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KARÁCSONYI ZSOLT

Forró szél
Egyszer volt, hol nem volt, olyan rég, hogy 

még irodalmi lapok sem voltak a világon, 
szóval még az egész, ércnél maradandóbb, 
óriásnagy irodalom előtt: volt egyszer egy szél. 
Erről a szélről először egy Thalész nevezetű 
molnár-filozófus hallott, mert neki a szelekhez 
igencsak illett érteni. Amit tudott, azt nem ír
ta le, mert neki a beszéd fontosabb volt, mint 
a leírt szó. Ha kérdezték, elmondta, amit tu
dott. Ha nem kérdezték, nem mondott el sem
mit. De mert erről a különleges szélről sen
ki sem kérdezte: hallgatott inkább. Telt, múlt 
az idő, Horatius és mások is írtak a szelekről, 
Ovidius például az Á tv á lto z á s o k  ban... Aztán 
Kinizsi Pál is említette Mátyás királyunknak,

hogy létezik, de annyira darabosan szólt, hogy 
azt igazságos királyunk elhinni nem tudta, 
igaznak sem tartotta.

Ismétleg telt-múlt az idő, jártak-keltek a né
pek, birodalmak, a költők-írók még annál is 
gyakrabban, amíg aztán az irodalmi lapok is 
kezdtek divatba jönni. Az irodalmi lapok szer
kesztői tudni véltek róla valamit, de mindegy
re összetévesztették azzal, amelyről Shelley 
ódát írt. Pedig ez a szél sokféle lehetett, de biz
tosan nem olyan.

Messzire láttak a költők, néha még a szer
kesztők is, de senki sem látott olyan messzi
re, mint Surda, a borbély, a F orró  s zé l címmel 
a távolbalátóban vetített sorozatban. Surda, 
a borbély, aki titokban egy régi német csizma
dia bölcseleti műveit olvasta -  ő tudta egyedül, 
milyen is ez a forró szél, mitől forró és meddig. 
Ameddig a kávéját kortyolgatta, addig tudta, 
amikor az utolsó cseppet is kiitta: el is felejtet
te. Kortyolgasd a kávédat te is, kedves olvasó.
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A költő egyetlen  
feladata, hogy
őszinte legyen
önmagával

Beszélgetés
Dósa Andrei költővel,
műfordítóval

-  Talán nincs nagy jelentősége, de feltűnt, 
hogy m inden egyes köteted más kiadónál 
jelent meg. Volt ebben valami szándékosság 
vagy csak a véletlenek hozták így? Szám ít 
egyáltalán, hogy hol jelenik meg egy könyv?

-  Az adott ajánlatok, az adott tájéko
zódóképességem és az adott konjunktúra 
hozta így. Meg aztán volt valami csetepa
té is egy-egy kötet megjelenésével kapcso
latban, volt, aki megharagudott, köztük én 
is. Nem nagyon számít, pedig egy időben 
azt hittem, hogy igen.

-  A  Nada meglehetősen személyes kötet, 
betekintést enged a legintimebb tereidbe, 
ehhez képest utolsó köteted, az adeváratul 
báiat de aur sokkal távolságtartóbb. Miért 
döntöttél úgy, hogy kilépsz ebből a belső tér
ből és áthelyezed a fókuszt a környezetedre?

-  Hát már a N ada  is szerintem egy kite
lepített belső' tér. Egy hedonista világra ki
vetített belső kényszer. Egy rámenős, kissé 
macsó csávónak a története, aki nem érti, 
hogy akarattal nem lehet szerelmet csihol
ni. Továbbá a külső' környezetre akartam 
összpontosítani, mert ki kellett béküljek 
az új várossal, Bukaresttel. Úgy éreztem, 
hogy csak így tehetem magaméva vala
melyest, ha beszélek róla. Olyan akartam 
lenni az utcákon és a klubokban, mint a 
szivacs, magamba akartam szívni mind
azt, ami ezt a love-and-hate kapcsolatot a 
várossal egyensúlyba tudná hozni. Tehát

nem mást tettem az aranyfiúval, csak to
vább fokoztam a távolságtartást.

-  Bár az adeváratul báiat de aur han
gulata az előzőhöz képest sokkal zaklatot- 
tabb, mégsem kilátástalanság jellemzi, ott 
lapul benne egyfajta elfogadás, belenyug
vás. Miért tartottad fontosnak a nagyvá
rosi pörgést megírni? Más az életnek ez a 
része Bukarestben, m int Brassóban? Ez a 
partikényszer generációs tapasztalat? És ha 
igen, merre visz tovább, van belőle kiút? 
Egyáltalán kell-e belőle kiutat keresni?

— Mert azt hiszem, hogy a nagyvárosi 
pörgés az egyetlen, amely ki tud hozni a 
kényelmi zónából. Nem az erdő, nem a kis
város. A nagyvárosban benne van minden, 
vagy benne lehet minden.

Más az élet, mert Brassó egy erdélyi 
város, Bukarest pedig egy alföldi város. 
Teljesen más a hangulata. És ezt nem a 
központra értem. Európa nagyobb város
ainak központjában annyi a turista, hogy 
nem könnyű kiérezni az igazi hangulatot. 
A partikényszer belénk idegzó'dött még 
a cigis reklámok idején. ’90-ben a szü
léink élni akartak, mindenáron. Olyan 
Ashbery-féle szövegkeverék van most a fe
jemben, tele mindenféle reklámbeli buzdí
tással. Totál bliss és életerő.

Van kiút. Mikor elfogy az energia, 
az agy megoldásokat keres. Az egészsé
ges ember ilyenkor letelepszik. Lemond 
az ibizázásról. Elkezd kötögetni, gyereke
ket nevelni. Aki nem egészséges, aki még

nem gyógyult ki a bulizásból, még ad rá 
tíz évet. Vagy az olyanok, mint mi, az ún. 
művészek, tanulmányozzuk az egészsége
seket és az egészségteleneket, és rájövünk, 
hogy mindenki úgy védekezik az idő múlá
sa ellen, ahogy tud. Van, aki kiutat keres 
és elvonul, mint Huysmans. Én abból élek, 
hogy körülöttem az emberek mindenáron 
tenni akarnak valamit.

— A  kötetből az elégedetlenség tapaszta
lata érződik ki, a mohóság, az érzékszervek 
kényszeres stimulálása, a szexualitás gépies 
hajszolása: „ti-e ráu vrei mai m ulti din aer 
vrei mai m ult/ si din soare zone intinsel de 
senzitivitate pestet plaje in zori rave partyI 
pe insule” („rosszul vagy többet akarsz / a 
levegőből többet akarsz I és a napból a haj
nali a partokon /élheheverő érzékenységből 
/ rave party-bóll a szigeteken”). Mi lehet en
nek a mohóságnak a magyarázata? Miért 
épülhet fel ez a hiányérzet?

— A z  ilyenszerű mohóság egyrészt a hi
ányra épül, másrészt egy rosszul értel
mezett carpe diemre, ugyanakkor pedig a 
nyugati fogyasztói társadalom befolyásá
nak is tekinthető. Például nemrég fedez
tem fel, hogy szüléink a cry-out módszer 
alapján neveltek minket. Hagytak sírni, 
néha egész éjjel. Egy-két hét alatt a gyerek 
megszokja, alszik egyedül is. Pszichológia
ilag így is magyarázható, részben. No meg 
a buli eltakarja a halálfélelmet. A mostani 
társadalom bizonytalansága így juthat a 
legkönnyebben kifejezésre. így mutathat
juk meg a világnak, hogy számunkra min
den perc egy ünnep. A szerbek azt tartják 
magukról, hogy ők a legbulisabb nemzet. 
Belgrád egy buliváros. Legalábbis ezt me
sélték nekem. Lehet, hogy nem igaz.

— Jellemzően pillanatképeket, finom, pon
tos részleteket jársz körül: kocsmák teleha- 
muzott bejáratai, reklámtáblák precíz fény
játékai, testápoló a bőrön, az új lakások 
lefóliázott ajtói. Miért ilyen fontosak szá
modra az apró részletek? M it lehet belőlük 
kideríteni? Mi az, amit elárulnak és m it rej
tenek el?

— Ez amolyan Petri-s rögeszme nálam: 
„Mert az angyal a részletekben lakik.” Azt 
lehet kideríteni, mi is ez az átmeneti ál
lapot, az ún. tranzíció. Az egész élet ilyen 
tulajdonképpen, homok és mész keveréke, 
hordalékföldbe épült alap, régi tégladara
bok, polisztirén, szuperhabarcs, pillanat
ragasztó, velux, műanyaglavór, rongyok. 
Az élet csupa ambíció és rögtönzés. Ezért 
kerül össze két olyan dolog, ami csak a 
vadkapitalizmusban kerülhet össze. Azt 
árulják el, amit a legjobban kívánunk, és 
azt rejtik el, amit az élettől akarunk.

- A z  American Experience kötetedben az 
otthon különböző alakzatait építed fel. Szá
modra m it jelent az otthon? Sikerült tény
legesen hazatérni Amerikából? M it hoztál 
magaddal és m it hagytál ott?

— Az otthon az a hely, ahol a legkevés
bé szenvedsz az elidegenedéstől. Nem si
került hazatérni, mert Amerika a világon 
mindenütt ott van. Csak azért mentem el 
odáig, hogy ezt megállapíthassam. Ott
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hagytam az újjal szembeni félelemnek egy 
részét. Minden jel arra mutat, hogy nem 
létezik semmi új, de én mégis tartok az új
tól. Pénzt hoztam magammal, és néhány 
amerikai versantológiát. De valamelyest 
benőtt a fejem lágya. Olyan volt az a né
hány hónap, mint a katonaság. Sikerült 
végre kilépni egy borzasztóan elnyújtott 
kamaszkorból.

-  Utolsó köteted zárlatában azt mon
dod: „si páná la urmá focul ne va m istül 
si pe női/ ne va despárti ín particule de 
fűm  si ceatä/ care sä hräneascä viitoarele 
sem intii” („és végül a tűz felemészt m in
ket is/ fü st és köd részecskékre oszt el/ me
lyek táplálják majd a jövő' magvait”). Hogy 
érzed, milyen felelőssége van egy költőnek, 
írónak? Mi az, amiről kell és mi az, amiről 
nem szabad beszélni? Mi az, amit szeretnél, 
hogy megmaradjon belőled az utókornak?

-  Szerintem egy költő egyetlen feladata 
az, hogy őszinte legyen saját magával, és 
hogy azt csinálja, ami érdekli és amit sze
ret. Ne írjon társadalmi vagy politikai lí
rát csak azért, mert mondjuk az a divat. 
Beszélni kell mindarról, amit nem egészen 
értünk meg, arról, amiről még senki sem 
beszélt (biztosan léteznek még felfedezet
len zegzugok).

Gottfried Benn azt mondja valahol, 
hogy a költők egy életen keresztül töre
kednek a tökéletességre, és hogy elégedet
tek lehetnek, ha utánuk tíz jó vers marad. 
Én továbbra is túl kevésnek tartom ezt a 
számjegyet. Ez pökhendiségnek tekinthe
tő, de végül is csak a ifjúkor fejetlen ener
giája miatt mondok ilyeneket.

-  Tudom, hogy a lehetetlent kérdezem, 
de látsz-e releváns különbségeket a fiatal 
román és magyar Ura között? Hogy ne a tel
jes irodalomtörténetet próbáljuk meg ösz- 
szehasonlítani, mondjuk a 80-as évek után 
született szerzők tendenciái között vélsz-e 
lényegi különbséget vagy hasonlóságot fel
fedezni?

-  Hát ez tényleg nehéz lesz, teljesen fel
készületlen vagyok. A románoknak nin
csen Bódis Krisztájuk, vagy ha van, akkor 
később jelent meg, nincs Nemes Z. Márki
juk, mert a román költőnek még nem si
került összedobnia a hús és test rögesz
méjét a folklórral, nincsen Orcsikunk, 
de van egy Dán Sociu nevű költőnk. Ez
zel kezdem, az öregebbekkel, hogy leplez
zem nemtudásomat. Sajnos nem olvastam 
elég 1990 után született magyar költőt ah
hoz, hogy megreszkírozhassam a választ. 
Abból pedig, amit olvastam, mindenkép
pen kiéreződik a Zeitgeist. Németh Gábor 
Dávid például bármikor része lehetne a 
Subcapitol generációnak. Nem venné sen
ki észre, hogy magyar.

-  Esetleg tudnál mondani olyan poétikai 
megoldásokat vagy sim án hozzáállásbeli 
sajátosságokat, amit a magyar irodalom el
tanulhatna a románoktól? És fordítva? (Itt 
konkrétan szövegalkotás- és attitűdbeli kü
lönbségekre is gondolok, de akár az irodal
m i élet működéseire, szerveződés, recepció, 
egymáshoz való viszonyok és hasonlók te
kintetében.)

-  Erre a kérdésre sem tudok egyenes vá
laszt adni. Én mindig azért irigyeltem a 
magyar lírát, mert pontosabb, megszorí
tásokra épül, szigorúbb gondolatmenetre 
utal és paradoxális módon hevesebb, na
gyobb őrületet, több tobzódást, magánkí
vüliséget képes kifejteni, mint a román lí
ra. De ez teljesen szubjektív. A román lírát 
pedig azért, mert „lányosabb”, puhább, ir- 
racionálisabb. Talán ebben a sajátos, bal
káni logikában és helyi, hibás bájban van 
valami, amiből a magyar költő tanulhat. 
Van a román költőben egy bizonyos félszeg- 
ség, én azt nagyon szeretem.

Az irodalmi élet: hát a románok jó pár 
nemzetközi fesztivált rendeznek, igyekez
nek felhívni magukra a figyelmet. Manap
ság csak így reménykedhet a költészet a 
nagyobb átjárásban, no meg a fordítások 
által. Jó lenne ezt a kettőt egybekötni va
lamilyen módon. A magyaroknál nem na
gyon vannak ilyen akadémikusabb fesz
tiválok. Viszont Romániában alig van 
slamfesztivál. Van Craiován egy, de az 
nem valami fényes, egyelőre. Akkor az 
ösztöndíjak: Romániában alig van egy-két 
irodalmi ösztöndíj, Magyarországon vi
szont sokkal több. Tehát kölcsönösen ta
nulhatnánk egymástól, minden téren.

-  A z első kötetedben hangsúlyos szerepet 
kapott a család, az apahiány nyelvbe ölté
se, a legújabb verseidben pont a te apasági 
tapasztalatodat tematizálod. Hogyan lehet 
belehelyezkedni egy olyan szerepbe, am e
lyet voltaképp nem tapasztaltál közvetle
nül? Vajon van különbség a rendszerváltás 
után szocalizálódott generáció szülőképé
ben? Van az apaságnak nyelve?

-  Nagyon sokat segít az ösztön az 
ilyen ősi szerepvállalások esetén. Az em
ber egyszerűen belecsöppen. Nem tudom, 
hogy van-e nyelve, de az ember más dol
gokra kezd felfigyelni, mint azelőtt. Eszé
be jutnak régi gyerekdalok. Elfelejtett 
félemlékek világlanak át az agyon. Egy
előre nem tudom, ez hova vezet. Meglátjuk.

-  Idén jelent meg románul Borbély S z i
lárd  Berlin Hamlet kötete fordításodban. 
Milyen a fogadtatása? Mennyire érdeklő
dik a románság a magyar irodalom iránt? 
Es miért pont ezt a Borbély-kötetet válasz
tottad?

-  Egyelőre csak a Facebookon volt va
lami visszhangja. Remélem, az ősz beáll
tával majd beindul az a csöpp kis tragacs, 
a kettébevágott Lástun márkájú verda, 
amit román kritikának nevezünk. A nagy 
nevek iránt volt érdeklődés, lásd Esterhá- 
zyt, Nádast, Krasznahorkait, de talán eh
hez hozzájárult az is, hogy előbb Nyugaton 
figyeltek fel rájuk. A költészet esetében: ha 
Romániában mondjuk 300-400 ember ol
vas kortárs román költészetet, akkor en
nek egyharmada olvas magyar költőt (for
dításban).

Azért választottam a Berlin Hamletet, 
mert a Halotti Pompát nem vagyok képes 
(egyelőre) lefordítani.

-  Hogy érzed, a fordítás befolyásolja a 
költői nyelved? Az, hogy különböző szerzők 
poétikájához kell viszonyulnod, valamiféle

képp lecsapódik az írásaidban? És ha igen, 
kiknek a hatását fedezted fel saját maga
don?

-  Természetesen. Mikor Kemény Istvánt 
fordítottam, rímes verseket írtam, jót tett 
a gyakorlat. Mikor erdélyi magyar köl
tőket, akkor a ritmus, a lélegzetvétel ér
dekelt kiváltképpen. Mikor Borbély Szi- 
lárdot, akkor kezdett jobban összeállni a 
fejemben, hogyan lehetne célszerűbben, 
rendszerezettebben kihasználni a várost 
abban, amit írok.

Rengeteg a hatás és nagyon vegyes, úgy 
érzem. Ha belenézek a magyar költők sze
mébe, lehet, hogy teljesen eltűnök a tük
röződésben. Mikor felfedeztem Parti Nagy 
Lajost, olyan sűrített-telített szövegeket 
akartam produkálni, mint ő. Mikor Petri 
Györgyöt, akkor egy olyan könyv gondola
tával áltattam magam, mint a Magyaráza
tok M. számára. Borbélyt már említettem 
fennebb. Tehát van bennem: Bertók, J. A., 
Ady, Szálinger, Szilágyi Domokos, Pet
ri, Parti Nagy, Borbély, Peer Krisztián, 
Ácsai Roland, Krusovszky, Fekete Vince, 
Kinde Annamária, Bódis Kriszta (lehet, 
hogy ebben a pillanatban felteszed magad
nak a kérdést, hogy vajon ez a tag most 
mit akar, azt szeretné bebizonyítani, hogy 
van gőze a magyar költészethez?), azok a 
rafinált lányok és fiúk a Csend, béke, per
verziók, heppiend antológiából és még foly
tathatnám.

-  Mi az, am it tanácsolnál mindenkinek, 
aki műfordítással foglalkozik, és m i az, 
am it mindenképp megtiltanál m inden for
dítónak?

-  Nem szeretek tanácsokat adni és nem 
szeretek tiltani. Ha nem lennék fordító, 
csak egy jó olvasó, azt mondanám az ille
tőnek, hogy ne fordítson semmi mást azon 
kívül, ami tetszik, mert a végeredményen 
mindjárt meglátszik, ha nem tetszett. Saj
nos ez csak egy ideális világban lehetséges. 
Nem hiszem, hogy van olyan fordító, aki 
kizárólagosan a szívügyeivel foglalkozhat.

-  Két évvel ezelőtt Krusovszky Dénes kér
dezett a Versumon, ahol meséltél az öt
éves terveidről, hogy például szeretnél töb
bet foglalkozni a prózával. Időközben idén 
megjelent az első regényed, ez változtatott 
valamit az akkori Dósa tervein? Hogy ér
zed, az addigiakból m it sikerült megvalósí
tanod és mi az, ami még holtvágányon áll? 
És az elkövetkező öt évben mire szám ítha
tunk tőled?

-  A regény változtatott terveimen, olyan 
értelemben, hogy újabban nagyobb az am
bícióm. Nemcsak költői projekteken gon
dolkozom, hanem prózaikon is. Minden, 
amit eddig elterveztem, megvalósult. Elte
kintve mondjuk attól az önéletrajzi regény
től, amit tizenkilenc évesen kezdtem. Kép
zeld el, az alteregómat Kábelnak hívták...

Egyelőre vissza akarok jutni abba az 
áldott állapotba, amikor még nem tud
tam magamról (talán még elképzelni sem), 
hogy valaha író lesz belőlem. Az volt a leg
jobb. Egy új kiindulópontra vágyom.

ANDRÉ FERENC
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Jean-Jacques Viton 1933-ban született Marseille-ben. Szín- 
házkritikus, költő, fordító. Az A ction  P oétique folyóirat szer
kesztője és számos egyéb irodalmi és színházi lap társalapítója. 
A vers a Je voulais m'en a ller m a is  je  n'ai p á s  bougé c. kötetben 
jelent meg a Gallimard kiadó (Éditions P.O.L.) gondozásában.
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BORDA RÉKA fordítása

J eg y zet
V-Disc (Victory Disc). Az amerikai kormány 1941-ben szerződést kötött a 
lemezgyárakkal, hogy olyan felvételeket készítsenek az Amerikai Hadse
reg számára, amelyekkel növelhetik a katonák morálját. Ezeket a „gyó'zel- 
mi lemezek” címkével láttak  el.

HELIKON —

Berszán Zsolt alkotása



BOGDÁN LÁSZLÓ

Az Ezüst Páholy zavaros ügyei (III.)
R é s z le t  A katona és a démon c ím ű  r e g é n y b ő l

(folytatás előző lapszámunkból)

— Eltussolják? — Az őrnagy komoran bá
mul ránk, de mieló'tt valaki válaszolhat
na, meghalljuk a helikopter dübörgését. 
Három perc múlva jelenik meg a kime
rült tábornok.

-  Hát nem ment könnyen -  kezdi 
gondolom, el tudják képzelni. Kohl kan
cellár felháborodott, az elején azon a vé
leményen volt, hogy vállalja a botrányt, 
hozzuk nyilvánosságra az ügyet, ezek a 
perverz disznók lakóijának meg. Az Ezüst 
Páholy-tagok közt számtalan politikai el
lenfele is volt, elkapta a lenszíj. De a fran
cia elnök meggyőzte, hogy talán mégis 
jobb, ha nem verjük nagydobra az egé
szet, az egész politikai elitet lejáratná! Vi
szont egy hét alatt ő maga rendezheti le 
az ügyet, vigasztalta a hümmögő Kohlt. 
Minden politikai ellenfelével, akik any- 
nyit bosszantották az elmúlt években, 
magyaráztam késó'bb én is, és bele van
nak keveredve, személyesen közölheti a 
jelenlétemben a döntést, miszerint saját 
érdekükben, azonnal kérjék a nyugalom
ba vonulásukat. Aki vonakodik, nézett 
rám a kancellár, annak megmutatjuk a 
dokumentumokat, és ha ez sem győzi meg 
őket, akkor a videófelvételeket is, ezekről 
közben a titkárságon a személyi titkárom, 
akiben megbízunk, másolatokat is készí
tett. Azonnal hívtuk az angol miniszter- 
elnököt, vele könnyebben ment. Angliá
ban tizennyolc felelős beosztásban lévő 
személy volt belekeveredve a sátánista

Ionéi Mihai alkotása

szekta piszkos ügyeibe, és hat célszemélyt 
hálóztak be. Megkértük a miniszterel
nököt, hogy nézzen ezeknek is a körmé
re, és semmivel sem törődve követelje, 
hogy ők is kérjék a nyugalomba vonulá
sukat. Futárpostával küldjük a fotókat, 
a videófelvételeket és a dokumentumo
kat. Minden adu a kezében van, legyen 
könyörtelen. Könnyen ment a holland mi
niszterelnökkel is, tizenkét holland politi
kus és iparmágnás érintett, és ötöt vettek 
célba. Őket azonnali hatállyal elintézik. 
És most, pillant ránk, közlöm az ügyész 
úrral és az őrnagy úrral, most már ez
redes — mosolyog az elképedt Wimre —, 
hogy a miniszterelnökük, az Ezüst Pá
holy ügyében végzett munkájukért, azon
nali hatállyal kinevezi Dirket Hollandia 
államügyészévé, és az őrnagy urat so
ron kívül előléptetve ezredessé, Hollan
dia rendőrfőkapitányává. Könnyen ment 
a norvégekkel is, kilenc norvég politikus 
van belekeveredve az Ezüst Páholy ügye
ibe, és tíz célszemélyt hálóztak be. A svéd 
miniszterelnökkel is könnyen ment, neki 
is politikai ellenfelei vannak a politikusok 
között, és abban is megegyeztünk, hogy 
a tizenhét behálózott célszemély is azon
nali hatállyal kérje a nyugalomba vonu
lását, nekik is futárpostával küldjük a 
dokumentumokat, a fotókat és a videó
felvételeket. A dán miniszterelnökkel is 
könnyen ment, néhány politikus és egy 
iparmágnás van célkeresztben s néhány 
célszemély. Ezeket, mondotta a dán mi
niszterelnök, elintézzük. Saját érdekük
ben hallgatni fognak. Utána visszahívta 
Mitterand, közben értesült, hogy miről 
van szó, tanulmányozhatta az átküldött 
dokumentumokat, értesülhetett, hogy kik 
is azok a politikusok, akik bele vannak 
keveredve az Ezüst Páholy ügyeibe, el
képedt, üvölteni kezdett, és azt mondta: 
igen, hozzuk nyilvánosságra, kedves Hel
muth, ha azt akarták ezek a disznók, ak
kor legyen botrány! Kohl ekkor már meg
nyugodott, és megnyugtatta, hogy már 
nem lehet, beszélt az angol, a holland, 
a norvég, a svéd, a belga, a dán minisz
terelnökkel is! A francia politikusok közt 
természetesen az elnök politikai ellenfe
lei is ott vannak, és ő maga alázhatja po
rig őket, amikor közli velük, hogy a sa
ját érdekükben kérjék a felmentésüket és 
vonuljanak nyugalomba, s azonnal tűzze
nek a közéletből, ahova akarnak. És a cél
személyek is, akiket már behálóztak. Ne
hezen lehetett meggyőzni az elnök urat, 
de végül is sikerült. Úgyhogy a kancel
lár úr üdvözletét küldi, Martin urat, akit 
személyesen ismer, kitüntetésre terjesz
ti elő az Ezüst Páholy szekta felderítésé
ben végzett munkájáért! S azt is terve
zi, hogy valamikor novemberben, amikor 
mindannyian itthon lesznek, majd meg
látogatja önöket, és egy napot tölt körük
ben, s azt szeretné, ha Carmen asszony és

Anka kisasszony bemutatnák a balettet, 
és szeretné megnézni a Rodica asszony 
rajzait is. Szeretne megismerkedni önök
kel. Egyet nem értett, mit kerestek önök 
itt — pillant az előre hajoló Badeára és a 
komor Irimescura —, egy volt szekustiszt, 
aki 1988-ban disszidált, átállt, s jelen
leg CIA-ezredes, s egy ma is aktív román 
hírszerzőtiszt, egy volt FSZB- és egy volt 
CIA-ügynöknő, Natasa és Evelin kisasz- 
szonyok, pontosan akkor, amikor leleplez
ték az Ezüst Páholyt.

