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MARKÓ BÉLA
K ő  és könyv

Lapozza Isten fent a mennyben 
utolsó ítélet eló'tt, 
akár egy irdatlan nagy könyvet, 
a házsongárdi temetőt,
tonnás lapokból egybekötve, 
nem nyitható, nem csukható, 
pehelyként teszi-veszi mégis 
ölében a mindenható,
hiszen ő írja napról napra 
és kőről kőre a regényt, 
elveszi tőlünk újra s újra, 
majd visszaadja a reményt,
térdére vonja s olvasgatja 
a végtelen történetet, 
bele is javít néha-néha, 
hozzáír egy új életet,
nem unta még meg Szenczi Molnárt, 
se dallamát, se ütemét, 
kedvvel hallgatja minden este 
az itt-ott megkopott zenét,
könyv nélkül tudja az egészet, 
jól ismeri a szöveget, 
de ujjával végigsimítja 
olykor a mohos köveket,
a sötétben is kitapintja 
a töredezett szavakat, 
s két évszám között az élet 
neki csupán egy pillanat,
hiszen úgyis az számít végül, 
hogy vajon mennyire örök, 
akit éppen előtalál a 
torlódó kőlapok mögött,
gyönyörködik remekművében, 
s vigasztalja Tótfalusit, 
nem kell már semmit visszavonni, 
ha mindörökre aluszik,
s hányán pusztultak bele abba, 
hogy más urat és más utat 
választottak, mint amit éppen 
a földi hatalom mutat,
tollával próbálta Szabédi 
kisiklatni a vonatot, 
igéző utazást ígértek, 
s egyfolytában csak tolatott,
saját magától szabadulni 
akart Szilágyi Domokos, 
s Gyimesi Éva hátizsákját 
mohón felfalta a Szamos.

Mint Vejnemöjnen, úgy repülne 
Nagy Kálmán, de idezuhan, 
miért nem vetted tenyeredbe 
még a levegőben, Uram?
Ebben a kővé dermedt könyvben 
hány meg hány hosszú fejezet, 
sorolhatnék nyilván napestig 
gazdátlanná lett neveket,
egyik öreg volt, másik ifjú, 
de most már mind-mind egykorú, 
mint ajándékkönyvön a szalag, 
libeg-lobog a koszorú,
s hogyha az olvasó kibontja, 
s fellapozza a bölcseket, 
mindahány fejben mindahányszor 
majd ismét testet öltenek,
Apáczai vagy Kriza János,
Bölöni Farkas, Jósika, 
hátha nem érne soha véget 
a házsongárdi krónika,
Brassai, Bánffy vagy Kós Károly, 
a megvénült szívű Dsida, 
s tüzes kemenceként izzik még 
ott lent is Berde Mária.
Mikó Imre s persze Gaál Gábor,
Nagy István, Jancsó Elemér, 
a föld alatt már minden eszme 
szétporlik s ugyanannyit ér,
a követ, mint a papírt, éppen 
úgy hajtja félre most az Űr, 
divatjamúlt, mert könyvet olvas, 
és ráadásul magyarul,
bár egyre több a kitépett lap, 
az ördög bele-belenyúl, 
s amit ő ír hozzá a könyvhöz, 
az is tartósnak bizonyul,
mégis olyan a Házsongárd már, 
mint egy hatalmas Biblia, 
csak az a kérdés, hogy kinek kell 
végül is tovább írnia.
Nekem? Neki? Uram, bocsásd meg, 
hogy így beszélek most veled, 
segíts nekünk, hogy folytathassuk 
véget nem érő könyvedet,
lehet, hogy könyv, lehet, hogy kő csak,
lehet, hogy okostelefon,
egy házsongárdi síron arcod,
Istenem, kitapogatom.

Kolozsvár, Könyvhét, 2015. június 4.
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HELIKON

Beszélgetés Filip Florian íróval

Az irodalomnak mágikus 
tulajdonságokra kell szert tennie
-  Egy interjúban azt nyilatkoztad, ha be 

kell tenned egy ablakot, amit más egy félóra 
alatt elvégezne, te három órán át kínlódsz, 
de ez alatt az idő' alatt tökéletesen simá
ra csiszolod a keretet. Az akarod mondani, 
hogy kizárólag a mondat tisztasága, vilá
gossága, áttekinthetősége érdekel?

-  Nem, semmiképpen nem ezt akartam 
mondani. Egyszerű megállapítás ez, egy 
olyan ember megjegyzése, aki akarva-aka- 
ratlan napi tíz-tizenkét órát azzal tölt el, 
hogy ír; magával tölti ezt az időt, a gondola
taival, a tikkjeivel, a rögeszméivel és a rigo
lyáival. Az egyik legnagyobb bánatom, hogy 
nem tudok gyorsabban írni, nem tudok egy 
lélegzetből papírra vetni egy elbeszélést, 
hogy aztán dolgozhassak a szövegen any- 
nyit, amennyit szeretnék. Ha egyetlen szó 
nincs rendben, egyetlen mondat csikorog, 
hosszú ideig lebénulok, amíg meg nem talá
lom a megfelelő' megoldást. Hatalmasan vá
gyom arra (és talán ostoba módon, ez nem 
világos eló'ttem), hogy minden mondattal 
elégedett legyek, hogy folyamatosan biztos 
talajt érezzék a lábam alatt. Ezért aztán, 
bár lassan haladok egy könyvvel, a már 
meglévő fejezetek vagy passzusok teljesen 
az ízlésem szerint valók, a végén csak vesz- 
szőjavításaim vannak, vagy tízoldalanként 
kicserélek egy-egy szót. Az egyetlen kritéri
umom, ahogy azt gyakran elmondtam már, 
hogy nekem tetsszék, amit olvasok, és olva
sás közben nyilvánvalóan erőfeszítést te
szek, hogy minél idegenebb szemmel olvas
sam a saját szövegeimet, mintha egy másik 
ember, egy idegen prózája lenne előttem.

És még valami. Meggyőződésem, hogy az 
irodalom csak akkor irodalom, ha sikerül 
mágikus tulajdonságokra szert tennie, ha 
olyan, mint egy varázslat, melynek hatalma 
bevonz a könyv világába, abba a bizonyos 
könyvébe, s egy időre kitép a hétköznapi va
lóságból. És mert napjainkban egyszerűen 
szőnyegbombázással zuhannak ránk a hí
rek, a tudósítások és a véleményanyagok, 
mert az internet a szó szoros értelmében 
nyög a mindenféle eseményektől, az iroda
lom egyetlen esélye, hogy más legyen, az, 
hogy ne csak a tényekre és a történetre ala
pozzon, hanem elsősorban az által külön
bözzön a szövegtengertől, ahogyan elmond
ja őket, az atmoszféra és a részletek révén. 
Akárhogy is, a mondatnak azért van kulcs
szerepe, mert a varázslatok nem lehetsége
sek ráolvasások és varázspálcák nélkül.

-  A Mindegyik bagolyban, mint a töb
bi regényedben is, van valami melanko

likus, talán az elbeszélt emlékek miatt. 
Melankolikus alkat vagy?

-  Kissé komikusán hangzik, de ezt a vá
laszt is egy tagadással kezdem: nem, nem 
hiszem, hogy melankolikus alkat lennék. 
Kétségtelenül tele vagyok nosztalgiával, in
kább régi vágású srác vagyok, mint a mo
dern idők fia, és általában úgy látom, hogy 
a boldogság ritka pillanatain és a délibábos 
álmokon túl a világon több a szenvedés (leg
alábbis itt, Európának ebben a részében, 
ahol az utóbbi évszázadban gonosz szelek fúj
tak, sőt ronda viharok). Ezek a dolgok azon
ban nem akadályoznak meg abban, hogy 
szeressem az életet, szeressem az embereket, 
és hogy olykor úgy érezzem, erősebben ver a 
szívem vagy megfulladok a boldogságtól.

-  Sok magány van itt is, A király napjai
ban is. Mivel magyarázod?

-  Annyi magány van, amennyi mindany- 
nyiunk lelkén. Én legalábbis így gondolom. 
Az emberek mindig szaladtak előle, mint a 
tűztől, és különféle módszereket találtak ki, 
hogy elűzzék, becsapják, hogy minél ritkáb
ban érezzék a savanyú ízét. Beszéljünk ko
molyan! Még egy csillogó-villogó bál is, ame
lyen francia négyest járnak, mosolyognak és 
franciásan locsognak, a magányban végző
dik. Éppúgy, ahogy a barátokkal való sörö
zések, a teadélutánok, a színházi előadások, 
a tribünön szenvedélyesen átélt meccsek 
vagy egy komoly adag társalgás is, mond
juk a Facebookon. A magány nap mint nap 
velünk van, akármennyit is hazudnánk 
magunknak vagy éldegélnénk önnön illú
zióinkban. Nem értem, miért kellene az iro
dalomban másként lennie, miért kellene 
megfosztanunk a szereplőket az emberi sors 
egyik bélyegétől. Annál is inkább, mert csak 
a magányban, álarc és púder nélkül van esé
lyünk őszintének lenni önmagunkhoz. Ez az 
egyetlen út, mely az igazság felé vezet, nem 
a hiúsághoz és az önbecsapáshoz.

-  Mindig csak regények. Miért nem írsz 
mást is? Nem tudsz vagy nem akarsz?

-  Jó kérdés! Érdekes, néhány hónapja 
egy elbeszélésköteten gondolkodom, tulaj
donképpen azt vettem észre, hogy magá
tól ért meg, nekem pedig annyi a felada
tom csupán, hogy segítsem kikerekedni, és 
természetesen lezárulni. Ezzel együtt két
ségtelen, hogy a regényt kedvelem, és meg
próbálom elmagyarázni, miért. A prózában 
világot teremtesz, a levegőjével, a lényeivel,

a tájaival és minden apró részletével együtt. 
Egy világ teremtése nem egyszerű dolog, re
mélem, érthető: minden energiádat kiszívja 
és rendkívül sok idődet veszi el. A történé
sek, a cselekedetek abban a világban tör
ténnek, melynek te egyfajta egyeduralkodó
ja vagy, valamiféle bábos, aki a homályból 
nemcsak a szereplőknek ad életet, hanem a 
felhőknek, a legyeknek, a hidegnek és a ho
mokviharoknak is. Abban a világban, keze
met a szívemre téve mondom, nagyszerű
en érzi magát az ember, mert az kizárólag 
az övé, nem ostoba kormányoké (amilyenek 
Romániában a végtelenségig követik egy
mást), a postaládában talált számláké, a 
tahóságoké és az uborkafára felkapaszko
dott senkiké. Egy ilyen hiteles és eleven vi
lágot teremteni csupán egy tíz-tizenöt olda
las novella kedvéért mintha túlságosan is 
nagy munka lenne, olyan gyötrelem, mely
nek túl keveset örülhetsz. Egy regény eseté
ben azonban hosszú éveket töltesz saját vi
lágodban, és az írás összehasonlíthatatlan 
gyönyöre mellett még menedéket is nyújt, a 
senki szigetét, ahová bármikor elmenekül
hetsz egy szürke és sótlan valóság elől.

-  Ha önnön olvasód lennél, mit vetnél a 
szemedre?

-  Szeretnék módszeresen válaszolni, 
pontról pontra haladva megkeresni a köny
veim hibáit, és szigorúan megbírálni őket. 
Sajnos, lehetetlen kitalálnom, mit vet
nék a szememre, annál az egyszerű oknál 
fogva, hogy egyetlenegyet sem olvastam. 
Esküszöm. Mindegyik könyvön olyan lelke
sen, olyan koncentráltan dolgoztam, hogy 
annak idején az agyamat és a lelkemet egy
aránt betöltötte, mintha a testem részé
vé vált volna, nem tudom, hogy mondjam, 
egy harmadik tüdőm nőtt. Aztán a végén, 
mikor az utolsó mondatot is leírtam, min
dig ugyanaz az elképesztő, zavarba ejtő ál
lapot kerít hatalmába, leírhatatlan, meg
döbbentő élmény. Abban a ritka, páratlan 
pillanatban tényleg megszűnik a könyv
vel való minden kapcsolat, ami következik, 
már egyáltalán nem fontos. Úgyhogy a mai 
napig sem éreztem szükségét, hogy elolvas
sam bármelyik könyvemet is a mai formá
jukban, hiszen ma már nem többek, mint 
nyomtatott és összefűzött, borítóba kötött 
oldalak egy könyvesboltban. De talán egy 
szép napon mégis el szeretném olvasni őket.

DEMÉNY PÉTER

Filip Florian
1968. május 16-án született Bukarestben, jelenleg is ott él. Geológiát és geofizikát 

végzett, 1990 és 1992 között a Cuvintul szerkesztője volt, 1999-ig a Szabad Európa Rádió 
és a Deutsche Welle tudósítója. Egyik felmenője loan Slavici, testvére, Matei Florian szin
tén író. Művei: Degete mici (2005, magyarul: Kisujjak, Karácsonyi Zsolt fordításában), 
Băiuţeii (2006, Matei Flóriánnál közösen, magyarul: Kölyök utca, Lövétei Lázár László 
fordításában), Zilele regelui (2008, magyarul: A király napjai, Karácsonyi Zsolt fordításá
ban), Toate bufniţele (Mindegyik bagoly, 2013, még nem jelent meg magyarul).
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FILIP FLORIAN
Mindegyik
bagoly
(Toate bufniţele)
-  r e g é n y r é sz le t  -

Azzal kezdődött, hogy Újév után égből 
pottyant a szerencse. A szó szoros értel
mében. Három napig egyfolytában hul
lott a hó, amíg csak el nem tűnt az ut
ca, el nem tűntek a kerítések, a kocsik 
olyanokká váltak, mint valami alvó fe
hér bálnák, a házak meg derékig hóban 
álltak. Soha olyan hosszú alagutat nem 
ástam, mint akkor, a hóvihar közepén. 
Dél körül kezdtem el, sietősen, körül
belül húsz perccel azután, hogy anyám, 
aki úgy bebugyolálta magát, mintha 
az Északi sarkon lettünk volna, az aj
tó melletti lapátra mutatott, és odatett, 
hogy a raktárig utat ássak. Talán a kas
télyhoz ment, talán a finnyás nők egyi
kéhez, akiknek folyton fájt a fejük, las
san távolodott, a pelyhek elárasztották 
a kabátját, mindegyre hátra nézett, és 
megpróbálta megállapítani, vajon dolgo
zom-e, kicsi volt, picike, kacsázva járt, 
mint egy pingvin a hosszú jégtáblán, az
tán nem látszott többé. Akárhogy is, nem 
hagytam abba rögtön a lapátolást, ahogy 
anyám eltűnt a hóbuckák között, hanem 
csak akkor, amikor elintéztem a dolgokat 
a mellettünk levő házban lakó lánnyal. 
Piros pufajkát viselt, arcát két tenyeré
be rejtette, könyökét az erkély korlátjá
hoz támasztotta, a nevemet nem tudta, 
csak úgy utánam kiáltott, hallod, fiú!, és 
megkérdezte, miért vagyok olyan balfá
cán, miért nem kezdek el alagutat ásni. 
Elismerem, hallgattam, meglazítottam 
a sálamon a csomót, nem támadtam meg 
hógolyókkal, mert féltem, hogy megint 
betörök egy ablakot, már éppen hozzá
vágtam volna valami szamárságot, ami
kor hirtelen, még mielőtt kinyithattam 
volna a számat, éppen előtte, az az ér
zés kerített a hatalmába, hogy a tincsei, 
melyek kilógtak a sapkája alól, a Zűri 
bundájának göndör szőrcsomóira emlé
keztetnek. Gyakran láttam ezen a hé
ten, a vakációban, mióta Bugiulescunál 
vendégeskedett, de eddig még nem for
dult elő, hogy egyedül legyen, és nem is 
vettem szemügyre alaposabban. Eléggé 
magas volt, az orra kissé pisze, felülről 
beszélt hozzám, hiszen a manzárdban la
kott, ahol a szél örvényt kavart a ház
tetőn. Azt javasolta, ássuk ki együtt az 
alagutat, egyikünk kezdje meg az egyik 
végén, a másik a másikon, mindenki ha
ladjon a maga sávján, tanácsok, segítség 
és szünet nélkül, mire azt válaszoltam, 
nem vagyok sem vakond, sem gilisz
ta, nem vagyok gyík, nevetett, és azt 
mondta, egyetlen szót sem szabad szól
nunk, amíg csak középen nem ér össze 
a két félalagút, legyünk némák, nekitá
maszkodtam az ásó nyelének, megpró
báltam gonosz pofát ölteni, hogy meg
ijesszem, már nem nevetett, nem ijedt

meg, visszafordult a szobája felé és azt 
mondta: és én még valami rendkívülit 
akartam adni neked... Annyira nekihe- 
vültem, éreztem a homlokomon a hideg 
verejtékcsöppeket, arra kértem, jöjjön 
le, hallottam a hangomat, és nem hittem 
el, hogy mit hallok, arra kértem, ne ha
ragudjon, hogy döntse el ő, honnan kel
lene kezdenünk, és amikor megjelent a 
lépcső tetején egy bádog szemétlapáttal, 
a hideg és a meleg egyaránt megenyhült. 
Kiválasztott magának egy védett helyet, 
engem öt-hat méterrel lejjebb irányított 
egy cseresznyeszilvafa mellé, és még ha 
vörös pufajkája és az én szürke trénin
gem nem emlékeztettek is a terepszínű 
egyenruhákra, egy filmnek az egyik jele
nete jutott az eszembe, két katona a nor
vég télben, akik jelekkel értik meg egy
mást, miközben egy híd felrobbantását 
készítik elő. Beszaladtam a konyhába, 
megkerestem a rozsdás vakolókanalat, 
mellyel a hamut kapartuk ki a kandal
lóból, visszatértem vele, a fejem fölé ta r
tottam, mint valami fegyvert, leguggol
tam, és egy hosszúkás félkört rajzoltam 
a hóba, néhányszor megveregettem a fél
kör közepét, a megfagyott kérget, próbál
tam nagy, minél nagyobb darabokat ki
vájni, és oda dobtam őket, ahová tudtam. 
Miután a bejárat világosan kirajzolódott, 
tovább ütöttem a jeget, új rétegekhez ju
tottam, nem volt pelyhes vagy porha- 
nyós, jól le volt verve, egy ideig sikerült 
megőriznem a helyzetemet és ugyanazo
kat a mozdulatokat végeznem, de hama
rosan térdre kellett ereszkednem, mert a 
mélyedés egy barlang formáját vette fel, 
és nem tudtam másként dolgozni benne. 
Lassan-lassan, mivel ügyeltem, nehogy a 
boltíves, egy méternél alacsonyabb meny- 
nyezet rám zuhanjon, a gödör teljesen el
nyelt, a fény elhalványult, különös csend 
visszhangzott a fülemben, mintha nem 
is csönd lett volna, a lány ajándékára 
gondoltam, lehetett egy plüssmaci, egy 
kulcstartó, egy nápolyi, egy bumeráng, 
egy lap, bármi. Édesanyámra is gondol
tam, arra, mennyire ügyelt, hogy a fás 
színhez vezető út mindig el legyen taka
rítva, és hogy milyen fürkész tekintet
tel nézett rám a havazásban, de óvakod
tam a feltételezésektől, nem érdekelt, mi 
lesz majd, ha hazajön, egyre csak jégda
rabokat vagdostam a vakolókanállal, a 
testem mellé húztam őket, a gödör szé
léhez, a talpammal arrább rúgtam, és 
amikor nagyobb mennyiség gyűlt fel mö
göttem, kihordtam, nehogy befalazzam 
magam. Egyszercsak valami keménybe 
ütköztem, arra gyanakodtam, hogy egy 
nagy kő, meg se tudtam mozdítani, kiás
tam körülötte a megfagyott havat, és a 
felszínre került egyik lekerekített széle, 
olyan volt, mint a folyóparti kövek, nagy 
nehezen megmoccant, és nyögve kiszed
tem. Egy csont volt az, hatalmas csont, 
egy csülök, mely túlélte a főzéseket. 
Ahogy ott feküdtem a hasamon, a kesz
tyűm csuromvizes, biztos voltam ben
ne, hogy Zűri ásta el karácsonykor, ami
kor evett eleget, és már nem akart rágni 
semmit. Amíg azonban megálltam, azt is 
felfedeztem, hogy nemcsak a kesztyűm 
volt csuromvizes, hanem én magam is, 
mintha az esőben álltam vagy a gőzfür-

Oláh Dalma: E r e d e t

dó'ben ültem volna, és nem törődtem vol- 
na sem az órával, sem az idővel. Úgy le
izzadtam, akár egy vontatóló, a ruhám 
összegyűrődött, és több kilóval nehezebb 
lett, a bakancsomban langyosan csor
dogált valami, ráadásul lehetetlen volt 
megállapítanom, vajon egy negyedóra 
telt-e el vagy tízszer annyi. Tudtam már, 
milyen a fáradtság íze, éreztem a karom 
a combom zsibbadásából, nem volt kese
rű íz, úgyhogy tovább végeztem a gépi
es mozdulatokat, mint valami gépezet, 
amely meg-megáll, remeg, de egyálta
lán nem veszíti el a lendületét. A tárna 
már négy méternél is hosszabb volt, kí
váncsi voltam, mennyi lehet a lány fe
lől, és mennyi választ el bennünket, min
den kis neszre hegyeztem a fülem, egyre 
csak felidéztem az arcát, az első benyo
mást, fekete szemek a hópelyhek között, 
enyhén ívelt szemöldökök, állát a kézfe
jén tartja, mint egy vacogó macskakö- 
lyök. Elképzeltem, hogy a kötött gyapjú
sapka nélkül barna tincsei körülfogták 
volna a vállát, és hamarosan fehérekké 
váltak volna. Hirtelen egyfajta félelem
mel abban kezdtem reménykedni, a gon
dolataim összevissza barangoltak, pedig 
az ajándék tulajdonképpen nem egy jel
vény, egy majom, egy zenés kazetta, egy 
sapka vagy egy pörgettyű lesz. Valami 
édesebbről ábrándoztam, egy simogatás- 
ról vagy egy pusziról, és úgy tűnt, közel
ről, nagyon közelről alig kivehető hangok 
hallatszanak. Elengedtem a vakolókana
lat, az ujjaimmal kezdtem kaparni türel
metlenül, olykor abbahagytam, és min
den érzékemmel hallgatóztam, mintha 
dobhártya nőtt volna a szemhéjaim
ba, az orrlyukaimba és a pofacsontjaim
ba. Abban a pillanatban, ahogy az utol
só darab hótábla is lezuhant, amikor az 
alagút egyik végétől a másikig megnyílt, 
a homály pedig eloszlott, kiáltani akar
tam, mert megszűnt a hallgatás ideje, 
a kiáltás azonban a torkomban maradt. 
Szemből Zűri, a kutya rontott rám, úgy 
nyalta az arcom, mint a bolond, és boldo
gan ugatott. Elkergettem, és könyéken 
vonszolva magam, úgy ítéltem meg, hét 
nyolcadnyi alagutat kiástam. A leány 
fent állt az erkélyen, ahonnan egy puszit 
küldött. Még csak el sem érte az ajkával 
az ujjait, csak úgy tett, mintha.

DEMÉNY PÉTER fordítása
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BOGDÁN LÁSZLÓ
A cápa kitátott 
szájában
B ú c sú  G ü n ter  G ra sstó l

A kilencvenes évek elején a francia-né
met kulturális televízió, az Arte hosszú in
terjút közölt Grass-szal. A botrányairól is 
elhíresült író hatalmas, hangárszerű mű
termében áll, egy rajzlapokból összera- 
gasztgatott hatalmas lap előtt, amely egy 
általa rajzolt cápát ábrázol, az író feje pedig 
menthetetlenül a cápa borotvaéles fogso
ra közé vész. Az irónia és az önirónia soha 
nem volt idegen az írótól, egy idó'ben politi
zált is, Willy Brandtnak korteskedve egyik 
karikatúráján, szemétdombon trombitáló 
kakasként, egy másikon szardíniás doboz
ba zárt cápaként ábrázolta önmagát. De a 
cápa állandóan kitört a szardíniásdobozból.

