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Zoon politikon
Vékonyodik szívem, m int a hegedűszó. 
Amire emlékszem, már egyre messzebb 
tóíem a fényló', képlékeny idó'ben.

A m i van, egyre gyorsabban mozog, 
testem minden eresztéke inog, 
mert úgy élek, m intha világban élnék.

Pedig hányszor rám omlott ház és ég, 
valamit mégis folyton védenék: 
falak és bástyák, árkok és határok.

Napjaim: megbokrosodott lovak, 
szavakból ácsolt palánkokhoz kötve, 
és éjszakáim: kó'koloncok röpte.

Mert abból van a lelkem, ami volt, 
hajnalra szivacsos és lezuhan a hold, 
ott fekszem álomittasan alatta.

Zavarodottan bámulok a napra: 
ki ő  és én ma éppen ki vagyok?
Reggel új államot alapítok,

és bízom benne, hogy kihúzza estig.
De hibáim m ár délután kikezdik, 
pirosló alkonyat: egy új forradalom.

Keresztülmenetelek magamon, 
van ítélet, bitó, bárd, guillotine.
Estére porba csuklik valakim.

Ej feketéje: történelmi gyász.
Nem alszom el, a múlt-hideg kiráz. 
Csend van, még szuszogás sem hallható.

Vékonyodik szívem, m int a hegedűszó.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Beszélgetés Acs Margit íróval,
esszéistával, kritikussal

„Már-már szabadnak érzem
magam saját magamtól is”
-  A Szépirodalmi Könyvkiadónál tanul

hatta ki a szerkesztés csínját-bínját. Itt kik
kel ismerkedett meg?

— Egész életem azon múlt, hogy észre- 
veszek-e egy kis cédulát az ELTE épü
letében, amelyen társadalmi ösztöndíj
ra hirdettek pályázatot a Szépirodalmi 
Könyvkiadónál. Szigorú feltételeket szab
tak, de nekem annyira szükségem volt 
rendszeres pénzkeresetre, hogy azon
nal jelentkeztem, pedig fogalmam sem 
volt arról, hogy az ország akkor legtekin
télyesebb kiadójába betenni a lábam és 
esélyt kapni a késó'bbi lektori státuszra, 
a mi bölcsész világunkban, a lehető' leg
nagyobb szerencse. Utassy József példá
ul egyszer megvallotta, hogy ó'k, akiknek 
nevelőtanári állások jutottak gyanús kör
nyéken lévő kollégiumokban, bizony görbe 
szemmel néztek rám. Harmadévtől rend
szeresen bejártam dolgozni a szerkesztő
ségbe, lektorálni való kéziratokkal láttak 
el, olvasmányokat ajánlottak, filmeket, 
hallgathattam beszélgetéseiket, ez volt az 
igazi egyetemem. Domokos Mátyás, ké
só'bbi férjem volt az egyik kijelölt mento
rom, de a szerkesztőségi szobában ott ült 
Juhász Ferenc, átjött a szomszéd szobából 
Réz Pál, gyakran belátogatott Vas István, 
Nagy László, Kormos István, Pilinszky 
János, Jékely Zoltán, Csurka István és so
rolhatnám a nagy neveket. Személyes kö
zelségbe kerülhettem Németh Lászlóval, 
Déry Tiborral, Illyés Gyulával, Weöres 
Sándorral, Károlyi Amyval is. El lehet 
képzelni, milyen tudatlannak, jelentékte
lennek éreztem magamat a társaságuk
ban. Nemcsak kezdő lektorként, később is 
állandóan a kisinas pozícióját foglaltam el 
lélekben. Persze a kisinastól nem idegen 
egy adagnyi pimaszság sem, na jó, nevez
zük inkább iróniának. Annak idején cso
dálkoztam, hogy miért száll rám a kiadó 
vezetője, Illés Endre, miért kapom csőstül 
a megrovásokat, ultimátumokat, holott 
szemlátomást értékeli lektori minőségér
zékemet, aztán arra jutottam, hogy mint 
színműíró, az életben is mindenkire szere
peket oszt, és rám osztotta a dacos, nagy- 
pofájú fiatal figuráját. Hiába voltam a

szerénynél is szerényebb, hiába közleked
tem a szőnyeg és a tapéta alatt, ő le akar
ta törni a szarvamat. Ennyi év után, meg
szemlélve a nagyságokról őrzött személyes 
megfigyeléseimet, már nem is tudom: ta
lán csakugyan volt valami kis szarvam, 
csak nem tudtam róla. S nyilván ezért 
nem sikerült letörnie.

-  Kiket szerkesztett, lektorált? Kik váltak 
meghatározó szerzőivé?

— Elismert nagyságokról volt szó ed
dig, őket bámulni nem nagy teljesítmény. 
A lektor a középszerrel vívja meg napi 
harcait, a dilettánsok hadát nem is emlí
tem. Ismeretlen szerzők kéziratainál va
lami ösztönös érzék diktál az embernek, 
már akiben van ilyesmi. Gyakran nagy 
kritikusokban sincs, de műveltségük, 
okosságuk kipótolja. Nekem viszont az is
mert szerzők is ismeretlenek voltak, azo
kat is fürkészve, magamon átszűrve ol
vastam, mert még a sznobizmushoz is 
hiányzott belőlem a műveltség. Talán emi
att csiszolódott ki a belső mércém: nagyon 
kis hibaszázalékkal tudtam megkülönböz
tetni a jó szöveget a kispekulálttól, a csi- 
nálttól, az álrévületben burjánzótól. Nem 
méricskéltem a kánonhoz, hanem őt ma
gát, a szöveget néztem. A leglátványosabb 
lektori teljesítményemnek Hajnóczy Péter 
és Kertész Imre felkarolása bizonyult. 
Mindkettő úgy került a Szépirodalmihoz, 
hogy a Magvetőtől nagyon csúnya, szin
te feljelentéssel felérő levél kíséretében 
visszakapták a kéziratukat. Hajnóczy is, 
Kertész is az irodalom berkein kívüli vi
lágból érkezett, ráadásul irritálóak voltak 
az adott politikai közegben. A cenzúrát el
látó személyek minduntalan felneszeitek 
a Hajnóczy-novellákban lévő rejtett gyú- 
anyagra, pedig semmi „politikai” nem volt 
ezekben az írásokban, csak rettenetes ha
rag, amely a „rendes” társadalomból kire
kesztődött fiatalemberben izzott. Nekem 
sikerült átcsúsztatnom a hivatalos kö
zegen a kéziratát, márpedig ha valami 
rendszeridegen anyag nyilvánosságra ke
rült, azt már óvakodtak megtámadni, in
kább elhallgatták, hiszen a támadás rek

lámként is funkcionál, meg sok mindent 
le is kellett volna írni a kínos igazságok
ból. így Hajnóczy író lett, aztán felkapta a 
Mozgó Világ és a Valóság köre, siker övez
te. Kertész Sorstalansága azonban vissz- 
hangtalan maradt több évig, csak Spiró 
György 1980-as esszéje indította meg az 
irodalmi világban az elismerését, amely 
aztán a Magyarországon kapható vala
mennyi díj elnyerésében is kifejeződött, 
de ezt sikernek mégsem nevezném, mert 
a Nobel-díjig csak szűk körben ismerték. 
Sőt a regény értékelése körül ma is vi
ta zajlik a magyar olvasók körében. Én 
1975-ben írtam le a Magyar Nemzetben a 
Sorstalanságról, hogy jelentős mű, és nem 
memoárként olvasandó, hanem létértel- 
mező metaforaként. S a minap is ugyaner
re jutottam az újraolvasásakor, holott ma
gától az írótól nagyon eltávolodtam.

Lám, messzire kerültem a Szépiro
dalmi Könyvkiadó kezdő lektorától, de hát 
ez is mutatja, hogy valóban egész életemet 
meghatározta az a cédula az ELTE falán.

-  Hogyan került az Újhold körébe, ho
gyan lett proletár családi háttérrel -  Nemes 
Nagy Agnes szavait idézve -  „értelmiségi 
kacsa”? Az elhallgatott ’56-os események is 
nyilván befolyásolták...

-  A 70-es években volt egy könyvrecen
zió-sorozatom a Magyar Nemzetben, Nemes 
Nagy Ágnes egyik esszékötetéről is írtam, 
és ő ezután beszélgetésekre hívott, sőt bá
mulatos módon elolvasta első novelláskö- 
tetemet is. Meg kell mondanom, hogy mi, 
mai idős írók, nem vagyunk olyan nagyvo
nalúak, mint fiatalkorunk öregjei voltak, 
nagyon kevés kortársam van, aki hozzájuk 
hasonlóan szánna időt a pályakezdőkre. Ha 
Domokos Mátyás is jelen volt a találkozás
nál, ádáz vitákat folytattak a népiek szere
pének megítéléséről. Ádáznak mondom, de 
természetesen nagyon becsülték és kedvel
ték egymást, csak indulatosan szerettek 
vitatkozni. Nemes Nagy Ágnesen gyógyít
hatatlan sebet ütött folyóiratuk 1949-es be
tiltása, s bontakozó tehetségük megbénítá
sa több évtizedre a publikálási lehetőségek 
elzárásával. Ugyanekkor a kommunis
ta rendszer demagógiájának megfelelően 
a politikusok körüludvarolták a népi írók 
egy részét, főleg Illyés Gyulát, Kossuth- 
díjat adtak a pályakezdő Juhász Ferencnek 
és Nagy Lászlónak -  és ezt Ágnes nem tud
ta megemészteni. Bizonyára ezért lett a
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szokottnál érzékenyebb az emberek szár
mazási hátterére, nagyon számon tartot
ta, hogy munkáscsaládból jöttem, s módfe
lett érdekelte, hogyan jutottam mégis abba 
a stíluskörbe, amely a Nyugat polgári szár
mazású íróihoz, novellistáihoz kötődik. Mi 
történhetett velem, hogy 1956-ban szembe
fordultam rendszerhű családommal? Nem 
fért a fejébe. Voltak tehát választóvonalak 
is közöttünk, de a 80-as években egyértel
műen az Újhold-körhöz számítódtam. És 
egyszerűen csak szerettem őket, Ágnest, 
Lengyel Balázst, Mándy Ivánt. Más idők 
jártak akkor, mint most, mert ugyanezek
ben az években ott voltam a Bethlen Gábor 
Alapítvány alapítói között, jelen voltam a 
népi ellenzéknek nevezhető kör megbeszé
lésein a Hitel folyóirat eltervezésénél. Ez 
ma már elképzelhetetlen volna.

-  1975-ben kezdett publikálni szépiro
dalmat, kisprózát, melyekben klasszikus 
modernség, nagyfokú pszichológiai érzé
kenység tükröződik. Újítóan állt az esz- 
szénovella műfajához. Első megjelenéseit 
egyesek -  rosszul -  az ún. női irodalomba 
sorolták, majd valamiféle mellőzöttség és 
elbizonytalanodás érződött. Hogyan tudott 
kitörni a beskatulyázásból?

-  Nem álltam „újítóan” az íráshoz. 
Egyszerűen csak formát kerestem egy- 
egy kis maghoz, valóságdarabhoz, amely, 
Isten tudja, hogyan, miért, felbukkant 
bennem. Meg akartam írni, hogy legyen. 
Nem a bánataimat szándékoztam elpana
szolni, a véleményemet kifejteni, még ke
vésbé jó helyezést kapni a modernség öt
letbörzéjén. Ezért váratlanul ért, hogy 
„hagyományosnak”, „későnyugatosnak” 
minősítettek a kritikusok, mintha lett vol
na a kredencben egy sütőforma, amit elő
kaptam onnan. Az első kötetem novellá
it öt évig tartottam az éjjeliszekrényemen 
(asztalfiókom nem volt, igen kis lakásban 
laktunk fiainkkal), és férjemen kívül nem 
tudott róluk senki, mert láttam, hogy mi a 
sorsa a féltehetségeknek, akik valami ki- 
adhatót össze tudnak hozni, de soha nem 
lesznek írók. Aztán, amikor már nem vol
tam képes tovább titkolni őket, előálltam 
velük. A fogadtatás igen vegyes volt, az 
első kötetesek díjától a lebunkózásig ter
jedt a skála, de csak a második kötetnél, 
a Beavatás című kisregénynél értettem 
meg, hogy nem számíthatok nagyobb fi
gyelemre az irodalmárok részéről, mert 
minden aktuális divattól, áramlattól kü
lönböznek a témáim, a nyelvezetem, a szi
lárd talajt igénylő idegzetem. „Finomnak” 
minősülök, mert akkoriban, részben a 
beat-próza hatására, részben a valós nem
zedéki életélmény miatt, általában ön- 
sorsrontó fiatalemberek kocsmáztak és 
kültelki bódékban csöveztek a magyar 
irodalom fiatalabb évjáratainak prózájá
ban. „Finomságomra” mentségként szol
gált női mivoltom. Tulajdonképpen sze
rencsém volt ezzel: nem vettek komolyan, 
így olyasmit is megírhattam, ami egyéb
ként tilalom alá esett. A Beavatás ban pél
dául azt az 1956-ban ránk zuhant ta
pasztalatot, hogy a nyugati világ totális 
közönnyel viseltetik a szovjet megszállás
ból következő nyomorú helyzetünk iránt. 
Itthon ezt szerelmi háromszögtörténet
nek olvasták, csak nyugati magyarok mél
tányolták szándékomat (Határ Győző a

Szabad Európában, Éva Haldimann a 
Neue Zür’cher Zeitungban). Vagy később 
az emésztő bizalmatlanságot írhattam 
meg, amely a belső elhárítás jelenlétének 
állandó tudata miatt ver gyökeret minden 
kapcsolatban. Ez a téma is besorolódott a 
női lélek finomságaiba. Háborogtam is, de 
vigyorogtam is ezen. Ami bántott, az a 80- 
as évek derekán következett be: a korsze
rűség, a művészi eredetiség kisajátítása 
egyetlen stílusáramlat számára, amely
nek dicsőségére minden másféle gondolat, 
ízlés, szemléletmód, létértelmezés felál
doztatok. Mondhatnám, hogy ez az iro
dalmi környezet hallgattatta el bennem a 
prózaírót két évtizedre, de sokkal gyakor- 
latiasabbak voltak az okok. Az első szabad 
választás előtt minden energiámat lekö
tötte a szervezkedés, a mozgalomban való 
tevékenység, azután pedig a házasságból 
való kilépésem után pénzt kellett keres
nem szakmánk radikálisan megromlott 
körülményei között az új életem berende
zéséhez. Szerkesztő lettem a Kortársnál, 
s maradék időmből és lelkierőmből csak 
esszékre futotta.

-  A 80-as években kezdett érdeklődni a 
népi mozgalom iránt, mely később vitaira
tok, elemző tanulmányok, esszék ihletóje 
lett. Mi volt az a motiváció, milyen igazsá
got keresett, amikor feléjük fordult? Az iro
dalmi közéletiséghez való viszonyát meny
nyire befolyásolta az, hogy a népi-urbánus 
ellentétet testközelből figyelhette meg?

-  A klasszikus népi mozgalom a 30-as 
években a nemzetben lévő mély szakadékra 
reagált: a „fent” és a „lent” irdatlan gazda
sági és kulturális távolságára. Magyarán 
a nép emancipációját tartotta szem előtt, 
amely a magyar történelem évszázadai 
alatt elmaradt. Én ezt a távolságot a csalá
domban szenvedtem meg. Gondolom, ezért 
voltam oly fogékony a társadalmi kérdé
sekre. A népi eszmeiséget a 90-es években 
a fajvédelemmel, a náci ideológiával azo
nosították, holott a piacgazdaság körül
ményei között a szakadék egyre mélyült. 
Egyszersmind a nemzeti létforma jogosult
ságát is kétségbe vonták (s ezen belül az 
irodalom nemzeti funkcióját is), látszólag 
a társadalmi modernizáció, a világhoz való 
felzárkózás, a liberális életmodell jegyében. 
Holott valójában a neoliberális gazdasági 
invázió számára végeztek hasznos ideoló
giai marketingmunkát. Sem az újra sürge
tően aktuális népi programra szórt rágal
makat nem tudtam elviselni szó nélkül, 
sem pedig az irodalom elszakítását elsődle
ges bázisától, a nemzeti közösségtől. Akkor 
írt esszéim mára valószínűleg közhelyessé 
váltak, hiszen jórészt igazolódtak. Cseppet 
sem bánom, ha ma érdektelen evidenci
aként hatnak akkori mondataim, hiszen 
végre kellő számban látják az emberek, mi 
történt velünk ebben a fene nagy felzárkó
zásban, és hogy mihez zárkóztunk fel.

-  Nagy visszhangú irodalomtörténe
ti konferenciákat hoz létre. Mi fordította 
az irodalomszervezői munka elhivatottsá
ga felé? Melyek azok a legfontosabb dolgok, 
melyek ügyét mindig is képviselni kellett és 
kell ma is?

-  A konferenciaszervezésbe is úgy ke
veredtem bele, mint az esszéírásba: mér

gemben. Mert rendben van minden a re
lativizmussal, az értékfogalmak, a nyelv 
megbízhatóságának kétségbe vonásával, 
amíg mindez nem válik kötelező dogmá
vá. Amíg saját relativitásának is tudatá
ban van a tan. De amikor egy új kánont 
meghirdető irodalomtörténeti kéziköny
vet hoznak létre, amelynek előszavában 
azt olvasom, hogy mindent, ami a magyar 
irodalomban számít, magában foglal, ho
lott Móricz Zsigmond mondjuk csak 1919- 
ig írt műveivel szerepel, s a Károli-Biblia 
vagy Dsida Jenő meg se említődik, és ez 
a kézikönyv egyetemi tankönyvként funk
cionál, akkor eljött az ideje egy konferen
ciának, amelyre kizárólag irodalomtörté
nészeket, professzorokat, akadémikusokat 
célszerű meghívni, hogy ne mi, írók nyá
vogjunk szokott sértett hiúságunkban, 
hanem a tudós szakma mondja ki az elma
rasztaló ítéletet. Erre a 2008-ban, az író- 
szövetségben tartott konferenciára büszke 
vagyok, valóban nagy visszhangja volt, de 
nem a sajtóban. A többi konferencia sem 
volt talán haszontalan. Általában a mos
tani belterjes irodalmi akadémizmus el
lenében igyekszem arra az irodalmi ter
mésre irányítani a figyelmet, amely még 
szerves kapcsolatot tart a mi közönséges 
kis életünkkel, vagyis a történelem rejté
lyes univerzumával.

-  Legutóbbi, Kontárok ideje (2011) című 
kötete egyben írói újjászületésnek tekinthe
tő, Erdélyben is volt jó néhány bemutatója. 
Miképpen fogadta a közönség a „visszaté
rést”, sikerült-e az újjászületés?

-  2009-ben hagytam abba a folyóirat
szerkesztést, s két év alatt összejött a no- 
velláskötet. A rendszerváltás körüli évek 
tapasztalataiból íródtak a novellák, nem 
sok magyar író merészkedett erre a még 
forró terepre. A nemzedékemhez tarto
zó olvasókat megérintette, bár minden
ki a saját hasonló élményeit kezdte el me
sélni nekem, ezért azt gondolom, hogy 
ez a könyv túlságosan földhözragadt
ra sikerült. Voltak fiatalok, akik törté
nelemként olvasták, ennek örültem, bár 
nem bánnám, ha közük is támadt vol
na hozzá. Szóval zavarban vagyok kis
sé ezzel a könyvvel kapcsolatban. Rögtön 
folytatni akartam az írást, épp hiányér
zeteim miatt, ehelyett három évet ad
tam az életemből a Magyar Művészeti 
Akadémiának. Mint az elnökség tagja be
levesztem a szerveződés-alakulás mun
kálataiba. Múlt ősszel visszavonultam, s 
most megpróbálok ráerősíteni, mert utol
só körre csengettek, mint a hosszútávfu
tóknak.

-  Sokan méltán tartják örökifjúnak, va
jon a pilisi levegő teszi, vagy már valamifé
le lelki béke áll ennek hátterében?

-  Szívesen bedőlnék ennek a kedves 
bóknak, de tudom, amit tudok. így az
tán nem fiatalos szeretnék maradni, ha
nem öregen -  sokáig élni. Van az öregség
ben jó is. Például az embert nem hajszolja 
már az ambíció, a tudásszomj, a kaland
vágy. Már-már szabadnak érzem magam 
saját magamtól is.

NAGY BORBÁLA RÉKA
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SELYEM ZSUZSA

Hogyan lettem  
én is bestia
Oké, várjatok egy kicsit, nem lesz hosz- 

szú, de hadd mondjam el. Amikor meg
születtem, még nem voltam bestia, csak 
fáztam. Addig mozgolódtam, amíg meleg
be nem jutottam, és meleg nem lett a ha
samban is. Késó'bb megtudtam, hogy az a 
jó meleg az anyám, s a jó meleg a hasam
ban pedig az anyatej.

Még késó'bb azt is megtudtam, hiába 
nyüszítettem, hogy jön még kutyára dér, 
és anyám is csak egy bestia.

De addig még bó'ven volt mit felfedez
nem. A meleg után azt, hogy a dolgok két
féleképpen történhetnek: van, amikor a 
végén nagy hirtelen ott vagyok a kuckó
ban, és van, amikor ahhoz, hogy ott le
gyek a kuckóban, vissza kell menni. Hogy 
melyik a jobb? Hát ez igazán egyszerű, 
testvérkéim, a jóból visszamenni jó, a 
rosszból visszamenni, az is jó, a jóból hir
telen a kuckóban lenni rossz, a rosszból 
viszont jó. Kihagytam valamit? Hát per
sze, de azt majd akkor tudtam meg, ami
kor már bestia lettem. Egyelőre még csak 
ott tartunk, hogy viszket a szám, állan
dóan rágnom kell, mit tehetnék? rágok is 
állandóan, na, ekkortól kezdve már nem 
jött a meleg a hasamba, nem bújhattam 
jó meleg anyámhoz, hanem inkább elad
tak pénzért. Anyámnak egy szava sem 
volt, hiába nyüszítettem.

A szagos nő, aki megvett, elhalmozott 
rágnivalóval, kuckómat telehordta plüss- 
és gumiállatokkal. Fáztam, pedig nem 
is fáztam. Anyám biztosan béranya volt. 
Ismerős? Az a nő duruzsolt, ölelgetett, de 
szaga ellökött magától. Később sokszor 
volt dolgom olyanokkal, akiknek a sa
ját szagát elnyomta valami egészen más, 
mondjuk virágillat, vagy különféle kis ál
latok mirigyeinek izgató szaga, vagy vi
zelet meg ilyesmi. Magamon is néha 
éreztem idegen szagot, például annak a 
pénzes nőnek a szaga is rámragadt órák
ra. Lehet, hogy most a félős szagomra 
gondoltok, de nem is vagyok annyira bere- 
zelve, inkább folytatnám. Azt szerette vol
na, ha mámának szólítom. Nagy gondot 
fordított arra, hogy telekenje magát sza
gokkal. Sétálgatott a csupasz bőrével, és 
amikor az egyik falhoz ért, hirtelen meg
duplázódott. Ettől kicsit megrémültem, 
de ahogy továbblépdelt, újra csak egy volt 
belőle. Bár nem szívesen lépett tovább, in
kább nézte a másik önmagát. Nem törő
dött kicsit se velem, csak méregette az ön
megelőzés esélyeit. Odamentem mellé, és 
ott voltam velem szemben a nő mellett. El 
akartam kapni magam, de csak hideg, ke
mény fal voltam, mégsem én. A másik nő
nek nem volt szaga. Hiába nyüszítettem, 
és hiába nyüszítettem hangtalanul, a nő 
csak még idegesebb lett tőlünk. Valamit 
rakhatott az ételembe, mert hirtelen egy 
hideg, kemény és nedves padlón voltam,

fény is alig szivárgott be valamennyi. 
Amint kinyitottam a szemem, gyanak
vó szempárak méregettek. Jeleztem, hogy 
oké, srácok, nincs semmi kedvem harcol
ni, inkább innék valamit. De nem moz
dultam.

Akkor az egyik kemény alak odajött 
hozzám, és egészen közelről bámult be
le a szemembe, én pedig lehajtottam a fe
jem, mert igen kegyetlen volt az a tekin
tet. Egy idő után csak felpislantottam, 
abban reménykedve, hogy valahogy el
múlt az egész, meg nem is valóságos, ha
nem mondjuk egy rossz álom, amelyből 
felébredni se jó, és hát ott vigyorgott a 
csávó pár centire tólem. Hang nem jött ki 
a torkomon. A többiek viszont kiszimatol
ták a balhét, és kezdetben csak apró han
gokat, szuszogásokat, később egyre han
gosabb morgásokat hallatva egyre csak 
közeledtek. Végül már mind üvöltöttek. 
A hangjuk eltakart engem, arrébb tud
tam húzódni, nyüszíteni se mertem, csak 
reszkettem a sarokban. Pár lépésre tőlem 
egyszercsak valami kattanást hallottam: 
két fazon lépett be botokkal, én pedig ki
surrantam az ajtón, és futottam, amerre 
láttam.

