
#  „színezüstben fogadom a reggelt”

HELIKON
I f t  ATYÁT M T F A T  V A T R A T  m£ G ^ : » ík  kétszer  egy  hónapban  Kolozsváron  -r a 3 r  
IKUIJALMI r U L iU li íA i xxv. évfolyam  2015.15. mi.) szám  - a u g u sztü s  10. ara ej

Ő r a n g y a l

Lapszámunk 1., 3—6., 9., 16. és 18. oldalát Szakáts Béla a temesvári 
Pygmalion Galériában megnyílt tárlatának anyagával illusztráltuk.

Kabdebó Tamással beszélget 
Haklik Norbert

• Reiner Kunze versei
• Király László versei
• Jakab-Benke Nándor:

Egy osztrák a jövőből, ötödszörre
• A NAGY KILOMETRIK

PAPP ATTILA ZSOLT

Titkos utak 
Macondóba
Az irodalom, ha akarom, olyan építményre hasonlít, amely

nek a különböző emeleteken elhelyezkedő szobái egymásba 
nyílnak, és csak úgy juthatunk az egyik szobába, ha áthala
dunk a másikon. Vannak természetesen olyan szobák, ame
lyek magányosan állnak, vagy elfoglalnak egy teljes emeletet, 
vagy olyannyira zártak, hogy csak kivételes esetben és kivé
teles embereknek sikerül kitárni az ajtajukat -  sötét, megkö
zelíthetetlen, nehéz levegőjű termek egy forgalmas épületben. 
Legtöbbször azonban mint halom hasított fa, hever egymáson, 
és szorítja, nyomja, összefogja egyik opusz a másikát. Vagy 
mégis inkább egy erdő, amely beláthatatlan és bejárhatatlan 
területet nőtt be, és ösvények futnak benne szerteszét, eltávo
lodva egymástól, majd keresztezve egymást, néhol pedig tisz
tásokat hozva létre, melyeket többféléiről is meg lehet köze
líteni. Ezeket a tisztásokat éri leginkább a nap. Az viszont 
csodával határos, és már-már önkényes, miért épp ily mó
don hálózza be ezt a hatalmas erdőt az írott művek hajszálér- 
rendszere.

Macondo, ez a latin-amerikai, mégis mesebeli hely, amely va
lamiért mindig is Erdélyre emlékeztetett kicsit, kétségkívül az 
irodalom leginkább napsütötte-napszítta tisztásainak egyike. 
Comaláról azonban jóval kevesebben hallottak, pedig ugyan
azon a kontinensen van — a valóságos és a mágikus földrészt 
egyaránt értve ezalatt - , és Macondo felé csak rajta keresztül 
vezet út. Ezt én is csak nemrég tudtam meg teljes bizonyos
sággal, pedig harcedzett García Márquez-olvasó vagyok, és az
zal áltatom magam, hogy nem tévednék el túlságosan a dél
amerikai irodalom fenséges, útvesztőszerű erdejében. A nagy 
Gabriel maga tisztában volt ezzel: állítólag olyan sokszor olvas
ta Juan Rulfo Pedro Páramo című regényét, hogy betéve tudta 
végül. A Pedro Páramo nem terjedelmét, hanem erejét tekint
ve monumentális munka, amelynek tökéletes, világos szerke
zetét nem robbantja szét a valószerűtlenség és a varázslat sem. 
Rulfo -  ez a végső soron unalmas kispolgári életet leélt hiva
talnok, akinek az életműve két-három vékony kötetben elfér, 
és aki szinte mindenben ellentéte a terjedelmes életművet hát
rahagyó, világfi Gabónak -  olyan természetességgel mozgatja 
kihalt utcákon, a romlásba való beletörődés leheletét árasztó 
házakon átjáró kísérteiéit, meggyötört, visszajáró holt lelkeit, 
amilyenre csak nagyon kevesen képesek. A Pedro Páramo jot
tányival sem jelentéktelenebb mű, mint a Száz év magány, és 
teljesen világos, hogy ez utóbbi nem születhetett volna meg az 
előbbi nélkül, az irodalmi zarándokutak mégsem Comalába, 
hanem Macondóba tartanak.

Aki megfejti, miért és hogyan alakulhatott így, nagyobb tit
koknak is nyomára juthat.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

F olyó iratu n k ra  a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fize tn i 10 és 14 óra között. 
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Beszélgetés Kabdebó Tamással, a magyar 
kultúra írországi nagykövetével

Magyar zászló a Holdon
-  Monumentális regénytrilógiája, amely 

századokon és nemzethatárokon átnyúló 
közép-európai családregény, írói tisztelgés 
1956 előtt, és egyúttal a Duna-vidék kul
túrájának, földrajzának és történelmének 
enciklopédikus igényű bemutatása is, nem 
az ön tollából született újjá angol nyelven. 
Mi tartotta vissza attól, hogy saját maga 
fordítsa le választott hazájának nyelvére a 
Danubius Danubiáí? Netán ön is úgy véli, 
nem létezik fordítás, csak a másik nyelven 
történő újraírásról beszélhetünk?

-  Úgy gondolom, hogy létezik fordí
tás és újraírás is. Tolsztoj Háború és bé
ke című remekművének több jó fordí
tása van. A versek jobbára újraírások.

A Paul Verlaine alkotta Őszi dalnak a 
magyar újrafordítása jobb, mint az ere
deti vers. Jómagam ritkán fordítom ma
gamat, mert nem tudok élethű lenni, 
mindig vissza akarok nyúlni az eredeti 
ihlethez.

-  Másokat viszont annál szorgosabban 
fordít anyanyelvéröl angolra és viszont 
egyaránt, minek következtében sokan a 
magyar kultúra írországi nagyköveteként 
tartják számon. Mennyire van jelen ön sze
rint az ír literatúra a magyar anyanyelvű 
közönség horizontján? És mennyire tud
nak a mi irodalmunkról az írek? Vagy 
éppenséggel korábbi választott hazája, 
Anglia olvasói?

-  Húsz éven keresztül Tábori Pállal 
együtt készítettük a magyar költészet 
antológiáját, melyet aztán Makkai Ádám 
adott ki. Ehhez a kötethez négyszáz vers 
nyers fordítását készítettem el, amit az
tán angolok, amerikaiak, írek véglege
sítettek. Makkai felkért, hogy legyek a 
kötet főszerkesztője, ezt nem fogadtam 
el, mert úgy gondoltam, hogy a kötetnek 
csak a legjobb fordításokat kellene ta r
talmaznia. Ezzel szemben Makkai több 
mint ezer fordítást adott ki. A könyv si
keréhez alaposan hozzájárultam. Két kö
tetet eljuttattam távoli Nobel-díjas bará
tomnak, Seamus Heaney-nek is. Kettőt, 
mert az elsó't elvesztette. A másodikat vi
szont lelkesen ismertette az Observer cí
mű angol lapban, és az év könyvének ne
vezte. A mai magyar érdeklődés megvan, 
az Ireland Literature Exchange istápol- 
ja ezt. Több ír költő foglalkozik magyar 
versek fordításával. Van egy júliusi ösz- 
szejövetel is, ahová magyar költó'ket is 
meghívnak. Magyarországon szintén 
foglalkoznak az ír irodalommal. Például 
Gerevich András költő és a Magyar Napló 
című folyóirat is, amely engem bízott meg 
egy ír szám készítésével. Nem beszélve 
arról, hogy az angol nyelvű Hungarian 
Review történelmi témájú ír cikkeket ho
zott le tőlem. Ami pedig az angol közön
séget illeti, legjobb költőink az angol fo
lyóiratokban és fordításkötetekben is 
szerepelnek. Wystan Hugh Auden nagy 
angol költő Juhász Ferenc A szarvassá 
változott fiú kiáltozása a titkok kapujából 
című versét a mai világirodalom egyik 
legjobb darabjának nevezte.

-  Az ír-magyar kapcsolatok történész
ként és íróként egyaránt érdeklik. Mely 
művek születtek ezidáig ebből az érdeklő
désből?

-  Az ír-magyar kapcsolatokról két 
könyvem szól. Az egyik az Írország 
két arca című kötet, amely otthon a 
Világjárók sorozatban jelent meg és lett 
sikerkönyv, a nyolcvanas évek végén. A 
másik a Hungarian Ireland című angol 
nyelvű könyv, melyből nyolcszáz köte
tet eladtak, aztán kifogyott. A kiadóve
zető halálával aztán az újabb kiadások 
lehetősége is odalett. Ami pedig a költé
szetet illeti, tizennégy ír költő válogatott 
verseit adták ki tőlem magyarul, angol
ra pedig huszonöt-harminc magyar költe
ményt fordítottam. Egy északír kiadó pe
dig József Attila válogatott írásait adta 
ki Belfastban az én szerkesztésemben és 
részben fordításomban.

-  Összefoglalná a zöld szigeten kevés
bé otthonos olvasó számára az ír-magyar 
kapcsolatok történetét?

-  Az ír-magyar kapcsolat valójában az 
1600-as években, a győri Szűzanya ké
pével kezdődött, melyet egy Lynch ne
vű katolikus ír menekült püspök vitt 
Győrbe ajándékképpen. Ót Cromwellék 
üldözték. Ez a kapcsolat azóta is foly
tatódik, csak koronként más és más in
tenzitással. A középkorban voltak spora

Forrás: irodalmijelen.hu

Kabdebó Tamás
író, költő, műfordító, irodalomtörténész, kultúrtörténész. 1934. február 5-én szü

letett Budapesten. 1952-től 1956-ig az ELTE Bölcsészettudományi Karának ma
gyar nyelv és irodalom szakos hallgatója volt, rész vett az 1956-os forradalomban. 
A forradalom bukása után Nyugat-Európába emigrált. Először Angliában telepe
dett le, a walesi egyetemen 1960-ban történelemből, a londoni egyetemen 1969-ben 
könyvtártudományból szerzett oklevelet.

1960-61-ben a walesi egyetemen volt könyvtáros, 1969-72 között az University 
of Guyana (Georgetown) alapító könyvtárosa, 1979-84-ben a Victoria University 
of Manchester szakkönyvtárosaként működött. Élt Cardiffban, Guyanában, 
Manchesterben, jelenleg Írországban, Newcastle-ben, egy Dublin melletti telepü
lésen él. Dolgozott könyvtárakban, egyetemeken, ma már „csak” az irodalommal 
foglalkozik.

A nyugati magyar irodalom azon írói közé tartozik, akik magyarul és válasz
tott hazájuk nyelvén egyaránt maradandót alkotnak. A Kabdebó-opusz vezérhajó
ja, a Danubius Danubia című regénytrilógia nemrégiben jelent meg magyarul har
madik kiadásban, s egyidejűleg -  első alkalommal -  angol fordításban is. Kabdebó 
-  aki tavaly ünnepelte nyolcvanadik születésnapját -  legutóbb megjelent, Afterlife 
című kötetében a halál utáni életről vallott különféle felfogásokat tekintette át, 
de már újabb kötetén dolgozik, amely több kontinensen megélt horgászkalandjait 
eleveníti fel. A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja 2001 óta, 
ugyanebben az évben József Attila-díjjal jutalmazták munkásságát.

2



HELIKON

dikus magyar látogatások írhonban és 
írek is jártak  Magyarországon. De iga
zi kapcsolattartás nem volt. Az 1800-as 
években viszont Kossuthék nagyra ta r
tották az ír O’Connellt, majd Pulszky 
is járt Írországban, kapcsolatokat te
remtett. Másrészről az 1848-as írek fel
néztek a magyarokra, és forradalmuk 
vezére később Deák Ferenccel is talál
kozott Pesten. Innentől kezdve az ír
magyar kapcsolat folyamatos. Az írek 
az 1956-os forradalom mellett is kiáll
tak. Tudvalevő', hogy Erzsébet király
nénk többször járt Írországban és a 
Maynooth-i egyetemen ott van az ezüst 
lovasszobor, amit ő adományozott az in
tézménynek. Mai napig sok magyar él 
Írországban, közöttük a legkiemelke
dőbb talán báró Kende Gábor volt, aki 
néhány éve meghalt. Felesége, Rosa 
Kende bárónő sikeres kötetben emléke
zett meg közös életükről.

-  A műveken túl mennyire vesz részt 
előadóként és közszereplőként az írorszá
gi irodalmi és kulturális életben?

Dublinban eljárok a Fordítók 
Társaságába és az Írországi Írószövet
ségbe is. Tag ugyan nem vagyok, de elő
adásokat tartok ott, és Írországban má
sutt is. Eddigi tizenöt előadásom közül 
öt József Attiláról szólt. József Attiláról 
külföldi ír konferenciákon is beszéltem, 
az Eszak-írországban kiadott, már em
lített gyűjteményem megjelenését köve
tően. Többször szerepeltem az ír rádió
ban és televízióban is, és én mutattam be 
Magyarországot, amikor csatlakoztunk 
az Európai Unióhoz. A közép-európaisá
got az írek nem értik és nem ismerik, de 
a magyarok sem igazán. A bemondók né
ha összevissza beszélnek erről. Legutóbb 
Báger Gusztáv magyar verseit fordítot
tam angolra, és a köteteket sikerrel el
adták. Egyébként a Maynooth-i egyetem 
könyvtárigazgatója voltam, és egyúttal 
a Maynooth Review című lap főszerkesz
tőjeként is dolgoztam. Sok ír író és köl

tő barátom van. Legjobb barátaim közé 
számolom Mary O’Donnellt, aki biztatá
somra József Attila-tanulmányt írt, és 
Brennan Kennellyt, aki kérésemre József 
Attilát is fordított.

-  Legutóbb megjelent kötete, az 
Afterlife a halál utáni életről valló külön
féle nézetek közül szemezget. Ez a kérdés 
már a Danubius Danubiáőan is hangsú
lyosan megjelent, és azóta is foglalkoztat
ja. Honnan ez az érdeklődés?

-  Engem ez a téma tízéves korom óta 
érdekel. Az antológia április 24-én je
lent meg és hatvan interjút tartalmaz a 
túlélésről. A megszólalók között vannak 
egyetemi tanárok és egyszerű munkás
emberek is. Van, aki azt hiszi, „porból let
tél, porrá válsz, többet krumplit nem ka
pálsz”. Jómagam Teilhard de Chardin 
követője vagyok, aki szerint a lélek hal
hatatlan.

-  Készülő kötete horgászkalandjait ele
veníti fel, amelyek már az Írország két ar
ca című kötetben is hangsúlyos szerephez 
jutottak.

-  A készülő horgászkönyv minden 
olyan országba elviszi az olvasót, ahol 
én halásztam. Tehát a Dunán nemcsak 
Magyarországra, hanem Ausztriába, 
Szerbiába és Romániába is. Angliában 
a Temzében és a tengerben is pecáltam, 
Franciaországban a Rajna folyó
ban. Olaszországban az Adriai- és a 
Földközi-tengerben, a Bracciano tóban, 
Amerikában a keleti tengerperton, Dél- 
Amerikában az Amazonasban, valamint 
Guyana számos folyójábán és tengerében. 
Ezen kívül Trinidadban, Jamaicában, 
Costa Ricában pecáltam és búvárkodtam. 
Argentínában a Rio Della Plata folyóban 
fogtam egy pontyot és egy harcsát. A leg
kisebb halat 1975-ben a Dunában fog
tam, akkora volt, mint a lábam nagyuj- 
jának a körme. El kell mondanom, hogy 
előtte Simó Sándor filmrendező barátom

fogadott velem ötszáz forintban, hogy a 
következő tíz percben nem fogok semmit. 
A kilencedik percben kifogtam a lábkö- 
römnyi halat. Az ötszáz forintból ketten 
megvacsoráztunk Tahiban, ahol a húst 
kardon lángolva hozták. A legnagyobb 
halat Barbadosban fogtam a tengerben, 
egy mélyvízi kirándulás során, 27,5 kg 
volt. A halat a helybeliek greensilvernek 
hívták, a latin nevét nem tudom. A körül
mények igen érdekesek voltak, ugyanis 
a halászhajót egy kanadai házaspár bé
relte ki, én oda bekönyörögtem magam. 
Foghattam volna egy félmázsás halat is, 
de annak kiszakadt a szája és elment. 
Ez volt sokáig a családi rekord, de uno
kaöcsém, Gáti Zoltán alaposan lehagyott. 
54 kg-os harcsát fogott a Dunában.

-  Nyilvánvaló, hogy ön nem tartozik 
azon alkotók közé, akik csakis a könyves
polcukon keresnek ihletet írásaikhoz. Mire 
a legbüszkébb nem irodalmi eredményei 
közül?

-  Két dologra. Az egyik, hogy 
Budapesten a Duna úszóbajnokságon 
1953-ban harmadik lettem, holott én 
mellúszó voltam, és mégis legalább öt
ven, nálam sokkal sebesebb gyorsúszót 
lehagytam. Hogyan? Úgy, hogy tanul
mányoztam a Duna sodrását az Árpád- 
híd és a Szabadság-híd között, és én a 
sodorban úsztam, míg a többiek egye
nesen lefelé. A másik dolog, hogy én, 
Kabdebó Tamás értem el azt, hogy a 
magyar zászló a Holdra került. Ezt sok 
adattal bizonyítani tudom. 1969-ben 
kezdeményeztem az angol Times-ban 
egy nagy vitát arról, hogy a Holdra le- 
szállandó amerikaiak ne csak a saját 
nemzetük zászlaját tűzzék ki ott, hanem 
az Egyesült Nemzetek zászlait is. A má
sodik holdraszállásnál ez megtörtént, a 
NASA értesített, hogy a zászlók felke
rültek, kivéve a svájcit. Tehát így került 
fel a magyar zászló is a Holdra.

HAKLIK NORBERT

H a r s o n a
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REINER KUNZE

Utazás az öreg mesterrel
(fahrt mit altem meister)

Chon Tae-Hong-nak

Az esti homályban 
rizsföld mellett rizsföld, parányi, 
sárga négyzetek, 
fáradozás-gyékények

Mögöttük, tussal rajzolva, 
őserdő-zöld hegyláncok vonulata, 
éj árnyalta, áttetsző 
kék messzeség

Az alacsony napkorongba 
közelgő esőzés 
fekete sörénye lobog

Útra kelünk 
a látványba

Szöul. Utcakép
(Seouler straßenbild)

Minden ember, úgy tűnt,
úton van,
fiatal és
úton van,
karcsú és
úton van

Fülüknél mobiltelefon, úgy tűnt,
egymásnak erősítgetik, 

hogy egyikük a másiknak van teremtve; 
és úton vannak, 
de ellentétes irányba

Bátor szándék
(tapferer vorsatz)

Ha közeledik ama óra, 
nem fogunk 
perlekedni vele

Most
felnézünk rá,
és leolvassuk róla,
ha magasabbra nő,
mennyi marad még az időnkből

Mintha csak sejtené, megtölti 
minekünk az eget virágokkal

V ariáció  »Philem on és 
Baucis« tém ájára
(variation über das thema »Philemon und 
Baucis«)

Vigasztaló lenne, még évszázadokon át
érinteni egymást
ágainkkal,

és a hársfa 
illene hozzád

A tölgyfa természetétől azonban 
szenvednék, a bodzafa 
bensőjét
magamban érzem

M ásodik variác ió  
»Philemon és Baucis« 
tém ájára
(zweite variation über das thema »Phile
mon und Baucis«)

Nem ágként és gallyként 
folytatódunk önmagunkon túl

Mégis kedveznek minekünk

Mindvégig 
fák alatt élhetünk

M anhattan utcáin
(auf den Straßen Manhattans)

Fölfelé nézel

Homályosan sejted a szakadékot, amelyen 
mindez alapszik

Kötélen jársz

Egy kötéltáncos, aki 
fölfelé tekint

Meglehet, hogy valamikor, 
egy üres cipő láttán 
összeomlik fölöttünk 
a mindenség

Gondoljunk akkor a lábra, 
amely a cipőt viselte,

és a lábujjak játékára, 
mely, ha egymás mellett 
feküdtünk, számtalanszor 
visszaröpítette

a világot 
a helyére

Majdnem tavaszi vers
(fast ein frühlingsgedicht)

Madarak, postakocsisok, ha 
rázendíttek, megjön a kék pecsétes 
levél, amelynek bélyegei 
virágba borulnak, és szövege 
így szól:

Semmi sem
tart
örökké

Az irodalm i élet elől
menekülve A hársfa
(den literaturbetrieb fliehend) * îe hnde)

A ház
(das haus)

Nem a szárnyalásodat akarják, 
hanem a tollaidat

Saját kezünkkel 
ültettük

Reiner Kunze németországi költő, író, műfordító. Oelsnitzben született 1933- 
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Bérbeadónk most a halál

Nem tudjuk, mikor 
mond fel nekünk és 
kinek legelőször

Csak annyit tudunk: minden fellebbezést 
elutasítanak
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Esti Híradó

Ez volt
a cél: a súlytalanság.
Lebeghetek sugárzó űrben!
Lapozhatom a Nagy Üres Könyvet, és 
odalent úgyszínt’ üres könyvekben 
kutatnak utánam rég eltűnt barátok.

Beszélő gépek mondják gondolatom. 
Utazom, változom, megjelenek: 
különös folt a távcső fénykörében. 
Képernyő-vándor, mogorva népek előtt.
S  eltűnők váratlan, ahogy az önhitt, 
egy-vak igazra esküvő seregek.

Hogy loholnak a halál elől futók! 
Mindhiába. Élen a gulyáságyúk népe, 
szalmazsák-asszonyok, fess zászlóvivők. 
Tiszta középkor: félvad hadvezérek, 
beszédhibás próféták királyi székben. 
Szorgos hidászok, egyre messzülőpartokon. 
Cirkálók, kikötői búcsúkeringő-ködben. 
Bombázók eltévedt célpontot kutatva.

Múlt idő a cél. S  a kellékek. És mintha 
elszánt vak ember nézése érintene. 
Tévelygés idegen világszögletekben.
Milyen lesz hát -  kérdem az a találkozás? 
És az azután -  milyen?

