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• Vágvölgyi B. Andrással beszélget Kecskés 
Tamás Hunor

• Király László versei
• Madeleine de Scudéry: Gyöngéd térképe
• Ugrón Nóra: MAFINN2
• A NAGY KILOMETRIK

KARÁCSONYI ZSOLT

A visszatekintés 
ereje
Gondoljuk csak el, mi történt volna, ha Petőfi nem áll 

be vándorszínésznek, ha Vörösmarty vagy Arany János 
verset ír Ferenc Józsefnek, kellően dicsérő jelleggel, ha 
József Attila megpróbál kiegyezni Horger Antallal, 
Faludy György a gyors szabadulás reményében megír 
néhány, az éppen adott rendszert ajnározó költeményt a 
recski falak között... A magyar költészet így vagy úgy, 
de túléli e váratlan fordulatokat, és továbbfejlődve ju t 
el napjainkig, még ha nem is pontosan oda, ahol éppen 
most található.

Mindez nem történt meg, nem is történhetett volna 
meg, mert az irodalom, a költészet szükségszerűen szem
ben áll bármiféle véglegesnek szánt rendszerrel, legyen 
szó társadalmi korlátokról, politikai bezártságokról vagy 
éppen irodalmi, költészeti kánonokról, percnyi világok 
páncélkeménységűnek hitt szappanbuborékjairól.

Néha a szabadszájúság, a kötetlen forma szikársága, 
máskor a klasszikus keretek, témák szigora számít láza
dásnak, hogy lám, a szerző nem csupán a sorok között, de 
minden egyes leírt szavában szabad lehet, szabad marad.

Mert utat talál magának a világ mindenféle hatalm as
ságai által felejtésre ítélt mondat, és az olvasók úgy te 
kintenek rá, mint biztos pontra, éppen azért, mert a 
világ összes lehetséges jó és rossz rendszerén túl helyez
kedik el. Ezért lehet rá  bárhonnan visszatekinteni, bár
mely tetszőleges pillanatban. E tetszőlegesség és a kivá
lasztás szabadsága okán tetszik az olvasónak, aki önnön 
szabdságát szereti benne.

A vers ennek okán hozza létre újra és újra tetszés sze
rin t értelmezhető és az értelmezés számtalan lehetősé
gét felszínre hozó világait. Ha a legkomorabb zártság
ról beszél is, a szabadság nyílt tereit teremti meg. Teszi 
mindezt annak biztos tudatában, hogy a visszatekin
tés gesztusában rejlik ereje, hogy képes olyan pillanat
nyi meghatározottságokon túli helyekre és időkre nézni, 
visszanézni, ahová egyedül csak az ő tekintete ér el.

Ettől, a vers sugárzó tekintetének erejétől marad sza
bad a sort sor alá tapogató mindenkori költő, ezért ma
rad szabad a vers olvasója is.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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Beszélgetés Vágvölgyi B. András 
rendezővel, íróval

Irodalom, film és más tripek
-  Segíts meghatározni a két professzi

ót jelölő fogalmat, ami az interjú elé kerül 
majd. „Beszélgetés Vágvölgyi B. András...” 
Kivel, mivel? Rendezővel, íróval, újságíró
val, filmesztétával, szerkesztővel, tudósító
val, műfordítóval?

-  A rendezőt szeretem, mert a filmren
dezés a fő' ambícióm. Az írót is, már csak 
a forgatókönyvek okán is. És valóban van 
nekem egy újságírói múltam, amibe be
letartozik a szerkesztő'. A fordítóval úgy 
vagyok, hogy csak Hunter S. Thompsont 
meg Naomi Kleint fordítottam, utóbbi 
nem volt akkora élvezet, szóval a műfor
dító csak a Hunterre vonatkozik.

-  Jelenleg Kolozsváron élsz, a BBTE 
Kommunikáció Karán tanítasz. Utoljára 
mikor voltál itt azelőtt, hogy ideköltöztél 
volna? Tudom, hogy ’92-ben a romániai 
választásokról tudósítottál és összevertek.

-  2011-ben a Kolorádó Kiddel ven
dég voltam a TIFF-en. Gyerekkoromban 
is jártam  erre, meg tudod, a magyaror
szágiak szoktak jönni Erdélybe. ’82-ben 
egyetemista voltam, néhány barátommal 
szamizdatokat csempésztünk át. Még 
nem tudtunk az Ellenpontokról, de többek 
között az Ellenpontok szerkesztőinek is 
ment egy pár. Bretter Zoltánnál laktunk, 
Szőcs Gézával voltunk valamilyen vi
szonyban, nagyon kedvesen eljött velünk 
Marosvásárhelyig, mutogatott dolgokat, 
mesélt, aztán visszastoppolt. Utána a 
Szabad Európán hallottam az őt ért atro
citásokról, szovjet stílusú politikai pszi
chiátriáról, akkor úgy éreztem, hogy ez 
az ország nekem nem jön így be. Hét év 
kihagyás után volt a következő látoga
tás, ’89 karácsonyán. Marosvásárhelyre 
vittünk egy segélyszállítmányt. Volt kol
légámmal, Bojár Iván Andrással, miután 
visszajöttünk Vásárhelyről, valamifé
le házibuliban voltunk Kolozsváron. Ott 
néztük meg a Ceauşescu-hâzaspâr ki
végzését a tévében. Elég hidegleló's lezá
rása volt a „csudák évének”. Aztán is volt 
ide-oda járkálás, Bukarestben is jártam, 
Moldvában, Csángóföldön.

’92-ben a romániai választásokról tu
dósítottunk, akkor majdnem agyonver
tek. Déri Miklós fotográfus kollégámmal

voltunk Bukarestben, utána egy repü
lőn jöttünk vissza Kolozsvárra Funarral. 
Akartam vele interjút a Narancsnak. 
Elképesztő volt, ahogy nézett ránk, ma
gyarországi újságírók odamegyünk hozzá, 
hogy interjú stb. Úgy adódott, hogy ami
kor be kellett volna mennünk hozzá a hi
vatalába, éppen látleletet vettek rólunk 
valamilyen érdekes állapotban levő egész
ségügyi intézményben. A Mikinek bordá
ja tört, nekem agyrázkódásom volt. Annyi 
történt, hogy Keszthelyi Gyulával, aki 
akkor a határon túli magyarok magyaror
szági hivatalának volt a főembere, illetve 
Füzes Oszkár Népszabadság-tudósítóval, 
aki később bukaresti nagykövet lett, 
meg a fotósával, beültünk a Melody nevű 
helyre. Miután az öregek elmentek, mi a 
Mikivel maradtunk. Beszélgettem vala
kivel angolul, láttam, hogy a Miki ül egy 
asztalnál, és az ölébe fricskáztak egy ci
garettát. Odanéztem, ki volt az, kaptam 
egy akkora maflást -  pedig nem vagyok 
apróvad -, hogy métereket repültem, az
tán a földön rúgták a fejem. A Mikit is 
nagyon elkalapálták, a támadók voltak 
vagy nyolcán, de volt lélekjelenléte, mi
kor kicsusszant a kezük közül, kiment, fo
gott egy taxit, és a taxival bejött az étte
rembe, a Dacia tolta szét az asztalokat. 
A Continentalba taxiztunk át, ami ugye 
pár száz méter, annyira párások voltunk, 
hogy még a szobaajtót is elbarikádoztuk.

-  Nem azt __ kérdezem, hogy milyen 
Kolozsváron. Ügy kérdezem, mondjuk, 
hogy szolgálhat-e majd az itt eltöltött idő
szak egy nagyobb vállalkozás alapjául?

-Van ilyen elképzelés, persze. Én ezt olyan 
szemszögből tudnám megközelíteni, hogy „a 
pesti csávó mit gondol”. Ha ez könyv lenne, 
akkor többet kéne mászkálnom Erdélyben, 
több emberrel találkozni, és ennek persze 
volna forrásigénye. Van egy filmelképzelés 
is, ami abszolút kolozsvári volna, helyszínek 
is vannak és emberek is. Ez most komolyabb, 
mert ez a forgatókönyv már készül.

-  Van ennek a tervnek címe?

-  Munkacímet tudnék mondani, Trans- 
Underground, de korai volna erről még 
beszélni.

-  Összefoglalnád, hogy hol éltél még 
huzamosabb ideig? Mikkel foglalkoztál?

-  Angliában, ahol jártam egy darabig 
egyetemre. Bécsben volt az első munkahe
lyem. Amerikában elég sok időt töltöttem, 
össz-vissz majdnem három évet. Egy ideig 
dolgoztam Hongkongban. Éltem Japánban 
is egy évet, meg járogattam vissza.

-  Amerikában ismerkedtél meg Hunter
S. Thompsonnal, a gonzó zsurnalizmus 
megteremtőjével. Mennyire állt készen ’91- 
ben a magyar nyelv a gonzóra?

-  Eléggé. Az ezredforduló környékén di
vat volt arról beszélni, hogy a Narancs mi
csoda sajtónyelvi megújulás volt. Ami igaz. 
írtam később, hogy ennek három forrá
sa volt. Egyrészt az amerikai „új újság
írás” a hatvanas évektől. Amikor gimna
zista voltam a ’70-es években, a Hunter 
Thompsont még nem ismertük, de ek
kor már megjelent Tom Wolfe Kandírozott 
mandarinzselészínű áramvonal című köny
ve. Engem lenyűgözött, hogy így is lehet 
újságot, riportot írni: olyan szabadság és 
rock and roll zeneiség volt benne, ami na
gyon előremutató még ma is. Később jött 
a Hunter Thompson -  nem akarok álsze
rény lenni, az ő magyarországi megis
mertetéséhez, azt gondolom, én is hozzá
járultam. A Narancs-nyelv másik forrása 
a Magyarországon mindig is létező publi
cisztikai vitriol. Ne menjünk messze: Ady 
Endre. A Narancs-alapítók közül többen, 
például Bozóki András és én is foglalkoz
tunk korábban a ’20-’30-as évek urbánus 
publicisztikájával: József Attila, Ignotus 
Pál, Fejtő, K. Havas, Zsolt Béla. Ez is ha
tott, mert ez igazi városi vitriol volt, elfo
gadtuk hagyományunknak. A harmadik 
forrás meg az aktuális flaszternyelv, a pes
ti szleng, ami élő organizmus, sokat válto
zik, megtermékenyítőnek tartom azt a faj
ta nyelvi gondolkodást, amit magával hoz.

-  A rendszerváltás előtt elképzelhető 
lett volna ez, vagy a gonzó egy olyan igény 
volt, hogy az új rendszerhez új beszédmód 
is szükségeltetik?

-  A magyarországi kommunista és pár
ton kívüli sajtó szabadabb volt az itteninél, 
jobban lehetett sorok között beszélni, sejtet
ve elmondani dolgokat. Mégis dögunalom: 
rossz, poros, ásatag, avas stb. Voltak persze 
kis kivételek, például az Élet és Irodalom 
vitái a ’70-’80-as években. A Magyar 
Narancs közvetlen előzménye a szamiz- 
dat volt. Nagyszerű írások jelentek meg a 
Beszélőben, az AB Hírmondóban, stilári- 
san is iszonyú jó publicisztikák. Haraszti, 
Kenedi János, a Fortinbras Jenő néven 
publikáló szerzőpáros (Szabó Miklós -

Vágvölgyi B. András
1959-ben született Szegeden. Filmrendező, író, publicista, filmesztéta. 1989-ben 

a Magyar Narancs alapító szerkesztője, 1991 és 1998 között főszerkesztője. Hunter 
S. Thompson (Félelem és reszketés Las Vegasban, 2004; A Félelem Birodalma, 2006) 
és Naomi Klein (No Logo, 2004) köteteit fordította magyarra, Eörsi Istvánról mo
nográfiát (Eörsi István, 2003) írt. Filmezést a Harvardon tanult, Dusán Makavejev 
volt a mestere, dolgozott Gazdag Gyulával, Tarr Bélával és Jancsó Miklóssal is. 
Kötetei: Narancs Blue (1998), Tokyo Undeground (2000, 2004), Neondélibáb (2002), 
Tarantino mozija (2004), ÉnNeMem indián (2006), 1989 (2009), Kolorádó Kid 
(2010). írója és rendezője A nagy testvér árnyékában (1997), Bőrük volt a bűnük -  
Romagyilkosságok Magyarországon 2008-2009, Kolorádó Kid (2010) című filmek
nek, a 2014-es Novák Erik rendezte Fekete levesben színészként működött közre.
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Krasznai Zoltán), Gadó György. Nem csak 
politikailag bátor és merész tettek voltak 
ezek, hanem jó irodalom is.

— Egyik alapítója és fó'szerkesztője is vol
tál a Narancsnak, de onnan eljöttél. Miért?

— Ez egy komplikált történet. A lényeg 
az, hogy az én időmben a Narancs közös
ségi tulajdonban volt. Eredetileg a Fidesz 
nevű radikálisan liberális alternatív ifjú
sági szervezet alapította. Amikor a liberá
lis Fidesz bejutott a parlamentbe, egy ko
rábbi megállapodás értelmében a Narancs 
különvált tőle, hiszen a kiadó politikai 
párt lett. Az alapító nyilatkozatban ben
ne volt, hogy nem akarunk pártújság len
ni, irányzatos igen, pártlap nem. Ezután 
a szerkesztők közössége volt az, aki az új
ságot kiadta. Ehhez gazdasági társaságot 
is kellett alapítani, ez részvénytársaság 
volt. Örömmel jelentem, hogy valami
kor részvénytársasági elnök is voltam eb
ben az életben. Ez eltartott egy darabig. 
Meghatározott időnként volt főszerkesz
tő-választás. Ezt kétszer megnyertem, 
egy harmadik alkalommal nem. Volt el
képzelésem, hogyan lehetne folytatni az 
együttműködést, úgy gondoltam, hogy 
kétharmados legitimáció kell egy ilyen vá
lasztáshoz. Egy vagy két szavazattal er
ről lemaradtam, akkor mondtam, hogy jó, 
fogtam egy pakundekli dobozt, összepa
koltam a cuccaimat és eljöttem. Nem mon
dom, hogy nem hiányzik néha. A mai na
pig jó újságnak tartom a Narancsot. Mikor 
én csináltam, más volt, de a korszak is.

— Beszéljünk a filmekróí és az iroda
lomról. Azt gondolom, hogy nálad a meg
élt tapasztalat fontos elem. Ott a Kolorádó 
Kid mint film, a film után pedig írsz egy 
kompakt regényt nézőpont- és regisztervál
tásokkal.

— Azt gondolom, hogy a Kolorádó 
Kidben nem vagyok benne igazán. 
Amikor az eseménysor zajlott, nem vol
tam a világon. Nekem ez a film és a re
gény a világról szól, amibe beleszülettem. 
Másrészt egy lumpenproletár közegben...

— Lumpenproletár?

— Kicsit gengszter, kicsit melós: mi
felénk használatos szó. Én értelmisé
gi családban nevelkedtem, de mondjuk, 
valamelyest a lumpenproletariátus vi
lágára is volt rálátásom. Itt inkább ’56- 
ról van szó, meg a tabukról. Elég jó pél
da Jancsó Miklós Szegénylegények című 
filmje 1965-ből. Interjút kellett adnia 
a Népszabadságnak, ahol hosszan bi
zonygatta, hogy ez a film nem ’56-ról 
szól, ezután mindenki, a sorok között ol
vasva, azt mondta, hogy Jancsó csinált 
egy filmet ’56-ról, hiszen most mondta, 
hogy nem arról csinálta. Fontos törté
nete volt ’56 az én szüleimnek is. Ekkor 
végeztek az egyetemen, a háromnegyed 
évfolyamuk disszidált: Icuka írt leve
let Kanadából, Tériké Ausztráliából üd
vözöl, Vili letelepedett Los Angelesben, 
Nyugaton a helyzet változatlan.

— Érdekes, azt mondod, nem a tied. De 
ha azt nézem, hogy mi a funkciója filmtech- 
nikailag a rengeteg cameónak, akkor ez el

lentétes mozgás. Kemény Istvántól kezdve a 
férfi vízilabda-válogatotton keresztül ren
getegen feltűnnek -  már akiket felismerek.

-  Ezt sokszor elmondtam, Eörsi Laci — 
aki kimondottan ’56-os fegyveres csopor
tok történetével foglalkozó történész -  ta
lált egy jelentéssorozatot, ami nyelvileg 
tetszett. Ebből indultunk. Amikor köze
ledett a megvalósulás, a saját generáci
óm számára valamilyen módon közelib
bé akartam tenni, hogy benne legyen a 
’80-as évek pesti ellenkultúrája, amin fel
nőttem. Iván Kovács László Corvin-közi 
parancsnok szerepére például Menyhárt 
Jenő barátomra, az Európa Kiadó együt
tes énekesére gondoltam, mert neki van 
egy olyan sora, hogy „Egy igazi hős, iga
zi hős, a kurva életbe, egy igazi hős”. 
Amikor meg az jutott eszembe, hogy 
kellene egy Svejk-szerű kihallgatótiszt 
szemben egy nagyon fagyos és kőkemény 
ügyésznővel, akkor a Máriás Bécire a 
Tudósokból. Meg hogy a Bárdos Deák Ági 
énekelje a Honvágy-dalt, amit énekeltek 
a Kontroll Csoporttal punkverzióban.

-  Ott van az 1989, ami most regény. 
Úgy tudom, hogy van már kész forgató- 
könyv, és szeretnél filmet rendezni belóíe. 
Miben lenne ez más, mivel akkor tényleg 
ott voltál.

-  A regényben van a Dániel nevű fi
gura. Azt mondom, hogy ő egy fikciós fi
gura, de az életrajza többször egybeesik 
az enyémmel. Elég nagypofájú csávó va
gyok, de annyira talán nem magamuto
gató, hogy minden élettényemből élmény
esztétikát csináljak. Sokat gondolkodtam 
a szerkezeten, hogyan lehet azt a kort 
visszaadni. A regény eléggé egyszerű: ja
nuár 1-jén egy szilveszteri partyval kez
dődik, és december 31-én ér véget, van 
neki 365 fejezete, az ellenzéki vonulat 
mellett ott a magyar titkosszolgálat is, 
valamint egy nemzetközi kémkórus. A 
forgatókönyv nem egy lineárisan kibon
takozó film, szerkezetileg van benne né
mi ravaszkodás. Az akadozó pénz miatt 
a Kolorádó Kid négy évig készült. Mára 
már egy átlag magyar film költségvetése 
1 millió euró, ennyi volt a Kolorádó Kid is, 
ám ezt a filmet nem lehetne megcsinálni 
ennyiből. Van benne jelentékeny szerepet 
kapó amerikai, izraeli szereplő. Ezekre 
a szerepekre bőven lehetne star value- 
val, sztárértékkel rendelkező színészt 
hozni, aki behozza a közönséget a mozi
ba. A filmnek ez a problémája az iroda
lomhoz képest: sokkal többe kerül. Lehet 
olyan filmet csinálni, ami mond is vala
mit, plusz még sikeres kereskedelmileg 
is. Ez esetben fontos az is, hogy nem csak 
Magyarországról szól, ott van a súlypont
ja, de többször vagyunk Berlinben is, és 
Romániában fejeződik be.

A forgatókönyv végigment egy nem
zetközi script developmenten, ami
nek Cannes-ban volt a vége, előtte a 
Berlinalén és Lengyelországban volt egy- 
egy etap, komoly amerikai scriptdok- 
torokkal. Sokat segítettek, az értetlen
ségük is fontos volt sok esetben. Ettől 
függetlenül a Vajna-féle Filmalap vissza- 
kézből elutasította a könyvet, amit azért 
tartok furcsának vagy legalábbis udva
riatlannak, mert a Kolorádó Kid után a

korábbi magyar filmfinanszírozási rend
szer szerint nekem indulásból járt volna 
50 millió forint normatív támogatás, azaz 
tízezernél több néző látta a mozikban, és 
volt A kategóriás filmfesztiválon verseny
ben. 50 millió forinttal egy nagyobb film 
előkészítését is el lehetne kezdeni.

-  Ha az íróság felől nézzük a te irodal
mi életművedet, van nálad tiszta fikció?

-  Van. Például a Sötétség délben tiszta 
fikció. Van tudomásom hasonló karakte
rekről, az 1999-es napfogyatkozás is tény- 
valóság volt, de a koktélt én kevertem.

-  Mit lehet tudni a készülő novelláskö- 
tetedről, amiben ez a novella is helyet kap?

-  Ezek mohóság-történetek. Ilyen érte
lemben a Helikonban most közölt szöveg 
kicsit kiesik ebből, de beleillek a korszak
ba: 1990 és 2006 között játszódó történe
tek. Szóval van intellektuális, materiális, 
merkantil mohóság, hatalmi kapzsiság, 
gyere gömböc, hamm, bekaplak, olyan tí
pusú történetek, melyek nagyon illenek 
a korszakra. Alapvetően fikció, nyilván 
van olyasmi is, aminek van valamiféle re
ális alapja is, de nem kulcsprózát, visz- 
szafejthető rejtvényt szeretnék létrehoz
ni, hanem általánosabb igényű rajzot a 
posztkommunista kapitalizmus társadal
mi lelkületéről.

-  Egyszer azt írtad, megpróbálod ki
kalkulálni magadban, hogy azok közül az 
emberek közül, akikkel módodban állt ta
lálkozni, kinek volt a legnagyobb hatása a 
világtörténelem menetére, és arra jutottál, 
hogy Allen Ginsberg az. De ki az az ember, 
aki rád tette a legnagyobb benyomást?

-  Ezt Eörsi Istvántól nyaltam. Amikor 
az Eörsiről szóló monográfiát írtam, ép
pen Shakespeare-t fordított a kapos
vári színháznak -  Ginsberget én is is
mertem, Eörsin keresztül, laktam nála 
New Yorkban - , és mondta, hogy ez a 
Shakespeare milyen jó ma is. Azon gon
dolkodott, hogy vajon 400 év múlva ki lesz 
még érdekes az ismerősei közül, és mond
ja: á, Vageszkám, csak az Allen, csak az 
Allen. Jártam  Allen Ginsberg irodájában. 
A költő irodája -  erre azért felhívnám a 
figyelmet! Tizenegy embert foglalkozta
tott, közben meg tök szerényen élt. Ki vol
tak az ajtajára szögezve dolgok: levelek, 
fotók, rendetlenül. Az egyik fejléce: The 
White House. „Ez a szép győzelem nem 
születhetett volna meg áldozatos mun
kája...” mittomén, aláírás: Bili Clinton, 
1993. január, mikor beiktatták elnöknek. 
Szerinte Allen Ginsberg munkásságának 
komoly szerepe volt abban, hogy Amerika 
megválasztotta az első hippigenerációs 
elnököt.

Aki rám tette a legnagyobb benyo
mást...? Ezt így nehéz volna megvála
szolni. Nyilván van az embernek apja 
meg anyja, barátai, szerelmei, mesterei, 
azoknak az embereknek a nevei, akik 
itt is elhangzottak. Nem tudnék egyet
len embert kiválasztani. Ez mindenféle 
együttállásoktól, helyzetektől függ, adott 
idődimenzió és helyzet függvényében.

KECSKÉS TAMÁS HUNOR
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KIRÁLY LÁSZLÓ

Al Nyezvanov: A felvételiző
Egy kis bögyös.
Egy kis bögyös a parkban, ahová 
egyenesen Maupassantból tévedt, 
fejedelmek, rút királynék térde-magasába.
Mint ha elveszett jegy-gyűrűt keresne, 
gonosz éjen, álnok fűben, rovarok között.

Egy kis bögyös, istenem, 
pont’ amilyen E. Irénke volt a 
történelem előtti személyvonaton, 
eredeti francia regénybe bújva.
Mvhely-Kvár, 1961.

Ön is irodalom szakra, netalán... -  
merészkedtem akkor, kezdő rajongó, 
vidéki nemes sövalié.
Franciára bizony, mint látja, s reszketek.
Ön meg oroszra, hallom, s ehhez mérten nyugodt. 
Férfiak, ó, férfiak! -  szállt és száll 
a sóhaj azóta... -
S én még most is, itt is franciázok...

Nevetett Irénkénk, nem sejtve, mit beszél.
Vagy tán nagyon is jól... Én ökör!

Egy kis bögyös. A parkban. Pipaszárakon.
Örök felvételiző- mindig, s akárhová!
De ezt itt elhagyták -  szomorkodtam -, 
kivetették rútul, súgja a salja.
Elég voltál -  mondták neki, s olvasható 
az ujjak között billegő cigarettából, 
a rezgő falevelekből, isten nyüzsgő 
szentjános bogaraiból.