Elmondottam neki, vendégek voltak 
mindannyian, a háziasszony kiállítására 
és Anka kisasszony balettbemutatójára 
hívták meg önöket. Érdekelte az is, ki 
volt Rodica asszony édesapja. Elmondtam, 
amit tudok, ő is Romániából disszidált 
még a hatvanas évek elején, ügyvédként 
egy nagy brüsszeli irodához került, s a 
dél-afrikai unió állampolgárainak jogi 
képviseletét vállalta fel, és az Európában 
élők dél-afrikai kapcsolataira, követelé
seire specializálódott. Régóta alvó perek 
éledtek fel, ért is el bizonyos sikereket, 
s amikor a nyolcvanas évek elején nyu
galomba vonult, Nürnbergbe költözött s 
megvásárolta ezt a kastélyt, hiszen nagy 
műgyűjtő volt, tér kellett a gyűjteménye 
mintadarabjainak kiállításához. Vele is 
szeretne megismerkedni, élénkült fel a 
kancellár. Ez sajnos lehetetlen, mondot
tam, már elhalálozott. És a holland rend
őrtiszt és Friesland főügyésze mit kere
sett pont akkor itt? Őket is meghívták, 
jelentettem, s elmeséltem, miért is me
nekülnek maguk Wimmel. A frieslandi 
rendőrkapitánnyal akkor ismerkedhet
tek meg, amikor Strigoi, egy volt román 
szekustiszt, aki jelenleg az orosz ru lett
ből él, megtámadta önöket Harlingen 
melletti házukban, mert rá  akarta  ten
ni kezét a birtokukban lévő s a román 
kommunista börtönviszonyokat leleple
ző dokumentumokra, hogy zsarolhassa 
volt kollégáit, akik 1990-ben nem igazol
tak  az új szervezetbe! Strigoi, ez bece
név ugye, kérdezte. Igen, állítólag vám
pírt jelent, az úriembernek ugyanis egy 
vágás van a jobb arcán, és ez felismer
hetővé, azonosíthatóvá teszi. Még fiatal 
kopó korában, 1949-ben vallatta grivicai 
mesterét, aki a kommunista mozgalom
ba beszervezte, s amikor ütlegelni kezd
te Strigoi, egy szadista vadállat, a kétmé
teres férfi felháborodott, mellen ragadta 
és kivágta az ablakon. A harmadik eme
leten volt a kihallgatószoba, Strigoi nem 
zuhant ki, viszont összevágta az arcát. 
Különben az Ön által ismert Martin urat 
is ő vallatta, és vascsővel törte el a lábát. 
Saját bevallása szerint 42 embert ölt meg. 
S hogyhogy az orosz rulettből él? Az mi, 
érdeklődött Kohl. Elmondottam, hogy eu
rópai nagyvárosok zártkörű klubjaiban 
divatba jövő társasjáték. A két delikvens 
egymással szemben ül egy pódiumon, 
kezükbe adnak egy-egy forgópisztolyt, 
az úri közönség fogad, akár a kutyavi
adalokon, azután a bíró egy-egy golyót 
ad a versenyzőknek, akik megpörget
ve a coltokat, a jelre, saját fejükhöz ta r t
va húzzák meg a ravaszt. Az egyik meg
hal, a másik lelép a pénzzel. Ez a Strigoi
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17 ilyen menetet élt túl, háromszor ju t
va el a három golyóig, amikor a túlélé
si esély 50 százalék. Elmondta az írónak, 
hogy lám, nem volt igaza annak a filozó
fusnak, akit vallatott, s megkérdezte tőle, 
hogy van-e Isten. A filozófus Nietzschét 
idézte, aki szerint Isten meghalt. Talán 
mégsem, hiszen kétségtelenül akar tő- 
le valamit, ha ő a gyilkos, aki 42 embert 
vert agyon, s még mindig életben van! S 
ezt az egészet hogyan tű ri a rendőrség. 
Nyomon vagyunk, nyugtattam meg, de 
állandóan változtatják a játék színtereit. 
Nálunk is vannak ilyen oroszrulett-mér- 
kőzések? Hogyne, bólintottam, például 
Hamburgban. Mindjárt gondoltam, vörö- 
södött el a kancellár, és tovább nézeget
te az Ezüst Páholy orgiáin készült fotó
kat, amelyeken jól felismerhetők voltak 
politikai riválisai. Na, ennyi, amit egy
előre mondani szeretnék. Ne csodálkoz
zanak, hogy mindezek után a kancellár 
úr szeretné megismerni a társaságot. Jaj, 
igen, és külön arra kér, hogy ismertes
sem meg majd Boticselli úrral, hisz so
kat hallott róla.

— El sem képzeli a tábornok úr — ve
szi át a szót az őrnagy —, hogy milyen 
munkát végeztek a kastélyban tartózko
dók! Ha nekem ilyen akciócsoportom len
ne, nem itt tartana a holland rendőrség a 
bűnügyek felderítésében! -  Ne felejtse el 
azért, itt volt Natasa kisasszony, Szergej 
fogadott lánya, a „bőrruhás amazon”, itt 
volt Evelin kisasszony, az ön főnökének 
a lánya -  pillant Badea ezredesre - , aki 
szintén nem kezdő a szakmában, és hal
lom, itt volt Doina kisasszony is, Irimescu 
tábornok jobb keze. — Szintén kitett ma
gáért — mondja az őrnagy. — De a többi
ek is! Hát a költő, a hajóskapitány, Car
men asszony, Anka kisasszony, Rodica 
asszony igazán nem titkos ügynökök, és 
a többiek: Iuliu Vlad, Románia és Euró
pa egyik legismertebb szobrásza? Vagy 
A rtúr Boticselli, nyugalmazott kormá
nyos sem az. Soroljam még? -  Olyan pon
tosan és precízen dolgoztak -  fejtegeti az 
ügyész - , hogy szinte hihetetlen! -  Nem 
ajánlott nekik munkát? -  kacag a tábor
nok és az őrnagyra néz. -  Őket nem lehet 
megvenni, azonkívül más elképzeléseik 
vannak, de megígérték, bármilyen nehéz 
ügyben ezután is a segítségünkre lesz
nek. -  És ezt önnek is megígérhetjük, tá
bornok úr -  emeli fel a poharát dédapám. 
-  Akkor a győzelmünk örömére, uraim! -  
Egymáshoz érintjük poharainkat. -  Nem 
is hiszitek el, milyen nehéz napunk volt! -  
És te sem, kedves barátom, hogy nekünk 
milyen nehéz napjaink voltak! -  Ha tud
ná, gondolom, hogy még egy kábítószer
csempész bandát is felderítettünk, itt 
helyben kővé dermedne, akár a Medúza 
pillantásától a Perszeuszra és Andromé- 
dára rohanó katonák! De ezt nem tudhat
ja meg soha, ez a mi titkunk marad! Még 
iszunk egy korty vodkát. -  Beszéltem az 
ön főnökével is -  pillant álmatagon a tá
bornok Badea ezredesre - , elképedt. Majd 
vigye a dokumentumokat, kap másolato
kat, és számoljon be neki is. Megnyugtat
tam, jelenlegi információink szerint ame
rikai állampolgárok nincsenek az Ezüst

» » >  folytatás az 5. oldalról
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Páholy tagjai között, te pedig, ezredes úr, 
mindent elmondasz neki, én már megelő
legeztem, hogy büszke lehet a lányára. 
Evelin kisasszony is fantasztikus mun
kát végzett a többiekkel együtt. Natasá
val... Kivel? -  döbbent meg, a Szergej lá
nyával? De megnyugtattam, már nem a 
hidegháborúban élünk, egy orosz és egy 
amerikai ügynöknő példásan működ
tek együtt, és segítettek felderíteni ezt a 
komplikált ügyet, amiből csak azért nem 
lesz botrány, mert... Gondolom, mondta 
a főnököd, és vár, érdeklik a részletek. — 
Igen -  mondja Badea ezredes - , a rész
letek, hiszen az ördög a részletekben 
bújkál. Holnap megyek és beszámolok 
neki mindenről. Elmondom azt is, hogy 
ilyen emberekkel, mint az itteniek, a lá
nyán és Natasa kisasszonyon kívül még 
mások is közreműködtek az egész borzal
mas ügynek a felderítésében, én még nem 
dolgoztam együtt! — Vegyük dicséretnek?
-  néz rá János, és teletölti a poharakat. -  
Vedd dicséretnek! Miért ne? Hiszen meg- 
érdemlitek! Napok óta ezen fáradoztok, 
magatokat nem kímélve, hisz nektek is 
úgy hiányzott ez, mint egy deszkaraktár
nak a tűz! -  Legyint. -  Na, jó -  mondja 
a tábornok - , túlvagyunk rajta, és most 
mehetünk vacsorázni. Szeretném megis
merni a társaságot.

Lemegyünk az ebédlőbe. -  Trombitáld 
össze a társaságot, édes Ibolyám -  pil
lant rá Ödön von Boticselli. -  Most ne öl
tözzenek ki, a tábornok úr is magánem
berként van jelen. Meg szeretné ismerni a 
többieket is. Persze a te pozíciódban, ba
rátom, nem létezik magánélet, de azért 
erre az estére, gondolom, te is elenged
heted magad.

Sorra szállingóznak be a többiek is. 
A tábornok feláll, mindenkivel kezet szo
rít, a hölgyeknek kezet csókol. — Rólatok
— pillant Vladra és Dorelre —, a legjobba
kat hallottam. Ha nekem ilyen embereim

lennének, mint ti vagy mint Natasa, Eve
lin vagy Doina kisasszonyok, akkor a né
met bűnüldözés sem itt tartana! — nevet. 
Vacsora után az urak elvonulnak a hall
ba beszélgetni, s mi végre lemehetünk az 
uszodába. -  Ennek vége -  mosolyog Na
tasa - , éjfél fele majd Ödönnel megpró
bálunk beszélni azokkal a díszpintyek
kel. Később felmegyünk, a tábornok az 
ezredessel, Irimescu tábornokkal, az őr
naggyal, az ügyésszel, Jánossal beszélget. 
Amikor észrevesznek, lelkesen intenek. -  
Nem tudtam megbízható tájékoztatást 
adni arról -  fordul felém a tábornok 
hogy kicsoda is volt ez a Crowley, ezeknek 
az ezüst páholyos idiótáknak, Bestiának 
és a társainak a mentora. Szakértőink 
össze-vissza beszéltek, nem rajzolódott 
ki egy megbízható kép. Egy fantomkép -  
kacsint Badeára. -  Ő majd összefoglalja, 
íróként is foglalkozott már vele -  legyint 
Badea. — Crowley m ár fiatal korában, 
cambridge-i egyetemi évei során kitűnt 
bizarr szokásaival. Két dolog izgatta: a 
hatalom és a misztika, ugyanakkor fel
tűnési viszketegségében előbb sakkvi
lágbajnok akart lenni, majd megmászta 
a Himalája második legnagyobb hegy
csúcsát. A Mount Everest a múlt század 
végén még zárva volt az európaiak előtt. 
Misztikus őrjöngésekbe esett, 1904-ben 
nászútján, egy kairói szállodaszobában 
éppen Thot egyiptomi istent akarta meg
idézni, amikor mellette álmodozó felesége 
transzban vezette a szálloda melletti mú
zeumba, Hórusz szobra elé. A Sólyomis
ten kiállítási száma 666 volt, ettől beger
jedt, s akkor kezdte önmagát Fenevadnak 
nevezni, hiszen ez a Fenevad száma, el
hitte, szóban, írásban hangoztatta, hogy 
ő az új Antikrisztus. Még egyetemista 
korában tagja lett egy Arany Hajnal ne
vű angliai okkultista rendnek, itt is ha
talomra tört, de a rend akkori vezetője, 
Yeats, a költő nem bízott benne. Egyipto
mi útja után, Ezüst Csillag néven egy új 
rendet is alapított, majd ő lett a szabad- 
kőművesek keleti Templomának angliai 
vezetője. 1910-ben Isztambulban egy tá r
saságban megjósolta, hogy véres háborúk 
következnek, a megidézett Mars Isten el
mondta, hogy Törökországban hatalmas 
változások lesznek, s az Osztrák-Magyar 
Monarchia megsemmisül. A háború után 
követőivel Szicíliába ment, de hírhedt or
giái miatt Mussolini igen ham ar eltaná
csolta Szicíliából, így Londonban foly
ta tta  tevékenységét. Botrányok, sikerek 
keresztezték útját. Húszéves kora óta je
lentek meg könyvei, ezek nagy része má
gikus prófécia, misztikus bla-bla, okkul
tista, féktelen, exhibicionista őrjöngés, 
de érdekes a Thot istent megidéző köny
ve, egy Aiwaz nevű szellem hozta össze 
őket, aki egész életében segítette, és a 
kabbalája. Holdgyermek címen egy misz
tikus regénye jelent meg. A holdgyermek 
mágikus képességekkel rendelkezik, és 
át akarja alakítani a világot, követői az 
Antikrisztust látták bele. Leghíresebb 
alkotása, a Törvények Könyve, amelynek 
első fejezeteit még Rose, a felesége kezd
te diktálni neki, transzban, az egyipto
mi szállodai szobában. Ebben azt fejtege
ti, hogy az autonóm, modern személyiség 
semmifajta rendszerbe nem illeszkedhet
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bele, számára nincsenek törvények, sza
bályzatok, mindent fel kell rúgnia és el
képzelései szerint kell élnie. Ez a könyve 
az anarchisták bibliája, óriási hatást vál
tott ki. Ténykedései során Crowley állan
dóan azt állította magáról, hogy Aiwaz 
nevű démonán keresztül kapcsolatban 
áll a túlvilági szellemekkel. Bestiával, 
a Németországban 1952-ben alapított 
Ezüst Páholy vezetőjével még a harm in
cas években ismerkedett meg, a támoga
tója lett. Miután Crowley 1946-ban el
tűnt, holttestét soha nem találták meg. 
Bestia sokáig várta, de a Fenevad nem 
jött vissza, ekkor alapította meg mento
ra szellemében a rendjét. A többit már 
nagyjából tudja a tábornok úr. — Igen, 
de mivel nyerte meg a mi politikusain
kat, iparmágnásainkat? Ezekkel a misz
tikus halandzsákkal? -  Nézze, tábor
nok úr, legyint dédapám, a mai emberek 
unatkoznak. Bestia mentora a Fenevad, 
Crowley szellemében, a beavatottak
nak valami mást kínált, valami izgal
mat. Az első orgiákon valószínű eksztati
kus örömmel vettek részt. A szertartások 
után mindig lefejeztek egy ártatlan áldo
zatot, a résztvevők meztelenre vetkőztek, 
vérrel fröcskölték be egymást, amint az 
a felvételeken és a videókon is látható, 
és azután kezdetét vette a fékezhetetlen, 
vad bacchanália, mindenki mindenkivel 
szeretkezett, Crowley és emberei nem 
véletlenül fotózták, majd videózták őket. 
Hiszen tudták, előbb-utóbb sokan meg
unják, megundorodnak, megijednek, ki 
akarnak lépni, és kézben akarták ta rta 
ni őket. Az Ezüst Páholy egész rendszere, 
amint az az iratokból is kiderült, a zsa
roláson alapult. Ennyi, amit elmondha
tok erről a mágusról, a Fenevadról. Vi
szont nagyon vigyázzanak Bestiára, főleg 
rá, de a többiekre is, ólomkamrában kell 
tartan i őket, hogy ne egyesíthessék ere
jüket, mert együtt nagyon veszélyesek.

Megjelenik Vlad, és int nekem. Bocsá
natot kérek az uraktól és kivonulunk a 
haliból. -  Natasa az előbb ment fel, most 
beszélnek a kábítószercsempész ban
da tagjaival. Annyit elárult már Nata
sa, hogy csak a négy főkolompos tud a 
rejtekhelyről, a többiek és a dílerek nin
csenek beavatva, fogalmuk sincs, hogy 
a banda vezetői pontosan hol tárolják a 
kábítószerkészletet. Most velük próbál 
kapcsolatba lépni az öreg, súgta Natasa, 
nem lesz nehéz, mert már felfedezték ál
lítólag, hogy a nürnbergi kastély egyik 
pincéjéből az alagútba vezető csapóajtó, 
melyen át ők is közlekedtek és az alag- 
útban rejtették el a szállítmányokat, le 
van zárva, és őrjöngnek. Hamarosan azo
nos hullámhosszra kerül velük, akkor pe
dig a sorsuk megpecsételődött. — Felme
gyek a könyvtárba. Natasa és Ödön von 
Boticselli ott ülnek, egymásba kapcso
lódik a tekintetük. Natasa int, hogy ül
jek le. Ebben a pillanatban meghallom, 
amint dédapám beszélni kezd a négy fő
kolompossal. Elmondja nekik, hogy jöjje
nek az egyik templom előtti térre, ahol 
a szárnyas rakétára emlékeztető szobor 
található. Egy negyedóra múlva két ügy
nöke ott találkozik velük. — Vegyetek fe
kete nadrágot és fekete inget, fekete ka
bátot, mert hűvös lesz ott -  néz rám és

Natasára. -  Ti mentek és tárgyaltok ve
lük, de azalatt én már akcióba lépek, 
gyengülni fognak, aztán majd meglátjá
tok, mi történik. -  Felmegyünk, átöltö
zünk, lesietünk a garázsba, Natasa ki- 
farol a dzsippel, beülök melléje, Dorel is 
be lehet avatva, mert már nyitja a kaput.
-  Sok szerencsét! Fegyvert nem visztek?
-  Nekünk nem kell fegyver -  legyint Na
tasa - , én magam vagyok az élő fegyver!
-  Tíz perc múlva megérkezünk a térre, 
egy mellékutcában parkol, kiszállunk, 
odamegyünk a szökőkúthoz, leülünk a 
szélére, nézzük a választófejedelmeket. 
Hamarosan megjelenik négy zavaros te
kintetű, magas férfi. -  Mi vagyunk a ve
zetők -  mondja az egyik és ránk pillant -, 
csak mi tudunk a rejtekhelyről. Miért 
vettétek el, ami a miénk? — Nem vettük 
el -  fintorog Natasa. -  Pusztán egyet te t
tünk, lezártuk az alagutat, ami viszont 
a miénk, hiszen a kastélyunkba vezet. 
Világos? -  Igen, de mi lesz a kábítószer
rel? — Azt, ha alkut kötünk, természete
sen majd visszakapjátok. — Mit kívántok 
cserébe? — kérdezi az egyik főnök. — Meg 
is ölhetnénk titeket, tudod? -  Ti? — nevet 
rá Natasa. -  A kezed sem tudod felemelni, 
szépfiú! -  A férfi megpróbál pisztolyához 
kapni, de képtelen megmozdítani a kezét. 
Ijedten bámul Natasára. -  Nos, tehát, le
szálltok rólunk és elfelejtetek. Gyere 
ide, térdelj elém. És ti is térdeljetek le. — 
A másik három férfi is engedelmeskedik, 
kábán térdelnek Natasa elé. Szétnézek. 
A téren alig lézengenek, valószínű, nem 
keltünk feltűnést, éppen elég infantilis 
turistát láthattak már a nürnbergiek az 
elmúlt esztendőkben. Natasa, a főnök és 
egy másik férfi, én a két társuk homloká
ra teszem a kezem. -  Mindent elfelejtetek
-  mondja Natasa —, azt is, hogy valaha 
kábítószercsempészettel foglalkoztatok! 
Mindent! Azt is elfelejtitek, hogy hol van 
elrejtve a készlet! Azt is elfelejtitek, hogy

valaha Nürnbergben jártatok! Most ki
mentek a repülőtérre, felszálltok az első 
repülőre, nem kell jegy, nem fognak fel
tartóztatni. Elutaztok Egyiptomba, és 
Kairóból majd oda mentek, ahova akar
tok, hiszen a bankszámláitokhoz nem 
nyúlunk, de Németországba és Európába, 
saját érdeketekben soha ne térjetek visz- 
sza! Értitek! Soha! Hiszen a saját bandá
tok tagjai számolnak le veletek, ők nem 
tudnak a rejtekhelyről és azt hiszik, ti 
akarjátok megvezetni őket. Ha élni akar
tok, valahova a Kajmán-szigetekre vagy 
a Kanári-szigetekre menjetek, pénzetek 
van elég. Nem sajnállak benneteket! Ki
tűntök a képből! Megértettétek? -  Meg
értettük! -  mondja a férfi, és lehajtja a 
fejét. Natasa és én felállunk. — Üljetek le 
a választófejedelmek elé, a medence szé
lére, és aludjatok! Szép álmokat! Hajna
li ötkor indul a repülő, de addig odaér
tek. -  A négy férfi leül, ránk bámulnak 
és lehorgad a fejük. Natasa még egyszer 
sorra ráteszi a kezét a fejükre, valamit 
mormog. Megfordulunk, kezet mosunk a 
szökőkútban, papírzsebkendővel törül- 
getjük meg. -  De azért ne érj hozzám, 
olyan volt az érintésük, mind a hüllőké
-  mondja és felkacag. Gumikesztyűt ve
szek elő, felhúzzuk, megfogom a meleg 
kezét, elsétálunk a mellékutcáig. Vissza
nézek, bekeretezem a négy alvó férfi lát
ványát, ahogy a szökőkút peremén alsza
nak, és látom, hogy csavargók jelennek 
meg, valószínű, ki akarják fosztani őket. 
Natasa is visszapillant. A csavargók h ir
telen megfordulnak s rohanni kezdenek.
-  Na, nem! Ez nem volt benne a pakli
ban -  sziszegi hogy még ki is rabolják 
őket! Hova süllyedt Nürnberg is, eszmé
letlen! A férfiakra néz, felállnak. -  Indul
jatok -  mormogja - , kevés az időtök, fiúk!
-  Beülünk a kocsiba, még látom, ahogy 
támolyogva, egymásba kapaszkodva elin
dulnak az átláthatatlan jövő felé.
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CODÄU ANNAMÁRIA

A totalitás felé
Emléket állít; tanúságtétel, fikcionali- 

zált korrajz, egy viszonylag kevéssé is
mert korszak lenyomata (vő. a borítón lé
vő halvány rózsalenyomattal). Az Omerta 
valódi ínyencség azok számára, akik isme
rik Kolozsvárt, s elképesztő az a türelem, 
szorgalom, alaposság, korrektség és a sze
replőiért vállalt felelősség, amellyel az író 
megteremti-idézi az 1950-es évek hangu
latát, a mainstream történelmi tudásunk 
által beárnyékolt mikrotörténeti narratí- 
vák világát. A négy részre osztott regény 
négy elbeszélője rendre: Kali, az agresszív 
és elnyomó férjétől elszökő széki asszony, 
aki Vilmoshoz áll be cselédnek; a rózsane
mesítő autodidakta Vilmos, akit a rendszer 
felemel, a micsurini elvek szerint működ
tetni kívánt kutatóintézet élére állít; An- 
nuska, egy fiatal hóstáti lány, Vilmos sze
retője, akinek az életformáját (földművelés, 
állattartás, piaci árulás) fokozatosan nehe
zíti meg részeges apja, illetve lehetetleníti 
el a szocialista rendszer; valamint Eleonó
ra nővér, Annuska testvére, ferences rendi 
apáca, akinek hat év börtönbüntetés letöl
tése után szabadulva hallgatási parancsot 
(omertát) kell aláírnia. Háttér pedig a ro
mániai szocializmus egyre erősebb meg
alapozásának korszaka.