Gyötört a szomjúság, de nem álltam 
meg inni, mert jobban féltem, futottam, 
nem néztem semerre se, csak futottam, 
de aztán egyszer mégiscsak elfáradtam, 
meg már nem is féltem annyira, úgy
hogy poroszkálni kezdtem, nézelődni, 
még egy pocsolyából is ittam, aztán ta
láltam egy szélvédett, meleg helyet, ösz- 
szekucorodtam, és próbáltam aludni egy

kicsit. Persze folyton fölriadtam. És új
ra szunyókáltam. Két gyerek egészen kö
zel jött hozzám, majd elfutott. Rossz bőr
ben lehettem. Nem értettem semmit. 
Ugyanez a két gyerek újra megjelent, és 
elém rakott valami egészen kellemes sza
gú kaját. Vártam egy kicsit, de hát iszo
nyatosan éhes voltam. Azért rajtuk ta r
tottam a szemem. Nem mozdultak, csak 
barátságosan, pár lépés távolságról néz
tek. Bár nem akartam elérzékenyülni, 
mégis elöntött a jó érzés, hogy koszi, ti 
aztán rendesek vagytok, hogy csak így, 
semmiért, segíttek rajtam. De elmentek. 
Gondoltam, éppen ideje nekem is tiplizni, 
de mire kinyújtóztattam volna tagjaim, 
hogy felálljak, újra elnyomott az álom, 
s arra ébredtem, hogy a két gyerek visz- 
szajött. Örültem, s ezt kicsit jeleztem is, 
mire ők beszélni kezdtek hozzám a fur
csa nyelvükön, amiből akkoriban még 
egy szót sem értettem. De a mozdulata
ikból kivettem, hogy azt szeretnék, ha ve
lük mennék, s nekem kis híján kiugrott a 
szívem a helyéből.

Olyan napok és olyan éjszakák jöttek, 
amelyek tisztára jók voltak. És mindegy 
is volt, hogy éjszaka vagy nappal, mert 
ott náluk a sötétben sem kellett félni. 
Alig bírtam megszokni, de sajnos meg
szoktam. Vagy például ez is őrület volt: 
bármikor kimehettem bentró'l, és bármi
kor kintről visszamehettem, és nem az 
volt, mint amit olyan biztosan tudtam ad
dig a zsigereimmel, hogy bent=biztonság, 
meleg, kaja, nő; kint=veszély, hideg, pia, 
hím, hanem minden együtt volt. Hogy is
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mondjam ezt világosabban? Ott náluk tanul
tam meg érteni a beszédet. Én magam ugyan 
nem tudtam megszólalni, de ők ezt nem is 
várták el tó'lem. Meg aztán bőven elég volt 
köztünk a metakommunikáció. Elég nagy for
galom volt nálunk, a gyerekeken kívül még ott 
volt Mari és Zsiga, de állandóan jöttek vendé
gek is. Csak figyeltem ezeket a jófejeket, és 
örültem, na, ez volt ott, semmi nyüszítés.

És most figyeljetek, mert most jön a lényeg, 
legalábbis valami olyasmi, amiből kiderül, ho
gyan lettem én is bestia.

Hát úgy, hogy egyszercsak rámjött a mehet
nék, és leléptem. Angolosan, ahogy Mari mon
daná. Most mondjam, amit úgyis ezerrel kita
láltatok, hogy tavasz volt, és alkonyodott, és 
az orgonafák illatoztak mint állat, és egyálta
lán, minden illatozott mint állat, én kis hülye 
meg remegtem az izgalomtól, hogy na most, 
most valami egészen fantasztikus fog történ
ni, és persze történt is.

Egyszerűen nem tudtunk leállni, már kelt 
fel a nap, de mi még mindig játszottunk. 
Megfeledkeztem az egész emberiségről. Aztán 
megszomjaztunk és megéheztünk, és mász
káltunk együtt mindenfelé, és ettük és ittuk 
amit értünk, de közben is játszottunk. Amíg 
egy nap egyedül nem ébredtem. Hiába nyü
szítettem, sehol se volt. És akkor elvesztőd- 
tem, én se voltam már sehol, és újra vissza
tért a kőkemény bent=biztonság, meleg, kaja, 
nő; kint=veszély, hideg, pia, hím. És, tegyem 
hozzá, számomra már csak kint volt. Valami 
zsigerből parancsolta, hogy ha ütnek, üssek 
erősebben, ha harapnak, harapjak erősebben, 
a kőkeménynél is keményebb lettem, szemem 
véreres volt, bundám csapzott. Nem ismertem 
meg a két gyereket, és amikor túl közel jöttek, 
az egyik bokájába martam. Elég nektek ennyi 
a bestiasághoz? A harapás pillanatában felis
mertem a szagát, de már késő volt.

Mégis magukkal vittek. Született öt szép 
kölyköm. Sokat nevettek rajtam, és mesélték 
a havereiknek, hogyan szedtem a lábam, ami
kor meghallottam Vénusz vadászkürtjét, na 
igen, Mariék így beszéltek, és most itt vannak 
ezek a cuki kiskutyák, én meg nyilván szüzén 
fogantam. Nem tudom, miért kellett ezen ne
vetni, ha egyszer terhes lehetsz attól is, ha le
nyelsz egy dinnyemagot, ezt a gyerekektől tu
dom, akkor meg miért ne foganhattam volna 
szüzén. Aztán a kölyköket elvitték tőlem, de 
mondták, hogy ugyanolyan jó dolguk lesz ne
kik is, mint nekem itt, és ebbe bele is nyugod
tam. Míg belém nem hasított az érzés, hogy 
van ez a másik kint, ami először bestiává tett, 
de ez valójában átverés, értitek?

Még hogy jön még kutyára dér! Csak hogy 
rettegjünk, értitek? Érzitek a félelmemet, oké, 
de hát ti is féltek, pedig csak ki kéne zummolni 
ebből a helyzetből, ahol ti körbeálltok engem, 
készen arra, hogy rámugorjatok, de körülötte
tek is állnak, ők jóval többen vannak és erő
sebbek, mint ti, és készek arra, hogy rátok 
vessék magukat, és tessék csak nyugodtan to
vább zummolni kifelé, mert ott vannak körü
löttük is azok, akiknek jó eszközeik vannak, 
és így erősebbek, és mehetünk kifelé tovább, 
ahonnan már egyáltalán nem látszom, de ti 
se látszotok, és azok a nagypofájúak se látsza
nak a hatalmas eszközeikkel, és tök mindegy, 
hogy most engem szétszedtek-e, vagy sem, 
mert ott, egészen kint van az igazi élet.

UGRÓN NÓRA

MAFINN 1.
Nyulak és egyéb 
állatfajták
Fjallraven Kanken. Mielőtt Finn

országba utaztam tanulni, nagyjából 
minden ismerősömnek két dolog jutott 
eszébe a finn szót hallva: hó és hideg. 
Na és mit fogok én ott csinálni öt hóna
pon keresztül, már ha sikerül nem meg
fagyni az első napokban? Ehhez képest 
az utóbbi hetekben Székelyföldön hide
gebb volt, mint a Balti-tenger partján 
fekvő Turkuban. Egyelőre érdekesebb 
jelenségekkel találkoztam, mint a hó 
és a hideg, mégis erről kérdeznek a leg
többen. Másodszor járok itt, és amikor 
én gondolok a finnekre, a Fjallraven 
Kanken, vagyis a Fjallraven svéd cég 
által forgalmazott hátizsák az egyik el
ső, ami beugrik.

Amikor Kolozsváron a finnorszá
gi tanárnőm folyton egy fura, túlságo
san négyzet alakú, rókaemblémás há
tizsákkal jelent meg, nem tudtam, hogy 
ez mennyire népszerű itt. Otthon csak 
egy nem túl kreatív, egyszerű hátizsák
nak tűnt. A finnek viszont imádják. 
Huszonkilenc színben kapható, és az ut
cán sétálva kb. két nap alatt láthatunk 
majdnem mind a huszonkilenc fajtá
ból. Ha kicsit álldogálunk, néhány perc 
alatt biztos elmegy melletted valaki 
Kankennel a hátán. Most már én is ra
jongok érte, ha kimegyek az utcára, eze
ket a hátizsákokat fürkészem. Lassan 
külön szuperképességgé válik kiszúrni 
az összes Kankent -  bár az igazat meg
vallva, nem túl bonyolult feladat.

Heijastin. Az előbb említett háti
zsákok nem járnak egyedül. (Nyilván, 
valakinek viselnie kell a hátán, de itt 
most nem erre gondolok.) A legtöbb 
esetben kis szürke -  de lehet akár szí
nes is -  figurák lógnak a zipzárokon. 
Amikor a tanárnőm táskáján láttam, 
nem tudtam, hogy mi ez a másik fura 
dolog. A heijastin tulajdonképpen egy
fajta macskaszem, különböző formák
ban kapható fényvisszaverő műanyag. 
A hosszabb ideig tartó tél és a rövid 
nappalok miatt ezek viselése biztosan 
nagyon hasznos. Azonban ez egyfaj
ta trend is. Vásárolhatsz halálfejest, 
cuki rénszarvasost, múminosat vagy 
Angry Birdsöst. Akár a kabátodon, a 
pulóvereden is hordhatod, és nem csak 
egyet. Természetesen már nekem is 
van belőle.

Salmiakki. Nem beszélhetek jelleg
zetes finn dolgokról úgy, hogy ne be
szélnék a salmiakkiról. Még nem ta
lálkoztam olyan finnel, aki ne szerette 
volna, viszont nagyon ritkán találni 
olyan nem finnt, aki egyáltalán eljut a 
lenyelés fázisáig. A salmiakki egy med

vecukor alapú ammonium kloridot ta r
talmazó édesség. (Nem, egy kicsit sem 
édes, igazából!) Tehát egyfajta sós med
vecukor, fekete és rágós. A normál gu
micukor állagú kiszerelés mellett le
het kapni salmiakki ízű csokit, fagyit 
és rágót is, illetve van ilyen ízű erős
ital is. Amikor valaki ki szeretné pró
bálni, és megvásárol egy egész csomag 
salmiakkit, legtöbbször szerencsém 
van és én ehetem meg az egészet.

Bicikli. Az előzőkhöz képest sem
mi különös. Bár nem annyira 
Romániában, de sok európai ország
ban népszerű a biciklis közlekedés a 
városokban. Egészséges, környezetba
rát, kellemes ésatöbbi-ésatöbbi. Most 
képzeljük el a biciklizést hóban, jé
gen, olvadó hóban és még több hóban. 
A kb. 20 ezer lakosú szülővároskám
ban, Kézdivásárhelyen egyetlen sze
mély volt, aki télen is biciklivel járt, 
és mindenki csodálkozott rajta, még a 
rendőrök is megállították, hogy ez nem 
biztonságos. Itt, aki biciklivel közle
kedik, az az év elég nagy részét kitöl
tő téli évszakban sem jár gyalog vagy 
busszal. Szóval szélesebb gumi, sze
gek, de akár anélkül is. Én még gyalog 
is gyakran elcsúszom. Ha valami, ak
kor ez lehet a finnek egyik szuperké
pessége. Az én szuperképességem pe
dig az, hogy beszélek finnül. Ez még a 
finnek szemében is szupernek számít, 
általában nem értik, hogy miért szóla
lok meg finnül külföldi létemre.

Nyulak. A nyulakat a finnek talál
ták ki. Nekem meg szörnyű a humo
rom. Szóval a nyulakról csak annyit, 
hogy Turkuban olykor szabadon futká- 
roznak a házak között, esetleg nem ad
nak elsőbbséget az autóknak, és csak 
úgy fogják magukat és átszaladnak az 
úttesten. Talán ez nem annyira „fin
nes” jelenség, mint az imént felsorol
tak, de van annyira aranyos, hogy meg
éri leírni. És hogyha valakinek csak a 
hó és a hideg jut eszébe Finnországról, 
legalább néhány nyulat képzeljen bele 
és mindjárt jellegzetesebbé válik a táj!
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ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ

Caesar jobbja

Úgy fénylettek a Brutus orrlyukából 
kiröppenő legyek -  miközben ő 
megölte atyját hogy az istenek 
félbehagyták a kockázást: más véget 
érdemelt Caesar!...
Megolajozott
csigáival a sors gépezete
úgy szállt alá a Capitoliumban,
mint kezdetleges négykarú motolla;
élet és halál, szolgaság és fenség
szivárgott szét a festett masinából,
amely az előtérben állt, kezeiigyében
annak, aki most az ellenkező irányba
kellett volna hogy forgassa, ámde ő
gyámfiát nézte iszonyodva... s nem értette.

Nem volt szabad a két keze: a ballal 
a szörnyű látomás ellen védekezett; 
közben a jobb kéz ujjai zsibbadtan 
elkékülten is tovább szorongattak egy 
kizöldült vékony vesszőköteget.

Pára-mérleg

A szilváskert pára-mérlegén az este 
harmatos szíved fáradhatatlan volt.

Milyen felbőszültén jött a bika: őrjöngő 
homloka, mint egy lakodalmi disznófősajtba 
zárt darázs, fekete szarvai közt forgott, 
világított, keresztülszúrva az illatgőzt.
S  a tomboló csillagvágtától megsüketülve 
remegett szőrbundája alatt a sötétben, 
mint feltörő tűz, füvek után áhítozó.

Csak álmodtam. Talán egy évszázadot. Láttam, amint 
a malomban fülledt pocsolyákból isznak a szitakötők 
s hallottam, mint gurulnak szét (sehol és mindenütt) 
a kétes csontocskák; aztán hirtelen elvesztettem 
az egyensúlyomat -  mint a vihar egy levelet az ágról, 
fénylőn fújt fel szíved, a magasba.

A koponya

Ő, aki egyetlen tájat sem talált oly fenségesen, 
mint a papír fehérségét, a papírnál is jobban fehérlett.
A liliommal viszályban volt, sajtóháborúban.
Birodalmak közt ámbraillattal cikázó szent cet.
A halál hányszor szembefordította az igazságtalanul 
fénybe-fagyott, kis semmi élettel. De a parányi 
férgek, puhatestűek s a füvek élete előtt meghajolt, 
akárcsak egy széttöredezett-bomlott vulkán láttán.

Valamennyi hámrétege zöld volt. A habzón nyíló száj 
legelső magánhangzóiban találta meg nyugalmát, álmát 
a világban. Mély redőiben, mint folyékony utakon, 
emberek és bika-arák sodródtak.
És lám:
a folyó, az ősi gondolattól hajtva, hogy eljusson 
a tengerig, mint holmi beszélő kőre, úgy talált rá 
a homokban a koponyára, hirtelen megrázkódott és 
félelmetes üvöltésétől az újabb vérhullám veszett 
iramában elkezdtek úszni a mozdulatlan szigetek...

A gyermekek s a csillagok az ő álarcai. S az ő igazi arc-kifejezése 
nem a bőr, ahogy a versé sem a nyálas hallgatás.

Bertalan István: F e lh ő k , r é g i c s ű r  é s  r e p ü lő  lá p i  k e r e p  (é.n.)

Nimbusz-kosár

Ha egy Absztrakcióra karokat aggatnak, 
milyenek azok a karok?... A szerelmesek 
vállukon rózsaszín csonkkal keresik egymást, 
úgy térdepelnek az ágyban, mint valami sóoszlopok.

Ha egy Absztrakciónak vért adnak, 
milyen az a vér?... A hívók mellkasából 
hét nyíláson át fanatikusan szivárog a 
könnytelen melasz -  légüres térben.

Ha egy Absztrakciónak mannát adnak, 
kiköpi. Angyali mechanizmusa régóta 
elkészítette a nimbusz-kosarat, melyet 
egy csigaszerkezet juttat a föld alá.

Térbeli hieroglifa

Volt egy falnak támasztott szekrény, 
egy fényezett faláda. Soha 
nem nyitották ki, üres volt.

Az asztalon lassan haldokolt egy elfelejtett 
-  arany vagy sárga színű -  virág, 

az ízléstelenül hivalkodó pázsit illatával.

A gyermekek a házban hancúrozva, vidáman 
játszottak, estükben megütötték magukat a ládában; 
vagy a kinti világ fényében úsztak.

A tér várt simán, kitapinthatatlanul.
Kettészakadva szellemmé és istenné: 
változásnak kitéve s az ünnepektől megspórolva.

*
így volt megírva

így volt megírva: a sűrűsödő 
alkonyatban (csak ott látszott) meglestem egy 
mefisztói vigyort, mely kibeszélte 
a Szellem és a Hús mezalianszát -

együtt vannak, egymáshoz mégsem érnek; 
az iszonyra, mely elválasztja őket, 
nincs orvosság. És megadatott látnom, 
mint genny ezik sebük... Mindenik csillag

a maga pályáján járt, a mindenség 
oszthatatlannak tűnt, nem érzékeltem 
évszázadnyi időt, sem a pillanatot.

Két külön, összehasonlíthatatlan 
gyönyörré törtem, melyet a véletlen 
ideiglenesen még kibékített...

LÁSZLÓFFY CSABA fo rd ítá sa i
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MÁRTON EVELIN

Aram
(részlet a Mankurt című regényből)

Gurgen látta, ahogy a nő megközelíti 
a magaslest, leold a hátáról egy batyut, 
amelyből váratlanul egy kisgyermek ug
rott ki és ügyesen kapaszkodni kezdett 
a meredek létrán. Gurgen egy pillanat
ra elbambult, aztán célozott és lőtt. Az 
asszony azonnal elterült a hóban. Éppen 
ebben a pillanatban ért fel a gyerek a 
les tetejére. Gurgen felugrott és lépett 
egyet feléjük, de a föld hirtelen megnyílt 
alatta, és mire észbe kapott volna, be
lezuhant a csapdába. A falubeliek csak 
harmadnap kapták meg felnyársalódott 
hulláját.

A gyerek rémülten nézte a magasles
ről, ahogy az anyja körül pirosra festő- 
dik a hó. Halkan szólongatta, hiába. Nem 
mert megmozdulni. Estefelé egy falkányi 
farkas jelent meg, és a test körül kezdtek 
kerengeni, vicsorogva tépdesték egy da
rabig, majd elvonszolták.

A gyermek az iszonyattól és a hideg
től teljesen megnémult, sírni sem tu 
dott, de azért lemászott a lesről, és si
mogatni kezdte a véres havat. Ma már 
csak arra emlékszik, hogy egyszer csak 
melege lett, elszédült, és aztán semmi. 
Semmi.

Nazil anyó házikója hirtelen megtelt a 
falubeli asszonyokkal. A kályhán szikka
dó birsalmák illatát hamarosan elnyom
ta a szaggá sűrűsödött düh.

-  Milyen zabigyereket hoztál már 
megint ide a nyakunkra? Mutasd csak, 
hadd látom a pofáját! -  utasítgatta Nazilt 
egy hórihorgas vénasszony.

-  Hagyjad szegényt. Alig volt benne 
élet, a magasles tövében találtam meg
fagyva. És tiszta vér volt körülötte a hó -  
súgta Nazil, és a gyerek felé nézett.

-  Aztán miféle szerzet ez a kölyök? 
Cigánypurdé, mint a másik? -  kérdezte 
az egyik kendős asszony és a szoba sar
ka felé bökött.

A „cigánypurdé” maga elé köpött, egy
kedvűen bámulta a tüzet.

-  Micsoda istentelen dög, kár az ilyen
nek enni adni. És lop is -  mindenhonnan 
lop! -  mondta egy másik, és ő is kiköpött, 
majd keresztet vetett. Mutasd az új szer
zeményt! Lássuk kiféle-miféle, hátha fel
ismeri valamelyikünk — mondta, és meg 
sem várta, hogy Nazil anyó megmoccan
jon, egy rántással maga elé penderítette 
a kisfiút.

-  Istenem! -  sikoltott fel egy sokadik 
fehérnép -  hiszen ez török!

-  Ugyan, dehogy török -  csitítgatta 
Nazil a méltatlankodót -  dehogy török.

-  Honnan tudod? -  kérdezte egy má
sik és egészen közelről kezdte fürkészni 
a gyermek arcát. Szúrós szaga volt. Mint 
egy kecskének. A gyermek remegni kez
dett.

-  És hogy hívják a fattyút? -  folytatta 
a vallatást a szúrós szagú.

-  Hogy, hogy... tűnődött Nazil anyó. 
Hát Aramnak hívják. Hogy is hívhatnák 
másképp? Errefelé minden második fiút 
Aramnak hívnak. -  dünnyögte.

-  Aram? -  hitetlenkedtek az asszonyok 
kórusban.

-  O mondta? — vált ki megint a hóri
horgas a csapatból -  O mondta? — ismé
telte meg a kérdést vészt jósoló hangon.

-  Nem ő mondta. De én úgy látom. -  
mormogta Nazil anyó.

-  Te úgy látod?! -  vihogott fel az egyik. 
Mit látsz te? Török ez a gyerek. Meg kel
lene öljük -  sziszegte gyűlölködve.

-  Hadd nézzem én is — kapott a gyer
mek után a legfiatalabb asszony.

-  Lehet ez kínai is -  nézegette tűnőd
ve.

-  Kínai? Honnan kerüljön ide egy kí
nai? — méltatlankodtak a többiek.

-  De hát nézd, milyen vágott szeme 
van. Az is lehet, hogy mongol -  mentege
tőzött a fiatal.

-  Mongol, mongol - 
dörmögte a legvénebb. 
Nem kellene te annyi 
mindent összeolvass, 
Vradzsa -  mondta, s 
rosszallóan ingatta a 
fejét.

-  Nem volt nála sem
mi irat? Kérdeztük már 
a pópát is. Nem hallott 
róla, hogy a környéken 
valakinek elveszett vol
na a gyereke....

-  Semmi nem volt 
nála — dünnyögte Nazil 
anyó, és a szoknyá
ja mögé penderítette a 
megszeppent gyerme
ket.

-  Igazán semmi? -  
kérdezte a szúrós sza
gú, és fenyegetően ma- 
gaslott Nazil fölé.

-  Csak a csuklóján
volt egy kis bőrszíj....

-  És még? -  követelő
zött a szúrós szagú.

-  És azon egy kis érem, de nem tudom 
elolvasni -  mormogta Nazil rosszkedvűen.

-  Add csak elő, hadd nézzük meg mi is. 
Elvégre a mi nyakunkra hozod ezt a zabi
gyereket is -  fortyogott a hórihorgas.

-  Nem ti kell etessétek őket — dörmög
te Nazil, és az asszony kezébe nyomta a 
medált.

Az előbb megszagolta a fémet, csak az
után kezdte el böngészni, aztán dühösen 
lepöccintette a földre. A gyermek vágya
kozva nézte a földön megpördülő fémda
rabkát.

-  Hát ettől tényleg nem leszünk oko
sabbak. Valami betűféle van rajta. 
Mintha egy N meg egy M lenne, köztük 
kis vesszők -  nem értem -  mondta a fia
talabb, aki maga is kíváncsian megnéz
te az érmét.

-  Aztán mit adsz ennek is enni, he? 
Ki öltözteti őket, mi? Jössz majd, és kol
dulsz -  csak egy véka búzát adjatok, csak 
egy kis levetett roongyot adjatok, az én 
ááhrváimnak -  kántálta a szúrós szagú 
Nazil bicegését utánozva.

-  Isten majd gondoskodik róluk is — 
mormogta Nazil anyó.

-  Isten! — röhögött fel gúnyosan az 
egyik. Isten elfelejtett minket! -  kiáltot
ta, és ő is maga elé köpött.

-  Hol van anyád, te? -  rivallt a gyerek
re a hórihorgas.

A gyermek valamit mormogott válasz
képpen. A fiatalabb felkapta a fejét.

-  Mit mondasz te fattyú?
-  Gurgen, gurgen -  hadarta riadtan a 

gyermek.
Az asszony felsikoltott és a tíz körmé

vel ugrott a gyermek arcának.
-  Gurgen meghalt, te, istenátka, te, 

honnan ismerted te az én férjemet, te 
dög, te koszos fattyú?

Nazil gyorsan ölbe kapta a remegő 
gyermeket.

-  Nem ismer ez senkit. Menjetek el in
nen isten hírével, hagyjatok békén min
ket -  mondta, és tuszkolni kezdte kifele 
az ajtón a vijjogó asszonykórust.

-  Szabadulj meg tőlük, Nazil, jobb ha 
megszabadulsz tőlük! -  kiáltott vissza az 
egyik a kapuból és megrázta az öklét az 
ég felé.