Egy kis bögyös, setét park alján-fenekén. 
Elővigyázatlanul? Bezárva egy üres éjszakába. 
Várja az időt, nem kétséges; hátha 
visszajön vagy eljön...
S majdnem-majdnem üdvözöljük egymást, 
gyanakvón -  ám ő hirtelen csillan, felderül, 
látva: az idő nem nálam van. Nem én hozom.

Ártatlan vagyok, boldogságom -  kurjantanék -,
A te időd sohasem lesz nálam.
Nem én hozom. Nem is hozhatom!

Gyilkosok nyara
Bevágódott. Csak úgy... A nyitott ablakon. 
Utolsó utáni pillanat.
Indulna már minden útipoggyász: 
fehérnemű, tarkanemű, gatya, ing.
Táska, szatyor tele sminkkel, krémmel. 
Útrakész a maradék szerelem.
Féltett jókedv -  a csomagtérben.

Régi terv jó nyárra, szőlőmetszés.
„Ez lesz a szép, ez lesz az igaz...” 
Megmártjuk magunk sós tavakban. 
Csattanunk ki az egészségtől, Kedveseim! 
S búvik már a táskafenéken egy-két 
álnok írószer is, jegyzettömb, akiket 
nem bódít el a „Bötűt se e nyáron!” 
dallamú hamis esküvés.

El vagyunk mi ernyedve, nyűve. Ismeritek 
a jó családi készülődés rémületeit!
A szikkasztó egyetértést, amidőn 
az se végzet, ha a lelkünk honn marad. 
Indulhatunk.

...É s ekkor bevágódik...
Kinn éjsötét, a logika se látszik.
Sehol világos magyarázat.
Itt? Most? Épp ide?! -  sikoltom. -  
Egy De-Ne-Vér!
De nem a Strauss, kedvesem, nem dallam, 
búcsúkeringő se a fedélzeten; inkább 
kicsi, semmilyen, légies, 
lét s nemlét határán ficánkoló.

Halálra rémül asszony, ember:
-  Miféle üzenet?! Honnan? Kinek?
És miről szól? Ki vele!
Törölközőkkel, hadra fel! -  Menekülj!
Szabad világba, vissza, messze, indulj!
Illatos falombba, padlásra, ereszre!

De ő mint egy házi -  eltévedt, kitartó.
Meglel, kipróbál pecsétes rejteket, 
szekrényfiát, dugi-vak polcokat.
Csupa búvózug a házunk -  fel se tűnt.
Már-már dalra fakaszt e csapongó ragaszkodás.

Fölvonulnak seprűk, légycsapók, 
rudak, pálcák, gyilkos pókölők, és 
süvölt porszívónk halál-szippantása... 
Mindhiáb’...

Hagyjál minket menni, békén, így könyörgünk. 
Vészbe bújsz a bezárt házban, jöjj elő!
Ide pusztulsz, angyal, mi meg oda pusztulunk. 
Ne vedd el szép gondolatainkat, mi urunk. 
Szállj elő! Menekülj! Lelj békét! Eredj!

...Rimánkodni harc mezején semmit ér. 
Villámlik a legvégső csapás.
Szemmel falnak minden együttérzést!
Se látunk, se hallunk -  te akartad...
Lélekben mi már úton vagyunk, 
s akár egy régi-bús tengerészdalban:
„A partokra száll sóhajunk.”-----

----- És mintha nem is gyilkoltam volna.
Földúlt ház, lélek, mire jó?
Utazol, lám, e papírkosárban, 
velünk nyaralni, ujjé, családtagom.
Rendőr nem űzi az ellened vétkezőt.
Nehéz a lelkem, hát kertbe temetlek, 
virág tövére. Fejem lehajtom, 
míg elhagy engem a bűnbánatom...

Mert vénülök s felejtem tetteim színhelyét...
S  gyászol velem jó vigasztalóként 
Ezra, Kassák és Anton Pavlovics.

B arátság levél
s írhatam volna sok szonetekett Király úr 
sok rondokatt szerkezthetem volna 
vagy egy hoszu történetett mint Toldi Miklós 
s János Vitéz egyszerre akorátt 
de ászt gondoltam job lessz ha én leszek 
s úgy írók ahogy a csilag menyen az égen 
s észt is olvastam a József Atillában 
mert még a nagy Apám is irtt s Apám is 
irtt mert mind olvastunk ebbe a házba 
még a pertós lámpa idejébe is írtunk 
s attól lettünk emberek s csak déd nagy 
Anyám kiabálta átkozodva az Urának 
a fekete fene egyen meg Dénes hogy nem 
napal olvasol de neked csak fogyon a drága 
petró s atol legyünk szegények örökre 
a francba

Király úr tiszteletei
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VÁGVÖLGYI B. 
ANDRÁS

Sötétség
délben
Itt nem látta senki a Madarakat. 

(Innen még nem mentek el, csak majd
nem.) A fenyegető gyülekezést, a fokozó
dó hangformálást, károgást, surrogást, 
csivitelést. Szárnyverdesést. Az ideges rö
vidvágtákat. Húsz Jánostól füstirányba. 
De hol volt itt Húsz János. A mezőkovács
házi temetőben, dögletes augusztusban, 
koradélutáni teljes napfogyatkozásban. 
Károly mentében a neveket nézte a síro
kon, Windisch, Lengyel, Tatár, Ács, Kiss, 
Nagy, Kovács, Takács, Szabó, Lakatos, 
Zaszlavik, Kőmíves, Schönauer. Boros 
Kata. Károly a felesége sírjához igye
kezett, persze, a napfogyatkozás miatt, 
hogy azt majd vele tölti. Volt nála egy 
palack koronazáras kocsisbor, sörnyi
tó, két szendvics, az egyik rántotthúsos. 
Andalogva ment, az őrjöngő madarakra 
fülelt, a fokozódó légi tombolás őszt csi
nált, hullottak a platánlevelek, a nyár
ról nem is beszélve. Károly régivágású öz
vegyemberként, aki még ódivat szerint 
volt gavallér Bukarestben és az autonóm 
Vásárhelyen, zakót hordott nyakkendővel 
minden nap, na jó, nem Savile Row, trot- 
tőrcipőt, és vettek télen narancsot a párt
ellátóban. A fordulat után, hogy már ele
get levelezett a Központi Bizottsággal, 
átköltözött Magyarba, még a feleségével, 
Mezőkovácsháza egy pillanatra jó ötletnek 
tűnt. Eun-Hee is még csak most üti a het
venet, negyvenhat éve él Magyarországon, 
itt mindenki Rózsinak hívja, az igazi ne
vét nem látják kimondani jó hangsúllyal, 
tűrhetően beszéli a nyelvet, a fia azért néz 
ki ősmagyarnak, mert az anyja koreai. 
Witzig. Dongmakgol ostroma után került 
hadikórházba, az akkor közeleső, Rákosi 
Mátyásról elnevezett hadikórházba, ahol 
a későbbi férje sebész volt. Kiszedte comb
jából a srapnelt. Eun-Hee-nek bejött a bé
kési orvos. Tüdősebész. Éppenséggel volt 
mit csinálnia.

Rózsi északkeleti irányból jött a hul
lámzó nyárfák alatt, amerre Károly is 
tartott a platánsoron. Károly a sírhoz 
ért, leült, letette a csokor mezei virágot 
a gránitlapra, megsimította, de nem né
zett oda, zsebébe nyúlt, régi, benzines ön
gyújtóval tüzet adott magának, Kossuth, 
kifújta. Itt nincs Carpaţi. Uramjézus, 
mennyi értekezlet. Mennyi szürke öltöny,

válltömés. Hogy igyekezett tájbasimulni. 
Hogy most Eun-Hee látta meg a fér
fit, vagy a férfi látta meg benne a lehe
tőséget, esetleg Rózsi érzett olthatatlan 
vágyat a testi közelségre, ebből a pozí
cióból nem tudjuk megtudni. „Egy het
venéves, később disszidenssé lett romá
niai párttitkár és egy korban hozzáillő, 
ideférjezett észak-koreai háborús tiszt
feleség találkozása napfogyatkozáskor 
Mezőkovácsházán” -  Eun-Hee-nek tet
szett a gondolat, vagy Rózsinak? Eun- 
Hee-t nem Kimnek hívták eredetileg, ha
nem rendhagyómód Lee-nek, entestével 
cáfolva a tételt, hogy minden koreainak 
Kim a neve. Dongmakgolban hallotta 
a Kim nővéreket énekelni, akik ameri
kai Gl-oknak nyomták, később minden
féle fura zenére is énekeltek, az ameri
kaiak elvitték őket, Las Vegasban léptek 
fel. Árulók. Nem mintha a másik Kim, a 
nagy, az országalapító Nagy Vezér olyan 
kimondott jó lett volna. Eun-Hee-nek 
az akkori, 1953-as idejövetel is felsza
badító volt. Pedig. Aztán jöttek a gyere
kek. De az a férfi, ott a sír szélén ül, sa
vanyú szagú, nyilván, a zakója, a szájíze, 
ahogy az olcsó füstöt eregeti, ez is élt meg 
ilyet, gondolta Eun-Hee Rózsisan, élve
zettel, empátiával, borzongással, ráérzés- 
sel, szimpátiával. Ez egy párttitkár, most 
már hetven vagy nyolcvanéves, illegális 
kommunista nem volt, esetleg szocialista 
vasmunkás vagy agrárszakszervezeti ak
tivista — de nem. Nincs mese, fémmel dol
gozott. Hadiüzemben. Mondjuk, volt egy 
szabotázsa. Mondjuk, nem bukott meg. 
Elsők közt csatlakozott. Nemzetiségi ká
der. Az autonómia fővárosában ököl, ta r
tományi titkár. Elvi szilárdság + harc
edzettség = akcióterv, megvalósítással. 
Harc a kétoldali nacionalista kilengé
sekkel. Fel Bukarestbe, fel Kolozsvárra, 
kéztördelve siránkozni, otthon kemény
kedni. A madarak hitchcockulása fo- 
kozhatatlan. Mint egy őszi fasor, úgy 
hullanak a levelek. Szunnyad a fény. De 
nem mint alkonyaikor, hanem töredékidő 
alatt. Legalább egy pestisoszlop lenne, 
egy bekormozott üveg. Ki ez a nő, utol
só slukk a Carpafi-pótlékból, tökmagízű 
utolsó slukk, ázsiai. Japán nem lehet, kí
nai bolt itt még nem nyílt, pedig már egy 
pár éve a nagyobb helyeken, nem mintha 
hiányozna, tatár, türkmén, há’, nem hi
szem: koreai. Ez az, koreai. Koreai abból 
a régi háborúból. Károly maga is kísér
te őt a Nagy Vezérhez. Saját gyártmányú 
ZISZ-ek voltak a konvojban, neki is in
tegetni kellett, két autóval előttük ment 
a falusi borbély. Olyan a zászlajuk-címe- 
rük, mint az NDK-é, csak körző nincs 
benne. Mondjuk, búzakalász és fogaske
rék-darab se’. Nade olajkút, főleg nem. Az

a borbély hintájának orrában lobogó lobo
gón volt. Elkalandozott a pionírarcokon, 
főleg a lányokon, egyencopf, generálmo
soly, igaz lelkesedés. Nixon is. A király
nő. Gyárigazgató lett, tájalni kellett. 
Mikor már kipörgött. A hivatali Dacián 
hogy megpördült a golyó, mikor az irodá
jába tartott, a konzervgyárba. Merénylet. 
Kísérlet. Figyelmeztetés. Aztán vissza
ment Vásárhelyre, nem tetszett, elvi szi
lárdság, harcedzettség, de ami sok, az 
sok, levelezni kezdett. Sugározták be rö
vidhullámon, azokat sem sikerült kinyír
ni, pedig, de nem, de az neki, persze érde
mei elismerése mellett sem tett kurvajót, 
praktikusan háziőrizetben, mégsem egy 
14-es tábor, csatorna és láp, csak otthon, 
a hengerelt falak között, és akkor tény
leg jött a sötétség. A madarak megőrül
tek, az állatok szűköltek, az emberek 
elneszültek. Károly lassan a kifényese
dett könyökű zakója zsebébe nyúlt, elő
vette az öngyújtót, milyen jó, hogy ott
hon feltöltötte benzinnel, arra nézett, 
ahol az előbb a Rózsi, akit nem ismert, 
nem látott soha, csak a boltba járt, oda 
is ritkán, Rózsi fenekét enyhén megri- 
szálva, gránittal egy kis jobb-bal irányú 
mozgással finoman érintkeztetve, he
lyet keresve leült a sírra ő is, és mintha 
negyedfordulattal felénézett volna egy 
villanásra, micsoda ótvar egy falu, fekete 
földes gumicsizmalehúzó, a terményke
reskedő és az uraság, gazdatiszt, csend
őr, ávós, elnökjóska, áfészszatócs, csak a 
mávaut. Meg a kisvasút. Az ősz nehéz, 
november, pedig a Dongmakgol völgyé
ben novemberben, ahogy a paradicsomot 
képzelni lehet, tiszta vörös minden hegy
oldal, feliratok vidám hanguljai, illetve az 
déli, náluk inkább Chosön’gül az ábécé, 
szovjet tanácsadók, légügyiek, kínai ön
kéntesek hosszú szőrű füleskucsmában, 
fronthullámzáskor amerikaiak, Camel 
cigi, Lucky Strike, rágógumi, sztrip- 
tíztánc-lehetőség az arra alkalmas er
re vállalkozóknak, jobbak, mint a japá
nok, akik a nővérét is hadikurvának. Az 
a kibaszott édesség, nem úgy, mint ma
ga az édesség, hanem ezek a délutáni mé
zes szarok, dulceaţa, és kellett enni, mert 
megnézték az embert. Cigarettafüst, oly
kor drobetakonyak, a biztonság kedvéért 
a szobában néhány ezredes, túlédesített- 
ségbe csomagolt kemény szavak, vádlóan 
kemény szavak. Kisemmizés. Dúlás, 
rombolás. Jó, hogy a változás, mert azért 
a forradalom erre blaszfémia, után örö
költe ezt a házat az öccsétől, gyermek
telen volt szegény, kerékpárműszerész, 
még szegénykémmel együtt jöttünk át, 
hát hegyek nincsenek, csak gyanakvás,

» » >  folytatás a 6. oldalon

A  ré sz e g e k , 2013
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» » >  folytatás az 5. oldalról

mindegy, nem is szomszédol, nem is jár 
el, ezt az ázsiai asszonyt sem látta so
ha, pedig láthattuk volna egymást elv- 
társuram, én se lépek sűrűn ki, nézem a 
kertben a vörösjuhart, mert engem azért 
úgy neveltek, hogy japánjuharnak akkor 
se mondjam, ha az egész falu erre biztat, 
csirkét vágok, kacsát holdújévkor meg ta
vaszünnepre, beérem a zacskós rizzsel, 
hamár. Pesten vannak a gyerekek, rit
kán jönnek, enyémek meg Gyergyóditrón 
és Szamosújváron, azok se találkoz
nak, nemhogy eddig elmerészkedjenek. 
Csak a temetésre, arra igen. Károly ek
kor a zsebébe nyúlt, meggyújtotta a ben
zines öngyújtót, az asszony arcába né
zett, aki nem nézett vissza, de nem tudta 
nem észrevenni az ajkán a finom reme
gést. Nézte hosszan, rendíthetetlenül, a 
bombatámadások miatt lehet neki, mély 
árkok, vagy a délre szakadt nővér miat
ti zaklatások nyomán, milyen autonóm 
tartomány, uramjézus, mennyi álszent 
hazugság, szenvedés és szűk nyűg, új
ságpapírba csavart cigeretta pungából, a 
szekuriszt hamis mosolya, savanyú édes
ség vagy édes-savanyú; nem, elvtikém, 
azok a kínaiak, mi csípősen eszünk, fém
pálcával, de itt se kutya, se kígyó, előbbi 
még volna, de csak egyszer, még ’54-ben 
vetettem fel, majd’ megnyúztak. Távoli 
világok üzenete, ez a végítélet, nyüszí
tő hóleopárdok, fent verik a madarak 
a nyárfát, levelek, a benzines öngyújtó 
lángjának élfénye az arcon, erős járom
csont, mongolredő, ősz haj, őszies szél. 
Mint a menetszél. Kozmikus menetszél.

Ez az égi jelenség ráébreszt a végte
lenbe vetettségre, messziségre és kapasz
kodóra, biztos, van ott is dulceaţa, rizs
pálinkát isznak, kegyetlenek, kutyák 
egyenruhában, vad kutyák, vicsorgóak, 
talán embert is esznek, a táborokban, 
a főszakácsot, kása alján pufajka, ba
kancs, csontváz, a bélsarat is etted, em
ber, a diktatúra visszafele is az, édeskés 
íz, édeskés dallam. Féreglyuk, Szibérián 
túl, másik galaxis, megnyom a sötét erő, 
halmazati büntetés, apály, dagály, na
gyobb tengerük van, lehet, hogy folyé
kony nitrogénből, savas eső, cianidos lég, 
újfent a pörgés fényévekkel, párttitkár 
voltam, és próbáltam jóvá tenni. Nem va
gyok rossz ember. Tízezer kilométer ak
kor fényév volt, hetekig jött a vonat, hi
deg városok mellékvágányain állt, az 
Usszuri mellett, tigrist is láttam az ab
lakból, már ha azt a lukat annak szán
ták, föl északra, télen, aztán nyugat
ra, zsidók földjén át, Sztálin a zsidóknál 
Birobidzsánban, aztán nagy tó mellett, 
sósivatag, hosszan, hosszan, durvasággal 
tetézve, mennyi papír, vizsgaarc, kémlelő 
tekintet, szőkét, kékszeműt is akkor lát
tam először, nemigaz, a Gl-ok, mondták a 
neveiket, dzsödzsödzsö, féltünk tőlük, pe
dig adtak cigit, rágót, paradicsomkonzer- 
vet, volt, amelyik szivarozott, milyen fi
nom volt a szaga, mi is, pedig, a szovjet 
vendégnél csak a magyar csinovnyik volt 
szenvtelenebb, attól vártunk volna mást 
is, mint fecskefüstöt, jó szót, kis összetar
tozást, de nem, világforradalmas duma, 
egyenlők társadalma, piramis, Károly

minivizor-méretű párttitkár-szemüve- 
gén viliódzott a láng, Rózsi arra sandí
tott, lefülelte, hogy csak fél szemmel néz, 
nehéz ügy, világvége, egy láng, egy férfi, 
félméterre tőle, biztos, hogy román, vagy 
valami. Neki: mindegy. Elvtárspajtás. 
A cipőjén látszik, meg ahogy tartja az ön
gyújtót, ez az orientálasszony hasonlít a 
Csonkánéra a szovátai büféből, akinek a 
szép fehér lábahúsát a balogbátyám hogy 
szerette fogdosni még kilencvenévesen is. 
Ha elvette a tehetséget, miért nem vet
te el a kévánságot is. Cipője orrát nézte. 
A kitaposott skárpi látott karón varjat, 
frakciózást, pálfordulást és árulást dögi
vei, talán nem kellett a testvérére valla
nia, anyját feljelenteni, de. Ma már a fia 
az úr, ennél is lehetett volna a fiú, biztos 
volt fia. Volt igen, híres volt, szó esett róla 
a tévében is, színésznőkkel erőszakosko
dott, popszakmai feleségekkel.

A nappali sötétben jobban látszanak a 
dolgok. Hogy nem fújja el a menetszél ezt 
a kis lángot, miért figyel a szeme sarká
ból, özvegyasszony vagyok, túl a 
kévánságon, úgyis vége lesz a világnak, 
fázom, azt mondják, ha egyszer a város
ban megint háború lesz, akkor a metró
alagút jó lesz óvóhelynek, de ott nagyon 
sötét és nagyon hideg lesz, mint ahogy 
itt, ebben a falusi temetőben is nagyon 
sötét és nagyon hideg van, és őrjöngenek 
a madarak és a hópárducok lefekszenek, 
és a kankutyák viadalra sem méltatják 
egymást, falkában kergetőznek félelmük
ben és a szélzúgásba patkányhangok ke
verednek, itten nincsen rozsomák, me
nyét igen, túlélhetetlen, mintha éjfél 
volna, alig harangozták el a delet, na jó, 
még egy tányér levesre volt ideje, mázas 
tányér, alpaka kanál, nehéz, alig tudta 
annak idején megszokni, nevettek rajta. 
Oroszul pár szót, eleinte, aztán ez a 
nyelv, máig a nevemet sem tudják, csak

adták e másikat. Körös vagy Küküllő, 
nem mindegy, Incheon vagy Kimchaek, 
nem ugyanaz, koreai kommunista nem 
pont román kommunista. „Romániai”, ja
vított Károly félmosollyal, persze csak 
menetközben, gondolatban. Csonkáné 
lábahúsa, lakomái kutyahús, macska já t
szik egérrel, ízkínzás. Fogja meg az ege
ret, ezekben semmi szégyenérzet nincs, 
csak azért, mert nagy szomszéd, azt sem 
tudják, na jó, kicsit tudják, hogy kik vol
tak a japánok, de nem annyira, mint mi
kor elvitték a zsidókat, a Spielmannékat, 
nem a japánok, hanem a németek, a 
csendőrök, gyarmatiak voltak, székesfe
hérvári csendőrkerületből, talán, ők csi
nálták valójában, az a szőke, naná, hogy 
kékszemű, csak nézte. Németjuhászok 
csaholtak, de akkor nem sötétült el, mint 
most itt, viszont, szerencsére, a marhava
gonok olajozatlan kerekei itt most nem 
csikorognak, pedig hogy csikorogtak 
Habarovszk és Omszk között, mert ő nem 
jöhetett a tűzszünet után a különvonat- 
tal, csak a táppal, a tehervonat hozta a 
felszerelést, amit nem hagytak ott, mert 
a röntgengépeket nem hagyták ott, és 
Imre is vele jött, nem akarta hagyni fáz
ni, meg a papírok miatt is, de együtt fáz
tak. Sokáig. Libát vágni vándoroknak, 
nagy luxus, azt egy időben még a pártel
látón keresztül sem lehetett, volt idő, 
hogy egy kankós disznó nem sok, azt 
sem, csirkét, kacsát, semmit. Csinált egy
szer gyöngytyúkot szójapirében, csak gri
maszoltak, a sarat nézegették a gumi
csizmás lábukon, beretvaként nyitották a 
bicskát és nem féltek használni. Telepen 
éltek, malacot heréitek, szódzsut ittak 
vagy kokojzapálinkát, nem zörög, pedig 
szél van, magukból kivetkőzött madarak, 
kozmikus menetszél, egy román kommu
nista, romániai, gondolta Károly, megfek
tetett, megfeketedett hótigris, csaholó
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kutyák, patkányvinnyogás. Aztán akasz
tottak. Előbb zendültek, aztán akasztot
tak, még jó, hogy nem lett igazságügyi 
orvos, csúnya dolgokba’ kellett volna, 
vagy mikor elvettek mindent, egyetemet, 
iskolát, a nyelvet akarták, a történelemét 
és irodalmat, amit már aligis, és száj- 
hagymány, a gyengék menedéke. Még 
eleinte voltak németek meg zsidók, míg el 
nem adták mind, aztán már csak mi ma
radtunk. Meg ó'k. Kinek drukkolsz foci
ban, az számított, vízválasztó, mondták, 
pedig mit számít az ehhez az űrutazás
hoz képest, ezzel az ázsiai asszonnyal, 
aki nem is biztos, hogy koreai, bár viet
nami nem lehet, nemcsak mert nincs raj
ta kúpkalap, túl fehér meg túl öreg is 
hozzá, ez az ember is túl öreg, bár vonzó, 
főleg a szemüvege meg a lángja, ami nem 
is tudom, mért nem alszik ki a menetszél
ben, érthetetlen, régi öngyújtó, a GI- 
oknak volt ilyen, Camel cigi, nem füst
szűrös, Camel és Lucky Strike, van egy 
szélvédője, állja a kozmikus menetszelet. 
Vagy az isten őrzi a lángot, de nehogymár 
keresztény legyen, vallásos keresztény, 
mint a nővére, aki délre ment, évente, ta 
vaszünnepkor ír levelet. A menetszél eny
hült, a madarak csihodtak, a kozmikum 
visszaváltott rettenetesből, s jött egy 
fénysugár. Pestisszobor kéne, vagy kor
mozott üveg, félve néztek, mindketten 
öregek, az égre, megjelent a nap széle a 
hold mögül, visszajön minden, a madár
dal, a megélénkülő hópárduc, az Usszuri 
mellett a kietlen síkság, a brutálvonat, a 
vezényszavak oroszul, gúnyos mosolyok, 
csizmasarok-csapkodás, de nem olyan 
csizmák, mint nálatok, hanem széles szá
rú, félre taposott, generációk hordta dur
ván foltozott. Rizst szedni combig vízben 
se Dobrudzsában, se Dongmakgol mellett 
nem leányálom. Mostmárse. Bár akkor 
még, fiatalon, hajladozva. Ma meg azt fi
gyelni, mit mond a tévében a távgyógyító, 
meghülyültek, feladták az egyenlőségesz
mét, elvonult a vihar, ami természeti je
lenség, 99 évente van rá igazi esély, jó, 
hogy a benzines öngyújtó fénye mind a 
háromnegyed órát kibírta, biztos, feltöl- 
tötte előtte, biztos, jó férfi volt fiatal ko
rában, biztos, erős volt a karja, a lába, a 
hímvesszeje. Szép gondolat. Ilyenkor, mi
kor az állatok, akárha isteni érintésre, 
lenyugszanak, bárány és oroszlán, kar
valy, keselyű és balkáni gerle, lenyugsza
nak és sínre áll a világ. Sínre, amin visz
nek megsemmisítő táborba, frontra, 
elárasztott rizsföldre, Habarovszkból 
Omszkba, Vinnyicából Ivano-Fran-
kovszkba, téglagyárból Auschwitzba. 
Elült. Visszatért a nyár, Károly Eun-Hee 
felé nyújtotta a borosflaskáját, koronazá- 
ras, de Eun-Hee nem hederített, már a 
harmadik cigerettáját szíttá, azzal bez
zeg nem kínálta, nem is kellett volna, ő, 
ha szí, füstszűröset szí, ez meg mezítláb, 
valósi, ahová valósi, romániai, gondolta, 
nem érdekes, átvészelték a repülést, sí
nen repülést. Felálltak, Károly biccenteni 
próbált, Eun-Hee nem reagált, Eun-Hee 
elindult délnyugatnak, Károly pedig 
északkeletnek, ki a temetőből, el a fele
ség sírjától, amin ketten üldögéltek, míg 
a madarak, mindketten kapizsgálták, mi 
a minden. Ami semmi. Mu: ^

MADELEINE DE SCUDÉRY

G yöngéd térképe
Clélie, római történet
(részlet)

Bizonyára jól emlékszik ön, hölgyem, 
miként kérlelé vala Herminius Clélie-t, 
hogy emez tanítsa meg számára, miként 
lehetséges Új-Barátságból Gyöngédbe el
jutni úgy, hogy mindenekelőtt ama legel
ső városból kiindulván kell nekivágni az 
útnak, mely e térkép legalján található, s 
mely helységből a többi városba is meg le
het érkezni.

