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TAMÁS DÉNES

Két haza
Két hazám van.
Az egyik kint van. Valahol a csillagok

kal sújtott égen. Ahová este felemelem a 
tekintetem. Ott, ahol egy térdremegtető 
szédület formájában megszületik a vég
telen és bejárhatatlan távlat. De néha 
ott érzem a hegyek gyűrődései között, 
ahol a hajlatok, emelkedések, kiszögellé- 
sek levetkőznek magukról mindent, ami 
emberi. De van, amikor egy bokorban

mocorog, a földalatti mag csírázásában, 
a szárak sarjadásában, a rügyek robba
násában, a levelek hajladozásában. Egy 
kő tompa, mindent szétmorzsoló időzé
se jelöli ki ennek a hazának a határait. 
A tavak csendje jelzi a mélységeit. Egy 
naplemente, egy kései alkonyodás zárja 
magába titkait.

A másik haza itt van. Akár kettőnk 
között. Egy mondat utáni csendben, 
amely dideregtetően visszhangzik. Itt 
van ez a haza, ahol célokat kalapálnak, 
ahol nagy tettekre készülnek, jövőket 
álmodnak, ahhoz, hogy utána térdre 
rogyjanak. Itt van, ahol felsegítik egy

mást az emberek, szorosan átölelik, de 
itt is, ahol fojtogatják egymást, ahol ön
kívületig szeretik. Egy hosszú szaladás 
utáni kifulladásban van benne ez a ha
za, egy figyelmes, baráti tekintetben. 
Az elolvasott könyvekben, egy megbi- 
csakló soráthajlásban, egy befejezetlen 
mondatban. De benne van a hétközna
pi tevésvevésben is, egy gőzölgő teában, 
egy meleg paplan alatt. Ahhoz, hogy 
gyakran az újságokból tolakodjon elő, 
hazugságokban, gaztettekben, hűvös 
árulásokban terpeszkedjen.

Két hazám van.
De egyik sem lakható.

• Zemlényi Attilával beszélget Horváth Előd Benjámin • Mózes Attila: Dicsekvés? A javából!
• Fekete Vince versei • Elena Vlădăreanu versei
• Bogdán László: Jelenések a Hagia Sophiában • A NAGY KILOMETRIK
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Beszélgetés Zemlényi Attila költővel, 
a Műút főszerkesztőjével

A dolgok zöme és az apacsok
-  Mondd csak, milyen neked az irodalom

ban az élet? Vagy az életben az irodalom?

-  Nem válik igazán ketté, az irodalom 
az élet része, és nyilván vannak sokkal 
fontosabb dolgok is annál, amiről azt hisz- 
szük, hogy irodalom. Művelői mindannyi
an rettenetesen hiúk vagyunk, vágyunk 
az elismerésre, mint kisgyerek a buksi si- 
mogatására, megértésre, együttérzésre, 
elfogadásra, hozsannára. Nem keserűség
ből, de sokszor ego, hiszti, önsajnálat, sze
repjáték keveréke fedi el a dolgok lényegét. 
A többiek vagy alázatosak, vagy belehal
nak, önkezükkel vagy önpusztítva, vagy 
a tenger fenekén. Az élet előnye evidens. 
Nem kell pokolra menni, gondolom, a du
dás a mondásban behelyettesíthető lenne a 
frontemberrel. Egyébként sem mi döntjük 
el, van, akit úgyis elemészt a belülről izzó 
tűz. Ettől függetlenül hiszek a remekmű
vek mindent elsöprő erejében, zúzásában. 
Sorok, versek, prózai művek irtózatos, em
bert megváltoztató detonációjában. Az 
emberben is, csak az, szegény, többnyire 
nagyon gyarló és kusza, mindig csinál bor
zasztó nagy hülyeségeket, még az istenál
dotta zseni is. Elmegy, mit tudom én, ná
cinak, vagy kiszolgál talpnyaló módon 
valami aktuális hatalmat. Többnyire pén
zért vagy más előnyökért, díjakért. Úgy jó, 
ha nem tulajdonítunk neki nagyobb jelen
tőséget, mint ami jár. Az irodalom nyelvi 
műalkotások hosszú sora. Boldoggá is te
het, van, aki gyilkolni is képes tőle.

-Lehetséges, hogy remekművek gyilko
lást, romlást és pusztulást idézzenek elő?

-  Persze nem olyan módon és tömegben, 
mint a tudomány kunsztjai, biztosan nem 
véletlen, hogy erről Nobel jut eszembe, akit 
valamikor a „halál kereskedőjeként” emle
gettek, de nem hiszem, hogy a díj átvéte
lekor ez bárkit is zavarna. Azért nem az 
a jellemző, hogy szépirodalommal tizedel
nék Európát, legfeljebb Lennonnak nem 
tett jót, szegénynek. Leginkább önma
guk ellen fordítják az alkotók ezt a fegy
vert. Nem tudom, van-e az irodalomban 
27-esek Klubja, mint a rockban, de azért 
itt is akad ez meg az. Van Nyilas Atillának 
egy szövege, amiben ez áll: „Nem a fegy
ver, hanem a szöveg mondja, hogy ratata.”

-K i is ez a frontember, aki verseidben 
„a rodeót csinálja”?

-  Az állat hátán, akkor és ott, én va
gyok. Úgy jó, legalábbis a poétika, ha tétje

van: a légből kapott metaforákat megeszi 
az „ivó gnúra lecsapó krokodil”. Fontos szá
momra, hogy a lírában ne legyen nagyon 
fikció, legyen megéltsége, valódisága. Nem 
is lenne szabad mást ebben a műnemben 
megfogalmazni, mint kataklizmákat, tö
mény érzelmeket, minden másra ott van a 
maszterkárd, azaz a próza.

-Apa vagy, főszerkesztő, szerző, szerve
ző, még van egyéb is? Lehet bírni ennyi fe
lelősséggel?

-  Nem több ez egy dekával sem, mint 
a másé, mármint a felelősség. Nézd meg 
Lackfit, van egy rahedli csodálatos gyer
meke, ír, szerkeszt, fordít, tanít, minden 
szempontból termékeny ember, csodálom 
a szívósságáért. Egyébként most szeptem
ber van, a nagyhalak hónapja, Zsiga fiam 
óvodába, Hanna lányom gimnáziumba, 
Luca egyetemre megy. Jó kis leltár szerin
tem, nagyon örülök neki, hogy ez így van. 
Emellett gimnáziumigazgató vagyok, ahol 
próbálom a zsiványokat a helyes útra terel
ni, jelentsen ez bármit. Főszerkesztőként 
inkább organizálni, lobbizni, pénzt ku- 
nyerálni kell. Elejétől fogva teljesen meg
bíztam a szerkesztőtársaim ízlésében, a 
Műutat én találtam ugyan ki, de a tarta
lom az ő érdemük. A saját lírám elég ano
rexiás, még jó, hogy van Kollegiális napló 
rovat a portálon, hat hetente írok oda va
lami szöveget. Remélem, könyv is lesz be
lőle egyszer, egy szép napon.

-Hogyan született meg a Deákpoézis 
verseny, amelyre újabban évente elég sok 
fiatal gimnazista jelentkezik Erdélyből is, 
és versenyzőként, illetve az utóbbi években 
zsűritagként én is részt vettem?

-  Ezek a dolgok azért összefüggnek: pá
lyázat, szalon, könyvkiadó. 15 éven ke
resztül Irodalmi Szalonnak is voltam a 
házigazdája egy festőművésszel, Máger 
Ágnessel közösen. Ilyesmik érdekel
tek, a Deákpoézishez is volt elég inven
cióm, és pont a Teleki Tehetséggondozó 
Kollégiumban dolgoztam akkor, felka
rolták az ötletet. Szeretem, ebben az 
időszakban nagyon sokan megfordul
tak ebben a pályázatban, szinte minden
ki Jászberényitől Nemes Z. Márión át a 
Kemény-lányokig. Te is pályázóként jöt
tél először, Benji, utóbb már zsűritag
ként, mint valaha Málik Roland. A Szoba 
Kiadót is baráti alapon míveltük, Bujdos 
Attilával és Sass Andreával, máig azért 
kiadtunk, meggyőződésem szerint, né

hány tucat jó és fontos könyvet. Ezt bi
zonyos értelemben ugyanaz a szerzői és 
baráti kör fémjelezte, mint az eddigi mű
ködéseket, kábái lóritól feLugossy Lacáig.

-  Hogyan lett az Új Holnapód/ Műút? 
Vagy hogy is van ez? Mi a Műút története?

-  Az Új Holnap 2006-ban komoly válság
ba került, elsősorban pénzügyi szempont
ból, és az akkori főszerkesztő, Görömbölyi 
László segélykérésére sem mozdult meg 
a város és a megye. Úgy gondolta, nem 
tudja tovább csinálni. A lapot kiadó 
Szépmesterségek Alapítvány összehívta a 
Miskolcon alkotó szépírókat és néhány új
ságírót, hogy kinek lenne koncepciója a 
lappal kapcsolatban. Ebből lett egy meg
hívásos pályázat, amin részben már a je
lenlegi csapattal, kábái lóránttal és Jenei 
Lászlóval, Kishonthy Zsolttal indultunk, és 
megnyertük. Az elképzelésem az volt, hogy 
szakítunk a névvel és a formával, és min
den egyébbel is. Megtettük, elfogadták, így 
jött létre mai formájában a Műút. A lap
ban az is fontos, ami nagyon jó csajokban, 
hogy baromi csinoskák legyenek, a layout 
Szurcsik Jánosé, de azóta mindent Teliinger 
Andrásnak köszönhetünk ez ügyben.

-  Te hogy látod, Miskolcon mennyi
re pezseg mostanában a kulturális élet? 
Mennyire van ott rá(tok) igény?

-  Nagyon sok mindent csináltunk az el
múlt nyolc évben Miskolcon, a Műút égisze 
alatt. Ă lap Miskolcon kiadott, kulturális, 
művészeti magazin, de jóval tágabb művé
szeti, kulturális és társadalmi lefedettség
gel, hatókörrel rendelkezik. Ez, a tágabb 
területen való munkálkodás hozta létre a 
Tudásgyár és a K.O.M.R nevű projekteket, 
ahol a folyóiratot kiadó Szépmesterségek 
Alapítvány más civil szervezetekkel 
együttműködve arra törekedett, hogy meg
tartó erőként is működő művészeti köze
get, hálót, alkotóművészeti utánpótlást 
hozzon létre, fejlessze a fiatalok kortárs 
művészetértő kompetenciáit. Példaként 
említeném a Tudásgyár projektet, amely
nek keretében komplex és rendhagyó ze
nei, képzőművészeti, helyismereti szakkö
rök, kreatív foglalkoztató klub, íróiskola, 
színházértelmező és filmkészítő műhelyek, 
táborok működtek Miskolcon, a vasgyári 
Factory Sportarénában, 2011-ben és 2012- 
ben. A projekt eredményeként több mint 
250 kompetenciafejlesztő és tehetséggon
dozó alkalom, 200 foglalkoztató klub és 6 
tábor valósult meg, melyeken vagy 2000 fi
atal vett részt. De csináltunk az ötéves év
fordulóra a Miskolci Galériában kiállítást, 
és a Miskolci Nemzeti Színházzal közösen 
megszerveztük a Határtalan Napok című 
minifesztivált. A Civil Rádió Miskolcnál 
is igyekszem a Műút szellemiségét képvi
selni. Azért van némi pezsgés Miskolcon, 
itt van például a CineFest, az ország egyik 
legjobb filmes fesztiválja.

-  Az általatok szervezett Szöveggyár- 
táborokban sok tehetséges pályakezdő, má
ra már ismertebb fiatal szerző indult, köz
tük a Gömbhalmaz-csoporf tagjai. Hogyan 
zajlik egy ilyen tábor?

