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Verseket a lájkok elé
A költészet nem lóverseny. Ez az axióma mindig előkerül, va

lahányszor szerzőket, könyveket, műveket valamilyen szempont
ból valahol valakik (siker)Iistáznak és rangsorolnak. A kijelentés 
természetesen igaz, és mint minden axióma, nem szorul bizonyí
tásra -  olyan értelemben legalábbis, hogy egy vers (de talán a 
prózára, a jó prózára is érvényes ez) nem osztályozható egzakt 
kritériumok alapján, nem attól lesz „nagy vers” egy szöveg, mert 
tökéletesre csiszolt a formája, kristálytiszta a gondolatmenete, 
fenséges érzéseket közvetít és a költői mesterség tudásának min
den jelét magán viseli. Vagyis hogy ez is, de ez mind nem elég, 
kell valami, ami nem leírható, nem osztályozható és valahogyan 
túl van a nyelvi megfogalmazhatóságon -  de hogyan lehet túl, ar
ra semmilyen recept nincsen. Másfelől viszont azt is tudjuk, hogy 
költői versenyek mindig is voltak, vannak és lesznek, és az sem 
kétséges, hogy egyes költők nagyobbak és egyes versek jobbak 
másoknál -  tehát mégis összemérhetők.

Mindez persze konyhapoétika, de elmondom, miért jutott 
eszembe. A kolozsvári rádió magyar szerkesztősége évről év
re megrendezi a kortárs erdélyi versek versenyét, amelynek lé
nyege, hogy a különböző irodalmi folyóiratok szerkesztőségei (a 
Helikoné is) javasolnak egy tizenegyes „keretet” -  vigyázat, a 
költészet nem labdarúgás! — az elmúlt egy-két évben megjelent 
költeményekből, abból kiválasztatik a végleges tizenegy, ezeket 
kolozsvári színészek elmondják, a tévések lefilmezik, a végered
ményt kiteszik a legnagyobb közösségi oldalra, a Facebookra, az
tán uccu neki, a nagyérdemű nyomhatja a lájkokat arra, ami job
ban tetszik, és az a vers, amely ily módon a legtöbb voksot szerzi, 
nyeri a versversenyt. Nincs bírálóbizottság, nincs szakmai szű
rő, csak a versek és a közösségi háló népe, egymással szemközt.

És évről évre -  az elismerés mellett -  előjönnek a kifogások is: 
hogy ez így túl médiacentrikus, mondhatni bulvárértéken keze
li a poézist, hogy a lájkok száma nem mérvadó, mert a mennyi
ség nem azonos a minőséggel, hogy az nyeri, akinek szélesebb az 
ismerősi köre, és hogy a költészet nem versenyfutás. Ezek mind 
legitim ellenvetések, mégis a művészet és a nyilvánosság viszo
nyának olyan szemlélete rajzolódik ki belőlük, amelyre érdemes 
reflektálni. Azok, akik így érvelnek, bizonyára azt gondolják, 
hogy a versek „valódi értéke” esik áldozatul annak, hogy odadob
ják őket a kevésbé képzett tömegek elé. Hiszen a tömegízlés nem 
megbízható, és a populáris nem mindig -  vagy rendszerint nem — 
egyenlő az értékessel.

Meglehet, így van, de az irodalom nem egy szűk szakmai elit 
játszótere: ha ragaszkodunk a kultúraközvetítés hierarchikus 
csatornáinak fenntartásához, ha nem használjuk ki minél in
kább az információs társadalom lehetőségeit, akkor az esélyét is 
elveszítjük annak, hogy a versek visszakerüljenek a mindennapi 
rituális életgyakorlatok közé, a bölcsészkarok falain túl is. Mert 
a költészet nem lóverseny, de nem is hitbizomány.

És ez akkor is így van, ha nem lájkoljuk.
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HELIKON

Beszélgetés Borbély Andrással

A személyes beszéd lehetőségei
-  Kicsit zavarban vagyok az interjú mű

fajával kapcsolatban. Úgy érzékelem, hogy 
van egy hagyományosabb, kultikus funk
ciója ennek, ami nekem nem annyira szim
patikus. Talán mert a kultikus elemek 
nagyon könnyen válhatnak fogyasztói ref
lexekké, ha nem kérdezünk vissza rájuk. 
Mi például a tárgya ennek az interjúnak? 
Saját magamat kellene tárggyá tennem, 
azaz portrévá változtatnom?

-  Rendben, akkor bele tudnánk menni 
mélyebben az interjú kérdésébe, irodalom- 
történeti hátterébe, jelentőségébe1?

-  Most megfogtál, mert ennek utána 
kellene nézni. Azt hiszem, hogy az interjú 
fenntart egy szerepet, amihez valamilyen 
automatikus tekintély kapcsolódik. Meg 
kellene kérdeznünk, hogy ki beszélhet és 
miért épp ő, miért van erre lehetősége vagy 
képessége, illetve ki kérdez vagy kérdezhet, 
vagy tud kérdezni. És persze azt is, hogy 
miró'l. Főként, ha egyfajta legitimációs vál
sága is van az értelmiségi szerepnek, a hu
mánértelmiséginek. Egyre kevésbé tudjuk, 
hogy társadalmilag mi a funkciója ennek a 
dolognak.

-  Egyfajta legitimációs aktus lenne ez? 
Része lenne az értelmiségi önmeghatározá
sának? Lehet valamiféle felmutatásról be
szélni itt?

-  Igen, egyfajta legitimációhoz járul hoz
zá, mint egyébként periférikus műfaj az 
irodalomtörténetben. Mi az, amit folyton 
író emberek nem tudnak vagy nem akar
nak elmondani a művészet, a kritika, a ta
nulmány, az elemzés nyelvén, amiről csak 
interjúban lehetne beszélni? Valószínűleg 
az interjúnak egyfajta közönségkapcsolá
si funkciója van, ahol a szerző' jelenléte sze
mélyesebben érzékelhető'.

-  Vajon a szerző halálának kijelentésből 
kinövő attitűd, paradigma mennyire rejtet
te el az embert a szöveg mögé? Mi a tétje an
nak a posztmodern után, hogy még mindig 
készülnek interjúk?

-  Azt hiszem, hogy nem feltétlenül ide
ológiai döntésről volt szó, amikor Roland 
Barthes a 60-as években a szerző halálá
ról beszélt, bár ezt sem zárom ki. És nem is 
pusztán irodalomtörténeti, úgy értve, hogy 
a szerzői életrajz, a portré kultikus tisztele
tétől a szöveg és az olvasó felé fordult figye
lem. Onnan kell elindulnunk, hogy ez egy 
történelmi fejlemény volt. Kicserélhetőekké 
váltunk, azt érzékeltük, hogy a saját sze

mélyünk, képünk, szavaink leválnak ró
lunk és önálló életet kezdenek élni a 
virtualizáció birodalmában, illetve hogy 
ezek erőteljesen visszahatnak aztán az ún. 
valóságra, hogy a nyelv az elsődleges, nem 
pedig a valóság. A keretet pedig a tech
nológia adta meg, és persze a társadalom 
átmediatizálódása, az egyre közvetlenebb
nek tűnő áru- és információkapcsolások le
hetősége, mely azonban mégis közvetítés 
eredménye. Többszörös értelemben nem va
gyunk urai már a nyelvnek és a technoló
giának. Jó kérdés, hogy hogyan tudjuk a 
személyességet, a személynek a szingula- 
ritását, egyediségét bevonni a virtualizáció 
varázsműhelyébe.

-  Amiről eddig beszéltünk, az milyen mó
don változtatta meg az érzékletességnek és a 
fikciónak a viszonyát? Hol teremtődik meg 
az átjárás?

-  Valahogyan a saját testünk elleni el
nyomásként, prezentálhatatlanságként is 
megéljük, talán öntudatlanul azt, ahogyan 
egyre inkább növekszik a virtualitás zóná
ja. Fölállítottunk egy bináris oppozíciót és 
annak a keretei között gondolkodunk erről. 
Az egyik pólusán az érzéki, testi, a másik 
pólusán meg a virtuális, a fikcionális, a rep
rezentáció vagy a szimbolikus van. Lehet, 
hogy ott kellene kezdeni, hogy megpróbál
juk ezt az oppozíciót lebontani. Merleau- 
Ponty hoz egy nagyon szép példát arra, 
hogyan működik már a primér testtapasz
talatban, a testi észlelésben is egyfajta vir
tuális látás. Azt mondja, hogy amikor csak 
tapintunk dolgokat, akkor mintegy hallga
tólagosan a testünk tudja, hogy ami tapint
ható, az egyben látható is kell legyen. Az 
érzékszervek nem választhatóak sterilen 
külön, egymásba ékelődnek. Már az érzé
ki tapasztalat is támaszkodik a virtualitás- 
ra, tehát ez nem pusztán egy külsődleges, 
technikai mozzanat. A saját testünk belső 
mélységét is csak virtuálisan észleljük, no
ha az mégsem csak fikció, azt hiszem, hogy 
van májam, hogy vannak szervek a testem
ben.

-  Az irodalom területén vajon hogyan le
hetne megbontani ezt a bináris rendszert?

-  A művészet egyik társadalmi funk
cióját úgy határoznám meg, hogy a 
dehumanizálódó és technicizálódó, medi- 
ális és politikai kontextusban a személyes 
beszédnek a lehetőségét hordozza. Az egyik 
nagyon fontos funkciója az, hogy a személy
nek, a saját élettörténetnek, a saját tapasz
talatoknak az egyediségét ne egy egoista,

nárcisztikus közlésként, az ego felmutatá
saként tegye lehetővé, hanem az egyediség 
megmutatásának a lehetőségeként. Olyan 
jelentés-összefüggéseket hozhat létre, me
lyek nem fordíthatóak maradéktalanul, 
nem illeszkednek maradéktalanul bele a 
csere rendszerébe, azaz a pénz logikájába, 
és nem pusztán a létrehozás, de a megér
tés és a befogadó oldalán is lehetővé teszik 
a személyesség kidolgozását, ha érzékeljük, 
hogy a művészet nem csak mond valamit, 
hanem meg is szólít, mintha azt kérdezné: 
ki vagy te? Vagy ezt: ki lehetnél?

-  Mennyiben irodalmi kérdés akkor az, 
hogy az emberek pénzért adják és veszik a 
könyveiket?

-  Megszűnőben van az a hagyományos, 
kultikus elképzelés, hogy a humánértelmi
ségi a szó, a nyelv tekintélye révén képvi
selheti a társadalmat. Az államszocialista 
diktatúra egyik legfontosabb sajátossá
ga az volt, hogy uralma ideológiai, gondo
lati, azaz nyelvi jellegű volt, az ideológiától 
jutottak el a test regulációjáig, a kirekesz
tésig, az erőszakig. Elég egyértelmű szim
bólumai ennek a titkosszolgálati levéltá
rak. Ma azonban nem (csak) az ideologizált 
szó, hanem a virtualizált vagy elidegenült 
szó korszakában is élünk, amikor megfosz- 
tódik a nyelv a jelentések belső mélységé
től és sokszor alapvető szociális funkciói
tól is. Továbbá sokkal inkább a tőkében és 
a technológiában koncentrálódik és osztó
dik szét a hatalom, azt azonban nem min
dig közlik velünk, hogy a tőkeáramlás ho
gyan és kik között is zajlik. Természetes, 
hogy a művészet termékként is megjele
nik, de hát ezzel már a 19. századi szerzők 
is szembesültek. Ez a század nem pusztán 
a nemzeti ideológiák, hanem a kapitaliz
mus elterjedésének nagy hulláma is volt, 
és a kettő össze is függ. De szerintem ma
gának az olvasásnak az élményén belül, ha 
figyelünk arra, hogy ne pusztán fogyasz
tás legyen, van egy hasadás is, ami megtö
ri ezt a terméklogikát. A művészet, hiába 
fogyasztják, nem fogy el, az Anna Karenina 
még mindig újra elolvasható, hiába olvas
ták el valószínűleg több millióan. De még 
egy egyszeri performansz is tovább élhet a 
személyesben, a mi személyes időnkké vál
hat. Kezdjük felfedezni azt is, hogy jelen
tősége van egyfajta érzéki vonatkozásnak 
is, például a könyvlaphoz való tapintásvi
szonynak. Amikor a kindle azáltal ér el si
kert, hogy megpróbál könyvszerűvé válni, 
miközben önmagában több könyv lehet raj
ta, mint a tanszéki könyvtárban, akkor fel 
kell figyelnünk arra, hogy nekünk a köny
vekhez nem csak intellektuális, de egyfaj
ta érzéki viszonyunk is volt/van, a könyvek 
térbeli, anyagi dolgok is, nem pusztán szel
lemiek. Például rengeteg erdőt vágtunk ki 
az elmúlt századokban azért, hogy szava
kat nyomtassunk papírokra. Történik itt 
valami a nyelv sűrűségével és a térrel, itt
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sem pusztán technológiai váltásokról kelle
ne beszélni.

-  Ha innen nézzük, akkor például a nem
rég megjelent, Szél című versesköteted 
könyv szerűsége, megragadhatósága hol van 
ebben a kontextusban?

-  Nagyon szépre sikerült a kötet borí
tója, megváltoztatta a szövegekhez va
ló érzéki viszonyomat is. De ennek is tör
ténete van. Az egyik barátom, aki a kötet 
fülszövegét írta, turistacsoportok vezető- 
jeként is dolgozik. Egy csoportot vezetett 
Gyergyóba, akkor adtam oda neki a kézira
tot. Akkoriban születtek a kötetnek a csa
ládtörténeti szövegei, melyek traumatikus 
testtörténeteket is elmesélnek. Peti azon
ban a buszon, amikor mentek vissza Pest 
felé, elkezdte felolvasni ezeket a szemé
lyes történeteket a buszmikrofonba. Ebben 
a turisztikai kontextusban nagyon fontos 
gesztus volt ez, mert a turista nem biztos, 
hogy találkozik Székelyföldnek ezzel a szo
ciális, mikrotörténeti vagy személyes olda
lával. Jött is egy hihetetlen válasz erre. Az 
egyik utasnak, Karsay Dánielnek megtet
szettek a szövegek, és támogatta bizonyos 
összeggel a megjelenést, ebből készülhe
tett el ez a szép borító. A könyv érzéki ta
pasztalata visszavezet ezen a történeten 
keresztül a nyelv és a versek érzékiségé
hez. De nem csak a történet fontos itt, ha
nem a pénz is, továbbá a turisztika, a he
lyek eladhatósága vagy képpé válása, és 
mindaz, amit a minden cserébó'l és közve
títésből kimaradó többlet vagy fölösleg je
lenthet, mindaz, ami személyes, de nem
csak az én oldalamon, hanem a támogató 
oldalán és az olvasók oldalán. Ezért fontos 
az, hogy ne abból a dogmából induljunk ki, 
hogy a személyes és a virtuális szembeál
lítható. Bonyolultabb csomóról, összefonó
dásról van itt szó.

-  Ha nem a bináris oppozíciókból, hanem 
ebből a kapcsolatból akarunk kiindulni, ak
kor annak vajon mi a tétje, hogy nem mond
juk egy pesti túra során olvasták fel ezeket a 
szövegeket?

-  Nagyon fontos dolognak tartom, hogy 
kimozduljunk az irodalom szokványos te
reiből. Nekem nagyon fontos gondolkodási 
és felkészülési folyamat volt az, hogy meg
próbálok Gyergyóremetén élni. Nem egy
szerű kérdés, ha abból indulok ki, hogy 
felküzdöttem a szüleim segítségével pa
rasztgyerekből magam valahogyan odáig, 
hogy úgynevezett értelmiségi legyek. Ez 
által persze már el is távolodtam ettől a vi
lágtól, bekerültem egyfajta értelmiségi kö
zegbe, kialakultak bennem újfajta szelle
mi és másfajta igények. A természetesebb 
gesztus az lenne, hogy én városlakóvá vá
lók, de ezt egy ponton nagyon hamisnak, 
nem működőnek éreztem. Rettentően fon
tosnak látom, hogy ne csak a piac fele moz
duljunk, hanem azok fele a területek fele 
is, amelyek még a nyelvi közvetítettség, a 
közbeszéd, a politika érzékelhetőségi szint
je alatt vannak, akiket úgy ér el a piac és a 
csere erőszakos és sokszor brutálisan igaz
ságtalan rendje, hogy nincs saját nyelvük. 
A szegényeket a mindenkori hatalom ide
ológiákkal és identitásprotézisekkel fize
ti ki, hogy ne lázadjanak a konkrét gazda
sági igazságtalanságokkal szemben. Ezzel 
szemben nyelvi tudatosság híján nem tud
nak védekezni. Tehát akkor következtethe

tünk arra, hogy amikor védekezniük kell, 
nem nyelvileg, hanem máshogy, például fi
zikai erőszak révén fognak védekezni, és 
öntudatlanul akár saját maguk vagy a ha
sonló helyzetben lévők ellen támadnak. 
A könyvnek is az egyik kísérlete az, hogy 
ezeket az elfeledett történeteket -  amiket 
én a gyerekkorból vagy szóbeszédből vala
hogy összeszedek -  valamiképpen megje
lenítse egy irodalmi kontextusban. Az el
képzelésem az, hogy ez a gesztus magát a 
kötetet is ki kellene mozdítsa ebből a szok
ványosabb irodalomfogyasztói intencióból, 
a kötet élménye is ezt a határt kéne moz
gassa valahogyan. Tágabb értelemben a 
dehumanizálódó és szegényedő értelmi
ség és a szociális értelemben vett, szin
tén dehumanizálódó szegényeknek vala
mifajta újszövetségében reménykedek, bár 
nem sok esélyt látok arra jelenleg, hogy 
egy ilyen újfajta szövetség létrejöhet. Pedig 
az ember mindig több, mint a saját szemé
lye, szerepe, sőt annál is, amit saját ma
gáról tud, vagy amit mások látnak belőle. 
Azt hiszem, hogy van egy többlet, egy ne
hezen megfogható első személyűség min
denkiben, de ez csak akkor tud megnyilvá
nulni, ha interszubjektív viszonyba tudunk 
kerülni egymással. Tulajdonképpen a má
sik adja nekem ezt a többletet, a másik elő
legezi meg, hogy én több lehessek, mint 
amennyit önmagámban reprezentálok.

-  Akkor itt már nem nyelvi transzformá
cióról beszélhetünk ebben az esetben, hanem 
az emberek közötti újfajta viszonyrendszer 
kialakításáról. Sokszor jelszóvá válik az a 
mondat, hogy vannak történetek, amelye
ket nem lehet elmondani, amelyeket nem le
het nyelvileg megragadni. Ez úgy hangzik, 
mintha egyik nyelvről a másikra kéne fordí
tani. Nekem valahogy az eltárgyiasítás logi
kájához kapcsolódik mindez. Hogyha már 
a viszonyrendszerek újragondolásánál va
gyunk, akkor kapcsolódni látszik ide az 
Újnautilus esete is, aminek te alapítója és fő- 
szerkesztője vagy. A portál egyszerre hatá
rozza meg magát irodalmiként és társadal
miként. Milyen módon kerül kapcsolatba itt 
a két fogalom?

-  A nevében a „kulturális” jelző szere
pelt először, aztán azt eléggé behatárolha- 
tatlannak éreztük. Az igény az volt, hogy 
az egész ügyet kivigyük az egyetemről. 
Egyrészt elkezdtünk irodalomtörténeti, 
irodalomelméleti jellegű kocsmabeszélge
téseket szervezni, de voltak társadalmi vo- 
natkozásúak is, például a hajléktalanság 
kérdéséről. Próbáltuk és próbáljuk egymás 
mellé helyezni ezeket a dolgokat. Nemcsak 
irodalomról írunk, hanem megpróbálunk a 
közös problémákról beszélni. Bánki Évával 
közösen azt érzékeltük ugyanis, hogy a 
publicisztika nyelve virtualizálódik, bele
kerül különféle bináris oppozíciókba, le
zár horizontokat. Vannak bonyolult prob
lémák, közérthető módon kell írnunk 
róla, de úgy, hogy ne egyszerűsítsük le. 
Ez mind a mai napig egy működő igénye a 
Nautilusnak. Nem úgy történt, hogy előre 
kialakítottunk egy vérprofi szakmai kon
cepciót és csináltunk neki egy tervet, meg 
brand-et stb. Nem egy előzetes koncepció 
alapján alakult ki ez a fajta kritikai érzé
kenység, hanem menetközben. Sokszor vi
tatkoztunk mi is azon, hogy lennie kellene 
egyfajta perspektívának, célrendszernek, 
szigorúbb koncepciónak. Végül ezeknek a 
vitáknak az lett az eredménye, hogy nem

tudtunk egyezségre jutni ebben a dolog
ban.

-  Jelenleg a BBTE Bölcsészkarán taní
tasz tanársegédként: komparatisztikát; iro
dalomelméletet; antikvitás, középkori és re
neszánsz kori világirodalmat; valamint 
esztétikát és művészetfilozófiát. Hogyan te
remtődik meg itt az átjárás?

-  Ennek a sokféleségnek igazából bürok
ratikus okai vannak, de én mégis előnyként 
és lehetőségként, adományként igyekszem 
megélni. A bürokratikus okokon túl viszont 
van ennek pozitív oldala is. Megbomlóban 
van, ha lassan is, az arról való konszenzus 
vagy kánon, hogy mit tekintünk adekvát 
tudásnak és ezt hogyan osztjuk fel, illet
ve miként közvetítjük. Úgy fogom fel, az a 
feladatom, hogy kijelöljek egy általánosabb 
mezőt, szövegeket, problémákat, kapcso
lódási pontokat keressek, illetve a hallga
tókat is erre biztassam. Együtt próbálunk 
feltérképezni egy-egy területet, nem ar
ról van szó, hogy én felülről átlátom ezt az 
egész rendszert, amit elsajátítandó tudás
nak tartanak. Ez egy közös ügy, az óráért 
nem csak nekem kell vállalni a felelősséget, 
hiszen valamiképpen, ha csak egy óra ere
jéig is, de közösség vagyunk. Ezt a beállító
dást, hogy tehát a felelősség közös az órán, 
hogy nem nekem kell megfelelni a felkészü
léssel, hanem egymásnak készülünk, néha 
a hallgatók nehezen értik. Hiszen kényel
mesebb passzívnak maradni, mint egyfajta 
bizalmi viszonyra lépve figyelni egymásra. 
Megbomlóban van a tudás hagyományos 
kánonja is, nem pusztán az információk, a 
kompetenciák, hanem a tudás előállításá
nak szintjén, és a tekintetben, hogy olyas
mi is tudásnak számíthat, amit hagyomá
nyosan nem is vettünk annak, például a 
saját élettapasztalatok. De hivatalosan 
csak nemrég kezdtem el a tanítást, még so
kat kell nekem is tanulnom. Te hogyan lá
tod ezt, mint idén végző mesteris hallga
tó? Mi a haszna, mit tudsz kezdeni vele, mit 
adott neked ez az öt év? Mi az, amit másho
gyan csinálnál?

-  Amit elmondtál a tudásról meg a ká
nonról, arról az jutott eszembe, hogy itt 
mintha a tudás hegemóniáján vagy an
nak kritikáján túl az útkeresés tételesen is 
tematizálódna. Azt hiszem, hogy amit az 
egyetem adott nekem, azt így tudom legin
kább megragadni. A gondolkodásra va
ló nyitottságban, meg abban, hogy nem kell 
mindig kész válaszoknak lenniük. Valahol 
itt látom a humántudományok számára a 
lehetőséget is, hogy kilépjenek a piacgazda
ság logikájából.