Nazil anyó válaszképpen becsapta az 
ajtót. Magához szorította a vacogó gye
reket.

-  Mit akartál mondani kincsem ezzel 
a Gurgennel? Ismerted talán azt a lelket
len zsiványt? — duruzsolta a kisfiú fülébe.

-  Ana, ana, gurgen, gurgen -  súgta 
vissza gyermek hadonászva, és halkan 
sírni kezdett.

-  Hogy anyádat.... a farkasok....?
Istenem -  mormogta Nazil, és erősebben 
szorította a melléhez a gyermeket.

A cigánypurdé előmászott a sarokból, 
és a kisfiú orra alá dugta az öklét.

-  Engem Khámnak hívnak, mondta, 
és hirtelen kinyitotta az öklét. A tenyeré
ben egy színes üveggolyó csillogott.

-  Neked adom, ha megmondod az iga
zi neved -  kuncogta, de a kisfiú csak ráz
ta a fejét.

-  Kukulj meg -  mondta Khám, de 
azért a tenyerébe nyomta a kézmeleg go
lyót -  meg is kukultál -  tette hozzá, és 
kacagott.
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MURÁNYI SÁNDOR 
OLIVÉR

Vágta
(regényrészlet)

Sámuel nem sejtette: ma délután éle
tét teszi kockára. Felnőtt korában kez
dett el lovagolni. A lovász ismerte a 
sovány fiatalembert, aki sosem érke
zett hajadon fővel. Mindig kalappal. 
Többször engedte el egyedül, megbízott 
benne, bár a gazdával történt egyez
ség szerint minden egyes vendéget kö
teles volt elkísérni. Ezúttal azonban 
nyugodtan kefélte le, majd nyergelte 
fel Tomot, a hétéves mént. -  A kengyel
szíj a karod hosszára kell legyen beál
lítva — próbálta oktatni a lovast, aki a 
szabályt ismerve bólintott, becsatolta a 
szíjat, majd egy laza mozdulattal jobb 
lábát átvetve az állat hátán nyeregbe 
pattant. Lassan poroszkált ki az istál
ló előtti kifutóból, miközben szorosabb
ra húzta kalapja állazóját, hogy le ne 
essen fejfedője a hegyi szélben. Volt ide
je gondolkodni, mielőtt ügetésre fogta 
Tomot. Költőismeró'se jutott eszébe, aki 
szerint a kutya és a ló mindvégig mel
lettünk marad -  akkor is, ha ölebként 
és versenylóként kíséri az emberiséget 
tovább. A fiatalember saját paripáról ál
modott, amely saját udvarán, saját istál
lójában él. -  Messze van az még! -  le
gyintett keserűen. A gödrös mezőrészt 
elhagyva Sámuel hátrapillantott. Az is
tálló mögötti fenyők között kirajzolód
tak a tiszta levegőben a távoli hegyek. 
Mélyet szippantott. -  Ügetés! -  adta ki 
a parancsot Tómnak, miközben aprókat 
rúgott sarkával az állat vékonya felé. Az 
erdő alá érve gondolt egyet, leugrott a 
ménről, és hozzákötötte az első fatörzs
höz. Óvatosan lépkedett a fenyves szé
lében, majd leguggolt, hogy ne ropogja
nak lábai alatt a gallyak. Fejét oldalra 
fordította. Ekkor mintegy húszméter
nyire tőle egy nagy kő mögött mintha 
megmozdult volna valami. Sámuel szíve 
hangosan verni kezdett. A szikladarab 
mögül rókapár lépett elő. Orrukat új
ra és újra egymáshoz érintették, aztán 
egyikük leült, és fejét előre nyújtva szi
matolni kezdett. Nyugalmuk nem ta r
tott sokáig. Amint észrevették a betola
kodókat, azonnal menekülésre fogták. 
Egymás után rohantak, hol egyik volt 
elől, hol másik. Eltűnésük után Sámuel 
újra nyeregbe ült. Tom már türelmetle
nül horkantott, a vágta gyorsan követte 
ügetését. Olyan szakasz felé haladtak, 
ahol találkozik a fenyőkkel a vegyes er
dő. Mesésen szép tájon vezetett útjuk, 
mígnem az ösvény egy sötét sűrűbe tor
kollott, ahol a kanyaroktól alig lehetett 
előre látni. A mén hosszan kinyújtva lá
bait egyre inkább felgyorsult. Tom ol
dalazó mozgása következtében Sámuel 
jobb lába kicsúszott a kengyelvasból. 
Egyensúlyát vesztve kétségbeesetten 
kapaszkodott. Az állat egyre vadab
bá vált. Sámuel felordított félelmében. 
Agyán átvillantak a lehetséges követ

kezmények, tolókocsiban látta magát, 
anyja síró arca jutott eszébe. Próbált 
úgy mozdulni, hogy visszakerüljön a 
ménre, amely egyre gyorsabban szágul
dott. Hányszor rikoltott ilyenkor örömé
ben, élvezve a szabadságérzetet nyújtó 
sebességet. Most azonban csak a végte
lennek tűnő másodpercek alatt zajló éles 
küzdelem maradt. A fiatalember szemei 
előtt összemosódott a táj, oldalt feke
te csíkot képezve suhantak el a fenyők. 
Nem tudta, mennyi ideje vágtázhattak. 
A ló megérezte gazdája bizonytalansá
gát, egyre vadabbá vált. Fejét hol előre, 
hol hátraszegve haladt, mintha szándé
kosan kereste volna az útra hajló ága
kat, hogy lovasa fennakadjon azokon, és 
ezután terhétől megszabadulva futhas
son tova. -  Rajta kell tudnod maradni!
-  biztatta magát Sámuel. Mind kétség
beesettebben kapaszkodott a mén söré
nyébe. Pocsolyák következtek. Tom ere
jét megfeszítve ugrotta őket át. Hiába 
habzott a szája, hiába csörgött nyakáról, 
mellkasáról és hasáról a víz, nem lassí
tott, egyre vadabbul száguldott a fák kö
zött. -  Mikor lesz ennek vége?! -  pillan
tott az égre könyörgőn Sámuel. Csúszni 
kezdett lefelé a ló oldalán. Karjaival 
görcsösen átfonta az állat nyakát, majd 
jobb lábát megpróbálta újra átlendíte
ni Tom hátán, hogy visszakerülhessen 
a nyeregbe. Nagy szerencséjére kisvár
tatva sikerült. Visszahelyezte lábfejeit 
a kengyelbe. Megragadta a kantárszá
rat, és eszeveszetten tépni kezdte. A ló 
mintha lassult volna. Nyílt terep követ
kezett jókora földbuckákkal. Tom két
szer is megbotlott, majd nagy kanyart 
írva ösztönösen elindult hazafelé. A fia
talember uralmát most már végleg elve
szítve, halálra rémülve figyelte, mi tör
ténik. A mén szabadságán egyre jobban 
felbuzdulva gyorsult fel újra. — Messze 
még az istálló? Elérünk épségben odáig?
-  kérdezte magától a verejtékező lovas. 
Bánta, hogy egyedül indult el. Ha kísér
ték, nem tudott gondolkodni, mert be 
nem állt a lovászfiú szája. Magányosan 
jobban szemügyre vehette a tájat, egye
dül maradhatott egy állattal, amelyet 
gyerekkorától szeretett, amely azonban 
barátból ellenféllé vált. Mégsem tudott 
haragudni rá, inkább magát korhol
ta, már amennyire tehette, hiszen agya 
egyre inkább a veszélyre koncentrált. 
Robajos hangokat hallott, majd hirtelen 
minden némafilmmé változott, amely
nek ő volt a főszereplője. A mozdulatok 
lelassultak. A fák is lassabban haladtak 
már oldalt, minden jól kivehetővé vált. 
Szinte meg tudta számolni a köveket és 
a bokrokat. Nem érzékelte, hogy kap
kodja a ló a lábát, elérkezett számára a 
végső pillanat dermedt félelmét követő 
megadó nyugalom, a tehetetlenség belső 
csendje, amely mintha rátapadna a ha
lál küszöbén átlépni készülő ember kör
nyezetére. Aztán mintha valaki h irte
len újra felcsavarná a hang- és fényerőt 
szabályozó gombot, egyszerre újra éles
sé válik minden, kivehetők a fövenyen 
a tompa patadobbanások, a horkaná- 
sok, a tüdő sípoló hangja, el lehet külö
níteni egymástól a fákat, sőt, a felhő
ket is. -  Közeledünk! A kertek! Ha nem

lassul le Tom, ha át akarja ugrani vala
melyik kerítést, és nekiver engem előt
te egy lécnek, szanaszét törnek a bordá
im, a lovászfiú szeme láttára halok meg!
-  kapkodta tovább a levegőt a fiatalem
ber. Hirtelen arra gondolt, mi történne, 
ha most ő maga szánt szándékkal ad
ná fel a kengyelvasak biztonságát, és 
a megvadult állat hátán átlépve kidől
ne, elterülne a talajon. A ló nélküle ha
ladhatna tovább, ő pedig megúszná a 
nagyobb sérülést vagy a halált -  vagy, 
ami még rosszabb: a tolókocsit. Egy bel
ső hang azonban diktálni kezdte: -  Nem 
esel le! Nyeregben maradsz! Az istál
ló egyre közeledett. Előtte a meglepe
téstől karjait széttárva állt a lovász.
-  Sose hozzák vissza vágtával a lovat, 
lesétáltatják, másképp megfázhat a sa
ját verejtékétől, hogy tegyem így vissza 
a helyére?! -  dühöngött. Pár másodperc 
múlva azonban már felfogta a nagy bajt.
-  Átugorja vagy megáll előtte? -  kérdez
te félhangosan, amikor Tom hirtelen 
megtorpant, majd két lábra állt. Mi lesz 
ebből, rodeó? -  zihálta Sámuel, ám sze
rencséjére ekkor odafutott, és megra
gadta a kantárszárat a lovász.

Leszállva azonnal hanyatt terült a fű
ben. Nem tudta, mennyi idő telhetett el, 
amikor arra eszmélt, hogy karjait rán
gatja az időközben megérkezett gaz
da: -  Elindultál lovagolni, és kirándulás 
lett belőle, mi? Arra vittek, amerre nem 
akartad. Gondolkodj utadon. Máskor is 
elmehetsz egyedül...

Sámuel nagy nehezen feltápászko- 
dott, és porolni kezdte kalapját, miköz
ben meglepve pillantott vendéglátójára, 
aki ekkor barátságosan vállon vereget
te: — Minden gondolkodó arról prédi
kál, hogyan kell az élet nagy zuhanásai 
után talpra állni. Mondandójukat szin
te mindannyian így kezdik: „ — Ha már 
megtörtént...” Pedig nem zuhanni ne
héz. Nem utána felállni. Hanem marad
ni. Nyeregben...

Bertalan István: C ím  n é lk ü l (é.n.)
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KABDEBÓ TAMÁS

A N agyvilágon e kívül? -  avagy belül!
A Nagyvilágon e kívül nincsen számod

ra hely; áldjon vagy verjen sors keze, itt él
ned halnod kell.

Magyar hazánk egyik legnagyobb és 
legfilozófikusabb költője írta ezeket a soro
kat a tizenkilencedik század elején.

Ezt megelőzve Herder német tudós beje
lentette, hogy a kis népek, a kevés nyelvet 
használó nemzetek el fognak tűnni a tör
ténelem forgatagában.

Vörösmarty és előtte a nyelvújítók ép
pen ez ellen a jóslat ellen tiltakoztak. Az 
egész reformkor tulajdonképpen egy óriási 
fölbődülés volt a herderi jóslat ellen.

Hiszen a Kárpát-medencében megte
lepedett magyarság nemcsak szellemileg 
egységes öntudattal rendelkezett ekkor, 
hanem egy közel ezeréves hazára tekintett 
vissza, amelyet némi időszaki kivételekkel 
nyelvileg is uralt.

A tudósok ma is vitatkoznak a Hon
foglalás kezdetéről, menetéről, milyen
ségéről a 9. században. De itt volt László 
Gyula, aki archeológiái leletek alapján 
megállapította, hogy volt egy elő-honfog- 
lalás vagy részleges betelepedés korábbi 
századokban is. És hogy állunk a hun-ma
gyar rokonsággal? Milyen lenne az?

Hiszen Attila óriási és igen vegyes sere
gében magyarok is harcoltak.

Miért nem furakodott be vagy nősült be 
ezekből legalábbis néhány száz a Kárpát
medencébe?

Mi lehet az igazi helyzet? Nyelvileg van 
néhány apró hasonlóság a kunnal. Annál 
több a finnugorral, az ős grammatikai 
szerkezet, a hangsúly is. És a törökkel mi 
a helyzet? Türkökkel összeszorulva élt a 
magyarság sokáig, Lebédiában, majd jött 
a 15-dik századi török elleni sikeres véde
kezés, és egy századdal később a vereség. 
Sakk a töröknek, matt a magyarnak.

De ez nem volt susztermatt. Erdély fél
önállóságot kapott, Magyarhon 3 részre 
oszlott, az egyik a Habsburgok védőszár
nyai alatt.

Aztán a nemzetközi csapatok kiűzték 
a törököket. Hogy mondták a Memento 
Libertate c. versben? Ne búsulj, kenyeres, ez 
sem tart örökké.

Százötven év alatt sem lettünk törökké.
Aztán a törökből időközben barát lett. 

Rákóczi nem maradt meg németpárti her
cegnek, hanem kuruc vezér lett, majd 
Erdély ura is, majd a világtörténelem ke
reke fordult egyet, sőt a harctereket el
lepte a pestis. A labancok győztek a csa
tatéren. A vicc szerint Rákóczi időnként 
megfürdött a Rodos-tóban.

1848 szellemileg őrá tekintett vissza. 
1956 pedig 1848-ra. 1989 pedig 1956-ra. 
Mi pedig 1989-re pislogunk.

Ám a földindulások, az ínségek, az ok- 
kupációk, a birtoklások alatt és után a 
magyar népesség egy része fölkerekedett, 
ki azért, hogy a büntetést elkerülje, mint

én, ki azért, mert külföldön jobb megélhe
tést keresett és néha talált. József Attila 
írja — és kivándorolt Amerikába másfél 
millió emberünk.

A negyvenes években közel ugyanennyi. 
Trianon persze szétszaggatott mindent.

Ötvenhat során és után 200000  ember 
távozott -  negyvenezer visszatért. A világ
hírű Nobel-díjasok kettő kivételével mind 
külföldön éltek, haltak.

Az áramlás tovább folyik. Ti itt jobbá
ra áramlók vagytok. Az anyaország la
kossága 10 millió alatt van, és csak azért 
tartja magát még így valahogy, mert az 
elszakított országrészekből sokan ideván
dorolnak, holott a kettős állampolgárság 
ereje sokakat már magyarkodásra késztet. 
Egyébként ez volt a legpozitívabb politikai 
cselekedet, magyar téren a huszadik szá
zadban.

A kivándoroltak jó része külföldön ma
rad, a lányok közül sokan külföldi párt vá
lasztanak, a fiúk olykor vezető állásokat 
kapnak idekint. Ám ereinkben jól buzog 
a magyar kultúra. Ez a kultúra az elmúlt 
évezredben magába szívta a Kárpát
medence egyéb népeinek kultúrzamatát 
is. Ebből vagyunk. Vörösmarty Mihály 
Szózatának, két sorát átalakítom imigyen: 
A NAGYVILÁGON BELÜL van már szá
munkra hely, áldjon vagy verjen sors keze, 
kultúránkkal élnünk kell.

Hogyan mondta József Attila: Árpád és 
Zalán, Verbőczi és Dózsa kavarog a szív
ben.

A világ globalizálódott, és itt, és így 
is helyt kell állnunk nekünk magyarok
nak. Erre valók az írországi magyar na
pok is.

BORSODI L. LÁSZLÓ
••Összeér, utolsó

Váratlan délután
Vissza kellene játszani: legalább a szándékokat. Újra kellene 

olvasni a sorokat, amelyekből tó mélyült, tenger, öled mélységei, 
és képzelt szerelmünk csúcsai hegyekké magasodtak. Tükörből 
kellene figyelni, hogyan nőttek be a kétely mohái, és beléjük si
mulni csendesen. Jó lenne, utólag jó lenne kinevetni a félelmek 
bokrait, dühösen felgyújtani, de nem érdekelnek apró örömök.

Elég, ha ez a váratlan délután visszatart, innom ad. Nem en
gedi, hogy kiszáradjak.

Füvekre mázolva
Bőröndjeimet elvették, karórámat lecsatolták. Megérkeznem 

nem volt nehéz, de a hegyek innen nem derengnek, és a tenger 
hullámverése távolodik.

Ha csörömpölnek is bennem múltam bábui, zajukat legyűröm 
vagy elengedem, kiüresedett kertjeimbe nem ültetek újabb gye
rekkort. A kitérőket nem tévesztem el, pontos mozdulataimról 
nem adok számot, döntésem egyértelműségét nem vonom vissza.

A szálkás napsütésben egyedül állok árnyékommal, amíg 
valaki hirtelen megunja, és érte jön, de nem viszi magával. 
Füvekre mázolva nekem hagyja.

Kedvező fényviszonyok
Kilép a takarásból, a fényviszonyok kedvezőek, hanghordo

zása egyenletes, minden mozdulata szabályos, mégis óvatos 
maradsz, pedig tudod, neked tenne jót a tévedése. Örülnél, ha

félrenézne, hogy elhitesse, ő sem tökéletes. Pondrónak képze
led: rátaposnál, ahogy mászik, de elnéző vagy, sőt irgalmas, és 
kitartasz a valóság mellett.

Az arányokra figyelsz, a pillanatra vársz, hogy kik nyithat
nak rátok, de nem érdekelne, mit gondolnak, ha együtt látnak, 
mosolyuk, jóllehet, megzavarna, hitetlenkedésük makaccsá 
tenne. Ebből az egybeesésből élne cinizmusod, és hiába néhány 
horzsolás vagy engedmény, nem tartana vissza semmi, hogy 
megfordulj.

Mielőtt mindent
Legyen csütörtök, hajnali három. Nevet kellene adni az éj

szakának. Elégedetté tehetne az itt felejtett fák árvasága, vi
gasztalanságuk, hogy nem lesznek erdővé. Megtanulhatnád 
hosszan kitartó csendjüket, ahogyan lélegzetük a nyiladozó 
eget tartja, hogy megnyugtasd magad: az okokat nem fogod 
megtudni, hát hibáztatnod sem lehet senkit.

A szánalomra méltót keresi még tekinteted, utóbb a megbo
csátást gyakorolod, de nem érzed, kinek mit, és főként, miért. 
Alamizsnaosztó arcod nappallá repedezik, széttörik. Hagysz 
eltévedni, felejteni a szilánkos zűrzavarban, végül nehogy ki
mondjam azt is, amire nem számítasz.

Az utolsó mozdulatok
Nem néznek rád, úgy nevetnek, majd ráncos homlokuk ag

gaszt, hogy mit találnak ki, milyen formát adj emlékeidnek, 
utólag mit minek nevezz el, nehogy megérkezz, s ha mégis, le
hetőleg hosszú kitérőkkel.

Aggodalmadnál nagyobb lehetne elégtételed, hogy veled ta r
tanak, érted a végsőkig emésztik magukat, hogy rád találjon a 
szó, amely hazaterei, de ha végső bizonyosságok birtokába nem 
is jutsz, be kell látnod: nekik marad felsőbbrendűségük tudata, 
és bár nem vagy vezeklő alkat, tiéd a felismerés, hogy csendben 
el kellene rendezni az utolsó mozdulatokat.
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JÁGER SIMON
Feldobtál és elejtettél
Ez olyan: pillangókat sem bántó orkán.
Most szelíd cipőkoppanás a szívütem is.
Sok ideje már, hogy velem voltál.
Fülembe suttogtál szédületig.
Azt kell mondjam, már hiányzol újra.
Feldobtál és elejtettél.
De jó volt repülni és zuhanni is.

Hiányzol, bár tudom, jobb nélküled.
A hirtelen zuhanás fáj, és sokra nem tanít.
Nehéz, ha késélen jön a szédület, 
bár néha becéz, sőt: andalít.
Azt kell mondanom: emléked már kissé idegen. 
Feldobtál és elejtettél.
Ma már, ha repülök, nem szeretnék zuhanni is.

Csak hívni kellene, de inkább ne jöjjön, 
se tengerről hajón, se a széllel, 
hol sós, hol mézízű emlékekkel.
Előbb lássam, arról, aki jönni fog: 
angyal vagy csak bőrébe bújt ördög.
Szeretni tudjon ezernyi színnel és lélekkel.
Azt kell mondanom, most csak figyelek.
Te, ki feldobtál és elejtettél, a múlt vagy.
Ha ezután repülök, tudnom kell zuhanni is.

Gyerekesen
Apu, mért kék az ég?
És mért lesz fekete, ha este van? 
Hány csillag van az égen?

olyan hajat, amit a fejükre rakhatnak, és akkor lesz.
De nem is fodrász akarok lenni, hanem 
krumplisütő a mekiben, mert ők annyi krumplit 
ehetnek, amennyit akarnak, és még játékot is biztosan

vihetnek haza.

Apu, hol van Anyu?
Tudom, azt mondtad, hogy mivel 
mostanában sokat feküdt és aludt, elment, 
és már repülni is tud.
Igazán szólhatott volna, én is repülnék.

Apu, nézd, ezt Anyunak rajzoltam.
Mivel azt mondtad, hogy nemsokára találkozol vele, 
odaadnád neki?
Ez itt egy ház, meg ő, meg te, meg én, 
és fogjuk egymás kezét.
Szerinted szép?

Apu, mért sírsz? Ne sírj! 
ígérem... csak ne sírj...
Anyu mindig azt mondja, a férfiak nem sírnak 
csak néha, titokban.

Apu látom fáradt vagy,
miattam ne aggódj, majd lefekszem egyedül.
Jó éjt, Apu, álmodj szépet!

Apu, mért van a fiúknak kukijuk, 
és a lányoknak mért csak egy luk van?
Nem lehet belerakni abba a lukba, hogy 
nekik is legyen?
Apu, a Kati azt mondta, hogy mutassam meg, 
de én nem. Nem mutattam meg.
Mért mutatnám meg?

Apu, mikor megyünk fagyizni?
Én már tudom, hogy egy epreset kérek,
és ha kérhetek kétgombócosat, akkor egy olyan kéket is!

Apu, mért hullott ki neked is, meg Anyunak is a haja? 
Én ha fodrász leszek, majd csinálok minden embernek

Jág e r Simon: 1993-ban született Győrött. Jelenleg a maros
vásárhelyi Művészeti Egyetem másodéves hallgatója, szín- 
művészeti szakon.

Temetni kéne
Annyira szeretlek, szívem mellé temetlek.
Tompa ásó-lüktetés, örök csend neszez.
És ha menni volna tán kedved, ereim téged szolgálnak. 
Innen, kívülem, úgyis csak a sötét világ várhat.
Te jutsz eszembe, ha füsttel telítődik tüdőm.
Minden korty kávé, minden üres óra, 
tavaszi nap sugarában fürdőző minden terasz, 
minden utca, ahol sétáltunk, minden hely, ahol laktál, 
és ahol együtt voltunk -  Te vagy.
Nem gondoltam, hogy szerethetlek így, 
testetlenül a testben.
De ha menni akarsz: 
kiáslak, kivetlek.
Ne halld a csendes dobbanást.
Amiről nem tudsz, lehet, már nincs.
Temetni kéne újra: vagy téged, vagy engem.
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VÁRADI NAGY PÁL
N égyesbúvár

A búvár felbukkanáskor tele akar
ja szívni magát levegővel, hisz ez az 
ösztön, de mert merülés előtt már vett 
egy mély levegőt, most fuldokolni kezd 
és féltérdre rogy. Leül, kiröhögi magát, 
naplózza az úszást és ellenőrzi a dozimé
tert. Sárgában já r és még mindig nem 
találta meg a türemkedést. Naplózza a 
szobát, leltározza az ajtókat, ablakokat, 
vajon merre menjen tovább. Forgatja a 
detektort, az egyik ablakhoz visszatér, 
belép a keretbe, alámerül.

