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KARÁCSONYI ZSOLT

Színház az egész. 
Vivát!
Szerencsére nem kell annyira véresen komolyan ven

ni mindent, nem durvult annyit a világ, mert ami tegnap 
szükségleteink közé tartozott, az jelen van napjainkban is 
-  tehát: gyilkosság kerül a darabba és aljas cselszövés. És 
mindehhez, mondjuk ki bátran, nem csak a XXI. század
ban voltak fizetett tapsolok, de már a XIX-ben, sőt, jóval 
korábban...

Megtörtént tapsoncok nélkül az is, bő ötszáz évvel ko
rábban, hogy a tömegek extázisba estek, amikor az egyéb
ként napsütéses középkori délutánon a mesterember 
(talán éppen mészáros) arcán végigömlött a vér, mert a pa
róka alá rejtett disznóvérrel töltött tömlőt kilyukasztó a 
töviskorona...

Nem kell semmit sem véresen komolyan venni, mert az 
élet álom, miként ezt tudjuk, legalább a spanyol aranyszá
zad óta, tudjuk, hogy ott (itt?) élünk a Mátrix kellős közepén 
vagy éppenséggel a Valóságban, amit jobb híján médiának, 
világhálónak, vagy régiesen szólva, egészen egyszerűen 
csak Színháznak nevezünk...

Mert a világot jelentő deszkákkal nem elégedtünk meg, 
jöhettek a világháló szálkái, vészes visszásságai, vicces vér
ebei, akik ezer, de lehet, hogy csak húsz éve üvöltik a vir
tuális térbe: félre könyvek, doktrínák, mert a katedrákon 
vagy a katedrálisokban, pőre angyalok, csurdé csavargók 
ricsajoznak és csajoznak is persze, a rég vagy legalábbis elő
re megírt forgatókönyv szerint.

Szerencsére nem kell annyira véresen komolyan ven
ni mindent, hiszen amúgy is minden véres már és komoly, 
mintha csak egy, a bécsi párfümök fellegei mögül előtörő 
orgiasztikus misztériumot látnánk, vagy valami egészen 
mást -  színházat, a színház világnapján, vagy világot a 
nap bármely színházában, cenzúrázottan, cédán, céltudat
tal vagy önmarcangolásba fáradt hiú hiábavalósággal, vá
sárok, varieték, valóságshow-k ritmusait idézve, vagy régi 
auktorokat, kik a semmit jelenvalóvá tették hirtelen -  fe
lülről nézve a reménytelenségbe süppedt mindent alulról 
szagólókat.

Miközben a színház tombol, áll mozdulatlan és fegyel
mezetten, mint egymásnak dőlő mondatokban fehéren sö
tétlő bohócok, papírlapokba zártan, járdaszegélyre lökve, 
mert: „a színház igaz mestereit a színpadtól távol a leg
könnyebb megtalálni” -  ahogy Krzysztof Warlikowski is 
üzente nemrég.

• Bocsárdi Lászlóval beszélget 
Zsigmond Andrea

• Lászlóffy Csaba: A szétszedett szöveg
• Bréda Ferenc: THEATRUM TEMPORIS
• Csuszner Ferencz a Reflex-fesztiválról
• A NAGY KILOMETRIK



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

Beszélgetés Bocsárdi László 
színházi rendezővel

A színház: szakadék
-  Az előadásaid tereiben valamiféle 

szögletesség, lecsupaszítottság figyelhető 
meg. A  Hamleté is ilyen, amivel 2014-ben 
a Román Színházi Szövetségtől az év leg
jobb romániai rendezéséért járó díjat kap
tad, illetve állandó munkatársad, Bartha 
Jocó a legjobb díszletért járó díjat. Régen 
viszont a körkörösség, a tobzódás volt jel
lemzőbb a munkáidra... Hová lett az a ke- 
rekdedség?

-  A gömb a mélységnek, az örvénynek 
a tiszta megfogalmazása. Mostanában 
inkább az a fajta iszonyat érdekel, ami a 
hasábok találkozásakor jelenik meg; az 
izgat, hogy az éles szögekből, egyenes fe
lületekből hogyan tudok váratlanul rálel
ni a mélység iszonyatára. Ez nyilván nem 
független attól, hogy néhány évvel ezeló'tt 
„szerelmes” lettem a német színház egyik 
vonulatába: Michael Thalheimer esztéti
kájába.

Nyilván elsősorban a mélység izgat. 
De valószínű, hogy be kell járni a nyuga
ti kultúrának azt a fajta gyümölcskere
ső és -osztályozó esztétikáját, ami végül 
is kikerülhetetlen a számunkra, hiszen 
a hétköznapjainkat ez lengi be. Sajnos a 
keleti, folyamatosan a gyökérből, a mély
ségből fakadó kultúra háttérbe szorult, 
még akkor is, ha sokkal erősebb, mint a 
nyugati vonulat. (Merthogy, azt gondo
lom, a keleti művészet a gyökerekkel fo
lyamatosan kezd valamit, a nyugati meg 
a gyümölcsökkel van elfoglalva. Nem ér
dekli a gyökér.)

Ahol épp tartok, az valószínűleg az út
keresésnek egy természetes fázisa. Nem 
kívánok most egyértelmű balladákat csi
nálni, hanem valami olyasmit, ami vá
ratlanul feltárja azt a mélységet, aminek 
látszólag nincs köze a külső formához. 
Valószínűleg ezért izgat nagyon Camus 
például, aki mégiscsak a nyugati kultú
rának volt az egyik központi figurája, a 
XX. századot erőteljesen meghatározta a 
világlátása. A camus-i iszonyat számom
ra nagyon izgalmas. Camus-nél azt ér
zem, hogy a tér és a szereplők között va
lami titoknak kell léteznie. Ezek a titkok 
a szövegekben fellelhető archetipikus ér
zetek mentén tudnak hitelesen megfogal
mazódni.

A német nyelvben már magában ben
ne érzem az iszonyatot. Valami olyan 
éles, fémes felület ez, ami mögött nem le

het érzelmeskedni... az érzelmességet 
sokszor felületesnek érzem, ehelyett ra
dikálisan kell ma már fogalmazni. Ki 
kell kerülni azt a fajta langyosságot, 
neoromantikát -  nem is nagyon tudom, 
minek nevezzem -, amit sokszor maga
mon is tapasztaltam.

-  Hogyan tudja a színház kifejezni ezt a 
nyerseséget, radikalitást, amit keresel?

-  A térnél maradva: mintha fontos
sá vált volna a mai színjátszásban, amit 
Baudrillard-nál olvastam, és meggyő
zött, mert én is efelé keresgélek, hogy a 
tér, a tárgyak már nem jelentenek ön- 
magukon kívül semmit, nem reprezen
tálnak. Tehát mintha leszakadnának 
a történetről és mellérendelődnének. 
Ez a szemlélet ellentmond annak, hogy 
minden összehangoltan egy cél irányá
ba ta rt a színpadon. A jelentésességnél 
fontosabbá válik a fizikalitás. Andrei 
Şerban Ványa bácsija például ettől izgal
mas számomra: mert nem érzem benne 
a tér közvetlen kapcsolódását a témához. 
Hasonlóképpen született meg A velencei 
kalmárunk., és a Bánk bánná\ is ilyesmi
re törekedtem. Ez nem azt jelenti, hogy 
a tér teljesen véletlenszerű. Mert ha kre
atív állapotba kerül az ember, a térrel 
kapcsolatos ötletei szervesülnek, ha nem 
is a tudaton keresztül. A zsigerekből jön
nek ezek az impulzusok.

Az a jó, ha egy mondat idegen környe
zetben hangzik el: ha nem köthető ta r
talmilag a környezethez. A tér tulajdon
képpen olyan méretű meglepetést kell 
okozzon, amely lehetővé teszi, hogy eljus
son hozzám a szubjektum nélküli szituá
ciószöveg a maga objektív iróniájával.

Ma számomra a darab lelke vált fon
tossá, és nem a történet. Másokban is 
megvan ma ez a kényszer, hogy a dara
bok történetét másodlagossá vagy akár 
teljesen érvénytelenné tegyék, mert ke
resik a színháznak a már oszthatatlan 
atomját, ami miatt revelatív lehet. Mert a 
történetmesélés kifáradt.

-  Milyen az a történet, ami ebben a tér
ben mégis érvényesen meg tud jelenni?

-  A dramaturgiát úgy kell megcsi
nálni, hogy kiszámíthatatlan legyen 
az iránya. Ahogy a cigánymesékben le

Barabás Zsolt fotója

nyűgöző számunkra az, hogy mondjuk a 
harmadik, a legkisebb királyfi is meg
bukik a mese végén. Tehát ne akar
junk egy olyan dramaturgiát, ami ide
alizálna és a lehetőségek fele mozdulna, 
hanem tényleg az életben megtörténő 
sorrendek és következmények érvénye
süljenek, amelyekben van valami irra
cionalitás. Ezt utólag persze rendezni, 
ideologizálni lehet, de alapvetően arra 
jövünk rá, hogy nem lehet tudni, mi fog 
történni. Ahogy a Bibliában is írja: hogy 
mi lesz holnap, azzal csak a buták van
nak elfoglalva.

Ezért mintha szükség lenne arra, 
hogy szakítsunk a klasszikus drama
turgiákkal, vagy a klasszikus drama
turgiákban felfedezzük ezt a vonást és 
hangsúlyossá tegyük. Ez Shakespeare 
esetében a legegyszerűbb, mert 
Shakespeare ilyen. Shakespeare arról 
beszél, hogy a világ folyása mennyire ir
racionális. Kiszámíthatatlanságában 
mennyire szép.

Emiatt nekem mint rendezőnek le kell 
mondanom arról, hogy előre gondolkod
jak, hogy kezdjem kiszámítani, mi lesz.

Viszont az sem jó, ha spontán ötle
tekben tobzódom. Például nem szívesen 
rendezek olyan előadást, ahol a színész 
ki-bejár a szerepből. Sok előadásnál az 
figyelhető meg (jellemzően magyar elő
adásoknál), hogy a néző egy idő után 
azon töri a fejét, vajon mi lesz a követ
kező változtatás, vagyis a trükközés ki
fárad.

Ez sokszor a színészeknek is tulaj
donítható. Tehát ha a színész nem tud 
leásni a saját mélységébe, ahol már ir
racionális módon történnek a dolgok, 
akkor kiszámítható lesz. A színésznek 
olyan metafizikai mélységeket kell is
mernie, olyan ártatlanul kell tudnia 
játszani, hogy ne lehessen megfogni. 
Nálunk leghamarabb Mátray Laci ér
zett rá  erre, de mások is belejöttek már 
ebbe a fajta játékba. A Hamlet alatt, 
amikor jól megy, végig sikerül fenntar
taniuk a titkot.

Bocsárdi László
Jászai Mari-díjas színházi rendező, színházigazgató. 1958. október 6 -án szüle

tett Marosvásárhelyen. 1978-1984 között a Traian Vuia Vegyészmérnöki Főiskola 
hallgatója volt Temesváron. A diploma megszerzése után Gyergyószentmiklósra 
költözött. 1984-1989 között a gyergyószentmiklósi Figura Kísérleti Színház ala
pító-vezetője, 1990-1994 között a Figura Stúdió Színház művészeti vezetője volt. 
1995-ben a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen szerzett rendezői diplomát 
Tompa Gábor tanítványaként. Ugyanettől az évtől a sepsiszentgyörgyi Tamási 
Áron Színház művészeti aligazgatója, majd 2005-től igazgatója lett.
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-  Ahhoz, hogy ez a lebegés létrejöjjön, 
hogyan kell léteznie a színésznek?

-  A színész jelenlétének milyenségét 
meghatározni igen nehéz. Egyértelműen 
a „nem alakítás” felé kell tartanunk; ezt 
kérem évek óta a színésztől. Biró Jóska 
mondta nekem, hogy Vlad Mugurnak 
az volt a kérése feléjük: nem szabad ész- 
revennem, hogy színész vagy — ha fel
fedezem az eszközeidet, az nem jó. 
Szerintem ez az útja a mai színháznak. 
Megszakítani a folyamatosságát annak a 
tradíciónak, hogy teátrálisan kell létezni 
a színpadon.

Mert ma az, hogy teatralitás, azt hi
szem, zavaros fogalommá vált, épp ami
att, mert az életünkben minden téren a 
teatralitással találkozunk. A politiká
ban, a tévében, a reklámokban, de a hét
köznapokban is folyamatosan esztétizált 
jelenségekkel van dolgunk, emiatt ha a 
művészet és a színház ugyanazokat az 
eszközöket használja, mint eddig, akkor 
tulajdonképpen a kinti világot ismétli, 
azaz déjá vu-vé válik, már nem lep meg. 
A színháznak tehát keresnie kellett egy 
másik irányt. így jelenik meg a „nem ját
szás”. Nem véletlenül volt itt a múltko
ri Reflex fesztiválon olyan előadás, ame
lyikben nincs színész; a németországi 
Rimini Protokoll előadására gondolok. A 
Radio Muezzinben egyértelműen kizárt a 
színészi eszközhasználat, hiszen „civilek” 
lépnek fel benne — persze vannak benne 
eszközök, például a müezzinnek rituális 
világával kapcsolatos mozdulatok jelér- 
tékűek, de nem színházi szempontból jel- 
értékűek. Az ő rituáléjuk szempontjából 
egy folyamatosan visszatérő mozgásrend 
ez, nem a színpadra szülték meg.

Ha színészekkel dolgozunk, az a kér
dés válik fontossá, hogy milyen vertika
litása van egy színésznek, gyakorlati
lag mekkora mélységből jön egy érzés? 
Az Ilja prófétánkban nagyon sok olyan 
momentum volt, ahol ennek a dimenzi
ója megvan. Az a kérdés ilyenkor, hogy 
mennyire fáj nekem mint nézőnek a prob
léma, amikor a színész, illetve a szereplő 
azt problémaként megéli. Hasonlóképpen 
dolgoztunk a Hamletben, abban is végig 
folyamatosan mélyre megyünk -  a na
pokban, a Reflexen nagyon jól ment az 
előadás.

Úgy kell megcsinálni egy-egy pillana
tot, hogy érvénytelenítse a történet isme
retét. Az előadás olyan időket tegyen le
hetővé, amik által megfeledkezünk arról, 
hogy az épp zajló jelenet egy szerkezet ré
sze, tehát hogy ez az egész valahova ki 
akar lyukadni. Ha megtaláljuk ezeket az 
időket, kitágul az előadás.

-  Mely rendezők művelik ezt a fajta 
színházat, ami ma érvényesnek tűnik szá
modra?

-  Említettem Thalheimert: az ő 
Oreszteiája, amit korábban szintén lát
hattunk a Reflexen, sokunk számá
ra revelatív élmény volt. Ostermeier 
Hamletje is nagyon tetszett. Abban ott 
volt az az iszonyat, amiről folyamatosan 
beszélek. Vlad Mugur kolozsvári — román 
nyelvű -  Hamletiéből is olyan megfogha

tatlan iszonyat sütött, amitől zavarba jö
vök. A darab szakadékszerű mélységét 
jelenítette meg számomra. Tehát ott a lé- 
lekfeltárásnak egy olyan kalandjába bo
csátkoztak az előadás létrehozói, amely
hez nagyon nagy bátorság kell.

-  A múltkori Reflexen a lengyel 
Krystian Lupának is a hatása alatt vol
tunk. Az ő színháza hogyan kapcsolódik 
az előzőekhez, őt miért szereted?

-  Lupa azt mondja, többek között, hogy 
a szereplőről a rendező nem igazán tud 
semmit. A próba során a színész segítsé
gével fedezzük fel a szereplő személyisé
gét. Tehát a színészt nem ruházzuk fel, 
kívülről, valamilyen tudással, hogy old
ja meg a problémát, hanem beleküldjük a 
személyiségbe, és ebből majd kiderül szá
munkra, hogy az a szerep milyen mélysé
gekkel rendelkezik. Nyilván ez egy olyan 
színházi út, amin mi nem igazán járunk.

A lengyelekben ez már Grotowski óta 
megvan valószínűleg. Akik többet tud
nak az oroszokról, Sztanyiszlavkszijról, 
ugyanezt mondják, hogy Sztanyisz- 
lavkszij munkáját ugyancsak ez a sze
mélyiséggel, az emberrel mint teremt
ménnyel szembeni alázat süti át. Az ő 
elveit mi nagyon leegyszerűsítve ismer
tük meg, sajnos. Nem véletlen, hogy egy
értelműen Sztanyiszlavszkijból fakadt 
Grotowski színháza is, és az Anatolij 
Vasziljevé is, mindkettő nagyon mély. 
Szerintem Lupának is nagyon sok köze 
van Sztanyiszlavszkijhoz.

Még azt mondja Lupa, hogy könnyebb 
eljátszani úgy egy személyt, ha azt ke
ressük, mivé akar válni, mert magát a 
személyiséget leképezni nem lehet. Nem 
tudjuk pontosan, mennyire kéne ennek 
nyomán megváltoztatnunk teljes gon
dolkodásunkat a színházcsinálásról. 
A színésznek a szereplő vágyával kell 
foglalkoznia... Ne másoljuk az életet a 
színpadon, mondja Lupa, hanem termel
jük újra.

Lupa másik gondolata az, hogy az elő
adásban a bohóc lelkét kell megfogha- 
tóvá tenni. Nem arról van szó, hogy a 
történeten belül valamelyik figura a bo
hóc, hanem mindenik szereplőt -  és ma
gát a történet bonyolítását -  a varázslat 
felé kell terelni, hogy a világ eseménye
it, figuráit egy rácsodálkozó szemüve
gen keresztül láttassuk. Ilyen szereplő 
Purcárete Scapinje is (a Scapin furfang- 
jait Debrecenben láttam). Nálunk a 
Hamletben talán leginkább Polonius 
ilyen, akit Szakács László játszik.

Gyermekien boldog meglepetések... 
Ami félelmetes, azt is a gyermeki szoron
gás itassa át, és ne a Lars von Trier-i szá
raz iszonyatba torkolló tárgyilagosság (itt 
a Melankólia című filmre gondolok). Nála 
a felnőtt lényét sugalló mély borzongás
sal találkozunk. Emiatt sokszor elvisel
hetetlen. Az az expresszivitás, amit én 
keresek, nem vizuális és nem lélektani; 
végig a színészi játék a mozgatórugója, a 
princípiuma, abból táplálkozik.

Baudrillard-ral szólva az esztétikai il
lúzió helyett a világ ősi illúziója mentén 
kellene fogalmazni, mely a forma gyö
nyörű metamorfózisán keresztül nyil

vánul meg. A magyarországi előadások 
általában az esztétikai illúzióval fog
lalkoznak. A román előadások nem, ha
nem az ősi princípiummal. Lupa előadá
sai, a románokéhoz hasonlóan, valami ősi 
vágy színházi megnyilvánulását hozzák. 
Szívesebben rábízom magam arra az elő
adásra, amelyik ezt az ősi illúziót hordoz
za, mint arra, amely a társadalomból jövő 
pillanatnyi összefüggések mentén fogal
maz.

-  Elenyésző az esély arra, hogy a neked 
tetsző szemléletmód, a „gyökerekkel bíbe- 
lődés” a magyar színházat áthassa?

— Ahogy az oroszok, mondjuk Dogyin 
vagy Vasziljev gondolkodnak a színház
ról, azt a magyar színházi kultúra saj
nos nehezen tudja letapogatni. A román, 
amelyet nagyon játékosnak gondolunk, 
sokkal jobban tudja követni ezt a dimen
ziót. Az orosz nagyon mély, „lélekfeltáró” 
színház — de nem lélektani! Ez nagyon 
fontos, hogy míg a magyar az lélektani 
színház (a lélektaniság a színházban az 
agy, a ráció túlzott használatát jelenti), 
az orosz nem, az orosz lélekfeltáró, sze
rintem.

A dosztojevszkiji és gogoli tudás érde
kes módon kapcsolódik össze az orosz
ban -  a dosztojevszkiji örvény és a gogo
li iszonyat. Ez a kettő együtt van, és ettől 
a kettőtől az orosz színháznak rendkí
vüli humora is tud lenni. Ez a humor a 
mélységből fakad, nem külön réteg -  míg 
a magyar színháznál egyértelműen egy 
külön réteg. Nagyon kevés kivétel akad, 
például Aschernek a Három nővére szá
mít ilyen kivételnek számomra, ahol a 
mélységből fakad a humor — szerves kap
csolat van benne az önirónia és a mély
ség között. A magyar színházból alapve
tően hiányzik, és erről nem tehetünk, az 
ortodox hitmélység, ami az oroszban és 
a románban megvan; még akkor is, ha 
a román az olasz vásári színjátszáson, a 
commedia deli’ arté-n szocializálódott. 
A román színház ezt a nagyon szerves és 
mély gyökerű világlátást keresztezni tud
ta a commedia deli’ arte latinos, szárnya
ló világával, emiatt végtelenek a lehető
ségei.

Borzalmasan zavar például, amikor 
azt érzem egy előadásban, hogy a gondo
lat tudott, tehát nincs benne a hasadás, 
nincs benne az eszementség, az örvény.

Mert az emberi természetben benne 
van az egész kozmosz. Ezt nagyon jól tud
ják az oroszok. Ezért vannak a hihetetlen 
íróik, de ennek a népnek ez egy sajátos 
képessége, mi csak nagyon keveset tu
dunk fellelni ebből magunkban. De min
ket is megérintenek Dosztojevszkij, Gogol 
vagy éppen Csehov írásai. Megérintenek, 
ami azt jelenti, hogy az ember legmé
lyebb lényegéből fakad az az ismeret, ami 
megmutatkozik bennük.

Az ember olyan, mint a természet. 
A színháznak ezt kéne megfogalmaznia. 
A földrengés nem valami fantasztikus? 
Minden megremeg, és érzed, hogy vége 
az életünknek. Mert itt az árvíz sodrása. 
Vagy a tűzeső.

ZSIGMOND ANDREA
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VÉGH ATTILA

Végtelen rózsakert
Szereplők:
Martin Heidegger
Rainer Maria Rilke

A költő a duinói kastély rózsakertjében, 
őszi avarban sétál. Megáll, a semmibe néz, 
valamin elmereng. A semmiből valaki közele
dik. A filozófus az: vadászruhában, zergetol- 
las kalapban jön. Messziről integet, mosolyog.

Heidegger: Örülök, hogy itt találom, ked
ves barátom. (Rilke hallgat, mereven bámul 
valamit a távolban. Heidegger követi a te
kintetét.) Mi az? Min gondolkodott el ennyi
re? Nem zavarom?

Rilke: Ó, nem, dehogy. Ne haragudjon, 
kissé elkalandoztam. Nagy bajban vagyok.

Heidegger: Megoszthatja velem bajának 
természetét? Vagy intimus ügyről van szó?

Rilke: Semmi sem az. És minden. Az a 
helyzet, hogy levelezésben állok egy fia
tal költővel, aki épp olyan magányos lélek, 
mint én, és nekem jutott az a baráti feladat, 
hogy megérleljem magányát.

Heidegger: Értem.
Rilke: Nem ért semmit. A magányt úgy 

képzeljük el, mint valami kátyút.
Heidegger: Vagy legalábbis deficiens 

létmóduszt.
Rilke: így is mondhatjuk. Tehát valami

lyen hiányt, végső állapotot. Mármost az 
éretlen alma messze nem végső állapot, el
lenkezőleg.

Heidegger: Aha. És maga mint lélekker- 
tész azon spekulál, lehet-e már rohadt az, 
ami még éretlen.

Rilke: Nem fogalmaztam volna ennyi
re durván, de jól látja. Ma reggel azt taná
csoltam neki egy levélben: ne hagyja meg
téveszteni magát magányában azzal, hogy 
van valami a szívében, ami kifelé vágyik 
ebből a magányból, inkább használja ezt a 
nem is tudom, mit...

Heidegger: Intenciót.
Rilke: Igen... arra, hogy magánya kiter

jedjen. Aztán elküldtem a levelet, de már 
megbántam. Félek, hogy ez a fiatalember 
nem tudja elviselni azt a súlyt, amit a vál- 
laira tettem. Olyan tudást bíztam rá, ami
re talán még nem érett meg.

Heidegger: És attól fél, hogy megöli magát?
Rilke: Igen. Vagy a világ öli meg, ami 

ugyanaz.
Heidegger: Szép gondolat. Nem tudom le

venni önről ezt a súlyt, de nem is akarom. 
Szerencsés ember vagyok. És szerencsét
len. Nekem se könnyű. Képzelje, beleszeret
tem egy tanítványomba. A tekintete megöl. 
Félelem van benne és erő.

Rilke: Iszonyú minden angyal.
Heidegger: De nem a félelem ereje, nem 

valami befelé menekülő érzés visszadöb- 
benése, és nem az erőből fakadó félelem, 
a saját nagysága előtti megtorpanás, amit 
egyébként értelmezni sem tudnék. Nem, 
erő és félelem összefonódása. Szümploké, 
ha érti, mire gondolok.