-  A Szöveggyár-tábor megléte a már 
említett Tudásgyár projektnek köszönhe-

Zemlényi Attila
1967-ben született Szerencsen, a Miskolci Egyetemen szerzett diplomát magyar

pedagógia szakon. Jelenleg Miskolcon él, költő, ügyvezető, egyesületi elnök, gim
náziumi tanár és igazgató, illetve a Műút irodalmi, művészeti és kritikai folyó
irat alapító-főszerkesztője. Legutóbbi verseskötete 2008-ban jelent meg a miskolci 
Szoba Kiadó gondozásában Apacsok címmel.
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Mohácsi László Árpád fotója

tő, és már öt éve csináljuk lórival, ráépül 
a Deákpoézis felfedezettjeire, de máshon- 
nét is merít adott esetben. A Gömbhalmaz 
egy hosszabb folyamat rendkívüli eredmé
nye, velük műhelyeztünk is, táboroztunk is 
éveken át. A tábor nagyon jellegzetes, hely
színét tekintve egyedülálló. A volt Vasgyár 
területén vagyunk, ipari romok között, egy 
szétgraffitizett, extrém sportaréna a szál
lásunk. Ez rögtön egy másik típusú ro
mantikát vet föl, nem reszket a hold a tó 
vizén, nincs öreg pagonyban labirint, lágy 
zefir, rózsahinta. Ehelyett csak romok van
nak, célszerű, posztindusztriális, heroikus 
táj, enyészet, ecetfák sokasága. Az inspirá
ció így is megérkezik, csak más a kiindu
lópontja, az enyészetnek is van esztétiká
ja, ebből guberál stalkerként táborlakó és 
táborvezető egyszerre. A másik kuriózum 
a táborokban a kéziratfal. Mindjárt az első 
nap egy közösségi térbe kiragasztjuk A3- 
as méretben a táborozok szövegeit, és az
tán mindannyian megjegyzésekkel látjuk 
el. Ez jó nagy adag nyitottságot és közös 
gondolkodást kíván. A végeredményt szer
zői javítás után közöljük a portálon. Úgy 
gondolom, ez a nexus, ez az együttgondol
kodás is segített a Gömbhalmaz mint önál
ló alkotói csoport létrejöttében.

-  Számodra mi a legizgalmasabb a mai 
fiatalokban? Mit lehet tanulni tőlük?

-  Mindig egy csomó mindent hoz magá
val egy újabb generáció. Szemléletmódot, 
kozmopolitizmust, új reflektálási módo
kat, attitűdöket. Ok már egy jóval szaba
dabb világ gyermekei, sokkal több dönté
si lehetőséggel, az egész világra kinyílt 
perspektívával. Nem indulnak hendikep
pel, európai demokráciában nőttek fel, a 
kommunikációs forradalom gyermekei, és 
vélhetően ezért messzebbre is juthatnak, 
mint esetleg korábbi társaik.

-  Mesélj kicsit a régi Miskolcról. Amikor 
Nyilas Atilla meg mások a 90-es évekről 
mesélnek, az egész olyan, mintha Miskolcon 
történt volna akkoriban minden, ami
ben még volt valami varázslat. A Thalia, 
performanszok, boszorkányok, apacsok stb.

-  Nem csak mi voltunk fiatalok, hanem 
az országban is élt a nyolcvankilenc utáni 
eufória. Mindenben volt egy kicsi varázslat. 
Nyilván nosztalgiával keverve tudok csak 
rá emlékezni. Fontos, erős jelenlét volt, sű
rű létezésnek tűnt akkoriban. Legalább volt 
néhány év, amikor meg akartuk váltani a 
világot. Amúgy sem érdemes alább adni 
semmivel. Először a performansz irányába 
fordultunk, ezt gondoltam akkoriban a vi
lágra adott egyetlen lehetséges és helyes vá
lasznak. Legemlékezetesebb darabja ennek 
a működésnek a Rabszolgavallásosságom 
vetülete című projekt volt, Bada Dadával és 
a Tudósokkal, illetve a VHK-val társítva. 
Ez leegyszerűsítve egy nyilvános korbácso
lás volt, én itt mentem ebben a műfajban a 
legtovább. Ezek mellett Nyilas Atillával és 
Béki Pistával volt egy kis műhelyünk, éve
ken át összejöttünk csütörtökönként és pró
báltuk rummal csiszolgatni a szövegein
ket. Ennek a triónak ebben az időszakban 
volt egy akció-verselés sorozata is, Versek 
a dzsungelben címmel. Győrben, Pesten, 
Miskolcon léptünk fel vele, a jelenlét inkább 
narrálta a szövegeket, élővé tette. Nyilas 
szemben lakott egy ideig velünk, 30 méter
re volt az albérlete, mára ez a ház egy rém
rom, de akkoriban átláttunk egymáshoz az 
ablakból.

-„Úton lenni boldogság, megérkezni: 
halál” -  mondja Kerouac. A mondat első 
része a Műút mottója. Miért? Rendelkezik 
számodra személyes töltettel?

-  Ez a mottó kicsit adta magát, a mű
út mint a műalkotás útja, és az út 
konnotációs lehetőségeinek sokaságá
ból ezt éreztem magunkhoz legközelebbi- 
nek. Ez ugyan a beatirodalom egyik tétel
mondata, de mint tudjuk: „barátom, egyik 
úton sem kell végigmenned”. Mindenki a 
saját köreit rója, abban rendelkezik sze
mélyes töltettel, hogy mindig elég nehezen 
tudtam egy úton megállni.

-  Megérkezni tényleg „halál”? Vagy az is 
csak egy új út? Te hogy látod?

-  Gandalf azt mondja, a halál csak egy 
másik ösvény, jól hangzik, de mégsem vélet
len, hogy a Kerouac-mondatnak lemaradt a 
vége a mottónkból. Maradni akartam a bol
dogság keresésénél. Egyik ilyen szakrális 
élmény mostanában látni, hogy a gyerme
keim hogyan ágaznak el belőlem. Ki hogy 
lép rá az útra, tétovázik, topog, fogja bátran 
a kezed, vagy veszi fel a nyúlcipőt.

- A  nyomtatott Műút mellett elég sok a 
kizárólag online tartalom, ami megjele
nik a honlapon. Ilyen a Dűlő mint egyfajta 
mellékút. Milyen koncept alapján szerkesz
tetek meg egy-egy Dűlő-számot?

-  Ez kábái lóri felségterülete, de van 
ebben némi finom konszenzus. Úgy kell 
elképzelni, hogy a Műút holdudvarában 
megjelenik valami méretében is kb. ak
kora szövegtest, amit már súlya, tartal
ma okán is önálló formátum és hely illet 
meg. Ez egy pdf saját külcsínnel és min
den kellékével egy lapszámnak vagy egy 
kis könyvnek. Van, ami ide kívánkozik. 
Amiben érintett vagyok, az a már említett 
Deákpoézis és Szöveggyár Dűlő-száma, de 
a közelmúltban Szili Józsefnek és András
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Lászlónak szenteltünk számot, akik rend
szeres szerzőgárdánk oszlopos tagjai.

-T e  a B ruthalia Alkotókor egyik alapí
tó tagja vagy. Milyen volt ez a (félig-med- 
dig) illegális fanzin a hősidőkben?

-  Közlésvágy, megmutatkozni vágyás 
generálta a Miskolci Bölcsész Egyesület 
kötelékében a fanzint, ami maga is félig- 
meddig illegális volt: Magyarország első 
magánegyetemeként összegyűjtötte azokat 
az arcokat, akiket korábban nem vettek 
fel, vagy akik nagyon különcnek számítot
tak. Sokat köszönhetek ennek a közegnek, 
jó volt benne élni, néhány nevet kiemelnék, 
Nyilas Atilla mellett Béki István, Turányi 
Tamás, Bozsaky Dávid, Őz Zsolt és Tallér 
Edina, azok, akik alkotással is foglalkoz
nak. Persze sztorizhatnánk erről sokat. Őz 
már a nagy Valhallában.

-  Hol élnek és kik azok az Apacsok?

-  Apacs legény egy apacs tanyán! 
A jasszban a törvényen kívülieket ne
vezték így. Borsodi indián erkölcsök Máj 
Karcsitól.

-  Manapság lehet valaki hitelesen „tör
vényen kívüli”? Egyáltalán lehet érdemben 
bármit is írni, alkotni „törvényen belül”?

-  Ez a törvény számára édesmindegy, és 
valószínűleg a hiteles ember számára is.

- A  mese a fontosabb vagy a valóság? 
A valóság mese?

-  Barátom, mindketten tudjuk, hogy 
egyik fontosabb, mint a másik.

-  így igaz, de akkor kérdezek mást. 
Mennyire veszélyes vagy szükséges lépeget
ni egyikből a másikba?

-  Valaha a valóságra nem is voltam túl
zottan kíváncsi, de például egy barátom, 
aki mondjuk a legnagyobb attack volt, ma 
filozófiát tanít, és vasember versenye
ket nyer. Úgy gondolom, az lehet a lényeg, 
hogy egyik helyen se időzz túl sokáig.

-  Kik hatottak vagy hatnak számottevő
en rád? Mesterek?

-  Bódy Gábor, Nick Cave, Hajas Tibor, 
Stephen King, Dosztojevszkij, Charles 
Bronson, Beatrice Dalle, Kemény István, 
Kari May, Radnóti Miklós, Clive Barker, 
Pajor Tamás, József Attila, Ottlik Géza, 
feLugossy László, Málik Roland.

-M alik Roland, akit te ismertél szemé
lyesen, a közelmúltban hunyt el, mégis, so
kunk számára elfoglalta helyét a nagy mes
terek között. Vajon mit szólna ehhez?

-  Gondolom, kiröhögne, vagy csak nézne 
rám csodálkozva, bocsánatkérő mosollyal.

-  Utolsó kérdés. Hogyan lett a neved Zöme?

-  A dolgok nagyobb része? Részben örö
költem apámtól.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
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FEKETE VINCE

S za va k
Vajon vannak-e szavaim az 
időről, vannak-e szavaim a térről, 
azok, amelyek vannak, azok vajon az 
én szavaim-e, ezek a hangok, szótagok, 
a gyermekkorom szavai, anyám, apám, 
nagyanyám, nagyapám, felmenőim, 
ükök és szépek, falusiak, városiak, 
környékbeliek, maiak, tegnapiak, 
régmúltbeliek szavai, és övék a tér, és 
övék az idő, övék az én időm is most, 
mert az ő hangjukat (is) hallom, az ő 
szemükkel (is) látok, miközben itt állok, 
háttal az egyetlen kétszintes épületnek, 
szemben velem a szobor, A Szobrok 
Városából, ami itt most az egyetlen a tér, 
a főtér közepén, odébb, balról a szökőkút, 
jobbról az egykori takarékpénztár, és befon, 
átölel, bekerít a város az épületeivel, házak 
vesznek körül, az egyetlen kétszintes és a 
többiek, amelyek körbeölelik ezt az aprócska 
teret, előttem, bal oldalt templom, jobb 
oldalamon két mélybe futó utca, a városka 
egykor rácok lakta szegletébe, majd hétszáz 
méterre a tengerszint fölött vagyok, süt a nap, 
virágoznak a magnóliák,

adj pennámnak erőt, 
add, Uram, hogy írhassak, mint volt.

C send
Nyári éjszakákon bársonyos 
fény terül szét a téren, az 
ostorlámpák simogató, sárgás
vöröses árnya a templom, a 
házak, az egyetlen kétszintes 
épület, a szobor, a magnólia
fák, a park padjai között, a 
kockaköveken, teljesen elhalkul 
a város, olyan csend telepedik a 
tér fölé, amilyen még sohasem 
volt, mosolyognak a kirakatok 
nagytáblás üvegei, az ágyúját 
az egykori szülészet felé irányító 
ágyúöntő komoran bámul bele az 
éjszakába, és akkor elkezdenek 
hallatszani a föld mélyéről a 
hangok, kalapos, fess nagyságák 
és pomádés urak érkeznek 
fiákereken, kifutófiúk téblábolnak 
az ajtó előtt, libériás inasok 
nézelődnek jobbra-balra, kezüket 
szemellenzősen tartva, miközben 
a Millenium-szállóban rázendít 
Bodor Lajika bandája, és a zene 
elárasztja az egész bársonyos 
fényű teret, Győrffyék lépnek ki az 
utcára, kicsit kapatoson, vastag pára 
csap ki utánuk az éjbe, és a zene, ez 
a zene összekeveredik ezzel a 
százéves csönddel, hajnalig tartó 
dínom-dánommal, amíg fel nem 
tűnnek az elsőjárókelők, ki nem 
alszanak az ostorlámpák bársonyos 
fényei, amíg a tér sarkán egy 
üzletnek formált faházacska 
egyetlen szobájában egy 
szorgalmas suszter el nem kezdi 
verni a kaptára húzott viseltes 
cipők talpára a flekket, fel nem 
csattan Jancsó Béla mészárosmester

méltatlankodó hangja, ahogy az alvó 
kocsisokat ébresztgeti, s az állomásra 
meg nem érkezik a reggeli vonat és 
Gérics, az újságos, futólépésben nem 
hozza már a Friss Újságot a piactér 
felé.