-  Igen, de mintha pont ez lenne veszé
lyeztetve. A humántudományok háttérbe 
szorulnak a támogatási rendszer, a gazda
sági trendek miatt, nem kilépünk, hanem 
kihullunk, kiszorítanak. Benne vagyunk 
egy olyan struktúrában, amelynek a perifé
riája fele sodródunk, a humántudományok 
dehumanizációja zajlik. Belső és külső le
gitimációs válságokkal küzdünk. Az okta
tási rendszer alapoktól kezdődő újragondo
lására lenne szükség, és ez nem pusztán a 
pedagógiai rendszer, hanem az egész társa
dalom érdeke, hiszen az oktatási rendszer 
révén reprodukálódik a társadalom huma
nitása vagy éppen dehumanizációja.

BENKE ANDRÁS
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LÁSZLÓFFY CSABA

A debütáló
tudat zavarai
Azt mondták, sikerdarab. Ez lesz az 

első bemutatkozása a közönség előtt. 
Epizódszerepben, igaz, de a rendező' fi
gyelmeztette: tőle függ, hogy a darab be
fejezése eléri-e a kellő hatást! Az a mon
dat a megbocsátás erejéről... amióta az 
előadás megkezdődött, egyvégtében a 
száján volt (a színészek, ha sírnak, ha gú
nyosan mosolyognak, neki csak arra kell 
gondolnia, amit a rendező a főpróbán a 
lelkére kötött)... Ám percek óta erőt vett 
rajta ez a furcsa kábulat. A kosztüm is 
túl feszes; szorítja, és mintha valamilyen 
édes, hódító levendulaillatot árasztana. 
Megpróbálja némán mozgatni a száját. 
Mintha nem akarna engedelmeskedni 
az akaratának... Nem pillanatnyi izga
tottság ez, valahonnan mélyebbről jön; 
az időből. Minden porcikáját bénulás fe
nyegeti, nem csupán a száját. S ki tudja, 
honnan — hiába is fogná be a fülét -  más 
szöveget hall... „Istenkém, csak egy pici 
erőt adj, hogy le tudjam küzdeni a várat
lanul rám törő fáradtságot!” Fullasztó 
ez a levegőtlenség... Hőguta! Más sza
vak jönnek be. Nem amiket a szerepé
ben mondania kell. A leglehetetlenebb 
félelemérzés, mikor önmagadtól kell ta r
tanod. Egyszerre verejtékezel, és gátlá
soktól szorongatott lelked fázik. A „hőgu
tát kapok” a nagyanyja szavajárása volt. 
Amikor utoljára nála járt, mind a két 
szobát kiszellőztette. A régi házban vál
tozatlannak, meghittnek tűnt minden, 
még a lyukas csatornából csordogáló eső
víz is. Nagyanyja arra kérte, hogy vegye 
ki a szekrényből a komor férfiöltönyöket 
s a többi ócska holmit, amit „haszonta
lan rongynak” nevezett... A szomszédok 
nevettek volt rajta, hogy meg tudja állni, 
hogy ne szóljon az urához. Amíg tudta, 
kiszolgálta, de miután szélütést kapott, 
ült mogorván, félreálló kis kontyával a 
viharvert karosszékben. Evek óta nem 
beszélt vele (hogy mit követett el ellene 
a férje, az családi titok marad). Mikor a 
vénembert, aki már csont és bőr volt, si
kertelen műtét után a kórházból haza
vitték meghalni, egyből minden megvál
tozott a házban. Nagyanyja megmozdult 
a székében, majd egy botra támaszkodva 
kibotorkált a konyhába, és megfőzte az 
ebédet. Kettőjüknek az utolsó előttit.

... Az émelyegtető levendulaszag mint
ha onnan, a koporsónagy szekrényből 
törne elő s üldözné. Mielőtt a divatjamúlt 
férfiöltönyöket jól kiszellőztetve vissza
akasztotta volna a ruhásszekrénybe -  a 
szobában már sötétség volt —, az „öreg
lány” a kezébe adott valamit. „A molyok 
ellen”, mondta éles cérnavigyorral. (A 
Noé-korabeli selyempapír zörgését még 
most is fel tudja idézni.) És azelőtt... a te
metés napján milyen légies, szinte kisasz- 
szonyosan finnyás volt a nagyanyja, mi
dőn kijelentette: „Béni, jegyezze meg, 
hogy a másvilágon sem bocsátók meg 
magának!”...

Végtelen ürességet érez. Aztán a taps 
sortüzétől egész énjében megrázkódik. 
Nem emlékszik rá, kimondta-e a meg
bocsátásról szóló mondatot. Egyáltalán 
mondott-e valamit?

Amikor személytelenné vált testét a le
gördülő függöny mögött a Don Quijote- 
képű ünnepelt színész rutinos mozdulat
tal a karjában felfogta, eszméletlen volt.

Klementina
„áldozatai”
Közös asztalnál ültünk; ő valami za

varos színű kevertet ivott szipókával, én 
kávét fogyasztottam (mikor kihozták s 
belekortyoltam, sajnos, már langyosnál 
is hidegebb volt és ízetlen). Sietve bólin
tott, s mire felnéztem, már el is tűnt a 
szemem elől. Egy füzetet felejtett a cuk
rászda asztalán. Belepillantottam: napló 
volt; úgy látszik, mindenüvé magával vit
te. Megakadt a szemem egy nem is olyan 
régi bejegyzésen s egy keresztnéven. 
Gyanítottam, hogy közös ismerősről van 
szó. Utánaszaladtam, s miközben vissza
adtam neki a füzetet, megkérdeztem tőle: 
„Nem a szeplős aranyosszéki Klementina 
az illető?” Elcsodálkozott, de nem jött za
varba: visszakérdezett, hogy honnan ve
szem? „Feltűnő szépség... és olyan ka
cér mindenkivel” -  vágtam rá. Ezen már 
együtt nevettünk. „Jóságos lány -  véle
kedett molett ismerősöm Klementináról; 
egyik cigarettát a másik után szívta -, de 
elpanaszolta, hogy semmire se ment a jó
szívűségével.”

Ez a beszélgetés már később zajlott, 
egy másik lokálban. Keleties zene szólt 
magnóról. A félhomályban úgy tűnt, hogy 
a koszos plafonon undok pókok mász
kálnak magabiztosan. „Mielőtt teher
be esett, gyanús alakok látogatták -  foly
tatta —, legalábbis ahogy én észrevettem,
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egy »hadseregnyi férfibarátja« volt. -  A do
hányszemcsét figyeltem, mely vastagon 
szederjesre rúzsozott felső ajkára ragadt, 
s szórakozottan vártam, hogy a nyelve he
gyével megpiszkálja. -  A látszatból ítélve 
eszébe se jutott férjhez menni. Volt néhány 
abortusza, ezt nekem is bevallotta, az 
azonban már meglepett, hogy utóbb mégis 
ráfizetett: vagyis szült, s a csecsemő hal
va született... Később kijavította magát, 
hogy: oxigénelégtelenségben halt meg.” 
Közbe akartam szólni, de erélyesen fogta 
le kezem. „Titkolta, persze. Hónapokig én 
sem találkoztam vele a megszokott helye
ken. ..” „Én viszont igen” — szúrtam közbe 
gúnyos felhangon. „... Ki tudja, hova tűnt 
el. Mert a falujukat messze elkerülte, ta
lán az anyja miatt is szégyellte a dolgot. 
Én is csak tőle tudtam meg néhány rész
letet... Elsírta magát, hogy ő milyen árva! 
Előtte a vodkásüveg; nem is kortyolta, ha
nem — ilyen rossz hangulatban — valóság
gal nyakalta a szeszt. »Az anyám agyvér
zést kapott«, mondta.” „De hát az anyja él”
-  szólaltam meg ismét, de mert kissé bő
beszédű nőismerősöm tagadólag intett fe
jével, kaján mosollyal vártam a fejlemé
nyeket. „Amint utólag kikövetkeztettem: 
az anyjától is már rég meg akart szaba
dulni.” „Még szép, hogy nem ő maga ismer
te be ezt is.” „Amint hallgattam, bevallom, 
csodálkozásba ejtett, hogy barátnőm mi
lyen folyékonyan, élénken számol be éle
te legtragikusabb eseményeiről. »Mások 
hogy nem hallottak a gyermekedről?« -  
tettem fel neki a kérdést. »Eltitkoltam -  
mondta Klementina, lebiggyesztve ajkát.
-  Kurván jókat kérdezel. -  S még hozzá
tette: — Olyan csodálatos fiam már úgy
se fog születni, érzem.«” „A kis pihegő 
»angyal«” -  húztam föl a szemöldököm. 
„Miközben én kiszáradt torokkal a rész
letekről faggattam, ő kedvetlenül bá
mult maga elé, mint aki unja a közbe
szólásokat. Azt viszont nem tagadhatom, 
hogy őszintének látszott. Beismerte, hogy 
egyetlen vágya volt mindig... Hogy sza
bad legyen!... Ahogy utólag végiggondol
tam: szegényke amennyit szenvedett, ez 
nem olyan nagy önzés részéről” -  fejez
te be naplóíró ismerősöm; s tapasztalnom 
kellett, hogy némelykor az öngerjesztett 
lelkiállapot is könnycseppet csalhat ki az 
ember szeméből. Ennyi elpazarolt együtt
érzéstől különben, akárha epekrízis előtt 
lennék, enyhe hányinger fogott el. (Kár, 
hogy akkor még nem javasolhattam neki, 
hogy a rászedettség lelkiállapotáról kísé
reljen meg naplót írni.)

A napokban a város egyik mellékut
cájában összefutottam Klementinával. 
Kanárisárga szerelésben feszített, a haját 
újabban két-színűre festette. Habár eny
hén spicces volt, valahogy mégsem tud
ta leplezni idegességét. Részvétemet fe
jeztem ki a kettős gyász miatt. „Miféle 
gyász?... Nem néztem ki belőled, hogy 
ilyen vicces alak vagy!” Kétségtelen, 
kiborult állapotban láttam viszont. 
Barátnőjére hivatkoztam. „Milyen 
Magdus? -  kérdezte fojtott ingerültséggel.
-  Fogalmam sincs, kiről van szó” „Az, aki 
naplót vezet...” Nem látszott zavartnak, 
csak sértődöttnek. „Úgy látszik, minden
ki megmarhult!” -  mondta meggyőződés
sel, s köszönés nélkül faképnél hagyott.
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Lászlóffy Csaba (1939-2015)
Végtisztességtévő, gyászoló gyüleke

zet! Drága Enikő, Réka és Zsolt, ked
ves családtagok, hozzátartozók és mind 
a többiek! A mérhetetlen gyászban és 
szomorúságban osztozva, megrendültén 
állok itt, s Budapestről Debrecenen át
-  csaknem negyven éves barátság jegyé
ben — érkezvén tolmácsolom a Magyar 
Művészeti Akadémia Elnökségének, 
Titkárságának, Irodalmi Tagozatának, 
művész- és munkatársi közösségének 
legmélyebb együttérzését és részvétét. 
Ez az Akadémia szervezte alig egy éve 
szeretve becsült barátunk, Lászlóffy 
Csaba 75. születésnapi ünnepségét a 
Magyar írószövetség székházában, s 
most már csak a veszteség kiváltotta 
döbbenet megrázó érzésével fejezhetjük 
ki ó'szinte kívánalmunkat: legyen Veled, 
drága Csaba az Úr mindörökké, adjon 
lelkierőt és enyhítő' vigaszt családod
nak és kedveseidnek. Pihentessen Téged 
is a Házsongárd, mint annyi nagyszerű 
eló'dödet és szellemi társadat: Szenczit, 
Apáczait, Kós Károlyt, Reményik 
Sándort, Dsida Jenó't, Szabédi Lászlót, 
Szilágyi Domokost, Bálint Tibort, 
Sigmond Istvánt -  és testvérbátyádat 
Lászlóffy Aladárt. Hiszen Kolozsvár a 
magyar lélekben továbbra is az, ami 
volt, ami lehet vagy minden ellenére 
mégis lehetne. Idézve Tőled: „Apáczai 
uram betűit éppoly buzgalommal / le
het megolvasni miként a tetveket / ha 
valamennyi testamentum elkallódna / a 
Házsongárdban mint rovásjeleket egy
más mellé / kell illeszteni a sírköveket s 
a soron következő / áldozatok arca is ott 
fehérük mint örök hó a / harc nélkül hő
kölő' bástyafalon / olyan ez a város ami
lyen nem lehet / talán épp azért olyan
-  nagyon” {Koloswar). A híres-neves va
lóságos és spirituális Erdélyi Panteonba 
kerültél immáron, mint az erdélyi és 
egyetemes magyar kultúra kortárs ki
válósága, aki lélekben itt kell, hogy le
gyél velünk, mert műveiden keresztül 
továbbra is energiát, reményt, életaka
ratot sugárzol ránk. Volt egy versed, 
egy régi költemény, amelyben a jelképes 
boltívet, az erkölcsi tartóoszlopot soha 
meg nem roppanó építményként látta t
tad: „e boltív minden jóslás ellenére / ki
tarto tt / nem szakadt be / csak elporladt” 
{Jövendölés).

És helytállva Te is így viselted szen
vedéseidet, betegségeidet, az utolsó pil
lanatokig hűségesen és fáradhatatlanul 
kitartva a művészi munka felemelő ér
telmének bizonyításában. Példa és ta
nítás lett életed és műved. Olyan, amely 
egyszerre köt a bennünk, és emel a fö
löttünk lakozó értékekhez. Ezért is 
gyászol Téged az egész magyar író- 
társadalom, a Kárpát-hazai és a világma
gyarság minden szegletében -  a székely
udvarhelyi Erdély Magyar Irodalmáért 
Alapítványtól a Partiumi írótáboron át

a budapesti Napút folyóirat és Napkút 
Könyvkiadó köréig — akik csak legutóbb 
szívből jövő kitüntetésekkel díjazták 
munkásságodat.

Lászlóffy Csaba életműve a végtelen 
nyitottságra, a lenyűgöző enciklopédikus 
műveltségre, a szuverén és termékeny 
műfajteremtő szenvedélyre, az üdítően 
mindenre figyelő szemléleti és artiszti- 
kus tágasságra is kivételes példa volt és 
marad. Lírai, prózai, drámai, esszéiszti- 
kus, publicisztikai írásainak rengetege a 
folytonos megújulás és felfrissülés lendü
letével született.

Félszáznál több kötete korszakokat 
ível át és fog össze. Az erdélyi iroda
lom hatvanas évekbeli vérátömlesztésé
ben a legkiemelkedőbbek közé tartozott, 
s utána is végig, a mindenkori emberi, 
nemzetiségi, kisebbségi magyar meg
aláztatás és kiszolgáltatottság évadai
nak felrázó krónikásaként, majd újnál 
is újabb formák, műfajok sajátos hangú 
kikísérletezőjeként tűnt fel. Válogatott 
vagy gyűjteményes könyve alig látott 
napvilágot: mert folyton az új kihívá
sokat kereste. S mennyi még, ami kéz
iratban maradt! Hallatlan sokszínűség
gel és magával ragadó áradással játszott 
a költői, epikai, drámai műformákkal, 
a keserű, ironikus vagy groteszk tónu
sokkal, az abszurd legkoraibb közép
európai változataihoz kapcsolódó szín
játék-típustól a lélektani sorsregényig, 
a példázatos novellától az idővibráltató 
történelmi elbeszélésig, a zsoltártól a 
szonettig. Élő vagy elfeledett hagyomá
nyokat elevenítve, örökítve tovább, és 
újakat, csak rá jellemzőket nyitva meg. 
Ezért is tudtak és tudnak műveire idő
sebbek és fiatalok egyaránt rezonál- 
ni, ezért figyeltek fel például drámái
ra is oly sokan Írországtól Amerikáig. 
S a színházak mellett ezért játszották 
már diákszínjátszók is oly szívesen őket 
-  már a nyolcvanas évek legelején. Ó is 
él tehát az ifjú szívekben, ez bizonyos. 
Ebbe a sziporkázó szövegmindenségbe, 
nyelvi gazdagságba a magyar és a világ- 
kultúra hatalmas dimenziói sűrűsödnek 
bele. Történelmi személyiségek, művész- 
fenomének, múlt- és jelenbeli géniuszok 
sorjáznak elfogyhatatlanul, ezerféle vál
ságos, küzdelmes, hadakozós helyzet
ben. És száguldozó tekintet és életmeg
világító írói szellem élénkíti meg őket, 
pszichológiai éleslátás és bölcseleti táv
latosság rajzolja alakjukat. Közben foly
vást féltve emberi létünket, nemzetün
ket, európaiságunkat; a szellemet az 
erőszaktól.

„Költő vagyok? Kit érdekelne? / Az 
ember rég nem önmaga, / ha még any- 
nyit sem ér az elme, / mint bár a valu
ta szaga. // Hittük mindig: a humaniz
mus / humusz alól is feltör a / fényre. (...) 
Szemünket elfedte a hályog; / illúzió a 
hit s remény, / eltűnt időkben botorká

lok: / s ha bűnként húz le, nem erény. 
// Európa, gyilkos hecc s métely; / hány 
hulla/dék/gödröt koholt. / Bomlott agyat 
riaszt a kétely: / az értelem csak szol
ga volt! (...) Stábok, spiclik -  kicsi/nagy 
banda, / zabáinak és ürítenek. / Habzó 
történelmi halandzsa / határolná be lé
tedet. // Megzápult próféták, varangyok, 
/ szókészletük másfél arasz; / meg se kell 
húzni a harangot, / mind saját magá
ra szavaz. // Keserves munka volt idáig 
/ eljutni. Ma övék a lét. / A tökély korá
nak, úgy látszik, / fújtak megint -  rom
lás a tét.” Súlyos szavak, riasztó látle
let ez. És mégis, kedves Csaba, drága 
Barátunk! Minket, s a jövő nemzedéke
it nemcsak érdekelnek, hanem nyugta
lanítva eszméltetni fognak írásművé
szeted különleges remeklései. Mert ott 
található bennük és mögöttük az élet
igazító emberség, a hiteles és tiszta sze
mélyiség elidegeníthetetlen és eltagad- 
hatatlan aranyfedezete is. Hogy igaz 
szülőföld-szeretettel lehet a világszel
lem történéseit is romlatlanul fürkész
ni, hogy az apróságokban is mindig tük
röződhet a teljes igazság. Az az igazság 
is, amelyet hajlíthatatlan gerinccel vál
laltál és életveszélyes bátorsággal han
goztattál a legsötétebb diktatúra poklá
ban is. Makulátlan, folttalan jellemed 
magyarság és emberség erkölcsi felegye- 
nesedésének biztos záloga. S az is, hogy 
közben sosem ítélkeztél a nálad gyarlób
bak, esendőbbek fölött. Megértetted az 
emberi természetet, lélekvizsgáló tekin
teteddel a mélyére hatoltál, s magad így 
emelkedtél a művészi igazmondás ma
gasába. Ami ellen küzdöttél, az mindig 
az elviselhetetlen körülmények igazság
talansága, embertelensége, gonoszsága 
volt.

Egyik kedvenc kifejezéseddel szólva: 
esedékes találkozásunk most szörnyedel- 
mesre sikerült. De hiszem, hogy igaz em
berek és igaz magyarok találkozása egy 
másik szférában új reményeket jelent 
majd. Ezzel a hittel búcsúzva Tőled, imád
kozva kérem, hogy a Fennvaló Úristen kí
sérje és vigyázza utadat!

BERTHA ZOLTÁN

Kolozsvár, Házsongárd, 
2015. április 17.
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SEBESTYÉN MIHÁLY

A város felett lebegő tárgyról
Az óváros felett napok óta lebegő' vala

mit -  egy kerek vagy talán mégis inkább 
gömbölyű tárgyat -  Sagyebó Ringa ki
lencedik osztályos, ismétlőre buktatott, a 
helyi Elvis Priestley gimnázium tanulója 
vette észre.

Mit sem törődve Gurbácsi tanár ú r
nak a zsurlók fejlődéstörténeti meg- 
emészthetetlenségét magyarázó tudo
mányos fejtegetéseivel, amelyben éppen 
úgy szerepeltek részigazságok, mint fel
oldatlan állítások, illetve meghatottság
tól nedves és szubjektív mellé-érzések, 
meghasadt öntudat és tükröződés: bele
faragták Gurbácsi tanár úr egész elhibá
zott életét, hiszen berepülő pilóta szere
tett volna lenni, de egyfelől rövidlátása 
miatt eltanácsolták a légvédelmi főis
koláról, s volt annyira ostoba, hogy en
gedett szülei magyarázatának, elhit
te a legócskább felmentő magyarázatot: 
azért tanácsolták el a főiskoláról, mert 
apjáról kiderült, hogy egykor egy ta r
talék lapos elemben teljesített világosí
tó szolgálatot, aztán kiképzőtiszt volt, 
egy adenómás fogolytáborban, de ez már 
elég régen volt és az utóbbi években már 
nem volt kötelező betenni az önéletrajz
ba (mostanában Curriculum Vitae), hogy 
az ekkor már nyugállományban csoszogó 
idősebb Gurbácsi bácsi nem volt mindig 
szakszervezett, sőt szakszerűtlenül sem 
volt megszervezve, tekintve, hogy a lapos 
elem komoly és felelősségteljes hivatás 
volt, amely mellett nem engedhető meg 
semmiféle lazaság, fejetlenség, sem ki
lengés, csupán a hűséges, folyamatos és 
rendszeres áramszolgáltatás, valahány
szor bekapcsolták. Az önéletrajzolatot 
pedig az egészségügyi biztosító számá
ra állította össze apja prosztatájára indo
kolt és támogatott gyógyszerigénylés ér
dekében.

Másfelől azért sem lehetett berepülő- 
pilota -  különben ez volt a színtiszta igaz
ság, amit ő is elfogadott, ha nagyon köny- 
nyűnek érezte gondolatait, és jól esett a 
második délutáni cukortalan kávé -, mert 
nem volt hová berepülni, már mindenho
vá berepültek, felfedezték, kikémlelték, 
átfésülték, lefényképezték gépből, heli
kopterből, az űrből és léggömbre szerelt 
drónrakétából is. Szóval úgy is fogalmaz
hatunk, hogy ha a drón a pilóta nélküli re
pülő, Gurbácsi tanár úr a zsurlók között 
maga volt a repülő nélküli vak pilóta.

Ringa -  tizenhét éves, jól fejlett ido
mokkal, gyakran megbámulta őt az igaz
gató, aki látszólag minden különösebb in
dok, kihágás és fegyelmi vétség nélkül is 
berendelte legalább egyszer hetente az 
igazgatói irodába, és miközben az ablak
hoz állt és az ablaktábla tükrében gyér 
haját fésülgette, hátra, előre vagy balra 
és hitieresre, alaposan szemügyre vet
te Ringa tükrözött idomait, de fantáziá

ját csak otthon a paplan alatt eresztette 
szabadon, miközben felesége a konyhá
ban a másnapi hagymás szeletet főzte 
szép marhahúsból, csinosította, papri
kázta, fűszerszámokkal bevarázsolta, ab
ból a tőkehúsból, amit a hálás régi tanít
ványok valamelyike hozott és ejtett az 
igazgatóné elé -  Ringa tehát felmutatott 
az égre, mely az osztály ablakából jól lát
szott, mármint abból a szögből, a leghát
só pádból, ahol Ringa ült, mert termete 
magasra szökött, és a kisebbek alig lát
ták volna tőle a táblát, ha bukott szamár
kancaként az első pádhoz kötözik peda
gógiai példázat gyanánt.