Rilke: És most fél ettől az erővel párosult 
félelemtől? Oldódjon föl benne. Veszítse el 
magát. Hiszen ez az élet.

Heidegger: Csakhogy ott a feleségem. A 
kisváros pletykafészkei. Mi lesz, ha a csalá
domat rossz hírbe keverem?

Rilke: Miféle filozófus maga? Nem tudja, 
hogy a szív nehézségi ereje erősebb minden 
megfontolásnál? Ne engedje, hogy a poézis 
praxisba fulladjon.

Heidegger: Bármit teszek, meg fogom 
bánni. Leginkább az fáj, hogy már most ér
zem együttléteinkben a felejtést, és már 
most tudom, hogy nem fogom elfelejteni so
ha.

Rilke: Na, ez tetszik. Sok versemben pró
báltam megragadni a felejtést, de sosem si
került. Mintha egy ólomfolyóban horgász
nék.

Heidegger: A múltkor rájöttem, hogy 
nem látjuk jól a felejtésfenomént. Úgy ke
zeljük, mintha az emlékezés ellensége vol
na. Holott a kapcsolatuk ölelkező harc. Sőt, 
megkockáztatom: az emlék őrzésének mód
ja a felejtés. A távolodás az emlékezetben 
megőrzött élete. A távolság, amely a felej
tésben nőttön-nő, amíg tart a felejtés, so
sem elég nagy ahhoz, hogy az őrzött el
tűnjön, semmivé legyen. A felejtés nem 
elfelejtés, nem lezárult táv, nem máshollét 
és főképp nem sehollét. A felejtésben a felej
tett itt van, és ezt az ittet a felejtő egyre tá
volabbról érzi.

Rilke: Igen, a homály! Ahogy bevonja 
lassan a képeket! Sápadó fák, rezgő égbolt. 
Opálfű növi be a sétateret, és az ember rá
döbben, hogy hiába írta el magát az örök
létig, mert ha senki sincs, aki a semmiből 
visszahívja, akkor úgy döglik meg, mint 
egy kutya.

Heidegger: A képnyelv ezt valóban ho
málynak nevezi. Homályosul az em
lék. Körvonalai egyre kevésbé kivehetők. 
Körvonal az, ami egy létezőt kinézeté
ben, eidoszában határol. Ez az ideában van 
megrajzolva. A határt a görögök peirarnak 
mondták. Ha valamit megpillantok, azt ha
táraiban őrzötten látom meg. A megpil
lantás azután látássá érhet, a látvány pe
dig megmaradhat bennem akkor is, ha az 
a valami nincs már jelen. Bennem, ezt azt 
jelenti: határaim között. A látottat hatá
raim körébe vonni: en-peiria, behatárolás. 
Az empeiria, a tapasztalat határai között 
őrzi a tapasztaltat, emlékkép formájában. 
Ennek az őrzésnek a módja a felejtés.

Rilke: Ebben van valami. De menjünk 
tovább! Nemcsak a felejtés az emlék termé
szetes élete, hanem a felejtésben feltámadó 
fájdalom is, amely nosztalgia formájában 
kísért. De úgy látom, még nem fejezte be. 
Ha gondolja, térjünk vissza később erre a 
fájdalomra.

Heidegger: Úgy látszik, megérezte, 
hogy éppen most akarok rátérni. De a 
nosztalgia szerintem nem a halott jelen
lét kísértete. Nem visszajár, hanem itt 
van.

Rilke: Akkor miért fáj, ha nem azért, 
mert a felejtés veszteség? Elfelejtünk min
dent. Az ember rajzol a levegőbe egy házat, 
és beköltözik.

Heidegger: A fájdalom a mi létünk. Az 
emlék sohasem maradhat meg abban az 
élességben, ahogy a képet az emlékezet a 
látástól átvette. Az emlék a használatban 
kopik. A látás nyitja előttünk, az emlé
kezés zárja mögöttünk a létezést. A látás 
kulcsa a csodálkozás, az emlékezésé a fe

lejtés. A rácsodálkozás kibontja a semmi
nek véltből a létezőt. A felejtés visszacso
magolja a semminek véltbe. A folyamat 
egyenlege mégsem nulla. A felejtés nem 
úgy csomagolja vissza, mintha nem tör
tént volna semmi. Ezért van, hogy bármi
lyen elkopott is egy emlék, bármikor visz- 
szatérhet a sötétből.

Rilke: Tehát a fájdalom természe
tes gyermekei vagyunk mindannyian. 
Miközben itt sétálunk, a halál ezüstje át
úszik a téren, és mindent homályba borít, 
de közben ezzel ellentétes hatású is: amikor 
ideér, hozzánk, életre kelti bennünk mind
azokat, akiket magunkba temettünk. Ez az 
ünnep értelme.

Heidegger: Pontosan. Felejtőképessé
günk dolgozik az emléken, ezen a nyers
anyagon, így őrizzük magunkban a vilá
got. De hogy ez megtörténhessen, annak 
alapja a felejthetőség. Valami akkor felejt
hető, ha már nincs itt. Ami itt van, az nem 
mehet feledésbe. A látás a dolgot nem en
gedi a felejthetőbe. A körvonalak még túl
ságosan erősek, a látott képét nem bízzák 
rám, hanem tapasztalható határai kö
zött őrzik. Csakhogy így nem maradhat. 
Ha ittléte nem szűnik meg, ha itt, a látott
ban marad, a tapasztalt akkor is romla
ni kezd: unalmassá válik. Az unalmassá 
válás során körvonalai oldódni kezdenek: 
már nem tartják meg a korábban felmuta
tott lényeget.

Rilke: Az unalom tehát ugyanazt hajt
ja végre, mint a felejtés: az őrzést? Melynek 
során a megunt tapasztalat önmagában ol
dódik?

Heidegger: Fogalmam sincs, de men
jünk utána! A megunttól elfordulok: azt 
akarom, hogy körvonalai szűnjenek meg. 
Amitől elfordultam, arra mint unalmasra 
emlékszem vissza. Csakhogy ennek az em
léknek is a felejtés a létmódusza, így lehet
séges az, hogy a meguntra egyszer csak új
ra rácsodálkozhatok. És a játék kezdődik 
elölről.

Rilke: Ez olyasmi, mint amit ön herme- 
neutikai körnek nevezett. Ez nagyon tet
szett. Egyszer látomásom is támadt róla: a 
szeretet viaszfénye kering a vérben. Csak 
azért érthetek meg bármit és bárkit, mert 
engem mások már eleve megértenek. De 
most, hogy végére értünk a körnek, mit te
gyünk? Én hogyan érleljem fiatal költőtár
sam magányát, s ön hogyan döntsön szerel
méről?

Heidegger: Hallja? Delet harangoznak. 
Az ebédre hívó kolomp is megszólalt a 
kastélyban. Meg hideg is lett itt. Menjünk 
be, jól fog esni egy kis húsleves.

Madár
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LÁSZLÓFFY CSABA

A szétszedett szöveg
(Agónia)
DÜRER
GAUGUIN
GAUGUIN II. (belső hang)
VAN GOGH 
LAUTREC
STRINDBERG HANGJA
KÓRUS
KÓRUSHANG

KÓRUS
Az áttűnések kockázata; hányszor megkísé
reltél visszatérni, hangtalanul alámerülni új
ra meg újra. Készüljetek fel rá, hogy készen 
vár a múlt...
GAUGUIN
Bizonyos értelemben Gauguin is lehetnék.
KÓRUS
Lehetne.
GAUGUIN
Aki elképzeli Dürer halálfélelmét 
vagy Istent-kísértő szarkazmusát.

1. (Dürer-metszetek)
DÜRER
Arra riadtam föl álmodozásomból, hogy ki
égett az olajmécs, és vaksötétben tapogatóz
va, valahol egy földüregben kell tovább ha
ladnom. Ilyenek volnának a vészjósló percek? 
-  az esetlegesség legsötétebb csapdái. 
Megsemmisülés-élménynek túlzás; inkább 
csak egy veszteség elégiája.
Aki önsanyargató, melankóliára hajlamos, an
nak időnként félelmek -  görög-metrumokban 
skandálható kudarc-reminiszcenciák törnek 
elő koponyája alól.
Habár Erasmus, a tévhitet (miszerint Isten 
bolondsága bölcsebb az emberekénél), az ál- 
ságot gúnyolva maga sem ért egyet a száraz 
okoskodással, mely minden szenvedélyt, spon
tán életörömet egyből kigyomlálna, kiirta
na belőlünk. Ez valahol Sebastian Brand ver
ses szatírájával rokonítható. A német költővel 
Bolondországba hajókázva, végül ugyanoda 
lyukadunk ki, hogy...
KÓRUS
Minden bűn gyökere az ostobaság.
DÜRER
A létezés több, mint a térben elhelyezkedő, 
látható dolgok összképe.
Az Univerzum lelkiismeretéért imádkozz! 
Jóllehet úgysem menekülhetsz a minden le
hetőséget kihasználó emberarcú -  állatösztö- 
nű! -  világ elől.

(Szünet.)

Metszetek -  lelkemból kimetszett emléksíkok 
tornyosulnak előttem. A bomlás szaga.
A színlelésben jeleskedő kevesek kiválasztott
nak mondhatják magukat. Pillanatokra az 
arisztokratikus mozdulatok győzelme ez: a 
fényűzés, az üres pompa felett. De mindenkit 
átjár a láthatatlan, ravasz mákony!
KÓRUS
Úgy áll most sivár asztala előtt, mint a bal
gának vagy beképzelt bölcsnek kikiáltott Jób, 
akinek környezete riadtan leste volt minden 
rezdülését, azt is, amint elszánt mozdulattal 
fenékig üríti sorsának poharát.

DÜRER
Elkésett vágyak nincsenek, csak elkésett be
teljesülések. Az ellentétek most benned vív
nak erőszakos csatát. Fogyatkozó porhüve
lyedben mind kevesebb a szesz, mind több a 
halálos kísértés. Álmatlanságod nem egyéb: 
az irányvesztés tragikuma.
Lebegő kísértetjárás (?) a kert felett; nem ár
nyék, nem glória -  tán csak a romlott fantá
ziám.
Mérhetetlen vizek kiterjedése, beláthatatlan 
birodalom. Artikulálatlan fájdalmak, veszte
ségek... Letűnt szerelmeké.
KÓRUS
Buborékok énekét hallani ki a szirének fátyolos 
hangján is megirigyelt asszonyi húsból: „Mohó 
hím, levetkőztettél engem, s itt állok feslett 
jjózban a szikes fövenyen. A parti fényben. 
Édesség magvát ülteted belém, nedvvel, sav
val vegyítve!”
Hisztériázva ront rád a bujaság lidércnyomá- 
sos vízióit, a Teremtés tökéletességét kikezdő 
kétkedést elnémító, hitbuzgó fanatizmus. 
DÜRER
Nehogy kiderüljön, hogy az Isten is, akár a 
történelmi valóság, számos illúzióink egyike 
csupán.

2. (A betört állat -  
mégis inkább Gauguin)

Készüljetek fel rá, hogy készen vár a múlt -  
váratlanul is beleléphettek akárkinek a sár
vagy árulás-nyomába.

KÓRUS
Drámai szituáció? Az csupán az élők közt le
hetséges. (Ez már több annál.)
GAUGUIN
Haláltusa — méghozzá: egyéni. A szabadság 
ára? — vagy inkább a szabadság árán (!) -  ami
be az Úristennek sincs közvetlen beleszólása. 
KÓRUS
Megtöretik a test és -  ne tagadd -  minden tagod 
remeg belé. (Maradjunk mégis Gauguinnél.) 
GAUGUIN
A fa kéknek is festhető, ha az égen megfelelő
en több a kékség.
GAUGUIN II. (belsőhang)
Elkeskenyedik a hús (az is kék már) s a tekin
tet is, a halál sejtelmes közeledtével.
KÓRUS
Mennyiben megnyugtató, hogy a holtak kí- 
sértetei csodával fölérő módon belesimulnak 
a teremtésbe?
GAUGUIN II.
A lepkeszrány-pillanat. Vagy az évszázad lep- 
keszárnysuhintása? Mindegy. Ám ha... ha 
visszatérne hozzátok mégis ez a kísértet (?)

-  A kísértetem.
GAUGUIN
De hisz a franciák Istene maga sem ismerne fel. 
Hortyogva, pénzeszsákon ki-ki heverészve! Az 
ilyen művészfantáziát amputálni kéne... S mit 
is kezdenétek, ugyan bizony, az üzleteléssel? 
KÓRUS
Paul Gauguin Clovis Gauguin liberális újság
író és Aline-Marie Chazal fia. Anyai nagy
anyja Flora Tristan, a híres feminista iro

dalmár. Születése után néhány hónappal 
apja -  tartva Louis Bonaparte (a későbbi III. 
Napóleon) hatalomra jutásának következmé
nyeitől -  úgy döntött, hogy a család Peruba 
költözik. 1849. augusztus 8-án elhagyták 
Európát, de Clovis Gauguin október 30-án a 
patagóniai Port-Famine-ben hirtelen meg
halt. Aline Gauguin két gyermekével nagy
bátyjához Limába költözött, s a család öt 
évig ott élt. Miután 1854-ben visszatértek 
Franciaországba, Orelans-ban telepedtek le. 
Az ifjú Gauguin itt kezdte meg tanulmányait. 
GAUGUIN II. (belsőhang)
Perui tengerész, te -  dilettáns gyöngyha
lásznak és élvezethajhásznak silány (!) 
mióta tudod, hogy kereszten felejtett sárga 
Krisztusod soha fel nem támad?
KÓRUS
A Tengerészeti Akadémiára nem vették 
fel, 17 évesen a gimnáziumot félbehagyva 
egy kereskedelmi hajón lett matróz; két íz
ben is elhajózott Dél-Amerikába. 1868-tól 
a Jertme-Napoléon nevű korvett matróza
ként a Földközi-, majd a Jeges-tengeren szol
gált; 1868-ban a francia-porosz háború ide
jén végre tengerészegyenruhában hajózhatott 
Norvégia és Dánia vizein.

(Szünet)

GAUGUIN II.
Végképp betört állat voltál te is!...
KÓRUS
Majd leszerelve -  a megszeppent vagy a meg
vadult tömeg láttán a hivatalnok- meg söntés- 
pultok előtt bódulatba esett.
GAUGUIN
Micsoda szoros, feszes zakó és súlyos dionü- 
szoszi gondolatok!
GAUGUIN II.
Egy hang, persze, a színfalak mögül...
KÓRUSHANG
Folytatás következik.
*

KÓRUS
Tahiti Francia Polinézia legnagyobb szigete 
(1042 négyzetkilométer) a Csendes-óceánban. 
Korallzátonyok veszik körül, az általuk el
gátolt lagúnákat övező keskeny parti síksá
gon él szinte az egész lakosság. Egy Wallis 
nevű hajós volt az első európai ember, aki a 
szigetcsoportot látta, ám nemsokára érkezett 
Cook, majd Bligh kapitány is a lázadó hajóval, 
a Bountyval. Őket követték felváltva az ango
lok és a franciák; aztán 1880-ban a helyi király 
megegyezett a francia állammal, hogy „orszá
ga” annak a részévé válik. Sokak szerint Tahiti 
az „igazi déltengeri paradicsom”, de a többi szi
get (köztük a divatos Bora Bora) is gyönyörű, 
dús vegetációjával, lagúnáival, vulkanikus 
hegycsúcsaival.
GAUGUIN
Tahitin az Egészet kaptam. Teljesen áthatott 
engem a noa noa (az illat). Észrevétlenül su
hantak az órák és a napok.
KÓRUS
Valójában az élet nem volt olyan idilli; Paul 
betegeskedett, pénze elfogyott, a gyarma
ti tisztviselőkkel is torzsalkodott. Mégis, ami 
igazán számít: a szigeten festett remekművek. 
GAUGUIN II.
Noa-Noa!
GAUGUIN
Csupa himnusz, boldogság, kéj és elégültség. 
A Barbár mesék plaszticitása!...
KÓRUS
Ha valaha volt kép nagy hatással rám, akkor 
ez volt az. Ambivalens érzéseket kelt, feszült

» » >  folytatás a 6. oldalon
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> » »  folytatás az 5. oldalról
figyelem látható a szereplők arcán, szoron
gás, ugyanakkor gyönyörködés, csodavárás. 
Félnek attól, amit hallani fognak, de mégis 
hallani akarják.
GAUGUIN
A kis vahiné, a levelekből ismert buta, ra
vasz, piszkos maorinő, aki meglopta gazdája 
szekrényét (!) — ősi hűsége, szűzies érzékisé
ge a paradicsomi asszony mintaképévé teszi 
őt mégis.
GAUGUIN II.
...ízekre szedhető egész festészetem -  az eg
zotikumra kalandos életem a magyarázat: 
gyermekkorom óta nyugtalan vágy hajtott az 
idegen föld, a szigetek felé...
Neuraszténiám nem tűr nyűgöt, konvenci
ót; természetem az individuum szélsőségeibe 
hajszol.
Az impresszionista technika bűvészkedései 
után pedig hamar fellépett a csömör.
KÓRUS
A levelekben csupa panasz, keserűség, kín és 
nyomorúság.
GAUGUIN
Fejfájás, rossz bélműködés. Minden gondolat 
aknarobbanás.
GAUGUIN II.
Hányszor képzelted már azt, hogy bajban 
vagy; és smafu volt mindannyiszor!
Megkúrt a nélkülözés, az éhség, megkúrt 
a hatalom -  de ez most egészen más hely
zet: annyi készség, hajlam mellett: kinek van 
adottsága arra, hogy egyből halmazállapotot 
cseréljen? Még hogy extázisba esni, csak úgy, 
egy más dimenzióban! Amelyiknek ráadásul 
-  nem sült döblec, de -: dögszaga van.
(Öngúnnyal)
A száraz definíciók és a humorérzék között 
mennyi lehet a távolság?
GAUGUIN
Ha igaza lesz Freudnak, hogy a művészet 
egyfajta neurózis (?) -  akkor kritikusaim nem 
véletlenül sütötték ki rólam, hogy minden ké
pességem a vízióimban keresendő... 
GAUGUIN II.
Ezek szerint a képességek ára valamiféle fo
gyatékosság lenne?
GAUGUIN
Itt áll előttetek, aki pénztelenségéről és be
tegségéről panaszkodik. Aki festészetét föl
mentette a valóság, a természet utánzása 
alól. Kenyéren és teán élt, vért hányt, de ere
deti képek egész sorát alkotta meg -  tiltakoz
va mindennemű utánzás, legerélyesebben ön- 
nönmaga utánzói ellen.
KÓRUS
Színei, mint a gordonkahangok, tompák, de 
mélyek, halkan gyöngyöző zokogások vagy 
fölszakadó sóhajok.
KÓRUS
Amott alattomos szándékok; gyilkos parancs
szavak.
GAUGUIN II.
Dermedten állok, mint akit beszennyeztek. 
GAUGUIN
Mennyi a haladás abban, ha egy pocsolyában 
a víz befagy vagy kienged? A méregzöld ten
gervíztől nem akarok eljutni a megmérgezett 
Univerzumig!
GAUGUIN II.
Fehér kesztyűs rendőrök üldöznek, bérkocsi
ban menekülök a hitelezők elől...
A kábulat mélypontjára érkeztem. Majd eler- 
nyed a test; hirtelen kísérteties világosság! 
S felszikrázik az agy.
GAUGUIN
Egy durva tengerészkéz rázza a vállamat. 

KÓRUS
Tahitin. A „nemes vadak” között.

GAUGUIN 
{némi öngúnnyal)
P. G. francia festő; inka vér is csörgedez az 
ereiben, Limában gyermekeskedett, s indián 
származását gyakran emlegette, ha menteget
ni akarta viselkedését. Matrózkorában meg- 
edzett izmait fitogtatva verekedett, még nyak
kendők tőzsdeügynökként is megesett vele, 
hogy kis híján megfojtotta egyik alkusztársát, 
amiért az leverte a fejéről a cilindert. De nem 
is volt neki való a tőzsde konszolidált világa. 
GAUGUIN II.
Az idő kinek kedvez?
GAUGUIN
A metafizikáról jóformán semmit sem tudok, 
ámde gyöngédség híján a Nap sugara is hide
gebb.
KÓRUS
Igyekszik megérteni a szigetlakok szokásait, 
vallását, ellesni örömeiket, érzelmeiket, meg
tanulni nyelvüket.
GAUGUIN II.
Teljes szembefordulás az impresszionizmus fe- 
lületiségével, „felületességével”, és mélyen meg
bújó ősi vágy az Istenhez való felemelkedésre. 
KÓRUS
Higgyük... persze. A civilizáció által megron
tott világban, nevezetesen Párizsban ember, 
természet és Isten egységének lényegében 
történelem előtti, kultikus tökéletességét hi
ába kereste, s elfordulván saját környezetétől, 
megszakadt a művészeti folytonosság ereje. 
GAUGUIN (keserűen)
A művészet mindenhatóságába vetett hit! 
KÓRUS
Egy olyan korban, amelyben a materializmus 
és a hitnélküliség által korrumpált civilizáció 
a saját megsemmisülése felé tart.
GAUGUIN
Victor Hugo prófétának tekintette a művészt... 
KÓRUS
S midőn a szimbolisták egyik csoportjának, a 
Rózsakereszteseknek a mozgalma 1892-ben 
létrejön, vezetőjük, Joséphin Péladan ugyan
úgy gondolkodik, felruházva a művészt a pap, 
a király, a mágus szerepével. S habár okkul
tista nézeteket vall, mégis erős a rokonság a 
romantikus Hugo és a szimbolista Péladan 
felfogása között.
GAUGUIN
Az itt élő európaiak kezdetben szívesen fogad
tak, mert azt hitték, hogy egész más: hivata
los küldetésemnek teszek eleget...
KÓRUS
De rá kellett ébrednie, hogy egy szegény eu
rópai emigráns ott még kilátástalanabb hely
zetben van, mint hazájában...
GAUGUIN II.
Szabad asszociációk a barátságról... Legjobb, 
ha megvonom a vállamat.
KÓRUS
...mert vígan virágzik a korrupció, és az ott 
élő európaiak intellektuálisan és művészileg 
sokkal műveletlenebbek, mint otthon. De ma
gukat a moralitás magas lépcsőire képzelve 
jogosan lenézik őt, aki a feleségét s öt gyer
mekét a hűvös egű Koppenhágában hagyta, 
felkerekedett, és meg sem állt a fűszerillatú 
Tahitiig.
GAUGUIN
A művészetből nem lehet megélni, de a művé
szetnek lehet élni.
KÓRUS
Emiatt vállalta inkább a kompromisszum he
lyett ezt a polgári erkölcsi normákhoz méltat
lan és mindenképp mostoha sorsot?...

(Szünet.)

KÓRUSHANG
Egy helyi kereskedő feljegyzései Gauguin 
rendeléseiről: négy hónapra 25 liter pálinkát,

80 üveg sört és 202 liter vörösbort hozatott, 
s alig várta, hogy megérkezzék a hajó friss 
szállítmánya.
GAUGUIN
Még hogy kompromisszum! -  Baudelaire na
iv romlás-kultusza után az emberi (vég)bom- 
lás virágai...
KÓRUS
Ezt hogyan értsük!...
GAUGUIN
Hogy ki mennyire szörnyeteg, azt maga dönt
heti el.
GAUGUIN II. (szarkazmussal)
A progresszív izomelhalás kezdetei ... Vagy 
hisztéria?
KÓRUS
A polinéz szépségek bájai mindenfajta nélkü
lözést enyhíteni- pótolni tudtak (?) -  amivel el 
is hencegett nemegyszer.
GAUGUIN
Minden éjszaka fékeveszett kamaszlányok 
szállják meg az ágyamat, tegnap is három
mal kellett elbánnom!

3. (Az akt mint
természeti lény -  
a természet része)
KÓRUSHANG
Szerencsétlen hülye, még hogy lángész! Nem 
tud festeni!
GAUGAUIN II.
Vincent habozó mosolyát látom magam előtt. 
VAN GOGH (öngúny, önugratás is egyben) 
Kánkántáncosnőket festve juthatsz a 
Szalonba!
GAUGUIN (kitör; megvetően: a hang szokatla
nul agitatív)
Ezek itt, öregem, mind álomvilágban élnek. 
Gyarló emberkék önámítása!...
VAN GOGH (tétován)
S a való világ... (?) Anyai pofonokkal, apai ve
réssel kezdődik. Vagy totál árvasággal.

(Szünet. Magyarázkodva.)