R eggel
Hajdani inasok mosakodnak 
minden hajnalban az udvarterekben, 
egyszerre mozdul az egész gazdasági 
udvar, bégetnek a juhok, egymást 
túlharsogva visítnak a disznók, 
bőgnek a borjak, a középső inas 
ingben, gatyában húzza a vizet, 
társai mellükön összekulcsolt 
karral, borzongva a hajnali friss 
levegőtől, ásítva, álmosan 
bámulnak maguk elé, aztán 
a legidősebb óvatosan elkapja 
a kút szádáján megjelenő 
vedret, a másik odatartja a 
négyszögletes deszkaládát, 
beleönti, és egyszerre kezdik 
prüszkölve locsolni az arcukat, 
a víz, mint a porszem, fröcsköl 
szét, mielőtt még a szemüket 
érhette volna.

B a rk a
Minden hétvégén szinte 
teljesen kiürül a város, a 
főtéren néhány autó lézeng 
csupán, ilyenkor hazamennek a 
környékbeli falusiak, a helyiek 
pedig lakásaikban, vagy a környező 
erdőkben, réteken, tisztásokon 
piknikeznek, szalonnát sütnek, 
mititejt, flekként, sört isznak hozzá, 
bort, pálinkát, köményest, hosszú 
villákkal a kezükben meztelen 
felsőtestű, pocakos, nagydarab 
férfiak járkálnak a rácsok körül, 
tejfehér bőrű asszonyok unatkoznak 
a patakpart árnyas fái alatt 
a turistaszékeken, pletykálnak, 
panaszkodnak egymásnak, csak 
egy-két taxi álldogál a tér jobb 
oldalán, a nagytemplom faránál, 
a Taxi-gyerek apja egy vödör 
vízzel, kefével a kezében, az 
egykori Gostattal átellenben 
sikálja, mossa hófehér masináját, 
majd puha rongyokkal simogatja, 
mintha élő lenne, mert utasok 
sincsenek ilyenkor, még a 
hajnali busszal Kintről hazatérő, 
nagy raffiaszatyros, alkudozó, 
istenkedő népek sem, akik a 
szomszéd faluba szeretnének 
eljutni potom áron, mert 
ilyenkor szinte senki nincs 
a városban, s akik vannak, 
azok most a templomban 
éppen, onnan özönlenek ki 
majd dél körül, végigmennek 
a jobb- és baloldali járdákon 
hosszan, kezükben egy-egy 
csokor szentelt barkával 
vagy valamilyen virággal, 
áhítatos arccal vonulnak 
végig, komótosan, szinte

sétálva, mint akiket 
megérintett a szentlélek, 
mennek hazafelé, ahol 
fő már a tyúkhúsleves, 
készül a rántott hús a 
sercegő zsírban, csak a 
taxis, az ötödikes Taxi
gyerek apja keféli, sikálja, 
simogatja az autóját 
a harangok zúgásában, 
aztán lassan elnéptelenedik 
a tér, a templomok körül is 
kiürül megint, senki, sehol, 
csak egy cigányasszony a 
kosarával, néhány megmaradt 
csokor barkával vagy virággal, 
ahogy éppen bedobja az 
első szemetesbe az összest.

Te, te, te
Félkörben állunk az osztályban, 
a tanító néni szemben áll velünk, 
és rámutat a huszonegy gyerekből 
vagy ötre-hatra, a legjobbakra, 
te, te, te, itt maradtok, a többiek 
pedig visszaülnek a padjaikba, 
mondja a tanító néni, mialatt 
ők nyugodtan végigpróbálják, 
hogy hogyan kell viselkedniük, 
amikor megkapják majd a vörös, 
három színű szegélyű nyakkendőt, 
mert az egy nagyon ünnepélyes 
pillanat lesz, és csak a legjobbak 
nyakába kerülhet, a kifogástalan 
magaviseletűekébe, a kitűnő 
tanulókéba, és aztán a következő 
alkalommal is ugyanígy történik 
minden, délben, kicsengetés előtt 
elpróbáljuk a pionír-tagfelvétel 
ünnepélyes ceremóniáját, hogy 
menjen az, mint a karikacsapás, 
te, te, te itt maradtok, a már pionírok, 
és azok, akik a harmadik 
körben lesznek csak pionírok, 
te, meg te, meg te, helyre 
mentek, és csendben visszaültök.
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a padjaitokba, és egy pissz 
ne legyen, egy moccanás 
ne legyen, mert velem gyűlik 
meg a bajotok, és nem szeretnélek 
ma már többet fegyelmezni titeket, 
s ha nem értetek a szép szóból, 
még az utolsó körben, 
még a legeslegutolsó körben 
sem lesztek pionírok se te, 
se te, se te, se te.

Szem ek , hangok
Kétségbeesetten menekülök, 
rohannak utánam, nem tudok 
semmit róluk, csak azt, hogy 
az elsőiknek csillogó lemezek 
vannak a fogaikon, villognak 
mögöttem a lassan aláereszkedő 
sötétben, meg kéne állnom, 
pisilni kell, kioldódott a 
cipőfűzőm, de nem lehet, 
mindjárt a sarkamban vannak, 
fegyvereik suhognak, 
zizeg a szíj a vállukon, 
hangos szuszogásukat 
hallani, ahogy rohannak, 
lépéseik zaja, csizmáik 
kopogása ütemesen 
dobol, még az árnyékuk 
is ijesztő, még az öltözetük 
is, kucsmásak, nagy, vastag 
bőrökbe vannak bugyolálva, 
villognak a fogaikon az 
aranylemezkék, puskacsövükbe 
belefúj a szél, mint egy 
furulyába, zsombékos részre 
érek, nád, sás, káka benőtte 
terepre, besüpped talpam 
alatt a talaj, kihúzom, szortyog, 
futásnak eredek, cuppognak a 
csizmák, elesem, kúszok, 
kapaszkodom, menekülök 
előlük, de fények világítanak 
a szemembe, sugarak marnak a 
pupillámba, puskatusok 
magasodnak fölém, 
égő szemeket látok, 
hangokat hallok.

R ágógum i
Menjek vele, menjünk fel a 
csűrbe, az odorba, és játsszuk 
azt, hogy elbújunk együtt a 
a szénában, nem lesz semmi, 
mi lenne, addig nem jön senki 
haza, bemegyünk, felmászunk, 
jó puha ott a széna, majd iszom 
azután, később, és pisilek is, 
később, olyan finom szénaszag 
van, és a fény is milyen érdekesen 
süt be a réseken, ugye milyen szép,

és nézzem csak, mutat nekem 
valamit, de előbb én is mutassak 
neki valamit, hogyha meg
mutatom, amikor lementünk 
innen, olyan rágógumit kapok, 
amelyiknek soha nem megy el 
az íze, mindig édes lesz,

és akkor most én is nyúljak oda, 
vagy inkább tegyük oda, most te is,

te, te, kicsi csillag, kicsi boci, 
adjam a kezem, mozgassam az ujjam, 
nem ott, hanem fennebb egy kicsit, de 
ne olyan durván, finomabban, ugye, 
nekem is jó, gyorsabban, még 
gyorsabban, most mit csinálok, 
nincsen semmi baja, mit bámulok, 
mint egy nagy rakás szar, 
menjek innen, te, balfasz, 
fogjam be a szájam, te, fatökű.

S ö té t
A határok akkor már le voltak 
zárva, se ki, se be senki, elszórt 
puskaropogás esténként a rádióban, 
ültek az első szobában, ropogott a 
tűz a kályhában, december volt, 
december közepe, gázlámpa 
fénye világította be a szobát 
a félhomályban, „Elkezdődött”, 
„Lőnek!”, „Halottak”, szakadozott 
a hangja a helyszíni tudósítónak az 
elemes Gloria rádióban, ütemes, 
összehangolt utcai kiabálás hallatszott, 
akadozó lélegzettel rangjelzés nélküli 
katonák puskacsöveiről szólt a 
tudósítás, holtak elszállításáról a 
fővárosba az éj leple alatt, az elvtársnő 
parancsáról, kivilágítatlan utcák, 
koromsötét vidék, csak itt-ott 
pislákoló gázlámpa, gyertya vagy 
akkuról beüzemelt apró égő, füstölő 
mécsesek, „Fújd ki a lámpást” 
mondja a nagyanya a villanyvilágítás 
bevezetése után is évekig, amikor 
hazaér a vaksötét úton, kivilágítatlan 
utcákon a szomszéd faluból, 
alszik az apa, az anya, 
csak a nagyanya vár 
az utcai ablak mögött 
a sötétben.

Kegyelem
Hazafias zene, kórusművek, 
indulók pattogó ritmusa, amikor 
egyszer csak megszakad 
az adás, pillanatnyi csend, 
recsegés, ropogás, zúgás, 
sercegés, majd győzelem, 
kiáltja egy hang a hazafias 
szólamok közé, győztünk, 
szabadság, győzelem, 
merevedett meg a tanári 
közössége, akik már 
a vízállásjelentésben 
sem hittek, ebből a tévéből, 
ebből a rádióból, győztünk, 
elvtársak, szoborrá merevedett 
mindenki, a párttitkár, az óvónők, 
az igazgató, a helyettesek, 
a nők a szájuk elé kapták a 
kezüket, ugrándoztak örömükben, 
ölelkeztek, és percek múlva már 
ott találták magukat az utcán, az 
elágazásnál, kurjantgattak, 
hihetetlen boldogság, öröm, a 
szabadság soha nem tapasztalt 
érzése ömlött át rajtuk, 
egy teherautó állt meg hirtelen, 
valaki egy korsó bort vitt éppen, 
boldogan adta körbe, a központban,

a főtéren már hömpölygött a 
tömeg, élén valaki egy fekete 
zászlóval, a néptanács felé 
vonultak, el a milícia épülete 
mellett, amit addig már jócskán 
szétvertek, Omagiu-kötetek füstöltek 
halomban a könyvüzlet, a Librărie 
előtt, az egyik udvartér végében 
egy milicistát vezetett a tömeg, 
s a tanácselnök a néptanács 
erkélyén kegyelemért könyörgött.

A v ilá g  m enete
Meg akarták érteni a 
világot és annak menetét, 
de nem lehetett kivenni 
semmit az apró, érthetetlen 
ákombákomokból, ami a 
papírokon volt, próbáljuk 
másképp, mondták, próbáljuk 
másképp, visszhangozták 
sokan, van-e egyáltalán valaki, 
aki értené, kérdezték többen is, 
kérdezték most már nagyon 
sokan, néhányon jelentkeztek, 
de csúfos kudarcot vallott 
mindenik, nem is betűk ezek, 
hanem rajzok, mondták többen, 
nem is betűk, akkor előállt 
egy fiú hátulról, aki addig nem 
szólt, kezébe vette a lapokat, 
hosszasan silabizálgatta a 
betűket, elmélyülten 
gondolkodott, majd halkan 
megszólalt: a világ menete, 
de akkor hirtelen egy erős 
szél jött, és felkapta mind 
a papírlapokat, ott szálltak, 
röpdöstek már a város falai 
fölött, nézték mindannyian, 
a világ menete, a világ 
menete, ismételgették, 
a világ menete, és néztek 
az elszálló papírlapok után, 
olyan hangerőjött, hogy 
percekig nem lehetett hallani 
semmit, csak a fiú száját 
lehetett látni, ahogy mozgott, 
ahogy némán beszélt.

