel egy 
olyan, absztrakcióként megal-
kotott ország hagyományaira, 
amelyben ennyi hasonló és még-
is más nyelvet beszélő ember él.

MÁRTON EVELIN



2021/19. SZÁM – OKtóbEr 10. 23

Egy kolozsvári kilenc-tizenegy
Maxim Vengerov és Polina Oszetyinsz-

kaja szeptember 11-i kolozsvári koncertje 
a klasszikus zene nemzetközi világában 
tájékozottak közül sokaknak volt teofáni-
ával felérő esemény. Belátom, a teofánia, 
azaz istenjelenés erős, sőt bombasztikus 
szó e helyen. A Vengerov-koncertet övező 
várakozásteli lelkesültség, a  világklasz-
szis kolozsvári zenélését megelőző, bizser-
gő szüszpansz, majd a partnerével együtt 
könnyedén átnyújtott élményajándékot kí-
sérő endorfináradás mégis valamiféle el-
várt és bekövetkezett lélekújulást jelentett.

Vengerov részéről Kolozsváron elsőként. 
De nem először, sőt nem is másodjára jár 
Romániában. A  kolozsvári koncert egyik 
csúcspillanata kétségkívül Enescu 2. he-
gedű-zongora-szonátája (f-moll, Op. 6.) volt. 
Ezt a szonátát pedig Vengerov már játszot-
ta erretájt, jelesül az Enescu-fesztivál 2017-
es kiadásának egy bukaresti estéjén. „Nem 
célom a színpadon, hogy az emberek azt 
mondják: érdekes értelmezés volt – mond-
ta Vengerov egy interjúban. – Inkább azt 
szeretném, hogy a közönség jobban érezze 
magát egy napig, úgy érezze, hogy átélte a 
spiritualitást.” Ezúttal, az  Enescu-kettős-
szonáta kolozsvári megszólalásakor Ven-
gerov és Oszetyinszkaja maximalizálta a 
hangszerek szerzőileg kínált/elvárt egyen-
súlyának élményét, a partnerség maradék-
talan célazonosságában is testet öltő lelki-

séget. Hegedű és zongora egyenértékűsége 
épp olyan hitelesen vált valóra, ahogyan 
Enescu vagy Brahms alkotói-eszmei szán-
dékában e partnerség él. Nem, egyáltalán 
ne gondoljuk, hogy a nagy német zeneszerző 
és Enescu közötti rokonítás erőltetett! Enes-
cu nemcsak ismerte Brahmsot, de azonos 
szinten is állt vele zenei és szellemi értelem-
ben egyaránt – csakhogy Brahms nem volt 
hegedűs. Mindehhez a Brahms-szakértőnek 
is beillő Vengerov a maga Enescu-interpre-
tációja kapcsán ezt teszi hozzá (egy Claudia 
Spătărescu által kért interjúban): „tudom, 
hogyan játszotta Enescu e szonáta minden 
egyes hangját. Számunkra, hegedűsök szá-
mára Enescu a legérdemibb »zenei atyák« 
egyike. Ha kétségeink támadnak egyik-má-
sik zenei passzus előadását illetően a hege-
dűirodalomból, a legokosabb, amit tehetünk, 
hogy meghallgatjuk az Enescu-felvételeket.”

A  teljesség igénye nélkül – olvassuk 
gyakran felsorolások szabadkozó prológusa-
ként. Nos, Polina Oszetyinszkaja zongorajá-
téka egy pillanatra sem mond le a teljesség 
igényéről. Vérbő interpretátor, tempera-
mentuma, dinamikája, érzelmi gazdagsá-
ga, olykor zavarba ejtő színessége ámulatot 
kelt. De hát persze! Amolyan „wunderkind” 
volt, aki mára világszerte kedvelt, igényelt 
zongoraművésszé érett. Sőt író is! – 2008-
as önéletrajzi alapú regénye bestseller lett. 
Oszetyinszkaja védjegye mégis a sajátos 
koncertprogram-szerkesztés: klasszikus 
és kortárs szerzők műveinek párhuzamo-
sító/ellenpontozó összeállításaival tűnik ki. 
És persze gyakran játszik posztavangárd 
szerzőktől (Valentyin Szilvesztrov, Leonyid 

Deszjatnyikov, Vlagyimir Martyinov, Ge-
orgs Pelēcis, Pavel Karmanov stb.). Auto-
nóm személyiség, autonóm muzsikus.