Én is túl későn kezdtem el. Egyszerre húsz 
vászonba fogtam bele most is. S abból hány 
készül el vajon? Ha elakadsz a technikán, vé
ged!... Közben felgyorsult az élet, legalábbis 
számomra. Fülzúgás (akadozva), asztma... 
GAUGUIN (ingerülten)
Nyáladzás, fogszuvasodás, szájszag és pe
nész! S minden akadémikus pózt öltő vezény
szó: vérzuhatag.
VAN GOGH
Én képtelen volnék újra kezdeni az egészet. 
GAUGUIN (kissé megvetően)
Szánalmas alak. Kísérteties, vörösre sírt sze
mekkel!
VAN GOGH
Menjek vissza Hollandiába? Birkákat festeni, 
vagy...?
GAUGUIN (elutasító ridegséggel)
Legeltetni!
(Váratlanul, engesztelő hangnemben.)
A Van Goghokkal nincs semmi bajom!... Te 
különben is örökké csak a magad gátlásai 
miatt lelkizel. Meghökkensz, aztán meghu
nyászkodsz; majd hét végére rúgkapálózva, 
mert képtelen vagy visszabújni a polgári lét 
csigaházába, ahogy Theó, a Lajos Fülöp kora
beli bútorait és porcelánberendezéseit féltve 
állítja: fékevesztetten dühöngsz.
VAN GOGH
(fejét leszegve meghunyászkodik; aztán készsé
ges jóindulattal)
Jó képeket festeni ugyanolyan nehéz, mint 
igazgyöngyöt találni. Ahogyan Lautrec is
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mondta: a modern művésznek talán az a hiva
tása, hogy csúnya dolgokat alkosson... A leg
piszkosabb, legerkölcstelenebb némbereket 
megfestve (habozik) a tükör mindenképp visz- 
szataszító lesz.
GAUGUIN (konok meggyőződéssel)
Ezért kell mielőbb hátat fordítani ennek az 
egész kirakat-civilizációnak. Tahitin nem rút 
sem a test, sem a szeretkezés. Természet és 
erkölcs harmóniában él -  szimbiózisban. A 
bohóchal például megfér az egyébként a ha
lálos mérgű tapogatókarjaival riasztó, óriás 
anemónában, „tengeri rózsában”.
VAN GOGH 
Igyunk a csúnyaságra.
{Még mindig habozva)
Habár az ital sem éppen gyógyír...
{Távolodó hang)
A részegséget is a züllöttség fogalmával szok
ták társítani.
KÓRUS
ileckéztetően)
Ráadásul kiabálsz is, ordítozol.
GAUGUIN
Csak ott kiabálok, ordítozom, mint egy őrült, 
ahol a könyökömmel kell utat vágnom ma
gamnak a tömegben... A párizsi kávéházak
ban, kocsmákban mindenütt kéretlenül is 
elédbe teszik az italt. Izgatottan hadonászó 
társaság, vágni lehet a füstöt. 
{Önmegnyugtató gesztussal)
Elszoktam tó'le.
KÓRUS
{felerősített suttogással)
Azt mondják, volt benne mindig valami ördögi. 
GAUGUIN
Állítólag az ördög üresen talált, mint egy há
zat, behatolt és többé nem tud kijönni belőlem. 
Csalnátok vissza... Párizsba?
{Hangváltás; az emlékeké)
Az én utcámban minden lámpaoszlop alatt 
állt egy lány. A sok műkedvelő' szajha árt a 
szakmának.
KÓRUS
Ezek szerint ringyóként kezdted te is... Zilált 
labirintusai az erkölcsi felfogásnak. 
GAUGUIN 
(gyanútlanul)
Igenis, élveztem velük -  és mardosott az önvád. 
KÓRUS
Nem a bujálkodást. A festegetést!
GAGUIN
Elfogadtam -  só't akartam a cserét!...
KÓRUS
Bugyborékolva tört fel szájából az epe, mint a 
pezsgő', ha kihúzzák a dugót a palackból. A fe
léje áramló bűztől előbb visszahőköl; csukott 
szemmel, tántorogva állt a küszöbön, aztán 
elbukik, lehajol és hányni kezd. Melle zilál, 
nyeldeklője összeszorul. Hörgés, újabb nyál és 
keserű epeváladék.
KÓRUSHANG (leleplezően)
Ti talán más Gauguint is ismertek? 
GAUGUIN
Könnyű annak, akit egyből nyakon ragadott 
a szerencse. A Sikerfiúk elévülhetetlen „eré
nye”!
{Egy percig letörve, mint aki megadta magát. 
Majd keményen.) Minden korábbi kudarc tö
rölve!

(Szünet)

Már kezdtem azt hinni, hogy a Teremtés ér
telmetlen, nem tudja, mit kezdjen velem. Mu
latók, bárok. S micsoda sznob népség! N.-ék is! 
GAUGUIN II.
Egyik estélyükön majomhússal etették ven
dégeiket, s a vizeskancsókban aranyhalacs
kák úsztak. Feltűnési viszketegségből vörös 
kesztyűk a vérpiros inghez s fűzöld zubbony 
biliárdasztal-huzatból!

GAUGUIN
Vásárláskor a magas árak döntenek el min
dent: „Manet-t, Degas-t, Renoirt, kizárólag a 
legjobbakat!...”
KÓRUS 
(gonoszul)
És tőle semmit.
GAUGUIN
(tölt magának, iszik; depresszióra hajlamosán) 
Az ember már jóval a halála előtt elkezd meg
halni.
{.Kijózanodva kapja föl a fejét)
Ezek a lotyók -  nem magamra gondoltam 
—: „a bűn apácái”! Idegbajos, ekcémás mind, 
életükből hiányzott a napsugár. Szerelmet 
színlelni éjszakáról éjszakára, vég nélkül!... 
Toulouse-Lautrec, a törpe, biztos kézzel raj
zolta le hullámzó keblüket, előreugró állukat, 
dühtől vicsorgó ajkukat. S okította is őket, a 
kosz s az ótvar ürügyén:
LAUTREC
„Egy lánynak vigyáznia kell az önérzetére...!” 
KÓRUS
No meg a nyilvános házak törölközői! 
LAUTREC
{leteszi a palettára az ecsetet -  közben a szaj
hák kivehetetlen pergő nyelve -, és minden ok 
nélkül sírva fakad, helyettük)
GAUGUIN
A bujaság teljesen normális... úri érzés.
KÓRUS
(gunyorosan)
Paul Gauguin a nemiség legmélyebb gyökerei 
tanulmányozójának szerepében! Naiv meg
jegyzései lélegzetelállító romlottságról tanús
kodó helyzetekben: mint aki rábukkant az ár
tatlanság szigetére!
GAUGUIN
A szexualitás bizonyos fokán túl megszűnik 
minden illem és előítélet. A tahiti-i lányok 
üdék, nem emlékeztetnek a rimánkodó, köny- 
nyező, pénzsóvárgó szeretők nevetségesen ál
ságos szerepjátékára.
(A lány értetlen grimaszt vág, vagy nyelvet ölt
ve továbbáll.)
Közben olyasmik fordulnak meg a fejemben, 
mikről jobb hallgatni.
GAUIGUIN II.
Nekik köszönhetően kezdetét vette új festő- 
korszakom. Nem többek annál, mint amit el
képzelsz, megálmodsz. S nélkülözhetetlenek, 
mint a hétköznapok.
KÓRUS
(elmarasztaló ítélet gyanánt)
Győzött művészetének felháborító brutalitása! 
KÓRUSHANG (bizalmas közlés)
Míg lábsérülésével ágyban feküdt, a jamai
cai származású montmartre-i táncosnő -  ál
lítólagos élettársa -  kiürítette párizsi műter
mét s lelépett.
GAUGUIN
Hajlott korú, bohém festők közt mit keressek, 
akik abszintet szürcsölve egyebet sem tesz
nek, mint egyvégtében anyagi gondjaikon, sa
ját sikertelenségükön töprengenek?! A levegő 
tele van üres, koholt szavakkal. S a készen 
vett ruha túl szűk, nemezkalapja túl nagy 
volt.
(Átüt még egy kis nosztalgia a szavain, de már 
kívülről tekint néhai önmagára)
Ég veletek, tüllszoknyás műlovarnők, akroba
ták, idomított elefántok! Hajdani szeretők vá- 
nyadt húsa, petyhüdt melle, fáradt lehelete... 
(Csend. Elérzékenyülve.)
Hozzátok jöttem, nagy vizek, akik a konti
nensektől elváltatok. A világ üres... és én tö
kéletesen egyedül voltam.
KÓRUSHANG
Levél Tahitiról August Strindbergnek: 
GAUGUIN
A svéd drámaírónak és festőnek, akit felkér
tem volt a kiállítási katalógusom előszavá

nak megírására... Strindberg, be kell valla
nom, nem tudott azonosulni a műveimmel, só't 
egyenesen nemtetszésének adott hangot... 
STRINDBERG (hangja)
„Nem értem az ön művészetét, és nem tudom 
szeretni... Ráadásul az Ön paradicsomában 
él egy Éva, aki nem felel meg az én ideálom
nak — és nekem is van egypár ideálom.” 
GAUGUIN
Tisztáznom kell a különbségeket: egy civili
záció, amelytől Ön szenved. Egy barbárság, 
amely fiatalítóan és frissítőén hat rám.
Az én Évám kiválasztása -  akibe egy másik 
világ formáit és harmóniáit festettem bele -  
talán felébresztette Önben a szomorú múltat. 
Az Ön elképzelésének civilizált Évája Önt és 
mindannyiunkat csaknem feltétlenül nőgyű
lölővé tett.
Az ősi Évának a mosolya, amely Önnek a mű
termemben szorongást okozott, egy napon ta
lán kevésbé keserűnek fog tűnni...
Az az Éva, akit én megfestettem, természetes 
meztelenségében képes lesz kiállni a mi pil
lantásunkat.
Az Ön Évája viszont nem tudná magát sze
mérmetlenség nélkül megmutatni, és mind
ehhez, mert annyira szép, talán a rossznak és 
a fájdalmasnak a ráolvasása is hozzátartozik. 
Meggyőződésem továbbá, hogy a civilizáció 
szép, ám szégyentelen nősténye hajszolja be
le a férfit abba, hogy nőgyűlölő legyen, szem
ben a természetes, ősi és barbár nőtípussal, 
mely egyszerűségében, nyíltságában és szelíd 
méltóságában sosem adna tápot a nő megve
tésének.
GAUGUIN II. (kétkedőhangnemben)
Ezek után: a földi paradicsom pusztulásával 
van-e még értelme a férfi és nő valamikori új
raegyesülésének?...
KÓRUS
Válasz lehetne erre akár a Vízisellő! -  aho
gyan a nő beleveti magát a hullámokba, töké
letesen egylényegű lesz a természet elemeivel, 
a vízzel. Kemény kontúrok közé fogott hát
aktja, szögletes arcéle, durva keze és súlyos 
tömbként kimetszett haja.
GAUGUIN II.
Vörös haja, a víz vad zöldje és a tarajos hullá
mok elementáris ereje.
GAUGUIN
(öntudatosan, helyzetét és állapotát tekintve 
szokatlan precizitással)
Mielőtt meghalok... egy tiszta, korrekció nél
küli vízió megalkotásába szeretném az ener
giámat fektetni.
KÓRUS
Mielőtt elhagytad volt Tahitit, szemedet a föl
di szemhatár salakja véresre marta. Hiába 
vettél megművelni való földet itt, ahova elke
verhető lesz porhüvelyed.

GAUGUIN
Püspök uram rábólintott kétszínű ájtatos- 
ságomra, habár tudta, hogy nem vagyok „az 
esete”! -  itt, ahol magától tör elő még az én 
koromra tartogatott, „vadbanán-éhségnyi” 
életösztön is, a puszta létpoézis, nincs bűn s 
nincs keresztényi ítélet, csak az örök kőarcát 
mutató néma fétis.

(Csend.)

GAUGUIN II.
Mi volt nekem elrendelve? Totális lesújtás, 
csapás, ellenség, ugyanis a balszerencse min
denhová követett, mióta élek: minél messzebb 
mentem, annál mélyebbre süllyedtem!
KÓRUS
Mikor húszéves lánya, Aline tüdőgyulladás
ban meghalt, öngyilkosságot kísérelt meg, a

» » >  folytatás a 8. oldalon
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HELIKON
nagy adag arzéntól azonban eró'sen hányni 
kezdett -  megmentették és életben maradt. 
GAUGUIN
Nem tisztultál meg azzal, hogy elhalt sejtjei
det magad mögött hagytad idó'árnyékod kifa
kult gyűró'déseiben.
KÓRUS
Megundorodva környezetétől, a világtól: el
költözött a maorik közé.
GAUGUIN II.
Mataieában a tenger tárult elém és a háttér
ben egy hegy emelkedett.
GAUGUIN
Amikor meg akartam halni, hirtelen belém nyi
lallt a kérdés, hogy: Honnan jövünk? A homok
sávon kérész-nyomot hagyó -  a végtelen part
jain kóborló alak! -  szegény Mallarmé letűnt 
földi csillagától rémületbe esve, majd ekcémás 
bőröm, haldokló lábam s egész aszott bensőm 
rettenete hajszolt elviselhetetlen önutálatba s 
félelembe, míg komor medvegőggel befele 
nem fordultam végképp.

(Szünet.)

GAUGUIN II.
Sehol bennünk -  csak a természetben van 
részvét.

4. (Az agónia. Felhők 
helyett csak lélegzetfol
tok a késő éjszakában.)

KÓRUS
Az árnyék kiszívja a túlért körte levét. 
GAUGUIN II.
Ne hidd, hogy kifordíthatod a sötétséget -  ha 
leszállt az est, cseszheted, nem lesz több fény, 
annál is kevesebb, amit napközben megspó
roltál. Hunyd be a szemed: káprázik, ugye? 
Önelégültnek születik a művész, s aztán hir
telen az árnyékától is berezel, látva, hogy 
mint valami füldugók, pondrók másznak elő' 
a fülébó'l és hernyók tekerőznek a lábujjai kö
zött... mire egyből a szívéhez kap... na ugye! — 
persze, ez még nem a nagyjelenet.
GAUGUIN
A maorik földjén kenyéren és teán élni -  a 
zsebedben négy frankkal (midőn nincs több 
„mentó'angyal”: nagybácsi-örökség) -: ta
lány! Ha tudnátok, kivé-mivé váltam, mondd, 
Vincent, jönnétek-e utánam? Igaz, amióta a 
túlvilág reám rontott, a boldog ifjúsággőzzel 
telt mocsár, de még az Arles-i felvonóhíd sem 
okoz gondot.
Hamis arcotok szelektől sújtva bár, a semmit 
veszi üldözőbe -  az Edent lekésve. Csak lusta 
hullámok hömpölygése, rovar-révület és sós 
kagylóillat-árny -  a honvágy is silány. 
KORUSHANG
A parton elheverve betegen, gyötrelmes éj. 
Figyelő vén szempár...
GAUGUIN II.
Vérbaj, infarktusveszély (öniróniával) -  még
is vonzódik hozzád virágkoszorújával az a ta
hiti lány.
GAUGUIN
Hiva-Oán drága az élet vagy olcsó?
KÓRUS
-  Kérdik a tengerentúlról a régi cimborák... 
Bárhol átrendezhető a világ.
GAUGUIN II.
Éjjel álmomban becsenget a levélhordó a 
Marquise-szigeteken -  holott még ajtófélfával 
sem büszkélkedem.
A baromfiudvar felől az ablakon át tört rám 
egyszer, kulcsra zárt lakószobámba, Vincent, 
a gálád.

Tudja-e vajon, hogy egyik képét keggyel, be- 
rámázva őriztem itt, míg bele nem költözött 
egy patkánycsalád?...
Én, kinek rozsdás bajszán bennszülött mosoly 
ring s híg kétkedéstől sújtottan már a csökött 
lányok kíváncsi, forró lágyékának játékától is 
vacog: -  francia csendőr nem szed tőlem több 
adót!
GAUGUIN
Micsoda arrogancia: tolószékben tanulgatni 
az alázatot! Még a közönséges kurva is bere
zel, és elfelejti kifesteni a képét, nemhogy a 
nem-közönséges művész (!). Igenis finnyásak 
vagyunk -  érzékenyek a hullaszagra. A töb
bi csak zsenipóz; meghökkenteni akaró hazug 
nagyképűség! -
Valójában csak a halál arca rezzenetlen. 
KÓRUS
A betegsége ágyhoz kötötte. Felhők helyett 
már csak lélegzetfoltok a késő éjszakában. 
GAUGUIN
Ami magában hordozza a »kezdeteket«! -  
egyedül én vagyok képes felfedni.
GAUGUIN II. (a nosztalgia hangján)
A havat ha taposhatnám... Ám elég, hogyha 
csak gondolok rá, s már elolvad.
GAUGUIN (józanul)
Töredékekből nem áll össze az életem. 
GAUGUIN II.
Igaz sem vala, ó, hogy hófúvásban várt rám 
a festék-kereskedő, Tanguy apó, párolgó ká
vé mellett töltöttem az estét valamikor. S 
hová lett a hollófekete hajtornyával és fojtó 
pacsuliszagával el-eldőlve révedező artistanő? 
GAUGUIN
Képtelen vagyok töredékekből bármit (hát 
még női testet) festeni.
KÓRUS
Ki az a két kedélytelen figura, akik a Tudás 
fájánál fájdalmas észrevételeket tesznek, me
lyek éppen ebből a felismerésből fakadnak. 
Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová me
gyünk?...
GAUGUIN
De ott az a vászon... 4,50 m hosszú és 1,70 m 
magas. Mindkét felső sarok krómsárga: a bal
ban található egy felirat, a jobban a szignóm, 
úgyhogy a kép úgy hat, mint egy sarkain meg
sérült freskó, amely aranyfalra van festve... -  
GAUGUIN II.
Egyik régi barátomnak, Dániel de 
Manfreidnek írtam ezt valamikor.
GAUGUIN
Jobbra lent egy alvó bébi és három ülő nő. Két fi
gura bíborvörös ruhában megosztja egymással 
a gondolatait. Egy hatalmas ülő alak, akinek 
nagysága tudatosan megsérti a perspektíva 
szabályait, felemeli az egyik karját, és álmél- 
kodva a két figura szemlélésébe mélyed, akik 
sorsukra merészelnek gondolni... Egy bálvány 
titokzatos és ritmikus gesztussal az ég fe
lé emeli a kezét, mintha a túlvilágra utalna; 
egy ülő figura, úgy látszik, hogy a bálványra 
figyel; végül még egy öregasszony, a halálhoz 
már közel, aki kész arra, hogy mindent elvi
seljen, átadja magát gondolatainak, s leszámol 
az élettel. A lábánál fehér, idegenszerű madár, 
mely gyíkot tart a karmaiban. Ő szimbolizál
ja az üres szó fólöslegességét. Minden egy er
dei patak partján húzódik végig. A háttérben 
a tenger, mögötte a szomszéd sziget hegyeivel. 
A színárnyalat változik, de a tájkép egyik vé
gétől a másikig kékkel és veronai zölddel van 
festve...
GAUGUIN II.
Olyan furcsán vidám vagyok ma. Tűz ég ben
nem, ha nem is a szívemben.

(Agonizálj

A HÓVAL BORÍTOTT BRETON FALU 
ÉGETI MOST A LELKEM.

Vékony kontúrok... Közöny tartós ködén át 
nézem (ha volt: behunyt szemmel csak fura 
emlék), mint önti el a nemlét az álszenteske- 
dő, önző civilizációt.
KÓRUS
Paul Gauguin, a hatósággal hadakozó ravasz 
anarchista; bolond: öngyilkos-hajlamú a kö
bön! -
GAUGUIN (erőteljes kitöréssel)
Ellenetek fordulhat jövőm s az ötvenöt meg
élt tavasz.
GAUGUIN II.
Olyan furcsán vidám vagyok ma. Tűz ég ben
nem, ha nem is a szívemben.
GAUGUIN
Elkészül-e itt utolsó mesterművem?... Aktot, 
prostituáltakat nem festek. Az Eldorádó. „Le 
Riche”!
Nem kívánkozom vissza közéjük.
GAUGUIN II.
Már sehova se.
(Megpillantja kezén a pestisfoltokat.)
A malária után mi ez... Tán pestis? Ezt, per
sze, csak álmodom... (!) Vagy a kegyetlen ke
resztény világtól reám testált „ajándéka” ez 
is, mely nem ismer megbocsátást?... (Melle sí
rástól rázkódik; a legyezó's lány lehajol hozzá 
és megcsókolja -  bűntudat nélkül kér helyet a 
ágyban.)
GAUGUIN
Mint ahogy a szépség nem ismer szemérme- 
tességet (mintha zsoltárt mormolna halkan), 
se trágárságot. Dühkitöréseimre nincsen ok 
már.
KÓRUS
A nőstényvad, mint egy mérgező virág kúszó 
indája, egyetlen mozdulattal fonódik a férfi
test köré.
KÓRUSHANG
A varázs kétségtelenül hatott. Elfelejtette 
öröklött szégyenét és undorodását. A lány vi
dám, ösztönös, csábítása szinte gyöngéd. 
GAUGUIN II.
Eszméletlenségbe süllyedni megint? Várva, 
hogy fölemelnek s visznek a nyirkos hajnali 
levegőben.
KÓRUS
Gyászbeszéd nem lesz, Paul!... Martin püs
pök franciaországi felettesének írt levele sze
rint: „Itt az egyetlen említésre méltó esemény, 
hogy hirtelen meghalt egy Gauguin nevezetű, 
megvetésre méltó egyén, aki bár neves mű
vész volt, de ellensége Istennek és minden
nek, ami erkölcsös.”

(Csend.)

(GAUGUIN hangja)
Hát amire a dél-tengeri szigeteken rátalál
tam... (!)
KÓRUS
Gyulladt szemmel utolsót sandít a homokos 
part felé. Torkát fojtogatja a tudat. A biztos 
halál tudata. Elérkezett a mélypontra. Hová 
lett a nyugodt fölény?
GUAGUIN II.
Mélyen a föld alatt leszel, ne félj, nem fogja 
bántani többé a bűzöd őket! Az öklendező, ré
szeg kábulat.
KÓRUS
S a képek?... Nem sok remény. Mi marad ezek
ből a durván felkent festéktől hullámzó vász
nakból?
Kidobni való. Selejtgyűjtemény (!)

(Hosszabb szünet után)

KÓRUS Ki érezhette volna meg -  talán 
Baudelaire? -  , hogy a Föld, az is, ahová őt, 
G.-t egy ismeretlen dombon eltemették: a de
kadencia földje lesz egyszer!
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L Á N G  O R SO L YA

egy kis matek

az nem megoldás, ha kivonod magad
hogyha akad,
aki magával összead,
s annak, ki majd kettőtöket megoszt,
a szava, hidd el, nem oszt,
nem szoroz

hol vagyunk attól, hogy két párhuzamos 
a végtelenben egymásba botol, 
lettünk két ismeretlen, 
egy egyenletben, 
amely haldokol

e műveletben fölcserélhető 
a nullával mindkét tényező, 
négyzetükből gyököt von a magány, 
minden egész törtté lesz a nyomán

a szó fölös, mint 
hajótörött kezébe(n) evező, 
a szádon már 
negatív a szám

BRÉDA FERENC

THEATRUM
TEMPORIS
Levelek az Utókornak

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
A legkedvezőbb esztendő (gör. kairosz, 

a kedvező pillanat, alkalom) e levelek 
elolvasásásra 2115-től kezdődik. A sze- 
miotikailag szem-füles Befogadó viszont 
fürge /wrjként már most előre-ugorhat, 
sőt akár még hátrafelé is az Időben.

Első levél,
amelyben elmondatik a Lényeg, az idő

folyamon lefele, illetve fölfele történő, le
hetséges Fő-utak paradox természetéről 1

1. Lehet, hogy meg fog lepődni a XXII. 
század Olvasója ezeken a válogatott idő- 
óo/ygókat és -bolyongd sokat leleplező 
episztolákén, minthogy egy, immár rég 
volt s megholt -  de most, 2015-ben még 
igencsak élő — ontológiai polgártárs jövő
be intézett üzenetét veheti kézhez és nyit
hatja ki a Zeendő, lenni-lentl, Zeníissimo, 
lassú, léti lennihen, a majdani mában.

2. Nemcsak a tárgyalandó tematika, ha
nem maga a gyakorlati hordozó is a tér
idő-mező -  vagyis az Örök Vadászmezők, 
nomeg az Eleuziszi Rétek és Rétegek — 
függvényes koordinátáinak a részese, 
minthogy e szöveg egyfelől az idő-koncep
ció megélhető lehetőségeinek, másfelől pe
dig egy lépcsőzetesen megvalósítható idő- 
dobozolásnak, tér-idő-mező-átvitelnek és 
-nyitásnak a konkrét iránytűje, tükre és 
Kapuja.