Lendületes, élvezetes, finom humort sem 
mellőző stílusú elbeszélővel indít a regény, 
akinek sorsa, panaszai, sztereotip véleke
dései mindvégig érdekesen szövődnek egy
másba. A második könyv visszavesz eb
ből a befogadói élményből, a harmadik 
és negyedik rész visszanyeri érdekessé
gét és erejét. Úgy tűnik, már konszenzus 
a regény recepciójában, hogy Vilmos köny
ve meglehetősen vontatottá válik egy idő 
után. (De vajon az unalmas, rögeszmés 
embernek nincs ugyanúgy joga beszélni? 
Ne hallgassuk meg az unalmas embert?) 
A monotonitás forrása nemcsak Vilmos ró
zsa iránti megszállottsága s az, hogy sem
mi más nem érdekli igazán ezen kívül, s 
így minden egyéb történést, a közéleti-po
litikai élet eseményeit mintha azért foglal
ná bele a szólamába, hogy legyen letudva 
— a szerkezet is aránytalanná válik. Itt tű
nik szembe először a teljes regény túlírt
sága is. Például, ha „talált történetekként” 
gondolunk a négy részre, amint az író az 
interjúkban beszél róluk, ahhoz túl meg
szerkesztettek, lekerekítettek a szólamok, 
miközben legtöbbször az előbeszédszerű- 
ség a jellemzőjük -  például egy-egy rész
letet többször megemlít egy-egy szereplő, 
mintha elfelejtette volna, hogy már volt szó 
az adott dologról.

A négy szereplő énelbeszélése ellenáll 
a műfaji besorolásnak (hol belső, hol kül
ső monológként viselkedik a szöveg, néhol 
visszatekintő és összegző, számvetés jelle
gű, mint az önéletírás, máskor pedig mint
ha tudatfolyamszerű lenne, az éppen zajló 
események kommentárja) — ez az ellenál
lás viszont végül is nem áll útjában annak, 
hogy Kali, Vilmos, Annuska és Eleonóra 
egymással többé-kevésbé összefonódó élet
útja kidomborodjék, és az olvasó számára

emlékezetessé váljék. A terjedelmesség és 
alaposság viszont némi mellékhatást is ki
vált, amennyiben kiszámítottsága az ér
telmezési keret kontrollálásának szimp- 
tómája. Némely szövegrész vagy poétikai 
megoldás ugyanis mintha annak biztosítá
sa lenne, hogy amit az alkotó „beletett” a 
regénybe, azt az olvasó feltétlenül képes le
gyen „kivenni” belőle, s így kényelmessé te
szik a befogadást. Ilyen funkcióban lép fel 
például a regény címe az alcímmel együtt; 
de a szereplők egy-egy kommentárja a kor
szak ép ésszel szembemenő gyakorlatát il
letően is gyanúsnak tűnhet, meglepően 
reflexívnek önmagukhoz képest, például 
amikor Kali kommentálja az újságok és a 
saját mindennapjai közötti párhuzamossá
got -  a Tompa Andreával való interjúk ol
vasása után nem lehet nem rezonőrként ol
vasni a szereplőket ilyen mozzanatokban. 
A regény egyoldalas összegző zárlata a sze
replők további sorsát illetően is elmarad
hatott volna talán, így a kíváncsiságunk 
kielégítésén és az író szereplőihez való ra
gaszkodásának kifejezésén túl nincs sok 
funkciója.

A regénynek az általam problemati
kusnak tartott pontjai a totalitásigényből 
származhatnak, ez az igény azonban egy
úttal a regény legtermékenyebb rétegeinek 
a forrása is. Ennek köszönhetően a fent 
említettek „szépséghibák” maradnak, mi
vel a mű részletgazdagsága és terjedelme 
lehetővé teszi többféle összefüggés műkö
dését a kevésbé látványosan kidomborított 
elemeken kívül is. Ezekből számos aspek
tussal foglalkozott már a kritika, például 
a monológforma-hallgatások-ötvenes évek 
viszonyával Keresztesi József (A z  Omerta 
margójára, Műút 2017062), a dokumenta- 
rista irodalom sajátosságai felől elemez 
Sipos Balázs (Gátá, revizoronline.com), 
az ÉS-kvartettben Deczki Sarolta, Takáts 
József, Szilágyi Zsófia és Károlyi Csaba 
beszélgetése főként a szerkezeti megoldá
sokra éleződik ki, Bódi Katalin identitás
regényként olvassa a művet (A rózsa neve, 
kulter.hu) stb.

Az egyik legizgalmasabb szálnak a „sze
repeltetett” műfajok összefüggésrendszerét 
látom. Egyrészt megjelennek az oralitás 
műfajai, amelyek felkínálják a lehetősé
get a szubjektivitás számára is, „személy
re szabhatóak” -  Kali meséi, az imák (Ele
onóra épp a kötött imákat kedveli, viszont 
testvére, Annuska beszéde a halott édes
anyjához is imaszerű), az állatokhoz való 
beszéd Annuska esetében, a vallomássze
rű megnyilatkozások. Ezek mind valami
lyen más realitásból/hoz, valamilyen más 
realitáson átszűrve szólnak, ugyanakkor 
egy saját világba való menekülési stratégi
ába is beágyazódik a használatuk. (Vilmos 
esetében a menekülés a művészet, jobban 
mondva a rózsában és a rózsanemesítésben 
megtestesülő saját szépségelmélete -  „Ne
künk a komplikált egyszerűséget kell ke
resni, ez a filozófiám” -, mert amúgy sem 
a színházat, sem az irodalmat nem iga
zán kedveli vagy érti, csak bosszankodik 
rajtuk.) Másrészt a hivatalos műfajok ob
jektív, felülről irányított használata válik 
mindennapivá az életükben, főleg Vilmos 
esetében, aki a rendszer önlegitimációja 
számára egyre fontosabbá válva folyama
tosan (ön)életrajzok írására kényszerül, il

letve pártbeszédek, gyűlések, „szintézák” 
hallgatására. Természetesen nemcsak ne
ki lesz szekus dossziéja, hanem a börtön- 
büntetésre ítélt Eleonórának is. Ezeknek 
a hivatalos műfajoknak a közös vonása, 
hogy akár írottak, akár szóbeliek, mind 
elfednek valamit, s nem véletlenül kelte
nek idegenségérzetet, sőt, a személy önma
gától való elidegenedésének is eszközeivé 
válnak („Mintha egy idegenről olvasnék”, 
„mert akkora doszárom van, egész életem
be nem történt énvelem annyi, mint abba a 
doszárba, ami mind bele van írva”). Érde
kes ehhez hozzáolvasni Cristina Vatulescu 
tanulmányát1 a romániai titkosszolgála
ti dossziékról, amelyben arra a következ
tetésre jut, hogy a dosszié kísérletet tesz 
alanyainak az újraírására, életrajzként ol
vastatja magát, és a szintézis része valami
lyen ideológiai klisére redukálja az alanyát, 
amelynek aztán igyekeznek megfeleltetni 
utóbbinak a tetteit és vallomásait. „így te
hát kezdettől fogva az egyén két portréja 
-  a titkosszolgálat elmosódott bűnöző-for
gatókönyve és az áldozatnak saját életéről 
alkotott szubjektív felfogása -  feszült egy
másnak.” (Uo) Az Omertában nemcsak a 
bűnösnek vélt személynek a leíráshoz va
ló hozzáigazítására van példa; Vilmos élet
rajzát is hozzáigazítják a saját propagan
dájukhoz, mint akit az előző rendszer nem 
segített, de a jelenlegi felismeri az ilyen au
todidakta nagy koponyát és sikeressé te
szi -  az ebből származó dilemma az autodi
dakta művész és az őt öncélúan kihasználó, 
de egyúttal támogató rendszer viszonyát il
letően a regény egyik legerősebb fókusza.

Ezek a műfajok változatosságuk ellené
re keveset mutatnak meg az egyén életé
ből, csak egy-egy aspektusát (legyen az a 
lelki élet, a vágyak világa, a szakmai ha
ladás stb.) fedik le. Mintha a négy monológ 
épp ezeket kívánná integrálni az énnek egy 
minél teljesebb és hitelesebb megrajzolása 
érdekében -  ötvöződik a mesemondás, ima, 
dossziés anyag a pontosabb életrajzi moz
zanatok dokumentálásával. Az egyes köny
vek ellenpontozzák is egymást: ha Annus a 
dialógushiányt érzi a vallásban, Eleonóra
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az Istenhez való beszédet érzi az egyetlen 
lehetségesnek; egy-egy eseményre, visel
kedésmódra más-más, néha épp ellentétes 
perspektívából is ráláthatunk. A módszer 
az ábrázolás teljességélményét generálja 
nagyon hatásosan. De ezeknek a kísérle
teknek egyéni szinten is megvan a motivá
ciója, az, hogy ki miért szólal meg (például 
Vilmos: „El fogom mondani életem fő stáci
óit. Mert aki nem mondja el maga, ahelyett 
elmondja más”). Ugyanakkor végigkövethe- 
tó'k a beszélés/mesélés általánosabb funkci
óiról szóló megállapítások is: a magány fel
oldására, saját élettörténet feldolgozására, 
integrálására, terápiára vagy kontrolligény 
kiélésére (Kali meg-megcsavarja a történe
teket, hogy hallgatóközönsége úgy sírjon 
vagy kacagjon, ahogy ő akarja), didaktikus 
célokra, a felejtés ellenében való rögzítésre, 
vigaszra alkalmas, de ugyanakkor bizonyos 
fokú elidegenítést is jelent.

Mindez a totalitásigény felé konver
gál: valami nagyobb történetet elmondani 
ezeken az egyéni történeteken túl -  erről 
számos interjúban beszél Tompa Andrea, 
illetve az így írtam az Omertát című esz- 
széjében is (Jelenkor, 2017/7-8). Úgy telje
sül ez a szándék, hogy mégsem válnak a 
szereplők reprezentatív típusokká, helyt
állnak a saját, individuális valójukban is, 
akkor is, ha erős a háttérben valamilyen 
közösségi identitás: Kali széki származá
sa (bár eljön, s leteszi a ruhát is), Annus 
hóstáti földművelő, Eleonóra szerzetes. Vil
mos kivételnek tűnik ebben, ő a saját „sike
res” útját járja -  de dilemmáiban, akklima- 
tizációs törekvéseiben részben az erdélyi 
magyarság számára járható utat keresi, 
ezt a konformálódásban, kompromisszu
mokban látja. A „valami nagyobb törté
net” az egyéni sorsok, a mikrotörténet fe
lől bontakozhat ki. Előtérben mindenkinek 
a saját dolga van, ebbe szivárognak bele a 
közéleti történések is, amennyiben egye
nes vagy közvetett hatással vannak. Mivel 
azonban szinte egyik főszereplőnek sincs 
rálátása a teljes mechanizmusra, még Vil
mosnak sem, az olvasó maga is jelen ide
jűként tapasztalja az eseményeket: „Olyan 
ártatlannak fest az egész, és olyan ügye
sen meg van szervezve. Mert mikor benne 
van az ember, nem látja, nem is érti, nem 
is igen fél. Aztán most, mikor vége, mind 
gondolkozik, hogy volt, hogy történhetett.”

Tompa Andrea regényében az emberi 
sorsok és az ezekből absztrahálható na
gyobb történet közvetítése az elsődleges, 
az egyén-közösség tengelyen való ide-oda 
mozgás, ez gyűri maga alá a szerkezeti és 
egyéb poétikai megoldásokat. Erős témák 
és történések, dilemmák kerülnek sorra, 
egyéni s mégis bizonyos fokú familiaritás- 
sal bíró nézőpontokból. S hogy kinek mi 
lesz ebből ama nagyobb történet, azt mond
ja el „mindenki a maga nevében”.

F E L L I N G E R  K Á R O L Y  

H azatérés
A  költőnek nagy felelősséggel já r  
saját magát olvasnia, 
ilyenkor leszámol 
az éveivel,
s ha verseit fordítják
és a műfordító az értelmezéssel
kapcsolatban felad
legalább ötven kérdést,
a költő nem csoda, ha nem hisz,
nem Istenben,
hanem a létezésben sem.

Rámegy a nyelve.

Buborékok
Lackfi Jánosnak

Egy celofánba csomagolt angyalka 
van a temető szemetes konténerében, 
így csomagolta be az elárusítónő, 
ki sem bontotta azóta senki, 
így akarta megvédeni az időjárás 
viszontagságaitól, aki valamikor

a hozzátartozója
sírjára tette.
Maga a celofán természetesen csupa por, 
Isten ilyenből teremthette Adámot.

o

A  mélyhűtőnkből anyám  
a főzéshez
m indig csak a szavatosság lejárta előtt
veszi ki a húst,
aztán vásárol helyette frisset,
mert milyen mélyhűtő az,
ami nincs tele, nincs kihasználva.

R ajzszögárn yék
Nem messze a helytől, 
ahova apámat temették, 
az egyik sír mögött, 
két másfél méteres fenyőfa 
kémleli az eget,
m int két kerub a semmittevésben. 
Karácsonykor feldíszítették őket, 
színes szalagokkal, harangokkal, 
most húsvétkor pedig 
tojásdíszeket aggattak rájuk, 
alája pedig külföldről behozott 
friss sárgarépát raktak, 
mert úgy hírlik, rossz 
a temető kerítése 
s ünnepnapokon még a nyúl 
is megfordul errefelé.

T om p a A n d rea : O m e r ta .  H a l l g a t á 
so k  k ö n y v e . J e len k o r , 2017.

J e g y z e t
1 C ristina Vatulescu: Lebilincselt életrajzok: a 
titkosszolgálati dosszié a Szovjetunióban és Ro
mániában. In  Selyem Zsuzsa (szerk.): Magány 
és árnyék. Egy Szilágyi Domokos nevű ember a 
Szekuritáté hálójában. L áth a ta tlan  Kollégium 
- T ra n z i t  Alapítvány, Kolozsvár, 2008, 11-36.

M élta tlan u l
Ma húsvéthétfőn 
pontosan kettőszáztizenhat 
napja halt meg az apám, 
ráadásul a házszámunk is ennyi, 
Apám  most odalenn a mélyben, 
a sírban, a koporsóban, 
érzi, hogy nézőpont kérdése 
ez is.

F A Z A K A S  A T T I L A

n em  lá t
jól lenne látni 
de nem megy -  
nézi 
és
nem
látja

a különbségeket -

nem  
nem  
látja -

nézi előbb 
a kezeket 
azt a tiszta
pénzt sietve visszaszámláló
visszanyújtó
kezet
majd
egy
másikat
hadonászik
magyaráz vele egy férfi -

majd gyerek
vesz fel
odébb
a földről
egy papírfecnit
nézi, elázott
forgatja
látja azt
is -  könnyű kéz
ragyog, vakít a fényben

csak a különbségeket
azokat
nem -

a műkörmös 
ujjak 
s a koszos
meggémberedett, kemény 
gyermekkéz között 
ahogy 
a
visszajáróért nyúl

sietve átveszi

közelebb hajol -  
nem lát semmi 
különbséget

-  s még 
ott vannak 
az arcok 
a tekintetek 
a homlokok

a templom
más
részei

nem látja 
a különbségeket 
nem

lát

boldog
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BENKE ANDRÁS

Aztán megint
az ember akkor nő fel amikor
elfelejti amit gyerekkorában tanult
(hogy nem kell félni a sötétben meg ilyenek)

hogy az egy nem csak önmagával osztható 
s pláne nem a semmivel 
hogy mennyibe kerül a másfeles vörös 
s hazáig a zacskó hogyan ütó'dött a sípcsontjához 
mert csak azt lehetett nézni máshova nem tudott 
még azt is elfelejti hogy a csóka vére milyen színű  
volt amikor áthajtott rajta a rózsaszín tricikli 
s az íze a murokfőzeléknek másodszorra sem volt jobb 
amikor visszaöklendezte

leköpdösték a táskáját és rugdosták és egymásra
dobálták a kabátját és azt kiáltották
most m ár te is leprás lettél m int 6
és a lány két napig nem ment iskolába és egy másik
lányt a kenyérbolt előtt pofozott fel majdnem
egy felnőtt nő  aki még csak nem is az anyja volt
s hogy nem mert szólni senkinek pedig látta
kik dugtak petárdát a galamb csőrébe és seggébe
ezt is m ind elfelejtik

ahogy azt a fiú t is aki a kazánház udvarán beszorult 
a húszcentiszer négyméteres vascsőbe egy fél napra 
és utána m ár nem hitte el hogy nem kell félni a sötétben 
s hogy két évre rá a balatoni nyaralásnál takarta el 
a nap a holdat teljesen és pont olyan kerek volt és 
pont csak annyi látszott de már megint lefele 
kellett nézni akkor inkább mert m indig minden 
visszajön ahogy a murokfőzelék is és aztán elfelejtik 
és megint

mert ugyanazt a sípcsontot rúgta meg finom an  
a nagyapa amikor megkérdezte hogy ott laknak-e 
a cigányok pedig rajtuk kívül a szekéren még csak 
Toldi volt legalábbis ő  m indig így képzelte Miklóst 
de olyan is volt hogy képzelődni felejtett el például 
amikor azt kérdezték hogy ki törte be az ablakot 
őt pedig akkor nem csak majdnem pofozták fel 
és még kérni is kellett ha nem akart kettőt kapni 
és azt az egyet is elfelejtik

a saját vére pedig pont olyan színű volt pont olyan 
vörös amikor felhorzsolta a térdét focizáskor 
„legalább a kapuba állt volna ha már dagadt” 
pont olyan volt csak nem pont ott fájt 
és akkor a torkába is úgy szorult be valami 
am it aztán megint annyiszor felejtettek el 
amikor pedig azt hitte hogy sikerült végre lenyelni 
vagy kiköpni legalább akkor már megint feszít 
m indig ugyanúgy

Gunoi
Evekig hittem azt, hogy valójában így hívják, 
am it mond, az a neve, csak ennyit tud mondani, 
és csak ott, a küszöbön toporogva, míg anyám  
az ajtó háta mögül kotorta elő az üres üvegeket, 
hogy azokat is a zacskóba tegye. A  szabadon maradt 
kezébe végül száraz kenyeret vagy aprót nyomott.
Anyám azért más volt, bizonyos szempontból
viszont hasonló, csak ő  attól volt idegen sokszor,
hogy nem csak a munkában, hanem otthon is
leltározott, ami viszont azért volt cseles, mert
úgy engedett ki sokat, hogy a legkényesebb és
-fontosabb portékákat éveken keresztül a szájában
rejtegette, csombolygatta. Pedig a küszöb két
oldalát világok választották el, m int a felfedezett
és a fel nem fedezett űr, az előbbiről is csak annyit
tudunk kb., hogy már fel van fedezve. Ja, és van ott
még esetleg egy-két jelzőfény is, ami m indig túl későn
érkezik meg. Mégis csak az a naiv mosoly hiányzott nekem
m indig anyámról, de hát nincs m it ezen csodálkozni,
az is a küszöb túlsó felén ragadt minden egyes alkalommal.
S  hogy még mi, azt se tudom meg már soha, s kérdezni
is csak innen bentről tudok. O viszont m indig kintről
tette, m intha a hangsúlyt m indig felvitte volna
annak a szónak a végén, am it sokáig a nevének
hittem, pedig azt se tudtam, hogy m it jelent.

