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A nyár rétegei
A nyár sokaknak a pihenést jelenti, másoknak 

ilyenkor kezdődik a munka dandárja. No de milyen 
az irodalom nyaranta?

Míg évszázadokkal ezelőtt a csatára kész szer
zők (Szophoklész, Cervantes, Zrínyi...) nekiláttak a 
nyári hadiszezonnak, mostanság az írók, költők nem 
annyira hadba, inkább „edzőtáborokba” vonulnak, 
hogy soraikat rendezzék, és nem csupán a kéziratol
dalakon.

Miért fontos az íróknak, hogy a könyvheti for
gatag és az első őszi felolvasások, szerzői estek kö
zötti időszakban is fogalkozzanak az irodalommal, 
annak különböző megjelenési és megjelenítési for
máival? Hogy például Tokajtól Szigligetig vagy 
Árkostól Visegrádig, változó és változatos terek adta 
lehetőségek szerint találkozhassanak mindazok, 
akiknek az irodalom nem csupán szükséges felesleg, 
de szükséglet?

Egyértelmű válasz természetesen nincs, elvégre 
nem is azért szeretjük az irodalmat, mert csak egyet
len lehetséges értelemezést rejt magában. Azonban 
régi történet, hogy a nyárnak az irodalom szempont
jából is megvannak a maga rétegei, és bizonyos (olva
sói, befogadói) rétegekhez szóló üzenetei.

Például: aki télen verset olvas, az nyáron csakis 
megzenésítve fogadja el, a fokos prózakötetek lapja
in átjutók ilyenkor azért indulnak el táborok, város
napok irányába, mert tudják, hogy ez a nyár játszik 
ugyan, de elvárja, hogy vegyék komolyan. Titkokról, 
műhelytitkoról számol be, amelyek kimondva mégis 
egészen más hangulatot árasztanak, mint az adott 
szerző által rég leírt szavak.

A nyár talán könnyedebb irodalmi rétegei te 
raszosan helyeződnek egymásra, és úgy villának 
fel, hogy a többit is látni engedik, a látványosan 
megnyilvánulóktól a meghúzódva szólókig és a 
frissen befutottaktól az élő klasszikusokig, az irodal
mat a maga teljességében jelenítve meg, talán job
ban, barátságosabban, mint a tél jeges fényei.

Olyan ez az évszak, hogy víg irodalmi alkalm a
in szerzőt és olvasót sem érhet utói, Goethe-t idéz
ve, „semmi homály, semmi bánat”, mert quasimodo-i 
„ellenpontos dalokat” dúdolva, nem tehetünk mást, 
mint élvezzük a soha el nem utazás délutánját, az 
Ithaka felé vándorlás viliódzó sötétjét, olyannyira, 
hogy talán ki se lépnénk lángoló köreiből, felépülő és 
újra leomló mondatainak labirintusából.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Interjú Schein Gábor íróval, költővel, 
irodalom történésszel

„Mintha volna beszélgetés”
-  Az Esernyők a Kossuth téren című 

esszéköteted előszavában felidézed 1989. 
október 23-ának azt a momentumát, ami
kor a Parlament erkélyén Szűrös Mátyás 
kikiáltja a harmadik köztársaságot -  mi
alatt, emlékeid szerint, csendesen esik az 
eső. Aztán az előszó végén, miután az ol
vasó elnézését kéred azért, hogy az esszék 
helyenként borongósak, korrekcióra kerül 
sor: nem esett az eső, nem esernyők alatt 
álltatok azon a napon a Kossuth téren, ha
nem „fáradtan sütött a nap”. Megcsalt az 
emlékezeted -  mondod. De ez a momen
tum a kötet fényében mindinkább arról is 
szól, hogy az azóta eltelt, csalódásokkal te
li idő teszi emlékezetedben borongássá ezt 
a napot, hiszen épp pár mondattal előtte 
írod: Magyarország a rendszerváltás óta 
„elherdálta a legnagyobb történelmi lehe
tőségét, amelyet az elmúlt évszázadok so
rán a kezébe kapott”. Ez az „emlékezet
csalódás” a kötet többi darabja kapcsán 
mintha azt előlegezné meg egy személyes 
történetben, azt mutatná fel azok olvasha
tóságáról és tétjeiről, hogy a közösségi és 
az egyéni emlékezet esztétikai formálódá
sa egyrészt szétválaszthatatlan, másrészt 
ezek a történetek a múlt olyan kisebb-na- 
gyobb elbeszélései, amelyekre feltétlenül te
kintettel kell lennünk, amikor a mai poli
tikai kultúrában ható inspirációk formáit 
keressük.

— Ez bennem nagyon korán tudato
sult: hogy a magántörténet és a köztör
ténet közé nem csak hogy nem lehet ha
tárokat vonni, hanem tulajdonképpen 
ugyanarról van szó -  aminek vannak 
konzekvenciái. Az egyik konzekvenciá
ja az esszére nézve az, hogy nekem nem 
az a dolgom, amikor esszét írok, hogy je
lentést adjak annak, amit látok, vagy el
mondjam, hogy szerintem mi van itt az 
országban, mintha én magam egy ki
tüntetett ponton, kívül állnék a látvá
nyon, hanem az a dolgom, hogy megpró
báljak leolvasni jelentéseket. Elsó'sorban 
saját magamról, mint egy olyan testről, 
egy olyan életről, amelyik ebben a tér
ben zajlik és alakul. Tehát ilyen érte
lemben az önértelmezés és a közértelme

zés ugyanannak a munkának a része. 
Ennek a törékenységével, tévedéseivel 
és csalódásaival együtt.

-  Ez azt jelenti, hogy ezáltal kerülni tu
dod az értelemadás kizárólagosságát?

— Azt remélem, hogy igen. Amit még 
szintén kerülni lehet reményeim szerint, 
az az a fajta értelmiségi szerep, amelyet 
elsó'sorban a nálam idősebb, a Kádár
rendszerben már aktív nemzedék ese
tében látunk, akik folytatták azt a fajta 
magyar tiszteletreméltó értelmiségi ha
gyományt, amely a befolyásolás szándé
kával és reményével jelentést adott a po
litikai térnek. E magatartás hátulütője 
az elitizmus volt, ami egy diktatúrában 
nem válik hátránnyá, egy tömegdemok
ráciában viszont következetlenné és vala
milyen mértékben talán hamissá is teszi 
az egyébként demokrata elkötelezettsé
gű megszólalást. Kiderült azonban, hogy 
más magatartást nagyon nehéz felépíte
ni. Talán ez is az egyik oka volt annak, 
hogy a saját nemzedékemből kevesen 
szóltak hozzá esszé formában a közöshöz. 
Akik megtették, például Borbély Szilárd, 
azoknak a kudarc valószínűségét ele
ve beépítve először ki kellett dolgozniuk 
a megszólalás nyelvi, mentális lehetősé
geit. A fiatalok esetében még kevesebben 
vállalkoztak ilyesmire.

Úgy látom, lényegében a te nemzedé
kednek adatott meg először az a remény, 
ami később nem vált valóra, hogy egy 
történelem nélküli térbe léphetnek be, 
amelyben csak magántörténetek van
nak, mert a nagy kérdések megoldód
tak. Ebben a te nemzedéked is nagyon 
hamar csalódott, és észre kellett vennie, 
hogy egyáltalán nincs így, sőt. Én nem 
ebben szocializálódtam. Ilyen szempont
ból a legfontosabb évek a 80-as évek má
sodik felére estek, amikor középisko
lás voltam, vagy még korábban, otthon, 
amelyek megtaníttatták velem, hogy 
köztörténet és személyes történet nem 
választható el. Mert az én személyes 
szabadságom, az önértésem szükséges
sége és lehetetlensége, a döntéseim sza

badsága és a szeretet képessége végte
lenül összefüggenek a térrel, amelyben 
élek. A személyes mindig politikai kép
ződmény is. Tehát akár a szeretet is po
litikai képződmény, amennyiben a szere
tet feltétele a szabadság. A szabadságom 
kérdéseit, az érzékelésem bátorságát 
vagy tompaságát szemlélve minden rész
let egyszerre személyes és közös, any- 
nyira, hogy ez a megkülönböztetés mint 
segédeszköz nem is alkalmas a gubanc 
felbontására. De a magánszabadság 
természetesen mást jelentett a Kádár
rendszerben, mást a rendszerváltás kü
lönböző időszakaiban. Ez számomra ma
gától értetődő volt mindig. Azt viszont 
nem tudtam, és most sem igazán tudom, 
hogy ezzel a tapasztalattal milyen nyel
ven és módon lehet megszólalni ebben 
a térben, tulajdonképpen szándéktala- 
nul, egy élet szükségszerű kudarcának 
kommentárjait írva, távol az önhittség 
hübriszétől, hogy én bármit jobban tu 
dok másoknál, vagy hogy érdemleges 
szerepem lehet a tér alakításában.

A rendszerváltás nemzedéke felnő
hetett ebben a reményben, és működ
hetett így, tudván azt is, hogy a 80-as 
években mögöttük a társadalom, sőt a 
hatalom egy részének jobbára néma, de 
mégis érzékelhető egyetértése -  szoli
daritást nem mondanék- húzódik meg. 
Ez az egyetértés a rendszerváltás pilla
natában szétesett. Elsodorta az alapok 
tisztázatlanságából adódó gyanakvás és 
a csalódottság. Vagyis akkor, amikor a 
90-es évek végén a közösről szóló esszé
ket kezdtem írni, akkor a közvetlen elő
döktől nem volt mit átvenni, nem volt 
mit folytatni. Mégis maradtak példa
szerű nyelvek, amelyekkel számot kel
lett vetni. Nekem ilyen volt, és ma is az 
Kertész Imre, Mészöly Miklós és Bibó 
István nyelve. Itt az esztétikai és az eti

Schein Gábor
Költő, író, műfordító, irodalomtörténész 1969-ben született Budapesten, jelen

leg is ott él. 1988-tól a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem hallgatója volt, 
1990-től az ELTE-n magyar-német szakon tanult. 1994-től máig az ELTE Modern 
Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén oktat. 1994-től 1995-ig a Határ, 1995-től 2005-ig 
a Pannonhalmi Szemle szerkesztőségének tagja, 2003-tól 2008-ig az Irodalomtörténet fő- 
szerkesztője. 1991-ben jelent meg első, Szavak emlékezete című verseskötete, azóta szá
mos további verseskötet mellett több regényt, drámát és gyerekkönyvet is publikált. ír 
esszét, irodalmi tanulmányt, publicisztikát, és rendszeresen fordít, főként németből. 
Legutóbbi munkáiról: 2014-ben a Jelenkor kiadónál publikálta Esernyők a Kossuth téren 
című kötetét, amely 1998 és 2013 között írt politikai esszéit gyűjti össze; idén júniusban 
a Kalligramnál jelent meg legújabb regénye, a Svéd.
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kai vonatkozásokra egyszerre gondolok. 
Ezek a nyelvek továbbgondolhatóaknak 
tűntek. Nem közvetlenül, de közvetetten 
mindenképpen.

-  A kötet esszéi nagy időtávlatú, mély 
merítésű vagy hosszú lejáratú problémák
kal foglalkoznak, amelyek akár egy év
századdal megelőzik 1989-et, vagy ’98- 
at, amikor ezeket az esszéket írni kezdted. 
A szövegek minimum két irányba tájéko
zódnak, s mindkét lehetőség a szó való
di értelmében politikailag aktív cselekvés: 
egyszerre a múlt politikai esztétikáját fel
táró archeológiái munka, illetve olyan ál
landó civil részvétel a jelenben, amely eb
ből az önismeretté formált munkából 
táplálkozik. Hogy látod, ezeknek miért 
van feltétlenül szükségük egymásra?

-  Ezek az esszék eredetileg nem 
könyvnek készültek, rendszertelenül, 
évente egy-kettő íródott. És amikor ösz- 
szegyűjtöttem a szövegeket, akkor lát
tam meg, amit te most elmondtál. Vagyis 
azt, hogy az archeológiainak az alapvi
szonyai tulajdonképpen az első esszétől 
kezdve kialakultak. Ez nem más -  amit 
próbáltam aztán az előszóban kicsit exp
licitté is tenni mint egy esztéikai vi
szony a közöshöz. Ez azt jelenti, hogy a 
közös nem jogi, gazdasági képződmény, 
hanem képzeletszerű. Amit közösnek ne
vezünk, az valami nagyon törékeny és 
finom dolog, mely a közös képzelet által 
kerül a világba, és ott leginkább nyelvi 
képződményként érzékelhető. Ez lehet a 
jogi, gazdasági, társadalmi konstrukci
ók elbeszélhetetlen alapja. Az esszék en
nek a pusztulását, hiányát, a történelmi 
traumák rossz kezeléséből fakadó pusz
tító képzeletek, nyelvek betörését kons
tatálják, és az esztétikai viszony alap
ján állva azt elemzik, mik lehetnek azok 
a mozgatóerők, amelyek ezt a társadal
mat a politika felszíne alatt, de termé
szetesen attól nem függetlenül, olyanná 
alakítják, amilyen. A politika minősé
ge ilyen formán a társadalom önértésé
nek, vagy ön-nem-értésének, a közös hi
ányának következménye és nem okozója. 
A hosszú távú struktúrák minek kö
szönhetően alakulnak úgy, ahogy ala
kulnak. Talán maga a megértés is vál
toztathat rajtuk, de ezek a struktúrák 
sok okossággal, nagyon finoman és na
gyon lassan volnának csak átformál- 
hatóak. Azokat az erőket is próbáltam 
keresni, amiknek bár sok nyomuk nin
csen abban, ami velünk történik, még
is a pusztulás megszokásaival szemben 
a jobb lehetőségek, a jobb variációk felé 
tolhatnák az országot.

-  Petőfi Respublika című verséről írsz 
a kötet egyik esszéjében, és ennek kapcsán 
szabadság és köztársaság regresszív vi
szonyáról. Szabadság és köztársaság egy
más számára: eredet és következmény. 
Olyan viszony ez, amiben eldönthetetlen, 
ki az anya és ki a gyermek. Szabadság 
és köztársaság mindig a jövőben van, az 
eljövőben és az eltűnőben. Nem csak az 
anyaság kapcsán lehetnek akár zárójele
sen fontosak Jacques Derrida gondola
tai -  akiről megjegyzed: mintha Petőfit ol

vasott volna. A forradalom hagyományos 
marxi értelmezéséből kilépve Derrida ha
tározza meg elsőként transzcendentális
ként és nem immanensként a forradal
mat. Derridánál a forradalom az, ami 
eljön, érkezik. Szabadság és köztársaság 
idő és eredet kérdésében megmutatkozó 
viszonya arra enged következtetni, hogy 
számtalan probléma valójában a sző
kébb társadalmi és tulajdonképpen idő
beli határainkon túlra mutató váratlan 
tényezőt rejt magában. „Az eljövő iránt 
nyitott nyelv nem a remény és nem a re
ménytelenség nyelve.” -  írod. Végül is mi
ben tudsz reménykedni? És ettől nem füg
getlenül: mi az, ami (még) inspirációt ad 
a megírásához?

-  Két síkon próbálnék válaszolni a 
kérdésedre, és a kettő összefügg: először 
beszélni kell a megírás személyes inspi
rációjáról vagy inspirálatlanságáról, az
tán térnék rá arra, hogy a változtatás 
váratlansága mit is jelent az írásra néz
ve. A közösről való gondolkodás elvileg 
közös teljesítmény is egy szerencsés hely
zetben. Minden mondat közös mondat 
volna, akkor is, hogyha van egy szerzője. 
Csakhogy ez most egy olyan helyzet, én 
legalábbis úgy élem meg, nagyon-nagyon 
nehezen, amelyben ez a közös egyáltalán 
nem érzékelhető. Helyette fárasztó ma
gányt érzékelek. Beszélgetéshiányt, kö
zegnélküliséget. Az esetemben ennek 
magántörténeti okai is vannak, meghal
tak a barátaim. Ki rákban, ki öngyil
kos lett. Nem volt sok barátom, akikkel 
beszélgettem, meghaltak, és most ta 
lán egy vagy kettő maradt. Tehát ma
guk az esszék is váratlanul születtek 
meg a beszélgetés hiányában, úgy mint 
hogyha lenne beszélgetés, mintha való
ban beszélgetés lennénk -  nagyon szere
tem Hölderlinnek ezt a mondatát, hogy 
„Beszélgetés vagyunk”. Ezt tényleg így 
is gondolom. Tehát ezek a szövegek va
lóban úgy születtek, mintha lenne be
szélgetés, sőt azt hiszem, minden, amit 
csináltam, szépirodalomban, tanárként, 
arra tulajdonképpen ugyanígy érvényes 
ez. Mintha lenne beszélgetés, mintha ez
által ez mégis egy normális közeg vol
na, pedig nem az. És nincs hátország. 
A 70-es években lehet, hogy volt még va
lamifajta látens hátország. Otthon sin
csen. Énnek a fárasztó tudatában szü
lettek ezek a szövegek, meg minden más. 
Tulajdonképpen ez mondható a közösről 
is, hogy ott jele csak a pusztulásnak van. 
És hogy a pusztulásnak való ellenállás 
végül minden ponton elgyengül, eleve 
magányos és el is fárad. És az ember azt 
érzékeli, hogy mintha a pusztulás erői 
olyan vehemensek lennének, olyan masz- 
szívak, amelyek mindent maguk alá tud
nak gyűrni. Azt hiszem, ez olyan tapasz
talat, amely nagyon sokaknak adatott 
meg ebben az országban, és nagyon rit
kán csak más. Ez egy teológiai tapasz
talat is. Ilyesmiről én nem szeretek be
szélni, a nyelv itt megakad. Talán most 
teszem először nyilvánosan, valószínűleg 
nem kellene. Kevés jele van a világban 
a kegyelemnek. Várni sem lehet, szinte 
gondolni sem lehet rá. És ennek ellenére 
mélyen igaza van Walter Benjáminnak,

amikor azt mondja: mikor, ha nem ma, 
és ki, ha nem én? Ez nem azt jelenti, 
hogy én lehetek a Megváltó, nem azt je
lenti, hogy te lehetsz az. Ez azt jelente
né, hogy a mondat őrültség. Hanem ki 
más tehetne azért, hogy a világban még
is egy pillanatra megakadjon a pusztu
lás? Szóval az egészben semmi nem mu
ta t arra, hogy át tudna fordulni. És én 
a forradalmaknak a mindent megtisztí
tó erejében sem hiszek. Ez is egy mélyen 
2 0 . századi probléma: a tisztító háború. 
Szintén maga volna az őrület. Ahogy az 
első világháborút is várta és köszöntötte 
az európai értelmiség nagy része, és ke
vesen mondták csak azt, hogy ez őrület. 
És az. Ilyen értelemben nem tartozom a 
társadalmi forradalmat várók közé sem. 
Csak pici magánforradalmakban hiszek, 
a saját pici, teljesen jelentéktelen, ma
gam ellen vívott magánforradalmam
ban, semmi másban. És ahhoz is baromi 
sok erő kellene. Ennyiben hiszek, ennyi
ben reménykedem, pedig nem kellene. 
Derridának mégis igaza van. A forrada
lom úgy tör át, hogy nem várjuk, hogy 
senki sem számít rá, senki sem tartja  le
hetségesnek.

-  Miért nem lehetnek ezek ugyanannak 
a teológiának a részei -  amit te mondasz 
és amit Derrida? Talán abban különböz
nek, hogy meddig nyúlnak az átlóik, és 
mennyit akarnak tudni.

-  Én ezt nem tudom felmérni, és nem 
is hiszem, hogy nekem dolgom volna át
lókat méricskélni. Alapvetően az van, 
hogy semmit nem tudok. Nem tudom, 
mi fog történni ebben az országban, 
hogy velem mi fog történni. Tényleg, 
ebben az őszinte nemtudás állapotá
ban vagyok, és egyre kevesebbet tu 
dok. De a nemtudás is munka ered
ménye. Nem az van, hogy széttárom a 
kezem. A nemtudás folyamatos munkát 
jelent, hogy szeretném megérteni, ami 
velünk, körülöttünk zajlik. Ennek va
lóban van egy elbeszélhetetlen teológiai 
háttere, hogy minden, ami ennél több, 
az kimondhatatlan. Viszont a kimond
ható határán innen van íráslehetőség, 
van munka és aztán a nyelv is el tud 
jutni oda, hogy érzékeltesse ezt a ha
tárt, ami rajta túl van. Számomra nyel
vi kérdés volt, hogy az esszék erre ho
gyan képesek. Igen, bocsánatot kértem 
az előszóban a szövegek pesszimizmusá
ért, de egyébként azt gondolom, hogy ez 
nem derű nélküli könyv. Nem derű nél
küli a pesszimizmus. Bizonyos esetek
ben ennek az egész pusztulásnak még 
humora is van. Bőségesen van humora. 
A borítót én találtam  ki. Beugrott, hogy 
Kádár János üljön félmeztelenül egy lo
von a Parlament előtt, ami nem fehér ló, 
de utal persze Horthy fehér lovára is, és 
verőfényes időben egy nemzeti színű es
ernyőt tartson a feje fölé. Még mindig ő 
van velünk, még mindig ő történik ve
lünk. Különböző, egyre rémesebb vál
tozatokban. Egy Kádár-Horthy keve
rék mint ennek a térnek a szerencsétlen 
apafigurái.

KISS ERNŐ CSONGOR
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Keskeny úton, magányosan

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

„Boldog embernek nincsen múltja, 
míg a boldogtalannak egyebe sincs.” -  
Richard Flanagan új regényének hőse, 
az öregedő' ausztrál sebész és második 
világháborús hó's, Dorrigo Evans gondo
lata ez, aki nem is tudja, olvasta valahol 
vagy maga találta ki. Egyik sem volna 
meglepő'. Dorrigo Evans olyan orvos, aki 
klasszikusokat recitál műtét közben, és 
olyan boldogtalan ember, akinek bősége
sen van múltja. Háborús múltja, szerel
mi múltja: mindkettő összekapcsolódik 
egy távoli világba tett kényszerű utazás 
történetével.

Flanagan regénye, a The Narrow Road 
to the Deep North (Keskeny út a távoli 
északra) nem a Máté evangéliumából is
merős, életre vezető szoros kapu és kes
keny út ihletköréből, hanem egy tizenhe
tedik századi japán haikuköltőtől, Macuo 
Basótól kölcsönzi címét. Basó műve egy 
százötven napos vándorút, egy távoli, 
északi vidékre tett utazás verset (hai- 
kut) prózával keverő krónikája (kikóbun), 
a klasszikus japán irodalom meghatáro
zó műve. A „Keskeny út a távoli észak
ra” csak egyik, lehetséges fordítása az 
eredeti címnek, (Oku no Hosomichi), ami 
azt is jelenti, „Keskeny út a belső tarto
mány felé”. A térképre rajzolható, izmok 
fáradtságában érzékelhető utazás tehát 
(mint minden útirajznál) itt is egy mé
lyebb, belső utazás kivetülése. „Minden 
nap utazás, és maga az úton levés az ott
hon” -  foglalja össze az utazás filozófiáját 
1689-ben az Edóból (a mai Tokióból) út
nak induló Macuo Basó.

Flanagan regényének hősei akaratu
kon kívül, az általuk átéltek hatására 
maradnak visszavonhatatlanul az úton 
levés állapotában. Keskeny utat építe
nek, amely azonban nem a földrajzi égtáj
ként értendő északra, hanem az emberi 
természet kiismerhetetlen „északi” tájai
ra vezet.