3. Más szóval: eme, 2115-ig elvileg (és 
ha lehet, gyakorlatilag is) lezárt és elad-

Posztok
Kőléghajóból 
búcsúzva int az égnek 
valaki: marad.

Kalicka tájban.
Kóbor, kusza párákat 
őriz egy szobor.

Járólapokon 
tompán megtörik égőnk 
reggeli fénye.

A menny hüvelykje 
letörli a fekete 
nippekről a port.

Agakon átüt,
mint hímzésen a tűhegy,
egy kondenzcsíkpár.

Osztott képmező -  
hiánnyal öblögetett 
csomós együttlét.

Zuhog a fehér 
a fekete lándzsákra: 
bábeli összhang.

dig olvasatlan levelek-szövegek és pszi
chológiai textúrák révén és segítségével a 
2015-ben még itt nem létező, ám a maga 
virtualitásában (már) szerfölött meglévő, 
jövőbeni Olvasó-Befogadónak rendkívüli 
alkalma nyílik arra, hogy az idő-fluxus
ban valóságosan is utazhasson — vissza
fele.

„Visszafele”... avagy „előre”, önmaga fe
lé.

4. Hisz az önmagunk jelenéhez és va
lóságához vezető Uj Út — jobban mond
va: Ösvény — nem egyéb, mint az Ősök 
Összege, az Elődök Előre mutató vektor
iránya. Persze ebben a viszonylatban két
ségtelenül meggondolandó az a tény, me
lyet a parabolisztikus megfogalmazásairól 
oly híres Hérakleitoszunk is a figyelmünk
be ajánlott: nem lehet kétszer belelépni 
ugyanabba a folyóba, mert egyfelől a fo
lyó sem ugyanaz, másfelől meg mi sem va
gyunk ugyanazok, mint az első bemerülé
sünkkor.

5. Itt természetesen a Múlt mint 
Multitudo, a Múlt mint sokaság-soka- 
dalom, a múlt mint Sokkoló „Sok-ság” 
-  vagyis a mitológiailag váltig gazdag
nak, dúsnak, bőnek jellemzett Pluto- 
Hádesz (vö. gör. plutosz, gazdag, tehetős, 
sokhatalmú, „plurális”), a Láthatatlan, 
az exponenciális végtelenségében ál
landóan bővülő, s a minket is folytono
san magábanyelő Óriás-Ós-LZaZ, a jó- 
nási-ószövetségi Cet, a Halál, az Örök 
Forgószínpad -  e levelekben tárgyszerű
en megfogalmazódó kérdésköre célozta- 
tik óhatatlanul meg elsősorban.

6 . Tudniillik az idő-értelmezés ontoló
giai perspektívájában a színházi jelensé
gek kiváltképpen fontos kiindulási pont
ként szolgálhatnak: a színpadművészeti 
eszközök segítségével mesterségesen lét
rehozott, s eképp tetszőlegesen gyorsít
ható avagy lassítható színpadi idő föl
fedezése és évezredes kezelése révén az 
embersiég olyan létezéselméleti és egyben 
metafizikai eszközrendszer birtokába ju-

A fű  menedéke, 
pillanatonként óvó 
árva gyerekkor.

Emléket állít 
valami nehéznek a 
könnyű véletlen.

Optikák

Az egyikük lábán gyűrű vehető ki.
Sasok hóviharban, kamerán a cseppek. 
Késő este (talán farkasok lehettek) 
csak rágás hallatszott, csontok koppanása. 
Szuroksötétséget hoztak a szobámba.

Láttam is meg nem is.

Almomban ismét megjelentél, abban 
a megindult-megindító alakban.
Ilyenkor mindig télikabátod van, 
amelyben elférek én is.

Kérdezted: hogyan számolsz el majd ezzel, 
mint aki aggódik, s emiatt neheztel. 
Mindent odaadok, de semmim se vedd el, 
mondtam is meg nem is.

tott, amely, ha konkrét időutazásokat 
épp nem is tesz lehetővé egyértelműen, 
de mindenképp rendkívüli betekintést 
enged az tér-idő-mező kaleidoszkopikus 
működésébe.

7. Az idő színdarabja látszólag min
dig a Jelenben, mint Jelben játszódik, ám 
valójában a Múlt a Jelent, emez pedig a 
Jövőt képezi le, vagyis... színleli. Tempus 
est theatralis semper. S eképp a színház- 
tudomány egyik legjelentősebb ismeretel
méleti hozadéka az idő-folyam technikai 
kezelésének a föltérképezésében és algo
ritmizálásában rejlik, minthogy a lehet
séges idő-vándorlások egyik metodológi
ai zárlata épp abban a fölismert tényben 
személyesítődik meg, hogy a mindenko
ri jelen embere valójában a jövőbeli em
ber őse.Avagy -  másképp fogalmazva -  
senki sem ifjú, senki sem fiatal -  hanem 
mindenki Öreg, azaz Őr, vagyis az Ősök 
és az eljövendő leszármazottak ontológi
ai őre. Létezésbeni szolgálatot teljesítő (s 
lehetőleg éber) őrszem  tehát minden, ön
nön jelenében kibontakozó lény.

8 . Az egyetemleges „Lé”, a „Lé-1” 
mintegy Zeülepedik, le száll a /ehetősé
gek ,,/enni”-Zenti megvalósulási szintjére. 
Avagy: lenni csak a lenti világban lehet. 
S mindezt csupán Zeraíissimo.

Vagyis : lassan s mintegy Zesben állva.
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KilometriK

245. Km

rranyftja és ‘»zerltfszti ^ar<ícscmji 2 s* lt &
BALÓ LEVENTE
[C se n d  ü t ö t t  k i ]

Csend ütött ki, dekát az is kinek kell, 
most, amikor olyan pocsék az időjárás.
A föld felszínét zizegve benövik a lakhatatlan növények, 
már csak arra nyílik lehetőség, hogy aluljárókba vonuljunk. 
Alkalmi bajtársaimtól értesülök, 
hogy lent már egészen elfogadhatóan működnek az 
esőgépek és a szárítóhuzalok.
A további túléléshez
kézhez kapunk egy jókora klorofillzacskót 
és maradéktalanul be kell tartanunk 
az emlékezetkihagyás törvényeit.

Rettegve átkozom, aki erre tart, 
megfésülöm a rongybabákat.
Unalmat és egyebeket elűzendő, 
betanuljuk és előadjuk 
A pórázra vert megrontó című pályaművet, 
a siker természetesen elmarad.

[A bban  a z  ó r á b a n ]

Abban az órában
a vasak összekoccannak, 

abban az órában
két bika formájában a vizek szétválnak, 

a hangok pedig oda-vissza lökdösődnek 
a csarnok falai közt.

Ez lenne a reggel felszakadása,
ha nagyon odafigyelnék és 

épp jó csatornán hallgatóznék.

A szakállas bácsi, látom, újra a gyújtóját rágja, 
pedig most cigi is van a kezében.

Szép sorban jönnek a kofferes lányok,
nem a szentély hanem a 
kávéspult irányából.

[Z a j é s  f é n y ]
Zaj és fény,
mind befelé, át az üvegen, 
némelyiket sikerül elhárítanom.
A felsőbbrendűek veszélyesebbek, 
ennyit sikerült megállapítanom.
(Gyűlöletet sietséggel párosítok.)

A mesterem fanyalog és azt mondja,
volna mit tanulni a madaraktól,
csakhogy én most éppen egy építődarut bámulok,
ha nem akarom is belelóg.
A fiam szerint jobb lenne eltorlaszolni a hallójáratokat, 
a szem mindent felöklendez, 
megnyalja és újra belapátolja.
(Gyűlöletet sietséggel párosítok.)

Most már indulnunk kell,
én majd estig állok, 

nem mozdulatlanul,
ahhoz még sokat kell gyakorolnom. 

At akarom hordani a sok mozgást máshová, 
egy műanyag evőkanállal dolgozom.

[ K ö z e l r ő l ]

Közelről indult,
aztán lefejtette magáról az összes lepedőt, 
a hófehér lópokrócokat, 
a rózsaleveleket mint a bőrt.
Vér és sikoly körülötte, ahogy nekifog.

Közelről indult, de aztán szétfolyt, 
döglött pocsolya lett belőle.
A békanyálból ócska dobozokat lehetett összegyúrni,
és ez nem hasonlított egyetlen eddig ismert hangszerre sem.
„Valakinek meg kell tanulnia
rendeltetésszerűen játszani rajta” -
hangomban a kívülállás pengéje villan.

Majd elnevezem a felfedezők könnyelműségével
próbababának vagy
trapézmamának.
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HELIKON

GYÖNGYÖSI BÁLINT
A recept
-  Mi a gond, kérem? Önöktől érkezett a 

bejelentés, ugye? -  szürke egyenruhás fic
kó volt, némelyest szimpatikus, bár túlsá
gosan is arcára merevedett hivatása.

-  Hmm, igen. Nem mondták a titkár
ságon, hogy mi a probléma?

-  Nem, mondta kicsit zavartan. Miért, 
kellett volna? Elvégre a bejelentés Öntől 
érkezett. Leülhetek? kérdezte, s már ült is.

Hiába, na, látszik, hogy hozzászokott 
az autoritáshoz, állapította meg magá
ban és kedvtelve nézte a fickót. Bár le
hetne magasabb is, na jó, végül is...

A detektív előkapott egy csomag ciga
rettát, kivett belőle egy szál cigit, meg
forgatta az ujjai között és már el is tette.

-  Nocsak, vonta fel szemöldökét, Ez 
meg mi volt?

-  Hja, az orvos írta fel nekem, tud
ja, szóval így kell, állítólag, ez a leg
újabb módszer, tíz évig cigiztem, aztán, 
Hmmm...

-  Te jó ég, csillant meg a szeme, nem 
találkoztam még olyan emberrel, aki 
ilyen hosszan bírta volna.

-  Hát az én szakmámban ez nem olyan 
ritka, bár, szó mi szó, én tényleg sokáig 
bírtam. Amúgy biztonsági zárások a ci
gik, ha rágyújtanék egyre, tíz percre ki
ütne a forgalomból. Hát így meg, hmm, 
elég kockázatos, nemdebár, kacagott fel.

Jó fogai vannak, mindegyik metsző ép 
ráadásul, állapította meg, pedig mennyit 
cigizett. Ódivatú, ritka, ritka, legeltette 
szemét kedvtelve beszélgetőrsán.

-  Szóval, komorodott el, miről is van 
szó, mi a bejelentés?

-  Hja, igen, térjünk a tárgyra. Hmm, 
hát a dolog nagyon kellemetlen. Egyik 
legjobb beosztottam, Kazimir, szóval, úgy 
tűnik, hogy.... hogy lop -  kicsit zavart volt 
és kényelmetlenül mocorgott a székében.

-  Úgy tűnik? Nézze, Benjámin úr, ha 
minden úgy tűnikre kiszállnék, akkor 
nem lenne se éjszakám, se nappalom, s 
már állt is fel.

-  No, no, csak ne olyan sietve, pattant 
fel. Nem csak tűnik, tényleg lop. És meg
hozza nem is akármit.

-  Na jó, halljuk hát, ereszkedett vissza 
és szürkés szemei szigorúan csillantak.

Észrevette, ahogy leülés közben kabát
ja alól kivillan az elektromos pisztoly.

-  Tudja, új vagyok a környéken, egy 
éve se érkeztem ide, eddig máshol éltem, 
dolgoztam, így ezért meglepő nekem...

-  Jó, jó, ismerem a sztoriját Benjámin 
úr, egyébként nem is jöttem volna ki sze
mélyesen, ha nem a főnököm szól, hogy 
fontos ember satöbbi satöbbi és ásított 
egy kicsit, szóval, halljam, mi a zűr?

-  Persze, persze, mondta, és kicsit 
nyeglén felnevetett, hát ez a Kazimir lop, 
nemrég a biztonsági kamerával rajtakap
tuk, ahogy a páncélszekrényből pénzt 
emelt el, nem is keveset, több mint 10 000 
egységnek megfelelőt.

-  Hmm, 10000 egység, nem kis pénz, 
vonta fel szemöldökét. Láthatom a felvé
telt?

Hangtalanul nézték, öt percig, aztán a 
detektív sóhajtott.

-  Hát igen, ez klasszikusnak tűnő lo
pás. No és, ásított egy kicsit, elnézést, tet
te hozzá, a tegnap éjszaka is „vadászaton” 
voltam, szóval, miért nem rúgta ki rögtön?

— No látja, villant a szeme Benjáminnak 
és kedvtelve nézte a „vadászt”, mert nem 
tudtam. Amikor magam elé hívtam és 
kártyájára rá akartam vezetni az elbo- 
csájtást, a rendszer nem hagyta.

— Hogyhogy nem hagyta? merevedett 
meg a detektív, mit írt ki a számítógép?, 
és beszűkült a szeme.

-  „Mentes”, csak ennyi.
-  „Mentes”, mi?, és hátradőlt lehunyt 

szemmel. Majd felütötte az alkarjára rög
zített kis számítógépfedelet, Kazimir, 
ugye, sóhajtott, és pötyögni kezdett. No, 
ő lenne az? mutatta a képernyőn feltűnő 
arcképet Benjáminnak.

-  Aha, pontosan.
-  Hát igen, ebbe jól beletrafált, ember. 

Ebbe jól. Ő valóban mentes. Orvosilag 
lophat, ez van neki felírva. Tudja, mint 
nekem a cigiforgatás. Nevetett, szürke 
szemei acélosan csillantak. Vannak né- 
hányan.

-  Na, de hogy lehet ez? háborodott fel 
Benjámin, hiszen mégis.

-  Sokan vagyunk, vonta meg a vállát, 
túl sokan ebben a városban, ebben a ré
gióban, hát így döntött a kormány. Régi 
ügy, sokat vitatkoztak rajta. Sok volt már 
a bűnöző, kis pitiáner tyúktolvaj, nem 
bírták a bűnüldözők, a börtönök, semmi. 
Hát így. Ha orvosilag bizonyítható, hogy 
kórosan tolvaj vagy, akkor felírják a re
ceptet. Havonta lophatsz. Aztán a kor
mány kárpótolja a károsultat, ha rajta
kapnak, mármint. Ha nem, hát nem. De 
így mindenki nyilván van tartva, és sen
ki sem izgul, még a tolvaj sem. Ő is meg
úszhatja, a károsult is, és a kormány
nak sem kell olyan nagy költséget kiadni. 
Hosszútávon persze. Ráadásul oda a lo
pás izgalma is, bizonyíthatóan leszoknak 
róla előbb-utóbb, és meg a társadalom 
hasznos tagjaiként is élhetnek, nem kell 
az integrálódásukkal törődni, mint régen

a börtönelhagyás után. Csak nem lehet 
őket kirúgni. Piti ügy, már megyek is.

-  Na ne, ennyi lenne? Csak így, semmi 
zárkába dugás, semmi megfenyegetés?

-  Most mégis mit akar? Menjek oda, 
keverjek neki be egy nagyot, rúgjam tö
kön? Ember, maga figyelt arra, amit 
mondtam? Or-vo-si-lag. Érti? Orvosilag. 
Recept alapján.

-  Jó, de hát hogy lehet, mégis, hát ez...
-  Figyeljen ide, amikor ideköltözött, 

akkor vállalta ezt az egész francos hó- 
belevancot a jóval meg a rosszal együtt, 
érti? Hát akkor szokjon bele. Töltse ki a 
kárpapírokat, a felvétellel együtt nyom
ja fel a honlapomra, majd én jóváhagyom 
és holnap már utalják is az ellopott össze

get a számlájára. Na persze Kazimírtől 
meg levonják, amit lopott. Hát ez ilyen, 
nevetett. Ez az ő büntetése. De ki nem 
rúghatja.

— De én ki akarom rúgni, ez az em
ber még lopni fog. Dühöngött, már szin
te kiabált.

-  Ne üvöltözzön velem, hallja, emelte 
fel a hangját és szinte sziszegett. Igen, 
lopni fog, de maga tudja már, ezért még 
jobban figyelteti, és előbb-utóbb abba 
fogja hagyni, mert már nem lesz izgal
mas magától lopni, viszont jól fog dol
gozni, és elkötelezettebb lesz, mint bárki 
más. Mindenki jól fog járni. Érti? Végső 
soron maga is, a fickó is és a kormány is. 
És én is, sóhajtott, mert nem kell ilyen 
csirkefogók után rohangálnom. Van 
más, nagyobb ágyú is. Felállt, és elin

dult az ajtó fele.
-  És még milyen meglepetésre számít

hatok, detektív úr? Még tartogat a rend
szer „érdekességeket”? kérdezte szúrósan.

-  Hmm, fordult vissza, hát mondják, 
vannak másra is receptek. Mondják. Én 
még nem találkoztam olyannal.

-  Úgy érti...?
-  Úgy. Mondta csendesen, és kegyet

len mosolyra húzta a száját. De az csak 
kivételes esetben. Azok nem az utcán 
mászkálnak és puffogtatnak. Ennél 
szofisztikáltabbak azért, nevetett.

-  Például csalétekkel?
-  Például, bólintott, és gondolkodva 

lépkedett az ajtó felé. Mondja csak, állt 
meg, ez a Kazimir, honnan ismerhette a 
kódot?

Zajt hallott. Ahogy fordult, már rántot
ta is a pisztolyt.

Receptem van, mondta Benjámin, ami
kor a detektív teste mellett állt, méreget
te, Szép, szép. És még cigizett is tíz évig, 
bólogatott, meg jók a fogai.

Kazimir! Előjött a szomszéd szobából. 
Mérje le, fotózza le, tegye a többi mellé 
a fényképeket! Leült lassan a puha bőr
fotelbe. Töltött magának egy kis konya
kot. Aztán töltse ki a papírokat, hallja! 
Igen, főnök, szólt csendesen Kazimir, és 
fásultan, szürke arccal nézte a detektí
vet. Benjámin bámulta a detektív szemét 
és nem érzett semmi, de semmi elégté
telt. Inkább csak tompaságot. Már sem
mi sem olyan, mint régen, mondta és be
lekortyolt a konyakba.
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HELIKON

GULISIO TÍMEA
A patkány
A patkány már akkor rothadt, mikor 

hozzám került, csak még nem látszott raj
ta. Egy kupacon aludt a másik kettő
vel, és mindig az etetőtálban volt a fe
je. Ha adtam nekik valamit, például egy 
darab répát vagy sajtot, elsőnek ő kap
ta el. Csak az tűnt fel, hogy sokat tüsz- 
szög. Kis májkrémgalacsinokat gyúrtam, 
és porrá tört Algopyrinbe gurgattam őket. 
A javulás gyors és látványos volt, de csak 
ideiglenes: egy hét múlva még többet tüsz- 
szögött. A májkrémes-algopyrines kúrát 
többször megismételtem, mindig hason
ló eredménnyel. Aztán Rubophenre vál
tottam. Úgyszintén hamar gyógyult, majd 
napok múlva ismét visszatért a taknyos- 
ság, ezúttal sokkal súlyosabb formában: 
már nemcsak tüsszögött, hanem hörgött és 
kaffogott. Állatorvoshoz a hóvihar és a kö
vetkeztében beállt közlekedési dugó miatt 
nem vihettem, és különben sem igen foglal
koznak tengerimalacnál könnyebb állattal, 
a beadott injekció meg is ölné a kölyökpat- 
kányt. Nyilván ugyanazt a tanácsot adná, 
mint az enyémek régi gazdája, hogy etes
sem őket apró dózisú embergyógyszerrel.

Péntek reggel a patkányok nem voltak a 
ketrecben. Felemeltem a rongyukat, alat
ta sem. Viszont jól nyomon követhető ürü
léksorozat vezetett az ágyneműtartó fe
lé, mint Jancsi és Juliska kenyérmorzsái. 
Almával visszacsaltuk őket a helyükre, de 
hiába. Ki-be jártak a ketrec rácsai között. 
Mert ahol a patkány feje átfér, ott a tes
te is, mint a macskának. Vígan ugrándoz
tak, kergetőztek, hancúroztak, és össze- 
hugyozták a szőnyeget. Cannabis-füstölőt 
gyújtottam, hogy elfedjem a szagot. Egész 
napokat ültem a földön, kezemben ná- 
polyis vödörrel, azzal terveztem ugyan
is befogni őket. De ügyesebbek nálam, di
rekt szórakoztak, incselkedtek velem. A 
beteg is, aki már nem is tűnt betegnek. 
Örültem. Még nem tudtam, mi vár rám.

Végül is Apámmal úgy oldottuk meg a 
dolgot, hogy vettünk egy kisebb, sűrű rá- 
csozatú ketrecet, ebbe hajigáltuk őket far
kuknál fogva a több órán keresztül tartó, 
a szoba felforgatásával járó patkányvadá
szatot követően. Dühös voltam rájuk, be
lerúgtam a ketrecükbe, repült vagy fél 
métert. Kurva kis dögök! -  ordítottam, 
miközben legalább annyira imádtam 
őket, mint eddig.

A kérdéses szürke patkány nem volt 
kérdés többé, míg nőni nem kezdett a ha
sa. Vemhes nem lehet, hiszen mindhá
rom nőstény. Ha netán hasasan jött, akkor 
igencsak túlhordja a kicsiket, a patkányok 
terhessége 21-23 nap. És már egy hónapja 
voltak nálunk. Arra gondoltam, bizonyára 
túlhordja, de már hamarosan meglesznek. 
Reménykedve füleltem, hátha meghallom 
a jellegzetes rágcsálócsecsemő-vinnyogást, 
vagy látok egy kupac piros, magzatmázas 
forgácsot. De nem hallottam, nem láttam, 
az idő telt. Nem szült akkor sem, és később 
sem. Nem kölykökkel, mással volt terhes...

A has egyre nagyobb lett, a gazdája egy
re soványabb, borzasabb. Szokásom négy-

kézlábra állni, hogy közelebbről figyelhes
sem meg az állataimat. Most is ezt tettem. 
A szürke patkány közel jött, mellső, kéz
szerű mancsával a rácsba kapaszkodott. 
Egyik szemét behunyta, a másikkal üre
sen és guvadtan bámult. Benyúltam, vé
gigsimítottam a hátát, mire megharapott. 
Gyorsan kiszívtam, el ne fertőződjön a tű- 
szúrásszerű seb. Másnap ismét megtör
tént, mert nem törődtem bele, hogy nem 
vagyok jó viszonyban a kis kedvenccel, és 
megint megsimogattam. Ezúttal még na
gyobbat harapott. Harmadnap Apámnak 
is odakapott. Mohón evett, leginkább a 
húsfélékre szokott rá. A hasa pedig egy
re nőtt. Bár már rég nem volt ésszerű, az
zal vigasztaltam magam, hogy azért vad, 
mert félti a kicsinyeit.

Szerdára leapadt a hasa, a helyén 
egyetlen diónyi búb maradt, ami napról 
napra feketedett. Alomtársai fokozott fi
gyelemmel gondozták, nyalogatták a fü
lét, a farkát, és: a búbját. Nem volt kér
déses, hogy rákos daganat. Még mindig 
sokat evett, és közben a náthája is vissza
tért. Vért tüsszögött az etetőtálkára.

Szokásos reggeli vizitemet tartottam 
a patkányoknál. Friss uborkaszeleteket 
hoztam nekik. A szürke felállt a ketrec
re, nyújtózott egy nagyot, közben ásított, 
megmutatva hosszú, hegyes metszőfoga
it. Dögszagú volt a lehelete. Felugrottam, 
rájuk zártam az ajtót, és megkértem 
Apámat, azonnal tüntesse el. Tudniillik, 
a piszkos munkát -  mint a halak büdös vi
zének leszívatása, vagy a temetések -  rá 
szoktam bízni. Ám nem ért rá, én meg mi
nél előbb el akartam különíteni a többi
től a fekéllyé vált egyedet. Sárga, vastag 
munkáskesztyűvel megfogtam, és egy ki
lyuggatott tetejű átlátszó vödörbe tettem. 
Álig sikerült, annyira kapaszkodott, ettől 
kirázott a hideg. Álomnak papírtörlőt, en
ni uborkát és magvakat kapott. Rázártam 
a tetőt, és az egészet egy nagy, szintén 
zárható műanyag dobozba csuktam.

Már egészen elfeledkeztem róla, mi
kor meghallottam, hogy kitartóan rág
ja a vödör tetejét. Félve néztem meg. Az 
orra már kilátszott. Véres volt. Ezt már 
nem bírtam idegekkel, így a végső megol
dásként a pincét választottam. A pincénk 
meleg, mert közvetlenül a társasház ka
zánja mellett van, megfázni nem fog te
hát. Ide került régen a haláltusáját vívó 
hörcsög, Mogyoró, és a megrühesedett fe
hér egér, Cini is. Ez a félhalott állatok te
metője.

Apám minden reggel ránézett és meg
etette. Az étel érdekes módon eltűnt, de a 
patkány csak fogyott. Egyszer csak üres 
volt a vödör. Titkon örültünk, hogy végre 
megszabadultunk tőle. Ám örömünk nem 
tartott sokáig.