Kontrajáték
az elején nem volt kormos az ég alja 
strandlabdák csobbantak és szépiára 
koptatott napozóágyakról nézték 
de nem látták hogy m intha egyre csak 
beljebb gázolna oda ahol a kacsák 
már nem műanyagból vannak de a víz 
a szájába csapott pedig az apjának 
ott csak derékig ért volna ha még 
az alsóját otthon lecseréli ő  is hogy ne 
ezen múljon el végül majdnem a fia

de azt se gondolta volna senki hogy 
az árvaságot még választani is lehet 
magyarázat meg végképp nincs erre 
csak több száz méteren keresztül ez a 
sekélység ilyen tavak is csak itt vannak 
ebben az idegenségben amit otthonnak 
is lehetne akár egyesek szerint nevezni 
pedig pont annyira volt csalódás hogy 
be lehetett gyalogolni a közepéig m int 
amennyire végtelennek tűnt a partról

akkor mentették ki amikor már kifele 
tartott mert a gumimatracok között 
hullámokat vert végre a pánik és 
olyasmire gondolt közben hogy 
ide is csak ez az egy út vezethetett 
am it ott kint m ár nem értenének meg 
még ha annyi mondatot mondana is erről 
ahányat lépett amire különben úgysem 
lesz idő  mert közeledik a vihar 
olyankor pedig már indulni kell
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ANDREI DÓSA

uplift
ki itt belépsz 
hagyj fel a lélegzettel

csengettyűk és ráolvasások 
a mellkasban

köszönet
hála
eksztázis

gótikus katedrálisban 
fények és orgonák m int régen 
amikor az ember kicsi volt 
és könnyen 
bevehető'

diszkófények
lumini disco

növekszik a feszültség 
elhaladnak invazív fajok 
fiatal testek 
nem találják a helyüket

ez talán a játék  
zenélő székek 
de nincsenek székek 
sem gyerekek

nemiszervek némileg 
izgatott
fejek csillognak 
önbeporzásban

fi
a félhomályos sörözőben 
ahol legtöbben türelmetlenül remegnek 
hogy az alkohol megtegye hatását 
a képernyők pit-stoppokat 
m utatnak minden szögből

újraélesztés szénhidrogénekkel 
térdeplő aszisztensek a kerekek előtt 
teljes odaadás az adrenalin isteneinek

az izzó felhők alatt 
a sisak törött sugarai alatt 
a pilóta remeg a motorforgásban 
kifutni készül a pályáról

egy olyan világba ahol a dolgok 
akkora intenzitással bírnak 
hogy ez a remegés se több mint 
színtiszta fiziológia

jingfan
százhúsz per óra 
lineáris szegmensekben 
napraforgómezők 
alighogy ébredeznek 
8 óra sötétség narkózisából

égősárga szinte mocskos 
föld oszcilláló mozgásban 
a sorok között 
a hűtőtornyokig

négy zelóta és törékeny védőjük 
alig túl a kamaszkoron 
meggazdagítani készen lelkűket 
az új zenével

a már-már bizonyosság-érzés 
hogy itt leszünk 20 és 30 év múlva is 
és mennyit fognak még változni addig  
a fonalak amik a világhoz kötnek -

sorakoznak rajtuk 
az imazászlócskák 
leikeink
üdvéért és szabadulásáért

fehér zaj
zgomot alb
két nemzedék esik kétségbe
amikor bemutatom szociális érzékemet
vakító afterglow-t hagy maga után
a részvételre ösztönző erőm
egy fehér falas szoba
amiben ugatott párat egy fehér kutya
leltározom a veszteségeket
ketten megszégyenülten hallgatnak

egyik telefonozik
aztán én vigyorgok és nevetek egész este 
ezek a görcsök a gyomorban 
olyan visszafogottak

hangüzenetek
mesaje vocale

o. tö b b  z a j  s e m m i é r t

általában 
rólam beszélsz 
valaki mással 
velem beszélsz 
valaki máson keresztül

lefoglalnak 
a körülmények 
mások által kezdeményezett 
viták zárt terekben 
üvegek a csomagtartóban 
eltörnek a kanyarban

logikát hívok elő 
csörgőjátékokból 
agitálok egy ideig 
mellette

meddig blokkoljam a tűt még 
meddig húzzam a scratchelést 
az elsietett kéz 
nem csinál jó  zenét 
gyorsítok a kanyarban

beadom az automatikus keresést 
a rövidhullámokon 
gyorsabban ugrálnak a posztok 
m int hogy rájuk találnék

általában
magam mal beszélek 
valaki máson keresztül

b. é s  m i  r o s s z  é s  m i  jó ?

absztraktba zárom  
a rosszat a jót
hogy kölcsönhassanak az alkalmazásban

mindenik magáért 
zajong
nem a tartalomért 
hanem az általános 
jólétért
és hogy végül megbecsülve 
léphessen át a nemlétbe

valaki beállítások szerint alakítja 
a szemrehányások mértékét 
ha ezt sajátkezűleg csinálod 
nem lesz több lelkifurdalásod

felbontom a jó t 
intenzitásra és mennyiségre 
ikonocskákra 
száműzöm a rosszat 
a prim itív
alfanumerikus rendszerbe 
hagyom az alkalm azást fu tn i

it it it

egy inger hág másik ingert 
füsttel teli szappanbuborékok 
füsttő l feszülő szappanbuborékok 
hangszórók zajába ordított beszélgetések 
a figyelemfelkeltés hülye trükkje 
és egyéb összetevők
a sokezer műanyag- és frusztrációgyártónak
kihagyásokkal szépek
kihagyásokkal zsírosak
áthaladnak a startkapukon
útban hazafelé
alkoholos migráció
csökkentik szisztematikusan a taxik

zsigerből foké
fake din viscere
parti van és semmi kézzelfogható 
semmi kitapintható a tükör előtt, 
éjt váltunk napról napra át 
keringünk
a zsigerből fake láng körül, 
és soha nem vetnek szikrát 
amikor egymáshoz érintődnek 
manökenszeméremdombjaink.

és van ez az egész nyomás 
rétegek rétegek
autizmussal rokon lelkesedés 
szavak pontatlan lövöldözése 
az inaktív törésvonalak felé 
irányított magma, 
kudarcok és hibák sora 
saját mértékünk szerint.

maradj csendben
várd ki a végét és megkapod
a jutalomcsontot.

HORVÁTH BENJI fo rd ítá sa i
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MUNDING MÁRTON 

Horvát néni
Igyekszem a virágokat mindig lelkiis

meretesen locsolni, máskülönben Horvát 
néni agyvérzést kap. Horvát néni a föbér- 
lőm. Nem azért hívom Horvát néninek, 
mert ez a neve, hanem mert ténylegesen 
horvát. Ennél az oknál fogva a valódi ne
vét ki sem próbálom mondani. Leírni meg 
pláne nem. Horvát néni nem tud magya
rul. Kezdetben idegesített a helyzet, de 
egy ideje szinte már szórakoztat. Kap
csolatunk egy végtelen nyaralásra emlé
keztet, ahol a barom magyar turista kéz- 
zel-lábbal próbálja meg elmagyarázni a 
házigazdának, hogy az apartmanban nem 
működik a légkondi, meg amúgy is szar 
a konyhaablak szigetelése, meg kell sül
nie az embernek ebben a kurva lakásban, 
Horvát néni, és így tovább.

Az alattam lévő' lakásban lakik, a har
madikon. A felszálló olajgó'z vastag csíko
kat rajzol a konyhaablakom körül a fal
ra, ahogy ő hétvégente sütögeti alattam a 
jó, zsíros csevapokat. A sülthússzag olyan
kor napokig megül a lakásban, lehetetlen 
elmenekülni előle. Én ilyenkor általában 
ideges arccal ülök a konyhában a 79 forin
tos instant levesem maradéka fölött. Bosz- 
szúból jól teledohányzom a lakást. Ha ba- 
gózok, legalább nem vagyok éhes — ezzel 
áltatom magam ilyenkor hétvégente. Fő
zés közben általában a régi jugoszláv ka
zettáit hallgatja, tehát ilyenkor én is a ré
gi jugoszláv kazettáit hallgatom. „Káko ti 
je málá mojá kád ljubi boszánác”, énekli 
Horvát néni. Azt jelenti, „Hogy érzed ma
gad, kislány, mikor csókol egy bosnyák?” 
Legalábbis apám így mondta.

A légkondihoz hozott valami tisztító- 
sprayt, amikor a konyhában állva ráis
mert a dalra. Baján volt gimnazista a 
hetvenes években, akkoriban a jugoszláv 
zenekarok rendszeresen átjártak koncer
tezni. Egyszer egy ilyen alkalommal ver
ték fejbe apámat a rendőrök gumibottal. 
Nem kellett volna ordítva rendőr vicce
ket mesélni a sorban a városi mozi előtt. 
Egyébként a tisztítóspray nem segített, 
ugyanolyan dögmelegben locsolom a virá
gokat, eszem az instant levest és hallga
tom a boszánácot azóta is.

Horvát néninek nincsen gyereke, vagy 
ha van is neki, én nem tudok róla. Nem 
fogad látogatókat, nem poroszkál a lép
csőházban, nem ül ki esténként a gangra, 
mint a házbéli magyar nénik. Masszívan 
tartja a maga kis autonómiáját.

Havonta egyszer fölcsönget hozzám 
lakbérért. Egy kurta csengetés, az
tán dobre vécser, dobre vécser. Ezt a 
dobrevécserezést általában már az elő
szobában kezdi, miután beengedte magát 
a lakásba. Körbejárja a szobákat, abla
kot nyit, közben morogva hessegeti az or
ra elől a cigarettaszagot. Mióta itt lakom, 
anyám biztosan horvátul csuklik. Egy 
darabig figyelem, ahogy végigtapogatja 
a növények földjét, majd leülök a konyha- 
asztalhoz leszámolni a pénzt. Horvát né
ni közben folyamatosan beszél. Csetiri, 
csetiri, mutogatja az ujján. Ebben az év

ben én vagyok a negyedik albérlője. Ed
dig én bírom legtovább a nyaralást. Mi
közben magyaráz, az arca rezzenéstelenül 
komoly, csak a szemei nevetnek. Elveszi a 
pénzt, miközben számol, bal vállát a kony
hafalnak dönti. Megint egy ötössel keve
sebb jött össze. Rám néz, nem teszi szóvá. 
Dobre vécser. Állok a konyhaajtóban, és a 
blúza bal vállán sötétlő olajfoltot figyelem, 
miközben kicsoszog a lakásból.

Pár perc múlva hallom, ahogy becsapó
dik a harmadik emeleti lakás ajtaja. Le
ülök a konyhaasztalhoz, cigit veszek elő, 
várok. Horvát néninek nincs senkije, csak 
a kazettái. Káko ti je málá mojá kád ljubi 
boszánác. Szemem a zsíros falon, a szám 
hangtalanul formálja az idegen szavakat. 
A zsírfoltok táncra perdülnek, a szigetelés 
felhasad, az ablak pedig recsegve aláhull 
a negyedikről. A tátongó résen át belátni 
egészen a város romjait, szerb bombázók 
a lángoló Dubrovnik fölött. Füst és égett 
gumiszag, pernyével kevert esőtől lucs
kos macskakövek, leszakadt vezetékek, és 
ami mindet összefogja: a szűnni nem aka
ró üvöltő gépmoraj. A tér túloldalán lévő 
kifosztott szatócsbolt, mint egy kibelezett 
bálna, kirakat-gyomra feketén bámul be
le az üres utcaképbe. A törmelékpor és a 
hamu süvítve csap elő a lakás minden zu
gából, ahogy a háztömbök megremegnek. 
Egy közeli mellékutcában egy bőröndöt ci
pelő fiatalasszony épphogy csak el tud ug
rani a kikötő felé vágtató vöröskeresztes 
kocsi elől. Hirtelen a szemközti ház talála
tot kap, szilánkok és vakolatdarabok terí
tik be a konyhát. Káko ti je málá mojá kád 
ljubi boszánác -  éneklem egyre hangosab
ban, már nem is éneklem, a szavak artiku- 
látlan üvöltéssé forrnak össze. A szemközti 
ház baloldala megroggyan, majd az egész 
épület maga alá omlik. Már nem látni sem
mit, sűrű fekete füst lepi be a konyhát.

Mire felébredek, már beesteledett. A ci
gim tenyérnyi lyukat égetett a térítőn. 
Csendesen anyázok egyet, ablakot nyitok. 
Káko ti je málá mojá kád ljubi boszánác. 
Ideje meglocsolni a virágokat.

Cara
Állok a Deákon a két fokos hóesésben. 

Halálraítélt hó, amint földet ér, már nyo
ma sincs. Inkább csak maga miatt esik. 
Korán van még, mégis úgy döntök, in
kább hazamegyek. Jó este volt, de nem 
találok ingert a maradásra. Tudom, hogy 
ha továbbmegyek, négyig elmozdíthatat- 
lan leszek, és nincs most szükségem to
vábbi anyagi vagy fizikai megpróbál
tatásokra. Állok békésen a megállóban, 
úgy döntöttem, ma nem teszem be a fü
lest, kíváncsi hangulatban vagyok. Fur
csán van beosztva a menetrend, tizenkét 
perc múlva jön a következő busz, egy vil
lamos van előtte bejelezve, de az is csak 
kilenc perc múlva indul. A hideg és az 
előrelátható, minimum tízperces vára
kozás már kezd a hangulatom rovására 
menni, de még reménykedek. Valaminek 
történnie kell. Történik is. Az Arany Já
nos utca felől érkezik, százhetven magas, 
szőke haj, finom ívű járomcsont, szürke 
kötött sapka. Sötét szemöldöke van, mint

Ionéi Mihai alkotása

a modelleknek. Az egész lány tiszta Cara 
Delevingne. Térd fölé érő pufidzseki, feke
te nadrág. Besorol a buszmegállóba, elha
lad a tábla alatt, fel se pillantva rá, már 
megy is tovább az Astoria felé. Lélegzet
visszafojtva figyelem. A legszebb az egész
ben a járása, lassú, kimért, mégis a leg
természetesebb dolog, amit jó ideje nyílt 
utcán láttam. Azért sétál fél tizenegykor 
a hóesésben, mert neki éppen jólesik. Cél
ja van, de jólesik a séta.

Egy percig még bambán állok a meg
állóban, majd úgy döntök, utánamegyek. 
Tizenegy perc a buszig, hét a villamosig, 
ami az út feléig se vinne, szóval megcél
zóm az Astoriát. Gyalog vágok neki a hó
esésnek, ami lassan teljesen esőbe vált. 
A lány hátán egy fekete, zsinórpántos 
sporthátizsák, egy olyan indiezenekar ló
gójával, amit, bár sose hallgattam, csukló
ból megvetek. Eszembe jut, hogy nem néz
tem meg a cipőjét. Apróságnak tűnhet, de 
általában ez az első dolog, amit egy embe
ren megfigyelek. Sportcipőt képzelek ne
ki, lejárt talpú Vans csukát, alap fekete 
modellt. Ahogy közeledek az Astoria felé, 
egyre fogy a remény, egyre lassabban sze
dem a métereket, mikor két részeg szláv 
fazon háta mögül megpillantom a sport
táskát, és rajta a lógót. Rákapcsolok, de 
csak épp annyira, hogy kényelmesen mö
götte haladjak. Lassít, keresi a gyalogát
kelőt. Taktikusan szűrőt, papírt veszek 
elő, a matatás természetesen redukálja a 
tempót, nem tűnök gyanúsnak, nem tűnök 
annak, ami voltaképpen vagyok. A zebrá
nál megáll, mögé sorolok. Fekete, hegyes 
orrú bőrcipő van rajta, enyhén magasított 
sarokkal. Várható volt, elvégre két fok 
van, és február, hóesés. A villamosmegál
lóba megy, megállók egy pár méterrel lej
jebb, befejezem a cigit. Éél percenként lop
va a táblára pillantok, mintha a buszokra 
lennék kíváncsi, pedig valójában őt figye
lem. Fekete körmök, iphoneá. Valószínű
leg a villamost választja, nemsokára fel 
is tűnik a Deák felől, közelebb somfordá- 
lok, mintha csak az ajtó miatt. Én első
nek szállók fel, ő utolsónak. Az ajtó lép
csőjéről figyelem, ahogy bemegy a forgóba,
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és kényelmesen a korlátnak dől. Nem si
került elkapnom a tekintetét. Irányba vá
gom magam, csüngök a kapaszkodón, fi
gyelem egy darabig. Tudom, hogy nem fog 
leszállni. Igazam is lett.

Leugrok a Kálvinon, állok a zebrá
nál, jobbra a Fó'vám, balra az Asto
ria. Mindkét irányból jöhet buszom, 
rókamangusztaként kapkodom a feje
met. A templom előtti részen megállók rá
gyújtani. Sztoikusán bámulok a Szabad
ság híd körvonalára, kezd beázni a cipőm, 
persze, hogy rajtam még mindig tornaci
pő van, faszagyerek vagyok, mit nekem 
téli hónapok, pláne a február, hónapnak 
lehet-e ezt egyáltalán nevezni, 28 nap, na 
ne vicceljünk. Állok a Kálvinon és herge
lem magam. Nem lehet így vége. Végszó
ra hallom meg magam mögött, magasított 
sarkú bőrcipők, kényelmesen kopognak 
át a zebra felől. Olyan lendülettel fordu
lok meg, kis híján tőből kitépem a Demsz- 
ky-karót, amin támaszkodom. Egy riadt 
tekintetű öregasszonyon kívül nem fogad 
semmi, a zebra üres, a néni hátrébb ül 
egy pádon, sietve elpillant rólam, retteg
ve markolássza a kézitáskáját. Zihálva a 
póznának dőlök, idegesen söndörgetem a 
cigimet, érzem, hogy mellettem a pirosnál 
minden második sofőr engem néz. A lám
pa zöldre vált, lopva odapillantok, húznak

el mellettem a lucskos úton. Egy Corsa a 
vártnál gyorsabban érkezik, a térdem fölé 
csap a hóié. Már az anyázás közepén járok, 
amikor észreveszem. Zsinórpántos, feke
te indie hátizsák a kalaptartón, valami 
szőke villanás az anyósülés felől. Hörög
ve szakítom félbe a mondatot, az öregasz- 
szony időközben menekülőre fogta, látszik 
rajta, hogy az életéért csoszog, úgy teper 
a buszmegálló felé. Állok a járdaszegélyen, 
balfasz módon, leforrázva.

Mire magamhoz térek, már teljesen át
áztam. A halálraítéltek nyugalmával vá
gok át a téren, rá se nézek a táblára, csak 
besorolok a buszmegállóba, beteszem a 
fülhallgatót, elindítok valami zenét. A kí
váncsiságból eddig semmi jó nem sült ki, 
legalább békében kidühöngöm magam. 
Jönnek-mennek a zenék spotify-on, egyik 
jellegtelen lovesong a másik után, pont 
jól esik ilyenkor, tekerek még egy pár ci
git, kezdek lenyugodni, bólogatok. Va
lami egy ideje motoszkál a perifériám
ban, odafordulok. Cara ott áll mellettem 
karnyújtásnyi távolságra, türelmesen 
néz, valószínűleg egy ideje már szólongat. 
A szám enyhén nyitva marad, kényelmet
len lassúsággal csúszik ki belőle a füs
tölgő dekk, úgy képzelem, sistergő hang
gal esik szét a vizes betonon, nem hallom, 
a fülemben épp valami brit faszi nyávo

gása bömböl. Kínosan mosolyog, a kezével 
öngyújtót mutogat. A mosoly kezd lefagy
ni az arcáról, épp időben rázom meg ma
gam, a zsebembe nyúlok, az irataim han
gosan csattannak egy tócsában, ezt már 
hallom, a nagy igyekezetben a fülest is 
sikerült kitépnem, ott úszik az is a mo
csokban, nem nézek le, odanyújtom az ön
gyújtót. Elveszi, nehézkesen gyújt rá, za
varban van, a kezei átfagytak, a gyújtó 
is kezd kifogyni. Negyedik próbálkozás
ra sikerül. Sárga Philip Morris, apró izzí
tó slukk. Köszönöm. Mezzoszoprán hang
ja van. Szeretlek. Az én hangom basszus, 
a vércsoportom nullás, a lábam negyven
hatos, az ijedt zavartság az arcomon leg
alább annyira őszinte, mint az övé. A be
álló busz töri meg helyettünk a csendet, 
az ajtók sziszegése szinte letaszít minket 
a lábunkról, nem gondolkodom, a testem 
magától cselekszik, a lépcsőket átugorva 
vetődök a forgóba, jéghideg kézzel m ar
kolom a korlátot, nézem, ahogy Cara ha
talmas szemekkel bámul az elhajtó busz 
után. Három sarokkal később remegő kéz
zel kaparom elő a telefonom. A spotify még 
mindig megnyitva, egy olyan indiezenekar 
lógója tölti be a képernyőt, amit sose hall
gattam, mégis csuklóból megvetek. Most 
úgy érzem, belehallgatnék. Kár, hogy ott 
maradt a fülesem.

HEGEDŰS BENJÁMIN JUTÁS

Megidézés
Petri György Egy fénykép alá cí
mű versének felhasználásával

A  dorbézolások rémlenek fel.
Kedélyes, teszetosza éveim.
A  sápadt arcú kölyök libafosszínű

kabátban,
az ördögvigyorú gimnazista, 
am int ébredés után, éhgyomorra, 
mohón szív hulló dohányú, 
házitöltésű cigarettát.
Iskolája eló'tt utcaköveken áll,
pádon ül a közeli téren,
vagy egy-egy nő után kullog félreérthetőn.
Ógyeleg erjedt gyomorral
kisbolt és kocsma,
kocsma és kocsma közt.

Törvényhozó
A  metaszabály meghatároz, 
katonásan ordít, elbeszél. 
Nem tanácsol, parancsolja, 
miképp hozzak törvényt.

Bábu vagyok a tábláján, 
sose király, vagy ostromtalan 
bástya, csak leüthető vezér 
és beáldozott paraszt.
Ha kedve tartja, já tékunk más. 
M indig ő  legyen előnyben, 
elhallgatja a célt, 
pedig együtt érnénk be.
Cinkelt lappal játszik, 
súlyt helyez dobókockájába, 
itt a piros, hol a piros-í rendez, 
pénzre váltja biztos tippjeit.
O a fej és én a kéz.
Nem ismerem egymás érdekét.

Beszámoló
M indenkinek van annája, 
legalábbis sokan bírnak eggyel 
csupán a tapasztalat szintjén, 
hiszen Anna nem tulajdon, 
bár sajátos, és adottnak mondható.

Ismeretlen céllal halad  
a járda túlfelén, 
nem köszön vagy néz ránk, 
talán észre sem vesz.

Csöndje nekünk nem üzenet, 
magába roskadása meg se lep, 
valami másra figyelünk fel, 
ha az osztályteremben fu tunk össze. 
Beszélő társai mellett álldogál, 
szeme nem sír, 
arcát zokogni látjuk: 
rugózva ráng az állkapocs.

Magunkra vesszük mindezt, 
sejtve, hogy a múltkor 
hiba volt követni, 
mikor hazafelé tartott, 
habár nem rosszat akartunk, 
csak tudta nélkül, 
házszámából ismerni meg őt.

Időszámítás
M intha nem lépnék át 
tegnapból a mába, 
nem görgetném tovább 
újból a holnapot, 
s ugyanaz maradnék 
a magam számára: 
felújítatlan ház, 
meg nem kevert kártya, 
egy-egy elmulasztott 
alvás indokán.

B e n k e  A n d r á s  1991-ben született Szé
kelyudvarhelyen. 2013-ban a kolozsvári 
Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar
angol szakán szerzett diplomát. Jelenleg 
ugyanitt a Hungarológiai Doktori Iskola 
magyar irodalmi alapprogramjában vesz 
részt. A  szem  online irodalmi és társadal

mi folyóirat tanulmányrovatának szer
kesztője.

M u n d in g  M á rto n  1996-ban szüle
tett. Diplomája szerint biológus, emellett 
slammel és prózával foglalkozik. Jelenleg 
Budapesten él és tanul.

H e g e d ű s  B e n já m in  J u tá s  Marcaliban 
született 1996-ban. Igaion él, Budapesten 
tanul, az ELTE BTK magyar alapszakos 
hallgatója. A Deákpoézis 2015 harmadik, 
a Deákpoézis 2016 első helyezettje, Málik 
Roland-díjas.
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Füllel és szemmel olvasott 
dalok
Mit nevezhetünk ma irodalomnak, hol 

húzódnak ennek határai, szükséges egy
általán ezt egészen pontosan definiál
ni? Irodalom az, ami etikailag, esztétika
ilag értéket képvisel. S ha csupán ennyi 
az irodalom meghatározása, akkor a dal
szövegek is az irodalom részét képezik? 
A költészet és a zene, a vers és a dal kap
csolatához nem férhet kétség. Vers és dal 
valamikor ugyanazt jelentette. A dalszöve
gek fennmaradtak, a kották nem, így az
tán a dallam elveszett, a szöveg viszont, 
verssé válva, megmaradt. A zene és az iro
dalom (azon belül is a líra) kapcsolata ős- 
idó'któl való, összefonódásuk születésük
től fogva vitathatatlan. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint Likó Marcell 2016 őszén 
megjelent É n e k e lt és  e l n em  én ek e lt d a lo k  
című kötete.

* íá  lathatatlan
collegiom’ [ criticalrovata;*»rtis

Likó Marcell zenész, költő 1979-ben 
született, az 1996-ban megalapított Vad 
Fruttik zenekar frontembere. Fentebb 
említett kötete a Fruttik eddig megje
lent albumainak dalszövegeit tartalm az
za, mégsem nevezhető egyszerű dalszö
vegcsokornak, dalszöveggyűjteménynek, 
a kötet ennél sokkal többet nyújt. A dalok 
egy másik mediális közegben, hangtala
nul szólítanak meg, vers formájában, lehe
tővé téve ezzel egy másfajta olvasási, értel
mezési lehetőséget. Dallam nélkül, csak a 
szövegekre koncentrálva olyan gondolatok 
tárulhatnak fel, amelyek eddig a „füllel ol
vasónak” talán egyáltalán nem keltették 
fel a figyelmüket. Lejegyezve, írásban ma
guk a néma szövegek közvetlenül szólal
nak meg, de a dal sajátosságaihoz híven 
egyszerű, tiszta, és ami talán a legfonto
sabb, őszinte gondolatokat fejeznek ki, kü
lönböző témákat érintve.