Richard Flanagan neve 2014 októberé
ig a kortárs ausztrál próza kedvelőit ki
véve aligha csenghetett sokak számára 
ismerősen. 2014 volt az első olyan eszten
dő a Man Booker-díj történetében, ami
kor már nem csupán a Commonwealth, 
Írország és Zimbabwe írói pályázhattak 
a díjra, hanem származási helyétől füg
getlenül bárki, amennyiben munkája an
golul íródott és az Egyesült Királyság te
rületén jelent meg. Noha az elemzők arra 
számítottak, ez a változtatás elsősor
ban az amerikai íróknak kedvez majd, 
a Schindler listáját (eredeti címe sze
rint bárkáját, Schindler’s Ark, 1982) író 
Thomas Keneally, az ugyancsak megfil
mesített Oscar and Lucindát (1988), il
letve a Ned Kelly balladáját (The True 
History of the Kelly Gang, 2001) író Peter 
Carey, és az ausztrál származású, de 
Mexikóban élő DBC Pierre (2003) után 
ismét egy ausztrál író kapta a „Bookert”.

A tasmániai Richard Flanagan regé
nyeiben az ausztrál történelmi múlt egy- 
egy szeletét ábrázolja, mondhatni egy sa
játos nemzeti narratíva körvonalazódik 
írásaiban, amelyben fegyencek és fegy- 
őrök, bennszülöttek és különféle nyel
vű, hagyományú bevándorlók nem any- 
nyira a közös identitás kialakítását, 
hanem az egyéni boldogulás útját kere
sik. (Publicisztikai írásai viszont elsősor
ban politikai, környezetvédelmi és művé
szettörténeti kérdésekkel foglalkoznak.)

Második regénye a szlovén emigrán
sok életét bemutató The Sound of One 
Hand Clapping (1997) még elsősorban 
Ausztráliában tette ismertté a nevét, de 
a következő, a Gould’s Book of Fish (2001) 
már Commonwealth-díjat kapott. Ebben 
a regényben az egyébként Írországból 
Ausztráliába deportált fegyencó'ssel büsz
kélkedő Flanagan visszanyúl az auszt
rál múlt mitikus kezdeteihez, és egy va
lós személy fiktív életrajzát írja meg.

William Buelow Gould fegyenc-művész, 
aki a fegyenckolónia orvosának paran
csára a helyi halfajtákról készít illuszt
rációkat egy tudományos kutatáshoz, 
miközben szerelmi viszonyba keveredik 
Kétpenny Sal-lel, a parancsnok bennszü
lött szeretőjével. A márquezi mágikus re
alista hangulatú regény, a maga alakvál
tó, időutazó figuráival elsősorban arról 
szól, hogyan lehet megjeleníteni és to
vábbadni a történelmet. Gould, akit fog
va tartói csupán nyilvántartási számán 
emlegetnek, minden egyes fejezetben be
mutat egy halfajtát, amely a közeli tanul
mányozás során egyre jobban hasonlítani 
kezd egyik-másik szereplőhöz, vagy akár 
át is váítozik emberré. Kinek-kinek meg
van a maga mániája, a maga megkülön
böztető őrültsége. A fegyenctelep szadis
ta, szifiliszes parancsnokának például 
az, hogy „a fegyenctelepből nemzetet le
het csinálni.”

Flanagan regényeiben a kirajzolódó 
nemzetmitológia, mint látjuk, távol áll 
a megszépítő, hősiességet előtérbe állító 
narratívától, nem gáncs nélküli lovagok, 
hanem távoli vidékre száműzött bűnözők 
és magukat ugyancsak rabnak érző őre
ik keresik a túlélés lehetőségét, miközben 
mindannyian irgalmatlanul irtják az ős
lakosokat.

Ha a Gould’s Book of Fish egy kegyet
len, de a mágikus realista ábrázolásmód
nak köszönhetően valahogy mégis lebegő 
valóságban kibontakozó szerelmi törté
net, akkor Flanagan új regénye, a The 
Narrow Road to the Deep North ismét a 
szerelem törékenységét és tehetetlensé
gét jeleníti meg. Csakhogy a második vi
lágháborús háttér ezúttal a korábbinál 
kegyetlenebb, túlélésre kevesebb esélyt 
adó világ, amelyben a Flanaganra ko
rábban jellemző mágikus lebegtetés he
lyét a brutalitás, a fizikai szenvedés 
mikrorealista leírása vette át.

A címként átvett „keskeny út” nemcsak 
a megismerés vagy önbeteljesítés felé ve
zető út szinonimája, hanem egy nagyon 
is reális, észak fele haladó 415 kilomé
teres vasútvonalé, amely Thaiföldet kö
ti össze Burmával, és amelyet 1943-ban a 
japán császár parancsára kényszermun
kásként épített száznyolcvanezer ázsi
ai civil, és kb. hatvanezer brit, ausztrál, 
amerikai és holland hadifogoly. Az em
bertelen bánásmód és a rettenetes körül
mények miatt közülük több mint százez
ren odavesztek.

A történelmi emlékezet mechanizmu
sai csakúgy, mint a nemzeti narratívák 
konstruálásának mechanizmusai, időn
ként egyes tények elfeledésével, átértel
mezésével működnek. Ha azt hinnénk, 
Richard Flanagan az ausztrál közelmúlt 
egy kiemelten fontos, afféle nemzeti szen
vedéstörténetként konstruált epizódjá
hoz nyúlt, amikor a Halálvasút építésén 
robotoló ausztrál hadifoglyok történe
tét választotta regénytémául, tévedünk. 
Az ausztrál történelmi emlékezet az 
Antant csapatainak Gallipoliban tör
tént partraszállását tekinti a nagybetűs 
Hőstörténetnek, amelyben néhány auszt
rál és új-zélandi osztag is részt vett. Noha 
a Dardanellák ostroma is jelentős vesz
teséggel és visszavonulással végződött,

4



HELIKON

mégis az a vállalható hó'störténet, nem 
pedig a második világháborúban szin
te ellenállás nélkül fogságba esett, majd 
vasútépítésen robotoló katonáké. Az el
ső olyannyira része a nemzeti narratívá- 
nak, hogy a regény egyik hősét például 
Gallipoli von Kesslernek hívják. Német 
származású családja sokkal jobb hangzá
súnak, és új, ausztrál identitásukat kife
jezőbbnek érzi, mint a Karit.

A burmai vasútvonal építésében el
pusztultak sorsa a felejtés. „Elveszett lel
kűknek nincsen könyve. Legyen hát az 
övék ez a részlet” -  áll a regény nyolcadik 
fejezetében, amely a cselekménybe ékelt 
rövid publicisztikai összefoglaló a törté
nelmi tényekről.

Richard Flanagan hőse egy tasmániai 
parasztfiúból lett sebész, Dorrigo Evans, 
aki akarata ellenére válik hadifogoly
ból és háborús veteránból országszer
te ismert háborús hőssé, és akinek arca 
emlékérmekről és jótékonysági szerve
zetek fejléces levélpapírjairól köszön visz- 
sza. Dorrigo messziről érkezik a hírnév 
és relatív gazdagság világába: gyerekko
rát egy távoli tasmániai tanyán töltötte, 
ahol az elektromos áramot hírből sem is
merték, oposszumbőrök alatt aludtak, és 
ahol „nyáron hőség volt és nehéz az élet, 
télen pedig csak nehéz, egyszerűen ne
héz”. A többnyire analfabéta, vadászó, 
gazdálkodó ismerősöknek tábortűz mel
lett olvasott történetek vezetik Dorrigót 
az írott szó világába, s lesz belőle előbb 
ösztöndíjas diák egy kollégiumban, majd 
a második világháború kitörésekor szép
reményű fiatal orvos a hadseregben, aki 
a városi, polgári körökbe kerülve „szeret
te a családját, de nem volt rájuk büszke”.

Annál jobban vonzza menyasszonyá
nak, Ellának Melbourne-i polgári kör
nyezete. Ella tekintélyes, nagy múltú 
családból származik (apja híres ügyvéd, 
nagyapja az alkotmány egyik megfo
galmazója volt), róla azonban Dorrigo 
Evans szemén keresztül csupán annyit 
tudunk meg, hogy kedves volt ugyan, 
de „néha unalmas”, és közhelyekben be
szélt. Hozzá kapcsolódik viszont egy vi
lág, amelyet „Dorrigo biztonságosnak, 
időtlennek, magabiztosnak és változat
lannak hitt, az ébenfa nappali bútorok, a 
klubok, a kristályserris és viszkis palac
kok világa.”

Szépen induló, kérdőjelek nélkül kör
vonalazódó életútján egyszerre jelenik 
meg akadályként a szerelem és a háború. 
Hadba vonult, de egyelőre frontra nem 
küldött katonaként egy könyvesboltban 
megismerkedik Amyvel, akibe beleszeret, 
még mielőtt megtudná, hogy nagybátyjá
nak a felesége. Az Ella iránti langyos ér
zéseket elmossa a váratlan, nagy ere
jű érzelem, a házasságtörés feszültségét 
enyhíti a háború közelsége. Viszonyuk 
váratlanul, a búcsú lehetősége nélkül ér 
véget: Dorrigo alakulatát mozgósítják a 
szíriai frontra, Amy pedig megszakítja a 
viszonyt, mikor megtudja, hogy Keith, a 
nagybácsi/férj végig tudott róla.

Amy, pontosabban a hozzá fűződő 
szerelem emléke azonban végigkíséri 
Dorrigo Evans életét, ez segíti túlélni a 
háborút és a fogolytábor megannyi fizi
kai szenvedését. Maga a nő és az együtt

Richard
Flanagan

A NOVEI.

megélt érzelem már régen nem jut eszé
be, de néhány apró gesztus, például egy 
piros virágú kerti bokor gondozása még
is elevenen tartja, ha nem is Amy, de a 
hozzá fűződő szerelem emlékét. A „ta
pasztalat összeesküvésének” nevezett 
házassága és a táborban átéltek emléke 
elől Dorrigo Evans hiába menekül gyako
ri nőügyekbe és kockázatos műtétek vál
lalásába, élete üres és céltalan marad. 
Visszatekintve úgy érzi, a kívülállók sze
mében sikeres életének valódi, metafizi
kai jelentőségű kiemelkedő pillanata az 
volt, amikor gyermekként a tasmániai 
tanyáról kollégiumba került, és noha 
zöldfülű kezdőként még nem vehetett vol
na részt a meccseken, egyszer a vélet
len szerencsének köszönhetően elkapta 
a labdát. A regény talán legszebben meg
komponált jelenete az, amelyben előbb 
a mohón érvényesülésre vágyó kamasz 
csaknem esélytelen kapkodását, majd a 
véletlen adta lehetőséget felismerő, azzal 
élni tudó ember diadalát látjuk abban a 
mozdulatban, amellyel a kamasz Dorrigo 
Evans a vakító napfényben felé repülő 
labda után vetődik. Ekkor „.. .megértette, 
hogy egész élete egyetlen utazás volt ad
dig a pontig, ahol egy pillanatra belefolyt 
a napsütésbe, amelytől immár örökre tá
volodni fog.”

Richard Flanagan regénye kapcsán 
Tolsztoj Háború és békéiét emlegette min
taként a kritika. Tolsztoj nagyregényé
hez a meglehetősen tágan vett tematikai 
hasonlóságon kívül (hogyan válik a hét
köznapi ember hőssé és nemtelenné, ál
dozattá és hóhérrá a háborúban) talán 
aforizmatikus kijelentésekre való hajla
ma közelíti Flanagan regényét. A szöveg
indító kérdésen („Miért, hogy a dolgok 
kezdetén mindig ott a fény?”) kívül a cse
lekmény alakulásának bármely pontján, 
bármelyik szereplőt mintegy „félreállít
va” megszólal a narrátori hang, és vala
milyen frappáns, jól idézhető megállapí
tást tesz. Az éhező hadifoglyok szemében 
„egy rizsszem sokkal nagyobb lett, mint

egy kontinens.”, a szeretett nő teste 
„megjegyezhetetlen költemény”, a fiatal 
katonaorvos szerint „az erény nem más, 
mint díszruhát öltött, tapsra váró hiú
ság.” „A jó könyv arra késztet, hogy új- 
raolvasd. A kiváló könyv arra kényszerít, 
hogy tulajdon lelked olvasd újra.”

Az a már-már kegyetlen, distanciate
remtő precizitás, amellyel a test műkö
dését, az érzéki szenvedélyt és a fizikai 
szenvedést ábrázolja, elsősorban D. H. 
Lawrence és J. M. Coetzee munkáit idézi. 
A testi funkciók gépies működésének áb
rázolása felülírja a helyenként moralizá- 
lónak tűnő hangot.

A rabszolgamunkára fogott ausztrál 
hadifoglyok számára a halálvasút első 
látásra a dzsungelbe vesző cölöpök vég
telen sora, amely négyszáztizenöt kilo
méteren keresztül halad a dzsungelben 
Bangkoktól Burmáig. Később egyszerűen 
így emlegetik: „a Vonal”, és az emberiség 
alapvetően két részre oszlik, azokra, akik 
átélték „a Vonal” szenvedéseit, és azokra, 
akik nem. Dorrigo számára a cölöpök je
lenléte megmagyarázható, de „nem köz
vetítettek semmit. Mi egy vonal, mi a 
Vonal? A vonal valami, ami egyik pont
ból a másikba halad, valóságból az irre
alitásba, életből a pokolba. (...) Távolság 
lélegzet nélkül, értelmetlen élet, haladás 
az életből a halál felé. Utazás a pokolba.” 
Holott a szíriai front, ahonnan az ázsiai 
dzsungelbe érkeznek, ugyancsak bővel
kedett nehézségekben, esténként szétlőtt 
falvakban a holttestekből lakmározó sa
kálok üvöltésére tértek nyugovóra a ka
tonák.

Japán fogva tartóik számára a Vonal 
ugyancsak egy rögeszme térbe vetülése. 
Nakamura, a dzsungelkörülmények és 
a teljesíthetetlen feladat miatt érzett fe
szültség súlya alatt drogfüggővé lett ja
pán táborparancsnok szerint: „most már 
a japán szellem maga a vasút, a vasút pe
dig a japán szellem, a mi keskeny utunk 
a messzi északra, amely lehetővé teszi, 
hogy Basó szépségét és bölcsességét fel
mutassuk a világnak.”

Pierre Boulle 1957-ben megfilmesí
tett Híd a Kwai folyón című regényé
nek cselekménye ugyancsak a burmai 
Halálvasút építésekor játszódik, de míg 
ott az amerikai hadifoglyok hősiessége 
feszül szembe japán fogva tartóik ember
telen kegyetlenségével, Flanagan ennél 
komplexebb megközelítést használ.

Először is Dorrigo Evans nem hős, csak 
egy huszonéves fiatal orvos, aki azon kap
ja magát, hogy rangidős parancsnoka lett 
néhány száz rabmunkára küldött hadifo
golynak. Hippokrátészi esküt tett orvos
ként, és rangidős tisztként nem marad 
más választása, mint eszközök, felszere
lés, gyógyszerek nélkül megpróbálni élet
ben tartani minél többet a rábízottakból. 
Az ő tiszte lesz kijelölni, hogy az éhezés
től, trópusi betegségektől, kemény mun
kától legyengült emberek közül, a „bete
gek, nagybetegek és haldoklók” közül ki 
alkalmas a japánok által kiadott mun
kára. Vagyis ki az, akinek legalább hal
vány esélye van túlélni az aznapot. Sem 
orvosi szaktudása, sem gyakorlati érzé-

» > »  folytatás a 6. oldalon
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> » »  folytatás az 5. oldalról

ke, sem pedig belső morális tartása ön
magában nem emelné ki a többiek közül, 
nem a rang, hanem az emberek bizalma 
az, ami parancsnokká teszi, akit a háta 
mögött úgy neveznek: Nagyfiú. Megérti, 
hogy a teljes kiszolgáltatottság állapo
tában embereinek a túléléshez szüksé
gük van arra, hogy valakit maguk közül 
erősnek tartsanak. Amikor visszautasít
ja és a fekvőbetegek közt szétosztatja a 
(japán konyháról lopott) egyetlen szelet 
húst, tudja, hogy ezzel átment valamiféle 
próbán, hogy emberei bizalma ettől kezd
ve megingathatatlan, és ő immár kétsze
resen fogoly. „Dorrigo Evans gyenge em
ber volt, akiből ezrek akarata és elvárása 
erős embert formált. Mindnyájan foglyai 
voltak a japánoknak, ő pedig a többiek 
reményének is a foglya.”

A Nagyfiú megfelel vállalt feladatá
nak: operál érzéstelenítés és fertőtlení
tők nélkül a szabad ég alatt, életét koc
káztatva naponta tárgyal a japán fogva 
tartókkal, alkudozik a kényszermunkára 
küldendők számáról, és főleg megszerve
zi a tábor életét az étkezéstől a különféle 
trópusi betegségben elhaltak elégetésé
ig. (A Híd a Kwai folyón alapkonfliktusá
val ellentétben a tiszteknek itt nem kell 
dolgozniuk a vasútépítésen, ezért befog
ja őket a tábori épületek rendben tartá
sára, betegápolásra stb.) Ugyancsak ő az, 
aki elnevezi a tábor részeit, az építke
zés, a Vonal felé vezető utat például Via 
Dolorosának. Darabos, kultúrát, könyvet 
és főleg idegen nyelveket nem ismerő em
berei számára ebből lesz rövidesen Dolly 
Rose, majd Rose. A katonák tömegéből 
kiemelkedő, néhány jellegzetes szófor
dulatán, tulajdonságán keresztül reme
kül megragadott figura neve is hangzá
sában, jelentésében jellegzetes „aussie” 
hangulatot hordozó név. Olyan emberek 
mozognak az Ezredes úrból Nagyfiúvá 
lett Dorrigo Evans körül, mint Lizard 
Brancusi, Rabbit („Nyúl”) Hendrick,

Sheephead („Juhfej”) Morton, Bonnox 
Baker, az óriás Tiny „Csöpi” Middleton, 
vagy Darky Gardiner.

Bár az ausztrál hadifoglyok szenve
déstörténete áll a regény fókuszában, 
Flanagan árnyaltan ábrázolja a japán 
fogva tartókat is. Alapvető ellentét feszül 
a keleti és nyugati mentalitás között, az 
elsőben sokkal nagyobb szerepe van az 
emberi méltóságnak, sokkal nagyobb sú
lya a szégyennek, és sokkal kisebb je
lentősége a testi szenvedésnek. A japá
nok szemében nem teljes értékű ember a 
hadifogoly, aki még ahhoz is gyáva volt, 
hogy ha győzni nem tudott, a szégyen el
kerülésére a méltósággal teli véget, az 
öngyilkosságot válassza. A szenvedés, a 
magasztos (noha a japánok által ugyan
csak megvalósíthatatlannak vélt) felada
ton való munka, és a halál hozzásegíti 
a foglyokat ahhoz, hogy a gyávaság szé
gyenét lemosva visszanyerjék azt, ami az 
életnél fontosabb: a méltóságot. A japán 
katona számára, akit tisztként is azon
nal felpofoz a feljebbvalója, ha bármilyen 
mulasztáson éri, a testi fenyítés messze 
nem tűnik embertelennek.

A regény cselekménye időben ide-oda 
mozog a háborút megelőző évek, a dzsun
gelfogság és a háborút követő évek között, 
hősét hol fiatalembernek, hol hadifogoly
nak, hol erre az időszakra visszaemléke
ző középkorú, majd idős embernek lát
juk, mégis egyértelműen a Vonal mentén 
töltött idő a meghatározó. „Az öreg em
ber azt álmodja, hogy fiatal, és egy ha
difogolytáborban alszik.” A Vonal építé
sével töltött idő mind a foglyok, mind a 
fogvatartók életét meghatározza. Dorrigo 
emberei nem találják helyüket az új, sza
bad világban, amely nem akar emlékez
ni az ő történetükre. „A legtöbben hamar 
meghaltak, különös módon, elvitte őket 
egy autóbaleset, öngyilkosság vagy vala
mi alattomos betegség.” Nem sokkal a há
ború után a túlélők összegyűlnek emlé
kezni, és ártatlanul, nyilvánosan halálra 
vert társuk, Darky Gardiner emlékére egy 

borgőzös éjszakán be
törnek a helyi halven
déglőbe, kihalásszák a 
halakat, és ünnepélye
sen visszaeresztik őket 
a tengerbe.

Japán fogvatartóik, 
akik szintén az esze
ment építkezés fog
lyai voltak (hiszen ha 
a megvalósíthatat
lan feladatot nem tel
jesítik, öngyilkossá
got kell elkövetniük), 
eleinte maguk is elve
szetten bolyonganak 
a háború, az atom
bomba ledobása utá
ni Japánban. Amint 
lenni szokott, a Vonal 
építkezésén a foglyok
kal szemben tanúsí
tott embertelen bá
násmódért egyedül a 
koreai altisztet, a csu
pán parancsot teljesí
tő, világéletében, így a 
japán seregben is ku

tyánál alábbvalóként kezelt beosztottat 
ítélik halálra háborús bűnösként. A pszi
chopata Kota ezredes, akinek különleges 
szenvedélye, hogy klasszikus japán hai- 
kukat szaval, miközben térdelő foglyo
kat fejez le egyetlen mozdulattal, megbe
csült vezetője lesz egy japán vérbanknak. 
Nakamura eleinte álnéven bolyong ki
halt, romos városokban, majd lassan új
raépíti életét. Hosszú ideig nem érti, ho
gyan válhatott feladatát maradéktalanul 
teljesítő jó katonából körözött háborús 
bűnössé. Hajdani ausztrál foglyaihoz ha
sonlóan őt is megjelölte, áldozattá tette 
ugyanaz az embertelenség, amelyet azok 
elviseltek. Azt is érzékeli, hogy a kegyet
lenségnek, az embertelen erőszaknak ta
lán megvannak a fokozatai, de felmentés 
éppúgy nincs számára, aki hadifoglyokat 
dolgoztatott halálra a dzsungelben, mint 
orvos ismerőse számára, aki fogságba 
esett amerikai pilóták tudományos céllal 
történő élveboncolásánál segédkezett.

A fogolytáborban Dorrigo Evans a ke
gyetlenséget tartja az ember meghatározó 
tulajdonságának. A maláriában meghal
tak égetése közben csodálkozva kérdezi 
a legveszélyesebb munkát, a fertőző bete
gek ápolását önként vállaló hallgatag ba
kától: „Te még hiszel Istenben, Bonnox?” 
„Nemtom, ezredes, asszem, inkább az em
berekben kezdtem kételkedni.”

Más megfogalmazási szinten, de 
Dorrigo Evans is ezt a végkövetkezte
tést vonja le magának. „A világ nem vál
tozik, erőszak mindig is létezett és sosem 
szűnik meg, emberek halnak meg mások 
csizmája és ökölcsapásai alatt az idők vé
geztéig, mert az emberiség teljes történel
me nem más, mint az erőszak története.”

Később a magány válik számára az em
beri lét meghatározó elemévé. Ugyanez 
az ürességérzés, ugyanez az áthatolha
tatlan vákuum veszi körül Nakamurát is, 
aki súlyos betegként (akárcsak Tolsztoj 
hősei, Levin vagy Pierre Bezuhov) meg
hatódva fedezi fel az emberi jóság, a 
gondviselő, cselekvő, egyszerű szeretet 
gesztusait felesége ápolásában.

Talán éppen ez Richard Flanagan re
gényének legfontosabb kérdése: hogyan 
fér meg ugyanazon emberben az irgalom 
és a kegyetlenség, a törődés és a nemtörő
dömség, hogyan lehet ugyanaz az ember 
egyszerre hős és áldozat, jó ember és go
nosztevő? Ugyanakkor arra is figyelmez
tet, milyen nehéz élni a túlélőnek. A ma
gyarázatkeresés, a bűnösök felelősségre 
vonása, a próbálkozás arra, hogy a szen
vedésnek valamiféle értelmet lehessen tu
lajdonítani, mind kudarcra ítélt emberi 
törekvés. Az őserdő rövid idő alatt benö
vi a halálvasutat, míg végül „nem marad 
más, csak a hőség és az esőfelhők, boga
rak és madarak, és állatok és növényzet. 
Nem tudnak semmiről, és nem érdekli 
őket semmi. Az ember csak egyike a sok
féle dolognak, ami mind élni akar, és az 
élet legmagasabb formája pedig a szabad
ság: amelyben az ember lehet ember, a fel
hő lehet felhő, a bambusz pedig bambusz.”