A háborút megnyertük bő évtizede, 
ám a csatatér feltakarítása még min
dig nem fejeződött be. Annak idején 
úgy tűnt, az ellenség a semmiből je
lent meg, rövid ideig villámháborúzott 
hatalmas veszteségeket okozva, aztán 
hosszabb-rövidebb időre, órákra, na
pokra vagy hetekre eltűnt. Majd meg
jelent teljesen máshol, teljesen várat
lanul, szintén mintha a semmiből. Az 
anomáliákra hangolt önkioldó taktikai 
atomfegyverekkel és természetesen ren
geteg áldozat árán sikerült valameny- 
nyi teret és időt nyernie az emberiség
nek. Nem volt senki biztonságban, sem 
a bunkerekben, sem a tengeralattjá
rókban, sem a repülőkön. Az ellenséges 
egységeknek sehová sem okozott gon
dot behatolni. Innen jött az ötlete né
hány orosz matematikusnak, hogy az 
ellenség nem három, hanem legalább 
négydimenziós térben mozog, és a tá 
madó katonáik mindössze térbeli vetü- 
letei a magasabb dimenzióbeli lények
nek. Jobb magyarázattal senki sem 
tudott előállni, úgyhogy erre az elkép
zelésre összpontosították a harcásza
tot, az ellenségre pedig ráragadt a név: 
a négyesek. Éjszakánként az ég alján 
mindig lehetett látni legalább egy fény
lést, ha nem is a gombafelhőt. Sikerült 
kidolgozni az Abbott-Pelerman- 
Novikov-elméletet a tájékozódáshoz és 
röviddelutánaaSchwarzschild-Polchinski- 
bránrombolókat. A katonaság nem ve
sződött a tudósok nevével. Bránpuska, 
brángránát, bránbomba. És a háború 
napok alatt átfordult elkeseredett de
fenzívából pusztító offenzívába. Egy hó
napon belül türemkedések körüli elszi
getelt gerillaharcokká zsugorodott az 
addig globális hadszíntér. Egy év telt el 
négyes-észlelés nélkül, amikor a hadügy 
kijelentette, hogy az emberiség meg
nyerte a háborút és kezdődhet az újjá
építés.

Azonban a városok romjainak eltaka
rítása közben váratlan dolgok történtek. 
Pont olyan romok között, mint a többi, 
munkások tűntek el nyomtalanul, bul
dózerek, olykor egész kamionkonvolyok 
szívódtak fel. Ritkán olyan is volt, hogy 
előkerültek valahol az épület vagy az

utca más, meglepő részein, onnan kia
báltak. Például egy aránylag épen ma
radt toronyház pincéjébe indult csapat 
a tetőajtón sétált ki. Egy vasúti felüljá
ró maradványai alá behajtó teherautó a 
szomszédos irodaház emeletéről zuhant 
a mélybe. Egy liftaknába esett munkás 
pedig egy szemközti telefonfülkéből tá- 
molygott elő.

Ahol ilyen furcsaságok történtek, 
vagy jó előre jeleztek a detektorok, ott 
a környéket lezárták és kihívták a ka
tonaságot, hogy találja meg és számolja 
fel a türemkedést. Türemkedésnek hív
ják azt a magasabb dimenziós eszközt, 
illetve annak térbeli vetületét, amely la
birintust csinál a környékből, legalábbis 
emberi szemszögből. A négyesek mene
külési útvonalnak használták a türem- 
kedéseket, amikor már nem voltak for
rásaik bárhol megjelenni és eltűnni. 
A türemkedés oly módon torzítja és haj
togatja meg a háromdimenziós teret, 
hogy szinte véletlenszerűen köt össze 
ajtókat, ablakokat, folyosók szűkülete
it, hidak meghatározta boltíveket, ka
nálisokat és pincelejáratokat, falakban 
kialakított beugrókat, vakablakokat. 
Egyszóval a türemkedések környékén 
az ajtók nem biztos, hogy oda vezet
nek, ahová gondolnánk. Mivel az em
ber, amikor sétál, tulajdonképpen csak 
előre-hátra, illetve oldalra mozog, de ha 
úszik, akkor fel-le is tud helyet változ
tatni, a türemkedés körüli négyes-tér
nek kialakult a szlengje. A megválto
zott ajtó a pocsolya. A pocsolya szabad 
szemmel csak a legritkább esetben lát
szik, mert mások körülötte a fényviszo
nyok, de a négyesek ebből a szempontból 
óvatosak voltak. Egy műszerrel azon
ban bemérhető minden pocsolya a tü 
remkedés kibocsátotta pulzáció révén. 
Kétirányút nem, csak egyirányú pocso
lyát találtak, azaz nincs hátraarc. A be
lépést merülésnek hívják, az elmozdu
lást úszásnak, a másik ajtóból, ablakból, 
falnak támasztott létra alól, tehát a po
csolyából való kilépést pedig felbukka
násnak. A türemkedések mellékhatása, 
hogy a rádiójeleket teljesen összezavar
ja a sok pocsolya, a jel többször érkezik 
meg a különböző utakon nagyjából fe
hér zajként, az interferencia miatt még 
morse-jelekkel is képtelenség kommuni
kálni a búvárral. Emellett minden fel
bukkanás némi radioaktív sugárzást 
bocsát a környezetbe, ezért a búvárnak 
vagy sikerül rövid időn belül hatásta
lanítani a négyes eszközt, és megússza 
jódtablettákkal, vagy sokat kell úsznia 
és elhullik a haja. Néhányan megfullad
tak. A pocsolyák furcsasága volt még az, 
hogy merüléskor némi taszító erőt fej
tettek ki. Aki nem közeledett elég hatá
rozottan, azt a pocsolya finoman vissza
tessékelte.

Két éve az első, meglehetősen nagy 
energiájú türemkedés felszámolása 
most az ő feladata. Lehet, hogy ez a né
gyesek utolsó maradványa. Szerencsére

nem kell mentenie. Most egy erdősza- 
gú hálószobában, a szekrényből bukkan 
fel. A lépcsőházban kifújta a levegőt, 
gond nélkül teleszívja magát a mohos, 
frissnek ható hűvösséggel. A gejger ber
regése alábbhagy, a doziméter még min
dig a megengedett határokon belül van. 
Naplózza az úszást, leltározza az abla
kokat, ajtókat, élesíti a detektort. Két 
pocsolyát azonosít, az egyik a szoba ab
laka, a másik egy fiók, amibe természe
tesen nem fér bele. Leül a székre, előve
szi az egyik csokoládéját és lassan rágva 
befalatozza. A sztaniolt a fiókba dobja, 
hadd ússzon. Aztán fellép az ablakpár
kányra és alámerül.

A négyesekkel nem rendes háború 
volt. Nem volt hadüzenet, tárgyalások, 
az emberek egyáltalán semmit sem ér
tettek abból, amit a négyesek műveltek 
-  amennyire az kikövetkeztethető volt, 
a négyesek sem sokat értettek az emberi 
nyelvekből. A katonai létesítményeket és 
az infrastruktúrát támadták először, in
nen lehetett tudni, hogy nem természe
ti katasztrófáról van szó. A támadóve- 
tületek változatos alakúak és méretűek 
voltak -  sokáig azt sem lehetett tudni, 
hogy egy vagy több vetület egy katona, 
nemhogy mekkora hadseregről van szó. 
A bránfegyverek előtt csak az atombom
bák tettek bennük komolyabb kárt.

Egy tetőfeljáró ajtójában bukkan fel, 
szabadesésben, úgy kapja el a létrát. 
Egyik foka kiszakad, rozsda szóródik a 
szemüvegére, kapkod, megmarkol még 
egy létrafokot. Alaposan odaüti magát. 
Ilyen pocsolyát még nem látott. Minden

» > »  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról

korábbi pocsolya, amihez szerencsé
je volt, irányt tartott. Ha oldalvást me
rült, oldalvást bukkant fel, illetve lefelé 
sosem merült, nehogy egy liftakna tete
jén bukkanjon fel, felfelé pedig nem tu 
dott volna elég nagyot ugrani.

Ez az utca végi ipari épület marad
ványa kell hogy legyen, és mászik lefe
lé a létrán. Szokatlanul messzire úszott. 
Hatalmas csarnokban áll, galambok 
repkednek körülötte. Néhány elszakad 
a rajtól és az itt-ott beszakadt tető egy 
másik hasadéka felé repülnek. De nem 
érnek ki, hanem egy szervizárokból buk
kannak elő és most már a többit követik 
és kijutnak az épületből. A szervizárok 
partján fák rügyeznek. Naplózza a csar
nokot, leltározza az ajtókat, ablakokat, 
falakon, tetőn a nagyobb hasadékokat. 
Forgatja a detektort, egy öltöző feliratú 
ajtóhoz vezeti. Minden korábbi pocsolya 
mérettartó volt, ez is eszébe jut. Eddig. 
Alámerül.

Lehet, hogy a négyesek nem is 
hadsereg volt, hanem egyetlen lény. 
Az Abbott-Pelerman-Novikov-elmélet 
megengedett egy olyan megoldást is, 
hogy egy egész hadsereg helyett mind
össze egyetlen lény támad, és azért ész
lelhető egyszerre több helyen és több
féle méretben, mert a mi téridőnket 
csak itt-ott metszi különböző mérték
ben. Eszerint az anyahajó, ami New 
Yorkot bombázta és a tengeralattjáró
kat elsüllyesztő egér méretű katonák 
egy és ugyanazon lény különböző mé
retű csápjai is lehettek. Szerencsére a 
bránfegyver mindent pusztított, ami né
gyes. Maradva az iménti elképzelésnél, 
ma sem világos, hogy a csatákban töme
geket mészároltunk vagy egyetlen lény 
ujjaiból vagdostunk le.

Egy kapualj mélyében, látja az egy
ségét, ahogy készenlétben ülnek a 
bránvetőkkel, feléjük lép, int és az ajtó
ban váratlanul alámerül. Ruhák him
bálóznak körülötte, márkás zakók sza
kadnak a nyakába és rengeteg por, 
törmelék. Egy mosodában bukkant fel, 
aránylag egyben maradt épületben, ki
fújja magát. Naplózza az úszást, alapo
san körbenéz. A detektor szerint nincs 
pocsolya a közelben. Kinéz az ablakon, 
romok mindenfelé, nem ismeri ezeket az 
utcákat. Felmegy a tetőre. Homlokán 
megcsordul a verejték, a doziméter na
rancssárgában, élvezi a napsütést. 
Pirosnál jönnek az első tünetek, feketé
nél megfullad a búvár. A szellőzőrend
szerben valahol pocsolya van. Errefelé 
nem járhatott négyes, különben a rács
csal nem bajlódna ennyit. Bekúszik és 
alámerül.

Hideg csempén bukkan elő, fehér olaj
festékkel lekent vasak között. Egy kór
házi ágy alatt. A geiger egy ideig heve
sen kattog, elcsendesedik, előkúszik az 
ágy alól. A szoba részben beszakadt, az 
ágyban pedig volt valaki annak idején.

Naplózza. Az ajtó el van torlaszolva, de 
a leszakadt gerenda egy pocsolyát hatá
rol, alámerül.

Felbukkanáskor egy zongorára tenye
rei, múzeum lehet, kastély. Barokkos 
ablakokon árad be a fény, minden üveg 
a helyén, mintha nem is lett volna hábo
rú. Csak a por vastag a padlón. Virágos 
kert van odakinn, madaraktól hangos. 
Kiúszott hát a városból. Nem, ő délután 
merült alá, itt pedig esküdni mer rá, 
hogy reggel van. Vagy nagyon hosszan 
úszott vagy nagyon messzire. Ismerős 
sztaniol-galacsinra bukkan. Jó úton ha
lad tehát, a türemkedésnek a közelben 
kell lennie.

A türemkedés egy magasabb dimenzi
ós berendezés térbeli vetülete. Lehet ki
csi, lehet nagy, időnként mozog vagy vál
toztatja a méretét és az alakját. Lehet, 
hogy súlyos, lehet hogy súlytalanul le
beg, lehet, hogy tömegvonzást fejt ki. 
Van, hogy fénylik, van, hogy koromfeke
te. Mindig fel lehet ismerni, mert evilági 
dolgokra nem hasonlít. Meg lehet fogni, 
lehet toszogálni ide-oda, de zsákokból, 
ládákból, tárolókból mindig kiúszik és 
szép lassan visszatér oda, ahonnan el
mozdították. A türemkedést a közelében 
felrobbantott taktikai atomtöltet vagy 
brántöltet simítja ki.

A zongora lehangolódott, egész megle
pő a megszólaló dallam a lenyomott bil
lentyűkhöz képest. Bemászik a zongorá
ba, lefelé kell merülnie, az az egyetlen 
pocsolya.

Egy csőben csúszik lefelé, gyakoriak a 
kanyarok, nagyokat koppan. Aquapark 
lesz, fékez, a medencében biztosan nem 
lesz víz, eléggé sötét van. Lassult, még 
mindig csúszik, széttett kézzel-lábbal 
feszül neki a cső falának. Megáll, szép 
lassan ereszkedik tovább, a csúszda szá
jánál tényleg éjszaka van. Ragyognak a 
csillagok és a medencének nem látja az 
alját. A cső külsején mászik ki a partig. 
A geiger még mindig kattog, kaszárnya 
lehet a közelben, ahol atomot robbantot
tak. Egy büféskocsi szélvédőjébe merül.

Vizet tüdőz, volt erre kiképzés, ha fe
gyelmezi magát, van jó harminc másod
perce. Ég a lámpája. Valami elsüllyesz
te tt hajón vagy tengeralattjárón lehet, 
emberi maradványok úszkálnak körü
lötte, horpasza levegőért rángatózik. 
A detektor szerint öt méteren belül van 
a pocsolya, vagyis fényévekre. Ellöki 
magát és együtt úszik a hullákkal, be
le a pocsolyába.

Egy hulla és némi víz társaságá
ban bukkan fel, körülötte könyvek, ki
ütött könyvespolcok és könyvek hever
nek. Odébb kúszik, ez határozottan új 
élmény volt, erősítés kellene. Didereg, 
nappal van, de hideg, még mindig köpi 
a vizet. Időt hagy magának, hogy ösz- 
szeszedje magát. Egy dolgozószobában 
van Igor társaságában -  így nevezte el 
a tengerészt, aki átúszott vele a pocso
lyán. Levette magáról a vizes ruhát, az 
asztalterítőt tekerte magára. Egy fa
li beugróba épített könyvespolc mögül 
bukkant fel Igorral. Példátlan. Ha a pol
cokat jobban rögzítik, talán szeletekben 
érkezik meg a padlóra. Összeszedte ma
gát, fogja a felszerelését és hátha a kö
vetkező helyen talál száraz ruhát, vagy 
ott lesz a türemkedés és kisimíthatja 
végre. Magán az asztalterítővel, a dolgo
zószoba ajtajába merül.

Gyóntatófülkéből bukkan elő. a fő
hajó az oltárig épen maradt. Fogyóban 
az ideje, a doziméter lassan pirosba 
hajlik. Ez a legkiterjedtebb labirintus, 
amiben valaha já rt. A rekordja h ar
minchat perc, de néhány órán belül 
mindig sikerült kisim ítania a türem- 
kedéseket. Talán a gyakorlatból is ki
jött. Naplózza az úszást, leltározza a 
pocsolyákat, berúg egy ajtót és felfelé 
indul a csigalépcsőn. A toronyfeljáróból 
merül tovább.

Kerített rendes ruhát két pocsolya kö
zött. A doziméter sötétpiros. Hányingere 
van.

Csikar a hasa, erőt vesz magán. Minden 
türemkedés szép a maga módján.

A»«»< KilometriK
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Amig kihűl
Horváth Előd Benjámin 
interjúja Gondos Mária- 
Magdolnával

-  Honnan jön a beceneved, Tücsök?

-  Egy rádiókabaréból kaptam. Aztán tu
domásomra jutott, hogy Anakreón szerint 
ó, be boldog is vagyok, mikor ott a lomb he
gyében, pici harmatot beszíva, valamint ki
rály danolgatok. Gondoltam, legyen.

-  Elsősorban kritikusnak vagy szépírónak 
tartod magad? Miért?

-  Elsősorban tartom magam. Hehe. A leg
utóbbi munkám egy kvázi-fiók-dolgozat, 
amiben Sally Mann Body Farm című fotóso
rozatáról fenomenológiai és esztétikai-politi
kai szempontból írtam. Ez alapján melyik? 
Szeretek abból kiindulni, hogy egy senki va
gyok, s ez többnyire nem is változik, aztán 
csinálok valamit és meglátjuk. Hogy kriti
kus volnék, ezt mintha már hallottam vol
na, egy régi Bretter-körön rágalmazhatott 
meg valaki, azóta is pestis. Később, hogy 
meggyőződjek, írtam pár kritikát.

-  Honnan jöttek a verseid? Milyen anya
gokból dolgozol?

-  A szokásos: álmokból, ismerősökből, 
történetekből, vagy épp dacból, hogy én 
majd helyzetbe hozom azt az elcsépelt ciga
rettafüstöt. Néhány napja járt ez a fejem
ben, amikor láttam valakit, ahogy a laza
ság füstkarikáit eregeti, és közben fűzöget 
egy lányt a körnégyszögesítők megszállott
ságával.

Egy másik irány a pólus-pórus 
paronímiából indult és az Anna palindrom- 
ból, mert a szimmetria lehetőségei foglal
koztattak.

A Sok tejjel, két cukorra című pedig sze
repkísérletből lett. Egy prostituáltul ke
gyetlen fagyos éjszakai tapasztalatot más
nap úgy akartam átírni, mintha a beat 
tagja lennék. Ókét olvastam épp! Sokat 
tudnak az önsajnálatról és arról, hogy med
dig lehet elmenni, hogy lehet egy időre ki
mászni a bajból az űrbe. Szóval abból dolgo
zom, amit közösként ismerek fel valakivel 
vagy valamivel.

-  Szerinted lehet a költészet a traumák 
feldolgozásának egyfajta módszere?

-  Ajjaj, nehéz ügy. A jelenség kétségkí
vül létezik, tehát akad, akinek így van rá 
szüksége, de ott sem módszer, inkább se
gédeszköz. Egy trauma oszcillációja viszont 
nem magától válik költészetté. Ami engem 
illet, már nem azt fürkészem, milyen érte
lemben van szükség rá. Ez olyan vad kapi
talista kérdés, hogy miért van rá szükség, 
mi haszna. Ne én legitimáljam a költésze
tet, intézze maga. Például úgy, hogy szemé

lyes és történelmi értelemben is kisebb-na- 
gyobb traumát okoz nekem. Vagy rámutat 
egyre, amit észre sem vettem, vagy más
képp láttam. Aztán azt majd feldolgozom 
valahogy. Lehet, én is írok róla egy melan
kolikus költeményt. Kellemesebb elfoglalt
ság, mint a didaktikus értelmezés vagy az 
egyoldalú ítélkezés. Egyébként meg a tra
umák hirtelen dolgok. A vers az elidőzők- 
nek kedvez. Nem tudom, mennyit jó időzni 
a traumáknál.

-  Mennyire tapinthatók a határok az 
énköltészet és a tárgyköltészet között a leg
újabb generációk versnyelvében?

-  Csupa csapda ez a kérdés. Ha arra gon
dolsz, hogy valaki magáról ír-e vagy vá
lasztott témájáról, a szerelemről, politiká
ról vagy épp egy székről, akkor ebben az 
értelemben kicsi a különbség. Arról írunk, 
amihez épp közünk van, és arról, amihez 
talán másnak is köze lehet. Miért lenne 
adott esetben több közöm magamhoz, mint 
egy székhez?

A másik csapda a generációs lépték. 
Legalább most, amikor a legújabb generáci
ók szövegeinek elképesztően izgalmas sok
féleségében lehetne ficánkolni, legalább 
most ne kelljen óvatos, rövid általánosítá
sokat megfogalmaznom róluk, csak, hogy 
okosabbnak tűnjek. Elő dolgokkal nem le
het így bánni. Várjuk meg, amíg kihűl.

-  Fogsz még verseket írni?

-  Nem tudom, nem hiszem (mert végre 
kezd közöm lenni a hallgatáshoz).

-  Mikkel foglalkozol mostanában, mik a 
terveid?

-  Elkezdtem Zudor János kézirataival 
foglalkozni, emellett még iskolába járok.

Precíz kísérletek
Gondos M ária-M agdolna  v e r s e i r ő l
Összesen tizennégy verset számoltam, 

amik megjelentek az Irodalmi Jelenben, a 
Nappali Menedékhelyen és a Helikonban, és 
még egyet, amit az én kérésemre küldött el, 
ezeken kívül tudtommal nem írt több verset. 
Nekem már nyár óta, amikor először olvas
tam a FISZ (Fiatal írók Szövetsége) táborá
nak versműhelyén, határozottan a kedvenc 
költőim közt foglalta el helyét. Tudom, erre 
felvonná szemöldökét, na persze. Nem mint
ha kérte volna. Örömteli meglepetés volt.

Nehéz dolgom van -  ezekre a szövegek
re csak reflektálni tudok, a magam módján, 
szakszerűtlenül, kissé elfogultan. Először is 
azért, mert tizenöt vers még egy kezdő köl
tőnél is édeskevés. Másodszor azért, mert 
ebben a tizenöt versben is annyi tartalom, 
éleslátás, formai és nyelvi játék, referen
cia és önállóság lelhető fel, hogy ahhoz há
romezer-ötszáz karakter az, ami édeskevés. 
Harmadszor pedig azért, mert Gondos Mária- 
Magdolna lehet, hogy kezdő költő, de koránt
sem kezdő szerző, és szakmai tudása minden 
bizonnyal messze meghaladja az enyémet. De 
mielőtt szégyenkezve és sűrű bocsánatkéré
sek közepette elhagyom a termet („Félek. 
Kérem a köpenyem”), inkább belevágok.

Azaz belevágnék, de mibe is? Mert itt ren
geteg minden van. A világ leképezhetet- 
lensége, megfoghatatlansága tizenöt vers
ben. Leképezve, megfogva, szinte sunyi 
módon. Mintha mi sem történt volna, hopp, 
bezárattunk a versbe. Hiába mentegetjük 
magunk, dadogunk, ami meg volt írva (fog
va), az már nem mosható le. Elvégeztetett: 
„pedig te vagy az akiről/ életem következő tíz 
percében/ (ha sok a piros akár tizenöt)/ sze
retnék tiszta szívvel/ nem venni tudomást” 

Gondos Mária-Magdolna érez minket, 
olvasóit, érzi a világot, érzi tárgyait, szin
te kellemetlenül közel férkőzve hozzá
juk. Közösséget vállal, és mégis távolságot 
tart. Megfigyel, és hidegen vesz tudomásul: 
„Tulajdonképpen azt akartam mondani,/ 
nem mindegy, ha száraz fa/ az égő házad 
gerendája,/ amelyben átalszod édesanyád 
halálát./ Sercegnél a lucskos ébredésben. 
(...) Hiába akarnád, hogy/ tetteidet szeretet 
égesse ki,/ amikor rájössz, egyáltalán nem 
mindegy,/ hogy a száraz fa égő házad ge
rendája/ vagy kalodád.”

Minden versnek tárgya van és tétje, sú
lya. Mindenikük önálló, egyszeri, úgyszólván 
csakis önmagáért való, és mégis van bennük

valami közös. Esettanulmányok, precíz kí
sérletek ezek versjelmezbe bújtatva, ahol a 
nyelv környezetté válik, tájjá, amiben moz
gunk („hosszas tétlenség alatt/ szűnt meg 
a dolgok tétje/ először reggel aztán tél lett/ 
nem jött már világos/ válasz a kérdéseimre” 
vagy „Nem mondta, hogy a városi galamb/ 
viselkedését kellene tanulmányozni,/ ame
lyik az imént a vállamra szart,/ ahelyett, 
hogy az erkélyen bagózva próbálok/ felfogni 
valamit abból, ahogy a szél alulstilizál.”).

A versek témaválasztása igen változa
tos: a Sally Mann testfotográfiájára nyelvi 
viszonylatokban reflektáló verstől a híres
neves klónozott bárányon, Dolly-n keresztül 
a hétköznapi, ismerős és mégis ismeretlen 
szituációkig. Ráadásul ezekben a versek
ben a téma, a forma és a nyelv mintha foly
ton egymásba folyna, toldozná-foldozná egy
mást. A költői én egyrészt belső résztvevője, 
szereplője a versnek és ugyanakkor külső 
megfigyelő is. És mindez úgy, hogy pilla
natra sem válnak mesterkéltté a szövegek.

Nincs mit tenni, Gondos Mária-Mag
dolna első, árva tizenöt verse messze job
ban sikerült, mint a legtöbb tehetséges köl
tő első kötete. Ki tudja, talán még egy-két 
sunyi kísérlet, és kötetté dagad az első ti
zenöt. Én örülnék neki. És szerintem nem 
lennék egyedül.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
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FRIED ISTVÁN

„Arról, amiről kell, nem lehet beszélni”
(2014-es Vízimozi, Papp Attila Zsolttól)

„Se meg nem történt esemény
emléke együtt él velem.
De annyi szent: nincs vége még.
Miféle rend ez, kérdezem.”