Fáradt vagyok, de pontos, hűvös fényben, 
Uram: szótlan alkimista, arany-gyanús,

ravasz,
de már kész vakmerő kirohanásra. 
Tetőtóí-talpig vad gondolatokban...
S  tudva:
mindez látomány, rémképzelés (lehetne). 
Szerelmes álom.
De nem az.

Akkor volt

Akkor volt szép, amikor nevetett.
Amikor álmaiba hullt.

Mikor fölfedezte az életet.
Meglátta: közeleg az út.

Sírni kezdett bátran, s elaludt.

Szép volt, amikor megjelent.
Meglátta a szobrot a fában.

Mikor csak élt, se-fent, se-lent.
Nyarak fényében, telek havában.

Lengetve ég felé lábat és kezet -  
Szép volt, amikor ketten. Vagy hárman.

Ébresztő

Fejedelmi hírhozó a Mezőhavas mögött -  
két-hegyen túli tatár pusztaságon, 
Olzsasz Szulejmen intelmeit követve, 
szűztiszta gyolcsban indul a Nap.

Néhány szomjas, libabőrös perc még, 
s színezüstben fogadom a reggelt, 
túlélő-éltető könyveimmel, 
oszmán findzsámmal, 
diófám alatt.

S nem maradhat el pirkadatig, 
gyíkléptű Rózanéném se, vissza-látogatám, 
mesebeli kiskerti arany kapácskával -  
útban savanyka sóskatövekért.

Olvasol, lelkem, hajnalok hajnalán! 
Versek ezek! -  ragyogok föl -, nem betűk. 
Éppen bajt ne támasszanak, van elég! 
Áldás-békesség!

Nonó, Vince, Lövétei, Királyék! 
Hallottátok...

Találkozók

Az összecsődült cimborák között 
fölfedezve néhány jóbarát.
Változtak, de felismerhetők.

Heveskedik a szív:
Ennek volt értelme!
Ez elmesélhető.

Amikor fölbukkannak 
bajtársak is a hullámzásban -  
szédülés támad benned (rád).

Menekülsz mosdóba, 
udvari kúthoz,
eregetni csuklódra jeges nyugalmat; 
halántékot, tarkót hűteni.

Hihetetlen! -  bámul bambán 
valaki a nagy falitükörből.
-  Ez én vagyok, Uram.

Megdöbbentő!
Majdnem elfeledtem.
En vagyok.

A hajdúk szeretője
Antoaneta Melnikovának

Édes pacám, Drenovciból, 
nem jön ma semmi hír.

Édes pacám, Drenovciból, 
eltűnt a férfi nép.

Édes pacám, Drenovciból, 
hova fussunk, hazátlan?

Édes pacám, Drenovciból, 
a fű  se zöld, s a rét.

A lírai álom
-  2015. június 8-án -

Intellektuális lírám -  jobban mondva: 
lírai intellektusom -  kertje közepén 
valami keleti (örök)zöld fa áll.
Egyetlen -  mióta szép eszem tudom -,
s névtelen. Nincs menekvés:
meg kell neveznem minden reggel.

Gyümölcsét mondom savanykeserűnek -  
másnapos harcosnak életadó.
Némelyek szerint éppenhogy édes! 
Nőfogó.
Magányos élet ezt eldönteni kevés.

Egy fa. Zöldes. Növényhatározókban 
se híre, se hamva. Nem csoda: 
lombja alatt költők ücsörögnek, 
piktorok és egyéb áldott széltolók.

Nem is nevezem sajátomnak többé! 
Díszes-üres körmondataimtól 
elhatárolom magam. NO cirkálom!

Bírjatok mindent, azt kívánom, 
miként Ő bírta Juliskáját, végre, akkor. 
Levél, virág, ehetetlen gyümölcs -  
mind a tietek! —

Lírai intellektusom, illetve 
intellektuális lírai 
kertem közepén.

J ó n á s
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Találkozás a szavakkal, 
találkozás a vízihullával
Herta Müller közép-európai kontextusban

KISS ERNŐ CSONGOR

Csak nemrég jöttem rá, hogy Herta 
Müller 2009-ben, vagyis éppen húsz év
vel 1989, a keleti blokk megszűnése után 
kapott Nobel-díjat. Egy olyan szerzőt vá
lasztottak, aki precízen ír a valamiko
ri kelet politikai-nyelvi-kulturális viszo
nyairól -  melyek között jóvátehetetlenül 
otthontalannak érezte magát -, s mind
ezt németül teszi, a valamikori Osztrák- 
Magyar Monarchia hegemón, az újból 
chic (mert ismét geokulturális értékkép
zőként működő) Közép-Európát ma in
kább nyelvi-kulturális hagyományá
ban lazán összekötő' nyelvén. A Nobel-díj 
Bizottság döntésének fürkészése persze 
teljesen tét nélküli lehet, nem úgy a ma 
jobbára virtuálisan létező, személyes em
lékezetekben, műalkotásokban archivált 
vagy urbánus, posztindusztriális tájakon 
feltalálható közép-kelet-európai múlt
nak az elemzése, amelyet Herta Müller, 
Kertész Imre, Bodor Ádám, Dubravka 
Ugresic, vagy éppen Kafka, Mészöly 
Miklós és Thomas Mann műve is képes 
megidézni.

Herta Müller regényei, elbeszélései 
cselekményének különböző idő- és térbe
li keretei könnyen azonosíthatók, illet
ve hozzáköthetők a romániai németek 
mára már rögzített 20 . századi történel
méhez (1945-ös deportálásukhoz, a 80- 
as években indult emigrációjukhoz), na
gyobb távlatban pedig a 70—80-as évek 
Romániájához. De épp e heteronóm lép
tékkel, ma leginkább virtuálisan elgon
dolható terek és történetileg változó idő
képzetek nyomai mutatják a vadonatúj 
Közép-Európában, hogy a fent említett 
romániai események mégis közössé te
hetők az európai történelem 20 . száza
di közösségi és egyéni elbeszéléseiben. A 
romániai zsidók főleg transznisztriai lá
gerekbe szállításának az 1944. augusz
tusi királyi-katonai hatalomátvétel vet 
véget, és részben annak következmé
nyeként, az ország szovjet befolyás alá 
kerülésével, ’45 januárjától veszi kez
detét a németek szovjet munkatábo
rokba deportálása. Kettős exodusokról 
és kiűzetésekről van szó, tér- és időbe
li értelemben egyaránt - , akkor is, ha 
egy-egy romániai etnikum saját tör
ténelmén belül vizsgáljuk. Épp a ha
sonló dinamikájú, gyakran kettőzött 
kivonulástörténetek egymást (térben is) 
átszövő mintázata teszi szükségessé -  a 
tanúnemzedékek mindenkor feltartóz
tathatatlan eltűnésével -  médiumváltó 
vagy intermediális emlékezet(politika)i 
stratégiák kialakítását. A második vi
lágháború idején történt egymást metsző 
sorsesemények filozófiai abszurditását 
mutatja meg Forgács Péter legutoljára 
Kolozsváron bemutatott A dunai exodus: 
A folyó beszédes áramlatai című kiterjesz

tett dokumentumfilmje és multimédiás 
installációja, elmesélve a besszarábiai 
németek és a nyugatról Palesztinába me
nekülő zsidók vándorlásának térben egy
mást érintő áramlatait. Egy más irányt 
mutató multimédiás kísérlet Szűcs Teri 
és Szabó Péter közös alkotása, a Deltái 
haggada című fotóregény, ami a Duna- 
deltába telepített Visky családról mesél.

És akkor még egyáltalán nem beszél
tünk a tömeges disszidálásról vagy an
nak kísérleteiről. Herta Müller a Die Insel 
liegt innen -  die Grenze liegt außen (A szi
get belül, a határ kívül van) című esszéjé
ben, ugyanúgy a Herztier (Szívjószág) cí
mű regényében, a folyó -  benne a Duna 
-  motívumának egy olyanfajta átíródá- 
sáról beszél, amit Forgács performansza 
is beemel egy másik történet sikeresebb 
alakulásában. A folyó Müllernél a dikta
túrából menekülés esélye: az átevickélésé 
vagy a kudarcé -, de az öngyilkosságé is. 
A lenti, egymást térben és időben átsze
lő, sokszor egymás meghatározottságá
ban élő események helyettünk mondják 
ki: mennyire nem esetleges és tét nélkü
li a történelmi traumák vagy sorsesemé
nyek közössé tétele. Már csak azért sem, 
mert a mindezek hátterében tevékenyke
dő 20 . századi totalitárius eszmerendsze
rek alapjai is nagymértékben közös rész
halmazt feltételeznek —, ezek revíziója 
már jó ideje a kortárs (politika)filozófia 
egyik alaptémája.

Az említett történetek nem válnak 
partikulárissá etnikai és történeti ösz- 
szetevőik miatt, filozófiai tartalmuk ré
vén túllépnek ezen -  épp ezáltal téve le
hetővé együttes felmutatásukat. Herta 
Müller művei esetében a diktatúra vilá
gát leginkább a geokulturális közeg te
hetné partikulárissá, azaz szubjektív
vé a szó fenomenológiai értelmében, s 
így részlegesen érthetővé, érzékelhető
vé egy interszubjektív közeg számára. 
Szövegeiben ezért (is) érvényesül a tá r
gyi réteg egy olyan megszerkesztettsé
ge, ami nyelvbe helyezettsége által képes 
valóságossá válni. Elbeszélői nemcsak a 
diktatúrában teljesen megváltozott, más 
funkciót nyert szexualitást és érzelmi 
proxemikát írják le, hanem a rekonstru
ált társadalmi relációk egészét próbálják 
érzékeltetni. Merészen szólva: a hiány- 
gazdaság mentén alakuló 70-80-as évek 
romániai urbánus és vidéki életét a fé
tisszerű prózanyelvet generáló kisemmi
zett képzelet által teremti újjá. E hiány 
azonban nemcsak a tárgyi kultúra szí
nezetét, de az interperszonális kapcsola
tokat, a nyelvhasználatot, az időszemlé
letet is meghatározta. Az ennek nyomán 
képződő anyagi és szellemi viszonyokat 
Herta Müller úgy tudja esztétikai-poéti
kai alapon redefiniálni, hogy az irodalmi 
nyelv hatásterületére helyezve fétissé for
málja azokat. Regényeinek világa nem a 
rendszer szimptomatikus leírása, hanem 
a léttapasztalat olyan esztétikai-poétikai 
fenomenalizálása, amely a rendszer mint 
gazdasági-politikai-szellemi spektáku
lum formáját teszi érzékletessé, intenzív
vé - , hogy megalapozza a képzelet kisem- 
mizettségét, mint a diktatúra nyelvbe 
foglalásának alapvető alakzatát, vagy in
kább: képi-nyelvi lehetőségét.

Hogy Herta Müller a Ceauşescu- 
rendszerről vagy általában a diktatúra 
viszonyairól ír, olyannyira véletlenszerű
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és szükségszerű is egyben, hogy teljesen 
zavarba ejthet -  bár ezzel a világirodalom
ban korán sincs egyedül. „Ha hallgatunk, 
kellemetlenné válunk, (...) ha beszélünk, 
nevetségessé.”1 Diktatórikus vagy poszt
diktatórikus társadalmakban persze nem 
sok minden kedvez annak, hogy a hallga
tásban stabil és zárt élménykomplexitás 
nyomasztó jelenlétét és nehézkedését 
bárki is feloldja. A kollektív amnézia, a 
térség sikertelen vagy elodázott emléke
zetpolitikái ezt különösen megnehezítik, 
még ha az érzékeny beszédmód olyan for
mái is születnek meg, mint Kertész vagy 
Müller regényei, esszéi. A tapasztalatok, 
események hallgatásban artikulálatla- 
nul, monolitként szerveződő egységének 
feltördelése és az írásban lineárissá té
tele viszont traumatikus. Ebben a hall
gatásban ,,[a] diktatúra mint téma ma
gától értetődően végig benne volt írja 
Müller -, amúgy nincs semmi, ami va
laha magától értetődő tud lenni annak, 
akit egyszer megfosztottak tőle”.* 1 2 Az írás 
tehát számára minden esetben döntés: a 
személyes elköteleződésű írás vállalása 
az ideológiamentes beszédre való törek
vés meghatározottsága. A megosztás esz
tétikai és politikai tétje egyszersmind az 
írással egyidejűleg születik meg: ,,[a]míg 
nem kezdtem írni, nem volt mit monda
ni róla”.3

Poétikájának sajátos dinamikája a té
nyek és a fikció mozgását illeti, amikor 
az események tér- és időbeli paraméterei 
egyidejűleg átrendeződnek és „a pálya 
szélére sodródnak”. Herta Müller érzéke
lő, rekonstruáló szövegeiben a múltbeli, 
akár testbe íródott tapasztalat „hiány
talan valótlanságát” hozza létre, és köl
tői sokként manifesztálja, hogy az ese
mény, az élmény mégsem kompatibilis 
a szavakkal. S közben egyre érthetőb
bé válik a tanúságtétel lehetetlensége. 
Nemcsak a nyelv alapvető ideologikussá- 
ga nehezíti, hanem az írás mint ténykul- 
túrából való menekülés opciója. Az írás 
ugyanis a hatalmi működéssel szinkrón, 
de fordított tükörképet mintázó folyamat 
is lehet, mely szelektál, elhallgat és va
lami szolgálatába áll. Müller szövegei, 
miközben halálosan pontosak, militán- 
san próbálják kizárni a tényszerűt, ami 
őket végül is jelenlétének megteremtésé
vel az „ugyanaz” nyelvét használó hatal
mi konstellációval és fennálló ténykultú- 
rával tennék azonossá. Közben mégsem 
állíthatnánk, hogy ez a poétika a dikta
túra heterotópiáját hozza létre. A dikta
túrával szemben vagy inkább a diktatú
rában megélt emancipáció a szabadság 
immanens megőrzése és újra feltalálá
sa lehet -  mely ugyanakkor mégis kívül
re mutat, amikor a belátás felszámolja 
annak valószerűségét, hogy a berendez
kedésben még önállóan létezhet szabad 
entitás, a személyiség betörhetetlen szi
gete, vagy ahogy Müller már említett 
esszéjében nevezi: Inselglück -  szigetbol
dogság.

Bizonyos értelemben az akkulturáció 
és asszimiláció köztességében álló emig
ráns léte itt mutatkozik igazán egziszten
ciális és nyelvi problémának -  és sokkal 
kevésbé a térbeli és kulturális értelem
ben vett kinn- vagy bennfoglaltság kér

désének. Ebben rejlik a Shoah, a diktatú
ra, a háború, végső soron a trauma vagy 
bármilyen értelemben vett esemény elbe- 
szélhetőségének majdhogynem passzív
agresszív helyzete: a tanúságtétel rossz 
súlyponttal elgondolt projektjében. Az 
(önkéntes, akár kényszerű) szellemi vagy 
politikai száműzetésben élők (ön)megér- 
tése, kondíciójuk egzisztenciális és alko
tói alapvetéssé formálása ugyanis ritkán 
egyezik azzal az elvárással, amit ideoló
giai, közösségi-politikai, fogyasztói rá- 
kódolások mentén írásművészetüknek 
teljesítenie kellene. Miután évekig zak
latja a Szekuritáte, Cristina néven két
oldalú jelentések készülnek róla (három 
kötet, 914 oldal), kirúgják állásából és 
többször vallatják, Herta Müller férjével, 
Richard Wagnerrel 1987 márciusában az 
NSZK-ba emigrál. Tizenhat hónap vára
kozás után megkapják a kiutazási enge
délyt 1987. március 1-jére. A román ha
tóságok mindkettejük útlevelébe február 
29-i dátumot pecsételnek, pedig nem is 
volt szökőév — a továbbutazáskor egész 
Nürnbergig komoly nehézségeik támad
nak emiatt. Azzal a tervvel érkeznek 
Nyugat-Németországba, hogy beszélni 
fognak „Ceauşescu mérhetetlen, minden 
képzeletet felülmúló bűneiről”,4 5 de ott élő 
barátaik azt tanácsolják, hogy minden
ről azért ne. Például a szegények és poli
tikai elítéltek temetőiről se — túlzás len
ne. A mérsékelt nyugati elvárások és a 
poltikai-esztétikai akcionizmus, szolida
ritás vágya között hirtelen kibicsaklani 
látszott az autentikus megszólalás lehe
tősége.

Az erőszakos halál, az öngyilkosság, 
a váratlan, de megrendezett eltűnés 
magával hozott félelme esszéin és re
gényein is átszüremkedik. Legtöbbször 
a kiút egyik lehetőségeként a folyóhoz 
kapcsolva: átúszni vagy belefulladni. A 
vízihulla szó viszont furcsamód hiány
zik a román szókészletből, s ez az üres 
szóhely egy egyetemista lány számá
ra a remény tériesülése lesz: ha a nyelv 
ethoszát birtokló hatalom számára nem 
ismeretes, maga a tett sem következhet 
be —, hisz, feltételezhetően, a hatalom 
mint egyfajta obszcén és morbid tény- 
kultúra fantáziája a kifejezések véges
ségével szinkronban van. Végül mikor 
a páriák temetőjében némán áll egy ki
terített, vízbe fojtott nő mellett, miköz
ben egyre élesebben észleli a fenyegetést 
és kiúttalanságot, a holttestben egy ko
rábbi, vulgár-wittgensteini nyelvfilozó
fiai megfogalmazását látja romokban, 
miszerint „aki nem szavakban gondol
kodik, az nem gondol semmire”.6 A bi
zalmatlanság azonban nemcsak nyelv- 
filozófiai, érzelmi-etikai-személyes 
viszonyulás áll mögötte, s legkönnyeb
ben a barátnő történetében ragadha
tó meg, amit Herta Müller oly sokszor 
újramond. A Szívjószágban Terezának 
hívják az elbeszélő egyetlen barátnő
jét, aki annak emigrálása után vál
lalja, hogy jelentést ír az elbeszélőről, 
csakhogy e csekélység fejében megláto
gathassa őt Berlinben. A legzavaróbb 
egyszóval az, hogy ugyanazon a nyelven 
írunk és hazudunk -  sőt a legszörnyűbb 
dolgokat, lám, gyakran szavak nélkül

K r is z tu s c ip e lő

tesszük. Nem véletlenül bukkan fel a 
Szívjószágban és Müller több esszékö
tetében is a Maria Tánase által híressé 
te tt Cine iubeşte şi lasă (Aki szeret és el
hagy) című archaikus, átokszerű népdal, 
amely egyszerre az elvesztett bizalom 
panasza, s ugyanakkor a nyelv alakza
tainak legagresszívabb performansza. 
„Szánkban a szavakkal ugyanannyit ta
posunk szét, mint lábunkkal a fűben.”6 
Herta Müller mondatai ennek tudatá
ban fellépő esztétikai-politikai aktusok. 
Képei költői sokkját nemcsak a szavak 
és az élmények írásban megmutatkozó 
inkompatibilitása motiválja, hanem an
nak nagyobb távlatú felismerése, hogy a 
nyelv ontológiai hatásterülete kérlelhe
tetlenül a valóságon innen reked, s leg
többször, érzékenysége dacára, mit sem 
tud az elmúlás kényszerűségéről, a ha
talom obszcenitásáról, az emberi kap
csolatok etikájáról, érzelmek és képzelet 
kisemmizhetőségéről. Csak ráeszmélni 
tud, mindahányszor egy vízihullával ta 
lálkozik.

Jegyzetek:
1 Két barát beszélgetésében ez a mondat ke
retezi a Szívjószágot, és lesz címadója a re
gényt sokban kiegészítő esszének. Lásd: 
Herta Müller, Wenn wir schweigen, werden 
wir unangenehm -  wenn wir reden, werden wir 
läherlich = H. M., Der König verneigt sich un 
tötet, München, Carl Hanser Verlag, 2003, 74- 
105. Magyarul: Ha hallgatunk, irritálóak le
szünk -  ha beszélünk, nevetségesek, ford. Tatár 
Sándor, Nagyvilág, 2010/6, 496-516.
2 Herta Müller, Minden szó tud valamit az ör
dögi körről, ford. Nádori Lídia, Holmi, 2010/4, 
438.
3 Müller, Ha hallgatunk..., 485.
4 Uo., 514.
5 Uo., 501.
6 Herta Müller, Szívjószág, ford. Nádori 
Lídia, Bp., Cartaphilus, 2011, 250.
(A szöveg megírása a TÁMOP 4.2.4.A/2-11- 
1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program cí
mű kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt 
az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg.)
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NOSZLOPIBOTOND  

Hála
Önöknek munkába kell menni, 
ellátni számos, jó ügyet, 
fegyelmezetten viselkedni -  
köszönjük megértésüket.

Keljenek midőn a nap se kelt, 
hajtsanak, óvják bőrüket, 
és hatvanöt év el is szeleit -  
köszönjük megértésüket.

Ne mondják, jobb hogyan lehetne, 
panaszra itt a fül süket, 
s a változás csupán rögeszme -  
köszönjük megértésüket.

A vágy is hűlt parázs s az álom 
fél-éber szemekben remeg: 
dolgoznak szebb jövőn, világon -  
mit reggel elfelejtenek.

Félegész
Belém kóstolt az éjszaka, 
elfásult zsengeségem.
Hogyan találnék vissza, ha 
nincs kihez visszatérnem.

Bár kinn a végtelenbe tart, 
az idő bennem véges.
És elmém oly sokat akart, 
s oly keveset vitt véghez.

Minden hát befejezetlen, 
magam is vázlat vagyok?
S ahogy utánam lesz minden: 
valaki félbehagyott?

Vagy egy nagy kohó létezik, 
s tetteink összeállnak?
Gyarapítva anyagait 
az örök változásnak.

Éjfél a  ligetben
Vajon a muskátlik meddig élnek?
Veszek egy üveg bort ma éjre.
Tudod, a fréziák meddig élnek?
Veszek egy üveg bort ma éjre.
Kis fehér liliom meddig élhet?
Veszek egy üveg bort ma éjre.
Rólam mit gondolsz, én meddig élek? 
Veszek egy üveg bort ma éjre.