Gyöngéd térképe

Hisz Clélie rajzának a jobb megértése 
végett ön észreveheti, Clélie úgy képzel
te el, mi három különböző okból kifolyó
lag lehetünk gyöngédek: elismerés, hála, 
avagy vonzalom folytán; s ez a tény volt 
az, mely arra kényszerítette Clélie-t, hogy 
Gyöngéd e három városát amaz három fo
lyó mentén helyezze el, melyek e három 
nevet viselik.

S ugyaneme okokból kifolyólag Clélie 
három különböző útvonalat jelölt be, ame
lyeket követve e városba meg lehet érkezni.

Tudniillik ugyanazonképpen miként a 
jón-tengeri Cumae-t megkülönböztetjük 
a türrhén-tengeri Cumae-től, Clélie tér
képén Vonzalom-Gyöngédnek, Elismerés- 
Gyöngédnek és Hála-Gyöngédnek hívjuk 
e helységeket.

De mivel, miképpen jól föltételez
te mindezt Clélie, amazon gyöngédség
nek, mely a vonzalomból születik, sem
mi egyébre sincs szüksége, mint pusztán 
önmagára, Clélie, amint, hölgyem, ezt ön 
is szemrevételezheti, egyetlen falvat sem 
helyezett el ezen folyó, a vonzalom men
tén, minthogy e folyó oly sebesen száguld 
és áramlik, hogy partjai hosszában nem 
szükségeltetik meghálnunk s hajlékra ta
lálnunk, ha Új-Barátságból Gyöngédbe 
óhajtunk megérkezni.

Ám korántsem ugyanez a helyzet, ha 
Elismerés-Gyöngédbe szeretnénk érni, 
mivel Clélie szemfüles módon ugyanany- 
nyi falvat helyezett el a térképen, mint 
amennyi apró és nagy dolog hozzájárul
hat ahhoz, hogy mindaz, amit Clélie az el

ismerésen alapuló gyöngédségen ért, meg
születhessen.

Láthatja, asszonyom, hogy valójában, 
Új-Barátságból egy olyan helyre érünk, 
amit úgy hívnak, bogy Nagy-Lélek, mint
hogy innen kezdődik általában az elis
merés; ezután láthatja ön Szép-Versek, 
Bókoló-Üzenet és Szerelmes-Levél kelle
mes falvait, melyek a nagy lélek legmeg- 
szokottabb cselekedetei egy barátság kez
deteinél.

Ezt követően, annak érdekében, hogy 
hathatósabban haladjunk utunkon, ön 
Őszinteséget, Tágszívűséget, Becsületes
séget, Nagylelkűséget, Tiszteletet, Pontos
ságot és Jóságot vételezheti szemre azért, 
hogy megtudjuk, nem létezhet igazi elis
merés jóság nélkül, s hogy nem érkezhe
tünk meg Elismerés-Gyöngédbe ebből az 
irányból, ha nincs birtokunkban ez az ér
tékes tulajdonság.

Továbbá, hölgyem, vissza kell térni, Új- 
Barátságra, hogy láthatóvá váljon, melyik 
úton fogunk tovább utazni innen Hála- 
Gyöngédbe.

Nézze meg tehát, kérném, miként kell 
előbb Új-Barátságból Szívességbe menni; 
ezután pedig abba a falucskába, amelyet 
Engedelmességnek hívnak és amely egy 
másik faluval érintkezik, amelynek Apró- 
Kedveskedések a neve.

Láthatja, asszonyom, hogy innen 
Szorgalmatosságon kell áthaladni azért, 
hogy megértsük, mi nem győzünk betel
ni azzal, ha csupán néhány napig létez
nek számunkra eme apró gondoskodások, 
amelyek annyi hálát eredményeznek, ha 
szorgalommal visszük véghez őket.

Ezután, miként megszemlélheti, egy 
másik falun kell keresztülhaladni, me
lyet Buzgóságnak hívnak, minthogy nem 
szükséges azonképp cselekedni, mint né
mely túl nyugodt ember, ki sohasem siet, 
bármennyire is kérleljük őt, s ki képtelen 
arra, hogy eleget tegyen ama igyekezet
nek, amely bennünket néha olyannyira 
ösztönöz kényszerítő módon.

Az elkövetkezőekben, miként ön meg
szemlélheti, Nagy-Szolgálatokon kell át
haladni, s avégett, hogy megjelöljük, mily 
kevés ember tesz ilyeneket, ez a falu ki
sebb, mint a többi.

Ennekutána Érzékenységbe kell eljus
sunk abból a célból, hogy megtudjuk: akit 
szeretünk, annak még a legkisebb fájdal
mait is át kell éreznünk.

Ennek utána, hogy megérkezzünk Gyön
gédbe, át kell haladjunk Gyöngédségen, 
mert a barátság a barátságot vonzza.

A továbbiakban Engedelmességbe kell 
elérkezni, mivel semmi sem kötelezi le job
ban a szívét azoknak, akiknek engedel
meskedünk, mint az a tény, hogy vakon 
engedelmeskedünk nekik.

S hogy végtére is megérkezzünk oda, 
ahova igyekszünk, át kell haladnunk 
Állhatatos-Barátságon, amely kétségtele
nül a legbiztosabb út ahhoz, hogy megér
kezzünk Hála-Gyöngédbe.

BRÉDA FERENC fordítása

Madeleine de Scudéry (1607-1701) a francia irodalmi manierizmus egyik legkiemelke
dőbb alakja. Művei: Ibrahim ou l’Illustre Bassa (4 kötet, 1642); Artaméne ou le Grand Cyrus 
(1649-1653); Clélie, histoire romaine (a francia irodalom legterjedelmesebb francia folyam
regénye: 10 kötet, 1654-1660); Almahide ou l’esclave reine (8 kötet, 1660); Mathilde dAguilar, 
histoire espagnole (1667), Morale du monde ou Conversations (10 kötet, 1680-1682).
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TÓTH MÁRIA
Kisjézus inge
(részlet)
Folytatás előző számunkból

A plébános ezen az estén megtette azt, 
amit soha nem tett meg máig, bekopog
tatott az öreg házvezetőnőhöz, és szin
te suttogva kérdezte: leülhetek ide, az 
ágy szélére? Az éjjeliszekrényen lámpa 
égett, azt az öreg nő minden este meg
gyújtotta, mert félt a sötétben. Golyvás 
Erzsi néni felhajtotta a paplan szélét, és 
azt mondta, ide, kisfiam, jöjjön csak. Már 
régen bejöhetett volna. Az öreg nő letol
ta a plébános pizsamanadrágját és gya
korlott mozdulatokkal bepásszintotta a 
péniszt a hüvelyébe. A plébános minden 
ízében remegett, sose ismert nedvessé
get és forróságot érzett. Golyvás Erzsi né
ni a párnája alól fehér kendőt húzott elő, 
azt, amit vasárnap a templomban a fején 
szokott hordani és ráborította az arcára, 
időtől ráncos nyakára, jelezvén, hogy bi
zony a lelkűk nem közösül. Golyvás Erzsi 
néni azt suttogta a plébánosnak, simo
gassa, bögyörgesse a mellbimbókat, az 
felébreszti bennem a nőt. A plébános vak
tában engedelmeskedett, ám a feszes 
mellbimbók, ahogyan nőttek, keményed- 
tek a keze alatt, az ujjai begyén, nagy iz
galommal töltötte el. Golyvás Erzsi néni 
utasítgatta, húzogassa egészen ki, mie
lőtt belémhatol, az nekem nagyon izgal
mas, jó érzés. Jó volt ez mindkettőjük
nek, a papnak izgalmas érzés. A plébános 
életében először most közösült nővel, s 
egy idő múlva azt érezte, hogy a női hü
vely görcsösen ráfonódik a péniszére, ala
posan megszorítja. Az öreg nő felkiáltott 
és bejelentette, most, most élvezek el. S 
ettől a szorítástól a papnak heves mag
ömlése támadt. Csak annyit kiáltott, ne
kem végem van, végem van. S a nő keze 
rácsúszott a férfi ülepére, nyomta befelé 
és utasította is, ne, ne vegye ki, nekem az 
egy jó érzés, ha bennem marad.

Kint tavaszvégi szél fújt, betévedt a 
parányi szobába is, lehűtötte a testüket. 
A nő lerúgta magáról a paplant, most 
már összefonódva csak ketten voltak s a 
pap érezte, hogy a pénisze újból, újból da
gad, feltöltődve női hormonokkal, az em
beri test érezte, mi a dolga. Ezen az éj
szakán ez kellett nekik. Ez volt a világ 
rendje. Az aktust többször is megismé
telte. Hajnalra Golyvás Erzsi néni elpil
ledt és a plébános kisurrant a szobából. 
Nyitott szemmel feküdt az ágyán, nem si
etett be a fürdőszobába, mert nem érzett 
piszkot magán. S a plébános, ahogyan ott 
aléltan, félszendergésben leledzett, volt 
benne egy leírhatatlan férfibáj. Úgy aludt 
el, hogy észre sem vette.

Golyvás Erzsi néni reggel hétkor a 
kendő mögötti arcára nézett rá, úgy is kö
szöntötte:

-  Dicsértessék!
— Mindörökké, ma bemegyek a vonat

tal Aradra -  s amíg reggelizett, lágy to

jást, pirított kenyeret vastagon megken
ve vajjal és cukor nélküli kávét, eszébe 
jutott, hogy a házvezetőnő minden vasár
nap áldozik, de még sose járult szentgyó
náshoz. Most kérdőre vonta:

-  Látom, Erzsi néni, hogy maga min
den vasárnap áldozik, ott ül az első pad- 
ban, és szépen kijön elém áldozni, de én 
még magát sose gyóntattam.

Az öreg nő finomkodó mozdulatokkal, 
kis rágásokkal fogyasztotta ugyanazt a 
reggelit, amit a plébános, és elhárítással 
emelte meg egyik keze fejét.

-  Tényleg nem gyónok soha, mert nincs 
mit... Én sose vétkezem.

A plébános nem gondolt az éjszakára, 
amikor végeérhetetlen megmerült ebben 
a női testben, hanem mondta a magáét.

-  Hát maga utóvégre nem szent, Erzsi 
néni, egy-egy bocsánatbűnt azért elkövet 
maga is.

Az öreg nő szinte felkiáltott:
-  Nem, nem, én aztán soha. Plébános 

úr, mi legyen az ebéd?
A pap nem töprengett sokat, rávágta:
-  Csináljon rizzsel, reszelt répával töl

tött zöldpaprikát, kevéske paradicsomlé
vel hígítsa fel, igen, és előtte legyen kö
ménymagos leves tejföllel, de amúgy 
üresen...

A házvezetőnő rábólintott, s ő egy
általán, de egyetlen pillanatra se gon
dolt az éjszakai közösülésre, ő a kendő 
mögötti arcát mutatta fel. S ez így volt 
rendjén, ha már belevágtak egy újabb 
hétköznapba.

A plébános szerette a Maros alsó folyá
sát, ahol a folyó imitt, amott kiszabadul a 
medréből, be a szántóföldekbe, és nedves
ség árasztja el a bokrokat, a növényvilá
got, s a vizes szag megtölti az egész vidé
ket, egészen a hegyek lábánál kanyargó 
útig. A pap meg sem állt a Minoritákig, a 
rendház ott volt a székesegyház mellett, 
az egyházé volt az óriási udvar, az irodák 
és a kultúrház. Oláh Tibor esperes egy 
nagy fotelben ült az aradi korzóra nyíló 
ablak előtt, a városi korzó zaja felszivár
gott hozzá.

— Dicsértessék!
Az esperes elhízott arca mosolyra nyí

lott.
-  Mindörökké! Hát mi van magával, 

kisfiam, elfelejtkezett bejelentkezni te
lefonon. Foglaljon helyet — és lábával a 
másik fotelt arrább tolta, vele a nappal 
szembe.

A pap szinte beleroskadt a bársonnyal 
bevont fotelbe és kifakadt.

-  Esperes úr, nekem befellegzett, ne
kem végem van, az éjszaka bementem a 
házvezetőnőmhöz, és szeretkeztem vele, 
belehatoltam és hajnalig úgy maradtam, 
egyik szeretkezés követte a másikat... -  
Arcát a két kitárt tenyerébe temette.

Az esperes, aki világfi volt, elegáns 
házat vezetett, a rendház konyhájában 
ínyencfalatokat főztek, sokára azt mondta:

— Isten ments, hogy ezt bevallja a püs
pökünknek is, mert ő bezzeg nem lenne 
megértő magához, ő az egyház dogmáit 
hirdeti. Ért engem?

A cigány, 2013
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A pap rábólintott, és meglepte, hogy az 

esperes hirtelen felnevet.
-  Nem mintha ő ezt nem tudná, mint

ha maga lenne az egyetlen vétkező' pap. 
A test ördöge munkál egészen belül, nem 
hagy nyugton.

Az esperesnek a pap már panaszkodott 
kínzó, erotikus álmairól, de Oláh Tibort 
mindez nem lepte meg. A második világ
háború alatt a Notre Dame de Sion zárda 
gyóntató papja volt.

Ez most eszébe jutott a papnak is.
— Az Isten szerelmére kérem, beszéljen 

az apácák gyónásairól, maga, esperes úr 
sokat tudhat a nőkről...

Az esperes nem siette el a választ, de 
rendre utasította a sápadt arcú papot. 
Kioktatta.

— De hiszen van gyónástitok... — ősz 
hajú fejét odanyomta a fotel karfájához. 
A hangja szinte suttogóvá vált.

-  Volt ott egy francia tanárnő, az 
Evangélina nővér, az kérem szépen, fran
cia nő volt, tetőtől, talpig az. Onnan, a 
francia rendházakból hozták őket ide, 
Aradra. Művészet volt, ahogyan főz
tek, ahogyan egyes horgolótűvel csip
két horgoltak. Én minden délben ott ebé
deltem, náluk. Aztán szegény kislányok 
jöttek gyónni, hogy Evangélina nővér 
megint megcsípte őket az álluk alatt, li
la volt a bőr. A végén szólnom kellett er
ről Kasztilia apátnőnek, hogy járjon a 
csipkedés végére. Maga, kisfiam, olvasta 
Diderot Apáca című regényét?

-  Nem, nem olvastam...
Az esperes felállt és levette a regényt a 

könyvespolcáról, ott volt a keze ügyében, 
és átnyújtotta a papnak.

— Na, olvassa csak el ezt a könyvet, én 
már többször átlapoztam. Nagy élmény 
volt számomra. Tudja, mit írt le a 18 éves 
Goethe? Ördögök vagyunk, saját magun
kat űzzük ki a Paradicsomból. Ide hall
gasson, aki arra gyanakszik, hogy a leg
bensőjében ott lapul egy ördög, az máris 
elszánt rá, hogy azt kiűzze onnan...

A pap felnyögött.
-  Jézus Mária, de mi lesz velem, mi 

lesz az éjszakáimmal?
Az esperes tiltakozott.
— Ne kérdezzen ilyesmit tőlem! Miért, 

az ortodoxok nem házasemberek, a lu
theránusok is, csak annyi, hogy az orto
doxoknak csak egyszer szabad megnősül
ni. A katolikusok dogmái kissé merevek, 
kétezer év óta nem változtak. Gondoljon 
a Tízparancsolatra, ami a gyónó ember 
alaptétele. Most, a XX. században már 
mennyivel több a bűnlehetőség, s azokra 
rá se pipálnak az emberek... Szajkózzák 
a Tízparancsolatot. Ide hallgasson, kisfi
am, az ördögűzés terepe nem a pokol, ha
nem maga az emberi test és lélek. Freud 
ezt az ördöggel való viaskodást kísértés
nek fogja fel. Nem Goethe Faustja mond
ja ki: oly szép vagy, pillanat, maradj ve
lem... Tanuljon meg bánni a leikével, a 
hitével, alkalmazza az önfeloldozást, ért 
engemet, ugye?

A pap felfogta, hogy az esperes ugyan
ezt mondta neki, mint Rubicskó atya, a 
radnai rendházban. Ó egyfolytában ke
reste a letisztult lelkét, de a test nem en
gedett a jogaiból, a férfitest hormonjai ke
ményen dolgoztak. Most már képtelen

Ö n a rc k é p , 2014

lemondani a közösülésről, tudja és tudja, 
hogy újra be fog nyitni Golyvás Erzsi né
ni szobájába s a kendővel borított női arc 
oda adja a testét neki.

Az esperes meghívta a papot ebédre, 
azt mondta, sajtos tekercs lesz friss spe
nóttal. Ebéd után a pap az aradi korzón 
bement egy nagy üzletbe és jókora csipke
kendőt vett az öreg nőnek. A mögé aztán 
alaposan elbújhat. És már alig várta az 
éjszakát. Tegnap még arra gondolt, hogy 
a szeretkezésből nem csinál mindennapi 
szokást, néha, ha már nem bír uralkodni 
magán, bemegy az öreg nőhöz. Ez a teg
nap gondolata volt, ma már nézte a vo
natfülkében a pucér női térdeket, kacér
kodott velük és tudta, hogy ma este újból 
bemegy a nőhöz.

A papiakban a plébános direkt a ház
vezetőnő szobájába tartott, a kendőt le
tette a párnájára. Ezt nem kívánta kom
mentálni az öreg nőnek, de finom gesztus 
volt. A konyhában csak annyit mondott 
az öreg nőnek, hogy ő a Minoritáknál 
ebédelt, hívja fel vacsorázni, amint főzött.

Amikor a plébános felkereste a varró
nőt, az már nem egy banális vizit volt, hi
szen a plébánosok a vízkereszti házbe- 
szentelő után nem túl gyakran vizitálják 
a hívőket, az egyház évszázadokon át sze
mérmesen tartózkodó volt és maradt.

A plébános az állomásépület hát
só bejáratánál lépett be a házba és fel
ment a széles, kövekkel kirakott lép
csősoron, becsengetett a 2-es lakásba 
(mindezt Jalgóczy Ilikétől tudta ilyen 
pontosan), s ez már egy isteni indíté
kú találkozás vala, mert a dolog elkez
dődött, és azzal, hogy Istent nem ruház
hatja fel akárki. Ergo a varrónő, varrónő 
volt tetőtől talpig, de már Istentől kisze
melt perszóna. A pap a lépcsőkön fölmen
tében arra gondolt, Uram, mentsél meg 
az Önsajnálattól. A plébános nem foga
dott el a varrónőtől se teát, se kávét, min
den szösszenet nélkül, azonnal rátért a 
lényegre, a Kisjézus ingének a megrende
lésére. Az ablakok a peronra nyíltak, ott,

ahol éjjel-nappal vonatok közeledtek, az 
ablakpárkányok tele s de tele voltak va
dul burjánzó muskátlikkal, s a tömény 
virágmennyiségnek fanyar-édeskés sza
ga volt, az terjengett az egész lakásban. 
Éz a találkozás a plébános meg a varró
nő között késhegy-séta volt, nem lehetett 
megkerülni, végig kellett sétálni rajta. 
Ez fájó volt, ám elkerülhetetlen. A plébá
nos nem kerülte meg a témát.

-  Remélem, maga, asszonyom fölfog
ja, hogy a feladat isteni eredetű, maga ki 
volt szemelve erre a feladatra s ha elvál
lalja, magával egy csoda fog történni.

A negyven körüli, kis filigrán nő felne
vetett.

-  Tréfál velem, plébános úr? A csodák 
nem mindennaposak itt az állomásépü
letben.

S ahogyan ott ültek, egymással szem
ben a régimódi, masszív székeken, amit 
az anyósától kaptak, a varrónő kimondot
tan szépen formált arcáról lerítt a szédü
letes unalom és szomorúság. Közel volt a 
negyvenhez és vele soha, semmi érdem
leges nem ment végbe. A haláltól és az 
élettől való félelme átcsapott fájdalom
ba. Külön bejáratú keresgélés volt az övé. 
Amikor teljes egészében felfogta, hogy 
mire szentelte őt ki a plébános, az első 
pillanatban tiltakozni akart, de aztán 
várakozási időt adott magának. A lehe
tetlent kell akarni, hogy elérjük a lehet
ségest (Szofoklész). Ünnepekre elment a 
templomba, de nem gyónt, nem áldozott, 
ő ott, a kis templomban főleg mutogatta 
magát a kliensei előtt. Ez jó hatást vál
tott ki, valami kis járatlan út vezetett el 
a varrónő leikéhez.

A végén a varrónő kibökte:
— Plébános úr, lássa be maga is, hogy 

ez egy szokatlan rendelés, nem nagy 
kunszt megcsinálni, de akkor is szokat
lan.

A pap rezzenéstelenül ült a támlás szé
ken, jelenlétével megtelt az egész szoba.

— De hiszen maga már sokszor varr
hatott keresztelői ingeket, ahogyan han
goztatja, nem nagy kunszt megcsinál
ni, persze én tudom, hogy a keresztelői 
ing jelkép is, Isten ezt köti az orrunkra, 
hogy a születésben egyenlőek vagyunk, 
de Istent ruházni valami szentséges tett. 
Meglátja, ha elvállalja, munka közben a 
lelke egy átváltozáson fog végigmenni.

Egy sort hallgattak, elfonnyadt fény
nyalábok viliództak a falakon, ez a kinti 
világból tódult be ide, mert a nap vissz
fénye küldött a vonatok ablakából. A plé
bános jól látta a varrónő korai öregség
től meglegyintett arcát, ami szomorú 
volt és arra gondolt, semmi se tesz olyan 
naggyá bennünket, mint az elszenve
dett fájdalom s ezt ő egy francia szer
zőtől olvasta valamikor régen, s ezek a 
varrónőszerű perszónák már csak vidé
ken élnek, járják körbe magukat, s ez 
olybá tűnik, mintha valaki ott felejtette 
volna őket a halál beálltáig. S a plébá
nos magáról is megsejtette, hogy ő is egy 
ilyen furcsa, vidéki ősember. Egy kicsit 
Buddhára hasonlít, ő sose állít és sose 
tagad semmit. Ilyen férfivé nőtte ki ma
gát ez az izmos, egészséges, túl egészsé
ges fiatal férfi. Az üdvözülés házirendje 
szerint élte napjait.
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KOVÁCS KRISTÓF 
Szerelmeim
Drága E.! Ha látod a Megyeri híd közönséges csúcsait, 
akkor mindjárt megérkezünk.
Nem szoktalak meg. Jobb volt, amíg csak te jöttél, 
és nem együtt utaztunk. Nem eredmény egy pálya
udvar, egy kijelölt szakasz, ingyen lakás. Vagy bárhova 
érkezni meg. Nem tudnál már úgy ülni rám, hogy 
ne nyomj valahol. Azért mindig magamhoz húztalak,

végül is senkid sincs.