A kötetindító szövegeket olvasva (S á rg a  
Z s ig u li, F o rró  nyár, S ze re lm e s  d a l, R ió ) a 
forró, pezsgő nyár, átbulizott éjszakák ké
pe tárul elénk, amit beárnyékol az idő mú
lásának problematikája, ami eleve kettős
séget, ellentmondásokat sugall. Ezeknél 
a verseknél az idő úgy jelenik meg, mint 
az élettel járó rossz, amit meg kellene ál
lítani, amiből valahogyan ki kellene lép
ni. Az első két album verseiben csak jelen 
van, nincs múlt, nem létezik jövő. Tovább 
olvasva a kötetet, a későbbi albumokon az 
élet egésze úgy van bemutatva, mint amit 
túl kell élni, ha másképp nem lehet, ak
kor drogok és alkohol segítségével, éppen 
ezért az idő múlása már nem annyira tra
gikus jelenség.

A kötet hitelesen vall a lakótelepi életről, 
magányról, hitetlenségről, reményvesz- 
tettségről. A különböző témák a sokszínű
ség ellenére egyvalamiben mégis közösek: 
mindegyikben érzékelhető a szabadság

iránti vágy. A szabadságra törekvés már- 
már görcsösen jelenik meg, a beszélő nem 
riad vissza attól sem, hogy ajzószerek se
gítségével érje el a kívánt állapotot. A szö
vegek eredeti médiuma hozzásegít ahhoz, 
hogy a versek ki merjék mondani a szín
tiszta valóságot, Likó Marcell nem próbál
ja szépíteni az önkiteljesedés felé vezető út 
alkoholszagú, mámoros állomásait, s ép
pen ebben rejlik a kötet legnagyobb értéke.

A dal jellemvonásai viszont nem minden 
esetben jelentenek előnyt, előfordul, hogy 
éppen ebből adódóan a versként olvasás 
nehézkessé válik. A 2008-ban megjelent 
E g y  é js za k a  B o h é m iá b a n  című albumon 
is ez érzékelhető. Ezek a versek a refrén
szerű, ismétlődő szavak, mondatok követ
keztében sokkal töredékesebbé válnak, s 
ezáltal inkább hatnak úgy, mint dallam 
nélküli énekek, mintsem versek.

Ez a 2013-ban megjelent D a ra b o k  című 
albumon teljesen megváltozik. Még min
dig megvan a szövegekben a dalra inkább 
jellemző szabad, őszinte szókimondás, de 
versként értelmezve is tökéletesen megáll
ják a helyüket. Ezeknél a verseknél Likó 
Marcell szakmai segítséget kapott Géczi 
Jánostól, aki egyébként a kötet szerkesz
tője is. Az ő hozzájárulásával, közremű
ködésével nyerték el a szövegek a végle
ges formájukat, ami a kötet felépítésében 
is tükröződik. Bal oldalon a Likó Marcell 
által írt kezdeti, egyedül fogalmazott va
riáns olvasható, jobb oldalon az átdolgo
zott vers. A szerző így jellemzi a munka 
folyamatát: „Úgy szoktunk együtt dolgozni, 
hogy elviszem hozzá a kezdeti dalszöveget, 
felolvasom, ő behunyja a szemét, koncent
rál, és egy irányba próbálja terelni a gon
dolataimat, illetve a formát alakítja, mert 
legtöbbször úgy érzi, az esetlen.” A kötet

nek ez a része különösen érdekes, egyrészt 
azért, mert jobban beláthatunk a szöveg- 
alkotás folyamatába, abba, hogy mennyit 
számít néhány szó megváltoztatása, más
részt meg szemtanúi lehetünk, hogyan 
rendeződik össze egy dalszöveg, hogyan 
lesznek keretei. Ránézésre is olyanok ezek 
az oldalak, mintha lenne egy ötlet, mellet
te meg szerepelne a kész mű.

Ha összevetjük ezeket a szövegeket, 
több esetben is láthatjuk, hogy kevés el
térés van a két variáns között, a V álaszok  
n élkü l című dalban például többnyire csak 
a szórend különbözik, szavak cserélődnek 
ki. „Pedig a hang a rendszer mélyén / egy
re csak kiabál” sorokban csak egy szó cse
rélődik ki, az „egyre” helyett „folyton” sze
repel a második variánsban. A refrén 
változatlanul marad, de az első variáns
hoz képest a dal végén újra megismétlő
dik. Az É jsza k a  című versben is elenyésző 
különbségek vannak, ezek hasonlóak a 
már fentebb említett eltérésekhez. A vers
forma megváltozása jelentősebb ebben az 
esetben, a tagoltabb szerkezet könnyebbé 
teszi az olvasást, valamint a hermeneuti- 
kai folyamatot is segíti.

A kötetben viszont szerepelnek olyan 
versek is, amelyek között számottevő el
térések vannak. A S ze m b e n  a  N a p p a l cí
mű vers esetében az eredeti variánsban 
vannak részek, melyek nem kerültek át 
a végleges változatba. A szöveg sokkal tö
mörebb, kifejezőbb, versszerűbb lesz ezál
tal. Az alaphangulat, a mondanivaló teljes 
egészében megmarad a második variáns
ban is, csupán jobban rendszerezi a gondo
latokat, keretbe foglalja azokat.

Olvasva a sokatmondó, néha szemtele
nül őszinte szövegeket, még az alterna
tív rockzenét nem kedvelők is késztetést 
érezhetnek arra, hogy mégiscsak belehall
gassanak a Vad Fruttik albumaiba, s biz
tos vagyok benne, hogy egy-két dal el fog
ja nyerni a tetszésüket.

L ikó  M arcell: É n e k e l t  é s  e l  n e m  é n e 
k e l t  d a lo k .  A th en a eu m , B u d a p est,  
2016.
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BALÁZS IMRE JÓZSEF

Szelíd jelenlét
J a n c s ik  P á l (1936-2018)
Kissé szabadkozva és vonakodva fogadta 

el a felkérést, hogy az 1998-as Vissza a For
rásokhoz című interjúsorozatban válaszoljon 
a kérdéseinkre. A Láthatatlan Kollégium di
ákjaiként akkoriban azt próbáltuk vizsgál
ni Gyimesi Éva vezetésével, hogy miképpen 
zajlik le egy irodalomtörténeti kanonizációs 
folyamat. Kántor Lajos és Láng Gusztáv iro
dalomtörténete, a Romániai magyar iroda
lom 1945-1970 jól vizsgálható terepnek tűnt, 
olyan mérföldkőnek, amitől valóban megvál
tozott valami a romániai magyar irodalom 
történetéről való gondolkodásban. És ugyan
akkor meg lehetett kérdezni még azokat is, 
akik részesei voltak ennek a pillanatnak. Új
ra és újra arról faggattuk az első Forrás-nem
zedék tagjait -  Kántor Lajost, Lászlóffy Ala
dárt, Bálint Tibort, Lászlóffy Csabát, Jancsik 
Pált és a többieket —, nyilvános beszélgetése
ken, hogyan élték meg azt az értékrendváltó 
folyamatot akkor, és hogyan tekintenek visz- 
sza rá utólag.

Idézzük fel egy pillanatra, hogyan he
lyezte el Jancsik Pál költészetét a Kántor- 
Láng: „Aprily és Dsida örökségét folytatja

elégikus hangulatú s játékos költeményei
ben, valamint a népköltészet tiszta forrását 
felbuzogtató s az impresszionistákon is ne
velődött szerelmes verseiben. Verseire álta
lában a hagyományhűség jellemző, pátosz és 
lírai áradás helyett a szűkszavú képes be
széd. Mondanivalóit szívesen bízza leíró kép
sorokra, leírásai azonban kerülik a részle
tezést; a meditációt megindító látványnak 
rendszerint egyetlen elemét ragadja meg, 
azt, amely megnyitja az élmény gondolattá 
bontakozása felé vivő utat. A lírai pontosság, 
a hangulatok iránti fogékonyság s általában 
a hagyományosan »poétikusnak« tartott esz
közök így szolgálják verseiben a nemzedé
kére általában jellemző intellektualizmus- 
igényt. Nemcsak tájverseibe, hanem legjobb 
gyermekverseibe is a hétköznapokból le
szűrt életbölcsességet rejt. Szemléletére jel
lemző, hogy kortársainak történetbölcseleti, 
kozmikummal viaskodó gondolatisága he
lyett az ő verseiben elsősorban az etikai kér
dések érzelmeken átszúrt párlatát kapjuk.” 
A jellemzés jelzi a második kötettől kezdve 
a sejtelmes-szimbolikus irányban történő to
vábblépést, illetve a műfordítói munkásság 
(Hölderlin-, Paul Celan-fordítások) átsugár- 
zását a saját versekbe.

A szabadkozás leginkább arra vonatko
zott a felkérés idején, hogy Jancsik Pál nem 
tartotta magát újítónak. Azt viszont utó
lag is megerősíthetjük, hogy az a fajta költé
szet, amelyet művelt, a maga csendes módján

mégiscsak szembeállt azzal, ami költészet - 
történetileg megelőzte: a szocialista realiz
mus versvilágával. Mívessége, szemlélődő 
hajlama egy olyan költészetben bomlott ki, 
amelyik a legtermészetesebb módon haladt 
aztán párhuzamosan a már Kántorék által 
is kiemelt gyermekvers-életművel, amelynek 
reprezentatív gyűjteménye 2016-ban, a szer
ző nyolcvanadik születésnapjára jelent meg 
Kedvünk ragyog, mint az ég címmel. Alig két 
évvel korábban készítette el felnőttversei ter
jedelmes válogatását is (Ahol otthon vagy e 
tájon, Polis Könyvkiadó, 2014), amelynek fül
szövegében Goethe Faustjából idézi a szerző, 
hogy „az élet aranyfája zöld”, majd így foly
tatja, kései ars poeticaként: „Az élet fája 
(amely kissé furcsa módon itt arany is meg 
zöld is), a lét, a természet, a világmindenség 
még rengeteg felfedezésre váró titkot rejte
get; az óceánok mélyén, az őserdők sűrűjé
ben még mostanában is bukkantak a kutatók 
a flóra és a fauna ismeretlen fajtáira. A köl
tő számára ilyen gazdag növény- és állatvi
lág, ilyen kimeríthetetlen univerzum a nyelv.” 

Az említett két kötet is mutatja: készü
lődött az összegzésre, visszafelé, önmagá
ba is tekintett, miközben sokan úgy ismer
tük őt, mint mások könyveinek figyelmes 
szerkesztőjét, szöveggondozóját. A házson- 
gárdi temetőben, az őt búcsúztató beszédek
ben szelíd, megértő mosolyát és verseinek 
természetközeliségét idézték többen is. 0  volt 
ez mind: visszafogott, szelíd, precíz jelenlét.

MOLNOS LAJOS

„Félek, túl nagy lesz neked a síri sötét”
Újra és újra megüt a szomorúság. Sza

porodnak a halottaink. Egy ideje nagyon 
is. Most épp Jancsik Pál ment át ama rejté
lyes Túlsó Partra, hogy ismét együtt legyen, 
de ezután már ott Túlnan, a Szilágyi Domo
kos, Lászlóffy Aladár és Jancsik Pál alkotta 
Nagy Triász. Természetesen (?) ez a három 
költő Nagy Triásznak nevezetten „hivatalo
san”, az ítészek s az irodalomtörténészek ál
tal „hitelesítetten” nem is létezett soha. Sa
ját kitalációm, saját használatra, s immáron 
több mint félszáz esztendeje. Pontosabban: 
azóta, hogy az 1960-as évek legelején a ro
mániai magyar irodalomban is oly lelkesen, 
osztályharcos öntudattal, pártos optimizmus
tól duzzadozva kiteljesedő „szoc” és „reál” vi
rágos (de harci!) mezejére kéretlen-hívatlan 
beokvetetlenkedte magát egy, szót és helyet 
akaró-követelő újfajta raj, amely tagjainak a 
szájából másként hangzott a szó, mint a ko
rabeli kánon felkentjeinek a szájából. Ez a raj 
volt az első Forrás-nemzedék, amelynek „be
jövetele” az irodalomba -  mondhat bármit a 
megszépítő fáma -  korántsem volt hozsánnás 
virágvasárnapi bevonulás, egy jó darabig még 
igencsak fel-felizzott köröttük a szocreál fel
kentjeinek, „atyamestereinek” nagypénteki 
dühödtsége. A majdhogynem egymást köve
tően megjelent, visszhangos első Forrás-kö
tetüknek is betudhatón, három ifjú poéta 
(három új „holnapos”) neve, szárba szökkent 
lírája volt a leginkább közismert, közbeszélt, 
közvitatott-kommentált. Szilágyi Domokos
ról, az Alom a repülőtéren c. kötet szerzőjéről, 
Lászlóffy Aladárról, a Hangok a tereken c. ver
seskönyv, valamint Jancsik Pálról, a Szomjas 
tenger c. kötet szerzőjéről van szó. A formá
lódó- szerveződő újabb raj, a második For

rás-nemzedékre menendők számára egyfajta 
igazodási pontot, etalont jelentettek ők. Ol
vastuk, vitattuk, kommentáltuk és legfőkép
pen pedig szerettük őket és mindazt, amit és 
ahogyan írtak. Nos, akkor és ilyen hatások 
folytán „szerveződtek” a tudatomban a Nagy 
Triásszá ők hárman: még a köteteik is egy
más mellett sorakoznak a könyvespolcomon.

Egy ideje azzal szórakoztatom magam, 
hogy elolvasom X költő valamelyik versét, s 
aztán próbálom kitalálni, hogy miként hang- 
zanék a költemény, ha azt Y írta volna meg. 
Nem mindig sikerül, de ha igen, olykor ér
dekes „új” versek jönnek létre. Most, hogy 
Jancsik Pál, a régi barát, beszélgetőtárs kö
rül forgolódnak a gondolataim, s ama bizo
nyos Nagy Triászt is megemlítettem, az az 
ötletem támadt, hogy megpróbálkozom egy 
újabb „kitalálással”. Szilágyi Domokos írta 
anno egyik versének befejezéséül: „Én ját
szom ugyan,/de ti/ vegyetek komolyan”. Nos, 
kitalálásom szerint ezt Jancsik Pál így írta 
volna: „Én komolyan gondolom a szót,/ti is/ 
vegyétek hát komolyan”. Csakis így írhatta 
volna. Leírták már róla, én csak ismétlem: 
Jancsik Pál mindig is hitt, bízott az embe
ri szó erejében, hatásában, amikor szól, nem 
azért teszi, mert beszélni, fecserészni akar, 
hanem mert mondandója van. A mondandó
ját pedig tisztán, pontosan, érthetően akarja 
elmondani. Ilyetén egyfajta tettnek, cselek
vésnek tekintette mindig is a verset. A te
vés, a cselekvés pedig pontosságot, fegyelme
zettséget követel. És nyugodtságot s derűt is. 
Szerette a természetet, volt hát „akitől” el
tanulnia a nyugalmat, derűt. Találó a meg
állapítás, hogy lírájának, lírája stílusának 
legfőbb ereje s egyszersmind bája is a derűs

természetesség. Elégiára hangoltság, játékos 
formákba bújtatott meditáció, néholi sejtel
mes-szimbolikus színváltás, máskori lírai fe
szültség vagy teljes eszköztelenség, önirónia, 
otthonosság a zárt formákban, fegyelmezett
ség -  mind fellelhető Jancsik lírájában. Akik 
ismerték Jancsik Pált, tudják, nem véletle
nül ilyen ez a líra. Gyakorta volt alkalmam 
eldiskurálgatni véle egy kávé vagy korsó sör 
mellett, állíthatom hát: Jancsik Pál, az em
ber is pont olyan volt, mint Jancsik Pál, a köl
tő. Derűsen természetes és természetesen de
rűs, s lénye tiszta, mint a forrás vize. Ilyen 
volt. Volt.

így hát -  László Noémi Kányádi Sándort 
illető szavait kölcsön véve mondom -: Jan
csik Pált is nevezhetjük most már költőnek. 
A fény szerelmese, a tavasz imádója költőnek. 
Félő, hogy túl nagy lesz neki a síri sötét...
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LÁNG ORSOLYA

Goethingen 7.
N éprajzi gyorstalpaló

Nem győzök csodálkozni azon, milyen jó 
érzés újra iskolába járni. A rendszeresség, 
a nyelvtanulás napi edzései furcsa para
doxonnal szabadabbá és hosszabbá te
szik a napjaimat. Tulajdonképpen olyan 
ez, mint egy kéttannyelvű iskola, ahol a 
világról szerzett tudást nem anyanyelven 
adják, így egyszerre adagolják beléd, mint 
egy infúziós koktélban, a nyelvet és az in
formációt. A padtársam mindig késik egy 
kicsit, törékeny lány Etiópiából. Egy he
lyi családnál lakik, és abból, hogy ilyen 
halovány, arra következtetek, hogy hon
vágya van. Mindig jól esik szememnek a 
színválasztása, a kék, zöld, sárga puló
verek a barna bőrön, azt hiszem, ez az a 
többlet, a bőr sötétebb tónusa, ami rosz- 
szul értelmezve hátrányként vonult be a 
köztudatba, minthogy a fehér ember nem 
birtokolja. Tizennyolc éves, otthon végez
te el az iskolát, és jövőre akar beiratkoz
ni a göttingeni egyetemre. Az apjától ta 
nult németül, ő küldte őt Németországba 
is. Akkor is a nyelvet gyakorlom, amikor 
megtudom tőle, hogy az etiópiai kőtemp
lomok már a 3. században keresztények 
voltak. Azt is németül értelmezem, ami
kor egy szünetben a kazah csoporttársam 
megkérdezi, melyikünk tudja, hol lehet 
Göttingenben lóhúst kapni. Merthogy a 
tevéről már lemondott, de a lóhúsban még 
bízik. Németül beszélek, amikor elmon
dom, hogy ott, ahonnan jöttem, gyenge az 
egészségügyi ellátás, de gyönyörű a táj. 
Azt is németül értem meg, hogy az oro
szok távolságtartó emberek, a mexikóiak
nak pedig nincs helyük távolságot tartani, 
mert olyan nagy a népsűrűség. Ott is léte
zik „gyömöszölő ember”, aki bepréseli a tö
meget a tömegközlekedés kalitkáiba. Ez a 
mindennapok élő szövete. Olyan, mintha 
egész nap az internetet böngészném, csak 
sokkal jobb. Találomra leeresztik a kisem
bert a grabancánál fogva a Google Earth- 
térképen, vagy a digitális korszak előtti 
szörfözés, a „bipp-hopp, ott legyek, ahol 
akarok” hétmérföldes csizmával. Mintha 
egy válogatott küldöttség lennénk, mond
juk a Voyager-időkapszulában. „Innen- 
onnan rovat”, amit majd a földönkívüliek 
az emberiség 21. századi mintájaként ér
telmeznek. Az épület is eléggé szürreális, 
egy 19. századi lakóépület, amely az erdé
lyi fürdőhelyek villáira emlékeztet. Vagy
is olyan, mint egy mini-Hoghwarts.

Nem mondom, hogy ez a multikultura- 
litást nem fáraszt. Hogy nem szálazódik 
szét az agyam. Azt is szeretem, amikor 
vége van az óráknak. Ilyenkor egyedül 
sétálok haza, és a hazafeleút variánsai
nak egyikén lefordítom magamnak, ami
ket aznap hallottam. A Nettóban bevásá
rolok, nem, nem kérek számlát -  miután 
úgyis rendszerint mindenki eldobja a be
járatnál, csak akkor nyomtatnak „bon”-t a 
kasszagépnél, ha erre külön igény mutat
kozik. Apró kis lépések a lelkiismeret te
hermentesítése felé.

Az aleppói Piternek és a dubai Navarnak 
este tartjuk a születésnapját. A mexikói 
Adrian telefonon foglal asztalt a csoport
nak, és erre nagyon büszke. „Látjátok, amit 
ti soha nem értetek, azt egy német meg
érti”, dicsekszik csillogó szemmel. A F el
lin i vendéglőben ünnepelünk: olasz pizza, 
német sör/francia bor. Nevetések, verbá
lis dodzsemezés. Mindenkinek egyformán 
idegen a nyelv, csak van, akinek a betaní
tása régebbtől folyik. Élvezem, ahogy az 
abszolút toleranciára érzékenyített német
tanárnő olykor odamond a német tájszólá- 
soknak. Ezt megengedheti magának. Sze
rinte a Hochdeutsch-on kívül mindegyik 
piszkos, vannak egészen érthetetlenek is. 
A svájci, az osztrák, a Plattdeutsch, vagyis 
az északon beszélt alnémet nyelvjárás (az 
erdélyi szász is ennek egy dialektusa) any- 
nyira elfajzott ágai a németnek, hogy ne is 
reméljenek tőle megértést.

A szaúd-arábiaiaktól a szírek elég
gé elhatárolódnak. Harsányak, gazda
gok, kultúrálatlanok, mondják. Igaz, 
hogy ezt a halk szavú Piter mondja, aki 
Aleppóból menekült és fogorvosnak ta
nul. Van benne valami nagyapás jelleg, ő 
a csoport megbízható tagja. Mindig pon
tos, és beborítja a nyelvkönyvét, hogy ne 
sérüljön. Pedig megvette, az övé. A hosz- 
szú körmű, rappersapkás Rajiddal beszél
getek az egyik szünetben. O Szaúd-Ará- 
biából való, nem igazán társalog senkivel, 
de nem a gátlásai miatt. Órán mindig ő a 
legelső, aki válaszol a tanárnő kérdésére. 
Rendszerint melléfog. „Nem találgatunk”, 
mondja a tanárnő. Rajid a következő kér
désnél letapasztja a száját, hogy vissza
fogja a rossz választ. Ébenfekete haja van, 
lávakő szeme és egy gyémántfülbevalója. 
Hogy ő a legharsányabb a csoportban, az 
még nem feltétlenül igazolná Piter véle
kedését a szaúd-arábiaiakról. Odakint 
nagyon hideg lett, és a húsz percnyi kör
zetben fekvő környezetet már amúgy is 
felderítettem, kilépek hát az intézet fara

gott teraszára, ahol egy páran levegőznek, 
szendvicset esznek és beszélgetnek. Rajid 
a fakorláton ül törökülésben, a körmét 
piszkálja, és arab dalokat énekel. Szép 
hangja van, mondom neki. Hallanám az 
apját, mondja. Órákig tud énekelni. Nem 
tud jól németül, de átveszi a beszélgetés 
irányítását, és felteszi az „intézetis” kér
déseket: „honnan jöttél? miért? meddig 
vagy itt?” Mivel nem a sablon szerinti vá
lasz érkezik rájuk, nem nagyon tud hova 
tenni. Mi az a Stadtschreiberin, és hogy
hogy nem akarok nyelvvizsgázni. Akkor 
meg miért fizetem a kurzust? Nem fize
tek, mondtam, nekem ingyenes. Aaaaah, 
mondja, és egy nagyon lassú fejbólintással 
végigmér. Ezután rögtön áttér arra, hogy 
ő belgyógyásznak készül. Igaz, hogy Né
metországban sokkal alacsonyabb az or
vosi fizetés -  mintegy kétezer euró havon
ta, otthon pedig legalább hétezret kapna -, 
de itt mégiscsak másabb. „Besser. Gut.” 
Csak az autója hiányzik, amit otthon kel
lett hagynia. Porsche, nyilván. Itt is ven
ne egyet, mert a segély elég becsületes, de 
nincs jogosítványa. És most előbb a német 
vizsgára hajt, reméli, hogy az egyetemre 
megfelel a B2-es szint. A szervek és a be
tegségek nevét már nagyjából tudja. Az
tán jöhet a jogsi. Jól értem, hogy Szaúd- 
Arábiában jogosítvány nélkül vezethet 
az ember, kérdem. Türlich, mondja, és vi
gyorog. Ha tudsz vezetni, minek a papír. 
Emellett Jáva, ahol 125 köbcentiig nem 
kell jogosítvány motorkerékpárra, egészen 
szabályszerű és biztonságos ország lehet.