Valószínűleg már irodalomtörténet. 
1995-ben négy, nem túlságosan vaskos 
verskötet a hangos/hangzatos vita szel
lemétől vezettetve, négy, egymástól igen
csak különböző költőszemélyiségtől meg
alkotva, a magyar, kiváltképpen az 
erdélyi líra átrajzolásának, újra-pozicio- 
nálásának akaratával osztotta hívőkre 
és (visszafogottan szólva) kétkedőkre azo
kat, akik még hajlandók voltak olvasni, je
lentőséget tulajdonítani verses ellen-éne
keknek, rímbe szedett hadüzeneteknek, 
korszakhatárt kijelölni törekvő líriku- 
si szándékoknak. Az Előretolt Helyőrség 
könyvsorozata aztán nagyobb részben be
váltotta, kisebb részben (ahogyan az len
ni szokott) nem váltotta be az első kötetek 
provokatív versige-hirdetését.

Az első négy kötet szerzői nem halad
tak nagyon sokáig együtt, a különféle ér
deklődés, lírai program, másfelé tájékozó
dás azonban elsősorban azt eredményezte, 
hogy a megtervezett költői pályákon egy
re újabbak tűntek föl, magukkal hozva 
az eltérő ismereteket, más vidéken szer
zett tapasztalatokat. Mindazonáltal a so
rozat esztendőről esztendőre gyarapo
dott, prózai munkáknak is helyet adva, 
néhány könyv erejéig átengedve a tere
pet az értekező műfajoknak. A talán leg
lényegesebb kérdésben azonban egyetér
tés mutatkozott: a hagyományosnak vélt, 
önsajnálkozó, érzelgős-patetikus megszó
lalás legfeljebb parodisztikusan vagy más 
módon tagadó alakzatban kaphatott han
got. Ezzel párhuzamosan (meghallva az 
idők szavát) az elitárius költészettel kap
csolatos elvárásoknak fittyet hányva, a 
populáris „regiszterében működtethető lí
ra elfogadtatására törekedett a különféle 
költői égtájakra merészkedő lírai ének so
ra. S hogy a provokáció célba ért, s a kriti
ka egyre inkább megértő módban tárgyal
ta mindazt, ami valóban új értéket hozott, 
máskor inkább kísérletnek minősülhetett, 
az Előretolt Helyőrség sorozat mind inkább 
az útra bocsátás, a megjelentetés lehetősé
gét biztosította, azt nevezetesen, hogy a 
verseivel, kisprózájával a Bretter-körben, 
a Helikonban és más folyóiratokban je
lentkező fiatalok kötettel bizonyíthatták: 
szuverén módon képesek továbbírni az 
irodalom befejezhetetlen történetét. Az 
Előretolt Helyőrség kötetei 1995-től 2014- 
ig változatokban gazdag sort alkotnak. 
Többnyire anélkül, hogy a szükséges és 
tapintatos szerkesztésen kívül bármiféle 
rendezői akarat, legföljebb az ígéretesség 
igénye szabná meg a megjelenés feltétele
it. A közel húsz esztendő egy sorozat életé
ben immár joggal számíthat arra, hogy ne 
a napi kritika, hanem az irodalomtörténet 
mérje föl a teljesítményt.

Ezúttal inkább azt példáznám, hogy a 
teremtő csöndjével, verselési megbízható
ságával, szerény következetességével jelle
mezhető Papp Attila Zsolt miképp járul(t) 
hozzá a sorozat sokszínűségéhez. Olyan 
költői cselekvéssel, amely nem visszhan
gozza a kezdet csatakiáltásait, nem törek
szik meghökkentésre, viszont hű marad 
sejtelmesen megfogalmazódó -  míves -  
jambusaihoz, s a meglepetéseket más (köl
tői) célokra tartogatja: mindenekelőtt arra, 
hogy a kifejezések révén távolinak tűnő, de 
a versszerkezet segítségével ismerősségé- 
ről, bensőségességéról árulkodó versvilá
gát a személyes, az (el)idegen(ítő), valamint 
a más versvilágok egyes elemeit sajáttá tö
mörítő megszólalás határmezsgyéjén ta rt
sa. Metszéspontján olykor, olyan, egymás
sal ellentétes állításokat kockáztatván 
meg, amelyekről nem feltétlenül követke
zik a könnyen érthetőség-magyarázható- 
ság. Annak ellenére nem, hogy a leleplezés 
és önleplezés aktusai mintha fölkínálnák 
a megfejtést. Csakhogy a megfejtés erősza
kos akarása eltávolít a versvilágtól, üres
be futtat, így jobb idejében visszatérni ama 
(emlékezetes) versmondatokhoz, amelyek 
az előadást többfelé ágaztatják. Ezen ke
resztül a „sejtelmesség”-et inkább a vers
világ rétegzettségének érzékeltetésével 
közvetítik. S mert valamiképpen (ha nem 
is tökéletesen) e közvetítettség segíthet 
az értésben, talán nem teljesen fölösleges 
megkísérelni néhány versmondat értelme
zését.

Ilyeneket jegyeztem ki magamnak: 
„Arról, amiről kell, nem lehet beszélni”. 
A Wittgenstein-parafrázis (ez összetett 
szót szorosan fordítva) nem arra ösztönöz, 
hogy egy bölcselettel elforduló, szójátéka 
révén ironizáló elgondolást állítson az elő
térbe, hanem a továbbgondolhatóság és 
az újra-érthetőség másfelé tekintését hoz
za játékba. Nem oly túlzottan távoli asz- 
szociációval egy Tandori-átírást idézek: 
„Akinek úgyse lehet elmondani semmit,/ 
annak úgyse lehet elmondani semmit.” 
Másik példám poétánktól: „Minden tör
ténet: üldözés”. Visszatérés volna a wes- 
ternfilmekből levont tanulsághoz? Vagy 
Babits mozifilm-verséhez? „Érzelmes kí
sérlet: válaszolni/s formát adni minden 
kis szigetnek.” Akár merésznek nevezhet
nék ezt az összevonást. Hiszen a válasz 
meg a formaadás csak több áttétellel vol
na együtt (egy szinten? egy akció keretén 
belül?) emlegethető. Ráadásul minden kis 
szigetre vonatkoztatva. A sziget egyedül- 
valóságot tételez föl: miféle kérdés igény
li a választ? S a válasz (a sorrendiség ezt 
látszik sugallni) előfeltétele-e a forma
adásnak? A sziget volna a formátlanság 
„allegóriája”? Egy szakasznyi versmon
datokon töprengve: „Szobámba sötét fo
lyosók vezetnek,/s madarak szállnak be 
az ablakon./Belső titokzatos sivatagban/ 
előadni egy régi dramolettet,/sosem lesz 
ilyen pompás alkalom.”

A följebb emlegetett „sejtelmesség” itt 
(és másutt) a verssorok, sornyi gondola
tok között kitöltésre váró(?) üres helyek
ből eredeztethető. A kívülről érkező kü
lönnemű minőségek (folyosók, madarak) 
nem oltják ki egymást, inkább két moz- 
gás-/haladásirányt, lent és fönt, pasz- 
szívat és aktívat jelölnek, az elkövetke
zendő történés színhelyét tervezik meg. 
Aztán a külsőből a tér belsőbe fordul át, 
hogy valóban színhellyé válhasson (erre 
a vers a későbbiekben visszatér), amely
ben lejátszódhat valami, amit a múltból 
kell előidézni. Elsősorban azért, mert le
hetőség nyílik rá. Az elbeszélhető törté
nésekről, melyek legfeljebb az üres he
lyek némi önkényességet sem mellőző 
áthidalása után lesznek azok, nemigen 
tudható más, minthogy inkább képzele
ti munkából idéződnek föl, mint bármely 
elbeszélés szigorúbb logikája szerint 
konstruálódnak. A paratextus némi
leg eligazít: a Király Lászlónak ajánlott 
vers olvasásához nem árt levenni a polc
ról a verssel megtisztelt költő műveit. Az 
oda-utalt történésdarabok egyben kom
mentárjai a Király-versnek/-prózának, 
ám tőlük térben-időben eltávolítva a rá
játszás előhelyezi a vers függetlenedő 
gondolatmenetét.

Papp Attila Zsolt Vízimozi cí
mű verseskötete filmek, filmes emlé
kek tematikájával nemcsak a versek 
„filmszerűsíthetőségét”, filmes megoldá
sait, a vizualitást hangsúlyozza, hanem 
tán Mándy Ivántól nem teljesen függet
lenül részint a régi idők mozijába irá
nyít (a kötetben említett Janovics Jenő 
Kolozsvárt a magyar némafilmek emlé
kezetes helyévé avatta), részint az onnan 
származtatható emlékeket, némafilmes 
mozzanatokat egy szervesen épülő, foko
zatosan kiegészülő-kiteljesülő versvilág 
építőköveiként hasznosítja. Az ismerhe
tő és az ismeretlen/megismerhetetlen, az 
elvesző/elveszett és a megtalált szembe
sül, az elveszett láthatóvá lesz, a régmúlt 
jelenné: „S a hely, ahová visszajárnál/éj- 
jelente a vízi tájban:/az a mozi még lát
hatatlan,/amelyre egyszer rátaláltam.” 
A Vízimozi költője tudja, megfogadta a 
hajdani tanácsot: egyszerűinek tetsző) 
soraiban forma van, nem az ötvösősök 
hagyatékaként, hanem az Előretolt 
Helyőrség íratlan szabályaként: a mester
séget nemcsak gyakorolni, hanem minde
nekelőtt tudni kell. Papp Attila Zsolt nem 
követelőző költő, nem kedveli a feltűnő 
gesztusokat, nem szólal meg túlságosan 
gyakran. Inkább akkor, amikor legalább 
egy ciklusra terjedő elgondolását ki tud
ja tölteni. S ez a ciklusokra tervezettség 
szintén egyik jellemzője a könyvsorozat 
poétáinak: a ciklus lírai történet, ame
lyet nem egy bármi módon kikövetkez
tetett cselekmény ta rt össze, hanem egy 
hangulat, egy világhoz fűződő külső-bel
ső viszony fokozatosan alakot kapó önér
telmezése. Papp Attila Zsolt ciklusai ki
válóan példázzák ezt, és így minden vers 
megleli a maga számára kijelölt helyet. 
S mert mégis, a vers a kötetszerveződés 
meghatározó alapegysége, az utólagos 
kompozíció legföljebb jóváhagyja, igazolja 
a besorolás helyességét. S ezzel új (irodal
mi) fejezetet nyit meg.
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Oscar Wilde hatása 
Magyarországon
„Ady fejlődésének hármas ritmusát sze

relmi lírájában is meg lehet találni. Első 
korszakában a Léda-zsoltárok a végzetes, 
nagy szerelem változatait hozzák. (...) ha
lálvágy a szerelemben, csók az ájulásig, 
gyötrő önismerés: „híven sohase szerettem”, 
és az örök kielégületlenség Hágár-oltára -  
mind-mind a modern szerelem egész halál
tánca benne van ezekben a versekben.”

(Szerb Antal)

„Olyan ember voltam, akit jelképes kap
csolatok fűztek korom művészetéhez és kul
túrájához. (...) Átformáltam az emberek 
gondolkodását, új színt adtam a dolgok
nak. Fölajzottam a század képzeletét, körü
löttem mítoszok és legendák támadtak.”

(Oscar Wilde: De Profundis)

Oscar Wilde, a nemzete által előbb iste
nített, majd kitaszított művész 1902-ben 
Szilágyi Gézának a Magyar Géniuszba ké
szített cikkével kezdte meg biztos jelen
létét a magyar irodalmi életben. A XX. 
század elején valóságos Wilde-kultuszt fi
gyelhetünk meg hazánkban. Elsősorban 
Adyra, Kosztolányira, Babitsra gyakorolt 
hatását említhetnénk meg, akik nemcsak 
egyes műveik stílusában hordozták üzene
tét. Ady szecessziós korszaka számos pár
huzamot feltételez Wilde stílusával. Elég, 
ha a Léda-versekre vagy a párizsi ciklus
ra gondolunk. A bűnös, romlott, bajt ho
zó asszony, az ambivalens, romlást és fáj
dalmat okozó szerelem, a csókábrázolás 
kísértetiesen hasonlít Wilde Saloméjára, 
aki halált hordozó femme fatale. A szí
nek, illatok, hangok, a jelzők gazdagsá
ga Wilde sajátjai voltak, de Adynál és 
Kosztolányinál is találkozhatunk velük. 
Dorian Gray és Esti Kornél az alteregó se
gítségével egymás irodalmi rokonaivá vál
tak, az Aranysárkányban a wilde-i neve
léspéldázat is megjelenik, csakúgy, mint 
Babitsnál. A görög szerelem ábrázolása 
szintén Babitsnál fedezhető fel, aki Wilde 
legjelentősebb fordítójává vált Kosztolányi 
mellett. Tanulmányom Oscar Wilde szüle
tésének 160. évfordulója apropóján a mű
vész magyarországi jelentőségének áb
rázolása mellett Ady Endre művészetére 
tett meghatározó hatását vizsgálja, me
lyet számos idézet is alátámaszt.

Oscar Wilde 1854. október 16-án szü
letett Dublinban egy orvos és egy köl- 
tőnő második fiaként. Szülei, kiváló 
nyelvérzékét, memóriáját, valamint be
szédkészségét felismerve, a legjobb is
kolákba küldték tanulni. Öltözködése 
feltűnő volt, a sportokat nem kedvelte kü
lönösebben, inkább a művészetek vonzot
ták. Előbb a dublini Trinity College-ban, 
majd Oxfordban tanult. A görög és a latin 
nyelv mellett Wilde irodalmi szinten ta
nult meg franciául, szépen beszélt néme
tül és olaszul is. Bár kiváló tanuló és több 
díj nyertese volt, különc természete miatt 
egyetemi évei végén nem kapott tanári ki
nevezést. Amerikai és párizsi útja után 
megnősült, s cikkei mellett gyermekeinek

írt csodálatos meséket, esszéket, majd út
törő hatású regényét, a Dorian Gray arc
képét. Kitűnő vígjátékai és drámái hama
rosan utat nyitottak számára a siker és a 
hírnév felé, mely végül 1895-ben egy fi
atal lorddal, Alfred Douglasszel folyta
tott viszonya miatt tört ketté. A fiú apja 
provokálta őt egy neki címzett névjegy- 
kártyával, aminek következtében Wilde 
Bosie unszolására becsületsértési pert in
dított ellene. Queensberry magándetektí
veket fogadott fel, aki hamar kiderítették, 
hogy Oscar Wilde-nak számos fiatal fér
fival volt viszonya az évek alatt. Ezt kö
vetően a Korona indított ellene pert 1895. 
április 26-án. A per végére Wilde-ot tisz
tázták a megrontás vádja alól, de döntés 
ügyében csak a harmadik per során szüle
tett. Bűnösnek találták és 2 év kényszer- 
munkával súlyosbított börtönbüntetésre 
ítélték, melynek letöltését a pentonville-i 
börtönben kezdte meg embertelen körül
mények között. Barátai végül elintézték, 
hogy átszállítsák Readingbe, ahol életkö
rülményei jobbak lettek. Anyja időközben 
meghalt, gyerekeit többé nem láthatta.

Szabadulása után újra együtt volt 
Bosie-val, de útjaik hamarosan szétvál
tak. A börtön végleg megölt benne va
lamit, hazája nem fogadta be többé. 
Sebastian Melmoth álnéven utazgatott 
Párizsból Caprira, Szicíliába, Rómába, 
Svájcba. Anyagi gondjai voltak, csupán 
barátai segítettek rajta kisebb összegek
kel. A megváltó halál 1900. november 30- 
án jött el érte a párizsi Hotel dAlsace-ben. 
Barátai kísérték utolsó útjára a bagneux-i 
temetőbe. Műveit ettől kezdve adták ki 
újra, 1908-ban pedig egy ismeretlen sze
mély kétezer fontot adományozott arra a 
célra, hogy egy Wilde-hoz méltó sírem
lék készüljön neki a Pére Lachaise teme
tőben. Jacob Epstein monumentális em
lékművét azóta számos turista keresi fel 
minden évben, valóságos zarándokhellyé 
vált. Életéről több film is készült, ezek kö
zül a legismertebb Brian Gilbert 1997-es 
alkotása Stephen Fry és Jude Law fősze
replésével. Műveit azóta számos nyelven 
és kiadásban adták ki, filmesítették meg, 
szelleme számos művészt ihlet meg azóta 
is, elég, ha csak a már említett Stephen 
Fryra, Derek Jarmanra vagy David 
Bowie-ra gondolunk, de sokan a queer első 
valódi megjelenését is neki tulajdonítják.

Művészetében felfedezhetőek nemcsak 
az esztétizmus, hanem a szecesszió, a de
kadencia, a szimbolizmus és a l’art pour 
l’art elemei egyaránt. Meg kell említe
nünk még Walter Pátert és John Ruskint 
is, akiknek művészete nemcsak Wilde-ra, 
hanem hazánk számos művészére is ha
tással volt. A szecesszió nyomait főként 
Ady Endre, Bródy Sándor, Csáth Géza, 
Kosztolányi Dezső és Reviczky Gyula 
munkásságában fedezhetjük fel.

Wilde halála után sorban láttak nap
világot műveinek fordításai, s ebből ha
zánk sem maradhatott ki. a fentebb már 
említett 1902-es, Szilágyi Géza által írt

cikk fordította először a figyelmet a kivé
teles szerző felé. A számtalan csodálattal 
és tisztelettel teli írás között akadt néhány 
bíráló jellegű is. Ilyen volt Szász Zoltánnak 
a Nyugat 1903-as 12/13. számában megje
lent írása, melyben meglehetősen felhábo
rító hangnemben nyilatkozik a méltán hí
res és máig követett művészről.

„Apja egy iszákos kéjenc volt, anyja pe
dig egy politizáló és szépíróskodó hisz- 
térika. (...) Első híressége, vagy inkább 
hírhedtsége legalább öltözködési és visel
kedési bizarrságokhoz fűződik. (...) Mikor 
két év múlva kikerült a börtönből, hotel
ről hotelre kellett mennie, mivel sehol 
se kapott lakást. El is hagyta Angliát s 
egy francia tengerparti városban s végül 
Párizs egy hotel garnijában húzta meg 
magát. Itt is halt meg. Züllve és erőtlenné 
züllötten öngyilkosságot követett el.”

A fenti megállapítások nemcsak sértő- 
ek, hanem zömében valótlanok is voltak, 
hiszen apja nem volt iszákos, Wilde éle
te végén nem lett öngyilkos. Szerencsére 
a kritikák túlnyomó része egyáltalán nem 
mutat hasonlóságot Szász Zoltán néze
teivel. Ugyanebben az évben mutatták 
be a darab magyar változatát a Nemzeti 
Színházban, melyet a Dorian Gray arcké
pe követett. Ezeket számos Wilde-vígjáték 
és drámája, a Salome követte. 1911-ben 
Babits Mihály Charmides-foráítását kö
zölték a Anyagaiban, melyet 1916-ban az 
Ave Imperatix követett. Ugyanebben az 
évben megjelentek Wilde versei Babits 
fordításában. 1921-ben Tóth Árpád cso
dálatosan fordította le A readingi fegyház 
balladáját, melyet egy évvel később szá
mos Wilde-mű követett.

Wilde kapcsán fontos megemlítetnünk a 
magyar irodalom és közélet egyik furcsa, 
vitatott figuráját, Rozsnyay Kálmánt, aki 
1872-ben született Van der Hoschke néven, 
színészként viszont a „Sydney Carton” álne
vet használta. Rozsnyay Angliában nagyon 
közeli barátja lett Wilde-nak. Szeghalomra 
hazatérve számos relikviát hozott magával, 
többek között Wilde íróasztalát és fotográ
fiáit is. Eleinte jó barátságban volt Wilde 
legnagyobb hazai fordítójával, Kosztolányi 
Dezsővel. Később azonban Rozsnyay és 
Kosztolányi között több vita is felmerült az 
egyes Wilde-fordítások kapcsán. A kalan
dos életű Rozsnyay Sydney Carton néven 
1911-ben adta ki Jegyzetek Oscar Wilderól 
című kötetét, valamint ugyanebben az év
ben, saját nevén Wilde Vera, a nihilista lány 
című drámájának fordítását.

Kosztolányi Dezső időközben Wilde 
egyik legfontosabb hazai tolmácsolójá- 
vá vált. Már fiatalon megismerhette a 
Dorian Grayt és Walter Pater munkáit. 
Lefordította Huysmans könyvét is 1921- 
ben, mely Wilde-nak is nagy ihletője volt, 
és meg is jelenítette a Dorian Gray-ben, 
mint a bűn „sárga könyvét”. 1923-ban a 
Dorian Gray Kosztolányi Dezső fordítá
sában jelent meg magyarul. Ugyanebben 
az éven jelent meg a befejezetlen dráma, 
A szent parázna és a Firenzei tragédia, 
majd a fentebb sokat elemzett Salome is 
magyar fordításban.

*

Ady Endrét Tóth Béla, a konzervatív 
költő, Tóth Kálmán fia többször is bírál-
» » >  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról

ta Wilde ürügyén. Ady modernségét bár
gyúnak, banálisnak állította be, s egyút
tal Wilde stílusát is támadta: „Az Oscar 
Wilde színdarabjai rosszak; de csodálato
sak bennük az elmés mondások. Minden 
alak aforizmákban beszél. S ez a nagy
szerű, a világraszóló. Ezt hirdetik a 
vájldisták.” „Az ilyen adyendreségekre mi 
öregek, ha csúfolódni akarunk, azt mond
juk, hogy bennünk van a hiba...”

Mindezek ellenére Ady, a haladás és 
a modernség költője, továbbra is tisz
telte Wilde-ot. A legfőbb hasonlóságot 
Wilde és Ady művészetét illetően a démo- 
nikus asszonyfigurák jelenlétében talál
tam. A szfinxek, démonok, vámpírok eb
ben a korban nagyon gyakran megjelenő 
figurák, a szecessziós, dekadens iroda
lom mind Angliában, mind Francia- és 
Németországban hemzsegett tőlük. Wilde 
verseiben is találkozhatunk ilyen nők
kel. Egyik költeményének titokzatos szfin
xe nemcsak Ada Leverson volt. Lou André 
Salomé, Anna Mahler, Sarah Bernhardt 
vagy Lilly Langtry sem voltak mások, mint 
a különös „femme fatale” megtestesülé
sei, aki egyszerre vonzó és veszélyes, mint 
számos női vámpírfigura. Wilde Saloméja 
semmiben sem más, mint Ady Lédája, a 
pusztító, romlott, veszélyes asszony, a fér
fit megtébolyító, őt kiszipolyozó vámpír. 
Költeményein kívül azonban leginkább a 
már említett Salomé című drámáját érde
mes röviden elemezni, hogy megérthessük 
az Adynál is jelen lévő párhuzamokat.

A Salomé Oscar Wilde máig leghíre
sebb tragédiája. Már abban a tekintetben 
is különleges volt, hogy Wilde nem ango
lul, hanem kedvenc nyelvén, franciául ír
ta meg, angolra Lord Alfred Douglas for
dította le. A dráma bibliai alaptémája 
ellenére erotikus, elfojtott érzelmekkel és 
bűnökkel teli. 1891-ben jelent meg, szín
padra először 1892-ben állították Sarah 
Bernhardt-tal a főszerepben. Ebben a da
rabban is a legnagyobb bűn az emberölés, 
melynek büntetésére nem a bűn felismeré
se, hanem a megtorlástól való félelem mi
att kerül sor. A darabban számos bűnről 
esik szó (emberölés, fosztogatás, vérfertő
zés, az akkoriban büntetendő homoszexu
alitás), de ezek közül az emberölés a leg
súlyosabb. Salomé a drámában az eredeti 
bibliai történettől eltérően még anyjánál, 
Heródiásnál is elvetemültebb, gonoszabb 
nő, aki igazi femme fatale-ként viselked
ve romlást hoz mindenkire maga körül. 
A történet egy része a bibliai változatot 
követi: Heródes, Jeruzsálem tetrarchája 
gőgös, kegyetlen és hataloméhes ember.

A dráma elején Heródiás apródja figyel
mezteti az ifjú syriai szolgát, Narrabothot, 
hogy ne nézze Salomét, mert valami ször
nyű történhet vele. Közben Keresztelő 
Szent János (héberül Jochanaan) érke
zik meg Heródesék udvarába. Saloménak 
rendkívül megtetszik a férfi, aki azon
ban csupán egy bűnös nőt lát benne, aki 
„egy parázna anya leánya” és többször is 
figyelmezteti, hogy ne követelje ki a sze
relmet. Jochanaan elmondja, hogy az 
egyetlen igaz út az Istenben van, akit ne
kik is bűneiket megbánva követniük kel
lene. Heródes végül börtönbe vetteti 
Jochanaant, akit megöletni nem mer, mi
vel sokan őt prófétának tartják.