G álya
A központ körül a fák, 
a bukszus-bokrok, s az 
épületek alkonyi fényben 
úsztak, amikor az evezők 
a hullámokba csaptak, 
gyorsabban, szólt a parancs, 
gyorsabban az evezőkkel, 
s a korbáccsal végigcsapott 
a meztelen hátakon, gyorsabban, 
mert az életben oda nem 
érünk, a szél is felkelt, 
a hullámok is egyre nőnek, 
oda kell érnünk hajnalig, 
oda, mert ha nem, 
de hova, de hova, 
kérdezték az evezősök, 
de hova, riadt fel 
lucskosan.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Jelenések a Hagia Sophiában
Állunk egymás mellett a Hagia Sophia 

egyik sarkában, ha ennek a katedrális- 
nak, vagy mecsetnek -  ma már múze
um — egyáltalán van sarka? Nem mozdu
lunk. Carmen arca átszellemül, szorítja 
a kezem és lehunyja a szemét, bizonyá
ra imádkozik, de jelen van, jelen lehet-e 
ebben a templomban, dzsámiban, múze
umban az Isten, vagy ez már egyszer és 
mindenkorra Allah birodalma lenne?

Én is lehunyom a szemem. Nem hiá
ba meséltem a taxiban annyit dédapám
ról, a nagy bűvész és illuzionista azon
nal megjelenik eló'ttem, fekete szeme 
számonkérőn rám szegezódik, úgy érzem 
magam, mint egy tűre feltűzött bogár! 
„A problémáidat, fiam, neked kell meg
oldanod, nem adhatod magad a nők ke
zére, neked kell döntened, a nők mind
ég elszúrják, ezt saját tapasztalataidból 
is tudhatnád már, ne reménykedj, nin
csen miben! Azt se tudom, hogy egyálta
lán mit remélsz ettől a templomtól, ami 
évszázadok óta mecset volt? Imádkozol, 
hogy megoldódjon az életed? Tudhatnád 
már, hogy magától soha nem fog megol
dódni semmi, ezért tenni is kell, nem is 
keveset. Nem lehet állandóan őrjöngeni, 
édelegni, mesélni, ettől még a problémák, 
tudhatnád már, ha egyáltalán odafigyel
nél az életedre, és a visszatérő helyzetek
re, helyszínekre és szereplőkre -  mintha 
állandóan ugyanazokkal a nőkkel ker- 
getőznél egy imaginárius tükör előtt, fi
am! — mindég ugyanaz történik, ha más 
variációkban is, mindig ugyanaz, ugyan
úgy, s az ismétlődések kétségtelenül csá
bítanak az őrületre, és végül mindég te 
maradsz a vesztes! A jóhiszeműségeden 
veszítesz rajta mindég, a hiúságodon, a 
hiszékenységeden, a mohóságodon, és a 
magad előtt is titkolt hihetetlen önzése
den, ami ráadásul jóhiszeműséggel és na- 
ivsággal párosul! Fel kellene nőni immár, 
nem gondolod? Olyan vagy, mint szegény 
Eszter nagyanyád, ezt a feltétel nélküli 
hitet azokban, akiket úgy érzed, szeretsz, 
tőle örökölted, de vedd már észre, saját 
csalódásaidból, hogy nem lehet állandóan 
szeretni, szeretkezni! Az élet nem csak 
ebből áll, egy igazi férfi mindég célokat 
tűz maga elé és ezekre koncentrál, s ha 
több feladata van, megtanulhattad vol
na, Assisi Szent Ferenctő, mindig a leg
nehezebbel kezdi, ha azon túljut, a többi 
már gyerekjáték lesz, menni fog magától! 
Egyszer én is szerelmes voltam, huszon
öt évesen, egy hamburgi táncosnőbe. Azt 
hittem, én balga, hogy férfiúi vonzerőm, 
sikereim, a pénzem elég lesz ahhoz, hogy 
meghódítsam, de hihetetlen perverziók
kal teli fergeteges szeretkezéseink, önfe
ledt szexuális együttléteink sem hozták, 
mert nem is hozhatták el a megnyugvást, 
hiszen az, amit én kerestem, kutattam 
fáradhatatlanul, nem ennek a szép ham
burgi maszknak a lába között rejtőzött! 
Ráadásul csalfa is volt, csapodár, mintha 
szándékosan akart volna állandóan meg
alázni, féltékennyé tenni, hogy futkossak

utána, mint egy pincsikutya! Állandóan 
nem ülhettem derekamra fonódó comb
jai gyűrűjében, a kötelesség esténként 
elszólított, s miközben elbűvöltem és el
varázsoltam a közönséget, egyfolytá
ban gyanakodtam, mint kiderült, nem 
is alaptalanul! Egy éjjel rajtakaptam sa
ját szállodai szobám ágyában, ahol any- 
nyit henteregtünk -  hogy én naiv, azt 
hittem ezek után már nem vágyik más
ra, egy másikra -, a dzsidás főhadnagy- 
gyal, akivel sokat szemezett, már előző 
este is, a vendéglőben, ahová vacsorázni 
vittem. Kihívtam párbajra a nyalka tisz
tet, sebet ejtve az arcán, hogy örök időkre 
megmaradjon találkozásunk nyoma, em
lékeztesse arra, hogy nem jó a tűzzel já t
szani! Aztán menekültem, nem tehettem 
mást. Egy ledér cafka, és egy szájától a 
füléig megjelzett arcú tisztecske miatt 
nem dobhattam el a karrieremet, mint 
egy megunt kesztyűt!

Állottam az Északi-tenger partján, a 
nap felhők mögé bújt, ónszínű volt az ég, 
mintha a viharlovas patáinak robaját is 
hallottam volna, megállíthatatlanul kö
zeledett, egyre közeledett! Talán felül
tet maga mögé, elviszen innen valahová, 
ahol más lesz minden, a feltételek, a kö
rülmények. Titokban, azt hiszem, vágy
tam is rá. Ha elragad, gondoltam, he
lyettem is megold valamit, s akkor nem 
marad más hátra, mint ott, ahol leszek, 
kialakítani új életemet. Ha most azt mon
dom, nem féltem, hazudok, igenis fél
tem, rettegtem, de tudtam, itt már min
denképpen kicsúsztak ellenőrzésem alól 
a dolgok, tehetetlenül pörget a véletlen, 
mint egy eldobott, és a huzatban szeszé
lyesen pörgő, ellenőrizhetetlenül kerengő 
kártyalapot! Feltámadt a szél is, arcom
ba lógtak a satnya, szomorú felhők, dü
börögtek a ház nagyságú hullámok, neki
zúdulva a part köveinek, és én egyre arra 
a táncos lábú lotyóra gondoltam, akinek 
még én sem voltam elég, és a seb sajgott, 
égetett. Két lehetőségem volt, vagy önkri
tikát gyakorolva elfogadom a helyzetet, s 
az imádott nő kezére adom magam, min
den feltételét, számolatlan szeszélyét el
fogadva alkalmazkodom! Elképzelheted, 
mit jelentett volna mindez ifjúkori gőgöm
nek? Vagy radikálisan szakítok eddigi 
életemmel, és a feladataimra koncentrál
va hagyom ezt az élvhajhász, nimfomán 
szajhát a táncporondon, bűvölje tovább a 
maga kretén, őt istenítő, hastáncaival ál
landó izgalomban tartott közönségét!

Elhatároztam, régi életemnek egy
szer és mindenkorra véget vetek! Le kell 
szállítani a dolgokat a saját értékükre, 
francba az illúziókkal, pontosan egy fe
hérmájú dög fogja elhozni nekem az áhí
tott, megnyugvást, a combjai között rejtő
ző, telhetetlen ölében találom meg majd 
az annyira áhított, sóvárgott kielégü
lést? A boldogság kék madara elrepült a 
dühöngő szélben. Nem, döntöttem el, itt 
maradni Hamburgban, vele maradni, 
szeszélyeinek kiszolgáltatva egyszerű

en bolondság, benne, a hazudott szerel
mében hinni őrület, abban reménykedni, 
hogy ha vele maradok, boldog leszek, ön- 
gyilkosság! Többé nem is gondoltam a nő 
csalfa, fekete szemére, rángatott a tehe
tetlen düh és a mélakóros kiábrándulás, 
a bánat fekete kutyái körülöttem köröz
tek, egészen közel nyerített fel a vihar
lovas paripája! Éreztem, valami feltar
tóztathatatlanul közeledik felém, nem 
menekülhetek előle, de nem tudtam, aka
rok-e egyáltalán menekülni? Kitártam 
égő arcom a szélnek, megpróbáltam az ól
mos felhők mögé, a feltartóztathatatlanul 
közeledő, kikerülhetetlen jövőbe pillanta
ni, megpróbáltam elképzelni az életemet, 
amely még rám vár, az esztendőket, ame
lyeket még ezután kell leélnem, és először 
és utoljára átadtam magam a hangulata
imnak, könnyeztem, érted, én, a hódító 
Robur, a szívkirály, a cirkuszporond má
gusa. Akkor sírtam utoljára.

Még egy fél órám volt a halászha
jó érkezéséig, amely elmenekít innen. 
Norvégiába akartam menni, fel észak
ra, tudtam, valaki vár rám ott, akivel 
meg kell küzdenem. Egy mágus, örök ve- 
télytársam és kísértőm, Olaf, majd egy
szer mesélek róla is. A fellépéseimet is 
untam, nevetséges kóficnak éreztem ma
gam, amint a porondon kártyákat vará
zsolok elő az elképedt nézőim zsebéből, 
vagy tojásrántottát sütök a cilinderem
ben, miközben a nézők zsebéből, táská
iból, a hölgyek ridiküljeiből elővarázsolt 
galambok, tizenhárom fehér galamb kö
röz fejem felett, a cirkusz légterében. Az 
illúzióim szánalmas trükkjeit is untam 
már, nem elégítettek ki, csalónak érez
tem magam, elhipnotizált s magukat ne
vetségessé tevő, önkéntes áldozataimat 
figyelve. A trükkök és a tükrök, éreztem, 
előbb-utóbb elveszejtenek!

Akkor képződött meg előttem az eltű
nés, ami nem sikerült még soha senkinek 
a szánalmas emberi történelem során, de 
nekem, gondoltam önmagamba bízón -  az 
egymást újjászülő, harsogó, a part köve
ire zúduló, összetörő, de ismét újjászüle
tő hullámokat megigézetten figyelve —, 
nekem sikerülhet! Kell lennie egy másik 
dimenziónak, ahová, ha átlépek, sikerül 
parttalan, ellenőrizhetetlen, rajtam ural
kodó hiúságomban kifundált tervem, el
tűntethetem magam, másrészt egy új vi
lág nyílhat meg előttem! Érdekelt, milyen 
lehet? Kik kóvályoghatnak ebben a rejtel
mes dimenzióban, amit nem érzékel az 
emberi szem? Remegtem a szélben, csat
togott hosszú, fekete, vörös bélésű mágus- 
köpenyegem, s a várt viharlovas is feltűnt 
a szakadni kezdő esőben, de rám se hede
rített, valószínű nem is vett észre engem, 
büszkén felvetett fejjel ellovagolt mellet
tem, a víz is a szemembe csörgött, de nem 
hunytam le, néztem a tengert! Kellett vol
na érkeznie a halászhajónak is, a pár
baj után egyeztem meg a kapitánnyal, 
Hamburgban már veszélyes lett volna 
maradnom, nem, nemcsak a párbaj miatt, 
amiből kellemetlenségeim származhat
tak volna, de a nő elől is menekülni akar
tam! Rádöbbentem, hiába kulcsolódik 
össze combja a derekamon, bármely fer
geteges szeretkezésünk sem oldhat meg 
semmit, hiába suttogja a fülembe önfeled-
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ten, hogy szeret, minden szava hazugság, 
s amikor liheg, rimánkodik, nyög vagy si
koltozik, ki tudja, már egy másik férfira 
gondol? Világossá vált, hogy csak áltatom 
magam, tékozlom az életem, noha engem 
az istenek -  ebben, bármennyire is furán 
hangzik, akkor, ott az esőben, a szélben, 
a haragosan hullámzó tengert figyelve, 
komolyan hittem -  kiszemeltek valamire! 
Igen, el kell tüntetnem magam, de úgy, 
hogy amikor akarom, azonnal vissza is 
térhessek ebbe a megunt, utált, viszolyog- 
tató világba, és megint átléphessek ab
ba a nem is olyan ijesztő, rejtelmes, félel
metes, titokzatos másik dimenzióba, hogy 
uralkodhassak, átlépve a realitásokon, 
semmibe véve és áthágva a természet tör
vényeit, a valóságos világon! De ehhez, 
döbbentem rá azonnal, ott, az esőben és 
a szélben, hipnotizáltan meredve a hullá
mokra, mindenekelőtt magamon, az ér
zelmeimen kell uralkodnom, ahhoz, hogy 
másokat befolyásolhassak, hogy bármit 
megtehessek velük, először magamat kell 
uralnom! Koncentráltam ott a szélben, fi
gyeltem, amint egyszerre kiszállok a tes
temből és lebegek a hullámok felett! Már 
majdnem sikerült, soha olyan közel nem 
voltam saját eltüntetésemhez, de váratla
nul megláttam a távoli hullámok között 
bukdácsoló halászhajót, elengedett a ká
bulat, és menthetetlenül visszazuhantam 
magamba!