Grass szobrásznak indult, az elmúlt év
tizedben ismét visszatért a szobrászathoz, 
de regényei mellett végig írt különös, gro
teszk, részben biografikus ihletésű verse
ket is, s rajzolt is, ő maga illusztrálta köny
veit. Mégsem veszett el a cápa kitátott 
szájában a feje, utána még több botrány kö
vetkezett, először a vallomása, miszerint 
16 évesen a Waffen SS tagja volt, s ezt kö
vető önéletrajzi regénye, a Hagymahántás 
közben, majd két különös politikai verse, 
az Amit el kell mondani és az Európa szé

gyene okozott óriási vihart. Előzőleg a né
met újraegyesítésről kifejtett véleménye 
miatt egy fiatalember hazaáruló bitang
nak nevezte a hamburgi pályaudvaron. S 
még folytathatnánk. Fő művének a danzigi 
trilógiát tartják (Bádogdob, Macska és 
egér, Kutyaévek), de tudnunk kell, hogy itt 
egy hatalmas, szerteágazó regényciklus
ról van szó, hiszen a monumentális remek
mű, a Kutyaévek után következik a repre
zentatív folyatás, a Helyileg érzéstelenítve, 
az Egy csiga naplójából, A hal, A patkány
nő, a Békaszó, végül a Ráklépésben. Danzig 
(Gdansk, nekünk Dancka) hős- és rémtör
ténete tárul fel, páratlan erővel. Egy helyen 
idézi felejthetetlen tanára, Hofer szavait: 
„A képzőművészet örök problémája mindig 
is az ember volt. Az örök emberi dráma, és 
ez ma sincs másképp.” Grass írói ars poe
ticája ez, a danzigi befejezhetetlen történet 
hősei már a Bádogdobban feltűnnek, és ide- 
oda vándorolnak a regényekben. A patkány- 
nőben például az atomkatasztrófát túlélő 
patkánysereg a danzigi nagytemplomba 
igyekezve a körmenetben Oskar 107 esz
tendők kasub nagymamájának összeaszott, 
múmiaszerű csontvázát is viszi, a szoknyá
ja alá menekülő, videóproducerként tevé
kenykedő törpe tetemével együtt, aki épp 
rokonlátogatásra tér haza, gumitörpökkel 
kedveskedve a kasub gyerekhadnak, s a 
katasztrófa kitörésekor a nagymama szok
nyája alá menekül. Tudjuk, nagymama e 
nevezetes szoknyája alatt kezdődik a törté
net, a krumpliföldeken menekülő nagyapa 
is ez alatt a szoknya alatt talál egy időre 
menedéket, hogy megkezdődhessen a csa
ládtörténet!

A krumpliföldek centrális szerepet töl
tenek be a danzigi regényekben, 1958-ban 
viszont első, kalandos hazatérése idején 
már nem találja, a gdanski repülőtér be
ton fel- és le-szálló pályái fedik! De feltű
nik a 2002-ben megjelenő utolsó danzigi 
történetben is a város és egy régi szerep
lő, az 1961-ben megjelenő Macska és egér 
hősnője, Tula, aki a szovjet torpedók által 
elsüllyesztett asszonyokkal és gyerekek
kel teli hajó, a Wilhelm Gustloff menekü
lő utasa, és a végzetes éjszakán szüli meg 
fiát. A cápafogak veszedelmesen csillogó 
glóriája ott az író feje körül, és az északi 
tenger mitikus, sejtelmes ködében ott go
molyog a germán városokon, gabonamező
kön, erdőkön és autópályákon túl a köny
veibe menekített egész látóhatár. S közben 
szól a Békaszó-beli békák kórusa, „ó jaj ne
ked, ó jaj nekem, ó jaj nekünk!”

Grass a német próza megújítója is volt, 
szembe mert menni a Thomas Mann és 
Musil által tökélyre emelt esszéstílussal. 
Alfréd Döblint, a Berlin Alexanderplatz 
szerzőjét tartotta mesterének. Visszanyúlt 
a német barokk kópéregényhez, A kalan
dos Simplicissimus-hoz. Egyik remek
művében, a barokk líra ismerőjének és 
fordítójának, Márton Lászlónak az em
patikus átültetésében olvasható Vesztfái 
csevelyben egy barokk költőversenynek ál
lít szarkasztikus, de felejthetetlen emlé
ket, és utolsó nagyregényében a rá min
dig is frenetikus hatást gyakorló Grimm 
testvéreket idézi. 2012-ben jelent meg al
bumszerű, általa illusztrált verseskötete, 
a Kérészek. E kötet néhány versével búcsú
zunk Tőle.

GÜNTER GRASS 
Látomás
Ahogy Lübeck negyvenkettő virágvasárnapja óta
még mindig álló gótikus oromfalai közt
lépegetek, fiatal s idősebb
török nőket látok, s megörvendve
a színes fejkendők látványának
meg a zajos gyerekseregnek,
úgy tűnik, a középkori város újra visszatért,
de a változás már elkerülhetetlen.

Ferdén hullanak az esti fények a téglafalakra.
Áteresztő lett a század.
Ami lehetséges volt, bekövetkezett.
Ott, ahol egy szemnek idegen
áruház hervasztja a tekintetet,
épülő mecsetet látok, s bár a minaretje
nem olyan magas, mint a Szent-Mária templom tornya,
mégis hallom kettejük párbeszédét,
például arról, hogy mi az ízletesebb,
a kövér disznó vagy a zsenge bárány.

És látom Eric Mühsamot, 
a patikus önfejű fiát, ki ott ül 
a Niederegger kávézóban, körülvéve 
idősebb török urakkal.
Nyugodtan pöfékelnek a halk szavú vízipipából -
úgy látszik, nekik szabad -,
s közben az állam széteséséről,
meg a közelgő anarchiáról társalognak.
Hazai és keleti édességekkel 
kínálgatják egymást.

És most belép, ahogy kívántam,
Thomas Mann is a képbe.
Közéjük ül, hűvös és kimért.

A beszélgetés gyorsan más irányba fordul,
Józsefre és a testvéreire, meg arra, 
mily mélységesen mély a kút.

//
Őszi termés
Egy nőnemű vihar, mely ifjú korában 
bőszen tombolt, tarolva mindent, mi útjába állt, 
s a biztosító társaságok jövedelmét apasztva 
tetőket bontott, s halomba hordott cserepet, bádogot,

kertünkben két öreg gyümölcsfát gyökerestől kitépett.

Most ott fekszenek, s mintha mi sem történt volna,
újra zöldek, telve gyümölccsel,
amelyek érnek, egyre érnek,
s majd jók lesznek így gyümölcsleveknek,
hogy kitartsanak egy egész, hosszú télen át,
amikor újra vad szelek süvöltenek,
ahogy azt az időjósok biztosra ígérik.

Jó tanács
Amikor, mint ifjú szerző,
a művészi kifejezéseket gyakoroltam,
s mit sem tudtam hatásáról a szavaknak,
sajtok és némi vörösborok
alkalmi társaságában a pipázva író
Max Frisch ezt a tanácsot adta
saját magának s persze nekem:
maradj meg dühösnek mindig,
és ne légy soha -  ahogy ezt elvárnák -
csupán szelíd hangú dalnoka
az alkonyi fénynek.

Mindvégig követtem tanácsát.

VÁNCSA ÁRPÁD fo rd ítá sa i
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ANDRÁS ORSOLYA

Günter Grass és a fekete doboz
2015. április 13-án meghalt Günter 

Grass. Ahogy ez ilyenkor lenni szokott, új
ságcikkeket írnak, interjúkat készítenek 
és rendezvényeket szerveznek a „megem
lékezés” jegyében. Feltehetnénk most a 
kérdést, hogy hogyan emlékezhetünk va
lakire, akivel szemtől szembe soha nem 
találkoztunk: rá, az ő személyére emléke
zünk-e, ha felidézzük egy élményünket, 
egy valóságos vagy képzeletbeli eseményt, 
ami például egyik írásához kapcsoló
dik? Azon is elgondolkodhatunk, hogy ha 
Grass műveivel -  regényeivel, szobrai
val, metszeteivel vagy éppen politikai te
vékenységével — foglalkozunk, az mennyi
ben tekinthető emlékezésnek. A kérdést 
azonban megfordíthatjuk, egy másik ol
dalról is megközelíthetjük: hogyan emlé
kezik maga Günter Grass? És mi köze a 
műveinek az ő személyes emlékeihez?

Grass egyik viszonylag kései (2008 
szeptemberében megjelent) könyve, a Die 
Box1 maga is felteszi ezeket a kérdéseket. 
A kötet kilenc történetből áll, amelyek 
többek között elbeszélésük körülményei 
miatt kapcsolódnak össze. A kerettör
ténet a következő: egy apa megkéri hat 
gyermekét és két fogadott fiát, akik már 
felnőttek, hogy néhányszor üljenek ösz- 
sze, idézzék fel gyerekkori emlékeiket, a 
beszélgetéseiket pedig vegyék fel, hogy 
az apa nyolcvanadik születésnapjára egy 
könyv készüljön belőlük. Minden fejezet 
végén ott találjuk az apa hozzáfűzniva
lóit is ahhoz, ami éppen elhangzott, és 
amit ő -  vélhetőleg -  a felvétel alapján 
feljegyzett, illetve átalakítva, a beszélge
tésekből szelektálva történetté formált. 
A nyilvánvaló életrajzi párhuzamok, il
letve a dokumentáció, a szöveg személyes 
megokoltságának részletezése olyan je
lenség, amelynek kapcsán a szerző „visz- 
szatéréséről” vagy „újjászületéséről” be
szélhetünk a kortárs próza esetében 
(gondoljunk például Herta Müller vagy 
lan McEwan egyes műveire). Az emléke
zés gesztusai és a rájuk irányított figye
lem tehát egyrészt elhelyezheti a Die Box 
című kötetet ebben a kontextusban, ahol 
új megvilágításba kerül a hitelesség és 
az irodalmiság kérdése is — hiszen önma
gában sem a vallomásszerűség, sem pe
dig a személyes érintettségből fakadó ki
fejezési vágy és/vagy erkölcsi indíttatás 
nem szavatolja ezeket.

Másrészt az emlékezés reflexiója is 
előtérbe kerül ebben a kötetben. Az al
cím -  Sötétkamra-történetek — annak a 
folyamatnak a metaforájaként is értel
mezhető, amelynek során a történések
ből emlékek, azokból pedig megfogal
mazott történetek lesznek, ahogyan a 
tárgyakból, személyekből és pillanatok
ból a fényképezéskor negatív, majd a sö

tétkamrában, az előhívás és átdolgozás 
után fotó lesz. A Die Box így tehát olyas
fajta fekete doboz, mint maga a fényképe
zőgép, ami válogat és rögzít a világ és az 
idő részeiből, hogy emlék-alapanyagokat 
gyárthasson belőlük, illetve mint a sö
tétkamra, ahol ez az alapanyag változá
sokon megy keresztül, mielőtt artikulált 
és könnyen kezelhető formában a családi 
albumba kerülne végleges formájában. 
Mariechen, vagy „az öreg Marie”, aki
ről a kötetben minden történet szól, egy 
Agfa 54-es „dobozzal” fotózza végig a csa
lád életét, majd a fényképeket titokzatos 
sötétkamrájában előhívja, hogy a gyere
kek vágyait, terveit, a múltat és a jövőt 
is láthatóvá varázsolja rajtuk. A Maria 
Rama emlékének ajánlott mű fekete do
boz abban az értelemben is, ahogyan ez 
a készülék a repülőgépeken működik: a 
gyerekek beszélgetéseiből összeállt tör
téneteket rögzíti, hogy azokból esetleg 
rekonstruálni lehessen a múltat, a je
lenbeli események okait. Természetesen 
sem ez, sem az nem hozzáférhető és nem 
érthető meg teljességgel, így annak elle
nére, hogy a szöveg olvasása során bepil
lantást nyerhetünk ebbe a fekete doboz
ba, annak mindig maradnak homályos 
zugai, titkai is.

Hogyan követhetjük nyomon az emlé
kezés alakzatait, illetve a személyesség 
problémájának megközelítési formáit eb
ben a kötetben?

Tekintsük először is azokat a szöveg
helyeket, amelyek a címben is kiemelt, 
és az emlékezés szempontjából emble- 
matikus jellegű fényképezéssel játsza
nak. Maga a doboz, amivel a fényképek 
készülnek, önmagában is különleges. Ha 
Marie ezzel készíti a felvételeket, már a 
tevékenységre is külön szó van a szöveg
ben: „fényképezni a Leicával vagy néha 
a Hasselbladdal fényképezett, de kattin
tani csak a dobozzal szokott” (12). A kat
tintás gesztusa, amivel Marie „lekapja” 
a gyerekeket és a család többi tagját, a 
pillanatszerűségre irányítja a figyelmet. 
A megörökített emlékképek gyakran vé
letlenszerűnek is mondhatóak, mert 
Marie nem is néz a fényképezőgép kere
sőjébe, mikor a felvételeket készíti. Ezek 
ennek ellenére tökéletesen sikerülnek, 
legalábbis erről számolnak be a család
tagok, akik szinte mitizálják Marie alak
ját és a fotóit. Azáltal, hogy külön szó je
löli azt, amit tesz, a cselekvése mágikus 
aurát ölt, és a gyerekek arról is beszá
molnak, hogy Marie gyakran „igazán ré
gimódi szavakat mormolt, mint balzsam, 
enyhülés és színméz” (23), mikor fényké
pezett. A doboz történetéhez hozzátarto
zik, hogy túlélte a világháborút, és ami
kor Marie-ék házát lebombázták, csak

Maria Rama: G ü n te r  G r a s s

ez maradt meg a leégett lakásból. Marie 
maga is túlélő és „maradéknak” mond
ja magát: „»Mindent lát az én dobozom. 
Biztos az égéskor történt. Azóta megbo
londult. [...1 így van ez, gyerekek, ha az 
ember csak maradék. All a többi holmi 
között, és bedilizik.« Soha nem tudtuk 
pontosan, hogy ki dilizett be: ő maga, a 
doboz, vagy mind a ketten” (19). A „mara- 
dékság” Marie családi helyzetére is utal: 
ő nem rokona senkinek, hanem az apa 
egyik barátjának özvegye, akinek ígére
tet tettek, hogy halála után gondot vi
selnek a feleségére. Noha nagyon szereti 
a gyerekeket, és jóban-rosszban oszto
zik a családdal, saját magáról ezt mond
ja: „Nem is vagyok több nektek, csak 
Kattintsmariechen!” (11), arra utalva, 
hogy mindig csak a fényképezést kérik 
tőle, és varázsfotóitól ihletet, megnyug
vást, vágyaik teljesülését és a problémák 
megoldását várják, de nem törődnek ve
le igazán. Ezekből a tulajdonságokból áll 
tehát össze az emlékezés perspektívája 
és az emlékek rögzítése: egyszerre mági
kus, mitikus gesztus, a háború túlélése 
miatt az élet, a kitartás, a rombolás utá
ni újjáépítés szimbóluma is, ugyanakkor 
nem szabadulhat a szenvedés nyomaitól, 
és helyzete periferikus, hiszen csak „ma
radék”, „bedilizett”. Ezért Marie alakja 
és a doboz története által a fényképezés 
(pontosabban: kattintás) metaforájában 
a szakralitás és a bizonytalanság ötvöző
dik, ami a szövegben a Grassra jellemző 
irónia egyik forrása is.

És mi derül ki a fotókról, amelyeket 
Mariechen a dobozzal kattintott? Először 
is feltűnő, hogy a gyerekek elbeszélése 
nem a szokványos módon születik, mint 
mikor egy család összeül a fényképes lá- 
dikó vagy az album fölött, és a képekről 
mindenkinek eszébe jut valamilyen él
mény. Az emlékezés működése itt egy for-

> » »  folytatás a 6. oldalon
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dított irányba mozog: a gyerekek több
ször is felsóhajtanak: „Kár, hogy a fotók 
már nincsenek meg!” (64), miközben vé
gig arról beszéltek, hogy mit ábrázoltak. 
Vagyis az emlékezés nem a fotókból indul 
ki, a képek nem az emlékezés alapjául 
szolgálnak, hanem az emlékezésben ma
gában konstruálódnak. Nem azzal kap
csolatban vannak nézeteltérések, hogy 
egy fénykép mikor készült, ki volt még je
len akkor stb.; a múltbeli történések fo
lyama rögzítettnek mutatkozik meg a 
szövegben, mindenki eléggé élesen em
lékszik az eseményekre, és inkább azt vi
tatják, hogy létezett-e egy bizonyos felvé
tel. Ez azért is van így, mert a fényképek 
messze nem csak azt ábrázolják, ami a 
lencse eló'tt állt, és amit szabad szemmel 
is látni lehetett abban a pillanatban. Az 
öreg Marie, titokzatos sötétkamrájában 
előhívva a felvételeket, képes megjósolni, 
hogy milyen lesz Lara kutyája, miből fog 
megélni Jorsch, ha felnő, vagy hogy fog 
kinézni az apa második felesége, sőt a vi
lágpolitikai helyzet egyes változásait is. 
Marie képei tehát a jövőt is ábrázolják, és 
a távolabbi múltat is, amikor az apa tör
ténelmi témájú könyveihez segítségül öt
ven, száz vagy akár háromszáz évvel ko
rábbi jeleneteket is lefotóz.

M a r ie c h e n

És vajon beszélhetünk-e még emléke
zésről, ha a megörökített pillanatok nem 
magát a jelent őrzik meg kimerevített 
képeken? Mariechen fotóin az idő nem
csak kitágul a múlt és a jövő felé, ha
nem mélyül is egy további dimenzióval, 
a láthatatlan dolgok, az álmok világával: 
„Mert esküvői képeket igazán minden
ki tud készíteni, de egy szép válási fotó, 
mint ez itt, visszatekintéssel a régi idők

re, amikor még minden olyan könnyűnek 
tűnt, és mindketten azt gondolták, hogy 
a nagy szerelemtől meg trallalától repül
ni, még felhőkön táncolni is tudnak -  az 
ilyesmi csak az én dobozomnak sikerül. 
Ez mindenre emlékszik, még a hajtűkre 
is, amik — nézz csak ide! — tánc közben 
kihullottak.” (115). Ezek a fényképek te
hát jobban hasonlítanak magára az em
lékezésre, mint emlékbe adott tárgyak
ra (fotókra): nem felidézik az emléket, 
hanem megmutatják, hogy hogyan lehet 
képzelődni, emlékezni, álmodozni.

Hasonlóan működik az emlékezés és az 
elbeszélés viszonya is. A Die Box kerettör
ténetéből kiindulva első pillantásra azt hi
hetnénk, hogy az emlékezés aktusa, annak 
csodálatos, szentséges vagy bizonytalan 
elemeivel együtt, alárendelődik az elbeszé
lésnek: az emlékek felelevenítésére azért 
lehet itt szükség, hogy megfogalmazásuk 
által létrejöhessen a történet. Viszont ép
pen az elbeszélés módja, az elbeszélők (az 
emlékező gyerekek és az apa) pozíciója és 
szólamai mutatnak rá ennek ellenkezőjé
re. A történetek lejegyzőjének szavahihe
tősége meginog, amint azokhoz hozzáír
ja saját kétségeit is, illetve beszámol arról, 
hogyan válogat és változtat a hallott anya
gon. A gyerekek ennek kontextusában 
a klasszikus lázadói szerepbe lépnek át: 
„Eleinte úgy tűnik, senkinek semmi kedve 
engedelmesen beilleszkedni apa története
ibe. -  A mi apánknak csak az számít, ami 
elbeszélhető -  panaszolja Taddel” (52).

A kifakadásban és a hozzá tarto
zó megjegyzésben két dolog is figyelem
reméltó. Az „apa történeteire” való uta
lást a következő szövegrészlet pontosítja: 
„Ezek csak mesék, mesék... Igazatok van 
-  mond ő [az apa] halkan ellent - , de a ti
eitek olyan mesék, amiket én mondattam 
el veletek” (211). Nem arról van tehát szó, 
hogy az apa kisajátítja magukat a tör
téneteket az elbeszélés kedvéért, illetve 
kihasználja a gyerekek emlékező gesz
tusait, hanem átadja nekik a szót. A gye
rekek, amikor az emlékezésben és a me- 
sélésben arra lesznek figyelmesek, hogy 
velük is történnek hasonló dolgok, mint 
a szüleikkel, illetve részben megismétlik 
az ő hibáikat, hasonló gesztussal a követ
kező generációra hagyják az elbeszélést: 
„Majd aztán a gyerekeim elmesélhe
tik, ha kedvük tartja, hogy az elején mi
lyen jól alakult ez a házasság, és később 
mennyire tönkrement” (182). Az elbeszé
lés játékának átadása a fiatalabb nem
zedéknek arra mutat, hogy az elmond- 
hatósághoz szükség van arra az időbeli 
távolságra, ami például a generációk kö
zött fennáll -  hiszen az apa is előző gene
rációk történeteit dolgozza fel, és így me
rül egyre mélyebben a múltba. Másrészt 
fontosabb, hogy itt az elbeszélés aktu
sa a folyamatos halogatásé is, és ami át
adódik, az nem, vagy nem elsősorban az 
elmondás felelőssége, a hagyományozás 
folytatásának a kötelessége, vagyis nem 
a történetszövésé, hanem maga a törté

nés. Nem azért emlékeznek, és nem azért 
idézik fel az eseményeket, hogy legyen el- 
beszélnivalójuk, hanem azért beszélnek, 
hogy a figyelmet a történésekre irányít
sák (amelyeket viszont nem tudnak el
mondani). Az apa háttérbeli pozíciójából 
tehát nemcsak a szót adja át a gyerekek
nek, hanem a játékteret is, ahol a törté
nések a történetekhez viszonyítva elsőd
legesek. A gyerekek és az apa nem csak 
az elbeszélés feladatán osztoznak, ha
nem az elmondhatatlan, megérthetetlen 
történéseken is, ahol nem a külső/utóla- 
gos perspektívából kimondott szavak, ha
nem a történésekben való benneállás a 
tét: „És most azt reméli ez az ügyefogyott 
apa, hogy a gyerekekben is van némi be
látás. Mert ő nem tudja a gyerekek életét, 
sem ők az övét kitörölni, mint meg nem 
éltet egyszerűen félreseperni...” (95).

A Die Box struktúrájában tehát a tör
ténés a történetnél előbbrevaló, és ez azt 
is jelenti, hogy maga a szöveg -  az elbe
szélés elhalasztásával és félretevésével — 
valami saját magán kívülire mutat. Az 
elbeszélés semmit nem változtat azon, 
ami történt, és nem is rögzítheti teljes
ségében azt: „hogyan is tudhatnák a gye
rekek, hogyan került papírra ez vagy az, 
amikor maga az apa is csak rések befol
tozásával szöszmötöl, és legjobb esetben 
csak sejti, hogyan alakult ez vagy az kép
pé” (49). Az alkotás személyes motivált
ságának részletezése, amivel a gyerekek 
kísérleteznek, nem viszi közelebb őket az 
alkotó apa személyéhez. Ebben a kontex
tusban a közös elbeszélés újabb kísérlet a 
kommunikáció megvalósítására: „Az apa 
most nem tudja, mitévő legyen. Hagyjon 
ki valamit abból, amit már feljegyzett? 
[...] Vagy toldja meg a veszekedést? [...] 
Mit szóltok, Pat és Jorsch?” (94).