Szál törölközőben flangál a folyosón. Észrevesz. 
Tőlem mintha egyáltalán nem tartana.
Csak ez az ütemtelen vízcsobogás, amitől már nem 
fogok tudni aludni. Hová kellene gondoljalak 
édes, vagy minek-minek.
Szárazra törli a hátad valaki, 
valamelyik éjszaka úgyis felszívja az esőt, 
és az utcákat újra megismered.
Futni mész a ligetbe, amíg én 
túl cukros léket iszom. Ennyi van.
Miről fogunk beszélni ezután, 
ekkora különbségekkel.

Szándékosan drága kocsmákba járunk, 
ne ismerjenek fel.
Megbeszéltük, hogy egyik nap leisszuk magunkat, 
hogy kiderüljön, miért nem szeretsz.
De soha nem jössz, hogy ismeretlen 
lányok nyalják a nyakam hugyozás közben.
Az ijesztően szép női kézírásokat olvasom 
a falon.
Véletlenül kihallgatott sírás.
Azt mondta, jövő héten házasodjanak össze,
Vagy hagyják az egészet. Elvált, két gyereke van. 
Nincs ideje várni.

Nekem csak várni van.

A tegnapira mindennél jobban emlékszem. 
Felismerne és felismerném, ebben biztos vagyok. 
Neki még neve is volt.

Amíg nem
Amíg nem épült ki az autópálya, 
választásunk sem volt.
Most viszont néha a régi utakat használjuk,
hogy ne csak névről ismerd a köztünk lévő városokat.

Naponta van az a húsz perc, amikor már alig látunk, 
és a lámpák még semmit nem érnek.
Mellébeszélek, ne lásd, hogy jó lennél nekem.
Megkérdezem, hogy szerinted miért nem tudok 
futni álmomban, milyen lenne máshol élni, 
beszélek régi nőkről, hogy az egyik a bőrére száradt 
spermafoltokkal ment a kórházba, gyerekeknek felolvasni.
Meg arról, hogy kiskoromban raliversenyző akartam lenni, 
de félek, a mozgólépcsőn is csak felfelé merek nézni.
Aztán kedvenc köteteim egyre inkább elavult tartalmát

hasonlítom magamhoz,
hozzád, hogy a múlt nyáron én is voltam szerelmes,

mégis csak annyi maradt,
hogy a „hűvös csempéhez szorítom a hátam, wc-láncba

kapaszkodó szeretet.”
Máig érzem, ez csak amolyan látszat. Mint a vigyázzban álló

kilométereket.
Pedig már rég nem kötöm számokhoz vagy mértékegységekhez

a múltat.
Hogy mi, mennyire. És belegondolok, hogy gondunk lesz.
Lesz. Ha megszeretsz.
Ha folyton egymáshoz tartunk majd, abból nem lesz otthon. 
Leírom csak, mert én sem hiszem, hogy ezeket most neked mondom.

Ezt nem kellene
Még jó, hogy hetente átrendezed a szobád.
Csak megjegyzem. Meg azt is, hogy napok óta 
eszpresszókkal tartom össze magam, amúgy sem 
tudom, mit szeretnék kialudni. Itt a külvárosban 
előjön minden komplexusod, ezért megyünk mindig 
beljebb esténként. Befogadnak, szeretnek. Végül 
egyenlőnek érzem magam veled. Még jó, hogy 
hetente átrendezed a szobád. És mintha 
mondani akarnék még valamit, igen, 
hogy így nincsenek többé nyomok.
Ez jó lenne. Ne unj meg, mondom. Szép vagy, 
csak szebb, amikor másra nézel.

KilometriK
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KISS NORA TITANILLA
A szemekben lakó ember
A szemész semmit sem talált.
Megnézte még egyszer a biztonság és a 

páciens kedvéért, de sehol semmi. A szem 
ép és egészséges, azt sem nagyon tudja 
elképzelni, hogy ez a férfi, aki olyan két
ségbeesetten rontott be hozzá, mintha az 
élete múlna a vizsgálaton, valóban homá
lyosan lát.

-  Pedig így van -  mondta a férfi dühö
sen. -  Alig látok.

-  Mióta van ez így?
-  Régóta.
-  Miért most jött el először?
-  Számít ez?
A szemész sóhajtott.
-  Az egész miatta van — mondta hal

kan a férfi.
-  Miatta? — kérdezett vissza a szemész.
A férfi elfordította a fejét. Sosem né

zett az emberek szemébe, ez a vizsgálat 
is kínszenvedés volt neki.

-  Igen, miatta.
-  Ki miatt?
-  Az ember miatt, aki...
Habozott. A szemész bolondnak fogja 

tartani, ahogy mindenki más is bolondnak 
tartotta, akinek valaha is beszélt róla. 

-Aki?
-  Aki a szemekben lakik.
A szemész szeme elkerekedett. Nem 

mondott semmit, nem is kérdezett.
-  Igen — mondta a férfi ingerülten, mert 

bár nem látta a szemész döbbent arcát, a 
csend jelentését világosan értette. Sokszor 
hallotta már ezt a csendet. -  A szemekben 
lakó ember tehet az egészről.

-  Értem -  mondta a szemész.
-  Dehogy érti! -  csattant fel a férfi.
-  Akkor talán magyarázza el!
-  ígérje meg, hogy nem nevet ki.
-  Nem nevetem ki.
-  Mindenki kinevet.
-  Én nem. Én az orvosa vagyok. Az a 

dolgom, hogy a végére járjak a problémá
jának. Tehát ez a bizonyos ember, aki a 
szemekben lakik...

A szemész várt, a férfi megenyhült, és 
belekezdett.

-  Ott van mindenhol, minden egyes 
szemben, amelyikbe belenézek. De már 
jó ideje nem nézek bele egyetlen szem
be sem. Ezért járok lehajtott fejjel, ezért 
nem néztem bele a maga szemébe sem, 
mikor kezet fogott velem.

-  Rendben. Szóval, ez az ember...
-  Nincs rendben. Az egész életemet fé

lig csukott szemmel töltöttem, mert min
denhová követ ez az ember.

-  Nézze, elhiszem, hogy borzalmas lehet, 
de az a helyzet, hogy én semmit sem talál
tam a szemében. Sem embert, sem mást.

A férfi nem akart hinni a fülének. 
Nem tudott. Ott van. Az az ember ott 
van. Valakinek rajta kívül is látnia kell.

-  Pedig ott van a szememben.

-  Azt mondta, mások szemében lakik, 
és úgy követi mindenhová.

-  Igen, így volt. Sokáig mások szemé
ben lakott. De most átköltözött az enyém
be. Láttam ma reggel, mikor véletlenül 
belenéztem a tükörbe.

-  Csak véletlenül nézett a tükörbe?
-  Igen. Gyerekkorom óta nem nézek 

miatta egyetlen tükörbe sem, mert tu
dom, ha megteszem, ott lesz.

-  Érdekes.
-  Aligha. Maga nem tudja, milyen éle

tem volt. Milyen életem van. Mert ennek 
nem lesz vége soha, látom már, hogy ezen 
még maga sem tud segíteni.

-  Abban ne legyen olyan biztos! -  
mondta a szemész lágy hangon, hátha ez 
valamelyest megnyugtatja a férfit, de az 
csak még idegesebb lett.

-  Pedig biztos vagyok benne. Hogy is 
ne lennék biztos? Magának fogalma sincs, 
mit művel velem ez az ember. Először gye
rekként láttam meg. Nem emlékszem, 
hány éves lehettem. Furcsa, elmosódott 
alak volt az anyám szemében, ahonnan 
gyakran átköltözött apám szemébe is. 
Sokszor volt jelen egyszerre mindkettő
ben. 0  volt az első igazi, élesen, tisztán 
megmaradt emlékem. Rajtam kívül sen
ki sem ismerte a szemekben lakó embert. 
Kérdeztem a szüléimét, az osztálytár
saimat, a tanáraimat, még a szomszédo
kat is, sőt, később idegeneket is az utcán, 
de senki sem hallott róla, senki sem ér
tette, kiről, miről beszélek. A szemek
ben lakó embert csak én láttam. Ott állt 
minden szem közepén merev mozdulat
lanságban. Ahogy mondtam, szabályta
lan, elmosódott alak volt, nem ismertem 
fel. Eleinte apró volt, csak a körvonalai
ból tudtam, hogy ember. Nem féltem tőle, 
mikor még csak a szüleim szemében élt, 
megszoktam, elfogadtam, elviseltem, de 
az alak hamarosan átköltözött sok más 
szembe is, és követett, bárhová mentem. 
Egyre csak nőtt, az idő előrehaladtával 
nagyobb és félelmetes lett, és már nem 
mertem úgy nézni rá, mint azelőtt. Már 
sehogy sem mertem ránézni. Nem néz
tem rá, nem néztem a szemekbe, a sze
mekben lakó ember ugyanis addigra ott 
volt minden szemben, amely valaha rám 
nézett, és nem tudtam szabadulni tőle, 
csak ha becsuktam a szemem, csak ak
kor volt nyugtom tőle, vagy ha lehajtot
tam a fejem. Elfordultam mindenkitől, 
senkivel sem beszéltem szemtől szemben, 
soha nem néztem mélyen nő szemébe, so
sem néztem farkasszemet, sosem néztem 
egyenesen előre, mindig csak lefelé, lógó 
orral a cipőm orrára. Sosem néztem tü
körbe, nem láttam magam felnőni, csak 
fényképen. Gyerekkoromtól kezdve ke
rültem a tükröket, így mindent képes va
gyok megoldani nélküle, nincs rá szüksé

gem. Tükör nélkül fésülöm a hajam, tükör 
nélkül borotválkozom, tükör nélkül mo
sok arcot és fogat. Mindezt a rettegés mi
att, hogy a szemekben lakó ember az én 
szemembe is beköltözik, a félelem miatt, 
hogy ha tükörbe nézek, ott lesz az én sze
memben is, ott lesz bennem, a testemben, 
és talán nem költözik ki soha. Tanyát üt 
bennem, és én magam leszek majd a sze
mekben lakó ember, és mindenki félni fog 
tőlem, ahogy én félek tőle. Ma reggel elhi
báztam, és véletlenül oda néztem, ahová 
nem szabad. És ő ott volt. Csak egy pilla
natra láttam, csak az alakját, de ott volt, 
ő volt az. Tudom. És azért jöttem, mert...

-  Mert homályosan lát, mivel az egész 
életét félig nyitott szemmel élte.

-  Igen, ez az egyik ok. Van egy másik 
is, de azzal mégsem kezdhettem.

-  Csak mondja el az igazat! -  mondta a 
szemész, de már sejtette a választ, és félt, 
hogy egy másik osztályra kell vezényel
nie ezt a szerencsétlen, kétségbeesett, re
megő férfit.

-  Azért jöttem, hogy vegye ki!
-  A szemét?
-  Nem! -  kiáltott fel a férfi, de a követ

kező pillanatban már a szemeltávolítást 
is lehetséges megoldásként látta. -  Ót, az 
embert, vegye ki a szememből!

A szemész nyelt egy nagyot, alapo
san meg kellett gondolnia, mit mond. 
Megköszörülte a torkát, és azt mondta:

-  Tudja, én még nem csináltam ilyet 
azelőtt.

-  Nem érdekel. Bízom magában. Vegye ki!
-  Talán, hangsúlyozom, talán, van egy 

megoldás a problémájára. De előbb vála
szoljon néhány kérdésemre.

A férfi egyszerre izgatott lett, most 
végre megoldódhat az élete.

-  Ha jól értem, ez a probléma fennállt 
egész életében?

-  Igen, amióta csak az eszemet tudom.
-  Es ezt az embert mindig csak mások 

szemében látta?
-  Igen.
-  Tehát mikor belenézett valaki szemé

be, ott volt ez az ember?
-  Igen.
-  De a sajátjában sosem látta?
-  Sosem.
-  Mert a sajátjába sosem nézett? 

> » »  folytatás a 12. oldalon

Kiss Nóra Titanilla: 1986-ban született Szigetváron. A Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán végzett 2011-ben filmelmélet és filmtörténet—magyar 
szakon.
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> » »  folytatás a 11. oldalról

-  így van.
-  Egészen ma reggelig, amikor egy 

óvatlan pillanatban mégis odanézett, 
ahová nem lett volna szabad.

-  Igen.
-  Nos, akkor azt hiszem, tudom a meg

oldást. Igen, világosabb a napnál.
A szemész megvakarta a fejét, elővette 

a recepttömbjét és írni kezdett.
-  Mit csinál? -  kérdezte a férfi. Izgatott 

volt. Ez a szemész tényleg képes rá, hogy 
kivegye a szeméből azt az embert?

-  Itt van — nyújtotta a szemész a férfi 
felé a receptet. -  Váltsa ki ezt a szemcsep- 
pet, ez segíteni fog.

-  Egy csepp? -  kérdezte kissé hitetlen- 
kedve a férfi.

-  Igen. Ez a csepp a legjobb. Ez meg
oldja a szeme problémáját már egyetlen 
használat után.

-  És a többi szem problémáját?
A szemész elgondolkodott.
-  Nem. Sajnálom. A többi szemmel 

nem tudok mit kezdeni. De maga azért 
jött, hogy a saját szemét hozzam helyre, 
és ez a csepp arra való.

-  De ha ez az ember ott marad a többi 
szemben, akkor az enyém hiába jön hely
re. Akkor mit csináljak, ha a többi szem
ben továbbra is látom őt?

-  Azt javaslom, nézzen szembe vele!
A férfi dühösen, köszönés nélkül ron

tott ki a rendeló'ből, kezében a recepttel. 
Még hallotta, hogy a szemész utána kiált, 
hogy ne felejtsen el lefekvés előtt cseppen
teni a szemébe, reggelre tisztán fog látni.

Bár a dühe nem csillapodott, és a sze
mészbe vetett bizalma, minden szemész
be és minden emberbe vetett bizalma el
szállt, mégis kiváltotta a cseppet. Otthon, 
fürdés után, lefekvés előtt, az ágyán ülve 
kétkedve forgatta a kezében az apró mű
anyag üveget. Reggelre tisztán fog látni. 
Keserű mosolyra húzódott a szája, ahogy 
visszamondta magában a szemész sza
vait. Mindkét szemébe bőven nyomott 
a cseppből, meg sem nézte előtte, hogy 
mennyit kellene. Kicsit csípett, de nem 
bánta, reggelre tisztán fog látni.

Szorongva aludt el.
Ébredéskor álmosan dörzsölte a sze

mét, aztán körbenézett a szobában. 
Homály vont be mindent, ő mégis tisz
tán látott. Épp, ahogy a szemész mondta. 
Kiment a fürdőszobába, megállt a tükör 
előtt, lehajtott fejjel, ahogy minden reg
gel. Megmosta az arcát. Mélyeket léleg
zett, próbálta lenyugtatni magát, aztán 
mikor úgy érezte, végre készen áll, hirte
len felkapta a fejét, és egyenesen a tükör
be nézett. Egy meggyötört arcú férfi né
zett vissza rá. Nem ilyennek képzelte az 
első találkozást önmagával.

A csepp használt. Élesen látott.
A szemekben lakó ember viszont nem 

tűnt el. Ott volt a szemében, és már min
den részletét pontosan ki tudta venni. 
Kristálytisztán látta, hogy a szeméből 
mozdulatlanul, rémülten néz vissza rá 
egy meggyötört arcú férfi. Nagy levegőt 
vett, majd lassan kiengedte, és rámosoly- 
gott a benne élő emberre.

BÁLINT SZILÁRD 
Ablak a világra
Gyermekkorom ormós vessző', 
égi hintán nagy tekergő'. 
Gyermekségem végtelenség, 
szivárványszín égi festék. 
Gyermekszavam igaz eskü, 
imádságos esti szekfü. 
Gyermekhitem de nagy ravasz, 
felhó'be is lyukat ragaszt. 
Gyermekerőm fogyhatatlan, 
benne ezer szikra pattan. 
Gyermekfogam tejre vágyó, 
cukor-, dió-, csontdaráló. 
Gyermekeszem lyukas malom, 
kergetőző, ősi vadon.
Gyermekszívem áldott kereszt, 
sok csínyt cipzár alá rekeszt. 
Gyermekvágyam csupán annyi, 
csak játszani, játszani csak.

Szerenád
Vallomás öt felvonásban

I: Poiészisz
Ó, ha volna hangom eldalolni 
színes strófákban illanó neved, 
addig írnám, bontanám szárnyait, 
míg varázsomtól önként vall neked. 
Nem kímélném öleléstől lázas, 
még félholt, szirmaid leső szemem, 
addig, míg e nehéz esti ködben, 
fénylő ajkad bájait meglelem.
S ha meglelem is egy pillanatra, 
és toliammal szépséged elfogom, 
mégis a te szíved-lelked hamva 
Ott él örökké minden papíron.

II: Katharszisz
Ruháid friss csengése-lengése, 
tombol szememben örökkévalód: 
hótiszta hangodnak csobogása, 
farkasvonyítás-csókomról a sód; 
ízem vagy, étkem, létezésem, 
acélfonállal körülkötözöl,

sejteim örök-egyformasága, 
s ereimben hús-mázad öldököl; 
a világ mint egyetlen pillantás 
szemedről leperegve most pihen, 
s a sors, az idő, s ez a vallomás 
igyekszik hozzád csendes-szelíden.

III: Ekszallatusza
Ott búvok árva szívvel nyakadon, 
s követem végtelennyi vonalad, 
mintha saját ívemként formáznám 
képzelt testedet, lélek-vázadat.
És rejtelek, szorítlak makacsul, 
mint kinek kiadatott, mi jutott, 
lombhullató arcodról a rímek 
heve enyémbe némán átfutott.
Azóta vigyázom karcsú nézésed 
apró szívrobbanás-atomjait, 
jobban-jobban érlelődik bennem 
az érzés, mely megköt és megjavít.

IV: Eikón
Papírra vésem be nőiséged, 
s mi előttem lebeg, te vagy magad, 
mint festett hímjét világ-hegyeknek: 
üdvétől megfosztott álarcodat. 
Mondat vagy tán, mi számban pihen, 
vagy a bőrömön feszengő pára, 
vagy képzeletem vacogó, 
telkemen játszó bűvös talánja.
Száz és ezernyi alakodból én 
megszerettem az örökkévalót, 
ezt a hízelgő madárcsicsergést, 
az egyszeri szellő-múlandót.

V: Müthosz
„Szeretlek”, azt hiszem, ez a szó az, 
mely felkerülhet majd a pont elé, 
és így: „vala egy ifjú, kinek nagy 
fájdalma vala, és az elnyelé”.

Éjféli kézirat
Lám, a gondviselő Isten karja 
homályba öltöztet mindeneket, 
a távolságot, mint sav, felmarja, 
mint ki előhoz rejtett kincseket. 
Ilyenkor lágyan szusszan ki fáradt, 
altat a huhogó hívogató, 
a nesztelenség szellője árad: 
csillagragyogás-éji takaró.
Ciripel a fák lenge árnyéka: 
holdsugárban fürdő levélhomály, 
a hideg, az est mumusos játéka 
emészti most a mindenség-uszályt. 
Füst és reszketés olvad a tájba, 
a kopott-rengeteg sűrűjébe, 
míg tart a fénynek fulladozása, 
míg láthatatlan a semmi éle. 
Merengő, lenge parázsolással 
nyugszik a hold is leselgőn, szelíden, 
ezernyi parányi horkolással 
a mély örökkévalóság pihen.

Bálint Szilárd: 1996-ban született Varsolcon. A szilágysomlyói Simion Bărnuţiu 
főgimnázium diákja.
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Mintha magamat
írnám tovább
Horváth Előd Benjámin
interjúja Kulcsár Árpáddal

-  Te kinek írsz, Árpi?

-  Az első fázisban nem létezik a fejem
ben az „ideális olvasó”, vagy célközönség, 
ilyesmi. Arra tudatosan törekszem, hogy 
minél jobban kerüljem a szubjektív kife
jezésmódokat, hogy ne csak felőlem lehes
sen kinyitni a vers struktúráját. A vers jó 
esetben nem titkosírás, amelyhez a szer
ző személyisége a kulcs. Az írás második és 
ezredik fázisa azzal telik, hogy megpróbá
lok tereket teremteni, szövegtereket, ame
lyek másoknak otthonosak lehetnek. Hogy 
konkrétan kik ezek a mások, azt nem min
dig tudom. A nyelvi absztrakciókra törek
szem mostanában, ennek a fajta nyelvnek 
— gyanítom — kisebb a közönsége, de szeret
ném azokat megfogni, akik nem standard 
fogyasztói szokás szerint olvasnak verset, 
mintha egy sorozatrészt néznének meg.

-  A vers miért „megalkuvó kerülése a 
halálnak”?

-  Amikor ezt írtam, éppen az volt a ki
hívás, hogy valamiképpen ars poeticát 
gyakoroljak. Akkor gondoltam bele, hogy 
amennyiben minden választás lemondás 
is, így a kifejezés ezen formája számomra 
valami olyasmi ellenpólusa, ami a szöve
gekből utólag felrémlik, hogy a szubjek
tum megszüntetése nem olyan ártatlan 
játék, vagy nem pusztán technikai já

ték. Ez kicsit olyan, mintha magamat ír
nám mindig tovább és tovább, miközben 
az egzisztencialisták bólogatnának hoz
zá, hogy jó-jó, de erre rávetül a végesség.

-  Szerinted lehet a költészetnek bármi
féle hiteles felszabadító, feloldozó értéke?

-  Abszolút lehet és ennek ellenkezője is 
(tudjuk, hogy voltak, akik egy-egy költé
szeti világban veszítették el magukat). Sőt, 
azt hiszem, előbb el kell veszni, le kell épül
nie a körénk szőtt kultúrának, a techni
kának, amely az értelmezés megalkuvó és 
könnyű útjait tanította meg nekünk, és va
lamiképpen le kell tisztulnunk a vers előtt. 
Ez egyszerre felszabadítás, meg önmagunk 
jelentős szegmenseinek elvesztése.

-  Mikkel foglalkozol mostanában? Terve
zel verseskötetet kiadatni a közeljövőben?

-  Létharcot vívok. Elég fárasztó. 
Újságíró vagyok. Kötetet nem tervezek 
kiadni, nem csak most nem, hanem úgy

egyáltalán, soha. Viccesnek tartanám, ha 
emberek mennének el megvásárolni a kö
tetet, és eldöntöttem, hogy szeretnék kö
vetkezetesen kimaradni ebből, semmi
képp nem akarom ezeket a szövegeket 
piaci mozgásnak alávetni (az a kiskapu 
ebben, hogy a folyóiratok mégiscsak fi
zetnek honoráriumot). De kötetet semmi
képp. Egyrészt, mert nincs közönségem, 
nem vagyok eléggé ismert sem, másrészt 
mert ingyenessé tenném, de a kiadók 
ezt így nem vállalnák, harmadrészt meg 
ez valahogy nem is megy nekem, kiadót 
keresni (pedig talán már van egy homo
gén anyag, amelyben van annyi kakaó). 
Persze ezek a versek mindenképp meg 
fognak jelenni, még nem mondom el, hogy 
hogyan, de a dolog ki van ötölve: elég kí
sérleti lesz, eljátszik majd az olvasás hely
zeteivel, a város heterotópiáival, és na
gyon nyitott lesz. Egy jó nagyjáték.

-  Mit csinál Heidegger a sztriptízbárban?

-  Gondolom, amit mindenki más, iszik 
valami rövidet, és 50 lejeseket dugdos a 
bugyikba. A szöveg, amelyben ezt fel
hozom, elég eklektikus, szeretek já t
szani a nyelvi regiszterek keverésével. 
Heideggerel meg sokat foglalkozom, ez a 
versekben is előjön. Van most egy svájci 
daseinanalitikai iskola, ahol Heideggert 
elkezdték konkrét pszichoanalitikai gya
korlatokban újraértelmezni, ez elég iz
galmas. És elég izgalmas lenne az is, 
ha a szövegek elbírnának ilyen problé
mákat, ahelyett, hogy egotrippet nyom
jak. Nem csak Heidegger van abban 
a sztriptízbárban, hanem Freud, meg 
Gadamer, Lacan, Foucault és a többiek. 
Jó kis hely az. Azt hiszem.