Ordítani kezdtem, integetni, egy csó
nak jött ki értem a partra, térdig, deré
kig vízbe gázolva, beültem. Két markos 
tengerész káromkodva emelte az evező
ket, bukdácsolt a csónak a vízen, félő volt, 
hogy felborulunk, és akkor nem én tün
tetem el magam, hanem a tenger tün
tet el engem, de mégiscsak elértük a ha
jót, nem süllyedtünk el, az isten, a sors, 
a végzet, a véletlen még akart velem va
lamit! A kapitány száraz ruhákat adott, 
átöltöztem a kabinjában, ittuk a grogot, 
kissé átmelegített, és arra gondoltam, 
talán nem is Norvégiába kellene men
nem, hanem meg kellene keresnem észak 
Atlantiszát, a régen elsüllyedt, hol volt, 
hol nem volt Vinetát! Hiszen ha nagy ter
vem sikerül, és bármikor átléphetek egy

másik, mások számára érzékelhetet
len és elérhetetlen dimenzióba, ellenőr
zés nélkül, szabadon közlekedhetek a két 
párhuzamos világ között, talán a tenger 
alá is bátran lemerülhetek, kétéltű lehe
tek, mint a béka, vidáman élhetek a víz 
alatti városban, Vinetában! Erről kezd
tem mesélni a kapitánynak.

Tágra meredt szemmel, dideregve hall
gatott, aztán, dadogva a rumtól és az iz
galomtól, elmesélte, hogy egyszer már ő 
is kereste ezt a rejtélyes, régen, nagyon 
régen elsüllyedt, a Balti-tenger egymás
ra csúszó legendáriumaiban mégis oly 
fontos, központi helyet elfoglaló várost! 
Sokáig kereste állhatatosan és maka
csul, míg egy tébolyító augusztusi délutá
non meg is találta, és feltételezett helye 
fölött lehorgonyozva hallgatta a fedélze
ten a hatalmas, víz alatti metropolis ha
rangjainak szavát! Tudta, azonnal alá 
kellene merülnie, megnézni, mi van ott 
lenn, érezte a félreismerhetetlen hívást a 
szívében, de félt, rettegett, hogy nem bír
ja, nem bírhatja néhány percnél tovább, s 
ha túl mélyre merül, már nem lesz visz- 
szatérés, hát mindörökre eltemette hiú 
szívében Vinetát, bár a harangok hívó 
szavát hallja ma is, örökké hallani fog
ja, amíg él! De azt tanácsolja nekem, már 
ha egyáltalán figyelek rá, én, a bűvész, a 
mágus, egy -  higgyem el, azért sokat pró
bált, még többet tapasztalt, örökké a vi
lág tengerein hányódó tengeri medvének, 
hogy egyszer és mindenkorra felejtsem el 
én is, aki még a harangok kongását sem 
hallottam! S nem láthattam derűs időben 
a víz alatti város rejtélyes lakóit -  akik 
végső kétségbeesésükben, valaha virág
zó városuk rejtélyes pusztulása után vo
nultak a tenger mélyére - , amint az u t
cákon sétálnak fel és alá, s a bizonyára 
gyönyörű nők hosszú ruháját, még hosz- 
szabb, uszályként mögöttük lebegő söré
nyét — mert a haj a víz alatt is tovább nő! 
-  libegtetik az áramlatok! Talán ezeknek 
a nőknek a hihetetlen gyönyöröket kíná
ló szerelméért is érdemes lenne vállalni 
a kockázatot! De mégis azt tanácsolja, fe
lejtsem el az egészet, égessem ki szívem
ből a város hívását, nagy bűvész vagyok,

rettegett illuzionista, nagyhatalmú, lehe
tetlent nem ismerő mágus, akinek mu
tatványai ezreket, tízezreket kábítanak 
el, koncentráljak tehát erre, próbáljak 
továbbra is, állandóan, ahányszor csak 
megtehetem, örömet szerezni az embe
reknek, hiszen különös képességeim di
rekt predesztinálnak erre! Vineta élő em
ber számára mindörökre elérhetetlen, és 
az is marad, hiszen a természet törvé
nyeit nem léphetjük át, ez képtelenség! 
Mi, élő emberek, nagyon jól tudhatom én 
is, nem élhetünk a víz alatt, egyszerűen 
azért nem, mert megfulladnánk! Ittunk 
megint, a grog kékes lánggal égett, s 
előttem utoljára képződött meg Gréta, a 
hamburgi táncos boszorka sudár alak
ja. Mellei előttem harangoztak, megsi
mogathattam volna, ahogyan mindég is 
szerette, átnyalábolhattam volna, hogy 
azonnal magamévá tegyem, mohón, a 
következményekkel soha nem számolva 
vesszünk el egymásban megint, s esküd
jünk egymásnak örök hűséget, de én el
lenállottam a kábulatnak, többé nem so
dorhatott el, elég volt! Elhessegettem a 
képét, és belenyugodtam az elfogadhatat- 
lanba! Mentem Norvégiába, tudtam, le 
kell élni az életet, a legborzasztóbb az, ha 
megszokod, ezért legalább mutatványa
im helyszíneit kell váltogatnom állandó
an, járnom-kelnem kell a világban, mint 
a nyughatatlan Ahasvérus, a bolygó zsi
dó, de a nyugalmat nem érhetem el im
már soha, a megnyugvás ösvényei egyre 
távolodnak!

Néztem a grog lilás manósapkákra 
emlékeztető lángocskáit, s már nem kép- 
zelegtem a jövőn, tudtam, a jelenben kell 
élni, hátat fordítva a megmásíthatatlan 
múltnak, nem képzelegve azon, ami jön! 
A jelenben kell élni, igen, vállalva az örö
kös kihívásokat, a veszélyeket, s a nőket 
távol kell tartani a lelkűnktől! Ne bízd 
soha a nő kezére magad, fiam! A kapi
tány akkor, már tisztán flaskából ittuk 
a rumot és égetett, mint a tűz, elmesélte, 
hogy talán még a félelem sem téríthette 
volna el szándékától, hogy alámerülve, az 
őt csábítón hívogató habokba, Vinetában 
próbáljon új életet kezdeni, amikor egy 
sötét éjszakán, a holdat, a csillagokat fe
kete felhők takarták, és mennydörgések 
robaja közeledett a harsogó hullámokon, 
hirtelen meglátta a kísértethajót! A boly
gó hollandi, rémisztő, behemót alak, ott 
állott az ismeretlen eredetű fehér fényben 
sugárzó fedélzeten, matrózai gyűrűjében, 
és sokáig, mereven, kissé megvetően néz
te őt, míg az ő tengerészei, hiszen óha
tatlanul ők is láthatták a rémhajót, buz
gón vetve a keresztet, hangosan kántálva 
imádkoztak, szánták-bánták semmire
kellő, istentelen életüket, bűneiket meg
gyónva. Akkor döntöttem, és azóta igyek
szem Vinetát mindörökre elfelejteni! De 
nem sikerül! Vineta képe és a hozzá kap
csolódó ábránd egy vonzó, új életről azóta 
is kísért!”

Hallom még távolodó dédapám hang
ját, de aztán a minden más zajt elnyomó, 
egyre erősödő, monoton suttogásba vész. 
Mintha egy méhkasokkal teli tér köze
pén állanék?

» » >  folytatás a 8. oldalon
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» » >  folytatás a 7. oldalról
Kinyitom a szemem, dédapám szerte

foszlik a fények és az ikonok között, az 
azonosíthatatlan szagban. Burnuszos, 
turbános alakokat, sötét ruhás öreg eu
rópai férfiakat, hosszú ruhás, kábulat
tól eltorzuló arcú nőket figyelve, szorítom 
a még mindég behunyt szemmel, áhíta- 
tosan imádkozó Carmen kezét, s tudom, 
megnyugvást nem hozhat, csak a halál, 
de én még élni akarok, egy ikon vissza
néz rám, a krisztusi arcon szomorúság, 
aztán eltűnik, mit is keresne a megváltó 
az egykori muzulmán mecsetben, még ha 
ma múzeum is?

Carmen szorítja a kezem, imádkozom 
a szívemben, hogy végre nyugodjon meg, 
találja meg már önmagát, mert így ha
marabb találhat meg engem is, hogy 
végre kételyek nélkül, önfeledten örül
hessünk egymásnak, és ne rettegjünk 
állandóan a feltartóztathatatlanul köze
ledő', kiismerhetetlen jövőtől. „Istenem 
-  fogalmazok kábán magamban -, add, 
hogy boldog legyen, vidám, hogy szeres
sen és szeressem, hogy kételyek nélkül 
nézhessük egymást, hogy mellette éb
redhessek, egész, hátralévő életemben. 
Ha ehhez mindenféleképpen egy harma
dik kell, a tükör, ám legyen, bár én, be
vallom, önző vagyok, atyám, csak és ki
zárólag magamnak szeretném őt, nem 
akarnék imádott testén osztozni sen
kivel. Szeretném elragadni őt magam
mal, mint a szél! Igen, elsodorni, vala
hova messze, egy távoli kopár fennsíkon 
álló faházba, hogy csodálhassam, amint 
mezítelenül, az apró fejőszéket meglo
vagolva fésüli hatalmas vörös hajzuha- 
tagát egy tükör előtt, és a fésű érintése 
nyomán pattognak a vörös szikrák, de 
még mielőtt felgyúlna szerelmünk há
za, mindég időben abbahagyja! A zon
gorához ül, és Mozart Rondóját játssza, 
önfeledten és csodálatosan, majd feláll, 
felém fordul, magához ölel, és szenvedé
lye elkábít.

Istenem, add, hogy megbékéljen magá
val, velem, a világgal és szeressen.

Istenem, add, hogy élhessük a csodát.”
Érzem, hogy remeg, arcán hullámok 

futnak át.
Én is lehunyom a szemem, megpró

bálok megint imádkozni, de nem bírok 
koncentrálni, váratlanul Jáfet tűnik fel 
előttem, de nem szól, mögötte dédapám 
árnya imbolyog, és feltűnik Viola sugár
zó alakja. Ok se szólnak, valami lassú 
dallamra köröznek körülöttem, végér
vényesen magamra hagynak kételyeim
mel.

Elviselhetetlen fájdalom szakít a fá
jós jobb térdembe, már nem bírok állni, 
térdre hullok, de Carmen nem érzéke
li, továbbra is hunyt szemmel imádko
zik. Öt éve, egy este a Gara de Nordon 
leugrottam a vonatról. Brassóba igyekez
tem, amikor, másodpercekkel az indulás 
előtt, kiértem a peronra, a hatodik vágá
nyon láttam kiírva a brassói személyt, de 
csak miután megindult és szóba elegyed
tem a mellettem ülő, fekete szemüveges 
vak hordárral — s ő kíváncsian megkér
dezte, miért megyek Buzauba? -  döbben
tem rá, hogy a kiírás megtévesztett, vagy

mégis én néztem el, de a lényeg, hogy 
rossz vonatra szállottam. Pánikba es
tem, noha tudhattam volna, nyugodtan 
maradhatok, Ploieşti-en amúgy is meg
áll a vonat, hiszen ott tér el, lesz időm 
leszállni és bevárni az én Brassóba ta r
tó vonatomat. Azonnal döntöttem és le
ugrottam a robogó vonatról. Jobb lábbal 
fogtam földet, s azóta szaggat a térdem, 
még jó, hogy megúsztam ennyivel, rosz- 
szabb esetben el is törhetett volna a lá
bam, vagy a koponyám is megsérülhetett 
volna? Élményemet egy versben is meg
írtam, érzem, Carmen is letérdel mellém, 
szorítja a kezem, remeg, Jáfet, Viola és 
dédapám árnya szétfoszlik, végérvénye
sen magamra hagynak, egyedül vagyok, 
mint mindég, és megpróbálom felidéz
ni a verset, amit az állomási restiben ír
tam, vonatról való leugrásom után, lekés
ve természetesen a brassói személyt is, a 
7 óra négy perckor induló, máramarosszi- 
geti gyorsra várva.