Az emlékezés sötétkamrája és az elbe
szélés fekete doboza itt jelzésértékű, és 
nem az emlékek felelevenítése, hanem az 
elmondhatón kívüli élmények felé mutat. 
Ezeknek a működtetése és reflexiója a 
grassi irónia és a mitizálás alakzataival 
játszik, illetve a személyesség és az elbe
szélés problémáira kérdez rá. Ha most a 
Die Box kapcsán ismét feltesszük a kér
dést, hogy vajon emlékezhetünk-e Günter 
Grassra, és ha igen, hogyan, akkor a vá
laszunk a köteten keresztül azon túlra, a 
saját emlékeinkig és azokhoz való viszo
nyulásunkig is elvezethet -  és vissza is 
térhetünk a szöveghez, hiszen ki tudja, 
mi mindent tartogat még számunkra ez 
a fekete doboz.

Jegyzet
Günter Grass: Die Box. Dunkelkammer

geschichten. Göttingen, Steidl Verlag, 
2008. A szöveg magyarul is megje
lent Győri László fordításában, A do
boz. Történetek a sötétkamrából címmel 
(Budapest, Európa Könyvkiadó, 2009). 
Itt az eredeti változatból vett idézeteket 
-  a német kiadás oldalszámaival -  saját 
fordításomban közlöm.
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A sajtószabadság ára
(részlet a Huszonnégy című regényből)

A lépcsőn fölfelé tartott a harmadik 
emeletre, örült, hogy elhagyhatja a má
sodikat, örült, hogy halad a munkájával, 
melyet egyre kevésbé látott át. Mindegy, 
amibe belefogott, törik, szakad, végigcsi
nálja. Elemet cserélt a diktafonban, ne
hogy cserben hagyja.

A 13. lakrészben Szép Jenő lakott a fe
leségével és két nagy, már-már felnőtt ko
rú gyermekével. Amennyire tudta, Szép 
Jenő, nevével ellentétben, nem volt túlsá
gosan széplélek, kapusként dolgozott egy 
építkezési lerakatnál, igazi ténfergő volt, 
a családi terhek nagyját a felesége vitte.

Nem tudom, morfondírozott magában 
Vajda, miért van az, hogy egyes embe
rek élete úgy félresikeredik, hogy ettől 
ők aztán örök nyavalygókká, cinikusok
ká válnak, akiktől az ember legszíveseb
ben menekül.

Kedvetlenül kopogtatott, az ajtónyílás
ban nemsokára megjelent Szép Jenő szo
morú képe, amely azonban Vajda láttán 
furcsamód felderült:

-  Gergely! Mi járatban nálunk? Csak 
nem...? Ha tudná, milyen régóta szeret
nék beszélni veled! De valahogy sosem 
volt alkalmas...

Vajda néhány szóban előadta jövete
le okát, amitől Szép Jenő még lelkesebb 
lett, még áradozóbb.

-  Micsoda ötlet, apám, micsoda ötlet! 
Ha tudnád, hogy valamikor én is írónak s 
újságírónak készültem! Tudtad?

Vajda megrázta fejét, hogy nem, nem 
tudta, s valahogy úgy nézett Jenőre, hogy 
nem is nagyon hiszi.

-  S tudd meg, hogy egészen jó verseim 
voltak! A Kútfőben egy meg is jelent, kép
zeld! Aztán a többi már nem kellett ne
kik...

-  Miért? -  kérdezte Vajda, hogy valamit 
kérdezzen, bár a válasz nyilvánvaló volt.

-  Azt mondták, nem elég letisztultak. 
Szerintem csak féltékenyek voltak rám -  
mondta Szép Jenő összeszűkült szemmel.

Vajda érezte, máris elfáradt ettől az 
embertől. Mindig fárasztották a fruszt
ráció által kitermelt összeesküvés-elmé
letek. Valamit mégis mondania kellett, 
hogy a társalgás el ne akadjon:

-  Tényleg?
-  Igen. Szerintem jók voltak azok a 

versek. Sőt, jobbak, mint amilyeneket 
manapság látok!

-  Persze, persze... — mondta Vajda, 
meggyőződés nélkül.

-  De aztán elment a kedvem, abbama
radt a dolog.

-  Miért?
-  Miért is? Hát..., úgy hozta az élet. 

Megházasodtam, jöttek a gyerekek... De 
most is bánom, hogy nem folytattam!

-  Sosem késő! -  szólt Vajda, továbbra 
is meggyőződés nélkül.

-  Hát, nem is tudom -  vált rezignálttá 
Szép Jenő hangja. -  Már nem látom ér
telmét. Ilyen vénen...

-  Nem vagy te még olyan idős! Mennyi 
is vagy tulajdonképpen?

-  Ötvennégy.
-  Ismerek olyan írót, aki ennyi idősön 

írta meg első regényét!
Szép Jenő legyintett:
- Á . . .
Ki kellene mondani, be kellene ismerni 

-  dohogott magában Vajda -, hogy nem bí
zol eléggé magadban, a tehetségedben. De 
így könnyebb, a körülményekre fogni...

-  De azért örökre bánom, bánni fo
gom -  folytatta Szép Jenő rezignáltan. -  
Mondtam is az asszonynak, hogy ha még 
egyszer újrakezdhetném...

-  Újrakezdeni pedig nem lehet! -  sza
kította félbe Vajda, mert úgy érezte, egy
re inkább elsüllyednek a szenvelgés ingo- 
ványában.

-  Hát nem... — sóhajtott Szép Jenő. — 
Néha arra gondolok, mennyivel jobb ne
ked, mert te azt csinálhatod, amit sze
retsz.

Valóban? Morfondírozott magában 
Vajda. Tényleg úgy látszik?

-  S azért is szerettem volna -  folytatta 
gondolatmenetét Szép Jenő —, ha egyszer 
elbeszélgethetünk kicsit alaposabban, 
mert szeretném megmutatni az újságcik
keimet, lám, mit szólsz hozzájuk.

-  Az újságcikkeidet?
-  Igen, miután a költészettel felhagy

tam, egy ideig az újságírással is pró
bálkoztam. írtam  én mindenfélét: tu
dósítást, riportot, jegyzetet, humoros 
glosszát, mindent. Egy párat el is küld
tem különböző szerkesztőségekbe, de 
egyet sem jelentettek meg. Pedig annyi
ra szerettem volna újságíró lenni! Olyan 
változatos, örökmozgó életet élni, mint te! 
Erre fel mi lettem? Kapus... Ülhetek napi 
tíz órát a seggemen...

-  Miért nem próbáltál meg elvégezni 
egy újságíró-iskolát?

-  Hát, jöttek a gyermekek, kellett a 
pénz...

-Vagy úgy...
-  De a cikkeket azért írogattam! S egy 

párat, az érdekesebbjét meg is tartottam! 
A verseket elégettem, de a cikkekből őriz
getek párat. Arra gondoltam, elolvas
hatnád, s elmondhatnád, mit gondolsz! 
Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. 
Már olyan rég tervezem, hogy megkeres
lek. ..

-  Éppenséggel elolvashatom... -  szólt 
Vajda színtelen hangon.

-  Várj csak, előkeresem!
Szép Jenő kajtatni kezdett egy nagy 

ruhásszekrény alján. Jellemző, gondolta 
Vajda, hogy nincs egy íróasztal a lakás
ban, normális fiókokkal. Szép rövidesen 
előhúzott és büszke mosollyal felmutatott 
egy köteg sárguló papírt.

-  Ejha, ezek jó régiek! -  mondta Vajda, 
s arra gondolt, vajon ő mely cikkeit merné 
elővenni ennyi idő után, hogy tessék, ezt 
most is érdemes elolvasni.

Mintha csak a gondolataiban olvasna, 
Szép Jenő így szólt:

— Van itt néhány, amelyik nem ese
ményhez kötődik, nem tudósítás vagy 
ilyesmi, hanem publicisztika.

Publicisztika, hm!, mosolyodott el ma
gában Vajda.

— Ha megengeded — folytatta Szép —, 
felolvasom én. Te csak figyelj.

Ahogy akarod, biccentett Vajda. Arra 
gondolt, a diktafont a felolvasás idejé
re nem ártana kikapcsolni, aztán végül 
mégis járni hagyta a masinát.

-  Talán ezt... -  motyogott félhangosan 
Szép, miközben a lapokat forgatta. Az a 
címe, hogy A sajtószabadság ára — mond
ta fontoskodó hangon. -  Ez a legkedve
sebb szövegem... -  tette még hozzá.

-  Halljuk!
Szép Jenő olvasni kezdett. Hangja az 

első sornál még fakó volt, aztán egyre 
inkább remegni kezdett, pulzálóvá vált. 
Arca átszellemült, látszott, hogy egyre 
jobban beleéli magát, egyre jobban élvezi 
a saját szövegét:

Tudják, én napi nyolc órában küzdők a 
sajtószabadságért. Gondoljanak csak bele, 
ez mit jelent! Nem semmi, ugye? Kossuth, 
a drága jó Kossuth büszke lenne rám, de 
ezt most hagyjuk. Én vagyok az örökmoz
gó újságíró, aki lót-fut, mindenütt ott van, 
jegyzetel, felrohan a szerkesztőségbe, le- 
slisszol a rendezvényekre, egyik lába itt, a 
másik... hol?

Mindent látok, tudok, mindenről ren
delkezem információval. S hogy ez sok 
utánajárást igényel? Nyilvánvaló! Ebből 
csak egy bibi származik: a sok rohangá
lásban folyton kilyukadnak a zoknijaim. 
Bosszantó, nem?. Sajtószabadság-harcos, 
akinek folyton lyukas a zoknija, brr! 
Esténként, vetkőzéskor döbbenten veszem 
tudomásul: hát már megint?! Feleségem, 
az a drága jó asszony megcsóválja a fejét, 
na persze, szakmai ártalom, legyint, az
tán nekiáll megstoppolni a lestrapált jó
szágot.

Mostanában arra gondolok, kérelmez
ni fogom a zoknipótlékot. Mások, akiknek 
olyan a munkahelyük, veszélyességi pótlé
kot kapnak. Magától értetődően. Ha nem 
kapják meg, sztrájkolnak érte -  gondol
junk csak a bányászokra. Nekem, aki zok
nijaim épségét kockáztatva küzdők a saj
tószabadságért, nyilvánvaló tehát, hogy 
kijár a zoknipótlék. Biztos vagyok benne, 
hogy ezt az érintettek is belátják. Ha nem, 
sztrájkra is hajlandó vagyok! De amennyi
ben kérésem meghallgatásra talál, hogy 
ne legyen túlságosan szakszervezeti sza
gú a dolog, hajlandó vagyok kiegyezni a 
teljesítményorientált pótlékban is: teszem 
azt, tíz deka sajtószabadságért kapok egy 
pár zoknit. Vagy legalább egy felet. Nekem 
úgy is megéri. Mert én fanatikus vagyok. 
Számomra a sajtószabadság mindennél 
fontosabb. A zoknijaimnál is.

Szép Jenő megállt, leeresztette a la
pot, s várakozóan tekintett Vajdara. 
Vajda mosolygott. A szöveg már-már tet
szett neki, legalábbis az alap-poén elfo
gadható volt. De, ha jobban belegondol: 
összességében mesterkélt és hiteltelen. 
Túlhajszolt. Aztán felötlött benne, hogy 
állítólag ez a legjobb, legalábbis a szerző 
szerint... Atyaisten, akkor milyen lehet a

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

többi, gondolta elbizonytalanodva, s vég
képp nem tudta, mit is mondhatna en
nek a szavait mannaként leső embernek. 
Végül erőt vett magán:

-  Nem rossz, barátom, nem rossz! 
Ilyent ugyan inkább a szerkesztőség bel
ső tagjai szoktak írni, a főmunkatársak, 
s főként a szilveszteri humoros összeállí
tásokban közlik le, de azért jó kis tollpró- 
ba a tied is!

-  Tolipróba? -  kérdezte Szép gyana
kodva.

-  Igen! -  mondta Vajda, árnyalatnyi 
ingerültséggel a hangjában, mint aki úgy 
gondolja, máris túl sokat beszéltek eme 
írásról.

-  Én azt gondoltam...
-  Persze, van benne némi spíl, hetyke

ség, de ez nem elég a boldogsághoz!
-  Semmi mást nem tudsz mondani róla?
-  Mit mondhatnék?
Szándékosan volt kegyetlen, úgy gon

dolta, az ilyen ácsingózó palimadarakkal 
így kell bánni. Még akkor is, ha esetleg 
megsértődnek s begubóznak. -  Szóval, 
van még ilyen? -  kérdezte sürgetően. -  
Hogy lássuk...

-  Nincs, a többi inkább tudósítás ilyen
olyan eseményekről -  mondta Szép bátor
talanul.

-  Aha! Hát akkor...
-  De van egy riport is!
-  Riport? -  Vajda elhúzta a száját. 

Gyűlölte a riportokat.
-  Igen. Igazából tényfeltáró ripor

ter szerettem volna lenni. írtam  egy iz
galmas anyagot a Lorana Rt. csődjéről. 
Szenzációs ügy volt: előzetesen egyetlen 
hír sem szivárgott ki arra nézve, hogy 
fizetésképtelenek lennének, aztán egy
szerre megindították a csó'deljárást. így 
akarták kimenteni a pénzeket...

Vajda elhűlt. A Lorana Rt.? Biztos jól 
hallotta? Nem erről beszélt a tegnap a fő- 
szerkesztő neki? Kész lehetetlenség!

-  Olvassam? -  nézett rá Szép Jenő sür
getően.

-  Ne, hagyd. Régi ügy, már nem érde
kes. De azért nem bánom, ha ideadod, ta
lán majd belenézek...

-  Érdemes lenne...?
-  Ugyan, dehogy!
Szép Jenő szárnyszegetten nézett rá:
-  S a másikat, a sajtószabadságost?
-  Nem, azt sem. De ha még írsz...
-  Riportot kellene! Annyiszor gondol

tam rád, annyi jó téma kerülne! Itt a 
lépcsőházban is. Például a Sima bá ese
te, amikor agyonverte az asszonyt a 
Krisztus-szoborral! Csak öt évet kapott, 
mert állítólag nem volt eszénél.

-  Nem úgy volt az, te! A szobor ráesett 
az asszonyra, amikor az öreg megpróbált 
beverni a falba egy szeget.

Szép Jenő furcsán, lekicsinylőén nézett 
Vajdára:

-  Te hiszel a dajkamesékben?
-  Nem az enyém a dajkamese, hanem 

a tied a pletyka! -  vágott vissza Vajda in
gerülten.

-  Jó-jó, nem akartalak mérgesíteni.
-  Oké, semmi gond. Látod, nem is 

olyan könnyű szakma ez! Mindig ellen
őrizni kell az információt!

-  Persze, persze! -  mondta Szép Jenő 
engedékenyen, de hangjában valami 
olyan dac bujkált, hogy lám, mindig tud
tam, nem vagyok én alávalóbb, mint a 
többi, belőlem is lett volna olyan újságíró, 
mint például ebből a Vajda Gergelyből.

Vajda érezte, hogy kényes terepre ér
tek, ezért visszakanyarodott a beszélge
tésük kiindulópontjához, ami helyzeti fö
lényt biztosított számára:

-  S mondd csak, a kezdeti kudarcok 
után úgy letörtél, hogy inkább elmentél 
kapusnak?

-  Igen. Pedig egészen másként is ala
kulhattak volna a dolgok. Csak egy kis 
támogatás kellett volna. Egy kis szülői 
vagy baráti segítség.

-  Én sem kaptam szülői, baráti segít
séget! -  mondta Vajda, csak hogy ellen
kezzen.

-  Úgy látszik, benned több volt a ki
tartás.

-  Na, ez az!
-  Meg hát a körülmények... Nekem 

semmi sem akart sikerülni. Érettségi 
után elmentem a népszínházasokhoz. 
Három-négy darabban is játszottam, a 
Mágnás Miskában, az Egy csók, s más 
semmiben...

-  Csakugyan?
-  Aztán írtam egy darabot is...
Jaj, csak fel ne olvasd, rémüldözött 

Vajda magában.
-  A társulat vezetőjének is tetszett, 

már a szereposztás is megvolt, s akkor 
a városvezetés egyik napról a másik
ra megszüntette a népszínházát, s lét
rehozta a profi társulatot. Azoknak meg 
persze már nem kellett a darabom, azt 
mondták, egyelőre csak klasszikusokkal 
foglalkoznak, nem mernek kortárs da
rabbal kísérletezni. így a drámám mehe
tett a kukába!

-  Szóval ilyen nagy világfi voltál te ak
koriban! — mondta Vajda, nem annyira 
csodálkozva, mint gúnyosan.

Szép Ernő úgy tett, mintha nem vet
te volna észre a gúnyolódást, kimért han
gon folytatta:

-  Nagy majálisokat, táncos mulatságo
kat szerveztem akkoriban. Farsangi bált 
is. Szavaltam, kisebb jeleneteket adtunk 
elő. Aztán, ahogy jöttek a gondok, ezek 
sorra elmaradoztak.

-  Hát, igen...
-  Pedig másként is alakulhatott vol

na minden! Ha például bemutatjuk a 
darabomat, ki tudja, felfigyelt volna 
rám valami rendező. Mert nem volt az 
egy rossz darab! Ki tudja, milyen sike
rem lett volna?! S az meghozta volna a 
kedvemet... Jöttek volna az új felkéré
sek...

-  Kár most már a múlton rágódni...
-  Könnyen mondod ezt te, akinek min

den sikerült az életben...
-  Minden? Mit gondolsz, ezt a munkát 

most miért csinálom?
-  Na miért?
-  Hát..., na mindegy, hagyjuk, most 

nem rólam van szó.
-  Rendben.
Egy kis időre elhallgattak. Szép Jenő 

csalódottnak látszott. Arra számított, 
Vajda biztatni fogja, hogy persze, le le
het közölni azokat az írásokat, s hogy ír

jon majd másokat is, ha lesz kedve. Azt 
remélte, Vajda úgy tekint majd rá, mint 
szakmabélire, hogy részletekbe bocsát- 
kozóan elbeszélgetnek az írásokról, a 
szakmáról. Biztatást várt, de csak szá
nalmat és elutasítást kapott. Ez lehan
golta, egyben dühítette. A beszélgetés 
ugyanakkor nem bizonytalanította el, 
sőt megerősítette korábbi hitében, hogy 
érdemes lesz felmelegíteni ezt az újság- 
írós ötletet.

— Te, mit szólnál hozzá — rukkolt elő 
kisvártatva -, ha betársulnék melléd, s 
együtt fejeznénk be ezt a riportszériát?

Vajda elsápadt ekkora merészség hal
latán. Aztán szigorú, kategorikus han
gon csak ennyit mondott:

— Nem akarom!
— Miért? -  unszolta Szép Jenő. -  Jó kis 

csapatot alkotnánk! Én olyasmire is rá 
tudnék kérdezni, ami a te figyelmedet el
kerüli!

— Felejtsd el! Ez az én ötletem, az én 
munkám!

S különben is, gondolta magában, mit 
gondolsz, magam mellé veszek egy ilyen 
pancsert?

Szép Jenő elhallgatott, fejét ingatta, 
majd kisvártatva elszántan visszavágott:

— Akkor elkezdem én is, egyedül!
— Megőrültél? Mit gondolsz, ez úgy 

megy, hogy csak úgy bekopogtatunk az 
emberekhez?! Én újságíró vagyok, nekem 
jogom van ezt tenni, de te? Kirúgnak, 
mint a macskát szarni!

— Jó-jó, hagyjuk... -  visszakozott Szép 
békítőleg.

Egy pillanatig szinte ellenségesen te
kintettek egymásra, Vajda háborgott, 
hogy mégis mit gondol magáról ez a fa
jankó, amit szabad Jupiternek, azt nem 
szabad az ökörnek! Vagy nem? Hát mi a 
franc? Szép is zsörtölt magában, hogy a 
fene essék a beképzelt pojácájába, hogy 
el van magával, szaros karóval sem lehet 
felérni az orrát, s én még azt hittem, ba
rátok lehetünk...!

— Na, azt hiszem... -  szólt kisvártatva 
Vajda, nyugalmat erőltetve hangjára.

— Várj, ne menj még! — vágott a szavá
ba Szép. Valamiért félretette sértődött
ségét, mintha meg se történt volna ez a 
számára kínos és megalázó beszélgetés, 
könnyed, baráti hangon így folytatta: -  
Éhes és fáradt lehetsz, rég nyúzod ma
gad, van pár kiflim, kávém lefőve, gyere, 
falj kettőt!

Na, csak kibújt belőled némi újságírós 
pragmatizmus, gondolta Vajda megeny- 
hülten, s bólintott. Nem csodálkozott a 
házigazda hangulatváltozásán, tudta, a 
frusztrált emberek kiszámíthatatlanok. 
Könnyen lelkesednek, mert egyvégben 
keresnek valamit, amivel kompenzálni 
tudnák kudarcaikat, ugyanakkor köny- 
nyen úrrá lesz rajtuk az egykedvűség, re
zignáltság is. Olyanok, mint az időjárás. 
Ingerlékenyek is, saját hibáikat másokon 
akarják megbosszulni. Most valószínűleg 
puszta érdekből vett erőt magán -  mor
fondírozott magában Vajda. Azért öltött 
udvarias mezt, mert nem akarja, hogy 
rossz véleményem legyen róla. Vagyis an
nál is rosszabb.

Átmentek a konyhába, Szép Jenő elő
vette a kiflit, kávét töltött, magának is.
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-  Hát, már látom, csak megmaradok ka
pusnak... -  mondta közben szomorkásán.

Vajda bólintott, mint aki teljesen egyetért 
az elhangzottakkal, ugyanakkor nem akar
ja tetézni. Fejedhez kellene vágni -  morfon
dírozott magában, míg a kiflit falta —, hogy 
lúzer vagy. Örök vesztes. Lehet, hogy volt 
némi tehetséged, de az nem elég. Az semmi. 
Ha huszonéves volnál, s jönnél ezzel a saj- 
tószabadságos írásoddal, azt mondanám, 
ígéretes. De így, ötvennégy évesen egyet
len ilyen szöveggel eló'állni már nem fegy
vertény. Ezt a szöveget, ha nincs száz ha
sonló társa, már nyugodtan ki lehet dobni, 
vagy legalábbis jó mélyen elrakni a fiók mé
lyére, s nem mutogatni. S nem ábrándokat 
kergetni. Te vagy a felelős a sorsod alaku
lásáért. Nem kell a körülményekre fogni. 
Egyszerűen gyenge voltál, alulmaradtál. 
Nehéz beismerni, mi? Engedted, hogy elso
dorjanak az események, ahelyett, hogy ma
gad irányítsd azokat. De ehhez nagyfokú 
öntudat és erős akarat kellett volna, amivel 
te nem rendelkeztél, barátocskám!

így szónokolt magában Vajda, miközben 
már a kávéját kevergette, a csészéjébe me
redve. Aztán arra gondolt, akkor lenne fasza 
fiú, ha mindezt valóságosan is elmondta vol
na, de hogy tehetné, azok után, hogy még a 
kiflijét is elfogadta ennek a mafla, élhetet
len, világfájdalmas embernek?!

Szép is a kávéjába bámult, mintha ab
ból akarná kiolvasni jövőjét. Vagy inkább 
a múltat faggatta? Hallgattak. Súlyos hall
gatással. Úgy, mint akik végre megértet
tek valamit, ami aztán megdöbbentette 
őket.

Csak süket csönd lesz a diktafonon, ocsú
dott fel Vajda kisvártatva, szemrehányást 
téve magának, hogy nem ezért jött. Túl so
kat itt sem intézett, talán még annyit se ért 
el, hogy ez a mafla ember merjen szembe
nézni a múltjával, még ha az mégoly kelle
metlen is.

Megköszönte a kiflit, kávét, s szedelőz- 
ködni kezdett.