Késő délután, mikor egyedül voltam 
otthon, a redőnyöket lehúzni mentem a 
földszintre. Dolgom végeztével már lohol
tam volna is vissza meleg szobácskám- 
ba, a laptop elé, mikor megcsúsztam va
lamin. Valami nyálkás és csatornaszagú 
gombócon. A villanykapcsoló kattanásá
val egyszerre sikoltottam fel. A patkány 
bámult rám kidülledt, üveges szemeivel. 
Ráhajítottam egy kezembe akadó kabá
tot a fogasról, és a csizmám sarkával ütöt
tem a mozgó, visító púpot. Elhallgatott.

A biztonság kedvéért rásóztam még pá
rat, majd óvatosan felemeltem a kabátot. 
Zacskót húztam a kezemre, úgy fordítot
tam meg a döglött állatot, amit nemrég 
még olyan szeretettel gondoztam, simo
gattam. De ez nem az a patkány volt. A 
daganata sem az, mint előtte: egy ember
arc nézett vissza rám belőle. Kopasz, orr 
nélküli, mint egy félig elbomlott hulla ar
ca. Mint szülei a csontjából és a szolgái vé
réből újjászületett Voldemort nagyúr. És 
nevetett.

Rémületemben eldobtam. Akkor is a vé
céajtónál hevert, mikor Apám hazajött. 
Remegve mutattam a tetemre.

-  Nahát, szegény -  sóhajtott -  feljött a 
vízvezetéken.

Csak ennyi? Még hogy szegény! -  hör
dültem volna fel, de nem jött ki értelmes 
hang a torkomon.

-  Agyonvertem ijedtemben -  mondtam.
-  Már úgyse lett volna sok hátra ne

ki. De akkor már rendesen agyonverhet
ted volna. Látod? Mozog az egyik lába. 
Szenved.

Tényleg mozgott, csak enyhén, de még
is. Kíváncsi voltam, mikor veszi észre az 
arcot a patkány hasán. De nem vette.

Kukazsákba csomagoltuk, és kivittük, 
hogy kíméletesen megfagyjon, mínusz tí
zet ígértek éjjelre. Jobb ötletünk nem volt. 
Apám sajnálta megölni, én meg iszonyod
tam és rettegtem tőle. Kitettük a házunk 
mögötti fás részre, egy bokor aljára. Ha 
már úgyis kint voltunk, megsétáltattuk a 
kutyánkat, Momót. Alig lehetett elhúzni a 
zsáktól. Végigsétáltunk szokásos útvona
lunkon, körbe az egész városrészen, majd 
vissza. Közben beszélgettünk.

-  Világos van az öregasszony boltjá
ban! -  jegyezte meg a bódé felé mutatva, 
ami olyan sokat jelent nekem. Odajárok 
ugyanis udvarolni a hetvennyolc éves bol
tos néninek.

-  Igen, mert vasárnap van, most szá
molja össze az egész heti bevételt. Ma lát
tad a buszon? -  kérdeztem csak úgy mel
lékesen.

-  Minden reggel látom, mikor jövök a 
piacról.

-  Helyes nem?
-  Ööö...
-  Komolyan, nem látod, milyen szép 

arca van? Vagyis lehetett... Pár éve még 
megnézte a fiúkat-lányokat, kacsingatott, 
körbe is nyalta a száját. Akkor kellett vol
na kezdenem vele. De nekem most tetszik 
igazán.

-  Mikor már rothad. Mint a patkány.
-  Az... Azért nem ugyanaz — hebegtem, 

mert tudtam, hogy nagyon is ugyanaz.
Több szó nem esett erről.
Másnap délelőtt meglátogattam idős 

barátnőmet. Már-már tavaszias idő volt, 
szikrázóan sütött a nap, és az esti horror 
messzi, jelentéktelen álomnak tűnt csu
pán. Hogy megbizonyosodjam valós vol
táról, szerelmemtől jövet a bokorhoz men
tem, hogy lássam a zsákot. Ott kéklett. 
Közelebb hajoltam, hogy megnézzem, pú- 
posodik-e, benne van-e a patkány. Nem 
volt benne. Viszont apró, ötujjú nyomok 
sorakoztak körülötte, azt nem lehetett ki
venni, merre vezetnek. Egy helyütt azon
ban pontosan kivehető volt egy arc lenyo
mata, a boltos nénié.

K íLOMCTRiK
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ILYES ZSOLT 
besorolás

Nyolckezes repülés
MOLNÁR BEATA
alkalmazkodás

ne kapard üregesre csontjaidat,
ne növessz vékony lábakat, szárnyat,
szőrzeted ne cseréld fedő-, pehely- és evezőtoliakra,
ne növessz különleges izomzatot és koponyát,
ne húzd ki saját fogaidat és
soha ne vágd le fülkagylóidat.
tüdődet ne utasítsd kettős légzésre,
ne akarj csonttaréjt és aránytalanul nagy szívet -
tested már elhasználódott.
csak maradj foglya az állapotnak:
a repülés mozdulatlan mozgás.

BALÁZS IMRE JÓZSEF
A  repülésről

Repülés a habzó víz alatt 
Lent mélytenger fönt forrongó patak 
Szárnyas tengeralattjáró algás légikikötőben 
Pár nyugodt mozdulat a kettőzött időben

Azonosítatlan tárgy

Képzeld el, hogy van egy szerkezet, 
amit egy időmérnök tervezett, 
és ott lehetsz bármelyik pillanatban: 
keringsz, mint a vér saját magadban.

Testrész

Keresni egy új befészkelődő-pontot 
a váltak és lapockák hajlatában, 
ahol légiesebbek talán a csontok -  
egy helyet, ami ott se volt korábban.

A  formáról

A repülésnek nincs iránya, 
emel csak, hogy valahonnan el, 
mint egy ismeretlen, 
ki a felhők alatt vesztegel.
Ha van formája, nincs hiánya.

felvesszük a vasalt angyalbőrt,
egyesre borotváljuk szárnyainkat,
az egyik váltunkon puska,
a másikon a bátyus kontinensek,
és menetelünk,
mene-telünk,
me-ne-te-lünk,
zéróval oszthatatlan határokon 
át’át.
keresztrejtvényű mecset udvarára
parkoljuk a fújtató sztálinorgonát,
tábort verünk, őrjáratozunk
egy holt égitest váza fölött
hemzsegő csillagokkal.
hajnalban a katonák
kézzel kimossák
álmaikból bakancsnyomainkat,
és menetelünk,
mene-telünk,
me-ne-te-lünk,
de nem jutunk a rácsteszten
át’át.
képpontozott oázisban 
nézegetjük magunkat, 
mint embrió
fertőtlenített kávéskanálban 
a felnőttkorát: 
visszatáncoló önképeslap, 
mely kihúzza magát 
és menetelünk, 
mene-telünk, 
me-ne-te-lünk 
hallgatva, ahogy 
sínbe rakott bajtársunk 
lábán a fájdalom 
mint vonat döcög 
át’át.
szánkban a reggeli 
karinthy-espresso, 
cigarettaszűrt leves; 
kent-kupéba fáradt 
nyelvünk a száraz aftán, 
a lábbelié a zokniba forrt seben 
pihen
és menetelünk,
mene-telünk,
me-ne-te-lünk,
míg a tollas sisak elordítja magát: 
legy’kettő, szakasz állj

FISCHER BOTOND
Daidaloszf a  durva anyád

A repülésről csak Daidalosz beszélhet 
én kussolok hülyén hátramenet 
hátra magam mögé ahol 
szárnyam elzárja légcsövemet

Az apaságról csak Daidalosz beszélhet 
bár kisfiam szertelen Ikarosz 
a zuhanás a gének kudarca 
de a sikerért ugyanúgy meglakolsz

Azt hiszem már csak Daidalosz beszélhet 
de hallgatni is csak neki szabad 
én lesütött szemmel dünnyögök 
szabadon dünnyögő akarat

(És a szobába bejön a kisfiam
szétcsavarozza csontjaimat.
Játszik.)

A  K i l o m e t r i K
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ELENA VLĂDĂREANU 

negyedik levél nikoszhoz
(a patra scrisoare către nikos)

a család halottal csak álmaimban jelennek meg
sárga fejük van és vakok.
megvakulhatnék én is vajon nem lenne jobb ?
a hazám nem a hazám
a házam nem a házam
álmodom hogy egy öreg testben lakom
akkor nemiszervem egy darab
laza száraz hús
hogy bezárva maradjak ebben az idegen 
testben másban mint az enyém, 
hogyan értsétek meg? 
ti nem tudjátok milyen mikor 
minden istentől bűzlik 
mikor a család egyedüli könyvespolca 
tele van ellen g. white könyvekkel 
és a biblia különböző kiadásaival 
félnem kell a véremtől 
szégyenkeznem kell bujdosnom kell
nem szabad megérintenem az ételt a vérem meleg és bűzlik
néha rögökben folyik
akkor félek: ha rögök maradnak
a wc alján mint kis húscafatok
anyám azt mondja bűnbe estem
csak akkor sűrűsödik és lesz fekete
a vér. az úrnak egy szüze vagyok.

ötödik levél nikoszhoz
(a cincea scrisoare către nikos)

láttam embereket bemenni a templomba
jéghideg szentek lábait csókolni
a szentképek minden sarkára
színes törölközőket és műanyag virágokat rakni
láttam embereket lökdösődni
hogy a paphoz jussanak szentáldozáskor
láttam egy hétig házban tartott
halottakat mert a család nem tudott
fizetni a papnak a szertartásért
azt akarod városomról meséljek...
az emberek egyedüli félelméről
feleim -  arról hogy ne maradjanak hús nélkül
vagy a város utcáiról karácsony napján
a tömbházak elé rángatott disznókról
és a késekről amit húsukba nyomkodnak
ez általában 9:00-ig történik
10:00 körül már perzselés
és égett szalma illata leng
a városban a mi bécsi keringőnk
most műanyag mosdótálakkal és forróvizes fazekakkal
mennek ki a nők
beleket mosnak hosszú szalonnacsíkokat vágnak 
kivert kutyák a vértócsákból nyaldosnak 
amíg a gyerekek kövekkel elkergetik őket 
és farkukat behúzva menekülnek
vagy talán azt akarod tudni hogyan készül a húsvéti gombóc? 
hogy vágják le a juhot 
kitisztítják a beleket és megsütik

Elena V lădăreanu  1981-ben született a Konstanca megyei 
Medgidián. A bukaresti egyetem bölcsészkarának elvégzése 
után újságíróként dolgozott több bukaresti napilapnál, 2006 
óta a Román Rádió Jelen idő (Timpul prezent) című kultu
rális műsorának szerkesztője. Napjainkig öt verseskötete je
lent meg. Verseit angol, francia, német, albán, cseh, svéd, 
horvát, magyar és bolgár nyelvekre fordították.

senki sem hall sikolyokat 
senki sem lát kihűlő szemeket

ismeretlen nyelven beszélek hozzád tudom

hatodik levél nikoszhoz
(a şasea scrisoare către nikos)

hazámban neobreton a tökéletes neve 
annak az apának ki 
egy reggel elmegy kenyeret venni 
és nem jön vissza. 20 év múlva sem.

történeteid a mántuleasa utcai
manzárdban töltött telekről szólnak
az egy emelettel lejjebb rögtönzött vágóhídról. a hidegről
ami testeden és az állatok testén sétálgat
és a halálról ami az utcán leselkedik.
a világon a legszebb kezű nő
is a vágóhídon celebrál
innentől semmit sem tudok
fehér és sima talpaim
még egy nap mezítláb járás után
is fehérek és szárazak maradnak
ebben a városban
egy csak általam ismert filmben játszom

apa esküszöm egy napon leborotválom a fejem 
és sebhelyekkel teli fejbőrrel győzedelmesen 
fogok lépkedni mint a cirkuszban 
összegyűlt annyira szeretett rokonaim között 
le fognak köpni fehér tenyeremmel 
el kennem majd egész arcomon 
zöld köpésüket, mint a tenger...

hetedik levél nikoszhoz
(a şaptea scrisoare către nikos)

van köztünk valami nyomasztó mint egy árnyék 
egy földből készült baba vagy talán egy vágott nyakú sirály 
az ujjban levő szálka ami egy gennygubóban rejtőzködik 
mégis még látszik a bokád, onofris

hátam mögött egy fehér és pirosba
öltözött nő van. a hátam mögött
egy nyershúsból készült parókájú nő van
virág nevet visel, kezeit a váltamra teszi
megnyalja egyik fülem
kényszerít hogy simogassam, kezeim
a melleit keresik nincsen mell a mellkasán
nagy illatos gombák nőnek
hasa van bármelyik pillanatban szülhetne

anyám születésemkor meghalt, onofris 
kezdődött a második világháború

cernavoda-i lány volt. egy napon 
megvágtam a kezét 
és vérét mind megittam, jó volt 
jól volt. vér mellett mindig jó nekem

ez a férfi soha nem fogja tudni hogy az árnyék ami 
arcára hull az én árnyékom, tulajdonképpen nem 
is fogja soha érdekelni kinek az árnyéka lepte be 
azon az október végi estén a vitán úton. 
számára én nem létezem, ebben a pillanatban mikor átkel 
az úton számára senki sem létezik, csak a lépések 
a járdaszegélyen az a villamos sín és a fiúcska ezüst ruhája 
aki éppen eltűnik a kerekek alatt

K IR Á LY ZOLTÁN fo rd ítá sa i
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JANCSÓ MIKLÓS

Reflektorfény
vonzásában
Talán érdemes lenne -  ha röviden is -  

tanulmányt írni a színházi munkakör
ben dolgozókról. Akik valamilyen formá
ban bekerültek az intézmény vonzásába 
és ez a tény sajátos jelleget adott életvi
telüknek, gondolkodásuknak, sőt, sok 
esetben meghatározta magánéletüket, 
viselkedésüket is. Ha létezik -  és léte
zik — földrajzi determinizmus, úgy léte
zik „színházi determinizmus” is.

Például értekezni lehetne minde
nek előtt ugye azokról, akikre legéle
sebben vág a reflektorfény: a színészek
ről. A színészállapotról. Kezdeném azzal, 
hogy Marosvásárhelyen egy társaságban 
mint diák megismertem egy gyönyörű 
nőt. Amikor bemutatkoztam, úgy nézett 
át rajtam, mint az üvegen. Nem hogy fér
fi-, de emberszámba sem vett. Ahogy vi
szont megtudta, hogy a Marosvásárhelyi 
Színművészeti Intézet tanulója vagyok, 
tehát „színis”, aznap este jóformán csak 
engem tüntetett ki társaságával. Vagyis 
színisnek lenni komoly státust jelen
tett, legalábbis az 1960-as években. 
Lányoknak, fiúknak egyaránt.

A színházi állapot sem volt más azok
ban az években: a színész nem volt „kö
zönséges” ember, más volt, mint a többi 
korán kelő és korán fekvő, saját feleség
be szerelmes embertársa. A színész mű
vész volt (majd azt írtam, tisztelet a 
kivételnek). Viseltük is mi, ifjú- és nagy- 
reményűek, „művész”-voltunkat. Molnár 
Ferenc LiZiom-darabját játszottuk a 
Színművészeti Intézet színpadán, remek 
előadás volt, ott hangzott el, amit mi, szí
ninövendékek sokat idéztünk: Liliomról, 
a ligeti hintás legényről mondja az egyik 
szereplő (Muskátné, ha jól emlékszem): 
„művész vagy te, nem pedig tisztességes 
ember”. Nagyon tetszett nekünk ez az éj- 
szakázó-lázadozó életformánkat felmen
tő, „különlegességünket” hitelesítő szer
zői megfogalmazás.

Kezdő színész koromban, hogy ismét 
egy példát említsek, előadás előtt vagy

próba után, bármikor, szerettem, szeret
tünk a színház előtt ácsorogni. Hogy lás
sanak a nézők, hogy felismerjenek: né, a 
művész úr, a művésznő, civilben, de érde
kes! És majd otthon eldicsekedjenek ve
lem, velünk: képzeljétek, kit láttam ma, 
elmondom, mert úgysem találjátok ki: X 
művész urat, ahogy nemes egyszerűség
gel bámult a világűrbe, Y művésznőt, aki 
olyan gyöngyözőn kacagott, hogy muszáj 
lesz utánozni legalább két napig.

A színészi, magunk választotta vagy 
sok esetben kötelező önmutogatásnak tör
ténete -  illetve -  színháztörténete van. 
Csak idős pályatársaim megélt emlékeit 
idézem, akik mesélték, hogy esti fellépés 
előtt, amikor kisvárosokban vendégszere
peit a trupp, kötelező volt a délutáni kor
zózás, netán a primadonnát (vagy naivát, 
illetve aki vonzó művésznő esztétikailag 
arra érdemes volt) lovasszekérrel (fiáker) 
körbekocsikáztatni a központban, meg
felelő virágcsokrokba burkoltan. Hadd 
kapjon kedvet a sétáló publikum az esti 
művészethez, ahol megcsodálhatja alapo
sabban a pillanatnyilag közszemle okából 
kocsikázó szépasszonyt.

Ez a nemes, bizonyára szükséges és 
hasznos önreklámozó művészi állapot 
önnön karikatúrájává torzult az elmúlt 
rendszerben. Emlékeznek, ugye — az idő
sebb korosztályra gondolok - , azokban az 
években semmit sem lehetett kapni: cu
kor, liszt, tojás, kenyér stb. hiánycikk 
volt, később meg jegyre adták ezeket az 
alapélelmiszereket.

Megérkeztünk mi, tájoló színészek, 
nem éppen vadonatúj színházi busszal 
(vagyis ócska tragaccsal) Székelyföld 
egyik magyar kisvárosába. Színésznők, 
primadonnák, szépek és kevésbé szépek 
(ilyen soha nem volt köztünk), díszletál- 
lítók, segédszemélyzet, színészek, öregek, 
fiatalok szétszéledtünk — dehogyis ma
gunk mutogató szándékkal, dehogy, ha
nem -  beszerző útra indultunk.

Kolozsvári színészek vagyunk (vagy 
a kolozsvári színház alkalmazottai) -  
nincs valami tiltott élelmiszerük? — ér
deklődtünk az üzletekben halk hangon, 
konspirációs képpel, nagy-nagy remé
nyekkel. És bizony nem egyszer előfor
dult, az eladók megszántak -  adtak jegy 
nélkül (pult alól persze és titokzatos arc
cal) egy-egy fél liter olajat, lisztet, tojást,

konzervet, cukrot, amit lehetett. Mi pe
dig boldogan vittük haza Kolozsvárra a 
„zsákmányt”.

Jut eszembe a cukorról: volt nekem egy 
élelmes színészkollégám: mindig ő szállt 
le elsőnek a buszról, ha megérkeztünk va
lahova (megyek a rokonokhoz-szöveg kísé
retében) és dicséretre méltó alapossággal 
végigvásárolta az összes élelmiszerboltot. 
Mire mi, a kényelmesebbek, beszerény
kedtünk az üzletekbe ezért-azért, az el
adók furcsán, feddően fogadtak:

Már volt itt valaki a színháztól, a tá r
sulat nevében eladtunk neki tíz kiló cuk
rot, öt kiló lisztet. És étolajat.

Nem szóltunk semmit. Mit is mondhat
tunk volna?

Egy alkalommal sok bor folyt a színpa
don, mulatós-nótás darabot játszottunk. 
Az örökké csupa mosoly kellékes asszo
nyunk -  Anikónak hívták -  jó 10-15 liter 
teát főzött a társulatnak, az volt a szín
padi bor, azt ittuk bor helyett.

Igen ám, de a cukor — mint említettem 
— hiánycikk volt. Otthonról nem hoztunk, 
hiszen senki sem ajánlotta fel fejadagját a 
színpadi mulatás kedvéért... Anikó tehát 
elindult cukorért, többnyire mindig ka
pott — pártoljuk mi is a magyar színházat 
alapon. Sorra járta az üzleteket, minden
hol azzal fogadták, hogy a társulat egyik 
tagjának már adtak, amit lehetett, így 
sajnos nincs módjuk, hogy segítsenek.

Bizony, aznap este cukor nélkül ittuk 
a színpadi tea-bort -  azaz mégsem mind
annyian, mert a kolléga, aki jó tíz kg cuk
rot összevásárolt titokban, hogy csak mi, 
színészek lássuk, kaján mosoly kíséreté
ben alaposan megcukrozta a saját szín
padi teáját...

Előadás után megesett a szíve rajtunk: 
átadott 3 kg cukrot a kelléknek -  a más
napi és a későbbi úri mulatsághoz.

Visszatérve a színházra s a magunk 
mutogatására. A kolozsvári színház nem 
egyszer dolgozott statisztákkal (a Harag 
György rendezte Éjjeli menedékhelyben 
például). A meghirdetett tömegszereplő- 
keresésre sokan jelentkeztek: öregek, fi
atalok, nők, férfiak. A kiválasztottakkal 
elkezdődött a színpadi munka. Most is 
mosolygok csak úgy magamban, ha visz- 
szagondolok arra az időre: milyen ponto
san, milyen komolyan dolgoztak az idős 
és nem idős tömegszereplők. Milyen lel
kesen végezték feladatukat és milyen 
büszkén viselték a művészállapotot. 
Ahogy naponta többször tanulmányozták 
a próbatáblát, nehogy elkéssenek, ahogy 
be- és kivonultak a színházból... Nagy 
gyerekekké váltak, véres-komolyán át
élték szerepüket ott lenn, az éjjeli mene
dékhely poklában...

Az élelmesebb és dörzsölt statiszták 
akkor mentek próbatáblát nézni, ha ope
rettet játszott az Opera. Kezdés előtt egy 
negyedórával, mikor még kinn a szín
ház előtt várakozott a nézők nagy része. 
Ilyenkor merev arccal a művészbejáró fe
lé törtettek az előadást váró tömegen át, 
próbatáblát tanulmányozni. Élvezettel 
néztük, mi, „profik” ezt a fajta szerepját
szást. Elítélni nem lehetett ilyen jellegű 
buzgalmukat: fiatalon mi is mutogattuk
» » >  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról

magunkat, ajaj, de mennyit (öregen is, 
csak kicsit másképpen, rafináltabban).

Évek múlásával néha találkoztam 
egyikükkel, másikukkal. Kezet fogtunk, 
megbeszéltük a színház pillanatnyi hely
zetét, gondterhelten sóhajtottunk jövőjé
re gondolva — aztán elváltunk. És én tud
tam, hogy ezek az emberek meg vannak 
fertőzve. A színház csodája megérintette 
őket, rendszeres látogatói lettek előadá
sainknak -  övék is volt a színház. Úgy 
érezték, és ez volt a fontos, ez számított.

A színész civil szerepléséhez hozzátar
tozott egy sajátos szókincs: „előadásom 
van” -  szokta mondani a statisztáló sta
tiszta. És odavonult a színház elé -  jó
val kezdés előtt, mint már említettem, 
hogy látva lássák és csodálják őt, a vilá
got jelentő deszkák nagyreményűjét. Ezt 
az „előadásom van” kifejezést soha nem 
tudtam megszokni, akkor sem szerettem 
használni, ha nekem is éppen „előadásom 
volt”.

A színházi világ egzotikuma és az ott 
dolgozók népszerűsége és másságérzete 
nem csupán a színészekre, műhelymun
kásokra, irodalmi titkárokra — de még a 
szolgálatos kapusra is kisugárzott. Sőt 
azokra is, akik a kapust helyettesítették.

Azokban az években (’70-től ’89-ig) 
spórolnia kellett a színháznak, leépíté
sekre kötelezte őket a felsőség. így példá
ul a kapus-állás ellátását úgy oldotta meg 
a vezetőség, hogy — könnyítve a le nem

épített és megmaradt portások munká
ján — a műhelyekből felváltva be-beülte- 
tett valakit a kapusfülkébe: ne engedjen 
be idegent az intézetbe, vegye fel a tele
fonkagylót, ha az csenget, nehogy fentről 
ellenőrizzenek stb. Aligazgatónk, akire 
hárult a kapus-ügy intézése, oktató-neve
lő előadást is tartott az új munkakörről: 
civilizált hangon kell beszélni telefonon, 
ha felemelik a kagylót, be kell mondani, 
hogy „itt a magyar színház” stb.

Egy ilyen „muszáj”-kapussal, akit a 
műhelyekből emeltek ki, történt, hogy az 
unalmában meg-megivott néhány sört, 
aztán seperte egy darabig az udvart, 
majd megint egy sör, jöttek a kollegák 
munka után, beültek hozzá... És akkor 
cserregett a színházi telefon. Kapusunk 
felkapta a telefonkagylót, de mielőtt bár
mit is mondhatott volna, a telefonáló 
megkérdezte:

— Halló, magyar színház?
Mire ő enerváltan kioktatta a telefoná

lót:
-  Hopp, hopp, hopp, előbb én mon

dom, hogy magyar színház. Illenék jó mo
dort tanulni, kultúrintézmény vagyunk. 
Magyar színház vagyunk.