VALLASEK JÚLIA
Richard Flanagan: The Narrow  

Road to the Deep North
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HELIKON

DIMÉNYH. ÁRPÁD 
a  m ásod ik  e lég ia
Nézz egyenesen az égőbe, 
mintha isten szemébe néznél.
A szembe, melyben a dolgok nem keverednek.
Nézz az égőbe, aztán,
amikor a színes pöttyök parabola-görbét írnak, 
a kimaradás felé.

Mondom most neked, a szemedbe nézve, 
a test a magvak háza, 
a vastaggá vált derék csak öltöztet.
A test kellék, amit azzal a céllal alkottak, 
hogy feltöltődjék boldogsággal, 
amin elélünk majd egy darabig.

Olyan az élet, mint egy rosszul tervezett sarokban, 
a haszontalan faliszekrény mellett, a gipszbevonatú 
falon lógó óceáni tájkép, melyen hullámok hordják 
a csöndet a halál-előtti létbe.

Bebotorkálok testen belülre.
A gúnyos sötétségbe, ahova nem mersz utánam jönni. 
Pedig odakint fél zöld, ellenséges érzelmű öreg civilizáció. 
Fölverte a zsurló, kiégett minden, köves pusztaság, 
s a betegség sárgásbarna szaga, 
mint a szivárgó gázé olyan, 
amitől annyira rettegsz.

Védett életet élek. Igaz, kint is arra törekszem.
A bőr melegebb, mint a vászon.
Az izzó egyenletes, kékes fénye 
nem vet árnyékot sehová.
De azért félek, hogy elvesztem a ritmust, 
a lépést és az isteni kegyelmet.
Mert így van ez rendjén.

a  negyedik e lég ia
Gondolatban mindig lelépem a távolságot, 
mint mikor egy régi Kodakkal fényképezek.
A képek meglepően élesek, 
valójában pillanatfelvételek: 
távoli megművelt földekről, 
szeptemberi esőről, tétova vizekről, 
házakról, ahonnan már kiköltöztek.
Vagy kihaltak.
Ráközelítve kitört gyárablakok üvegcsonkjára. 
Bennük felhők özönére. Rejtőzködő magasságbeliekre. 
Távoli tengerek feltörő sóhajával.
Talán békét hoznak, 
pár perc bölcsességet.

A föld meztelen teste, 
ahogy a vaku fénye kitakarja, 
aszott és goromba,
mohája, teje mégis idecsalja az isteneket.
Özönlenek rá, mint a napfény.
Nem a tetteikért imádjuk őket.
Könyörtelen törvényeink szövedékei,
mint az is, ahogy mindentől függetlenül felkel a nap,
adassék hála érte.

Mint homok, van belőlünk sok.
Sokat élnek, mi keveset, 
ezért imádjuk őket, 
pedig kioltják életünket.
Egyikünkét s a másikét.
Az értéssel magunkra hagynak: 
magunkra a harc örömével, 
a részvét vigaszával és 
a bátorság diadalával.
Meg az összes fájdalommal.

Ami most itt örvénylik velőm útvesztőiben, 
a megduzzadt nyirokban, 
bömbölve önti el zsigereimet.
Rágja a csontot, mint a rák.
A fájdalom csápjai tapogatóznak 
a mellkas fala mentén.
Bomlasztják a fekete tüdőt.
Ahová meghúzódtam a fénybe, 
apámhoz, a vér szintje alá.

Elekes Károly: Színrebontás

2. p é ld a b eszé d
„A csendnek csönd az ára.”

Farkas Árpád

Dobáltam magam apám kezei között, 
kapkodva ittam az oltalom levegőjét. 
Mindig istenhez 
akartam közel kerülni.
De miféle élet ez, 
nem adott mást, csak 
csendet.
Drága időm kirepült a kezei közül.
A csend kiült a homlokára.
Tiszta volt, fényes, mint a króm.

Mindannyian egy-egy ajtó mögött élünk. 
Inkább mögött, mint élünk.
Gyűjtjük a napokat, 
egymás ismétléseit.
A Gyermek születése előtt 
Istennek még gondja volt ránk.
Nagyon rég volt, 
mikor az irányt mutatta.
Az ő kegyelmével, de sok szeplővel 
teremtett bennünket, 
de az ő szemében ezek 
nem minősülnek hibának.
Láttam apám békés szeme mélyén is.
A köröttünk kavargó,
finoman szőtt szövedékét az igaz világnak.

Semmi hiba nincs abban, 
ahogy minket megteremtett.
Mindent megbocsát.
Patakokat, kifolyókat, csatornákat 
a gennynek, a fekete éjszaka 
olajos vérének.
Megbocsátás? Az emberek 
egyszerűen csak felejtenek.
Nekem más üresség rendeltetett.
Abba növök bele. A boldogtalan gyakoribb, 
mint a boldog. De ki mondta, 
hogy boldog kell légy?
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HELIKON

DOINA RUŞTI

Lizoanca tizenegy évesen
(regényrészlet)

Felcser listája

1. Felcser éjnek idején kelt. Nem akadt 
különösebb dolga, csak ő volt meg Mitina 
néni. Rajtuk kívül senki, az üres rende
lő csak úgy fürdőit a júniusi nap fényé
ben. Az orvosnő keddenként járt be, hacsak 
be nem telefonált, hogy mégsem jön, mint 
ahogy ezen a héten is tette. Ha valaki be
teg lett vagy felfordult, Felcser volt a fó'nök. 
Márpedig az alatt a tíz esztendő alatt, mió
ta a Satu Nou-i rendelőt uralja, rájött, hogy 
sokkal tapasztaltabb az összes orvosnál, 
akik valaha ott megfordultak. Holmi dip
lomás macskáknál, leginkább nőknél, akik 
még receptírásra sem voltak alkalmasak. 
Aki jónak számított, mind elhúzott az or
szágból. Csak a selejtek, évismétlők és kur
vák maradtak itthon. Ennek köszönhetően 
ha valaki megbetegedett, az ő kezére jutott. 
Felcsernek hívták, elődje egy öregember lé
vén, aki hajdanán szintén megörökölte a 
Felcser nevet. Felcser Gheorghiţă. Milyen 
furcsa ember volt! Emlékszik, amint nehe
zen szuszogva közeledett, mintha most le
helné ki a lelkét, dagadtan és vörösen, akár 
egy bárányhere, két pár egymásra helye
zett szemüveggel. Amikor egyik télen meg
betegedett, az öreg odament az ágyához, 
hüvelykujját a fülcimpája alá dugta, és két- 
három tompa hangot adott ki. Anyja kérlel
te, mondja csak, Felcser úr, meggyógyul a 
lány, beteg nagyon vagy mi... ? Ám Felcser 
Gheorghiţă rá sem pillantott, hanem elő
vette ezüstös dobozkáját a fekete, női reti- 
külre hasonlító táskájából, és balettszerű 
mozdulatokkal, mint egy álomban, becsa
varta a fecskendőt, kiszívta a szert, majd 
beledöfte a tűt a penicillinüvegcse szürke 
gumijába.

Attól a pillanattól kezdve orvosnő akart 
lenni. És némileg be is tartotta szavát. 
Asszisztensképző iskolát végzett, mely an
nak idején, a 90-es évek legelején az egye
temnél is keresettebb volt. Három éven át 
ingázott Bukarestbe, tüntetők és pajzsosok 
között, három nehéz évig, hogy megkaphas
sa a diplomáját.

Felcser a fehér falra szegezte tekintetét, 
melyen végzős diplomájának színes másola
ta függött, rajta az ő jól kiolvasható nevé
vel: Ghiţă Cătălina, alatta tanulmányi át
lagával: 8,12.

A rendelő ablakán beözönlött a két órá
ja felkelt nap fénye. Aztán hallani lehe
tett a sarkából enyhén kibillent bejárati 
ajtót, megszokott, gépfegyverszerű reked
tes hangjával. Felcser néhány másodpercig 
várt, gondolatban számlálva a rendelő aj
tajához közeledő lépteket. Suttogás, rövid
re fogott vita, végül az ajtóban felbukkant 
Mitina feje:

-  Valami lányok jöttek vizsgálatra. 
Beengedjem őket?

-  Milyen lányok? Kinek a lányai?

A takarítónő besirült, Felcser pedig futó
lag rápillantott kék, átlátszó műanyag pa
pucsára.

-  Azok, asszisztensnő kedves, azok a lá
nyok a falu végéről, Goarna és Lizoanca, a 
Cristelé.

Felcser hátradőlt a székben, s kényszere
detten egy aha-1 préselt ki magából, majd 
közömbösen hozzátette:

-  Mondd meg nekik, hogy még várjanak 
egy picit, aztán bejöhetnek.

Szóval úgy, az ő kezére kerülnek! Ezek 
egészen biztosan tele vannak mindenféle 
betegséggel. Inkább értesítenie kellene a 
Közegészségügyi Intézetet, az újságokat és 
a tévét. Talán azok majd elviszik ezeket a 
fene tetveseket, hogy szabadulna már meg 
a falu tőlük.

Határozatlan kopogás hallatszott az aj
tón, ezt követően a két lány szinte egyszerre 
lépett be a rendelőbe. Lizoncát még sosem 
látta megfésülködve, rajta pedig, akárcsak 
egy fiún, rövidnadrág fityegett. Mindketten 
tiszták voltak, a Neajlov vize lemosta őket, 
messzire vitte róluk a mocskot.

-  Szükségünk lenne egy vizsgálatra -  
szólalt meg Goarna.

-  Hát ti még jónapotot sem tudtok mon
dani?

Lizoanca egy pillanatra elmosolyodott, 
ám azonnal el is takarta száját kezével, 
melyet mintha Afrikából importált volna.

-  Mi az, kisasszony? Mi olyan nevetséges?
Lizoanca lesütötte a szemét. Megígérte

Goarnának, hogy nem csinál cirkuszt és 
békén hagyja Felcsert. S azzal egy lépést 
téve hátrafelé, barátnőjét hagyta beszélni:

-  Nézze, Felcser néni...
-  Milyen néni? Milyen Felcser? így be

szélsz te velem? Te szerencsétlen pokol- 
fajzat! Hát azért tanultam én annyi éven 
keresztül, hogy az összes tekergő így leke
zeljen engem?

Goarna szája tátva maradt a csodálko
zástól, de látszott, hogy inkább mulattatja, 
semmint sérti a dolog. Kis idő múltán meg 
ezt kérdezte zengő hangjának legmélyebb 
tónusán:

-  Há’ hogy?
-  Hogy mi? Netán rokonod vagyok? Hát 

én tanult ember vagyok! Tudod egyáltalán, 
mit jelent, hogy valakinek felsőfokú vég
zettsége van?

S míg Felcser arról mesélt, hogy mennyi
re nehezen szerezte meg a diplomáját, a két 
lány nagyjából ugyanarra a dologra gondol
va bámulták. Felcser igencsak hasonlított 
egy tévébemondónőre, és mivel ezzel ő maga 
is tisztában volt, tüntetőén ugyanúgy öltöz
ködött, mint amaz, mindenféle gallérocskák- 
kal kicicomázott ruhácskákban járt, festett 
műanyagból készített gyöngyöt és brosst ag
gatott magára, sőt, néha úgy is csűrte-csa- 
varta a magánhangzókat, mint ő, egyene
sen a potenciális tévénéző szemébe nézve, oly 
módon dobálózva a szavakkal, mintha épp 
rárontani készülne. És természetesen az ösz- 
szes éjszakáját a hajcsavarókkal a fején töl
tötte, hogy gesztenyebarna, vállig érő, egye
nesre nyírt haját, mint egy parókát, felfújja.

Mátyás József: Szárhegyi augusztus

-  Orvosi asszisztens vagyok! Szólítsatok 
Asszisztensnőnek! Vagy legalább Cătălina 
asszonynak! De semmiképp se néninek! 
Az anyádat nénizd!

Goarna gyorsan kapcsolt, s mivel elfá
radt a sok lábon állástól, felemelte a hang
ját:

-  Nézze, mi a helyzet! Ezen a lányon va
lamiféle bibik vannak. Felírja neki a recep
tet vagy menjünk Mihăileşti-re?

Felcser furcsa mód egyből lecsillapodott, 
és mindenféle hanglejtés nélkül megkér
dezte:

-  Há’ mije van?
-  Nézze csak ezeket a bibiket a szájában, 

és lent, a...
Lizoanca a szája szegletébe tolta a nyel

vét, hogy az ekcémát, ezt a finom hab által 
körvonalazódó térképet jól szemügyre le
hessen venni. Majd egy hirtelen mozdulat
tal lerántotta a rövidnadrágját is.

Felcser a pár szál fekete szőrszállal kide
korált kagylóra pillantott. Semmit nem lá
tott.

-  Viszket? -  kérdezte.
Lizoanca megnedvesítette duzzadt, vörös 

ajkát, majd, mintha egy barlang mélyéből 
válaszol volna, megszólalt:

-  Nem...
Felcser felegyenesedett a székében, haját 

vörös füle mögé helyezte.
Mélységesen fölháborította annak gon

dolata, hogy ezek a lányok szégyentelenül 
kicsapongó életet élnek, habár még ki sem 
nőtt rendesen a fanszőrzetük. Hallotta hí
rét, hogy Lizoanca Greblánál és még ki tud
ja, merre szokott éjszakázni. Mit csinálhat 
ott? Miért is engedné be valaki a házába?

-  Megkezdted már a nemi életedet?
-  Vagyis?
-Vagyis! Elkezdtél a férfiakhoz járni?
-  Mit fáj az neked! — ripakodott rá krip- 

tahangján, állával Felcser felé bökve, mint
egy fenyegetésképpen.

-  Hát pont azt! Mert meglehet, hogy va
lamilyen nemi betegséged van.

A lányok egymásra néztek, s a Felcser 
szájából, akár luxuskocsiból érkező szavak 
hangzatossága által lesújtva elcsendesed
tek.

-  Ez az! -  csípte el a megfelelő pillana
tot Felcser -, nem fetrenghetsz bárkivel és 
bármikor! Mindenféle betegségek vannak, 
melyek belülről emésztenek fel, nem tud
ni, hogyan, s aztán hirtelen feldobod a tal
pad! Kankót, mindenféle gombát, fertőzést,

Doina Ruşti: 1959-ben született a Dolj megyei Comosteni-ben, író, irodalomtörté
nész, számos prózakötet szerzője, műveit több nyelvre is lefordították. Egyetemi ta
nár, Bukarestben él.
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szifiliszt összeszedhetsz, az AIDS-ról nem 
is beszélve, amit ha elkapsz, annyi neked. 
Arra nincs orvosság!

Lizoanca szentül meg volt győződve ar
ról, hogy a nő hazudik, Goarna pedig el
mélkedő képet vágott. Majd akcióba lépett:

-  És mégis hogy derül ki, hogy van-e 
ilyen betegségünk?

-  Megcsináljuk az analíziseket! Mitina 
néni!

A takarítónő máris bedugta a fejét az ab
lakon, mint aki kötelességteljesítésre je
lentkezik.

-  Hozd a táskát, vért veszünk!
-  Nem adunk mi semmiféle vért, eridjen 

a dolgára, né... Asszonyom!
-  S mégis mit gondoltok, hogy tudhat

nánk meg másképp, mi a baja a lánynak? 
Vérből kimutatható az összes betegség. 
Levesznek egy kicsit, egy gyűszűnyit, és el
küldik vizsgálatra, Mihăileşti-re.

-  És mindenféle betegséget meg lehet 
tudni belőle?

-  Abszolút.
A lányok egymásra néztek és eldöntöt

ték, hogy ezt a dolgot is végigcsinálják, bár 
eléggé veszélyesnek tűnt számukra.

A takarítónő be is toppant egy doboz
zal, benne érkötővel, vattadarabbal és több 
egyszerhasználatos fecskendővel.

Felcser elkötötte Lizoanca vékony kar
ját, és megmutatta a benne lüktető lila csö
vecskét:

-  Nézd csak, ebből fogok venni! Hány 
éves is vagy?

-  Tizenegy, de mér?
Felcser nem válaszolt, hanem tekintetét 

hirtelen Goarna felé fordította, és neki is 
feltette ugyanazt a kérdést.

-  Én 16 vagyok -  válaszolta a lány, bizo
nyos lévén afelől, hogy ezzel majd mély be
nyomást tesz rá. Én is adhatok vért?

-  Szóval úgy! Akkor te már egy nagy er
kölcstelen teremtés vagy! -  hányta a sze
mére a nő, miközben a fecskendő magába 
szívta Lizoanca piros vérét annak sovány
ka karjából.

2. Azon a júniusi reggelen, kis idővel az
után, hogy Felcser vizsgálatra küldte a 
vért, Tori kilépett a házból és gondosan be
húzta maga mögött a lemeszelt ajtót. A fo
lyó felől friss fű illata szálldogált. Üres ko
sarával a karján úgy indult útnak, mintha 
komoly megbízatást kapott volna. Az udva
rokon, a pompás nyári nap fényében, gaz
dasági épületek körül matató embereket le
hetett látni.

Az út tetején Petrache alakja körvonala
zódott, aki mintha vezényszóra lépett vol
na ki a kapu elé. Máskor már csak kalapját 
megpillantva is összerezzent volna, most 
azonban nem tűnt egyébnek egy fonnyadt 
szemű öregembernél.

-  Jó reggelt, Petrache apó! -  köszöntöt
te, hagyván, hogy hangjába belecsordo
gáljon minden vele szemben érzett megve
tése.

A férfi egy pillanat erejéig rátekintett, 
ám ez az egyetlenegy pillanat magába fog
lalta a legfontosabb róla szóló gondolato
kat. Hajdanán, valamelyik nyáron tetszett 
neki, s sok éjszakán át jártak gondolatai a 
lány gipsz-szerűen fényezett lábán. Most 
azonban már csak egy hülye vénasszony 
volt. Ahelyett, hogy fogadta volna köszönté
sét, gondolatai súlyától enyhén párás han
gon ezt kérdezte:

-  Hova-hova, Torica, merre igyekszel 
ilyen kora reggel?

-  A francba megyek! Itt né, jövök-me- 
gyek a faluban.

A nő nem állt meg, sőt felgyorsította lép
teit, mintha valahova sietett volna, habár 
semmi dolga nem volt. Szájat tátani indult 
a kertek közé és az út mentén. Igencsak jól 
érezte magát, ha az embereket, azok ruhá
ját, arcát bámulhatta. Az utca szélén, ap
ró léptekkel, Tetves közeledett feléje. Tori 
félszájjal üdvözölte, a tanárnő visszakö
szönt, ám anélkül, hogy ránézett volna. 
Egy picit odébb, a rendelő tornácáról érke
ző fény belehasított, és hirtelen hátrafordí
totta a fejét. Felcser plakettje volt az, egy 
ragyogó táblakorong, színes üveggel kidí
szítve, mely nyomban elkápráztatta az em
bert. Felcser várta, hogy köszöntsék, Tori 
azonban, inkább formaságból, csak bólin
tott egyet.

Az emberek mellette elhaladva szinte 
észre sem vették őt, egyesek ugyan köszön
tek neki, inkább rutinból, mások még csak 
nem is viszonozták a jónapotját.

Cristei háza, féloldalra csúszott feke
te tetejével, leginkább a részeg emberhez 
hasonlított. Az udvaron messziről jól kive
hető volt Florenţa alakja, aki éppen ásott. 
Tori továbbhaladt, mintha nem is vette vol
na észre. Semmi kedve nem volt szóba ele
gyedni azzal a bambával.

Kinyitotta a bolt ajtaját és bekukkintott, 
hogy először lássa, ki van bent. A pultnál a 
fiatal Greblă állt, jobbján pedig, a létra te
tején, Lizoanca ült felkucorodva. Majszolt 
valamit, s közben gyilkosok módjára te
kintett ki szemöldöke alól. Cristelnek iga
za volt, ez a lány rosszul és idejekorán fogja 
végezni. Tori egyből mérges lett, és Greblát 
semmibe véve, nekiszökött unokájának:

-  Mit keresel itt, te nagyszájú, mit csi
nálsz azon a létrán? Hát nincs neked ottho
nod? Nincs anyád, hogy odarakjon dolgozni?

És ahogy Lizoanca onnan felülről lefelé 
bámult, anélkül hogy számba vette volna, a 
nagyanyja kioldotta virágos kendőjét, majd 
két szoros boggal visszacsomózta a tarkó
ján, tovább karattyolva Greblă felé, aki en
gedékenyen mosolygott.

-  Te Ionel, mit keres a lányunk tenálad? 
És honnét van neki pénze cukorkát vásá
rolni? Vagy te adsz neki, valamiért cseré
be...

Lizoanca lassan rágicsálta a csokis kif
lit, melyet alighogy megkezdett, máris ar
ra gondolt, hogy túl hamar el fog fogyni. 
Bosszantotta nagyanyja felbukkanása, és 
fogalma sem volt, hogy milyen baja lehet 
vele, amikor még csak nem is az ő rohadt 
szobájában, hanem Greblă üzletében van
nak. Mióta érzi főnöknek itt is magát?

-  Mit akarsz vásárolni? — szakította fél
be az elárusító, akinek semmi kedve nem 
volt vitába bocsátkozni ezzel a szipirtyóval, 
akit az egész falu végigbaszott. -  Van-e itt 
dolgod, mert ha nincs, tűnés, nincs időm 
cseverészni!

Tori egy doboz gyufát szeretett volna, és 
míg a pénze után kajtatott, Greblă szelíden 
így szólt hozzá:

-  Ingyen adom, csak menj már és hagyj 
engem!

A jobb oldali ablakokon át beszűrődött a 
nyári napfény. Olyan csönd volt, mint egy 
lakatlan faluban. Majd hirtelen kinyílt a 
ház felőli ajtó, s a küszöbön megjelent az 
öreg Greblă behemót nagy teste. Komor 
ember volt, koponyáról elvétve magányos 
fehér, száraz hajtincsek fityegtek alá.

-  Haha, nicsak! Hogy vagy, Torica, ap
jáé? Nem láttalak húsvét óta!

A nőnek láthatóan hízelgett Greblă fi
gyelmessége, úgyhogy ráérősen mesélni 
kezdte, hogy gyufa nélkül maradt, hogy ki 
kellett volna főznie a ruhákat, meg hogy 
tüzet akart rakni az udvaron, a nagy tűzi- 
kutya alatt, és feltehetőleg az összes azna
pi tervét elmesélte volna neki, ha nem sza
kítja félbe:

-  Boldogulsz te, mindig is boldogultál! 
Ilyen tűzről pattant voltál világéletedben!

Amint rápillantott, észrevette még min
dig virágzó ajkait, a szemében pedig az 
összetéveszthetetlen pislákolást, mely 
régi negédes kapcsolatokat hozott felszín
re. Lizoanca figyelmesen nézte ó'ket, mi
közben szájpadlását szívogatta, mely
re feltapadt egy, a kifli szívéből kiszakadt 
csokigolyócska. Talán barátok voltak, gon
dolta Lizoanca a két, láthatóan a boldog
ság rabjává vált öregről. Talán annak ide
jén ugyanazt csinálták, amit ma ő a fiatal 
Greblával. Mindenesetre volt valami közöt
tük, ami egyből eltörölte a nagyanyja iránt 
érzett utálatát. Vajon ki lehet Cristei ap
ja? Csaknem Greblă apó? Vagány is lenne! 
Hogy az unokája legyen meg a fiatal Greblă 
unokatestvére, s akkor nap mint nap be
mehetne a boltba, még álmosan, és akkor a 
fásládából egyszerre két-három csokis kif
lit is kivehetne...