-  S akkor, most...? -  kérdezte Szép, szinte 
félénken. -  Ide, a szomszédba?

Vajda komoran bólintott.
-  S aztán...? Az asszonnyal is? Vagy ma

gaddal...?
Vajda hümmentett, megvonta a vállát, 

megköszönte a kiflit s a kávét, s kiment az 
ajtón.

-  Ha az jó neked, azért írhatsz még! -  
mondta meggyőződés nélkül, csak hogy 
mondjon valamit.

Szép összeráncolta a homlokát, aztán ki
mérten bólintott.

-  A kapuskodás mellett igazán kitelik az 
idődből -  kedélyeskedett még Vajda. Már 
nem tudta eléggé komolyan venni a helyze
tet, Szépet. Muszáj volt egy ilyen fricskával 
könnyítsen magán.

Szép összerázkódott, majd fojtott, inge
rült hangon így szólt:

-  Add vissza a Loraná-s riportomat!
Vajdát meglepte a váratlan nyers hang

nem, aha, újabb hangulatváltozás, kons
tatálta magában, sajnálom a családodat, 
apafej, akarta fejéhez vágni, de aztán visz- 
szafogta magát; elhúzta a száját, kelletlenül 
kinyitotta táskáját, kivette a megsárgult la
pokat, s Szép kezébe nyomta.

-  Csak azért... -  akarta az még mondani, 
de Vajda rácsukta az ajtót, s faképnél hagyta.

FELLINGER KÁROLY 

Örvény

Ahogy hozzáérünk, mindjárt ráérünk, 
a személytelen képzeletünkben, mint 
amikor vad kedvesünk csőszként rohan 
fel s alá álmunkban, majd hirtelen fel
ad bennünket, akárcsak egy csomagot, 
ami nincs becsomagolva, miért is 
volna, belseje merő csomagoló
papír, mintha emésztené a gyomrát 
kedvesünknek, csokival jóllakott a 
szerencsétlen, ahogy visszaváltja az 
üres üvegeket, s szalad a tetves 
bolhapiacra használt lábtörlőért, 
amit a vonatsínek közé helyez, 
pontosabban merő óvatosságból 
otthagyja a csavargó elmúlásnak.

Napló

János a szívén és az eszén kívül 
talál rá arra, ami most belőle 
hiányozhat egyes egyedül, tudja 
meg Julitól, aki bizony a javát 
akarja, mint egy kizsákmányoló, jól
lakotton lógatja a farkát, többször 
arra gondol, hogy ezzel talán már be
érhetné, aztán kifordul magából, 
de mindig a talpára esik, puha 
cica, akinek hét élete van, így 
aztán kezdődik minden elölről, a 
legeslegvégével, ha számba veszem, 
akárcsak a macska a plüss egeret.

Embólia

János alkalmazkodik, most van rá 
alkalma, a távolság szűk barlang- 
rendszerében éppen hogy elindul 
felé felfedező útjára a 
közömbösnek elkönyvelt hiánya, 
ami oly sokszor megtagadta az 
elmúlás ítélőszéke előtt, 
aminek nem ő, hanem maga a 
tükör a jelöletlen állapot 
ezért amikor az Úr letörli 
a táblát, kiradírozza amit 
a füzetbe másolt, hogy végül meg
jegyezze egyszer és mindenkorra.

Gömbvillám

Tudta, hogy újjászületik egyszer, 
ezért is irtózott az időutazástól, 
álmában verseket mormolt, majd 
felriadva igyekezett lejegyezni 
azokat, kritikusai ezekről a versekről 
később kiderítették, merő utánzatok 
olyan korabeli mesterektől, akiknek 
nyelvén nem is értett és nem is olvasott 
János, csak jóval a halála után 
fordították le azokat az érthetetlen 
szövegeket magyarra, 
az érdekesség kedvéért a fordítás 
szó szerint megegyezett 
János megálmodott verseivel.

EGYSOROSOK

/ Szerelem /

Szívszemüveg.

Kérészéletű halál.

A megsemmisülés mint hagyaték. 

Istenre hagyom gyermekkoromat.

Ellenben

János a mindenséggel takarja el 
a nemlétet, de az nem hagyja magát, 
semmi esetre a testével, azzal 
kiúszik a túlsó partra, persze csak 
kutyaúszással, a seszínű vaksi 
kutyáéval, ami feloldódik a 
képzelőerőhöz szokott habokban, 
azzal a vén kutyáéval, aminek 
téglát kötött a hátára az apja, 
hogy belefulladjon a bányatóba, s 
aki örömében már a kapuban 
farkcsóválva fogadja gazdáját, a 
gyilkost, bár neki ez így természetes.

Egymagában

Az Idő tiszta lappal indul, most 
éppen Jánosnak dedikálja, de 
úgy mutatkozik be, mint a költő, 
aki előtt immár nagy jövő áll, 
úgyszólván korszerű lesz ezáltal, 
habár emlékeztet valakire, 
maga a szükségét végző Isten, 
aki leteremti a legelső 
emberpárt ott a paradicsomban, 
s azt álmodja ami már megtörtént 
egyszer, valószínűleg azért még
sem olyan teljesen véletlenül.

Az elmúlásról és 
az öröklétről

A bűnbeesés óta az ember 
jól megbízható 
patikamérleg, 
amihez Isten betegesen 
ragaszkodik.

Amikor Isten mérlegel,
zsebében
van a világ.

Szeretné ledobni 
meztelenségét, 
de mindhiába, 
meztelensége 
lyukas lepel.
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szerkeszti HORVÁTH E lŐD BENJÁMIN Ü l

KOVÁCS KRISTÓF

Panaszkodás helyett
(Szabó Imola Juliannának)

Hogy éjszakánként a vadludakkal álmodom és miért, nem tudom. 
Feketék, igaziak, nem úgy, mint az égifélék. Kitalálok új mértékeket 
és egységekre bontom.
De nem panaszkodom. Ezt magának köszönhetem.
Csak azért nem tegezem, hogy legyen rajtam valami elegáns. 
Mondanom sem kell, aminek nincs neve, ne vegyük számba, 
így igencsak kevés égitest marad, amiről beszélni érdemes.
És megéltem az erdőt, ahonnan mindezt látni lehet, ahol 
bizonyosan maga is járt.
Ahol csak az engesztelhetetlen csattogás.
Egy többezer éve halott csillag utolsó kívánsága. Lehet.
Én mindent egyszerű akcentusig könnyítenék, ne legyen

saját hangom.
Pedig azt mondják, okos vagyok, és beszélnem kellene róla.
Nem értik, hogy nem úgy értem. Tudja, olyan távolinak 
hatnak az elkerítések szélei, hogy az embernek igazából 
megszökni kedve nincs. Csaknem elesni is érdemes.
Ha maga az, ki felsegít. Tényleg vadludak, és hogy miért,

nem tudom.
De nehezebb aludni velük. Mondom magának...

Jó ezt
(Születésnapodra)

Ne viccelj, szeretlek bőven.
Fél éve láttalak utoljára.
Végül is elhiszem, hogy ez így rendben van, 
mert, mondtad, hogy majd egyszer mindent.
Az hat hónap, ne érts félre, nem a számoktól félek,
csak a bizonytalanságtól, mint a fagypont körül táncoló vizek.
Minden rendezett halmaz, jó ezt hinni. Hogy biztos a helyeden vagy.
Mint én. Ne viccelj! Ez nem tél. Ezek a köztünk lévő
laza kötések hidege. De ezt én sem hiszem.

Kovács Kristóf: 1993-ban született Salgótarjánban. 
Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. Jelenleg az 
ELTE BTK magyar szakos hallgatója.
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Legyünk reggeli teázás közben. Mikor már 
az összes porkávétól hányunk. Az erkélyen.
Halványan simogató másnaposságban lennék veled.
És az biztos, hogy a távolság akkor jó, ha mérhetetlen.
Ilyenek. Bölcsek is. Röhej.

Jó, csak megérkezni, elkönyvelni, hogy a világban nem 
csak kontinensek meg óceánok vannak. Hanem friss kalács, 
mindig ugyanolyan csörrenése a bögrébe tett kávéskanalaknak, 
régi, jó zenék halkan. Alig lezabált laptop. Heti szennyes.

Arcod vállamra minden este. Lassan engedni el a hátad, 
mint a jég az északi lejtőket.

Pesti lányok
mondjuk egyszer délután,
nem csak este, későn találkozzunk.
mindig mindenhez
így fogunk hozzá.
milyen vagy délután.
biztosan egészen furcsa, ahogy képzelem.
félek, hogy már nem férünk bele az őszbe,
kényelmetlenné válnak az itthoni karosszékek,
és tél lesz, és összekeverem az éjszakát a sötétséggel.
hiányzó őszinteségem vagy, ami fülbe súg,
hogy ez nem egy igazi öl volt,
csak így támaszkodom.
borzasztó messze, egy délutánt,
hogy ne legyen hányingerem,
és elhívjalak magunkhoz, ide,
és egy kád meleg vízben elmeséljem,
amiről igazából alig tudok.
hogy itt más, innen van a borzasztó messze mindig.
és fecsegnék, hogy idén úgy érzem, lesz hó, igazi, régi fagyok.
hogy mióta nincs macskánk, a madarak mindent,
hogy mióta nincs kutyánk, visszanőtt a fű  a kerítés mellé.
megmutatnám a kertet a fákkal,
mésszel lefestett fehér törzsüket,
amiről évekig nem tudtam, mi értelme.
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FISCHER BOTOND 
És elmük is volt
Vannak a bolondok a bolondokházá

ban. És ülnek az udvaron körbe, vagy 
nem is az udvaron, hanem a szobában. 
De igazából mindegy is, hol ülnek a bo
londok. És mondanak számokat, hogy 
három, meg négy, meg kilencven, vagy 
nyolcvan, mondjuk. De igazából mindegy 
is, milyen számokat mondanak pontosan. 
És jön az egyik doktor, aki fiatal, szakál
las, és nemrég dolgozik a bolondokházá
ban, mert nemrég fejezte az egyetemét, 
és még nem tudja a dolgokat a bolondok
házában, és csodálkozik, hogy mondanak 
számokat a bolondok, és kacagnak utána, 
miután mondanak egy számot, ezt elfelej
tettem mondani, hogy kacagnak utána. 
És jön a fiatal szakállas doktor, és kísér
letet végez, és mond ö is egy számot, és 
erre a bolondok nagyon megverik. És jön 
egy öreg doktor, aki már régóta dolgozik 
a bolondokházában, és megkérdi tóle a fi
atal doktor, hogy miért verték meg. Az 
öreg doktor mondja, hogy azért, mert az a 
szám egy bolondokházás vicc volt, és azt 
gondolták a bolondok, hogy csúfságol ve
lük, mert mindegyik szám egy viccet je
lentett, azért kacagtak utána a bolondok. 
Én sámán vagyok, és nem tudok jól viccet 
mesélni, vagy mást se tudok jól mesélni.

Azt a tudóst, aki feltalálta, hogy nagyon 
sokáig éljünk, annak Andreas Kisser volt 
a neve, és genetikai reparációkat tudott 
csinálni először, mert ezt sokáig tiltották 
az országok, és a tudósok hajókon csinál
ták az ilyesmiket, hogy kutassák a hosszú 
élet titkát. De a genetikai reparációk ma
gukban nem elegek, mert kellett a szerv
nyomtatás is, amit viszont engedtek az or
szágok, de nem mindegyik. Régebben az is 
ritka volt, ha valaki száz évig élt, az már 
öreg volt és ronda és beteg általában, most

meg valaki ha száz évig él, akkor feljelen
tik a doktort. Andreas Kisser brazil volt, 
és szeretett gitározni, de voltak német 
nagyapjai is. Régen a sámánok tudtak jól 
mesélni, most már sajnos nem tudnak.

Én sámán vagyok, vannak még a har
cosok, ők védik meg a bolygót, az erdő
ket, a vizeket, a tengereket, és a bolygó 
környékét egy darabig az űrben, de mesz- 
sze nem megyünk, az tilos. Vannak még 
a munkások, ők programozzák a gépeket, 
és vigyáznak, mikor rosszakat akarnak 
csinálni a sok gép. Vannak még a szülők, 
ők a gyerekekkel játszanak meg tanul
nak. Vannak még többfélék, de nagyon 
fáraszt mesélni, nem tudom, hogy kell, 
és nagyon fáraszt, régen a sámánok tud
tak jól mesélni. Régen sok nyelv volt, nem 
csak kevés, régen nem ismert mindenki 
minden nyelvet. Mert a nyelvek nagyok 
voltak, sok szóval, és sok nyelv volt, min
denki csak hármat-négyet beszélt.

Régen nem volt még rájőve, hogy a tu
dás van, széjjel volt minden darabokban. 
A tudás darabokban volt, a doktorok tud
ták az övékét, a harcosok az övékét, a tu
dósok az övékét, a sámánok az övékét. 
Voltak többféle doktorok, voltak többfé
le harcosok, volt, aki fegyverrel, volt, aki 
mesélt, voltak többféle tudósok, volt, aki 
mesélt, volt, aki boncolt, volt, aki olva
sott, voltak többféle sámánok, volt, aki a 
régi istenekkel, volt, aki az erőkkel, volt, 
aki Jahval. A tudás szerteszéjjel volt.

Amikor ment ment fele, átért a má
sik oldalra, és találkozott két másikkal, 
akikben sátán volt, sátánul is voltak. 
Barlangsírokban laktak és kéregettek a 
gyalogosoktól borra. De már nem, mert 
belekötöttek a gyalogosokba, megver
ték őket, hogy legyen a borra. Belé is kö
töttek, kérdezték, hogy miért baszogatja 
őket, adjon borra. A sátánság megijedt a 
két másikban, akartak a disznókba men
ni. Mert elfelejtettem mondani, hogy 
disznócsorda is volt, de a disznógulyás

nem mert odamenni, hogy ne verjék meg 
a borra. „Menjetek” — mondta a sátán
nak, és azok bele a disznókba. És akkor 
az egész disznók elkezdtek szaladni, és 
leugrottak a szikláról bele a tóba, egyen
ként, kettenként sorba. Megdöglöttek. A 
disznógulyás szaladt a városba, árulko
dott a harcosoknak, mi történt. Mindenki 
kifutott, és mondták neki, hogy őket ne 
baszogassa, húzzon el a környékről. Még 
a két megszabadított is. Azt elfelejtet
tem mondani, hogy a város Gadara volt. 
Nem megy ez nekem. Pedig ez egy sima 
A19CB38-as.

Először az A jelzésű meséket szüntet
ték meg, pedig ezek voltak azok, amiket 
a sámánok nagyon szerettek mesélni, és 
ez még a tudás előtt volt, talán így kez
dődött a tudás. Még csak úgy szüntették 
meg őket, hogy az ugyanazokat a mesé
ket számozták meg, és egy ideig még me
sélték, de már nem külön-külön-külön, 
hanem csak egyet csak egyféleképpen. 
Az AlAAll-es, a legeslegeslegelső me
se, az A2AAll-es, hogy lett a bolygó, az 
A36AX16-OS, hogy lett a bor. De minden 
mese mese, lett B, C, D, meg a többi, és a 
sámánok elfelejtettek mesélni, de hama
rabb a doktorok, harcosok, meg minden
féle, utolsóelőttinek a sámánok, utolsókor 
a szülők. A tudást nem kell elmesélni. 
Minden mese tudás, semmi mesét kell 
mesélni, minden mesét nem kell mesélni.

Volt egy fiú, akinek volt neve, de nem 
tudom már, minek hívták. És vásárolt vi
rágot a sötétben, hogy a harcosok nehogy 
meglássák, régen legális volt virágot vá
sárolni, még régebben szedni is szokták 
volt csak úgy, ahol megtermett. És a sö
tétben odaadta ennek a lánynak. Mert 
volt ez a lány, akit írisznek hívtak. És 
együtt megették. Utána szabadidőben 
mindig ment a fiú a lányhoz. Az örült. És 
utána basztak együtt. És utána is több
ször, és virágot is szerzett még. El kellett 
meséljem.

SÁGI ENIKŐ
Vasfüggöny-
Nem is figyelsz rám
Nem lámpást kérek tőled, csak szikrát.
Tudnod kell, hogy bennem határok élnek.
Nem a schengeni féle határra gondolok, hanem

a szocialista típusúra.
A vasfüggönyre. Taposóaknákkal, fegyveres őrökkel.
Ha sikerül átjutnod, kijátszottad a rendszerem, nem voltam

elég éber.
De te sem lehetsz nyugodt bennem.
Bár eleinte jól érzed magad, van déligyümölcs, Nutella, minden,

mi szem-szájnak.
Aztán valami hiányozni kezd.
Itt nincs nagypapa házi pálinkája, nagymama otthonkájának

illata, jóéjtpuszi.
Ugyanis belül, mármint bennem, hűvös szél fúj.

Sági Enikő: 1995-ben született Sopronban, jelenleg az 
ELTE BTK magyar szakos hallgatója, Budapesten él.

Végül rájössz, hiába a kecsegtető felszín, a te mentalitásod ehhez
még túl kelet-európai.

Nem tudsz mit kezdeni az én időzített atombombáimmal.
Ezért megpróbálsz szabadulni.
Csakhogy, ha van valami, ami nehezebb, mint kijutni

a keleti blokkból, az a visszaszökés.
így hát maradsz.
És lassan elemésztelek.

Amerika
Ötévesen hallottam először a szót 
Egy fotót mutatott a nagyanyám.
Teri nénikéd, diszidált, így, röviden, 
idegenül pergett az ő nyelvéről is.
Sokáig azt hittem, Amerika egy gyűjtőhely, 
ahol az elveszett lelkek kerengnek.
Ma már tudom, közel jártam a valósághoz, 
te is odavesztél, látod.
Előtte összezúztad a lényemet, aztán eldobtad, 
most ott hever egy Népszínház utcai csatornában.
Néha felmegyek a Starbucks poharammal a Gellért hegyre, 
emelem poharam arra, amerre sejtelek.

Hátha te is ezt teszed az új világodban.
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BORCSA IMOLA 
Útkereszteződés
Sötétló' esó'felhó'k vonultak a város fölött. 

A gyár legmagasabb, karcsú kéményéből 
felgomolygó füst összefonódott egy lecsüngő' 
felhőfoszlánnyal, s csak tétovázva szakad
tak ki egymás öleléséből, mikor ezek tova
siettek. A gyárudvaron cipőtalpak alatt csi
korgó kavics és élénk társalgás jelezték a 
délutáni műszak végét.

-  Hé, öreg, mér’ vagy olyan búvalbaszott? 
-  lépett oda egy szőkésbarna, zsíroshajú su- 
hanc egy magányosan bandukoló idősebb 
munkáshoz. Ez rá se hederített, lehajtott fej
jel, gondolataiba merülve haladt tovább. A 
megismételt kérdésre felvonta szemöldökét, s 
megvető tekintettel mérte végig a fiút, külö
nös figyelmet szentelve a görnyedt hátának.

-  Hozzám beszélsz, te nyamvadt? A het
venéves apámnak sincs ilyen hajlott háta, 
mint neked.

A fiú válasza késlekedés nélkül érkezett 
volna — egy balegyenes formájában -, ha 
hátulról le nem fogja valaki. Távolról alig 
észlelhető lökdösődés vette kezdetét, de né
hány pillanat alatt el is csitult, s a két fél 
egymástól jókora távolságban indult meg 
ismét a kapu felé.

A parkolóhoz érve az idősebb férfi egy 
kissé rozzant, por lepte Opel felé vette az 
irányt, az anyósülésre szállt be.

-  Mi történt? -  kérdezte a felesége köszö
nés helyett.

-  Kiszúrtad a karvalyszemeddel, mi?
A nő továbbra is kérdőn nézett rá.
-  Kötekedni akart az a kis senkiházi -  

vetette oda a férfi, miközben végigsimított 
ó'szes, gyérülő haján, a tükörben ellenőriz
ve az eredményt. -  Valami olyasmit kérde
zett, hogy miért vagyok búvalbaszott.

-  És miért vagy az?
-  Hát te soha nem unod meg a veszeke

dést? Azt hittem, reggel óta kicsit lecsilla
podtál! — csattant fel.

-  Velem te ne ordibálj!
-  Ki a fene ordibál? Most is nem te kezd- 

ted? Indulj már.
-  Előbb kösd be magad.
-  Majd bekötöm, ha úgy akarom.
-  Most akard úgy!
-  Indulj m ár el! — kattan t a biztonsági öv 

csatja.
***
-  Muszáj már ma este ott légy? -  kér

dezte a nő, szájához emelve a kávéscsészét. 
Egy pillanatra becsukta a szemét, élvezet
tel szippantott a kávé és a forró tej illatá
nak elegyéből, majd kortyolt egy nagyot.

-  Juli kibírna egy éjszakát felnőtt nél
kül is, de megígértem neki, hogy holnap 
már hajnalban kimegyünk az erdőbe. Akar 
fényképezni. Tudod, napfelkelte után és 
naplemente előtt a legélesebbek a színek. 
De az erdő kora reggel a legizgalmasabb. 
Legalábbis ő ezt mondja -  ocsúdott fel rövid 
monológjából a férfi.

A nő mosolyogva hallgatta válaszát.
-  Megértem. De ha így áll a dolog, akkor 

hétfőig kell várnod -  mondta tettetett saj
nálkozással.

-  Mire?
-  Majd megtudod -  mosolyodott el hun

cutul.
A férfi a nő pillantásába kapaszkodva pró

bálta kifürkészni a titkot, sikertelenül. Rövid 
csend állt be. Miközben a nőt nézte, tekinte
te néhány rakoncátlanul kunkorodó szőke 
hajszálon akadt meg, amik szinte áttetsző
nek tűntek a laposan beáramló napfényben. 
Rég nem érzett nyugalom áradt szét benne. 
Milyen régóta is? A válás óta? Nem, dehogy...

-  Lassan indulnom kéne -  szakította fél
be gondolatmenetét a nő hangja.

-  Hát persze, nekem is.
Búcsúzás után még néhány pillanatig 

hunyorítva leste kedvese fénybevesző alak
ját, majd beszállt szürke terepjárójába és 
elindult.

A kis, poros Opel egy dombokkal körül
ölelt medence kanyargós útjain haladt. A 
távolban kéklő dombok szeszélyes cikcakkja 
lassan feloldódott a szürkületi homályban, 
s a völgyekben parányi fényfoltláncolatok 
tűntek fel. A kocsiba eső hűtötte levegő 
áramlott be.

-  Huzat van — állapította meg színtelen 
hangon a nő.

A válasz csak egy másodperc erejéig ég
be emelt tekintet volt, de az utat figyelve 
ezt ő nem láthatta.

-  Nem húznád fel az ablakot? — kérdezte 
fojtott ingerültséggel.

-  Parancsára, hölgyem.
-  Nem értem, miért esik ez annyira ne

hezedre -  folytatta most már sértődötten.
-  Én sem értem, hogyan fázhat valaki fo

lyamatosan. Nyár van, az Isten szerelmére!
-  Ha nem csak magadra gondolnál, ak

kor talán megértenéd.
-  Mindig erre lyukadunk ki -  sóhajtott 

fásultan a férfi, s úgy döntött, inkább nem 
folytatja a vitát.

Egy ideje már szótlanul fürkészte a sű
rűsödő homályt. Erdőborította hegyoldalra 
kapaszkodott az út, a holdsugár buja lom
bok sötétjén tört meg, s szilánkokban hul
lott az aszfaltra. A kocsi hörögve vette be 
az első hajtűkanyart.

-  Talán ha nem négyesben lenne, nem 
zúgna ilyen csúnyán a motor -  jegyezte 
meg színlelt hanyagsággal.

-  Most jön az, hogy nem tudok vezetni? — 
fortyant fel a nő.

-  Nem, szerintem az jön, hogy nem va
gyok képes szerelőhöz vinni az autót — vá
laszolta gúnyosan.