Körülzsongnak a szivárvány legyek. 
Takar a liget, lóg a lábam.
Foszfor vagy, meggyújtom magam veled. 
Takar a liget, lóg a lábam.
Nyugtat a csend, a nap lemegy.
Takar a liget, lóg a lábam. 
Poharainkban az ital remeg.
Takar a liget, lóg a lábam.

Még annyi dolgot terveztem mára. 
Eltűnt az idő, elrabolták.
Vágyaim enyve szárad a számra.
Eltűnt az idő, elrabolták.
Verdes a jövő, törött a szárnya.
Eltűnt az idő, elrabolták.
Ajtók a néma vákuumra tárva.
Eltűnt az idő, elrabolták.

CZEGŐZOLTÁN

A macskalevél
-  Tata, az nem létezik, hogy Tamáska 

egyszerűen nincs. Akit így szerettek és 
ilyen sokan, az a Tamás macska nem 
veszhet el. Valahol van. Kell neki az, 
hogy valahol legyen. És nekünk is kell, 
nekem, neked, hiszen mi is etettük soká
ig, hogy nagyra nőjön.

Ábel mindössze négyéves ebben a világ
mindenségben, de ebben a rengeteg idő
ben sokat voltak együtt Cirmossal. Csak 
bele kell gondolni: fél életét Tamás macs
ka közelében töltötte. Szinte hihetetlen.

Tamás zsenge ifjúsága óta itt élt, min
denki dédelgette, főként két kislány, az 
egyik Tomasnak szólította, mert hogy ő 
román kislány. Könnyű elképzelni, meny
nyi szeretetet kapott, holott kóbor szülők
től származhatott. Mi csak magunkhoz 
vettük, etettük, megnőtt. Két nyelven do
rombolt, ezt szintén Ábel állapította meg, 
két nyelven nyivákolt, hogy engedjük be a 
lépcsőházba. Mindenki értette a szavát. És 
csak úgy eltűnt. Nem mondhatom ki han
gosan, mennyire hiányzik. Megtöltötte 
a három hatalmas szomorúfűz lombjait. 
Ugyanis ott lakott. Ott is hált nyaranta. És 
ha hívtam macskanyelven, psz,psz,psz, on
nan ugrott le és hatalmas ugrálásokkal je
lentkezett. Soha nem rontott rá a tejes ke
nyérre, szalámikarikákra, először mindig 
a nadrágomhoz, lábamhoz dörgölődzött, ez 
volt nála a köszönet az élelemért. Csak e 
szertartás után következett az evés.

A kisfiúcska némán figyelte, fel-felné- 
zett rám szótlanul, látom-e, hogy ő figyeli 
a csíkos Cirmost, aki Tamáska?

Többször láttam, amint ki-bejárt a pin
ceablakon, kilépett a járdára, hangta
lanul fölnyivákolt hozzám, és mint aki 
ismeri a viselkedési szabályokat, nem bi
zalmaskodott a forgalomban.

Tudomásom szerint két galamb, va
lahány veréb földi léte száradt a lelkén. 
Mert hogy ő is a ragadozók családjába 
tartozott. Ám van... volt neki lelke. De hol 
van most ebben a létben? És -  és vajon 
életben van-e? Nekem mintha el kellene 
számolnom, legalábbis Ábel előtt.

-  Keresni kell, Tata.
Ezt tudom, de hol, hol?
Ismerem a kóbor kutyákat pofáról. 

Belakják a várost. Törzshelye van minde- 
niknek, nem csak úgy átabotában, de nem 
ám. Kora reggel van. Még nem nyitott a 
söröző, mellette a perecárus. Ott fekszik a 
fal mellett a drótszőrű sárga kutya. Négy 
éve ismerem onnan. Leülök a járdái te
rasz vasszékére, nézzük egymást.

-  Mit tudsz Tamáskáról? -  Köszönés 
nélkül megszólítom. Várom a választ. Néz. 
Aztán átnéz rajtam, el a bejárati kapunk 
felé. Fejét visszahelyezi két első lábára.

-  Rég nem láttam -  mondja. -  Mindenbe 
beleszólt. Nem tudott viselkedni.

-  Te tudsz róla valamit. Megvan? -  
Hallgat. Hagyom. Hitvány vagy, közlöm 
vele. Várja a nap megerősödését, a for
galmat a pereces előtt, a sörözőben is. 
Csak lehull valami tán...

A játszótéren megjelenik a fekete és 
társa, hatalmas kutyák, a kuka urai.

Leülök a padra. Elém telepednek, ülve 
figyelnek.

-  Tamást keresem. A cirmost. Na? Ki 
vele, mit tudtok? Hiányzik nekem, a gye
rekeknek is.

A fekete szólal. Két lappancs fülét elen
gedi, csak akkor vakkant egymás után, 
amikor fölállnak ismét fülelőleg azok.

-  Tudok róla. Amikor egy alkalommal 
megkóstoltam azt a száraz reggelijét, ne
kem szökött. Fújt, kalimpált az orrom 
előtt. Pedig csak vagy két szemet nyalin- 
tottam fel abból a száraz ételből.

-  Bolti volt. Én sem állhattam , ő szerette.
-  Akkor se bántottam. Olivér tudja.
Olivér a társa, a barna. Lomha kóbor

teremtés. Azt sem tudja, mikor, hol szüle
tett. Maga is csak fölnőtt. Most rázza a fe
jét tagadólag, hogy nem, nem bántották.

-  Mit martam volna rajta? Puhaság volt, 
soványka, pedig mindenki etette. S galam
bot is evett, pedig azt tisztességes kutya se 
próbálja. A fűzfáról szállt le nesztelen, be 
egy ott álló kocsi alá. Én végignéztem, on
nan szökött ki s a levegőben kapta el a sze
gény madarat. Ez már ízléstelenség.

Elmentek dolgukra.
A szomszéd idős hölgy sétáltatja min

den délelőtt jókora fehér kutyáját. A vén
asszony valakivel beszélgetett, a kutya 
póráz nélkül. Megállóit mellettem, vala
mit intett, elindult, visszanézett: hívott. 
Mentem utána. Megállt egy pinceablak 
előtt, éppen ott, ahol a pincében lerakva 
sok hordócsak, zsákolt zöldség, krumpli, 
vermelve ügyesen a gyökérzöldség.

-  Hogy gondolod a bemászást? Gazdád 
letöri a derekam, ha te mész előre be az 
ablakon. Én majd belülről...

Megrázta fejét, igeneit valamennyit, 
hogy elégedett, csattogtak kajla fülei a 
pofáján. — Indulj már! — csak ennyit mon
dott, mert a vén gazdija elkezdte a jelene
tét, kiabált utánunk.

A kutyától elbúcsúztam, integettem: 
köszönöm, haver.

Arra gondoltam, berekesztődött ta
lán, nem tud kijönni Tamás cirmos. 
Igyekeztem, kulcsot vettem magamhoz, 
pedig nem a miénk volt a pince, siettem. 
Csöngettem, kijött Pityuné, elmondtam, 
ott lehet talán lenn öt lépcsőház macská
ja, a Tamáska, tetszik ismerni.

Hogyne, máris adta a kulcsokat. Majd 
dobja be, itthon leszek.

Sötét volt. Találtam végre egy kapcso
lót. Hol vagy? Mindenütt kutattam. Egy 
ládarakás letakarva magasan pokróc
cal. A tetején ott feküdt a macskánk, aki 
már nem is volt Tamás, csak egy halott 
macska. Csont s a bőr. Szaga még nem 
volt, ahogy már neve sem. Megismertem, 
hogyne. -  Mióta vagy itt, mióta? Éhen 
haltál? Menekültél? Kifutottál a köreink
ből? Siratunk, tudod-e? Mindenütt keres
tünk, úgy biza...

A kulcsokat beledobtam a postaládá
jukba. Engem most ne lásson se Pityuné, 
senki.

Még visszafordultam kétsoros levéllel. 
-  Ott van a ládák tetején, nem akartam 
semmit... senkit kihozni mások pincéjé
ből. Majd csöngessenek be. Elviszem, el
temetem titokban. Üdv.
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JANCSIK PÁL

Liszt-művek margójára

Dolgozni akartam, ezúttal „komolyan”, 
valami kritikán,
de a bekapcsolt rádióból zene áradt, 
üveghang, kristály tri-li-lám.

Maradt persze minden, a zene győzött.
Én mint a nyúl, mit megbűvölt a kígyó, 
ültem veszteg, s mint napozó a fövényen: 
fürdess, meleg áram, láthatatlan, gyógyító,

mámorító-józanító, zsongító-fölrázó, 
lesújtó-fölemelő, romboló-építő, 
zokogtató-nevettető, jajdító-ujjongtató, 
derű s vihar -  zene, zene, te élni segítő.

így kéne ezt ma is:
elkapni s fölmutatni a pőre dallamot, 
virtuozitásból, banalitásból, szeretetből 
kigyúrni s erőterekbe dobni a csillagot.

„Hangok nagy tanárával” tanulni elviselni
a keserűt,

a fájdalmat is, ami (ha igaz) nemesít. 
Miért? -  Csak. Hogy jobb legyen

az akusztika, ha majd a 
Marsból árad felénk a „Les Preludes”.

Vergődöm

Vergődöm, mint partra vetett halak, 
mint ki gyanútlanul mérget evett, 
mint árvaságra jutott kisgyerek, 
mert hetek óta nem láthattalak.

A papíron vacognak a szavak, 
mert meztelenül vallanak neked.
A számon fülsértő panasz fakad, 
s együgyűn kérdem: szeret, nem szeret?

Látod, kedves, ez már nem babra megy. 
Idő, tér, kétely mindhiába áll 
közénk (s még annyi minden), mint a hegy, 
minden érzékem küzd és kiabál:

lehet Everestnyi az akadály, 
tőled nem választ el, csak a halál.

N agy a  b a j

Olyan nagy bajban vagyok immár, 
hogy rajtam nem lehet segíteni.
Utamon egy ijesztő rém vár: 
az aggság akar rabul ejteni.

Kúrálhatatlan nyavalyámra 
gyógyírt a te karodban keresek, 
hisz oly elesett, gyönge, gyáva 
még nem vagyok, hogy ne szeresselek.

Csak hát így egyből két bajom lett: 
a viszonozhatatlan szerelem 
s vénség kórja együtt gyötörhet, 
tüzes sebek sajognak testemen.

Mit tehetek? A diagnózis 
és a vég kétségbe nem vonható.
Mérésből nagyobbacska dózis 
kéne, hogy tetté válhasson a szó.

Mérésből és meséből...Ládd-é, 
rossznak az ő tette se mondható, 
a meseköltő Sehrezádé, 
s bár a helyzet meg így sem oldható,

annyit már sikerült elérnem: 
ha álomba bűvölöm magamat, 
feledhetem közeli végem -  
de nem szép szemed s göndör hajadat.

A z idegen

Tema con variazioni
Zerkula Györgynek, hegedűjátékát
hallgatva, szeretettel

Miért követsz, idegen hegedű?
Mért van, hogy a te síró, keserű 
búd mindenütt nyomomba szálldos? 
Száz ember ríkat? Vagy csak

egy magányos?

Miért, hogy mindig azok mellett élek, 
akiknek édes húrjaid búgása, 
mely mondja: súly és teher az élet, 
a terhek terhe, kín és kő és mázsa.

Rainer Maria Rilke: A szomszéd 
Kosztolányi Dezső fordítása

Nem a glisszandók, nem a tremolo 
s a pizzikatók, húrok pengése, 
nem ez nehéz, hisz mind megoldható 
a virtuóz fogások ellesése.

Az élet? Igen, az élet nehéz,
„a terhek terhe, kín és kő és mázsa”, 
de sose volt úgy, hogy sehogy se, és 
zsák a foltját többnyire megtalálja.

A Terhek Terhe Te vagy, Jehovám, 
a tiltások, a szabályok, határok...
Ha átlépem, kezed lesújt reám.
Idegen vagy, jobb szót most nem találok.

De Te, Jézusom, Te itt vagy velem.
Te ember is vagy, s rám tekintve látod, 
hogy estemben is csak a jót teszem. 
Bocsánatot tőled remélve várok.

K a p u
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253. K m

GOTHA RÓBERT MILÁN
Amúgy  i s ,  a  nők uralják 
a világot
„Nem minden virágnevű nő boszorkány, 
és nem minden boszorkány virágnevű...”

György Attila

(A szerző előre is kijelenti, hogy nem 
felelős az esetleg eló'kelő hölgyek 
magasan hordott hegyes orruk és 
cipellőjük viseletéért. Nem soviniszta, 
boszorkányhajcsár, se nem varázsló, 
mágus, lelkipásztor vagy inkvizítor.)

I .

Közép-korabeli mitikus lényei a Földnek, 
legalábbis tulajdonuk a világ, pláne fiatalon.
Igen sokan foglalkoznak fiatalságuk megőrzésével. 
Elixírekkel és egyéb kenőcsökkel tartósítják szépségüket, 
így simítják ki az idő által kiszámított éveknek ráncait. 
Minden lélegzetvétel őket idealizálja.
Hiányukban folytonos, ólomnehéz 
érzés követi a hiú férfiút, mint öleb a gazdáját. 
Leláncolásunk közepette szöknénk minden irányba, 
szabadon, hegyen-völgyön át, bármerre, 
saját felszabadulásunk tengerpartjára.
Rációval vagy logikával megérteni őt 
lehetetlen feladatnak tűnik...ugyanis 
az értelem annyit bír, amennyi oka van rá.
Tudniillik a nő nem boszorka, 
akármennyire is jól hangzik ez.
Lylith lányai különböznek Éváétól.
A cenzúrázott kódex első, precíz kiadásában, 
a legelején kiejthetett valaki pár lapot az isteni 
sugallat által megírt többszerzős kötetből.
Azóta fejlődött a világ. Most többkötetes 
szerzők is vannak, és egyre kevesebb tudás 
áll rendelkezésünkre. Az ősi lényeké a lényeg:
Lylith, Adám első felesége, Azáel lánya volt előbb, 
utána jött flóra és fauna, állat és ember, 
az országnevek, és a Mercédesz.
(Faluban már rég tudták, a férfi: ember, a nő: asszony, 
ez nem más, mint a szebb nemnek magasztos 
elismerése, miszerint a feminin felsőbbrendű lenne, 
noha metropolitán közegekben sértésnek minősül.)

G otha R óbert M ilán: 1986-ban 
született Máramarosszigeten. 
Nagyváradon szerzett diplomát 
germanisztika—anglisztika sza
kon. Jelenleg Kolozsváron él.

I I .

Boszorkányszerelem általi halál?

Ha a boszorka nem menne boltba, 
több mint valószínű, hogy éhenhalna.
Ezért talál egy alfát, szabad idejében 
pár ómegát, pajzán testbeszéddel csalja 
ki belőlük a delikvens életformát, 
és varázsszavakkal küldi le a férfit 
az aprózárba, kenyeret kunyerálni.
Mágiájától máglyán ég a férfi... szerelme,
és többszörös belehalás érzete után jön
csak rá, hogy mekkora baromfi lehetett valaha.

Éjszakája egzisztenciális és szexuális 
hajsza, bármennyire élvezetes és jó, 
mindennek megvan a maga mértéke.
Misztikák közben hisztiket rendez, 
és te vagy az egyetlen néző.
O főhős, antihős, karmester.
Ne feledd, a csend ilyenkor létfontos.
Életeket menthet, mert nem te vagy 
az egyetlen... csupán szerencsés színésze 
vagy saját forgatókönyvének, 
hívében annak, hogy birtokában lehetsz, 
mint annyi földi tulajdonnak.
Tévedsz, ő halhatatlan.
A te halálod csupán enyhén szimbolikus értelmet 
ölt magára, akár egy esőkabát, mely nélkül 
tested nedves marad egy darabig, 
de előbb-utóbb megszárad.

III.
A normalitás olyan, mint a kijózanító intézet.

Mindenki azt akarja bebizonyítani magáról, hogy normális. 
Megfelelni egy társadalmi kritériumnak, fátylakkal 
és maszkokkal elrejteni különböző boszorkányságunkat.
A normalitás meg annyira relatív, mint az idő.
Ha az idő relatív, akkor a svájci órák precizitása 
sem lehet valami megbízható manapság.
Minden Intézet egy megbélyegzés 
(kivétel a Postahivatal).
A kijózanító intézet alkoholistákat keres 
az utcán, a bolondok háza házat a bolondoknak, 
a piromániás Inkvizíció meg misztikadetektív, 
hóhérja és bírója az érthetetlen, kozmikus erők viselőinek.

Különböznek a többségtől, nem olyanok, mint te 
meg én, persze, én sem lehetek hozzád hasonló.
A fekete macska balszerencse és szerencse is.
Mert kétélű kardból szelt igazságok mögött 
megannyi tévhit borul a világra.
Szemszög kérdése az egész.
Az individuális válaszok káoszgömbje.
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FALUSSY MÓRIC
Robotka úr 
hétköznapjai
(részlet)

Dvorszkyt szentséges komolysággal, nagy 
és mély békességgel töltötte el a hajnali buszok 
csöndje. A motor álmosító brummogása, tartóz
kodó sebesség az enyhén görbülő' ívekben, zök
kenések és bukkanok közt az ajtók nyílásának 
és záródásának kiszámított szcenikája. Nem 
volt okostelefonja, hogy megnyújthatná háló
szobáját, pedig a tömegközlekedés a közös há
lószobánk, ahol megmutatjuk intim titkainkat.

Kipróbált egy másik útvonalat, az állomás 
közbeiktatásával közelítette meg munkahe
lyét. Hűvös hajnalokon a peron végéig sétált, 
ahol kék és piros fények foszforeszkáltak.

Sárga védómellényes munkások gyülekez
tek a sínek mellett, komótosan szívták, a te
nyér öblébe bújtatva a cigit, aztán elindultak; 
rájuk hárult, hogy kalapácsaikkal szétbont
sák a sötétet. Dvorszky elácsorgott még utol
jára; Annára várt. Korántsem volt biztos ben
ne, hogy melyikük utazott el; talán én vagyok 
az, aki ilyen távolra vetó'dtem tőle.

Hol vagy, Anna?
Voltál-e valaha egyáltalán?
Futni szeretett volna, de futó önmagától 

méterekre lemaradt. Igazából meg se próbál
ta; inkább lelassított, amennyire bírt, bár az 
eró' majd szétvetette, hihetetlen teljesítmény
re, az elfogadható tempón túli sebesség növe

Falussy Móric: 1981-ben született Mis
kolcon. Jelenleg Budapesten él.

lésére ösztönözte. Mi a közvetlen célja ennek 
a futásnak, mi más lenne, mint hogy feladja, 
és zihálva leroskadjon innen pár száz méter
re egy padra. A futás ellenében feszült és fé
kezett, hogy ez a száguldás menjen ki belőle, 
minden rész, amelynek alapja rohanás, haj
tás és követelés, ami akart és valaha is sajgott 
benne, előzze meg, hadd menjen el mellette, 
hogy ő végre szabadulhasson. Remegett a lába 
az indulattól, a halántéka lüktetett. Elkísérte 
az ütemes kalapálás, mint akinek bőrén dob- 
verőt pergetnek, míg a Hivatalban végül sike
rült megállnia, egyenlő távolságra a falaktól, 
a folyosó közepén, vibráló neonfény alatt.

Ez a fájdalom túlságosan valóságos.
Az üresség érzete nem örvény, inkább fejfá

jáshoz hasonlít, nagyjából sejted, hol fáj, a ko
ponya egyik fele, a homloklebenynél, a szem
üreg mögött, a tarkó meghatározott gödrében, 
két ín között, a kitapintható pont mögötti 
üregben, ahová nem ér el kéz, miért ott és nem 
máshol: nem tudni; ahogy azt sem, mi ez az ál
talános levertség. Gyomorrontás esete forgott 
fenn, a tegnapi vacsora maradéka dolgoztatta 
meg, vagy a felhőket sebesen cibáló szél hoz a 
mediterráneumból újabb fojtó meleget?

Mégsem mozdult semmi.
A felső szinteken megkerülhetetlenül állt 

a levegő. A hetedik emelet déli fekvésű, aka
dálytalanul egész messzire látni. Dvorszky, 
amíg az átvevő pecsételt és aláírt, az ablakra 
függesztette tekintetét, lenyűgöződve egészen 
belefelejtkezett a narancsporos kilátásba, és 
mellékesen odavetette, mintegy kihangosítot- 
ta önmagának, micsoda pazar látvány.

Bea nem válaszolt, átnyújtotta a postaköny
vet. Régen elmúlt belőle a nyurga kamaszlány, 
aki a szék sarkán hintázik, és meztelen lábuj
jai egyensúlyoz az asztal szélén. Arca nehezen 
megjegyezhető, mondhatni bonyolult; élette
len, mint egy bolygó, amelynek nincs élővilá
ga, csak domborzata van: sziklái és vízmosá
sai, lejtős és sík vidéke, így fest a teremtett

OZSVÁTH ZSUZSA 
a konyhában a tévé
a konyhában a tévé milyen jó, 
instant kávé, instant hírek 
és gombos távkapcsoló, 
meg az összeérő ízek.

meg a sávok, ahogy húzzák 
el a csíkot a képernyő alján, 
míg felette egymást nyúzzák 
fura urak, és arcukon kaján

szántások mintázódnak. 
a konyhában a tévé milyen jó, 
míg teafilterek ázódnak, 
és a tájakat belepi a hó,

addigra összeérnek az ízek, 
és -  ha minden jól megy -  a szájak 
is összeérnek, és a hírek 
is csak a szívtájnak

szólnak pár jó szót arról, 
hogy végülis minden jól van; 
a kismutató is balról 
jobb irányba kattan,

és ketten nézik a konyhában 
a tévét, és tényleg milyen jó -  
kiskanál, filter a teában -  
és az elemes távkapcsoló.

nem az én ingem
pirossal beírt hiányzásom
van, de nem tudom, hogyan ásom
el, hogy ne lássák mások
(á biztos van rá más ok),
csak eltűntem innen,
és nincs nekem ingem
(nem veszem magamra),
olyasmi nem lesz énreám aggatva,
amiért nem verném fogamhoz a garast
(vigyázzál, magadat azért el ne kapasd),
vagy bármit,
hogy jelezzem,
ha fontos,
nevezzem
a nevén,
és érezzem,
hogy itt van,
még emlékszem,
mi volt az, amikor elmentem,
most pedig jelentem: megjöttem,
tévedtem,

Ozsváth Zsuzsa: 1992-ben született Nagyváradon. A Partium i Keresztény 
Egyetemen szerzett grafikusi diplomát. Jelenleg Nagyváradon él.

világ, éppenséggel élőlény nélkül. Csak egy 
magányos Isten teremthet ennyire különböző 
magányos világokat. Amikor Bea egyedül ma
radt, lenyelte végre a szájában tartogatott kif
livéget. Kortyolt a vízből. Kivörösödött arcát 
hűs üveggel hűtötte, és hosszan bámult ki az 
ablakon, ahogy megszokta, mikor senki sem 
látja, és ismeretlen énekesnőnek vagy névtelen 
hírességnek képzeli magát.