Peche volt szegénynek, a „modortalan” 
telefonáló éppen a színház adminisztra
tív igazgatója volt, aki hivatalos kíván
csiságból telefonált: helyén van-é a szol
gálatos kapus, s ha igen, hogyan birkózik 
meg az új munkakör igényelte „civilizáci
ós” elvárásokkal.

****
Színészből -  ó te rejtélyes, előre soha 

ki nem számítható Sors -  pedagógus let
tem. Amikor először léptem be a Babeş-

Bolyai Tudományegyetem kapuján mint 
retorikaoktató, minden frissen és él- 
ményszerűen hatott rám. De most kivéte
lesen csak a kapusokról írok. A lentiekből 
kiderül, miért.

Szerettem az egyetemi kapusokat (a 
színháziakat is), mindig jól kijöttem ve
lük. Azokban az években, amikor a filo
lógián tanítottam a művészi beszédet, 
krónikus teremhiány volt. Nem egy
szer az óra nagy része osztálykeresés
sel telt el: máskor az is előfordult, ta
vasszal vagy ősszel, hogy az egyetem 
udvarán tartottam egyetemi előadáso
mat (légzőgyakorlatok stb).

Egyik délután nagyon elegánsan men
tem tanítani, este szavaltam, így már 
délutánra kiöltöztem: fehér ing, nyak
kendő, földig érő bőrkabát (nyugati roko
nom ajándéka, ő egy fejjel magasabb volt, 
mint én, ez meg is látszott a ruhatára
mon). Persze üres tanterem megint nem 
volt...

Eleganciám adta az ötletet: gondter
helt képet vágtam, amolyan tudományo
sat, beráncoltam a homlokomat, mintha 
több száz könyv volna benne, odavonul
tam az engem, nyakkendők, földig érő 
bőrkabátos „professzort” tisztelettel fi
gyelő kapushoz és megkérdeztem:

-  Nem látta erre a rektor urat?
-  Nem -  rebegte tisztelettel a rektor 

szó hallatára.
-  Nahát -  így én itt kell vele talál

koznom. Megint késik... (megnéztem az 
órámat). Ejnye... Na mindegy. Nem várok 
rá tovább. Nincs egy üres terem?

-  Nincs -  mondta kétségbeesetten. -  
Azaz van. A Popovici terem. De az proto
koll, ott van a doktorok védése... Az nem 
tanterem.

-  Adja a kulcsot -  mondtam hanyagul. 
-  Az én felelősségemre.

Adta a Popovici terem kulcsát. Fél 
évig ott tartottam  óráimat. Egy dél
előtt doktori dolgozat védése volt esedé
kes: benyitottak professzorok, dékánok, 
meghívottak, vendégtanárok és egyéb 
egyetemi hatalmasságok az órámra. Mit 
mondjak? Kedvesen-hűvösen-hidegen- 
udvariasan, de rendkívül határozottan 
kirúgtak onnan: tantárgyastól, diákos- 
tól egyetemesen.

Csak szegény kapust sajnáltam: a kel
lemetlen incidens után majd egy hónapig 
alig akart köszönni nekem és furcsán, 
csalódottan, szemrehányóan nézett rám.

Egyszer éreztem magam biztonság
ban a Popovici teremben: amikor a dok
tori dolgozatomat védtem. Megtelt a 
terem, na végre, gondoltam, most tör
vényesen ülök itt, nem kell reszketnem 
a leleplezéstől, mint betolakodó: el sem 
kezdődött a védés, amikor beállított egy 
csoport román tudós és hasonló, hogy 
hát nekik is védésük van a Popovici- 
ban... Mint kiderült, ők hamarabb fog
lalták le a termet.

Ezúttal is menni kellett...
Ha meghívnak az Egyetemre vala

miféle tudományos konferenciára, el
ső kérdésem az: hol tartják? Mert ha a 
Popovici teremben lesz, akkor feltétlenül 
és nagy bátran elmegyek. Csak azért is. 
Folytatom, a magam szerény módján, te
remharcomat...

16



HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

Vörös ász, irodalomtörténet 
s a többi
Közvetlenül a második világhábo

rú befejezése után, 1945-től kezdve, 
Kolozsvárnak mint Erdély magyar szel
lemi központjának volt egy szinte be
hozhatatlan előnye minden más vidéki 
közösséggel szemben; itt élt -  és szinte 
azt írtam: itt uralkodott -  Erdély egyet
len igazi kommunista írója! Nagy István. 
Nem az a fajta kommunista volt, aki 
„rátalált a helyes útra”, nem történel
mi szimat folytán vált azzá, nem úri ka
szinónak álcázott szabadkőmíves pá
holyban ismerte meg az osztályharc 
elméletét; nem történelmi taktika volt ez 
nála: „egyetlen vészkijárat számunkra”, 
vörösebbnek lenni szomszédjainknál és a 
rajtunk uralkodóknál... O úgy volt kom
munista, ahogy a mélység, a Sáncalja, a 
kolozsvári fellegvári nyomornegyed fel
lökte magából; szegény proletárgyerekek; 
ráadásul hadiárva is; rossz asztalosinas, 
aztán a börtönök, internálótáborok ne
veltje.

Ugyanakkor valódi, azaz „igazi” 
író is. Nem az a népből jött, egyköny- 
ves vagy egyszólamú, egy-mondaniva- 
lójú dilettáns; akit csak mondanivalója 
súlya éltet, feltörekvésének története; 
„hogyan vívtam meg harcomat”; ő igazi 
író, kemény, megrázó elbeszélések szer
zője, regényeket is írt, drámapályáza
ton is nyert... Majd az akkori „felszaba
dulás” után nagy hatókörű társadalmi 
funkciókat, tisztségeket tölt be; nem
csak pártvonalon; egyetemi tanár! sőt 
rektor lesz, különleges díszelnökségek 
és az életet valóban befolyásoló bizott
ságok tagja!

Ebben a korszakában tanársegéde, 
Bajor Andor szerint, a kéziratában Balzac 
nevét mindenütt Balzac^-ra javítja. Egy 
írószövetségi felszólalásában többször 
hivatkozik Viktor Húgóra. Az értekez
let végén Asztalos István megjegyzi: „Te 
Pista, azt Viktor Űzőnek kell ejteni...” 
„Na, akkor összehúgyoztam magam”, -  
kedélyeskedett. A megyei pártszervezet 
gyűlésén javasolja, hogy Kolozsvár ma
gyar lakosságának mezőgazda rétegét, 
a hóstátiakat ki kell telepíteni a Duna- 
csatornához, mert „az egész egy horthys
ta banda! (A terem mélyén Gáli Ernő fel
visít; „Szent Isten! De akkor mit fogunk 
enni?”)

Azonban kevesebb, mint egy évtized 
alatt írói és aktivistái tekintélyén hatal
mas repedések támadtak. Újabb írásai, 
most már „a győztes munkásosztály” éle
téről, nyomába sem értek a régieknek. 
Persze, eleinte erre is került mentség: a 
sok gyűlés, felszólalás, hivataloskodás, 
persze, hogy -  átmenetileg — fellazítja, 
zsurnalizmusokkal lepi be a stílust. Ám 
a szerkesztő kezébe kerülnek régi, meg 
nem jelent kéziratok, „válogatás” végett. 
És íme, azok a régiek pont olyan laposak, 
pongyolák, sematikusak, mint a legújab
bak!

Nyilvánvalóvá lett, hogy -  amint ezt 
már többen azelőtt is pletykálták -  Püski 
Sándor kiadójánál valaki stilizálta, át
dolgozta ezeket a kéziratokat! Egyesek 
Benedek Marcellre gondoltak, mások 
Kovách Aladárra (A Téli Zsoltárosa). 
Mikor utoljára alkalmam volt Püskivel 
egy pár mondatot váltani, sajnáltam vol
na Nagy Istvánra pazarolni az időt.

Pártvonalon az Ifjúsági Kiadó fentebb
ről sugallatot kapott, hogy kitartóan kér
jen Nagy Istvántól „mai tárgyú” kéz
iratot. Meg is tettük. A Mi Lányaink, a 
szerződéshez mellékelt cselekményváz
lat szerint, arról szólt, hogy két havasal- 
ji román parasztleány bekerül a már szo
cialista nagyüzemmé vált aranyosgyéresi 
Sodronyiparhoz, és olyan tudati átalaku
láson mennek keresztül, hogy stb., stb. 
Meglepően hamar, kaptunk egy több száz 
oldalas kéziratot, persze, megint ugyan
az az erőlködő, ágaskodó stílus, amit ná
la is, Kovács Györgynél is e példával 
szoktam jellemezni: ahelyett, hogy „Be ne 
verd a fejed a gerendába”, úgy fogalmaz
nak: „Vigyázz a fejedre a gerendával kap
csolatban!”

Az első huszonöt oldalt átfésültem, tö
mörítettem, gördülékenyebbé tettem s el
küldtem neki e kérdéssel: „Haladhat-e 
így továbbra is a szerkesztő?” Táviratilag 
válaszolt: „Kikérem magamnak a társ
szerzőséget!!!” Nos, akkor ki is kapod! 
Nyomdába küldtem olvasatlanul az egész 
kéziratot! (Nagyjából így járhatott el a 
külső véleményező is!) Aztán nagy él
vezettel olvastuk a Sajtóigazgatóság 
(Cenzúra) megjegyzéseit, több mint szá
zat. Ilyenekre emlékszem: „Ha A  község
ben ábrázol egy reakciós, rosszindulatú 
lelkészt, jegyezze meg, a másik B falu
ban van egy lelkész, aki a békemozgalom 
lelkes híve!” Vagy: „A Világhelyzetet ma 
már az jellemzi, hogy az imperialisták is 
rendelkeznek űrhajóval!” Nagy István, 
gondolom, fogcsikorgatva, de teljesítet
te az „elvárásokat”. Mint öntudatos párt
munkás, nem szállt szembe a cenzúrával.

Mire kinyomták a magyar változa
tot, elkészült a román fordítás is. Egy 
reggel a kiadó igazgatója, M. Maxim sá
padtan, villogó szemekkel rontott ránk 
a szerkesztőségben: „Mit tettetek velem? 
Mit Műveltetek a Kiadóval? Hogy merté
tek ezt leadni? Ez nem egy regény, ez egy 
gyerekes semmi! (Pur şi simplu pu-e-ril)

A regényt elnyelte aztán a közöny, sen
ki sem reagált rá, talán Sőni Pál mente
gette valamennyire, valahol.

A másik bukás veszélyesebb volt: ki
derült, hogy Nagy illegalista múltját sö
tét folt terheli. Jött egy nagyon mű
velt és kulturált elvtársnő a Központi 
Bizottság Pártkollégiumától, és elma
gyarázta, hogy Nagy elvtárs 1941-ben a 
szamosfalvi gyűjtőtáborban olyan vallo
másokat tett, hogy azok súlyos hibának 
számítanak; igaz, hogy száz valahány

fogoly közül csak ketten nem vallottak 
semmit; és az egy külön regény, hogyan 
derült ki mindez, de akkor is kínos és kel
lemetlen ügy!” És most jött az igazi meg
lepetés! Mert egyrészt óriási írói lebőgés, 
másrészt súlyos hiba pártvonalon, ilyen 
múlttal legfennebb Nagysomkúton lehet 
moziigazgató valaki — de Nagy Istvánt 
tovább futtatták! Tán még jobban, mint 
azelőtt, ki tudja, kik és miért? Például 
’56-ban egy indiai béke-világértekezle- 
ten vesz részt, rangos egyházi személyi
ségekkel együtt. Hazajövet az írószövet
ségben előadást tartott a mérhetetlen 
indiai nyomorról, a százkilométeres „le- 
pedős külvárosokról”, s így fejezte be: 
„Szörnyű elképzelni, elvtársak, mi len
ne, ha a kommunistáknak most át kelle
ne venni ott a hatalmat! így — nem! Előbb 
vájja ki őket a burzsoázia a koszból, az
tán jövünk mi! (De akkor má minek? (Ez 
fel sem merült benne.) Hatalmas fölény
érzetét csak egyszer láttam megingani: 
amikor a szovjet űrkutatók fellőtték a vi
lágűrbe a Lajka nevű kísérleti kutyát, ő 
tájékozottan magyarázta a szerkesztő
ségben: „Aztán majd nagy gépekkel visz- 
szaszívják a földre!” Amikor nem ez tör
tént, sötét zavarral nézett maga elé...

(A harcos ignorancia nemcsak rá volt 
jellemző mint proletár-származékra: a 
polgári „formációkat” képviselő Bodor Pál 
és nyomában Méliusz „Jóska” például ke
ményen bírálták a magyar 1848-asokat, 
hogy „nem engedték szabadon Varga 
Katalint!” Arról, hogy a gyulafehérvári 
erőd végig a császáriak kezén volt, s egy
általán, a történelem konkrét fordulatai
ról fogalmuk sem volt!

Nagy István pályafutásának a csúcsa, 
hogy a Román Tudományos Akadémia 
tagja lett! Kik tették ezt vele? Nem tud
ni! Egy ízben Ion Agárbiceanu régebben 
elhunyt román íróról tartottak emlék- 
ünnepélyt. Lévén konzervatív szellemű 
író, az esten megjelent több öreg hölgy
-  még a párizsi időkből őrzött kozme
tikumokkal kikészítve, csipke vállken- 
dőkkel -  és Nagy István volt a Román 
Akadémia díszszónoka! Nemcsak képte
lenül rossz román kiejtés, de össze-visz- 
sza hebegett-habogott. Azok az elképedt, 
halálosan megdöbbent, megcsúfolásukat 
mélyen átélő arcok! Szinte elviselhetet
lenek voltak! Ez volt pályafutásának csú
csa. Egyszer csak elkezdték mellőzni... 
kezdett hiányozni a protokollból. Aztán 
rájött, hogy „ez a világ már nem az ő vi
lága.” Megbetegedett, befeküdt a kliniká
ra. Utolsó kívánsága az volt, hogy a ra
vatalánál ne tartsanak beszédeket, csak 
játssza el valaki furulyán az Elmegyek, 
elmegyek, hosszú útra megyek kezdetű 
népdalt... Persze nem így történt.

A temetése után pár nappal, a Szamos 
Rákóczi úti hídján összefutottam azzal 
a professzorral, akinek a klinikai osztá
lyán feküdt. „Tulajdonképpen miben halt 
meg Nagy István?” -  kérdeztem tőle.

-  „Tudja? -  az öreg M. prof. egy ide
ig elmerülten nézte a hullámok játékát,
-  tudja, ezen az egész világon még soha 
senkit sem láttam, aki annyira gyűlölte 
az életet, mint ő”.

Ennek közel negyven esztendeje, de 
ma is nyomaszt.
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A zűr szerelmesei

FERENCZI SZILÁRD

Mostanra már minden kritikus és film
szerelmes eldöntötte magában, hogy a 
2014-es év legőrültebb szkeccsfilmje az 
argentin Damián Szifron keze munká
ját dicséri. Az Oscar-díjra is jelölt kétórás 
Eszeveszett mesék (Relatos salvajes) úgy öt
vözi minden bosszúfilm stílusjegyeit, hogy 
mindvégig egyikre sem hasonlít, drámáit 
és helyzetkomikumát tekintve pedig egy
aránt specifikusan argentin és globálisan 
általános. Úgy tud szólni az emberi erő
szakosság ismeretlenül is ismerős őrüle
téről, hogy mindközben a gyors lélegzet
vételű történetmesélés magasiskolájaként 
is figyelemre méltó, ráadásként gesztus
ra pontosan leképezi a mindannyiunkat 
körülvevő agresszív világ és a hétközna
pokban sértett önmagunk legtöbb képzelt 
konfrontációját. Csak ne utánozzuk, mert 
az jóra nem vezet.

Hat apró történetből áll össze, kapcso
latot közöttük mindössze a bosszú elemé
ben találni. A bosszú természetesen lehet 
pillanatnyi fellángolás, amely a bemuta
tott helyzetben bontakozik ki tulajdon
képpen a nulláról, vagy lehet egy rész
letesen kidolgozott terv utolsó perceinek 
izgalma. Lehet ugyanakkor csak végső 
pillanata egy egészen másfajta történet
nek, mint ahogyan lehet egy több napon 
keresztül építkező ellenérzés végső elke
seredésének gesztusa. Szifron a hat tör
ténet mindenikét a bosszúfolyamat kü
lönféle állapotából indítja, van, ahol a 
szkeccs kezdetén még semmink nincs, 
de a végén elszenesedett hullák jelzik a 
semmiből felfakadó erőszakot, van, hogy 
az egyik szereplő véletlen felbukkaná
sa indítja el a bosszúszándékot, de a be
teljesítés másra vár, és van, hogy a terv 
mindenki tudta nélkül beindult már, s a 
szereplők lassan ébrednek annak tudatá
ra. És nyilván van olyan is, ahol az utol
só pillanat kalapácsütései előtt vitriolos 
társadalomkritikának voltunk tanúi, s a 
bosszú valójában csak a helyzet abszurdi
tásának kidomborítására szolgál.

A társadalomkritika is egyfajta visz- 
szatérő motívuma Szifron munkájának, 
és úgy tűnik, fontosnak tartja a szituáci
ók többségét az újgazdagok és a többiek 
találkozásának kontrasztos közegében ki
bontani, mintha egyúttal azt is sugallná, 
hogy mindez főként a new money rombolá
sa lenne. Kétségkívül igaz, hogy ez a tár
sadalmi réteg közutálatnak örvend — vagy 
nevezzük inkább irigységnek —, és biztos 
vannak részei a világnak, ahol ez hangsú
lyosabb, de valamiért az argentin filmben 
mintha még inkább az lenne. Ezért azon
ban kár lenne elmarasztalni Szifront ki
magaslóan iszonyatos ámokfutással jelle
mezhető figuráival együtt, hiszen amit a 
két vonásból meghúzott karakterrajz-tu- 
dásával és dinamikai érzékével létrehoz, 
olyan filmélmény, amilyennel mostaná
ban borzasztó ritkán találkozunk.

Mindenki talál itt magának ismerős 
helyzetet, és nem is kell olyan mélyen sa
ját emlékeinkbe nyúlni, elég, ha csak a 
Germanwings repülőgép-szerencsétlen
ségre gondolunk, a nyitóepizód kísérteti
esen idézi egyik-másik körülményét, jól
lehet a film korábbi keltezésű a márciusi 
zuhanásnál. A szülőfalu zsarnok politiku
sának rideg iróniája, vagy a kihalt ország
úton előttünk araszoló őrült iránti gyilkos 
szándék, vagy a tilos parkolásért elhur
colt jármű körül keletkező hivatali packá- 
zás és a szenvedő sofőr zsigeri ellenérzé
se az üveg mögött szenvtelenül elhangzó 
büntetésösszegekkel szemben, vagy akár 
az ünneplő család körében kirobbanó egy
személyes forradalom, mind olyan élet
érzések, amelyekkel sajnos gyakrabban 
szembesülünk, mint ahhoz kedvünk len
ne. Mindez az élet, és el lehet ezek mel
lett menni dohogva, de ha netán erőből 
reagálunk, annak lehetnek kérlelhetetlen 
következményei — kacsint Szifron, s ezzel 
bármelyikünk egyetérthet.

Gustavo Santaolalla jegyzi a hol thril- 
lert, hol utazást, hol fergeteges táncmu
latságot idéző hangsávot, a fusion rock

klasszikus hangszerei és némi szintetizá
tor ötvözetében, oly fülbemászó és hang
zásukban távol álló darabok mozaik
ját hozza létre, mely már-már Tarantino 
zeneválogatási módszerének is irányt 
mutathatna. Javier Julia kamerája is 
hasonlóan, szkeccsről szkeccsre más han
gulatot teremt, folyton megújuló eljárá
sokban rögzíti a különféle helyszíneken, 
napszakokban és terekben zajló esemé
nyeket. A fő karaktereket alakító színé
szek egytől-egyig az argentin filmipar 
nagyjai, elég, ha csupán Ricardo Darínra 
gondolunk, aki az Aura és a Szemekbe 
zárt titkok főhőseinek bőrében nem egy 
nemzetközi díjat hazaszállító színészóri
ása a dél-amerikai országnak. És ha már 
Tarantinót emlegettem, az országúti au
tós epizódban a hétköznapi tárgyak foko
zatos átváltozása gyilkos fegyverré épp
oly fergetegesen szürreális, ahogyan a 
Ponyvaregény bizományi bolti jelenetében 
válogat a vértől csatakos bokszoló a pol
cok kínálta őrületes felhozatalban.

Vígjátéki elemei lélekföldrajzilag 
ugyanott rejlenek, ahol a tragikusak. 
Mert ugyebár vicces, hogy valaki a sofőr
jét kéri fel a fia börtönbüntetésének leülé
sére (némi utalással Nuri Bilge Ceylan 
Három majom című filmjére), viszont ami
kor ugyanaz a sofőr a hálapénze kétszere
sét kéri, mert nem akar lemaradni az ügy
védnek és az ügyésznek ígértekhez képest, 
azt már túlzásnak tekinti a csődközeli üz
letember, és megmakacsolja magát. De 
hát pont ez a tragédia is benne, ahogyan 
az apai szeretet előbb megaláztatást vál
lal, majd hirtelen felsejlik ugyanannak 
az atyai ragaszkodásnak a pesóban mér
hető határa. Vagy képzeljük el azt a bal
hét, amikor az esküvőjén a menyasszony 
rádöbben, hogy hőn imádott vőlegényé
nek a szeretője is ott ül a meghívottak kö
zött, így hát hirtelen elhatározással az el
ső arra járó kukta karjai közé veti magát, 
amelytől viszont friss férje gyomra felfor
dul. De mi lenne erősebb szexepil és sírig 
tartó szerelem forrása egy domináns hím 
számára, mint az addig tenyérbesimu- 
ló csúnyácska nő meglepetésszerű meta
morfózisa tomboló amazonná? Úgy tűnik, 
nincs dögösebb egy vértől pöttyözött, szét
kent arcú és zilált hajzatú asszonynál, ki 
képes morális győzelmet aratni akár egy 
lakodalmas menet szétverésével is.

Nem véletlen, hogy a 2015-ös 
Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál 
(TIFF) szervezői nyitófilmnek választot
ták, az idei kínálatban nehéz ennél talá
lóbb alaphangra lelni.

Eszeveszett mesék (Relatos salvajes 
/ Wild Tales), színes, argentin-spanyol 
film, 122 perc, 2014. Rendező és forga
tókönyvíró: Damián Szifron. Operatőr: 
Javier Julia. Vágó: Pablo Bărbieri Carrera. 
Zeneszerző: Gustavo Santaolalla.
Szereplők: Ricardo Darin, Leonardo 
Sbaraglia, Dario Grandinetti, Erica Rivas, 
Nancy Dupláa, Oscar Martinez.
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Lassú Reflex
Idén március 18-31. között zajlott 

a sepsiszentgyörgyi Reflex Nemzetközi 
Színházi Fesztivál a Tamási Áron 
Színház szervezésében. Ha bárki meg
kérdezné, milyen volt a fesztivál idei ki
adása, válaszolhatnánk például azt, hogy 
mesés, de valójában sokkal pontosabb 
lenne azt mondani: népmesés. Mármint 
abban az értelemben, hogy a harmadik 
Reflex fel is volt öltözve, meg nem is, ho
zott is ajándékot, meg nem is.

A tizennégy napos fesztivál főprogram- 
jában kilenc színházi előadás szerepelt, 
ezek közül többet kétszer, egyet három
szor is játszottak a meghívott társula
tok. Az előadásokkal és a kísérőrendez
vényekkel együtt (kiállításmegnyitótól 
a közönségtalálkozókig) összesen har
mincnégy esemény szerepelt a program
ban, ami nagyjából két és fél eseményt 
jelent naponta. Ha a megismételt előadá- 
sokat nem számítjuk, ez a szám kettő
re csökken, ami meglehetősen kevés egy 
fesztivál esetében. Gyakorlatilag egy-egy 
előadás jutott a fesztivál majdnem min
den napjára, ami a helyi közönség szem
pontjából kifejezetten barátságos, és az 
egyetlen probléma, amit ezzel kapcso
latban meg lehet fogalmazni, pusztán 
elméleti és definíciós jellegű: a Reflex 
Nemzetközi Színházi Fesztivál közel áll 
hozzá, hogy megszűnjön fesztiválnak len
ni. Szerencsére ezt a viszonylag lényegte
len kisiklást ellensúlyozza a tény, hogy a 
meghívott előadások jelentős része rele
váns színházi élményt nyújtott.