Odasúgta padtársának, a bentlakás
ban senyvedő Piros Lillának, nézd meg, 
te kis hülye, császkál az égen egy lég
gömb, már vagy három napja ott lebeg. 
Senki se lőtte le.

Piros Lilla odafordult Zöld Csábihoz 
és Mályvái Artúrhoz (később író lesz 
és Málnaira változtatja nevét, amely
nek okát soha senkinek nem árulja el, és 
úgy hal majd meg, hogy első könyvét ép
pen Piros Lilla vásárolja meg, beleolvas 
még az utcán, és okostelefonjáról felhívja 
Mályvai-Málnait és azt mondja neki, nagy 
marha vagy, édes fiam, ahogyan Gurbácsi 
tanár úrtól annyiszor hallották az évek

során, ugyanis Gurbácsi tanár úr termé
szettudományos magyarázatai végigkísé
rik őket az ötödiktől a tizedikig, másfé
le természettudományos nézőszögről csak 
jóval később értesülnek, szembetalálják 
magukat a tagadással, az elnémító osto
basággal, de akkor már késő, ez sem tud
ja az ezotéria mezejére átterelni őket, ki
véve Mályvai-Málnait, aki éppen ebben 
a tárgykörben követi el első regényét. A 
Gurbácsi-idézeten annyira megsértődött, 
hogy amúgy gyöngéd és bohóságokra egy
általán nem hajlamos, sokkal inkább az 
érzelgősségben vigaszt találó és gyöngécs- 
ke szívberendezése felmondja a szolgá
latot. A járókelők szedik össze a Rapsitz 
Ignác utcai megállóban. Beszállítják a 
Sorbán vajda utcai Sürgészeti Klinikára, 
de már késő, a mentőben adja ki szuflá- 
ját az osztály egyetlen valódi ezoteristája) 
— és tovább adták a hírt.

A lebegő tárgyról természete
sen, ugyanis világos, hogy a mondat a 
Valamire vonatkozott, hiszen senki, 
még az igazgatóhelyettes sem sejthet
te, mi történik majd Mályváival húsz év 
múlva. Különben is addigra már a tan
testület nyugdíjba vonul, a feleségek to
vább főzögetik a hagymás rostélyoso
kat egyre silányabb minőségű húsból, 
ugyanis a tanszemélyzet együttes nyug
díja is nevetségesen alacsony marad, 
nem engedhetik meg maguknak, hogy 
az egykori helyrajzi politikus-mészáros 
és nagyvállalkozó leszármazottaitól vá
sároljanak hentesárut, másfelől a ta-
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nítványok egyre régebbiek lesznek, kö
vetkezésképpen ritkul és ki-kihagy az 
emlékezetük.

Azok hárman felnéztek az égre, kime
revített nyakkal és bámulattól elámult 
tekintettel figyelték a Valamit, és ez 
nem maradhatott észrevétlen a kilence
dik osztály előtt. Gyorsan terjedt egy-egy 
szó, vicc, póz, vélekedés, mozdulat, álla
pot vagy terhelő bizonyíték a figyelmet
lenségről. Csak két éltanuló, süket bug- 
risok, akik most kerültek be az amúgy 
régóta összeforrott városi osztályközös
ségbe, de a közösségből még semmit sem 
éreztek a taszításon kívül, később majd 
a tartós kitaszítottságot is megérzik, de 
ez a Tárgy szempontjából semmilyen vo
natkozásban sem lesz fontos, ezért tehát 
vissza kell térnünk oda, hogy pillanatok 
alatt mindenki az ablakokhoz tódult, és 
Gurbácsi tanár úr magára maradt a zsur
lók filogenézise közepette. Valószínűleg 
fájhatott neki a magány, a magára ha
gyatottság, az elszórt ismeretmagok med
dő porondra hullása, úgy érezte magát, 
mint száműzött a Holt-tenger partján, a 
hasznavehetetlen felvilágosítás vissza
fordult önmaga ellen és felfalta saját logi
kai farkát. Az érdektelenség antarktisza 
vette körül. Hiába volt régóta a pályán, a 
magány nem egyszer fogta már kézen és 
vezette meggondolatlan cselekedetek felé, 
bár nagyon óhajtotta a rugalmasságot, 
csak percekkel később eszmélt fel. Ott ál
lott merengve az elmúláson a zsurlók kö
zött, amelyek már csak zsúrolták tudata 
szélét, kifordult a naprendszerből és sötét 
nedves barlangfalakat tapogatott.

Hosszú percekig nem tudott „felnőni 
a problémákhoz”, miként az igazgatóhe
lyettes, Mirkóczky Lebeda asszony szere
tett fogalmazni az évzáró ünnepségeken.

Kinézett tehát, amit addig szinte so
ha nem tett meg -  mélységiszonya volt, 
ezt szerencsére a pilótafelvételin nem fe
dezték föl, mert akkor nem berepülő, ha
nem azonnal kirepülő jelölt lett volna -  és 
meglepődött, milyen pompás kilátás nyí
lik az óvárosra, az Istrángkapura és a 
Timárlegények keresztelőkápolnájára a 
Bejzádé (azelőtt Nádor) téren.

Gyerekek, az ott egy lebegő csészealj -  
szárnyalt fel a tanár ajakéról a magya
rázat megvidámodva, hogy ismét a figye
lem középpontjába került, útmutatást 
adhat az anyagi világ útvesztőiben bo
lyongóknak, a tanulmányokkal bíbelődő 
ifjú elméknek.

Többen csóválták a fejüket. Mások elta
kart szájjal kuncogtak. Az éltanulók csak 
most érkeztek az ablakhoz, ahol egyetlen 
szabad hely sem maradt. Felágaskodtak, 
de nem láttak semmit, pedig a repülő csé
szealjakat akárki szívesen megtekintet
te volna még ebben az óvárossal büszkél
kedő porfészekben is, ahol az idő megállt, 
csak Gurbácsi tanár úr szerint szágul
dott visszafordíthatatlanul. A kilencedik 
osztály egyetemlegesen soha nem tapasz
talta ezt az iskolában, csupán karácsonyi 
és húsvéti szünet futott el borzasztó gyor
san és fájdalmasan.

Szegény éltanulók, azért maradtak 
molekuláris szinten is bugrisak, mert so
ha nem láthatták a Jelenséget, ugyanis 
az osztályból nem akadt, értetik, egy sem 
volt, ki helyét átadta volna a két pattaná
sos falusi lánynak, akik bárhogyan mo
sakodtak és permetezték magukat min
denféle olcsó kenceficével, ruhájukon 
átütött a verejték, a sült olaj és hagyma, 
a bentlakási padlókence utánozhatatlan 
„rosenduftja”. Jóval a végzés után, midőn 
mindkettő fehérköpenyben mellén név
kitűzővel dolgozott egy oxfordi laborban, 
kutatómérnök volt és doktori disszertá
ciójuk a tudományos világ érdeklődésé
nek homloklebenyébe ivódott be már, ak
kor sem tudták felejteni kizáratásukat a 
Valami lebegő csodálatából.

Szokásával ellentétben Gurbácsi tanár 
úr, aki rendszerint a csengő felhersenését 
(kopott, kerregő hangja volt) jócskán túl
lépő idősávban engedte ki óráról a tanu
lókat, mondom, ezúttal teljesen szokat
lan módon szélnek eresztette a bandát és 
azonnal jegyzetelni kezdett. Papírlapjai 
nem voltak, füzeteket nem szedett be, az 
osztály aznap elfelejtett könyvet és ir
kát hozni magával, kénytelen volt az osz
tálynapló hátára följegyezni közleménye 
legelső vázlatát. (Utóbb ez az iskola há
zi múzeumának egyik legféltettebb és ta
lán leghasznosabb darabjának bizonyult, 
amivel az iskola igazgatósága mindannyi
szor igazolta, hogy tantestületében tudós 
emberek fejtettek ki áldásos ténykedést, 
így mentve meg a Vallás és Közoktatási 
Minisztérium karmai közül az intéz
ményt, melyre a megsemmisítés, összevo
nás, átnevezés-átszervezés, a felszámolás 
vagy élve elfogyasztás várt volna...)

A közleményt otthon letisztázta, szá
mítógépébe bepötyörészte percenkét ti
zenkilenc leütéses sebességgel, félre
hajtott fővel még egyszer átolvasta. 
Láthatóan meg volt vele elégedve, behív
ta a feleségét, hogy elolvassa neki, de az 
éppen egy idióta brazil sorozatot nézett, 
lerázta Gurbácsi tanár urat, aki annyi
ra megsértődött, hogy személyesen vitte 
el a szerkesztő lakására még aznap este. 
A helyi lap, a Rubinháza Today tudomá
nyos vasárnapi rovatába szánta, ahol 
Melasztin Szergej kiugrott katolikus lel
kész és fizikatanár érdeklődéssel olvasta 
végig a szerző jelenlétében, kegyes moz
dulattal elbocsátotta, ahogy a mise végén 
is szokta volt, majd kijavította a félreüté- 
seket, kissé átgyúrta az alcímeket és va
lóban közzétette a lap szombati tudomá
nyos mellékletében.

A cikket többen is elolvasták vasár
nap és főleg hétfőn, miközben új szám
táblára vártak a közlekedésrendészet 
irodáiban, azok is, akik orvostudorhoz 
fordultak a kötelező hámsejt-számlá
lás érdekében vagy számot húztak a 
Nagykórházban, akik a gyógyszertárban 
Elevit idegcsőzáró patikaszerre vágytak, 
mert szörnyen idegesek voltak, állatker
ti dolgozók izgatottan vonultak félre két 
tigrisetetés közé szorult időcsapdába, 
napszámosok az engedélyezett felszusz-

szanásban leheveredtek a mezőgazdasá
gi lócákra és élénken vitatkoztak a cikk 
feltételezései fölött. Egyszóval igen válto
zatos szocio-professzionális és -patha ré
tegek szereztek tudomást a város egén 
feltűnt Jelenségről.

Amint az várható volt, azonnal megin
dult a találgatások sorozata. Vagy inkább 
válaszcikkek, kiegészítések, olvasói ész
revételek árasztották el az RT szerkesz
tőségét, Szergej atyát ez nagy elégtétel
lel töltötte el, azonnal vett egy tepertős 
zsömlét és helyben elfogyasztotta, ami a 
nagy megindultság jele volt nála. Elvégre 
húsz éve volt szerkesztő, számos tudomá
nyos felfedezésről tett már közzé cikket, 
de eleddig egyetlen alkalommal sem vív
ta ki a város lakóinak érdeklődését, soha 
nem kapott egyetlen olvasói észrevételt, 
nem volt része anyázásban, dicséretben, 
szép szerelmes leveleket sem dobtak be 
postanyílásán, pedig annyira szeretett 
volna olyan elismert lenni, mint a közéle
ti rovat vezetője, Kis Abel-Zimrach.

A legtöbben megköszönték, hogy fel
hívta figyelmüket az Égi Jelre, melyből 
figyelmeztetést olvastak ki. Egy nyugdí
jas férfifodrász, bizonyos König Károly, 
ki egykor fodrászlapot is szerkesztett, 
amelynek volt is némi visszhangja a szűk 
szakmán kívül is, azt írta, hogy köszö
net a szerkesztőkollégának, akinek jó
voltából harminckilenc év után felnézett 
az égre és rájött, hogy az semmilyen földi 
látvánnyal-bálvánnyal össze nem hason
lítható. Nagyszerű, lenyűgöző és és, itt 
nem talált több közhelyet, inkább három 
ponttal sejtelmesítette állítását.

Nem így vélekedett a Jelenségről a ne
ve elhallgatását kérő Gombás Andor köz
polgár. Szerinte az égen nemrégiben egy 
ártatlan tanulóleányka által felfedezett 
jelenség nem égi jel, hanem földi jeladás. 
„Egész pontosan egy nagyon alacsonyra 
aláeresztett kémműhold, amely éppen az 
emberek szokásos figyelmetlenségét és 
zavarodott, rohanvást silányuló, üresedő, 
felszínessé váló és önsorsrontó életvitelét 
kihasználva kémleli ki és ad egy ismeret
len központnak jelentést R. város egyszí
nű mindenféleségéről.” Idézet bezárva a 
halhatatlanság kagylójába.

Mégis hová és kiknek küld jeleket az 
állítólagos kémműhold? -  kérdezgették 
egymástól a családok az esti tévévihán- 
colás közben, vacsoraidőben vagy kora 
hajnalban, indulás előtt a kockás abrosz- 
szal megszentelt reggelizőasztal mellett. 
Aztán munkába szöktek varrodába, iro
dába, vizeldébe és öntödébe, fogadóba és 
fogadóirodába, satnyavágásra és uszodá
ba. Változatos munkahelyeken dolgoztak, 
ami nem azt jelenti, hogy ne gondoltak 
volna munkaidő alatt a neve elhallgatá
sáért rimánkodó Gombás Andor feltéte
lezésére. Nyugtalanok lettek, nem talál
tak vissza az egykedvűségbe, a rutinba, 
a megszokott fásultságba. A helyzet
tel, időjárással, kormánnyal, árukészlet
tel, sárral és szalonnával elégedettek vol-

» » >  folytatás a 8. oldalon
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» » >  folytatás a 7. oldalról

tak. Úgy fogadták el, ahogyan kiszabták 
egykor a honalapító atyák és egymás
nak adogatták kézró'l kézre a nemzedé
kek. Ezen még a háborúk, forradalmak, 
szívműtétek, retinaleválások, válópe
rek reformok és étrendi változtatások, 
be- és átszervezések, mérnöki pontosság
gal kitervelt meglopások, illúziófosztá- 
sok, rendszeres szétlopkodások és leépí
tések sem voltak képesek számottevően 
változtatni. Eddigelé ugyanis föl sem té
telezték, hogy érdekelnének bárkit is, 
ők, a palába vesző és névtelen termelő
erők, a szolgáltatásokban és megalázó 
helyzetekben bérezett adófizető alanyok. 
Ugyan kinek érdeke megfertőzni a vá
rost nyugtalanító jelekkel és előjelekkel, 
kémkedéssel, árulkodással? Felfedni az 
apró titkokat, kifecsegni a családok vér- 
veszteségét vagy nem remélt tollasodá- 
sát, Micike rossz jegyeit, Ciliké intőjét, 
Mincsákné magánsümölcseit vagy Alex 
Cretzulescu titkosszolgálati múltját, al
ezredesi előléptetéséről szóló kirovi diplo
májának cirill betűs szövegét?

Többen is megpróbálták lelőni az égről 
a Jelenséget, amely sárga volt és szenv
te le n t himbálózott R. óvárosa felett. 
A suhancok parittyával lődöztek nap
hosszat, de be kellett látniok, hogy opti
kai csalódás áldozatai: magasabb érdek
szférákban lebeg, hogy sem kismesteri 
suhanccsúzlik lövedéke elérhetné. A Titu 
Mayoresco vadászegyesület lőmesterei, 
érdemes dámvadűzői és a trófeákkal dí
szített fegyverszakértők elővették fél
tett és zsírba lesütött fegyvereiket, holott 
még messze volt a vadászidény, de a pol
gármesteri hivatal erre a néhány napra 
feloldotta a tilalom alól a város habilitált 
puskásait és lőfőit. Célzáshoz készülőd
tek a városlakók gyűrűjében, elsütötték 
fegyverüket. Nem találtak. A szembe
tűző napra hivatkoztak vagy arra, hogy 
orrnyergükre egy légy szállott. Petercsák 
Traján keze megremegett, de nem merte 
elküldeni a bámész tömeget. Magányos 
vadász-típus volt különben is. Mások éj
szaka láttak a kilövéshez, amikor úgy 
gondolták, hogy a Megfigyelő Gömb ta
lán éppen pihenőüzemmódra van állítva, 
de a Jelenség, mintha csak érző és szem
füles vad lenne, sértetlenül tért ki a löve
dékek útjából, könnyedén, már-már csú- 
fondáros vigyorral lebbent odébb, fittyet 
hányt a pontosan kiszámított röppályák- 
nak, fizikai együtt- és különhatóknak. 
Szergej atya imádsággal fűszerezett röp
pentyűi éppen úgy kudarca voltak ítél
ve, mint Gurbácsi tanár úr erőfeszítései, 
hogy a jelenséget megóvja az elpusztítás
tól. Annyit tehetett csupán, hogy digitális 
gépével többször is lefényképezte, de sem
mi különöset nem fedezett fel a számító
gépbe letöltve. A képszerkesztő program 
valamilyen oknál fogva rendetlenkedett, 
a felvételeket nem lehetett kinagyítani. 
Ugyanolyan távoli és titokzatos maradt.

Csúfot űzött kutatókból, feltételezők
ből, mesterlövészekből és ezotérikus tér
figyelőkből. Mintha nem is lenne anyagi 
természetű. Még a végén a jelekben hívő 
barmoknak lesz igazuk, mondta bosszú
san a feleségének a jelenség felfedezésé
től számított harmadik napon.

Az igazgatóhelyettes ismét magához 
hívatta Ringát. Alaposan ki akarta kér
dezni a dolog természete felől, mikor és 
hogyan fedezte fel, ha gondolt-e arra, 
hogy ebből az iskolára nézve valamifé
le dicsőség háramlik majd, ha tud vala
mit, bármit, ami fontos lehet a tudomá
nyos nyomozati anyag számára, és eddig 
bűnös hanyagságból vagy tudatlanságból 
elhallgatta azok előtt, aki a jelenséggel 
behatóbban foglalkoznak.

Ringa egy darabig hallgatott, egyenru
hájának legfelső gombja hiányzott, anyja 
nem varrta föl, mert egy fantasztikus ar
gentin sorozatot (hetedik évad) nézett ké
ső estig, és sokkal többet sírt a melléksze
replők mostoha sorsa fölött is, mintsem 
lánya jövőjén, tapasztalva Ringa bimbózó, 
már-már kifakadó szexuális kihívásait.

Váratlanul szólalt meg. Azt kérdezte, 
tessék már megmondani, mi az háram
lóit? Olyan-e mint az ember bőre, amely 
nyaranta lehámlik az első erősebb napo
zás után? Nem hámlás, édes lányom, ha

nem háramlás, magyarázta mérgesen az 
igazgatóhelyettes. Nem tanultátok ezt a 
szót még? Hogy-hogy hámlás, de hiszen 
az a Valami nincs bőrből -  és megérintet
te a tanuló bőrét éppen a hiányzó gomb 
által szabadon hagyott erogén zónában.

A becsületbíróság előtt megtörtén csak 
annyit hebegett hetekkel később: Maga 
sem érti, előtte előtt is titok, miért ka
pott rögtön a lány mindkét melléhez. 
Tenyerébe érezte a kemény ringású ido
mokat, valahogy így képzelte el az óvá
ros felett lebegő Jelenséget is. Esetleg a 
boldogságot. De ezt már nem öntötte sza
vakba.

Mia’, na! Rájött az igazgató úrra a 
heppáré? -  kérdezte kiábrándítóan józa
nul Ringa, akinek idomzatához már ko
rábban is oda-odakaptak a nagyobb fiúk, 
kosaras társai, a merészebb és gátlás
talanabb járókelők, buszban utazó su
nyi képű lovagok vagy éppen valamelyik 
irigy osztálytársa.

Abban a pillanatban óriási robaj rázta 
meg a várost. Mindenki azonnal az ég fe
lé fordult, mintha eljött volna a tömeges 
fohász ideje, vagy egy istencsapás elhárí
tásáért könyörögne valamely nevenincs 
jobbágyfalu a középkor mocsarában.

A Tárgy pukkant szét. De az is lehet, 
hogy Sagyebó Ringa üdvössége vagy...
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ERIKA BURKART 

Csigavonal
(Spirale)

Aludni,
miként az anyaölben,
mint önmagába görbült iniciálé
testmeleg-sötétben
ártatlanul.

Egy csíralevél voltál te is egykoron.
A barlang: burok a burokban, 
a legszélsőbb szférában 
csillagok szövevénye, és odakint, 
mire nincs fogalom, 
mérhetetlen távolságok 
ingadozó mértékek -  
ébernek lenni, 
az árnyékban készen áll 
a fejsze, mely kidönt.

Ködtenger,
Lindenbergből nézve
(Nebelmeer, vom Lindenberg aus gesehen)

Ameddig a szem ellát: tenger, 
hömpölygő gomoly felhőkben 
árad és örvénylik a föld felett a hegynek; 
zavartalan áll a szikla a tengernél.

Odalent gürcölünk, kaparászunk 
konyhákban, csarnokokban, földeken, 
utakat keresztezünk a tengerfenéken, 
céljaink vannak, lépsejteket építünk, 
rabok vagyunk -  fogva tartanak 
a tevékenységek -,
elvétjük az embereket, állatokra bukkanunk,
megtérünk fedelünk alá,
eszünk, betegeskedünk,
félvakon tévét nézünk,
álomba zuhanunk, zárt lábakkal
álomban lebegünk, idegenül járunk
árnyék-szurdokban és édenben.

Előttem a tengerből kiemelkedő 
hegyek szegélye, 
ha vízen járhatnék,
Ti, kiket szerettem, 
szembe jönnétek velem 
az én másik,
hallgatásban összegyűjtött életemből.

Falevél
(Blatt)

Élet:
falevél a szélben; 
a fekete mancs 
és a fénylő kéz.

Martina Schubert: Aki a fejét a zsebében hordja

Olvasd mindkét oldalát. 
Ami fénylik, 
a sötét vidékek 
emléke.

Tavasz
(Frühling)

A holnap földjén 
Ábel tüze ég,
Káinnak nyoma veszett. 
Isten van a kertben.
Új föld kezdődik.

Átjárások
(Durchgänge)

Az ágy mögött lóg a kulcs, 
amelyhez nincsen zár.

Kulcsokat gyűjtesz. De hol 
vannak a szobák, a házak?

Az utolsó szoba 
mindig nyitva áll.

Nyári napforduló
(Sommersonnenwende)

Az ablaknál várni és kitekinteni, 
a párában a tornyosuló hegyek 
kettős tűzhányóvá olvadnak össze. 
Hallgatagon áll a nap, 
mielőtt lehanyatlik.

Látni azt, ami téged nem lát.
Az égitestek természete más. 
Szem-pillantás: emberi pillantás.

Perzsel a vízben, 
mielőtt kihamvad.

A kék m adár
(Der blaue Vogel)

A kék: egy isten találmánya, 
aki idevet a távolból, 
egyre messzebbről, 
egy madarat
az örökkévalóságból az időbe.

A hópehely üzenete
(Die Botschaft der Flocke)

Pünkösd reggele.
A sövény felett 
napsütötte, szálló hópehely.

Szellem, mely ott lobog, ahol akar, 
virág, mely magával ragad, 
mag, amely gyökeret ereszt.

Mélyre hatol a gyökér, 
amelyen járok, 
szemem előtt a pehely, 
fényben tűnik el.

A válasz
(Die Antwort)

Ha az élet oldalba bökött, 
versekkel válaszoltam, 
és úgy elcsitítottám, 
hogy továbbment, 
és otthagyott 
a halálos csöndben 
néhány szóval 
olyan dolgokról, amelyeket 
túl sokáig elhallgattak.

Az ablaknál, este
(Am Fenster, abends)

Éj-zöld hegyi tisztások, 
úton a szavakhoz, 
megfejtett rejtjel 
egy homályos vershez.

A belső és a külső táj,
az ég kerteket ont, különállók
kéz a kézben járnak ott.

Baljós feketeségben
verdes a tetőszélen egy madár,
gondolat, darabokra tépett angyal,
mely forrongó szürkület-fényben
tovaszáll.