T a lá lk o z á s  
a z  a n g y a l la l
Gara de Nord, 1988. december 10.

Aztán kiugrottam a vonatból. Előtte vodka.
Megnyugodtam. 

Tüzet is adott egy vak hordár.
Macskajajom is múlóban volt már. 

Üvegemben a remény kotyogott.
Mellettem részeg proli hortyogott. 

Megrázkódott és indult a vonat.
„Buzáuba tart?” -  kérdezte a vak. 

„Hát nem Brassóba megyünk?” -  döbbenten 
az elúszó Bukarestet néztem. 

Éreztem reng a vonat, fel is gyorsul.
De hát mit vártok ily bolondtól? 

Máris ugrottam. Azóta is szállók.
Már csodára sem, semmire sem várok. 

Leszállhattam volna majd Ploieşti-en,
hisz minden vonat oda menyen innen, 

de nem kapcsoltam. Levegőben lógva,
néztem a felém rohanó peronra. 

Először nyilván üvegem tört el
és felmagaslott komoran az éjjel. 

Azóta is szaggat a jobb térdem.
A körém gyűlő utasokat nézem. 

„Meghalt?” „A, nem, csupán elájult”
Egy pillanatra a menny is kitárult. 

Láttam, fölöttem ott lebeg az angyal, 
és mint az előbb a hordár, ő is kancsal. 

Mégis vigyáz rám -  tápászkodtam fel,
a restiben vívni meg rémeimmel.

Igen, akkor, magamhoz térve a pero
non, láthattam fejem fölött az angyalt, 
most hozzá fohászkodom, a szavakat ke
resve, segítsen megint, hiszen csak ő se
gíthet, szeretném, ha Carmen megnyu
godna, ha elhárulnának kételyeink, 
szétfoszlanának az előttünk tornyosuló, 
nem is oly jelképes akadályok, ha elérhet
nénk egyszer a kopár fennsíkon álló ház
ba, ha örülnénk egymásnak és nem kí
sértenénk állandóan a lehetetlent. De az 
angyal néma. Nem válaszol. Lehet, nincs 
is itt, mit keresne védőangyalom egy volt 
dzsámiban?

Carmen váratlanul felemelkedik, en
gem is felhúz maga mellé, láthatóan fo

galma sincs arról, hogy hol vagyunk, 
tétován pislog körbe, arcán könnyek pe
regnek, a kívülállók kifürkészhetetlen 
arccal nézik, kivánszorgunk a Hagia 
Sophiából.

Kint szinte mellbe vág a fény, hunyo
rogva forgunk körbe, a taxis a tér túlsó 
feléről integet, és mutogat a kocsi felé.

„Mi van magukkal, effendi? -  kérdezi 
tört angolsággal, és szánakozva pillant 
ránk. — Olyan sápadtak, mintha a túlsó 
világból tértek volna valami csoda foly
tán vissza.”

„Az ájtatosság -  vonok vállat. -  Én 
nem is tudom...” -  Kiveszem Carmen 
táskájából a fényképezőgépet, a kezé
be adom, készítsen néhány felvétel, és 
átölelem a sápadt, szótlan, még mindég 
remegő Carment, majd beülünk a taxi
ba.

„Változott a terv -  szólal meg szerel
mem, halk hangon. -  Vigyen a kikö
tő mellé, a Boszporusz-partra, egy étte
rembe, amelynek van kerthelyisége is. 
Ebédelni szeretnénk, s ott el is válnak út
jaink, onnan megyünk fel a hajóra.”

A sofőr bólint, indít, s újra kanyar
gó kis utcákon megyünk, himbálózva, 
mint hullámokon hánykolódó hajó. A sze
mét szaga feltartóztathatatlanul árad a 
hőségben, felpúpozott hátú macskák kö
röznek ide-oda, mintha keresnének va
lamit, aztán minden más hangot elnyom 
a müezzinek egymást folytató, kiegészí
tő éneklése. Megszólalnak a keresztény 
templomok harangjai is.

Dél van, a kétely, a szomorúság és a 
csalódások sztambuli dele.

„Kérsz sört?”
„Megmelegedhetett. Iszunk a vendég

lőben.”
Magamhoz ölelem engedelmesen hoz

zám simuló, még mindég remegő testét, 
és nem kérdezek semmit, mert mit is kér
dezhetnék? Már nincsenek szavak.

(Részlet A katona és a démon című, ké
szülő regényből.)
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MÓZES ATTILA

Dicsekvés? A javából!
Hol volt, hol nem volt egy ifjúko

rom, amikor egyszer is bementem egy 
hol volt, hol nem volt s remélem soká
ig lesz Korunk szerkesztőségébe, ahol 
kettétört cigarettájának a másik felét 
szíva ott ült a hol volt, örökké lesz Kés 
Károly. Akkoriban még létezett egy hol 
volt, hol nem volt tehetségem, amelyet 
a nagy öregek bizony méltányoltak, így 
aztán az írófejedelem nyájasan asztalá
hoz intett, és dicsérni kezdte egyik fris
sen megjelent elmeművemet, ami igen
csak jólesik a süvölvény toliforgatónak, 
majd megkérdezte, íróként miért érzek 
kényszerűséget kritikaírásra vetemed
ni, lévén, hogy akkortájt jelent meg a 
Gálfalvi György fölkérésére „tevékeny
ségem” első, meglehetősen feledésre ér
demesült recenziója az Igaz Szóban, ép
pen Kemény János könyvéről. Zavart 
állapotban kezdtem magyarázni vagy

inkább magyarázkodni a Mesternek, 
miért, hogyan, miként, sőt, gyanánt, s 
0  eló'ször döbbenten, majd egyre hüle- 
dezőbben hallgatott. Hallgatta tegez
ve előadott kis traktám at. Elképedését 
nem lehetett nem észrevenni. És nem 
hiszem, hogy sok ilyen „élményben” le
hetett része, ezért sietve elmeséltem 
kritikám „visszhangját”, mely szerint 
Marosvásárhely és a világirodalom ak
kori üdvöskéjeként, hátközépig érő, lo
bogó szőke sörénnyel bevonulok az Igaz 
Szó szerkesztőségébe, ahol története
sen ott ül a hol volt, hol nem volt stb... 
Kemény János, immár nem a hosszú 
évekig oly természetes módon viselt tég
laporos nadrágjában, amelyet a tégla
gyári „műszakból” hazafelé menet vi
selt, kedves közvetlenséggel kávéra 
invitált a Főtér Tükrös nevű cukrászdá
jába, utána -  már ahogyan az illett -  sé

tára  vitt városunk főterén. Karonfogva 
sétálgattunk, Ő tegezve fejtegetett vala
mit a kritikaírásról, én pedig -  az arisz
tokratákat mindig tisztelő apám intését 
követve — méltóságos uramozva vála- 
szolgattam gyakori kérdéseire. A báró 
úr egyszer csak, a főtér kellős közepén 
látványosan lecövekelt, engem is meg- 
hőköltetve, akár egy zablán irányított 
csikót.

— Édes fiam! — figyelmeztetett szigorú
an. — Ezért neked az Úri Kaszinóban ku
tyakorbács járna! Ugyanis én téged nem 
letegeztelek, hanem felajánlottam a tege- 
ződést, az öregebb jogán. Te pedig sértő 
módon visszautasítottad.

Akkor tudtam meg...
— Értem, fiam — mondta egy későbbi 

jelenből a már e történettel együtt rég
múlttá lett Kós Károly, Kemény János 
hajdani vendége a marosvécsi kastély
ban. -  Már szóval hogy ez lenne a kü
lönbség egy arisztokrata és egy polgár 
között...

Egy szót sem szóltam. Akkor sem. Azóta 
pedig természetes módon tegeződünk. 
Hüledezés nélkül. Immár mindhalálig.

DIMÉNY LÓRÁNT

A Mester arcai
(í)
Átverekedte magát a tömegen. A szik

lák szélén néhányan szárított kecskehúst 
rágcsáltak a napon. A két asszony vezet
te, húzta előre, zihálva, csúszkálva a po
ros köveken, ideje sem volt felnézni, csak 
folyton beleütődött az izzadt testekbe, 
tolta, gyúrta maga előtt a csatakos ron
gyokat, míg végül a tömeg szélére értek. 
Ekkor emelte tekintetét a sziklafalra, a 
barlang szájához tolt kőre. Fáradtan egy 
fának támaszkodott.

A tömeg gyanakvón várt. Köré gyűl
tek, lökdösődve a jobb helyekért. A va
rázslat. Néhányan bekiabáltak, biztat
ták.

Nem túl széles, helyenként bokros ös
vény vezetett a barlang bejáratához. 
Elindult felfelé, görnyedten haladva, 
mintha minden lépés fájdalmat okozott 
volna. A bejárat előtti szirtről lenézett a 
mormogó tömegre, mozdulatlanul figyelt 
egy ideig, aztán térdre ereszkedett, kar
jai az ölébe roskadtak, vállai lágyan meg
görbültek, és zokogni kezdett.

Csendet hozott a tó felől a forró szél, 
erjedt gránátalmák szagát. A Nap éppen 
a tarlós oldalak mögé ereszkedett, az olaj
fákon túl. A tömeg elcsendesedett, egy tá
voli présházból csattogás hallatszott. Az 
árnyékban álló hangoskodók, sózott he- 
ringet és aszalt barackot rágcsálók is ar
ra fordultak, és némán nézték. Az asszo
nyokkal zokogott.

Néhány perc után felemelkedett és fél
retolta a barlang szájából a követ. Sokan 
felsikoltottak, mások arcán a döbbenet

szürke árnyéka. Felemelte mindkét kar
ját, és úgy, hogy mindenki hallhatta, be
kiáltott barlangba: Gyere ki!

Alig telhetett el annyi idő, hogy a kö
zeli nyáj a forráshoz érkezett, akit négy 
napja helyeztek a barlangsírba, előtűnt 
a sötétből és megölelte. Újra élt. Csendes 
volt az öröme és kopott. Valamikor majd 
újra meg kell halnia. Ilyenkor a szavak 
már szinte fölöslegesek.

(2)

Csendben vacsoráztak. Nem beszéltek, 
nem vitatkoztak, mint általában. Az ar
ca komor volt és merev, az olajlámpák bá
natos árnyai kergetőztek rajta időnként. 
Cuppogtak a báránycsontok, kopogtak a 
tálon, mártogatták a kakukkfüves olajat. 
Itt voltak mind a tizenketten. Bort is ho
zattak, az erős, agyagosból valót.

Egy olajfaligetben, messze a zajok
tól, így akarta, hogy csak magukban le
gyenek, a tiszta jelenlétben. Mintha ak
kor találkoztak volna először, fürkészőn 
és bizalmatlanul figyelték egymás arcát. 
Azt akarta, mindenki legyen ott, halá
szok és adószedők, akik elhagytak min
dent és követték őt. Tizenketten.

Várták, hogy mondjon valamit, hogy 
utat mutasson, ahogy mindig tette. De 
hallgatag volt, arcán bánat, félelem játéka.

Aztán felállt az asztaltól, végignézett 
rajtuk, mint az asztalos, amikor először 
vízre tolja a csónakot. Levetette magá
ról a felső ruháját, és végignyújtotta a pá
don. Vizet töltött a cseréptálba, kezét fölé 
tartotta, és tekintetét újra rájuk emelte, 
kis riadt nyájra, aztán megragadta a tá 
lat, és odalépett ahhoz, aki a legközelebb 
állt hozzá, akiről tudta, hogy bár lelké
ben ingatag, kitartása a sziklánál kemé
nyebb. A lábához térdelt és maga elé húz
ta a tálat.