-  Miért? Nem így van?
-  Dehogynem! Minek vigyem, ha semmi 

baja?
-  Hogyhogy semmi baja? -  képedt el a nő

— Nem lehet rendesen váltani!
-  Én bezzeg tudok! -  mondta a férfi fölé

nyesen.
-  Mert úgy rángatod a váltót, mintha 

gyökerestül akarnád kitépni.
-  Csináld te is azt! Vagy engedd, hogy én 

vezessek.
-  De akkor visszafele is te fogsz! Nem va

gyok taxisofőr, hogy hazaszállítsalak min
den alkalommal, mikor inni támad kedved!
-  fenyegetőzött a nő.

-  Most már alkoholista is vagyok? — dü- 
hödött fel a férfi.

-  Nem, csak önző. Az épp elég!
-  Vigyázz!
***
Az ablaküveg pórusain át a szurok min

dent elnyomó, émelyítő szaga furakodott 
be a terepjáróba, s a motorzúgás egyenle
tes moraját munkagépek dübörgése nyelte 
el. A sofőr látva, hogy még jó darabig kell 
rostokolnia a tunyán araszoló kocsisorban, 
rágyújtott. Addigi ütemes ujjdobolása kez
dett felszakadozni néhány slukk után, s de
rűs érdeklődéssel mustrálgatta az útjavítók 
balkáni szorgalmát.

A csikket hanyagul pöccintette ki az ab
lakon, de az ujjmozdulat olyan lendületesre 
sikeredett, hogy végül a frissen öntött asz
falton landolt.

-  Bassza meg! — futott ki a száján félhan
gosan. Gyorsan felhúzta az ablakot, s mély 
összpontosítást színlelve hajtott tovább, 
sajnálatára még mindig csak lépésben. A 
szeme sarkából látta, ahogy a csikk röppá- 
lyáját figyelemmel követő munkások élénk 
gesztikulálás közepette továbbítják feléje 
jókívánságaikat.

A dugóból kiérve mérgelődve pillantott 
órájára, azzal a biztos tudattal, hogy a lá
nyával megbeszélt vacsorára nem ér oda 
időben. Kissé megkönnyebbülve állapítot
ta meg, hogy ha siet, csupán egy félórányit 
késik. Sebesen hagyta maga mögött a po
ros városszél sivár ipartelepeit, a visszapil
lantóban zsugorodó épülettömbökből végül 
csak a messzeségben pislákoló, aprócska 
fényfoltok maradtak.

Érdőborította hegyoldalra kapaszkodott 
az út, a holdsugár buja lombok sötétjén tört 
meg, s szilánkokban hullott az aszfaltra. A 
terepjáró szinte suhanva, alig lassulva vet
te sorra a hajtűkanyarokat. Sofőrjének fel
eszmélni sem volt ideje.

***
-  Jól vagy? -  kérdezték egymástól szin

te egyszerre, pár másodpercnyi öntudatlan 
bénultság után.

-  Azt hiszem -  hebegte a nő meggyőző
dés nélkül, még mindig alig értve a történ
teket.

-  Nem nyílik az ajtóm -  mondta a férfi, 
egész felsőtestével lökdösve azt.

A nő rémülten kapott a zárhoz saját ol
dalán. Csak kiszállás után kezdte ismét 
érzékelni saját testét: reszkető lábát, he
vesen dobogó szívét és sajgó állkapcsát. A 
férfi nehézkesen kászálódott ki, s feltekint
ve elborzadt a meredély és a segítségnyúj
tó karként lógó, átszakított korlát látvá
nyától.

-  Csoda, hogy ilyen meredek lejtőn úgy 
csúsztunk le, hogy nem borult fel a kocsi -  
mondta. Tompult hangjába döbbenet és há
la keveredett.

A nő arcáról fokozatosan olvadt le a ré
mület merevsége, majd kitört belőle a zo
kogás. A férfi átölelte, s szemét behunyva 
egyre erősebben szorította magához. így 
álltak, míg a sírás pityergéssé csitult.

-  Segítséget kéne hívjunk -  vett erőt vé
gül magán a férfi.

-  Hol a telefonod? -  kérdezte a nő szipogva.
-  Az autóban valahol -  hajolt be a nyitott 

ajtón, s kotorászni kezdett.
Az útról közeledő kocsizúgás hallatszott, 

majd erőteljes fékezés és fémes csattanás. 
Felnéztek és földbe gyökerezett lábbal pil
lantották meg a hatalmas robajjal lefelé 
bukfencező, feléjük tartó terepjárót.

B o r c sa  Im ola: 1990-ben született Kézdivásárhelyen. A kolozsvári Iuliu Haţieganu 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem gyógyszerészeti szakán végzett 2014-ben. Jelenleg 
Kolozsváron él.
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VIRGIL MAZILESCU
e m b e r te s t  form ájú  
m e s te r s é g e s  t á j
(peisaj artificial sub formă de trup omenesc)

lóhalálában egy pillanatra felsejlő táj 
(mintha félelmében gyorsan elrejtőzne -  arca elpirul) 
a csípő' és az ágyék tájékán lopakodó balkéz 
megtapogatja egy pillanatra: igen mesterséges mesterséges

de mennyi fény körös-körül! guillaume hason fekve lustán dohányzik 
(mert manapság a fényképeket szálfaegyenes gerinccel széken

s szükség esetén
hason csinálják) és boldog-boldogtalannak mondogatja: 
lásd épp a mesterségem gyakorlom 
vagy talán nem hiszitek? madarak jönnek 
nemsokára csipegetni a tenyerembóí

(mintha félelmében gyorsan elrejtőzne -  arca elpirul)

g u illa u m e m eg ism erte  m a rg a ré tá t
(guillaume a întîlnit-o pe margareta)

egy igazán magányos ember -  amiként létének csaknem 
összes körülménye még a tegnapig jellemezte 
guillaume lassan-lassan elkezdett kivirágozni:

megismerte margarétát

önfeledten csókolja margaréta mancsait 
amikor margarétát vetkó'zteti mintha a világot nyúzná 
hát ez az ő tusakodása éliás angyallal 
a barlang és a zug
a vasaló amelyikkel margaréta kék szoknyáját vasalja

„tanuld meg most tőlem hogyan vess egy tekintetet 
túl a magas kerítésen a ványadt erdő felé -  örökre”

a z  a d m in is z tr á to r  néhány  
l e h e ts é g e s  b esú g á s  é s  á r u lá s  
l i s t á j á t  á l l í t j a  ö s s z e
(administratorul întocmeşte o listă de câteva 
delaţiuni şi trădări posibile)

egyedül akár egy tank akció közben -  eldöntötte hogy még egy
szer elénekli
nagy szerelmi dalát: semper esse puerum semper 
esse puerum s ahogy felzúdulnak torkán a szavak
meglehet eszünkbe ötlik egyszer 
ahogy ma a hó hull a mezőn

volt már részem ebben az élményben: földet befeketítő öröm még 
az emlékezetet is befeketítő
de nem a hősi témák nem a hősi feladatok teszik ezt a fiút

gazdag és erős emberré -  képzeljük el 
hogy én ültettem máglyára: ahol most gőgösen szenved 
ahol szíve akár egy zöld béka szökell s megszakítás nélkül ben
nünket figyel
szíve amely akár egy zöld béka szökell s bennünket figyel 
csak eképp diadalmaskodik ó! fájdalom normái

V irgil M azilescu: 1942, Corabia — 1984, Bukarest. Költő, 
esszéíró és műfordító, az onirizmus nevű román irodal
mi irányzat képviselője. A fentebb közölt versek az utol
só, 1983-ban megjelent kötetéből valók (Guillaume poetul şi 
administratorul, Bucureşti, Editura Cartea Românească).

holott a vers nem több, bizonyos értelemben és kizárólag szerző
jének szemszögéből, a költőjéből, aki az utcámban, a tizenhat 
szám alatt lakik, és aki osztálytársam volt harmadik elemiben, 
mint huliganizmus (bátorság) és egy nagyon jó neveltetés (még 
több bátorság) egyvelege

az adminisztrátor
kalandjaiból
(din aventurile administratorului)

idegen ritmusra, alkonyaikor játék, azt mondta csodálatos
lerombolni

egy birodalmat, vegyesboltot nyitni a város szélén, 
inkább verejtékben úszva ébredni, 
te bölcs!
semmiféle retorika, a falak maguktól leomlanak, az élők is

meghalnak
a holtak is megelevenednek, 
te bölcs!
elfáradtam míg kívül kerestelek, megpihentem mikor belül 
kerestelek, a tengerparton rád gondolva, a tengerparton téged nézve, 
a tengerparton téged feledve, 
te bölcs!
és mekkora hepajt csapunk, az utolsó kéregetővel aki romba

döntötte a várost.
és mindazokkal akik még a karmaink közé kerülnek, 
te bölcs!
lebegünk a metafizika felé. kúszunk is. az égből pottyant és

a földdel találta szembe magát, 
apja és anyja épp nemzette őt. így szólt: 
lerombolni egy birodalmat 
vegyesboltot nyitni 
inkább verejtékben úszva ébredni.

guillaume kalandjaiból
(din aventurile lui guillaume)

mert azt hitték egy ideig 
hogy a húsa vörösük 
holott csak a kicsi rókája volt 
az ő kicsi rókája a hombárból

és mert napkeltekor
még most is meg tudná nekünk tanítani 
a kétségbeesés technikáit pontról pontra 
és elölről kedveseim és elölről

és mert suttyomban nevet 
és ugyancsak suttyomban tölti 
hamvát egyik üvegből a másikba 
hamvát egyik üvegből a másikba

a költő kalandjaiból
(din aventurile poetului)

a fű  túl magasra nőtt az árokban és már nem 
lehetett fűnek nevezni -  lám ez mindnyájunk kálváriája, 
egy gyertyával és egy egyszerű búcsúszóval 
elkerülhetted volna -  s lám ez csakis a tiéd a te 
kálváriád.

elavult nyelvezet, aszketikus jelek, ablakok, 
holdfényben feloldódó bárkák.

én viszont láttam őket. az elavult nyelvezet: mint 
sömör az ajkamon, az aszketikus jelek: mint valami pókok 
melyek egy másik életben megcsíptek volna, az ablakok: 
betörve, és a holdfényben feloldódó bárkák.

felkészítő kérdések, más kérdésekre adott
válaszokkal dacoló kérdések, ugyanaz a rendetlenül kinőtt fű.

DOBRAI ZSOLT LEVENTE f o r d í t á s a i
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GEGŐ VIRÁG

Amikor a tények beszélnek
* íá  lathatatlan

collegiom’I|ăaă

sasra

criticai
rovata^rtis

Tábori Zoltán Cigány rulett című szocio
gráfiája jelentős kísérlet a romákról folyó 
diskurzusban, amely nem ritkán fogyasz
tásra kínálja fel a cigányság traumáit, be
leesik a faji megközelítés homogenizáló 
csapdájába. A könyv a 2008—2009-es ma
gyarországi cigánygyilkosságok helyszíne
in készített riportokból építkezik, s így egy 
olyan plurális perspektívát hoz létre, mely 
helyet ad a történtek értelmezésének.

A Cigány rulett műfaji megkötéseiből 
adódóan a támadássorozatokkal kapcsola
tos tényanyagokból, illetve az azokra adott 
elbeszélői reflexiókból épül fel, és a táma
dások helyszínei szerint tagolódik. Ez pe
dig kétirányú következtetést von maga 
után. Egyfelől a tartalmat meghatáro
zó tényanyag lehetetlenné teszi azt, hogy 
a mű megkerülje a magyarországi romák 
helyzetének leírását és az ehhez kapcso
lódó állásfoglalást. Ugyanis a támadás- 
sorozat faji különbségtételen alapult, és a 
cigányházak Molotov-koktéllal és lőfegy
verrel való támadásától egészen a célzott 
gyilkosságig fejlődött, s hat emberéletet 
követelt. Másrészt a mai Magyarországról 
is alternatív kistérképet mutat, szembesít 
a szinte mindenhol felbukkanó szegény
séggel, a munkanélküliséggel, a hivatalos 
ügyintézés csődjeivel, a hatóságok tehe
tetlenségével, a társadalmi, családon be
lüli erőszakkal, és így tovább a kisszámú, 
de reményteljes esetekig.

A mű olvasása a szociográfia műfajisá- 
gával kapcsolatos következtetéseknek har
madik irányát is kínálja, megkérdőjelezi a 
tényirodalomnak is titulált műfaj ténysze
rűségét. A dokumentumok, riportok narra- 
tívába szerkesztése, történetté alakítása a 
manipuláció kérdésének ad helyet. A könyv 
struktúrája és az egyes fejezetek szerkesz
tése a támadássorozat és a mögötte tétele
zett gyűlölet-állapot természetére hívja fel 
a figyelmet. Ennek megfelelően olyan ese
teket dokumentál, melyek rámutatnak a 
támadások célzottabbá válására, a gyilko
lás szándékának felerősödésére, és kihagy 
vagy csak megemlít néhány olyan esetet, 
melyek nem feltétlenül szükségesek ennek 
ábrázolására. Beépít azonban olyan esete
ket, melyek nem rendelhetők a támadásso
rozatba egyértelműen: ezekben az esetek
ben az elkövetők nem azonosak, sokszor 
hivatalosan is „hamis” láncszemeknek mi
nősülnek. A gyűlölet-állapot természetéről 
azonban az ilyen esetek is sokat mutatnak, 
például azt, hogy hogyan generál egy tá
madássorozat újabb támadásokat, hogyan 
fokozza a helyi konfliktusokat, elégedetlen
séget, gyűlöletet tettlegességig, amelynek 
végül a mintájául is szolgál.

A riportok megszerkesztése is gyanú
ra ad okot. A beépített szólamok a szer
ző-elbeszélő irányított kérdéseinek meg
felelően alakulnak, s egyetlen rendezőelv 
szerint épülnek vagy nem épülnek be a 
mű narratívájába. A szerző-szerkesztő
elbeszélő ilyen módon rendelkezhet a be
épített dokumentumokkal, szólamokkal, s 
bár magaslati pozíciója nem minden eset
ben feltűnő, a tények történetté alakítá

sában, reflexióiban valamelyest dominál 
azok fölött. Ez a pozíció olyan esetekben 
válhat veszélyessé, amelyekben az ese
mények rekonstruálását engedélyezi. A 
galgagyörki eset feltérképezése során az 
szerző rekonstruálja a támadást és a tá
madók párbeszédét is. Ebben a párbeszéd
ben a támadók megbélyegző, durva nyelvi 
viselkedése tehát teljes mértékben a szer
ző-elbeszélő előítéletének tudható be.

Azonban ilyen szerkesztésben kerülhet
nek egymás mellé olyan személyes igazsá
gok, elbeszélői reflexiók, dokumentumok, 
melyek kizárják vagy értelmezik egymást. 
Ezek a beépített szólamok viszonylagos au
tonómiával rendelkeznek, s a legtöbb szö
veghelyen nem társul melléjük ítélet, mo- 
ralizálás, didakszis. Az ítéletmentességet, 
a szólamok autonómiáját alátámasztja a 
mű többnyelvűsége is: a hivatalos nyelv- 
használat szerint rögzített információk 
ugyanúgy a saját nyelvi megalkotottsá- 
gukban illesztődnek be, mint a megkér
dezettek tájnyelven megfogalmazott, néha 
vulgáris elemeket is tartalmazó mondan
dója. így a jelentésteremtés nem csak a 
narratíva szintjén valósulhat meg, hanem 
ezekben a mikroszövegekben is, a megkér
dezettek reflektálhatnak saját sorsukra, 
vagy szólamaikban ráláthatunk olyan szo
ciális, gazdasági problémákra, amelyek a 
vizsgált konfliktusok eredői, vagy éppen 
az őket körülvevő nyomor állandó faktorai.

Megszerkesztésük egy olyan plurális 
perspektívát, „elmetérképet” eredményez 
tehát, amely nem homogenizálja faji, et
nikai alapon a megkérdezetteket. Minden 
megszólalás mögött érzékelhetővé válik a 
beszélő személye, és felvillan egy-egy rész
let a saját történetéből. Ezzel együtt külön

böző, néha egymástól teljesen eltérő való
ságértelmezéseket ismerünk meg, melyek 
ugyan elbizonytalanítják a beemelt doku
mentumok tényszerűségét, szerkesztett- 
ségükben mégis többet képesek mutat
ni a valóságból. Ezt a briliáns megoldást 
is példázhatom a galgagyörki esetet felde
rítő riportokkal. A felületes szemlélőnek 
ugyanis az itt kialakult konfliktus, amely 
végül három cigányház megtámadásához 
vezet, roma-magyar konfliktusnak tű
nik, ugyanis egy roma és egy magyar csa
lád perpatvarából indul. Csak a különbö
ző szólamok szerkesztésben derülhet ki, 
hogy bár az utca lakosainak többsége ro
ma, mégis különbözőképpen vélekednek a 
konfliktusról: az utca felső részében lakók 
a magyar házaspárt hibáztatják, úgy nyi
latkoznak róluk, mint munkakerülő csöve
sekről, a lenti lakosok (köztük egy roma, 
aki a Magyar Gárda tagja) mindezt cáfol
ják, de ugyanilyen véleményük van a ro
ma családról. A különböző valóságértelme
zések egymás viszonyában olyan plurális 
perspektívát eredményeznek, amellyel nem 
rendelkeznek például a galgagyörki táma
dók, akik olyan házakat támadtak, ame
lyekben a magyar házaspárt támogató ro
ma családok laktak.

Ebben a szerkezetben valósul meg a 
rasszizmus egyértelműnek tetsző kategóri
ájának felbontása. A szinte minden esetben 
tetten érhető, homogenizáláson alapuló fa
ji megkülönböztetés különböző értelme
zéseit olvashatjuk az egyes szólamokban. 
Megnyilvánulási formái eszerint különböz
nek egymástól: a segítségnyújtás, a saját 
pozíció, javak, testi épség féltése, egészen a 
tettlegességet sem kizáró gyűlöletig. Ilyen 
módon nem képződik egy homogenizált, 
rasszista többség sem, inkább egy olyan 
közeg, amely lehetővé teszi az előítéletes
ség előfordulásait, de ezek az előfordulá
sok minden esetben kicsit mást jelentenek, 
és pont ezért kell különféleképpen ítélkez
ni vagy éppenséggel nem ítélkezni fölöttük.

Ugyan felfedezhetjük néhány elbeszé
lői megjegyzésben az ítélkezést vagy a 
didakszis fele irányuló következtetéseket, 
a Cigány rulett néhány hibájától eltekint
ve mégis képes hatni, legfőképp az olyan 
esetekben, amelyekben csupán a valóság- 
értelmezések megszerkesztésében foglal 
állást a történtekkel, a romákkal kapcso
latosan. A tények beidézése során szinte 
minden szöveghelyen megkerüli a mora- 
lizálást, a didakszist vagy az ítélkezést, 
a jelentésteremtés a narratívában vagy 
a többnyire autonóm szólamokban való
sul meg. Olyan perspektívából láthatunk 
rá tehát ezekre a cigánygyilkosságokra, 
amely rákényszerít minden szólam, való
ságértelmezés figyelembe vételére, nem 
enged „könnyű” megértést. A mű a rassz
izmus eltérő eseteinek, értelmezéseinek 
felvillantásával arra késztet, hogy alkos
suk meg sajátunkat, és eközben kérdez
zünk rá saját előítéletességünkre is.

Tábori Zoltán: Cigány rulett. Eu
rópa Könyvkiadó, Budapest, 2014.
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Korszerű versek
Közelítések Reményik Sándorhoz

H a n g o k  a  v é g e k r ő l

Őrzök a könyveim között egy kis verses 
füzetet, már nem tudom, honnan került 
hozzám: családi örökség volt vagy kaptam 
valakitől, mindenesetre hosszú évtizedek 
óta ott van a könyvtáramban. Végvári ver
sek a címe, van egy alcíme is: Hangok a vé
gekről 1918-1921, Budapesten adták ki 
1921-ben. Előzményeként jelent meg 1919- 
ben a Segítsetek! Hangok a végekről cí
mű verses füzet és vele szinte egyidőben 
a Mindhalálig című kis kötet. Ezek vol
tak azok a versek, Reményik Sándornak 
azok a versei, amelyek szinte elsőnek ad
tak hírt az erdélyi magyarság megválto
zott sorsáról és közösségi fájdalmáról, köz
vetlenül a trianoni döntés eló'tt és a döntés 
után. Az első költó'i jelentésre annak ide
jén Kosztolányi Dezső hívta fel a figyelmet 
Végvári versei című írásában, a Nyugat 
1920-as évfolyamában. A neves költó'társ, 
aki akkortájt testvéri figyelemmel fordult 
a „trianoni költészet” felé, akkor nem tud
ta, hogy a beszédes név valójában kit ta
kar, jóllehet Reményiknek Fagyöngyök 
címmel néhány hónappal korábban már 
megjelent az első verseskötete.

„Erdéllyel nem nehéz bennünket megrí- 
katni — írta Kosztolányi Dezső. — Édes 
véreink szenvednek ott, kikkel már több 
mint egy éve nem beszélhetünk, nem 
üzenhetünk nekik se postával, se futár
ral és a szavukat se hallják, mintha va
lami bányaomlás eltemette volna őket. 
Akármilyen jel, vagy hír könnyekig meg
indít minket, mely onnan jön. E megható 
és fájdalmasan síró versek művészi érté
két, tehát nem szabad csak a rokonérzé
sünkön mérni, azon, hogy milyen hatást 
gyakorolnak reánk a sajgó emlékek meg- 
bolygatásával. Ha a szülőanyánk rava
talon fekszik, akkor nem kellenek bűvös 
szók arra, hogy a líra végtelenjét keltsék 
lelkűnkben és sírva fakadjunk. Elég, ha 
valaki — némán és csöndesen — reá mutat.” 

A neves költőtárs akkor igen hitelesen 
jelölte ki az Erdélyből érkezett versek köl
tőjének helyét: „Végvári a rab Erdély köl
tője »az utolsó walesi énekes, Erdély föld
jén az utolsó bárd«, aki a román szuronyok 
között a magyarság jajveszékelésének ad 
hangot. Föltűnése és jórészt a művészete 
is sokban hasonlít Gyóni Gézáéhoz. Nem 
tudjuk, hogy ki lappang az álnév alatt, 
de bizonyos, hogy annak előtte nem ol
vastunk tőle verseket. Egy titáni alka
lom tette poétává és népszerűvé is, akár

csak Przemysl költőjét, mert költeményeit 
már széltében-hosszában szavalják és ol
vassák az országban, itt a területvédő-li- 
ga kiadta kis füzetét, túl a Királyhágón 
pedig gépírásos másolatban, mely kézről- 
kézre jár.” Kosztolányi a Végvári-versek 
művészi hatására is hiteles magyarázatot 
talált, midőn a következőket állapította 
meg. „Népszerűsége művészi szempont
ból is érthető. Mozgalmas és mozgató kép
zelete van, egészséges megjelenítő-képes
sége és ízlése, mely megóvja attól, hogy 
mint költő' visszaéljen a helyzetével, ar
ra törekszik, hogy -  szerényen és neme
sen -  csak a maga érzéseivel hasson. Nem 
kimondottan programversek. De éppen 
ezért, a művészi jóhiszeműségük folytán 
válnak alkalmassá, hogy sok millió em
ber érzését tolmácsolják a hangverseny
dobogón is. Végvári mint művész nem 
dolgozik meglepő eszközökkel, egyaránt 
fölhasználja a régi-klasszikusokat és az 
új-moderneket is, a stílje még sincs erede
tiség nélkül.”