-  Csak megkérdeztem a fiad, mit keres 
ez a mi lányunk nálatok, naponta többször 
is látni lehet, ahogy betér a boltba, hogy 
Ionellel tereferéljen, aki akárhogy is meg
lett férfi, mennyi is vagy, Ionel, mert biz
tosan elmúltál már 35... Az onokám penig 
még csak iskolás, no!

Lizoanca öblös hangján kacagni kez
dett, mire mindenki feléje fordult. Iskola! 
Ez már mindennek a teteje! Ki beszél itt is
koláról? Lizoanca szentül meg volt győződ
ve, hogy nagyanyja még olvasni sem tud. 
Mióta törődik ő az iskolával?

-  Milyen iskola, néni? -  suttogta Ionel is, 
inkább a kislány mély kacagása által ösz
tönözve, akire félt is rápillantani, az öreg
asszony szavai ugyanis eléggé megérintet
ték őt.

-  Ej, Torica, hát akkor szerezz neki fia
tal fiúkat! -  szólalt meg az öreg béküléke- 
nyen, továbbra is úgy tekintve rá, mint egy 
szem cseresznyére.

-  Milyen fiatalok? Ez itt 11 éves, mi a fe
nét beszélsz te ott?

-  Ej, no, hát majd megnő! Hamar megnő 
-  válaszolt lágy hangján és könnyes szem
mel, közben pedig kicsapódott a bolt ajtaja, 
és a nyár fényével együtt berobbant Nuţica. 
Rövidre volt nyírva, mint egy mérges sün, 
és arca, mivel nemrég hagyta abba a für
dést, leginkább egy kiterített viaszosvá
szonhoz hasonlított.

-  Gyere — mondta, fölfelé nézve, 
Lizoancára -, gyere gyorsan, Goarna hív!

Lizoanca lélekszakadva futni kezdett, 
közben a Nuţica által mondottakra fi
gyelve. O sem tudott túl sokat, csak any- 
nyit, hogy Goarnát alaposan megver
ték. Villámgyorsan átkeltek a folyóvízen, 
Lizoanca fél kézzel elkapta a fűz hullám
zó ágait. Goarna véres arccal a kuckójuk
ban feküdt, sírásába hatalmas sóhajok ve
gyültek.

SZENKOVICS ENIKŐ 
fordítása

Doina Ruşti regénye ez év augusztu
sában jelenik meg a budapesti Orpheusz 
Kiadó gondozásában.
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GÁBOS DEZSŐ

Kobold
Egy sötét pincelakásban lakott. A le

eresztett redőnyök közt belopódzó fény
nyalábok megvilágították a billentyű
zeten pihenő' zsírpárnás ujjait. Nehezen 
szuszogott, de azért a hamuzóban ott 
parázslóit a cigarettacsikk. Verejtékes 
homlokát néha egy feketedó' kispárná
val letörölte, majd folytatta a képernyőn 
megjelenő női idomok csodálatát.

-  Kobold! — kiáltotta hirtelen — ezt lát
nod kell!

A csendet megtörte egy nehézke
sen haladó gördeszka zaja. Kisvártatva 
felbukkant az ajtóban Kobold, a gör
deszkán hason fekvő golden retriver. 
Enyhe túlzás lenne azt állítani, hogy 
valamelyikőjük is szerette volna a moz
gást. A gördeszkázás sportját akkor 
vette fel Kobold, mikor lábai már nem 
bírták el saját testsúlyát. A látvány a vi
king gályák haladását idézte, de sajnos 
itt nem volt nagydob, ami az evezőlapá
tok mozgását ritmusra kényszeríthette 
volna. Kobold beevickélt a szoba közepé
re, majd hortyogni kezdett. Ugatni már 
rég elfelejtett, vagy talán nem is tudott 
soha, de megtanulta vadnak nem nevez
hető farokcsóválással kifejezni érzelmeit. 
Ezek többnyire arra vonatkoztak, hogy 
ismét megéhezett.

E két lakó étrendjét a szemközti gyors- 
étterem étlapja könyörtelenül behatá
rolta. Kéthetente egyszer történt meg a 
nagy bevásárlás, ami során a szobában 
található hűtőláda színültig telt hambur
gerekkel. Hitelkártyával fizetett, otthon
ról dolgozott, ügyeit a világhálón intézte.

-  Kobold, láttál te már ilyet? -  kérdez
te tele szájjal, miközben kövér ujjait a 
képernyőnek szegezte.

A képernyőn egy férfi kegyetlenül pró
bálta fejét egy olyan nyíláson keresztül

préselni, ahol az élet során csak egyszer 
bújik át minden élőlény. Csak most kint
ről befele. A látványra Kobold közömbö
sen reagált. Azt a pillanatot is, mikor 
gazdája nevetése kétségbeesett fuldok- 
lásra váltott, egy, a torkán megakadt sa
vanyú uborkaszeletnek köszönhetően, 
csupán azért követte figyelemmel, mert 
várta, hogy leverődik az asztalon talál
ható félig megevett hamburger. Gazdája 
kétségbeesett, kililult arca tehetetlenül 
csapódott a szőnyegbe.

Csak egy hónap elteltével nyitott be is
mét valaki a lakásba. Kobold még mindig 
jó húsban volt.

Utas
Magyarázta, hogy miért jó a tejpor 

meg minden tejtermék a fogaknak, miért 
nem jó a kávé, miért nem jó a cigaretta, 
a kóla és a többi. Fél órán keresztül hall
gattam, majd megkérdeztem:

-  Tudod még mi árthat a fogaidnak?
-  Nem. Mondd, micsoda?
-  Én, ha nem hallgatsz el.
Utána csend következett. Talán meg

sértődött. Nem gond, legalább nem kell 
hallgatnom a szövegét. Megnyugodtam, 
hogy mostmár az útra figyelhetek, de is
mét elkezdte:

-  Tudtad, hogy az odontofóbia, az a fo
gaktól való félelem?

-  Nem. De nem is érdekelt soha.

-  Érdekes pedig. Minthogy az is, 
hogy az első vonalkódot a Wrigleys 
rágógumicsomagolásra nyomtatták.

Erre a kezébe nyomtam egy csomag ci
garettát és azt mondtam:

-  Fogd meg... -  majd hozzátettem -  a 
szád.

-  Há! Te nagyon vicces vagy, de sokat 
tanulhatnál tőlem. Hiszen rengeteget ol
vasok és jó a memóriám. Kevesen tudják, 
például azt is, hogy ha sasorral születtél 
a Római Birodalomban, akkor azt mond
ták, hogy jó vezér lesz belőled. Figyeld 
csak meg, sasorrom van. Jó vezér lennék.

-  A jó vezér a Római Birodalomban is 
tudta, mikor kell hallgatni.

-  Másokra mindig kell. Annyi érde
kes történetet mondanak az emberek. 
Például nemrég az állatkertben elme
sélték, hogy az elefánt az egyedüli állat, 
amelyiknek négy térdkalácsa van. Ezt 
tudtad? Dehogy tudtad.

-  Neked hány térdkalácsod van?
-  Kettő.
-  Akkor innen gyalogolsz.
Azzal félrehúztam, és kinyitottam a ko

csiajtót. Csendben kiszállt, nem mondott 
semmit. Mikor behúztam utána az ajtót, 
nyújtózkodott. Azzal mentem is tovább. 
Megérdemli, hogy otthagyjam. Eleget 
hallgattam a hülyeségeit. Körülbelül két 
kilométer után már bántott a lelkiisme
ret, hogy kiraktam és otthagytam, ezért 
félrehúztam, gondoltam, megvárom. A ko
csi körül sétáltam körbe-körbe. Huszonöt 
perc telt el, míg végre megjelent a kanyar 
mögött. Mosolygott. Örültem, hogy nem 
lett semmi baja. Mikor hallótávolságba 
ért, vidáman mondta:

-  Minden orvos napi harminc perc 
gyaloglást ajánl, hogy megőrizzük az 
egészségünket. Még van öt percem, menj 
előre.

Gábos Dezső: 1989-ben született Marosvásárhelyen. A Kolozsvári Műszaki 
Egyetemen szerzett mérnöki diplomát. Jelenleg szoftvermérnökként dolgozik 
Kolozsváron.
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SÁRKÁNY TÍMEA 
száz év magány

volna vissza, hogy 
vérem ne vigye szívig, 
soha többet -  s az embert 
mégis körbe viszi a lába.

és elhallgatnak akkor mindenek
összemosódik első' és kilencvenkilencedik
a száz már csak ráadás
száradás csorbítja az ajtófélfát
féléves eső' mosdatja az ablaküveget
hámlik a vakolat s vele együtt az emlékezet
szanszkritül vésett pergamenekbe
csomagold az uzsonnát
az ágylábakat feltámasztó
téglákat zúzd porrá majd
szórd rá a zsíroskenyérre
legalább ezt vidd magaddal
habár úgyis megemészted
amit nehezebb molyrágta szövetekbe csavarod
összetéped a megsárgult szélű képeket
tornácról letaszított virágcserepekben
a gennyes talp lüktetése
ezután levágod a szárítókötelet
és nyakadra fonod az emlékezés
kioltásaként s akkor majd
nem nyílik sóvárgó ágyék
nem szülsz többé sír felé guggolva
nem puhul már hús a nyereg alatt
nem lesz több háború
se tél se csend se hó se halál
elmúlást virágzó magnóliafák
vernek gyökeret a magára
maradottak udvarán

soha
i.
ordítottam mint egy gyerek
miközben a karom szorította
nem akartam hogy ne szorítson
szorítása nem fájt soha aztán féltem
már ordítani féltem hogy megharagszik
és abbamarad a szorítás s hogy többé nem szid
nem sírunk nem is néz énrám

II.
bepakolni 
egy hátizsákba 
két utazótáskába 
három dobozba 
tizenkilenc évet

levezetni gyomorgörcs nélkül háromszázhatvan kilométert 
visszanyelni a könnyeidet és a hagyakérozást 
ébren maradni és oldani a háromszázhatvan 
kilométer oldhatatlanságát

soha nem lesz már olyan, mint előtte.

III.
soha többet -  mondtam, 
nem néztem a szemébe, 
mert ugye háromszázhatvan 
kilométer, a telefonba 
súgott sohák először 
varjúkárogással keveredtek, 
majd kezdtek kifakulni, 
dobhártyám erezete 
szívesebben verte

Sárkány Tímea: 1995-ben született Kézdivásárhelyen. 
Jelenleg a kolozsvári BBTE magyar-komparatisztika szakos 
hallgatója.

anyajegy
éreznem kellett a végét, mint megsemmisülésük
elől menekülő állatok, mikor utoljára láttalak,
összetörtén húzódtál meg mellettem,
a kialvatlan másnaposságra fogva mindent,
pedig érezned kellett, hogy ehhez még
csak hasonló sem lesz.
én csak bámultam öledbe csüngő karjaidat
amit anyajegyek sokasága csipkéz.
szerettem volna nem látni arcod
vonuló árnyékát, mert elég volt rá egy pillantás,
s azóta görcsbe rânduit fuldoklás
minden lélegzetvétel, nem segítettél oldani
s kétségbeesésemben elkezdtem
összekötni anyajegyeinket -  ha már másképp
nem tartozol hozzám.
első vonal: zsibbasztó kolozsvári ősz.
főtér, galambok, két lógándozó láb.
(persze, hogy az enyém a tiedhez
képest nevetségesen kicsi,
apró kezeimről nem is beszélve)
második vonal: fellegvár.
ültünk a lépcsőn és az ekphrasziszról
olvastunk, miközben egy turistának
nem épp kinéző nő lefotózott majd
mosolyogva tovább emelte arcunkat,
amit ő már el is felejtett, ki is törölt.
de kívülről elképzelve magunkat
valami végleg belém égett.
a harmadik épp a szülinapod.
bor folyik, majd a sötét számos.
az legalább elnyeli a zokogást
mint éjszaka a reflektorfényt
és hajléktalanokat.
a negyediknél még azt hittem
hetekre bontva fogok emlékezni.
az ötödiknél már csak
cipősarkak kopogása.
a hatodikhoz érve
kigombolt télikabát
egyik ujjábán űr,
másikban bal kezed.
a jobbon elfogytak anyajegyeid.
fennmaradóimba sűrűsödik a magány.

kacsaetetés
végül is ketten maradtunk 
mikor már nem kötött össze egyéb 
mint a borzongató felismerés: 
most jobb mint valaha volt. 
őszinteségbe hajló 
magunkra maradottságunkban 
a fellegvárról leszállva a 
központi park kacsái közé 
múltmorzsákkal etettük őket 
s hogy ne feküdje meg a gyomrukat 
kenyérgalacsinokkal kevertük 
belegyúrva a tagadás gesztusait 
az októbertől júniusig tartó 
mélyzuhanásokat és magasrepüléseket, 
találkoztunk újabb sorokba rendezni 
a már elrendezettnek kittet mert 
az igazságok kacsaetetés közben 
a kötelezettségektől menekülők 
tehetetlenségéből törnek fel csütörtök 
estéken, miközben elhiszik szegények 
a megnemtörténtet már sosem 
lesznek képesek megtörténtté tenni.

K ilometriK
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FERENTZ ANNA-KATA 
Ő . Nemő. Talán
Három út vezet Talán házához. A legrövi

debb épp az egyenes. De a legrövidebb nem 
a leghamarabb, legalábbis Talán fele soha.

Nemő megállt a villanycserepes ház 
előtt, és világítani kezdett, fényesebben, 
mint a legközépső tetőcserép. Talán bosz- 
szúsan húzta szét ujjaival a redőnyt, s mo
gorva pillantását pillantotta ki az ablakon.

-  Várni sem tudtam rá. Túl korán ér
kezett -  zsörtölődött. -  Fogta magát, s 
idejött nyílegyenest — dúlta-fúlta, s nem 
engedte be Nemőt.

Inkább nekilátott elvégezni kulcsfontos
ságú feladatait: morogni, merengni, mar
haságokon mélázni, meg még olyanokat is, 
amelyek nem /n-mel kezdődtek, de ugyan
csak kulcsfontosságúak voltak. Amikor az
tán belefáradt, és egy pillanatra eszébe 
jutott a háza előtt állingáló Nemő, ráné
zett az órájára -  ami szintén régóta csak 
állingált s szomorúan, talán kicsit még 
türelmetlenül is, felsóhajtott:

-  Korán van még. Túl korán.
Hamarosan ismét belefeledkezett a

munkába: mélabúzott, magányolt, mar- 
cangolódott. Aztán megéhezett, s sza
márbőr papucsában áttipegett a konyhá
ba. Édesszájú poéta volt, csak a tollhegye 
volt mindig kesernyés. Nutellás zsömlét 
kent magának. Amikor jóllakott, gondo
san becsukta a befőttesüveget, és lepallta 
a zsömlemorzsákat a ködfehér asztalterí
tőről. A szék alatt lerúgott szamárbőr pa
pucsról megfeledkezve, mezítláb rohant 
vissza íróasztalához (éppen úgy, mint 
akit megszállt a sürgető ihlet).

Már serényen kaparni kezdett volna, 
ám ekkor kopogtak. Talán az ajtóhoz sie
tett. Egy ügyes tollvonással kipattintotta 
a zárat, egy másikkal ajtót nyitott. Ő volt 
az... Kényelembe helyezkedett a szamár
bőr díványon, és elcsivitelte szívhez szóló 
történetét a fárasztó, kacskaringós útról, 
amelyet Talánig meg kellett tennie. Talán 
egy röpke pillanatra a másik két útra gon
dolt, amelyeket közel s távol mindenki is
mer, és szeretetre méltónak találta Őt. 
Édes perceket töltöttek el együtt. Ettek 
mézes mandulát, nutellás kekszet, mar
cipános bonbont, diós perecet, és kiderült, 
hogy Ő mindezeket éppúgy szerette, mint 
Talán. Később együtt meditáltak, morfon
díroztak, mélyelegtek meg ugye mmmást 
is csináltak együtt a kanapén. De egyszer 
csak Őnek mennie kellett. Talán udvaria
san kikísérte a lifthez, aztán gondolataiba 
süllyedt egész az alagsorig.

Visszaült íróasztalához. Némán, toll- 
fosztottan, ihlettelen. Akkor egyszer
re csak -  mintegy megmentésként -  ko
pogtak az ablakon. Az esőcseppek. Talán 
egy gyors tollvonással kipattintotta az ab
lakot. Csepp a tollak közé fészkelődött. 
Meglepetésvendégként üdvözölte Talánt, s

bizsergetve folydogált le libabőrdombocskái 
között. Talán kávét főzött, úgyhogy Csepp 
elkotyoghatta, miként került oda hosszú, 
viharos útja által. Talán most az egyenes 
útra gondolt, s igencsak hízelgőnek talál
ta Cseppet, aki azonban egykettőre felszí
vódott. És ezt most Talán egy cseppet sem 
bánta. Nemő jutott az eszébe, s valami úgy 
kezdte vájni a szívét, mint üres, fekete tol
la a ködfehér papírt.

— Bizonyosan odébbállt — győzködte 
magát, de a kercegés odabenn csak nem 
hagyta nyugodni -  Vagy bőrig ázott, be
tegre fázott...

Talánnak nem volt mersze letörölni a 
párát az ablakról. Odafónn kiégett mind
egyik cserép. Sötét volt, csak az utcalámpa 
világított meg maga körül néhány négy
zetméternyi macskakövet. Talán az író
asztalt az ablak mellé tolta, s csak mar- 
cangolódott a meleg szobában. Egyre 
nagyobb hőség támadt odabenn, fülledtség 
nyomta Talán mellkasát, mígnem való
sággal fojtogatni kezdte a forró levegő, vé
gül öntudatlanul nyitott ablakot. Szeméről 
kicsidenként olvadt le a pára -  a ködfehér 
vakság -, s lassan meglátta odakinn a vi
lágot: Nemő. Nemő volt az az utcalámpa.

Nemő állt odakinn, üvegesen világítva 
meg a ház falát és azt a néhány négyzet- 
méternyi macskakövet. Egyre nagyobb 
hőség támadt odabenn. Odakinn egyre 
fagyasztóbb hideg.

Egyre trópusibb forróság volt odakinn. 
Odabenn egyre dermesztobb hideg.

Tüskevár
A benti dermedtségben jégvirágok fagy

tak Talán tollhegyére. Ettől fogva a teleírt 
papír úgy festett, mint egy korcsolya szán
totta jégpálya. Talán meséit csak télbe 
zárt hőseinek sóvárgása emlékeztette ez
tán nyárra, tavaszra.

Ebben a

„.. .jégketrecben éldegélt Kakt Urszula, 
a száműzött boszorka, aki borzasztóan 
utálta a hideget. Vagyis inkább félt tő
le, de ezért utálta is, gondolom. Odakinn 
örökös tél honolt, s ő sohasem hagyta el 
garzonkáját, sőt még az ajtót sem nyitot
ta ki. A sötétlila függönyöket, amelyeket 
a szorgalmas pókok biztonságosan az ab
lakhoz kötöztek ragacsos otthonaikkal, 
már ha akarta volna sem húzhatta vol
na szét. Nem mert még csak kinézni se, 
mivel attól tartott, hogy akkor jéggé der
medne, s jégszoborként állna aztán, meg- 
mozdíthatatlanul.

így hát nem voltak barátai. Pedig nem 
csak ő lakott a fagy birodalmában. Ott 
volt még a porcelánlány meg a tükrök ré
mei, Etele, a bipoláris társasági remete, 
Lúd Milla és a többiek. Amikor Urszulát 
(költője és) a szám nép száműzte a jégbi
rodalomba, az egész szomszédság barát

ságosan fogadta -  volna... Ha ő kimozdult 
volna garzonjából a központi csokizóba, 
megnézte volna a postaládát, felfedezve 
benne az üdvözletek garmadát, lenyomta 
volna a kilincset, hogy lecsusszanjon róla 
a ráakasztott mikuláscsomag (az örökös 
télben az a jó, hogy bármikor lehet ünnep, 
gondolta Rém Etele, miközben még egy 
karácsonyi képeslapot igyekezett betusz
kolni Kakt Urszula dugig kitömött pos
taládájába). De a boszi a hideggel együtt 
mindenki mást is kizárt lakásából. Félt a 
fagytól, a mozdulatlanságtól, a nehézség
től, jéggé fagyott szíve súlyától. Rettegett, 
amikor kopogtak, s az illem fülön csípte, 
és felszólította, hogy nyissa ki az ajtót, 
beengedve a hófúvást. Még az orrcimpái 
is remegtek, amikor a forró csoki illata 
csábítgatta, hívogatta a kulcslyukon ke
resztül (később egyébként be is tömte a 
kulcslyukat rágógumival). Nem engedett 
semmilyen kísértésnek. Vállalta a keserű 
száműzetést az édes csokoládé kacér ka- 
csingatása ellenére is. Méltósággal viselte 
bűnei következményét.

Annakelőtte Számiában1 lakott.
Sokáig mindenki által nagyra becsült 
számán volt, de hibái túl sokan voltak és 
túl gyakoriak:

Lázadt a számok ellen. Tüntetéseket, 
forrongásokat, forradalmakat szított. 
Kiszámíthatatlankodott és beszámít- 
hatatlankodott. Nem hitt a kancellár
nak, a szám Miss Tikának. Bojkottálta a 
számítógépesítést, a számító számok tit
kos klónozási kísérleteit. Lopott: ellopott 
számos csókot. Nem elég, hogy bujtoga- 
tott, de gyújtogatott is: szemével szeme
ket perzselt, szíveket lobbantott lángra, 
vágyakat gyújtott a legköztiszteletben ál- 
lóbb, legtisztább, legüresebb helyeken.

Ezért a számok kivetették, űzték őt, a 
számok olták és lázták bűneit. És ő nem 
tudott fizetni értük a lopott csókokkal. 
A lopottat ugyanis mindenhol felismerik, 
s a tolvajnak futnia kell.

így lett hát Kakt Urszula számkive
tett. így zuhant számtalan emeletet, 
messzire kerülve a Naptól s a melegtől. 
Szemei nem perzseltek többé, csak szúr
tak, tüskefövénnyel barikádozva el őt a 
külvilágtól. Urszula volt a fagybirodalom 
Csipkerózsikája. Titokban mindig várta, 
hogy jön valaki, aki kifosztja lopott csók
jaiból, ezzel felébresztve a szundító nya
rat.”

Talán pontot tett a mondat végére. Ez 
így olyan szép volt. Olyan reménytelen. 
Nem írta tovább a mesét, csupán gondo
latban mondta ki Kakt Urszula sorsítéle
tét: „Egy ismerős kopogtatásra végül aj
tónyitással felelt. De csak a tél állt a 
küszöbön. Csak a hó jött be az ajtón, s 
az északi szél fújt szembe vele. Urszula 
csakugyan jéggé dermedt, s nem mozdult 
többé (ahogyan nem mozdult azelőtt sem 
sehova, már évek óta tán).”

Talán egy gyönyörű mélyet sóhajtott, 
majd újra bemártotta tollát a porcelán 
tintatartóba.

1 Szám la szigetország Hawaii fölött. Azaz ugyanott 
van, m int Hawaii, csak egy emelettel és 7,5 cm-rel 
közelebb a Naphoz.

Ferentz Anna-Kata: 1995-ben született Sepsiszentgyörgyön. Idén érettségizik a 
sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban.
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V I S K Y  Z S O L T

R e p p e l g e t ü n k  a p á m m a l
(részlet)

Apa, te jobb vagy, mint amilyennek én tudlak.
Anya, te jobb vagy, mint amilyennek én tudlak.
És így, végig, az egész család, én is.
Ezzel kell kezdeni mit lehet ezzel.
Jelent vagy nem jelent, 
valamit bármit,
jövel már szentlélek és kezdd el.