BENŐ ESZTER fo rd ítá sa i

E rika  B u rk a rt (1922-2010) svájci költő és író. Elsősorban lírikusként tartják szá
mon, de regényeket és elbeszéléseket is írt. Szépirodalmi munkásságát számos díj
jal tüntették ki, többek között Gottfried Keller-díjjal, Conrad Ferdinand Meyer- 
díjjal és a svájci Schiller Alapítvány nagydíjával, ami a legrangosabb irodalmi 
elismerés Svájcban.
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246. Km

ír«nyílja és szerkeszti ^arácsc^i 2^olt m
TÓTH KINGA 
Faliratok
„N a tu r  im  G la s”

az oldalát vágják ki 
kötegelik a fecskendőket 
csokorba szedik

a fecskendőket 
tűvel felfelé adják 
át a hegye jó vagy fertőz 
a program szabályai 
szerint minden használt 
helyett jár ebből van 
a kis napi többlet 
az ápolók óvatosan 
nyitják tudnak a lyukról 
a vegyületek miatt 
ellenőrzésre járnak 
eddig csak egy kapta el 
de az régen volt 
ha rosszat fog 
ha belenyúl pozitív

„K eszegsira tó”

a köpések a vízen 
fehér szabályos körök 
be van-e fagyva 
szennyezőanyag 
a habja kocsonya 
a tó mi van

az aljában mi van 
benne

„Legyőzték a  k o b o ld o k a t”

mindent beburkolt 
a bokorban a rémkirály 
a testvért megette a jármű 
fütyül ne szaladjon 
az ellenjármű egy sín

„Nem bonyolítjuk, in tézzük!”

olyat mart
mint a csészecsiga foga 
bizonyítottan a legerősebb 
biológiai anyag amit mar 
az sem heged 
több száz
sorban vannak a fogai 
kitinesek és ragadnak a sebbe 
lekezeljük azt mondjuk 
baleset

ARMOS LORAND

Mi értelme volt

Annyira bíztam elejétől fogva, 
hogy a vége előtt kiderül egyszer: 
az eltévedésnek is haszna volt, 
a bolyongásban is megvolt a rendszer. 
A vargabetűkből térkép rajzolódik, 
az ezerszínű, csillámszerű múlt 
összeáll egy képbe. S arról kiderül, 
hogy ami történt, mi értelme volt.

Goodbye

„A lakáskulcsot itt találod 
locsold meg majd a virágot 
ürítsd ki a postaládát, 
fizesd be a villanyszámlát

A lakáskulcsot itt találod 
vigyázok magamra, rendben 
Anya, tudod, megbeszéltük: 
nekem innen el kell mennem.

Fizesd be a villanyszámlát 
nekem is meg kell próbálnom 
Miből lesz itt autóm, házam?
Elment az összes barátom.

Goodbye, de még viszontláttok 
büszke leszel rám, meglátod, 
de most el kell mennem innen 
Goodbye, most már jobb lesz minden.

Locsold meg a két virágot 
én voltam az utca hőse 
miből menjek így nyaralni?
Nem vesz komolyan a nőm se.

Goodbye, és még viszontláttok 
autóm lesz, nyaralni járok 
de most el kell mennem innen 
Goodbye, most már jobb lesz minden.”

Csitíthatnád magad. Elég lehetne
,  annyi is, hogy végül is megérte.Végül a Z  a  De a becsvágyból olyan templom épül,

hogy a lépcsőjén felsétálsz az égbe.

Van egy habos, fodros kép a fejben, 
hogy belőled is lesz majd valami. 
Elnézed, te szép ember magad, 
s többnek akarsz ma is látszani.

Fújsz egy fényes buborékvilágot 
magad köré. Fújod, s azt reméled 
hogy aki rád néz, elgyengül a fénytől. 
S végül az a fújás lesz az élet.

KlLOMETRlK
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VARGA BORBÁLA 

Anyám hatalm a
Öt éve vagyok titkárnő egy irodában. 

Minden nap bejövök nyolcra és hazame
gyek délben kettőkor. Fekete-fehérbe öl
tözöm még akkor is, ha színesbe. Ma va
lahogy elszabtam az anyagot. Tudom, 
ha másképp van a pix az asztalon, mint 
tegnap. Az egészből készíthetnének 
egy mozgófilmet. Moz-fényképfilmet. 
Egymásra vetített napjaim pontosan ki
adnák kontűrömet. Tegnap ugyanott áll
tam, ahol ma. Ugyanebben a mozdulat
ban. A mozdulatok egymásra vetülnek és 
egyre erősebbekké válnak, míg végül egy 
mindennél erősebb kontúr magába ab
roncsol és megfojt. Ha egyszer nem jövök 
be az irodába, a kontúr akkor is bejön 
majd helyettem és begépeli a szöveget. 
Eljön majd az utódom és beül a helyemre 
a székbe. Ugyanoda, ahol én és ott, ahol 
a mozdulata eltér az enyémtől, kényel
metlenül fogja érezni magát. így, most 
egy kicsit balra a könyököd, most jobbra 
négy centit. Tökéletes. Szivecském, most 
éppúgy ülsz, ahogy én, és mondom neked, 
ezt fogod a legkényelmesebbnek találni. 
Hosszú évek tapasztalata. Ezt a kontúrt 
én is örököltem, nemzedékről nemzedék
re. Ha majd holnap nem tudod, hol van 
a pecsételő, engedd el magad, és hagyat
kozz csak erre az irodai légkörre, ez meg
súgja neked. Önkéntelenül is odanyúlsz, 
és azt fogod gondolni, ezt a helyet neked 
találták ki. Egyre könnyebb lesz, míg vé
gül másképp nem is lehet... tudod, ugye? 
akkor kezdődik.

Apám szeretett uborkát vágni és 
anyám üldögélni a szobájában. Óvodás 
gyerek voltam és a kettőt felváltva művel
tem. Apámat szerettem, hát uborkát vág
ni is szerettem. Az asztalt még fel sem ér
tem, amikor percekig bámultam, ahogy 
villog a kés. Nem lehetett látni, csak a 
villanásokat. Rájöttem, itt is van gyorsa
ság és élveztem. Ha van, ha lehet, akkor 
én is. Mire kettőt pislogsz, már felvágtam 
egy egész hosszú uborkát. Krumplit há
mozni például nem tudok ilyen gyorsan, 
mert apám ott lassúbb volt. Ezután jött 
az anyai rész. Visszavonulni. Valamelyik 
bútor alá, mert nem volt saját szobám. Az 
összes többi hasonlóképppen öröklődött. 
Anyám utált padlót felmosni, ezért én is. 
Viszont apám szeretett, hát én is. Itt nem 
tudtam dönteni, ezért a körülményekre 
bíztam. Ha apámra emlékeztetnek, ak
kor igen és ha anyámra, nem. Lassan be
szivárogtak minden tettembe ők ketten, 
utálok-szeretek- u-sz-u-sz, igen, ez USZ, 
úszás. Teljesen mindegy, hol.

Amikor az irodába kerültem, megérke
zett velem apám és anyám. Anyám pré
dikációi, amelyek azóta belső monológ
ként a sejtek szalagjain non-stop folynak. 
Az irodában lerakódik a por és bennem 
a pillanatok. Az ember egy kisuvickolt 
frissessségként érkezik, és aztán egyre 
rakódik-és-rakódik belé. Sajnos az iroda 
nem kedvez a meghalásnak. Itt minden 
székrekedés. Felgyűlt aktacsomók, be

tűk, számok, felgyűjtött rendszerek, ame
lyek csak arra valók, hogy legyen még 
egy háló, még egy üres semmi, amelyben 
fennakadhat még több fogalom. Sok bog 
kötél és csomó.

Amikor érkezel a világra, az első pilla
natok frissek és portalanok, és nem is tu
dod, minek kéne megtartani őket, mert 
úgyis jön másik, friss és finom, és ez így 
megy vég nélkül. Sose halunk meg, én 
háromévesen nem tudtam ezt elképzel
ni. A felnőttek hülyék és bebeszélik ma
guknak. Aztán jött anyám első prédiká
ciója: az idő a legnagyobb kincs. Nagyon 
vigyázz rá. Minden perc értékes. És nem
csak a prédikáció, hanem a példa. Anyám 
garasonként kuporgatott minden per
cet. Ha lett volna hová, lementi, az éte
leket nem eszi meg, hanem elteszi múze
umba, az ismerősök csöngetését felveszi 
magnóra és különben is, ott van egy egész 
szekrénnyi fényképen apám mosolya, ami 
többé már sosem lesz ugyanaz. Nem le
hetett lementeni a perceket, habár pró
bálkozott vele, így is alig fértünk a házba 
a tárgyaktól. Nippek és színes dobozkák 
mindenütt, mert egyszer valaki valamit 
adott benne vagy vele. A kék csorba csé
szét sem szabad kidobni, mert a szeren
csekívánó koldusasszony adta. Minden ro
hadt és én a rothadás közepén trónoltam.

Félek tőle, lassacskán érteni kezdem 
anyám. Ó, amikor csak van egyetlen pil
lanat is, amikor azt hiszed, történik va
lami? Nemde túl rövid? Nem férsz be
le. Ez egy Prokrusztész-ágy, itt valaki 
Prokrusztész, de nem lehet tudni pon
tosan. Neked a pillanat, és közben te, te 
amputálod vagy nyújtod, mint a közép
kori kínzókamrákban. Túl kicsi, túl erős, 
túl ez meg az, megint túl van, és már 
nincs. Akkor kell valami, amivel vissza
találsz belé. Egy személy. Bocsánat, de 
tudod, azt hiszem, a személyek, amikor 
éppen legkedvesebbek egymással, zokni
ként használják a másikat. Kell egy él
mény és X úrnál ez megkapható, bizonyos 
körülmények között. Hát akkor játsszuk 
el. Menjünk el és biztosítsuk a körül
ményeket és az élmény, talán, összejön. 
Kölcsönösen, naná.

Ha nincs a közelben személy, akkor 
jönnek a helyszínek, utazás.

Ha ez sincs, akkor kondenzálod tá r
gyakba. Egy souvenir a pillanatról, ami
kor összejött. Csak hogy tudd, volt ilyen, 
különben annyira nincs is már, hogy nem 
is mernéd állítani biztosan.

Na és ha tárgyak sincsenek, akkor ma
radnak a szavak.

Itt az irodában mi unalmas dolgokat 
konzerválunk, ezt kár lenne tagadni, de 
azért megnyugtató magunknak, hogy 
tettük a dolgunk és nem mellékesen, mert 
még működik vele az iroda. Anyám lead
ta a pszichológiai DNS-t a viszonyokra is, 
természetesen szeretni kell. Megmutatta, 
hogyan fordítsam a nyakam. Úgy fordí
tom. Huszonakárhány éve, mióta aszta
lok előtt ülök. Megmutatta, hogyan írja a 
kis k-betűt. Úgy írom. És természetesen 
pontos elszámolással mindenben. A fő
nök huszonhárommilliószor találkozott 
már anyámmal. Bejött egy nap és átázott 
kabátot viselt. Anyám felkiáltott: Egy 
kávét? Becsapta az ajtót. Nekem is ro
hadt fárasztó napom volt és tkp. örvend
tem, hogy valaki végre kiadja a gőzt. De 
anyám óvatos volt mindig. Nem lehet el
szabadítani a poklot, mondta valamikor, 
mert aztán nem állítod meg. Hát viszon
zásul én úgy nyitottam ki a fiókot, mint
ha egy tollú lebegne a világűrben. A fő
nök ebből nem vett észre semmit, csak a 
csend nőtt meg és a mondat közepén el
csuklott a hangja.

Anyám egy nap meglátogatott. Évek 
óta először jött el a munkahelyemre. Jött 
egy gyerek és azt kérdezte a másiktól:

-  Honnan jössz?
-  C-ből.
-  Az én apukám is. Akkor ismered?
És én így álltam, mindezidáig a hit

ben, hogy anyámnak és a takarító
nőnek feltétlenül ismerniük kell egy
mást, mert már tízezerszer találkoztak. 
Mindig mosolyogtam rá, mert anyám az 
utcán minden útszéli fáradt emberrel 
együttérzett, miközben hosszan men
tünk hazafelé, és én alig bírtam mellet
te szedni a lábam.

Benyitott az épületbe és összehúzta 
magát. Öt percet maradt. A többiek to
vább végezték a dolgukat. Nem köszön
töttünk senkit, minket sem szólítottak 
meg. Nem fogadott el semmit semmilyen 
kínálásra. Ugyanúgy, ugyanúgy van min
den. Aztán gyorsan elment. Nyomában a 
takarítónő egy fél métert lépett a vödör
rel és folytatta az ablakpucolást.

Állok a folyosón a keresztelágazásnál 
és nézem az esőt. Nem értem, miért kell 
az ablakot lemosni.

Az ember meghal, előtte meghalnak a 
szülei, és azt hiszi, most már nincs kinek 
tartogatnia a sok felhalmozott pillana
tot, amit gyűjtőnéven életének hív. Amíg 
élnek ezek a személyek, lerakatokként, 
szekrényekként működnek. Anyámban 
van például a pitypangrétes pillanatom, 
amikor reggel korán kellett kelnünk, az
tán nem aludtam el lábon, mert hűvös 
volt a harmat, amin keresztülmentünk 
a réten. Eddig nem tartottam fontosank 
foglalkozni vele. Sőt, magával anyámmal 
sem. De ha eltűnnek, nem tudod, hol vagy, 
miben vagy, mert nincs semmi nyom, és 
akkor elkezdődik a múzeumozás. Anyád 
magadban, halottan, porból, összegyűjt
ve, és ami addig választható volt, most 
már kötelező, most már mindig szeretni 
kell és mosolyogni és halkan nyitni ki a 
fiókot, mert ez anyám, ennyi maradt meg 
belőle és rajtam kívül nincs sehol.
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KRÓMER ÁGNES

Elméleti szeretők
Ma sem tálaltam fel magam szusinak neked,
ribancnak túl öreg vagyok,
nem rendelsz magad alá, felé se már.
Érékeié helyett csak a derekad merevedik, 
nehéz eldöntened, apáskodj vagy megdugj, 
alsógatyáddal letörölnéd igazi könnyeim. 
Egészségtelen románc ez nekünk kedves, 
szeretnél megszabadulni tólem, 
megkapni és elengedni is igazán macerás.
Drága a koton, a tej, mellem között a hely, 
de egymás karjaiban megdögleni nem végzetes. 
Míg te felületesen átfogod a derekamat, 
én kést szorítanék a nyakadhoz és önmagam, 
boldogtalan órákban boldog pillanatok vagyunk, 
alattam mozgó csípőd hazudik, én már tudom, 
orgazmust színlelni lusta vagyok.
Te létezel, én még vagyok.

Melegség
Bántóan romantikátlan ez most így.
Csak nézem, ahogy kifújod a füstöt, 
a 38-as út mellett elszalad az időnk.
Arra kérlek, ne kérdezz már semmit, 
miért vagyok szó'ke és milyen nem vagyok.
Én csak hallgatom most a csended.
Mi nem hangoskodnánk az ágyban sem. 
Látod, a szemem sem rebben már, 
lágy a szél és mellbevágó szavak fárasztanak. 
Külön fekszünk, járunk, homlokcsók sztornó. 
Megbocsátjuk egymás frigidségét könnyedén. 
A forróság tőlem neked egy tányér gulyásleves.

True love
A szerelem egy rózsaszín elefánt, 
nem egy rossz dugás a kanapén. 
Letérdel eléd a kietlen vágyakozás, 
gonosz kis vörös ördög képében. 
Leszívja energiádat Te elröpülsz. 
Egyetlen amiben kedved leled. 
Vérvörös fák levele egy ítélet.
Nem szereted igazán magad.
A nő kinek mellét csókoltad, 
lassan már el fog csendesedni 
Halálosan fáradt vagy élni is.

Színtelen lepkévé változik a lét. 
Vörös Kárhozattá válik a csend. 
Poshadt zöld szobanövények, 
lehullatják apró leveleiket neked. 
Bele lehet fulladni ebbe az éjbe. 
Belesüppedsz az elégedetlenségbe. 
Magömléssel távozó apró örömök, 
felszisszennek a tudatod mélyén, 
Tudod az a ringó csípő öledben, 
szánalmasan őszinte volt hozzád. 
Hiányzik valami, de nem érted. 
Talán a rózsaszín elefánt belőled.

Hanta Beach
Álmomban külföldön jártam, 
pálmafák alatt futottam reggel. 
Nudistastrandon feküdtem.
Nem tirpáknak való ez a vidék, 
tengerparti cápák zabálják egymást, 
forintos vágyaim lehúzhatom a klotyón.

Emlékszel amikor szőlővel etettük egymást? 
A szomszédtól loptuk akár a szép napot, 
yörösre színeztem vele az arcod.
Életet játszó két kis gyerek voltunk.
Három nap ragyogott az égen ott.
A Tiszában fürdettük egymást, 
rózsaillatú tested volt a támasz.

Ukrán cigire nézek megöl a honvágy, 
műmellű nők testüket rázzák: eladó, 
homlokomra barázdát véset az idő, 
tagadhatatlanul vénül már testem.
Nézd itt full extrás minden perc !
Ugye tudod el kell innen mennünk?

Monogám respect
Fején koppant az eső, 
szívében ott volt a nő, 
lekvárt főzött kevélyen, 
csókjában fürdött a nap, 
átrohant a kereszteződésen, 
talpa alatt reccsent a gally.
Valahol már eltűnt egészen.
Szeme még zölden villant, 
emlékezz rám tekintettel.
Zsebében csak egy százas, 
szája szögletében mosoly.
Inge ujjábán játszott a szél, 
mintha csak falevél lenne, 
hajában megpihent a fény. 
Szellemvilágban tévelyget, 
cipője nyomát formázta a föld. 
Átlibbent a csendes emlékezetbe, 
kezében nem volt virág sem gaz, 
szeme mesél halvány kis reményt. 
Rövid beszéd és hosszú szünetjel, 
valaki mondhatná még ne menj el.

Papír jaguár
Néma sárga halakat etet, 
pillangó pihen a vállán. 
Széllel szemben rohan, 
néha fehér vonalon jár. 
Szemében mező csillan. 
Never don’t cry Papírjaguár.
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Vérre kell mennie
Horváth Előd Benjámin 
interjúja Márkus Andrással
-  Kiket olvasol?

-  Soha nem tudtam kötelező olvasmá
nyokat olvasni. Kicsit úgy vagyok az ol
vasással, mint a pornóval: az ember so
kat végigpörget, míg megtalálja az igazit. 
Inspiráció... az egy nagyon nyálas daltól egy 
századszor újraolvasott Hajnóczyig bármi 
lehet. Faludy meg Szócs Géza elég nagy ha
tással voltak rám -  főleg az elején. Most ép
pen Bodor Adám lapul a táskámban. Elég 
hosszú idó' után sikerült visszaszoktatnom 
magam a rendszeres szépirodalmi olvasás
ra. Segít, hogy az ember ne őrüljön bele a 
tömegközlekedésbe. Sokat vagyok mosta
nában Budapesten. Nehezen tudom meg
szokni reggel a metrón a zombikat.

-  Van értelme a szerelmi költészetnek 
napjainkban?

-  Nem tudom már, ki mondta, hogy ha 
az ember nem szerelmes, akkor azért nem 
tud szerelmes verset írni, ha meg szerel
mes, akkor azért. De van értelme, nagyon 
is. Azt hiszem, a költészet szépen lassan 
kezdi újra megtalálni útját a szélesebb kö
zönséghez. Talán a belterjesedés elérte azt 
a tetőfokát, hogy ráeszmélhetünk: nem a 
közönséggel van a baj, és a megfelelő tála
lással igenis eljut a költészet az emberek
hez -  és most nem csak a slamről beszélek, 
hanem sok más költészeten alapuló pro
jektre gondolok, melyek mind közeledést je
lentenek a közönséghez. A költészetnek, a 
költőknek nem szabad elvontnak lenniük. 
Itt kapcsolódhat az egész a szerelemhez is.

A romlás 
természetessége
Mindig érdekeltek az irodalmi ku

lisszatitkok. Mi lett volna, ha Werther 
(mint Goethe voltaképp), fogja magát, 
és lelép. Otthagy mindent Lottéstul- 
Ossziánostul maga mögött, és új életet 
kezd. Vagy (mint Joe) pisztolyt fog és „le
lövi az asszonyt:” miféle szentimentaliz- 
mus született volna abból? Ahogyan az 
ún. valóság alakítja az irodalmat, és for
dítva. A Werther egy valóság ihlette fik
ció, aminek hatására megsokszorozódott 
a hősszerelmes öngyilkosok száma, és 
nem mellesleg megszülte az egyik legké
nyesebb, a valóságtól talán legelrugasz- 
kodottabb irodalmi irányzatot (aminek 
azért kevés terméke érte el a felállított 
mércét). A szentimentalizmus szomo
rú és a felhőkben jár. De mi történik, 
ha a szentimentalizmus vagy a romanti
ka agresszívvé válik? Kimutatja a foga 
fehérjét. Puszta érzelmi megfontolásból 
gyilkolászni kezd.

A kolozsvári orgia (Ulpius-ház, 
Budapest, 2011) néhány versét olvas
va sokszor eszembe jutott (sok egyéb do
log mellett) Juhász Gyula, és az Annája. 
Hogy mi lett volna, ha Juhász Gyula nem 
az a kétségbeesett, elveszett pszichiátri-

Mióta írok, mindvégig gáládul felhasznál
tam zűrös szerelmi életemnek manipulá
lására. Ez fordítva is igaz: vonzónak tar
tom egy nőben, ha tud írni. Nem föltétlenül 
szépirodalmat: egy jól belőtt sms-nél, egy 
izgalmas chatpartner esetében is.

-  Mehet vérre a költészet?

-  Vérre kell mennie. Ez az egyetlen 
esélye.

-  Van felszabadító értéke a versírásnak?

-  Régebb azt mondtam, hogy az írás 
folyamatának „profin” kell működnie: 
nem az a célja, hogy feloldozzon, felsza
badítson, ahogyan nincs is szükség hoz
zá olyan elcsépelt fogalmakra, mint az 
ihlet. Most már írok azért, hogy megköny- 
nyebbüljek, sőt, írok a fióknak is -  több
nyire csak annak mostanában. Ha az 
ember ta rt egy hosszabb szünetet, nehéz 
eldöntenie, melyik az a pont, ahonnan új

ai eset? Ha kicsit mókásabbra fogja a dol
got, szépen bemutat Annáknak, szenve
désnek, spleen-nek, fogja a kalapját és 
lelép. Vagy ha ezt a pszichiátriai vonalat 
viszi tovább, és sokkal mélyebbre megy, 
rémképeket kezd megfesteni verseiben, 
akkurátusán és hidegen, mint egy se
bész. Ha Anna izzó szemű múltlidérccé 
válna, az Intézet lenne a lidérces álmok 
színháza, fala a papír, amire egykor De 
Sade márki is felírta érzéseit.