Antimandalák
Kulcsár Árpád nem akar beilleszked

ni semmiféle költészeti konvencióba, de 
mintha nem akarna beilleszkedni a sa
ját költészetébe sem. Mintha folyamatos 
harcot vívna saját (vers)nyelvével: „a vers 
semmi/ túl nagy áldozat a lemondott vilá
gokért/ túl nagy áldozat a testemért/ félig 
vak vagyok, gerinc és szívbeteg/ és ki tud
ja velőmben milyen halál kapar/ s szemem 
jegét ki korcsolyázza úgy be/ hogy megtör
jenek rajta a képek” -  adott a költő, kinyi
latkoztatja önmagát, hogy el is törölje azt; 
eltörli önmagát, hogy kinyilatkoztathas
sa. Nehéz kiragadni valamit ebből a go- 
molygó őskáoszból, hogy elindulhassunk 
valamerre -  ha volna merre, persze, ha 
volna egyáltalán valami, amikor „minden 
egész eltörött/ minden tömény elfogyott.”

Vonatkoztassunk hát el központozástól, 
formától, konvenciótól -  nézzük távolról a 
verseket: szerkezetük, akár névtelen, for
mabontó csillagalakzatok. Minél jobban 
közelítünk (kezünkben nagyító, fókuszra 
töltve), annál jobban szétbomlik az egész, 
annál jobban hígul a tömény. Töredékes 
sorokkal, szavakkal maradunk, miután 
feloszlattunk mindent, csak lebegnek a 
szemünk előtt a maradékok: „olyan vagy

mint töltésben a kövek/ semmit se téve de 
gyilkolásra kész/ vagy mint Maros fölött 
a köd/ mindig lebeg de mégis oly nehéz.” 

Ám ez a lebegés, bármilyen formátlan 
és széteső, mégis mozgásra ítéltetett: „a 
halászok vízbe ugrottak/ izmaik a szürke 
tömeget/ mint halott pilóta az űrt/ szelik 
át/ sietnek feléd” — összekeveredik a halott 
test az élő testtel, a halászok vízbe ugrá
sa határozott szándékot feltételez, míg a 
halott pilóta az űrben céltalan bolyongást, 
de valahogy mindkettő baljósán cseng. A 
halott pilóta az űrben nem ura már saját 
sorsának, valami vezeti, ő maga öntudat
lan (tegyük fel), de a hasonlat nyomán fel
vetődik a kérdés, hogy a halász mennyi
re cselekszik tudatosan, amikor „beugrik 
a vízbe” és „siet feléd” ebben a versben, 
ami nem mellesleg a jing és a jung alcímet 
kapta. Már rögtön az elején egyfajta kez- 
dődést, megalakulást sejtet: „az ugrás az 
első mozdulat képe/ ami még semmi ellen/ 
vagy minden ellen irányuló (...) az úszás 
gyors melankóliája/életösztön/ vágy a ma
radásra/ a szív dobogni/ a tüdő dolgozni 
akar...” -  a jin-jang, az örök áramlás, vál
tozás, a Jung-féle kollektív tudattalan, a 
víz jelenléte (mint az élet kialakulásának 
színtere), és az álomszerű képi világ (szür
ke víz, úszás, ugrás, lebegés), ami megint 
Jungra utalhat -  minden össze van bogoz

va, mégsem tartja össze forma. Alakuló, 
mozgó őskáosz. Ezek a versek nem akar
nak teljesek lenni, még azért sem, tüntet
nek a teljesség ellen.

És akkor az jut eszembe, amit Ted 
Hughes mond a Sylvia Plath összegyűj
tött verseihez írt előszavában: „[költésze
tének rendszere] egy körbezárt kozmikus 
térré állt össze. Ha ezt vizuálisan kivetít
hetnénk, e versek anyaga és motívumai 
igen érdekes mandalákat alkotnának.” 
Ehhez képest, azt gondolom, nevezhet
nénk Kulcsár verseit antimandaláknak. 
Nem akarnak körbezárt kozmikus térré 
válni — éppen ellenkezőleg, határozottan 
visszautasítanak mindenfajta körbezárt
ságot.

Ehhez bátorság kell. Bátorság kell, hogy 
az ember elutasítsa a forma, a konvenci
ók biztonságát, és szembenézzen a végte
len alakuló, lebegő bizonytalansággal, ami 
benne gomolyog. Mert ott van bennünk is, 
tudomásul vesszük vagy nem, ez a végte
len, nyers, kozmikus semmi-minden, az 
örök harc a megalakulással, „az ugrás az 
első mozdulat képe/ ami még semmi ellen/ 
vagy minden ellen irányuló.” A kollektív 
tudattalan névtelen, a jin-jang névtelen, és 
mégis, végtelen sok nevük van.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN

A K ilometriK
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Boldog órák szép emléke -  
Képen

SZŐCS ISTVÁN

Ama bizonyos, idézőjelben vagy anél
kül oly irodalmias áhítattal emlege
te tt REGI SZÉP IDŐK nagymestere, a 
miniszter és bíboros Richelieu a lélek
tan nagy tudományos mestere volt: ol
vashatni, hogy látogatóit, ügyfeleit egy 
hosszú előszobában rendszeresen és 
módszeresen megvárakoztatta: a folyo
só egyik falán a festmények véres csata
jeleneteket ábrázoltak, vad viadalokat, 
páncélos daliák egymást öldöklését, a 
másikon szelíd rózsaligetek mosolyog
tak a festményeken, virágcsokrok, alko- 
nyi pásztorleánykák, mesterien össze
válogatott csendéletek... A kardinális 
egy résen keresztül figyelte: a megvára
koztatott személy melyik oldalt nézege
ti? A csatajelenetek bámulójával hamar 
tisztába jött: a félelmetes, erő- és borza
lom-ábrázolások csodálói bensejükben 
félénk, gyenge emberek, külső gesztusa
ik ellenére!..., míg a másik oldal, az idil
li szépségek kedvelőiről tudni vélte; szi
lárd lelki világú, lábukon biztosan álló, 
kemény alakok...

íme: modern fogalmakkal is mély pszi
chológus, aki tudja, hogy az érzelmi meg
nyilvánulások ellenkező jellegű lelki ta r
talmakat is kifejezhetnek! Hogy valamit 
-  az ellenkezőjével is ki lehet fejezni!...

Ugyanabból a korszakból láthatunk 
bámulatosan finom és precíz vonalak
kal megrajzolt szerkentyűket, megany- 
nyi emelő, csiga, fogaskerék, áttétel, csat
lakozás; lenyűgöző, precíz eleganciával... 
Egy ábrán például a palota bejáratának 
eresze finom kagylóhéj gyanánt nyúlik 
a bejárati tér fölé; a másikon a várószo
ba mennyezetén finom mívű tengeri ró
zsa! És bent a falban a bronz kagylóból 
és a tavirózsából öblös fémcsövek vezet
tek a palota urának dolgozószobájába: 
íróasztala szélén, belül üres, tátott szájú 
rézszobor, ide vezettek a csövek, és tárgy
szerűen, pszichologizálás nélkül halla
ni lehetett, miről beszélgetnek a bejárat 
előtt és a várószobában!

Ez volt a Régi Rend, az ancienne ré
gime csodavilága: mesterkélt szépség és 
mesteri mechanikai Amit más korok ta
gadtak: a gyöngéd líra és finommechani
ka összeférhetősége: azt ők megvalósítot
ták!

Valami új jelentkezett a világban? 
A barokk hatalomharsogása és a határ 
eltörlése valóság és allegória között; az 
addigi művészet és az ideológiák között; 
az elegancia világáé! A fehér mellény
be, frakkba és vászonsisakokba öltözött 
s mindössze szuronyos puskával harcoló 
könnyű gyalogság világszerte veri a pán
célos csordákat!

Ennek a szemléletnek a demonstratív 
helyszíne a díszkert, majd a mulatókért; 
(szórakoztató park) játékok ligete.

Marosvásárhelyen -  és környékén! 
Bodor Péter és Houchard József szin
te egyidőben kezdenek kertművészet

tel foglalkozni. Houchard, a hagyomány
nyal szemben, nem volt Bonaparte-hívő, 
az ő Elba szigetével, 1814-ben kezdte 
a vásárhelyi Maros-híd alatti kanyart 
díszkertté kiépíteni (tehát már a „Szent 
Ilona-sziget” korszakban!), különben is, 
olvasom róla, hogy ő az 1805-ös neme
si, Napoleon-ellenes felkelésben is részt 
vett (!), majd a bécsi ellenállásban is 
harcolt!

A helyszín központjában eredetileg egy 
nyárfaliget zöldellt, mint annyi Maros
kanyarban még... Ide szerveződtek a für
dőházak, játékterek, sétányok... Az én 
gyerekkoromban a mi negyedünkből már 
csak nagyanyám hívta Elba-szigetnek, 
mások csak Erzsébet-ligetnek, leginkább 
csak A ligetnek.

Az eredeti dísznövényekből már csak 
néhány furcsa, alacsony törzsű, lapos 
lombú díszfára emlékszem; a teásdobo
zok oldalán lévő képeknek a formavilá
gára emlékeztettek. (Sajátságos, hogy 
néhány hasonló alakú díszfa a kolozsvá
ri sétatéren is tenyészett, nem is oly ré
gen, a tó északi partja és a pavilon kö
zött. Hogy nem próbálta pótolni senki 
őket? A díszkerteket aztán megrohan
ják: mindenki oda akarja telepíteni a 
sütnivalóit és a hordóit is! (Közvetlenül 
a háború előtti évekből idézve, a Liget 
nagyrészét körbeölelte a vasút, azon kí
vül volt egy enyvgyár (a szappangyá
raknál is büdösebb), szerencsére ha
mar leégett; néhány bolgárkertészt és az 
Agyagási-strandfürdő. Észak felől egy 
kaszárnya, azon innen Nagy Pista boro
zója, a városi villanyfejlesztő telep, gőz
fürdő, strandfürdő; a liget mélyében a 
futballpálya, mellette néhány teniszpá
lya, majd a bejárathoz közel a korcsolya
pálya. -  A legnagyobb, tulajdonképpen 
a lényeges eróziót, a mindent felszámoló 
erodálódásokat ez okozta: délutánonként 
a meccsre siető, tülekvő tömeg, estefe
lé hangoskodva távozik, a jegyet váltani 
nem tudó „trógerek” rajai a kerítés mel
lett megszállják és tördelik a jegenyék, 
nyárfák ágait.

Ám volt más is: minden év végén 
egy napra a Református Kollégium ki
igényelte a labdarúgópályát, tornaün
nepély céljaira. Fehér tornatrikókban 
vonult át a városon menetoszlopunk; 
odabent a szokásos csoportos tornaszá
mok, majd atlétikai versenyek; végül 
labdarúgó mérkőzés; minden gyermek 
szülei hoztak a büfébe egy-egy tep
si süteményt; szóval az volt a békebe- 
liség. A háborúig provokációk sem tör
téntek. Hanem egyszer elkövetkezett az 
Iszonyat Napja.

Május 10 -  azaz Zecse máj a Román 
Királyság legnagyobb ünnepnapja volt. 
Az ismeretes ’38-as, ’39-es súlyos politi
kai események miatt egyre nagyobb fe
szültség alakult ki körülötte is. 1940-ben 
különösen nagy volt a várakozás: hatal
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más látványosságok lesznek! Alig értem 
a Liget közepére, már jöttek vissza „tró- 
ger” ismerőseim: még a kerítésre sem en
gednek felmászni! Mérgesen hazaindul
tam hát, amikor szembetalálkoztam a 
Vlasa családdal. Tulajdonképpen máso
dik szomszédunk voltak, gyártelepük is 
közel volt, vasöntödéjük a legnagyobb a 
városban és messze környéken. Magyar 
rokonaik is voltak; dinamikus család, 
egy emberöltő múlva világhírű tudós is 
kerül ki közülük.

Vlasa maga alacsony, köpcös, de rend
kívül erőteljes figura. Jobb vállán, bal 
csípőjén átvetve arasznyi széles nemze
tiszín szalag; olyan léptekkel közeledett, 
mint Mussolini. Jobb oldalán sötétbe öl
tözött felesége, jó fejjel magasabb, mint 
ő, balján a lánya, Aurica (mi a környéken 
csak Arankának ismertük), ő is jó fejjel 
magasabb az apjánál, kreol bőrű, délceg 
szépség. Én szorosan mögéjük zárkóztam, 
matrózmenetelésben léptem egyszerre az 
öreggel. Pár lépés múlva egy reccsenés! 
Eltűnik előttem Vlasa feje! O maga ha
son fekszik, előtte óriási, sötétlilás vértó
csa; egy ötméteres girbegurba ág, a végén 
vizeskorsó nagyságú tuskó, az találta el 
a szomszédot; egyetlen lépésen múlott, 
hogy nem engem. Vlasáné halkan jajon- 
gott, kezét tördelve... Aranka szép arca 
szürke, ajkai sebesen mozogtak, de hang 
nem jött ki rajtuk.

Soha többet nem tudtam betenni a lá
bam még egyszer a Ligetbe.

Amikor harmincegynéhány évvel ké
sőbb összeismerkedtem rokonukkal, min
dig kerültük ezt a témát.

Hanem ami az Elha-sziget nevét ille
ti: Itália latinelőtti őslakói úgy nevezték, 
hogy ILVA! Erről persze eszébe jut az em
bernek Palota-Ilva, meg ugye, kis „Ilváról 
Nagyilváig”... És hogy Déva azt jelenti: 
Fényes víz... Érdemes volna még ezen el
elmélkedni...
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MAFINN 2.
Pálmafák és diákélet 
Finnországban
Talán túl egyszerű, és már sokan el

sütötték a fincsi-finn poént, viszont 
ha az egyetemista életre gondolok, ak
kor nem tudok eltekinteni a fincsi szó 
megemlítésétó'l. A diákok állandó nagy 
problémái közé tartozik a penészes ke
nyér és az üres hűtő, illetve az élet
mentő csomag otthonról. Ez az étel
kérdés bonyolultabbá válik, amikor 
reggel nyolctól este nyolcig az egyete
men vagy, az épület körül meg nincs 
egyetlen gyorsétkezde sem. Persze ott 
van a menza, ami olcsó is és... Nem 
rossz. Viszont nagyjából minden nap 
ugyanaz a menü, és egy normál adag 
után éhes maradhatsz. Ehhez képest a 
finn menza világa elsó' látásra ámulat
ba ejt. Tulajdonképpen most jöttem rá, 
hogy eddig minden barátomnak a finn 
egyetemi élet ecsetelését az étkezdé
vel kezdtem. Minden jó, ha teli a gyo
mor. Szóval, naponta változó felhoza
talból, három-négyféle húst tartalmazó 
és ugyanennyi vegetáriánus fogás
ból választhatunk. Önkiszolgáló mód
szer: annyit szedsz a tányérra, ameny- 
nyit akarsz. A főételen kívül az árban 
benne van a saláta, amelyet egy külön 
salátaasztalnál állíthatsz össze többféle 
zöldségből és előre elkészített saláták
ból, gyümölcsből és öntetekből. Illetve 
az ebédhez tartozik egy pohár üdítő, 
tej vagy piimá (kefirhez hasonló tejter
mék) és all-you-can-eat kenyér és vaj. 
Nem szeretnék reklámízűen fogalmaz
ni, de ez mindössze 2 euró 60 centért 
elérhető diákigazolvánnyal. Ha ezt á t
számoljuk, nagyjából az otthoni kisebb 
éttermek ebédkínálatainak árfolyamá
val egyezik meg. Viszont a minőség is. 
Hogyha éppen nem jobb. Ha pedig ezt 
a finn árakhoz viszonyítjuk: egy korsó 
sör 4-5 eurónál kezdődik a bárokban, 
egy éttermi olcsóbb ebéd 10 euró körül 
van, és a nyelvkönyvek ára 40 euró kör
nyékén mászkál (szakmai ártalom, de 
muszáj megemlítenem).

Miután egy hangulatos menzán jól
laktunk, bemehetünk az egyetemre. Az 
előadásokat minden teremben vetítő
ről követhetjük -  nem is egyfajta vetítő
ről - , és az egész campus területén van 
wifi-kapcsolat. Minden épületben nyom
tatókat találunk a diákok számára, akik 
egytől-egyig 300 oldalnyi ingyen nyom
tatással és fénymásolással rendelkez
nek. Minden diáknak van felhasználója 
az egyetem adatbázisához, ahol a kur
zusokhoz kötődő információk találhatók 
meg: az előadások prezentációi, a köte
lező olvasmányok egy része, házi felada
tok és beadandók utasításai, illetve min
den házi dolgozat számára feltöltőfelület. 
A kijavított munkák pedig ugyanitt te
kinthetők meg, ahogy a vizsgajegyek is.

Az egyetem szabályzatának értelmében 
minden vizsgajegyet fel kell ide tölteni a 
vizsga időpontjától számított két héten 
belül. A felhasználófelület egy e-mailcí- 
met is tartalmaz, amelyen keresztül a 
tanárok bárkit el tudnak érni, illetve az 
adatbázisra feltöltött új adatokról érte
síteni tudnak minden diákot. Nincsenek 
problémás levelezőlisták, nincs vita ar
ról, hogy a yahoo- vagy a gmail-csoport 
megfelelőbb, illetve nincsenek terjen
gős Facebook-csoportok és folyton elkal
lódó információk. Nincs minden e-mail- 
beszélgetést lebonyolító évfolyamfelelős 
sem. Egy modern, logikus és minden 
fontos adatot tartalmazó, minden diák 
és tanár számára elérhető virtuális felü
let van.

A virtualitásról beszélve: a könyv
tárakban e-book formátumban is el
érhető néhány olvasmány, illetve min
den könyvtáritagság-kiváltás ingyenes, 
ahogy az egész felsőoktatás tandíjmen
tes minden hallgató számára -  persze, 
ehhez felvételt kell nyerni... A tanulmá
nyi szerződések is sokkal kötetlenebbek, 
az egyes főszakok mellé szinte bármi
lyen mellékszakot lehet választani, pél
dául a reáltantárgyak mellett akár nyel
veket is lehet tanulni. Persze, ahogy az 
egyetemek bemutatása során mindig ki
emelik: a nagyfokú akadémiai szabad
ság kötelezettségekkel já r -  vagyis az 
elvállalt feladatok pontos elvégzésével, 
természetesen.

Azonban az egyetemi élet sokkal iz
galmasabb ennél. A különböző szakok
nak van diákszövetségük -  valóban mű
ködő diákszövetségek, saját irodákkal, 
gyűlésekkel és közösen szervezett kirán
dulásokkal, filmnézésekkel, játékestek
kel és rengeteg bulival. A diákok nagy 
része rendelkezik opiskelijahaalarival, 
vagyis „hallgatói overállal”, amely egy 
külföldiek számára munkásruhának ki
néző idétlen ruhadarab. Szakoktól füg
gően változó színben kapható -  vagy
is a szín alapján majd beazonosítható, 
hogy az illető hallgató hol és mit ta 
nul, és általában diákeseményeken, bu
likban viselik. Az overálokhoz jelvé
nyek is tartoznak, amelyeket bulikból 
és kirándulásokról lehet szerezni vagy 
a diákszövetségektől vásárolni. Ezek 
általában vicceket tartalm aznak vagy 
az illető esemény adatait. A haalari- 
jelenség a finnek számára annyira ter
mészetes és hagyományszerű, hogy szin
te elmagyarázhatatlan azok számára, 
akik még nem látták. Továbbá kapcso
lódik az egyetemisták két legnagyobb 
„ünnepéhez”: a farsangi szánkózás
hoz (pikkulaskiainen) és az itteni ma
jálishoz (vappu). Mindkét alkalommal 
több száz overált viselő diák gyűl ösz- 
sze. A vappuról még nincsenek saját él
ményeim, viszont a pikkulaskiainent 
már megtapasztaltam. Rövid leszek: sa
ját készítésű, minél kreatívabb és bo
londabb, annál jobb „szánkóval” csúsz
kálnak le egy dombról jelmezbe öltözött 
diákok. Csak egy példa: pálmafás szán
kóhoz strandozás hangulatát idéző zene 
és természetesen fürdőruha jár, akár -10 
fokban is. Van valaki, aki nem szeretne 
ilyen környezetben tanulni?

BENŐ ATTILA

(az út visszafelé)

A csavargó túl hét határon 
és túl kilenc falu közönyén 
fölemelt a porból egy botot, 
és folytatta azzal az útját, 
kerülve a gőgös városok, 
és a büszke falvak lármáját.

A pusztába ért egy délután 
az elszáradt, vézna társával.
Egy kőre ült, és megpihenve, 
csodálkozva látta, hogy a bot 
rügyezni kezd, újra éledni.

Zavarba jött, aztán megriadt, 
a csodától, saját magától, 
az új erő belső terhétől, 
és az úttól, mely őt várja.

Ha visszatér oda, honnan jött, 
a pusztai magányt cseréli 
emberközi feszült magányra.
Ha kiszáradt fákat érint majd, 
gyümölcsöző ágat hajtanak.
De csodáit is megtagadják, 
szemfényvesztő, csaló lesz neve. 
Ismétlődik újra a monda.

Magaslatban nem hisz a mélység, 
A völgyektől távol van az ég.

(nemzedékek)

Ej, ezek a mai fiatalok!
-  gondolta Seneca kétezer éve.

Az idősödő korral jár
az új nemzedékek becsmérlése

-  vigasztalnak a bölcsek,

de akkor a statisztikák 
minden bizonnyal nagyon vének, 
mert növekvő függősségekről, 
lelki zavarokról beszélnek.

- HELIKON---------------

(nem folyó)

Az idő nem egy folyó.
Csak a testre szabott, 
benned és bennem bolygó, 
kimért élet.

A növekedés 
és fogyás tervének 
ritmusa 
napban, fában 
és nádszálban.

Az idő nem út, nem irány.
Csak a lélegzet szokott ritmusa, lehelet,
és csak addig kísér téged,
amíg a reggeli fények fölébresztenek.
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FŐFAI RITA

Ragaszkodás a gyűlölt 
háborúhoz
A társadalomformáló eszmék és a militarizmus vizs 
gálata E. Hemingway és E. M. Remarque műveiben
A háborús borzalmak ellen tiltakozó 

pacifista narratíva magában hordozza azt 
a problémát, hogy tovább működteti a mi
litarista retorikát. A fegyveres konfliktus- 
kezelés az emberi kultúrával való szoros 
összefonódása miatt ugyanis rajta erede
tileg kívülálló diskurzusokat is meghatá
roz. Olyan, a társadalom és egyén életében 
fontos jelenségekhez kötó'dik, mint példá
ul a nacionalizmus, maszkulinizmus, de 
akár a felnó'tté érés, kalandvágy vagy sze
relemábrázolások esetében is meghatáro
zó. A vérontás, traumák, elszegényedés el
lenére ezért olyan pozitív tartalmakkal 
töltődik fel, amelyek a civilizációval va
ló kapcsolatát folyamatosan megeró'sítik, 
fenntartják. Az antimilitarizmusnak te
hát a háború mindkét megítélésével szá
molnia kell ahhoz, hogy alternatívái ne 
merüljenek ki részmegoldásokban.

Az összekapcsolódás azonban könnyen 
át tud fordulni függőségi viszonyba, ami
kor az eszméknek a militarizmus már 
nem a része, hanem a feltétele. Olyan át
fogó hatásról van szó, amely előre kijelö
li a narratívák kereteit, kevés lehetó'séget 
hagyva az azokból való kilépésre. Ezzel a 
problémával kell megküzdeniük a hábo
rútól független, vagy azzal akár szembe- 
menő műveknek is, mivel az általuk mű
ködtetett diskurzusok nagy része már 
eleve a militarizmus által meghatározott.

Ezt a diszkurzív problémát mutatom 
be két, az első' világháborúra reflektáló, 
a széles olvasóközönség által ismert mű
ben, Ernest Hemingway Búcsú a fegyve
rektől és Erich Maria Remarque Nyugaton 
a helyzet változatlan című regényeiben.