Valóban, a szinte ismeretlenségből elő
lépett és az olvasók rokonszenvét egysze
riben meghódító kolozsvári költő valami 
olyan történelmi megrendülést és közös
ségi érzést fejezett ki, amely akkor igen 
mélyen áthatotta az egész nemzetet és 
különösképpen az elszakított Erdély ma
gyarjait. A Végvári-versek történelmi pil
lanatban jelentek meg, a költészet és a 
nemzet nem túl sűrűn (talán csak 1848 
tavaszán és 1956 őszén) tapasztalt talál
kozásának voltak egyszerre létrehozói és 
mondhatni: „szakrális” dokumentumai. 
Bizonyára nem véletlen, hogy a korabe
li olvasót is Petőfi Sándor költészetének 
„szakralitására” és hatására emlékeztet
ték. Ahogy a Végvári versek című kötetet 
bevezető Raffay Sándor, a magyarorszá
gi evangélikus egyház püspöke megálla
pította: „Petőfi óta kevés költő ajkán szólt 
tüzesebben a szó, izgatóbban az indu
lat, maróbban a keserűség, megragadób- 
ban a háborgás, mint Végvári e szabadon 
hömpölygő soraiban. A magyar géniusz 
teremtő ereje a magyar verselés nemes 
egyszerűségével kevés költőnél párosul 
fenségesebben, mint Végvári költeménye
iben.”

A búcsú versei
A Végvári-versek eszméltető hatást 

tettek a magyar olvasókra, országszerte 
szavalták őket azután is, hogy költőjük 
eltávolodott attól az indulatos retoriká
tól, amely korábban áthatotta a triano
ni fájdalmat megszólaltató költeménye
it. Reményik Sándor eszmei és költői útja 
igen nagy mértékben megváltozott az al
kotó munka ezután következő, mindösz- 
sze két évtizedében. Ennek a változásnak 
az ívét azok a versek jelölték meg, ame
lyeket az Erdély elszakítása és részleges 
visszatérése közötti időben írt. A kezde
tet az 1919-es Segítsetek, a végkifejletet 
az 1940-es Egészen című kötet jelezte, ez 
utóbbiban voltak olvashatók azok a költe
mények, amelyekben a költő a magyar és

Jakabházi Sándor: H iá n y » > »  folytatás a 16. oldalon
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a román nép valamilyen -  a keresztény 
szellemiség magaslatán történő -  kiegye
zését és együttműködését sürgette. Ezt a 
kívánságát fejezték ki az életében utolsó
ként megjelent verseskönyvében olvasha
tó Korszerűtlen versek című költői ciklu
sának elégikus darabjai.

A versciklus mintegy összefoglalta 
Reményik Sándor végső néhány eszten
dejének (és különösen Erdély egy részé
nek visszatérését követő évnek) a köz
életi tapasztalatait, erkölcsi vívódásait, 
érzelmi hullámveréseit. A verssorozat el
ső, Nagy áron című darabja azt a keserű
séget fejezi ki, amelyet a költőnek a min
denünnen áradó, olcsó nemzeti szólamok 
miatt kellett éreznie. „Az »éljen«-ek kü
lönösek, / Idegenek — Az is fáj, ami be
teljesedett. / Vagy csak kifáradtam egy
szerűen, / S meghajtom jó és rossz előtt 
/ Kábult, kimerült, zúgó, vén fejem. / 
Korszerűtlen s ma rossz magyar vagyok. 
/ Tudom. / De roppant áron, magyar áron 
/ Megvásároltam én ezt a »jogot«.” Ez a 
keserűség nem egyszer tört fel a magyar 
költészetben az álhazafias szólamok hal
latára. (Időszerű a jelenben is.) A máso
dik, Látlak... című vers a diktatórikus 
irányba forduló háborús kormányzást íté
li el: „Egy megkergült és óriási Spárta: / 
Ez lesz az új világ!”, a negyedik, Ki kezd
te? című a felelős nemzeti önismeret ál
talánosan tapasztalható megingását ne
hezményezi: „Nemzetek közti véres játék: 
/ Ki volt a hibás a dologban? [...] Magába 
egyik sem tekint, / Mind magát véli iga- 
zabbnak. / S ki önmagával s nemzetével 
/ Vágyna számvetést kezdeni, / Azt mint 
gyöngét s honárulót / A sokszáz »igaz« ki
veti.” Az ötödik, Tusakodás hősi halot
takkal című, a jézusi morál magaslatán 
próbálja feloldani az embertelen háborús 
konfliktusokat.

A hetedik pedig: az Egymás mellett so
ha? című polémikus vallomás pedig az 
„erdélyi kérdést” meghatározó magyar
román etnikai versengést és küzdelmet 
utasítja el, ezt a verset érdemes részlete
sebben is idézni, minthogy azóta sem fel
oldott közösségi traumákra világít rá: 
„Hát így kell mindig lennie: / Fölül az 
egyik, s a másik alul? / Hatalmi kérdés 
emberek között, / S a hatalomban egyik 
elvadul? / Mindig csak elnyomott és elnyo
mó, / Kis különbség a módszerek között / 
És árnyalatok kockaforduláskor, / S mez
telen önzés mindenek mögött, / Egyéni 
önzés és családi önzés, / És ezerféle színű 
nemzeti”/ Hát nem lehet e korhadó világot 
/ Testvér-színekkel ékesíteni?”

Keresztény
életbölcselet
Ebből a költeményből is kitetszik, 

hogy Reményik Sándornak egészen 
más elképzelései voltak az „erdélyi kér
dés” megoldásáról, mint a „nagyromán” 
vagy a „nagymagyar” nemzeti stratégi
ák hirdetőinek, ezek az elképzelések nyil
vánvalóan arra az erdélyi népek között

megbékélést és szolidaritást létrehoz
ni kívánó eszmekörre épültek, amelyet a 
húszas évek „erdélyi gondolata”, transz
szilván ideológiája alakított ki. Mint 
ahogy a nyolcadik, Mi a magyar? című 
vers is a transzszilvánisták „nemzeti li
beralizmusának” (Széchenyi István gon
dolataira utaló) eszméit szólaltatja meg. 
A kilencedik, Sóhaj a mindenségért cí
mű költemény a háború poklában is ér
vényesítendő keresztény társadalmi mo
rálra, azaz a felebaráti szeretet krisztusi 
törvényére figyelmeztet, végül a tizedik, 
Béke című vers arról az engesztelő él
ményről beszél, amelyet a költő él át, mi
dőn szembefordulva az elvadult társada
lommal és történelemmel, számot adhat 
eszméiről és eszményeiről: „Valami fur
csa összehangolódás, / Valami ritka rend 
— / Széthúzó erők erős egyensúlya, / Mély 
belső bizonyosság idebent -  / Bizonyosság 
arról, hogy élni jó, / Szenvedni elkerülhe
tetlen, / Szeretni tisztán: megistenülés, / 
meghalni szép -  / S a Kifejezést meglel
ni mindezekhez, / Megtalálni a felséges 
Igét. / Az Igét mindezekhez: / A Béke ez.” 
Valójában ezzel az akkor „korszerűtlen
nek” tetsző, mindazonáltal mindig is idő
szerű személyes műhelyvallomással zá
rult le Reményik Sándor költői pályája.

A költői búcsúzás, ahogy a bejelent
kezés, az előrelátható történelmi tragé
diák baljós sejtelmei közepette történt: 
Reményik Sándor megélhette azt, ami
re két évtizeden keresztül őszintén áhí
tozott, vagyis szülővárosának és ottho
nának visszatérését a magyar állam 
közösségébe, de mintha kifinomult ösztö
neivel sejtette volna, hogy ez a jótékony 
történelmi fordulat nem lehet végleges, 
a visszatérés örömét igen hamar ismét a 
szív szorongásai bénították meg. Olyan 
történelmi események, tapasztalatok sö
tétítették el körülötte a látóhatárt, mint 
az általa oly igen nagyra becsült állam
férfi: Teleki Pál miniszterelnök öngyil
kossága. Ebben a tragédiában, miként 
Magyar „miért” című halotti búcsúzta
tója mutatja, történelmi figyelmeztetést

látott: a hagyományos „magyar végzet” 
intő jelét. Reményik Sándor mindig szá
molt a tragikus fordulatok lehetőségével, 
sohasem adta át magát annak a lelki eu
fóriának, amely nem egy alkalommal át
hatotta és megbénította a magyar közé
letet. Költészete ebben a tekintetben is 
sokatmondó volt, arra figyelmeztetett, 
hogy a realitásokat mindig számítás
ba kell venniük azoknak, akikre a nem
zet sorsa rábízatott, és ezek a realitások 
többnyire nem támasztják alá a nemzet 
különben természetesen jogos vágyait és 
a vágyakra épített politikai terveket.

Személyes vallomás
Végül néhány személyes megjegyzés. 

Reményik Sándor költészete akkor, ami
dőn én az ötvenes évek közepén középis
kolába, majd egyetemre jártam, jóformán 
ismeretlen volt az olvasóközönség előtt. 
Harmadik gimnazista voltam a budapes
ti Piarista Gimnáziumban, amikor osz
tálytársam, a később nagy hírű szobrász- 
művésszé vált Melocco Miklós felhívta a 
figyelmemet Reményik (és Áprily Lajos 
és Dsida Jenő) költészetére. Élbűvölt ez 
a versvilág: a magyarság huszadik szá
zadi (meg ezeréves) tapasztalatait, fáj
dalmait, tragédiáit és ugyanakkor lelki- 
ismeret-vizsgálatát, igazságkeresését és 
békevágyát találtam meg benne. Aztán 
már az utóbbi esztendőkben rendszere
sen szerepet vállaltam azokon az erdélyi 
és magyarországi konferenciákon, ame
lyeket kiváló kolozsvári barátom: Essig 
József és az általa irányított Reményik 
Emlékbizottság rendezett. A költő emlé
ke, mondhatni, újjászületett ezeknek a 
hatására, majd Dávid Gyula gondozásá
ban 2006-ban az olvasóközönség elé ke
rültek Reményik Sándor összegyűjtött 
versei. Mára a kolozsvári költő az erdélyi, 
az egész magyar irodalmi örökség legi
tim képviselőjévé vált: ma is érvényesen, 
megkerülhetetlenül.

Kocsis Rudolf: D o m b o r u la t
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SZŐCS ISTVÁN

írói publicisztika mint
nyelvtudomány-pótló
-  és tisz te lgés Czakó Gábor előtt -
(Folytatás lapunk előző számából)

IV.
Mondtam is mindig Benczédi Sándor 

szobrásznak, ő maga olyan, mint a fa
lusi bíró szobra Egyiptomból, Lili nevű 
lánya is a papiruszok közül leselkedik; 
Karácsonyi Zsolt pedig az üló' és fülét 
hegyző írnok, míg néhai Szabó Gyula 
író akár személyi igazolványába tehette 
volna a régens herceg szobráról készült 
fényképet! És ha már „ámokfutásra” ke
rítettük a sort, az egyiptomi király címe, 
a pháraó a tudósok szerint: nagy ház, 
mivel phar alatt házat, de várat is érthe
tünk, az ao jelentése pedig nagy. Viszont 
aki magyarul gondolkodik, az jobban ér
ti: a fáraó nem nagy ház, hanem ház
nagy, esetleg várnagyi

Am a „délibábos ámokfutás” közben 
egy kicsit elkanyarodunk. Ám csak lát
szatra. Román régészek már régen is ál
lították, hogy e térségben laktak valaha 
proto-elámiak. Erre vall a római korból 
a Provoncia Ansaniensis (Óelám, Susa 
és Ansan neve), a Ialomiţa folyó Naparis 
neve, mivel elámiul Nap: Isten, az r a 
többes szám jele. Újabban ezt kevésbé 
emlegetik, de olvastam például a román 
szerzőknél arról is, hogy az Argeş nevé
nek jelentése valami olyasmi, hogy „hű
vös ligetek közt folyó”, vagyis: Árnyas 
(ny<gy, lásd: monyoró -  mogyoró stb.).

Mindehhez hozzátehetjük „a sajá
tunkból” a dunántúli Kerka patak nevét 
— ilyen nevű volt Elám szent folyója irán 
nyugati határvidékén, aztán kimon
dott elámi helynevek Pata, Inak(telke) 
vagy Gyulafehérvár római kor előtti ne
ve: Apullum, aminek jelentése Kapuvár. 
Egyébként a magyarral való nyelvrokon
ságot nemcsak sok hasonló szó jelzi: az 
r hangnak a magyarban is van -  amel
lett hogy főnév- és igeképző is -  valami 
többesszámidéző funkciója: olyasmit je
löl, ami nagyon apró elemekből tevődik 
össze és nagyon sok van belőle. Például: 
a szeder, az eper apró gömböcskéből áll, 
akárcsak a csömör (herpesz), ilyesmiről 
van szó, amikor szemer-kél vagy csepe- 
reg az eső, amikor forr a bor, és termé
szetesen idetartozik a por is!

Meglepi az embert, amikor olyasmi
vel találkozik, hogy a katedratudomány 
nagyjai között is akadtak olyanok, akik 
jóval a „kettős honfoglalás” típusú elmé
letek előtt is tudni mertek ókori magya
rokról is a Kárpát-medencében. Csak 
persze kollégáik ezt mélyen elhallgat
ták! Például Párvan a nagy tudású tör
ténész Getica című művében elutasít
ja Melich Jánosnak azt a véleményét,

hogy a rómaiak által Ampolionnak neve
zett Ompoly folyó neve a magyar hömpö
lyög igével van kapcsolatban. Igaz vagy 
nem igaz, de ezt egyetemi magyar kur
zusokban sohasem említették! A folyó
nevek első rendszeres tanulmányozá
sára a történelem vonatkozásában egy 
Marjalaky Kiss Lajos nevű magántudós 
vállalkozott közvetlenül az első világhá
ború után: kimutatta, hogy sok magyar 
hangzású folyónév régebbi, mint a hon
foglalás, továbbá, hogy ahol Anonymus 
nemzetiségi lakosságot említ, ott később 
is nemzetiségiek laktak, ám a már ott 
élő lakosságról csak annyit mond, hogy 
rustici: „falusiak”, ott akkor is, később is 
magyar volt a lakosság.

Természetesen a szakemberek nem 
közölték tanulmányát, ám 1929-ben, 
amikor Móricz Zsigmond a Nyugat fő- 
szerkesztője volt, megjelentette. 
Azonban a katedra juszt sem foglalkozik 
vele. (Lásd még Móricznál Őstörténeti ta
nulmányok cím alatt, és a Tüzes gép c. 
elbeszélést, valamint Csókán Pál hód
mezővásárhelyi amatőr történész fog
házzal büntetett történeti fejtegetéseit 
a népvándorlás méreteinek tudományta
lan eltúlzásáról.

És itt még egyszer vissza kell té r
nünk a székelység történelmi titkaira, 
de már a sokkal közelebbiekre. Töbször 
is írtam  róla én is, hogy a Felső-Tiszán
túli folyónevek egy része megismétlődik 
Dél-Erdélyben is: a Nagy-Küküllőtől 
délre csordogál kétszer két Homoród, de 
folyik ott is! A Felső-Tiszán-túlról vitték 
át erre a vidékre? Amikor a szászokat 
a XII. században Dél-Erdélybe letelepí
tik, régóta ismert székely nevű helysé
geket kapnak meg; ezt jelzi Medgyes, 
Berethalom, Segesvár, Százkézd stb. á t
vett székely neve. Valamint a Küküllő 
is: nem Tarnau, hanem Kökkel lesz! 
És most következik a székelység tör
ténetének utolsó különös fordulata: 
hova lettek a Nagy-Küküllő alsó fo
lyása környékéről? Lehetséges, hogy 
valóban a bizánciak irto tták  ki őket 
1166-ban? A szászok betelepítése azon
ban már négy évvel azelőtt elkezdő
dött. Az aranyosszéki székely telepítés 
száz évvel későbbi, mennyiségileg jelen
téktelen! Érdekes, hogy az ún. Székely 
Krónika erről nem beszél. Még érdeke
sebb, hogy 1437-ben a székelyek a ma
gyarok és szászok mellett külön, önálló 
nemzeti minősítést nyernek az erdélyi 
három nemzet uniójában, holott nyil
vánvalóan magyarul beszéltek.

Az sem tisztázott, hogy miért emle
getik egyes források gyakran a széke

Varga Luigi István: C s a lá d

lyek három nemzetségét (gentes) holott 
tudjuk, hogy ők maguk hatot tarto t
tak. [Megjegyzem, az is sajátságos, 
hogy egyetlen utóbb megjelent tanul
mány sem említi sem Bodor György, sem 
Péterfy László festőművész nagyon ér
dekes és alapos tanulmányait e tárgy
ban. Horvát István 1825-ben a székelyek 
eredeti nemzeti nevének a lófó't tarto t
ta, ami a lófejő szkitha (schiti hipomolgi) 
rövidült alakja lenne, a székely szerinte 
határőr jelentésű lenne. Szerintük csak 
utólag, az államalapítás után vette fel 
ezt a jelentést.] Ami azonban feltűnő, a 
lófőségbe való besorolás nem ad hoc tör
tént, hogy ki mit cipelt magával, hanem 
öröklött állapot volt, mint ahogy az is, 
ha valaki a főemberek, (primores) közé 
tartozott, vagy csak egyszerű közszékely 
állapotú, gyalogos volt.

Mindez azonban azt jelenti, hogy a 
székelység eredetének titkait nem oda
kint Baskiriában kell keresni, hanem 
sokkal közelebb.

Különben az is érdekes, hogy a 
Bácskában Újvidéktől északkelet
re van egy Temerin nevű magyar lak
ta helység. Egy másik Temerin pedig 
közvetlen az Azovi tenger (Meotis) mel
lől ismert. De a kettő között mi lehet 
a kapcsolat? Miért nem Temerény, pél
dául? — erről nem nagyon olvashatni 
semmit, hozzáférhető helyeken. Inkább 
csak kündü uralkodói címről való mo
tyogásokat. Holott van Nagykend, 
Kis kend, Szervas kend és Kendi lóna, 
volt egy kék kend nevű népesség-cso
port, sem Nagykündü, sem Kiskündü, 
sem Szervaskündö, sem Kündülöne 
nincs. Ha Múzeumegylet lennék, er
re bizony pályázatot hirdetnék: minden 
miért van úgy, ahogy van?
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B eszám oló a 68. C annes-i F ilm fesztiválról

Saul és fia -  mennybe mennek?
Az idei cannes-i filmfesztivált szá

munkra alapjaiban határozta meg a má
sodik napon már levetített Saul fiának 
a jelenléte. Egyrészt az, hogy olyan ma
gyar film került a hivatalos versenyprog
ramba, melynek rendezője első játékfilm
jénél jár, a szokásosnál is magasabbra 
értékelte a részvételt, és felfele srófolta 
az elvárásokat — mondván, valamit tud
nia kell annak, aki nem évtizedes presz
tízse miatt kerül ide. A film révén min
den tekintetben felértékelődött a magyar 
jelenlét, a remekül fogadott első sajtóve- 
títéstől kezdve például rendszeresen állí
tottak meg külföldi kollégák, hogy a film
hez gratuláljanak.

A filmről sok kritika és elemzés jelent 
meg, e helyütt nem tisztünk ebben a kér
désben elmélyedni, azonban a már felme
rült szempontok kapcsán néhány dolgot 
érdemes tisztázni. A holokausztfilmek- 
hez való hasonlítgatással kapcsolatban 
úgy gondolom, nagyon fontos különbség 
az, hogy a Saul fia határozottan nem a 
szenvedés könnyfacsaró ábrázolására 
fekteti a hangsúlyt -  bármennyire is ezt 
állítják bizonyos elemzések. A sokat em
legetett, videojátékokra emlékeztető ké
pi világ, ahol a kép előterében szinte min
dig a főszereplő feje látható, pont azzal a 
hatással jár, hogy az egész környezettel 
szemben szinte indifferens saját misszió 
perspektívája elhomályosít mindent, ami 
ezen kívül van, legyen az náci kegyetlen
kedés vagy lázadásszervezés. A film ez
zel szemben a haláltáborok kegyetlen 
gyárszerűségét, a szállítóeszközök, gépek 
zakatolását, a kíméletlen szervezéssel já
ró, de az egyén számára kaotikusnak tű
nő logisztikát teszi átélhetővé -  és ezáltal 
nem az áldozatok szenvedésére, hanem a 
tervezés és végrehajtás embertelen racio
nalitására irányítja a figyelmet.

A holokauszt bármilyen reprezentáció
jától ma már nem az események megis
merését, hanem a felelősség kérdésének 
felvetéséhez és a kortárs kontextusban 
való elhelyezéshez való valamilyen hozzá
járulást várjuk el. Ebben a tekintetben a 
Saul fia pont azért fontos, mert azáltal, 
hogy nem a szenvedésükben megigazu- 
ló áldozatokra, hanem a nácikkal mégis 
csak valamely formában együttműködő 
Sonderkommandóra helyezi a hangsúlyt, 
arról beszél, hogy legyen bármilyen em
bertelen a rendszer és ördögien gonosz az 
irányítója, ahhoz, hogy működjön, sok
sok kézre, a „kisember” hangyaszorgal
mú részvételére van szüksége.

A Saul fia jó film, és nagy valószínű
séggel sikeréből nem csak alkotójára ve
tül fény, hanem az egész magyar film el
ismertségéhez is hozzájárul, és talán a 
nemzetközi porondon elkezdik mondjuk 
a román filmgyártáshoz hasonló szin
ten kezelni. Ugyanakkor az ünneprontás 
ódiumát is felvállalva hozzá kell tenni, 
hogy nem korszakos remekművel, ha
nem egy rendkívül ígéretes kezdéssel ál
lunk szemben. Nemes (Jeles) László ezzel

a filmmel bebizonyította, hogy különösen 
kifinomult formaérzékkel és érett, komp
lex gondolkodással rendelkező alkotó, 
azonban csak a következő munkája alap
ján fogjuk megtudni, hogy valóban nagy 
szerzővel állunk-e szemben.

A cannes-i kontextusra tekintve meg 
kell állapítanunk, hogy a mezőny, amely
ben a Saul fia versenyzett — és ez per
sze a magyar film érdemeiből semmit 
sem von le -  a sokéves átlagnál gyengébb 
volt. A versenyprogram legtökéletesebb 
alkotása vitathatatlanul a díjkiosztón 
alig említésre került Carol volt — Rooney 
Mara a legjobb színésznő díját vehette át, 
de csak megosztva egy francia színésznő
vel. Todd Haynes azon amerikai függet
len filmesek közé tartozik, aki ellen tu
dott állni a műfajjá és sematikussá vált 
„indie” film csábításának, és időnként 
az experimentalitás határát súroló ötle
tekkel állt elő -  elég csak a Bob Dylan- 
„portréfilmjére” gondolni, amelyben a fő
hőst hét különböző színész alakította. 
Ahogy a Far from Heaven című 2002-es 
művével, ezúttal is „mainstreamebb” vi
zekre evezett, és amint akkor, úgy most 
is az ötvenes évekbeli Amerika csillogás 
és elfojtás füstös keverékéből összeálló 
atmoszférájának a megjelenítése állt tö
rekvése középpontjában. A Carol attól 
fantasztikus, hogy a miliő tökéletes áb
rázolása mellett a tekinteteknek valami 
olyan összjátékát valósítja meg az alko
tógárda, amelyeknek hatásától most, tíz 
nappal és harminc filmmel később, még 
mindig nem tudok szabadulni.