Heródesnek tetszik nevelt lánya, ezért 
tesz egy könnyelmű ígéretet, hogyha 
táncol neki, bármit kérhet tőle cserébe. 
Salomé eljárja a híres hét fátyol táncot és 
Jochanaan fejét kéri ezüsttálcán. Heródes 
vonakodik megtenni, hosszú monológban 
kérleli Salomét, melyben „rettenetes bűn
nek” nevezi azt, amire kéri őt. Végül azon
ban enged Salome kérésének, aki szen
vedélyesen megcsókolja a halott próféta 
fejét, melytől maga Heródes is elborzad, 
és megparancsolja katonáinak, hogy öljék 
meg, akik parancsának engedelmeskedve 
pajzsaikkal zúzzák őt agyon.

C o n sta n tin  F londor: Struktúra  1

A Salomé „félig pornográf és félig bibli
ai történet”, mely annyira nyílt és Wilde- 
ra jellemzően annyira dekadens, hogy 
az is csoda, hogy franciául megjelenhe
tett. Salomé hatása ezért lehet napjain
kig jelentős, ami számos művészt ihle
tett meg azóta is, elég ha Kim Wilde, a 
U2, Andrew Lloyd Webber, Pete Doherty 
dalaira, Carlos Saura balettfilmjére, 
Caffe Cino és Doric Wilson képregényé
re, Edvard Munch, Gustave Moreau, Gino 
Rubert képeire vagy Nie Cave drámájá
ra gondolunk, a filmes adaptációkról nem 
is beszélve, melyek közül a legutóbbit A1 
Pacino rendezte 2011-ben Wilde Salomé 
címmel.

Ady Lédája, személyiségjegyeit te
kintve, megegyezik a hagyományos sze
cessziós bűnös nőábrázolásokkal: szép, 
csábító és kegyetlen, bestiális, minden
re képes, elszánt femme fatale, sokszor 
pusztító, meg nem érthető, bűnre csábító 
nő. Oscar Wilde egyik legismertebb lírai 
munkája A titok nélküli Szfinx, melyben 
a szfinx Kleopátra, Desdemona, Ruth és 
Delila mellett a legkedveltebb szimbó
lummá válik az említett jelzők bemuta
tására:

„Jöjj hát, hatalmas, akarom! Te álma- 
tag-álmos szobor!

Te furcsa-nagyszerű, komor! Félig asz- 
szony, félig barom!(...)

Jöjj hát, te édes, renyhe Szfinx! Hadd 
simogassam melledet

S pöttyös hiúzi kellemed, míg térdemen 
áléivá ringsz!”

A jelző alkalmazásával Ady sem fukar
kodott, A könnyek asszonya című versben

a költő „a könnyek szfinksz-asszonyának” 
nevezi szerelmét. A verselő asszonyok cí
mű költeményben pedig ezt olvashatjuk: 
„Szerelem, szülés, lét és költözés / Az élet- 
Sphynx, nem asszony mása?” Ady Ruth 
és Delila című versében a dekadens mű
vészet újabb két legendás asszonyát ha
sonlítja Lédához: „Száz alakban, százkép
pen látlak, Látlak Ruthnak és Delilának, 
Látlak mindenkinek” -  mondja. Ezzel 
még tökéletesebben illeszkedik bele abba 
a világba, ahol Médeia, Klütaimnésztra, 
Kirké, a Danaidák és Phaidra, a Bibliából 
Delila, Judith és Jezabel mindennapos 
vendégek.

A legszembetűnőbb szecessziós stílus
sajátosság talán a díszítőmotívum funk
ciót betöltő érzéki érzetek megjelenése. E 
jellegzetesség Wilde drámájában a külön
leges érzetegyütteseket megjelenítő ké
pekben érhető tetten. A századforduló jel
legzetes színpalettájáról Wilde leginkább 
a fehér, az ezüst, az arany és a vörös szí
nekkel dolgozik. A hold fehérje, Salome 
ruhái, a hangutánzó jelzők használata 
mind erről árulkodnak. Madonna Mia cí
mű versében ezt írja:

„Vágy bélyege arcán nem látható, 
bezárja -  csóktól tartva -  ajkait, 
nyaka galamb-fehérséggel vakít, 
ere: márvány-mezőn bíborfolyó.”

Ady, Wilde-hoz hasonlóan, a fehér mel
lett kedveli a vöröset, A könnyek asszonya 
című versében például „rózsás, remegő uj- 
jak”-ról, a Léda a hajón című költeményé
ben „hajadban a vérvörös rózsáról” beszél. 
A fekete nagyon gyakori szimbóluma a re
ménytelen és harccal, háborúval teli am
bivalens szerelemnek: „Piros-fekete glóri
ával Feje körül, beevezett Lelkembe újból 
az az asszony, Akit én Lédának nevezek” 
-  mondja a Csóinak a Holt-Tengeren című 
versében, ahol az eszményítés eszköze
ként használja, míg a Lédával a bálban fe
kete párként jelenik meg kettejük duettje.

Kitűnő szecessziós sajátosság a hangok- 
színek és illatok kombinációja is. Adynál 
leginkább A fekete zongora című mű
vét említhetném, ahol a fekete mellett a 
hanghatásokra is érdemes figyelnünk. Az 
arany minden bizonnyal Wilde kedvenc 
színe volt, lírai és prózai műveinek átta
nulmányozása során megállapítható, hogy 
számtalan alkalommal kerül elő, mint Az 
arany-szobában című munkájában is:

„Aranyos haja az aranyos fal előtt 
ragyogott akár az aranyszínű szálak, 
miket az ősz arany égre kiszőtt 
vagy a virág, mely a napra sovárog, 
várva, mig oszlik az éjjeli hályog 
s tüzes lesz a liliom és színe rőt”.

Ady szintén nem fukarkodott az arany 
és egyéb színek használatával:

„Két szemed két zöld gyémánt vóna,
Két kebled két vad opál-rózsa 
S ajkad topáz.
Arany-lényeddel sohse halnál,
Ékes voltoddal sohse csalnál,
Én rossz asszonyom.”
(A Léda arany-szobra)

A csóknak megfigyeléseim szerint ko
moly szerepe van mind Wilde, mind Ady
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olvasatában. Wilde a Saloméban rendkí
vül érzékletesen ábrázolja a csók pusztí
tó erejét:

„Az ajkad pirosabb, mint az emberek lá
ba, akik a pincében a szó'ló't tapossák. (...) 
Ah, megcsókoltam az ajkadat, Jókhanán; 
megcsókoltam a szádat. Keserű íze volt 
az ajkadnak. Véríze volt?... Nem, talán 
szerelem íze volt... Azt mondják, a szere
lem keserű... De mi haszna, mi haszna? 
Megcsókoltam a szádat, Jókhanán, meg
csókoltam a szádat!”

Természetesen egyéb munkáiban meg
jelenik a csók másfajta megjelenítése is:

„Te egy dalosabb ajkhoz s én a holt, 
el nem csókolt csókok, el nem dalolt 
dalok kopár kincsén merengeni.” 
(Silentium Amoris)

Ady esetében a csók ritkán békés és 
könnyed. A Meg akarlak tartani című ver
sében azt írja: „őrjít ez a csókos valóság”. 
Ha megvizsgáljuk több munkáját, láthat
juk, hogy a csók sokszor az őrület, a két
ségbeesés, a végletekig fokozott szen
vedély megtestesítője, mely pusztító és 
ritkán örömhozó:

„Ha akarják, szívembe szállnak, 
Csókolj Lédám, semmivé csókolj,

Hogy hiába jöttének légyen, Ha ajkaid 
megtalálnak”. (Léda ajkai között)

„Ajkad mohó és vértelen, Mint hernyók 
lepke-rajban: Ha csókosan remeg feléd, 

Fakadjon föl az ajkam.” (Jöjj Léda, meg
ölellek)

„Jaj annak, aki már erre járt, És jaj, 
aki itt asszonyt talált, Maró szája sohse 
lakik jól,

Ajka, foga, szíve elvásik, De csókolni 
fog ájulásig”. (Csók az ájulásig)

Utóbbi versében nem nehéz felfedezni 
a vámpírszimbolikát: a nő egy falánk vér
szívóra emlékeztet, aki a férfi vérére, tes
tére és lelkére egyaránt vágyik. A nőiség 
megjelenítése mellett Ady és Wilde között 
még egy biztos közös pontot fedezhetünk 
fel: Párizst. Párizs a magyar modern köl
tők és írók számára a Nyugat, a modern

OLÁH ANDRÁS

Anna naplójából
J: Gy. emlékének

nem lett volna szabad
közel engednem magamhoz
de túléltem a türelmedet
elmulasztottad a jogosultságot
hozzám megszerezni
közöttünk súlyos vákuum keletkezett
-  holtág maradtunk
és vizünk sohasem érte el a tengert

szemem előtt játszódtál 
mégis elérhetetlenül távol 
minden versed iniciálé 
meg nem élt szerelmünk kódexében 
de hiányzott belőled a tapintat: 
gyötörtél s mint a rák 
megszálltad lelkem minden zugát 
én pedig nem bírtam állni tekinteted 
vallatólámpáit: gyáva célpont lettem

ség, a haladás jelképe volt. Wilde-nak is 
nagy kedvence volt a város, élete végén 
ide vonult vissza, s megfogadta, hogy soha 
többé nem ír angolul. Fiatal éveiben több
ször látogatott el ide, a Salomét is fran
ciául írta, s jó ismeretséget kötött André 
Gide-del, valamint találkozott Victor 
Hugóval, Verlaine-nel, Alphonse Daudet- 
tel. Sok visszaemlékezésből olvashatjuk 
a francia kávéházakban közönségét elbű
völő Wilde kitűnő előadásait, adomáit és 
aforizmáit, s ne feledjük el az Ady által is 
kedvelt „zöld tündér”, az abszint iránti ra
jongást sem.

Ady több versében is eszményíti Párizst: 
A Gare De L’Estenben „szép ámulások 
szent városaiként, az Egy párizsi hajna
lon című költeményében „csókos”-ként em
legeti. Verlaine és Baudelaire, Wilde két 
nagy ihletűje szintén hatással volt Adyra 
is. Ady lefordított három Baudelaire- 
szonettet, Paul Verlaine álma című művé
ben pedig megemlékezik az ellentmondá
sos szimbolista költőről. Párisban járt az 
ősz című költeménye szintén Verlaine ha
tásáról árulkodik, mintha az Oszt chan
sont olvasnánk.

Ady Endre számára az eszmék, a titkolt 
és nem titkolt vágyak, szerelmek és sike
rek városa Párizs, melyet jól érzékeltet a 
Páris az én Bakonyom soraiban is:

„Megállók lihegve: Páris, Páris,
Ember-sűrűs, gigászi vadon.
Pandúr-hada a szájas Dunának

Vághat utánam:
Vár a Szajna s elrejt a Bakony.” (Páris 

az én Bakonyom)

Amennyire isteníti városát annyira kí
méletlen és kegyetlen ítéletet mond a ha
ladás gátlóiról, a konzervatívokról és ez
által a magyar irodalom és újságírás 
számos tagjáról is:

„Sugaras a fejem s az arcom,
Zúg a harang, megyek lassan tovább:
Megáldozott a dús Párisnak
Kövein a legkoldusabb nomád.” (Egy 

párisi hajnalon)

azt hittem sebezhetetlen vagyok
s beoltva az emlékek ellen
s hogy viszonyunk szimpla flört volt csupán
terhes ragaszkodásod iszonyt indukált
menekültem előled
csak most értek el hozzám
a versekben közszemlére tett szomorú szavak
most jöttem rá hogy már rég
nem önmagunké vagyunk
hogy túszod lettem s lelkem
kuszább mint a szennyes-halom
nagymosás előtt hétvégén szombaton

nincs bocsánat

hangunk olvadó hó szilánkra tört üveg 
szánalmas szavunkat senki sem érti meg

karcos tükröd mögött arctalan a bánat 
elherdált alkunkra sosem lesz bocsánat

mint széllel az esőcsepp úgy harcolsz velem 
múltunk söprőd össze amíg megérkezem

Jól látható tehát, hogy Ady számos kor
szaka közül mennyire meghatározó volt a 
dekadencia és a szecesszió, s mennyi im
pulzust jelentett számára Oscar Wilde 
irodalmi üzenete.

A dekadencia, a szecesszió, a szimbo
lizmus és a l’art pour l’art úgy söpörtek 
be a magyar irodalmi életbe, mint frissí
tő szellő a dohos házba. Oscar Wilde-ról 
ugyanez mondható el, akinek tehetsége és 
szokatlan, újszerű stílusa ma már érthe
tetlen botránya ellenére is utat tört magá
nak a XX. század eleji magyar irodalom
ban. Wilde felejthetetlen nőalakja, Salome 
kitörölhetetlenül ott él Lédában is, akit 
Ady nemcsak szeretett, hanem gyűlölt is 
egyszerre. Ady számára a szerelem gyöt
rő, fájdalmas, ahogy az Örök harc és nász 
című versében kifejti: nem más, mint hán
tás, csatározás, kívánás és gyűlölet egy
szerre. Ambivalens érzelmei igazolásá
ul azonban legjobb példaként szolgálhat a 
Héja nász az avaron című költeménye:

„Útra kelünk. Megyünk az Őszbe, 
Vijjogva, sírva, kergetőzve,
Két lankadt szárnyú héja-madár. (...)
Ez az utolsó nászunk nékünk:
Egymás húsába beletépünk 
S lehullunk az őszi avaron.”

Wilde esetében a szerelem magasztos 
és gyönyörű, s ritkán gyötrelmes, legfel
jebb Bosie-hoz írt néhány leveléből tűnik 
néha elő kétségbeesett hangja. Wilde in
kább magasztaló, eszményítő szerelmeket 
jelenít meg, vígjátékaiban pedig humo
rosakat. A dekadens életszemlélet azon
ban mindkettejük sajátja: Ady megveté
se és spleen-érzete átsüt Wilde munkáin 
is. Iróniával és fölénnyel szemlélték ko
rukat: Ady a haladás ellenzőit ostorozta, 
Wilde a dölyfös viktoriánus társadalmat. 
Mindkettejük menedéke Párizs volt, ez a 
nemes, finom és kultúrától hemzsegő vá
ros, mely a magányos és meg nem értett 
vándorok oltalmazója lett. Ady és Wilde 
sok tekintetben egymás irodalmi és lelki 
rokonai is voltak, akiket főként az utókor 
értékel nagyra, s őriz meg emlékezetében 
műveiken keresztül.

lettél eltékozolt idő megunt kegyszer 
a szél majd rád talál és visszafúj egyszer

firkák

furcsa akusztikája van a mélynek: 
túszai vagyunk- észrevétlenek...

% * %
a sebet te kapod 
s én benned alkonyodom

* % *
élességet állítasz a fényképezőgépen 
-  az objektív innentől szubjektív elem

* * *
viszonyaink átrendeződtek: 
múlt időben beszélünk

elsötétülnek az ablakszemek: 
innen már Isten is szabadságra ment
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SZŐCS ISTVÁN

Onbírálat -  félresugallás miatt is
Mottó:

Miért sikoltoz?
Miért rántja le a csillagokat?
Miért gyújtja fel a szobát?

Lángot evett
s ábrándokkal vajúdik.
Tombolva, kacagva
vérben szüli meg a sorsod, a sorsom.
Szent kettősség titkos csodája.

(Kosztolányi Dezső: Színésznő)

A FELSŐBBEK ENGEDELMÉVEL 
-  ez állt hajdan a színlapokon és szín
házi hirdetményeken legfelül, mintegy 
megnyugtatásul a jámbor nézó' számá
ra, hogy amit látni fog, azért valahol va
laki már vállalta a feleló'sséget; s ez állott 
azon a majdnem kétszáz éves színházi 
plakáton is, közepes nagyságú betűkkel, 
amelyről az elmúlt ötven év során több
ször is írtam s amelyen a következő' sor
ban már tenyérnyi betűk hirdették: (a ve
zetéknév nem azonos) hogy Krummbauer 
MIMI kisasszony jutalomjátéka, alatta 
valamivel kisebb betűkkel a szerző' ne
ve, majd a mű címe, aztán a többi szerep
lők és közreműködők, s legalól, a lénia 
alatt a legkisebb betűkkel: Zene pediglen 
Beethoven Lajos úr által...

Ezt a hirdetést egy városka félig-med- 
dig magánkönyvtárában fedeztem fel, és 
közzétételével semmi mást nem szándé
koztam elérni, mint néhány percnyi mo
solyt csalni a kedves olvasó orcájára. Volt 
benne azért némi célzatosság is: emlékez
tetni arra, hogy amint az őskorokban az 
emberek környezetében óriások meg va
rázslók is éltek (lásd homo monstruozus 
és homo magicus), úgy a polgárság hősko
rában is a mindennapokban tanyáztak a 
szellem óriásai, s épp csak mellesleg, ha 
tudomást vettek róluk...

Figyelemre méltó azonban -  legalább
is számomra, hogy: félévszázad során, a 
többszörös közlés ellenére, senki egyetlen 
szó megjegyzést nem tett rá, például ilye
neket se: nahát, hogy te mennyi zöldsé
get tudsz előkaparni, vagy: hogyan szok
tál ilyenekre ráakadni; hát fantasztikus, 
nem? -  hogy a kispolgár akkor is csak 
amolyan házi személyzetként tekintett a 
szellemóriásaira? -  stb. Egyébként szok
va voltam mind a széles olvasók, mind a 
szakmaiak közönyével, sőt elhatárolódá
sával.

Amikor megírtam volt, hogy a legszebb 
népballadáink egyike, a Todor fehér bá
rány, nem középkori eredetű, hanem gyö
kerei az Özönvíz korába nyúlnak visz- 
sza legalábbis, egyetlen közeli ismerősöm 
vagy kollégám sem tett rá egy szó meg
jegyzést sem, kivéve Faragót, sőt, volt 
egy főszerkesztő-jó barátom -, aki büsz
kén emlegette, hogy egyedül az ő lapjuk 
nem írt erről az izéről.... S amikor fel
fedeztem és kétszer leírtam róla, hogy a

Bécsinek nevezett Képes Krónikában van 
egy egészen más típusú írás, mint a la
tin, só't, még bár nem is rovás, akkor még 
nagyon kedves tudós ismerőseim is me
rev, mozdulatlan arccal másfelé néztek 
és negyvenkét esztendő során egyetlen 
megjegyzést sem tettek; a kérdés legna
gyobb szakértői sem!

S még csak egyetlen példa -  ám kerül
ne még egy pár! -: Amikor a közel-kele
ti háborúk anekdotáiból ihletődve, egy 
kollégámnak és nagyon jó barátomnak 
azt a megjegyzést tettem, hogy bizonyo
san ilyesmi történt Kőszeg és Eger ost
románál is: amikor a török vitézek -  hit
harcosok, ahogy saját szövegeik említik 
őket harciasán visító és kardot rázoga- 
tó nőkkel találták szembe magukat, visz- 
szavonultak, és megtagadták az ostrom 
folytatását. Ugyanis saját hitbeli meg
győződésük miatt: aki nő keze által hal 
meg, az nem a paradicsomba, hanem a 
pokol legmélységesebb fenekére kerül... 
Ez lehetett Dobó Katica diadalának a tit
ka is? Barátom ajkai elfehéredtek: Ezt 
te hol olvastad? -  kérdezte. Sehol, ebben 
a pillanatban egy újságcikk nyomán öt
lött eszembe. Barátom hideg arccal elült 
mellőlem egy másik asztalhoz, és hetekig 
duzzogott...

Azonban most nem is erről volna szó, 
nem az én érdekességvadászataimról. 
Hanem: hogy akadhattak olyanok, akik 
ezt a hajdani színlapot annak igazolásá
ra hozhatták volna fel, hogy lám, milyen 
rút torzulásokba torkollhatott a rettegett 
SZTÁRKULTUSZ! Hogy milyen nevetsé
ges volt a kis Mimi kisasszonyt dicsfény
be vonni, hogy elhalványítsa író és zene
szerző rangját!

Szó sincs róla -  valamelyes sztárkul
tusz nélkül igazi színházi élet nincs, 
vagy ha volt is előzőleg, az úgynevezett 
rendezői színház elsorvasztotta... pe
dig, pedig! Most is mennyi az érdekes 
színészfigura, a bűbájos vagy sejtelmes, 
vagy kis huncut, vagy „végzet-hangula
tú” színésznő, nálunk is keresztülmen
nek úgy a színházon, hogy észre se veszi 
senki, hogy történt-e valami körülöt
tük?... Pedig de más volt itt hajdan a szín
házi élet! A színház az egyik Fórum volt, 
a közélet családias fóruma, amelyiken 
érdekesebb volt Mimi kisasszony, mint a 
főügyész vagy bankigazgató! Ha a színé
szeket csak egy kisebb baráti vagy rajon
gói kör vette is körül, e bensőbb kör hul
lámgyűrűi behálózták a társadalom elég 
nagy részét. Míg itt, a mi kis erdélyi vi
lágunkban is. Amikor pl. itt Kolozsváron 
Stief Magdi játszotta a Céliát, a legzor
dabb ifjú kritikus sem találta unalmas
nak (mint manapság az Öreg Hölgy láto
gatásában -  bár kicsit bizarr körülmény, 
hogy a művésznő éppen ebben a szerep
ben tért vissza oly hosszú távoliét után 
városába!: — ), hanem a legzordabb csi
kasz fiatalok is szerelmi ömlengésekbe 
törtek ki m iatta... Amikor Pásztor János

játszotta a Néma leventében Mátyás ki
rályt, és vidéki turnékon voltak, késő es
te a színház mögött az autóbusz körül 
nénik gyülekeztek nagy virágcsokrok
kal, boros korsókkal és süteményes kosa
rakkal, hogy: ezt Mátyás királynak)....

Amikor pl. a kolozsvári magyar szín
ház egy aranyosszéki faluban „hazai 
magyar” drámával szerepelt, zsúfolva 
volt a kultúrház, a színpad szélén is ül
tek, utána óriási borjúpörkölt kercsedi 
borral; és amikor leszedték az aszta
lokat, az egész falu egy szívvel, egy to
rokkal harsogta: Most pedig énekeljen 
Horváth Béla! -  és Béla máris az asztal 
tetején bokázott.

Ha Váradon operettbemutatóra ké
szültek, az egész város lázban égett, 
hogy vajon a gyári műkedvelő csoportból 
ki fog bekerülni a tánckarba és az ének
karba? Amikor például Molnár János 
volt a színigazgató — különben diplomá
ciai körökben európai hírű cipészmester 
- , a színésznőknek rendszeresen kozme
tikushoz és tornaterembe kellett járni
uk, a színészeknek pedig az ebédelőtti 
órákban megjelenniük -  kiöltözve! -  a 
legjobb bárokban, és diszkrét mosollyal 
nyugtázni, kávézás közben, a közön
ség rajongó pillantásait... Amikor rövid 
nagybányai működés után, az Északi 
Színház magyar társulatát áthelyez
ték Szatmárra, minden jobb értelmisé
gi vagy kispolgári család igyekezett ven
dégül látni a színészeket — és ha Á-né 
és B-né csak azért is mentek színházba, 
hogy tisztázzák, X. művésznőn volt-e bu
gyi és milyen színű, azért hűségesek vol
tak a színházhoz, és a jó előadásokat is 
megnézték! Sepsiszentgyörgyön egyes 
színészek — só't rendezők — cselekedetei 
is részeivé váltak hamar a helyi folklór
nak..

Mindez ma már nincs! Vége a 
„népszínházasdinak” és a „ripacskodás- 
nak”, közölték bőszmogorván a „művész
színház” és a „kisszínházasdi” mesterei, 
és a közönség megértette: rá itt már nin
csen szükség!

Évek óta naponta az újságból először a 
színházi hirdetéseket olvasom el. Mindig 
csak arról van szó: ki a szerző és ki ren
dezte? Sok száz ilyen hirdetést olvastam, 
de szó sem esik bennük Mimi kisasszony
ról, s hogy egyáltalán; ki lesz ma Don 
Carlos vagy Júlia? Ami azonban a tete
je a dolgoknak: a helyi sajtó bőven közli, 
ma-rock számra, egy-egy nagy világsztár 
hatalmas fotóit, a híreket felgyógyulá
sukról, szerelmi és családi életükről, ked
venc kutyájukról... mintha a mi művé
szeinknek nem lenne családi és szerelmi 
életük és selyem alsóneműjük?

Végül még két kis idézet... Az a bizo
nyos Goethe az állította, hogy „a színház
ba sokféle ember jár, ezért a színháznak 
sokfélét kell nyújtania! Sokarcú legyen a 
színház!”... Kosztolányi pedig figyelmez
tet: „a színház olyan épület, amelynek 
egyik végén ott a színpad, a másikon a 
pénztár.” Egyensúly kell közéjük!