Zavartan ugrott fel, és az ablak fe
lé hátrált. Te akarod megmosni az én lá
bamat? A tekintetét az arcába emelte. 
Komor volt és hangsúlyos, váratlan és 
tömör. Minden mondata határt állított. 
Egyetlen dolgon múlik minden, egyetlen 
óvatlan pillanat, és minden más egyetlen 
pillanat alatt értelmetlen lesz. Ha nem 
moslak meg, semmi közöd sincs hozzám! 
Ennyit mondott.

(3)

Nehéz, párás volt az idő, dobogott a 
város szíve. A tűz körül üldögélt a töb
bi tizenegyei. A hely, a falakon kívül, a 
sziklás meredély alatt, az olajprés kertje. 
Öreg fák között osonva érkezett az este, 
jött a pillanat, mint a tolvaj.

Nem volt kimért, hangjában remegő 
félelem. Fekete, ordas ráncok gyűltek a 
szeme köré, poros kezébe temette az ar
cát. Aztán megragadta a karjukat, fel
kelt a tűz mellől, és imádkozni hívta. 
Beléjük karolt, mintha támaszt keresne.

Igen szomorú az én lelkem mindha
lálig, virrasszatok velem! Majd ellépett 
mellőllük, és az égre tekintett. A párás 
foszlányok fölött a csillagok, és végtelen
ség pislákolt vissza. Üres volt az égbolt, 
néma és szenvtelen.

Arcra borult. Mint egy földre hajított 
szűr, magatehetetlenül, néhány lépésre 
a barátaitól. Nyüszített és vonaglott. Ott, 
akkor megrémült az élettől.

Az a néhány pedig, akik egy kőhají- 
tásnyira voltak tőle, segíteni akartak, de 
hogyan. Ez az ő játszmája volt. Egyedül, 
mint mindenki egyszer, szemtől szembe 
a pohárral, a meneküléssel, és a fáradt 
beleegyezéssel, amikor visszaadja ön
magát. Akkor nincsen más, csak a léte
zés maga, csak a színtiszta valóság. Ehje 
aser ehje.
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257. Km

KilometriK
szerkeszti H orváth E lőd B enjámin

K U L C S Á R  Á R P Á D címtelen

történelem
a történelem egy lefolyóarcú lotyó 
elnőtt fekete hajával lőzöng a felhőkarcolók 
árnyékában és a kukákba szüli porontyait

bőrébe savanyodottak jobb korok 
parfümjei
hajnalonta befolyik a szájába 
a szemfesték
úgy néz a felbukó napokba 
elszáradnak tapasztalása csápjai

fetisiszták az udvartartása 
vaginája öt méterre tartja őket 
s a szagot mindenhová követik

ha elbaktat a talponállók mellett 
a levesbe szállónak hajszálai 
vagy eldugaszolják a lefolyót

a biztonsági kamerák 
mint öreg állatok szempárjai 
a sötétből

azt álmodtam
hogy egy
vasszéken ülök és magam alá a
betonpadlóra vizelek
az orvosok macskákat hoznak
belenyalnak egyet a pisibe és
aztán megdöglenek
a legfiatalabb orvos eztán egy
csontvágófűrésszel gyorsan
fölnyiszálja a gerincemet
kiszabadulnak a lidércek onnan
és gerincvelő- és ondószínűek.
az alumíniumablaknak csapódnak
s mindannyian félreugranak az orvosok
ahogy a lidércek egyre vicsorgóbban
pattannak vissza
ülök a vasszéken és néha
belém karmol az egyikük
jobb lenne -  a picsába is -  visszaengedni őket
a gerincbe

ha az egész város 
a 3-400 000 
most mind üvöltene 
mintha agyagra hullott 
méhlepénybe kutyák 
tépnének bele éppen 
no ilyen női sikollyal 
akkor meghallanád? 
vagy megrezzenne egy sórög 
a tordai bánya mélyén? 
mindegy bárhogyan is 
én lennék a karmestere 
s nem venne akkor körül 
gégemetszettek csendje

migráció
a gyűrűn amely más világ jegye 
egyre vastagabb a szulfid-fekete 
a fűbe hullott apró gyémántoknak 
időtlen lesz a magánya

ez a tudás amitől szűnik az ismerős világ

szeretetünk rutin és 
szerelmünk menekültkérelem

esténként iszunk
és éjfélre megbicsaklik a villany
és beáll a közöny
a pupillák betöltik a szemgödröket

ilyen ez a város perifériáin 
az ammónia kicsapódik a bőrre 
némák laknak itt szavak nélkül hagyottak 
mondandó nélküliek

úgy hurcolják üszkös szerelmük 
mint félig megellett döglött borjaikat 
a szarvasok

nincs is rá hasonlat

K ulcsár Árpád: 1987-ben született Gyulakután. Jelenleg 
újságíró Kolozsváron.
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G O T H A  R O B E R T  M I L A N

S zá m a d ó

Sarkon fordult az idő, ahogy az előszobában megpillantottam. 
Hófehér volt, sima bőrén feketére tetovált hieroglifák.
Sok zéró és algoritmikus betűkkel retusálva 
mint egy Kassák Lajos vers, 
hol papírra másznak a szavak, 
életre kelnek, majd elgyalogolnak Kispárizsig.

Nr. 1 0 9 0 8 0 9
2014.12.4102

Amennyiben BANKI átutalással 
szeretné lefizetni ügynökeink...
(csak bátran)
Hosszú sor vár mindenkire, 
és mennyi idióta

VÁGY
ELÉGTÉTEL

K ÉN YTELEN SÉG
SZOLGA

Proud, of nothing S.r.l. 1989 óta

Legkésőbb január elsejéig kifizetendő, 
csak pár számba öltözött múltad tárolják, 
tudják ki vagy, egy kódszámba gyömöszölt test.

Ott vagy te is, kék farmeredben hordod a világot, 
ennél modernebb te sem lehetsz.

Fehér asztalterítőbe akad... 
földre hull a tiszta vászonba 
kapaszkodó gramofon, 
majd földet ér 
összetört lemezed.

Ne aggódj, a régmúlt 
már darabokban hever 
a parkettán.
Hozok egy másikat.

K olozsvárakozó
avagy úti metamorfózis

Elvégre az inkvizíció óta
semmi sem változott, csupán boltja
lett boltozottabb, fényesebb korszakunk Újbabilonja.
Egy elfelejtetT fekete-fehér vígjátékot közvetítenek:
Gazdagok Míg Meg Nem Halnak:
látszatra vizuális mennyország
(limited edition).
Individuális boszorkányhajsza az egész, 
míg saját neved kaparja magát az oldalra, 
s engedélyezett szabadságod éveit végszámlád igazolja.

G ram ofon

Ha az út balra fordul, 
s a bizonytalanság 
folyton irányt 
változtatna,
por és hamuval szennyezett 
vinii utcasávok dalaiban 
botladozna,

jogunkban áll feltételezni 
az ellentétek mivoltát, 
az évezredek óta ezerszer 
felhámozott piros almát.

Zongoraszó, Chopin, 
megnyugvás.
Lassan ébred a világ, mintha 
először és utoljára énekelnek: 
nemsokára ősz, tudod.

G otha R óbert M ilán: 1986-ban született Máramaros- 
szigeten. Nagyváradon szerzett diplomát germanisztika
anglisztika szakon. Jelenleg Kolozsváron él.

Teveállomás, hol futni kell a púpos után, 
és minden négylábú jószágon maratonszám 
lóg három helyen, nehogy eltévessze az 
ember, hogy melyik állat után kell szaladni.
Mert ha kidob a buszból a türelmetlenség, 
hol már THE BARTER MAN is megunta 
az életét, elhagyván a bakteri premisszát, 
akkor észre kell venni a párhuzamosság 
komikus jelenlétét egy kulturális sivatag 
kellős közepén. Még csapdosó púpostevén 
is hamarabb eljutni Kairóba, mint Kisbács 
indusztriális könyörtelen körzetébe.
Hisz Kafka már jó pár éve elérte a Kastélyt, 
megunta és hazament, Wolfis táncra perdült 
a világítótornyában, majd megunta és elröpült.
Ady Endrét is már utolérte volna a szifilisz.

Szürkébe öltöztetett apát lapátolt a Horeán.,* 
s az utcán, egymás után feszes sorban álló 
autókaraván várta, hogy véget érjen a nyár.
Mert megállt az idő, és vele együtt a türelem 
ordibált momentán jobb oldalról bal fülembe.
A sztráda nem kímél meg senkit ilyenkor,
Apolló naplopó, földet túró kőműveseit se.
Ki lennék én, egy tömegszállítót használó 
munkásegyén, ha nem venném tudomásul, 
és le se jegyzetelném, az aprólékos, 
exkluzív Grimm mesékben felfedezhető, 
szorgalmas, egy-decit-iszok-majd-bizony- 
Isten-dolgozni-fogok-mesefigurákat.
A ciklikusság közepette még a biciklisek 
is jobban tolták maguk alatt az földet.
Hát úgy adódott aznap reggel, hogy 
a Horeán kapott el egy nyári délután.

* Horea út -  átköltött kolozsvári utcanév (Nagy út / Ferenc József út), 
felejthetetlen városi monumentumokkal tele, többek közt kétoldali dali
ás emberek túrnak, fúrnak, gyúrnak, míg világ a világ, míg nyaralnak 
a verebek.
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VARGA SÁNDOR-GYÖRGY 
OnertaKormany OnaKormanye
-  Jó napot kívánok, K193/227. hivatali 

ügynökkel beszél. A Kormány 2017/223- 
as határozatának értelmében a beszél
getés felvételre, majd továbbításra ke
rül a Kormány Központi Adatelemző 
Egységéhez. Miben állhatok rendelkezé
sére?

-  Jó napot. Vásárlási kérelmet szeret
nék igényelni.

-  Igenis, Lutz úr. Bemondaná a fo
gyasztói kódját, kérem? Úgy tűnik, mo
bilprofilja nincs teljesen szinkronizálva a 
Központi Adatbázissal, vagy nem jelenik 
meg helyesen...

-  K621/1233.j.
-  Köszönjük. Kérelmét elfogadtuk. 

Jelentené kérem a várható végösszeget, 
a megfelelő adókulcsot és a várható ÁFA 
mennyiségét?

—112 egység, 63 alegység, 22%- 
os Központosított Általános Vásárlói 
Adókulcs, előjelentett ÁFA: 24 egység, 78 
alegység. Egyúttal kérelmezném, hogy a 
végösszeg eltérhessen az előrejelzettől.

-  Alul- vagy túlköltekezést szeretne
kérelmezni?

-  Nem vagyok benne biztos. Kétútit.
-  Várjon egy pillanatot, utána kell néz

zek... ebben a hónapban már kétszer ké
relmezett kétúti esztimálás-felülírást, 
úgyhogy ez most rendben lenne, azonban 
a folyó hónapban már nem lesz lehetősé
ge további felülírásokat kérvényezni az 
esztimált összegeket illetően. Jóvá hagy
ja?

-  Igen, köszönöm.
-  A Hivatal köszöni önnek. Fogyasztási 

kérelme engedélyezve és regisztrálva. 
Megkérném, újból hívjon, miután meg
történt a tranzakció, hogy a végső mobil 
tranzakciójelentést is regisztrálhassuk a 
Kormány Ádóvétek-ellenes Hivatalában.

-  Igenis, köszönöm.
-  A Kormány köszöni önnek. Viszont

hallásra.

-  Jó napot. Ön K193/227. hivatali ügy
nökkel beszél. Lutz úr, miben segíthetek?

-  A tranzakciót szeretném véglegesíte
ni és jelenteni.

-  Igenis, elismételné még egyszer a fo
gyasztói kódját?

-  K621/1233.j.
-  Szeretné, hogy informáljam a lépé

sekről, melyek által fogyasztói profilját 
szinkronizálhatjuk a Központi Adatbázis 
főegységével?

-  Megköszönném.
-  Sajnálom. Mint mondottam, a be

szélgetés felvételre kerül. Direkt kérdés
re csak igennel és nemmel fogadhatunk

el választ, a Kormány 2017/12a/12/c ha
tározatának következményeként.

-  Igen.