„Adél nevét már gond nélkül leírom/ 
Bár hiányában a napfény, mint a lám
pa/ S ha még maradt az égett sebhe
lyekből/ Egy késő korszak új Adélja 
bánja” -  Márkus András egy anti- 
Juhász Gyula. Sorolhatnánk még: 
antiszentimentalizmus, korcs romantika, 
irónia, cinizmus, antirokokó — de mind
ezekkel nem mondtunk sokat. Ismerős 
versnyelv az övé, a szóhasználata, nevez
hetnénk szerelmi lírának is. Csakhogy ez 
a szerelmi líra állandóan csípősen reflek
tál önmagára és tartalmára. Ahogy épí
ti, úgy bomlasztja saját testét. A legjob
ban sikerült versekben szembetűnő, hogy 
mindez milyen természetesen, elegánsan 
jön. A vulgaritás ahogyan beleépül a sze
relmi líra nyelvébe. Mint az idegösszerop
panás magunk mögött hagyása egy csen
des hajnalon: „Eképpen tértem vissza én/ 
Az idegösszeroppanásból/ Lassan/ De na
gyon lassan/ Mondhatni több darabban/

ra publikálhat. Szabsz magadnak néha 
olyan falakat, melyeket nem biztos, hogy 
át tudsz ugrani — legalábbis nem elsőre. 
Mindenesetre 2015-ben számomra nem a 
slam, hanem a versírás lesz az első. Újra.

-  Milyen haszna lehet, mire mutathat 
rá a tabuk megdöntése és a botrányos szó
kimondás?

-  Hiszek abban, hogy a tabukat folyton 
döntögetni kell. Lázadó voltam 14 éve
sen, amikor elkezdtem írni, és szerintem 
utolsó napjaimban is az leszek. Nyilván 
változik a stílus, a megközelítés. Beérik 
az ember, ami véletlenül sem azt jelenti, 
hogy abbahagyja a lázadást, hanem egy
szerre lesz letisztultabb, finomabb és „al
jasabb”. Nem a lázadásért lázad, hanem 
céltudatosan, néha alattomosan. És nem 
csak lázad, hanem lázit is.

-  Mikkel foglalkozol mostanában?

-  Kreatívként, kommunikációsként, 
copywriterként dolgozom. Pár éve azon 
voltam, hogy az ember -  ha van tehetsége 
a toliforgatáshoz -  azt hogyan tudja mi
nél hatékonyabban pénzzé tenni. Voltak 
hónapok, amikor egyes szám első sze
mélyben párhuzamosan szöveget írtam 
4-5 közismert személyiségnek. Ez egy 
marhajó stílusgyakorlat. Ám egy idő után 
kezdi az ember megérteni, miért mondták 
kiskorában, hogy fiam, ne utánozz máso
kat, mert úgy maradsz. Annyira rááll az 
agyad mások nyelvezetére, szóhaszná
latára, a célközönségre, a brandre, a fel
építendő karakterre stb., hogy valahol út
közben elveszíted magad. Ugyanakkor 
messze izgalmasabb, mint a naiv, meghitt 
művészi bura. Számomra érdekes kaland 
volt. De már úton vagyok visszafele.

Maradtam változatlanul/ Egy régi válto
zatban/ Hisz minden verzió mögött/ Egy 
újabb áldozat van” (Hazatérés), és két 
verssel arrébb, az antikatarzis: „Az asz- 
szony képén ájtatos mosoly/ Takarja azt, 
hogy hulla voltaképp/ A kis szobában új
ra csend honol/ S pipának füstje árad 
szerteszét” (Az ágy fölött tömött asszony 
hever...).

A gáláns szerelmi líra elkorcsosul, és 
elegáns természetességgel teszi ezt. Ez a 
természetesség teszi lehetővé, hogy oly
kor a legszüreálisabb képekbe torkoll
jon a vers anélkül, hogy hamissá váljon: 
„Pávák jönnek majd pávafákon állva/ 
Gyanakvóan kutatva összenéznek/ Hiába 
várnál méltó folytatásra/ Ha jól megné
zed minden páva részeg” (Zavart gondo
latok Emó'ke méhfalárd), és hogy botrá
nyos iróniával reflektáljon önmagára és 
az olvasóra is egyben: „Ajánlom hát, hogy 
árnyékszéken ülve/ Fogyasszák lírám, 
mely szintúgy ott terem/ S ha -  Isten óvj’! 
-  tán kendő sem kerülne/ Folyós faron 
dalom legyen selyem” (Felezővers).

Összességében igen változatos és izgal
mas versgyűjteménnyel van dolgunk, te
letűzdelve allúziókkal és formai játékkal. 
Márkus András költészetén látszik, hogy 
a legjobbaktól tanult. Kíváncsian várom, 
mit tesz még le az asztalra.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
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PAP ZSOLT

Versek, költők, 
székek
A több mint két és fél éve elindított, 

százkötetesre tervezett Székely könyvtár 
sorozat egynegyede már megjelent nyom
tatásban, a huszonhatodik kötet éppen 
az elmúlt esztendő végén került kiadás
ra, és a Régi székely költők címet viseli.

Ahogy a címből is kiderül, nagyjából a 
kora újkortól kezdődően egészen a roman
tikáig találunk szerzőket, ha átlapozzuk 
a könyv végén a kötet szerzőinek mutató
ját, ahol a költők születési és elhalálozá
si dátuma és helye mellett néhány alap
vető életrajzi adatot találunk. A legelső 
és legkorábbi beválogatott alkotó Bogáthi 
Fazakas Miklós (Torda, 1548 -  Kolozsvár, 
1590), a legkésőbbi pedig Dózsa Dániel 
(Makfalva, 1821 -  Buzásbesenyő, 1889). 
Azt látjuk tehát, hogy előbbi Giordano 
Brúnóval egyazon évben született, utób
bi pedig mindössze két évvel volt idősebb 
Petőfinél. Ez a nagyon széles merítési idő
szak egyáltalán nincsen hátrányára a kö
tetnek, hiszen a születési évük alapján 
kronologikusan beválogatott szerzőket 
végigolvasva végigkövethetjük a magyar 
költészeti hagyomány fejlődését, annak 
poétikai szempontból fontos átalakulása
it, változásait. Igen érdekes végigkövet
ni, ahogyan a Szenei Molnár Albert által 
olyan erősen kritizált („Számtalan az soc 
vala vala vala”), egyhangúnak ítélt bokor- 
rímes (nagyon gyakran ragrímes) stró
fáktól eljutunk a különféle antik strófa
szerkezetek megvalósításáig.

E csaknem háromszáz év egy szűkebb 
területhez köthető poétáinak áttekinté
se több okból igen fontos szövegkorpuszt 
eredményez. Egyrészt a már említett po
étikai alakulás végigkövethetősége teszi 
érdekessé, másrészt az, ahogyan egyazon 
köteten belül kontrasztba kerülhetnek el
térő korok, eltérő költői hangjai, harmad
részt pedig egymás mellé kerültek olyan 
szerzők, akik nagyon szervesen beépül
tek a magyar irodalmi kánonba, mint 
Mikes Kelemen, Apor Péter vagy éppen 
Baróti Szabó Dávid, és olyanok, akik kü
lönböző okokból az adott kor irodalmá
nak kánonjában periférikus helyet foglal
tak el, mint például Daniel Polixéna. Ez 
utóbbi bekerülése a kötetbe e tekintetben 
azért is fontos, mert ráirányítja a figyel
met, hogy egy szerző még a magyar felvi
lágosodás korában is hátrányos megítélés 
alá került csupán a neme okán. Bekerül a 
kötetbe ugyanakkor Újfalvy Krisztina is, 
aki a 18. század végének, 19. század ele
jének emblematikus figurája, ami a nők 
irodalmi emancipációs törekvéseit illeti.

Mint már utaltunk rá, a szövegek első
sorban kronologikus elv nyomán kerülnek 
egymás mellé. Ennél fontosabb és proble
matikusabb kérdés, hogy mi alapján válo
gatták be az egyes szerzőket az antológi
ába, milyen szempont szerint minősíthető 
egy 16-19. századi alkotó székelynek a 21. 
század távlatából, és milyen szempontot 
érvényesítettek e tekintetben a szerkesz
tők. Azt látjuk ugyanis, hogy az egyértel

műen a történelmi Székelyföld valame
lyik településén született vagy elhunyt 
költők mellett vannak olyanok, akikről a 
könyvben rendelkezésünkre álló adatok 
alapján nehezebben indokolható a Régi 
székely költők című antológiába való beke
rülésük. Megjegyzendő, hogy a születési 
és elhalálozási helyet objektív, ellenőriz
hető szempontként jelöltem meg, de ma
radéktalanul ez is csak a székelyföldiség, 
nem pedig a székelység bizonyítéka lehet. 
Kétségtelenül minden szerzőnek van va
lamilyen szoros vagy kevésbé szoros kö
tődése a Székelyföldhöz, székelységhez, 
de túlságosan sokszínű társaságról van 
szó ahhoz, hogy könnyedén ugyanazon, 
a székely identitás egy-egy hordozójaként 
határozzuk meg őket. A kötet szerkesz
tői erre nézve nem nyújtanak biztos tám
pontokat, az Utószó helyett alcímet viselő, 
versek után beiktatott rövid szöveg ref
lektál erre a problémára. Azonban több
nyire azokat a -  fentebb már jelzett -  kér
déseket veti fel, amelyek az olvasóban is 
szép lassan felmerülhetnek, de az egyér
telmű válaszok vagy a végül érvényesített 
szelekciós szempontok feltárása itt is hi
ányzik.

G1 SZÉKELY KÖLTŐK
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Ebben az értekező szövegrészben jele
nik meg egy zárójeles gondolat, ami to
vábbi kérdéseket vet fel: „E költők néme
lyike maga is székelynek vallotta magát”. 
Ez pedig azt feltételezi, hogy a többség 
nem. Felmerül tehát a kérdés, vajon mi 
indokolja hogy az olyan szerzők, akik 
nem vallották székelynek magukat, be
kerüljenek a kötetbe, vagyis hogy a szer
kesztői elgondolás szembe menjen egy 
adott alkotó öndefiníciójával.

A legkézenfekvőbbnek az tűnik, hogy
ha egy kanonizációs, hagyományterem
tő gesztusként közelítünk a kötethez. Ez 
esetben arra számítunk, hogy egy olyan ív
vel találkozunk a szövegek áttekintése so
rán, amely egy adott közösség múltjának, 
gondolkodásának, érzelmeinek, fontosnak 
talált értékeinek művészi lenyomatát adja. 
Ha ilyen törekvésként értelmezzük, a ma
gyar irodalomtörténet-írói hagyományt is 
figyelembe véve, kevésbé tűnik fontosnak 
az adott szerzők etnokulturális hovatarto

* íá  lathatatlan
collegiorri criticai

rovata^
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zása, sokkal inkább a fent említett kompo
nensek, amelyek azt a bizonyos ívet adják, 
játszanak közre. Gondoljunk csak a barokk 
hőseposz-szerzőnkre, a máig a nemzeti ká
non egyik alappillérét képező Szigeti vesze
delem szerzőjére, Zrínyi Miklósra, aki hor- 
vát bán volt. Azt látjuk például az eposz 
esetében, hogy az adott kötött antik műfajt 
oly módon tudja átültetni egy keresztény 
értékrendbe és magyar történelmi hori
zontba, hogy a közösség öndefiníciójának 
és a közösségi emlékezetnek alapmunkájá
vá váljon. Ez indokolja tehát azt, hogy egy 
horvát szerző a magyar irodalmi kánonba 
úgy kerülhet be, mint egy műfaj legjelen
tősebb művelője.

Az általunk vizsgált kötet rendkívül 
heterogén, néhány szövegben tematiku
sán is megjelenik Székelyföld vagy a szé
kelység, de leggyakrabban csak említés 
szintjén. Alig néhány klasszikus értelem
ben vett hazafias vers vagy a székelysé- 
get tematizáló költemény kap helyet hen
ne. Zsoltárfordítástól névnapi köszöntésre 
írt kalligramig számos műfajú és témájú 
költeménnyel találkozunk, amely bizonyos 
szempontból a kötet nagy értéke, ám ha 
kanonizációs gesztusként közelítünk hoz
zá, akkor ez a heterogenitás nem szeren
csés. Nem szerencsés abban az értelemben, 
hogy nem bizonyítja, hogy az egyes szöve
gek immanensen magukba foglalnak olyan 
értelemalakzatokat, gondolatokat, értéke
ket, amelyek valamilyen módon a székely
ség múltjának művészi megvalósulását ad
nák. Emiatt sokkal inkább úgy érezhetjük, 
hogy egy mesterséges (székely) kategóriába 
helyeződnek bele az egyes költők.

Ez a (mesterséges) székely kategória 
megteremtése azért tűnhet problémás
nak, mert nem reflektál arra a különb
ségre, amely a mai székely identitás és 
az Unió Trium Nationum során élő szé
kely identitás közt fennáll, ez utóbbi 
ugyanis nem etnokulturális identitás, 
mivel az Unióban résztvevő nációkat el
sősorban nem az eltérő nemzeti kultúra, 
hanem a magyar királytól kapott privi
légiumok, politikai intézményeik és osz
tályhelyzetük különböztette meg. A kü
lönbség figyelmen kívül hagyása pedig 
azért különösen megtévesztő vagy ve
szélyes, mert az antológia egy olyan idő
ben, társadalmi és politikai kontextus
ban jelenik meg, amelyben a fogyasztói 
kultúra elemei külön hangsúlyt fek
tetnek a kortárs magyar politikai pár
beszéd által szimbolikus térré avatott 
Székelyföld, székelység autenticitásának 
kihasználására.

Annak ellenére, hogy egy rendkí
vül értékes, sokszínű szövegkorpusz na
gyon precíz filológiai kutatás utáni pon
tos közlésével van dolgunk a Régi székely 
költők című antológiában, ha nem tud
ja függetleníteni magát ettől a székely- 
ségre építő piaci logikától, a hagyo
mány feltárása helyett egy reflektálatlan 
identitásfélreértést generál.

Régi székely költők. Hargita Kiadó- 
hivatal, Csíkszereda, 2014.
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HELIKON

BODA EDIT

Bo szerzetes útja a biciklivel
1 .
A dombok fölött
Bo lába alól nem fogy ki az út, folyton 

lépdel, s ekképpen pedál nélküli bicikli
jének kerekei gurulnak. Száguldozik a 
dombokon, mintha csak repülne a bok
rok, fák és virágok fölött. A madarak 
mindig az ő htjával megegyező' irányban 
haladnak.

Honnan ez a kezdet- és végnélküliség? 
Honnan a kerék kereksége? -  Fölösleges 
kérdések, Bo azt hiszi.

A szél útiránya is azonos a Bóéval és 
a madarakéival. Keletről tartanak nyu
gat felé. Az állandó egyirányú szél miatt 
meggörbült fák élő útjelzőkké váltak.

1 .

három madár az égen 
idelent két kerék 
a harmadik bennem forog

2 .

nem ismerem ezt a vidéket 
lakatlan tájak ezek 
fütyörészik a gond

3.
a domb dombot fial
a szél szelet ellik
én csak a csillagokra várok

II.
A madaras tónál
Eldobja a biciklijét, bele a magas fűbe. 

Először a fa alatti magányos szekrényt 
vizsgálja meg, mely reménytelenül kínál- 
gatja porréteggel belepett dolgait, a pár fel- 
bontatlan konzervet és üres dobozt. Kinek 
kell mindez? Árva ez a szekrény, még a 
pókok is elkerülik, olyan sötét és időtlen 
üreg. Jobb volna bele se tekinteni. Ha leg
alább színe volna, de még az sincs neki.

Végül Bo csak otthagyja valahogy a 
szekrényt, melyben mintha saját múltját 
látta volna viszont: gyermekkora törede
zett napjait, gyermekkora sírását, ami
kor folyadék helyett homok pergett a sze
méből -  befele a mellkas irányába, ahol a 
sivatagi viharban egy egészen eleven szív 
kucorgott.

Figyelme most már a tóra irányul, me
lyet dús növényzet ölel körül. Nem, ez a 
rücskös tó nem magányos. Van benne va
lami nyugtalanító, talán a víz örök vál
tozékonysága teszi, vagy esetleg a ta
von billegő fehér csőrű, fekete tollazatú 
hatalmas madarak miatt érzi ezt így. 
Az élet árnyképei ezek, a tátogó csőrök jö
vőbe nyíló ablakok.

Bónak itt most hosszabb időt kell eltöl- 
tenie, biciklije talán évekig rozsdásodhat 
a földön, néha csillagfényben.

1.
ezek az árnyékok 
emlékeztetnek valamire 
s mind hozzám beszélnek

2 .

hová úsztok fekete madarak 
tollruhátok alatt az élet 
hozzátok bújnék

3.
bár félelmetes ez a tó 
bár embert nem találtam itt 
állj meg mégis idő

III.
A  k ü lön ös a la k ú  sz ilvák

Mikor a titokzatos tótól és a feke
te madaraktól végre meg tudott vál
ni, Bo fogta a biciklijét, és újra elindult. 
Éppen a domboldalon kaptat felfele, 
amikor tehénbőgésre lesz figyelmes, az
tán hamarosan meg is pillantja őket. 
Legelgetnek. Két gyermeket is lát, egy 
fiút meg egy lányt, aki a teheneket őrzi. 
Odaérkezik hozzájuk. A földön egy ró
zsaszín kendő, rajta különös alakú gyü
mölcsök.

— Mik ezek? -  kérdezi Bo.
— Szilvák — válaszolják a gyermekek.
— Szilvák?! -  csodálkozik Bo, majd egé

szen közel lépve a kis halomhoz, megsza
badul biciklijétől, leül a földre, s kivá
laszt egyet a rendkívüli gyümölcsökből. 
Alakra leginkább a körtére emlékeztet, 
csakhogy ennek a szára a körtéével el
lenkező végen található. Puha és hamvas 
gyümölcs.

A két gyermek csak áll, nézi a tudat
lan szerzetest. Hátuk mögött egy szilva
fa ontja virágait, a szirmok közül néhány

mindig magasra röpül a meg-meglóduló
széllel.

Bo sokáig nézi a gyümölcsöt.

1.
kié ez a föld 
kié a szilvafa 
homályos tükör

2 .

most virágzik a fa 
s máris alatta a gyümölcs 
kinek hihetnék

3.
körtére gondolok 
szilvát tartok kezemben 
vihogó kék tehenek

IV.A
Es újra a dombokon
Semmit sem lehet elhagyni, leten

ni vagy eldobni. Makacsul kötődik hoz
zánk mindenféle dolog. Ha új biciklit sze
rez is Bo, azért a régit viszi magával a 
hóna alatt, esetleg a hátán. Újabban egy
kerekűvel teker árkon-bokron át. Hátat 
fordít, mindig csak hátat, hallgatagon 
megy a végeláthatatlan dombok fölött. 
Elnehezült teste, görbe gerince beletörő
dik az idő múlásába. Mindig van újabb és 
újabb guruló masina, addig-addig, míg
nem egészen elborítják a kerekek.

1.
most tél van 
mégis nyári a dörgés 
holnap hűlt helyem

2 .

kalapom fényezi a nap 
fű csapkodja ruhám szegélyét 
apró harangvirág a tájban

3.
kéreg fölöttem: fekete madárraj 
hallom már a város avas zaját 
ércbe öltöznek ott még a fák is
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FARKAS WELLMANN ÉVA

Közösen indított történet
Fiatal szerzők antológiáját kézben 

tartani, úgy gondolom, minden idők- 
ben okozhatott némi izgalmat az iro
dalom kedvelőinek. Már csak azért is, 
mert szinte biztosra vehető, hogy egy-egy 
ilyen, átgondoltan szerkesztett kiadvány 
szerzó'i közül fognak kikerülni az elkö
vetkező' idő meghatározó alkotói, vagy 
legalábbis egy-két névre majd komolyan 
érdemes lesz odafigyelni. Általában adott 
egy szempont: területi, műfaji, korszak
beli vagy teljesen más -  és kezdődhet is 
a találgatás: ebből a felhozatalból (mely
nek az egyes tagjai nagyjából egyazon 
eséllyel indulnak a megjelenéskor) vajon 
ki milyen irányba indul tovább, és milyen 
sikerrel boldogul majd a továbbiakban?

A kezdeti öröm után, mely ebből, a né
miképp előítéletes elképzelésből fakadt, 
rá kellett jönnöm, hogy közel sem ilyen 
egyszerű a képlet: a Mozdonytűz című 
gyűjteménynek -  mint önmagában ál
ló könyvnek -  nincsenek felvállalt szem
pontjai. Antológiák esetében -  ha ma
napság már le is mondunk mindenféle 
csoportosulás vagy nemzedéktudat kere
séséről — azért mégiscsak igyekszünk fel
lelni valamiféle körülhatároló szándékot, 
amely épp ezeket a szerzőket válogatja 
egybe. Most nem könnyű a dolgunk, mert 
a Mozdonytűz alkotói között az 1977-ben 
születettől a 90-es évek gyermekeiig ter
jed a skála, lírikustól a prózaíróig, az ép
pen csak egy-két erdélyi folyóiratban 
publikálótól a többkötetesig. (Adorjáni 
Panna, a kötet egyik szereplője vall
ja egy, az Eirodalomnak adott interjújá
ban a kiválasztottakról: „olyan alkotók, 
akik jelenleg fiatalnak és izgalmasnak 
számítanak”. Megjegyzendő itt, hogy so
kan vannak, lehetnek olyanok, akikre ez 
a jellemzés minden további nélkül ráil- 
lene.) És a fiatal jelző, amelybe egyedül 
kapaszkodhatunk a kötet címéből, sem 
ugyanazt jelenti minden szerző esetében, 
másfelől a cím és az alcím (hiánya) is el
hallgatja, hogy ezek a szerzők nem a tel
jes magyar nyelvterületről származnak, 
hanem történetesen Erdélyhez kötőd
nek. Pedig ez akár szempont is lehetne. 
Mindenesetre, egy előszó számos felme
rülő kérdésnek elébe mehetett volna.

De mert ezen fiatal írók tizennégyes 
csoportját mégiscsak elénk tárták, még
pedig két, ifjú szerzőket nagy lelkiisme
retességgel gondozó kiadó együttes ösz- 
szefogásával, valószínű, hogy a szövegeik 
magyarázatot nyújtanak majd az együt
tes szereplésre. Lássuk.

Az nem is kétséges, hogy ezeknek a 
szerzőknek a téma jelenti a legkevesebb 
gondot, s ugyanakkor határozott hang
ütéssel, könnyed módon szólalnak meg. 
Meglehetősen hamar szembeötlenek 
olyan különbségek, amelyeket első lá
tásra könnyen a nemzedéki különbségek 
számlájára írhatunk, főként a líra háza 
táján. Mert míg például André Ferencnél 
a lazának ható kocsmalíra dominál vagy 
Győrfi Kata saját költészeti iránylehető

ségeit igyekszik számba venni, Dimény- 
Haszmann Árpádnál elmélyült család
versekkel találkozhatunk. De csakhamar 
kiderül, hogy nemcsak generációs tekin
tetben jelentkezhetnek eltérések. Ne sza
ladjunk azért mégse át az imént kiemelt 
szerzőkön.

André Ferenc,, akit leginkább slam- 
poetry-estekről ismerhetnek korosztályá
nak tagjai, a legfiatalabbak közül való. 
Ennek ellenére, s talán épp a slam felsza
badító hatásának köszönhetően, rendkí
vül letisztultak a szövegei, tudatos verse
lő. A Gyalog(x), a Körséta és az Életszag 
című darabokból jól látszik, hogy André 
számára nem megerőltető az írás -  arra 
kell majd figyelnie a jövőben, hogy ezt a 
frissességet fenn is tudja tartani.

A vele egyidős Győrfi Kata eseté
ben kevésbé lehet érzékelni a határo
zottságot, sokkal inkább az útkeresést. 
Néhány kötött formában írott vers min
den bizonnyal jót tenne a költészetének. 
Az ott megtanult ritmus később részben 
a szabadversekben is kamatoztatható 
lenne, másfelől a korlátok betartása se
gíthetne abban, hogy a gondolatok össze
szedettek maradjanak. Ötletei figyelem
re méltóak, megérne tehát egy kalandot 
a kötött forma világa.