*

Most én vagyok az apám. Bocsánatot szeretnék kérni egyért s 
másért.
Bekavar egy kicsit, hogy minden ember mást ért
azon hogy bűn, hogy bocs, hogy bánom,
s hogy meddig éri meg nekem itt magam megaláznom,
arra ugye senkinek mércéje nincsen,
ne is jöjjön mércével más nekem, csak az Isten,
jó magasra tetted Uram, én meg, nézd meg, itt lenn
ugrálok egy helyben, s mire közelednék hozzá,
azon kapom magam, hogy csak távolodom tőle,
de minden erőmmel, semmi erőmmel
azon vagyok, hogy ne járjon át a kába gőgje
a bűnök és az elrontások belátásának,
s ne fusson szét ereimben sértődöttség-méreg
most, hogy végre egyért s másért bocsánatot kérek.

*

Bocsánatot kérni mire jó kérem,
mire jó a sok kis elcseszés,
az elrontás mire jó -  így mondanám apámnak,
édesapámnak -  így mondanám szépen,
mire jó.

Visky Zsolt: 1988-ban született Marosvásárhelyen. Leg
utóbbi kötete 2013-ban jelent meg (Visky Zsolt -  Gábor 
Zsófia: Történetvigyázók, Műút-könyvek, Miskolc). Jelenleg 
Kolozsváron él.

*

És arra is törekszem (nem gyáván s nem bátran),
hogy a megbocsátást ne úgy prezentáljam,
hogy ez itt egy lehetőség: heló, itt van, felkínáltam,
kezdjél vele valamit, vagy ne kezdjél, én továbbáltam,
s azt is tudom, tudom, tudom,
elfelejtem, észbejutom,
emlékeztetőt hagyok a belső vakablakban
arról, hogy a másik ember totál szabad abban,
ahogy ahhoz viszonyul, hogy bocsánatot kértem,
és lehet, hogy nem értem, hogy számba vesz vagy mért nem,
de szabad, és a szabadságát nem én garantálom,
hanem csak úgy van neki, semmi/mindenáron,
elvárásnak nyoma sem lehet tehát bennem,
bár rohadtul tiltakozik bennem itt a jellem,
s rászorulni is rohadtul elviselhetetlen,
rászorulni arra, hogy a másik nekem megbocsásson,
kiszolgáltatottnak lenni, Istenem, azt hogy utálom,
s van úgy, hogy nincs semmi, elrontottuk, ennyi,
s van úgy is, hogy lesz valami, és ha ebből lesz valami,
az nem azért lesz, mert én bocsánatot kértem,
bár ahhoz, hogy valami, legyen ebből valami,
az is kell, hogy én most, kell-e az, hogy én most,
mit tudom én, mi kell ahhoz,
s mire jó, hogy itt elragoz-
gatok ilyen szavakat ritmusokba szórva,
annyi szent, hogy könnyebb így beszélgetni róla,
nyíltan, na persze, férfival a férfi------
Nem tudom, hogyan kell bocsánatot kérni.

UGRÓN NÓRA

hangtalan sellő
két hónapja írtam neked verset 
sellővel és kisgyerekkel 
aki a terasz alatt kutyázik 
pedig akkor még nem tudtam 
hogy mennyire szereted a kutyákat 
néha féltékeny vagyok 
amikor róluk beszélsz

én csak rólad 
akarok beszélni 
és ehelyett üres papírok 
word dokumentumok 
madárkölykök és hableányok 
töltik be a teret 
amiben te kellene legyél

Ugrón Nóra: 1994-ben született 
Kézdivásárhelyen. Jelenleg a kolozsvári 
BBTE magyar-finn szakos hallgatója.

te meg a tér 
absztrakciók 
a versírónak is 
mondok inkább 
kékfüggönyös szobát és 
régi szegekkel televert falat 
vagy játszóteret a konyhaablakba 
kékpikkelyes néma lényeket 
mert az én sellőim nem énekelnek 
azt hiszed szörnyű a hangod

a te projekciód
ebben a valósággal megegyező' 
térkonstrukcióban 
a képzelet által felhalmozott 
ködképek raktárában 
földön heverő sörösdobozok 
chipses zacskók, netflix 
popcorn, véget nem érő nappalok 
mosómedvés ágynemű foltjai 
és vér
meg a zuhanyzó ezüstös pikkelykéi 
három heti mosatlan és 
három hetes penészes puncs 
hullámzó kék függöny és

kék hajszálak a bugyimban 
meg persze sellők és madarak 
közt te a csend vagy 
a több száz kilométerre tőlem 
létező tárgyak képzeletben 
fel nem emelhető képei alatt 
levő némaság

amiről még hangtalan sellő 
metaforában sem lehet beszélni 
ezért halmozom köré a 
különböző színű, szagú 
és formájú emlékeket 
beburkolom hogy leírhassam 
a csomagolást

a te csendedben
ott van a raktáram minden egyes 
darabjának lenyomata 
de ez a hangtalan vagy néma 
vagy csend
melyik szó jelölhetné pontosan ? 
kicsi és törékeny
ha kellékeim nélkül beszélnék róla 
megszűnne önmaga lenni
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SZŐCS ISTVÁN

Idegenimádat 
mint önimádat
„Hős kell nekem, ő, ki
déli verőben nézi a rémet”

(Kosztolányi)

Előbb három kis történet, részben már 
használtak.

Egy. Úgy jó húsz évvel ezelőtt, a ha
todikos iskoláslány hangoskodva meséli 
barátnőinek: képzeljétek, az osztályunk
ban vannak ketten, akiknek egyáltalán 
semmi, de semmi külföldi holmija nin
csen; mindenki nagyon lenézi őket ezért, 
mondja; és áthatóan vigyorog. Érdekes, 
a „vigyorogni” ige nem alkalmazha
tó tárgyas igeragozásban: mondhatom, 
hogy nevetem, kacagom, röhögöm őt, de 
nem mondhatom, hogy vigyorgom őt. 
Megmosolyoghatom ugyan, de nem meg
vigyoroghatom. A vigyorgás, ügy tűnik, 
magamról és magamnak szól; tulajdon
képpen az önkielégítés egyik módja.

Kettő. Egy autócsárdában a hangszó
ró valamilyen metál, blues vagy hasonló 
zenét harsog. Bejön szakadt, piszkos öl
tözékben egy napszámosnak látszó, „öre
gedő” férfi. A pincér a zenét átváltja va
lamilyen magyaros-operettes zenére. 
Az újonnan jött ordítani kezd, veri és rug
dossa a pultot, azonal kapcsolják vissza. 
Azt hiszi, miatta vitték át más állomás
ra! A pincér később vigyorogva mentege
tőzött: ő unta volt meg az előbbi vacakot...

Három. Negyven felé közeledő kö
zépiskolai magyar szakos tanárnő, reg
gel héttől este hétig tanítványai dolgo
zatait javítja. Este hét után arra kéri a 
taxisofőrt, csavarja a rádió gombját egy 
számomra ismeretlen állomásra. Azért 
szereti csupán ezt az egyetlen állomást 
hallgatni, mondja, mert ezen sohasem 
szoktak magyar szövegű dalokat közvetí
teni, s mintha valami sötét érzékiség szi
szegne a hangjában... Apja, anyja ideha
za jónevű, elismert magyar filológusok. 
Két év múlva apja meghal, ő hazajön a 
temetésre, Kolozsvárra. Miután vonatja 
visszafelé csak másnap reggel van, oda
adom neki egy lakás kulcsát, melynek 
gazdái éppen elutaztak valahova.

Éjfélkor szipogva telefonál: Mit csinál
jon? A lakás minden helyiségében min
den villanyégő magától felgyulladt! -  
Nincs mit csinálni, feleltem, esetleg oltsa 
el őket. Ez is történt.

Annak idején megmagyaráztam neki: 
egy nyelv nem akkor hal meg, amikor már 
nem írnak rajta házifeledatokat, hanem 
amikor már nem énekelnek rajta...

Más népeknél is fellép időnként 
ilyen idegenimádat, de nálunk tá r
sul ehhez egy különös kísérő jelenség. 
Amennyire rajong a más népből jött ide
genekért, annyira ki nem állhatja a sa
ját fajtájabélit, ha az másvalahonnan 
került oda! Akkor az már gyüttment, és 
nem győzi ócsárolni!

Szerintem ez a jelenség, akármilyen 
meglepő, archaikus jelenség; azt ábrázol
ja egyrészt, hogy az illető népség (etni
kum?) tagjai minden áron jobban akar
nak élni, és ezért, ösztönösen is, kapva 
kapnak minden újdonságon, ami esetleg 
más életlehetőségeket is megnyit előt
tük! Másrészt, a nagyon régiséget az 
jelzi, hogy az életben a hozzá hasonlók 
-  a legveszélyesebb riválisai. Esetleg sa
ját rokonai. A kezdetekben, úgy látszik, 
ugyanaz volt a helyzet, mint majd a vég
nél is lesz: „kevés a fóka, sok az eszki
mó!” (Madách).

S ami feltűnő, valamely nép vagy nem
zet nem minden rétegére vagy csoportjá
ra vonatkozik ez egyaránt. Például úgy 
képzelem -  s remélem, nem fogok nagyon 
mellé -, ez lehetett jellemző a hajdani 
kelta népekre is. Bámulatos, hogy meny
nyien elhagyták például az eredeti anya
nyelvűket, a bohémiak (Csehországban), 
bajorok, belgák, galíciaiak, aztán főleg az 
írek és a skótok! Noha elhagyták nyelvü
ket, annál jobban ragaszkodnak életstí
lusukhoz, „allűrjeikhez”, sőt, mint a skó
tok, viseletükhöz is.

Rájuk vall a Galícia, Galac név, 
s hasonlók. Egyes román néprajzo
sok szerint az avasi románság is kelta 
gyökerű! És árulkodnak róluk népetimo
lógiák is. Például Szerbia közepén van 
egy nagy síkság, amit valaha magyarul 
Rigómezőnek hívtak. Eredetileg keltá
ul ez a riga azt jelentette, hogy „király”. 
Lásd pl. a latin rex, regis megfelelést!

Mindenesetre, mint az észak-moldvai 
Jász” és a délmoldovai székely nyomok 
elárulják: a „fekete” magyarság volt az, 
amely leginkább hajlott a nyelvcserére; 
ezzel kapcsolatos az a jelenség, hogy ná
luk a rokoni összetartozás a legkevésbé 
erős! Két nyomasztó személyes tapaszta
latom is van. Most csak a „kisebbik ese
te t” írom ide.

Egy ízben Kolozsváron valamilyen há
zi sonka ügyben a hentesek között kel
lett szétnéznem, s felfigyeltem egy rit
ka székely családnévre, amelyet apám 
nyárádmenti falujából is ismertem. 
Megkerestem a műhelyében, összeismer
kedtünk. Valóban szemben lakott valaha 
nagyapámékkal, s még arra is emléke
zett, hogy milyen jó vackor (körte) ter
mett az udvarán. Élmondta, hogy tíz (!) 
éves korában a szülei elszegődtették ide 
Kolozsvárra mészárosinasnak. És azóta 
eltelt hatvankét esztendő, és e hosszú idő 
alatt otthonról egyetlenegyszer sem láto
gatták meg, sem levelet, sem csomagot, de 
még üzenetet sem kapott! Testvérbátyja 
később országosan ismert funkcionári
us, kb. miniszteri rangban, szintén nem 
érdeklődött soha iránta. És maga? -  kér
deztem. Én? Én akkor minek?

Érdekes, hogy ezzel szemben a magyar
ságnak az a sokkal-sokkal vékonyabb ré
tege, amely a Szotyori-féle táblázaton a 
„vörösek” (illetve fehér alapú vörösek) kö
zé tartozott, a hajdani közép-nemesség, 
rossz felhangú szóval „a dzsentri”, meny
nyire szilárd rokoni „rendszerekben”, cso
portszerkezetekben élt! A legtávolabbi 
oldalágakig számontartották egymást, 
és nem volt az a negyedízigleni unoka
öcs, akit adott esetben be ne tudtak vol

na dugni valamilyen állásba! Lám, ez 
volt az „urambátyám” sokat kárhozta
tott „országa”! Amelyben Zolnay László 
szerint az Isten is csak Bandi bácsi volt! 
Ezek ősei lehettek azok, akiket a króni
kás Árpád nemesei néven ta rt számon. 
Annakidején négyezer családra volt te
hető a létszámuk, és túlságosan sohasem 
szaporodtak el, mert ők viselték min
dig a hadakozások fő terheit. A mohácsi 
vész előtt tizenhárom-tizennégyezren le
hettek, mármint a családfők; ami talán 
legtöbb nyolcvanezres lélekszámot tehe
tett ki. A magyarországi társadalombí
rálat (és történelemkritika) az utóbbi két 
évszázadban főleg e réteg ellen irányult, 
felvilágosult, baloldali liberális körökből 
egyaránt ők „a” Patópálok, zsorszívűek, 
ázsiaiak, ugyanakkor, a történelem ré
széről (pl. 1848—49) őket érik a legsúlyo
sabb csapások. Nem csoda, hogy később 
köztük terjed leginkább az infrastruktú
ra-hiányos urizálás. (Fenn az ernyő, nin
csen kas.) Ennek egyik tünete egyrészt 
a sok idegen név: Polixénia, Beatrix, 
Blanka, Bernadett, Evelin, Andrea, 
Erika, Petra; nem él már egy Kati sem! 
— jajdul fel az író —, másrészt időszakon
ként ők támasztják fel a történelmi ne
vek divatját: Szabolcs, Botond, Álmos, 
Emese, Kincső stb. Sajátságos, hogy e ré
teg allűrjei, urizálása vagy kedvenc szó
rakozásai (pl. a népszínmű és a Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül) a magyaror
szági németség asszimilációjára nagy su- 
gallatos hatással volt, talán ezért is gyű
lölik sokan annyira!

Ám a szkítalelkületű -  szakadatla
nul, szenvedélyesen intrikáló -  tömeget 
ma már nemcsak ők teszik ki. Tán tizen
öt éve, a budapesti Székely Kör rendezé
sében előadást tartottam a székely tör
ténelem nehéz, érthetetlen jelenségeiről. 
Egy nyomasztó példához folyamodtam a 
történelmi előzmények közül. A hajdani 
szkítáknál szokásban volt, hogy az ural
kodó, a hatalom körül sündörögve, igye
keztek eláztatni, megfúrni rokonaikat. 
Ha elég kitaróan művelték, a király vé
gül is lefejeztette az illetőket, és fejü
ket nekik ajándékozta. Ok pedig azt be- 
aranyoztatták, és az övükre, nyergükre 
akasztva viselték. Minél több ilyen ré
mes diadaljelvényt rázogattak, annál na
gyobb volt a tekintélyük.

E szokást azonosítottam a mai, fő
leg pesti fúrásmániával és a szenvedé
lyesen lekicsinylő szokásokkal, s féltem, 
hogy lehurrognak. Ám nem ez történt: 
előadás után lapogatták a hátamat, a 
vállamat, hogy hát bizony, bizony -  ez 
van! Majdnem mindnyájan ilyenek va
gyunk, ma is! Móricz Zsigmond írja va
lahol, hogy a magyar ember azért tudja 
elviselni a történelem szörnyű évszáza
dait, mert láthatta, hogy a szomszédja 
háza is ég! Mégsem a káröröm az erőfor
rás, hanem ez a kettősség, hogy egyszer
re tud csökönyösen maradi és lelkesen 
újdonságvadász is lenni. E lelki össze
tettség titkos szoftverjeit a magyar nyelv 
őrzi, például az ősszavak kettős vagy ép
pen ellentétes jelentésével. (Például va
lamit szétszórunk, de máskor összeszo
rítunk, Zweisinn der Urwörter, lásd. S. 
Freudnál is!)
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AMBRUS LAJOS

Csávossy 90
Csávossy György kilencven éves. 

Aligha találni a magyar irodalomban 
nála elokvensebb példát, amely ennyi
re fényesen bizonyítaná az irodalom 
(költészet) és az őt létrehozó dionüszo- 
szi szellem iker-csillogását. Poézis és 
bor, költő és borász, mint az archaikus 
mesékben, kéz a kézben, az aranykor 
igézetében.

Természettudományos érdeklődé
se a teremtő szellem legmagasabb 
pontjaiig lendíti; hosszú pályáján ta 
nár és kutató tudós egyszerre, eu
rópai hírű borász s nem mellesleg 
jónéhány ígéretes új szőlőfajta létre
hozója.

Életművében páratlan harmóni
ában simulnak össze a verses köl
tői művek és a szigorúan szaktu
dományos munkák: szakkönyvek, 
verseskönyvek és színművek egész 
sorát adta ki. Kétségtelenül ő az er
délyi borászok pápája -  nem találni 
ma Erdély-szerte olyan borászt, aki 
valamilyen formában ne az ő tan ít
ványa lenne. Tanította Csombordon 
vagy a Sapientián, esetleg „terepen”; 
szőlőben vagy pincében, vagy labor
ban, borbírlatokon és versenyeken és 
egyéb tanácsadásokon; magam is tu 
dom, hogy a gazdák Avasaljától, a 
Szilágyságtól, Érmelléktől, Bihartól 
Besztercéig, Enyedtől, Gyulafehér
vártól Dicsőszentmártonig minden
felé őt emlegetik. Magyarok, de lát
tam, románok és szászok is. Ismert 
és nagyszerű borászok több nemzedé
ke került ki a kezei alól -  egészen ki
vételes iskola az övé. Pedig „csupán” 
Csombordon, a mezőgazdasági líce
umban dolgozott 1953-tól nyugdíjazá
sáig -  közben szenzitív, finom nyelvű 
verseskötetek és sok helyütt bemuta
tott színművek írójaként a Kemény
kastély pincéjébe hozzá já rt kóstolni 
szinte az egész erdélyi írótársada
lom. (O maga különben is Csombordot 
az erdélyi borvidékek koronagyé
mántjának tartja.) Állandóan újat 
keres: egyszerre ötvözve a helyi ha
gyományt és a kísérletező kedvet -  
szerényen beszél saját keresztezései
ről, a rozé Alkonyról, a Közép-Erdély 
legjobb vörösborának bizonyuló 
Herkulesről vagy a bodzavirág illatú 
fehér Nauszikáról.

Legjelentősebb, egyben pótolhatat
lan munkája a Jó boroknak szép ha
zája, Erdély című, az erdélyi szőlé
szetet és borászatot a kezdetektől a 
változásokig feldolgozó nagymono
gráfiája. Páratlan mű -  minden dű
lőtörténete, fajtatörténete nem csu
pán szakmunka, hanem néptörténet, 
tájtörténet, szellemtörténet és hal
latlan dokumentáció, amely a fajták

tól és a rég meghalt erdélyi borászok
tól, Vajda Dánielen át Paget Jánosig és 
Fekete Pálig mindent és mindenkit is
mer; ahogy szinte minden kortárs bor
termelő gazdát számon tart. S a nagy 
borvidékek, Arad-Hegyalja, Erdélyi- 
Hegyalja, Küküllő-mente mellet a tá
volabb esőkre is figyel. Az egész mű: 
a vállalkozás arányai, mélysége, kul
túrtörténeti értékei, páratlan szakis
merete a régi, nagy erdélyi tudósok is
koláját idézi. Az évtizedekig gyűjtött 
munka a huszadik századi nagy szel
lemek, Kelemen Lajos vagy Szabó T. 
Attila nagy munkái mellé tehető telje
sítmény.

A költő érzékenysége és nyelvi ereje 
átüt a „szakirodalmon” -  nem törőd
ve a divatozó borírói tolvajnyelvvel, 
impresszióit költői mezbe öltöztet
ve magyarul közli. Szeretem „borisz- 
sza szótárát” s az efféle meghatározá
sait: bakmacska- vagy poloskaszagú 
a fiatal Sauvignon, fekete csucsor 
ízű a Cabernet, a tűzkő csiholásánál 
érezhető pörkölt szagra emlékezte
ti a Sauvignon blanc. És savanyúcu
kor ízű a Leányka, az Olaszrizling a 
szentjánoskenyér ízét idézi. Vagy a 
Szürkebarát, amely különben a sült 
döblecre (sütőtök) emlékezteti, végső 
összegzésében számára olyan, mint 
a költők közt Arany János. Öröm tá r
saságában a bort kóstolni és róla be
szélgetni -jusson is eszünkbe, hogy a 
bor nem részegítő ital, inkább az is
tenek ajándékaként eminens kultú
ra, amely minden évben új életre kél. 
Vagy még ennél is több: művészeti al
kotás. Mint a vers, a fennkölt pillana
tok ajándéka.

„A kedvembóí mindenkinek ad
tam, / mindenkinek, ki velem ácsolt.” 
Finom toll, természeti, dionüszoszi vi
lágkép, sztoikus költészet s a bor el
mélkedést segítő lelki inspirációi. 
Kívánjuk, hogy Csávossy Gyurka bá
tyánk még sokáig dolgozhasson köz
tünk, s hogy öregkori lírájának, te
remtő költészetének gyümölcseit 
élvezhessük. Isten éltesse őt!

MARKÓ BÉLA

E rdélyi bor

A kilencvenéves Csávossy Györgynek

Hány hegyróí, hány dombról, 
szétnéztél Csombordról, 
s láthattad, mi lesz a 
rossz borból, jó borból,

mi lesz a napfényből, 
mi lesz az esőből, 
agyagból, márgából, 
mi lesz a szőlőből,

nyári tűz, őszi fény 
miképpen gyűl benne, 
ördögnek kénköve,
Istennek türelme,

tűz volt a hordódban, 
fény volt a versedben, 
egy Királyleányka 
táncolt a lelkedben.

Sok ez a kilencven?
Sok ennyi esztendő?
Lehet, hogy nagyon sok, 
mégsem elegendő,

báróság, költőség, 
s emberség főképpen, 
szunnyad még friss hajtás 
vén szőlőtőkében,

aszályt vagy jégverést, 
sok mindent megértünk,
Tramini, Bakator 
vére hullott értünk,

vérvörös Cabernet, 
illatos Muskotály 
hasznosabb volt, mint az 
enyedi ispotály,

s hát még a Plébános, 
mennyei áhítat 
egészen átitat, 
amikor megittad.

Rossz borból idővel, 
te tudod, ecet lesz,
Isten is, ördög is 
kiköpi: nem kellesz!

Jó borból óbor lesz, 
édes is, nehéz is,
Istennek, ördögnek 
bizony még kevés is,

még újabb hordóval 
kellene belőle, 
hátha a teremtő 
részegebb lesz tőle,

s hátha majd irántunk 
a kedve felderül: 
verset írt s bort küldött 
Csávossy Enyedrül.

------ HELIKON--------------
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Beszámoló a 14. Transilvania Nemzetközi 
Filmfesztiválról

A TIFF megérett 
a személyi igazolványra
Vagyunk jópáran, elszánt, régi TIFF- 

járók (a román fesztiválszleng „tiffar”- 
nak hívja az ilyet), akik emlékszünk még 
azokra a kezdeti évekre, amikor a kolozs
vári filmszemle meghitt, már-már csalá
diasán belterjes intézmény volt, a részt
vevőket pedig egyfajta cinkosságérzet, a 
felfedezés öröme kötötte össze. Ehhez ké
pest az elmúlt években alaposan megvál
tozott a TIFF arculata: Kolozsvár legke
lendőbb kulturális „exportcikkévé”, és 
nemcsak Erdély, hanem egész Románia 
legnagyobb filmfesztiváljává vált -  és jó 
úton van afelé, hogy a közép-kelet-euró- 
pai filmes megarendezvények sorában 
felzárkózzon Karlovy Vary és Szarajevó 
mellé. Nem vagyok a statisztikák nagy 
barátja, de a számok alapján a TIFF idei, 
tizennegyedik kiadása rekordokat dön
tött. Akik kiütést kapnak a számadatok 
felsorolásától, nyugodtan átugorhatják a 
következő bekezdést.