Hovatovább közhelyszámba megy, hogy 
az orosz zenei iskolák – általánostól akadé-
miáig – a fegyelem és a kiképzőtábori dol-
goztatás kíméletlenségig menő következe-
tessége folytán termelnek ki világraszóló 
zenészeket a pusztán tehetséges gyerme-
kekből. A novoszibirszki születésű Vengerov, 
bár fiatal korától Izraelben lelt új otthonra, 
jórészt megerősíti ezt. A  kezdeti hegedű-
tanulás olyan volt számára, mint egy ver-
senysportra való folyamatos edzés. Még 
1981-ben Moszkvába költözött a nagyszüle-
ihez, és a Csajkovszkij Konzervatóriumhoz 
kapcsolódó Központi Speciális Zeneiskolá-
ban tanult. (Felvételi vizsgáján Mendels-
sohn Hegedűversenyének I. tételét játszot-
ta, hétévesen.) Aztán később, zeneakadémia 
után – és persze már nem „kiképzőtábori” 
rendszerben! – Barenboim és Rosztropovics 
mentorálta, miközben Vengerov sorozatban 
nyerte a világversenyeket, az ösztöndíjakat 
és a lemezcégek nagydíjait. De nem ragadt 
be a kottazenészek közé, improvizálni is ta-
nult Didier Lockwood irányításával. Majd 
karmesteri tanulmányokat folytatott. S az-
tán az oktatás! 2000 és 2005 között a Saarb-
rückeni Egyetemen hegedűprofesszori stá-
tusban tanított, azután a svájci Menuhin 
Intézetben, majd a londoni Royal College of 
Musicban. Oktatói munkáját – s ez némi-
leg meglepő – gondolkodás nélkül az előadói 
karrierje fölé helyezi. Derűje, nyugalma, ud-
varias, de praktikus tanári stílusa rendkí-
vül népszerűvé tette a zenei oktatási köz-
pontok multinacionális ifjúsága szemében.

JAKABFFY TAMÁS

Kortárs hieroglifák
A csíkszeredai Új Kriterion Galéria évi rendszerességgel ad 

helyet a Várfok Galéria állandó művészköréhez tartozó alkotók 
kiállításainak. Július végétől Rácmolnár Sándor Jégsapkák cí-
mű kiállítását láthatta a közönség, ahol a számos grafikai mű-
fajban jártas alkotó életművének jellegzetes műveiből, három, 
egymástól határozottan elkülönülő sorozatából válogattak.

Szinkronúszókat ábrázoló festményei méreteikből adódó-
an a kiállítás leghangsúlyosabb, leglátványosabb részét képe-
zik. A 2009-ben készült sorozat éles kontúrokkal vászonra vitt 
úszópárosai archaikus hatású, merev figurák a képek közpon-
ti terében. Keménységüket, fegyelmezettségüket, vonalaik fe-
szességét a festői felületek kiszámíthatalansága ellenpontozza, 
a szabályos és szabálytalan mintázatok kiegészítik egymást. 
A  szinkronitás vizuális megoldásaival kísérletező alkotó a 
párhuzamok feszültségeit láttatja, figuratív-dekoratív forma-
nyelve egyszerre taszít és vonz, alakjainak koncentráltsága, 
merevsége, egyformaságba rendezett tagjaik, az arcok jelleg-
telensége, a testek hibátlansága, az ismétlődő mintázatok egy-
szerre teremtenek távolságot és tartják fogva figyelmünket. 
És minél tökéletesebb a szinkron, annál fokozottabb a figye-
lem, izgalmasabb a látvány. A részletek viszont lazítják az egé-
szet, egy-egy vizuális megoldás, mint az orrcsipeszek, fülkagy-
lók vonalai vagy akár a víz vagy a bőr festői felületei, a vékony 
vonalú, egyformán hullámzó szemöldökök olyan játékos és de-
koratív elemek, melyek úgy vonzzák a tekintetet, hogy közben 
oldják a témából adódó feszült koncentráltságot. Úgy vannak 
jelen ezek a képek, úgy tömörek és erőteljesek, hogy mindvégig 
fenntartanak egyfajta játékot, kettősséget. Dekorativitásuk és 
reflektáltságuk egyszerre érzékelhető, teljes szinkronban.