Dimény-Haszmann Árpád nagy ta
pasztalattal rendelkezik már a költészet 
terén; némi előnnyel is vádolható a többi
ekkel szemben. Ezúttal családversei a ki- 
ugróak -  úgy tűnik, ez az irány nagyon 
kézenfekvő számára. Anya-, kislány- és 
apavers is van itt, mindegyik a neki járó 
komolysággal és mélységgel íródott. (Nem 
mintha ez az irány általában elhanyagolt 
lenne az utóbbi idők kortárs költészeté
ben.) Nem tudni, hogy önterapeutikus 
igény vagy a kísérletezés vágya hívta lét
re ezeket a költeményeket, de minden
képp megérdemelné a folytatást.

Egy kicsit átlépve a másik műnem vilá
gába: a prózában majdnem egyenletesen 
erős mezőnnyel van dolgunk. Noha csu
pán egy novellával van jelen, mégis úgy 
tűnik, Potozky László az, aki a jelenlegi 
felhozatalból legtöbbet tud az elbeszélés 
fortélyairól. Három részre tagolódó törté
netmontázsa (Három) biztos kézzel szövö
geti a cselekményszálakat: a viszonylag 
rövid szövegegyüttes olyan utalásrend
szerrel operál, ami nemcsak a nagyfokú 
tudatosságot jelzi, hanem azt is, hogy itt 
egy kész író beszél hozzánk, aki már ki
járta  a mesterség inaséveit. Ráadásul 
még azt is elhiteti velünk, hogy komoly 
élettapasztalata van. Akár elhisszük ne
ki, akár nem, biztos, hogy hiteltelensé- 
gen nem fogjuk rajtakapni. (Ahogyan az
óta könyvalakban megjelent műveiben is 
csak nagyítóval.) Innen már a nagyobb 
struktúrák felé vezet az út, és nagy való
színűséggel Potozky maga is érzi ezt.

Adorjáni Pannánál nagyon mai, sőt, 
már-már posztmodern díszletekkel ta
lálkozni, melyek mögül valahogyan még
is minduntalan kibukkan a szenvedés.

* Erdélyi Híradó Kiadó 4 Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy 
■ Fiatal írók Szövetsége

Szövegeit bátran ajánlanám olyan közép- 
iskolások számára is, akik csak óvato
san ismerkednek a tankönyveken kívüli 
irodalom világával. Megszólalói ugyan
is feltehetően ebből a sérülékeny korosz
tályból kerülnek ki, és hátborzongató dol
gokat mondanak a világról. Azt hiszem, 
neki még az egészen fiatalok is elhinnék.

Papp-Zakor Ilka történeteinek ab
szurd morbiditása olvasmányosság mö
gé rejtőzik, és nagyon komótosan, fokoza
tosan adagolja magát. A gyűjteményben 
szereplő két novellának (Hús, Édesanya 
könyvesszobája) sok közös eleme van, 
mégis mindkettő másképp hökkent meg: 
a perspektíva, illetve az érzelmi hozzáál
lás különbözősége okán. Ilyen csekély szö
vegmutatványból kiindulva messzemenő 
következtetéseket nehéz lenne tehát le
vonni a tartalmi jellegzetességek alapján; 
viszont mindenképpen előremutatnak 
ezek a szövegek. Á történetekről vétek 
lenne részleteket elárulni: ugyanis éppen 
felépítettségükben hatnak az olvasóra.

A vele nagyjából egykorú Láng Orsolya 
prózája szintén rendkívül érett, átgon
dolt. Kár, hogy tőle is csak egyetlen no
vellát válogattak a gyűjteménybe. Van 
viszont néhány olyan vers, amely becsü
letére válhatna jó tíz évvel idősebb pálya
társainak is: a Kikeményített szavak vagy 
akár a Képvesztés is nagyon komolyan ve
endő lírai darabok.

Serestély Zalántól is egyaránt olvasha
tunk verset és prózát. Az az egy novella, 
amit tőle szerepeltet az antológia, A lep
ke és a múltügyelők, leginkább arról győz 
meg, hogy Serestély sokat tud már a kü
lönböző elbeszélői technikákról, hogy lát 
is fantáziát ezek ötvözésében, viszont — 
talán épp az ebből fakadó túlzsúfoltság 
miatt -  mintha elvesztené a kapcsolatot 
olvasójával. Az itt felsorakoztatott, rész
ben mágikus-realisztikus történetelemek 
még egy sokkal tágabb elbeszélői keretet 
is bőségesen kitölthetnének. Három ver
sében viszont ugyanez a szerző már jó
val könnyebben boldogul: ebben a pilla
natban úgy tűnik, a líra testhezállóbb 
Serestély számára. És egy későbbi pilla
nat (a mostani, amikor már egy kötet is 
köthető a nevéhez) is csak megerősít eb
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ben a tudatban. Bár természetesen nem 
kötelező a választás, még számtalan út 
nyitott az ifjú szerző számára.

Váradi Nagy Páltól sokan olvasnánk 
örömmel a Lakótárs macabre című novel
lához hasonlókat. A kaszás-csuklyás la
kótárs alakjából, kalandjaiból következő 
félig morbid alaphangot fanyar humor
ral oldja, s ez egyfelől nagyszerűen segíti 
a befogadást, másfelől viszont nem megy 
a minó'ség rovására.

Kötetérettségró'l tanúskodnak Kulcsár 
Árpád versei is, s külön érdemük, hogy 
kilátnak önmagukból: eljutnak oda, hogy 
a ragrímes megoldásokat parodizálják, 
vagy önironikusan forduljanak témáik
hoz. Példának okáért, a nem használt és 
emiatt felfüggesztett mobilkártya eseté
ről szólva e kettő ötvöződik: „Nem küld 
világba sok ezernyi egység, /csönd szo
rítja meg renyhetegség / a teret, tehát a 
renyhe tagság / alól kivont a hallgatag- 
ság.” (0755-660522).

Varga László Edgár azoknak a szerzők- 
nek a szűkebb csapatát erősíti, akiknek 
a Mozdonytűz előtt már megjelent köte
tük. Tőle származik az antológia címe is. 
Az itt szereplő öt versben egyetlen sor sem 
fölösleges, és nem helyettesíthető mással. 
Varga úgy ír viszonylagos szabadverseket, 
hogy mögöttük érezhető a formaérzék, 
a mértéket tiszteletben tartó alázat és a 
megkérdőjelezhetetlen tehetség.

Sokkal szabadabbak a versei Visky 
Zsoltnak, a szó formai értelmében. Kicsit 
ki is lóg a sorból egészen sajátos versnyel
vével, amely azonban közelről sem tapo- 
gatódzik már, a megfogalmazás csapása
it keresve. Visky rendkívül korán kezdte 
a versbeszélést, és ez meg is látszik min
den szövegén. Két kötetet tudhat maga 
mögött, de joggal és reménnyel lehet vár
ni tőle újabbakat.

Horváth Előd Benjámin és Székely Örs 
szövegeivel kapcsolatosan nem könnyű 
állást foglalni. Mindkettejüktől két-két 
szöveg került az antológiába, előbbitől 
hosszúversek, utóbbitól novellák -  azon
ban egyikük hangján sem érezni még 
az összetéveszthetetlenséget. Meglehet, 
ez az esetleges terjedelmi korlátoknak 
is betudható: mivel az egyes darabok vi
szonylag hosszúak, a merítés nem lehe
tett túlságosan mély. Az sem derül ki, 
hogy Székelynél más történetek is ennyi
re (túlzottan) mozaikosak-e.

Nem lehetett egyszerű dolga a szer
kesztőnek, de továbbra is érdekelnének 
a munkálat közben felmerült gondola
tai, szempontjai. Ezek a fiatal alkotók 
mindannyian megérdemelték a kötet
be kerülést, viszont egyetlen közös neve
zőt valóban nehéz lenne meghatározni. 
Valószínűleg az elkövetkező évek eldön
tik majd, hogy ennek a közösen indult 
történetnek mely szálai fognak megerő
södni, hogy aztán meghatározóvá nőjék 
ki magukat a kortárs irodalom cselekmé
nyében. Kétségtelen: van bizonyos bájos 
varázsa ennek az állapotnak.

Mozdonytűz. Fiatal írók antológi
ája. Erdélyi Híradó Kiadó-Előretolt 
Helyőrség Szépirodalmi Páholy- 
Fiatal írók Szövetsége. Kolozsvár- 
Budapest, 2014.

CSEH KATALIN

Történések

I.
Megyünk az utcán 
sorban egymás után 
hangtalanul 
Csöndné csemetéje 
bömbölni tanul.

II.
Nyílik egy ablak 
csukódik egy ajtó 
valaki elment 
valakit várunk 
az időnek dőlünk 
mindig háttal állunk

III.
Emlékszel még a rózsákra 
kisasszonypapucsra 
oroszlánszájra ?
Virágoskert egy régi 
ház mellett 
emléke nálam ... 
félig még benned...

IV.
Bizalmad hamar utol ér 
majd megáll szívem közepén 
fehér botod koppan a földön 
fölemelhetném van hozzá közöm?!

V.
Szerelem -illúzió 
illúzió-infúzió 
sietve adagolják 
átjárja mindened 
kábultan fekszel 
s nincs már ingered

Portré

Eszembe jutottál megint anyám 
kalapos portréd nyári délután 
azt a képet őrzöm az a kép te vagy 
mosolyod kislányos zavartságod 
derű géze mögött szomorúságod...

Megérzés

Nem voltam jó passzban aztán 
haza mentem az üres lakásba 
és arra gondoltam hogy szeretni foglak 
amikor megérkezel felsőfokon vagyis

nagyon
de nem sikerült mert csak elfogadni

tudlak
szeretni úgy nem ahogy a romantikus

filmekben
teszik a mindig gyönyörű ápolt nők és a 
kifogástalan modorú jóképű férfiak 
szeretem nemszeretem szeretem

nemszeretem
inkognitóban át a telkeden...

Sejben Lajos: Karok

Állomás

Valami elmúlt végérvényesen, 
sebhelye itt virít a szívemen.
Nem fáj, már nem is sajog, 
újrafáslizzák mégis angyalok.

Minden csak lenge ruhás álom, 
átlibben, lásd, a világon...
Mi marad a nyomában?
Izzadt párnák az ágyban. 
Rivaldafényben rám vár a porond: 
bohóc vagyok vagy csak bohóckodom? 
Ezen töprengek, gondolkodom, 
mielőtt lassan elkárhozom.

Csend

Bennem ül a csend 
velem született 
s ha majd meghalok 
kimenekíti belőlem 
az utolsó szemvillanás.

Villamosút

Csilingel a villamos, suhan velem 
a város kopott, lehangoló terein át 
a kora reggeli félhomályban.
Mindennapos út ez,
emlékeztet az elmúlásra,
az ismeretlenre, a szokatlanra,
arra ami még rejtély és csupa sejtelem.
Kibámulok az ablakon,
látom az álmosan téblábolókat
vagy éppen sietőket...
Hova tartunk, meddig és miért?
A következő megállónál kiszállok, 
pedig még szívesen ülnék a villamosban, 
csak úgy mint a puszta létezésben, 
nem a hétköznapiban,hanem 
az általános emberiben, 
a halandóéban, akiben a várakozás 
tartja ébren a lelket és soha nem

a megérkezés.

Csilingel a villamos, suhan velem, 
öröklétben mindig ideiglenesen?
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SZŐCS ISTVÁN

A harmadik -  a nem az igazi
Abszurd, abvágd
Nem apád!

(Bözödi, Páskándi stb. után szabadon)

Már jóval a háború előtt, a korszakot 
nagyon mélyen ismerők megírták, hogy 
a XX. századnak három nagy, saját mű
faja van: a detektívregény, a pamflet és 
a jazz, azaz dzsessz. Azonban ez a har
madik inkább csak utal a jelenségre, de 
nem írja le. Való igaz, a dzsesszzenészek 
gesztusai -  gesztikulációi - , arcjátéki és 
előadásmódjuk, bizonyos műfogásai -  vá
ratlan fordulatokhoz folyamodó rögtön
zések, például -  tartalmazzák azt, ami
ről szó lenne az alábbiakban, amit igen 
gyakran abszurdnak, abszurdizálásnak 
még gyakrabban groteszk (izélésnek) 
neveznek, -  sokan úgy vélik, hogy a 
filmburleszk (és persze: börleszk) robba
násszerűen elszaporodott porontyairól 
van szó akkor is, ha nem a moziban for
dul elő.

Leginkább a szórakoztatóiparban te
nyészik, music elnevezés alatt, s e szó 
jelentése ma már nemcsak „zene”, ha
nem „zenélés”, méghozzá látványos keret
ben végzett zenélés, amit minálunk ál
talában „könnyűzenei hangversenynek 
mondunk”, de „odaát” már gyakran üz
letzenének vagy zeneüzletnek neveznek, 
biznisz-zenének. Evvel be is lehetne ér
ni, ha csak ezeken a népszerű hangver
senyeken jelentkezne. Ám -  s ez igazán 
jellemző rá! — jelen van a másik szélen is: 
a nagyon intellektuális és kevesek által 
„értett” (helyesebben méltányolt), ezoteri
kus, esetleg pszichodélikus irodalomban 
és az atonális zenében. Hogy mi a kap
csolata a nonfiguratív képzőművészet
tel, azt itt kilátástalan lenne bolygatni. 
Leghelyesebb stílusnak, modornak tekin
teni?

Mint ilyennek azonos jellemzői vannak 
a legközönségesebb vásári szinten és leg
felül, a hiperintellektualista szuper szno
bizmusnál is. Az első a szépségnek mint 
igénynek s egyáltalán, mint esztétikai 
kategóriának az elvetése. Ez azért elgon
dolkoztató, mert e stílus megteremtői a 
mozivásznon -  zseniális, nagy művészek 
voltak... (elég Chaplin nevét említeni!).

Másik jellegzetessége e kifejezésfor
mának, hogy nem válogat! Pedig minden 
kultúra „kiválogatással”, választással, 
kiküszöböléssel és bizonyos fokú belterjes
séggel kezdődik. Ezzel szemben ez a leg
gyakrabban és legkényelmesebben gro
teszk nek nevezett látás- és kifejezésmód a 
minél nagyobb elegyességre törekszik.

A groteszket nem a művészettörté
net által eredetileg használt értelemben 
mondogatják -  vagyis nem a föld alatt 
rejtőzködő, majd a reneszánsz által újra 
felfedezett régi római díszítőművészetből 
levezetve, inkább a középkori építészet
nek egy sajátos „fogásából”: a nagyobb 
épületelemek összeillesztésénél, pillérek, 
pillérkötekeg, támfalak, boltívek találko
zásánál keletkező, a falfestészet számára

érdektelen hézagok, üregecskék zugok, a 
szakralitás szempontjából nem ajánlott 
felületek, a grották kitöltéséből... E zu
gokba, üregekbe alakokat szorítottak be
le, olyan szobrokat, amelyek arányai a 
természetestől, harmonikusságtól, sőt a 
normalitástól is eltérni kénytelenítettek: 
púpos, görcsös test, óriás fej, kidülledt 
szem, hatalmas pofa vagy orr: diszhar
mónia, plasztikai „disszonancia” jelle
mezték ezeket, s ennél fogva nem is lehet
tek pozitív tartalm ak hordozói, ördögök, 
kísértetek, a vallás ellenségei, idétlen 
torzképek voltak! S éppen a dzsessz-mu- 
zsikusok parodisztikus, meghökkenteni, 
legalábbis meglepni szándékozó, az idők 
múlásával elhasználódott, sablonossá vá
ló gesztikulációk erőltetésével esztétikai 
funkcióit elveszítette. Úgy is kifejezhet
nénk, hogy a játékosság, a tánc, a művé
szi „akrobatika”, a burleszk egyszerűen 
infantilis hülyéskedéssé züllik; elképesz
tő mennyiségben özönvízként ömlik a 
tévéműsorok „szórakoztató” adásaiból, 
megnyíltak a biznisz mjúzik csatornái és 
sehol egy Noé-bárkája!

Ez van populáris szinten. A magassá- 
gos megfelelésnél inkább az abszurdot 
hajtogatják a groteszk helyett. (Ma is ír
tam két kis »abszurdot.«” -  dicsekszik a 
hiperkulturált költő.)

Ez azonban megfelel a pop-igényszint
nek is annyiban, hogy a szép és hason
ló „ismérvek” iránt nemcsak közönyös, 
hanem ellenséges is. A szépség fogal
mát a giccsel azonosítja; ugyanakkor a 
popszint merészen vállalja a giccset is, 
ha eléggé -  ordító! A két szint társadal
mi helyzetét egyaránt jellemzi, hogy kri
tikán kívüli! Lent kritika helyett a rek
lám működik, de az is hamar belefárad, 
odafent pedig az, amit mellé-beszélésnek 
hívhatnánk, ha ez a kifejezés nem volna 
már másra kisajátítva. Kezdetben még 
voltak konzervatív kritikakísérletek, ám 
ezeket az ideológusok leterrorizálták. 
Ma az abszurd műalkotások kapcsán 
megnyilvánulnak ugyan teoretikusok, 
ám vagy nem értékelnek, csak „asszoci
álnak”, vagy himnikus semmitmondásba 
fulladnak.

Megoldás csak egy volna: előven
ni a huszadik század derékig tartó film- 
történetét és azt játszani -  ingyen! 
A groteszkistákat és az abszurdoidokat 
csak akkor megfizetni, ha hallgatnak...

Enni, míg éjfélt üt 
az óra...
Valaha a szakácskönyvek inkább 

csak a humoristákat foglalkoztatták. 
„Végy hat tojást és tizenkét szem Capri- 
bogyót...” -  általában így kezdődtek a 
receptek, mire a humorista: „Honnét ve
gyek állandóan hat tojást, és egyáltalán,

milyen alapon tegez?” A háziasszonyok 
ceruzavégekkel iskolai füzetlapokra má
solták a recepteket. A szakácskönyveket 
csak ínyenc irodalmárok ajánlgatták egy
más figyelmébe. A legsikeresebb az volt, 
amely felveti a kérdést: Mit tegyünk, ha 
váratlan vendég érkezik és nincs semmi 
otthon! A válasz: menj be a kamrába és 
akassz le egy ürücombot.

Ám most nem ilyen vidám történetek
ről akarok emlékezni, sem olyan szomo
rúakról, hogy miként jutott a családunk 
egy szebeni diórudacska nevű páratla
nul egyedi sütemény receptjéhez, ennek 
meséje a Donyec-medence szénbányái
hoz vezetne, és egy Ilse nevű szász leány
ka buksi fejéhez; és azt sem tartom érde
kesnek, hogyan lettem én magam is egy 
mély erdélyiségű szakácskönyv társ-szer
zője és szerkesztője, amit még angolra 
is lefordítottak és az Óperenciás tenge
ren túl is megjelentettek, holott ezernyi 
könyvismertetéssel, színikritikával s ha
sonlóval sem jutottam soha messzibbre a 
harmadik határnál.

Amit ma érdekesnek tartok, hogy egy 
idő óta mennyire elszaporodott nem is a 
szakácsművészetről szóló riportok szá
ma, hanem az evésró'l mint olyanról.

(Közben pedig hova tűntek például a 
nagy pincérek? Általában magasak vol
tak, kopaszodók, orvosprofesszorokra em
lékeztettek és nevelték a vendéget... Jó 
negyven esztendővel ezelőtt, Pozsonytól 
Szebenig... Például, amikor Temesváron 
a Carlton-1 még Partizan-nak hívták, be
megyek s az étlapról lenézve, rendeltem 
nyúlcombot vadasan. Amikor kihozták, a 
tányér szélén volt egy karika citromsze
let is, rajta vörös áfonya. Félretoltam a 
tányér szélére, s akkor fölöttem megszó
lalt egy mély, szuggesztív hang: „Tessék 
a vörös áfonyát a villával átpasszírozni a 
citromszeleten és összekeverni a mártás
sal.”)

Egy idő óta egyre több pincér, sza
kács, kukta, hentes, cukrász és birka
nyúzó meg pulikutya jelenik meg a tévé 
képernyőjén, de soha egy témát befejez
ni nincs alkalmuk, mert a kamera ugrik 
tovább, az imént meg bégető birkák vére
sen, fölhasogatva kampókon csüngnek, 
hosszú sorokban, üstökben fröcsköl a le- 
vük, és faluturizmus vagy csak néprajz, 
iskolaavatás vagy óvodaszentelés, mi
niszterekkel vagy bankigazgatókkal te
li termekben sütnek és főznek, és pultok
ra halmozzák a húst, a paprikát, a tojást, 
tyúkokat vágnak, és járművek torlód
nak ennivalóval tele, és mindenki nyi
latkozik, eszik és méltat, kora reggeltől 
az éjszakai adásszünetig; úgy, hogy bele
nyilall az emberbe a félsz: minek e nagy 
tálalás, csak nem azért, mert rövidesen 
odajutunk, hogy egy tisztességes ebéd 
épp olyan nagy élmény lesz számunkra, 
mint például egy oroszlánvadászat, vagy 
legalábbis egy hétvége a Mont Blanc ol
dalán?

Vagy csak pukkasztani akarják az em
bert? Egyes gyerekeknél észrevettem, 
undorral fordulnak el a képernyőtől. És 
már én is azt tervezem, hogy bicsérdista 
leszek... Nyers növényi koszton élő és po- 
ligám.

Ez is hősi erdélyi örökség, hm?
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Pynchon és a pátosz
KECSKÉS TAMÁS HUNOR

Egy baj van: Pynchonnek nincs szük
sége pátoszra.

Szóval, adott egy szokványos Thomas 
Pynchon-képlet, aminek az egyik ál
landója a szerteágazó detektívtörténet, 
a másik pedig a mindent átható para
noia. Ebbe kerülnek bele a változók, az 
idó és a helyszín, ami jelen esetben a 70- 
es évek Kaliforniája, továbbá a szerep
lők, a nyomozó, hippik, hivatalos szervek/ 
részlegek, titkos ügynökségek, különféle 
maffiák, szubkultúrák, az utcák vagy ze
nekarok bandatagjai. A képlet úgy műkö
dik, hogy a legváratlanabb módon teremt 
kapcsolatot a felsorolt alakok között, vi
szony- és érdekhálózatokat szóve köréjük 
-  no meg az olvasó és értelmezése köré. 
Külön mondatban, mert fontos: minden
ki füvezik vagy más tudatmódosító sze
rek hatása alatt van. Elöljáróban ennyit 
a szerző 2009-es Beépített hiba című re
gényéről.

A nyilvánosság elől teljesen elzárkó
zó, interjúkat visszautasító, irodalmi dí
jakat nem átvevő kortárs amerikai író
ról körülbelül 60 éve nem készítettek 
publikussá tett fényképet, de 2004-ben 
kameózott A Simpson család című rajz
filmben, persze papírzacskóval a fején. 
Ezt csak azért, hogy felhívjam a figyel
met a Pynchon-jelenségre: könyvei szá
zezres példányszámban kelnek el, még
is egészen eddig kellett várni, a hatodik 
nagyregényig, hogy valaki adaptálni 
merje. S hogy éppen a Beépített hiba von
ta marihuánafüstbe a nagyvásznat, an
nak az lehet az oka, hogy ez a legegy
szerűbb Pynchon-regény. Ezt úgy értem, 
hogy szerintem ez egy szerelemgyermek: 
amikor valaki azért ír, mert egyszerűen 
élvezettel foglalkozik a karakterekkel, 
és nagyrészt örömet okoz az adott kor
szak megidézése -  ha valaki megírja a 
Súlyszivárványt, a II. világháború regé
nyét, ami bármikor birokra kel mondjuk 
az Ulyssesszel komplexitását, hosszúsá
gát vagy utalásrendszerét tekintve (hogy 
ki kerülne ki győztesen, azt már nem tu
dom), annak megengedett az ilyenszerű 
szellemi önkielégítés.