Tehát: az idei szemlén 223 filmet vetí
tettek le, 60 országból, ezekre 73 000 né
ző vett jegyet (tízezerrel több, mint ta
valy), az össznézőszám meghaladta a 110 
000-et, a fesztiválon 850 szakmai meg
hívott vett részt. Akármit is gondolunk 
a statisztikákról, ezek nem elhanyago
landó számadatok. A fizetős jegyek és az 
össznézőszám közti különbséget egyéb
ként — az akkreditált újságírók és egyéb 
meghívottak hadán kívül -  az okozza, 
hogy több helyszínen ingyenesen lehetett 
megtekinteni a filmeket: ezek jellemzően 
szabadtéri helyszínek, mint a már bejá
ratott Monostor Open Air, a Filmraktár 
vagy a TIFF Campus, amely Kolozsvár 
diáknegyedében igyekezett bevonza- 
ni a többnyire ifjú nézősereget. Emellett 
koncertek és egyéb járulékos kulturális 
programok várták az érdeklődőket, Cine- 
Piscina névvel még úszómedencei vetí
tést is tartottak, a főtéren pedig javában 
üzemelt a TIFF Lounge, a maga kényel
mes heverőivei, ahol sajtótájékoztatók és 
beszélgetések zajlottak, itt cserélhettek 
eszmét a „szakmaibb” érdeklődésű fesz- 
tiválozók és sajtosok például a Magyar 
Nap meghívottaival, Mihai Chirilovval, 
a TIFF művészeti igazgatójával (ő az, 
aki évről évre összeválogatja a kolozsvá
ri filmszemle kínálatát, ami szinte em
berfeletti feladat, nem tudom elképzelni, 
hogyan csinálja) vagy az idei nemzetkö
zi díszmeghívottal, Nastassja Kinskivel.

Itt azért álljunk meg egy pillanatra, 
mert ez utóbbival nem egészen. Kevés kí
nos pillanata volt az idei fesztiválnak, a 
legkínosabb viszont magához az életmű
díjashoz kapcsolódik. Nastassja Kinski a 
Tess című Polanski-filmben kezdte nem
zetközi karrierjét, a retinánkra (leg
alábbis az enyémre) mégis Wim Wenders 
Párizs, Texas című opuszának híres peep- 
show-jelenetével égett rá, ahol szőkén és

bolyhos piros pulóverben ejtette rabul a 
férfiszíveket (elsősorban a nézőkét). Nos, 
az egykori ikon azzal kavart kisebbfaj
ta botrányt, hogy -  minek után a meg
hirdetetthez képest több napos késéssel 
érkezett a kincses városba -  a sajtóbe
szélgetésen nehezen értelmezhető mó
don viselkedett, és mintegy húsz-huszon
öt perc után megunta az egészet, nemes 
egyszerűséggel kisétált a sátorból, azzal, 
hogy talán még visszajön, de nem biz
tos — a találkozó mellesleg egyórásra volt 
ütemezve. Node spongyát rá, nem lehet 
mindenki Catherine Deneuve, aki franci
ás eleganciával csavarta annak idején az 
ujja köré „tiffárok” tömegeit.

A TIFF
eszeveszett meséi
A TIFF ereje leginkább abban áll, hogy 

egy kicsit képes kizökkenteni az időt: 
mint minden igazán jó fesztivál, megvan 
a saját ideje, saját „lélegzete”, és hangu
latával meg kínálatának invenciózus jel
legével még a harcedzett mozilátogatókat 
és filmrajongókat (mint amilyennek, né
mi szerénytelenséggel, e sorok írója is ér
zi magát) kimozdítja a szokott kulturális 
komfortzónájukból. Azoknak a filmeknek 
a jelentős része, amelyek megtekinthetőek 
a TIFF-en, semmilyen formában nem jut 
el hozzánk: néhány nemzetközi fesztivál
sikert (ezek többnyire a Szupernóva szek
cióban kapnak helyet) vagy a kurrens ro
mán és magyar filmeket leszámítva az 
itt levetített filmek többsége nemhogy 
moziforgalmazásba nem kerül nálunkfelé, 
de még a legalitás határán mozgó inter
netes letöltőoldalokon sem hozzáférhető,

a televíziók ingerküszöbét pedig végképp 
nem éri el. (Szerencsés esetben pár filmet 
épp a TIFF hatására vásárolnak meg a ro
mániai forgalmazók, azokat később mű
sorra tűzik a kolozsvári mozikban — így 
sikerült megnéznem utólag például a fesz
tivál nyitófilmjeként vetített spanyol-ar
gentin Eszeveszett meséket)

A világnak ebben a szegletében élő em
ber -  legyen bármily nagy filmértő — vi
szonylag ritkán néz mondjuk indonéz kí
sérleti filmet, kenyai thrillert, hondurasi 
vígjátékot vagy tajvani bosszúpornót, ez 
-  már csak gyakorlati okokból is -  nem 
része a mindennapoknak. A TIFF ide
je alatt azonban lelkileg és mentálisan 
is ráhangolódunk a különös, nem szok
ványos, kifejezetten idegen vagy épp ext
rém filmélményekre, és ehhez idomul 
a befogadókészségünk is -  mindaddig, 
amíg, a ráfordítható időmennyiségtől és 
teherbíró képességtől függően, filmmér
gezést kapunk vagy sem. A TIFF arról 
is igyekszik gondoskodni, hogy ne unjuk 
meg túlságosan a struktúráját: minden 
évben van egy vagy több új tematikus 
szekció a már megszokottak mellett, idén 
ilyen volt a rendszerváltáshoz kapcsoló
dó történeteket bemutató 25 év után vagy 
A szavak feleslegesek elnevezésű szekció, 
amely párbeszédeket, emberi beszédet 
(majdnem) teljesen nélkülöző filmalkotá
sokat gyűjtött össze.

Magyar idő szerint
A TIFF persze -  a fókuszba állított, 

meghívott országok mellett, ezek idén 
Argentina és Norvégia voltak -  tovább
ra is a friss román filmtermés elsődle
ges bemutatóhelye maradt. És részben a 
magyaré, tennénk hozzá, hiszen a fesz
tivál állandó programjai közé tartozik a 
Magyar Nap megszervezése, a legújabb 
magyar filmekkel. Az elmúlt egy-két év
ben -  a korábbi esztendők finanszírozá
si holtszezonja után -  a magyar filmipar
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ismét beindult, sorra készülnek minő
ségi és sikeres magyar filmalkotások, a 
probléma csak az, hogy az idei felhoza
tal nagy részét már valamilyen formá
ban bemutatták korábban Erdélyben is 
(főként a tavalyi Filmtettfeszten), Pálfi 
György Szabadesésé tői a lassan generá
ciós kultfilmmé váló Van valami furcsa 
és megmagyarázhatatlanon át A berni kö
vetig. Kivétel azért akadt, mint Hajdú 
Szabolcs rég várt Délibábja, ez a sajátos 
atmoszférájú hortobágyi western-dráma, 
a Jarmusch-színész Isaach de Bankóiéval 
a főszerepben -  és bár sokan reményked
tek, hogy a friss cannes-i nagydíjas Saul 
fiát is sikerül elhozni az utolsó pillanat
ban, ez idén nem jött össze (pedig a fesz
tiválszervezők, saját bevallásuk sze
rint, erősen pedáloztak érte, már csak a 
film kolozsvári mellékszereplője, Molnár 
Levente kedvéért is).

Mindezért azonban kárpótolt a TIFF 
egyik csúcseseményeként heharangozott 
Kertész Mihály-némafilm, A tolonc jubi
leumi díszvetítése (100 évvel ezelőtt mu
tatták be először), a Kolozsvári Magyar 
Operában, nagyzenekari kísérettel. Bár 
a néhány éve újrafelfedezett és resta
urált alkotásnak nem ez volt az „ősbe
mutatója” Kolozsváron, mert a tavalyi 
Filmtettfeszten már vetítették, a széle
sebb, román és nemzetközi nagyközönség 
mégis most láthatta először, teljes pom
pájában. Az pedig, hogy az utóbbi évek
ben a TIFF felfedezte magának a kolozs
vári magyar némafilm Janovics Jenő-féle 
aranykorát (a tavalyi Mentsük meg a 
Filmraktárt kampánynak hangsúlyos 
eleme volt „Jenövics” munkásságának 
felmutatása), és igyekszik azt beemel
ni az erdélyi, illetve összromániai kultu
rális örökség megőrzendő és ma is érvé
nyes hagyományai közé, mindenképpen 
üdvözlendő fejlemény. És ha már magyar 
jelenlét, arról se feledkezzünk meg, hogy 
a helyi filmek versenyét idén Bán József 
Kelj fel és járj című munkája nyerte.

A TIFF ellenpontjai
Mint jeleztem korábban, a TIFF kí

nálata rendkívül sokszínű és heterogén, 
nincs egy tematikai vagy stiláris-eszté- 
tikai „fősodor”, amelyre fel lehetne fűz
ni a fesztivál programját. Az viszont bi
zonyos, hogy Chirilov nem ódzkodik 
beválogatni olyan filmeket, amelyekről 
az „extrém” jelző juthat eszünkbe: az íz
lésbeli, morális, politikai vagy egyéb ha
tárokat feszegető alkotások masszív je
lenléte a szemle egyik védjegyévé vált. 
Ezek az összetevők egyszerre találhatók 
meg Agustí Villaronga Üvegkalitkában 
(Tras el cristal) című 1986-os filmjében, 
amely azért kerülhetett most a kolozsvá
ri közönség elé, mert a katalán filmren
dező volt idén a 3X3 szekció egyik vendé
ge (a másik kettő a norvég Bent Hamer 
és az izraeli testvérpár, Ronit és Shlomi 
Elkabetz volt). Önkényes persze pont 
Villarongát kiemelni, de egyrészt ekkora 
kínálat mellett nemigen tehetnénk mást, 
másrészt pedig az ominózus film min
denkiben mély nyomot hagyott, aki vette

G rím u r H ák o n arso n : Kosok (Hrútar)

a bátorságot, hogy megnézze. A történet
ről nem kívánok túl sokat elmondani, le
gyen elég annyi, hogy egy Mengele-szerű 
náci orvos áll a középpontjában, aki a kí
sérletei közben rettenetes dolgokat művel 
a kezei közé került gyerekekkel. Aztán 
később, már emigrációban egy öngyilkos- 
sági kísérlete balul sikerül, és a hátralé
vő életét kénytelen mozgásképtelenként 
egy borzalmas gépben, egy „vastüdőben” 
tölteni -  csakhogy egyszer ápolónak je
lentkezik egy korábbi áldozata, és innen
től elszabadul a pokol. Villaronga olyan 
kendőzetlen kegyetlenséggel boncolgat
ja bűn és bűnhődés, bosszú, erőszak, per
verz szexualitás témáit, hogy az valóban 
felveti a mozgóképi ábrázolhatóság kér
dését. Az Üvegkalitkában -  filmként, az
az alkotásként -  mestermű, a moder
nista kísérletezéstől a trashfilmen át a 
klasszikus thrillerig egy csomó esztéti
kai kategória ötvözéséből hoz létre vala
mi szörnyűségesen egyedit -  vagy egyedi 
szörnyűséget.

Szinte tökéletes ellenpontja lenne en
nek a Kosok (Hrútar) című izlandi film, 
amely a versenyszekció egyértelmű fa- 
voritjává vált a közönség szemében — vé
gül mégis A tűzvész (El incendio) című ar
gentin alkotás vitte el a Transzszilvánia 
Trófeát, ékes bizonyítékaként annak, 
hogy a „széles néptömegek” ízlése néha 
megbízhatóbb, mint a „hivatásos” ítésze
ké (az izlandi film nyerte ugyanis a fesz
tivál közönségszavazását, emellett pedig 
egy különdíjat a zsűritől). Ez is roppant 
szubjektív ítélet, természetesen, elképzel
hető, hogy egyszerűen csak unom ezeket

a latin párkapcsolati drámákat, amelyek
ben egy fiatal férfi és egy fiatal nő szem
besül viszonyuk árnyoldalaival, elfojtott 
frusztrációival, a ki nem mondott problé
mákkal és magával a nagybetűs Élettel, 
amely nem könnyű ugyan, de legalább 
nehéz. Az élet nehéz a zordon izlandi táj
ban is, a problémák valamiért mégis em
beribbnek, húsbavágóaknak tűnnek: két 
idős fivér, akik múltbeli viszálykodás 
okán négy évtizede nem beszélnek egy
mással, azzal szembesülnek, hogy el
veszthetik mindazt, ami addigi életük 
értelmét, legfőbb elfoglaltságukat, meg
élhetési forrásukat és szívügyüket je
lentette: a juhaikat, amelyeket hatósági 
rendeletre likvidálni kell, mivel egy sú
lyos fertőző kór ütötte fel a fejét köztük. 
A két morózus, csökönyös öreg „kos” kö
zött lassan kezd mállani a fal, de mire 
a kényszerű egymásrautaltság hatásá
ra végképp átlépnék önnön határaikat, 
és felszínre törhetne negyven év minden 
elfojtott szeretete és aggódása, úgylehet, 
már késő.

A Kosok olyan film, ami után úgy jössz 
ki a moziból, hogy a világ mégsem érett 
meg a pusztulásra teljesen. Kint pedig 
továbbra is süt a nap (az égiek megkí
mélték az idei kiadást az esőtől), és jöhet 
az újabb extrém kihívás, mondjuk a Náci 
zombik parádés őrülete. Ez így együtt 
mind a TIFF, amely idén betöltötte a ti
zennegyediket.

És mint tudjuk, az élet csak most kez
dődik.

PAPP ATTILA ZSOLT

A TIFF díjai
A legjobb film, Transzszilvánia Trófea: Juan Schnitman: A tűzvész (El 

incendio); Legjobb rendezés: Kristina Grozeva és Petar Valcsanov: A lecke 
(Urok); A zsűri különdíja: Grímur Hákonarson: Kosok (Hrútar); A  legjobb szí
nészi alakítás: Margita Goseva; A legjobb román nagyjátékfilm: Corneliu 
Porumboiu: A kincs (Comoara); A  legjobb román elsőfilm: Nicolae Constantin 
Tánase: Enyém a világ (Lumea e a mea); A  legjobb román rövidfilm: Andrei 
Creţulescu: Ramona, valamint Roxana Stroe: Black Friday; Életműdíj: Nastassja 
Kinski; Kiválóság díja: Marin Moraru; Poszthumusz életműdíj: Richard 
Johnson (Radiátor) -  a színész a díjkiosztó előtt egy nappal hunyt el; Közönségdíj: 
Grímur Hákonarson: Kosok (Hrútar); A  Shadows Shorts szekció legjobb rövid
filmjének díja: Paul Urkijo Alijo: A fekete erdő (El bosque negro); FIPRESCI-díj: 
Alekszandr Kott: Teszt (Iszpitanyije); Fiatal frankofónok díja: Cédric Kahn: Vad 
élet (Vie sauvage); Helyi filmek versenye: Bán József: Kelj fel és járj.
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Román napok a TIFF-en

Dalok a második emeletről
Az idei TIFF román napjának két leg

érdekesebb filmje -  a mozikban már be
mutatott Aferim! és a De ce eu? / Miért 
éppen én? mellett -  az ún. román újhullám 
két üdvöskéjének egyenesen a Cannes-i 
Un certain regard szekcióból hazaérke
ző alkotásai, a Corneliu Porumboiu-féle 
Comoara / A kincs, és a Radu Muntean- 
féle Un etaj mai jós / Egy emelettel len- 
nebb volt. Már csak azért is érdemes ösz- 
szehasonlítani a két filmet, mert úgy 
tűnik, mindkét alkotó végképp a jelenkor
ba érkezett a kommunista múlt zavaros
ságát taglaló debütfilmjeik sikere után. 
Nem mintha a jelen nem lenne épp olyan 
zavaros — amint ezekből a filmekből is ki
derül.

Mindkét alkotás főhőse egy blokklakó 
férfi, nem mellesleg férj és apa, aki legszí
vesebben a dolgával foglalkozna, de mind- 
kettejük életébe betüremkedik valamifé
le titok egy furcsa szomszédon keresztül. 
A kincs Costija (Torna Cuzin) épp fiának 
olvasna Robin Hoodról, amikor becsönget 
a szomszéd (Adrian Purcărescu), hogy a 
segítségét kérje: a nagyszülei házának ud
varán állítólag el van ásva egy kincs, en
nek megkereséséhez kéne egy fémdetek
tor, de neki nincs pénze -  igazából pont ez 
a baj: nincs pénz, a bank fenyeget, a kincs 
lenne az utolsó szalmaszál, amibe a szom
széd kapaszkodhat. Costi némi gondolko
dás után elvállalja, hogy segít, a kincs ér
tékének feléért. Az Egy emelettel lennebb 
Pătraşcuja (Teodor Corban) szintén har
monikus családi életet élő blokklakó: egy 
reggel kutyát sétáltat, amikor visszatér
ve fura hangokra lesz figyelmes az al
só emeleten, s az egyik fiatal szomszéd 
(Iulian Postelnicul pedig éppen feldúltan 
jön ki az illető lakrészből. Apuka elmegy 
munkába, de délután hazaérve az fogad
ja, hogy meggyilkolták az ott lakó egyete
mista lányt. A nyomozó kérdésére -  talán

ő sem tudja, miért -  nem vall be semmit 
a látottakból, de a fiatal, tenyérbemászó 
szomszéd folyamatosan ott van, hogy em
lékeztesse mulasztására.

Mindkét film vezérlőelve tehát a titok, 
s a sztorik végére ha valamennyi fel is tá
rul belőlük, nagy részük megmarad nyo
masztó, kínzó vagy egyszerűen csak iz
galmas talánynak. Az viszont, hogy 
ezeket a narratív fehér foltokat hogyan 
kezelik, alapvető különbséget jelent a 
két rendező között. Porumboiu nagysze
rű, fapofa humorral oldja a rejtélyek ál
tal keletkezett feszültséget, állandóan le
csapva a magas labdákat, maximálisan 
kihasználva a szituációkból adódó vicce
ket (a fémdetektor pittyegése/vijjogása, 
a látszólag hozzá nem értő fémdetekto
ros pasi -  amatőr színész! -  ügyetlenke
dései, a rendőrség felbukkanása stb.), míg 
Muntean a kezdeti feszültséget az isten
nek sem oldaná fel, inkább mesterien fo
kozza, még több fura, egymásnak ellent
mondó információ bevonásával, amíg már 
a néző sem bírja cérnával, és elszabadul a 
pokol.

A kincs nagyszerűsége abban rejlik, 
ahogyan különböző műfaji panelekkel 
gazdagítja a végtelenül egyszerű, nagyon 
porumboius, nagyon újhullámos történe
tet -  a kincskeresés amúgy is a kaland
film zsánerét juttatja eszébe mindenki
nek. A nézőben -  a műfaj és a rendező 
miatt egyaránt -  rögtön létrejövő elvá
rásokat azonban folyamatosan más me
derbe tereli, semmilyen szituációt nem 
arra futtat ki, amerre várnánk, állandó 
szubverzióban tartja a nézőt. Costi végül 
feketén oldja meg a fémdetektor-bérlést, 
aztán amikor arra számítanánk, hogy a 
felbérelt melós balféksége miatt nem ta
lálnak semmit, mégis találnak valamit; 
amikor arra számítunk, hogy hazaérnek 
a kinccsel, a rendőrök lekapcsolják őket;

amikor arra számítunk, hogy a hatósá
gok elveszik a szajrét, „hőseink” mégis 
bazavihetik; s természetesen a legjobb 
az, hogy az ük-üknagyapa forradalmi 
kincsei helyett látszólag értéktelen, II. 
világháború után elrejtett német részvé
nyeket találnak, s így tovább. A legutol
só szubverzió pedig talán a legzseniáli
sabb: visszacsatolunk a film legelejére, 
a boldog gyerekkorhoz, amikor még hit
tünk a kincsekben, sőt hinnünk kellett 
a kincsekben és a robinhoodokban, s az 
apa a fiának ezt a gyermeki hitét elégíti 
ki. A gyerekek világában -  mint a filmek 
világában, ugye — ugyanis nem az számít 
értéknek, ami a papírra van nyomtatva, 
hanem ami csillog-villog, és legalább tá
volról hasonlít valamelyik kalózkapi
tány kincsére. Nem a számok érdekesek a 
gyermeki agy számára, hanem a kézzel- 
foghatóság.

A Egy emelettel lennebbtöl sem ide
gen a humor, de Muntean nagyvárosi 
Romániája, blokkmiliője sokkal zordabb 
valóságot kínál, mint Porumboiu realitás
tól -  s épp ezért az újhullámtól -  már egy 
egész picit eltávolodó filmje. Itt viszont a 
titkok sokkal égetőbbek. Sohasem tud
juk meg, hogy pontosan mi történt, ki 
ölte meg a lányt és miért, sohasem tud
juk meg, hogy a fiatal, pofátlan szom
szédnak pontosan mi köze volt hozzá, de 
nem is ez a lényeg. Muntean is mindösz- 
sze szubverziónak, csalinak használja a 
műfajt (ami itt épp a krimi lenne): csak
hogy még az áldozatot sem láttuk, csak 
utólag, Facebook-on, perverz legörgetés 
és klikkelgetés közben -  mennyire egy
szerű és hatékony „komment” ez a rende
ző részéről korunk nekrofil médiaetikája 
alá. A film erőssége az, ahogyan a lelki
ismeret kínzását externalizálja: a mind
untalan a lakásba és intim szférába fura- 
kodó, szemtelen szomszéd egy-az-egyben 
Pătraşcu moralitása is, ugyanakkor meg 
filmtörténeti előképpel rendelkező figu
ra: Pasolini Teorémájának betolakodója, 
de a tavalyi Borgman szakállas ismerős/ 
ismeretlenje is beugorhat róla -  többek 
között. A kettejük közti feszültség adja a 
film gerincét, s a szép az, ahogyan mi mé
gis Pătraşcunak szurkolunk, hisz talán 
mi is ilyenek vagyunk legtöbbször: „nem 
szól szám, nem fáj fejem” típusú emberek, 
akik csak a dolgukat végeznék. A kette
jük közt létrejövő spontán csetepaté eme 
nyomozásmentes krimi csúcspontja, min
denféle szempontból, például színészileg: 
az egysnittes jelenet felvételekor vélhető
en tényleg elcsattant néhány igazi pofon, 
hiszen főhősünk szeme a jelenet alatt li- 
lul be.

Ha A kincs elgyerekeskedi a „tanulsá
got”, akkor az Egy emelettel lennebb tel
jesen kihagyja azt: sem a főhősön, sem 
magunkon nem látjuk azt, hogy a leg
közelebbi hasonló esetben másként cse
lekednénk. De a háttérben felsejlik az, 
amiben ezek az újhullámosok a legjob
bak: a társadalomrajz. így hát közben 
kaptunk két új, nagyszerű puzzle-darab
kát arról, hogy milyen zavaros Románia 
ma (is).

JAKAB-BENKE NÁNDOR
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KISS TAMÁS

Egy tesztelés
képei
A május 23—30. között megrende

zett Temesvári Eurorégiós Színházi 
Találkozón (TESZT) hat ország színhá
zainak (Horvátország, Magyarország, 
Montenegró, Románia, Szerbia és 
Szlovénia) tizennégy előadása és számos 
OFF program mellett még történt vala
mi. Valami, amit máshol nem érzékeltem, 
amit most egyszerűen nevezzünk csak 
többletnek. Nem tudom, hogy a város
nak tulajdonítható-e ez a kellemes több
let, amitől könnyebbé vált a TESZT-lét. 
Mert ilyenkor az ember üzemmódot vált, 
átkapcsol egy másik sebességbe, mint
egy kivonja magát a mindennapi létből 
és belepasszírozza teljes fizikai és szel
lemi apparátusát egy olyan világba, ahol 
a napi három óra színházadag természe
tes, szükséges, só't elkerülhetetlen. A há
rom órához még adjunk hozzá napi más
fél óra járulékos programot (értsd: slam 
poetry, színházi jam, koncert, könyvbe
mutató) és persze nem maradhat ki az 
általában éjjeli egy óra magasában kez
dődó' vendéglátóipari túra, ami már op
cionális, de amit mindenki előszeretettel 
kihasznál, hiszen van miről beszélgetni.