Időrendben és jelentőségét tekintve 
is elsőként az Újvidéki Szerb Nemzeti 
Színház előadásáról, a Tomi Janezic ren
dezte Sirályról érdemes beszámolni. Ez a 
Sirály arra kényszeríti a nézőt, hogy új
raértelmezze a színházi előadásokról al
kotott elképzeléseit. Ennek legprózaibb 
oka az előadás hossza. Az esti egy-két

órás kikapcsolódás helyett a nézőnek 
majdnem egy teljes munkanapnyi időt 
kell a színházban töltenie, és ez óhatat
lanul átalakítja a megszokott befogadási 
stratégiákat. De az előadás maga is gon
doskodik arról, hogy megváltozzék, tisz
tuljon a néző színházról alkotott képe. Az 
első felvonásban az olvasópróba elevene
dik fel. A színészek a darabot olvassák, 
szöveget értelmeznek, karaktert dolgoz
nak ki, közben pedig egy-egy mozzanat 
erejéig játékba is lendülnek. Az első fel
vonás, akárcsak a második és a negyedik 
is, a színpadra épített játék- és nézőtéren 
zajlik. A négyszög alakú játéktér minden 
oldalán nézők ülnek, így a színészek mel
lett egymásra is rálátnak. Az előadás a 
négy felvonás alatt egyszer sem próbál
ja leplezni a tényt, hogy színházban va
gyunk. Sőt, éppen erről szól: íme, a szín
ház, íme, a színész, íme, a Sirály, íme, a 
mi munkánk. Az első felvonásban meg
rajzolt szereplők a második felvonásban 
jelmezben térnek vissza. Itt már nem a 
próbafolyamatot látjuk, hanem egy elő
adásba csöppenünk, ha hajlandóak va
gyunk a színészek meghívásának enged
ve, magunk is a zöld szőnyeggel jelzett 
krokettpályára lépni. A felvonás végén a 
szereplők lóvá változnak, s az ügetésük
ből, majd vágtájukból kialakuló forgatag 
az egykori, Árkagyina elbeszéléséből is
mert, mozgalmas tóparti éjszakákat idé
zi. Ez a kavarodás már nem a néző te
kintetének szól. A játéktér négy oldalán 
átlátszó fólia ereszkedik alá, amit a szí
nészek festékkel kennek le, így rekesztve 
ki a kíváncsiskodókat.

A harmadik felvonást a színház nagy
termének nézőteréről követheti végig a 
közönség. A darabban leírt események 
a színpadon zajlanak, nagyobb részt ta
karás mögött. Helyettük a jelenetek
ből kimaradt szereplők reakcióit látjuk. 
Mindent hallanak, mindenről tudnak, 
ami a háttérben zajlik, és reagálnak is 
mindenre. A negyedik felvonásban felcse
rélődik az eredeti szöveghez képest az ese
mények sorrendje. Csak miután Trepljov 
öngyilkos lesz, derül ki, hogy a felvonás

Oskaras Korsunovas Színház: M ir a n d a . Jelenet az előadásból. Forrás: reflexfest.ro
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elején Nyinával találkozott. A találko
zást már egy négyoldalú vetítővászonra 
vetítve követhetjük végig. A Trepljovot és 
a Nyinát alakító színészek rendezői uta
sításokat követve mondják el újra és újra 
a jelenetben elhangzó párbeszéd részle
teit. Az előadás alatt, a zavaró szinkron
fordítás ellenére sem érezni az idő múlá
sát. Tomi Janezic úgy találta meg a valódi 
jelenidőben zajló színházi pillanatot, hogy 
szinte a végtelenségig nyújtotta azt.

A gdaúski Dada von Bzdülöw Színház 
INVISIBLE DUETS című előadása volt 
a fesztivál főprogramjának egyetlen moz
gásszínházi és ugyanakkor leggyengébb 
produkciója is. Katarzyna Chmielewska 
és Leszek Bzdyl előadása mind gondola
tiságában, mind technikai megvalósítá
sában leginkább kezdő, ám ígéretes ko
reográfus hallgatók sebtében összerakott 
vizsgaelőadásához mérhető. Viszonylag 
szépen kivitelezett, de nem túl bonyo
lult kontakt improvizációs technikák és 
agyonhasznált színházi klisék egyvelegé
ből áll össze a produkció. Meghívásának 
problematikussága a Reflex utolsó nap
jaiban vált igazán nyilvánvalóvá. A 
Háromszék Táncegyüttes A banda című 
előadása és az M Studio KAMPF című elő
adása március 29-én, illetve 30-án szere
peltek a fesztivál kísérőprogramjai között, 
és bár mindkét sepsiszentgyörgyi produk
ció más-más kategóriákba sorolható, mint 
a gdanski táncosok munkája, színvonal 
tekintetében egyik sem marad el tőle.

A hatalom és a művészet aktuális és 
mindenkori viszonyára reflektáló, fon
tos előadás; túlságosan didaktikusra si
került zenés ripacskodás; politikai blöff- 
színház; pontosan kiszámított humorral 
operáló, fájdalmas témákat érintő stílus- 
paródia; eklektikus, okoskodó fércmű — 
ezek közül bármelyiket mondhatjuk az 
Újvidéki Színház Opera ultima című elő
adásáról, és akadnak majd, akik helyes
lőén bólogatnak, mások pedig cáfolni fog
ják minden állításunk. Az előadásban 
parancs jön a várostól: játszanának ope
rát a színházban, különben ejnye-bejnye, 
s a kezdetekben komoly ellenállást tanú
sító igazgatót legyűri a kenyérgyáva mun
katársak hada, de az előadás -  vélhetőleg 
— mégsem lesz a megrendelők kedvére. Az 
Opera ultima első része Beaumarchais A 
sevillai borbély színműve alapján zajlik, a 
második rész a Figaro házassága történé
seiből kiindulva. Az elsőben fehér díszlet 
és jelmezek között a társulat képességei
hez mérten igyekszik megfelelni a fentről 
jött utasításnak, és ez Rossini zenéjétől 
kísérve fergeteges stílusparódiába tor
kollik. A második részben minden feketé
re vált, s a szereplők addigi szervilitása 
is eltűnik. Ez a rész már az ellenállásról 
szól, vagy legalábbis az ellenállásra való 
buzdításról. A nézők arcába vágják: a po
litikum rossz, az elnyomás rossz, a kizsák
mányolás rossz. Mit mondhatnánk erre?

A Moliendo Cafét  a Temesvári Csiky 
Gergely Színház és a temesvári Állami

» » >  folytatás a 20. oldalon
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» » >  folytatás a 19. oldalról

Német Színház színészeivel közösen 
hozta létre Silviu Purcărete rendező. A 
Tamási Áron Színház Új Stúdiójában lá
tott előadás harminchat színészt vonul
tat fel, és olyan többé-kevésbé összefüggő' 
jelenetek láncolatából áll össze, amelyek 
mind a kávé, a kávézás köré szerveződ
nek. A groteszktől az abszurdig minden 
megtalálható a Moliendo Café ban, ám a 
kezdeti — látszólagos -  összevisszaság a 
másfél óra alatt viszonylag tiszta ívvé áll 
össze. Az előadás legnagyobb problémája 
a nagyszámú színész megfelelő kezelése. 
Pontosabban -  legalábbis a március 24-én 
látott előadás alapján úgy tűnik — a színé
szek nem tudnak mit kezdeni a tömeggel. 
Ahhoz túl sokan vannak, hogy mindenki
nek jelentős szerep jusson, de túl kevesen 
ahhoz, hogy bármelyikük is statisztaként 
viselkedhessen. Mondják, a jó kávé elké
szítésének titka a részletekben rejlik. A 
Moliendo Café működtetéséhez szükséges 
színészi munkára ez hatványozottan igaz.

Ugyancsak a híres és hírhedt előadások 
közé tartozik Pintér Béla és Társulatának 
Titkaink című produkciója. „Őszinte kö
nyörtelenséggel mutatja be, miként fordul 
át minden érték az ellenkezőjére, és ho
gyan teszi elviselhetetlenné a létezést az 
ember mindennapjaiba beférkőző hatalom”
-  áll az előadás színlapján, és a színpadon 
látottak valóban megközelíthetőek a rend
szerváltás előtti, mindenüvé beférkőzni kí
vánó hatalom problematikája felől. Ennek 
ellenére az előadás központi kérdése az 
egyénre vonatkozik. A Titkaink főszerep
lőjének életére elsődlegesen nem a külső 
hatalom nyomja rá a bélyegét. A népzene- 
gyűjtő és a táncházmozgalom kiemelkedő 
alakjának számító Bállá Bán István fizi
kailag vonzódik Timikéhez, István felesé
gének hétéves kislányához. Elsősorban 
ez teszi élhetetlenné a család életét, és a 
hatalom beavatkozása — Istvánnak jelen
tenie kell a táncházmozgalom egy másik 
fontos szereplőjéről, cserébe a rendszer 
nem vesz tudomást pedofil vonzalmairól
— csak felgyorsítja a szereplők közötti em
beri viszonyok erodálódását. Pintérék elő
adása a patikamérlegen adagolt informá
ciók és hatások iskolapéldája lehetne. A 
jól felépített párbeszédek, a színészek pon
tos játéka és az unalomig ismert népdalok 
újabb kontextusba helyezése menthetetle
nül rabul ejti a néző figyelmét.

Furcsa dolgok történtek a bukares
ti Odeon Színház A demokrácia ellen cí
mű előadásában is. Esteve Soler -  leg
inkább grand-guignol jellegű -  szövege 
Alexandru Dabija rendezésében elevene
dik meg, és pontosan azt mutatja, amit 
a címe sugall: a demokrácia és a kapita
lista rendszer stilizált, groteszk vádira
tát. Az egy óránál alig hosszabb előadás 
hét jelenetből áll össze, ezek közül az el
ső és az utolsó alkalmas leginkább a néző 
nyugalmának megzavarására. Az egyik
ben egy gubóba zárt házaspár torzan vi
lágra jött újszülöttje lerágja a mozdulni 
képtelen szülei lábát, a másikban szülők 
gyilkolják le az éppen tizennyolcadik szü
letésnapját ünneplő fiukat, mondván: so
ha nem is akarták, hogy megszülessen, 
gyermekként nem tudták elpusztítani, de

most már itt az ideje, hogy 
megszabaduljanak tő
le. Esteve Soler 2010-ben 
megjelent szövegét elsőd
legesen a demokrácia dur
va kritikájaként szokás 
értelmezni, ám Alexandru 
Dabija rendezését látva 
felmerülhet az is, hogy a 
végtelenül eltúlzott jelene
tekben valójában a kritika 
kritikája tárul a nézők elé.

A budapesti Nemzeti 
Színház és a Gyulai 
Várszínház koprodukciójá
ban létrejött Szentivánéji 
álom két dologra épít: 
a látványra és a rende
ző azon ötletére, hogy ez
úttal elmaradjon a happy 
end. Az előadás tele van poénokkal, ak
robatikus elemekkel és hangos zené
vel. A díszlet ötletes, a jelmezek inkább 
csak meglepőek, a színészi alakítások pe
dig leginkább harsányak, és egy idő után 
unalmasak. Előadás közben úgy tűnt, 
hogy még a színészek sem lelkesedtek túl
ságosan munkájukért. Ilyen körülmények 
között aligha meglepő, ha a közönség sem 
bizonyul túl lelkesnek. A sok kifele muta
tó utalás és helyzetidegen poén szétfeszí
ti az előadást. A gyulai bemutató előtt a 
produkciót nyomasztóan vidám tragédia- 
ként hirdették, de hiába érvényes a jól 
hangzó címke, ha az előadás végét jórészt 
érdektelenül váró nézők már képtelenek 
reagálni az utolsó, nagy csavarra.

A Bocsárdi László rendezte Hamlet 
az egyetlen erdélyi magyar produkció 
a fesztivál főprogramjában. Az előadás 
Mátrai László és Pálffy Tibor emlékeze
tes Hamlet-, illetve Claudius-alakítása, 
az izgalmas szöveghasználat és néhány 
szépen megkomponált kép mellett leg
inkább kérdéseket vet fel. Polonius fon
toskodó, de egyébként jellegtelen alak
ja éppen annyi eldöntetlen kérdést sejtet 
a háttérben, mint Ophélia megformálá
sa, s nincs ez másként a Rosencrantz és 
Guildenstern -  túlságosan is kézenfekvő 
— Stan és Branná alakítása esetében sem. 
A királyi várba érkező színészek némajá
tékától Ophélia fulladásáig és Claudius 
meggyilkolásáig több izgalmas megoldást 
is felvonultat az előadás, de ezek mintha 
feloldódnának a kivágott monológok he
lyén tátongó csendekben és ürességekben.

A fesztivált Oskaras Korsunovas 
Miranda című rendezése zárta. Az előadás 
egy, az 1970-es évek könyvekkel telezsúfolt 
lakásába helyezett, kétszemélyes Vihar
feldolgozás. Az idősödő apa súlyosan fogya
tékos lányának olvassa fel Shakespeare 
szövegét, közben pedig a két színész tolmá
csolásában megelevenedni látszik a törté
net. Rengeteg hatásos és pontos jelenetet 
lehetne kiemelni az előadásból, de az egyik 
legfontosabb talán éppen a kezdőjelenet. 
Ebben még egyetlen szó sem hangzik el. A 
lány alszik, az apja sürög-forog körülötte, 
de már ez az első néhány perc is a feszti
vál legjelentősebb színészi alakításait ígé
ri. Szükség is van a hibátlan és lenyűgöző 
színészi játékra, ugyanis a gyorsan pörgő 
litván szöveg, a szereplők és az előadás kü
lönböző szintjeinek gyors váltakozása több

ponton is gyakorlatilag követhetetlenné 
teszi a történéseket.

Előadások tekintetében erősen kezdett 
és szépen zárt a 2015-ös Reflex Nemzetközi 
Színházi Fesztivál, ám a minőségi előadá
sok megléte csak szükséges, de korántsem 
elégséges feltétele egy igazán jól működő 
fesztivál lebonyolításának.

Bocsárdi László, a fesztivál igazgató
ja az idei Reflexet beharangozó szövegé
ben Maria Shevtsova (Londoni Goldsmiths 
Egyetem) szavait idézi fel: „Próbálják meg
őrizni meghittnek ezt a fesztivált. Mert 
a kicsi nem azt jelenti, hogy provinciális, 
a kicsi az nem azt jelenti, hogy igényte
len. Ez a fesztivál mindezek ellenkezőjét 
mutatta meg, és ha ilyen jól indult, mi
ért ne válhatna világhírű fesztivállá...”. 
Bármikor is hangzott el vagy jelent meg ez 
a szöveg, a Reflex helyzete azóta némileg 
átalakult. Túlzás lenne azt állítani vagy 
akár csak sugallni is, hogy éppen az ellen
kezőjére. A kicsi valóban nem egyenlő sem 
a provincialitással, sem az igénytelenség
gel, ám a világhírűség vagy akárcsak a 
nemzetközileg fontos fesztivállá válás le
hetősége egyelőre elérhetetlenül távolinak 
tűnik. Pedig egy tizennégy napos színhá
zi fesztivál ígérete igen csábító, és éppen 
ezért okoz komoly csalódást, ha nem sike
rül tartalommal megtölteni. Az idei feszti
vál nagyjából kétszer annyi ideig tartott, 
mint amennyit a felvonultatott programok 
indokolttá tettek. Ugyanakkor a meghí
vott előadások közül több is szerepelt már 
különböző hazai vagy könnyen elérhető 
külföldi fesztiválok programjában, ami el
von a Reflex frissességéből és relevanciájá
ból. Igaz, ez utóbbi észrevétel csak a szín
házi szakma szempontjából érvényes, mert 
aligha valószínű, hogy a Tamási Áron 
Színház közönségének számottevő része 
végiglátogatná az ország fontosabb feszti
váljait. Ezt figyelembe véve, talán a legfon
tosabb kérdés, amire a fesztivál jövőjével 
kapcsolatban a szervezőknek válaszol
ni kell, az az, hogy az előző két Reflexhez 
és az idei elképzeléshez híven továbbra is 
a nemzetközi fesztiválpiacon kívánnak je
len lenni, vagy megelégszenek egy jelentős 
külföldi előadásokat is felvonultató, ám el
sősorban regionális figyelemre igényt tar
tó rendezvénnyel. Az idén látottak, illetve 
a kulturális és művészeti fesztiválok hazai 
helyzetét ismerve, az utóbbi tűnik kivite- 
lezhetőbb megoldásnak.
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CODĂU ANNAMÁRIA

Történetek egy kifordult világról
A Magyar Napló 2006-os pályázatára 

írt, immár harmadszorra kiadott kisre
gényben akkor és most áthidalása törté
nik egy beszédes kedvű öregasszony törté
netei révén. Világháború, kommunizmus, 
rendszerváltás, „gyöttmentek” bontják 
meg a prototipikus magyar kisközségnek, 
Zsanócnak az eredetileg zárt társadal
mi rendjét, és formálják át egész világát. 
Szomor Verőn -  helyüket egyéni novellák
ként is megálló — történetei nemcsak en
nek a folytonos változásnak a narratív do
kumentálásai, hanem ugyanakkor az új 
jelenségeknek a megértésére irányuló, oly
kor babonásságtól sem mentes kísérletei.

„... talán azóta már ott röhögik együtt 
ezt a kifordult világot” — mondja Verőn el
halálozott férjéró'l és annak orosz fogság
beli bajtársáról. Ha a megrázó történelmi 
események le is jártak már, az „új idők” 
egyre több, nehezen emészthető változást 
hoznak a falu életében. Verőn például se
hogy sem tudja megérteni, miért enge
dik el a szülők gyermeküket Hollandiába 
focizni; a politikai élet egymás ellen for
dít két családot, így Zsanóc egy modern 
Rómeó és Júlia-történet színterévé vá
lik, ahová a falubeliek szerint esetleg az 
RTL-Klub is eljönne riportot készíteni a 
verekedésről; szenzációéhség veszi körül 
az Európai Unióba való belépés tisztele
tére emelt vasszobrot is, amelyet a falu 
„szófosó Karcsinénak” csúfol majd, s erős 
ellenszenvvel fogadják az új olasz pizzá- 
zót: „Minek ide olasz étterem, hát főznek 
minálunk az asszonyok”.

Ehhez hasonló eseményeket ismer meg 
az olvasó a majdnem nyolcvanhét éves 
Verőn néni egyes szám első személyű el
beszéléséből. A kötet fülszövege szerint 
Verőn „az ideális adatközlő idős asszony”, 
ragaszkodó, de nem érzelgős, őszinte, be
szédes kedvű, ha el is kalandozik vagy 
épp messziről kezdi egy-egy történet fel
vezetését, hamar visszatér a tárgyra. 
Mindenhez hozzáfűzi a véleményét, cso
dálkozását vagy éppen nemtetszését 
őszintén kinyilvánítja, gyakran humo
ros formában („... de hát a mi szabadság 
szobrunk se igen tetszik ottan Pesten, 
mert éppúgy fest, mint aki egy nagy har
csát fogott, aztán készül eladni a pia
con”), miközben gondolkodásmódjának a 
hátterében végig ott van a falu mentali
tása („de mit szól a falu, hogy leülök egy 
gyöttmentnek”; „Hát minálunk, ha az 
ilyennek híre ment, szájára vette a falu”; 
„Gyanakodtunk is rá, mert hát milyen 
dolog, hogy valaki vénember létére átköl
tözik a világ túlsó végére...”; „még csak az 
kéne, hogy kiderüljön, bolond van a csa
ládunkban, hát hogy nézne ránk a fa
lu”). Veronnak két fő funkciója van a re
gény cselekményvezetése szempontjából: 
keresztanya és emlékező. Előbbi szerepe 
azt teszi lehetővé, hogy nagyon sok falu
belinek a titkába beavatódjék, hisz szinte 
mindenki, akiről beszél, rokona, komája 
vagy keresztgyermeke; ezért elsősorban 
az ő személye az, ami összetartja a kü

lön történeteket. Mint „emlékező” pedig 
nemcsak érdekes sztorikat ad át, hanem 
ezeket egy néhai közös mentalitás, érték
rend és világlátás szűrőjén keresztül őrzi 
és továbbítja; ő a falu emlékezete is.

A változások érzékeltetésére több tech
nikát alkalmaz a kisregény. Elsősorban 
Verőn néni beszéltetését: az ő megjegyzé
sei hozzák létre az összehasonlítási alapot 
a múlt és a jelen között: „nem így nézett 
ki a falu régen, nagyon nem így”; „sem
mit nem hívnak úgy, mint annak előtte”; 
„gyülekeznek a fecskék, bár ebben a bo
lond világban azok se úgy járnak, mint 
régen.” A falu átalakulási folyamatára 
utalnak a fejezetek alcímeként zárójelben 
szereplő régi és új utcanevek („Birkás ut
ca, majd Petőfi utca 7.”), de a világ válto
zását érzékelteti a nyelvezet is. Verőn néni 
nem beszél tájszólásban, legalábbis csak 
néha jelöl egy-egy szó írásképe a stan
dardtól eltérő kiejtést („szélire”, „csuda”, 
„gyöttment”, „innét”, „gimnáziom”, „vé
gin”), valamint egyes szófordulatok érez
hetők táji jellegűeknek („uram bocsá’”, 
„direkt Pestről”, „bekumtam a számat”, 
„rám mérgedtek meg”), de jellemző módon 
az új szavak, kifejezések mindegyikét kö
vetkezetesen hibásan mondja („milinium”, 
„visszapiratizálták”, „impozáncs”, „asz- 
téka”, „rosszizmus”, „internecc”, „a Maff 
fia”, „portfólia” stb.), s ez a humor egyik 
forrása is. Nagyon élvezetesek továbbá 
rendkívül plasztikus hasonlatai, amelyek 
egyszerre teszik színessé történeteit, és 
fejeznek ki olykor értékítéletet. Az egy
re több kivándorlóra például azt mondja, 
hogy „úgy meg vannak ezek már bolydul- 
va, mint a vöröshangyák”, a polgármes
terről meg hogy „a rospicot volt függet
len, úgy függött a pénzén, mint a Nacsa 
cigány a harangkötélen”, az oroszok pedig 
úgy beszélnek, „mintha gurguláznának 
valamit a szájukban”.

Legtöbb éles beszólása arra irányul, 
ami más, nem megszokott a zsanóci min
dennapokban, s általában ez a másság 
az, amely a kisregény világában a konf
liktusok elindítója. A rendkívüli, egy
általán nem idillikus falusi történetek 
azokkal esnek meg, akik máshonnan jöt
tek: Csalános Jóskát, aki „kottont vagy 
mifenét” adogatott a legényeknek, „a fa
lu is lassacskán elfogadta (...) minden 
bolondságával együtt”, de mikor egyik 
védence kirabolja és elszökik tőle, bána
tában meghal; Zsanóc Júliájának család
ja is „gyöttment”; Csermák Janó a tökéle
tes férfiú, a közösség hamar befogadja, de 
felesége belebolondul erősödő rögeszmé
jébe, miszerint férje csakis egy robot le
het. Másképp viselkedik az olyan lány is, 
aki ki szeretne törni a falusi létből: Orsós 
Huanita fotómodell szeretne lenni, de el
adják prostituáltnak Svájcban, Zsoltáros 
Nemes Juci pedig kihívó viselkedésé
vel rég megbotránkoztatta a falut, s mi
után elcsalta Olaszországba a szent életű 
Konrád atyát, visszatér olasz barátaival 
éttermet nyitni.

K i s s  j u t l i l  A g n e s

A KERESZTANYA
SZ O M O R  VERŐN TÖRTÉNETEI

MAC VA» S A I» t 0 l i t t u t m u u T

Egy ilyen felsorolás alapján úgy tűn
het, hogy az írónő kísérleti céllal be-be- 
dobott egy-egy rendbontó tényezőt, hogy 
mindenféle tematikájú rendkívüli szto
rival feldúsíthassa fiktív világát, de ko
rántsem ez a helyzet: sikerül olyan hite
les helyzeteket kitalálnia, amelyek révén 
egy Veron-féle idős asszony szembesülhet 
ezekkel a dolgokkal, és spontán, naiv, leg
többször rosszalló és elutasító, de őszin
tén saját véleményét megfogalmazhat
ja velük kapcsolatosan. Tulajdonképpen 
azt a folyamatot szemlélhetjük, amely
nek során a nyolcvanhat esztendős öreg
asszony „hagyományos”, mélyen vallásos 
(de babonás is) gondolkodása integrálni 
próbálja a kívülről, a modern nagyvilág
ból beáramló, szinte megemészthetetlen 
mennyiségű újdonságot. így átértékelőd
hetnek az egyes történetek, például a ro
bot-férjétől rettegő paranoiás asszony 
története akár a technológiával szembeni 
kételyeink metaforája is lehet.