Különálló csoportot képeznek Rácmolnár Sándor egyedi 
printjei, amelyek egy nagyon jellegzetes, markáns, mégis meg-
fejthetetlen világot teremtenek. A Dingbats-sorozat képeinek 
iróniáját ismert vizuális jelekből építkező kritikai beállítódása 
eredményezi. Négyzetes felületein, monokróm háttereken tük-
rös vagy fekete/sziluettszerű jelei furcsa, szokatlan társítások. 
Egymástól idegen vizuális jeleket rendez sajátos összefüggésbe 
a számítógépes szimbólumoktól a szanszkrit írásjelekig, mexi-
kói koponyáktól a Duchamp-utalásokig. Sticker hatású soroza-
tában közismert jelek, szimbólumok láthatók, melyek megszo-
kott környezetükből kiemelve lazán, játékosan kezelt, szokatlan 
és nehezen értelmezhető összefüggésekbe rendeződnek. Árnyék-
képek, tükörképek – kevesebbet, többet mutatnak, mint amik.

Papír kollázsainak képregényes történetmesélésével valami 
olyasmit művel, mint a Dingbats-sorozat képeinél. Egymástól 
idegen világokat helyez egymás mellé, vizuális közhelyeket hoz 
különös helyzetekbe. A gyerekkor maradékaiból, a populáris 
kultúra különböző elemeiből, egyszerű, hétköznapi tárgyakból 
hoz létre olyan képtörténeteket, melyek úgy érintenek aktuá-
lis globális problémákat is, hogy közben nem számolják fel is-
mert összefüggéseiket, sem a játék lehetőségét. Mindezt csak 
erősíti a kollázs műfaja, melynek természetéhez tartozik, hogy 
az összeillesztések, a grafikai varratok mindvégig érzékelhe-
tők maradnak. It’s All So Strange And So Different egyik kol-
lázsának címe, amely akár az egész kiállítást is jellemezheti.

TÚROS ESZTER



Augusztus 29. és szeptember 1. között 
tartották az Erdélyi Magyar Írók Ligá-
ja 19. írótáborát Sztánán Vannak vidékek 
címmel. A háromnapos irodalmi táborban 
több mint húszan léptek fel plenáris elő-
adásokkal, könyv- és filmbemutatókkal, te-
matikus beszélgetéssel vagy felolvasással.

Szeptember 1-én a Fiatal Írók Szövetsé-
ge (FISZ) is részt vett a Budapesti Könyv-
héten a Könyvheti Alapozással, amelyben 
legújabb köteteiket mutatták be. A címte-
len föld – fiatal erdélyi metamodern líra 
című antológiát André Ferenc és Gondos 
Mária Magdolna mutatták be, ezt követő-
en az antológia és a FISZ szerzőinek közös 
zenés performansza következett.

Szeptember 11-én az európai kulturális 
intézetek (EUNIC) bukaresti klasztere öt 
év kihagyás után, idén újra megszervezte 
az Európai Irodalom Éjszakáját a Román 
Nemzeti Irodalmi Múzeumban. Többek 
közt Karácsonyi Zsolt Ússz, Fauszt, ússz! 
(Faust pe mări) című költeménye hangzott 
el Peter Sragher előadásában.

Szeptember 16. és 19. között zajlott a ro-
mán nyelvű Nemzetközi Erdélyi Könyv-
fesztivál (Festivalul Internațional de Carte 

Transilvania) hetedik kiadása Kolozsvár 
főterén. A korábban akár százezer érdek-
lődőt számláló esemény ezúttal negyven 
különálló programponttal fogadta az ér-
deklődőket.

Szeptember 16. és 19. között zajlott a 
Csíkszeredai Könyvvásár hatodik kiadá-
sa az Erőss Zsolt Arénában. A 6. Csíksze-
redai Könyvvásárra 23 kiadó hozta el leg-
népszerűbb könyveit, a csupán négynapos 
rendezvény alatt pedig közel negyven prog-
ram közül válogathattak a vásár látogatói.

Szeptember 18-án Nagybányán mu-
tatkozott be a Helikon irodalmi folyóirat. 
A  több mint harminc éve működő lapról 
Horváth Benji, Karácsonyi Zsolt, Măr-
cuțiu-Rácz Dóra és Papp Attila Zsolt be-
szélgettek a Főtér Fesztiválon.

Szeptember 20-án dr. Mester Béla, 
a  Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Filozófiai Intézet tudományos főmunka-
társa tartott előadást Pesszimista utópi-
ák vagy disztópiák a 20. század magyar 
irodalmában (Babits Mihály, Karinthy 

Frigyes, Szathmári Sándor) címmel az 
EME előadótermében.

Szeptember 21-én délután hat órától 
könyvbemutatóval egybekötött beszélge-
tőestet tartott a Kolozsvár Társaság az 
egyesület székhelyén. Az eseményen Tar 
Károly Az ismert katona igaz története cí-
mű regényének harmadik kiadását mu-
tatták be.