Viszont a Pynchon egyszerűje azt je
lenti, hogy a regény története alig ösz-

szefoglalható, még egy keresztény mo
tívumokat mozgósító utalásrendszert is 
tartalmaz, a cím is erre vonatkozik, a 
teremtésbe bele van kodólva a hiba le
hetősége. Ha engem kérdeznének meg, 
hogy miről szól a Beépített hiba, ak
kor azt felelném, hogy a felbomlóban lé
vő hippikultúráról, ami a társadalmi 
összparanoia áldozata lett (a regényben 
szó esik a Charlie Manson-féle gyilkossá
gokról, azt ezt követő pánikról), az ehhez 
kapcsolódó hatalmi túlkapásokról és az 
általános bizalmatlanságról a hatóságok 
felé, valamint a mindkét szférát beháló
zó ilyen-olyan maffiákról. Mindezt Larry 
„Doc” Sportello hippiszemüvegén keresz
tül, aki olykor esetlen és komolytalan, de 
nem ostoba, hogy a körülötte zajló moz
gásokat ne vegye észre -  ezeknek egy ré
szét dekódolni is képes, de azt is tudja, 
hogy tenni ellenük nem lehet, talán any- 
nyit, hogy megpróbál kimaradni a nagy 
bulikból: sem az FBI, sem a drogkartel- 
lek vagy a pénzemberek elkötelezett
je nem lesz. De mindig lehet sodorni egy 
spanglit. Vagyis a regény saját témájához 
viszonyulva a komikus-komoly-ironikus 
útvonalat járja be.

Na mármost ebből Paul Thomas 
Anderson, a 2014-es film rendezője a ko
mikus mögött megbúvó komolyságot látja 
meg. Filmje egyszerre (1.) hűséges és (2.) 
elrugaszkodott adaptáció.

(1.) A film kezdetén egy narrátor a re
gény legelső mondatait idézi. Később a 
hang arcot is kap, kiderül, hogy Sortélige- 
hez, Doki egyik barátjához tartozik, aki 
egyébként a regényben egy epizódszerep
lő. A csavar ott van, hogy a film kihang
súlyozza azt a nosztalgia-jelenetet, amikor 
Shasta (Doki volt szerelme, az ő felbuk
kanása majd eltűnése indítja el a bonyo
dalmakat) és magánnyomozónk egy hosz- 
szabb ideig tartó fűhiány idején Sortélige 
tanácsára egy szellemtáblához fordulnak 
segítségért, és az ilyen módon szerzett 
telefonszámon keresztül próbálnak kap
csolatot felvenni egy dílerrel. Majd a film 
végén, a legutolsó jelenetben Shasta így 
beszél róla: „Doki, ő olyan dolgokat tud, 
amiket talán még mi sem tudunk ma
gunkról.” Szóval a narrátor, aki többször 

is a regényből vett idé
zeteket citál, tulajdon
képpen egy médium, 
aki a médiumok, szö
veg és film között köz
vetít. Ez az instancia 
akkor szólal meg, ami
kor az alig követhető 
történetben magyaráz
ni kell valamit, Doki a 
kirakós néhány elemét 
összerakja vagy sze
replőket kell jellemez
ni. Egyébként ezeknek 
a szereplőknek, vagyis 
az őket alakító színé
szeknek köszönhetően 
lesz élvezetes film -

mert azt kétlem, hogy az első megtekintés 
alkalmával bárki is megértené, hogy mi is 
történik. Joaquin Phoenix, Josh Brolin és 
az eddig ismeretlen Katherine Waterson 
biztos pontjai a filmnek. Köréjük épül a 
még kiválóbb mellékszereplőgárda, a re
gény szintén vagy 20 mellékszereplőt moz
gat. Anderson, hogy megkönnyítse a néző 
dolgát, ismert arcokkal tűzdeli a filmet, 
így nem az alig pár percre feltűnő karak
terre, hanem magára a színészre emléke
zünk. Csak néhányuk: Benicio del Toro, 
Reese Witherspoon, Owen Wilson, Jena 
Malone, Maya Rudolph, Eric Roberts, 
Martin Short -  a láttam már valahol őket 
kategória tagjai, jelenlétük kedélyesen 
nyugtalanító.

(2.) Nehéz innen, a 2015-ös Kelet- 
Európából az időben, térben és kulturáli
san távoli amerikai 70-es évekről megál
lapításokat tenni, de számomra úgy tűnik, 
hogy Pynchon és Anderson nem ugyanúgy 
értelmezik a hippiérát — ennek egyik oka 
valószínűleg ott keresendő, hogy a ren
dező már a lecsengésébe született bele. 
A The New York Times kritikájában olvas
tam, hogy Anderson pátoszt ad a karak
tereknek. Ezt különösen precíz észrevé
telnek tartom. Tulajdonképpen mindegy, 
hogy ezalatt szenvedést, testi-lelki megrá
zó élményt vagy szenvedélyt értünk. Nem 
erre a p-betűs szóra lenne itt szükség, ha
nem egy másikra, a pszichedelikumra. 
Például a rendező Shasta és Doki szerelmi 
történetéből -  ami a regényben nem kap 
ilyen nagy hangsúlyt, nem is ilyen bonyo
lult, de persze nem is egyszerű; ó, tudjá
tok, amikor valaki egyszerre van egy he
lyen egy másikkal kívül is, belül is, aztán 
egy idő után már nem — szóval a törté
netből Anderson tragédiát csinál. Ennek 
a mintájára kiöli az eredeti mű psziche
delikus színvilágát, zenéit, látomásait. 
Pynchon oldalakat tölt meg azzal, hogy 
Doki egy-egy alkalmi konfekciójának ösz- 
sze nem illő neonszíneit ecsetelje, hogy a 
tudatállapot-módosító szaxofonszóló ho
gyan találkozik a billentyűssel, hogy a 
beszélő George Washington-szoborfej mi
lyen jótanácsokkal látja el dokit. Nos, 
Anderson domesztikál, éppen azért, hogy 
a mariuhánafüst molekuláiba arányosan 
a pátosz bekerüljön.

Tehát az igazi Thomas Pynchon- 
adaptációra még várnunk kell, hiszen ez 
csak a felszínt karcolja. Persze ez nem je
lenti azt, hogy a Beépített hiba mint film 
ne lenne szórakoztató, hiszen Aderson 
profi módon teremt atmoszférát, csak ép
pen egy másikat.

Beépített hiba  (Inherent Vice), ame
rikai film, 148 perc, 2014. Rendező: Paul 
Thomas Anderson. Forgatókönyv: Paul 
Thomas Anderson, Thomas Pynchon azo
nos című regénye alapján. O peratőr: 
Robert Elswit. Vágó: Leslie Jones. Zene: 
Jonny Greenwood. Szereplők: Joaquin 
Phoenix, Josh Brolin, Katherine Waterson, 
Benicio del Toro, Reese Witherspoon, Owen 
Wilson, Jena Malone, Maya Rudolph, Eric 
Roberts, Martin Short.
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A kötelezettségek  
pöttyös ketrecében
Házasodni márpedig muszáj: hogy a 

férfi ne legyen egyedül, hogy a nő gyere
keket szüljön, hogy két rokon lélek egy
másra találjon, hogy anyagi javak bir
tokába jusson valaki stb. Ehhez viszont 
meg kell keresni a legjobb partit, aki 
szép, megfelelő családi és vagyoni hát
térrel rendelkezik, és még franciául is 
tud. De legfőképpen azért kell házasod
ni, mert ezt diktálják a társadalmi elvá
rások.

Zakariás Zalán rendező az „egészen 
valószínűtlen történetet”, Gogol Ház- 
tűznézójét (Bodolay Géza fordítását hasz
nálva) az egyének boldogságkeresésének 
mozaikjaiból rajka össze. A produkciót 
február 26-án mutatták be, mi április ti
zedikén néztük meg az előadást.

Padkaljószin (Antal D. Csaba) legény
lakásán vagyunk. Padkaljószin házasod
ni készül, bár még menyasszony nincs, a 
szabó már varrja a frakkját, a cipője ki 
van fényesítve. A lámpa, az asztal és a 
falak fekete nejlonnal vonták be, mint
ha lakásfelújítás lenne -  Sztyepán (Tóth 
Árpád) hol itt, hol ott festeget egy hen
gerrel -  de mindez rámutat az aggle
génység sivárságára, egyszínűségére is. 
Az agglegény begipszelt lába, fizikai te
hetetlensége, bénasága még jobban rá
nyomja bélyegét a döntésképtelenségére, 
a határozatlanságára, még inkább alá
húzza azt, hogy nehézkesen mozdul ebből 
a helyzetből.

Szélvészként viharzik be a színre 
Fjokla Ivanovna (László Kata), a kerí- 
tó'nő, azzal a jó hírrel, hogy megtalálta 
a megfelelő menyasszonyt Padkaljószin 
számára. Harsány, folyton pörgő, már- 
már idegesítően szemtelen, minden hájjal 
megkent nő. Látszólag nem fél senkitől, 
talán csak azoktól, akiket már sikerült 
„tőrbe” csalnia. Nem kell sokat várni, meg 
is érkezik Kacskarjov (Barabás Árpád), 
akiről kiderül, hogy nemrégiben nősült. 
Rögtön kezébe veszi a dolgok alakítását. 
Nem egyértelmű, hogy Kacskarjov mi
ért tesz meg mindent annak érdekében,

hogy Padkaljószin megházasodjon. Hogy 
nem baráti jószándékból, az biztos. Talán 
mert így akar bosszút állni a kerítőnőn, 
amiért őt is sikerült a házasság hálójá
ba csalnia, illetve egyedülálló férfitár
sain, vagy mert önmagának is be akar
ja bizonyítani, hogy ő bizony jobb kerítő 
lenne, egyfajta nyerési vágy keríti hatal
mába. Mindenképp ő lesz a mozgatórugó
ja mindennek, egyfajta luciferi jelenség
ként.

Az előadás többször is felteszi a kér
dést: nem ismétlődik-e újra és újra 
ugyanaz? Időtlen idők óta nem kerü
lünk-e ugyanazokba a helyzetekbe, nem 
történnek-e meg ezek bárhol, bármikor? 
Az egyén epekedik, vágyakozik, aztán az 
utolsó percben — amíg lehet és akinek si
kerül -  megszökik a felelősség elől. Jó is 
lenne házasodni, mert egyedül is rossz, 
és főként mert nagy a társadalmi nyo
más ez ügyben -  Agafjának már rég meg 
van varrva a menyasszonyi ruhája -  , de 
akkor kizökken az ember az addig meg
szokott kényelméből. Valójában nem is 
számít, hogy ki a jövendőbeli, a lényeg, 
hogy legyen valaki, akire a saját elképze
léseinket rá lehet húzni. Van, akit már ti- 
zenhetedszerre kosaraznak ki, de olyan 
is, aki -  talán nem először -  kész testi ép
ségét is kockára tenni, csakhogy elmene
küljön a frigy elől.

Az előadás dramaturgja, Demeter 
Kata bizonyos jeleneteket felcserélt, egy
más mellé téve az agglegény házában zaj
ló történéseket.

Padkaljószin házának teljes ellenté
te a lányos ház: vidám belső tér nagy pi
ros pöttyös falakkal és lámpával. Itt la
kik Agafja a nagynénjével -  aki csinos 
kosztümjében inkább emlékeztet egy ri
deg üzletasszonyra, mint jóságos néniké
re —, arra várva, hogy a kerítőnő elhozza 
a kérőt. Fjokla Ivanovna azonban olyan 
jól dolgozik, hogy egyszerre négyet is hoz. 
Végül is ő ebből él, biztosra akar menni.

A fiatal lány -  de a két szolgáló is, 
Dunyaska (Márton Réka) és Firma 

(Jakab Orsolya) -  bo
hócszerű figurák.

Minden csak szín
játék itt, erre erősí
tenek rá a koreográ
fiák is. A mesterkélt 
világra utal a fenn- 
költ beszédmód, van, 
hogy azt is felvillant
ják, hogy színházban 
vagyunk: kiszólnak 
a nézőkhöz („Egy 
könyvelő?” -  kérdezi 
Kacskarjova az álta
lunk látott előadás
ban és rámutat a 
színház nézőként je
len levő könyvelőnő
jére.)

Csupa groteszk helyzetet sorakoztat
nak fel. Nem hahotázunk, de mindvégig 
ott van a mosoly az arcunkon. A helyze
tek, a figurák végletekig eltúlozottak, 
mégis emberközeliek. A jelmezek egyéni- 
tik a figurákat, a retrós elemek (minták, 
ruhák és hajviseletek) és a modern eszkö
zök (videokamera, mobiltelefon) ötvözése 
illik a játékba, az előadás világába.

Szép pillanatai az előadásnak a ház- 
tűznézős jelenetek: a kínos csendek, az 
időjárásról való kényszeredett csevegés, 
a jól kitartott feszült pillanatok mind se
gítik a már önmagában groteszk helyzet 
még valószínűtlenebbé tételét. Tojasov, 
Iván Pávlovicsot (Dunkler Róbert), a vi
deokamerával érkező kérőt inkább a há
zasság anyagi oldala érdekli, neki nincs 
ideje udvarolni, ha megfelelő a hozo
mány, máris nyélbe ütné a házassá
got. Nyikanor Ivánovics (Szűcs-Olcsváry 
Gellért) piperkőc, fennhéjázó, nála az 
egyik legfontosabb szempont a jövendő
beli kiválasztásánál, hogy a lány tud-e 
franciául. Az más kérdés -  amint az ki
derül -  hogy ő maga sem tud, és ezt ter
mészetesnek is veszi. Elképzelései szerint 
viszont egy valamire való lánynál ez kö
telező. Zsevakin, Baltazár Baltazárovics 
(Nagy Csongor Zsolt ), a nyugalma
zott tengerész, kimért és tisztaságmá
niás, de egyben szórakozott és együgyű, 
jól felépített játéka -  miután már tizen- 
hetedszerre kosarazzák ki — egyszerre 
szeretnivalóvá és sajnálnivalóvá teszi. 
Ehhez a kérői társasághoz sorakozik fel 
Padkaljószin, aki végül Kacskarjov ügy
ködései nyomán és annak ellenére, hogy 
az intim, Agafjával kettesben töltött pil
lanatok is kényesek, görcsösek lesznek, 
végül úgy néz ki, oltár elé viheti A nőt.

Mikor már-már úgy látszik itt a happy 
end, az agglegényt megriasztja a „meg
csinált” házasság, olyannyira, hogy az 
utolsó percben, amíg még van menekvés, 
nem féltve fizikai épségét sem, kiugrik 
az ablakon. Ekkor lesz teljes az ő figurá
ja, ekkor értjük meg, hogy a már az első 
jelenetben törött lábbal felbukkanó „hő
sünknek” valószínű nem ez az első ilyen 
akciója.(A színész a próbafolyamat so
rán valóban sérülést szenvedett, de ez a 
rendezői döntés, hogy mégis ő játssza el 
Padkaljószin szerepét elfogadható és a 
történetbe teljesen illeszkedő többlet-je
lentéstartalmakat vitt az előadásba.)

Agafja pedig ott marad egyedül a szí
nen, újabb szerep következik életében, 
amelyet el kell játszani: az otthagyott 
menyasszonyé.

Csíki Játékszín. Gogol: Háztűznéző. 
Szereplők: Mezei Gabriella, Fincziski 
Andrea, László Kata, Antal D. Csaba, 
Barabás Árpád, Dunkler Róbert, Szűcs- 
Olcsváry Gellért, Nagy Csongor Zsolt, 
Márton Réka, Jakab Orsolya, Tóth 
Árpád. Rendező: Zakariás Zalán m.v., 
dramaturg: Demeter Kata díszlet/jel- 
mez: Csiki Csaba m.v., koreográfus: 
Lőrincz József.Jelenet az előadásból. Fotó: Balázs Attila
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A változóban keresendő 
változatlan
Vajon lehetségesnek bizonyul-e a koz

mikus végtelenség egyetlen életműbe 
való besűrítése? Tükrözheti-e néhány 
költemény a változóban lévó' állandót, 
érzékelhetővé válhat-e a szavak mögött 
rejtőző örök és határtalan univerzum él
ménye?

Alföldy Jenó' Két költő. Tanulmányok 
Weöres Sándorról és Kálnoky Lászlóról 
című kötetében némiképp körvonalazód
ni látszanak a válaszok. A szövegegész 
jelentó's részét ugyanis a 2 0 . századi „kí
sérletező” költő, Weöres Sándor (ki még
is megmarad a klasszikus forma keretei 
között) tevékenységének szenteli, rész
letbe menően boncolgatja világszemléle
tét, s ezzel együtt az alkotásokból kitű
nő ars poeticáját. Ugyanakkor a könyv 
hátralevő részében Kálnoky László 
munkásságának kérdéskörével foglal
kozik.

Noha Weöres Sándor a magyar ob
jektív líra kiemelkedő alakjaként jele
nik meg a tanulmánykötetben, az egyes 
összefüggő szövegrészekben folyamato
san hangsúlyossá válik személyiségé
nek és gondolkodásának átható ereje, 
mely a tárgyiasság jegyében született 
költeményeken kétségtelenül átszűrő
dik. Alföldy leginkább az egyetemes jel
zővel látja el a művészt, miközben éles 
kritikát fogalmaz meg azokkal szemben, 
akik jelentéktelennek tűnő alkotásokra 
is rányomják e minősítést. A Psyché író
ja ugyanis a lelki rezdülések érzékelésé
nek és megfogalmazásának mestere, s 
olyan kíváncsisággal (ebből következően 
pedig olyan tudásanyaggal) rendelkezik 
a körülöttünk lévő világ egészéről, mely 
lehetővé teszi számára a létezés téma
körébe tartozó kérdések némelyikének 
megválaszolását.

Erről az életszemléletről kapunk egy 
viszonylag teljesebb képet a kötetet ol
vasva, mely strukturális szempontból 
egymással összefüggő tanulmányok
kal, ezekben felvetett szövegpéldák
kal (költeményekkel) és megfogalma
zott értelmezésekkel igyekszik Weöres 
Sándor költői személyiségének lénye
gét megragadni. (A tanulmányok vé
gén lévő jegyzetek, az ezekben megfo
galmazott információk fenntartják a 
további értelmezés lehetőségét.) A 20. 
századi magyar költő az egylényegű vi
lág monisztikus elvét vallotta, tehát 
azt, hogy a test és a lélek egy függet
len rendszert alkot, s ez számos költe
ményéből visszaköszön. A Psyché című 
sokat emlegetett műve kapcsán szintén 
fölmerül e két fogalom, s a köztük lévő 
viszony csupán ezen elmélet alapján vá
lik érthetővé. A psyché szó ugyanis lel
ket jelent, miközben a versek állítólagos 
papírra vetője egy, a 19. században élő 
költőnő, kinek elsődleges eszköze a test, 
fizikuma alakítja voltaképpeni életét.

Weöres szemléletét követve azonban fel
oldódik a paradoxon: egy adott szerel
mi kontextusban a lélek örömét csupán 
a testen keresztül képes közvetíteni 
és megélni. A test és a lélek csodála
tos együttműködése tehát jól példázza 
a világban lévő egységet, melynek kö
vetkeztében minden változatos s egy
ben egyforma. Ezzel magyarázható ta 
lán az a tény is, hogy a költő óvakodott 
attól, hogy nagy művészként beszél
jenek róla, hiszen az így megfogalma
zott nagyság csupán behatárolja életét 
és ezzel együtt munkásságát is. Alföldy 
egy párhuzammal igyekszik könnyen 
vizualizálhatóvá tenni ezt az álláspon
tot. Megfogalmazásában míg Petőfi „sa
já t fényétől megvilágítva látja környe
zetét”, addig Weöres Sándor „magába 
gyűjti a fényt s a belső végtelenbe ve
títi”. A belső végtelen megismerése, fel
fedezése tehát lényegesnek bizonyul, de 
vajon miért? A kötet további része erre 
a kérdésre is választ ad.

Weöres ugyanis arra tanít mind
annyiunkat, hogy ne a változó elemek 
mentén próbáljuk meghatározni és ala
kítani életünket, mint ahogyan ezt a 
legtöbben tesszük (erre tér ki a némely 
szövegében megfogalmazott éles társa
dalomkritika), hanem a változatlanban 
való elmélyedés által próbáljunk vála
szokat találni kérdéseinkre. A változat
lan pedig maga a belső végtelen, az egy
ség tükrözője. A változatlan jelen van 
az apró részleteiben tökéletesnek bizo
nyuló természetben, a harmóniát hor
dozó szerelemben, szabadságban, a köz
vetlen környezetünkben. A változatlan 
tehát jelen van és ezáltal megnyilvá
nulni látszik mindenben, ami változik. 
Miközben a makrokozmikus világban 
éppúgy változások mennek végbe mint 
a mikrokozmikusban, mögöttük ott áll a 
változatlan egység. A költő hozzájutott a 
kozmikus tudáshoz, saját bevallása sze
rint azonban az emberek közt kell élnie, 
ahol ez a tudás még ismeretlennek bizo
nyul s tanításra szorul. Célja tehát el
gondolkodtatni a kispolgárt, azaz minden 
embert (merthogy midannyian önma
gunk centrumba helyezésével alakítjuk 
ki saját meghatározásunkat a kispolgár 
fogalmáról).

Szintén ez az egység tükröződik a 
már korábban említett Pscyhében. Az 
ebbe foglalt versek írója értelemszerű
en Weöres Sándor, azonban saját szavait 
a fiatal, 19. században élő, Hölderlinnel 
és más kulcsfigurákkal barátságban lé
vő fiktív lány szájába adja s őt teszi meg 
a költemények voltaképpeni írójának. 
Ugyanakkor a szöveg egyik önálló fe
jezetében lévő verseket Ungvárnémeti 
Tóth László szájába adja, s ezzel kettős
séget teremt. Míg Ungvárnémeti szemé
lye az animus (a lélek férfi pólusa) kife

jeződése, addig Psyché az anima (a lélek 
női pólusa) megtestesítője. Ketten al
kotják azt az egységet, melynek hiánya 
már az ókorban megfogalmazódott: kez
detben az embereket két fél alkotta (nő
férfi), ám a felek elválasztódtak egymás
tól s ezért keresi többé- kevésbé minden 
egyén a „párját”. Ennek következtében 
célunk tehát az egység újbóli megterem
tése, rekonstrukciója. A szöveg fölveti 
a női egzisztencia kérdését, s ugyanak
kor közvetíti Weöres szabadságvágyát, 
ízlését. A költő nem a rossz kudarcát és 
a jó győzelmét fogalmazza meg, hanem 
igyekszik kijelölni a helyes illetve helyte
len útvonalat.

Alföldy továbbá rövid kitérőt tesz, 
melyben Weöres Sándor és Babits Mihály 
kapcsolatát összegzi, s melynek követ
keztében kiderül, hogy noha Babits pél
daképként hatott a kötet egyik központi 
alakjára, a világszeméletbeli különböző
ség átszűrődik kettejük művein s így ezek 
egymáshoz mérten lényeges eltérést mu
tatnak. Weöres Hephaistos című szonett
jének kulcsfigurája ugyanis kozmikus 
méretű titkok beavatottjaként jelenik 
meg, Babits Héphaisztosz költeményével 
ellentétben.