És ha nem érdekelnek Mimi kisasz- 
szony karcsú bokái, maradunk a rende
zők hideg lábaival!
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Mielőtt a fiú felnő
Ha visszatekintek a gyerekkorom

ra, és kronológiát készítek emlékeimből, 
a markánsabbak egy-két éves időközön
ként buknak elő a ködből. Egy családi 
ünnep, egy napközis délután, egy költö
zés, egy óvodai fellépés, első nap az isko
lában, egy hócsata, a janicsárjelmezem, a 
kórterem, az első Rejtőm, egy osztályki
rándulás, a szomszéd szabó lapos krétá
ja és irdatlan nagy ollója, egy temetés, az 
áramszünet és a forradalmi hangulat ka
rácsonykor, újabb költözés, egy apró sze
relem, a bérmálás, az első söröm, egy ko
lozsvári kirándulás, az érettségi, az első 
főbérlőm zongorája. Összességében egy 
cselekmény nélküli képsor, a hozzátarto
zó szagokkal, ízekkel és érzésfoszlányok
kal. Nem valami különleges, de csak az 
enyém. Hogy mit fejlődtem közben? Nos, 
látszatra a testsúlyom ötven kilóval, a 
magasságom egy egész méterrel gyara
podott, szakállam nőtt, s a cipőméretem 
megháromszorozódott. Lélekben viszont 
egy egész emberöltőt nőttem, vagy leg
alábbis annyinak tűnt.

Richard Linklater Sráckor című, szin
te háromórás filmje hasonló tapasztala
tot közvetít. Egész közelről, epizodikus 
jelenetekben követjük egy fiú fejlődését, 
hatéves korától az első egyetemi évkez
désig. Vele együtt nyilván testvére, szü
lei, szüleinek élettársai és a háttérben 
maga Amerika is változik. A Texas kü
lönböző helyszíneit egymás után lecse
rélő család feje az édesanya, aki vissza
megy tanulni, egyetemet végez és tanári 
álláshoz jut. A kamaszkorát újra felfe
dező édesapa külön él, kezdetben alasz
kai állása van és szemrevaló sportautó
ja, majd munkanélküli lesz, végül ismét 
családot alapít és hozzá családi autót 
vásárol. A gyerekek a két szülő között 
mondhatni funkcionális átmenetben nő
nek fel, amelybe kissé bezavar az édes
anya második férjének alkoholizmusa, 
és a harmadik férjnek a háborús élmé
nyekből fakadó tekintélyzavara. Eltelik

közben tehát tizenkét esztendő, úton, jó- 
ban-rosszban, barátok közt, szomszédok 
mellett, fiatalon és nyughatatlanul. Egy 
teljesen hétköznapi történet, különöseb
ben megrázó vagy sorsfordító esemé
nyek nélkül. A csavar azonban az alkotá
si folyamat részleteiben rejlik, tudniillik 
a forgatás pontosan annyi évig tartott, 
amennyit követel a cselekmény, és a szí
nészek végig ugyanazok. Ettől a részlet
től kezdve pedig filmtörténeti kulcsmoz
zanattal számolunk.

A felnövő Masont Ellar Coltrane, 
Samantha nővérét Lorelei Linklater, az 
édesanyát Patricia Arquette, az édesapát 
pedig Ethan Hawke alakítja elejétől a vé
géig, a mellékszereplőket is végig ugyan
azok a színészek. Richard Linklater 
vezetésével a forgatás 2002-ben vet
te kezdetét és 2014-ben zárult. A stáb a 
közbeeső évek minden nyarán összegyűlt 
egy újabb szelet rögzítésére, a vázlatos 
forgatókönyv pedig néha rögtönzött pár
beszédekkel egészült ki. Látszólag nem 
a mély fordulatok, hanem inkább vélet
lenszerűen kiragadott pillanatok men
tén halad a folyamat. A vágott végter
mékben felvezetés és látványos átmenet 
nélkül követik egymást a korszakok, fo
gódzót mindössze a hajhossz, a divat és 
a felcsendülő dalok nyújtanak, illetve a 
gyermekszínészek fizikai fejlődésében 
szemmel látható változások. Zajlik tehát 
az élet, s a család hétköznapjai hátteré
ben egyfajta kordokumentum jön létre a 
szemünk láttára.

Mason fejlődése teljesen tipikus, nagy 
lázadások és züllés nem tarkítja, és ez 
nagyrészt a józan, szolid anyai hozzáál
lásnak tudható be, de részben a gyakori 
költözések, a különélésből és a kissé meg
csúszott apafigurák váltakozásából fa
kadó tapasztalat eredménye. Álmodozó, 
csendes, idealista típus, a szerelmi éle
tében bekövetkező csalódásokat könnyen 
átvészeli, segíti benne az otthonról ho
zott rugalmasság. Művészi alkat, a sza

badidős fényképezés idővel hivatássá vá
lik, felsőiskolai ösztöndíját tehetséggel 
szerzi, és mély alázattal tekint szét a vi
lágban. Nyílegyenesen és biztonságosan 
felívelő személyisége a nézőt egyfajta sze
rény katartikus állapotba juttatja a film 
végén, amikor az utolsó jelenet napba né- 
zős pillanata összecseng a legelső kép fel
hőket kergető merengésével.

Linklater művészi szemléletének sa- 
vát-borsát éppen ez a veszélytelen állan
dóság adja, az, ahogyan történeteit nem 
eget rengető konfliktusokra építi, ha
nem arra, ahogyan a lassan és hosszú 
időn át tartó vágyakozás a teljesen nor
mális vérmérsékletű emberi kapcsolato
kat és életfolyamatokat átitatja. Korábbi, 
hasonló vállalkozása a Mielőtt... három
részes sorozat, amelyben kilencévenként 
követi egy véletlenül egymás mellé sod
ródott amerikai férfi és francia nő sze
relmének folyamatát az első, be nem tel
jesülő találkozástól a tizennyolc évvel 
későbbi kapcsolati válságig. Itt is mind
három filmben ugyanazzal a két színész
szel teremti meg a folytonosságot, s a ré
gi ismeretség édes-keserűn megülepedett 
családiasságával mélyen berántja a tör
ténetbe nézőjét. Az effajta csalóka rea
lizmus Való Világ típusú voyeurizmust 
közvetít a vászonról, egyre nehezebb fik
cióként kezelni a látványt. Míg tehát lát
szólag eseménytelenül telnek a percek 
és az évek, egy kapcsolat vagy egy gyer
mekkor fejlődési folyamatának hang
zó mikrotörténései elemi erővel képesek 
közvetíteni a drámát.

%i9{%Mtt(roc]íKÁ7
A Sráckort hat kategóriában jelölték 

Oscarra, a legjobb film, rendező, erede
ti forgatókönyv, férfi és női mellékszerep
lő, valamint vágó kategóriákban verseny
zett, és mindannyira alaposan rászolgált. 
Ugyan kissé kilógott a művészi és bohó- 
kás élményeket közvetítő, valamint a 
méltatlanul elrontott életrajzi filmek al
kotta mezőnyből, de a vállalkozás mére
tei, illetve a hibátlan rendezés tekinte
tében tagadhatatlanul a 2000 -es évek 
filmtermésének élvonalában a helye. Az 
elbeszélés klasszikus vonalvezetése és a 
szabadon szabott, életszagú forgatókönyv 
nem tobzódik látványos fordulatokban, 
drámai ereje is visszafogott, sokkal in
kább a természetes emberi örömökről és 
bánatokról mesél egy szokványos modern 
családi nagyregény kellemesen ismerős 
környezetében. Linklater időtálló, első 
hallásra képtelenségnek tűnő bravúrja 
bejött, és kétlem, hogy valaki egyhamar 
megismételné. Hiányzik hozzá a jövőbe 
és az alkotásokat józanul minősítő érték
rendbe vetett optimizmus.

Sráckor (Boyhood), színes ameri
kai film, 166 perc, 2013. Rendező és 
forgatókönyvíró: Richard Linklater. 
O peratőr: Lee Daniel, Shane F. Kelly. 
Vágó: Sandra Adair. Szereplők:
Ellar Coltrane, Ethan Hawke, Patricia 
Arquette, Nick Krause, Sam Dillon, Tom 
McTigue, Zoe Graham.
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Güllen -  Kolozsvár,
Kolozsvár -  Güllen! Beszállás!
Güllen városának színe-java az állomá

son keresztülszáguldó vonatokat lesi. Ez 
egyetlen szórakozásuk, amióta bezárt a 
Napsugár Kohó, tönkrement a Bockmann- 
gyár és felszámolták a Wagner-műveket. 
A hajdan forgalmas állomáson már csak 
két személyvonat áll meg, s a városiak 
számítása szerint ezek közül valamelyi
ken érkezik Claire Zachanassian (Stief 
Magda), a Güllenből elszármazott multi
milliomos öreg hölgy. Érkeznie kell, és ha 
már itt lesz, fiatalkori szeretője, Alfred 
111 (Orbán Attila) kellene rábírja: mentse 
meg a csődbe jutott várost.

A fenti helyzettel indul a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház legújabb előadá- 
sa. Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatása 
című tragikomédiáját Tompa Gábor állí
totta színre. A színház vezetője legutóbb 
2012-ben rendezett az általa igazgatott 
színházban, így az előadást a szokásosnál 
jóval nagyobb sajtóérdeklődés övezte. A 
bemutatót megelőző közlemények és inter
júk bőven ellátták magyarázatokkal a le
endő nézőket, ám szerencsére -  akárcsak 
az öreg hölgy gülleni látogatása során -  
nem alakult minden az előzetes elvárások 
és híresztelések szerint.

Az egykori Klara Wascher valóban 
megérkezik szülővárosába, segítségét is 
felajánlja a Polgármesternek (Bogdán 
Zsolt), ám célja nem a városka megmenté
se. Személyes, Güllen és Alfred 111 elleni 
bosszúját beteljesíteni érkezett, rövidesen 
pedig kiderül, hogy amit a fejébe vett, azt 
megvalósítja.

Az előadás díszlete a játékteret határo
ló három falra festett, a Güllent körülöle
lő és elszigetelő hegyekből, a falakon nyíló 
ajtókból és ablakokból, a nézőkkel szem
beni falra szerelt erkélyből, valamint a 
proszcéniumot borító műfű szőnyegből áll. 
Az ablakok önmagukba forduló szemek
ként nyílnak a falakra festett hegyekből 
a falakra festett hegyekre. Ha valamelyik 
gülleni meg is próbálna kinézni rajtuk, 
csak saját bezártságában mélyülhetne el.

Ezen a tájon robog keresztül időről időre 
-  például Claire érkezése előtt -  egy mi
niatűr vonat. A színpadon álló szereplők
höz képest igen apró. Bizonyára távolról 
látják csak. Távolról érkezik az öreg hölgy 
is. Fekete öltönyös főkomornyikja (Bíró 
József), hetedik férje (Kántor Melinda) va
lamint hordárai, Roby (Marosán Csaba) 
és Toby (Bállá Szabolcs) kíséretében vonul 
át a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
nézőterén, aztán végiglépked a színpadra 
vezető lépcsőn, és be is toppan Güllenbe.

Kisvártatva két vak férfi (Dimény Áron 
és Fogarasi Alpár) érkezik. Az öreg hölgy 
nyomában járnak, megjelenésük a helyi 
Rendőrben (Keresztes Sándor) aggodalmat 
kelt -  nem alaptalanul. Mert nem csak meg- 
vakításuk és kiherélésük történetéről, ha
nem Alfred 111 Klara Wascher ellen elköve
tett bűnéről is tudomást szerzünk. Eddigre 
az öreg hölgy is előáll ajánlatával: egymilli- 
árdot ad a városnak Alfréd 111 életéért.

A kettősségek végigkísérik az előadást. 
Nem ismer valaki egy házat amelyet az 
apja épített? -  kérdi az előadás elején a 
Polgármester, de az egyetlen építmény, 
ami az öreg hölgy apjának építészkedése 
nyomán megmaradt, a hivatal wc-je. 
Egyszer krumplit lopott egy szegény özvegy
asszony részére — meséli 111, de később ma
ga Claire világosítja fel a városiakat: nem 
jótékonysági hajlama vezette, hanem a 
vágy, hogy a krumpliért cserébe végre az 
erdő és a pajta helyett az özvegy ágyában 
lehessenek Iliéi egymáséi. Bár Güllenben 
csak személyvonatok állnak meg, Claire 
gyorssal érkezik. Az állomáson meghúzza 
a vészféket, és amikor ezt szemére hány
ja a vasutas, nyeglén közli: Mindig meg 
szoktam húzni. A vonat tovább halad, de 
Güllen behúzott vészfékkel marad, amíg a 
féket, Alfred Ilit el nem teszik láb alól.

Az előadás jelmezei turkálókból vásá
rolt ruhadarabok, ám viszonylag jól mű
ködnek. Az öreg hölgy ruhatárában a lát
ványos ócskaságoktól a drága ékszerekig 
minden feltűnik. Ha sikerült is maga mö
gött hagynia Güllent, stílusán maradan
dó nyomot hagyott származása. Mindezek 
mellett érződik némi diszkrepancia az elő
adás díszlete és jelmezei között, de ezt 
akár izgalmas kontrasztnak is tekinthet

jük. Lehetne ez is egy, az elő
adást jellemző furcsa ket
tősségek közül, ahogy az is, 
hogy a neves színházi szak
emberek által létrehozott 
előadásra éppen a pénzhiány 
nyomja rá a bélyegét. Vasile 
Şirli zenéje viszont fölöttébb 
jól sikerült. Legizgalmasabb 
részei a fegyverek kattogá
saiból összeállított futamok, 
amik a színpadon megjele
nő gépkarabélyokkal együtt 
szivárognak be az előadás 
hangzásvilágába, kétséget 
sem hagyva az események 
végkimeneteléről.

Az öreg hölgy látogatása egy vidéki kis
város kórbonctani lelete -  olvasható a szín
lapon, és jó lenne azt hinni, hogy ez va
lóban így van. Azonban az előadás jóval 
általánosabb jelenségeket ír le. Például egy 
közösség, a hatalom ígéretének és a vélt jo
gosság, igazságosság keverékének bűvöle
tében történő radikalizálódását.

A fegyverek, ballonkabátok és a közösségi 
hovatartozást jelző sárga cipők fenyegetése 
sarokba szorítja, beletörődésre készteti Ilit. 
Néhány pillanatig sorsát méltósággal vise
lő hősnek tűnhetne, de ő sem különb a töb
bi gülleninél, s hogy az áldozat szerep éppen 
neki jutott, azt csak a körülmények összjá- 
tékának köszönheti. Egyedül a Tanár (Viola 
Gábor) érez együtt az áldozattal. Meg is pró
bál közbenjárni érdekében, de ez is csak 
kényszerű, tanult humanizmus, ami néhány 
üveg Steinhagerrel sarokba zavarható.

Fütyülünk a vagyonra, a jólétre, a fény
űzésre! Mi elsősorban az igazságérzetbe ve
tett hitet akarjuk megvalósítani — szóno
kolja a Tanár a zárójelenetben. A szavait 
kísérő taps 111 halálos ítélete. Az összehí
vott népgyűlés egy erkélyen zajlik, az ese
ményeket riporterek kommentálják. Hiba 
csúszik a felvételbe, megismétlik, újra ve
szik. Az erkélyre zsúfolódott, állatmasz
kos gülleniek szavaznak. Jobb karjukat 
lendítik előre, bal karjukat néhányan há
tuk mögé szorítják, terpeszben állnak. 
Minden a legnagyobb rendben, győzött az 
igazság, közvetítheti a televízió.

Az előadás sajtóanyagaiban kulcsszó
ként kiemelt provincialitás valóban vissza
köszön a színpadon, de jelentősége elmarad 
a megélt valóság és így az igazság szerkeszt
hetőségének kérdése mellett. Mert minden 
szerkeszthető, újrarendezhető. Claire el
pusztíthatatlan, szervei, végtagjai pótolha
tóak, cserélhetőek. Fogyatékosságai nem 
akadályozzák, ahogy a Polgármestert sem 
zavarják a valós tények beszéde megírása 
közben. A Rendőr is addig csűri, csavarja a 
törvényeket, amíg Alfred 111 ellenében saját 
szájíze szerint értelmezheti őket. De hason
ló alapon állítja össze Carmencita Brojboiu 
turkálós ruhákból a jelmezeket, komponál
ja Vasile Şirli zenévé a fegyverkattogást, 
és hasonló alapon áll össze a teljes színhá
zi előadás Tompa Gábor és munkatársai
nak kezei között. Reméljük, egyelőre nem 
indul Güllen-Kolozsvár járat, reméljük, a 
nézőtérről a színpadra vezető, Kolozsvárt 
Güllentől elválasztó lépcsőnek a valóság
ban több foka van, mint amennyit egy öreg 
hölgy pár másodperc alatt megtehet.

Kolozsvári Állam i M agyar Színház.
Friedrich Dürrenmatt: A z  öreg  h ö lg y  lá to g a tá 
sa . Rendező: Tompa Gábor; Fordította: Fáy 
Árpád; Szereplők: Stief Magda, Biró József, 
Kántor Melinda, Farkas Loránd, Sigmond Rita, 
Dimény Áron, Fogarasi Alpár, Bállá Szabolcs, 
Marosán Csaba, Orbán Attila, Kicsid Gizella, 
Bodolai Balázs, Imre Éva, Bogdán Zsolt, Szűcs 
Ervin, Váta Loránd, Viola Gábor, Keresztes 
Sándor, Molnár Levente, Laczkó Vass Róbert, 
Buzási András, Sinkó Ferenc, Csutak Réka, 
Laczó Júlia, Dimény Áron, Vatány Zsolt, Albert 
Csilla és Vindis Andrea; Dramaturg: Visky 
András; D íszlettervező: Helmut Stürmer; 
Jelm eztervező: Carmencita Brojboiu; M asz
kok: Varga-Járó Ilona; K oreográfus: Bodor 
Johanna; D íszlettervező  asszisztense: Ceza- 
rina Iulia Popescu; R endezőasszisztens: 
Kovács Kinga, Viola Gábor; Ügyelő: Györffy 
Zsolt, Böjthe Pál
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DEMETER ZSUZSA

Kérdések könyve
Káosz címmel jelent meg 2014 vége 

fele Sigmond István posztumusz köte
te. Két példányom is van belőle, a ket
tő látszólag egyforma. De csak látszólag, 
az egyik kötetben dupla fülszöveg van, 
majdani filológusoknak nyomozni va
ló ínyencség. Pedig csupán arról van szó, 
hogy Sigmond Istvánnak már nem ada
tott meg utolsó, maga által összeállított, 
szerkesztett, címmel is ellátott könyve 
útjának nyomon követése, így Ács Margit 
hosszabb lélegzetű, értő méltatása már 
csak a hátlap rectójára kerülhetett, be
ragasztva. Akár a kötet metaforájának is 
tekinthetnénk ezt a beragasztott fülszö
veget -  óhatatlanul a halál árnyékából 
olvassuk Sigmond István írásait, a má
sik oldalról, amelyben minden sor mögött 
már mást sejtünk, másként hangzanak 
a szavak, más a mondat súlya. Az élet
hez óhatatlanul hozzátapad a halál — vég
rendelet ez, egy hosszú, gyötrelmes út za
rándoklata, tele gyónással és feloldozást/ 
megváltást (?) remélő fohásszal/könyör- 
géssel.

Ugyanakkor a Káoszt nem lehet ön
magában olvasni/értelmezni -  csak a 
2012-ben megjelent Isten is gyónni sze
retne valakinek, illetve a 2013-as Egy 
ateista tanácsa: higgyetek Istenben! cí
mű kötetek együttes olvasatában láthat
juk annak az útnak a -  részleges, mert 
a teljes képhez az egész életmű ismere
te hozzátartozik -  állomásait, amelyet 
Sigmond ebben a molekulányi műfaj
ban végigjárt, s amelynek stációiról már 
maguk a kötetcímek is sok mindent el
árulnak. Elárulják például a sigmondi 
életmű egyik központi kérdésének, az 
isten- és hitkeresésnek a provokatívan 
őszinte útját -  egy belső útról tudósíta
nak ezek a szövegek, amelyeknek köz
ponti témája az ember tragikus világba 
vetettsége, gyengesége és kegyetlensé
ge, valamint az istenléttel való szembe
nézésről és leszámolásról szólnak, a to
tális nihillel való szembenézés víziójáról 
és küzdelméről. Azt hiszem, nemcsak a 
szerző számára jelentett kihívást ezek
nek a problémáknak a végiggondolása 
— bátorságot követel az olvasóktól is, hi
szen a legnagyobb kritikai visszhangot 
kapott Varjúszerenád című regényéből is 
egyértelművé válhatott az olvasó számá
ra: a sigmondi hősök megaláztatásának, 
külső és belső szenvedéseinek, az embe
ri kegyetlenségnek és elaljasodásnak eb
ben a világban semmi nem szab határt. 
Illetve a határt és feloldozást a hitbeli 
megnyugvás jelenthetné, ha megadatna 
hősöknek, szerzőnek. De mint a posztu
musz kötet címe is jelzi, ennek az emberi 
jóságot, erkölcsösséget, hitet kereső út
nak a végén nem a megváltás várja az 
olvasókat, hanem a káosz, az azzal való 
gyötrelmes szembenézés.

Harmincnégy hosszabb-rövidebb írás
ban, vagy a Sigmond által kitalált ter
minussal szólva, molekulában tömörí
ti a szerző a fentebb jelzett belső útnak

az utolsó lenyomatait: halott menyasz- 
szonyokról, ketrecbe zárt koldusokról, 
anyagyilkos férfiról, imádkozó halál
ról szólnak ezek a történetek -  a meg
szokott sigmondi hangon, tele morbid 
humorral és iróniával, kegyetlenséggel. 
Az igazi főszereplők azonban nem ők 
-  Sigmond ’90 utáni prózájában egyre 
nagyobb teret kap a Gondolat, a nyelv, 
amely átveszi az uralmat a történetek 
fölött, egyre nagyobb terhet róva az ér- 
telmezőre/értelmezésre, s magára a 
nyelvre, mint ahogy ezt már sokan több
ször, több helyen leírták, jómagam is. 
Ami mégis továbblendíti ezeket a szöve
geket az eddigi -  megszokott? -  sémá
kon, az a szerzőnek a minden eddiginél 
erőteljesebb megjelenése, a nagyfokú 
önreflexivitás. És ez nem csak a műfa
ji szabályokra vonatkozik, mint olvas
hatjuk az Adalékok az „örök veszteséhez 
című elbeszélésben is, amely a jó elbe
szélés kritériumairól való vitával in
dul („[...] Egy elbeszélést lehetőleg cse
lekményes motívumokkal kell kezdeni, 
hogy már a kezdet kezdetén felkeltse az 
olvasó érdeklődését. -  Nem haragszol, 
bátyám, ha nem értek veled egyet? Nem 
tekinted cselekményes kezdésnek az el
ső jelenetet, amikor az egyes szám első 
személyben írott történetben egy ötéves 
kisfiú áll az ikertestvére sírgödre mel
lett, s amikor zuhannak a göröngyök 
a koporsóra, az ötéves gyermek irtóza
tosan zokogni kezd (...) Egyszer csak 
az óvó néni a gyermek füléhez hajol, s 
ezt suttogja neki: -  Ne sírdogálj, kisfi
am, mert előbb-utóbb te is a föld alá ke
rülsz.”). A novella azonban nem marad 
meg a jó elbeszélés-rossz elbeszélés sza
bályainak felsorakoztatásánál, hanem 
eljut a „kezdő író” létértelmezéséig, a 
betegség sújtotta svábbogárlét felisme
réséig, az öngyilkosság felvetéséig, il
letve a novella lezárásaképp, mintegy a 
történet hiányolt csattanójaképp a vég
ső, megnyugvást és valamiféle feloldo
zást jelentő konklúzióig: „vigyázzon ma
gára, fiatalember, mert állítólag csak 
egyetlenegy példány van magából”.