Fikciókká szőtt 
valóság
Az eszmék általában nem önmaguk

ban, nem puszta ideaként léteznek a tár
sadalomban, hanem a gyakorlatiasság 
szempontjából történetté rendezó'dve. 
Ezek nem feltétlenül teljes, kerek narra
tívák, inkább leegyszerűsítő', akaratlan 
fikciók, amelyekhez igazodva a társada
lom elismerését kiváltó, az egyén számá
ra pedig a biztonság érzetét adó tetteket 
lehet véghezvinni. Punday narratológiai 
munkájában hangsúlyozza Barthes meg
állapítását, miszerint a narratívák irán
ti igény végigkíséri az emberiség törté
nelmét, mind idó'ben, mind térben. Nincs 
olyan népcsoport, ahol ne lenne megha
tározó, és nem is képzelhető' el e nélkül 
a kultúra. Huston szerint ez a meseszövő 
mechanizmus az embernél eredetileg nem 
a manipulálás, megtévesztés eszköze, sok
kal inkább természetes velejáró. A kitalált

történetekkel ugyanis a tényeket rögtön 
interpretáljuk, értelmet adunk azoknak 
a jelenségeknek, amelyeknek szükségét 
látjuk, segít a valós létet elviselni. Mivel 
a kezdetektől létezik, annyira része lett a 
kultúrának, a kapcsolatoknak, hogy ta
lajként tekinthetünk rájuk, amely nél
kül nehéz boldogulni. így az ideákat szin
tén fikciók révén tudjuk közelebb hozni az 
emberhez, ami a mindennapiság fölé emel 
bennünket. A pozitív történetek mellett 
léteznek azonban negatívak is, amelyek az 
egyén és a közösség számára kimondottan 
destruktívak. A legfőbb probléma ezekkel 
a narratívákkal kapcsolatban nem is ere
deti szándékuk (hiszen egy jó narratívát is 
lehet rosszul alkalmazni), hanem a hozzá
juk fűződő viszony. Általában ugyanis ak
kor figyelhető meg kritikai attitűd nélküli 
visszanyúlás a leegyszerűsítő szövegek
hez, amikor az adott csoport fenyegetett 
helyzetben van (mint például egy háború 
esetében). Ekkor a reakció szinte pánik
szerű, ösztönös, valószínűbb a visszanyú
lás az egyszerű, előre gyártott viselkedés- 
mintákhoz.

A harci kedv 
átértékelése
Ilyen kerek történetekké állt katonai 

narratívákkal legtöbbször az ún. régi tí
pusú hősmodellt működtető művekben 
találkozhatunk. Ahogy Quinn cikkében 
is olvasható, ezek az alkotások a harctéri 
küzdés nemességét, a sebesülés, a halál 
áldozatjellegét olyan mértékben dicsőí
tik, hogy szinte modern mítosszá formál
ják a katonák világát. Ezzel a módszerrel 
pedig többnyire egyoldalú képet adnak a 
front világáról, mellőzve az ott tapasztalt 
szenvedés és mészárlás valódi természe
tét. Ezt, a különösen az első világhábo
rú előtt és alatt meghatározóvá váló régi 
típusú hősi narratívát kérdőjelezte meg 
Remarque Nyugaton a helyzet változatlan 
és Hemingway Búcsú a fegyverektől cí
mű könyve. Ezekkel a művekkel ugyan
is mindketten egy új típusú, Fussell által 
modernnek nevezett emlékezet kialakítá
sához járultak hozzá. Az általuk használt 
beszédmód, narratíva úgy rombolta le a 
halhatatlan hős mítoszát, és mutatta be 
az áldozatok hasztalanságát, valamint a 
kegyetlenséget, hogy közben egyre széle
sebb, nemzetközi olvasótábor is befogad
hassa ezt a modern emlékezetet.

Ehhez rendkívül fontos volt mindkét 
regény esetében a homodiegetikus elbe
szélő. A háború ugyanis a tömeges erő
szak jelensége, amelyből az egyént meg
szólaltatni megvilágosító erejű a befogadó

számára. Különösen, ha ez a hang nem 
egyedi, hanem az átlagembert idézi meg, 
ahogy arra Barker és Last közös tanulmá
nya is felhívja a figyelmet. Több elemző 
ezt hibának is véli Remarque-nál, mivel 
emiatt gyakran általános, szinte közhely- 
szerű megnyilvánulásokat olvashatunk a 
narrátor részéről. Úgy vélem azonban, ez 
nem levon a szöveg művészi értékébó'l, in
kább annak előnyére válik. Hiszen az ol
vasó számára is könnyen befogadható, em
beri léptékű tapasztalatot kínál, ezzel is 
megelőzve a magasztossá tételt. Murdoch 
is rámutat elemzésében, miért szerencsés 
megoldás a mindentudó elbeszélői pers
pektíva helyett egy adott, szükségképpen 
korlátozott nézőpontot működtetni a re
gényben. így az önkéntesnek jelentkezés 
okait, a csata értelmét olyan személy nar- 
rációjában kapjuk meg, aki nem felelős 
annak kitöréséért, életkora és környezete 
miatt csupán igyekszik megfelelni az em
lített fikcióknak, a történetté formált esz
méknek. A regény többi szereplőjét is rajta 
keresztül, az ő értelmezésében érzékeljük.

Fogva tartott fikciók
Azzal, hogy a két regényben mindent, 

még az eszmékből, szentségekből való ki
ábrándulást is E/l személyű narrátor be
széli el, még inkább hangsúlyozza a fikciók 
átlátszó jellegét. Hiszen nem egy, a karak
terek történetét már eleve kívülről látó el
beszélő leplezi le szereplővoltukat, hanem 
ők maguk, a történet karakterei mutat
nak erre rá. Ebből viszont nem következik 
az, hogy ebből a szituációból -  még ha tud
nának is — szabadulni akarnak.

A következőkben ezeknek a működését 
mutatom be. Megjegyzem azonban, hogy 
különbséget kell tenni a regényben elő
forduló egyéb hazugságoktól. Azt értem 
ez alatt, amikor például Baumer saját, il
letve halott'társának édesanyjával beszél
get, tapintatból elferdítve a tényeket. Vagy 
amikor elismeri, hogy valótlanságokat me
sélnek egymásnak a fiúkkal, mégis öröm
mel tesznek úgy, mintha elhinnék. Ezek, 
mint maga az elbeszélő is bevallja, elterelő 
stratégiák, amikkel könnyebb kibírni a fo
lyamatos feszültséget, a barátok sorozatos 
elvesztését, haláluk végignézését. Minél 
egyszerűbb életszemléletre van szüksé
gük, különben, ha gondolkodnak rajta, be- 
leó'rülnek. Ezért képesek morbid tréfákkal 
szórakozni, gúnyt űzni a halálból.

A Barthes és Huston által leírt jelen
ségek azonban ezeknél összetettebbek. 
Általában a saját életüket igazítják a léte
ző sablonokhoz, néha maguk találnak ki 
ilyeneket. Például Catherine megismerke
désük elején halmozza a történeteket. A 
„nővérnek kimenője van -  história” emlí
tése, a sebesült katona hősies pózban el
képzelése mind arra mutat rá, hogy meny
nyire igyekszik ő is a vele történteket egy 
(romantikus) keretbe foglalni: „Az a bu
ta gondolat járt a fejemben, hátha épp ab
ba a kórházba hozzák, ahol én dolgozom... 
Egy kardvágással, úgy képzeltem, s fehér 
kötéssel a homlokán. Vagy puskagolyóval 
a vállában, szóval ilyen festőin.” A szerel- 
messég eljátsz(at)ása különösen rávilágít 
erre. Catherine abban a jelenetben kér
déseket tesz fel Henrynek, és megmondja
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neki, miket kell rá válaszolnia, aki ennek 
eleget is tesz. Hamarosan azonban ma
ga a nő állítja le a beszélgetést, és fedi fel 
kapcsolatuk hamis voltát.

Remarque regényében többször visz- 
szatér a vasifjúság hangoztatásának és 
a magukat öregnek érző érintetteknek 
szembenállása. Vagy Baumer hazatérése 
közben egy nővér segíteni akar neki, ami- 
ró'l a fiatalembernek a „Nézzétek, kávét 
adok egy katonánakP’-asszociáció ugrik 
be, s tűnik ettől pózszerűnek a gesztus. 
Mikor pedig a francia katona holtteste 
mellet ígértet tesz, hogy írni fog család
jának, rögtön hozzá is teszi: ezt valószí
nűleg nem fogja teljesíteni, de enélkül az 
ígéret nélkül nem tudna tovább élni.

Észrevehetők tehát a fikciókra reflek
tálások, mégis újra és újra alkalmazzák 
azokat, törekednek arra, hogy mindin
kább a valóságukká erőszakolják azokat.

Audoin-Rouzeau ír könyvében a kato
nák megrázó élményekre adott reakció
járól, illetve arról, hogy a mentális prob
lémák kialakulását még a legstabilabb 
pszichével rendelkezők esetében is ki
mutatták. Carden-Coyne szerint a kato
nák groteszk tréfálkozásai magyarázha
tók azzal, hogy egyfelől az adott kétséges 
szituációban, másfelől az arra való visz- 
szaemlékezés során elfedő mechanizmu

sokat működtettek, azoktól nem tudtak 
szabadulni. A front tapasztalatát újra is 
alkothatták, amiben egy idő után maguk 
is hittek. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy 
a leszerelt katona később, a fenyegetett
ségtől megfosztva szépnek lássa azt az 
időszakot.

A narratívák szerepeltetése mellett 
azonban egyéb motívumok is vannak, 
amelyek a kegyetlenség elfedő módjaira 
világítanak rá. Míg az előbbi esetekben 
szoros összefonódást látni a felfedések 
mellett, itt már konkrét ellentét feszül a 
fikció és a valóság között.

Henry példáján látszik, hogy a katona
ruha mennyire fontos az identitás meg
határozásában. Hiszen mikor civil ruhát 
ölt, akkor érzi úgy, mintha jelmezben len
ne. Tehát saját egyediségének hangsú
lyozását idegennek érzi, míg a nem saját, 
hanem a kívülről megszabottat, amelyet 
nem ő alakított ki magának, ismerős
nek. Ezzel rámutat az önmeghatározás 
kifordulására. Baumer pedig, szintén az 
egyenruhára vonatkozóan említi meg, 
hogy mikor levetik azt, valójában csak vé
kony fiúk, nélküle nem is érzik magukat 
annyira férfiasnak, határozottnak. Az öl
tözet a katonaságot mint felvett szerepet 
mutatja, mint egy második bőrt, amelyet 
ha levetnek, bizonytalanná válnak identi

tásukat illetően. Látszik, hogy ez nem az 
eredeti, természetszerű énjük, sokkal in
kább a Goffman elméletéből ismert tá r
sadalom által erőltetett szerepnek felel
tethető meg. Bőrük eleve adottsága és a 
fölé húzott szövet művi volta között pedig 
ellentét feszül. Mégis, minél hosszabban 
kényszerülnek ezt a szerepet játszani, an
nál inkább igyekeznek összeegyeztetni 
személyes tulajdonságaikat a róluk kiala
kított benyomással. „Alakítás” és identi
tás ezért úgy összefonódik, hogy a kettő 
szétválasztásakor, vagyis a katonaruha 
levételekor vékony, zavart testük a saját 
identitás visszamaradásáról, eltorzulásá
ról tesz bizonyságot.

További árulkodó motívumokat is lát
hatunk, amelyek szintén a természetből 
erednek. Punday könyvében Douglast 
említi, aki szerint leginkább jelképeken 
keresztül lehet a természetet kifejezni 
és megismerni. Paradoxon ugyanakkor, 
hogy ezek a képek mesterségesek, az el
me által létrehozottak, tehát valójában 
éppen annak ellentétei, amit megmutat
ni hivatottak. Az emberi test azonban 
úgy tud beépülni ebbe a rendszerbe, hogy 
egyszerre képes rávilágítani a szociális, 
vagyis kreált és eredeti állapotra, illetve 
e kettő kapcsolatára.

Ebből a szempontból figyelemre mél
tó jelenet, amikor a sötétben szemlé
li a világítóernyők tájra gyakorolt hatá
sát. A fényük, bár eredetileg mesterséges, 
Baumer mégis a Holdéhoz hasonlítja őket. 
A hidegségben, kráterességben találjuk 
a fő párhuzamot, a legjelentősebb jelző 
azonban, amit alkalmaz rá, a könyörte
len (erbarmungsloses). Megvilágítja azt, 
amit az éjszaka elrejt: a sok holttestet. 
Kérdés, miért a fényt nevezi a narrátor 
könyörtelennek, és miért nem azt, ami a 
sok áldozatot követelte? Baumer félelmét, 
elgyöngülését mégis ez a megvilágítás 
okozza. Szavai összecsengenek Huston ál
lításával, miszerint a fikciógyártás gyak
ran létszükséglet: „Nem bírják tovább vi
gasz és hitegetés nélkül. Megzavarodnak 
a kétségbeesés meztelen képe előtt.” Ezzel 
túl is lép a narratívában való hit állapo
tán, a kritikai viszonyulás szintjét azon
ban még nem érte el. A kettő között őr
lődő helyzet dominál a műben, akárcsak 
Hemingway munkájában.

A Búcsú a fegyverektől ben erre a prob
lémára egy rendszeresen visszatérő motí
vum, az eső irányítja rá a figyelmet. Több 
elemzővel egyetértve ide sorolom még 
a folyót is, amelyben Henry menekülés 
közben úszik, illetve a tavat, amelyen át 
Svájcba eveztek.

A víznek a regényben többféle jelen
tést is tulajdonítanak. Egyik véglet a ha
lált hozó eső, ami főleg Baker nevéhez köt
hető, sokkal elterjedtebb azonban tisztító 
jellegére hivatkozni. Egri Péter elemzé
sében a katonák már az elején „megcson
kítják”, „beszennyezik a természetet”. így 
a víz hamar válik azzá az elemmé, ami a 
megtisztítást, ahhoz kapcsolódva pedig az 
élet újjászületését jelzi. Olyannyira, hogy 
Oliver értelmezésében a folyóban játszódó 
jelenet egyfajta keresztségként is felfogha
tó. Én leginkább Levin állításából indulok

» » >  folytatás a 18. oldalonRembrandt-interpretáció, 2011
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ki, aki az esőt az eddigi hősökből, dicső
ségből, áldozatokból és hiábavalóságokból 
felépülő világ valótlanságának felmuta
tójaként definiálja. Magam is látom ben
ne a régi modelltől való megszabadítást, 
a fiktív világ leleplezését, ezen túlmenő
en azonban úgy vélem, ez az a motívum, 
amely nem csupán prezentál, hanem aktív 
interakcióba is lép mind a környezettel, 
mind a beszélővel. Az eső ugyanis fellazít
ja a talajt, és sárrá, tócsává változtatja.

Ezeknek az elemeknek a leírása szin
tén igen gyakori. Mind a két regényben 
fontos a föld, a talajhoz való ragaszko
dás, az abba kapaszkodás. Itt emlékezhe
tünk Huston hasonlatára, aki a történe
teket olyan fontosnak tartotta az ember 
számára, mint a föld, amelyen járni tud. 
Baumer görcsös belekapaszkodásainak 
is van egy ilyen szintje. Az eső azonban 
fellazítja azt, képlékennyé és így bizony
talanná teszi. Henryék kocsija egy alka
lommal bele is ragad, amiből a már em
lített, narratívákat elfogadó és azokat 
felülvizsgáló állapot közti vergődésre kö
vetkeztethetünk. A környezet átalakítá
sa mellett Baumer azt állítja, a szívére 
csöpög az eső, Henry úszik benne, majd 
a tetején szökik át egy új életbe. Érdemes 
figyelni arra is, milyen sorrendben tör
ténnek az események. Először a sárba ra
gad, ezután kényszerül bele Henry a fo
lyóba, amelybe csaknem belefullad. Itt 
nem tudok egyetérteni Oliver elméletével 
a keresztségről. A keresztelés ugyanis a 
régi ember „eltemetését” és az új ember 
„megszületését” jelenti Eliade szerint. 
Ehhez azonban -  főleg a korai felfogá
sok tükrében -  meg kell küzdenie a régi 
bűnös életét, énjét jelképező sárkánnyal 
(vagy kígyóval), és csak az azon való győ
zelem után válhat teljesen új emberré. 
Bár Henry valóban nagymértékű tisztí
táson, józanításon megy át akkor, a gyöt- 
relmes, majdnem a vesztét okozó viasko- 
dásból kitörés nem teljes, nem sikeres. 
Hiába szakít a fegyverekkel, a régi vi
lág teljes megtagadása nem sikerül neki. 
Ahhoz ugyanis el kéne tudnia fogadni az 
új, másik, fegyverek nélküli világot. Több 
szinten köszönnek azonban még vissza 
kétségei. Következő lépés, mikor Svájcba 
hajózik. Ez is rendkívül megerőltető, ám 
már nem életveszélyes a kapcsolata a víz
zel. Ezután a megálmodott idill egyre in
kább beteljesedni látszik. A végső csapás 
utáni eső, amire még mindig szükség van 
— ezzel is alátámasztandó, hogy a folyó 
„keresztsége” nem nyújtott teljes újjászü
letést -  arra hívja fel a figyelmet, hogy 
még mindig nem tudott elszakadni a há
borús tapasztalat életszemléletétől.

Sükösd Mihály szerint a természet ál
talában egy tényszerű világot jelenít meg, 
amiben meg lehet bízni. Menekülést biz
tosít az ember alkotta világból, mégsem 
idill. Az elmúlás és megújulás itt is je
len vannak, ezek azonban valódiak. Az 
eredeti állapotot tehát nem szükségsze
rű megfeleltetni az idillel, sőt, sokkal bor
zasztóbb is lehet a maga „könyörtelen” 
őszinteségében, mint a kitalált mesék. A 
fentebbi képek is ezt a kellemetlen, köztes 
időszakot jelzik. Nem az a kérdés, hogy

felismerik-e a karakterek szereplő voltu
kat, hanem az, hogy ki akarnak-e belőle 
lépni. Ugyanakkor ezen az elven halad
va újragondoltatja több háborúhoz kötődő 
eszméről, hogy valóban csak azzal együtt 
létezhetnek-e, vagy összekapcsolásuk csu
pán egy újabb mesterségesen kialakított, 
társadalom által működtetett elv-e? A 
magukat bátornak mutató katonák, akik 
valójában teljes bizonytalanságban van
nak; a hőst megjátszó, de meg nem tes
tesítő Ettore megcáfolják a militarizmus 
és a rettenthetetlenség szükségszerű ösz- 
szefonódásának narratíváját. Habár nem 
tagadják, kizárólagosságuknak mégis el
lentmondanak. A mindkét regényben köz
ponti témává vált étel például jóval sű
rűbben hangzik el, mint a magasztos cél, 
amiért harcolnak. „Az odaát levő corned 
beef az egész fronton híres, sőt néha ez a 
fő oka egy-egy váratlan előretörésnek a 
mi részünkről, mert a mi ellátásunk álta
lában rossz” -  jegyzi meg Baumer. A fran
cia asszonyoknak pedig csak addig kí
vánatos, amíg a frontra vonuló katona 
narratíváját testesíti meg. Mihelyt a sza
badságra indulóra vált, elmúlik a varázs.

Új narratívák 
keresése
Különösen a Nyugaton a helyzet válto

zatlanban olvasható több ízben a hábo
rús tapasztalat elbeszélhetetlenségének 
problémája -  miközben a szereplő para
dox módon tulajdonképpen egy egész re
gényt ír róla.

Amikor például szabadsága alatt apja 
megkéri, meséljen a társaságban a front
ról, ezzel is okot adva a büszkeségre. Ezt 
halljuk Baumertől: „Olyan kívánságai 
vannak, amiket meghatónak és ostobá
nak találok... Felfogom, hogy nem tudja, 
mennyire nem lehet az ilyesmit elbeszél
ni, s szívesen teljesíteném kívánságát; de 
veszedelmes szavakba foglalni ezeket a 
dolgokat, félek, hogy akkor óriásira nő
nek, s nem tudok uralkodni többé rajtuk.”

Úgy vélem, az alapvető probléma itt 
nem a történetmesélés képtelensége, ha
nem annak lehetetlensége, hogy az aktu
ális hallgatói elvárásokhoz igazodva adja 
elő mondandóját. A felismert hamis nar- 
ratívához nem akar alkalmazkodni. Miért 
nem fedi akkor fel a saját nézőpontját, mi
ért nem leplezi le a csata igazi arcát? Az 
ettől való félelemnek az alapja az eddig 
felépített rendszer lehetséges összeomlá
sa, ami mind őt, mind a többieket érinti. 
Csak a feltárásra lenne képes, az annak 
következtében kialakuló káosz, üresség 
azonban kezelhetetlenné válna számára.

Ez leginkább abban a jelenetben élező
dik ki, amikor Bamuer visszatér otthoná
ba, ahol a szobájában álló, sokat olvasott 
könyvekkel próbálja újra felvenni a kap
csolatot, sikertelenül. Ebben a jelenetben 
főként az identitásvesztés egyik fázisát fi
gyelhetjük meg, azt a személyiségrom
bolást, amit az előbbiekben már érintet
tem. Nemcsak az önértékelés terén végez 
ugyanis rombolást ez a tapasztalat, hanem 
az identitásban is. Midgley tanulmányá
ban számos szakember meggyőződésére hi
vatkozik, köztük a Lee-ére, aki az identitás

megváltozását a megszokott (akár a bizton
ságosabb) környezettől való elhatárolódás
sal kötötte össze. Barker és Last éppen ezt 
az önmagától és régi környezetétől való el
szigeteltséget látja Baumernél is, vagyis 
azt, hogy az önálló élet elvesztette számá
ra jelentőségét. A gyerekkori szobával és jól 
ismert művekkel szemben érzett idegenség 
régi énje elvesztésével való szembenézését 
fejezi ki. Nem egy megszokott változásról, 
fejlődésről van szó, hanem radikális törés
ről, ahogy ő maga is kifejezi.

A narratívák keresésének szemszö
géből is elemezhetjük ezt a jelenetet. 
Huston szerint a regények, a tudatos fik
ciók civilizáló hatásúak. Hiszen az ön
kéntelen fikciókkal szemben az irodal
mi alkotások kijelentik fikció voltukat, 
ezáltal felhívják a figyelmet a távolság- 
tartásra. A művek a feltárást hordozzák 
magukban, a saját érdekektől mentes 
odafordulást. Baumer a háború hatásai
nak eltörlését várja tőlük, ennek kudarca 
után azonban nem könyveit, hanem ön
magát hibáztatja: „Némán állok előttük, 
mint valami törvényszék előtt.” A „halál
raítélt” hasonlatban is önvád tükröződik. 
A könyvek nem csupán idegen elemek
ként, jelképekként állnak előtte, hanem 
jól ismert olvasmányokként is, a bennük 
rejlő lehetőségekkel tisztában van.

A könyvek által ajánlott elbeszélésmó
dot nem meri felvállalni, a társadalom fe
lől elvártnak pedig nem akar megfelelni. 
Helyette a saját narratíváját alkotja meg 
(ezért is olyan lényeges a homodiegetikus 
narrátor), amellyel azonban folyamato
san a kettő között vergődik.

Összegzés
A fentiek alapján úgy gondolom, nem ki

zárólag a megfelelő traumatikus beszéd 
megtalálása okoz gondot, hanem azon kí
vül, ám szorosan hozzá kapcsolódva az 
igazság, a mítoszok fikció voltának leleple
zésétől való félelem is. A narratív probléma 
ezért nem merül ki a reflexió nehézségé
ben, hanem az azon túlléptető béke narra- 
tívájának hiánya legalább akkora akadályt 
jelent a konfliktus megoldásában.

Ezért, bár továbbra is védhetőnek ta r
tom a vérontás elutasítását a művek ré
széről, a békevágy helyett az elszaka
dás nehézségét, az abból adódó kulturális 
problémák miatti őrlődést látom központi
nak. A határozott elzárkózás vagy sóvár
gás helyett a kételyt, bizonytalanságot.

Érvelésem nem vonja kétségbe, hogy 
ezek a kiélezett helyzetek valóban te
remthetnek példaértékű helytállásokat, 
hősies tetteket. A kettő, vagyis a hősies
ség és katonaság megfeleltetése azonban 
nem tartja magát, ahogyan az sem, hogy 
a front a harc megértésének és elsajátítá
sának, a fiatalok éretté válásának megfe
lelő helyszíne volna. A hamis narratívák- 
ból történő kiszakadás, a hagyománnyá 
vált szokások is a társadalmi felkészület
lenség miatt nem valósul meg.

Mivel még a tetteket megelőző szán
dék, illetve a lehetséges alternatívák 
fenntarthatósága is kérdéses, ezért a 
nemzetközi konfliktuskezelés egyik alap
vető elemének tartom a tanulmányban 
bemutatott probléma körüljárását.
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Társadalmi szerződésszegés

JAKAB-BENKE NÁNDOR

A filmben ugyan egy alkalommal 
mintha feltűnni látszana a címadó mito
lógiai tengeri szörny, valamint a kiszá
radt mederben fehérló' óriáscsontok is a 
Jób könyvében felbukkanó „tengeri kí
gyóra” utalnak, már az első tárgyalóter
mi jelenet után nyilvánvalóvá válik, hogy 
a Leviatán cím sokkal inkább Thomas 
Hobbes filozófus munkájára utal, pláne 
annak alcímére: Leviatán vagy az egyhá
zi és a világi állam anyaga, formája és ha
talma. (Erdélyi nézó'knek-olvasóknak kü
lönösen kényes lehet ez a kérdés, pláne az 
elmúlt hetek híreinek tükrében -  misze
rint Kovásznán egy szállodát kapott az 
ortodox egyház ajándékba az államtól -, 
de konkrétumok nélkül is összeszorulhat 
a szekuláris, vagy egyáltalán demokrati
kus államberendezkedés híveinek a torka 
a filmet látván.)