Aleina, a török lány odalép hozzám, 
és váratlanul megkérdi, voltam-e Iasi- 
ban. Törökül: Ya§-ban. Az apja ugyan
is sokáig dolgozott ott, egy ideje azonban 
Bráilában (törökül: Ibrail) dolgozik. Mióta 
itt vagyok, ő az egyetlen, aki arra reflek
tál, hogy Romániából jöttem. Persze, láb
jegyzetelésre szorul az én magyarságom, 
senkitől nem várhatom el, hogy kisebb
ségi létre gyanakodjon. Aleina tud Ro-
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mániáról, közvetett tapasztalatai vannak 
a helyréi, ahonnan jövök, és így közvet
ve rólam is. Nem mindig érzem ezt, hogy 
ahol bemutatkozom, ott egyből el is tud
nak helyezni. Ettől egybó'l valamiféle szö
vetség alakul ki köztünk, néha átmosoly- 
gunk egymásra az asztalok, mintha csak 
a Fekete-tenger fölött. Hasonló közösség
élményem volt Ludával is, aki szentpé
tervári. Fehér magasnyakú pulóverében, 
szorosra font, szigorú kontyával egyból 
ismerős volt. Nagyszüleim kirándulásai a 
szovjet államokba, az orosz képeskönyvek 
és a tudjuk mi, mi a rend és mit jelent a 
Rendszer nem is olyan távoli tapasztala
ta kiegészítette hiányos nyelvtudásunkat. 
Vele beszélgettem először az intézet hali
jában. Művészettörténészként egy múze
umban dolgozik, és karácsonykor vissza is 
megy. Egy pár nap után kicsit úgy érez
tem, mintha monopolizálni akarna, oda
jön, amikor mások beszélnek hozzám, és 
átveszi a hangot. Ez a birodalmi hang, 
vajon? A nagy hal megeszi a kis halat? 
Olyan könnyű lenne ezeken a sztereotípi
ákon lépdelni, azt az illúziót keltve, hogy 
vízen járok. De nem akarom ezt.

Ionéi Mihai alkotása

És összebarátkozom Stevennel, akinek 
nincsenek axiómái. O Skóciából jött, úgy, 
ahogy Sarah, aki terhes egy göttingeni 
férfitól, és itt fog letelepedni. Steven mind
ünk közül a legügyesebb, nagy szókincs
csel, jó teherbírással (közben nyelvvizsgát 
tesz), aki csak akkor mondja a megoldást, 
ha a tanárnő végszükség esetén tőle kér
dezi. Programozó egy informatikai cégnél, 
és azért választotta Göttingent a németta
nuláshoz, mert megtetszett neki az intézet 
épülete. Egy nap, hazafele menet, hatal
mas lépteivel utolér, és bevallja, hogy ő is 
ír. (A skót, aki ír.) De még nem elég jól ah
hoz, hogy publikáljon. Ehhez még nagyon 
sokat kell olvasnia. Két lépésből Kafká
nál vagyunk. Teljesen értem, miről beszél, 
mégis azt mondom, írjon, és akkor jobban 
fog írni. Talán ebben a pillanatban válto
zom azzá, akire többé nem akar rácsat
lakozni. Egy bölcsességekkel kikövezett 
ösvényke, valamerre a Kárpátok irányába.

DIMÉNY LÓRÁNT

A borítóra
festve,
pirossal
Levette róla a szemét. Le kellett vennie. 

Aztán körülnézett. Mintha egy fogózkodót 
keresne a falakon, az üvegfelületen, a mö
götte éppen befutó villamos hámló festé
kén. Kissé remegett a keze, megmarkolta 
a vascsövet, mintha éppen a valóságba hor
gonyzott volna. Pedig kiverte a hideg verej
ték, és ez soha nem fordult elő vele. Nem így. 
Nem ilyen zsigerin mélyről tört elő. A vala
mi, a félelem, hogy éppen magát látja a ké
pen, a saját történetét, a felpiszkált múltjá
nak színeit, titkait.

Rá kellett újra néznie, nincs mese. A meg
álló műanyag lemeze alatt mintha megült 
volna a villamos dohos előszele, hozva az 
utasok kíváncsi, tarkóján lüktető lehele
tét. Mintha mindenkinek világos lett vol
na, hogy pont ő az. Végleg kitárulkozott, és 
ez fájt.

Nem tehetett mást, újra ránézett. Min
den kétséget kizáróan ő maga volt az. Mint
ha kicsit kozmetikázva, szemölcsöktől, 
szeplőktó'l mentesen, de azért megtartva 
bőrének eredeti tónusát, színét, élesen kö
vetve a ráncok vonalait, fiatalos, szája szé
lén megbújó pajkos mosolyt is látott. Nem 
is tudta ezt magáról. Nem szokott olyankor 
tükörbe nézni.

Ahogy észrevette maga mögött a kedvenc 
folyóiratait, az akasztón kedvenc méregzöld 
törölközőjét, sőt, a kis lila pohárban a sógo
rától kölcsönkapott fogkefét, szinte barátsá
gosabbá vált a látvány, mintha a villamos
ból kiáramló emberek sem fürkészték volna. 
Mintha a szemközti irodaházon sem tükrö
ződtek volna már olyan ijesztőn a körvona
lak, inkább, mint virágpor, az üvegre hin
tett illatpamacsok, barátságosan borzolta a 
délutáni forró szél.

Mégsem volt teljesen kibékülve a helyzet
tel. Talán senki sem ismerte fel, azt a feke
te szemüveges, kutyáját sétáltató csákót le
számítva. Annak mintha feltűnt volna a két 
azonos arc. Úgy döntött, nem fogja ez érde
kelni, most már teljesen mindegy. így van, 
és kész, nem teszi kockára az egészségét.

Végtére is, történt már hasonló nála ka
rakteresebb emberekkel is. Mi lenne hát 
olyan borzasztó abban, hogy majdnem min
dene látszik. Talán ha a kissé foszladozó 
bugyiját leszámítja, hát semmi. Minden a 
legnagyobb rendben. Még a mindig kupac
ba gyűjtött fölpucolói sem voltak láthatóak 
a fal mellett, pedig mindig volt ott egy-ket
tő, legalábbis azóta, mióta elköltözött Mar- 
csa. De most azok sem voltak ott, tehát iga
zán nem volt szégyenkeznivaló, győzte meg 
most már szinte végérvényesen magát.

Kiegyenesedett és helyet foglalt a sípo
ló automata előtt. Lassan megtöltötte a tü
dejét levegővel, aztán halkan kiengedte, és 
közben behunyta a szemét. Szépen lopako
dott a nyári este a belvárosba. Mégsem ér
tette, hogy miként készülhetett az a fény
kép. Letolt gatyában üldögélni a budin nem 
egy hétköznapi látvány, de legalább az üze

nete annál magasztosabb. Újra elolvasta. 
Ugyanazzal a pajkos mosollyal fürkészte 
a kanyart, amikor feltűnt a 30-as. Lomha 
mozgással közeledett, mint egy macska, az
tán fújtatva megállt előtte, ő pedig helyet 
foglalt egy olyan széken, ahonnan immár 
tökéletesen láthatta a plakátot.

Még néhányan szálltak fel utána, már 
csukódni készültek az ajtók, amikor bele
hasított egy fanyar idegzsába. Ezt eddig 
nem vette észre, talán ez a tudattalan fé
lelem volt benne akkor is, amikor verejté
kezni kezdett korábban. Most, a szemköz
ti homlokzatról visszaverődő álmos fényben 
világosan felismerte. Minden más jelenték
telen volt ehhez képest. Bár az ajtó és a tö
rölközők némileg takarták, de ha figyelme
sen nézte, látható volt a körvonala, sőt, még 
az a kaján vigyor is, ahogy abban a mesében 
látta. A borítóra volt festve pirossal, sokszor 
nézte a könyvek között. Senki sem mondta, 
hogy köze lenne az ördöghöz. Most viszont 
bizonyossá vált benne, hogy ez az arc üldö
zi egy ideje.

Nem menekülhetett. Amikor a busz elin
dult, újra behunyta a szemét, és hátradőlt 
az ülésben, mint aki elfogadta. Ha így van, 
és találkoznia kell vele, hát legyen. Az a me
se rosszul végződött.

A diófa illata
Soha nem szerette a meséket. Sem azo

kat, amelyeket a nagyanyja olvasott estén
ként, amikor nem volt villany, és halkan 
sercegett a petróleumlámpa, sem azokat, 
amiket később Ancsa mondott, amikor ösz- 
szebújtak a híd alatt a foszlott, kék háló
zsákban, és még úgy is hideg volt. Nem hit
te el őket. Semmiben sem hitt.

Nem fog mesét mondani nekem, nagyon 
kér, én se mondjak. Semmi szükség erre, 
nincs kedve az ilyesmihez. Lassan rágó- 
zik, kiülnek az erek a halántékára. A rend
őr mutatja a gombot, amit meg kell nyomjak, 
ha jelezni szeretnék. Kérdőn int, nincs ná
lam pia? Nem hoztam magammal semmit.

Nyilván szeretném hallani a történetet, 
ugye? Biztos kíváncsi vagyok a végére is? 
Azt nem mondja el, se nekem, se másnak. 
Egyébként is, volt nekem valaha valakim, 
tudom, mit jelent úgy belehalni valakibe, 
hogy napok óta kékszeszen élsz?

Melegít a beszűrődő napfény, megvonom 
a vállamat, nekem semmiféle elvárásom 
nincsen. Eljöttem, mert küldtek, mert ez a 
dolgom, de nem lesznek se tőle, se a mesé
jétől álmatlan éjszakáim, ez csak egy ügy. 
Megismétli, hogy nem mond meséket. A me
sék sejtszinten roncsolnak, mert elváráso
kat építenek. Álmokat. És ő azokat már ré
gen kiirtotta magából.

Ancsa úgy egy éve kezdett gyengélkedni. 
Zsibbadtak a karjai, erőtlen volt, legtöbb
ször a szállóra sem ment be, ő vitte el neki 
a kaját, ha adtak annyit, hogy megmaradt. 
Elbotorkált a pláza raktárkijáratához, ott 
kukázott, ha nem kergették el. Ezenkívül 
csak heverészett, olvasgatta azt a néhány 
könyvet, amit elhozott otthonról. Fél év 
alatt majdnem negyven kilóra fogyott. Szó
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szerint csont és bőr lett. Szúrtak a csontjai, 
amikor a kék hálózsákban hozzáért. Tudod 
milyen ez? Amikor hideg van, és csak elszív
ja a meleget, de nem ad vissza semmit? Az
tán már mozogni sem tudott. Nem volt hova 
vinni, nem fogadták be sehova. Egyszer ki
jött a mentó', mert ömlött a vér belőle. Ami
kor látták, hogy hova jöttek, az egyik nővér
ke összehányta magát. A vackunkba, érted, 
az otthonunkba hányt! Valamit belenyom
tak, aztán húztak. Majdnem elállt a vérzés, 
aztán újrakezdődött. Többet nem jöttek ki, 
pedig hívtuk többször is. Az utolsó hetek
ben nem beszélt, csak nyöszörgött. Hideg 
volt, nem volt annyi kékszesz, hogy tüzelni 
is tudjak vele, inni meg muszáj volt. Össze
bújni, ölelni. Túlélni.

Az utolsó estén annyi ereje gyűlt, hogy 
felült. A tűz mellett kuporogtunk, mutatta, 
hogy vegyem elő az egyik könyvet. A me
séset, amelyben rosszul végződnek a tör
ténetek. Ebből próbált régebben mesélni. 
Gyűlöltem ezt a könyvet. Hosszú perce
ken keresztül olvastam, csak az ő kedvéért. 
A diófa történetét.

> » »  folytatás a 17. oldalról

Ionéi Mihai alkotása

Itt elhallgat. Tovább nem akar mesélni. 
Azt mondja, ami utána történt, nem tarto
zik senki másra. Nem érdeklik sem az eny
hítő körülmények, sem a feloldozás. Mélyen 
a szemembe néz. Én mindig megölöm, amit 
szeretek. Maradjunk a tényéknél, próbálom 
rábírni, de megismétli, ez a mese eddig tar
tott. Jelzi a rendőrnek, hogy menni akar.

Ballagok hazafelé. Nagy, kövér pely- 
hek hullanak az aszfaltra. A híd alatt fé
nyesre súrolt kövek, tűzhely, egy kupac
ban rongyok, szemét, foszlott kék hálózsák. 
A hamut szétfújta a szél, belemarkolok, és 
megszagolom. Olyan illata van, mint a dió
fa levelének, amikor napokig súrlódott hoz
zá az ágon lógó kutyám.

Többet nem akart látni. Azt mondta, ne 
vesztegessük egymás idejét. Neki nincse
nek történetei, ő csak van. Egy utolsó cetlit 
küldött át. Bizonytalan zöld betűkkel ez állt 
rajta: „Apám is ezt mondta: Te csak vagy, de 
nem kellene legyél!”

Ki kellett vágni a diófát az udvarunkról, 
ipari alpinistákkal szokták ma ezt csinálni. 
Szétdarabolták, és felrakták az udvar vé
gébe a rönköket, mint egy történet csont
jait, ami a családi birtokot tartotta egyben, 
az azóta szétzilált családunkét. Amikor a 
vásárló megkérdezte, hogy marad a tűzifa, 
csak annyit válaszoltam, persze, annak itt 
a helye.

Ki nem állhattam a diófa illatát.

Szurikáták és 
magyarok
Amikor arról kérdezték Károly pro

fesszort, lenne szíves meghatározni a 
szurikátákat, nagyot és mélyet sóhajtott, 
kihúzta magát, ahogy egy köztiszteletben 
álló állatkutatóhoz illik, és komor arccal vá
laszolt. Tudja, mindannyian szurikáták va
gyunk. Majd gyorsan egy idevágó kérdéssel 
egészítette ki. Nyilván ezért kérdi, nem pe
dig azért, ugyebár?

A kis riporter hölgyike, hegyes, pisze orra 
fel alá mozgott, apró, fekete szemei csillog
tak, mint a friss szurok. A majdnem perc
nyi csendben a köpcös operatőr izgatottan 
nézett ki a kamera mögül, amikor Károly 
professzor a feszültséget oldva határozot
tan tette hozzá. De tudja mit, ne bánkódjon 
ezen, nem olyan meglepő, bajnak meg vég
képp nem az.

Precízebb tudós volt ő ennél, nem szeret
te megkerülni a kérdéseket. Bizony, a gén
térképe tekintetében több mint 80%-ban egye
zik a magácskáéval. Olyan, mintha tíz önből 
nyolc szurikáta lenne, és ez nem akármi. Ujj- 
ból is majdnem öt van neki, arról nem is be
szélve, hogy teste karcsú és hosszúkás, lábai 
rövidek. Vannak azonban ennél objektívebb 
azonosságok is. Például az, hogy lábai bo
káig szőrtelenek, és ha nem tekintené illet
lenségnek, de említésre méltó, hogy szőrzete 
módfelett puha, és kis testéhez simuló.

A kutatóintézet előtti kis tisztást tölgyfák 
szegélyezték, alsó ágain magyarok szoktak 
ülni. Magyar lányok és fiúk. Rendszerint. 
De előfordult, hogy szurikáták kapaszkod
tak fel, megtámaszkodtak az ágakon, és kí
váncsian néztek körül. Általában az alat
tuk elterülő szép országot. Most azonban a 
professzor előtt zavartan álló mohazöld hajú 
hölgyet, kezében a mikrofonnal, és a vállán 
kamerát tartó, borzszerű, rágózó videóst. 
Közben vakkantottak időnként. Mint a ma
gyarok, ha róluk beszélnek egy mikrofonba.

Látja, olyanok, mint mi. Végignéznek ezen 
a szép országon, és arra gondolnak, milyen jó

Berszán Zsolt alkotása

itt, mintha nekünk teremtette volna az Úris
ten! Bizony, nagyon kedvelik a nyílt, füves te
rületeket, száraz síkságokat, a bozótosokat és 
a sziklás terepet. Pont olyanok, mint a mi Ár
pádunk, aki ha tehette volna, egész kotorék
hálózatot alakított volna ki, pont itt, és nem 
máshol, hiszen ez volt az a hely! Ezek a kis 
cibetmacskák is rég elfelejtették a namíbiai 
szavannákat, az Oranje folyó lankás árterü
letét, és kutatásaink azt igazolják, hogy kiál
tó, trillázó kommunikációjuk struktúrájában 
pontosan a magyar nyelv leképezése, ez talán 
kutatásaink legfontosabb eredménye.

A kis magyar hölgy végigmérte a nála 
valamivel nagyobb, többszörösen díjazott 
magyar urat, akinek véleményét a magyar 
sajtóban nemcsak szurikáták, de pézsma
pockok, lapostetűk, sőt mi több, atomre
aktorok vezérlőrendszerének ügyében is 
meghatározónak tartották, és mélyen elgon
dolkodott a hallottakon, miközben gyöngy
fényes hártya futott végig a szemén. Károly 
professzor pedig meghajolt, és angolos ele
ganciával, a szurikáták cikázó gyűrűjében 
tűnt el az intézet kapujában.

Aznap este, a kis magyar hölgy továb
bi hasonlóságokat keresett a szurikáták és 
a magyarok között. Leginkább azonban a 
saját, megdöbbentő hasonlósága érdekelte, 
amelyet a professzor úr azzal a hasító nyer
seséggel igazolt. Olyan részletek is passzol
tak, hogy a név szirti macskát is jelent, vagy 
az, hogy fogképlete I3/3-C1/1-P3/3-M2/2. 
A tükörben ellenőrizte, ez 36 fogat jelent. 
Olvasta, hogy a turáni törzseknek is ennyi 
volt, talán gyengébb állapotban. A magya
rok egy részénél ez 32-re csökkent, főleg az 
utóbbi, ínségesebb időkben.

Csak nézte a fénylő képernyőt, tekerte 
előre és vissza a videót, beleegyezőn bólo
gatott, miközben bársonyos erezettel cso
rogtak alá arcán a könnyei. Nem, ezt azért 
mégsem hagyhatta benne a vágott anyag
ban. Amikor kijelölte ezt a mondatot, és 
megnyomta a törlést, fanyarul elvigyoro- 
dott és vakkantott egyet, mint földi vészjel
zés esetén az őrködő egyedek. A  hím addig 
cserkészi a nőstényt, amíg az meg nem enge
di, hogy párosodjon vele. Ez már túl sok volt, 
ezt még a professzornak sem nézhette el.
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BAKK ÁGNES

A kiszám ítható 
alkotói válság
Az Igaz történet alapján című legújabb 

Polanski-alkotás egy thrillernek álcázott 
melodráma. Ebben a filmben is (akárcsak 
jó pár korábbi Polanski-filmben) a rende
ző feleségét, Emmanuelle Seignert láthat
juk a krízishelyzetet megélő írónő szerepé
ben, a hasonmás-ellenpontját, „0”-t pedig 
Eva Green alakítja. A szerelmi szálat is 
egy pillanatig megpendítő filmben az ok
okozati elemek nem érvényesülnek kel
lőképpen, és míg ez akár a társ-forgató- 
könyvíró, Oliver Assayas kézjegyének is 
betudható, addig a színészvezetés dara
bossága egyértelműen az élmény rová
sára megy. Polanski legutóbbi alkotását 
csak azért nem érdemes spoilerezni, mert 
így a maradék feszültség is eltűnhet.

Polanski legutóbbi filmje Delphine de 
Vigan francia írónő azonos című regényén 
alapszik. Ebben az írónő dokumentarista 
jelleggel örökíti meg a családi életét, gye
rekei kirepülését, férje munkáját, aki hí
res írókkal -  például Bret Easton Elüs
sél -  beszélget tévéműsorában. A pár nem 
él együtt, azért, hogy így tartsák frissen 
kapcsolatukat, viszont amikor találkoz
nak, inkább szakmainak, mint érzelmi 
köteléken alapulónak tűnik a kapcsolatuk. 
Az írónő épp előző könyvének fárasztó hír
verését éli meg, végeláthatatlan dediká
lások és network-események sorozatában 
nem találja az őszinte beszélgetéseket.

INEMATOGRÁF

A filmes adaptációnak már szinte a leg
elején feltűnik „0”, Eva Green személyé
ben. Viszonylag éles kontraszt van a két 
nő között: míg „O” a csábító, mély han
gú femme fatale, aki mindenkit meg tud
na hódítani macskaszerű kinézetével és 
mély nézésével, addig az írónő -  filmbe
li nevén Delphine Dayrieux -  mellette 
kicsit fáradtnak, kiszolgáltatottabbnak 
és slamposabbnak tűnik. „Ő” (franciául 
Elle), titokzatosan viselkedik, miközben 
nagyon érdekli őt Delphine világa, írói 
metódusa. Folyamatosan véletleneket 
előidézve végül beköltözik az egyedül élő 
Delphine-hez, kikérdezi őt az összes biz
tonsági kódjáról és e-mailjéről, így lassan 
átveszi az uralm at az élete felett, arra 
biztatván őt, hogy írjon és csak az „igaz” 
történetet írja meg az életéről. „Ó”-róla is 
folyamatosan kiderülnek olyan részletek, 
mint hogy özvegy és emellett celebritások 
és politikusok élettörténetét írja, de ti
toktartási szerződés miatt nem beszél
het erői. Mikor beköltözik Delphine-hez, 
elkezdődnek aggresszív kirohanásai, fő
képp ha nem az történik, amit ő szeret
ne. Nyugtátokat adagol Dayrieux-nek, 
biztatja, hogy pihenjen, e-mailt ír a ba

rátainak, hogy ne keressék, és azt is fel
ajánlja, hogy elmegy helyette egy iskolai 
író-olvasó találkozóra, doppelgángerként 
(bár ez nézői szemmel lehetetlennek tű 
nik, mivel nem nagy köztük a hasonló
ság). A birtoklási vágya mindent elural, 
aztán házigazdájának ebből elege van és 
távozásra készteti. Majd egy szerencsét
len balesetnek köszönhetően újra előke
rül „0”, immár megmentőként és a törött 
lábú írónővel leindulnak egy vidéki kis
házba pihenni és írni.

A folyamatos eső és az elszigetelt vidé
ki ház tálcán kínálja, hogy itt teljességé
ben kibontakozhasson egy thriller-szerű 
narráció, de egy olyan csavarral történik 
mindez, hogy közben már az áldozat is va
dásznak érzi magát, és következő köny
vének alaptörténetét szerzi meg „vendé
gétől”, akinek a környezetében mindenki 
tragikus körülmények között hunyt el. 
A kamera hosszú elidőzése különböző 
használati tárgyakon, a túlzottan egy
értelmű egérméreg-felmutatás, a folya
matos elővigyázatlanság, titokzatos te
lefonok és álmosoly, mindehhez pedig a 
folyamatosan párosuló vésztjósló, disz- 
szonáns hangok és feszültségfokozó dal
lamok -  igazi, jó thrillerelemek ezek. Vi
szont a rendező mégis megengedi, hogy 
minden hirtelen mozdulatot, támadó cse
lekedetet (vagy akár a mérgezést) a né
ző előre megjósolhasson. A film három
negyedéig nem lehet eldönteni, hogy ez 
szándékos vagy csak nem kiszámított 
adagolása az izgalmat jelentő dram atur
giai elemeknek. De amikor a főhősnő már 
láthatólag nagyon szenved, akkor a néző 
is elkezdi sejteni, hogy itt más lehet a csa
var és az összes thrillerelem kifordítható 
önmagából.

A színészvezetésben a túlzott színpa
diasság dominál, ezáltal darabossá vál
nak a jelenetek: nincs átmenet a békés 
beszélgetések és a hirtelen felindulások 
között, a karakterek azonnal „átkapcsol
nak” egy homlokegyenest ellenkező lel
kiállapotra. A különböző indíttatások is 
kevésbé árnyaltak, a főszereplőnőt sok
szor nem lehet megérteni, igazából a sod
ródás válik a fő jellemzőjévé, miközben 
az elején egy erős karakterű  egyéniség
nek látjuk.