A szövegnek ez a fajta, az önreflexi- 
vitást előhívó kettőssége majd’ minden 
írásnak sajátja, legyen szó íróelődökről 
(.Imapáncél) vagy a Cinegekönnycsepp cí
mű írás Istennel perlekedő, számon ké
rő, végrendeletszerű írásáról. Az író
ember teljes, pőrére vetkőzetett, néhol 
kínosan őszinte imagóját, az élettel va
ló számvetést, a végső kudarc felisme
résének konfesszióját erősíti és hitelesí
ti Sigmond személyessé formált, de soha 
megnyugvást, mert hitet nem adó isten
képe. A novellák többségében ugyanis 
Isten ugyanúgy szereplővé/hőssé válik, 
mint maguk az emberek: története van, 
maga is esendő (Isten másodszülött fia), 
akár helyettesíthető is (Fényhegyek), 
aki „nem láthat mindent odafentről, 
csak a végeredményt” tapasztalhatja. 
(Imapáncél). így nem láthatja azt, amit

a lentiek -  hogy az imának lelke van, 
arca a gondolatnak. Ez a néhol leeresz
kedő, néhol imapáncélokkal körülbás
tyázott, elszigetelt, magányos Isten lesz 
az állandó beszélgetőpartnerük a sze
replőknek, akit hol megátkoznak, hol 
segítségéért könyörögnek („Ha elmúlt 
életem során felmérném a velem tör
ténteket, arra a következtetésre ju that
nék, hogy többet sírtam, mint nevettem, 
hiszen mindannyian a Te listáidon va
gyunk, és mindenki sorra kerül egyszer, 
s mondom, megint mondom, hogy én ez
zel nem tudok egyetérteni. Rossz ez így, 
Uram!”).

A molekulák világa részben olyan, 
mint Bergman A hetedik pecsét cí
mű filmje, hiszen végső soron ezek az 
Istenhez intézett káromló, esdeklő sza
vak is egy olyan sakkjátszmának a lé
pései (kérdései), amelyeket az az ember 
fogalmaz meg, aki hinni szeretne, de a 
hit nem adatik meg neki. Az istenkere
ső és istentagadó, hitében megrendült 
ember kétségbeesett bizonytalanságá
val és fájó kérdéseivel szembesülünk, 
a Minden és a Semmi látomásos harcá
val, az emberrel, aki ugyan leszámolt 
az istenhittel, de mégsem tudja magá
ban megölni Istent -  ilyen értelemben 
Sigmond Káosza nem a válaszok köny
ve, hanem a kérdéseké. S csak remény
kedhetünk abban, hogy a feltett kér
désekre néha érkezik válasz -  mert 
nem mindig érkezik, néhol csak a sü
ket csenddel szembesülünk —, s hogy ez 
a válasz lelki csendet adó. És remény
kedhetünk abban is, hogy a kötet egyik 
legszebb mondata (válasza?) lelki bé
két, feloldozást nyújthatott a kérdező
nek: „Én nem vagyok ilyen istenhívő, én 
azok közé tartozom, akikben Isten hisz. 
S ennél nagyobb kitüntetés nincs a vi
lágon.”

Sigmond István: Káosz. Polisz 
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2014.
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Ha újra eljő a gyermek
P. D. Jam es: A z em ber g yer

m eke. XXI. Század  K iadó, 
B udapest; 2014. Fordította: 
S im on yi Á gn es

A nemrég elhunyt P. D. Jamest 
úgy őrzi meg az irodalmi em
lékezet, mint a klasszikus an
gol bűnügyi regény alighanem 
utolsó nagyasszonyát -  legje
lentősebb művét mégsem a kri
mi műfajában alkotta. Az ember 
gyermeke tavaly jelent meg ma
gyarul, de a híre hamarább ide
ért: Alfonso Cuarón 2006-ban 
rendezett belőle a hazai mozik
ban is vetített sikerfilmet. James 
regénye disztópia, melynek té
mája már megírásának idején, 
1992-ben is meghökkentőnek 
számított: a túlnépesedéstől va
ló globális félelem idején ez a régi 
vágású angol baronessz arról el
mélkedik, mi történne az embe
riséggel, ha egy napon nem szü
letne több gyermek. Mivé válik 
az ember, ha megérzi önnön lété
nek -  nem csak individuális, ha
nem közösségi értelemben vett -  
totális perspektíva nélküliségét? 
Milyen utolsó nemzedéknek len
ni a Földön, tudván, hogy évezre
dek civilizációit hamarosan elke
rülhetetlenül hatalmába keríti az 
enyészet?

P. D. James úgy beszél korunk 
égető társadalmi problémáiról 
-  bevándorlásról, elöregedésről, 
diktatórikus ideológiákról, vallá
si feszültségekről - , hogy az ér
tekező jelleg mellett mindvégig 
lebilincselő történetet ír, amely 
magán viseli detektívtörténete- 
inek viktoriánus báját. Jóval túl 
a szexuális forradalmon azt az 
eretnek gondolatot kockáztatja 
meg, hogy a nemiség és az utód-

JÜLSZlW'LQ

nemzés tudatos szétválasztása a 
szexualitás elsatnyulásához, az 
emberi életerő kiapadásához ve
zet. Szemben a filmváltozattal, 
itt nincsenek biztos fogódzók: a 
főhős, Theo Faron nem aktivis
ta, hanem tudós elme, Anglia 
zsarnokának unokatestvére, 
és az ellenállók világa is ambi
valens, nem csak a hatalomé. 
Regényének atmoszféráját átjárja 
az elmúlás melankóliája, és ez a 
lassú, csendes pusztulás — amely 
a nyugati kulturális tradíciók el
tűnéseként dekódolható -  nyo
masztóbb, mint bármilyen látvá
nyos apokalipszis. A várakozás 
ez, hogy újra eljöjjön a Gyermek.

Az ember gyermeke kissé taná- 
rosan felemelt mutatóujj, és úgy
mond lektűr: de ki mondta, hogy 
a tanáros figyelmeztetésre nem 
kell figyelni, vagy hogy lektűrfor
mában nem lehet beszélni a leg
fontosabb kérdésekről?

PAPP ATTILA ZSOLT

AEletmondás
C sontos János: K a rn evá l. 

N apkút, B udapest, 2014.

Nehéz feladatnak tűnik 
Csontos János (újság)író, filmren
dező kötetének, a Karneválnak 
irodalmi tárcáit egységesen jel
lemezni. Bár valójában ponto
san a 2011-2014 között a Magyar 
Nemzet hasábjain futó, most 
könyv formában megjelentetett 
rovat -  mint neve is mutatja -  
színes, arcát váltogató jellege el
len szólna egy ilyen homogenizá- 
lási kísérlet. így a fülszöveg csak 
a Makovecztől Hadrianus faláig 
tartó ív néhány vonását ragadja 
ki. Mindezek mottója -  a Hamvas 
Béla előtt fejet hajtó szerzővel 
egyetértve -  így hangozhat: „A 
pácban mindenki benne van.”

Műfajukból kifolyólag a szöve
gek kettős ritmizáltságú olvasás
ra késztetnek: „keveset intenzí
ven” lehetne az ajánlott stratégia. 
Hiszen az egyes darabok hírér
téküknél, stiláris vívmányaik
nál (például újításszámba me
nő nyelvhasználatuknál — lásd 
„haknizni”, „átfazoníroz”) és 
nemritkán extravagáns témavá
lasztásuknál (így az „eredeti” pa
ródiájának szánt Ignobel-díj; az 
egyetlen magyarországi tudomá
nyos-fantasztikus periodika vagy 
Izland gazdasága) fogva csak úgy 
végigfuttatják befogadójukat a 
maguk koncentrált három olda
lán. A különböző léptékű és ko
rú politikai eseményeket, társa
dalmi jelenségeket, a művészeti, 
kiemelten irodalmi és építészeti 
kérdéseket érintő írások ugyan
akkor nem alkalmasak a „hal
mozásra” — ennyiben érvényesítik 
sajátos médiumuk (a periodika) 
kívánalmait a közegváltás után 
is. Nem mellékes, hogy a média 
szerepe és lehetőségei a gyűjte
mény egyik tematikus súlypont
ját jelentik.

Elengedhetetlen néhány szót 
szólni a szerző írásaiból kirajzoló
dó világlátásáról is, hiszen a tá r
cák mint olyanok a személyesség, 
akár vallomásosság kiemelt köze
gét nyújtják. Csontos Jánosról el
mondható, hogy nem kíván sem 
„szövegmenedzser”, sem „infor
mációs szinkrontolmács” len
ni. Amikor tehát valamit leír -  
EU (= „az ócskavas közös piaca”) 
-szkeptikusan, ugyanakkor szü
lőföldrészünk, a „kompország” és 
a magyar „alom”, valamint a ke
resztény, transzcendens értékek 
iránt elkötelezetten, a világnézeti 
semlegességet a „szabadságjogok 
abszurd léptékű meghosszabbítá
saként” könyvelve el - , olyankor 
gondolkodásra, konstruktív ál
lásfoglalásra is felhív (a „pácok” 
kapcsán).

„Mondj életet!” -  állt a babi
loni főtemplom homlokzatán és 
a Karnevál darabjainak hátteré
ben.

MOLNÁR ZSÓFIA

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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A korszerűség 
elkötelezettje
Néhány héttel az iskolateremtő pálya- és alkotótárs 

elhunytét követően Constantin Flondor festő- és mű
vészpedagógus a temesvári Triade Galériában Hópehely 
című egyéni tárlatával az elmúlt fél évszázad románi
ai képzőművészete egyik legkiemelkedőbb alkotóegyé
nisége, Bertalan István (1930-2014) emlékének adó
zott. A Párizsból visszatért Roman Cotoşmannal együtt 
hívta életre Bertalan István és Constantin Flondor 
1966-ban a francia Groupe de Recherche d’Art Visuel 
mintájára az 1.1.1., majd 1970-ben a Sigma-1 alkotócso
portokat, amelyek a neoavangardista irányzatok romá
niai meggyökereztetőiként alapozták meg országos és 
nemzetközi hírnevüket. Elvetették a szocreál béklyóit, 
kihívó vakmerőséggel geometrikus és op art fogantatá- 
sú, elvont alkotásokkal, térplasztikákkal jelentkeztek a 
temesvári tárlatokon, a megyei és országos kiállításo
kon. Feleszméltető meghökkenést, élénk érdeklődést és 
komoly visszhangot, erős rokon- és ellenszenvet támasz
tott, Bukarestben 1968-ban megrendezett bemutatkozó 
kiállításuk, amelyen geometrikus formarendű munká
ikkal Molnár Zoltán és Diet Sayler festőművészeket is 
szerepeltették. Az 1.1.1. csoport munkái 1968-ban elju
tottak a XIV. milánói iparművészeti kiállításra, majd a 
következő esztendőben, 1969-ben sikeresen vettek részt 
alkotásaikkal és -  kivételes kegyként! -  személyesen is 
a temesvári képzőművészek Nürnbergben a konstruk
tivista művészet rangos nemzetközi seregszemléjén, 
amelynek anyagát később Oslóban is bemutatták.

Nemcsak az alkotómunkában, de az oktatásban is 
a kísérletezésre, az újításra, a korszerűsítésre helyez
ték a hangsúlyt a Sigma-1 csoport tagjai, akik Mircea 
Maliţa oktatásügyi miniszter hathatós támogatásá
val a temesvári képzőművészeti szakközépiskolát a 
Bauhaus Johannes Itten igazgatta tanintézete mintá
jára design-profilúvá fejlesztették.

Az együttes vezéralakja Bertalan István volt, aki a 
kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola el
végzése után 1962-ben került Temesvárra. Túláradó, 
gyakorta zaklatott fantáziavilága a tőről metszett ere
deti ötletek, a merész elképzelések özönétől pezsgett. 
Alternatív tervei és szándékai többségét konok eltö
kéltséggel, szívós kitartással következetesen meg is 
valósította. A maximalista „nehéz emberek” sorába 
tartozott. Csapat- és tanártársaival is gyakorta konf
liktusba került. Örökösen háborgott, vehemensen vi
tatkozott. A Multivision I és II. címen Temesvárott és 
Kolozsváron bemutatott közös akciójukat követően a 
Sigma-1 csoport, 1978-ban felbomlott, szétesett. Az örö
kösen nyugtalan Bertalan István, aki 1974-től a temes
vári műegyetem építészeti karán oktatta formatanra és 
tájművészetre a műépítész-jelölteket, a természet káp
rázatos, formagazdag világára összpontosította figyel
mét. A Temes partján készítette el 1972 júliusában a 
folyó homokjából, vesszőkből, botokból, rudakból, kar
tonokból, papírlapokból Város-természeti környezet cí
mű munkáját. Homokból, alumíniumkorongokból és 
nylonfóliákból állította össze Temesfalva -  reggeltől es
tig című akciója térstruktúráit, amelyek a természeti 
környezetbe helyezett különféle anyagok plasztikai sze
repét és kifejező erejét vizsgálta, értékesítette. Ötven 
építészhallgató mozgósításával, bevonásával valósította 
meg 1978 júniusában a Leonardo, előadás a közönség
nek című nagyszabású akcióját, amely Temesvár köz
ponti parkjában zárult, amelynek pázsitját, bokrait, fá
it különböző tárgyakkal, lemezekkel, léggömbökkel és 
feliratos kartonlapokkal borították be, dekorálták.

Hó borította a temesvár-józsefvárosi temetőt 
Vízkereszt napján, 2015. január 6-án, amikor Bertalan 
István holtestét elhantolták. Koporsója előtt koszorú 
helyett stílszerűen egy lombtalan faágat vittek.

SZEKERNYÉS JÁNOS

Gáláns táncok -  Terényi 
Ede parkettjén
Fáklyák pislognak hárma

sával a falakra szerelt ková
csoltvas tartókban. Az asztalok 
kecskelábai alig mutatják meg 
magukat a dúsan redőzó'dő bro
kátok és damasztok alatt. A fák
lyák, gyertyák fénye a szürke s 
a drapp (több mint) ötven árnya
latában színezik tobzódóvá a kö
vezetei, amelyet most sehol sem 
fednek szőnyegek. A falon ellen
ben az álmodozó keletről koránt
sem álmodozó, ám munkától és 
kötőhártya-gyulladástól kivörö
södött szemű szőnyegszövők re
mekei. A szem kergetőzik florális 
és zoomorf mintáikon, amelyek 
az árnyékos felületeken egészen 
titokzatosakká mélyülnek. A te
remben hatvannál is több nemes
ember, főúr, a 17. század elejének 
erdélyi arisztokráciája — meg per
sze a nőtársadalom java. És hát 
ki számolná a személyzetet a po
hárnokoktól a mozsikásokig, né
hol sibok -  a vásári bohócok „pe
digrés” elődei — idétlenkednek, 
bízván egy-egy ezüstkorongban, 
ha valamelyik cobolyprém-szegé
lyes köpeny fölül rájuk vetül a te
kintet.

A sültekkel, nemes gyökerek
kel, bor- és fűszermártásokkal 
megrakott asztal fölött már ki
hunyt az étvágy, így néhány gá
láns fiatal férfi (mind nemesem
ber persze) gondosan felékesített 
lányokat vezet a terem közepére.

A falak magasában, ahol már 
sötét a légtér, a lámpáktól ros- 
kadó reflektorhidakon csak itt- 
ott gyúl fény: színes ledfalak és 
alig-teljesítményre kapcsolt ha
logénégők teszik testesebbé a sö
tétet. A háttérből, nehéz drapé
riák mögül sötétkék és narancs 
színszűrővel ellátott spotok ad
ják a gégent, fő- és derítőfény 
egyelőre nincs, az operatőrök a 
fehéregyensúly körültekintő meg
határozása után, gondosan egyez
tetett kompozíciókkal elindít
ják a gépeket, hogy aztán majd 
multicamben vágva a táncok rit
musát és a verejtékcsöppek drá
gakő-villanásait egyaránt meg
őrizhessék a későbbi -  magukat 
a valóság illúziójával áltató -  né
zőknek.

Különös beállításokat, a totál
tól akár a szuperközelikig válta
kozó plánok ritmusát, víziószer
vező elvét feltételezi az a szvit, 
amely oboa-, fuvola-, cselló- és 
csembalóhangon idéz egy végleg 
odalett, számunkra mégis isme
rősnek tűnő környezetet. Hogy ez 
a gáláns közeg éppenséggel nem 
a gyulafehérvári fejedelmi ud
varban, hanem egy imaginárius

látványban, történeti elbeszélé
sek „belső filmjeiből” ismerős ol
vasmányélményben villan fel, az 
szempontunkból teljesen lényeg
telen. Terényi Ede táncsorozata 
(„szvitje”) valami elemi önfeledt- 
ség, ugrabugráló, de a sóvárgásba 
is belefeledkezhető lélekállapot 
megidézője. Megtestesülése an
nak a visszavágyódásnak, amely 
az erdélyi ember múltba gyökere
zett világszemléletét olyannyira 
jellemzi.

Kereszteződő, egymás monda
tait elkapkodó, stafétaként to
vábbnyargaló fúvós-vezérszó
lamok, hosszú tremolókban 
hópilinkélésre vagy téli borzon
gásra emlékeztető csembalókísé
ret, érces pengés és szordínóval 
megszólaltatott akkordok meditá
ciója, fel-feléledő csellójelenlét, az 
udvari tánczene harmóniavilágát 
olykor el- vagy túlfűszerező, néhol 
klaszterekre támaszkodó össz- 
hangzati arculat... De a változa
tosságot az első rész trochaikus 
lejtése után a második rész pasz- 
torális világa, ezek szembeöt
lő kontrasztja is építi, dúsítja, 
majd a harmadik részben a gép
szerű zörejek szigete, a ritmikai 
fragmentáltság, töredezettség, 
variációszerűség...

Nemcsak mesterének, de — 
bátor és költelmi identifikáció
val -  egyenesen apjának ta r t
ja Terényi Ede Bartókot. Vajon 
itt van-e Bartók a Gáláns tán
cokban! A Bartók-zene vi
lágtágító étosza, hangzásbe
li „teremtésmodellje” miképpen 
csapódik le egy ennyire múlt
ba vezető, posztmodern társítá
sokkal parafrazáló kompozíció
ban? Egyáltalán: megkerülhető 
volna-e egy mai zeneszerző szá
mára (nem egyedül Terényiről 
van szó!) a nagy Mester életmű- 
nyi alkotása? Ismerni természe
tesen kötelező. Isteníteni termé
szetesen jog. De van-e e kettő 
között olyan út, amely akár csak 
„átmenetileg” is zárójesíthetővé 
tenné Bartókot a komponisztikai 
mesterségben?!

Amint Bartók eszmény és ta
nár Terényi Ede számára, vélhe
tőleg ugyanúgy áll (sziklaszilár- 
dan) Terényi professzor úr is ama 
több százak szakmai értéktuda
tában, akik tanítványának mond
hatják magukat. S velünk együtt 
nyilván ők is további számos al
kotó évet kívánnak a most nyolc
vanéves mesternek. Ad multos 
annos!

JAKABFFY TAMÁS
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HELIKON

M árciusi évfordulók
1 -  140 éve halt meg Tristian Corbiére francia költő

230 éve halt meg Sajnovics János magyar tudós
2 -  140 éve született Jászi Oszkár magyar közíró 
3 - 4 0  éve halt meg Németh László magyar író
4 -  110 éve született Deér József svájci magyar történész

145 éve született Thomas Sturge Moore angol költő
5 -  120 éve halt meg Nyikolaj Szemjonovics Leszkov orosz író

60 éve halt meg Hortensia Papadat-Bengescu román írónő 
95 éve halt meg Radu Stanca román író

6 -  540 éve született Michelangelo Buonarroti olasz költó'
130 éve született Paul Géraldy francia költő 
720 éve született Heinrich Seuse német író

7 -  230 éve született Alessandro Manzoni olasz író
145 éve született Thury Zoltán magyar író

8 -  95 éve született Hornyák József romániai magyar író 
245 éve született Pápay Sámuel magyar irodalomtörténész 
70 éve halt meg Sárközi György magyar költő

9 -  95 éve halt meg Haralamb Lecca román író
120 éve halt meg Leopold von Sacher-Masoch német író

10 — 50 éve halt meg Húszéin Mehdi azeri író
11 — 120 éve halt meg Cesar Cantu olasz történész
12 -  330 éve született George Berkeley angol filozófus

50 éve halt meg George Cálinescu román kritikus 
150 éve született Tutsek Anna magyar írónő

13 -  620 éve halt meg John Barbour skót költő
14 — 40 éve halt meg Ivó Andric horvát író
15 — 45 éve halt meg Fernand Crommelynck belga író

110 éve született Radu Gyr román költő
16 -  200 éve halt meg Ion Molnar-Piuariu román tudós
17 — 195 éve született Anne Bronté angol írónő

170 éve született Heinrich Gusztáv magyar irodalomtörténész
18 -  130 éve született Elza Sterste lett költőnő
19 -  150 éve halt meg Nicolae Filimon román író

495 éve született Jorge de Montemayor spanyol költő
20 -  245 éve született Johann Cristian Hölderlin német költő

110 éve született Vera Fjodorovna Panova orosz írónő
21 -  270 éve született Johan Nordal Brun norvég költő
22 — 60 éve halt meg Unto Kalervo Seppánen finn író
23 -  95 éve született Radu Lupán román író

400 éve született Ferrante Pallavicini olasz író
24 -  110 éve halt meg Jules Verne francia író
25 — 140 éve halt meg Louis Achard francia író

130 éve született Mateiu Caragiale román író
26 — 70 éve halt meg Fenyő László magyar költő

140 éve halt meg Kriza János magyar költő 
390 éve halt meg Giambattista Marino olasz író

27 -  140 éve halt meg Edgar Quinet francia író
28 -  500 éve született Teresa de Cepeda y Ahunada

spanyol költőnő
90 éve született Victor Tulbure román költő

29 -  120 éve született Ernst Jünger német író
130 éve született Kosztolányi Dezső magyar költő 
110 éve született Rejtő Jenő (P. Howard) magyar író

30 -  120 éve született Jean Giono francia író
31 — 160 éve halt meg Charlotte Bronte angol írónő

50 éve halt meg Alexandru Sahighian román költő 
? -  70 éve halt meg Halász Gábor magyar kritikus

H it
Egy kisiskolás megfogalmazá

sában: A hit a zt jelenti, hogy hi
szünk abban,...

A fősorok Mark Twain amerikai 
író, újságíró fenti gondolatának a 
folytatását rejtik.

V ÍZ SZ IN T E S
1. Felületet savval kezelő. 6. 

Egykor, régen, hajdan. 12. A ke
serű anyagok gyógyszerészeti ne
ve. 14. Véradó. 15. Idegen előtag: kő- 
, kőzet-. 16. Skandináv váltópénz.
18. O egyedül. 19. Az argon vegyjele.
20. Toronyiránt. 22. Nincs nagymo
sás nélküle! 23. Párolás. 26. Becézett 
Szonja. 29. Gondos, körültekintő. 30. 
Az egyik pincér. 31. Tömbszélek! 32. 
Becézett Otília. 33. Ifjúsági Magazin, 
röviden. 34. Kutyafej! 35. Kizökkenő.
38. Hússzelet! 40. Erre a helyre na
gyot üt. 42. Térdre boruló. 44. Kezéből 
hullajtó. 45. Ősi bizony! 47. Thomas 
... Edison; feltaláló. 48. Francia író 
(Marie-Joseph Eugene). 49. Annál 
lennebbi helyre. 51. Papa, angolul. 52.

Gyakori igevégződés. 53. Téli felkészí
tő edzést végző. 55. Biztató szócska. 
56. Zsák nyílása. 57. Semmikor

FÜGGŐLEGES
1. Édes, erős spanyol borfajta. 2 . 

A folytatás kezdete. 3. Patkány, an
golul. 4. Román terepjáró. 5. A tan
tál vegyjele, 7- Juttat. 8 . Kacat. 9. 
Idegen női név. 10. A folytatás befe
jezése. 11. Dumas egyik testőre. 13. 
Izmos, vállas. 16. Disznóvágás. 17. 
Az erbium vegyjele. 20. Szétáradó.
21. Alkonyaikor nyíló virág. 24. 
Lócsemege. 25. Két csöpp! 27. Zenei 
nyitány! 28. Becézett Olivia. 30. 
Alapélelmiszert tartalmazó (pa
lack). 32. Ounce, röviden. 34. Nem 
jut tovább az alapszakaszból. 35. 
Csapadék. 36. Vad, fékezhetetlen. 37. 
Időegység. 39. Porció ásványi fűszer
ből. 41. Czuczor Gergely írói álneve.
43. Csomót lazít. 46. Tisztességtelen 
haszon. 49. Lenti helyre. 50. A leg
gyakoribb színezékcsoport. 53. 
Határozott névelő. 54. Költői sóhaj.

R.T.

A Helikon 3. számá
ban közölt Dalok cí
mű rejtvény megfejté
se: Amilyen éneke, élete 
is olyan.
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Primăria şi Consiliul 
Local Cluj-Napoca

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului local 
Cluj-Napoca. Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri 
Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja.
Proiectul susţine candidatura oraşului Cluj-Napoca la titlul 
de Capitală Culturală Europeană 2021 
Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa 
2021 címre benyújtott pályázatát 
Kiadványunk a Román Kulturális Minisztérium támogatásával jelenik meg
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