Egy színházi találkozó, fesztivál ese
tében a kezdő előadásnak kiemelt, meg
határozó szerepe van, hiszen ez pen
díti meg a színház húrjait legelőször, 
és egyáltalán nem mindegy, hogyan. 
Esetünkben ez a szlovén rendező, Bóján 
Jablanovec által rendezett Manipulációk 
(Via Negativa -  Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház -  MÁSZK Egyesület -  
Kosztolányi Dezső Színház -  Infant) cí
mű előadás, egy román-magyar-szerb- 
szlovén koprodukció, mely egyben 
bemutató is volt. Az előadás a bizalom, 
a befolyásoltság és teljesség témáit járta 
körbe, olykor kegyetlenül. Az interaktivi
tást mint kommunikációt a nézővel, mint 
színházi gesztust az előadás rendhagyó

módon használta. A fekete térben hét szí
nész áll velünk szemben. Közülük kivá
lik Formanek Csaba, aki körülbelül tíz 
percig egyedül tölti be a teret. A hosszú, 
komikus táskakipakolás után, melyből 
mindenkinek a tanár bácsi figura ugrik 
be háttérben levő' fekete táblára felírja az 
első szót: MIÉRT? azaz WHY? Vajon mi 
lehet erre a jó válasz? Senki nem mer pró
bálkozni. Hát MIÉRT NE (WHY NOT?). 
Mi sem egyszerűbb. Két óra alatt megte
lik a fekete tábla és a padló szavakkal, 
mondatokkal melyek bár komikusnak 
hatnak a koncepció miatt, reflektálnak a 
valóságra. Ilyen, amikor az egyik színész 
egy nyilat húz, mely felé mutat, és felírja 
a táblára: PERFORMER (ELŐADÓ). Ez 
meg is határozza létüket a színpadon, hi
szen inkább performansz-sorozatokat lá
tunk, nem a megszokott, szövegközpontú 
színházat.

A jelenetek egymásutánisága nem al
kot koherens történetet, mégis mind
egyik önmagában egy-egy mikroelőadás. 
Két meztelen nő feszül egymásnak. 
Közöttük egy éles húsvágó kés. Úgy tán
colnak az éles késsel, mely mint egy híd 
összeköti őket, mintha egész életükben 
ezt csinálták volna. Jelenet a bizalomról, 
mely egyszerre ésszerű és ésszerűtlen.

Az utolsó jelenet egy-egy nézőt kihoz 
a sodrából. Az egyik színésznő, Levko 
Esztella meztelenül áll a játéktérben. 
De hát az előadás címe nem az, hogy 
Manipulációki A színészek egy-egy po
hár vizet hoznak neki, melyet ő előszere
tettel kortyolgat. Lassan döbbenünk rá, 
hogy mindjárt a negyedik pohárnál tart. 
A színészek vízzel teli üvegeket adnak a 
nézők kezébe, és Esztellát folyamatosan 
biztatják, hogy igyon még. Érezzük, hogy 
ez már sok. Érezzük, hogy valaminek 
történnie kell. Mert ha még többet iszik, 
abból baj lesz. Számolgatjuk a fejünkben, 
hogy vajon hány liternél tart. Esztella 
alatt a padlón már kis tócsa alakult ki. 
Egy néző: Miért kell ezt csinálni? -  majd 
távozik a nézőtérről. Senki nem lép köz
be. De vajon miért? Kegyetlen kíváncsi
ságból, hogy lássuk, mennyit bír megin
ni? Vagy nem merünk? Vagy egyszerűen 
tudjuk, hogy igazából mindegy, mi törté
nik, hiszen meghalni csak nem fog...

Hajdú Szabolcsék előadása, az Ernel- 
láék Farkaséknál (Maladype Színház) E. 
Albee Nem félünk a farkastól című drá
májának alaphelyzetét juttatja eszem
be. Adott két házaspár: Ernelláék és 
Eszterék, akik testvérek. Ernella férjé
vel, Alberttel és a 10 éves Laurával a jobb 
megélhetés reményében Skóciába költöz
nek. Nem jön össze nekik, ezért haza
jönnek. Az éjszaka közepén beállítanak 
Eszterékhez, akik kénytelenek befogad
ni őket, hiszen mégiscsak testvérek. 
A helyzet adott. A két házaspár közöt
ti különbségek (Eszterék jobb anyagi kö
rülmények között élnek), a titkok, az ösz- 
szeférhetetlenség, a sebzett önérzetek 
hamar felszínre hozzák a konfliktuso
kat. Életszagú jelenetek, melyek akárki
vel megtörténhetnek. Habár az előadás
nak realizmusszaga van, a díszlet mégis 
elemeli ezt a történetet és mindannyiunk 
történetévé teszi.

A színház lehetőség. Többek között ar
ra is, hogy elvigyen bennünket olyan vilá
gokba, ahova amúgy nem járunk. Mindig 
is kíváncsi voltam, milyen lehet egy moz
gó térben előadást nézni. Nem úgy moz
gó térben, hogy a tér fizikailag mozog, 
hanem egy konvenció által, melyet el 
kell fogadnunk, hogy a tér nem stabil. 
A Szlovén Nemzeti Színháznak hála, a 
hétfő esti előadáson (Witkiewicz: Az őrült 
lokomotív) ez a vágyam beteljesült. Nem 
is akárhogyan. A játéktérben két pianí
nó. Egyik a nézőtérrel szemben, a má
sik háttal. Hátul a kormos fűtő lapátjával 
hányja a szenet. Minden egyes csapása a 
lapáttal, mely ki van hangosítva, egyre 
jobban mélyít el ebben a világban, amit 
megteremtenek a színpadon. Később ki
derül: a kormos fűtőnek más szándékai is 
vannak a mozdony hevítésén kívül. Két 
vérprofi bűnöző, Tréfaldi herceg és a vas
utas Travaillac vasutasnak álcázva ma
gukat átveszik a mozdony irányítását és 
tervük az, hogy egy másik mozdonyba 
ütköztessék, így megtapasztalva a léte
zés misztériumát. Nem is a történet az, 
ami felkelti az érdeklődésünk, inkább az 
az átszellemült játék, ahogyan ezt a két 
színész eljátssza. Leülnek a pianínókhoz, 
és elkezdik azt a véget nem érő monoton, 
mantraszerű, ereszkedő dallamot, mely 
négy hangból áll és folyamatosan gyorsul 
a mozdony mozgásával. Süvítünk 130 ki
lométerrel óránként. Elrugaszkodunk a 
valóságtól. Ez már egy másik dimenzió, 
metafizika, űrutazás. Haladunk az őrült 
lokomotívval a megsemmisülésbe.

Mennyire lehet, egyáltalán meny
nyire kell aktualizálni egy drámai szö
veget? A Koldusoperának legtöbben a 
brechti változatát ismerjük, de a rende
ző, Kokan Mladenovic a tizennyolcadik 
században íródott John Gay-szöveget dol
gozza át, értelmezi újra a Csiky Gergely 
Állami Magyar Színház tizenöt színészé
vel együtt.

Hogy mennyire aktuális ma a 
Koldusoperái Az előadás a társulat gaz-

» » >  folytatás a 20. oldalonM anipulációk, Via Negativa -  Csiky Gergely Állami Magyar Színház -  MASZK Egyesület -  Kosztolányi 
Dezső Színház -  Infant. Jelenet az előadásból
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> » »  folytatás a 19. oldalról

dasági valóságát és művészethez való vi
szonyát is kontextusba helyezi. {„Hisz 
kurva-sorsra ju t lassan a fél világ, / min
denki azt nézi, hogy adja el magát, / 
Elkurvul mindenki, kik leszünk akkor mi? 
/ Kik vagyunk mi?” — részlet az előadás 
szövegéből.)

Valóság és látszat határvonalán ját
szódik az előadás. De mindig pontosan 
jelzik, hol a társulat valósága, honnan 
kezdődik a színház. A színészek hol a da
rabban megjelenő karaktert, hol önma
gukat alakítják, elidegenedve a szereptől. 
Véleményük van a szerepről és ezt elősze
retettel hangoztatják is. A szerepből va
ló kilépések egy idő után megszokottá 
válnak, és már várjuk, hogy mikor hall
hatjuk a színészt beszélni saját szerepé
ről, alakításáról. így nem a Koldusopera 
története, sokkal inkább a társulat tör
ténete jut el hozzánk a Koldusoperának 
köszönhetően. Az élő zene, a színészek já
téka és a Kokan Mladenovic által megte
remtett világ eléri hatását. A nézőközön
ség felállva tapsol a helyi társulatnak és 
ez a taps egy kicsit a fesztiválnak is szól.

A horvát függetlenségi háború után 
két évtizeddel Horvátországban, ha vala
ki kiejti Aleksandra Zec nevét, még min
dig megfagy a levegő. A 12 éves szerb 
származású kislányt 1991-ben horvát na
cionalisták kegyetlenül meggyilkolták és 
eltemették egy szeméttelepen édesanyjá
val együtt. Két testvére túlélte a táma
dást. Azóta eltelt huszonnégy év, és még 
mindig izzanak a kedélyek. Vannak, akik 
nem tartják igazságosnak, hogy a gyil
kosok mára már szabadlábra kerültek. 
Mások úgy érzik, az állam túlságosan 
kárpótolja a túlélő testvéreket.

A horvátországi HKD Színház 
Aleksandra történetét dolgozza fel (a 
cím is egyértelmű: Aleksandra Zec). 
Dokumentum-előadás hangulata van és 
joggal tesszük fel magunkban a kérdést: 
mi közünk van nekünk ehhez a történet
hez? A fiatal színészek Aleksandra test
véreit játsszák. Tényleg nagyon „mélyre 
mennek” és sokan sírnak körülöttem, de 
engem valahogy nem hat meg ez a tra
gikus történet. Talán azért, mert tu
dom, hogy mi fog történni. A színpadon 
homokkupac, hátul öt lapát. Ide teme
tik majd Aleksandrát. A színészek köny- 
nyes szemmel játszanak, látszik, hogy 
nagyon magukénak érzik ezt a történe
tet. Körülbelül az előadás felénél óriá
si fekete-fehér fényképek ereszkednek le, 
melyeken megcsonkított testek, a hor
vát függetlenségi háború áldozatai lát
hatóak. De miért kell ennyire a képünk
be dörgölni? Aleksandrát eltemetik, a 
színészek a falnak támasztott lapátok
kal dobják a homokot az Aleksandrát 
játszó színésznőre. Teljesen betemetik. 
Azon gondolkodom, vajon hogy kap le
vegőt. Körülöttem szipognak a nézők. 
Csönd. De nincs vége az előadásnak. 
Aleksandra története folytatódik. Egy 
asztal körül négy 12 év körüli kislány 
nyusziruhában. Aleksandra melléjük ül. 
A túlvilágon vagyunk. Aleksandra ar
ról kérdezgeti a lányokat, hogy milyen az 
életük: kibe szerelmesek, mi a hobbijuk

Aleksandra Zec, H K D  S z ín h áz , H o rváto rszág . Je len e t az  e lőadásból

és hogy megbosszulnák-e a gyilkosokat, 
akik ezt művelték vele. Feljön a nézőté
ri fény. A gyilkos lehet, hogy köztünk 
ül. Csend. Nincs taps. Idegesít, hogy mi
ért kell 12 éves kislányokat bevonni egy 
ilyen előadásba. Míg én idegeskedem, a 
többiek körülöttem kitartott mély csend
ben, kisírt szemekkel hagyják el a néző
teret.

A Kapa—Pepe (Mucsi Zoltán és 
Scherer Péter) párosra megtelik a te 
mesvári színház nagyterme. Sokan 
azért vannak itt, mert a kapapepeizmus 
nagy tisztelői, azaz arra a Mucsiék ál
tal kialakított humorra vágynak, amit 
a Nekem lámpást adott kezembe az Úr 
Pesten vagy a Papírkutyák filmjelenete
iből és a páros színházi megnyilvánu
lásaiból ismernek. De mit tudunk Don 
Quijotéről? Azt bizonyosan, hogy szél
malmokkal harcol, de mi van ezen túl? 
És ami a legfontosabb esetünkben: a 
Rába Roland rendezte Don Quijote elő
adás mit ta rt fontosnak elmondani, 
megmutatni ebből és miért?

Fehér leplek lógnak függönyszerűen 
a ruhaszárítón, mintha itt napi szinten 
kellene cserélni a lepedőt. Kell is cserél
getni serényen, hiszen a búsképű lova
got egy idősödő, magatehetetlen, ápolásra 
szoruló öregemberként látjuk a színpa
don: a vizeletfoltos matrac a képzeletbe
li csatákban szerzett sebek vérével ha
tódik át. Ő és fegyverhördózója gyakran 
használja a játéktér közepén levő ágyat, 
amely két matracból áll, és amely hol ló
vá, hol kocsmai asztallá válik játékuk
ban. Legtöbbször azért mégis eredeti 
funkcióját tölti be, azaz ágyságának tesz 
eleget. Az a tény, hogy az előadás kéthar
mada az ágyon, valamint alatta, fölötte, 
mellette és természetesen benne játszó
dik, kicsit átértelmezi Don Quijote figu
ráját. Mi van, ha az egész történet egy 
nem éppenséggel épelméjűek számára 
létesített intézetben játszódik? Ez eset
ben ápolókra és ápoltakra oszlanak a já t
szók. A Nézőművészeti Kft. és a Szkéné 
Színház koprodukciójában ez is összeke
veredik, egy idő után már nem lehet tud
ni, ki az ápoló és ki az ápolt. Don Quijote 
(Mucsi Zoltán) és Sancho Panza (Scherer 
Péter) az előadás során olyan figurákkal

keverednek konfliktusba, akik nem je
lennek meg a színpadon, így ezek akár az 
ápolók is lehetnek, hiszen ha ők nem is, 
de az általuk okozott sebek már valóságo
san megjelennek.

Vajon a kanonizált klasszikusok szín
padi adaptációi, melyek benne vannak az 
érettségi tananyagban, mennyire tudnak 
túllépni azokon a berögzött elvárásokon, 
melyet mi, nézők irányukban táplálunk? 
Ez a kérdés merült fel bennem, amikor 
beültem Urbán András Bánk Bánjára 
(Újvidéki Színház, Szerbia). A háttérben 
Árpád-sávos címer. A játéktérben masz
kos alakok. Urbán Bánk .Bán-világa me
rőben eltér a romantikus mű képi világá
tól. Már csak az a tény, hogy Petúrt nő 
játssza, átértelmezi a darabot. Amíg én 
élek, nem lesz rajtunk nő az úr -  mond
ja egy nő. Az Ottó-Melinda viszonyt is 
felnagyítva, Melinda Ottónak nem más, 
mint egy trófea, szexuális vágyainak tá r
gya. Ezt tudjuk az eredeti szövegből is, de 
Urbán ezt nyersen, a maga egyszerűségé
ben a szemünk elé tárja. Ezek a magya
rok nem tudják, hogy jobbra menjenek 
vagy balra — hangzik el az előadás elején, 
amikor a magyarok kergetik a csodaszar
vast. Rengeteg iróniával és humorral ta
lálkozunk, de az előadás íve nem a humor 
irányába tart. A kinek mit jelent a ha
za kérdést járja körbe. De konkrétan és 
nem pátoszosan. A színészek azt a felada
tot kapták a próbafolyamat során, hogy 
készítsenek etűdöket, performanszokat 
a haza témájára. Ezekből az etűdökből 
egy-egy be is került az előadásba. Ne fe
ledjük, hogy kisebbségről van szó. És a 
kisebbségnek haza nem feltétlenül jelenti 
ugyanazt, mint az anyaországban élők
nek. Bánk Bán története által megmu
tatják, mennyire nem egységes a hazá
ról való gondolkodás. Az előadás végén az 
egyik színész performanszát láthatjuk: 
élethelyzeteket mond nekünk és arra kér, 
hogy álljunk fel és hagyjuk el a nézőteret 
abban az esetben, ha a valóságban ezek 
miatt elhagynánk az országot. A legtöb
ben akkor állnak fel, amikor az ország 
kilép az EU-ból. A taps már az előtérben 
éri utol a színészeket... Ez is olyan kép, 
hangulat, ami sokáig bennük marad még 
az idei tesztelés után.
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BORSOS JÚLIA GYÖNGYI

A z ö rö k  ifjú sá g  m á ln a sz ö r p je
„ -  Te api.
Tessék.
Gyere, járjunk egyet a vízen.
De... elsüllyedünk.
Ne félj, fogom a kezed.
Megfogja. Megyünk. ”

Érdekes szerzet a gyerekirodalom, 
írni általában felnőttek írják, olvasni 
általában gyerekek(nek) olvassák. Örök 
kérdése a szakmának, hogy hol húzód
nak határai, meddig gyerek még, s mi
től számít felnőttnek. Léteznek-e csalha
tatlan ismérvek erre nézve? Ki illetékes 
ennek eldöntésében? Elegendő-e csak a 
feladói szándék, vagy kizárólag a befoga
dó ítélete határoz efelől? Milyen a jó gye
rekirodalom? Ki dönti el, hogy egy adott 
mű minek/milyennek minősül? Hova áll
janak azok az alkotások, melyeket a fel
nőtt értékesnek, szépnek, gyerekeknek 
valónak tart, de az állítólagos címzettek 
nem értik, nem szeretik, uram bocsá’ — 
unják? És fordítva -  mi van azokkal, me
lyektől némely jóízlésű felnőttet a hideg 
ráz, de a kiskorú olvasók körében megle
pően nagy népszerűségnek örvendenek? 
Megállapítható-e, miben rejlik egyikük- 
másikuk sikerének titka? Megítélheti-e 
ezt egyáltalán egy felnőtt, vagy csak sa
ját, immár nem-gyermeki elvárásait, ér
tékrendszerét, nézőpontját vetíti vissza? 
Megannyi kérdés, melyek körül a talaj 
máig meglehetősen ingoványos, bár az 
utóbbi két évtized vizsgálódásai biztató 
távlatokat nyitottak a témában.

Részemről most beérem azzal a meg
állapítással, hogy jó gyerekirodalom az, 
amit a felnőtt is szívesen olvas. Nem tud
ni, hány felnőtt kell ahhoz, hogy érvé
nyes legyen a fenti kijelentés, de ha egy 
is elegendő, és az én, immár sajnálato
san felnőtt státusomat is elfogadjuk pre
misszának, akkor máris kijelenthetjük 
Szántai János A Jó, a Rossz, a Csúnya 
és egyéb mesebeli párbajok című köteté
ről, hogy jó. Mégpedig, hogy a könyvön 
végighuilámzó vizes analógiára akasz- 
kodjunk rá: olyan irodalmi béka, amely 
szárazon és vízben is egyformán prímán 
megél. A szakirodalom dupla fedelűnek 
nevezte rendszertani besorolásában az 
ilyen kétéltű alkotásokat, amelyekben 
több odaértett olvasó is bóklászik, azaz 
felnőttet és gyereket egyaránt (bár nem 
ugyanúgy) megszólítanak. (Az igazság 
kedvéért ugyan be kell vallanunk, hogy 
a gyermeki olvasat megítélése némi ne
hézségbe ütközik, nevezetesen a már em
legetett felnőttség velejáróiba: másként 
és másért olvasunk, bármennyire igyek
szünk ilyen esetekben félretenni sa
ját viszonyulásainkat és belehelyezked
ni a gyerekolvasó szerepébe. De ezt most 
hagyjuk.)

Ennek a hajónak, a könyv metanyelvé- 
vel élve, két kormányosa van. (Ha kellő 
figyelmet szentelünk az illusztrációknak 
is, már a borító ringatózva megindu
ló nagyágya sejteti ezt velünk: Jánosi

Andrea végig érzékenyen ülteti át a vi- 
zualitás nyelvére a rövidebb-hosszabb 
szösszenetek által megidézett hangula
tokat és képeket.) A beszélgetőkönyvet 
apa és fia írja társszerzőségben (valójá
ban inkább hárman, az apában lakozó 
kisfiúval). Olvasás közben mindeneset
re két hangot hallunk. Felváltva fűzik, 
toldják tovább a mesét, hol egyikük, hol 
másikuk ötletei alapján írják ki magu
kat az adódó slamasztikákból. Az apa ki
szólásai megörökítik a közös alkotás elő
re nem látható hullámveréseit is: a hajó 
hol szinte száll, hol reccsen egy nagyot, 
hol szivattyúzni kell, hol mentőövet dob
ni. A két világ összekapaszkodva halad, 
egymást egészítik ki és tartják egyen
súlyban. Kalauza és menedéke mindket
tő a másiknak a saját valóságában, így 
hajóznak be közös erővel a biztos révbe a 
megszokott rendet felforgató, merész ka
landok után.

A szerzők diskurálgatása, válaszke
resése, mesekanyarítása közben mu
latságos, egyben elgondolkodtató hely
zetek adódnak. A felnőtt (író és olvasó 
egyaránt) a megszokottnak, prekoncep
cióinak és megszerzett tudásának rab
ja, nehezen tudja felfüggeszteni ezek 
érvényességét. A számára evidencia
ként működő konvencióknak a gyerek 
fölött viszont még nincs teljhatalmuk, 
ő friss szemmel tekint rájuk, válaszai 
épp ezért üdék, egyediek és rugalma
sak. Szembesítik a felnőttet azzal a re
ményteljes ténnyel, hogy a világ nincs 
lezárva véglegesen. Mindig van új lehe
tőség, magyarázat, megoldás és minden 
magánmitológiának van létjogosultsá
ga: a kihalt dinók kiválóan útbaigazít
hatják az elhunyt nagyszülőket, az örök 
ifjúság vize helyett éppoly hatásos lehet 
az örök ifjúság málnaszörpje is. A nyelv 
magától értetődő volta is megkérdőjele
ződik, vízioroszlánok és vízizsiráfok vi- 
gyorában felmutatva a természetesnek 
hittben a konstrukciót. Mindezeken a 
rácsodálkoztatásokon keresztül a mese
beli párbajok visszahódítják a varázslat
ból kijózanodott felnőttet egy már-már 
elfeledett birodalomba. Segítenek kilép
ni automatizmusunkból, leoldják rólunk, 
ha csak ideig-óráig is, érzéketlenségün
ket a világban rejlő mágia és tréfák 
iránt.

A felnőtt- és gyerek(irodalom) hatá
rán, annak párbeszédéből, a látásmódok 
ütköztetéséből izgalmas művek szoktak 
születni. Most sincs ez másképp. A szer
ző mintha nem akarná eldönteni, hogy 
gyerekeknek vagy felnőtteknek (esetleg 
felnőtt gyerekeknek) szóló művet ír-e, 
sőt, valószínűleg egy idő után már nem 
is gondolkodik azon, kik is az odaértett 
olvasók. Ahogy ellöki magát a parttól, 
a mese mintegy magától íródik, ő meg 
sodródik vele, szinte nincs is más dolga, 
mint figyelni, milyen fordulatokat vesz, 
néha kicsit ellenőrizni az irányt, nehogy 
zátonyra fusson, egyensúlyban tarta-

gzántai János

A Jó,
a k p s s z ,  
a  C s ú n y a
és egyéb mesebeli párbajok

Jánosi Andrea

ni, elkerülni az örvényeket és a megfe- 
neklést, s papírra vetni az eseményeket. 
Néha, inkább a felnőtteknek kedvezve, 
kurta hajónapló-bejegyzésekben reflek
tál az út során felmerülő akadályokra, 
de nem felejti el élvezni az utazást.