A fesztivál másik gyöngyszeme szóba 
se került a díjkiosztó gálán, pedig a kínai 
Jia Zhang-Ke egy újabb nagyon fontos 
filmet készített. A Mountains May Depart 
(.Hegyeket mozgat) cím a rendező magya
rázata szerint a haza, az otthon megvál

tozására utal, a film pedig egy szerelmi 
háromszögből kialakuló család történe
tét követi hosszú évtizedeken keresztül. 
Az 1999-ben, 2014-ben és 2025-ben ját
szódó három felvonás három különbö
ző képarányban egyszerre mesél a képek 
ezen időszakban radikálisan megválto
zott státuszáról, ezen emberek személyes 
sorsáról, és rajtuk keresztül a kapitaliz
mus által egyre inkább elfoglalt és globa
lizálódó Kínáról. A közeli Tajvanról szár
mazik a verseny másik csúcspontja, Hou 
Hsiao-Hsien A gyilkos (The Assasin) című 
szemet gyönyörködtető munkája. Nehéz 
meglepőbb döntést elképzelni, mint hogy 
a korábban csak kortárs történeteket for
gató rendező a kilencedik századi Kínába 
helyezett wuxiát forgasson, de ezúttal ez 
történt. A műfaj tökéletes megvalósítása 
egyben annak megszüntetése is, hiszen 
alig látunk valamit az amúgy káprázatos 
koreográfiával, de másodpercek alatt le
zajló csatajelenetekből.

Az Arany Pálmát elnyerő film említé
se nem maradhat ki egy cannes-i beszá
molóból, pedig e nélkül szóba se kerülne 
Jacques Audiard munkája. A Coen fivérek 
által elnökölt zsűri gyalázatosra sikerült 
díjlistájának legnagyobb szégyenfoltja 
maga az Arany Pálma, a Dheepan való
színűleg egy mellékszekcióba se kerülhe
tett volna be, ha nem már befutott francia 
rendezőről lenne szó. Rejtély, hogy a zsű
ri mit látott ebben a maximum korrekt
nek nevezhető, egyenetlen tempójú, kli
sékkel teli, középszerű filmben. Hasonló 
szintet képviselt a Tim Roth főszereplé
sével készült visszafogott Chronic, ame
lyet a mexikói Michel Franco rendezett 
angolul Amerikában, és amelynek ereje 
a történet elmondásának szűkszavúságá
ban, a hiányok nagyon pontos kiporciózá- 
sában rejlett. A neki ítélt forgatókönyvdíj 
az írásban zseniális Coen fivérek egyet
len telitalálata volt. Említésre méltó az
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Hon Hsiao-Hsien: A  g y i lk o s  (The Assasin)

Már a kiindulópont is különleges, hiszen 
valójában egy leforgatott dokumentum- 
filmet fikcionalizált a rendező, és úgy 
hozott létre egy fura, hiperrealista me
sét, ahol a látszat ellenére a szóösszetétel 
mindkét tagja helytálló. Porumboiu igazi 
áttörését talán pont szerénységgel keve
redő' zsenialitása akadályozza (mondjuk 
az olyan pöffeszkedő ficsúrokkal szem
ben, mint az idei zsűriben tevékenykedő 
Xavier Dolan), az, hogy visszafogott, le
csupaszított történeteiben a felszín alatt 
megbújva, rejtetten, csak a figyelmes né
ző számára van jelen a komplexitás, a 
„kincs”.

Az állandó átmenetiségbe szorult ke
let-európai társadalmak egyik legalapve
tőbb problémáját, az egyén és a közösség 
közötti határ volatilitását taglalja a szek
ció másik román filmje, Az alsó emelet 
{Un etaj mai jós). Az új román film máso
dik hullámában érkezett Radu Muntean 
a nagy hírnévre szert tett Ünnep után 
{Marţi după Crăciun) involváló megkö
zelítése helyett ezúttal távolságtartóbb, 
szikárabb, ha tetszik, elemzőbb hangvé

telt ütött meg. Vélhetően családon belü
li erőszaknak lesz akaratlanul fültanúja 
a tömbház lépcsőházában a középkorú fő
szereplő, aki a valószínűleg ebből fakadó 
haláleset kiderülése után is arra törek
szik, hogy -  leginkább saját privát szfé
rájának megóvása érdekében -  ne avat
kozzon be mások életébe. A film szinte 
minden momentuma valójában ezt a 
problémát veti fel, a főszereplő munká
ja, a családi viszonyok, a lakásuk beren
dezése mind a nyilvánosság színtereinek 
elhatárolásáról beszél. Az idei Cannes 
egyik legfontosabb és legerősebb darabja 
volt ez a film, de a kelleténél talán kisebb 
visszhangot szült.

A hivatalos program vesszőfutásából 
a Rendezők két hete mellékszekció pro
fitált leginkább, amit a fesztiváltól né
mileg függetlenül szervez meg a ren
dezők egyesülete évtizedek óta. Ebben 
a központi helyszíntől kissé távolabb 
zajló szekcióban vetítettek többet is a 
fesztivál legkülönlegesebb filmjei kö
zül, itt láthattuk Miguel Gomes há
romszor két órás opuszát, az Ezeregy éj
szakát a válságban lévő Portugáliáról, 
a legújabb Armaud Desplechin-filmet 
vagy a Sundance idei felfedezettjét, a 
Dope című mozit. Most azonban a vete
rán Philippe Garrel L’ombre des femmes 
{A nó'k árnyékában) című elbűvölő kis 
gyöngyszeméről szeretnék beszélni. 
A valóban kicsi, csupán 70 perces, se- 
veled-se-nélküled szerelmi háromszö
get bemutató film iskolapéldája a ma 
már hagyományosnak tekinthető, új
hullámban fogant modernista filmnyelv 
lehengerlőén magával ragadó erejének. 
Az érzelmek hullámzásának színészek 
és kamera mozgásával tökéletesen ösz- 
szehangolt lendülete, az állandó vál
tozásban levő filmkép kifejező ereje, a 
zörejek, a zene és a kép összjátékának 
hatásmechanizmusa olyan szintű él
ményt teremtenek, amely újra eszünk
be juttatja, hogy miért érdemes moziba 
járni. És igen, az ilyen elcsent pillana
tokért járunk évről évre a cannes-i fesz
tiválra is.

GYENGE ZSOLT

a kegyetlenség, amivel a két francia szí
nésztitánt, Dépardieu-t és Huppert-t szin
te pellengérre állítja a Valley of Love-ban 
{Szerelemvölgy) Guillaume Nicloux, ahol 
ők nem éppen hízelgő módon fiktív önma
gukat alakítják.

A versenyprogram a kínos bukásokat 
sem nélkülözte, ezek közül kiemelkedett 
az amerikai független film legnagyobb 
blöffje, a valójában teljesen koncepci
ótlan és stílustalan Gus van Sant, aki
nek csak véletlenül sikerül tűrhető fil
met készíteni. Új filmjének címét nem 
vagyok hajlandó leírni, de tény, hogy 
még a mostanában felszállóágban lévő 
Matthew McConaughey-t is sikerült le
nulláznia. Hasonlóan a nézhetetlenség 
határát súrolta a párkapcsolati közhe
lyeket és ehhez illően sematikus színészi 
játékot felmutató Az én királyom (Mon 
roi) -  ennek főszereplője kapta a meg
osztott színésznői díj másik felét. Egy le 
nem forgatott Truffaut-forgatókönyvből 
készült az ugyancsak francia Marguerite 
és Julien, amely egy vérfertőző szerelem 
leegyszerűsítően és érdektelenül össze
rakott története, és amely ugyancsak 
pfúj olásig verte ki a cannes-i sajtónál a 
biztosítékot.

Újra fényesen sikerült viszont a ro
mán filmek szereplése, amelyekből ket
tő is helyet kapott az Un certain regard 
szekcióban. Corneliu Porumboiu A kincs 
{Comoara) című filmje több kritikus vé
leménye szerint egyértelműen a hivata
los versenyprogramba kellett volna ke
rüljön, igazából érthetetlen, hogy -  bár 
számomra egyértelműen a román újhul
lám legnagyobb formátumú alkotójáról 
van szó — miért nem sikerült neki még so
ha beverekednie magát a cannes-i elit
be. Mindez természetesen hosszú távon 
lényegtelen, hiszen egy újabb keserédes 
mikrotörténettel gazdagodtunk, amely 
amellett, hogy apró részleteiben a jelen
kori román társadalom és közérzet ren
geteg jellemzőjére világít rá, a rendező 
régi problémáját, a valóság ábrázolha- 
tóságát is teoretikusan problematizálja.

Nemes Jeles László: S a u l  f i a
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Toldi a buszmegállóban
KARÁCSONYI ZSOLT

Toldi története bármikor elénk kerül
het. Nem csupán Ilosvai és Arany okán 
juthat eszünkbe, de a Daliás idők, a tör
ténet-rajzfilm, pontosabban festmény
film változata miatt is, sőt, ok az is, hogy 
a téma az utcán hever.

Ez utóbbi lehetőségre nem gondoltam 
volna, addig, amíg Toldi történetét egy 
buszmegálló díszletelemei között nem lát
tam viszont június elején, a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház stúdiótermében, 
a Vígszínház vendégjátéka alkalmával.

A téma az utcán hever. Teljesen hiteles 
helyzet, hiszen mi másról is regélhetne egy 
csöves, egy hajléktalan, ha nem erről a pa
rasztfiúról, akinek meggyűlt a baja a tör
vénnyel vidéken, és feljött a fővárosba, Pest 
az én Bakonyom alapon. A mesélő, aki el 
is játssza a történet egészét, jobb történe
tet nem is találhatott volna, elvégre az ut
cán vagyunk, és a nyers erő diadalát hozza 
elénk e nagyvárosivá formált legenda.

Szerencsére az előadásban nem lelni 
túlzásokra, elhibázott fogásokra, minden 
a helyén van, elsősorban azért, mert túl a 
hajléktalan-konvención vagy a buszmeg
állón, mégiscsak színházban vagyunk. 
Sőt, a hagyomány folytatásának lehetünk 
tanúi -  hajdanvolt csavargók, regösök, 
énekmondók kései utóda adja elő zenei kí
sérettel mindazt, amit Toldiról tudni kell.

Először is, a szövegről kell szólni. Ha 
akadnak is benne húzások, teljes egész
ként hat. E szövegteljesség okán, annak 
köszönhetően, az előadás még véletle
nül sem válik unalmassá, döcögőssé, tá
vol áll tőle minden szövegfelmondó elhi- 
bázottság. Adott a színész, Csőre Gábor, 
aki mozog, mesél, jelen van a térben, mi
közben formálja is azt. Mert behúzódik a 
buszállomás várótermébe, és az rögtön 
vidéki házzá vagy palotává alakul, hely
zettől függően, vagy felmászik a díszlet 
tetejére, és az rögtön a nagyfalui ház te
tőzetévé válik, ahonnan éjnek idején les- 
kelődik a nehéz helyzetbe került Miklós.

A szöveg hangsúlyozása nem parla
gi vagy parasztos, inkább aszfaltbetyár
hoz illő, nagyvárosi szlenghangsúly, ez 
is némiképp távolságtartón, hiszen nem 
annyira a huszonegyedik század városi 
szegénylegényeinek a beszédmódját hall
hatjuk, inkább a nyolcvanas évek vagá
nyait, a hajdanvolt napokból, amikor nem 
csak a kiskamaszok szája rágott folyama
tosan.

Terek, idők, helyzetek egymásba já t
szása az előadás, amely folyamatosan 
játszik a hangsúlyokkal, konvenciókkal, 
idézetekkel -  ezek által ta rt folyamato
san némi távolságot a szövegtől, és éppen 
e távolságtartás által hozza közel a né
zőkhöz, teszi maivá a Toldi szövegét.

Mert ha van tét, akkor az minden
képpen az aktualitás felől nézve válhat 
egyértelművé. Miért aktuális a Toldi? 
Elsősorban azért, mert, mint minden mű
vészeti alkotásnak: a Toldinak is célja a 
szórakoztatás. Az előadáson belüli szóra
koztató funkciója vonatkozásában pedig 
egyszerre beszélhetünk unaloműzésről, 
pénzkereseti lehetőségről, és nem utol
só sorban lét-igazolásról. Hiszen a mesélő 
jelenléte a buszmegállóban éppen a mesé- 
lés által válik legitimmé. A művészi cse
lekvés a biztosítéka annak, hogy valaki 
hosszabb ideig is a buszmegállóban ta r
tózkodjon, az itt-létet a buszmegállóban 
való produkcióval igazolva.

Ennél jobb színházi helyzetre nincs 
is szükség, képzeljünk el egy üres teret, 
amiben csak addig van jogunk jelen len
ni, amíg színházi helyzeteket, jelenetso
rokat hozunk létre, ha kell, az árnyjáték
ban vagy a rajzfilmben lakozó erőket is 
segítségül hívva.

Fontosak ugyan a zenészek (Barabás 
Béla és Galántai Zsolt), a játéktérben he
lyet foglalva, jól alátámasztják, színezik 
az egyes jeleneteket, de a rajzfilmes „etű
dök” sora még náluk is jobban „megdobja” 
az előadást. Nem csupán kiegészítőként,

<T‘X(EÁT‘RSdM
pótlékként van jelen az előadásban, de 
annak szerves részeként, meghatározó 
elemeként, és éppen a szöveghagyomány
hoz való viszonyt tereli egy adott irány
ba, éppen sajátos vizualitása által.

Az animációs rész rendezője, Csáki 
László nem tesz úgy, mintha nem létez
ne a Gémes József által 1984-ben meg
rendezett Daliás idők, Jankovics Marcell 
munkássága sem marad reflektálatlan 
abban, ahogy az általa rendezett animá
ciós jelenetek a magyar adaptációs ha
gyományhoz, a magyar animáció-törté
nethez viszonyulnak.

A Daliás idők vagy a Magyar népme
sék képi világától kétségtelenül hosszú az 
út addig a pontig, amíg a Toldi által vé
gül majd legyőzött bika négyzetként áb- 
rázoltatik az előadás díszletének egyik 
falára vetítve, de minden megrajzolt vo
nalon érződik, hogy az eltávolodás köze
pette, ahogy a népi motívumok szikár vo
nalakká egyszerűsödnek (sűrűsödnek?), 
a számítógépes játékokra emlékeztető 
geometrikus formákig -  a rendező tiszteli 
a hagyományt, csupán új szövegkörnye
zetbe, helyzetbe emeli át.

Ugyanez mondható el a buszmegálló
ba helyezett Toldi rendezőjéről, Paczolay 
Béláról, a teljes szöveget nem hétköznapi 
fegyelemmel és összpontosítással begyor
sító, máskor lelassító Csőre Gáborról is.

A rendezés, a színészi játék kevés esz
közzel ér el sokat, azzal, ahogy bizonyos 
pontokon a klasszikus szöveget kimozdít
ja eredeti helyéről. Tragikomikus pilla
nat, ironikus gesztus, amikor Miklós az 
édesanyja által küldött kenyérben nem 
pénzt talál, hanem egy dobozos sör válik 
kinccsé, hogy aztán néhány jelenettel ké
sőbb a szinte teljesen kiürült sörösdoboz 
ismét jelentéssel telítődjön, és a cseh lo
vag páncélkesztyűjeként lapuljon össze 
Toldi iszonyú erejétől.

Gyors, pergő ritmusú előadás ez, ahol 
Csőre Gábor még „a szeren lógva” is tel
jesít, iskoláskorúak, felnőtt nézők számá
ra egyaránt élvezhető stílusban, néhány 
apró kibillenést leszámítva, pontos, ki
egyensúlyozott produkció, amelyet szé
pen jellemez a királyi kard átvételének 
pillanata, ahol irónia és hagyománytisz
telet, idézettechnika és alapszöveg, ha
gyomány és aktualitás szép és szándékos 
egyensúlyban áll a nézők előtt egy pilla
natra, akárcsak Toldi, akit nem csak a 
stúdiótér okán tudott az előadás ennyire 
közel hozni a mához a tizenvalahány em- 
beröltőnyi régiségből.

Vígszínház. Arany János: Toldi. 
Előadja: Csőre Gábor. Zenészek:
Barabás Béla, Galántai Zsolt; díszlet: 
Hujber András; jelmez: Mester Dóra; ze
ne: Barabás Béla; animáció: Kiss Virág, 
Lengyel Nóra, Szabó Péter, Umbrella.tv; 
animációs rendező: Csáki László; ve
títés: Szilágyi Lóránd; mozgás: Király 
Attila; dramaturg: Kovács Krisztina; 
szcenika: Krisztiáni István; ügyelő: 
Röthler Balázs; a rendező munkatársa: 
Várnai Ildikó. Rendező: Paczolay Béla.
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CODĂU ANNAMÁRIA

Te, én, testvér
Kölyök utca 1. szám, D13-as tömbház, 

40-es lakrész -  a gyermekkori emlékek 
mitikus tere, a csodák kiindulópontja, egy 
potenciális családi krónika meghatáro
zó helyszíne, ahova Filip és Matei Florian 
felnőttkori énje egy közösen megírt ön
életrajzi ihletésű regény erejéig lélekben 
visszaköltözik. Újból jelenvalóvá válik a 
rendszerváltás eló'tti Bukarest minden
napi utcai valósága, ahol a „cartier” le
gendáit a gyermeki képzelet akkora le
gitimitással szentesíti, hogy azokat húsz 
évvel később sem kérdőjelezik meg. A re
gény tétje azonban nem (csak) ez az em
lékezés révén történő nosztalgiázó visz- 
szatérés; a kollaboratív írás szituációja 
olyan problémákat vet fel, amelyek az ön
keresés, az identitás(re)konstruálás, a sa
ját és a másik történetének az elbeszélhe- 
tősége körüli remények és kételyek újabb 
rétegzettségét mutatják meg.

A hihetetlen nagy lendülettel, több
szörösen összetett mondatszövéssel előa
dott epizódok nem a kronológiát követik, 
hanem ötletek, asszociációk, a gyermek
korhoz kapcsolódó képzetek (például he
gyes orrú cipő, vaksötét, túrószag, labo- 
daleves) mentén bontakoznak ki. Szólnak 
ezek tömbház körüli játékcsatákról, ve
rekedésekről, óvodai és iskolai történé
sekről, földrengésről, Dinamo-Liverpool 
visszavágóról, képzeletbeli barátokról, 
képregényhősökkel való azonosulásról, a 
szülők megismerkedésének és válásának 
történetéről, az édesanya új viszonyáról, 
a nagyapával való hegymászás élményé
ről — vagyis egy olyan életszakasz renge
teg részletéről, amely egy nyáron a család 
Kölyök utcából való kiköltözésével ér vé
get. Tér és lét szoros összekapcsolódását a 
román Băiuţeii szójátékra épülő cím is mu
tatja: a Drumul Taberei negyedbeli Aleea 
Băiuţ és a băieţeii (‘a fiúcskák’) összevo
násaként jött létre, s ha ezt a játékos meg
oldást nem is, de a fesztelenség, közvet
lenség hangulatát Lövétei Lázár László 
fordítása is tükrözi. A regényben háttér
ként ott a szocialista valóság tárgyi lenyo
mataival (kubai cukorkák, Flacăra roşie- 
bőrlabda, Rahan-képregények, a Hazát 
megtestesítő katonai sapka, „1100-as és 
1300-as Daciák, Skodácskák, Trabantok, 
650-es és 800-as Fiatok, Moszkvicsok, 
Wartburgok és Probedák” stb.), a máig ki
tartó fociszenvedéllyel (e sport személyi
ségei és eseményei viszonyítási pontként 
szolgálnak, például Mátéiról megtudjuk, 
hogy ugyanaznap született, mint a ké
sőbb híressé váló Adi Mutu), a „Banka” 
ijesztő fenyegetéseivel, egy-két túlbuzgó 
tanár-elvtársnővel és „aprócska trikoló- 
ros pionír”-okkal együtt. Mindezek azon
ban inkább színezetként működnek; egy 
pillanatra sem válik mellékessé a szocia
lizmus kontextusa, de mintha a visszate
kintő lencse fókusza nem a szociográfiai 
háttérre lenne beállítva.

Ami a szerzőpárost foglalkoztatja, az a 
testvéri kapcsolatból adódó lehetőség ki
használása: a többnyire közösen megélt

gyermekkor együtt történő elbeszélése 
annak ellenére, hogy Florian tizenegy év
vel idősebb, tehát életének van olyan sza
kasza is, amelyre Mátéinak egyáltalán 
nincs rálátása. Szólamaik egyértelműen 
elkülönülnek egymástól: a tizenkét feje
zetet és a két befejezést demokratikusan 
elosztják, a páratlan számozású fejezete
ket Matei, a párosakat Florian írja több
nyire egyes szám első személyben. Nem 
párhuzamosan beszélnek, hanem folya
matosan visszautalnak egymás és a sa
ját szövegrészeikre is, gyakran idézik és 
kommentálják a másik egy-egy monda
tát, felkapják és folytatják az ötleteket, 
jellemzik egymás személyiségét. Ettől a 
barátságosan ugrató, finom iróniájú, de 
alapjában véve gyöngéd és szeretettel
jes feleselgetéstől, illetve az olvasók fe
lé történő sűrű kiszólásoktól („el tudjá
tok képzelni, ugye?”) lesz dinamikus, 
folyamszerű és szerteágazó a diskurzus, 
ami némileg leplezi a tartópillérként szol
gáló precíz, átgondolt szerkezetet. A fi
vérek analizáló és rendteremtő-tisztázó 
hajlama bizonyos esetekben mégis fel
színre kerül, például többpontos tételt fo
galmaznak meg a kis-, illetve nagytest
véri státusról; az általuk tudomásul vett 
„csodákat” (a képzeletbeli lények, Ştim és 
Ştam mustárospohárban való megszüle
tésétől a tömbházak tetejéről felröppenő 
fiúk legendáján át Filip vízbefúlástól va
ló megmeneküléséig sok minden csodá
nak számít) különféle jelzésekkel látják 
el, vagy akár fejezeten belüli „fejezetek” 
is tagolják a mondandót.

A társszerzőség, az elbeszélők egymás
sal való dialogizálásának következménye 
egy olyan önreflexív szöveg, amely nem 
a múlt biztos rögzítését nyújtja, hanem 
folyton fölülírható egy másik perspektí
va által. A hitelesítések-hiteltelenítések 
(„Ha Matei azt állítja, hogy azon a napon 
én mentettem ki öt kölyök karmai kö
zül, akik el akarták páholni, akkor biz
tosan úgy is történt. Higgyetek neki! (...) 
Van bennem némi kétely is, mikor arra 
kérlek titeket, hogy szó szerint vegyétek 
Matei történetét. Már nem egyébért, de 
egy-két dolgot túlságosan kiszínezett.”), 
valamint az írás pillanatának és az elbe
szélt események idejének, a gyermeki és 
a felnőtti perspektívának az összecsúszá- 
sa az emlékezést mint állandóan éppen 
végbemenő, egyszerre konstrukciós és 
rekonstrukciós folyamatot jelenítik meg, 
ami a kistestvér számára adott ponton 
nyugtalanítóvá válik. Bármekkora sze
retettel is viszonyulnak egymáshoz, az 
idősebbik verziója potenciálisan érvény
teleníteni tudná a kistestvér története
inek hitelét: „Ki garantálja nekem mint 
kistesónak, hogy Filip nem keveri össze 
ismét a dolgokat (...). Hogy tudok majd 
védekezni, ha Filip egyszer csak azt ál
lítja (s ha muszáj lesz, tanúként anyut is 
segítségül hívja): nem Ştim és Ştam be
szélgettek, hanem bizonyára Matei mo
tyogott magában. Mit fogok csinálni, ha

Filip F lo rian , M a te i  F lo ria n  _

ez a bizonyára egyszer csak kicserélődik 
valójában-ra?”