Egy torz mise en abyme tulajdonkép
pen Polanskiék adaptációja: a könyvírás

ról, az inspirációról szól, thrillerelemekkel 
körbeszőve; a film azt erősíti, hogy minden 
„igazi” művészi alkotás létrehozása egyfaj
ta áldozatot kér az alkotójától, amely akár 
az életébe is kerülhet. Viszont az élet pa
píralapon születik újjá (míg a film során 
az írónőt szinte egyetlen szót sem látjuk 
leírni a számítógépébe, csak a jegyzetei 
és a hangfelvétele szolgál „alapanyagul”). 
A valóságos és szürreális elemek elegyíté
se azonban nem válik organikus egység
gé a filmben, hanem erőltetett vegyítés
nek tűnik. Amiért viszont „polanskisnak” 
is tekinthető a film, az pontosan a befe
jezés, amely nagyon hasonlít a Rosemary 
gyermekének végső csavarjához, ugyanazt 
a dramaturgiát követi, csak más díszle
tek között.

A látszólag suspension of disbelief-re 
(azaz a nézői kétkedés felfüggesztésére) 
„kényszerítő” elemek miatt viszont érez
hető a forgatókönyvíró, Oliver Assayas 
keze nyoma, aki, mint előző filmjében (a 
Stylisthan), földöntúli elemekre is utal, és 
olyan feszültségkeltő elemeket használ, 
amelyek kicsit az abszurd felé is kanya- 
rítják a történetet. A film viszont, karak
terek szempontjából, a Sils Mária felhői tí
pusú alkotások közé sorolható, ahol erős 
női karakterek feszülnek egymásnak, és 
az alkotás, valamint az alkotói lét válik 
benne kulcskérdéssé: bár „O” eltűnik a vé
gére, karaktere mégis megmarad, és tu 
lajdonképpen átalakul, szó szerint. Az vi
szont üdítő, hogy bár adta volna magát a 
két nő közötti szerelmi szál, ez csak egy 
pillanatig merült fel komolyan, így a film 
nem fordult át leszbikus szerelmi thriller- 
be. Ugyanakkor, ha a feszültségkeltő ele
meket lefejtjük és csak a cselekményre 
koncentrálunk, akkor talán látatlanban 
is azt lehet mondani, hogy inkább a köny
vet érdemes elolvasni.

Ig a z  tö r té n e t  a la p já n  (D ’a p rés  
u n e  h is to ire  v ra ie  / B a se d  O n A  T ru e
Story), színes, francia-lengyel-belga film, 
102 perc, 2017. Rendező: Roman Polanski, 
író: Delphine de Vigan. F orgatók ön yv
író: Olivier Assayas, Roman Polanski. 
Operatőr: Pawel Edelman. Vágó: Margot 
Meynier. Zene: Alexandre Desplat. S z e 
replők: Emmanuelle Seigner, Eva Green, 
Vincent Perez, Dominique Pinon, Camille 
Chamoux.
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CSUSZNER FERNCZ

Videótörténet és
„A mozgókép beépítése a színházi elő

adások struktúráiba határtalan idő- és 
térbeli illúziók megjelenését tette lehe
tővé. [...] A digitalizációval, a virtuális 
térrel és a virtuális test megjelenésével 
megváltozott a testről mint kommuniká
ciós médiumról alkotott véleményünk. [...] 
A digitalizáció korának színház-esztétikai 
vezérfonala a jelek, a médiumok, az érzé
ki ingerek, a tér, az idő, a test, a szöveg és 
a narratíva mellett önálló és egyenértékű
ként kapcsolódik be az előadás struktúrá
jába, hatásmechanizmusába.” (lO.o.)

A rendszerváltást követő első két évti
zedben majdnem az összes romániai ma
gyar színház repertoárjában feltűntek 
a videótechnikát is használó előadások. 
A marosvásárhelyi Mentor és az UArtPress 
által közösen kiadott V ideó  és sp ek táku lu m  
című, A  v id eó k ép  m eg je len ése  a  ro m á n ia i  
m a g y a r  s z ín h á z i terekben  alcímű könyv va
lós hiányt pótolt a romániai magyar szín
házi szakkönyvek palettáján. A 2014-ben 
publikált könyv Bartha József (képzőmű
vész, látványtervező, kurátor, egyetemi ok
tató) 2012-ben, a budapesti Magyar Kép
zőművészeti Egyetemen megvédett, azonos 
című DLA dolgozatának könyv formájában 
közreadott változata.

P ,  EÁTRUM

A V id e ó  és  s p e k tá k u lu m  térben és idő
ben egyaránt távolról közelít a romániai 
magyar színházi terekhez. A könyv első, 
E lő zm én yek  című fejezetében a 17. század 
végétől kezdődően tekinti át a k in e m a to -  
g r á fo t megelőző időszakot, majd a moz
gófilm megjelenésének korszakát. Ezt 
követően tér rá a televízió és videó törté
netének, illetve a videóművészet kezde
teinek átfogó tárgyalására (A  te le v íz ió  és 
a  v id e ó  k o rsza k a ). A harmadik fejezetben 
(A v id e ó  és  a  s z ín h á z) még mindig a törté
nelem foglalja el a központi helyet, igaz, itt 
már a színház és a videó színháztörténeti 
jelentőségű találkozásainak jut a főszerep. 
A  s z ín h á z  m é d iu m a  és a  v id e ó h a s z n á la t  
m é d iu m a i című fejezet a videó és színház 
összefonódásainak vizsgálatához fekte
ti le az elméleti alapokat, a következő két 
fejezet pedig a romániai videó-, televízió- 
és színháztörténet irányába tesz kitérőt 
(A rró l, h o g y  m ié r t n em  v o lt v id e ó m ű v é sze t  
a  r e n d s z e r v á ltá s  eló'tti R o m á n iá b a n , A  ro 
m á n ia i  s z ín já ts zá s ) . Mindezek után kerül 
sor a könyv alcímében ígért téma tárgya
lására. A M ozgókép  a  r e n d sze rv á ltá s  u tá n i 
r o m á n ia i  m a g y a r  s z ín h á z i  e lő a d á so k b a n  
a mozgókép szempontjából legfontosabb 
tendenciákat és előadásokat tekinti át az 
1993-2011 közötti időszakból.

A könyv két legfontosabb, vagy ha úgy 
tetszik, legnagyobb hozzáadott érték
kel bíró fejezete A  s z ín h á z  m é d iu m a  é s  a  
v id e ó h a s z n á la t  m ó d o z a ta i , illetve a M o z
g ó k ép  a  r e n d sz e r v á ltá s  u tá n i ro m á n ia i m a 

színháztörténet
g y á r  s z ín h á z i  e lő a d á so k b a n . A két fejezet 
együttese gyakorlatilag a könyv terjedel
mének felét teszi ki, mégis joggal érezhe
ti az olvasó, hogy az említett két fejezet 
kifejtései jóval több teret érdemeltek vol
na. A  s z ín h á z  m é d iu m a i.. . fejezet huszon
öt oldalán hemzsegnek a jelentős színhá
zi alkotók és elméletírók nevei, ahogy a 
tőlük származó idézetek is, ám a sűrűn 
szőtt utalásrendszer és a korlátozott ter
jedelem több esetben pontatlanságokhoz, 
elhamarkodott következtetések levoná
sához, és olykor átgondalatlanul megvá
lasztott idézetekhez vezet. Következzen 
két önkényesen kiragadott példa.

A z  é lő  és  m e d ia t iz á l t  te s t is é g  című al- 
fejezetben Bartha József egy, a Jákfalvi 
Magdolna A  n é zé s  ö rö m e  című tanulmá
nyából származó, részlegesen megadott 
idézetre hivatkozik a színház legegysze
rűbb definíciójaként: „A színház legalább 
két valós test egyidejű, közös jelenlétét fel
tételező műalkotó közeg [...]” (74.o.). Ez a 
részleges idézet kifejezetten megengedő 
és hiányos az általánosan elfogadott, Eric 
Bentley-től származó minimáldefinícióhoz 
képest, amire maga Jákfalvi Magdolna is 
hivatkozik a szóban forgó tanulmány láb
jegyzetében. A helyzet tisztázása érdeké
ben következzen a teljes Jákfalvi idézet. 
Mint adalék annak megértése érdeké
ben, hogy a színház és a vizsgált könyv 
témaválasztása szempontjából miért fon
tos a valós és a virtuális, illetve a szín
ház, a happening, a videó stb. fogalmai
nak egymástól történő elhatárolása:

„A színház legalább két valós test egy
idejű, közös jelenlétét feltételező műalko
tó közeg, mely évszázados, ezért erősen 
kultúrafüggő szabályok szerint az egyik 
valós testre a valóstól eltérő virtuális lé
tet kényszerít. A virtuális létezést cipe
lő valós test a színészé, az őt néző valós 
test a nézőé. A testek tényleges, fizikai 
és egyidejű jelenléte híján nem beszélhe
tünk színházról, csak filmről, videóról és 
cyberelőadásról, a virtuális kettőzés nél
kül nem beszélhetünk, csak performance- 
ról, happeningről, szociális rituálékról.” 

Álljon itt egy másik példa, ezúttal a 
nagyvonalú kijelentések közül, a K ö zö n 
ség, lá tvá n y , v id eó  című alfejezetből:

„A technikai mozgókép előtt álló né
zőnek soha nincs az az érzése, hogy be
folyásolhatja az eseményeket, pedig egy 
mozielőadás vagy a televízió ugyanolyan 
feszültségekkel töltheti fel a mozi- vagy 
televíziónézőt, mint a színházi előadás a 
színházi nézőt”. (81.o.)

A fenti idézet a színház felől közelítve 
két állítást tesz. Egyrészt, hogy a  te c h n i
k a i m ozgókép  e lő tt  á lló  nézővel ellentétben 
a színházi nézőnek az lehet az érzése, hogy  
b e fo ly á so lh a tja  a z  e sem én yek e t. Úgy meg
fogalmazva az állítás igaz, de szükséges a 
pontosítás. Ugyanis a színházi előadások 
csak a legritkább esetekben adnak lehető
séget a nézőnek arra, hogy valóban befo
lyásolja az eseményeket, és az ilyen esetek 
túlnyomó többségében a néző éppen azt te

VIDEÓ ÉS SPEKTÁKULUM

s z í , amit az előadás alkotói elvárnak tő
le, ahhoz, hogy továbbgördülhessen a pro
dukció. Az Erika Fischer-Lichte által leírt 
feedback-szalag értelmében a nézői re
akciók valóban befolyásolják a játszókat 
(ahogy a játszók teljesítménye is befolyá
solja a nézőket), de itt nem elsősorban az 
egyén, hanem a tömeges nézői reakció ke
rül a fókuszba.

Az idézett rész második állítása, hogy 
eg y  m o z ie lő a d á s  v a g y  a  te le v íz ió  u g y a n 
o lya n  fe szü ltsé g e k k e l tö lth e ti  fe l a nézőt, 
akár egy színházi előadás. Bár az állítás 
védhető, ismét pontosításra van szükség, 
hiszen a nézők és játszók testének tényle
ges, fizikai és egyidejű jelenléte olyan fe
szültségeket is gerjeszt, amelyek a techni
kai mozgókép előtt állva nem jönnek létre. 
Elég csak a könyvben is említett, a Kolozs
vári Állami Magyar Színházban bemuta
tott, Andrei Serban rendezte V ánya b á csi 
előadásra gondolni, amelynek egyik jele
netében az Asztrovot alakító Bogdán Zsolt 
magasan a nézők feje fölött, fél kézzel ka
paszkodva lóg egy, a zsinórpadlásra veze
tő fémlépcső korlátjáról, és bármennyire 
is bízzunk a színész fizikai képességeiben, 
illetve bármennyire leköt az előadás, né
zőként aligha lehet elvonatkoztatni egy 
esetleges baleset azonnali és valós követ
kezményeitől.

A V id e ó  és s p e k tá k u lu m  elsősorban vi
deó- és színháztörténeti szemszögből já r
ja körül választott témáját, így félő, hogy 
adósa marad az olvasónak. A V id e ó  és  
sp ek tá k u lu m b a , abból jut kevés, ami mi
att a Bartha József munkásságát ismerő 
olvasó kézbe veszi a könyvet. Ez pedig a 
szerző képzőművészeti és színházi tapasz
talatából kiinduló, a választott téma gya
korló alkotói szemszögből történő tárgya
lása. Konkrétan: a DLA értekezés helyett 
jó lenne a M ozgókép  a  r e n d s z e r v á ltá s  u tá 
n i ro m á n ia i  m a g y a r  s z ín h á z i  e lő a d á s o k 
b a n  című fejezet könyvvé bővített válto
zatát olvasni.

B a r th a  J ó zse f:  V id e ó  é s  s p e k tá k u 
lu m  -  a  v id e ó k é p  m e g je le n é s i  f o r m á i  
a  r o m á n ia i  m a g y a r  s z ín h á z i  te r e k b e n .  
M entor -  U A rt P r e ss , M arosvásárh ely , 
2014.
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BORSODI L. LÁSZLÓ

Dumákat beszéltek, és 
nem szóltok róla senkinek
Dán Lungu Tyúkok a mennyben című 

könyvének szereplői, az Akácos utca lakói 
és a Gyűrött Traktor nevű kocsma „hazajá
ró” vendégei előrehozott nyugdíjba kénysze
rült vagy munkanélküli alkoholisták, olyan 
retardált, emberszerű lények, akik a kom
munizmus áldozatai, és akik a kommuniz
mus bukását követő években egyik napról 
a másikra, egyik ivási alkalomtól a mási
kig tengődve emlékeik, nosztalgiáik, elpus
kázott terveik, meg nem valósult álmaik kö
zött vergődnek. Olyan, az emberi minőséget 
csak nyomokban hordozó humánrekvizitu- 
mok, akiknek homályos, alkoholgőzös kép
zelgéseiből és nagyotmondásaiból egyszerre 
tárul fel alulnézetből a kommunista Romá
nia faluromboló politikájával együtt a városi 
blokkos világ ellenutópiája és a diktatúra 
okozta károk, valamint a rendszer bukása 
után maradt elviselhetetlen következmé
nyek szarkasztikus kritikája.

Olyan világ körvonalazódik a műben, 
amelyben az ember-ember, férfi-nő közötti 
kapcsolatot az alkoholizmus határozza meg, 
amelyben a Relu Covalciuc kertjét elözönlő, 
undorító földigiliszták látványa megy cso
daszámba (mindaddig, amíg a mikszáthi 
anekdotizmusra jellemző nézőpontváltás
nak köszönhetően kiderül: kisszerű való
ság húzódik meg a csoda alján), és amely
ben emberként létezni nem ethosz, hanem 
olyan átmeneti állapot, amelyből jó lenne 
mielőbb szabadulni. Covalciuc szerint tyúk
nak lenni volna jó, a Gyűrött Traktor al
koholgőzös „férfimennyországából” (Ticu 
Zidaru kifejezése) a tyúkok mennyországá
ba jutni. Amit Covalciuc a létezés céljaként 
és értelmeként fogalmaz meg, inkább me
nekülési stratégia. Elképzelése minden bi
zonnyal az Akácos utca lakói többségének a 
vágyaként is értelmezhető: „Szerettem vol
na a tolláim közé dugott fejjel szundikálni, 
hogy a seggem se fájjon semmiért, senki ne 
nyaggasson többé, és erre a nyomorú nyug
díjra se legyen szükségem. (...) »Uramisten, 
ha létezik a tyúkok mennyországa, kérlek, 
engem is oda vigyél.«”

ritika
Amint az a fenti idézetből is kiolvasható, 

Dán Lungu könyve kegyetlen politika- és 
társadalombírálat, elbeszélőjének szarkaz
musa vagy az általa felvonultatott szerep
lők egymás mellé vágott groteszk-ironikus 
szólama egyformán illeti a kommunis
ta diktatúrát és a rendszer bukása utáni 
„szép, új világ” látszatdemokráciáját. Mitu 
egy helyen a következőket mondja: „Akko
riban a Csavargyárban dolgoztam, vagy
is akkor, amikor még csináltak csavaro
kat Romániában, nem csak passzolgatták 
a kenyérhéjat egyik tenyérből a másikba, 
mint most, és még képesek kereskedelem
nek csúfolni az ilyesmit...”

A két politikai rendszer összehasonlítá
sából Lungu tragikus történelemszemléle
te is kiolvasható: a mű nem kevesebbet állít, 
mint azt, hogy a kommunizmusnál semmi
vel sem jobb a posztkommunista, magát de
mokratikusnak nevező rendszer. Mindegy, 
milyen politikai rezsim regnál, mindegyik
nek ugyanazok a boldogtalanjai, az élhe
tetlenjei, a kiszolgáltatottjai, s bár minden 
bizonnyal megvan az ő saját, személyes fe
lelősségük is sorsuk alakulása miatt, a mű 
az emberellenes hatalmasokat teszi felelős
sé, tekinti egyértelműen bűnösnek, amiért 
nem érdekli őket a szerencsétlenek meg
élhetése. Ami még riasztóbbá teszi a két 
politikai rendszernek az egyszerű, lesüly- 
lyedt emberek életében, általánosabban 
a történelemben játszott szerepét, az az, 
hogy nincs olyan egységes kritériumrend
szer, amely alapján objektiven megítélhetők 
lennének, illetve körvonalazható lenne egy
máshoz való viszonyuk.

A legnagyobb kárt mindkét világ abban 
tette, hogy értékesnek tüntette fel, ami si
lány, elszenvedőit pedig olyan értéktévesz
tésben szocializálta, manipulálta, ami mi
att az emlékezés, a kocsmai beszélgetések 
jelen idejében sem tudják eldönteni, mi mi
ért volt, van, mi iránt érdemes nosztalgiáz
ni, érdemes-e egyáltalán: „Hol azt zúgjátok, 
hogy tenyéren hordoztak mindenkit, lakás
sal s melóval kínálva, hol azt siránkozzátok, 
hogy nem kínálás volt, hanem kint állás a 
sorban, s nem tenyéren, hanem kenyérér'.” 
Csak homályos megérzések, vélemények, 
mendemondák vannak a távolabbi és a köz
elmúltról, a jelent pedig a reménytelenség 
és az alkohol itatja át, a szereplőknek jövő
képe pedig nincs.

Nem véletlen, hogy Dán Lungu művének 
az alcíme Mendemondák és rejtélyek álregé
nye. A helyszínek (Románia, az Akácos ut
ca, az utcában található házak, udvarok, 
a Gyűrött Traktor nevű kocsma), az idő (az 
1970-es és főleg az 1980-as évek kommu
nista diktatúrája, a rendszerváltás és az 
1990-es évek posztkommunizmusa) és a sze
replők (az Akácos utca lakói) ugyan megte
remthetnék a regény műfaji kereteit, de ma
guk a cselekvésképtelen, passzív szereplők 
azok, akik meghiúsítják a különböző cse
lekményszálakból, epizódokból építkező re
gényvilág létrejöttének a lehetőségét. Nin
csenek ugyanis tulajdonképpeni történések, 
a szereplők csak elképzelik azt, ami meg
történt, vagy megtörténhetett volna, azt is, 
ami megtörténhetne, de nem fog soha meg
történni. Mondja is egyikük: „Hékáások, ti 
elmentetek hülyébe, dumákat beszéltek, és 
nem szóltok róla senkinek.” Ok tudniillik 
nem szereplői saját sorsuknak, csak kívül
álló szemlélői elcsökevényesedett életüknek, 
kommentálói, elképzelő! annak, amik lehet
tek volna, de nem lettek. így jön létre a re
gény műfajának egy sajátos, Dán Lungu-i 
változata, a kocsma- vagy álregény, amely
nek lényegét a mendemondák és a szerep
lők által kitalált rejtélyek adják. Ezeknek

a pletykáknak, kocsmai beszélgetéseknek a 
sava-borsát pedig az élőbeszédszerű stílus, 
a végletekig elmenő szarkazmus, a hihetet
len és leleményes, ironikusan láttatott for
dulatok adják.

Evelina Stegaru asszony például így vé
lekedik a férjéről: „A méhek sem tudják job
ban az útjukat a kas felé, mint az én férjem 
a Traktor irányába.” Mitu pedig így idézi 
fel a Nicolae Ceausescuval való (képzelt) ta
lálkozását: „»Köszönöm!, Főtitkár elvtársa 
a Román Kommunista Pártnak, Románia 
Szocialista Köztársaság Elnöke, a Fegyve
res Erők Főparancsnoka és a nép legszere- 
tettebb fia!« »Ejnye, ne dörgölőzzél annyit 
már, amíg magunk közt vagyunk, szólítsál 
csak Nicu bának, mint a többiek.« Egysze
rűen nem jött, hogy elhiggyem. Vagány fic
kó volt, mondom én, kár, hogy kilőtték, mint 
egy kutyát.” És íme egy nem tudni pontosan, 
kitől elhangzó mondat, amely az Akácos ut
ca nyelvhasználatára és a beszélők által túl
élt vagy túl nem élt világok minősítésére is 
jó példa: „A, ezek arra se képesek, hogy ki
meszeljék, amit Ceausescu felépített...”

Dán Lungu könyvének Kárpátokon tú
li tragikus-groteszk világa nemcsak azért 
érthető és élvezhető a magyar olvasónak, 
mert ugyanaz történt a Kárpátokon belül is 
az 1970-es, 1980-as években Románia többi 
régiójában, sőt a kelet-közép-európai dikta
túrákban és részben az azok bukását köve
tő évtizedben, hanem azért, mert a könyv 
magyar fordítójának, Szonda Szabolcsnak 
sikerült egy olyan hiteles nagyotmondó- 
kocsmai magyar nyelvet találnia a könyv 
tolmácsolására, amelynek működtetésében 
segítségére lehetett az erdélyi (székelyföldi ) 
kocsmák nyelvezete, illetve az az irodalmi 
hagyomány, amely a 19. századból ismert 
Garay János A z obsitos című anekdotázó el
beszélő költeményétől jelölhető ki egészen a
21. századi, Székelyföldön keletkezett mű
fajokig, mint Molnár Vilmos Kocsmaszöve
gek, Fekete Vince Kocsmadumák című kar- 
colata vagy Muszka Sándor Sanyi bá és 
A  lusta dög című „felálló nyeletlenkedései” 
(értsd: székelyeskedő stand-up comedy).

D an Lungu: Tyúkok a  m ennyben. 
M endem ondák és rejté lyek  álregénye. 
Fordította: Szonda Szabolcs. Pont Ki
adó, Budapest, 2016.
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Színe: vörös
S ta n k o  A nd ric: S z im u rg  

(A sz la vó n  é le t regénye). M agyar  
N apló K iadó, B u d ap est, 2016.

Stanko Andric mindenféle nagy
ra törő' iroda lm i ambíció nélkül írta  
meg kisregényét. Csak mesélni sze
retne. A rró l, am it a legjobban is 
mer (önmaga), és ami a legnagyobb 
hatással vo lt életére (szüló'faluja és 
az o tt tö ltö tt gyermekkor). Család- 
regény, fikc ió  önéletrajzi elemek
kel, fejló'désregény. De nem is az a 
lényeg, hanem az számít, hogy a 
szerzó' m ilyennek lá tja . „A  ke rt az 
ősi világrend oázisa. Színe ereden
dően vörös. Nagyanyámmal, aki ké
zen fogva vezet, benyitunk a rácsos 
kertkapun, s a lig  teszünk néhány 
lépést az ösvényen, páratlan ereje 
m áris hatalmába ke rít bennünket.”

A szöveg regénynek szeretne lá t
szani, mégis sokszor az önéletírás 
eszközeivel él. Nem annyira a cse
lekmény, m in t inkább az emlékek 
felidézése a fontos.

A  s z la v ó n  é le t  reg én ye  -  á llítja  az 
alcím. Nem személyes hangú me
moár, nem fikció , nem fejlődésre
gény. M ert a szerző mégis csak tu 
dósember, ak i nem tud k ibú jn i a 
saját boréból, és időről időre a ke
délyes anekdotázás tudományos 
értekezésekbe csap át, ahol elem
zi szülőföldjének szociokulturális 
helyzetét, fo lk lo risztikus érdekes
ségeit.