Szeptember 30-án, csütörtökön délőtt 
10 órától 17 óráig a Kájoni János Megyei 
Könyvtár a Magyar Népmese Napját ün-
nepelte meg Benedek Elek születésnapján.

Szeptember 30-án kezdődött meg a Dis-
cuția secretă nemzetközi irodalmi fesztivál 
hetedik kiadása Aradon. Többek közt fel-
léptek: Karácsonyi Zsolt, Mărcuțiu-Rácz 
Dóra, Márton Evelin, Vida Gábor.

Negyedik alkalommal szervezik meg 
az Írók az iskolában eseménysorozatot 
szeptember és november között. Négy ro-
mán és négy magyar író fog találkozni 
hat marosvásárhelyi líceum diákjaival: 
Ioana Pârvulescu, Dan Coman, Simon 
Márton, Láng Zsolt, Alina Nelega, Ro-
bert Gabriel Elekes, György Alida és Ho-
ria Marchean.

A  Helikon 2021/18-as lap-
számában közölt Tudás cí-
mű rejtvény megfejtése: de 
a bölcsesség késlekedik.

Változás
Mi magunk legyünk az a változás, 
amelyet …
A fősorok Mahatma Gandhi fenti gon-
dolatának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES: 1. A  folytatás első 
része. 13. Az ezüst vegyjele. 14. Vékony 
sugárban folyik. 15. Pusztuló kazah 
sóstó. 16. Tánclépés. 18. …-ugor; nép-
csoport. 19. Berlini tyúk tojja! 21. La-
martine költeménye. 22. Tanintézmény. 
24. Fás terület. 26. Az argon vegyjele. 
27. Épületszárny. 28. Zacskókba csoma-
gol. 30. Szemléltető rajz. 32. Tömegköz-
lekedési eszköz. 33. Emelet, röviden. 35. 
Barnásvörös. 36. Hosszú morzehang. 37. 
Korpusz. 39. Savmaradék! 40. Az  irí-
dium vegyjele. 41. Alul. 43. A gallium 
vegyjele. 44. Amely dolog. 45. Latin é. 
46. Csokimárka. 48. Hibásnak tart. 49. 
Gátba ütköző. 51. Francia területmér-
ték (ár). 52. Autonóm terület, röviden. 
53. Amerikai politikus (Bob). 54. Toka-
ji boroshordó. 56. Mázol, fest. 58. Salem 
határai! 59. Nemzetközi szabványzelzés. 
60. A Rajna mellékvize. 61. Alapélelmi-
szer. 63. Néhai magyar miniszterelnök 
(József). 66. Éneklő szócska. 67. Nem le-
het nyerni ellene.

FÜGGŐLEGES: 1. Tömör, velős. 2. 
Falusi edénytartó. 3. Minden pincében 
van! 4. Sziget, olaszul. 5. Lakóhelyiség. 
6. Erika egyik beceneve. 7. Görög betű. 
8. Magyar úszónő (Krisztina). 9. Biz-
tató szócska. 10. Hosszabb történelmi 
időszak. 11. Dél-afrikai tartomány. 12. 
Fertőtlenítőszer. 17. Kártyalapok, me-
lyekkel nem játszanak. 20. Hegy Kré-
ta szigetén. 23. Joskar-…; Mariföld fő-
városa. 24. … End; London keleti része. 
25. Társaságukat. 28. Te, latinul. 29. 
Orosz folyam. 31. Legnagyobb szer-
vünk. 32. Ütlegel. 34. A folytatás má-
sodik, befejező része. 36. Kettőnk 
közül nem én. 38. Súlyarány, röviden. 
39. Egykori szappanmárka. 41. Rádió-
műsort sugároz. 42. Mosópor márkája. 
44. Kipling szürke farkasa. 45. Rang-
jelző előtag. 47. Bódé fele! 48. … et la-
bora; bencés jelmondat. 49. Az Attilá-
val rokon férfinév. 50. Állatövi jegy. 51. 
Mexikói kukoricapálinka. 52. Juhok 
szálláshelye. 54. Dolgoztat a régész. 
55. … achtung; le a kalappal! 57. Kip-
ling kobrája. 59. …, missa est; mise zá-
ró (latin) szavai. 62. Jegy végei! 64. Né-
ha néma! 65. Lakat végei!

R. T.
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Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Készült a Magyar Kormány
Támogatásával

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

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

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

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

Főmunkatárs:
EGYED EMESE
KIRÁLY LÁSZLÓ

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