Kolja egy orosz kisvárosban tengeti az 
életét kamaszfiával és második feleségé
vel, autószerelésből él, de alaposan meg
gyűlik a baja a polgármesterrel, aki ki
nézte Kolja telkét és házát magának, és 
erőszakkal, ráadásul jócskán áron alul 
szeretné megkaparintani. Kolja felve
szi a harcot, természetesen sikertelenül. 
Elhívja egykori katonatársát, Dima ügy
védet Moszkvából, hogy az segítsen neki. 
Dima meg is jelenik egy paksamétával, 
ami a polgármester különböző viselt dol
gait tartalmazza -  ő, a moszkvai nagyme
nő ügyvéd is tudja, hogy a törvény szava 
csak vicc Oroszországban, és zsarolással 
többre megy, mint paragrafusok citálásá- 
val. Vadim, a polgármester előbb berezel, 
de a helyi mitropolita atyai jótanácsára 
nem hagyja magát és visszatámad. A pár 
nap alatt lezajló cselekmény alatt Kolja 
teljes élete tönkremegy, „szegény embert 
az ág is húzza” alapon: anyagilag, csalá
dilag, morálisan és végül egzisztenciális 
értelemben is padlóra kerül. Ott is a kí
sértés tehát, hogy elintézzük annyival a 
Leviatánt, hogy a „kisember harca a min
dent bedaráló hatalom ellen”, de a film

cselekményének finom szövete, apró int
rikái és a bemutatott emberi viszonyhá
ló hitelessége miatt nem lesz sablonos, és 
alaposan megdolgozza igazságérzetün
ket. Annál is inkább, mert ugyan dekla
ráltan a mai, putyini államhatalom el
leni vádiratként fogalmazódott meg, de 
igazából mindenféle posztszovjet (mint 
amilyen — valljuk be -  a mienk is) köz- 
igazgatásra igaz, sőt, a történet kortalan 
és univerzális: a forgatókönyv egy ameri
kai sztoriból indult ki.

Persze, a couleur locale igazán oro
szos, és ettől lesz izgalmas a film: ezek 
az emberek nagyjából minden bajukra 
-  de jókedvükre is -  vodkát locsolnak, 
szülinapjukon pedig a letűntnek hitt, 
de igazából áporodott szaga által most 
is omniprezens rendszeriek) kulcsfigu
ráinak (Lenintől Brezsnyeven keresz
tül Gorbacsovig) berámázott portréira 
lövöldöznek, akár Kalasnyikovval. A ké
pek meggyalázása elsőre ágyúval veréb
re lődözésnek tűnhet, de igazából szánal
mas tevékenység: tehetetlen, frusztrált 
emberkék akarnak valamiféle revansot, 
igazságot -  vagy csak magukat erősebb
nek érezni. Talmi felsőbbrendűség ez, 
amint az hamar kiderül a rothadófélben 
lévő múlt (bárka-, épület- és emberron
csok) díszletei között, amelyek mintegy 
fullasztó hangulatú memento móriként 
vigyáznak rá, nehogy a jelenben jobb le
gyen valami. Irgalmatlan méretű Lenin- 
szobor alatt zajlik az igazságszolgáltatás, 
Oroszország anyácska elég mostohán bá
nik fiaival: a jogállamiság délibábja kvá- 
zi-feudális berendezkedést takar, ahol a 
hatalom bármikor elvehet bármit (ráadá
sul az így-úgy megszerzett szavazatokon 
kívül látszólag semmi sem jogosítja fel őt, 
hogy ő legyen a hatalom: a polgármester 
ugyanolyan züllött, mint „alattvalói”), de 
még csak alaposabb rendbontásra sincs 
szükség részedről, hogy csak úgy pikk
pakk zárkában találd magad. Mintha a 
falról őrködő Putyin-portré a markába

kuncogna: nem változott itt semmi, elv
társak. Még akkor sem, ha „még nincs 
elég történelmi perspektíva”, hogy a je
lenkor urait kellő súlyukban értékelhes
sük — ahogyan Kolja egyik mattrészeg 
rendőr haverja motyogja a szülinapi bu
lin, mielőtt célbalőnének az orosz történe
lem szépiaszínű Leviatánjaira.

Zvjagincev eléggé fukarul bánik a ka
rakterei előtörténeteivel, sőt a főhőssel 
való empátiáért sem kuncsorog pateti
kusan: s noha így hitelesebb, mondhat
ni dokumentaristább lesz a történet, a 
nézőnek alaposan meg kell dolgozni a 
Koljával való együttérzésért. Nyomokban 
sem hordoz ugyanis klasszikus tragikus 
hősi vonásokat: gyarló emberként, fér
fiként és apaként is faragatlan, forrófe
jű és ugyanolyan alkoholista, mint a pol
gármester (kettejük részeg veszekedése 
a film egyik fénypontja). Egy megvál
tó tulajdonsága van: képes megbocsátás
ra — de ezzel máris több emberként, mint 
a film összes többi karaktere együttvéve. 
Természetesen ez a rendező kietlen vilá
gában semmire sem elég, sőt késő is: ba
rátját, telkét, feleségét is elveszíti, aztán 
mintegy kegyelemdöfésként börtönbe is 
kerül. Es miért? Hogy a pravoszláv egy
ház terjeszkedhessen lebontott, gépekkel 
megerőszakolt telkén, majd az áhítato- 
san mosolygó gyülekezet tagjai beülhes
senek fekete dzsipjeikbe a mise után. így 
fonódik össze egyház és állam, ez az im
már kétfejű tengeri szörny.

Ami a Zvjagincev által ábrázolt kö
nyörtelen (vö. a keresztény könyörület- 
eszménnyel) világot illeti, az csak még 
súlyosabb lesz a filmben búvópatakként 
elő-előbukkanó humor miatt. Nem térd- 
csapkodós, inkább egy tajgai szélhez ha
sonlóan maró. Kevés (és nem is feltétle
nül alaposan kidolgozott) karakterrel 
dolgozik (de még így is többel, mint elő
ző filmjeiben), mégis olyan hajszálpontos 
keresztmetszetét adja általuk az (orosz) 
társadalomnak, amiben mindenkinek 
megvan a helye és logikája, a hatalom 
táplálékláncának különböző fokain fog
lalnak helyet, ahonnan látszólag nincs 
elmozdulás. S általuk tud a rendező száj- 
barágás nélkül feleselni Hobbes társa
dalom-, állam- és jogeszményére, ebben 
gyökerezik a film (egyik) szomorú tanul
sága is. „Senki nem adhatja fel azt a jo
gát, hogy ellenálljon azoknak, akik meg
támadták és erőszakkal el akarják venni 
az életét” -  így Hobbes. Csakhogy az el
lenállás néha felesleges.

Levia tán  (Leviathan), színes orosz 
film, 140 perc, 2014. Rendező: Andrej 
Zvjagincev. Forgatókönyvíró: Oleg 
Negin, Andrej Zvjagincev. Operatőr: 
Mihail Krichman. Vágó: Alekszandr 
Rodnyanszkij. Szereplők: Alekszej 
Szerebrjakov, Jelena Ljadova, Vlagyimir 
Vdovicsenkov, Roman Madjanov, Anna 
Ukolova, Krisztina Pakarina, Alekszej 
Rozin.
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KÁMSZ, avagy Karnyóék 
Állami Magyar Színháza

------------------- HELIKON-----------------------------

Manapság viszonylag ritkán fogadja a 
színházba érkező nézőt leeresztett függöny. 
Ennek, a színpadi és a civil világ határát 
ellentmondást nem tűrően jelző alkalma
tosságnak ingencsak megfakult a szerepe a 
kortárs színházművészetben. így minél rit
kábban találjuk magunkat szemben a le
eresztett függönnyel, annál inkább résen 
kell lennünk, ha mégiscsak így indul egy 
előadás. A függöny, ha megbízható rendező
vel van dolgunk, jelzés, de, hogy mit jelez, 
az leginkább felgördülése után derülhet ki.

‘TH‘L Á T (R U ÍM

Nincs ez másként a Kolozsvári Állami 
Színházban bemutatott Az özvegy 
Karnyóné és a két szeleburdiak című elő
adásban sem. Azaz mégis. Ugyanis a né
zők elhelyezkedése után a darab szerző
je, az 1805-ben elhunyt Csokonai Vitéz 
Mihály les ki a nézőtérre, majd elő is jön 
a proszcéniumra. A beolajozott hajú, kis 
bajszot és díszmagyart viselő Laczkó Vass 
Róbert tolmácsolja a szerző fizikai jelenlé
tét, és hosszasan vezeti fel a nézőtéren ösz- 
szesereglett kegyelmes, méltóságos, nagy
ságos, valamint tekintetes hölgyeknek és 
uraknak az előadást. Egy játékot játszunk 
ma el — mondja —, melynek célja a tréfa -  
kis szünetet tart — és valóság. Beszédét 
követően veszi kezdetét Karnyóné és min
denféle egyéb szeleburdiak kálváriája.

Az eredeti történet szerint az özvegynek 
hitt Karnyóné (Bíró József) körül két sze- 
leburdi legyeskedik. Lipittlotty (Hatházi 
András) és Tipptopp (Bogdán Zsolt) egyaránt 
a halottnak hitt, de valójában Mantuában 
raboskodó Karnyó (Bállá Szabolcs) vagyo
nára és Boris (Kántor Melinda), a szobalány 
kegyeire pályáznak. Karnyóné Lipittlottyot, 
Boris Tipptoppot részesíti előnyben, de a sze
replőknek nincs esélyük békés kiegyezés
re. A folytonos áskálódások és cselszövések 
miatt a történet össznépi tragédiába torkol
lik, de az utolsó pillanatban, tündérek és 
tündérük hathatós közreműködésével az ön
gyilkosok, a meggyilkoltak és a meghasadt 
szívűek is újraélednek.

Az előadás -  amint az első jelenetekből 
minden kétséget kizáróan megállapítha
tó — csak jobb híján követi a darab törté
netét. Pedig a Karnyóék tágas, de megko
pott boltját mintázó, letisztult színpadkép 
(Fodor Viola), és a Csokonai idejében éppen 
divatjamúlttá váló rizsporos parókákkal is 
megtámogatott, ötletes jelmezek (Bianca 
Imelda Jeremias) akár a történet elmesé
lését is szolgálhatnák. Szerencsére a ren
dezőnek ennél sokkal jobb ötlete támadt.

Keresztes Attila hat éve rendezett 
utoljára a Kolozsvári Állami Magyar 
Színházban, és azóta kétszer (2012-ben a 
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban 
és 2013-ban a Szegedi Nemzeti 
Színházban) is színre vitte Csokonai tün
dérjátékát. A bemutató előtt a legna
gyobb kérdést pontosan a két korábbi

produkció és a kolozsvári 
előadás viszonya jelentet
te. A nyíregyházi és a sze
gedi előadások a szerep
lőket alakító színészeket 
kivéve, gyakorlatilag azo
nosak voltak, de hogy a 
most bemutatott Az özvegy 
Karnyóné és a két szelebur
diak nem csak lábjegyzetnyi helyet érde
mel egy majdani színháztörténeti könyv 
rendezői remake-ekét tárgyaló fejezeté
ben, az már az első jelenetek után kiderül.

Manapság bevett gyakorlat, hogy a pro
dukciók létrehozói csak kiindulási pont
nak tekintenek egy-egy művet, arra ref
lektálva, vagy azzal vitába szállva állítják 
színpadra az előadást. Az özvegy Karnyóné 
kolozsvári változata még ennél is tovább 
megy. Itt — a leengedett függönytől kezd
ve -  minden a Színházról szól. Mert itt a 
színház nem eszmét, elméletet, még csak 
nem is álomképet jelöl, hanem egy mind
annyiunk által jól ismert intézményt, a 
Kolozsvári Állami Magyar Színházat -  
olyan formában, ahogyan azt az előadás 
létrehozói látják és láttatni akarják.

Túlzás lenne itt a dokumentarista szín
házra jellemző igényekkel fellépő produk
cióra gondolni. Az előadás egyetlen célja a 
szórakoztatás, és Keresztes Attila a lehe
tő legjobb érzékkel választja ennek eszközé
ül az önreflexiót és az öniróniát. A produk
ció valójában már Csokonai történetével, 
annak eredeti szövegével sem törődik, és 
az újrarendezésre váró előadás is kívül ke
rül a fókuszon. Amit helyette kapunk az 
Csokonai Laczkó Vass Róbert Vitéz Mihály, 
Bíró Karnyóné József, Hatházi Lipittlotty 
András, Bogdán Tipptopp Zsolt és hasonlók. 
Az előadás összeolvasztja a tréfát a valóság
gal, így jön létre Keresztes egykori Karnyóné 
rendezéséből és a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház társulatának egy jelentős részéből 
a Karnyóék Állami Magyar Színháza.

Az identitásokkal való játék egyik igen 
szép példája Lipittlotty, azaz Hatházi 
Lipittlotty színre lépése, aki a nézőtéren 
keresztül érkezve, a szereplőre jellemző 
akcentussal és orrhangon kérdi meg: Ez 
itt Güllen? Aztán zajlik tovább az előadás, 
és amikor egy thonetszékkel a kezében a 
minden irányból megvilágított csillárhoz 
ér, így szól: Jé, milyen ismerős! Az idén be
mutatott Az öreg hölgy látogatásában -  
ezt az előadást idézi az első kiszólás -  nem 
játszik Hatházi András, a Ványa bácsi 
címszerepét pedig másnak adta át; az ak
tuális évadban pedig viszonylag kevésszer 
lépett színpadra. Ezeket tudva igencsak 
személyes és jelentőségteljes lesz, amikor 
azt is elmondja a nézőknek, hogy rég nem 
volt itt, pedig jó itt lenni.

Egy jóval későbbi jelenetben Csokonai 
Laczkó Vass Róbert Vitéz Mihály egyé
ni zenés-táncos produkciójával igyekszik 
szórakoztatni a nézőket. Eközben Bogdán 
Tipptopp Zsolt a páholyok mellvértjéről le
lógó kötélhágcsóba akadva, fejjel lefele lóg 
és üvölti: Hagyd abba! Ez itt a próza rész

leg! Ez nem az Opera! Ide intelligens embe
rek járnak! A jelenet végére menthetetle
nül elszabadulnak az indulatok: Csokonai 
Laczkó Vass egy Mihály feliratú, flitte- 
res felsőben rohangál a nézőtéren, amíg 
Bogdán Tipptopp hathatós közbenjárásá
ra a műszak tagjai be nem rontanak, hogy 
elhurcolják a megvadult szerzőt.

A korábbi előadásokra, az intézmény 
mindennapjaira vagy a színészek közötti 
torzsalkodásokra vonatkozó poénok árada
tába töménytelen mennyiségű szóvicc ve
gyül, s mellettük ritkán jut érdemi szerep 
a darab eseményeinek. Végül éppen ezek 
az eredeti szöveghez viszonylag hű jelene
tek válnak az előadás gyenge láncszeme
ivé. Sem ritmusukban, sem humorukban 
nem bírnak felzárkózni a legjobb stand-up 
comedy műsorokat idéző részletekhez.

Keresztes Attila rendezése, ha szelebur- 
dinak is tűnik olykor, legalább annyira ra
vasz, mint Bogdán Tipptopp terve, ami
vel Hatházi Lipittlotty vesztére tör. A teljes 
mértékben a Kolozsvári Állami Magyar 
Színházra és az előadásban szereplő szí
nészekre szabott humor, az olykor — látszó
lag -  komoly színházelméleti kérdéseket 
felvető megoldások, és a teljesen komoly
talan, bár erősen szövevényes identitás
játékok miatt az előadás jóval mélyebb
nek tűnik, mint amilyen valójában. Ha 
a színháztermet elhagyva megpróbáljuk 
egy-egy önmagába bogozódó utalás szála
it felgöngyölíteni, kiderül, hogy valójában 
nincs itt semmiféle titok, semmi meglepe
tés. A mélység helyett az iram keltette lég
szomjba szédültünk bele. Igaz, másfél óra 
önfeledt szórakoztatás után ezt aligha vet
hetjük a rendező vagy a színészek szemére.

A függöny, ha megbízható rendezővel 
van dolgunk, jelzés -  írtam korábban, ezért 
Keresztes Attilát akár megbízható rendező
nek is tekinthetnénk. Az özvegy Karnyóné 
és a két szeleburdiak alapján mégis azt ta
nácsolom az általa rendezett eladások né
zőinek, hogy még a szemüknek se higgye
nek. Legalábbis ne elsőre. Vagy, hogy az 
előadás szellemiségéhez némileg illeszkedő 
mondattal zárjak, álljon itt ez: Keresztesben 
megbízni nem kell félnetek jó lesz.

Kolozsvári Állami Magyar Színház.
Csokonai Vitéz Mihály: A z  özvegy K arnyóné és a  
két szeleburd iak . Rendező: Keresztes Attila; sze
replők: Bállá Szabolcs, Bíró József, Váta Lóránd, 
Hatházi András, Bogdán Zsolt, Dimény Áron, 
Kántor Melinda, Laczkó Vass Róbert, Árus Péter, 
Marosán Csaba, Pethő Anikó, Sigmond Rita, 
Vatány Zsolt; díszlettervező: Fodor Viola; jel
meztervező: Bianca Imelda Jeremias; zeneszer
ző: Kazár Pál; zenei vezető: Incze G. Katalin; 
koreográfus: Sinkó Ferenc; ügyelő: Böjthe Pál.
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DÉNES GABRIELLA

Ecce homo!
...és rögtön látjuk magunk előtt az 

unalomig idézett Munkácsy-képet: látha
tólag nem éljenző embertömeg, lihegő ku
tya, a képből kifehérlő alak, aki rámutat 
egy másikra, a leendő áldozatra.

Ebbe a kompozícióba vonja be olva
sóit könyveimével Berczeller Imre, az 
Egyesült Államokban élő pszichiáter, 
aki mint Radnóti kor- és bajtársa érte
kezik a költő életéről és néhány alkotá
sáról. A keresztény hagyomány szerint 
Pontius Pilatus azért mutatott rá az idé
zett módon a megkínzottra, hogy annak 
meggyötört testét látva a vádló sokaság 
újra mérlegelhesse döntését. Könyvünk 
szerzőjének is hasonló a célja; az olvasó- 
közönséget szeretné szembesíteni az em
berrel, aki Glatter Miklósként látta meg 
a napvilágot, Radnótiként ismerkedtünk 
meg vele az iskolában, és a köré szőtt kul
tusz jótékonyan takarja el jellembéli hi
báit és gyöngeségeit. Berczeller Imre kri
tikai kor- és jellemrajz által átitatott 
esszéi, amelyek a szubjektivitás és objek
tivitás hangját arányosan elegyítve íród
tak, a jól bejáratott Radnóti-kép újragon
dolására szólítanak föl. Gyarmati Fanni 
igencsak igyekezett férjének emlékét a 
magyar költő szókapcsolat által keltett 
elvárásrendszerén belül tartani, és min
dent megtett annak érdekében, hogy a 
nem kívánatos információk mielőbb meg
szűnjenek. Vagy ha meg nem is szűnhet
nek, de maradjanak a felejtés jótékony 
padlásszobájában, ahová senkinek nem 
lehet(ett volna) betekintési lehetősége. 
Berczeller Imre „az évek során idealizált, 
a realitástól meglehetősen távol álló kép
re” válaszként írta meg munkáját. „Nem 
könnyű feladat megtalálni a középutat, 
hogy a tárgyilagosság és valósághűség 
szándéka következtében ne alulexponált, 
túl sötét portré kerüljön ki a »műterem
ből«. Attól tartok, ha az ingát középhely
zetben megállítom, már akkor is úgy 
tűnhet, mintha az ellenkező végletbe len
díteném ki.”

A költő levelezéséből, naplójából gyűj
tött adatokkal alátámasztva, a már is
mert tényeket kiegészítve ír Berczeller 
Glatter Miklós gyermekkoráról, traumá
inak sorozatáról, származási környezeté
től való görcsös elszakadni vágyásáról, s 
ezzel együtt bemutatja teljes ráutaltsá
gát erre a Radnóti által „szociálisan is 
csupán botcsinálta közösségnek” tartott 
gyülekezetre. A közbeszédben ez utóbbi 
kapcsolatról, Radnóti származásáról ál
talában kevés szó esik, hiszen az életmű 
szempontjából -  elvileg -  nem releváns, 
hogy főiskolai hallgatóként melyik szege
di diákegyletnek válhatott tagjává, kis
pénzű (hitközségi tag) létére hol étkez
hetett, csupán halálának körülményei 
méltóak említésre, de nem az odáig meg
tett, kínzó út. Amikor Berczeller Imre rá
mutat a kultuszból kivetkőztetett ember
re -  anélkül, hogy irodalmi kvalitásait 
kétségbe vonná -, komplexebbé teszi az 
irodalomoktatás nyújtotta standard ké

pet. Olyan jellembeli sajátosságokra is 
felhívja a figyelmet, amelyek egyáltalán 
nem könnyítették meg Radnóti Miklós 
életét, sem a zsidótörvények előtt, sem 
azok megjelenése után. Egyetemi hallga
tóként Fifihez (Gyarmati Fannihoz) írott 
leveleiben eléggé csípős hangnemben nyi
latkozik a zsidó diákegyletről és menzá
ról -  pusztán zsidó voltuk miatt - , albér
letéből azonban Wolff főorvos kényelmes 
lakásába költözik és többször is Ligeti 
Ernő családjánál étkezik, akik maguk 
is abba a közösségbe tartoztak, amelyet 
Radnóti oly nagyon megvetett. A zsige
ri taszítás, elhatárolódni igyekvés, de a 
nagybátyi, illetve hitközségi támogatá
sok egyidejű elfogadása nem tünteti fel 
kedvező színben Radnótit, s bárki köny- 
nyen arra a következtetésre juthat, mint 
Berczeller: „Ha lett volna benne gerin
cesség, inkább száraz kenyeret evett vol
na kolbásszal vagy szalonnával -  mint az 
arató parasztok - , semhogy leüljön a zsi
dók asztalához.”

Az emberre mutatás alkalmával 
szembesülünk azzal a virtuális világ
gal, amelyet Radnóti Miklós alkotott 
élőhelyéül vágyaiból (hogy magyar köl
tő lehessen; a magyar nemzet szerves 
részévé váljon) és a valóság egy részé
nek tudomásul nem vételéből (a magyar 
nemzet nem fogadja be őt, zsidónak ta r t
ja származása okán). „Szerette az or
szágot -  az ország nem szerette őt. Ezt 
a tényt, mint oly sok más zsidó írótár
sa, kizárta tudatából. Mert a tudatos 
életének harmadát, 1921 és 1938 kö
zött, nem annyira háborús, mint in
kább zsidógyűlölő légkörben élte a ha
zájának sóvárgott országban”. Nem volt 
könnyű megbélyegzettként, a numerus 
clausus „kegyeltjeként” léteznie, hiszen 
ő nem tartotta magát olyannak, akit 
érinthetnek a vonatkozó rendeletetek. 
„Az 1938. május 28-i első zsidótörvény
re Radnóti úgy reagált, mintha személy 
szerint nem érintette volna. A második 
zsidótörvényt már sértésként fogta fel. A 
»törvényhozók« nem érdeklik, de a titkos 
szavazásban felismerte, hogy a nyilasok 
győzelmével a »nemzet« őt is kivetette 
hőn szeretett kebléből.” A körülményeit 
nehezítette, hogy 1930-tól, tehát költői 
pályája felívelésének kezdetétől „sikere 
lovat adott szerénységgel alig vádolha
tó önbecsülése alá”, amely fokozatosan 
gőggé növi ki magát. Ezt a tulajdonságát 
munkaszolgálatosként sem tudta a tá 
boron kívül hagyni. Nem egyszer akadt 
nézeteltérése munkaszolgálatos társa
ival, sőt felügyelő tisztekkel is; elvárta, 
hogy doktor Radnótiként tekintsenek rá, 
és a címének járó tisztelettel viseltesse
nek iránta. „Nagyon valószínű, hogy ez 
is egyik forrása volt gyakori büntetése
inek: kurtavas, gúzsbakötés, laktanya
fogság.”