Hirtelen szél támadt, belemarkolt a fák 
lombjába, az ágak idegbajosan hajladoztak 
a nekik diktált tempó szerint, engedelmesen 
nyíltak szét a tépés mentén. Rizk Malvin ko
ponyájában cikázó légkalapács dolgozott az 
ismert kiterjedésű munkaterületen: tarkótól 
homloklebenyig. Ha ez a fej az enyém volna, 
nem hasogatna. Fájdalom az én nevem.

Az eső oldalról, hullámokban, az ablakhoz 
verődött.

Egy madár vagy egy eltévedt levél repült.
Dvorszky szeretett az időjárásról beszél

getni. Vagy hallgatni Ifkovicsnét, aki értett 
hozzá. Ezt a jelentős és kimeríthetetlen témát 
élvezettel tudta előadni, úgy beszélt a külön
féle halmazállapotú csapadékról, mintha élet
társi kapcsolat fűzné össze vele, hosszú évek- 
évtizedek, melyek során kiderült, aminek ki 
kellett derülnie.

Én megmondtam. Ez a szemét már megint 
csinálja. Pont most, amikor nem hoztam er
nyőt. Direkt ma. Tudtam pedig. Ez a barom, 
már bocsánat, azt mondta... direkt néztem 
a tévében... mikor mondja, napsütés. Rögtön 
tudtam, hogy hazudik. így, hogy: ma, napos 
idő. Elhiteti a világgal, hogy napsütés, meg 
27 fok. Erre mi van? Öt fok van, az van. És 
esik. Nem elég neki. Zuhog. Micsoda egy zá
por. Tessék, még villámlik is. Mi az, hogy... 
villámlik? Kurva anyját, már bocsánat... az 
ilyennek. Ez ide csapott. Erről nem volt szó. 
Velem ne szórakozzanak. De én nem hagyom 
annyiban. Megyek és felhívom őket.

Nagy hévvel bevágta maga mögött az ajtót.

találtam,
mindent,
és mégis,
most hiányzik,
valami,
nem tudom,
mi volt az,
de nem az én ingem
(nem vettem magamra),
és nem az én fejemen
van most a korona.

közös mondások
ameddig a takaró a lábáig elér, 
mindenki éppen csak annyit remél, 
hogy a szög ne bújjon ki a zsákból, 
és jól lássa az erdőt is a fától,

így a hazug ember is nyugodt keretek közt 
eteti a sánta kutyát, mire az meg: „kösz, 
bár engem hozzád köt a hűség, jól esne, 
ha karod a karótól időnként elkötne.”

ajándék lónak a szomszéd fűje zöldebb 
-  hallgatva maradhatna az ember

bölcsebb,
a ló túloldalán ne nézd a fogát, mer’

otthagyja
ha jó tett helyébe jót vár aki bírja, marha.

A  KjLOMETRlK 11



HELIKON

KRÓMER ÁGNES

Elmélkedés a semmiről
Mielőtt bocsánatot kérnél, 
meg nehogy szólalj.
Kövesd az árnyékod, míg nem csal a szemed.

Mielőtt vizualizálnád a valóságot, 
írd le és ásd el magadban mélyen.

Gondoltál már arra, honnan jön a sok bánat? 
Rossz a karma, vagy a szív gonosz.
Kapd össze magad mielőtt széthullanál.
Már nem divat a nekrofil románc.

Miután már semmire se gondolsz, 
igazán megnyugodhatsz.
Gyújts rá! Csak létezz! Mást nem tehetsz!
Érzelmi intelligencia,
féltégla a szíveden, ami neked nincsen,
Hanna! Maga él vagy túllép minden giccsen.
Egy szó jelentésén felül életre kel, 
egyszer ha majd Ön is Te leszel.
Nem takarhatsz semmit érzékeny lelkeddel.

Színvakság
Minden fekete, ami fehér, 
ahogy eltűnsz a semmiben.
Onnan, ahova mindig tartoztál. 
Részekre bomlasztó pillanatok, 
sehova és semmiért tartozás örömei. 
Ez minden, ami egészen a miénk, 
ahogy a nap fénye, és minden árnyéka. 
Minden fehér, amíg fekete nem lesz. 
Legyen szó rólad, vagy rólad.
Ha ezt elhiszed, nem érdemes élned. 
Ha jót akarsz, sose hallgass rám. 
Méreg vagyok neked és magamnak is.

Megállapodás
Keresni foglak az elkövetkező öt vagy tíz évben.
Nem fog érdekelni, hogy szeretnéd, vagy sem.
Veszek majd neked egy üveg olcsó vodkát.
Addigra úgyse leszel már kicsit sem józan.

Tudom, keresni fogsz, ha megnyerem az ötöst, 
halálom előtt két nappal biztos meglátogatsz.
Elmondod majd, mennyire nem tartottál semmire. 
Nyugodt szívvel le is hányhatlak majd akkor.
Akkor már ezt is megtiszteltetésnek vennéd.
Hazug vagy és álnok, most úgy teszek, nem érdekel.
Ha egyszer megszán a Jóság Istene, biztosan beledöglesz. 
Addig is tiszta szívvel és őszintén várhatjuk a halált.

Keresni foglak majd, és imába foglalom a Te neved. 
Keresni és Imádni fogsz majd egyszer vagy sosem. 
Feltétlenül hozzál piát és cigit. Akkor és ott jó lesz nekünk.

VARGA SÁNDOR-GYÖRGY 
Kafka a boncasztalon

Ugye, most már emlékszel rá?
-  Jól be vagyok takarva?
-  Szóval jólesik már az ágy...
-  Jól be vagyok hát takarva?
-  Légy nyugodt, jól be vagy takarva...”

(Franz Kafka: Az ítélet)

Békével fekszel, 
már nem vacogsz, 
a tuberkulózis gyöngyei 
rég homlokodba olvadtak, 
arcod mered 
rá,
akár a kő, 
szemed csillámán 
homályos, szürke 
szemfedő.

A kórboncnok pedig 
szerszámaira pillant, 
és azon tanakodik, 
melyikkel is hasítsa fel 
pucér mellkasod.

Szike?
Túl egyszerű.
Legyen vadászkés!
Bőrbe hatol, éle csontba, 
hanyag húzás, végigsercen, 
szétnyílsz, mint nyári melegben 
a lomha pillangó.

Tehetetlen metamorfózis.

Ott benn, a kas medrében, 
az a tüdőd.
Az biza szart sem ér.
A szíved, az is ott van benn.
Az sem ér semmit,

Krómer Ágnes: 1979-ben született Nyíregyházán. 
Jelenleg is ott él.

Varga Sándor-György: 1989-ben született Nagyváradon. 
A kolozsvári Műszaki Egyetemen szerzett mesteri diplomát. 
Jelenleg Kolozsváron él.
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nem ver már vöröset.
Máj, ó, posztkommunista.
Epe, vegánzöld.
Gyomor, igen, a kis szkinhed, 
az kell hozzád, 
vesék, az élet iróniái, 
hasnyálmirigy, lalala...
Na meg belek 
és belek és belek...
Húgyhólyag.
Ez unalmas.
Túlzottan monoton, 
azaz egyszínű, 
túlmagyarázott 
és repetitiv.
Mégis nézzük meg
egy pillantásra azt a szívet!

Procedúra alapján 
a mellkast fel kell vágni...
Arra való ez a bazi nagy metsző. 
Szét kell feszíteni, 
pillangóból darázs, 
és úgy kell eltávolítani a szívet.

Uncsi...
Inkább húzzuk ki 
a rekeszizmon keresztül, 
laza és eredeti módszer, 
szabadalmaztatnom kell!

Vézna kis kapitalista.
Valami már nem ketyeg.
Fura, hogy egyáltalán 
ennyi ideig ott ketyegett!

G y u s z i  p é l d á z a t a

Adott példa: 
a mennybemenetelhez 
vagy az újjászületéshez 
először meg kell 
hal(la)ni egy cseppet.

Limbó vagyok.
Hol süket.
Hol vak.
Hol néma.
Mégis mintha 
lebegnék néha.

Péntek esti:
Szevasz, (tüdójGyuszi, 
bár orvosolt 
volna a szarvas, 
bár elvarázsolt 
volna téged is a tündér.

Imádom, ahogy 
lázba hozol 
és lassan remegtetsz.
Imádom, ahogy 
álmatlanul forgolódok, 
te ágyam mellett 
ülsz, azon a szomorúan 
nyikorgó öreg széken, 
és halkan baromságokat 
súgsz fülembe.

A boncnok unott 
undorral dobja 
vadászkését a kagylóba, 
magában mormogva:

-  Mit nézzünk meg még?
Mit?
Nézzünk?
Meg?
Még?

-  Jól be vagyok takarva?
-  Várj, csukjalak össze...
-  Jól be vagyok hát takarva?
-  Platty és nyakig... Igen, jól be vagy takarva.

Ha végeztem össze is öltelek...
-  Most mi következik?
-  Megnézzük mi jár a kobakodba...

Lalalala... mordul fel az apró körfűrész,

Csak én hallom.
Talán az éjszaka is.
Talán még a baglyok is.
De senki más.

Azt súgtad, minden 
kutya korcs, 
elvégre én is az vagyok.
Orrom száraz.
Péntekenként ugatom a holdat. 
Keveset alszom.
Még kevesebbet álmodok,
néha pedig körbe-körbe kergetem...

Ekkor gondoltam: 
hallgass már, 
az Isten szerelmére...
Balomra fordultam...

holdként szab 
koponyaföld körébe.
Skalp fordul öbölre...
Szíú szokás...

Az agy mozdulatlan.
Számba szedett 
szürke szivárvány.
És bumm.

— Ugye, most már emlékszel rá?

Békével fekszel 
már nem vacogsz, 
darabokban, 
mert mi így szeretünk.

-  Munkára mindketten, és egy szót se!

egy-kettő-há...

s gyermek lettem, 
az udvaron voltam, 
nyár volt, 
égetett a Nap,
Anyát kerestem, 
majd mikor rátaláltam, 
naivan azt kérdeztem:

-  Anya, miért ölik le a lovakat?
-Anya, miért kell hozzá fokhagyma?
-Anya, mennyi egy köteg ára?
-  Anya siess már, Rebi néni ott áll a kapuban...

2 lájért kell neki.
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KECSKÉS TAMÁS HUNOR
*

Újabb Kudarc
Bán Zoltán András Önmaga csődtö

meggondnoka -  Kritika Kertész Imre új kö
tetéről című, a Magyar Narancsban meg
jelent A Végső kocsma-kritikájának első 
mondata: „A Szent István Rend átadása 
utáni napokban magyarul is megjelent 
kötet először a Letzte Einkehr (nagyjából: 
»Az utolsó betérő«) címen, azaz németül 
jött ki 2013-ban; ez olyan különlegesség, 
amely a Kertész körüli dolgok mai állá
sára nyit némi kilátást.” Idézet A Végső 
kocsmából: „Vettem néhány segédkönyvet, 
egy német-német és német-magyar szó
tárt, egy kis Brockhaus-lexikont. Kétszer 
is szerepel benne a nevem, a Nobel- 
passzusnál meg a rendes névsorban; az 
Ungarn címszó Literatur rovatából azon
ban -  amit nyilván valaki magyarral csi
náltattak -  kihagytak.” (291)

Kertész Imre új regényének magyar, 
bő óra alatt áttekinthető recepciója Bán 
(úgy tűnik: meghatározó) kritikájára hi
vatkozik gyakran -  s nincs mit tenni, 
most már ez is. A kisszámú kórus nagy
részt a karmester nagyívű vehemenciá
ját követi, igaz nem épp annyira hango
san. A koncert nem hattyúdal — az efféle 
póz Kertésztől is távol áll —, inkább egy 
keselyűdal lesz, ahol a kritikusok a beve
zető kóstolgatások után a Kertész Imre- 
irodalomtetem ezen utolsó testrészét 
marcangolják. Természetesen esztétikai 
érvek alig hangzanak el, a regény nem 
mint regény jelenik meg, hanem Kertész 
meg ugye a körülötte lévő dolgok fonto
sabbak, ez a fecsegő-tipegő-magyarozó- 
németező-zsidózó, minden-díjat-átveszek 
Kertész, aki világhírű lapoknak adott in
terjúiban nem restell politizálni. Amikor 
meg nem teszi, azért keveredik botrány
ba. Nyuszi, sapka.

Csakhogy Kertész utolsó regénye szer
kezetileg megint újít egyet a regényfor
mán, tartalmilag (azaz gondolatilag) pe
dig olyan mértékű tisztánlátás jellemzi 
az öregembert (ezt senki nem írja le így, 
de mintha az az előzetes és bújtatott 
prekoncepció vonulna végig még az át
gondolt kritikákon is, hogy az öreg nem 
mindig tudja, mit csinál, s ezt csak kata
lizálja maga a regény, ami az öregedést 
is problematizálja), szóval a tisztánlátás 
képes a regény (magyar) kritikai fogad
tatásának elébe menni: a bevezetőben je
lölt módon lehetne ütköztetni a jó néhány 
észrevételt Kertész-mondatokkal.

E helyett a munka helyett sokkal hasz
nosabb egyszerűen regényként olvasni 
a Végsőt. Olyan regényként, aminek fő
szereplője az életműben először: Kertész 
Imre. Semmi okunk azt feltételezni, hogy 
Kertész visszatérő regényalakjai (Köves 
Gyuri és B.) (sőt: az sem biztos, hogy a 
Sorstalanság és A kudarc Köves Gyurija, 
illetve a Kaddis és a Felszámolás Béje 
ugyanaz volna) (bár szerintem a két 
Köves Gyuri ugyanaz, de a két B. már 
nem) (az életrajzi egyezések ellenére) az 
íróval lennének egyenlőek. Továbbá a 
kiadott műhelynaplók, feljegyzések, in

terjúkötetek előszavai és szerkesztésük 
révén mind azt sugallják, hogy a napló
jelleg ellenére regényként is olvashatók. 
Például A K. dosszié, ami Hafner Zoltán 
mélyinterjújának indult és végül Kertész 
könyve lett, ennek a bevezetőjében írja: 
„Ha azonban elfogadjuk Nietzsche javas
latát, aki a regény műfaját a platóni dia
lógusoktól eredezteti, az Olvasó valójában 
egy regényt ta rt a kezében.” Mindig van 
egy finom csavar, ha figyelünk, ami iro
dalmivá avanzsálja még a legéletrajzibb 
munkát is. Itt más a helyzet.

A Végső tehát cselekménye szerint 
Kertész, a főszereplő 2001 és 2009 kö
zötti feljegyzéseiből válogat. Ez teszi ki 
a mű több mint háromnegyedét, illetve 
található benne még két fejezet A vég
ső kocsma című befejezetlen regényből. 
Olvasatomban az egyik közelítési mód 
a regényhez Laurence Sterne 18. száza
di Tristram Shandy-je lenne. Itt a fősze
replő élete történetét akarja lejegyezni, 
ami azonban általa jelzett paradoxon
hoz vezet: ha születésének elbeszélése, 
vagyis már legelső napja több száz oldalt 
vesz igénybe, akkor Tristram soha nem 
fog eljutni a regényírás kezdetének nap
jáig, hiszen nem tud olyan gyorsan írni, 
hogy beérje saját magát. Ugyanilyen, fo
lyamatosan kitérőkből építkező regény 
a Végső is, mert Kertész életét mutat
ja be, főleg a Nobel-díj utáni időszakra 
fektetve a hangsúlyt: utazások, felolva
sások, díjak; kortárs politikai eseménye
ket és Európa helyzetét kommentálja; fo
lyamatosan visszatér a szellemi és testi 
hanyatláshoz és az írásképtelenség gon
dolatához a napló, de közben regény lesz 
belőle.

A másik közelítési módot a Végsőhöz A 
kudarccal való ellentétes szerkezetben lá
tom. A kudarcban az Öregember szintén 
regényt akar írni, miután első regényét 
a Sorstalanságot a kiadó visszautasítot
ta. Itt azonban mégis megszületik A ku
darc című betétregény, amit a könyv tel
jes egészében idéz, és többek között arról 
szól, hogy Köves végül nem megy el (hon

*íálathatatlan.
collegiom’ criticai 
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nan és hová, az nem világos, valószínű: 
Budapestről és a diktatúrából), hanem 
marad és regényt fog írni (feltehetőleg a 
Sorstalanságot). A Végsőben ez a szerke
zet nem töredékesen ismétlődik, hanem 
megfordul. A naplójegyzetek gondolatai 
számos alkalommal ismétlődnek a re
génytöredék két rövid fejezetében, a be
mutatott alak hasonlósága Kertészhez és 
közös problémáik (az írással való küszkö
dés) nem egyszerűen elmossák a határt 
napló és fikció között, hanem azt érik el, 
hogy a fikció keretezi a valóságot, nem 
pedig fordítva, mint A kudarc esetében, 
ahol a (parodisztikus hiper)realitás a re
gényt.

Persze ehhez az kell, hogy a napló több 
legyen egyszerű napi jegyzetnél: „A nap
ló nem arra való, hogy magamat ábrázol
jam, hacsak ez a határozatlan és körvo- 
nalazatlan lény — magam  — nem tükrözi 
a világban fennálló káoszt.” (57) A gon
dolat A végső kocsma mint regénytöre
dék első fejezetének elején így ismétlődik: 
„»Jegyezz fel mindent. (Amit el nem felej
tettél). A naplóvezetés nem csak metafi
zikai kötelesség; olykor egy-egy dátumra 
is szükséged lehet«, írja.” (159) És ekkor
tól válik gyanússá, hogy kit idéz az egyes 
szám harmadik személyű elbeszélő, ki ír
ja  ezt? S ahogy a regénytöredékben fe
szültséget keltenek a nagy váltások, ki
térések, a bekezdések közötti hézagok 
(amik tipográfiailag is jelölve vannak), 
ugyanolyan homályossá válik, mint a 
számunkra adott valóság és a Teremtés 
(25). A második fejezetben megjelenik 
doktor Sonderberg alakja, aki Lótról és A 
Szodomái magányos regénytervről beszél, 
egyébként sokkal részletesebben, mint 
Kertész a naplójegyzetekben. És mikor 
ezt a második fejezetet olvasom, és azt, 
ahogy Sonderberg meg akarja írni Lót 
történetét a bűnös városban, aki olyan 
bűnök miatt szenved, amiket nem köve
tett el, azon gondolkodom, hogy nem-e ép
pen a Végső az a regény, ami maga a meg 
nem írt Lót-történet. És már tényleg nem 
tudni, hogy akkor a fikció a realitás vagy 
a napló fikció és ki is ez a Kertész Imre 
nevű figura.

Ami a cselekmény szintjén történik: ez 
a Kertész Imre nevű figura, a főszerep
lő kiszabadítja magát a Nobel-díjas író el- 
tárgyiasító szerepéből, sőt az író szerepét 
is lebontja, hiszen nem tudja (?) megírni 
a tervezett regényeket, sem A végső kocs
mát, sem A Szodomái magányost. Hogy 
ezt elérhesse és még igaznak is hasson, 
radikálisan szubjektívnek kell lennie: be
számol testi leépüléséről, házaséletének 
részleteiről, enged csapongásainak. A re
gények nem jönnek létre, miközben új re
gényt ír, de egyáltalán nem biztos, hogy 
másikat.

Kertész Imre halálnaplója olyan flu
xus, mint maga az élet.

Kertész Imre: A végső kocsma. Bp., 
Magvető, 2014.
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Bízzál, pályafutó, bízzál! (II.)
(Folytatás előző számunkból)

Mottó:
Szólt vissza a vár: „Én azzal törődjem,
Mi volt akkor s mi mostan a neved?
A név múlandó, változékony, ami
Örök, azt nézem én, a szellemet.
(Petőfi Sándor)

Kedves északi rokonaink nem félnek 
annyira az idő és térbeli messzeségektől, 
mint a mi katedrát birtokló egyetemi ta
náraink.

G. Hilden 1922-ben azt állítja, hogy 
a fehér hajú ősfinnek Egyiptomból 
Mezopotámián keresztül vándoroltak 
mai hazájuk területére. H. Lohn 1925- 
ben azt bizonyítja be, hogy az ősfinnek 
Egyiptomból Mezopotámián át vándorol
tak északi területre és vitték magukkal 
a délen örökölt nyelvüket...

„A finn tudósok megállapításainak 
helyességét a földrajzi adatokon kívül a 
finn nyelv szókincsének mai összetétele: 
a különböző területeken különböző nyel
vekből átvett jövevényszavaknak tekin
télyes száma is bizonyítja. Kétségtelen, 
hogy az ősfinnek azokat a szumír-akkád- 
szanszkrit stb. eredetű szavakat mint jö
vevényszavakat csak délen, Mezopotámia 
területén vehették át, amelyek a finn 
szókincsben mai napig kimutathatók”. 
(Zsuffa Sándor 1966-2004)

(Tekintettel arra, hogy az internet ma 
eléggé elterjedt, feleslegének tartom ren
geteg zárójellel, in szócskával s lapszám
mal terhelni a szöveget.)