És mindeközben, mintegy mellékesen, 
fontos igazságok derülnek ki meséről, te
remtésről, életről. Aminek nincs neve, 
az nem létezik. A virtuális valóság épp
olyan ambivalens, mint a hétköznapok 
realitása: a jó mellett szükségszerűen ott 
van a rossz is -  igaz, kellő leleménnyel és 
kitartással a legádázabb sárkány is meg
szelídíthető. Meglehet, a sárkányok nem 
is gonoszak, legalábbis nem szántszán
dékkal, csak a sok fejük miatt zavarban 
vannak -  de ha mégis, meg kell tanul
nunk együtt élni azokkal a példányok
kal, amelyek épp a mi fejünkben laknak. 
Minden mese nem lehet vidám, de a szo
morúságnak is megvan a maga haszna. 
Ésígytovább.

Nem könnyű a két világ között jól la
vírozni, egyszerre lenni mindkettőben 
érvényesen: valóban tengernek látni a 
tócsát, polipokkal, Mobi Dikkel. Igazán 
kell hinni a másik lehetőségében, nem 
csak elképzelni vagy ráhagyni. Ennek 
a könyvnek ez sikerül. Jár egyet a ví
zen és nem süllyed el. Fogadok, hogy 
Szántai János kamrájában van egy kis 
üvegnyi elrejtve az örök ifjúság málna
szörpjéből -  meglehet, azóta már lefőz
ve pálinkának —, amire időnként rájáro- 
gat. Mert az íráshoz nemcsak írni kell 
tudni.

Szántai János: A Jó, a Rossz, a 
Csúnya és egyéb mesebeli párbajok. 
Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár- 
AmbrooBook Lap- és Könyvkiadó, 
Győr, 2013.
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Só és bors a békaemberben
Tasnádi-Sáhy Péter: A bé

kaember legendája. Nagy
várad, Riport Kiadó, 2014.

A békaember legendája cí
met viselő, tavaly megjelent 
kötet tizenhét novellát tartal
maz, amelyek a mindennapi 
élet apró-cseprő dolgait, elő
re nem tervezett találkozása
it, szerelmeit, drámáit írják 
le. Egyszerű emberek, egysze
rű  helyzetek, nagyon is isme
rősen csengő életképek ezek, 
amelyek olykor tükörként mű
ködnek, s azt a benyomást kel
tik, hogy ez akár a szomszéd
dal is megtörténhetett volna.

A kötet közepén található 
címadó novella békamotívu
mával visszatér a nyitányhoz. 
Érdekessége, hogy úgy mu
tatja be a legendás, uszodá
ba járó férfi és a 42 éves örök 
hajadon Editke egymásra ta
lálását, mint ami a „békapár 
végzetes szerelme”, s egyben a 
kötet fordulópontja. Ez a vég
zetesség jellemző ugyanis az 
ezt követő novellákra is. Míg 
az írások első felében laza lo
vasrohamok, macskás balhék, 
színházi esték, párkeresések 
vannak előtérben, addig e no
vellát követően valamiképpen 
fordul a kocka: idősebb szerep
lők, nyomorultabb élethely
zetek, nyugdíjas kínlódások, 
magányos életek lakják be a 
teret. Hangsúlyosabbá válik 
az egymásra utaltság érzése, s 
az ebből fakadó tragikum.

Tasnádi-Sáhy Péter stílusá
ban egyszerre van jelen a tö
mörség és a szavakban lako
zó gazdag tartalom. Egyszerre 
sújt le a szomorúság és emel 
fel a humor. Jellemzően szeret 
ironizálni, de ugyanakkor em
patikus is szereplőivel.

A szimpatikus kis kötet bo
rítóterve Szomor Attila nevé
hez fűződik, aki egyrészt öt
letesen szemünk elé ugrasztja 
a békaembert, másrészt az 
egymásra utaltságot is kép
re viszi. A kettő együtt sejteti, 
hogy Tasnádi-Sáhy Péter szö
vegeiben hetedíziglen is hűsé
gesek maradnak a tárgyak.

Olyan ez a kötet, mint a só 
meg a bors egymásra utaltsá
ga: úgy váltakoznak benne a 
sikerek és a kudarcok, a bána
tok és az örömök, a megtalá
lások és az elengedések, hogy 
igazán csak együtt tudják az 
élet ízét megadni. És ezért 
annyira jó.

PAP ÁGNES

Egy épületes 
könyvről
Bicsok Zoltán-Orbán 

Zsolt: „Isten segedelmével 
udvaromat megépítettem...”. 
Történelmi családok kasté
lyai Erdélyben. Gutenberg, 
Csíkszereda, 2012.

A laikusokat szemet hívoga- 
tóan esztétikus, gondos kivite
lezése okán rendszerint azon
nali elragadtatott lapozásra 
késztető szép könyv, a Bicsok 
Zoltán-Orbán Zsolt szerző
párosnak a történelmi Erdély 
kastélyait bemutató monumen
tális munkája, amely a (művé
szetitörténészek és építészek 
számára is nagy referenciaér
tékkel bírhat. A hét évtizedes 
hiányt -  azóta nem készült át
fogó igényű mű ebben a témá
ban — pótló kiadvány (melyre, 
csak képanyagának gazdag
ságát tekintve, az album ki
fejezés is illene) az ismeret- 
terjesztés és figyelemfelhívás 
igényével készült: a bemutatott 
színterek zöme „megmentésre” 
szorul. Sürgető a feladat.

Az erdélyi nemesség ezer
éves múltjából vett, néhány 
meghatározó történelmi kép
pel indító munka általános 
támpontokat is kínál az er
délyi kastélyépítészet tanul
mányozásához, melyeket 61 
család 133 kastélyának -  ott
honának -  kapcsán érvé
nyesít. A „tipikusabbnak” 
mondható történelmi, kul
túrtörténeti, levéltári forrá
sok mellett (akár szépirodalmi 
ízű) memoárok és aprólékos 
gazdasági jellegű okmányok 
használata, illetve kiegészíté-

B U S Ó K  ZO LTÁ N  O R B Á N  ZSO LT

.Isten segedelmével 
udvaromat 

megépítettem.'
történelm i családok 

kastélyai Erdélyben

se saját kutakodásból szárma
zó egészen friss adatokkal az 
épületek jelenlegi állapotára, 
sorsára vonatkozóan -  mind
ez az olvasás sajátos dinami
káját eredményezi. A közelítés 
az évszázados nagytotálról az 
ó kőbábok, fiatornyok, finom 
voluták és rizalitok léptékére 
mégsem zökken nagyot.

A könyv fölött merenge
ni lehet az idő mélységes mély 
kútján. Arról, hogy mi volt 
Erdélyben az ezer év előtt, 
amikortól a gótikus, rene
szánsz, barokk kastélyokat a 
Nyugathoz képest sajátos íz
zel fundáló-építő kultúra szá
munkra természetessé vált; 
hogy látják ezt azok, akik nem 
laktak kastélyban; a „sajátosan 
erdélyi vétkekről és mulasztá
sokról”; arról, hogy mi közünk 
a XXI. században mindehhez; 
a magunk nosztalgiáiról, szno
bizmusunkról akár.

Ahogy rá lehet bökni a ki
egészítő térképre, és felkere
kedni (tenni valamit?), vagy 
nyitott szemmel járva észre
venni, milyen izgalmas tanúk 
mellett haladunk el megszo
kott útjainkon.

MOLNÁR ZSÓFIA
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Szárhegy 40
V á lo g a tá s  a  G y e r g y ó sz á r h e g y i  
M űvésztelep gyűjtem ényéből
Nagyszabású kiállítás nyílt május 20-án a Csíki 

Székely Múzeumban, mely a gyergyószárhegyi mű
vésztelep negyven évébe nyújt betekintést. A több 
mint 100 alkotást felsorakoztató tárlat a tábor emb- 
lematikus alakjainak munkái mellett számos ha
zai és külföldi, ismert és elismert művész műveiből 
válogat. A tálalás kronologikus, történetiségükben 
hagyja kirajzolódni a különböző Szárhegy-képeket, 
amelyek azonban nem külön-külön, hanem együt
tesen jelentik mindazt, amit Szárhegyi művész
telepnek nevezünk. A kezdeményező triász, Zöld 
Lajos újságíró, valamint Márton Árpád és Gaál 
András képzőművészek szerencsés találkozásának 
köszönhetően, 1974. augusztus elsején a romos ál
lapotban levő szárhegyi ferences kolostor néhány 
szobájában megnyitották a Barátság művésztele
pet és ezzel kezdetét vette egy hosszadalmas, ren
geteg erőfeszítést igénylő „építőmunka”, melynek 
eredményeként a Szárhegyi művésztelep nemzet
közi szinten is méltó elismerést vívott ki magának.

Egy Szárhegyre, kastélyra, negyven esztendőre 
hangolt kiállításnak lehetünk vendégei, ahol múlt 
és jelen, hagyomány és újítás kapcsolódik össze a 
nyitottság jegyében, a kortársiság igényével.

Jelen kiállítás többnyire a múzeumi környezet
be jobban illeszkedő, hagyományos műfajokból válo
gat, a szabadtéri vagy efemer alkotások hangulatát 
csak egy-egy fotó vagy egy-két ideköltöztetett alkotás 
idézi, holott ez utóbbiak nyilvánvalóan szerves része
it képezik a művésztelepnek és a szárhegyi környe
zetnek egyaránt. Helyspecifikus alkotások, melyek a 
múzeumok megkülönböztetett terében jelentőségüket 
vesztenék, csak abban a természeti és kultúrtájban 
működnek igazán, amelybe szánták azokat.

2014-ben 40 éves évfordulóját ünnepelte a 
Gyergyószárhegyi művésztelep. Ennek öröme bár 
ürömmel volt teli a kastély körüli állapotoknak kö
szönhetően, a telepet működtető kulturális intéz
mény táborok, kiállítások, ünnepi rendezvények so
rával tisztelgett. Jelen kiállítás a művésztelep 40 
éves évfordulójára szervezett eseménysorozat záró 
rendezvénye, amely új kezdetet is jelez. Csíkszeredát 
követően a tárlat vándorolni fog, jelentős hazai és 
külföldi helyszíneken is bemutatják majd.

A barátság jegyében életre hívott alkotómunká
ba kaphatunk betekintést, mely mára az ország 
egyik legfontosabb művészeti centrumává avatta 
Gyergyószárhegyet és amely szétválaszthatatlanul 
eggyé vált a kastély életével.

Ez a fényes történet, kastély híján, most válság
korát éli, ezért mind sürgetőbbé vált a művésztelep 
fontosságának, felbecsülhetelen értékeinek prezen
tálása olyan kiállítások által, amilyen a mostani, 
Csíkszeredái tárlat, rálátást biztosítva a művész
telep karakteres vonásaira, a képviselt művészi 
irányvonalakra.

A művészetek hivatalos helyeiről, a galériák
ból, múzeumokból kivonuló művészet most néhány 
hétre újra visszakerült a kiállítóterekbe, hogy 
ily módon, sűrítve és tömörítve, egy térbe és idő
be helyezve elérhetővé váljon, közelebb kerüljön a 
nagyközönséghez, ugyanakkor felhívja a figyelmet 
a gyűjtemény kutatásának, szakszerű kezelésének, 
további népszerűsítésének szükségességére.

A kiállítás július 19-ig látogatható.

TÚRÓS ESZTER

Botos Robi megidézi 
Petersont
Június 18-án ünnepelte a 

dzsesszvilág Oscar Petersonnak, 
a 2007-ben meghalt korszakos 
életművű zongoristának a 90. 
születésnapját. Szűkebb és tá- 
gabb családja, rajongói és barátai 
továbbra is egy itt maradt, köz
tünk levő Petersont köszöntöt
tek -  elsősorban Kanadában, a 
mester hazájában. Torontóban az 
Oscar Peterson kvartett nagysza
bású koncertjén ezrek éreztek rá 
ismét a „nagy öreg” eredetiségére, 
virtuozitására, szerető derűjére, 
zenéjének gazdagságára. A kvar
tettet természetesen olyan muzsi
kusok alkotják, akik valamilyen 
módon -  de korántsem csak „esz
mei szinten” — elődjüknek ta rt
ják Petersont. Christian McBride, 
Alvin Queen és Ulf Wakenius 
mellett a negyedik zenész: Robi 
Botos, egy Magyarországról el
származott zongorista, aki pálya
futásának gyors és látványos fel
ívelését kétségkívül Petersonnak 
is köszönheti.

„Egy versenyen indultam 
Montreux-ben, Svájcban, amit si
került megnyernem -  foglalta ösz- 
sze Botos Robi kapcsolatuk kez
detét egy Fidelio-interjúban. 
-  Az egyik díj az volt, hogy a kö
vetkező évben, 2005-ben én ad
hatom az egyik nyitó koncer
tet. Úgy szervezték, mivel én is 
Kanadából jöttem, hogy Peterson 
előtt játsszak. Majdnem eldob
tam a telefont, amikor közölték. 
Az életben csak egyszer adódik 
egy ilyen lehetőség. A zenekará
ból már ismertem Dave Young bő
gőst, akivel Peterson harmincöt 
évig együtt játszott. Dave bemu
tatott neki, és azután megma
radt a kapcsolat, feljártam hozzá, 
itt lakott Toronto elővárosában, 
Mississaugában.” Az idős mester 
a „hóna alá nyúlt” a nyíregyhá
zi születésű Botosnak, egyre szo
rosabb lett a viszony közöttük, el- 
annyira, hogy Peterson felkérte 
Robit: tanítsa zongorázni a lányát 
a mester otthonában.

A most 37 esztendős Botos Robi 
húszéves kora óta él Torontóban, 
ahol Kanada egyik legnevesebb 
zongoristájává vált. Kapott már 
kanadai országos dzsessz-díjat 
és Juno-nevezést, megnyerte a 
montreux-i és a jacksonville-i ver
senyeket, a rochesteri, montrea
li és edmontoni dzsesszfesztivá- 
lon szerepelt, felvételeit az utóbbi 
években a rádiók rendszeresen 
játsszák.

Botos igazi hazára talált 
Kanadában, nem pusztán eg
zisztenciális értelemben, de ze
neileg is. Az ottani dzsessz-ze-

nészek családias, összetartó, 
szolidáris közössége tette lehe
tővé, hogy Robi gyökeret verjen 
Torontóban, az ország multi
vagy interkulturalitása pedig 
nyilvánvalóan kedvező feltétel 
mindenféle igényes dzsessz-meg- 
nyilvánuláshoz, legyen az kon
cert, stúdiómunka vagy feszti
vál. Hitvallása szerint a dzsessz 
lényegét nem is igen lehet más
képp megtanulni, csak úgy, ha 
az ember olyan zenészek kö
zött van, akiktől tanulni tud, 
és ha hallgatja a felvételeiket. 
Márpedig Robi tudatosan kere
si az „ellesés” alkalmait. Igazi 
autodidakta... „A Rózsa Ferenc 
Zeneiskolába jártam  Pesten, ez 
adta meg az alapot — mondja. — 
De dzsesszt nem tanultam soha. 
Szerencsésnek érzem magam, 
hogy Magyarországon is nagyon 
jó zenészek vannak, akiktől ta 
nulni tudtam úgy, hogy hallgat
tam őket. Nagyon sokat hallgat
tam Szakcsi Lakatos Bélát és 
fiait, meg Oláh Kálmánt, rajtuk 
nőttem föl. Apukám és a két bá
tyám is zenész, apukám vett ne
künk hangszereket és otthon is 
sok zenét hallgattam, de nem
csak dzsesszt, mindenfélét. Ez 
komoly inspirációt adott. Sokan 
já rtak  föl hozzánk örömzenélni. 
Az első rácsodálkozásom a ze
nére a rokonoknak meg nagy
apáimnak köszönhető, akik ci
gányzenét játszottak. Gyémánt 
Losó András pedig apukámmal 
és bátyáimmal zongorázott, na
gyon izgalmas volt hallgatni, 
ahogy szintetizátoron játszott. 
Szerintem ez a lehető leg
jobb út egy dzsessz-zenésznek. 
Viszont nagyon ham ar ráálltam 
a dzsesszre, és már bánom, hogy 
nem folytattam a klasszikus 
zongorázást. Mostanában próbá
lok visszatérni hozzá.”

Ami viszont a dzsessz-műfajok- 
ban való alkotó jelenlétét illeti, 
Botos korántsem a „mindenáron 
újat-mondás” pártján áll. Úgy 
gondolja, a figyelemfelkeltésnél 
sokkal fontosabb a személyes stí
lusprofil hitelessége — mint önel
várás és cél. A Peterson és a többi 
példakép által ajánlott utak al
kalmasint személyiségbe ágyaz- 
hatóbbak számára, olyan eszmé
nyi világot animálnak, amely az 
'50-es, '60-as évekig visszakövet
hető esztétikai és értékmezőben 
kipróbált, érvényes, otthonos és 
fenntartható jelenlétet szavatol
nak a zenésznek épp úgy, mint a 
hallgatónak.

JAKABFFY TAMÁS
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HELIKON

HÖL-
A június 4-7. között megrendezésre 

került 5. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét a 
könyvvásár mellett könyvbemutatókkal, 
író-olvasó találkozókkal és koncertek
kel várta az irodalmi élet iránt érdeklő
dőket. A rendezvénysorozat első napján 
került sor Demeter Zsuzsa Költői tra
díció és könyvkiadás. Gyöngyösi István 
példája című tanulmánykötetének be
mutatására Egyed Emese közreműködé
sével az EME székházában. Ugyancsak 
ezen a napon, az E-MIL szervezésé
ben mutatta be Karácsonyi Zsolt Markó 
Béla Elölnézet című verseskötetét a 
Bulgakov Kávéházban. A Helikon-estek 
keretében június 6 -án A gyermekbiroda
lom titkai, kortárs gyermekirodalom cím
mel szervezett beszélgetőestet a Helikon 
a Bulgakov Kávéházban, ahol az est 
meghívottal (Jánosi Andrea, László 
Noémi, Szántai János, Zsigmond Emese) 
a házigazdával, Demeter Zsuzsával kö
zösen járták  körbe az erdélyi gyermek- 
irodalom berkeit és fórumait. Ezt köve
tően, szintén az E-MIL szervezésében, 
Dimény-Haszmann Árpád Apatológia 
című kötetének könyvbemutatóján ve

hetett részt a hallgatóság, a szerzőt 
és a kötetet László Noémi vezette fel. 
Június 7-én, vasárnap ismét a Bulgakov 
Kávéházban találkozhattak a populáris 
irodalom kedvelői Oravecz Nórával, ezt 
követően Tompa Andrea íróval Balázs 
Imre József beszélgetett.

Június 12-én díszdoktori címmel tün
tette ki Kertész Imrét a marosvásárhelyi 
Petru Maior Egyetem. Az ünnepélyes át
adóra Budapesten, a Magyar Tudományos 
Akadémia székhelyén került sor. Iulian 
Boldea, az egyetem bölcsészkarának dé
kánja laudációjában Kertész Imrét a vi
lágirodalom és kultúra kiemelkedő alko
tójának, korunk lelkiismeretének nevezte, 
külön megemlékezve a Sorstalanság és A 
kudarc című regényeiről.

Június 12-én és 13-án Helikon-esten 
vehettek részt a szatmárnémeti és bereg
szászi irodalomkedvelők. A Csavargás, 
írók, mégmodern címmel ellátott felolva
só körúton A nagy Kilometrik rovatának 
szerzői (Bréda Ferenc, Fischer Botond, 
Horváth Benji, Karácsonyi Zsolt) vol
tak jelen, június 12-én közösen nyitot
ták meg Szatmári Ifjúsági Napokat 
Szatmárnémetiben. Az est házigazdája

Kereskényi Sándor volt. A körút másnap 
Kárpátalján folytatódott, ahol a bereg
szászi Európa Házban Fischer Botond, 
Füzesi Magda, Horváth Benji, Jánk 
Károly és Karácsonyi Zsolt olvastak fel.

Magyarország Kolozsvári Főkonzu
látusának vendégeként Kukorelly Endre 
íróval, költővel két alkalommal is talál
kozhattak az érdeklődők. Először júni
us 18-án a Bulgakov Kávéházban, majd 
másnap a Főkonzulátus rendezvény- 
termében. Mindkét irodalmi estet Mile 
Lajos főkonzul moderálta.

A hónap utolsó Helikon-estjén június 
22-én, Egyed Péterrel beszélgetett leg
újabb, válogatott esszéit, kritikáit, ta
nulmányait magába foglaló, Irodalmi 
rosta című kötete apropóján Karácsonyi 
Zsolt a kolozsvári Bulgakov Kávéházban.

Június 30-án az E-MIL Álljunk meg 
egy szóra elnevezésű beszélgetés-soroza
tának meghívottja Kemény István költő 
volt, akit a rendezvény állandó házigaz
dája, László Noémi kérdezett.

ü

Bátorság
Jó a bátorság, ...!
A fősorok Pam Brown fenti gondo

latának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES
1. A folytatás első része. 12. Abból 

az időből való. 13. Ősi település 
Felső-Egyiptomban. 14. A bárium 
vegyjele. 15. Autós csillagtúra. 17. 
A lítium vegyjele. 18. Világkupa, 
röviden. 19. Olivér és Olivia. 21. 
Bolondéria. 23. Egyhangú duma! 25. 
Vívófegyver. 27. A Plassans meghó
dítása írója (Emilé). 29. ... of Olaz; 
arckrém márkája. 31. Indíték. 32. 
Sumer város volt Mezopotámiában. 
34. ... fészek; Turgenyev regénye. 
36. Kitérő válasz. 38. Könnyeit hul
lató. 40. A Bánk bán írója (József). 
42. A germánium vegyjele. 43. A vas 
vegyjele. 44. Csallóközi település. 45. 
Kirándulás. 47. Carpe ...; Használd 
ki a napot! 49. Rijeka része! 51. 
Margarinmárka. 53. Légióegysség. 
54. A fordítottja is igekötő. 56. Bolt 
közepe! 58. Könnyen bomló. 60.

Az ezüst vegyiele. 61. Kolbászfajta. 
64. Prakker.

FÜGGŐLEGES
1. A Lolita szerzője. 2. A darvak 

vonulási formája. 3. Néma hoki! 4. 
Rockzenei irányzat. 5. A tizenhárom 
vértanú városa. 6. Mályvaféle növény.
7. Nemzetközi, röviden. 8 . A szív ol
dala. 9. Száraz (klíma). 10. Nomen 
nescio, röviden. 11. Maró vegyület. 
Mikstáth nevezte így feleségét. 20. 
Az irídium vegyjele. 22. Sept-...; kikö
tőváros Kanadában. 24. Ruhát vízven 
tisztító. 26. Por, angolul. 28. Amely 
ideig. 30. Római kettes. 33. Lázadás, 
angolul. 35. Származik. 36. Jászvásár 
román neve. 37. Pénzdobáló játék. 
39. Népámító. 40. Építőanyag. 41. 
Kazah sóstó. 43. Ide-oda a folyosón. 
44. A folytatás második, befejező ré
sze. 46. Brazil tagállam. 48. Bent ki
ad! 50. Az egyik oldal. 52. Tengernek 
nevet adó orosz város. 55. Egri sport
klub volt. 57. ... an der Thaya; osztrák 
városka. 59. Menyasszony. 62. ... ovo; 
eleve. 63. Határrag. 65. Csont, latinul.

R. T.

A Helikon 12. számában 
közölt Az életről című rejt
vény megfejtése: Az élet 
nem szép és rút, hanem 
eredeti. 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5 2 8
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Bethlen^jÁbor
Alap

RMDSZ SüffiX?
TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 

A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

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