A  m agyar olvasó számára isme
rős ez a világ: id illik u s  fa lu  az első 
világháborúról regélő nagypapával, 
a szétbomló agrárvilág  és a szoci
alizmus végnapjai. „EGY ELSÜLY- 
LYEDT C IV ILIZÁ C IÓ  -  ez lenne 
egy vidékünk helytörténetével fog
lalkozó m ajdani előadás legponto
sabb címe.”

A cím — S z im u r g  -  más dim enzi
ókat is m egnyit az értelmezés előtt. 
A  szöveg háromnegyedénél bukkan 
fel először a magyarázat: „És való
ban, a szláv Sémor’g l K e letrő l jö tt 
Perzsiából, abból a világból, melyet 
a horászáni Firdeuszi énekelt meg

monumentális eposzában, a K irá 
lyok könyvében, a Sáhnáméban. 
Perzsiában Szim urg a neve, a cso
datévő madár, sebeket gyógyít, és 
ha bajbajutott hősök m eggyújtják a 
to llá t, segítségükre siet.” Ez a m ito
logikus lény a szláv hiedelem része. 
A  Szimurg című szöveg narrátora, 
akinek nyomon követhetjük in te l
lektuá lis fejlődését és ahogyan egy
re jobban k in y ílik  előtte a világ. En
nek a kinyílásnak a hátterét tágas 
zöld mezők és a Duna adják. Eze
ken keresztül lehet a képzelet b iro
dalmába hajózni.

Megkapó őszinteséggel m egírt 
visszaemlékezések és tudós okos
kodás. M in tha  Szent Ágoston V a l
lo m á s a i t  olvasnánk, ahol jó l szer
vezetten vá ltogatják egymást a 
teológiai fejtegetések és az önfeltá- 
rulkozó gyónások. S ez nem is any- 
ny ira  e rő lte te tt, hiszen a szöveg 
fontos eleme a katolikus környezet 
részletes leírása, amely erős iden
titássa l ruházza fe l a n a rrá to rt és 
amelyet a széthulló szocializmus 
fellazuló erkölcsei, a kamasz fiú  in 
te lle k tuá lis  és szexuális ébredése 
legalább olyan mérvű le lk i tusako
dásba lök ik , m in t a pogány és zü l
lö tt életű Ágostont taszították saját 
bűnei megtérése előtt.

A  szöveg sok helyen csodálatos 
epikai lendületet vesz, de ezeket 
m indig m egtöri az értekező hang
vétel. Ezzel együtt a szöveg rokon
szenves módon mesél gyerm ekkor
ról, a felnőtté válás küzdelm eiről és 
egy olyan világró l, amely nem csak 
le lk i, de fiz ik a i értelemben is e ltűnt.

Kulturális mágnes
S ta n k o  A nd ric: K a p is z tr á n  

S z e n t J á n o s  c s o d á i.  H is tó r ia  
E c c le s ia s tic a  H u n g a r ica  A la p ít
v á n y  /  M agyar E g y h á ztö r té n e ti 
E n c ik lo p é d ia  M u n k a k ö zö ssé g  
(M ETEM ), B u d a p est, 2009.

A S z im u r g h a n  olvashatjuk, 
hogy az elbeszélő gim nazista korá
ban eljutott Ú jlakra, ahol Kapiszt
rán  Szent Jánost tem ették  el egy
kor. Klaniczay Gábor előszavából 
idézve: „A középkori csodák m a
gyarországi kutatója szám ára K a
p isztrán  János személye elsősor
ban  arról nevezetes, hogy ő volt a 
legeredményesebb csodatevő a m a
gyar szentek közül. Az újlaki sír
ján á l 1456 és 1526 között feljegy
zett csodák szám a meghaladja 
az ötszázat, m int arról az ott ké
szített számos feljegyzés tudósít.”

Kapisztrán János szerepének jelen
tősége a szinte csodaszámba menő 
1456-os nándorfehérvári győzelem 
után nő tt meg. A ndric a feljegyzett 
csodák bőséges iroda lm át vizsgál
ta  meg doktori disszertációjában, 
m ajd ennek alapján született meg 
ez a könyv, amelyben nem az élő 
K apisztránt, hanem a holtában is 
igen ak tív  életet élő megboldogul
ta t helyezi középpontba. Jánosunk 
tudatosan választja meg Ú jlako t 
hamarosan bekövetkező elmúlásá
nak színhelyéül, gondolván, m ilyen 
jó t fog te nn i a török e lleni küzdel
meknek, ha egy ilyen  jeles szemé
lyiséget temetnek el o tt. Ezt Ú jla k i 
M iklós vajda -  a k i később a leg
tudatosabban építgeti K apisztrán 
ku ltuszát is -  pont így gondolja. E r
rő l előzetesen természetesen nem 
egyeztetnek, de m inden szerencsé
sen a laku l és Jánosunk a legalka l
masabb helyen szenderül jobblétre.

STANKO ANDKIC

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS 
CSODÁI

M M IK K

A  szentté avatási procedúra le
írása is regénybe illő . Az emberben 
egy p ic it elmozdul a ká lv in is ta  fa
tengely, és egy p illan a tra  elbizony
ta lanod ik, hogy ta lán  ez va lam i
féle fillé res  kiadásban napvilágot 
lá to tt Rejtő-regény. Kapisztrán Já
nos esetében a gáncsoskodók úgy 
vélték, a szerzetesünk túlságosan 
h iú , ha katonai és diplom áciai si
ke re irő l van szó, tehát nem a lka l
mas a szentségre.

A  könyv nagyobb részben a cso
dák elemzésével foglalkozik. A  cso
dák ku ltú rtö rté n e ti vonatkozásait 
is m egismerhetjük, hogy m ié rt volt 
olyan fontos a ha lá l u tán i élet a kö
zépkori ember számára, vagy m i is 
adja ezeknek a fantasztikus tö rté 
neteknek a szerkezetét.

A  csodakutatás nem éppen az a 
tem atika, am elyről nap m in t nap 
h a ll az ember, de am ikor ilyeneket 
olvasunk e rrő l a renitens szentről 
szóló könyvben, hogy „A  zarándok
la t k u ltu rá lis  mágnes” (258.), rög
tön képbe ke rü lünk, m ert a k u ltu 
rá lis  mágnesekkel m ár m i is jóban 
vagyunk, csak ezeket ma m ár nem 
az egyház igazgatja biztos kéz
zel. A  ku ltu rá lis  metabolizmusunk 
nem sokat vá ltozott, legfeljebb a 
ta rta lom  le tt más, de ez m ár nem 
is ta rto z ik  ide.

MAGYARY ÁGNES

A FRANCIAK SZERINT AZ ELSŐ 
KÉPREGÉNYTRODOLPHE tö p f f e r .

...a  n é m e t e k  s z e r in t

WILHELM BUSCH RAJZOLTA.

M I, MAGYAROK, EZZEL NEM 
NAGYON VITATKOZUNK, NÁLUNK 

JÓKAI MÓR VOLT AZ...

...AKI AZ ELSŐ KÉPES
t ö r t é n e t e k e t  KITALÁLTA

ÉS PAPÍRRA VETETTE.

SZERENCSÉRE 
RÁJÖTT HOGY NEM TUD RAJZOLNI...

JÁNOSOM, 
EZEKET KELLENE 
MEGRAJZOLNI.

És ÁTADTA A STAFÉTÁTA 
KARIKATURISTA JANKÓ JÁNOSNAK.

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Kibúcsúzott Sir Simon Rattle
A Helikon egyik 2015 szeptemberi szá

mában esett szó róla, hogy Kirill Petrenko, 
a Bajor Állami Operaház főzeneigazgató- 
ja nyerte el a Berlini Filharmonikusok ve
zető karmesteri megbízását. Imhol, szűk 
három év múltán visszatérünk, de nem 
Petrenkóhoz, hanem Sir Simon Rattle sze
mélyéhez, akinek szerzó'dése a BF-fel az idén 
nyáron járt le. Rattle már 2013 elején kö
zölte, hogy 2018 után nem kíván verseny
be szállni a BF művészeti-vezetői posztjá
ért, és a beavatottak rögtön sejteni vélték, 
hogy legszívesebben hazatérne a London 
Symphony Orchestra élére, ahol Valerij 
Gergijevet váltaná.

Tudnivaló, hogy a Berlini Filharmoni
kusok a világ egyik legkívánatosabb mun
kahelye. Nemcsak elsőrangú szakmai elis
mertség veszi körül a zenészt (és kivált a 
karmestert), hanem az önszabályzó szer
vezet aurája is. A BF tagjai ugyanis jól ki
dolgozott, körültekintően konstruált rend
szer szerint maguk választják és hívják 
meg karmesterüket egy-egy „mandátum
ra”, amely így olykor lejár, de természete
sen hosszabbítható, vágyak, karrier-elkép
zelések, átfogó tervek igényei — meg persze 
a versenyvizsga eredménye — szerint.

Simon Rattle 2002-ben vette át a BF ze
nei irányítását a közkedvelt, érzékeny, ba
ráti lelkületű Claudio Abbadótól (aki 2014- 
ben meghalt). A Rattle nevével fémjelzett 
tizenhat év alatt az újdonságok iránt fogé
kony brit karmester vezényletével nem ke
vesebb, mint negyven mű világpremierjét 
tartották. Brahms II. szimfóniáját 34-szer, 
Beethoven IX. szimfóniáját 26 alkalommal 
tűzték műsorra a legjelentősebb színpado
kon -  ezek voltak a leggyakrabban előadott 
művek. Ugyanakkor a Rattle-éra nagy új

donsága a zenekar digitális koncertterme az 
interneten, ahová bérletes rendszerrel vagy 
akár jegyvásárlással is „be lehet ülni”. De a 
zenekar előadásait 2010-től, az őszi évad
nyitótól kezdődően már mozikban is köz
vetítették. Németországban ekkoriban 33, 
világszerte 60 filmszínházban vetítették a 
berliniek hangversenyeit, még szabadtéri 
kivetítőkön is Hamburgban és Kölnben.

Teltházas, húszezres szabadtéri búcsú
koncerttel zárult Rattle tizenhat éve a BF 
alkalmazott karmester-zeneigazgatójaként. 
Esős volt az idő, a Waldbühne irdatlan néző
terén mégis a legnagyobb figyelemmel, áhí
tattal kísérte a közönség George Gershwin, 
Gabriel Fauré és Aram Hacsaturján mű
veit. Az esten fellépett a karmester felesé
ge, Magdalena Kozena cseh mezzoszoprán 
is. Bár a dirigens munkaviszonya megszűnt, 
a németországi Rattle-kedvelők természe
tesen nem maradnak nélküle. „Hamarosan 
találkozunk” — mondta a koncert végén a jól 
ismert, széles mosollyal, hiszen vendégkar
mesterként rendszeresen vissza fog térni 
Berlinbe. Vidám, de megható pillanat volt, 
amint Rattle a zenekar tagjai között végig
vonult, akik közül sokan ősz, boglyas Rattle- 
parókát tettek fel, miközben tomboló tapsvi
har és éljenzés búcsúztatta a maestrot.

Rattle szülővárosában, Liverpoolban kez
dett zongorázni és hegedülni, de tizenegy 
évesen már a helyi filharmonikusok között 
lépett fel (ütőhangszereken játszott). Tizen
öt évesen kortársaiból szimfonikus zenekart 
alapított. Tizenkilenc volt, amikor a londo
ni Royal Academy of Music karmester sza
kát abszolválta, rögtön meg is nyerve az 
első díjat egy nemzetközi karmesterverse
nyen. Két évig Bournemouthban dirigált, 
1977-től pedig a világ számos operaházában

munkát vállalt, de fontos amerikai szimfo
nikus zenekarokat is vezényelt. 1981-ben a 
Los Angelesi Filharmonikusok vezető kar
mesterének alkalmazták, itt tizenhárom 
éven át dolgozott. Nemzetközi hírnévre még
is a birminghami zenekar élén tett szert, 
ahol 1998-ig tevékenykedett. A nagy siker
re jutott, 20. századi zenét bemutató hang
versenysorozat, a Millennium felé Rattle-t je
lentősen felminősítette a nemzetközi zenei 
közélet értéklistáján.

A Berlini Filharmonikusok vezető kar
mesteri posztján Rattle olyan elődöket kö
vetett, mint Wilhelm Furtwängler, Herbert 
von Karajan és a már említett Claudio Ab
bado. Újító, pezsgő szelleme mindig a zenei 
nevelés és kultúraterjesztés irányába mobi
lizálta. Ennek az elkötelezettségnek tudha
tó be a BF digitális koncertterme is a világ
hálón. Asztali számítógépen, táblagépen és 
mobiltelefonon egyaránt jó minőségben él
vezhetők a BF legújabb hangversenyei, de 
persze korábbi előadásaik is visszahallgat- 
hatók-nézhetők.

De Nagy-Britanniában Rattle nem a leg
kedvezőbb körülmények között kezd ismét 
dolgozni. „Logisztikai rémálomnak, felesle
ges papírok gyártásának nézünk elébe, és 
ami a legrosszabb, hogy egyelőre bizonyos 
kérdésekre sem Nagy-Britanniának, sem 
Európának nincsenek válaszai” — mondta a 
brexitről. Majd azt is hozzátette: „Pontosan 
azzal megyünk szembe, ami a művészet és a 
zene talán legfőbb feladata, hogy összehozza 
a különböző embereket.”

JAKABFFY TAMÁS

Elveszett paradicsom? (2)
A világgal való kontemplativ eltöltekezés misztikájának és a 

világ művelésének bibliai gyökerű, a romantika és a felvilágo
sodás szellemtörténeti alakzataiban kiélezett, dialektikus kettő- 
sége nemcsak modern öntapasztalásunk, hanem a természethez 
való viszonyulásunk számára is meghatározó. A „természet kör
forgásából kilépett ember”, aki az értelem nélküli világot (termé
szetet) értelemmel ruházza fel, már a keresztény geneológia kon
textusában sem egylényegű a természettel. Az embert a világ 
uralására szólító isteni parancs -  „Szaporodjatok és sokasodjatok, 
és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkod
jatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó 
mindenféle állatokon” (Mózes 1:18) -, illetve az ember mint nem
beli lény első — bibliai kontextusban megfogalmazott — teremtő 
aktusa -  „És nevet ada az ember minden baromnak, az ég ma
darainak, és minden mezei vadnak” (Mózes 2:20) -  önmagában 
is megragadja az ember természethez való viszonyának differen
ciált valóságát. Úgy tűnik, hogy bár az ember lemondhat a világ 
aktív alakításáról, azonban magányos sétálgatásainak kontemp
lativ létmódja csak a természet értelemmel felruházott szerkeze
tének befogadása révén valósulhat meg. Persze a természetre ref
lektáló értelmezéseink mégis ennek a kettősségnek a jegyében 
fogalmazódnak meg, egyszerre tekintve a szabadság és a béke, 
illetve a rabság és az erőszak metaforájának és valóságának azt.

Ezek között a dialektikus ellentétpárok között éleződnek ki 
Berszán Zsolt és Ionéi Mihai az ember és természet viszonyát 
tematizáló alkotásai is. A Bomlás Virágai első látásra megra
gadják ezt a kettőséget, a természetes közeget, és annak komple
menter színét (vörös) felhasználó mesterséges alkotásainak (pa
razitáinak) nyilvánvaló diszharmóniájában. Berszán művében a 
teremtett anyag sem menekül a születés, a kibontakozás és pusz
tulás örök körforgásából. „A természet létmódjához” hasonlato

san, vele egylényegűen, a teremtett világ és annak teremtői is az 
„elő- és utóidő” semmijében vesztegelnek. Bármennyire is eltávo
lodtunk a természet közegétől, annak bénító ereje, a „pusztulás 
naftalinos csókja” végül minket is utolér. Felmerül azonban a kér
dés: ha ez a felismerés még „a legmagányosabb magányunkban” 
is elér minket, a művészi reflexió aktusában, melyben „isteni szép 
lényegükben őrizhetjük elrothadt szerelmeinket”, nem a bomlás 
színeváltozásának valóságát ragadjuk éppen meg?

Berszán művével látszólag éles kontrasztban áll Ionéi Mihai 
Stabil című installációja. A Barcsay Múzeum kertjével tökélete
sen harmonizáló, fából készült antropomorf szobrok a természet
tel egynemű entitásoknak tűnnek. A természet és ember szin
tézisében Mihai feloldja azokat az esszenciális különbségeket, 
amelyek a világ és annak művelője között feszülnek. Ennek azon
ban ára van, a szobrok szereplői lemondanak „kiválasztott” -  Is
ten képéhez hasonlatos — antropológiai sajátosságaikról. Az em
bert az „édenkert előtti” állapotba „visszaröpítve” Mihai szobrai 
azt sugallják, hogy a természet homogén terében feloldódó szub
jektum nem a világ értelemmel teli kozmoszának aktív alakítója, 
hanem pusztán azzal egylényegű tárgya.

Persze az alkotó, a néző és a kritikus befogadói, értelmezői po
zíciója révén nem mond le alanyi státuszáról. A természet és az 
ember szintézisének karizmatikus látványában saját édenker- 
tünk profán eszkatológiája éppen a természet közvetlen megra
gadásának művészi programjában válik harmonikus valósággá.

KOLLÁR DÁVID
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Ágoston Vilmos író, esszéíró, kritikus 
Godir és Galanter című regényét mutat
ták be a Csíkszeredái Kájoni János Me
gyei Könyvtárban július 5-én. A szerző
vel Molnár Vilmos beszélgetett.

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudo
mányegyetem, az Octavian Goga Megyei 
Könyvtár, a Bukaresti Román Nemzeti 
Irodalmi Múzeum, a Romániai írók Szö
vetségének kolozsvári fiókja és a Scoala 
Ardeleaná Kiadó közös szervezésében 
mutatták be Ion Pop Poezia románeascá 
modernista című könyvét az Auditorium 
Maximumban, Kolozsváron július 5-én. 
A könyvet Irina Petras, Sorina Stanca, 
Corin Braga, AI. Cistelecan, Alex Goldis 
és Mircea Martin mutatták be, Cristophe 
Alvarez franciaországi zongorista közre
működésével.

A Fiatal írók Szövetsége idén is meg
rendezte irodalmi turnéját Szöveghullám  
-  A  F ISZ  irodalmi turnéja a Balaton kö
rül címmel július 10-15 között. Tihany
ban, Keszthelyen, Szólódon, Balatonszár
szón és Balatonföldváron André Ferenc, 
Csillag Lajos, Csombor Rita, Fitos Ad
rián, György Alida, Horváth Benji, Hor
váth Veronika, Kali Ágnes, Németh

Gábor Dávid, Puskás Dániel, Szabó R. 
Ádám és Térey János szövegei találkoz
tak Cyborg Templar, Hoppál Mihály és 
Seldon zenéivel.

Hetedik alkalommal rendezte meg a 
Fiatal írók Szövetsége nyári táborát, ez
úttal új helyszínen, a Szokolya mellet
ti Királyréten, július 18 és 22 között. 
Az irodalmi rendezvény számos prog
rampontján az érdeklődők Ladik Kata
linnal, Kemény Istvánnal, Földényi F. 
Lászlóval és Zoltán Gáborral hallgathat
tak beszélgetéseket; líra, próza, kritika, 
műfordítás és nemzetközi műhelyekben 
dolgozhattak; felolvasásokon, szakmai 
beszélgetéseken, társtudományi, társ
művészeti programokon vehettek részt. 
A kritikaműhely vezetője Károlyi Csa
ba és Szirák Péter, a prózáé Láng Zsolt 
és Szilasi László volt, a líráé Kollár Ár
pád és László Noémi, a műfordító mű
hely vezetője Nádasdy Ádám. A nemzet
közi műhelyek keretében három román 
nyelven író költővel, Andrei Dósával, Ro
bert G. Elekessel és Mihók Tamással, il
letve két indiai költővel (Rochelle Potkar

és Sónnét Mondái) ismerkedhettek meg a 
táborozok.

✓

Á tadták a Romániai írók Szövetsé
ge kolozsvári fiókszervezetének díjait jú
lius 16-án. Az idei zsűri tagjai Andrei 
Moldovan (elnök), Ioan-Pavel Azap, 
Rodica Marian, Balázs Imre József és Ka
rácsonyi Zsolt voltak. Az erdélyi magyar 
szerzők közül Egyed Emese Dsida Jenő- 
díjban részesült Paian című versesköte
téért, Demeter Zsuzsa Bretter György- 
díjat kapott Sandra May a hóhullásban 
című kismonográfiájáért, Király Farkast 
pedig Páskándi Géza-díjjal tüntették 
ki Sortűz című regényéért. Az év köny
ve díjban részesültek: §tefan Melancu, 
Andrei Zanca, Radu "fuculescu, Ion 
Vlad, Ion Simuf, Stefan Borbély, Mircea 
OprRá, loan Milea, Vasile Dragomir, 
Horea Porumb, Mircea Popa. A Remus 
Pop üzletember által támogatott díjat ka
pott: Doina Cetea, Horia Bádescu, Iulia 
Cuble§an, Constantina Raveca Buleu, 
Marlene Fárca§. Francois Bréda emléké
re In Memóriám  diplomát állítottak ki. 
Továbbá köszöntötték a kerek évfordu
lós tagokat, többek között az idén 90 éves 
Benkő Samut, a 70 éves Gaal Györgyöt és 
a 65 éves Végh Balázs Bélát.

Boldogság
A bo ldogság  a  béke á lla p o tá b a n  
gyökerezik , ...
A  fősorok A nn  Radcliffe fenti gondo
latának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES: 1. Janics ...; 
kajakozónő. 6. Budapest egyik pá
lyaudvara. 12. Rábaközi telepü
lés. 14. Sűrűn öklöz a bokszoló. 15. 
A magnézium vegyjele. 16. Somo
gyi városka. 18. Páratlan rege! 19. 
A holló költője (Edgar Allan). 21. 
Usti nad ...; cseh város. 23. Óri
áskígyó. 24. Ruhaszélt tisztáz. 26. 
Rejtett célzást megért. 28. „Éne
kel” a kakas. 30. ...-forog; sürgölő
dik. 32. Biztonsági szerkezet az aj
tón. 33. ... Neeson; filmszínész. 35. 
Vízvédelmi építmény. 36. Igen, oro
szul. 37. Házőrző állat. 39. Olimpi
ai csúcsszerv. 40. Határozott név
elő. 41. Tudományos munka. 44. 
Biztató szócska. 45. Zanzafej! 46. 
Rendben, cimbora! 47. Pótdarab! 
49. Kissé elsiklik. 53. Csecsemők

re jellemző. 54. Messze. 56. Megelé- 
gelés. 57. Gép, gépezet.

FÜGGŐLEGES: 1. A folytatás 
első része. 2. Világnyelv. 3. Ket
tőnk közül nem én. 4. DIN az USA- 
ban. 5. Ismételt tiltás. 7. Estefele! 
8. Csen, oroz. 9. Az erbium vegyjele. 
10. Bosszút áll. 11. A folytatás má
sodik, befejező része. 13. Tajték.
16. Egyetemi szakra jár. 17. Nagy
követ minisztériumba rendelése. 
20. Párt összead. 21. Albán pénz
nem. 22. Mely dolgok? 23. Ragado
zó őn. 25. Rejtett sarok. 27. Mely 
helyen? 29. A tetejére. 31. Zötyköl.
34. Beóciai hős. 36. Te, németül. 38. 
Falusi apó. 41. Török fejedelem. 42. 
Heveny, sürgős. 43. Leves ízesítése. 
45. Púpos tulok. 48. Állóvízben te
nyésző. 49. Német szorzóképző. 50. 
Jobbra, tinó! 51. ... Croce; híres fi
renzei dóm. 52. ... plus ultra; va
laminek a netovábbja. 53. A házba.
55. Dúdoló szócska.

R.T.

A  Helikon 2018/14-es szá
mában közölt Nevetés meg
fejtése: A  humor a bölcsek 
esernyője.
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