Az angolok azonban e téren a finnek
re is rávernek. Egyszer csak azt olvasom, 
hogy egy angol kutató (Aldridge) így kez
di egy dolgozatát: Úgy látszik, igazuk 
van azoknak az epigrafusoknak, akik azt 
állítják, hogy a nagykerekű szekerekkel 
utazó királyi szumírok a finnugorok kö
zé tartoznak.

Hát ez érdekes, gondolom. Miután a 
finnugrászok és a szumírkodók egymás
nak a leggyűlölködőbb ellenfelei, ez a 
megállapítás mindkét tábort le kell, hogy 
szerelje, és most már könnyezve egymás 
keblére borulhatnak!

Miután a nyelvészek gyakran azzal 
dorgálják a magamfajta műkedvelő új
ságírót, hogy ha valamire kíváncsi, mi
ért nem nyelvtudósokhoz fordul, miért 
levitézlett katonatisztekhez vagy bánya
mérnökökhöz? — gondoltam egy nagyot, 
s a finnugor intézet igazgatójának, dr. 
prof. Lakónak küldtem el az angolok cik
két azzal a kérdéssel, hogyan kell állást 
foglalnunk a benne kifejtettekkel kap
csolatban? Eltelt egy év is, válasz nélkül. 
Egyszer itt já rt László Gyula régész vala
mi más ügyben, s mikor menni akart, be
nyúlt zsebébe s kiveszi Lakóhoz írt leve
lem, gyűrött állapotban. Azt üzeni Lakó, 
hogy ő.... nem.... hogy is mondta?.... nem 
foglalkozik ilyen vonatkozásban a kér
déssel! Mikor a levelet széthajtogattam, 
esetleges megjegyzéseket várva a mar

gón, csak azt állapíthattam meg, hogy a 
professzor a rántott karajt szereti, nagy, 
zsíros prézlimorzsákkal volt tele!

Azokat a szerzőket, akik a finnugor 
népek művelődését az olvasók vagy leg
alábbis a magyar szakos egyetemi 
hallgatók előtt népszerűsíthették vol
na, tökéletesen elhallgatták. Nemcsak 
műforítókat, mind Zempléni Árpád vagy 
Vikár, de néprajzosokat is, mint pl. Lükő 
Gábor; Fiók Károly numizmatikusnak 
azt a tanulmányát, amely arról szól, hogy 
az ugor népek valaha sokkal délebbre él
tek, és lovas civilizációkban, a katedra 
által főromantikusnak gúnyolt Huszka 
József vette fel a Székely ház című köte
tének függelékébe, de azóta sem emlege
ti soha senki!

A filológiai őstörténet -  Beregszászi 
Nagy Pál, sőt még a saját irányzat egyik 
alapvetője, Révai Miklós is kiutáltatott a 
tantervekből. Azt az eszmét, hogy a nyel
vek karakterét nemcsak az egyenes ágú 
leszármazás alakítja, és hogy a nyel
vek fejlődésének nemcsak divergens, ha
nem konvergens áramlatai is vannak, 
nem vették figyelembe. Különösen jel
lemző, hogy Révainak azt a meghatáro
zását, hogy vannak közelebbi és vannak 
távolabbi rokonságok, elutasították, így 
viszont semmi magyarázatot nem tudtak 
adni olyan jelenségekre, mint például a 
magyar és a latin nyelv között olyan ha
sonlóságok, mint például a fiú szó, vagy 
egy sajátságos latin jövőidő használata, 
(epistola mihi scribenda est), az a bizo
nyos -andó, -endő, ami, ahogy mondták, a 
magyarban nem használandó és kerülen
dő. Miután nem találtak sem délnyugati 
szláv, sem óközép-felnémet közvetítésre, 
márpedig szerintük a magyar képtelen 
arra, hogy valamit egy klasszikus nyelv
ből átvegyen, ha azt nem csócsálta meg, 
nem rágcsálta elő a számára egy ószlován 
vagy alfelbajor előzmény, s ezért olyan 
szavakat, mint állandó, várandós, teen
dő, halandó, jövendő kiküszöbölt volna a 
nyelvből, a nyelv jövendőjével együtt!

Az igazság az, hogy a magyarnak a 
legkülönbözőbb nyelvekkel vannak olyan 
közös szavai, amelyeknél a kölcsönzés, az 
átvétel módja, alkalma elképzelhetetlen. 
Ilyenek voltak például a héber szavak
kal való megfelelések. (Eleinte a magya
rázatok vallásiak voltak, az Ószövetségre 
támaszkodva. Persze Bogáti Fazakas, 
Otrokocsi Fóris, végül Ortelius (Örtel) 
túlzásai három évszázad után abszolút 
többségben elvéreztek, ám ami megma
radt belőlük, annál nyugtalanítóbb!

Itt van például mindjárt a jobbágy szó, 
ami a héberben (jabad) szolgálatot je
lent! Meglepő módon megvan az angol
ban is: job\ Erre nem nagyon figyelnek 
fel; a legtöbbet emlegetett példa a bárim 
és a gadja, „barom” és „Gödölye”... A ba
rom szónak a magyar nyelvben, a bar tő 
következtében széles kiterjedésű családja 
van: bor-jú, bár-ány, ber-béca, bir-ka, sőt: 
em-ber! Egyesek szerint az „ember” szó a

szumír alapján így értelmezhető: En-bar, 
vagyis úr-állat! Gravws Patay Héber mí
toszok c. könyvében az alvilág szörnyei 
közt található a Sirres, ami egy rendkí
vül szőrös-tüskés lény, és a Reém, aki 
dzsentrisen írja a nevét, különben Rém\ 
Ma 25-30 szót és kifejezést tartanak 
még nyilván, ilyen a hála, a haszon, a ta
vasz stb.

A helyzet viszont az, hogy úgyszól
ván minden régi, nem rokon nyelv
ben is találunk ennyit, s még több egye
zést, többnyire megmagyarázhatatlanul! 
Ha magyar az, aki rátapint az ilyesmi
re, azonnal felharsan a kórus: délibábos, 
ámokfutó, eszelős lázálomkergető, s így 
tovább. Háromszázhuszonöt évvel ezelőtt, 
Otrokocsi Fóris Ferenc, akit a nyelvtu
domány a délibábosság ősszörnyetegé
nek kiáltott ki, s a héber nyelvegyeztetés 
megszállottja volt, azért észreveszi, hogy 
vannak meglepő egybecsengések nem ro
kon nyelvek között, például az angol és a 
magyar között is, és azzal az adott össze
függésben ésszerűnek látszó magyará
zattal áll elő, hogy valaha az ősidőkben a 
népek egymáshoz képest másként helyez
kedtek el, mint ahogy ma ismerjük.

Itt azonban a tudnivágyás nem ér vé
get: ha az emberiség a lábával egyformán 
tud járkálni, a kezével dolgozni: sőt a szá
ját is ugyanúgy használja táplálkozás
ra, ugyanazzal a szájával miért nem tud 
egyformán beszélni is? E kérdés mindig 
is foglalkoztatta az emberiséget, erre vall 
a bábeli nyelvzavarodás legendája is! És 
azóta is próbálkoznak egyesek annak az 
elképzelésével, hogyan is kezdtek el egy
általán beszélni az ősök?

Magyar szerzőktől hirtelenjében két 
elmélet jut eszembe. Az egyik a Velics 
Antalé. O különben 1899-ben írt egy kü
lönleges érdekességű tanulmányt: A kí
nai nyelv szerepe az uralaltáji, indoeuró
pai és sémi nyelvekben... 1907-ben viszont 
német nyelven közöl egy tanulmányt: 
A magyar mint ősnyelv. Szerinte a be
széd három őshangból alakult ki: whá: 
ez nagy, világos erős dolgokat jelez, whu: 
ijesztő, félelmetes dolgokat, és végül whi: 
kellemes, vonzó, kívánatos valamiket. 
És ebből kiindulva, sokfele eljut -  de: az 
egész mégiscsak olyan, mint amikor va
laki egy óriási freskót kezd festeni, és az 
üres falfelületre az ecset nyelével néhány 
bemérő karcolást ejt meg. Mégis, jegy
zi meg Velics: azért nem ússzuk meg eny- 
nyivel, meg kell tanulni a kérdéshez az 
ókínai nyelvet is!

A másik elméletalkotó Kemény Ferenc 
volt. Eredetileg diplomata, a háború vé
ge óta Norvégiában kereskedelmi levele
ző. Több mint negyven nyelven olvasott 
és írt, igen sokon beszélt is. Szerinte a be
szédet nők találták fel, akik egy hangzó
csoporttal ki akarták fejezni azt a han
gulatot, amit bennük a szeretkezés kelt. 
És ez: itipiti. És negyvennégy nyelvben 
kimutatja, hogy a szerelem, érzékiség, 
családi élet kulcsszavai valamennyien e 
két szóból: iti és piti levezethetőkek, az 
édestől a pasi-ig.

S a magyar nyelvben egyes tréfás be
szédfordulatok ezért hatnak különös mó
don oly erotikusán: etye-petyélni, hogy 
ityeg a fityeg és hiszi a piszi!
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Prelúdium: szülőföld,
szubkárpátok
A tíz és fél hónapos Viktória elengedi 

anyjának szoknyáját, és magasba tartott 
karjával egyensúlyozva először indul ap
ja  felé. Herold Herman számára ez volt 
családjáról a legélesebb emlékkép, pedig 
utolsó bajorországi útja előtt megörökít- 
tette Kimpinán a helyi fényképésszel fele
ségét, ölében a legkisebb lányukkal. Külön 
felvételen láthatóak a körülöttük beál- 
lítottan foglalatoskodó nagyobbacskák
kal, Máriával, Olgával, Verával együtt is. 
Ugyancsak akkor készült a házaspár ké
sei, közös portréja, amelyen -  éppúgy, mint 
valamikor az esküvőjükön -  a díszlet mö
gé rejtett sámlira állt fel az ara, hogy fejét 
párjának vállára hajthassa. Ebből a fel
vételből egyenesen tizennégy darabot ren
delt a gondos férj. Legyen majd mind a tíz 
gyermeknek; kettőt elvisz Münchenbe, az 
öregeknek; egy marad neki, az útjaira; egy 
pedig üveg alá, rámába kerül, a kandal
lópárkányra -  indokolta volna, ha valaki 
rákérdez a nagy példány számra.

Herold Herman 1895 végén, jóval ha
marabb, mint azt feleségének üzente, 
már advent második vasárnapján haza
érkezett üzleti útjáról, Felső-Valáchiából. 
A meglepetés szándéka mellett saját el
határozása sarkallta, hogy legkésőbb 
karácsonyig sikerüljön meggyőznie asz- 
szonyát, költözzenek Bajorországból a 
Kárpátok közelébe. Három héttel később, 
amikor szilveszter délutánján bezárkó
zott irodájába, hogy szokás szerint szá
mot vessen önmagával, és az év fontosabb 
eseményeit a családi biblia hátlapjára rö
viden lejegyezve, elbúcsúztassa az óesz
tendőt, bizakodva előlegezte meg a jövőt: 
1896 = Kimpina -  rótta biztos kézzel egy 
új oldalra. Szétfutott a tinta a víznyomá
sos papír hátlapján.

Esténként azzal já rt ifjabb Heroldné 
kedvében, hogy otthonukban az ő csa
ládfői jelenléte, no meg az időszak mi
att rendszeressé vált vendégjárások alatt 
részletes, hangulatos úti beszámolót ta r
tott arról, hogy hol mit látott és tapasz
talt utazásai során, leginkább a vásáros 
forgatagokban. Minden, amit alaposan 
megfigyelt — építészet, helyi szokások, 
mit főznek, hogyan öltözködnek, vagy mi
ként viselkednek arrafelé a nők -  díszle
te lett dédelgetett jövőképének.

Kimpina kis település volt a tizenkilen
cedik század végén. Alig kétezer lélek lak
ta a határ menti, gazdag vámvárost: szá
szok, zsidók, románok, magyarok, sőt, 
britek. -  Tavasszal majd megnyitja kapuit 
mindkét kőolaj-feldolgozó üzeme, beindul a 
termelés; hamarosan megérkeznek a szer
ződtetett munkások, mesteremberek, mér
nökök... Legalább ötszáz család költözik 
oda -  nagy vonzerő a föld sötét, folyékony 
aranyának hatalma — ecsetelte Herman. 
Közönségén mérte le ötleteinek megvaló
sítási esélyeit: ha nyíltan véleményt kér 
hallgatóitól, bizonyára óvatosabbak lettek

volna. Burkolt konzultációs módszerével 
tulajdonképpen provokálta ó'ket, de ez úgy 
hatott, mintha a feltételekró'l nyilvánosan 
alkudozott volna asszonyával. Becslése 
szerint szükség lesz ott még iskolákra, 
esetleg új vállalkozásba lehetne kezdeni 
azon a Prahova-völgyi településen, hiszen 
általa tekintélyt és szolidabb egzisztenci
át teremthetnek. Fokozatosan rukkolt ki 
érveivel; kíméletesen adagolt, szinte hí- 
zelgett az újabb részletek gondos sorjázá- 
sával, mert ismerte piciny kapitányának 
gyengéit. Azt jövendölte, hogy kevesebbet 
fog terepezni, csaknem helyben keresked
het, és hogy kétségkívül nagy lesz a keres
let lábbelikre. -  Lényegesen többet marad
hatok veletek — ölelte át végül asszonyát, 
mint egy színházi nagyjelenetben. Közben 
szünet nélkül osztogatta esti meghívotta- 
ik körében, a család tagjainak, barátaik
nak, lekötelezettjeinek, illetve a személy
zetnek a nekik szánt számtalan, apró, év 
végi ajándékokat.

Társai soha nem utaztak vele egy ko
csin, mert veszélyes hóbortja volt Herold 
Hermannak a sebesség: mellette muszáj 
volt sietni. Állandóan hajszolta az álla
tokat, holott eleve mindenkit lekörözött 
gyorsaságával. Münchenben azonban 
mintha kicserélték volna: a városkapun 
belül nyomban hozzálassult családja éle
téhez. Boldog, szerencsés ember volt, ta
lán ezért oly kedélyes és örökké vidám. 
Szerelemből házasodott. Feleségével 
mindketten helyi céhek tekintélyes tag
jainak leszármazottai voltak, ráadá
sul egykék. Társnak egymást ők maguk 
választották -  közvetítők és érdekmér
legelés nélkül, önállóan, meglehetősen 
makacsul. Igaz, családjaik feltétlen tá
mogatását élvezték, mert mindkét rész
ről örültek a frigynek, versengve igye
keztek támogatni gyermekeiket. Ezért 
kapták közös nászajándékba a fiatalok a 
Csizmadia-közt: teljes egészében a négy
hektáros telket, rajta egy hatalmas iker
házzal. Az ifjú pár otthonának közvet
len közelében így kaphatott helyet a férj 
önállósodott vállalkozása, a hármas mű
hely: tímár-, csizmadia- és cipőkészítő.

Amikor Herold Herman hetekig -  oly
kor hónapokig — tartó útjairól hazatér
ve behajtott a zsákutcába, és leugrott a 
bakról, olyan boldogan pörgette-ölelgette 
a szárnyas kapun át szokás szerint felé
je repülő aráját, akivel évek múlva, még 
gyermekeik feje fölött is eljátszadozott, 
fel-feldobálgatva őt a levegőbe, mintha az 
asszony a testvérük lenne. Szüleik öröm
szertartásának nyitánya után követel
hették a „madaraztatást” a kicsinyek.

Ha apjuk itthon tartózkodott, naphosz- 
szat rajta csüngtek az egészséges, rakon
cátlan gyermekek, ő pedig, ha csak te
hette, hajlottan cammogott szókimondó 
asszonya nyomában, mintha gyakori tá
vollétéért vezekelne. Utódaik számával 
arányosan gyarapodott, csaknem hatvá-
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nyozódott ifjabb Heroldék vagyona. A fér
fi rendszerint kivette részét a családi élet 
kötelezettségeiből, disznóvágások mun
kálataiból; nyáron, ha kellett, aratásból 
és kalákákból egyaránt. 1895 decemberé
ben azonban feltűnően keveset maradt az 
ikerház „magán” felében, a családi műhe
lyek valamelyikében töltötte ideje nagy 
részét. Többet tárgyalt a céhtársakkal és 
szüleikkel, apjával, apósával. Nagyhéten, 
idejekorán elkezdte legyártatni a tavaszi 
és nyári szállítmányokat; még szilvesz
ter előtt behordatta a színbe és becsoma- 
goltatta a januárban eladásra szánt teljes 
árukészletet. Kivételesen itthon is sie
tett, bár szokás szerint szakított rá időt, 
hogy alkalmasint betoppanjon, és egy ká
vé ürügyén elidőzzön asszonya mellett a 
konyhában, vagy bekukkantson a tanu
lószobába. Jelenlétével feszélyezte a ne
velőt, pedig nem figyelt a deklinációkra, 
láthatóan a tervezett országváltás, a jö
vőkép foglalkoztatta.

A következő tanévet valóban a 
Kimpinán újonnan épült evangélikus 
iskolában kezdték a Herold-gyerekek, 
csak a két serdülőkorú lány ment mesz- 
szebbre: Nagyszebenbe kerültek gimná
ziumba. Krumpliszedésig náluk maradt 
nagyika, hogy segítsen berendezkedni 
lányának és felerősítse őt az ikerszülés 
után. A fiatal vállalkozó-kereskedő mun
káját egy Zakopanéból származó, közép
korú, családos ezermester, Gonsenyicza 
Jakab segítette. A vásárok valamelyi
kében ismerkedhettek meg Herolddal. 
Kevés szóból értették egymást. Mintha 
tudni vélte volna a világjárt bajor, hogy 
Jakab és övéi mi elől menekülhettek, 
miért hagyták oda Lengyelhont -  soha
sem faggatózott. Az erdélyi vásárosok, 
közülük is főleg a szászok, jól ismerték 
Gonsenyiczát. Elmérgesedett helyzete
ket sokszor sikerült rábeszéléssel kezel-
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nie, tanácsainak mindenki hasznát lát
ta. Nagy ereje volt, de kevésszer élt vele, 
inkább közvetített vagy szükség sze
rint tolmácsolt. Szerencsés alkata ré
vén mindenben nélkülözhetetlen segít
ségnek bizonyult -  hosszan, figyelmesen 
tudott hallgatni, de ha kellett, sok nyel
ven, szívesen érvelni, és meg is győzni. 
Alig volt idősebb munkáltatójánál, még
is érettebbnek tűnt nála.

Új műhelyében, emigrációban, Gonse- 
nyiczáékon kívül még húsz embert foglal
koztatott Herold Herman. Utóbb még há
rom vándorárust is szerződtetett, de így 
sem sikerült mentesítenie magát a vá
sározástól: szinte változatlan pörgésben 
száguldozott szállítmányaival. Leginkább 
új piacot keresett, azért járta a hegyeken 
túli vásárokat. Rendkívül népszerű alak
ja lett a Kárpát-könyökön belüli szabad 
szász városoknak, vásártereiken renge
teg hasznos ismeretséget kötött. Vagyona 
gyorsan gyarapodott; egyre nagyobb tő
két forgatott. Bukarestben tőzsdézésbe 
kezdett, néha kaszinózott, legszívesebben 
azonban a „jól koordinált, kiszámítható 
vámkedvezményekkel” zsonglőrözött, az
az csempészfuvarjait bonyolította, a ha
táron át, oda-vissza. Mindig személyesen. 
Olykor a Dunától délre, Bolgárföldre is le
merészkedett. Évről évre elégedettebben 
nyugtázhatta, hogy számításai beigazo
lódtak, népes családját viszontagságoktól 
védettnek, egyre stabilabb anyagi körül
mények között tudta. ígéretéből viszont, 
hogy több időt tölt velük, soha semmi sem 
lett, pedig gyakrabban térhetett haza, hi
szen nagyjából egyazon kistérségben te
vékenykedett.

A família bajorhoni kötelékei fellazul
tak, pedig minden újabb gyerek érkezése
kor az asszony anyja egy-egy félévre át
költözött Kimpinára, segíteni lányának. 
Később, míg tehették, mindkét nagyszü
lőpár rendszeresen jött hozzájuk látoga
tóba; nyaralni valamennyien a Dalmát 
tengerpartra jártak. Bajorországba azon
ban a fiatalabb Herold család soha többé 
nem tért vissza; egyedül Hermant, a csa
ládfőt sodorta hazájába a nagy háború.

A férfi időérzékelése könyvelésének pe
riódusai, illetve árukaravánjainak felszá
molása szerint tagolódott. Nem érzékelt 
sem asszonya, sem a saját maga szemé
lyén változást, csak apróbb házanépének 
növekedésén csodálkozott el időnként, 
önállósodásukon lepődött meg futólag, fő
leg, amikor óvodába, új iskolába kellett 
beíratnia őket, vagy keresztelésre jegyez
tetett elő, ti. „idegenben”, ahogy ő külföl
di lakhelyük színhelyét tréfásan nevezte, 
az ikreken kívül még három újabb csa
ládtagot anyakönyveltethetett.

1905 emlékezetes év maradt számá
ra, mert a világkiállítás alkalmával vi
haros ifjúsága városába, Párizsba is 
visszatérhetett. Szinte az egész eszten
dőt a helyszínen töltötte. Rendszeresen 
írt asszonyának, tartotta benne a lel
ket, részletezte, hogy mennyit dolgo
zik. Bizonylatként küldött neki számla- 
kivonatokat, hadd lássa, mennyit keres, 
csakhogy a kápráztató bevétel nem fe
ledtethette Heroldnéval egyre fokozó
dó nyugtalanságát, torok- és gyomorfájá- 
sos szorongásérzetéből fakadó panaszait,

amik Herman Montmartre-i szórakozá
sainak hírére költöztek testébe. Hiába 
kéretett a gondos férj „hazulról” több
ször is árut, hiába adott túl a készlete
ken maradéktalanul. Hasztalan üzente 
nejének többekkel, esküdözve, hogy eny- 
nyire meg annyira szereti, és csakis arról 
van szó, hogy ekkora üzleti sikert remél
ni sem merészelhettek volna, ezért kény
telen tovább, egyre tovább távol marad
ni. Heroldné sokáig nem reagált. Aztán 
egyszer szűkszavú választ küldött gyors
postával: „Visszaköltözöm.” A rákövetke
ző héten -  épp karácsonyra esett -  ren
geteg különleges ajándékkal tért haza 
meglepetésszerűen a férfi: a parfümökön 
kívül gramofont és mindenféle lemezeket 
hozott asszonyának, „egész koncertekkel 
együtt”.