Berczeller Imre kötete irodalomszocio
lógiai jelentőségű munka; Radnóti Miklós 
életrajzát és munkásságát helyezi új meg
világításba, és nem tekinti alapelvének 
a „halottról jót vagy semmit” felfogást. 
Kritikát gyakorol a költő korábbi élet
rajzíróin, és nem hagyja, hogy a tragikus 
halál ismerete őt magát is elfogulttá és 
elnézővé tegye. Radnóti naplójában, leve-
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R a d n ó t i  m ik l ó s

-  ÍMHOL AZ EMBER

lezéseiben, illetve a kortársak visszaemlé
kezéseiben fennmaradt adatok képezik a 
munka alapját, amelyben Berczeller nem 
csupán összevet különböző forrásokban 
lévő információkat, hanem pszichiáter
ként elemzi is a rendelkezésére álló ada
tokat, oly módon, hogy ez az eljárás nem 
válik zavaróvá, sőt tisztáz néhány helyze
tet, egyik-másik motívum jobb megértésé
hez segít hozzá. így például a halálmotí
vum kapcsán kitér arra az előszeretettel 
alkalmazott félremagyarázásra, hogy 
Radnóti az 1936-ban összeállított köteté
ben, a Járkálj csak halálraítélt!-ben már 
megjósolta majdani sorsát. Pedig „csu
pán” az általános korhangulat, a Federico 
García Lorca sorsán való megütközés és 
Ady pesszimista szimbolizmusa, illetve 
József Attila szociografikus ihletésű köl
teményei hatják át a kötet verseit. A ke
resztény szimbolizmus iránti vonzódás 
kapcsán kitér arra a tényre is, amely ke
vésbé fontos az irodalomtörténészek szá
mára. Berczeller Imre ugyanis nem csu
pán megemlíti Esztert, a kis cselédet, 
akinek „döntő befolyása volt Radnóti ko
rai vonzódásában a kereszténység és an
nak miszticizmusa iránt”, hanem e kap
csolat részleteibe is betekintést nyújt.

A könyv elolvasása után könnyedén 
olyan érzés keríthet bárkit hatalmába, 
mintha Dorian Gray padláson rejtege
tett arcképét látta volna egy pillanatra. 
Olyan dolgokról esik szó, amelyek egyál
talán nem azért említődnek, hogy ezáltal 
szimpatikusabbá váljék Radnóti Miklós 
alakja. Sokkal inkább emberi mivoltára 
terelődik a figyelem, s a végén az olvasó 
kénytelen megfogalmazni a kérdést: vér
tanú volt-e Radnóti, mártír, aki vállalta 
sorsát, vagy pedig meghalt, mert másként 
nem tehetett. Válasz nincs megfogalmaz
va Berczeller Imre könyvében, csupán a 
válaszadás lehetőségei tűnnek föl.

Berczeller Imre: Radnóti Miklós 
-  Imhol az ember. Kriterion kiadó, 
2014.
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Vendégpapucsban * _
Újabb gyermek-űrlény barátság

Martini Yvette: A tizen
hetedik vendégpapucs.
Koinónia, Kolozsvár, 2014.

„Lehetetlenül” szeretik egy
mást a királyi család tagjai 
Martini Yvette bájos történetei
ben, és ez a lehetetlenül szeretés 
teszi lehetővé a játék és a megér
tés beépítését a mindennapi va
salás, szerelés, főzés, takarítás 
tevékenységei közé, átesztétizál- 
va, elbeszélendő emlékké avatva 
minden apró mozzanatot.

Óciusz király, Taka ki
rálynő, Nerokozéno herceg és 
PimPim hercegnő úgy él a pa
lotában (amely kívülről ugyan
úgy néz ki, mint egy egyszerű 
lakóház), hogy együtt formál
ják harmonikussá és idillivé a 
közös teret. Az alkotás gesztu
sa és a fantázia működése meg
határozó a család mindennap
jaiban, legyen szó akár rántott 
hógolyó madárlátta tejmártás
ban való elkészítéséről, vasalat- 
lan ruhák felszabdalásáról és 
szőnyeggé szövéséről, trambu- 
linra és zongorára emlékeztető 
vendégágy összerakásáról vagy 
pár nélküli színes vendégpapu
csok megvarrásáról. Ha nem is 
sikerül minden az elképzelések 
szerint, a kudarc, az elégedet
lenség, a bosszankodás isme
retlen fogalmak; még a minden
napos farsangolást megelégelő 
édesanya házisárkányhoz va
ló hasonlítása is kedves bók
ként hangzik el. Ennek a meg
értő, egymáshoz türelmesen 
való viszonyulásnak a megraj
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zolása nem didaktikus, mora
lizáló keretek között történik, 
hanem egy megtapasztalt-meg- 
tapasztalható élménysorozat 
impresszióinak a rögzítésével. 
Nemcsak elhangzik, hogy a ki
rályi család élete rendkívül szí
nes: a tíz lazán szerveződő tör
ténettel olyan illusztrációk 
szövődnek össze szinte szó sze
rint (például a vasalószobából 
kiszabaduló ruhadarabok elté
vednek más oldalak bekezdé
sei közé), amelyek kollázssze
rű technikával a gyermekrajzok 
intuícióját és spontaneitását öt
vözik sajátos szín-és textilvilág 
létrehozásában.

Mindennél megkapóbb A ti
zenhetedik gyermekpapucs gyer
mekszemlélete: Nerokozéno
herceg és PimPim hercegnő sa
ját, önálló világgal rendelkezik, 
amelyhez a felnőttek segítőké
szen, partnerként viszonyul
nak, és teljesen komoly problé
mának számít például az, hogy 
PimPimnek mind a kilenc ba
báját napi hét-nyolcszor kell át
öltöztetni. Ha elolvassuk tör
téneteiket, ilyen „lehetetlenül” 
szeretetre méltó együttlétnek 
lehetünk mi is a vendégei.

Line Knutzon, Peter 
Frödin: Pöttöm Allan, az 
emberantenna. Koinónia, 
Kolozsvár, 2014.

Mit kezd magával minden 
idők legunalmasabbnak ígérke
ző nyári vakációjában egy ma
gányos kisfiú? Természetesen 
megpróbál öreg ufológus barát
ja buzdítására kapcsolatba lép
ni az űrlényekkel. Amikor pedig 
Majken, az ufó önműködő csa
varkulcsát keresve a Földre ér
kezik, Pöttöm Allannek minden 
lélekjelenlétére szüksége van, 
hogy új ismerősét megmentse.

A filmszerűen pörgő kalan
dos eseménysorozat egy olyan 
főhős körül bontakozik ki, aki 
egyfajta emberantennaként lé
tezik már azelőtt, hogy a szom
széd öreg bácsi ezüstpapírba 
csavarná, és felküldené a tető
re az ufóktól érkező jelzések fel
fogására. Allan nyári vakáci
ója magányosan kezdődik: két 
éve nem tudnak nyaralni men
ni, mert édesanyja egy munka
helyi lehetőség miatt elköltözött 
tőlük; legjobb barátját elvitték 
a nehezen kezelhető gyerekek 
intézetébe, édesapja pedig egész 
nap dolgozik. Pöttöm Allant ez 
a helyzet érzékennyé teszi az őt 
körülvevő világra, észreveszi az 
emberek közötti viszonyokat, és 
folyamatosan rákérdez a dol
gokra, például arra, hogy miért 
nem viszik a gyermekére ordi- 
báló anyát a nehezen kezelhe
tő felnőttek intézetébe, ha már 
létezik nehezen kezelhető gyer
mekek intézete? Majken érke
zése, az elveszett csavarkulcs 
keresése, az űrlényt elrabló 
karbantartónak és cinkosának 
üldözése, a magángyűjtő labo-
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ratóriumából való kiszabadulás 
mind olyan események, ame
lyek megtörik a magányt, de 
Allan nem válik instant módon 
tipikus, idealizált hőssé: nyug
talanság, idegesség, aggodalom 
tölti el a kalandok során. John 
Kenn Mortensen grafikasze
rű illusztrációinak a stílusa ezt 
a nyomottabb hangulatot idézi 
meg, míg a szöveg könnyedsége, 
humora, néhol groteszk színeze
te gördülékennyé és élvezetessé 
teszi az olvasmányt. így az de
rül ki, hogy a szorongás végső 
soron rendjén van, hisz a barát
ság érzése, az empátia és a jólel- 
kűség ennek a bénító erőnek az 
ellenében fog hatni.

Amikor a történet végére si
kerül legyőzni a veszélyeket, és 
biztosítani Majken hazajutását 
a Neonfény sugárút 38-ba, ak
korra az űrlény és a kisfiú szo
ros barátsága már lehetővé tet
te a gondolatátvitel útján való 
kommunikációt, ami annak a 
jele, hogy Pöttöm Allan méltó 
az emberantenna szerepére.

CODĂU ANNAMÁRIA
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Tükör által homályosan. 
Portré-alternatívák
A művészet sokkal inkább fátyol, semmint tükör.

(Oscar Wilde)
Leon Battista Alberti, amikor 1436-ban a reneszánsz 

gondolkodók közül elsó'ként könyvet írt a festészet
ről, visszatért egy korábbi, Platóntól származó hason
lathoz: a festészet nem más, mint tükör. Ám, mindad
dig míg Platónnál pejoratív vonatkozásban a természet 
tükrözó'dó' mását látjuk benne, Alberti tükörhasonlata 
teljesen ellentétes szándékú kontextusban jelenik meg. 
Alberti értelmezésében a festészet eredete Narcissus 
történetéhez kötődik, így a tükörben nem napot, földet 
vagy madarat látunk, hanem egy kirajzolódó arcot is
merünk fel, melybe beleszeretünk és belepusztulunk.

Csóka Szilárd-Zsolt február 13-28. között, a maros
vásárhelyi KARTE galériában helyet kapó egyéni tárla
ta arra buzdított bennünket, hogy nézzünk e tükörbe...

Az emberi arc, a portré az egyik legtermészete
sebb és ugyanakkor legbonyolultabb tematika, mely 
mindannyiunkat (meg)érint. Önkéntelenül is vonzza a 
tekintetünket, akárcsak a tükör. A portré a nyugati mű
vészet egyik legfontosabb műfaja, amely a 20. század vé
gére jelentős átalakuláson ment keresztül, sőt, proble
matikussá is vált. A mimetikus művészet feladása a 19. 
század folyamán új helyzetet teremtett a portré és az ön
arckép számára. Azt a természetessé vált elvárást, hogy 
a festmény hasonlítson az ábrázoltra, a romantika átér
telmezte, és a látható helyett a belső ábrázolását kísérel
te meg. Ezzel megtörte azt a hagyományt, amely a pers
pektíva, az árnyékolás, az arányok szigorú kiszámítása 
segítségével az ábrázoltat majdnem tapinthatóvá tette.

Csóka portréi egyszerre követik ezt a hagyományt, 
de ugyanakkor gyökeresen is szakítanak vele. Bár 
inspirációs forrásként Leonardo da Vinci, Caravaggio, 
Rembrandt és Velázquez által festett potrék újraértel
mezése szolgál, a kiállított képek elszakadnak a rep
rezentált valóságtól, s a figurativitás keretein belül 
maradva a hangsúly az érzelmek, a szubjektív pers
pektívák, a ködösítés, az emlékezet, önismeret és ma
ga a szubjektum irányába tolódik el. Portréival -  és az 
ezek által elénk tartott tükörrel -  2013-ban a Minerva 
Galériában, tavaly a Korunk Stúdiógalériában ta
lálkozhattunk. Arcképei a reneszánsz tér proble
matikáját, a perspektíva, a szimmetria kérdését, 
de ugyanakkor a barokk portré expresszivitását és 
gesztualizmusát ötvözik — hallhattuk Bob József festő
művész megnyitóbeszédében. De Csóka képei nem ra
gadnak meg itt, hanem a 21. századi ember (ön)meg- 
ismerési kísérleteit is felleljük bennük. Magunkra 
ismerünk A részegek című Velázquez-interpretációján 
vagy Bacchus elmosódott arcában, szintúgy, mint az 
őrült Bohócban vagy önarcképvariánsaiban. Az in
dividualizmuson túl ezen portrék nem csupán külső 
tükrözések, sokkal inkább reflektálnak belső történé
sekre és tájakra. A tükröződés toposzában két kulcs- 
fogalom van egyenlő súllyal jelen, a tér és az idő fo
galma. Csóka festményein a tér koncepciója fokozott 
kétértelműséget hordoz magában: Bob József sze
rint ez jelentheti a táj terét, a belső, az ipari, a kozmi
kus, az imaginárius teret, a szürrealizmus terét, vagy 
akár a hátteret is. Ám mindegyik esetben a tér nem a 
személy körülhatárolódását, kibontakozását, a kontú
rok kirajzolódását segíti elő, hanem ellenkezőleg, ép
pen ez akadályozza meg az individuum feloldódását -  
és elhomályosítását eredményezi.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy ha a jó port
ré a személyiség feltárása, s egyszersmind a hozzá 
tartozó világ leleplezése, akkor Csóka Szilárd-Zsolt 
Marosvásárhelyen kiállított képei saját magunkkal 
és a világgal szemben tartott homályos tükröknek te
kinthetők.

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA

Szereti ön Weinberget?
2006 őszén kezdte az ARC, 

a torontói Királyi Zenei 
Konzervatórium állandó kamara- 
együttese a Music in Exile (Zene a 
száműzetésben) című koncertsoro
zatot, amelyen a harmincas évek
ben Németországból elűzött zsidó 
zeneszerzők műveit és olyan nem 
zsidó komponisták darabjait ad
ták elő, akik ellenállókként hazá
jukban maradtak és „belső emig
ránsokká” váltak. Természetesen 
számos komponista munkássá
gát törte derékba a háború és 
az utána következő időszak a 
Szovjetunió (kultúr)politikai kire
kesztései miatt is. Az akkori, igen 
hosszú életű mesterséges csend ál
dozataira emlékeztetett az ARC 
kilenc évvel ezelőtti koncertso
rozata (London, Róma, Varsó, 
Poznan, Berlin, Budapest, New 
York, Washington és Los Angeles). 
A hangversenyeket lemezkiadá
sok is kísérték. Az ARC az On the 
Threshold of Hope (A Remény kü
szöbén) című lemezzel akkoriban 
Mieczyslaw Weinberg műveire is 
ráirányította a figyelmet.

Weinberg (1919-1996) egy var
sói gettóban született vándorszíné
szek gyermekeként. Tizenkét éves 
koráig tanult a varsói konzerva
tóriumban, a második világhábo
rú kitörésekor Minszkbe szökött és 
beiratkozott a konzervatóriumba. 
Vaszilij Zolotarjovnál, Rimszkij- 
Korszakov tanítványánál tanult. 
Onnan a náci inváziót és szülei 
halálát követően Taskentbe köl
tözött. 1943-ban elküldte első 
szimfóniájának zongorakivonatát 
Sosztakovicsnak. A mestert any- 
nyira meglepte Weinberg művének 
eredetisége, hogy meghívta a fia
talembert Moszkvába. Ezzel vette 
kezdetét a két komponista barát
sága és Weinberg vegyes előjelű és 
korántsem megszakítatlan orosz- 
országi karrierje. 1953-ban letar
tóztatták, és csak jóval Sztálin ha
lála után, 1956-ban szabadult ki. 
Műveit nem tiltották ugyan be, de 
hivatalos körökben nem vettek tu
domást róla. Bár a legjobb orosz ze
nészek játszották opuszait, jellem
ző „kifejlet”, hogy csak halála után 
tíz évvel (2006-ban, Moszkvában) 
mutatták be Az utas című operá
ját -  akkor is csak koncertszerű
én -, egyik fő művét, amely a zsi
dó holokausztnak állít emléket. 
Hiába volt jóindulatú barátja a szé
les körben elismert Sosztakovics, 
Weinberg gyakran kényszerült ar
ra, hogy színházi és cirkuszi ze
nét is írjon a puszta megélhetésért. 
Filmzenéi közül a Szállnak a dar- 
vak anyaga a legismertebb.

2012-ben a Magyar Zsidó 
Kulturális Egyesület Zenei 
botlatókövek a felejtés ellen-soro
zata három budapesti hangver

senyének egyikén is megidézték 
Weinberget. És bizony 2015- 
ben Kolozsváron is pódiumra ke
rült egy munkája, jelesül az I. 
Trombitaverseny (B-dúr, op. 94) 
Frits Damrow és a kolozsvári 
Filharmónia előadásában, Theo 
Wolters vezényletével.

Akik a Sosztakovicsé mellett 
Prokofjev, Miaskovski, Bartók 
vagy Mahler hatását is felfedezni 
vélik Weinberg zenéjében, vélhető
leg nem tévednek. Azt viszont bát
ran leszögezhetjük, hogy nem te
kinthető puszta epigonnak. Úgy 
tűnik, valami félresöpörhetetlen 
igény hatja át a Weinberg-zenét a 
tisztaságra és érthetőségre, elmél
kedésre és önreflexióra egyaránt. 
Ez jellemző a hatvanas években 
született Trombitaversenyre is.

Színpompáját, hangzásgazdag
ságát, a pointilista módra kezelt 
orkesztrációt figyelve talán megkí
sérthet a gondolat, hogy merőben 
effektus-zenét hallunk. Csakhogy 
a szerkezet tudatossága, a mindvé
gig -  még a lassú tétel(ek) magába 
forduló pillanataiban is -  következe
tesen „kézben tartott” humor, ben
sőséges líraiság és a posztmodemül 
érvényesített parafráziselv (közis
mert Mahler-, Mendelssohn-, Rim- 
szkij-Korszakov-, Bizet-, Sztravin- 
szkij-témák, különösen a harmadik 
tételben) csakhamar meggyőz róla, 
hogy mélyen és precízen érzett-for- 
mált kompozíció a Trombitaverseny. 
A groteszket, a szarkasztikust is 
megpendítő zenei anyag nagy tech
nikai tudást és inventiv zeneér
telmezési készséget követel meg 
a szólistától. (Nem véletlen, hogy 
Trombitaversenyét Weinberg ki
fejezetten Tyimofej Doksicernek 
írta és ajánlotta, aki valóban 
virtuóz módon adta elő az ősbemu
tatón, 1968 januárjában a moszkvai 
Konzervatórium Nagytermében.)

A hangversenyműsorban, 
amelyben Weinberg mellett egy 
sodróan pompás „társítási” öt
letből sarjadt zenekari művet is 
hallhatott a nagyérdemű (Dán 
Variu: „A király meghal” nyi
tány -  ősbemutató), továbbá -  
korántsem véletlenül -  Dmitrij 
Sosztakovics X. szimfóniá
ja is felcsendült, a kolozsvári 
Filharmónia programtudatos
ságának és szélesen nyitott ér
deklődésének jelét is világo
san felismerhetjük. Weinberg és 
Trombitaversenye azonban szin
te házi feladatként marad fenn 
az emlékezetes koncert után: meg 
kell őt, őket ismerni. Utána kell 
nézni-hallgatni Weinbergnek! 
Ebben -  ha más források távo
labb esnek is -  a youtube hűsége
sen segítségünkre is siet.

JAKABFFY TAMÁS
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HELIKON

Áprilisi évfordulók
1 -  100 éve született Cseres Tibor magyar író

400 éve halt meg Istvánffy Miklós magyar történetíró 
140 éve született Edgar Wallace angol író

2 — 210 éve született Hans Cristian Andersen dán író
290 éve született Giacomo Casanova olasz író 

3 -9 5  éve született Jurij Markovics Nagibin orosz író 
70 éve halt meg Ritoók Emma magyar költőnő

4 -  230 éve született Bettina von Araim német költónó'
5 -  250 éve halt meg Edward Young angol író
6 — 1210 éve halt meg Metód szláv hittérítő, tudós
7 — 140 éve halt meg Georg Herwegh német költő

30 éve halt meg Kerényi Grácia magyar költónó'
245 éve született William Wordsworth angol költő 

8 - 6 0  éve halt meg Enrica Handel-Mazzetti osztrák írónő 
180 éve halt meg Wilhelm von Humboldt német író 
130 éve halt meg Constantin A. Rosetti román publicista 

9 — 160 éve született Reviczky Gyula magyar költő 
10 -  440 éve halt meg Anna Bijns holland költőnő

110 éve született Jancsó Elemér irodalomtörténész 
60 éve halt meg Pierre Teilhard de Chardin 
francia filozófus

1 1 -4 5  éve halt meg Gyallay Domokos romániai magyar író 
110 éve született József Attila magyar költő 

12 — 45 éve halt meg Marconnay Tibor magyar költő

13 — 320 éve halt meg Jean de La Fontaine francia költő
130 éve született Lukács György magyar filozófus

14 -  670 éve halt meg Richard de Bury angol filológus
130 éve halt meg György Vilmos magyar író

15 -  120 éve született Corrado Alvaro olasz író
45 éve halt meg Váci Mihály magyar költő

16 -  80 éve halt meg Panait Istrati román író
100 éve született Juhász István romániai magyar történész 
45 éve halt meg Veres Péter magyar író

17 -  70 éve halt meg Ion Pillát román költő
18 -  90 éve halt meg Apponyi Sándor magyar

irodalomtörténész
19 — 100 éve halt meg Lövik Károly magyar író
20 — 195 éve született Pállfy Albert magyar író
21 -  70 éve halt meg Csengery János magyar filológus
22 -  260 éve halt meg Cserei Mihály magyar történetíró 
2 3 -  100 éve született Christina Busta osztrák írónő
24 -  80 éve született Lendvay Éva romániai magyar költőnő 

170 éve született Carl Spitteler svájci író 
2 5 -  170 éve született Émile Bergerat francia költő
26 -  45 éve halt meg John Knittel svájci író
27 -  195 éve született Herbert Spencer angol filozófus
28 -  50 éve halt meg Ferdinand Bordewijk holland író
29 — 130 éve született Egon Erwin Kisch cseh publicista
30 -  60 éve halt meg Domanovszky Sándor magyar történész

1950 éve halt meg Marcus Annaeus Lucanus római költő 
? -  1950 éve halt meg Lucius Annaeus Seneca római író

Mélység és 
magasság
Semmi sem képes oly magasra nőni,... 
A fősorok Friedrich Hölderlin (1770- 

1843), német költő fenti gondolatának a 
folytatását rejtik.

VÍZSZINTES
1. A folytatás első része. 11. Kislemez. 

13. Arab ország lakója. 14. Távoli föld
rész. 16. Közeire mutató szócska. 17. 
Formáció. 19. Vese, latinul. 20. Nyílás, 
népiesen. 22. ... Pound; író. 23. Becézett 
Elemér. 25. Havat útról géppel eltol. 27. 
Éjfélig. 28. Suli. 29. Almacsutka! 30. ... 
Pahlavi; iráni sah volt. 32. Mar a rozs
da. 33. ... culpa; az én vétkem (latin). 
34. Burgonyafajta. 35. Rövidítés cég
táblán. 36. Indonéz sziget. 37. Rangos 
nemzetközi matematikai díj. 38. 
Régi tömegmérték. 39. Daráló. 40. ... 
Gibson; színész, rendező. 41. Pocak. 42. 
Érzőrost. 44. Estefele! 45. Kag fia. 46. 
Ajándékoz. 47. Öves állat. 49. Borul, 
billen. 50. Zseblámpa áramforrása. 
52. Sérülés. 53. Sziget, franciául. 55. 
Műveltség jelzője lehet. 58. Holland au
tójelzés. 59. Francia folyó. 61. Ujjal il
lető. 63. Csont, latinul. 64. A folytatás 
harmadik, befejező része.

FÜGGŐLEGES
1. Ennivaló. 2. Téli sportot űz. 3. 

Orosz folyam. 4. Pokorny ...; színész
nő. 5. New Haven egyeteme. 6. Ragályt 
okozó párák, gőzök. 7. Oldott, kötet
len. 8. ... Sumac; egykori énekesnő, „a 
perui csalogány”. 9. Tolózár. 10. Az er
bium vegyjele. 11. Földművelő esz
köz. 12. Amerikai országban lakik. 15. 
Becézett Irén. 18. Maláj földszoros. 21. 
Könyörög. 24. Római 51-es. 26. ... am 
See; város Ausztriában. 28. Ósi bizony! 
29. Véletlenül találó. 31. Zanzafej! 32. A 
délutánt követi. 33. Madagaszkári nép. 
34. Hajdú-Bihar megyei község. 35. 
Ond vezértársa. 36. Francis ... Harte; 
amerikai regényíró. 37. ... Vespucci; ha
jós, felfedező. 38. Nyaraló. 39. Erőd fe
le! 41. A folytatás második része. 42. 
Felém tekint. 43. Veszélyes jelenet
ben színészt helyettesítő személy. 45. 
Lányunk férje. 46. Becézett Aladár. 
48. Aludj, kisbaba! 49. Német névelő.
50. Enni ad. 51. Cigarettamárka. 54. 
... Vegas; USA-beli város. 56. Angol 
női név. 57. Mobiltelefonos kártya. 60. 
Omszk folyója. 62. Nemzeti bajnokság, 
röviden.

R. T.

A Helikon 5. számában 
közölt Magány című 
rejtvény megfejtése: 
Másodszor, hogy nincs 
másokkal.
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TÁMOGATÓINK:
Romániai írók Szövetsége
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TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY 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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