Alföldy Jenő munkája tehát rendkívüli 
pontossággal, részletességgel szemlélte
ti Weöres Sándor pályamunkájának leg
főbb jellegzetességeit, az információk ál
tal kialakított egyéni meglátását, illetve 
a költő összes szövegén átszűrődő világ
nézetét, énfelfogását és választékos, meg
határozó stílusát. Idézem: „Művein rajta 
van a karátjelzés vagy a vízjel, a némán 
is reá valló, eredeti és megkülönböztető 
stílus, a »copyright«, még olyankor is, ha 
mások modorában, az imitáció szándéká
val szólal meg.”

Alföldy Jenő: Két költő. Tanul
mányok Weöres Sándorról és Kál
noky Lászlóról, Orpheusz Kiadó, 
Budapest, 2014.

21



HELIKON

Időesszencia Összkomfortos viskónkban
Kovács Levente: Id ő u ta 

zás. Történetek a h a tvan as  
évekből. Lector, Marosvá
sárhely, 2013.

Keménykalapot ábrázoló 
(puha) borítója révén szerző
jéhez külalakjával is frappán
san kapcsolódik az elsősorban 
színházi körökből, kiemelten 
rendezőként ismert Kovács 
Levente szépirodalmi kötete, 
az Időutazás. A magát „hatvan
nyolcasnak” valló művész „idő
kapszulába” zárt nyolc történe
te Kemény János jóváhagyását 
is elnyerte — úgy ötven éve. Az 
olvasó érdeklődését a cím ígé
rete mellett annak reménye is 
ébreszti, hogy megfejtheti, eny- 
nyi idő után miért éppen most 
aktuális ez az utazás.

Mert a két csoportba ren
dezett írások motívumaiknál, 
díszleteiknél, nyelvezetüknél 
fogva tényleg ebbe a miliő
be utaltak. „The smell of the 
sixties” érződik rajtuk, annak 
minden árnyalatával. Az önref
lexió révén ironikusan távolított 
„Amerika-láz”, a ritka portéka 
whisky vagy Szepesi fociközve
títései ugyanúgy szükségsze
rnek ebben a konstellációban, 
mint az önkényes kihelyezé
sek vagy a „felejtsd el, érted? 
Nem tudsz semmiről, érted?” 
stratégiája, illetve egyfajta ki
törésre, rendkívülire kihegye
zett feszültség. Revelációként 
hat ugyanakkor az „irodalmi 
ambíciókat melengető csóró er
délyi egyetemistában” a maga 
„belső terminológiájával” (vö.

TÜLSZÖ‘VT,q
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captatio benevolentiae, uvuláris 
tremuláns) ismerőst találni. 
Vagy végigkövetni a változatos 
műfajú -  „anziksz”, ballada -  
szövegek finom jelképrendsze
rének lassú kibomlását, hang
nemük váltakozását, mely a 
borús lírától az orgiák zakla
tott leírásáig sok regisztert át
fog.

Az írások második csoport
ja az irodalmi „linkelés” jófé
le hagyományát folytatja: a 
Ferde Lámpában ülésező élet
művészek elbeszéléseit, egy új 
Dekameron, Ezeregyéjszaka, 
talán Metamorphoses néhány 
darabját tartalmazza. A „bele
való, vén szivarok” az egyetem
ről frissen szalajtott Kicsitanár 
fantáziáját és „füllentési”, az
az írói képességeit akarják 
fejleszteni mesés, ám „teljes
séggel hiteles” történeteikkel, 
melyek a csótányokkal vérig 
menően harcoló elvtársak vagy 
szamárrá válásig „alkalmazko
dó alkalmazottak” révén a féle
lemnek és megalkuvásnak tra
gikomikus kórrajzát nyújtják.

Kovács Levente kötete mint 
illatát őrző régi parfüm nyújt
ja a hatvanas évek aromáját a 
mai olvasónak, aki a szerzőhöz 
hasonlóan „számot vethet” ön
magával, emlékeivel vagy nosz
talgiáival ezen írások révén.

Kerstin Hack: Egy szin g li 
va llom ása i. H ét n ap  Isten
nel. Ford. Varga Réka. Koi- 
nónia, Kolozsvár, 2014.

Az elvonulás köztes állapo
tát választotta Kerstin Hack 
berlini írónő, kiadótulajdonos 
és életvezetési tanácsadó, ami
kor 2009 őszén úgy döntött, a 
félmilliós Antwerpen belvá
rosában eltöltött magányos 
hét során próbál választ talál
ni Istennel, hitéletével kapcso
latos kérdéseire, kételyeire. A 
pontos paraméterekkel („köz
reműködők és tartozékok”, „fel
adatok”) definiált „kísérletet” 
Wm. Paul Young A viskó című 
ismert műve ihlette. Egy szing
li vallomásai lett az igencsak 
hangzatos magyar megfelelője 
a német eredetiben az Istenbe 
vetett bizalmat, utazást kieme
lő címnek. A könyv az írónő 
töprengését, felismeréseit do
kumentálja, kiegészítve ezeket 
gyakorlati „receptekkel” a vál
lalkozó kedvűek számára.

A rövid fejezeteket lapoz
va a hangnem és műfaj sajá
tos heterogenitása tűnik fel. 
Vallomásos jellegével, belső tör
ténésekre irányultságával a lel
ki olvasmányok sorába is jól il
leszkedik a „mesélni, inspirálni 
és ösztönözni” kívánó mű, mely 
tényleg elgondolkodtató, fellel
kesítő, megmozgató tapasztala
tokat és ötleteket tár fel. Isten 
„megragadásának”, hangja és 
akarata megértésének végig
elmélkedett és átérzett kérdé
sei kerülnek az olvasó elé, meg
lepően bátran feltárva. Ez a 
központi tartalom ugyanakkor 
útikalauzba illő, Antwerpen 
látványosságait, a város kul

turális és gasztronómiai kíná
latát hangulatosan bemutató 
keretbe ágyazódik. Szokatlan, 
bár alapvetően szervesen il
leszkedő a helyenkénti lábjegy
zetelés, továbbutalás -  főként 
internetes oldalakra, nem utol
sósorban az írónő egyéb kötetei 
felé, a további tájékozódás segí
tésére.

Sztereotípiákat, berögző
déseket megkérdőjelező ez a 
gyakorlat, mely képes össze
egyeztetni a lelki útkeresést 
a vezeték nélküli internet ku
tatásával, a remeteséget a ru
havásárral. Kerstin Hack len
dületes könyve tulajdonképpen 
jótékony hatású az olyan elő
ítéletekre, korlátokra vonat
kozóan, mint hogy a komo
lyan gondolt megtérés, imaélet 
alapvetően szikár tónust és 
nyelvezetet jelent, vagy hogy a 
keresztény olvasmányok össze
egyeztethetetlenek az ügyes 
forgalmazással. A mű zárásá
ban megfogalmazott „és most -  
te” bátorítás kapcsán lehet azt 
érezni, előtte „én”: az olvasó 
gazdagodott a leírtak nyomán.
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Ihletserkentő verőfény
Alapítása negyedszázados évfordulójához ér

kezett a Plein Air Nemzetközi Alkotótábor, 
amely Pit Ludwig, Trogmayer Ottó és Aranyi 
Sándor közös erőfeszítéseinek, áldozatos szerve- 
zó'munkájuknak eredményeként jött létre és lelt 
eszményi hajlékra a Csongrádi Művésztelep épü
leteiben és telkén. Aranyi Sándor két és fél évti
zede példás szakértelemmel szervezi és vezényli 
le a nyaranta a 15 országból összeseregló képző
művészek háromhetes találkozóit. Az eltelt 25 
esztendő alatt közel 200 festő, szobrász, grafikus 
és iparművész vendégeskedett a hajdani Czájlik- 
villában és az udvarán létesített műteremház
ban. A Temes és Csongrád megyei művészek 
között kiépült kapcsolatok eredményeként a ne
gyed évszázad alatt több mint negyven bánsá
gi alkotó fordult meg az ihletadó környezetben, 
ahonnan néhányuk Darmstadtba, Mirabelbe, 
Krakkóba és Izmirbe is eljutott. A táborozások 
idején készített munkákból, műtárgyakból nem
csak Csongrádon és Szegeden rendeznek rend
szeresen kiállítást, hanem más magyarországi 
és külföldi városokban is bemutatják vándor tá r
latok keretében az igényesen megválogatott mű
tárgyakból összeállított reprezentatív anyagot.

A 2014-ben született műalkotások színvonalas 
válogatását Temesváron a Közigazgatási Palota 
tágas előcsarnokában mutatták be. Olajjal, kré
tával, temperával, akvarellel és vegyes-techni
kával készült piktúrákat, kőbe, fába, fémbe ál
modott szobrokat, térkompozíciókat vonultattak 
fel a magyarországi, romániai, németországi, 
litvániai, argentínai, szerbiai és lengyelországi 
alkotóművészek, akik az egyöntetűség, a stílus
egység megteremtésének, erőltetésének puszta 
szándékát is eleve elhárítva, kiforrott forma
rendjüket, egyéni eszköztárukat, felfogásukat és 
szemléletmódjukat érvényesítve vallottak arról 
a világról, amelyben élniük adatott, amelyben a 
valósággal szembesülnek, amely gondolat- és ér
zelemvilágukat, alkotói fantáziájukat indukálja.

A mágikus kifejezés változatos útjait, csapá
sait deríti fel -  a tapintható valóságot a transz
cendencia magasába emelve -  ötletes, szuggesz- 
tív térkompozícióiban és festményein a több 
műfajban is jeleskedő Sejben Lajos. Áttetszőén 
lebegő, gomolygó látomásait jelenítette meg 
vásznain Csáki Róbert. Az égi harmónia kere
sésének, képpé fogalmazásának vágya készte
ti a megszokottság közegéből való kitörésére, az 
éteriség megközelítésére Marosi Katát és Halla 
Tibort is. A temesvári Viorel Cosor gesztualista 
kompozíciójából hatványozott derű, felfokozott 
mozgalmasság árad. Lüktető elevenséget sugár
zó színkavalkádot teremtett az argentin Miguel 
Epes, míg a német Stefan Wehmeyer érzékeny, 
finom rajzai meditációra ösztönöznek. A való- 
ságelvűség és elvontság, a lényegítés mezsgyéjén 
mozognak, egyensúlyoznak Aranyi Sándor, Gál 
Lehel és Felházi Ágnes festményei. Az erőtelje
sebb és a nyersebb, a falragaszoklevél rokonsá
got tartó képnyelv elkötelezettje a szerb Danijel 
Babic, míg a lengyel Máriusz Drohomiereczki a 
józan, a higgadt realizmus megoldásaiban bízik. 
Dudás Sándor -  aki a Tisza-parti város művész
telepének gondnoka, a szobrásztábor vezetője -  
Temesvárott kiállított kisplasztikái megmin
tázásakor sem tagadta meg a groteszk iránti 
hajlamát és fogékonyságát.

SZEKERNYÉS JÁNOS

K önyv az észak -erd ély i 
orgon atájró l
Hol egyebütt olvashatnánk 

garmadával könyvekről, mint a 
Helikonban! Az azonban, lássuk be, 
igen ritka, hogy egy monografikus 
igényű hangszertörténeti könyv 
szemléjével fussunk össze e hasá
bokon. íme hát a ritkaság!

Nehéz volna olyan szempon
tot találni, amelyből Erich Türk 
új orgonás könyve nem volna pél
daértékű. Az ő munkáját telje
sítette ki Az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület, amely -  a szükséges 
befektetésen nem spórolva! -  ke
zelhetőségben, arányokban, kül
lemben egyaránt kiváló kötetet 
formázott Türk hatalmas felmérő- 
rendszerező-szintetizáló kutatá
sából (Die Orgellandschaft dreier 
Nordsiebenbürgischer Landkreise: 
Cluj, Sălaj und Bistriţa-Năsăud. 
Három észak-erdélyi megye orgona
tája: Kolozs, Szilágy és Beszterce- 
Naszód megye, 2014).

De mi az újdonság benne? Hiszen 
orgonás könyvek -  igaz, szórványo
san, ám mégis csak -  születtek már 
tájainkon. Mindenekelőtt a könyv 
szemlélete új: az, ahogyan szerzője 
a három mai megye határain belül 
a fennmaradt orgonákat -  legyenek 
azok történeti értékű vagy kortárs 
gyártmányú hangszerek -  létreho
zásuk kronológiájához és ugyanak
kor az egyes orgonaépítő mesterek 
életművéhez, hatóköréhez rendelte 
hozzá, megalkotva ezzel annak az 
orgonatájnak az arcélét, amelyet ő 
bátran nevez észak-erdélyi orgona
tájnak.

Maga a fogalom nem új: az or
gonatáj (Orgellandschaft) a hang
szertudományi irodalom be
vett fogalma, nálunk azonban az 
organológiának -  a sajnos több
szörösen is indokolható megké- 
settség folytán -  még nem vált 
közhasználatúvá az a kifinomult 
fogalomkészlete, amely (például) 
Németországban már rég kibonta
kozott. Erich Türk ezért az észak
erdélyi területre vonatkoztatva 
precízen meghatározza azokat a 
tényezőket, amelyek az orgonatá
jat mint hangszerföldrajzi egysé
get konstituálják. E négy tényező: 
a helyi orgonaépítők tevékenysége, 
a szomszéd régiók mestereinek be
folyása, a különböző felekezetek vi
szonya a zenéhez és az orgonához, 
illetve az orgonák történeti és kor
társ „migrációja” (vásárlások, aján
dékozások).

A kötet elején közölt térképváz
lat különböző intenzitású szürkék
kel jelzi a romániai megyékben ta
lálható orgonák abszolút számát. 
Az ábra szerint Bihar, Maros és 
Hargita megyében van a legtöbb or
gona, megyénként 150-nél is több.

Kolozs, Szilágy és Beszterce-Naszód 
megyékben összesen mintegy 200 
hangszer található. A legrégebbi
ek a 17. század végéről származnak. 
Bár nem létezik teljes országos ösz- 
szeírás, becslések szerint e három 
megye orgonaállománya több mint 
15%-át alkotja a Romániában le
vő hangszereknek. Ennek az állo
mánynak jó része historikus hang
szer, vagyis 100 évesnél idősebb, 
vagy olyan orgona, amely egy sajá
tos, de lezárult orgonaépítési kor
szak reprezentatív példánya. Türk 
több ízben is utal rá, hogy e három 
megyében — de persze érvényes ez 
Erdély egészére! — a viharos törté
nelmi körülmények, elsősorban az 
egyházak életlehetőségeit erősen 
korlátozó kommunista korszak ideo
lógiai-politikai nyomása folytán va
lóságos „orgonamúzeum” alakult ki, 
hiszen az egyházközségeknek ke
véssé volt anyagi lehetőségük arra, 
hogy új és még újabb hangszereket 
építtessenek. Ezért a fennmaradt 
orgonák -  még ha elhanyagolt, oly
kor szinte romos állapotban is -  bő
ségesen szemléltetik a letűnt korok 
és műhelyek orgonaépítési stílusvi
lágát és habitusait. így, ha keserű 
szájízzel is, a „szükségből erényt” 
motívum fokozottan érvényesülhet 
az észak-erdélyi orgonatájra vonat
koztatva is. Pontosabban érvénye
sülhetne, amennyiben megfelelő ér- 
deklődés/motiváció, tudatosság és 
anyagi alap állna rendelkezésre e 
többségében historikus hangszer
állomány szakszerű állagfenntar
tására vagy restaurálására. Pozitív 
példák természetesen nagy szám
ban vannak, de még mindig általá
nos tendenciának mondható, hogy 
a gyülekezet vezető testületéinek 
(egyháztanács, presbitérium) érték
rendjében az orgonakérdés gyakran 
perifériális, vagy ha nem az, akkor 
is gyakran győz a csekélyebb költsé
gért kieszközölhető gyors, felszínes, 
szakszerűtlen, a kontár barkácsolás 
szintjén maradó reparáció, amely 
hosszú távon akár többet is árthat 
az illető hangszernek, mint a szem
mel látható javítás mértéke.

Könyvének precíz, tudatosan ér
vényesített hangszertörténeti vonal- 
vezetése Erich Türk terepszemlére 
és levéltári vizsgálódásokra egy
aránt alapuló, körültekintő kutató
munkáját minősíti, amely a jelenlegi 
állapotok teljességre törő szinkrón 
felmérése mellett a diakrónia szem
pontjából is teljes értékű, még ha 
várható is, hogy újabb és újabb ada
tok kerülnek felszínre e helyhez kö
tött, a változásoknak mégis annyira 
kitett hangszerek életéről.

JAKABFFY TAMÁS
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Májusi évfordulók
1 -8 0  éve halt meg Gombocz Zoltán magyar nyelvész

40 éve halt meg Gyallay-Pap Zsigmond amerikai magyar író 
395 éve született Zrínyi Miklós magyar költő'

2 — 120 éve született Alfréd Kurella német író
90 éve halt meg Antun Branko Simic horvát költő

3 -  170 éve halt meg Thomas Hood skót költő 
50 éve halt meg Howard Spring angol író

4 -  110 éve született Akhtar Síráni indiai költő
5 -  45 éve halt meg Paul Celan osztrák költő

70 éve halt meg Gelléri Andor Endre magyar író 
70 éve halt meg Gudmundur Kamban izlandi író 
200 éve született Eugene Labiche francia drámaíró

6 -  230 éve született Arvid Afzelius svéd költő
60 éve halt meg Barbra Ring norvég írónő

7 -120 éve halt meg Joseph Etienne Marmette kanadai író
8 —310 éve született Antonio Jósé da Silva portugál író 
9 —80 éve született Bertha Bulcsu magyar író

120 éve született Lucian Blaga román költő 
210 éve halt meg Friedrich Schiller német költő

10 -  100 éve született Monica Dickens angol írónő
90 éve született Kardos G. György magyar író

11 -  170 éve halt meg Batsányi János magyar költő
120 éve született Jan Parandowski lengyel író

12 -  750 éve született Dante Alighieri olasz költő
90 éve halt meg Amy Lowell amerikai költőnő
130 éve született Alexandru T. Stamatiad román költő

13 —100 éve született Rafael Solana mexikói író

14 -  90 éve született Herédi Gusztáv romániai magyar író
90 éve született Nemeskürty István magyar író

15 -  90 éve halt meg Geo Milev bolgár költő
120 éve született Rojus Mizara litván író 
195 éve született Grímur Thomsen izlandi költő

16 — 110 éve született Herbert Ernest Bates angol író
17 -  145 éve született Lucjan Rydel lengyel költő
18 -  95 éve született Geo Dumitrescu román költő

100 éve született Majthényi Flóra magyar költőnő 
490 éve halt meg Pietro Pomponazzi olasz humanista

19 —120 éve halt meg Jósé Marti kubai költő 
20—95 éve halt meg id. Ábrányi Emil magyar író

220 éve halt meg Martinovics Ignác
21 -  160 éve született Constantin Dobrogeanu-Gherea

román kritikus
160 éve született Emilé Verhaeren belga költő

22 —130 éve halt meg Victor Hugo francia író
30 éve halt meg Vaszary Gábor magyar író

23 -  280 éve született Charles-Joseph de Ligne belga író
24 -110 éve született Mihail Solohov orosz író
25 -70  éve halt meg Gyemjan Bednij orosz költő
26 -  480 éve halt meg Francesco Berni olasz költő
27 —490 éve halt meg Thomas Münzer német hitújító
28 —170 éve született Gyarmathy Zsigáné Hóry Etelka

magyar írónő
29-110 éve született Dinu Bondi román író

110 éve született Cs. Szabó László magyar író 
30 -  95 éve halt meg Konrad von Bolanden német író 
30 -45  éve halt meg Fábry Zoltán szlovákiai magyar író 
? — 640 éve halt meg Ibn al-Khalíb arab történetíró

Okulás
VÍZSZINTES
1. Lewis Carroll aforizmájá

nak kezdete. 12. Igen, csehül. 13. 
Szótoldalék. 14. Ködös ország! 15. 
Ingatlantulajdon. 17. Albán hírügy
nökség. 18. Futómadár. 20. Kijelző 
dióda. 21. Csőd. 22. Például, rö
viden. 23. Az americium vegyje- 
le. 25. Műanyagfajta. 27. Hamu, 
angolul. 28. Fekete tinta. 29. 
Tréfás bemondás. 31. Ókori római 
hármasfogat. 33. Dudorászás hang
jai. 34. Scotland brit rendőrség. 
36. Győri ... FC; sportklub. 37. Fél 
tucat. 38. Fagylalt, németül. 39. 
Becézett Anikó. 41. Kutyának ve
tett húsos csont. 43. ... Troli; Heine 
műve. 45. Kutyatulajdonos fize
ti. 47. Berlini gáz! 48. Növényi for- 
rázat. 49. Becézett Ezékiel. 50. 
Idegen Éva! 52. Pascal, röviden. 53. 
Savmaradék! 54. Japán város. 55. 
Női énekhang. 57. Farmermárka. 
59. ... kezekkel! (Gladstone). 60. 
Körülölel. 62. Neheztelő. 64. Fülre

utaló idegen előtag. 65. Idegen utó
tag: -kő, -kőzet. 67. Lewis Carroll 
aforizmájának befejezése.

FÜGGŐLEGES
1. Éjfélig. 2. Karral jelez. 3. 

Karácsony, franciául. 4. Származás. 
5. -nek. 6 . Bolgár autójelzés. 
7. Janics ...; kajakozónő. 8 . Oláh, 
szláv nyelveken. 9. ... ovo; eleve. 10. 
Soha, németül. 11. Kimegy a kés 
éle. 16. Rétegként borít. 17. Tullia 
d’...; olasz költőnő. 19. Az USA is ez. 
24.... culpa az én vétkem. 26. Olasz 
hármas. 28. Ásítozik. 30. ... Garbó; 
filmszínésznő. 32. Vasércnek ne
vet adó brazil bányaváros. 33. 
Nyaraló. 35. Vetíthető állókép. 40. 
Erre a helyre. 42. Központi csillag. 
44. Róma folyója. 45. Ennek aljától. 
46. Váltót igazoltat. 49. Attila név
változata. 51. Tizenegy, németül. 
56. írószer. 58. Munkaegység. 6C. 
Baranyai község. 61. Anaís ...; ame
rikai írónő. 63. Indíték. 64. Ott kez
dődik! 66 . Társaságotok.

R. T.

A Helikon 7. számában kö
zölt Muzsika című rejtvény 
megfejtése: A zene az ösz- 
szes fájdalmak orvossága.

TÁMOGATÓINK:
Romániai írók Szövetsége
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TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY Primăria şi Consiliul 

Local Cluj-Napoca

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

The Heart o f Transylvania
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KARÁCSONYT ZSOLT

Fönumkatára: 
EGYED EMESE 
KIRÁLY LÁSZLÓ 
SZŐCS ISTVÁN ■■

DEMETER ZSUZSA; kritika
MÓZES ATTILA: próza
KECSKÉS TAMÁS HUNOR olvasós/crk*«*»

:■ PAPP ATOIA ZSOLT: táramövészelck 
LÁSZLÓ NOÉMI; vers. »nűförclttna . 
RÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkeszti)

.■•«ámítogepes' tiirddés; FAZAKAS BöTOND: nyomtatja a Misztóríatua) Kis Miklós református zajtokatjpaßt
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