1913 kapcsán több oldalas bejegyzés 
került a Heroldok bőrkötéses családi kró
nikájába — eseményekben különlegesen 
gazdag esztendő volt.

Vízkeresztkor baleset érte a családfőt. 
Kocsija Ojtuz közelében beborult a sza
kadékba. Céhtársai szerencsés fickónak 
titulálták, ellenségei elpusztíthatatlan 
fráterként emlegettek őt a hír hallatán.
— Rossz előjel volt, nagyon-nagyon rossz
— hajtogatta az áldozat. Nem emlékezett 
jól, pontosan mi is történt vele azon az 
éjszakán. Hóvihar volt, szokása szerint 
száguldott, haza igyekezett, mint min
dig... -  mesélte. Sem esés közben, sem ké
sőbb, a szakadékba zuhanva nem veszí
tette el eszméletét. Repedt bordái, kar- és 
lábtörése ellenére maradék erejével még 
sikerült elbarikádoznia magát a hófú
vásban, védte magát a fagytól, fegyve
rével pedig időnként figyelmeztető lövé
seket adott le, melyeknek köszönhetően 
hajnalban, viszonylag hamar, a nyomá
ra bukkanhattak a keresésére indult fa
lusiak. -  Egyetlen halál sem bírt elbánni 
vele, immár hosszú élet vár rá -  nyug
tatta Heroldnét a beteghez Szebenből in
gázó szász orvos. Lábadozása alatt, en- 
gesztelésképpen aztán annyit édesgette 
elnyűhetetlen energiájú feleségét, hogy 
ősszel, a brassói kadétiskola évnyitó
ján Heroldné várandós anyaként búcsú
zott legénysorba cseperedett iker fiaitól. 
Mikuláskor pedig a legidősebb lányok, 
Wilhelmina és Katarina páros esküvőjén 
a rokonság nőtagjai felváltva adogatták 
egymásnak a család szeme fényét, a hat
hetes Viktóriát. — Rossznak nagyon rossz 
jel -  ugratták a kései apaságára büszke, 
mégis restelkedő férfit - , látod, kénytelen 
vagy kettesével férjhez adni, a fészekből 
kirepíteni a lányaid, csak mert vén tör
zsed egyre gyümölcsözik.

1913. november elsején Viktória nehe
zenjött a világra. Herman az összes többi 
gyermek születésekor úton volt. Nem ké
szült ő, még gondolatban sem, az érkezé
sükre. Alapjában véve mindegy volt neki, 
hogy lánya vagy fia születik. Tudomásul 
vette létüket, őszintén örült nekik, de 
sem az anya, sem az újszülött egészségé
ért soha nem jutott eszébe aggódni, talán 
mert érezte a pici asszonyban az erőt -  
ettől pedig a kegyelem állapotában tudta 
magukat. Valójában már csak ünnepel
ni és büszkélkedni ért mind a nyolc alka
lommal haza.

Ezúttal, minthogy itthon tartózkodott, 
lábadozott és időtöltésszerűen irányítot
ta az eladásokat, nem lehetett nem lát
nia asszonyának megfáradt mozgását, 
elnehezedését. Saját látogatóinak tekin
tetéből olvasta ki az idősnek számító kis
mama élete miatti aggodalmat: öreg már, 
hogyan fog szülni?... Elkezdett rettegni 
asszonya életéért. Suttogva különalkut 
próbált kötni saját magával és istenével: 
fogadkozott, cserébe nap mint nap magát 
ajánlotta halálba, de -  saját látványos 
gyógyulásán tapasztalhatta -  ő „nem 
kelt el”. Az első átvajúdott éjszakát ne
hezen viselte, többször bekérezkedett fe
leségéhez, majd a bábaasszonyt meg sem 
kérdezte, pirkadatkor elhajtott a jó hí
rű szász nőorvosért Brassóba. Mire visz- 
szatért vele, sötétedett. Klein doktor uta
sított, bemosakodott, és nagyon gyorsan 
műtött.

Késő este a teljesen megőszült férfi az 
érzelmi sokk hatása alatt még mindig 
szorongva, esetlenül állt felesége ágyá
nál. A kislányról mondták neki, hogy 
szép nagy és egészséges -  látható meg
könnyebbüléssel fogadta a hírt, de továb
bi részletek iránt már nem érdeklődött.

1914-ben a család nem utazott nyaral
ni a Dalmát tengerpartra. A hadüzenet 
hírére Herold Herman -  épp Bukarestben 
kereskedett akkoriban -  napokkal tovább 
maradt a fővárosban, tájékozódni próbált. 
Végül Plojesten keresztül, lányait meglá
togatva utazott haza. Vejeitől megtudta, 
hogy az augusztus 3-i szinajai koronata
nács dönt majd az ország — valamennyiük 
-  további sorsáról. Odahaza, Kimpinán 
érzékelhető volt az általános tanácsta
lanság. A kőolajfinomítók és a határ kö
zelsége miatt háborús előkészületeket 
tettek a hatóságok: országszerte behív
ták a hadköteles tartalékosokat, mind
két vejét beleértve, erődvonalakat épí
tettek, erőltetett menetben. A lakosság 
feszülten várta a fejleményeket. Az ál
talános készültség ellenére -  vagy épp 
ezért -  Herold Herman feltöltette vállal
kozása áru-, valamint háztartásuk élel
miszerkészletét, majd ahogy azt koráb
ban eltervezte, végigárulta a szeptemberi 
vásárokat, bár óvatosságból Valáchia ha
tárain belül maradt. Bevételét hazahoz
ta, könyveltette, majd feleségével úgy 
döntöttek, legjobb, ha személyesen uta
zik Münchenbe, felgyorsítani a nagyszü
lők vállalkozásainak felszámolását. A 
biztonság kedvéért minél előbb maguk
hoz szerették volna költöztetni őket. -  
Karácsonyra, ahogy szoktam, itthon le
szek -  ígérte induláskor Herman, s ha 
nem is tartotta túl magasra, mégiscsak 
megemelte, és három teljes körforgás- 
nyira magához szorítva pörgött, pörgött, 
pörgött a feleségével.

Herold Heinrich halottak napján érte
sítette menyét, hogy Hermant várakozá
saik ellenére hadkötelesnek nyilvánítot
ták Bajorországban, azonnali hatállyal 
berendelték szolgálatra, és egyenesen a 
francia frontra irányították. Apósának 
körülményes stílusából, érezhetően visz- 
szafogott utalásaiból az asszony megértet
te, hogy hasztalan próbáltak közbenjárni,

» » >  folytatás a 18. oldalon
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férjének magas korára mégsem voltak te
kintettel a hatóságok, de mert négy fiuk, 
két vejük már a frontokon harcolt, ígére
tet kaptak, hogy mint családfőt, néhány 
hónap múlva esetleg visszarendeltethetik 
a hátországba. Az öreg Herold ezek után 
nyíltan arra kérte menyét, hogy korábbi 
elképzeléseikkel ellentétben mégiscsak 
inkább ő húzódjon közelebb a bajor csalá
di fészekhez. Herman egyébként „bizton
ságba helyezett mindent. Károly (román 
király) halála átrendezi a sakktáblát!” -  
olvasta ugyanazon levél végén saját apjá
nak a figyelmeztetését, tudósító felütésbe 
burkolt parancsszavait is.

Heroldné mindezek ellenére sem tud
ta rászánni magát a repatriálásra. 
Megszokta Kimpinán az életet, vonako
dott az újabb országváltástól. Ráadásul 
időközben mindkét lánya az unokákkal 
együtt költözött vissza hozzá, a „külföldi” 
családi házba. Legalább segítettek mű
ködtetni a műhelyeket; együtt imádkoztak 
a férjekért, fivérekért. Mindnyájan együtt 
maradtak, a nagyszülők ismételt sürgeté
se és könyörgése ellenére. Biztonságukra 
hivatkozva több ízben próbálta a kimpinai 
polgármester is rábeszélni az asszonyo
kat, költözzenek legalább Bukarestbe, 
közvédelemben részesülnének a főváros
ban — itt túlságosan szem előtt vannak. 
Nincs ugyan baj senkivel, de mert ők 
mégiscsak idegenek... Heroldnénak soká
ig sikerült a kényszerű kilakoltatásukra 
irányuló próbálkozásokat -  jelentős csúsz
tatópénzek ellenében -  hatálytalanítani. 
Úgy döntött, várjanak még egy ideig ott 
helyben Hermanra, akit azonban végül 
mégsem mentettek fel. -  Mindenesetre a 
német katonai kudarcok az ő helyzetükön 
is nagyon sokat rontottak -  egyre kiszol- 
gáltatottabbnak érezték magukat.

Családja 1916 májusában kapott utol
jára életjelt Hermantól. Azon a nyáron, 
mikorra a román királyi hadsereget a 
Kárpátok külső előterébe vezérelték, mi
re lezárultak a hadi előkészületek, már 
régen készen álltak az újonnan épített 
erődvonalak a Szubkárpátok vonalán. 
Heroldné és asszonylányai megértették, 
hogy foglyok, rájuk zárult a front gyűrű
je, a jövendő harcok köre. Ezek után az 
augusztus végi román hadbaszállás hí
re nem lehetett meglepetés számukra. 
Attól kezdve a meleg nyárutó ellenére 
felöltözve aludt a csonka család minden 
tagja. Mintha épp kirándulnának, ma
gyarázták a kicsinyeknek; ágyuk alatt 
mindannyiuk számára — zsákokba cso- 
magoltan -  több napi élelem állt, vala
mint a legszükségesebb ruhanemű.

Végül a kis Viktória születésnapjának 
hajnalán jöttek értük. A kocsisorokban 
csupa ismerős, baráti családok nőtag
jai és gyerekeik. Nagyon sokan voltak: 
valamennyien idegen, ellenséges orszá
gok polgárai. Plojestre szállították őket. 
Heroldékat saját kérésükre, és természe
tesen jelentős összeg ellenében, egyazon 
barakkban, együtt hagyta a lágerpa
rancsnokság. Munkára mintha aránylag 
ritkábban vitték volna őket; a bezártság 
és az időtöltés mikéntje volt mindennek 
ellenére a hideg és a rossz táplálék mel

lett a legnagyobb próbatétel számukra. 
Tábori posta egyáltalán nem működött; 
híreket alig kaptak. A család férfitagja
iról sokáig semmit sem tudtak.

Herold Hermannét karácsony szombat
jának reggelén, amikor mellette a metsző 
hidegben megébredt, a kis Viktória hiá
ba szólítgatta, pedig egyre hangosabban 
tette. -  Hagyd, alszik a Mama -  kapta öl
be aprócska húgát felriadva Wilhelmina. 
Négy legkisebb testvérével, saját gyereke
ivel és unokahúgaival együtt sietősen át
húzódott a kisebb, nappalra kialakított 
barakktérbe, mialatt Katarina ököllel dö
römbölt a deszkakapun. Sokára engedték 
ki. Szaladt jelenteni az őrségre, hogy in
tézkedjenek. -  Spanyol hűlés -  mondták 
azok, és sajnálkoztak -  Nincs mivel fertőt
leníteni, a megfázás a fő baj -  okítgattak, 
mintha a lakók hibája lenne a járvány.

Újév első napjaiban, szánfogattal öt
tagú küldöttség érkezett a kimpinai or
todox kolostorból. Áldást és foszlós, vizes 
kalácsfalatokat osztogatott három szolga
apáca, énekszóval tömjénezett a két pó
pa. Krétával a barakkajtók fölé irkáltak, 
utána főleg szemlélődtek, hosszan, csend
ben, míg női rendtársaik jótékonykodtak. 
Dolguk végeztével, üres kosaraik mellé -  
az őrök közreműködésével -  együtt ültet
ték fel az árván maradt gyerekeket ko
csijukba. Wilhelminát és Katarinát még 
előtte különböző ürügyekkel elhívattat- 
ták valakik a nagy barakk elől. Mikorra 
a nővérek a gyermeksírás, sikoltozás hal
latán végre megértették, mi történik, 
már nem engedték vissza őket a pribékek. 
Dulakodásra került sor, kétségbeesett se
gélykiáltások, ordibálás, szitkok, átkok és 
sustorgás; sírtak a megrettent gyerekek, 
a szánba nyaláboltak és a maradásra ítél
tek egyaránt. Megszólalt a belső sziréna, 
erősítés érkezett. Papi segédlettel visz- 
szatuszkolták a nővéreket az őrszobába, 
együttes erővel fogva tartották és fenye
gették őket. Azt akarták, írják alá a le
mondó leveleket, engedjék el a többi ár

vával mind a négy kiskorú Herold-lányt, 
különben az övéiket is elkobozzák tőlük.

-  A kistestvéreik javáról van szó! 
Hogyhogy nem?! Ki akarhatna rosszat az 
ártatlanoknak!? Hogy képzelik?! Jó dol
guk lesz, kár a cirkuszért!... Hányszor 
mondjuk?! ... Értsék meg: keresztyének 
között lesznek! -  győzködték őket kórus
ban az apácák. Érezhetően egyre türel
metlenebbek lettek. ígérték, hogy igény 
szerint havonta lehet majd látogatni, a há
ború végeztével pedig akár el is mehetnek.

-  De hova?! -  zokogta Wilhelmina. -  
Vigyenek most mindannyiunkat! Együtt 
leszünk legalább! Erősek vagyunk, mi 
dolgozhatunk!... Szolgálni fogunk!

Katarina szárazon követelt választ:
-  Ki vele, hova viszik őket?! Azonnal 

mondják meg!
-  Aranyoskáim -  suttogta egészen 

közelről a hátrakötött kezű, tehetet
len asszonyok arcába a rangidős apáca. 
-  Alleluja! Ez a válasz: alleluja! Urunk 
kegyelme végtelen! Úgyhogy csak imád
kozzatok, nap mint nap hálát adjatok!...

-  Ne féljetek, nagyasszonyunk rájuk 
tekint! Protezsáltak a húgaitok, az állam 
gondoskodik róluk! — hangoztatta fontos
kodva a társa, mielőtt felkapaszkodott 
volna a pópák mellé a bakra. Magához 
ragadta a gyeplőt, ostoros jobbjával a ko
csi sarkába mutatott, a nővérei és a kocsi 
fala közé szorult, tehetetlen Viktóriára: 
hang nélkül, fuldokolva sírt. Hosszú
hosszú pillanatokba telt, míg felbukott 
belőle az üvöltés.

-  Alleluja a kicsiny testvérekért, alle
luja valamennyi gyerekért! -  kapcsoló
dott be a profán liturgiába a legfiatalabb 
apáca. Fél karját égnek emelte, menet
iránynak háttal állt, és vezényelve okí
totta a helyben maradókat:

-  Higgyetek! Alleluja! Melegben lesz
nek! Alleluja!... Alleluja!

Tucatjával vetette a kereszteket.

2014. december -  2015. január
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JAKAB-BENKE NÁNDOR

E g y  o sz trá k  a jö v ő b ő l, ö tö d szö rre
„A Terminátorban nincsenek narratív 

lyukak — az egész egy hatalmas szaka
dékra épül” -  jegyzi meg Robert McKee 
Story című forgatókönyv-elméleti köny
vében James Cameron eredeti, 1984-es 
filmjéről -  némileg dorgáló hangnemben, 
a film alapötletére, az időutazásra utalva. 
Az egyébként kitűnő akció-sci-fi legna
gyobb problémája egyben vonzereje is: a 
logikai paradoxonra épülő történet (még 
az egyik szereplő, Sarah Connor szerint 
is „be lehet dilizni, ha sokat gondolkozik 
ezen az ember”) két dolgot „oldott” meg: 
filmet csináltak a jövőről úgy, hogy nem 
kellett költséges díszleteket építeni, hi
szen igazából az egész cselekmény az (ak
kori) mában játszódik, mindössze a cím
adó antagonista és vetélytársa jönnek a 
jövőből; valamint épp Moebius-szerűen 
önmaga farkába harapó, józan parasz
ti logikát és a (mindeddig ismert) fizika 
törvényeit sutba dobó cselekménye („és ez 
azt jelenti, hogy most ez újra és újra meg 
fog történni?” -  kérdezi kikerekedett sze
mekkel Connorné az előbb is említett je
lenetben) csomó folytatásra, alternatív 
(újra)értelmezésre, időnkénti revideálás- 
ra ad lehetőséget -  ha okot nem is.

Az eredeti Halálosztó ban talán viszont 
az volt a legszebb, hogy egy olyan korban 
dobta fel nietzschei indíttatású „pusztít
suk el teremtőnket” témaként a gépek lá
zadását, emberiség ellen fordulását, ami
kor még a legfélelmetesebb találmány 
a VHS-magnó és az elektromos citrom
facsaró volt, a számítógépek filmkészí
tésben vállalt hatalmas szerepéről még 
csak gondolkozni sem kezdtek, s az in
ternetet is épp csak elkezdték kotyvasz
tani az amerikai hadsereg titkos hálóza
tában (a net későbbi jellegét és arculatát 
máig megszabó TCP/IP-protokoll mind
össze akkor volt kétéves). Cameronék 
eredeti víziójában a jövő vízválasztó
ja 2029, erről a dátumról küldik visz- 
sza Schwarzeneggert és Michael Biehnt, 
hogy rendezzék át a múltat. Talán ők 
sem gondolták volna, hogy filmjük akko
ra siker lesz, hogy a folytatásai akár még 
ezt a végzetes dátumot is megérhetik.

Mert persze az Álomgyár épp a nyolc
vanas évek vége felé kezdett rákapni a 
folytatás-heroinra, és Cameron megcsi

nálta saját filmjének felturbózott, sokkal 
nagyobb költségvetésű verzióját, a McKee 
által emlegetett lyukat óvatosan kerül
getve, de már jócskán apropózva arról, 
hogy körülbelül mi is történhet(ett) 1984 
és 2029 között. Az 1992-es Terminátor 2: 
Az ítélet napjában emlegetett dátum így 
már 1997 (mint a harmadik, gépek és 
emberek közt kitört világháború kezde
te), s úgy tudták megfejelni az első film 
vérfagyasztó üzenetét, hogy két darab 
terminátort küldtek vissza ismét a jö
vőből (de nem ugyanabba a múltba, ha
nem egy másikba, egy kicsit későbbibe 
— igen, ez később sem lesz sokkal logi- 
kusabb, sajnos). Ráadásul az első film 
főgonoszából most protagonistát csinál
tak, ezzel még a filmek közt is sikerült 
egyfajta dramaturgiát kialakítani. A lo
gikai csavar (vagy inkább facsar) viszont 
ugyanaz: épp a jövőből érkező beavatko
zás alakítja át a jövőt...

Innen viszont nem volt hová továbblép
ni, Cameron nem is kívánt többé folyta
tásokkal foglalkozni, de az egyre inkább 
Skynetként (a jövő óriáscége/géphálóza- 
ta/protokollja, ami végül önállósul, tu
datra ébred és embervérre szomjúhoz) 
gondolkodó stúdiók viszont nem akarták 
kihűlni hagyni a robotvasat, addig ütle
gelték, amíg 11 évvel később lett egy tel
jesen felesleges Terminátor 3.: A gépek lá
zadása című folytatás, ami szintén nem 
próbálja meg -  legalább elméleti szin
ten sem -  befoltozni az időutazás logikai 
buktája által keletkezett lukakat, hanem 
csak tovább mélyíti azokat, de leginkább 
azzal kecsegtet, hogy most már női ter
minátor is van Svarcink mellett, mellek
kel. Erre tesz rá egy lapáttal a 2009-es 
Terminátor: Megváltás, ami még jóban 
összebogozza a szálakat egy jövőben já t
szódó, 2018-as cselekményszállal, s legin
kább akciófilmként működik, már ha épp 
működik. Ebben még mindnyájunk ked
venc kaliforniai kormányzója sem volt 
benne, mindössze -  horribile dictu -  szá
mítógép által generált képként, pár koc
ka erejéig.

És máris elérkeztünk a jövőbe, azaz a 
mába, a Terminator: Genisys című film 
premierjéhez. Ebbe már teljes erővel visz- 
szatér (ismét protagonistaként) a jó öreg

%I9jT,<M S,TOg,KÁ‘J
Terminátor, szintén Schwarzenegger ala
kításában, és az alkotók a meglévő nar
ratív lyukak mellé még ásnak néhányat. 
Többnyire ignorálják ugyanis a két nem- 
Cameron-féle, 2003-as és 2009-es folyta
tást, s visszatérnek a logikailag is (már 
amennyire lehet) koherensebb -  és nem 
utolsósorban -  sikeresebb eredeti két 
Terminátor-film cselekményéhez, egy
szerre megismételve és átírva néhány 
kulcsmozzanatot mindkét filmből, Sarah 
Connor említett, első filmbéli kiakadásá- 
ra reflektálva. Ne csodálkozzon, kedves 
néző, ha felkészült terminátorológusként 
sem érti a filmet, főleg az első felét: va
lószínűleg a készítők sem értették. 
Vélhetőleg abban bíztak, amit McKee így 
fogalmaz meg: „Cameron és Gale Anne 
Hurd felismerték a narratív folyamat 
hajtóerejét: a közönség nem analitikus 
kérdéseket tesz majd fel, hanem az akció
ra figyel.” Ez ideig-óráig persze működik, 
a néző elvan a híd közepén, a levegőben 
lassítva hanyattforduló iskolabusz és tá r
saik látványával, meg talán még a John 
Connorból atomi szinten robotizált ter
minátor szörnyszülöttét is meg tudja bo
csátani, főleg mert végre-valahára a ké
szítők reflektálnak arra, hogy a Skynet 
igazából az internet (is lehetne), s a folya
matos tabletsimogatás és online-lét akár 
elhozhatja az eredeti film apokalipszi
sét — de olyannyira rezeg a narratív léc a 
film alatt, hogy sokszor csak röhögünk a 
kínlódáson.