A védekezés módját Matei egy különös 
megkettőződésben találja meg, amely
nek két hangsúlyos pontja Nagymatei 
Kismateinak szóló levele az 5., illetve 
Kismatei álma Nagymateiról a 11. feje
zetben. A levél megírását egyrészt a múlt 
értelmezésének, a múltbeli igazság visz- 
szakeresésének szándéka indokolja: „ké
rem szépen, mondja el,/ mit fog csinálni 
holnap,/ mit csinált tegnap és tegnap
előtt/ és még azelőtt,/ hogy bátyám, aki 
Önnek is a bátyja, ne tudjon ellentmon
dani”. Hitelesen tehát csak Kismatei 
tudna nyilatkozni, de ugyanakkor az el
beszélőnek az a vágya, hogy az idő ál
tal különválasztott éneket az írás révén 
egy dimenzióba lehessen rántani („ahol 
te ismét én vagyok”). Ez egy pillanat
ra teljesül is a regény vége felé, amikor 
Kismatei az íróasztalánál ülő, éppen író 
Nagymateijal álmodik, s így a múlt- és je
lenbeli én egyidejűvé válik egy egységes
nek tűnő matei-i tudatban. Filip kevésbé 
utal magára mint „Kisfilipre” egyes szám 
harmadik személyben, csak egyszer vál
lalkozik röviden ilyen „szkizofrén kitérő
re”; inkább „én, az egyetlen Filip” beszél, 
aki persze észrevétlenül vissza tud sikla
ni az egykori nézőpontba.

Instabil tehát az a pozíció, amelyből 
szólni lehet a saját és a közös múltról. Az 
idősíkok és a testvérek közötti dialógus vi
szont a folytonos egyensúlyozásra nyújt le
hetőséget, s így ha nem is egy egységes 
kép, de egy időben, térben és szemlélet
ben körülhatárolható élményvilág bonta
kozik ki. A szocializmus kontextusa nem 
nyomja el a regény hangulatát, a Florian- 
testvérek inkább mintha azt próbálnák 
megmutatni, hogyan tud a jó és rossz ta
pasztalatokra való folytonos rácsodálkozás 
egy saját kölyökuniverzumot létrehozni.

Filip  F lorian  -  M atei Florian: 
K ölyök  u tca . B ookart, 2014. Fordí
totta: L övétei Lázár László
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Fehér Béla: Jelen etek  egy 
va k o n d ű ző  é le tébő l. M agve
tő, Budapest, 2013.

Fehér Béla könyvről könyv
re képes meglepni valamivel, 
de hangja és témavilága min
dig felismerhető' marad, még 
ha a narratív keret változik is. 
A Kossuthkifli — amelybó'l nem
rég készítettek tévésorozatot -  
a ,48-’49-es forradalom és sza
badságharc idejébe kalauzolja 
olvasóit: izgalmas nyelvi kísér
let és a romantikus történelmi 
kalandregény üdítően innovatív 
paródiája (parafrázisa?).

Ahogyan a Kossuthkifliben 
egy zöld delizsánsszal, a 
Jelenetek egy vakondűző életéből 
című regényben egy kiszuperált 
Robur kisbusszal járja hősünk 
az országot. Ecsedi Gyulának 
hívják és azzal foglalkozik, hogy 
a kliensek kertjéből segít kifüs
tölni a vakondokat. (Nem tu
dom, van-e olyan író a Kárpát
medencében Fehér Bélán kívül, 
aki képes ennyire — szó szerint
— földhözragadt és ugyanak
kor különös foglalkozással fel
ruházni főhősét.) És miközben 
sisteregnek a Lumnit patronok, 
Ecsedi nemcsak földrajzi érte
lemben járja be Magyarországot, 
hanem egyfajta mentális uta
zást tesz — és vele együtt mi is
-  a rendszerváltást közvetlenül 
megelőző, majd azt követő idő
szakban. A kádári szocializmus 
elől Franciaországba disszidál, 
később hazatér, de az átmenet 
sajátos kapitalizmusának körül

n'lLSZCW ‘EC]

ményei között sem találja a he
lyét. Ha fellengzősen akarunk 
fogalmazni: létállapota ugyan
olyan fragmentált, mint a regény 
időszerkezete. A könyv, fanyar 
humora ellenére, korántsem 
olyan könnyed olvasmány, mint 
elsőre tűnhet. Ha ajánlani ké
ne néhány olyan irodalmi művet, 
amelyből az utókor megközelítő
leg pontos és plasztikus (tükör) 
képet kaphat az ezredforduló je- 
lenének-közelmúltjának magyar 
valóságáról, a Vakondűző bizo
nyosan köztük lenne.

És mégis, Fehér Béla akkor 
remekel igazán, amikor ezt a va
lóságot természetes, szinte hét
köznapi módon tudja kiforgatni 
sarkaiból, mint a Holdra vágyó 
lány epizódjában: „Nem vettük 
észre, amikor elhagyott ben
nünket. Néhány méterre a for
rástól, a bokrok között találtuk 
meg a túrabakancsát és a háti
zsákját. Úgy látszik, mezítláb 
tűnt el. Furcsa érzés, hogy Etus 
a Holdon van.” Túrabakanccsal 
és hátizsákkal a Holdra: nagy
jából ezt az élményt kínálja 
Fehér Béla Vakondűzője.

PAPP ATTILA ZSOLT

Kortyok
versből
Nagy Attila: A szú  a lk o 

nyat. V álogato tt versek (1999- 
2012). Pallas-Akadémia, Csík
szereda, 2014.

Tényleg aszú versgyűjte
ményt foghat kézben az olvasó 
Nagy Attila legújabb könyvét 
forgatva, mely hét korábbi kiad
vány darabjaiból tartalmaz vá
logatást, így legalábbis tizenöt 
év -  komoly érési idő bornak- 
versnek -  költői munkásságá
nak, a legjavának párlata, esz- 
szenciája.

A találóan kiválasztott cím 
mind hangulati, mind tema
tikus szempontból jellemzi a 
kötetegészt, mely a komoly ér
ték meg-megújuló keresésének, 
gyakori hiánya fölött érzett re- 
zignációnak ad hangot -  meg 
ízt, színt, fényt. Ezek az erős, 
különleges, akár ínyenc, ponto
san rögzített („galambszürke”, 
„kobaltszín”, nem is szólva a 
Wesselényi-karéj zamatáról) ér
zetek juttatnak markáns olva
sási élményhez. Melyet ugyan
akkor a tárgyak és ihletések 
sokfélesége tesz igénybevevő
én komplexszé: Egy macska dél
utánjához hasonló apró-csep
rő mozzanatoktól a számos 
Nápolyi öböl-szerű, utazásokat 
rögzítő képen és egészen szemé
lyes témákat megmutató val
lomásokon (például az Asztalt, 
ágyat, párnát című versen) át 
az egzisztenciális kérdések
kel szembenéző szövegekig (Sic 
transit) terjed a paletta.

Ezek megragadásának mi
kéntjében megkerülhetetlen 
előképet jelent a többször is ol
vasáson „rajtakapott” én szá
mára „[fjelváltva Rilke Lorca /

Aszú
alkonyat

zsebkiadásban Jeszenyin / És 
sokan még a sorban // Ők azok 
akik kedvemet / Mindig vissza
lopják”. Feltűnően sok szöveg 
születik — alkotói alázat, játék
kedv jeleként — költők „sorai
ra”, parafrázis- vagy hommage- 
képpen. Ahogy a vers és az én 
belőle kirajzolódó identitása 
(„Mert az a néhány vers mégis
csak én vagyok”; „A vers megír 
majd téged is”), te mint szerel
mes és múzsa („Válassz ki éne
im közül”), értelem és egyfaj
ta mégis-morál („Valami bíztató 
(!) maradjon hátra / S nem mint 
a légy a kanálra”) jelenthetik 
ezen költői-emberi univerzum 
egyéb sarkpontjait.

„Sáros sorokra színes / 
Levélként rím pereg” -  a kép ál
tal sugallt véletlenszerűség jól 
modellálja a rím- vagy ritmus- 
képlet helyenkénti döccenéseit, 
néhány kényszer szülte megol
dását: „Tekinteteddel emelj föl 
mind- / Ént mi él”. Ezek, két
ségtelen, hibátlan szonett- vagy 
rondóformák mellé íródnak. Az 
összkép: az ember, férfi, „új év
ezred pánikos egyede” hitele
sen megszólaló vallomásai egy 
olyan kötetben, melynek aromá
ját a címadóhoz hasonló kis, mí
ves versek adják.

MOLNÁR ZSÓFIA

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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A korszerűség 
átörökítésé
A 20. Bánsági Magyar Napok egyik program

pontját a bánsági magyar képzőművészek cso
portos kiállításának ünnepélyes megnyitója ké
pezte a temesvári Helios Galériában: 26 festő', 
szobrász, grafikus és iparművész szerepelt alko
tásaival. A tárlat a Hagyaték címet viselte. A ki
állító művészek mindenike saját egyéniségéhez, 
művészi eszményeihez, formai eszköztárához, ki
próbált megoldásaihoz ragaszkodva dolgozta fel 
a témát. Az etnikai gyökereken túlmenően a do
mináns fővonulatot az eredetiség eltökélt keresé
se, a szakmai igényesség és a korszerűségre han- 
goltság sajátosan temesvári áramlatának tudatos 
vállalása képezi. A Béga-parti városban folytató
dik, friss hajtásokkal dúsul és gazdagodik ma is 
az a fokozott kísérletező kedv, amelynek magva
it az ’60-70-es évek fordulóján Bertalan István, 
Constantin Flondor, a Szigma-1 csoport tagjai 
hintették el. Az idősebb nemzedékhez tartozó ki
állítók közül néhányan a Nyugati Egyetem kép
zőművészeti- és design karán oktatnak, a fiatalok 
döntő hányada pedig tanítványaikként diplomá
zott. Az utóbbi évtizedekben sokat hallani orszá
gos és nemzetközi viszonylatban a temesvári is
koláról, amelynek a magyar képzőművészek is 
megbecsült, tevékeny tagjai.

A magyar plasztikusok korelnöke, Szakáts 
Béla a kolozsvári Sétatéren felállított Kapu cí
mű 1956-os emlékművének bronzba öntött, kis
léptékű változatával szerepelt a kiállításon. 
Formaelemeket elhagyva faragta fába szándé
kosan „csonkolt“ alkotásait Kocsis Rudolf, akit 
jó ideje foglalkoztat nagyapja letűnt, paraszti vi
lágának felidézése. Egy családi összejövetel szi
luettjeit valamint „földönkívüli lényeket“ öntött 
bronzba Varga Luigi István. Magas kőoszlop tövé
be helyezte „gondolkodójának“ esendő, guggoló fi
guráját Kelemen István. Bronzból vitelezte ki ta
goltságában is tömör asszony-hármasát Koncsag 
Adám. Hajlításokkal, hegesztésekkel hozta létre 
téralakzatait Farkas Endre és Bogdan Nueleanu, 
míg Varga Szilárd műgyantából készítette el ka
rakteres férfiportréját. A játékosság adja meg 
Csavar András kerámia-szobrainak báját, ben- 
sőségességét. Kiérlelt rajzokkal, hatásos grafi
kai munkákkal neveztek be a tárlatra Jakabházi 
Sándor, Szűcs Enikő, Bajkó Attila, Válean Tünde, 
Kasza Karola. A fotográfiák magas színvona
lért Varga Benjámin, Kozma Levente, Sárosi 
Valentina kezeskedtek. A textilművészetet Péter 
Eszter faliszőnyege valamint M-Kiss Hédi fes
tett kelméi képviselték. Hatványozott kifejező erő 
emeli az átlag fölé Jusztin Patrícia felületükkel 
a harmadik dimenzióba is kitüremlő festménye
it. A színek és formák tobzódása vagy kimért vá
lasztékossága teszi mozgalmassá, élénken lükte
tővé Torony Edith, Tar Béla, Oláh Dalma, Neagu 
Katalin, Torony Pál vásznait.

Pár jó nevű és több fiatal művész távolmaradá
sa dacára a Helios Galériában megrendezett kiál
lítás komoly színvonal-emelkedést és előrelépést 
képviselt a korábbi évekhez képest: méltókép
pen mérföldkövezte a két évtizedes jubileumot. 
A tárlat anyaga szeptember közepén a szentend
rei Mánk Galériában kerül bemutatásra.rű ihlet
forrást is jelentenek, akárcsak a jó rajzfilmek, me
lyeknek gyerekkora óta hűséges rajongója.

SZEKERNYÉS JÁNOS

Pacsay Attila
A  tolonchoz
Az idei kolozsvári filmes sereg

szemle, a TIFF egyik legizgal
masabb pillanata kétségkívül a 
százegy évvel ezelőtt Kolozsváron 
gyártott, A tolonc című néma
film újra-bemutatása volt — amint 
ezt Tudor Giurgiu fesztiváligaz
gató is örömmel erősítette meg. 
Az Állami Magyar Színház s a 
Magyar Opera jelenlegi épüle
tének udvari részében állt egy
kor az a filmstúdió, amelynek 
szíve-lelke a legendás Janovics 
Jenő volt, aki nemcsak alapító
ja és „menedzsere” volt az erdélyi 
filmgyártásnak, de maga is for
gatókönyvíró, rendező. (A kolozs
vári filmgyártás volumenére néz
ve mindennél többet mond, hogy 
Janovics stúdiója mindössze öt 
nyár alatt hetvenkét játékfilmet 
gyártott.) Az ő műhelyéből indult 
a hollywoodi karrier felé Korda 
Sándor (Alexander Korda) és 
Kertész Mihály (Michael Curtiz), 
utóbbi a jóval később megalkotott 
Casablanca Oscar-díjjal kitünte
tett rendezője. Kertész az 1910-es 
években több némafilmet is forga
tott Magyarországon, de ezek kö
zül A tolonc (1914) maradt meg a 
legteljesebb állapotban -  igaz, a 
newyorki magyar kulturális in
tézet pincéjében 2008-ban meg
talált kópiát hosszas és költséges 
munka árán restaurálták, hogy 
mára igazi kincsünkké váljék.

Nem lehet ezt a filmet megha
tottság nélkül néznie egy kolozsvá
rinak. Hogy is lehetne, amikor er
ről az egyetlen olyan mozgóképről, 
amelyen Jászai Marit játszani lát
hatjuk, a város ma is élő látványai 
köszönnek ránk. Klasszikus korú 
játék(néma)film-részlet a Szabók 
bástyája előtt! Konfliktushalmozó 
eseménysor egy polgári enteri
őrben, miközben az ablakon át a 
Szent Mihály templom tornyára 
látni! Torockó! Tordai-hasadék!

A maga korában a filmszínház 
szolgálatos zongoristája biztosí
totta a „zenei kulisszát” Kertész 
filmjéhez is. Talán az időjárás, a 
billentyűmester hangulata, ne
tán az, hogy fél órával koráb
ban a mozigépész nyert ultiban 
— ezek lehettek azok az esetleges 
tényezők, amelyek egyedivé, még
is otthonossá tehették a némafilm 
kísérő- és hangulatfestő zenéjét. 
Újabban -  vagyis 2014 óta -  már 
a magyarországi Pacsay Attila 
szimfonikus zenekarra írt mu
zsikája „támasztja alá” A tolon- 
cot. Nemzetközi léptékű hírnevét 
Pacsay elsősorban animációs fil
mek hanganyagának komponálá
sával vívta ki — ő írta például az 
Oscarra jelölt Maestro zenéjét -,

zeneje

és olyan klasszis-alkotók kérték 
fel kisfilmjeik zenéjének megírá
sára, mint Cakó Ferenc, M. Tóth 
Géza vagy Rofusz Ferenc.

Ritka pillanat, hogy a „kortárs 
zene” finomvegyes hangulatú hí
vószava mentén egy némafilmhez 
készített zenei alkotásra figyelhe
tünk fel. Úgy vélem, az egyedi ki
hívás varázsa is hozzájárult ahhoz, 
hogy Pacsay maximálisát teljesí
tett A tolonchoz. Művéről végső so
ron minden elmondható, ami csak 
a némafilmhez alkalmazott ze
ne „logikájából” követelményként 
adódhat. Kísérőzenéje egyetlen pil
lanatra sem hivalkodik, nem tolul 
a film elé, miközben a szimfonikus 
zenekar adottságaiból következő 
gazdag lehetőségpalettán Pacsay 
mégis könnyedén, biztonsággal, 
változatosan és meggyőzően keve
ri hangulatfestő, az epikumot tá
mogató, az érzelmi feszültségek 
dinamikáját követő és erősítő szí
neit. Az ütősszekcióra háruló jelen
tős szerep, a mértéktartó effektek, 
a nem túl éles tempóváltások, az 
epikus és a leíró funkciójú snittek
nek messzemenően megfelelő zenei 
szintaxis mind csak emeli, nemesí
ti Pacsay Attila zenéjének értékét.

Kulcsár Szabolcs, a Kolozsvári 
Magyar Opera karmestere mond
ta el, hogy (nem csak) számára 
többrészről is premiernek számí
tott A tolonc Pacsay-zenéjének elő
adása. „Egy halott dolgot (vagyis a 
készre vágott, módosíthatatlan rit
musú filmet) egy élővel kombinál
ni” -  ez nyilván olyan zenekari ta
pasztalatot igényel, amelynek épp 
egy operai együttes tud leginkább 
megfelelni, hiszen ennek nemcsak 
önmagához és karmesteréhez kell 
viszonyulnia, hanem valami kül
ső, olykor öntörvényű történés
hez (leginkább a színpadhoz) is, 
amely viszony nem az alá-foléren- 
deltség, hanem a „munkatársiság” 
étoszában ragadható meg legin
kább. Ugyancsak Kulcsár Szabolcs 
utalt rá, hogy Pacsay Attila néma
film-zenéjébe határozottan bele 
van komponálva a rugalmasság, a 
„kezelhetőség”, vagyis végső soron 
az alkalmazhatóság, amely okos és 
szerény kompromisszumkészséget 
ajánl fel és vár el szerzőtől és elő
adóktól egyaránt.

A zene kvalitásai miatt és a 
film muzeális patinája folytán 
A tolonc és évszázaddal fiata
labb zenéje végre az őket legin
kább megillető helyre került (visz- 
sza): a kolozsvári közönség színe 
elé. Ünnepi látvány volt a színház 
filmrajongóktól roskadozó beltere.

JAKABFFY TAMÁS

23



HELIKON

Júliusi évfordulók
1 - 9 0  éve született Ion Maxim román író
2 -  120 éve halt meg Mihail Petrovics Dragomanov ukrán író

260 éve született Simons Arend Fokke holland költő
3 — 30 éve halt meg Granasztói Pál magyar író
4 -  300 éve született Christian Gellert német író

100 éve született Christine Lavant osztrák költónő 
145 éve született Barbara Ring norvég író 

5 -7 0  éve halt meg Georg Kaiser német író 
95 éve született Iulia Soare román írónő

6 -  600 éve halt meg Jan Hus cseh reformátor
480 éve halt meg Thomas Morus angol humanista 
95 éve született Dragoş Vicol román költő

7 — 160 éve született Artur Azevedo brazil író
110 éve született Barsi Dénes magyar író 
40 éve halt meg Simon István magyar költő

8 -  130 éve született Veikko Antero Koskennieri finn költő
9 — 240 éve született Matthew Gregory Lewis angol költő 

10 — 50 éve halt meg Jacques Audiberti francia költő
100 éve született Saul Bellow amerikai író 
110 éve született Lev Abramovics Kasszil orosz író 

11-110 éve halt meg Muhammed Abdu arab író
12 -  170 éve halt meg Henrik Arnold Wergeland norvég költő
13 -  90 éve halt meg Csengey Gusztáv magyar író

40 éve halt meg Gál László délvidéki magyar költő 
370 éve halt meg Marie le Jars de Gournay francia írónő 
100 éve született Gálffy Mózes romániai magyar nyelvész 
150 éve született Alexandru Obedenaru román költő

14 -  40 éve halt meg Lengyel József magyar író
15 -  290 éve született Manuel de Figueiredo portugál író

200 éve született Enrique Gil y Carrasco spanyol költő

220 éve halt meg Anton Linhart szlovén író
16 -  160 éve született Georges Rodenbach belga író
17 -  510 éve halt meg Filippo Beroaldó olasz filológus

40 éve halt meg Konsztantin Gamszahurdia grúz író 
90 éve született Nagy László magyar költő

18 -  170 éve született Tristan Corbiére francia költő
450 éve halt meg Lazius Wolfgang osztrák történész 
110 éve született Sós Endre magyar író

19 -  110 éve született Nicolae Carandino román kritikus
160 éve halt meg Tornász Zan lengyel költő

20 -  260 éve született Martinovics Ignác magyar író
100 éve halt meg Renato Serra olasz kritikus

21 -  160 éve halt meg Per Daniel Amadeusz Atterbom svéd költő
95 éve született Mohammed Dib algériai költő

22 — 120 éve született Mohammed Dib algériai költő
23 -  95 éve halt meg T. V. Stefanelli román író
24 -  90 éve született Antal Árpád romániai magyar

irodalomtörténész
95 éve halt meg Ludwig Ganghofer német író 
360 éve halt meg Friedrich von Logau német költő

25 — 130 éve született Benito Lynch argentin író
26 — 140 éve született Antonio Machado y Ruiz spanyol költő

130 éve született André Maurois francia író
27 -  145 éve született Hilaire Belloc angol író

110 éve született Elias Canetti osztrák író
28 -  360 éve halt meg Savinien de Cyrano de Bergerac francia költő
29 — 410 éve született Simon Dach német költő

110 éve született Dag Hammarskjöld svéd író
30 -  430 éve halt meg Christian Schesäus szász humanista

300 éve halt meg Nahum Tate ír költő
145 éve halt meg Aasmund Olafson Finje norvég költő

31 -  30 éve halt meg Kálnoky László magyar költő

Az életről
VÍZSZINTES
1. Italo Svevo aforizmájának kez

dete. 10. Indonézia autójele. 11. 
Női énekhang. 12. Irányában. 14. 
Világos angol sör. 16. Brassói...; er
délyi hetilap. 17. Ősi vallás híve. 21. 
A torok része. 22. ... Sumac; egyko
ri perui énekesnő. 23. Az Attilával 
rokon férfinév. 25. Sapoenti ...; a 
bölcsnek elegendő. 26. Atommag! 
27. Orrunk érzékeli. 28. A germá- 
nium vegyjele. 30. Errefele! 31. 
Elmúlt időkből való. 32. ... Gora; 
hegység. 33. A szélein remeg! 35. A 
vas vegyjele. 36. Francia folyó. 37. 
Peru autójele. 38. Kopasz, lombta
lan. 40. Géppuskát betölt. 42. Ipari 
rostnövény. 43. Az ég kék színe.
45. Mélázik. 47. Kerep, latinul. 49. 
Fát tesz a tűzre. 50. Amami- ...; ja
pán sziget. 52. becézett Aranka. 53. 
Strázsa, felvigyázó.

FÜGGŐLEGES
1. Ércben található nemesfém 

mennyisége. 2. Kezdődik a ziva
tar! 3. Becézett Lajos. 4. Ráérősen 
tanulmányoz. 5. A múlt idő egyik 
jele. 6 . Kefe közepe! 7. ... Gibson; 
színész, rendező. 8 . Öntözőcső. 
9. Ilyen kikötő Konstanca is. 13. 
Uralkodói jelkép. 14. Az egyik szü
lő. 15. Érzőrost. 18. Régi szappan
márka. 19. Pécs mellett lakik. 20. 
Gazdasági épület. 24. Ugyanabban 
az időben. 27. Főszakács. 29. Egri 
sportklub volt. 32. ... Neeson; film
színész. 34. Gyomos. 36. Párizs 
reptere. 37. Toll, angolul. 39. Italo 
Svevo aforizmájának befejezése. 41. 
Ráeső rész! 42. Albán fizetőeszköz. 
44. Rom, angolul. 46. Katonai raj
taütés. 48. Szlovákiai napilap. 51. 
Annyi mint, röviden. 52. Az argon 
vegyjele. 53. A harmadik személyt.

R. T.

A Helikon 11. számában 
közölt Egy helyben című 
rejtvény megfejtése: ... biz
tatóbb a helyzete a soha el 
nem indulónál. 948410 000065 26
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