Verőn néni tehát szemlélő, megfigye
lő, elbeszélő, értelmező; az utolsó három 
fejezetben azonban fokozatosan, mintegy 
koncentrikus körökben a keresztanyára, 
vagyis saját személyére terelődik a figye
lem: előbb férjéről emlékezik meg, annak 
oroszországi fogságáról s arról, amit ha
zatérve a tapasztalatairól mesélt, majd 
„egyszeri eltévelyedését” gyónja meg az 
olvasónak, amely tulajdonképpen csak 
majdnem-eltévelyedés; az utolsó fejezet 
pedig Szomor Verőn életrajzi adatait ta r
talmazza. „Ellátom én a házat, meg ülök 
a kertben, aztán gondolkozók, ilyen vén
asszony már amúgy is csak emlékezni jó” 
-  olvassuk a mű elején, s a zárlat mintha 
ezt a kijelentést cáfolná, vagy legalább
is azt sugallná, hogy fontosak, és fontos 
emlékezni az ilyen „emlékezni jó” vénasz- 
szonyokra. Végsősoron nemcsak egy ke
resztanyáról és adatközlőről van szó, ha
nem egy/az emberi sorsról is.

Kiss Judit Ágnes: A keresztanya. 
Szomor Verőn történetei. Magyar 
Napló, Budapest, 2013.
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Hangeltolódások Idegenség és ism erősség között
Fogalom és kép 4., szerk. 

Egyed Péter, Gál László, 
Egyetemi Műhely Kiadó, 
Kolozsvár, 2014.

A Hang/hangás, beszéd, ze
ne tematikus alcímmel ellátott 
kötet a Fogalom és kép nevet vi
selő' konferenciasorozat negye
dik kiadványa. A kötetsorozat 
utolsó darabja rendkívül szé
les spektrumú, a hanggal/hang- 
zással kapcsolatos megközelítés
módok sajátos keveredése teszi 
izgalmassá. Talákozhatunk ben
ne a logika (Gál László), a művé
szettörténet (Jánó Mihály), a mo
dern médiumelméletek (Ropolyi 
László), illetve a filozófia külön
böző területeiről (Egyed Péter) 
származó szemléletek által átha
tott tanulmányok mindenikével.

A kötet egészét tekintve ki
rajzolódik egy olyan tendencia, 
amely a kép és a hang kapcso
latát, a látás és hallás közti sa
játos, kooperatív viszonyt hang
súlyozza (például Lehmann 
Miklós írása), nem pedig a két 
modalitás közötti versengést, 
amely egyik vagy másik felül
írásához vezet(het). A kiad
ványban helyet kapnak azon
ban olyan szövegek is, amelyek 
a különböző médiumok egy
máshoz viszonyított elsődle
gességét emelik ki. Ropolyi 
László például a vizuális kom
munikáció fokozatos térnyeré
sére és domináns jelenlétére 
hívja fel a figyelmet, s fenntar
tásokkal kezeli az Ong által ki
dolgozott másodlagos szóbeli
ség-koncepciót. Ezt némiképp

TÜLSZÖVEg

szerkesztette:

Gál László 
Egyed Péter
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árnyalni látszik Fogarasi Hunor 
nagyívű tanulmánya, amely az 
Aurálisfordulat címet viseli. Ez 
utóbbi munka azért is hiánypót
ló, mert az oly sokszor emlege
tett képi és nyelvi fordulat mellé 
emeli a medialitással foglalkozó 
diskurzusokban számtalanszor 
elfeledett aurális vagy akuszti
kai fordulato(ka)t is, ezzel meg
bontva a médiumközi viszonyok 
tárgyalásakor gyakorta kialakí
tott hierarchiát.

A kötet második részében 
találhatóak azok a szövegek, 
amelyek a hagyományos ze
nei (Tódor Imre), hermeneu- 
tikai (Angi István), illetve fe
nomenológiai (Jakab András) 
megközelítés felől tárgyalják 
a beszéddel, hanggal és hang
zással kapcsolatos kérdéseket. 
Mindemellett olyan tanulmá
nyokkal is megismerkedhetünk, 
melyek kifejezetten antropológi
ai, ismeretelméleti vagy fizioló
giai aspektusokból indulnak ki.

A különböző értelmezési 
stratégiákból és diskurusokból 
kibomló szövegek egy átfogó és 
dinamikus képet adnak a hang
gal, hangzással, beszéddel és 
zenével kapcsolatos kérdésfel
vetésekről.

Orbán Gyöngyi: Híd és 
korlát. Egyetemi Műhely 
Kiadó, Kolozsvár, 2014.

Orbán Gyöngyi irodalmi 
hermeneutikai esszéiben újra- 
olvasásra, társalkotói közre
működésre, egyszóval folyama
tos párbeszédre hívja olvasóit. 
Amely dialógusba egyáltalán 
nem esik nehezünkre bevonód- 
ni, ugyanis a szerző úgy alakít
ja olvasás- és írásgyakorlatát, 
hogy azzal megteremti az elidő- 
zés, a részvétel, a megőrző ak
tivitás terét, s az olvasó szinte 
észrevétlenül válik partnerévé 
a szerzőnek a befogadás, értel
mezés és (újra)írás feladatában.

A kötetben sokféle szöveg
gel találkozhatunk: Nemes 
Nagy-, Szilágyi Domokos-, József 
Attila, Balázs F. Attila, Borges- 
szövegek dialógusba léptetésé
vel, Németh László-esszék meg
szólaltatásával és működésbe 
hozásával, különböző szerzők 
párbeszédre hívásával, a fordít- 
hatóság/fordíthatatlanság kér
déseinek újszerű megközelíté
seivel vagy éppen az arról való 
elmélkedéssel, hogy van-e a her- 
meneutikának helye az iroda
lomoktatásban, s ha van, akkor 
hogyan, milyen módon lehet ter
mékeny ez a „módszer”. A külön
féle szövegekben mégis egyazon 
igény tárulkozik fel, a szövegek
hez vagy képzőművészeti alko
tásokhoz való visszatérés és a 
mindenkori másikkal való talál
kozás igénye. A folyamatos „di- 
alógusban-lét”, amelyet a szer
ző fenntart az olvasóval a kötet 
egésze alatt, azzal a műalkotás
ról kialakított sajátos koncepció
val rezonál, amelyben a műalko
tás mint esemény tételeződik (és 
nem mint tárgy, ami szemben áll 
a tapasztalattal), s az esemény
be való részesülés feltétele a fo-

TnnuimftnaDK
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lyamatos kapcsolatteremtés és 
-tartás. Éppen ebből a szaka
datlan oda-vissza mozgásból kö
vetkezik az a benyomása az ol
vasónak, hogy nem juthat el egy 
örökérvényű „mondanivalóhoz”, 
végső megoldáshoz, mert a kötet 
állandóan hermeneutikai mun
kára ösztönözi, előző megértése
inek felül- vagy átírására, gya
rapítására. Ezzel együtt pedig 
még valamire ösztönöz: örökös 
kockázatvállalásra. Az identitá
sok kommunikációjának kockáz
tatására, azaz annak a tudatosí
tására, hogy a kommunikációs 
szituációba való belépésem ál
tal, az interakció révén megvál
toznak nemcsak az előzetes meg
értési struktúráim, hanem azzal 
együtt a saját identitásom is, de 
„amennyiben az ember megér
tésre vágyik -  nem tehát mást, 
mint hogy vállalja a kockázatot, 
annak veszélyeivel együtt”.

A kockázatvállalás igenlése 
és a végső megragadhatóság le
hetetlenségének felismerése egy 
különös „közöttiség”állapotba 
vezeti az olvasót, aki ismerősség 
és idegenség, megértés és meg 
nem értés, kontinuum és „most 
pont”, elidőző körültekintés és 
villámszerű betekintés között 
találja magát- mozgásban.

KÉSZ ORSOLYA

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Egy Vándor Kolozsváron
Március 17-31. között a Homoródtól Párizsig cí

mű Román Viktor vándorkiállítás újabb állomásához 
érkeztünk a Minerva Művelődési Egyesületi emeleti 
és alagsori galériájában. A kiállított válogatás a ha
gyaték gondozójának és egyben a művész bátyjának, 
Román Elemérnek képezi tulajdonát és célja az el
hunyt szobrász visszaemelése a köztudatba.

Román Viktor (1937-1995) a huszadik századi mo
dern szobrászat egyik legkiemelkedó'bb alakja. A 
homoródszentmártoni születésű művész (egyszerű, föld
műves szüló'k második gyermeke) formabontó-abszt- 
raháló plasztikai kísérleteivel hamar kitűnt. Már a 
főiskola végeztével (olyan jeles tanároktól tanult szob- 
rászatot, mint Izsák Márton, Constantin Baraschi és 
Ion Murnu) számottevő sikereket ért el. Számos önál
ló kiállítása mellett, 1967-ben monográfia is megjelent 
róla Eugen Schileru tollából. Ugyanebben az évben a 
British Council ösztöndíjával fél évig a londoni Royal 
Colage of Art-ban folytatta tanulmányait. E sorsdöntő 
fordulat végérvényesen meghatározta további életútját: 
elképzelhetetlennek tűnt a hazatérés és a kommunis
ta diktatúra nyomása alatt folytatott alkotás, így 1968- 
ban végleg Párizsban telepedett le. Nem kis fáradtság
gal ugyan, de itt sikerült Román Viktornak a jelenkori 
európai szobrászat élvonalába emelkedni.

Munkásságát nem csupán a formai, hanem az 
anyaggal való kísérletezés jellemzi. Hisz, minden 
szobrásznak meg kell találnia a saját formai nyelve
zetét, mely számára a geometrikus alakzatok, körök, 
négyzetek, téglalapok és háromszögek világa. Bár 
alkotott kőbe, fába, sőt különböző nemes acélokkal, 
műgyantával is kísérletezett, legkedveltebb anyaga 
mindvégig az agyag maradt. Saját bevallása szerint 
ez kelt életre ujjai között a leginkább. Munkái bronz
ba való kiöntését sem az idővel szembeni ellenállás 
miatt választotta, hanem azért, hogy térbeli, súlyban 
való ellenállást fejtsenek ki. Bár szobrai ennek ellené
re sem tűnnek robosztusnak, sőt ellenkezőleg, inkább 
kecses, térbeli rajzokként foghatjuk fel őket. A plasz
tikák mellett néhány grafikát is láthatunk a művész
től. Aktjai Egon Marc Lövith pasztelljeit juttatják 
eszünkbe, melyek ugyanígy magukon viselik a szob
rász szem mélységesen elemző, egyszerűsítő, csupán 
a formai esszenciát megragadó gyakorlatát.

A kiállított munkák többségénél feltűnik, hogy te
matikától függetlenül a legfontosabb megoldásra vá
ró feladat az egyensúly, a harmónia kérdése, melyet 
nagy kihívás a szimmetria nélkülözésével megvalósí
tani. Éppen ezért Román nagy fontosságot tulajdoní
tott a fény és anyag viszonyának, a felületek megmun
kálásának és nem utolsósorban a megvilágításnak 
(külső és belső fénynek). Meggyőződése, hogy a szo
bor helye a napon van, az ég és föld között. S míg leg
ismertebb munkái ott díszelegnek a francia városok 
közterein, itthon neve lassacskán feledésbe látszott 
merülni. Ezt hivatott e jelen vándorkiállítás orvosol
ni. S bár a lendületesen induló művészi karrierje nem 
szülőföldjén bontakozott ki, Román Viktort a 20. szá
zadi erdélyi magyar és romániai művészet egyik leg
kiemelkedőbb szobrászművészeként tartjuk számon. 
Az önként vállalt száműzetésben élt vándor e sorsfor
dulatról így nyilatkozott: „Én öröktől fogva úton va
gyok. Öröktől fogva egyebet sem csinálok, mint új
rakezdek. Ugyanakkor az az érzés, hogy van annyi 
erőm mint bárki másnak, akárhonnan jövőnek, segít 
abban a hitben élnem, hogy én vagyok Svejk, aki so
ha nem bőszül fel ha éppen valami nincs rendben kö
rülötte, mert tudja, hogy nagyon kevés olyan katona 
van, mint ő, akire nagyon nagy szüksége van minden 
országnak.”1

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA
1 Victor Roman. K iá llítá si k a ta lógus, Société Nouvelle A dam  
Biro, P á rizs , 1996, 88.

T obzódás.
K olozsvári k on certp ro filok
A minden igények kielégítésé

re vonatkozó s a kommercialitás 
zavartalan működését szavatoló 
elv (egyfelől) s a komolyzenei kuri
ózumok és értékek megbecsülése 
(másfelől) nemrégiben egy akarat
lanul összeálló „trilógiát” eredmé
nyezett Kolozsváron. A komolyzene- 
ileg megszólíthatok ennek jegyében 
három egymást követő estén há
rom intézmény -  előadóilag olykor 
kissé átfedődő -  produkcióját kísér
hette figyelemmel a tudományegye
tem Auditorium Maximumában. 
Izgalmatos „triduum” volt, már csak 
a koncertprofilok egymásmellettisé- 
ge és kontrasztossága miatt is.

1. Young Famous Orchestra 
(Vlad Agachi vezényletével) és Dan 
Grigore zongoraművész. A koncert 
egyértelműen a fiatal karmester 
önpromoválásáról szólt, aki szerény 
próbált lenni és udvariasan előzé
keny Dán Grigore nagysága mellett, 
hangsúlyos jelenlétét mégis ráme
nősen és folyamatosan biztosítot
ta. A koncert a kulturális menedzs
ment valóságos hőskölteménye volt. 
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem 
épp úgy szereplőjévé vált a pro
dukciónak, mint a szünetet kíná
ló („pauză oferită de...” — így írja a 
műsorlapon) három kereskedelmi 
cég, kiállításmegnyitóval, borkós
tolással. A hangversenyzenekar al
kalmilag toborzott együttes volt, 
ami egyfelől nagy szervezői telje
sítmény, másfelől meg garancia ar
ra, hogy Kolozsvár zenészeinek má
sodvonalából egy összeszokatlan 
és könnyen megbillenő hangszeres 
együttes produkcióját kísérelhes
se meg kézben tartani az ambició
zus karmester. A ráadásokat nem 
számítva két standard -  és meg
érdemelten népszerű -  művet ad
tak elő: az Egy kiállítás képei-so
rozatot (Musszorgszkij-Ravel) és 
Rahmanyinov II. zongoraversenyét. 
A koncert műsorának része volt to
vábbá egy hosszas litánia, amely a 
támogatókat és médiapartnereket 
sorolta, és maga a karmester in
terpretálta, természetesen kottából 
— juj, nehogy kimaradjon valame
lyik firma! -, némileg kizökkenve 
az erőltetett közvetlenkedésből. Ez 
utóbbit a maroktelefonok elnémítá- 
sára vonatkozó, leitmotiv-szerű es- 
deklései határozták meg.

A közönség színe-virága termé
szetesen nem megrögzött koncert
hallgatókból került ki, így hát a 
zene élvezetét tél-túl a hangver
senyterembe beszabadult, agyon- 
illatszerezett félműveltek inter- 
mezzói árnyékolták be. Az ország 
talán legelismertebb zongoramű
vésze rutinosan „nyomott” egy 
Rahmanyinovot. (Legolcsóbb jegy
ár: 40 lej)

2. A kolozsvári Zeneakadémia 
Antonin Ciolan szimfonikus zene
kara, az Ensemble San Felice ka

marazenekar és a Transilvania 
Filharmónia kórusa adta elő 
Mozart Requiemét. Köztudott, hogy 
a nagyívű kompozíciót Mozart már 
nem fejezhette be, ezért a zenetör
ténet során meg-megújuló lendü
lettel lépnek elő azok a komponis
ták, akik Mozart-tiszteletből vagy 
zenei „sportból” kiegészítik -  a li
turgiái szövegkomplexum teljessé
gét figyelembe véve — a gyászmisét. 
Ez alkalommal nem a közismert 
Süssmayr-féle toldással, hanem 
a koncert karmestere, Federico 
Bardazzi kiegészítéseivel hallhat
tuk a Requiemet. Szólóénekesek: 
Adriana Gheorghişor, Ramona 
Peter, Sangtaek Oh (Dél-Korea) és 
Matteo Lói (Olaszország). Badazzi 
mester a kamarazene professzo
raként elsősorban a barokk kor 
muzsikájára szakosodott, de a 
muzikológiának és a zenetörténet
nek a középkori liturgikus zenét il
lető fejezeteiben is erősen otthon 
van. Dinamikus, olykor lélegzetel
állító tempójú Mozart(-Bardazzi)- 
interpretációja azért volt sikeres, 
mert a kiváló olasz kamarazene- 
kart és a zeneakadémistákból álló 
-  érthető módon még kevéssé pro
fi -  muzsikusokat biztos kézzel és 
persze türelmes próbák árán tudta 
egységbe fogni. A koncert közönsé
gét nyilván sokkal inkább toboroz
ta a Mozart-Requiem ismertsége 
és közkedveltsége, mint az alkalmi 
előadói sajátosságok. (A koncert in
gyenes volt)

3. A kolozsvári Filharmónia kó
rusa és zenekara harmadnap egy 
kevéssé homogén -  de vállaltan ek
lektikus -  koncertprogrammal állt 
elő. Horváth László kolozsvári szü
letésű, Olaszországban élő kama
ramuzsikus ezúttal karmesterként 
állt a zenekar és a közönség elé. A 
hangverseny első részében egy-egy 
Salieri- és Süssmayr-szimfóniát 
(vagyis Mozart-kortárs kismes
terek műveit) szólaltattak meg, a 
második részben pedig Pergolesi 
közismert Stabat Materé nek a
19. század közepén négyszóla
mú vegyeskarra és szólistákra át
írt változatát (Otto Nicolai mun
kája; a szólisták: mint fent, a 2 . 
pontnál). Különösen a második 
koncertfél volt esemény, a zene
kart és a kórust érezhetően fűtötte 
a Pergolesi-mű „feldúsított” válto
zatának feladata. A közönség szá
mára pedig -  meghatározóan a ko
lozsvári törzsközönségről van most 
szó! -  a rövid életű német opera
szerző, Nicolai alakja kerülhetett 
a figyelem középpontjába, nemcsak 
a Stabat Mater-átdolgozás, de A 
windsori víg nők című operájának 
most megszólaltatott nyitánya mi
att is. Igazi zenei csemege volt.

JAKABFFY TAMÁS
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Erdélyieket is díjaztak a március 15-i 

nemzeti ünnep alkalmával Budapesten. 
Szőcs Géza költőt, írót Kossuth-díjjal 
tüntették ki, Ferenczes István költő, a 
Székelyföld folyóirat egykori főszerkesz
tője Babérkoszorú-díjat kapott, Gálfalvi 
György szerkesztő, esszéíró munkás
ságát József Attila-díjjal ismerték el. 
Magyarország Babérkoszorúja díjat ado
mányoztak továbbá Tamás Menyhért 
költőnek és Zalán Tibor költőnek. József 
Attila-díjban részesült idén Bakonyi 
István irodalomtörténész, író; Cs. Nagy 
Ibolya irodalomtörténész, kritikus; 
Csontos János költő, kritikus, publi
cista; Fenyvesi Ottó, az MTA Területi 
Akadémiai Bizottságok Titkárságának 
titkára; Szondi György költő, műfordí
tó, művelődéstörténész; valamint Zsillé 
Gábor költő, műfordító, publicista.

M ircea Cărtărescu kapta meg az 
Európai Egyetértés Lipcsei Könyvdíját 
a Lipcsei Könyvvásár -  a német nyelv- 
terület legnagyobb irodalmi közönség
fesztiválja -  nyitóünnepségén, márci
us 11-én. A kortárs román irodalom 
egyik legismertebb alkotóját az Orbitor 
(Vakvilág) című trilógiájáért tüntették

ki. A trilógia első kötete magyarul is 
megjelent, A bal szárny címmel.

Posztumusz Magyar Örökség díjjal 
ismerték el Bálint Tibor (1932-2002) 
irodalmi munkásságát. A több mint 
húsz könyvet -  köztük a Zokogó majom 
című regényt -  jegyző írót többek között 
József Attila- és Márai Sándor-díjjal is 
kitüntették pályafutása során.

Cserna-Szabó András volt az Erdélyi 
Magyar írók Ligája (E-MIL) Álljunk 
meg egy szóra elnevezésű estsorozatá
nak vendége, március 25-én a kolozs
vári Bulgakov kávéházban. A szerző
vel az estek állandó házigazdája, László 
Noémi beszélgetett.

A Látó Irodalmi Játékok keretében a 
Fiatal írók Szövetsége (FISZ) szerzőivel 
találkozhattak az érdeklődők a maros
vásárhelyi G. Caféban, március 27-én. 
Ayhan Gökhannal, Izsó Zitával, Korpa 
Tamással és Mészáros Mártonnal Szabó 
Róbert Csaba, a szépirodalmi folyóirat 
főszerkesztő-helyettese beszélgetett.

Pest ésIvagy hegy? címmel tartott iro
dalmi estet Bodor Adám, március 31-én, 
a székelyudvarhelyi G. Caféban. Az író
val Murányi Sándor Olivér beszélgetett.

A BBTE Magyar Irodalomtudo
mányi Intézetének vendége volt 
Miklós Ágnes Kata, a Bűnös szöve
gek. Bevezetés a detektívtörténetekbe 
(2009) és A szóértés feltételei (2010) cí
mű kötetek szerzője. Nemzedékváltási 
esélyek a hetvenes évek romániai ma
gyar irodalmában címmel a BBTE böl
csészkarának Popovici termében ta r
tott előadást március 31-én, másnap, 
április 1-jén pedig A detektívtörténetek 
mozgatórugóiról beszélgetett Balázs 
Imre Józseffel a Minerva Művelődési 
Egyesület székhelyén.

M árcius 31-én az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület székhelyén a következő köny
veket mutatták be: Vajda András: Az 
írás és az írott szó hatalma. Az írás a 
mindennapokban egy Maros menti tele
pülésen; Szalma Anna-Mária: A fénykép 
a mindennapi életben. Fényképkorpuszok 
antropológiai elemzése-, Czégényi Dóra: 
A mágikus erejű pap. Szerepek és hely
zetek', Keszeg Vilmos (szerk.): Lokális 
történelmek. A lokális történelem alak
zatai-, Keszeg Vilmos: Aranyos-vidék. 
Honismereti könyv.
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Muzsika
VÍZSZINTES
1. Schopenhauer aforizmája; el

ső rész. 12. A tetejére helyez. 13. A 
tantál vegyjele. 14. Nemzetközi le
mezkiadó. 15. A tizenhárom vér
tanú városa. 16. Te és társa(i)d. 
18. Létezik. 20. Törlőrongy. 21. 
Ókori ország. 23. Elüt a környeze
tétől. 25. Római 49-es. 26. Isme. 
27. Azonos betűk. 29. Szájat kinyit. 
30. Tejtermék. 31. Angol férfinév. 
33. Kemény anyagba betűt, jelet 
vés. 34. Félretevő. 37. Lombos nö
vény. 38. Sportfogadás. 39. Terület 
röviden. 41. Baranyai község. 43. 
Lásd ott!, röviden. 44. Kopoltyús 
állat. 45. Versus, röviden. 46. 
Becézett Jakab. 48. Aletta van 
der...; Apáczainé. 50. Irán ura volt.
51. Régi rádiómárka. 53. Kiloliter, 
röviden. 54. Idegen női név. 55. 
Kaukázusi falutípus. 57. Éjfélig. 59. 
Észak-amerikai indián nép.

FÜGGŐLEGES
1. Dumas egyik test

őre. 2. Bankszámlát letilt. 3. 
Versenyszakasz. 4. ... Land; Verne 
szigonyos hőse. 5. Estefele! 6 . Majd, 
később. 7. Fél tíz! 8 . Maró folyadék.
9. Csillagászati tetőpont. 10. Emelet, 
röviden. 11. Ruhát vasaló. 17. Belső 
hiba! 19. Csak félig! 21. Présel. 22. 
Fasoros sétány. 24. Gyakori lónév.
26. Zajlik az esemény. 28. Eltölt 
az étel. 30. Képző, a -ve párja. 31. 
Lódulj! 32. Karácsony, franciául. 
34. Dunántúli város. 35. Elemi pa- 
rány. 36. A laurencium vegyjele. 37. 
Schopenhauer aforizmája; második, 
befejező rész. 40. Hátrahagyott szü
lőföld. 42. Kipling szürke farkasa.
44. Idegen előtag: nap-. 45. Viking, 
normann. 47. Gyakori igevégződés. 
49. Makó központja! 50. Hosszú idő 
múlva. 52. Szappanmárka volt. 54. 
John ... Passos; amerikai író. 56. 
Gumibelső! 58. Az argon vegyjele. 
60. Orsó közepe!

R. T.

TÁMOGATÓINK:
Romániai írók Szövetsége
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RMDSZ
TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 

A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

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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