Ezzel szemben, amikor tényleg azt 
szeretnék az alkotók, hogy röhögjünk 
(Svarci folyamatos reflektálása saját ko
rára, fura vigyorai-vicsorai, kínosan is
mételgetett egysorosai), akkor csak ér
tetlenkedésre futja. A humor felesleges és 
bántó ebben a filmben, Schwarzenegger 
pedig színészi teljesítménye mélypont
ján van: amiből Cameron annak idején 
erényt faragott (a színész robotszerű játé
ka és kiejtése), abból mára egyértelmű és 
idegesítő hátrány lett, amit csak súlyos
bít az, hogy kikacsintásokkal és reflexió
val próbálja meg a nézőkkel elfogadtatni.

Három folytatást tervezett a Paramount 
Genisys felkiáltással, s a halvány remény, 
miszerint végre valahogy feloldják az 
1984 óta tátongó lyukakat, egyre kevés
bé látszik valószínűnek. Nemcsak azért, 
mert a foghíjas időutazás-magyarázat
ba mindig belefér egy-egy új idővonal, új, 
jövedelemező folytatással, új értelmezés
sel, hanem mert a film hervasztó kritikai 
és közönségfogadtatása után talán két
szer is elgondolkoznak azon, hogy érde- 
mes-e ezt még nyúzni. Mert visszaküldeni 
az időben egy stúdiófőnököt, hogy az lefúj
ja a forgatást, nem lehet. Egyelőre...

Terminator: Genisys, színes ame
rikai film, 125 perc, 2015. Rendező: 
Alan Taylor. Forgatókönyvíró: Laeta 
Kalogridis, Patrick Lussier, Gale Anne 
Hurd, James Cameron. Operatőr: 
Kramer Morgenthau. Vágó: Roger Barton. 
Szereplők: Arnold Schwarzenegger, Jason 
Clarke, Jai Courtney, Emilia Clarke.
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Antigoné kiköltözik a kolostorból
2015. július 3-án és 4-én este a 

Szépművészeti Múzeum, azaz a Bánffy- 
palota kertje egyszerre fogadott be étter
met, szoborkiállítást és színházi előadást. 
Az Antigoné családja: a vakság történetei 
a Shoshin Színházi Egyesület első bemu
tatója. A 2014-ben megalapított csoporto
sulás elsősorban Köllő Csongor (színmű
vész, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem 
Színház és Televízió Karának okta
tója), valamint Györgyjakab Enikő (a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház szín
művésze) nevéhez fűződik, és érdekes 
színfoltnak ígérkezik a kolozsvári függet
len színházi élet palettáján. A saját játszó
helyet fenntartó és működésükben kisebb 
repertoárszínházakat mintázó kezdemé
nyezésekhez képest (Váróterem Projekt 
Egyesület, reactor) a Shoshin Színházi 
Egyesület egyévnyi, öt műhelyfoglalko
zást felölelő munkafolyamat után mutatta 
be előadását. A Raul Iaiza, argentin-olasz 
rendező (Regula contra Regulam Teatro, 
Milánó) vezette Antigoné a kolostorban 
1/5-5/5 című workshopokra a kolozsvári 
Ferences Kolostor refektóriumában került 
sor, majd ezt a teret elhagyva költözött a 
készülő előadás a Bánffy-palota udvarára.

Az Antigoné családja: a vakság történe
tei valóban Szophoklész szövegéből indul 
ki, de nem tekinti feladatának a teljes tör
ténet megjelenítését. Ehelyett a műhely
munkák során kialakított részleteket, je
leneteket összefűzve igyekszik nyelvet 
találni a fizikai vakság és az elvakultság 
közötti, olykor igencsak keskeny határ- 
mezsgyére való reflektáláshoz. Ennek a 
keresett nyelvnek egyaránt része az ének, 
a beszéd, a gesztus, a zene, a ritmus. Az 
elhangzó szövegrészietek hol magyarul, 
hol románul, olaszul vagy angolul szólal
nak meg, ezzel is jelezve, hogy a mondan
dó nem a beszélt nyelv függvénye, s hogy a 
beszélt nyelv helyett valamiféle pontosabb, 
univerzális csatornára lenne szükség.

Hogy az alkotók szándékának megér
téséhez közelebb kerülhessünk, érdemes 
röviden az egyesület nevére is figyelmet 
fordítani. A zenbuddhizmusból szárma
zó, japán shoshin kifejezést -  ahogy az 
több interjúban és sajtóközleményben is 
megjelent már -  elsősorban a kezdő el
méjeként szokás fordítani (a sho jelentése

kezdet, kezdeti, első; a shin jelentése el
me, szellem, magatartás). A kezdő elméje 
szerény, tiszta, szelíd és a helyes út meg
találását szomjazza. Az egyesület alapí
tóinak nyilatkozatai alapján a shoshin az 
az állapot, amiből minden vállalkozásu
kat indítani szeretnék. Az Antigoné csa
ládja is innen indul. Egyszerre jelzi a 
színháztól való eltávolodás és a színház
hoz való közeledés szándékát. Ám a ha
zai kortárs színházi életet jellemző gya
korlattól való eltávolodásra és a színház 
vélt gyökereihez való közelítésre tett pró
bálkozásoknak a lehetőségek mellett ren
geteg buktatóval is számolniuk kell.

A Shoshin Színházi Egyesület előadá
sának esetében az egyik legnagyobb buk
tatót a tér megválasztása jelentette. Míg 
a Bánffy-palota udvara és Kolozsi Tibor 
ott kiállított szobrai izgalmas történel
mi és kulturális környezetbe ágyazták az 
előadást, addig az ebből fakadó lehetsé
ges előnyök kihasználása minimális ma
radt. A tér nagysága és részleges nyitott
sága, illetve az udvaron működő étterem 
forgalma is jelentősen gátolta az előadás 
befogadását. A játéktér a négyszögle
tű belső udvar egyetlen oldalára korláto
zódott. Az étterem asztalai és padjai -  a 
nézők és az étterem vendégei egyaránt 
ezeken foglaltak helyet -  a játéktérre me
rőlegesen álltak, így csak oldalra fordulva 
lehetett követni a történéseket. Emellett 
a játéktérrel szembeni falhoz közelebb 
ülő nézőkhöz gyakorlatilag csak érthetet
len foszlányok jutottak el a színészek szö
vegéből. Az előadás szokatlan helyzetbe 
hozta a hagyományos nézői szerephez szo
kott közönségét (és a terasz hagyományos 
fogyasztószerephez szokott vendégeit is), 
de nem élt az ebből fakadó lehetőségek
kel, ahogy a kiállított szobrok is -  amik 
a figyelem megosztásával ugyancsak elő
segítették a hagyományos nézői szerep 
megbontását, és a látottak szabadabb ér
telmezését — hangsúlytalanok maradtak.

Az Antigoné családja: a vakság történe
tei kapcsán azért is érdemelnek különös 
figyelmet a Kolozsi Tibor 50. születésnap
ja alkalmából kiállított szobrok, mert raj
tuk keresztül pontosan megragadható a 
kolostor zárt refektóriumából a felfele nyi
tott, tágas udvarra költöző munkafolya

mat helyzete. A Kolozsvári 
Rádiónak adott interjú
jában a szobrász így nyi
latkozik az alkotásai és a 
Bánffy-palota kertjének 
viszonyáról: „Ez úgy van, 
hogy meg kell birkózni a 
térrel. A műteremben, mi
kor ezek elkészültek, nagy
nak tűntek, de amikor 
ide behozom, akkor éppen 
csak hogy helyén vannak, 
de nem mondhatom, hogy 
ebben a térben nagyok 
ezek a szobrok. Minél tá
gasabb a tér, annál jobban 
törpít”. Azaz a műalkotást,
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ha ez a bizonyos birkózás sikertelen vagy 
éppen el is marad, megemészti a tér.

A térhasználat mellett az előadás egy 
másik problémás eleme a színészek mun
kájában érhető tetten. A július 3-án látott 
előadás során többször és többekkel is elő
fordult, hogy a rájuk osztott feladat szerény 
és szelíd elvégzése mellett, vagy olykor ép
pen e helyett inkább megmutatni igyekez
tek, hogy az adott feladatot elvégezhetik és 
el is tudják végezni. Elsőre talán elenyé
szőnek tűnhet a különbség, de koránt
sem az. A régi harcművészeti filmek jól is
mert jelenetére emlékeztet ez a helyzet: a 
kezdő elméjét elveszítő tanonc, megelégel
ve, hogy a mester csak egyszerű feladato
kat oszt rá, komolyabb kihívást keres, míg 
végül nevetségessé válik, megszégyenül. 
A ma hagyományosnak tekintett, egyete
mi és főiskolai keretek között létező színé
szi képzést és technikákat megkerülő, va
lamiféle belső töltetből építkezni kívánó 
produkciókban a ripacskodás gyanúja is 
éppen azt a hitelességet oltja ki, ami mű
ködőképessé tehetné az előadást. Ezért is 
kockázatos döntés saját kultúránkban alig 
ismert vagy más értelemmel bíró fogal
makra alapozni egy-egy munkafolyamat 
közben. Különösen a távolkeleti kultúrák
ból merített elemek jelentek meg nagyobb 
gyakorisággal az elmúlt évszázad során a 
különböző színházi műhelyekben és szöve
gekben. Ezek fordításai, magyarázatai — 
éppen viszonylagos gyakoriságuk miatt — 
könnyen elérhetőek, de a megfelelő alapok 
nélkül megélésük, alkalmazásuk egyénen
ként jelentősen eltérhet.

A Shoshin előadásában kevés igazán új, 
de rengeteg izgalmas részlet jelenik meg, 
ami alkalmas a történetmesélésre. A kü
lönböző nyelvek használata, az ének, a ha
gyományos hangszerek jelenléte, a fémhor
dók, bambuszrudak hangszerekként való 
használata, az előadás városi térbe helye
zése, az Antigoné aktualizálására vagy in
kább aktualitásának felmutatására tett kí
sérlet egyenként is hatásos eleme lehetne 
egy-egy előadásnak. Összehangolatlanul 
viszont gyengítik egymást, s ha a néző tá
vol ül a történésektől, az előadáshoz sem 
sikerül közelebb kerülnie.

Az Antigoné családja: a vakság tör
ténetei augusztus végén a KaravanAct 
fesztivál keretében Kolozsvár mellett 
Sepsiszentgyörgyre, Csíkszeredába és 
Kidébe is ellátogat. Érdekes kísérlet len
ne végiglátogatni a turné minden állomá
sát. Az új helyszínekhez történő alkal
mazkodás kényszere, az újabb és újabb 
terekkel történő megbirkózás akár azt is 
eredményezheti, hogy az előadásnak si
kerül meghaladnia jelenlegi formáját. 
Talán nem is kell több ahhoz, hogy az 
Antigoné családja: a vakság történetei egy 
műhelymunka-sorozat bemutatója he
lyett valódi előadásként tudjon működni.

Shoshin Színházi Egyesület. Anti
goné családja: a vakság történetei. R en
dező: Raul Iaiza. Szereplők: az Anti
goné a kolostorban című műhelymunka
sorozat résztvevői.
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MOLNÁR ZSÓFIA

„Miféle vidék ez, Agripina?”
Revelációként is hathat a magyar nyelv- 

területen szűkebb körben ismert dél-ameri
kai szerzők közé sorolható Juan Rulfo me
xikói író El Llano en llamas című 1953-as 
novellagyűjteményének új fordításban va
ló megjelentetése (a Bookartnál, 2014-ben). 
Hiszen a fordító, Imrei Andrea értékelé
se szerint a Lángoló puszta szerzőjének -  
aki nemcsak író, hanem fényképész (emel
lett pedig például autógumiügynök) volt, és 
összesen mintegy 300 oldalnyi életművet 
hagyott hátra -  Borges, Cortázar, Onetti, 
Vargas Llosa és Carlos Fuentes „mellett 
a helye”. Amit a hatástörténet is bizonyít: 
García Márquez Rulfo írásainak jelentősé
gét Szophoklészéihez hasonlítja. Gesztusa 
is emblematikus: Pedro Páramo című re
gényét, mely -  állítja -  olvasmányai kö
zül Kafka Az átváltozása mellett a legna
gyobb hatást tette rá, kívülről megtanulta. 
A szerző a Lángoló puszta írásait a regény 
előkészítése kedvéért vetette papírra, el
mondása szerint amolyan formagyakorla
tokként. A jelen kötetbe gyűjtött rövidpró
zai szövegek ezzel együtt semmi esetre sem 
keltik előtanulmány benyomását.

A tematikusán sokszínű, különböző el
beszélő technikákat érvényesítő, ekként 
pedig izgalmasan széttartó tizenhét no
vellát valóban adekvát helyszínük, az őket 
befogadó tér révén megragadni, laza egy
ségükben. Még akkor is, ha a Mexikóra fel
tétlenül emlékeztető, egyértelműen (és ér
demesen) azonban nem referencializálható 
táj új és új arcát mutatja a békétlenek, ül
dözöttek és megszomorítottak valamennyi 
kálváriajárása során.

A föld — mint talaj, táj, éghajlattí
pus és a fent-lent, termékeny-meddő, el- 
rejtő-felfedő stb. dichotómiákkal leírha
tó többlet, szimbólum -  javarészt intimen 
ismerős, belakott: „a földben benne volt 
az egész élete” (sőt interiorizált: „érezte, 
hogy a patak lassan szétárad a síkságon”). 
Ugyanakkor hallgatólagosan jóváhagyott 
hatalmi viszonyok, határok által szabdalt: 
„a Komaaszony-lejtőt mégiscsak a Torrico- 
fivérek birtokolták. Az én szántóföldemet 
is... nem volt értelme firtatni ezt a dolgot. 
Mindenki tudta, hogy így van.” A föld tesz 
különbséget az emberek között („szinte 
mindannyian »lentiek« voltunk”; „a kis nö- 
vésűek erről a vidékről származnak; ala
csonyak az emberek, és olyan a helyzetük 
is”); ez válik nemcsak a megélhetés, hanem 
a romlás forrásává is. Amikor a „kemény 
tehénbőr”, „átforrósodott platni” pusz
ta kétséget ébreszt: „Ki az ördög teremtet
te... ilyen hatalmasra?” Innen már köny- 
nyebben érthető a szó eredeti értelmében 
vett tündéri, szeszélyes viselkedése: amikor 
az ember rajta járva azt érzi, „többet gya
logoltunk már, mint amennyi utat megtet
tünk”, vagy amikor megátalkodja magát, s 
a halált hordozza: „a föld úgy megremegett, 
mintha belülről rázták volna”. Ilyenként 
válik aztán az ember általános léthelyzeté
nek a kifejezőjévé. Nemcsak fenti kontextu
sában, a származási hely-testfelépítés-tár- 
sadalmi státus magában is elég jelentéses 
megfeleltethetősége révén, hanem a kive- 
tettség, elidegenedés materiális kifejeződé

seként is: „így aztán nem maradt már hely 
a számunkra. Szinte még akkora darab se, 
amekkorába eltemethettek volna.”

A Lángoló pusztát, ennek emberképét 
egyrészt jellemző logika a „végül is így, 
hogy sokan vannak, kevesebbe kerül a te
metés” érvelés. Az életüket ideiglenesen 
meghatározó foglalkozásaik (például emig
ráns, forradalmár vagy cristero, azaz az 
1920-as évek második felében Mexikóban 
dúló katolikus parasztgerilla mozgalom 
résztvevője) révén bizonyos fokig azonosít
ható vagy kategorizálható szereplők elol
dódnak ettől a sajátos kontextustól, hiszen 
valamely csoport exponenseiként egyedi 
történeteket élnek meg. Melyekből az író 
és olvasó merít, ekként pedig nem „úgy fo
lyik el az életük, mint a folyó vize, senki 
sem iszik belőle.” Ok azonban isznak a ke- 
helyből: ezek a gyakorlatilag egytől egyig 
tragikus, elborzasztó sorsok, melyek tipi
kusan „kisembernek” tartott földművesek, 
állattartók osztályrészéül jutnak, azt a be
nyomást keltik, a „kivételesen normális” 
paradigmája van érvényben.

Már egyes fejezetcímek is magukért be
szélnek: Mert nagyon szegények vagyunk; 
Mondd meg nekik, hogy ne öljenek meg!\ Az 
éjszaka, mikor magára hagyták. Ebben a 
közegben az alapvető viszonyok átrendező
dése figyelhető meg: az emberi, saját test, 
önmaga veszélyforrás az én számára: „két 
kis melle szüntelenül le-föl jár, és mintha 
már duzzadni kezdene, csak hogy a vesz
tébe sodorja.” A társas kapcsolatok a tel
jesen egyszerűen elengedhetetlen betevő 
falat szolgálatának rendelődnek alá: a le
geltetés gyilkosság oka; kitűnik, a házas
ságkötések mozgatórugója gyakran egy 
szarvasmarha: „elveszi valami rendes em
ber, aki örökké szeretni fogja. Ez így már 
bajosan sikerülhet. Amíg megvolt a tehén, 
minden más volt...”. A megfosztottság sem 
csak az anyagiakban érvényesül, például a 
távoli hatóság („Csak a kormány édesany
járól nem tudunk semmit”) kizsákmányo
ló (föld)politikájának köszönhetően, hanem 
sokkal elemibben ezekben az emberi viszo
nyokban. így az apa hiányában: „Nehéz 
úgy felnőni, hogy tudod, amiben megka
paszkodhatnál, hogy gyökeret eressz, az 
halott”. Kiáltó pedig a nyelv és emlékezet 
ínsége: „Te, Melitón, hogy is mondják azt a 
szót...”; „Egyszer azt találták ki, hogy meg
fojtottam valakit... Én nem emlékszem rá”; 
„Nem gondolja, hogy nyomot hagy az em
berben, ha megöli a felebarátját?” Ezzel a 
felborult (vagy: ilyen) értékhierarchiával 
magyarázható az is, hogy az állatok jelen
tik az ember (mint „ördögszekér”, „féreg”) 
viselkedésének mintáját, igazolását. Az ér
dekházasság felmerülő gyanújáról például: 
„az állat is elhagyja a karámot, ha éhes”. 
Ennek az értékszerkezetnek a megjelení
tése és tagadása egyben az a „bikaviadal”, 
melyben ember a torreádor és áldozata is.

A szövegek kínálnak ugyanakkor kilá
tást és megváltást is, elsősorban a szere
tet működése révén. Az anyában: „halálá
ban is látszott rajta az elégedettség, hogy 
nem nyomta agyon a gyermekét”; a fel
nőtt fiát hátán cipelő apában: „nem ma

gáért teszem... ha
nem a megboldogult 
édesanyjáért.” Ezek 
a mozzanatok emelik 
a cím viszonylatában 
paradox módon egé
szen magaslativá a 
Lángoló puszta da
rabjait.

Ă vallás és babona 
sajátos ötvözete egy
fajta alternatíva le
hetőségét kínálhat
ja fel. „Van sok más 
Szűzanya is, de csak 
a talpai jó” -  mond
ják egymásnak a szereplők. Akik úgy tart
ják, „azokból a szakadékokból szállnak föl 
az álmok”, „biztosra” veszik azonban, „ami
lyen csavaros eszű volt, megtalálja a mód
ját, hogy újra életre keljen”. Mágikus realiz
musként hangozhat a felmerülő terminus 
mindezek átfogására. Ennek az atmoszfé
rának a megteremtésében a távolító for
dítás, elsősorban a reáliák (pl. machete, 
mezcal, rancho) eredeti alakjának megtar
tása is közrejátszik (az egyébként igényes 
kivitelezés egyik gyenge pontja ezek láb
jegyzetben való következetlen magyaráza
ta, a hiányos tartalomjegyzék mellett).

Az írásmódra, szerkesztésre markáns 
lényeglátás jellemző. Az egyes szövegek 
olvasása a sajátos időkezelés, -síkváltá
sok, elsősorban szereplői tudatok közvet
len feltárása, a pluriperspektivikusság, az 
elbeszélői hang áthelyeződései révén ki
hívó. Az időben és fókuszban való közele
dés és távolodás lehetővé teszi az abszolút 
szükséges és elégséges megmutatását (ami 
néha költészet: „borogatás a szív eleven 
húsán”). Valamennyi írás újrakezdi a pozi
cionálást — a korábban felállított koordiná
ták mentén, több-kevesebb sikerrel -, már 
csak az eltérő regiszterek érvényesítésével 
is. „Az egyiket Euremio Cedillónak, és a 
másikat is Euremio Cedillónak [hívták — 
beszélő nevén!], habár egyáltalán nem volt 
nehéz megkülönböztetni őket egymástól” 
passzus például, a himnusz-aláfestéssel 
folytatott verekedés vagy a szerelmesked
ni vágyó kongreganisták csábítási jelene
tének élményszerű leírásához hasonlóan, 
egyfajta szubverzív, burleszk elemet vagy 
iróniát emel be egy pillanatra. Noha a na
iv elmeséló'k (a rendre választott technika 
is mesteri: kérdések révén egymás hely
zetbe hozása; a beszélgetőtárs mint néma 
katalizátor jelenléte) szájából alapvetően 
komolyan értendők.

Katartikus megfogalmazásai a saját tör
vénynek alávetett, a nyomot megőrző, ma
ga is nyomot hagyó tájon játszódó/komolyan 
vevődő történeteknek azok, melyek a fátyol 
fellebbentésével a lényegre engednek rálát
ni. Például a házasságra: „Natáliának is ve
le kellett tartania, mert ő a felesége... a há
tán cipelni..., amíg csak vonszolja Tanilót a 
remény”; a férfi-nő dolgára: „Euremio nem
csak birtokolta, de a test határainál sok
kal mélyebben hatolt belé, annyira, hogy 
Matilde még gyereket is szült neki.”

Rulfo Lángoló pusztajának olvasási 
módja: „Sietség nélkül.” Azzal az érzéssel, 
hogy „végülis előttünk az egész élet.”

Juan Rulfo: Lángoló puszta. Book- 
art, Csíkszereda, 2014 (Juan Rulfo 
életműsorozat, II). Ford. Imrei Andrea.
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Harminc év diskurzusa Te kit választanál?
Géczi János: Kiegészíté

sek egy Vörösmarty-sorhoz. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 
2013.

Mindenek előtt: ez nem 
verseskötet, hanem egy ver
seskönyv, amelynek ta rta l
ma 1983 és 2013 között szü
letett. Géczi János harminc 
évet átölelő' versei nem kro
nologikus sorrendbe rende
zettek, hogy a több évtizedes 
munka változása nyomon kö
vethető legyen, hanem egy- 
egy sejtető cím alá rende
ződnek. Nevezhetjük őket 
ciklusnak, de mindenfélekép
pen csak utólagos szerkesz
tés termékeként. Az olvasó 
megpróbálhatja kideríteni, 
hogy minek alapján történt a 
válogatás, ám a hátlapon az
zal kell szembesülnie, hogy 
„Nem válogatott s nem gyűj
teményes kötetet ta rt kezé
ben.” Következő' lépésként 
a befogadónak rá kell jön
nie arra, hogy a verseskönyv 
szövegszervező elve az élet
mű különböző szakaszainak 
eredményei közti párbeszéd, 
mintha a ’89-es sorokat ép
pen a 2011-es egészítené ki, 
vagy gondolná tovább rész
leteiben. Diskurzus jön lét
re a versek között akkor is, 
ha azokat eleve nem is a rá
játszás elve vezérelte. Géczi 
életművén belül felismerhe
tőek ezáltal olyan kapcsoló
dási pontok (amelyek lehet-

‘JÜLSZÖVEí]

Kiegészítések egy 
Vörösm arty-sorhoz

Gondolat

nek bizonyos szavak, témák, 
hivatkozások, hagyomány
folytató törekvések), amelyek 
egy végtelen játékra, a sza
vak játékára hívják az olva
sót.

Ha már ennyire hangsú
lyossá vált a kötet megkom- 
ponáltsága, érdemes górcső 
alá venni a címadó verset. A 
Kiegészítések egy Vörösmarty- 
sorhoz már eleve arra kész
teti az olvasót, hogy előzetes 
ismereteit előhívja a Géczi- 
vers olvasásához, felfedezze 
vagy legalább is sejtse a ki
egészített sort. Ez a vers ösz- 
szegzi a maga nemében azo
kat a pontokat, amelyeket a 
verseskönyv körüljár: sza
vak, magyar nyelv, múlt, el
múlás, kifürkészhetetlen, de 
sok reményt nem kínáló jövő, 
a hagyományba való sajátos 
kapcsolódás oly módon, hogy 
a Szózattal két sorral előbb 
még Sziverit veri magyarul a 
szív.

Balázs Lajos: Sorsfor
dulások rítusai a székely
magyaroknál II. Az én első  
tisztességes napom. Pallas- 
Akadémia Könyvkiadó, 
Csíkszereda, 2014.

Balázs Lajos tizenöt éves 
kutatómunkájának eredmé
nyeként született meg az a 
csíkszentdomokosi monográfia, 
amely a párválasztás és a lako
dalom szokásait tömöríti össze 
egy vaskos kötetbe. A szerző 
előszavában fontos „használa
ti utasítást” fogalmaz meg ol
vasója számára: a szokásra 
nem mondhatjuk azt, hogy 
szép, mert ezzel azonnal elárul
juk, hogy mennyire távol ál
lunk tőle. A szokás sosem esz
tétikus, mindig pragmatikus. 
Minden szokás jól meghatáro
zott funkcióval rendelkezik az 
adott közösségen belül. Annak 
érdekében, hogy megértsük ez 
esetben a lakodalom szokását, 
ismernünk kell az összes ele
mét, előzményét, hogy végül 
egységében tudjuk értelmezni.

A kötet különleges érdeme, 
hogy nem puszta tényleírások 
sora, hanem a kutatás során 
felhasznált kérdőívekből sze
mélyes élmények beidézését is 
tartalmazza, minden tárgyalt 
téma kapcsán. Ily módon meg
elevenedik az olvasó előtt a 
napjainkra már átalakult szo
kás, és pragmatikája is ért
hetőbbé válik. Megtudhatjuk, 
hogyan játszódták ki az azo
nos társadalmi réteg kritériu
mát a fiatalok, vagy másoknál 
hogyan fogyott el a vagyon, és 
maradt meg a majom, miért

BALÁZS LAJOS

Sorsfordulások rítusai 
a székely-magyaroknál II.

Az én első 
tisztességes napom

PÁIXAS-AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ

nézik le azt a legényt, akinek 
százlejes bákói felesége van és 
hasonló finomságok.

A párválasztás szokását há
rom rítuskörre tagolja a szerző, 
ami tulajdonképpen a könyv 
felépítését is adja: elválasztó, 
eltávolító és beépítő rítusok. A 
rítusok nem csupán egy élet
kori, magatartásbeli sajátos
ságot jelölnek, sokkal inkább 
az egész közösségnek ezeknek 
a szabályszerűségeknek kel
lett megfelelnie. Az „előírtnál” 
korábban a legény még csak a 
lány házába sem léphetett be.

A rítusok mellett a szerző 
külön fejezetben tárgyalja a la
kodalom hiedelemvilágát, a sze
replőket, a rituális eszközöket, 
valamint a lakodalmi költészet 
„alapműveit” is kiemeli. A kötet 
olvasása után mintegy komplex 
képként a csíkszentdomokosi 
közösség sajátos időfelfogása 
emelkedik ki a szokás kapcsán. 
Akár egy kalendarisztikus 
tervben, mindennek megvan az 
illő helye és időpontja.

NAGY HILDA

MALOMKÖVET? 
A2T ME6 

MÍNEK.?

Tüt»p,AZ0N 
SZOUrÄLTA 
FEL Kittel
maTyäsKIRÁLYNAK, 
A Bort.

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Jelképes és 
groteszk formák
A 77 életévéből szobrászként és művészpedagó

gusként több mint fél évszázadot a Béga-parti vá
rosban töltő Szakáts Béla egyéni tárlatokon csak 
nagy ritkán vonultatta fel példás precizitással meg
mintázott és míves igényességgel kivitelezett szob
rait. Temesvárott egyéni kiállítást legutóbb 1987- 
ben rendezett. Az elmúlt évben két tanítványa 
— Vlad Corban festőművész és Bartha István szob
rász -  oldalán mutatta be néhány alkotását a te
mesvári Pygmalion Galériában. Jókora érdeklődést 
keltett épp ezért a kollegák és a nagyközönség köré
ben, hogy 2015 nyarán rászánta magát, és néhány 
korábbi s főként az utóbbi években alkotott bronz- 
és terrakotta-szobrainak, valamint ceruzarajzainak 
válogatásával a nyilvánosság elé lépett. Az Átjáró 
címen ugyancsak a Pygmalion Galériában megnyi
tott tárlaton tucatnyi bronzplasztika, 10 terrakotta- 
és 2 gipszszobor, valamint 14 rajz nyújtott ízelítőt a 
több évtizede a bánsági és az erdélyi szobrászat él
vonalához tartozó alkotóművész oeuvre-jéből.

Biomorf alakzatok, képződmények serken
tik leginkább alkotásra a formateremtésben 
valósággal fizikai örömöt lelő Szakáts Bélát. 
Embereket, halakat és humanizált tárgyakat je
lenít meg groteszk, suta, tragikomikus beállítá
sokban. A diszkrét humor, a szándékos torzítás, 
egyes elemek nyomatékosított kiemelése, a figu
rativ formálás szabatossága, az anyag lényegének 
hangsúlyozása, a felület motívumgazdag kidolgo
zottsága és a kifejezés tömörsége jellemzi szob
rait. A stilizálás sem hiányzik a tapasztalt szob
rász eszköztárából, de életműve vezérmotívumát 
az emberalakok és zoomorf lények arányai, struk
túrái és részelemei inspirálta kisplasztikái soro
zatai képezik. Kapu című ciklusának kimunkált 
darabjai is az emberábrázolás közvetett, áttéte
les változatainak tekinthetők. Szakáts Bélát ki
tartóan és behatóan foglalkoztatja a tá rt és zárt 
kapuk dús szimbolikájú témaköre. Emberi test
részeket vél felfedezni és láttatni a félfákban, a 
kapuzábékban, az ívelt keretekben, a keresztkö- 
téses, megvasalt felületeken. Megközelítésében a 
kapu jelkép és alapforma, amely gyakorlati funk
ciója, rendeltetése szerint és áttételesen is világo
kat választ el és köt össze.

Kapu sorozatával rokonságban állnak — művé
szete jellegzetes irányvonalának és módszerének 
mintadarabjaiként — laposra „hengerelt”, két di
menziós, mélység nélkül hagyott szobrai. Jónás 
próféta és a cet bibliai történetéből kiindulva a 
terrakotta-szobrok izgalmas sorozatát teremtet
te meg, amelyben az ember és a hal közötti fu
ra kapcsolat megmosolyogtató helyzeteit, pajkos 
kombinációit ragadta meg. Részben a kereszt- 
ség, a szabadság, a haladás és a férfiasság jelké
peiként formálja meg a változatos uszonyosokat, 
amelyeket jó adag humorral hol pegazusokként, 
rozinántékként, táltosokként, hol meg közönsé
ges áramvonalas úszó teremtményekként lát
tat. Szakáts Béla minden agyagból formált tá r
gya unikális, egyedi alkotás. Szívéhez és kezéhez 
nagyon közel áll a terrakotta, leleményesen és le
fegyverző művészi érzékkel kamatoztatja egye
dülálló plasztikai adottságait.

SZEKERNYÉS JÁNOS

Marcus Miller 
Temesváron
„Az istenek a fejünkre es

tek” -  így parafrazálta az is
mert filmkomédia címét egy 
bohókás kedvű rajongó a temes
vári nemzetközi dzsesszfeszti- 
vál (JazzTM) kapcsán. És mi ta
gadás, csakugyan egészen lázba 
tudja hozni a műfaj hazai kedve
lőit a Bánság: hiszen nem sokkal 
a temesvári fesztivál után kezdő
dött a Gărâna, amelyre az idén 
három Grammy-díjas fellépő 
is elkötelezte magát... Úgy lát
szik, vannak vidékek, ahol nem 
a megpályázott és „adódott” fesz
tiválkeretet kell megtölteni min
denféle enedrangú és a dzsessz- 
hez alig kapcsolódó muzsikások 
produkcióival, csak azért, hogy 
kultúrfővárosi hangulatot eről
tessenek rá a tömegre!

Kétségkívül nagy attrak
ció és maradandó zenei élmény, 
hogy több ismert dzsesszmuzsi
kus között Marcus Miller is szín
padra lépett e harmadik temes
vári fesztiválon. Miller neve az 
ország minden tájáról közön
ségvonzó hatásúnak bizonyult, 
a jazzfanok valóságos zarán
doklatát indította el. És nem is 
csalódtak, akik kifejezetten ér
te és zenésztársaiért utaztak 
Temesvárra. Az 56 éves ame
rikai csakugyan pompás prog
rammal rukkolt ki, igazolva hí- 
rét-nevét. Grammykkel és egyéb 
rangos díjakkal „trófeái” között a 
pluriinsztrumentalista és zene
szerző Miller még olyan legendák 
világát is a magáéba szervesítet- 
te, mint Miles Davis vagy Bob 
James, Frank Sinatra, Mariah 
Carey, Aretha Franklin, George 
Benson, Jay-Z, Snoop Dogg, Billy 
Idol, A1 Jarreau, Elton John, 
Michael Jackson vagy Herbie 
Hancock.

Az 1959-es születésű Miller 
édesapja templomi orgonista és 
kórusvezető, édesanyja dzsessz- 
zongorista volt. Klarinéton, zon
gorán, basszusgitáron már 13 
éves korában jól játszott, dalo
kat is írt. 15 évesen rendszeres 
munkát kapott New Yorkban, 
zenét szerzett a fuvolista Bobbi 
Humprey-nek és a billentyűs 
Lonnie Liston Smith-nek. Miller 
hamarosan az egyik legkereset
tebb session-zenésszé vált, a vi
lág jó néhány elismert muzsiku
sával játszott, számos országban 
készítettek vele hangfelvétele
ket, több mint 500 album őrzi al
kotói és előadói teljesítményeit. 
Filmzeneszerzőként Miller útja 
a Da Butt-tal, a Spike Lee School

Daze (Suli-láz) című filmjéhez írt 
dalával indult, de máig több mint 
húsz film zenéjének szerzőjeként 
tartják számon. Ugyanakkor pro
duceri működése is sikeres: szá
mos világszenzációnak számító 
megakoncertet és zenészi együtt
működést „hozott kalap alá” (nem 
kis része volt ebben a Saturday 
Night Live-ban eltöltött két esz
tendőnek, ami alatt Miller a te
levíziózás szakmájában is elmé
lyült).

Az UNESCO „Művész a béké
ért” címével kitüntetett Miller 
két fontos albumának anyagá
ra építve (Renaissance -  2012 
és Afrodeezia -  2015) szerkesz
tette meg temesvári koncert
jét. A fénypont viszont talán az 
a néhány szám volt, amelyek
nek jószerével semmi közük a 
dzsessz-standardokhoz, ehelyett 
a személyes megéltségből faka
dó dallam- és harmóniavilággal 
nyűgöznek le. Egy tavalyi riói 
koncert után összeálló jam sessi
on termése érett be például (nem 
állíthatjuk, hogy elsőként a te
mesvári alkalomra), de épp úgy 
mélyen érintették a közönséget 
azok a frázisok is, amelyek egy 
nyugat-afrikai út alkalmával fo
gantak meg Millerben: amikor 
tudniillik azokban a barakkok
ban járt, amelyekben az ameri
kai ültetvényekre deportálandó 
rabszolgák töltötték napjaikat, 
amíg alkalmassági vizsgálatuk
ra vártak. Miller ősei is közöt
tük voltak. A koncert végére egé
szen felforrósodott a hangulat, a 
„calypso beattel” Miller valóság
gal frenetizálta közönségét, majd 
a temesváriak színe előtt (ismé
telt) ígéretet te tt a nem túl távo
li viszontlátásra... Tomboló ováció 
fogadta szavait.

De mindenképp szót kell ejte
nünk Marcus Miller zenésztár
sairól is, akik „holdudvarában” 
fegyelmezetten szerény, mester
ségükben azonban kiemelkedő je
lenléttel járultak hozzá a temes
vári koncert fényéhez: Louis Cato 
(dobok), Brett Williams (billen
tyűs hangszerek), Adam Agati 
(gitár), Alex Han (szaxofon), Lee 
Hogans (trombita) és Minő Cinelu 
(ütősök). A maguk rendjén mind
annyian elképesztették a hall
gatókat: Cato játékának változa
tossága és fantáziagazdagsága, 
Hogans egyedi, lírai-bársonyos 
tónusa sokak számára feledhetet
lenné vált.

JAKABFFY TAMÁS
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Elhunyt Anamaria Pop, a ne
ves műfordítót július 7-én kevéssel éj
fél eló'tt, 63 éves korában érte a halál 
Dunaújvárosban. 1952. április 7-én szüle
tett Keresztesen (Torda). Tanulmányait 
a bukaresti Újságíró Egyetemen végezte. 
A Román írószövetség (USR), a Szépírók 
Társassága és a Magyar Műfordítók 
Egyesülete (MEGY) tagja volt.

Pályáját Szatmárnémetiben kezd
te, különböző' lapok szerkesztőjeként. 
A Román-Magyar, illetve a Magyar- 
Román Baráti Társaság alapító tagja 
és programigazgatója volt, a kolozsvári 
Korunk című folyóiratban műfordításo
kat publikált, majd a Pro Európa Liga 
Szatmárnémeti Fiókjának alapító tag
ja lett, s a liga társelnökeként és prog
ramigazgatójaként működött. Később a 
nagyváradi Ady Endre Sajtókollégium 
előadótanáraként tevékenykedett, majd 
szerkesztője lett a marosvásárhe
lyi Altera folyóiratnak, műsorvezető
je a Transilvania Rádiónak. Ezután a 
Magyar Köztársaság Kulturális Köz
pontjának kulturális tanácsosaként, 
majd a bukaresti Európa Unió Kiren

deltség -  Phare Programok tanácsadó/ 
szakértőjeként, illetve később a buda
pesti Román Kulturális Központ diplo
mata igazgatójaként tevékenykedett. 
2001-től máig Szatmárnémetiben, majd 
Szalkszentmártonban élt. Többek közt 
Bartis Attila, Esterházy Péter, Hervay 
Gizella, Kertész Imre, Márai Sándor, 
Nádas Péter, Szabó Magda, Szőcs Géza 
műveit fordította románra. Több saját 
verseskötetet is publikált.

A z Erdély fővárosa Európában, Mai 
(és történelmi) nézet útmutatókban, esz- 
székben című kötetet mutatták be a ko
lozsvári Pergola kávéház teraszán, a 
Fellegváron, július 6 -án. A könyvbemu
tatón a Kolozsvár Társaság és a Komp- 
Press közös kiadásában megjelent kötet 
szerkesztőivel, Kántor Lajossal és Rigán 
Lóránddal, valamint a jelen lévő szer
zőkkel és interjúalanyokkal beszélget
hetett el a közönség.

A  Látó szépirodalmi folyóirat és a 
Lector kiadó szervezésében Dimény 
Lóránt Ha elhal című novelláskötetét 
mutatták be július 7-én a marosvásár
helyi G. Caféban. Az est házigazdája 
Láng Zsolt volt.

Nemzeti kultúra és mítosz a globális 
átalakulás korszakában -  ezzel a mottó
val hirdette meg idei nyári rendezvény- 
sorozatát a Tokaji írótábor elnöksége. 
A soron következő 43. írótábori tanács
kozást augusztus 12-14. között tartják. 
Ezúttal arra kérdeznek rá, hogy mi
lyen hatással van a globális átalakulás 
és a legújabb kori népvándorlás például 
a magyar nemzet kulturális gyökereire, 
öntudatára, önismeretére, hogyan őriz
hető meg egy nép identitása, nyelve és 
kultúrája, hagyományai és szokásai az 
elektronikus ipari forradalom és a ha
tárokat nem ismeró' gazdaságszervezési 
gyakorlat korszakában. A plenáris ülé
sek, felolvasások, kiállítások, koncertek, 
előadások és megemlékezések (a 90 éve 
született Nagy Lászlóra és a 40 éve el
hunyt Németh Lászlóra emlékeznek) so
rában szerepel lapunk bemutatkozása 
is: a Helikont Karácsonyi Zsolt, Horváth 
Előd Benjámin és Láng Orsolya képvi
seli, és a Bécsi Naplóval közös esten lép 
fel. Fiatal generáció -  R25 címmel bemu
tatkozik a rendszerváltás után született 
költőgeneráció.

S ü t

Hatalom
A vá ltozás képessége és a  lélek  

szabadsága , ...
A fősorok Helen Keller fenti aforizmá

jának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES
1. A folytatás kezdete. 12. Albán fize

tőeszköz. 13. ... right; Minden rendben 
(angol). 14. Ki nem állhat. 15. A rádium 
vegyjele. 17. Elemi parány. 19. A tantál 
vegyjele. 21. Lenti helyre. 22. Spanyol 
indulatszó. 24. ... ovo; a tojástól kezdve.
25. Lekötelezettség. 27. Antonov-gép je
le. 28. Felületet savval kezel. 30. Ázsiai 
sivatag. 32. Díszes. 33. Só, latinul. 34. 
Sertés, angolul. 36. Húsz fele. 37. Rangos 
egyházi személy. 39. Latin kettős betű.
40. Spielberg űrmanója. 41. Cikk ollózá
sa újságból. 42. Vasúti talpfa. 43. Nem fé
mes elem, vegyjele: B. 44.... Vegas; USA- 
beli város. 45. Nem hagy szomjazni. 46. 
Fehéres színű ásvány. 48. Származó. 
49. A fordítottja is igekötő. 50. Romlott 
a zsír, szalonna. 51. Rangjelző előtag. 
52. Belső szerv. 53. Árpád-kori magyar 
női név. 55. Pótdarab! 56. Madarak jel
legzetes szerve. 58. A rénium vegyje

le. 59. Torz törpe. 61. Bekötik a fejét! 63. 
Egykor, hajdan, valaha.

FÜGGŐLEGES
1. Légnyomásmérő készülék. 2. Be- 

őrlő! 3.... culpa; az én vétkem. 4. Kérést 
sorszámmal ellát. 5. Uncle ...; USA- 
jelkép. 6. Néma siló! 7. Templomi épít
mény. 8. Susogni kezd! 9. Német női 
név. 10. A tulajdonomban. 11. Skót 
nagycsalád. 16. Szerepet megformál 
a színész. 18. Szibériai folyam. 20. 
Minden részletre kiterjedő. 23. Sejt, 
gyanít. 25. Egyre csak odáz. 26. Amely 
emberek. 29. Antik római aprópénz. 30. 
Szennyvízcsatorna. 31. Ugatni kezd! 
33. Maró vegyület. 35. írói álneve P. 
Howard volt. 37. Büntetést megszabó. 
38. Ez a fa arany ékszer! 39. Mézgáék 
lüké fia. 40. Üdítőital. 42. Lehelet, né
metül. 43. ... Derek; amerikai színész
nő. 45. Az irídium vegyjele. 46. Előkelő 
hölgy, dáma. 47. Tapogatózik. 48. 
Toronyiránt. 49. A folytatás befejezé
se. 51. Az azrén vegyjele. 54. Levest fű
szerez. 56. Macska, angolul. 57. Északi 
szarvasfajta. 60. Egyhangú moha! 62. 
Errefele! 64. A germánium vegyjele.

R.T.

A Helikon 14. számában 
közölt Bölcsesség című 
rejtvény megfejtése: ... ha 
nem örül annak amije van.
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TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY Primăria şi Consiliul 

Local Cluj-Napoca

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

Visít cluj
The Heart o f Transylvania
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