-  Köszönöm. Ahhoz, hogy profilja 
szinkronizálva legyen, a következő rö
vid lépéseket kell véghez vigye, érvényes 
csakis a következő sorrendben:

a) Menjen be a helyi Polgármesteri 
Hivatalba, internethasználati kérelmet 
benyújtani.

b) Ă nyomtatott kérelmet vigye el a 
Kormány Központi Kassza Egységéhez, 
és fizesse be a kérelmezett internethasz
nálatnak megfelelő összeget, a Kormány 
2018/axl2e, központosított internet- 
használatra vonatkozó rendeletének ér
telmében.

c) Regisztráljon a Központosított Fo
gyasztóvédelem titkárságán.

d) Az önhöz három napon belül postai 
úton eljuttatott Személyes Felhasználói 
Kulcs kíséretében látogassa meg a 
Központi Internetfelhasználói Irodát. 
Ott kérelmezze a DNS-szerverek időleges 
aktiválását az ön személyi számára, a 
Kormány 2018/21/163a33. IP-Domain di
namikus csatlakozás elbírálása alapján.

e) Lépjen fel a https//www.Onerta 
Kormany_OnaKormanye.com/index.html 
oldalára.

f) írja be a nevét, fogyasztói kódját, 
születési dátumát, lakcímét, személyi 
számát, központi biztosítási kódját és a 
Központi Fogyasztóvédelem titkársága 
által biztosított Személyes Felhasználói 
Kulcsot.

g) Miután ez megtörtént, az oldal 10 
kérdés alapján fogja konfirmálni az ön

igazi személyazonosságát. Negatív vá
lasz esetén a Személyes Felhasználói 
Kulcs érvénytelen lesz, a procedúrát pe
dig meg kell ismételni, de javasolt, hogy 
frissítse először emlékezetét a Kormány 
által jóváhagyott Központi Emléktárak 
egyikében.

h) Miután a szinkronizálás megtör
tént, menjen vissza a helyi Polgármesteri 
Hivatalhoz, nyugtázni a szinkronizáció 
sikerességét.

-  Szinkronizálás sikerét...
-  Elnézést, ön ezáltal a Kormány ál

tal k iírt Hivatalos Információ Ellátó 
Nyilatkozat módosítását kívánná elbí
rálásra juttatni? Ha gondolja, tájékoz
tatjuk az ehhez szükséges lépések meg
tételéről.

-  Nem, köszönöm. Csak a tranzakciót 
szeretném véglegesíteni jelenleg, a profi
lom majd szinkronizálom az első adandó 
munkaszüneti napon, jelenleg egy rande
vúra sietek, szóval csak fejezzük be a le
jelentést, legyen szíves.

-  A 2019/120.2dje rendelet értelmé
ben a Kormány korlátozta az olyan ese
mények számát, melyek a Központosított 
Demokratikus Elet Dekrétumának értel
mében az Ön személyi szabadságát ve
szélyezteti. Továbbá, az előbb említett 
dekrétum kimondja a házasság mint in
tézmény elavultságát, a kapcsolat mint 
létforma korlátozását, és a randevú mint 
szociális tevékenység számbeli határér
tékét, az individuális személyi szabadság 
prezerválásának értelmében.

-  Tudomásul vettem.
-  Szeretné, hogy lekérjem az ön rendel

kezésére álló randevúk és koituszok szá
mát folyó év fennmaradó részére?

-  Köszönöm, nem szükséges, a kérvény 
már el van fogadva, és tisztában vagyok 
a számadatokkal.

-  Mint előbb már értesítettük, a be
szélgetés felvételre kerül. Mint hivatali 
ügynök, szükséges konfirmáltatnom ön
nel a kérvényelfogadás regiszterszámát, 
esetleges későbbi ellenőrzés céljából.

-  192/ctus/rvous/2ac2d.
-  Köszönöm, kellemes estét kívánok. 

Vagy szeretne még mást is esetleg?
-  Igen, véglegesíteni a tranzakciót...
-  Hát persze, elnézést. A számlaszá

mot kérem.
-  2acdl223ab/112113
-  Remélem, tisztában van vele, hogy 

a Kisgazda Egység nem tartozik a 
Kormánnyal szerződésben álló vállalko
zások, alvállalkozások, kis- vagy nagy
méretű élelmiszer-ellátó egységek, kis
vagy nagykereskedések sorába, és csakis 
saját felelős...

-  Igen.
-  Kasszás nevét kérem.
-  Bíró Eszter.
-  Az ön nevét és fogyasztói kódját, ké

rem:
-  Lutz Ádám. K621/1233.j.
-  Igen, a szinkronizálás lehetőségéről 

már értesítettük. Bruttó összeget kérem.
-  112 egység, 63 alegység.
-  Gratulálok, Lutz Úr! Mint tökéle

tes esztimáló, az Ön nevét regisztráltuk 
a Központi Lottó Egységnél. Extra egy

Varga Sándor-György: 1989-ben született Nagyváradon. A kolozsvári Műszaki 
Egyetemen szerzett mesteri diplomát. Jelenleg Kolozsváron él.
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eséllyel pályázik az e havi 122963212 
egységes, 63 alegységes (Bruttó) nyere
ményre. Az Ön esélyeinek összege: 37.

-  Köszönöm.
-  Kérelmezné az alul és túlköltekezé- 

si kérvény hatályon kívül helyezését? A 
Kormány AF123/64.abl2j. határozatá
nak eredményeként ez évente 3 alkalom
mal igénybe vehető', ön folyó évben két
szer igényelte?

-  Igenis.
-  Direkt kérdésre, a Kormá...
-  Igen!
-  Igenis. ÁFA-kulcs megerősítését, ké

rem:
-  22% .
-  Sajnos kérnem kell a megfelelő ÁFA- 

kulcs teljes meg...
-  22%-os Központosított Általános 

Vásárlói Adókulcs.
-  Az ÁFA mennyiségét, kérem:
-  24 egység, 77 alegység...
-  Lutz úr, van egy kis probléma. 

A Kormány által előírt ÁFA és az ön 
által előjelentett ÁFA az előjelentett 
Bruttó összegre: 24 egység 78 alegység. 
1 alegységes kerekítési problémával ál
lunk szemben. Mindez elkerülhető lett 
volna, ha ön a Kormánnyal szerződés
ben álló vállalkozások, alvállalkozások, 
kis- vagy nagyméretű élelmiszer-ellátó 
egységek, kis- vagy nagykereskedések 
szolgáltatásait vagy javait veszi igény
be. A Kormány 2020/67.a.llc. hatá
rozatának értelmében ön egy évben 
12 alkalommal igénybe veheti, hogy a 
fennmaradó ÁFA-mennyiséget az ön 
Személyes Számlájáról írják le, a határo
zaton kívül eső vállalkozások, alvállalko
zások, kis- vagy nagyméretű élelmiszer 
ellátó egységek, kis- vagy nagykereske
dések kerekítési hibájának indoklásával. 
Kérelmezné esetleg?

-  Igen.
-  2 vagy 3 percbe telik, amíg utánané

zek, amennyiben ez még lehetséges az ön 
esetében folyó évben. Megkérem, tartsa a 
vonalat, hamarosan jelentkezem...

-  Rendben.
-  A mihamarabbi viszonthallásra!
-  Viszhall...

-  Halló?
-  Jó napot, Lutz úr. Ön K193/227. hiva

tali ügynökkel beszél. Mint már értesült 
róla, a beszélgetés felvételre kerül, majd 
továbbításra kerül a Kormány Központi 
Adatelemző egységéhez.

-  Igen.
-  Jó hírem van önnek, ebben az évben 

hétszer vette igénybe az ÁFA-kerekítési 
kérelmet, szeretné esetleg most is kérel
mezni?

-  Igen.
-  Köszönjük. Nettó összeget kérem.
-  89 egység 86 alegység.
-  Igenis. Az ön által jelentett Nettó 

összeg 1 alegységgel meghaladja a 
Kormány által előírtat. Persze, mindez 
az ÁFA kerekítési hibájának eredménye. 
Szeretné esetleg, hogy a Kormány bepe
relje az ellátó egységet, hogy az ön kérel

mezett veszteségét a Nettó összegből való 
átirattal fedezhesse?

-  Opciókat kérem.
-  A következő opciók állnak rendelke

zésére:
a) A Kormány pert indít az ön ne

vében az alulírott üzleti egység ellen. 
A per végső kimenetelének értelmé
ben a győztes fél igényt ta rt a túlfize
te tt összegre, míg a vesztes félnek áll
nia kell a per költségeit. Informálnom 
kell, az ehhez hasonló perek 93.37%- 
ban a fogyasztó javára eredményesek. A 
Kormány mindebben köztes félként van 
jelen, és nem vállal semmilyen felelőssé
get a perben.

b) Nem igényli a pert, ez esetben az ön 
vesztesége végleges, az ellátó egység pe
dig nyereségként könyveli el a fent emlí
tett összeget.

-  A második opciót kérem.
-  Igenis. Megkérném, az első adan

dó alkalomm al írjon alá egy névleges ki
egyezést az ellátó egységgel, a kétrendű 
év végi jövedelemelszámolást illetőleg.

-  Igen.
-  Most megkérném arra, sorban mond

ja be a nyugtán szereplő javakat, követ
kezőképp: név, fogyasztói kód, bruttó ösz- 
szeg.

-  Szkenne t képet elfogadnak esetleg?
-  A Kormány dinamikus audioelbírá

lásról szóló, 2021/55/13a.l. határozatá
nak értelmében, a 12 .1. paragrafus alap
ján, mely e szkennelt képek hamisítását 
írja körül, ez sajnos nem lehetséges. Az 
első terméket kérem.

-  Castle-le-Blanc, Couvét, XA63/12, 
68 egység, 67 alegység. Származási hely: 
Franciaország.

-  A 2022/68.x3. cikkely értelmében a 
külföldről származó szeszes italok ese
tében a származási terület és az import 
kód is szükséges.

-  Bordeaux, 361/77/12.
-  Köszönöm, következő terméket ké

rem.
-  Orbit, XA67/28, rágógumi. 8 egység, 

67 alegység.
-  Következőt kérem.
-  Safeplay 12es csomag, X69/97, 35 

egység 29 alegység.
-  Lutz úr, van egy kis probléma. Sajnos 

a SafePlay nem tartozik azon óvszer- 
brandek közé, melyeket a Kormány elfo
gadott volna a 2022/197/12/a3. Fogyasztói 
határozat alapján. Mindez persze elkerül
hető lett volna, ha ön egy, a Kormánnyal 
szerződésben álló vállalkozások, al
vállalkozások, kis- vagy nagymére
tű élelmiszer-ellátó egységek, kis- vagy 
nagykereskedések egyikében igényli a 
tranzakciót. A Kormány által, az ön sze
mélyi szabadsága prezerválásának érde
kében előírt márkák...

-  Opciókat kérek!
-  Az ön személyi szabadsága prezer

válásának érc ekében a követ...
-  Opciókat kérek!
-  Pillanat türelmet, Lutz úr, a 

Kormány 2016/99.a. rendeletének értel
mében az ön személyi szabadságát ille
tő ügyekben teljeskörűleg tájékoztatnom 
kell. Ergo, az ön személyi szabadsága

prezerválásának érdekében, a következő 
óvszermárkák egyikét igényelheti törvé
nyesen:

I) DuraDecibell
II) LeasureLou
III) LaLaDonna
IV) CrunchArouse
V) Nemzeti Óvszer

-  Szeretném sztornózni a tranzakció
kérelmet.

-  Az ezelőtt felvételre került hívás
ban Ön beleegyezését adta a tranzakció 
véglegesítésébe. Sajnos, emiatt a sztornó 
már nem lehetséges.

-  Akkor szeretném sztornózni az óv
szert a nyugtáról.

-  Ez normál esetben igényelhető, ha 
az alulírott javat 48 órán belül vissza
ju ttatja eredeti állapotában az ellátó 
egységhez egy, a Fogyasztó Felügyeleti 
Hivatal által jóváhagyott kérvény kísé
retében. Ez esetben ez sajnos nem lehet
séges, mivel a Kormány 2019/43/23/aj. 
Határozata értelmében egy olyan hasz
nálati cikkről van szó, mely az indivi
duális személyi szabadság és munkaerő 
prezerválására szolgál. Ezen cikkeket 
semmilyen esetben sem esedékes sztor
nózni, viszont át lehet váltani, ugyan
azon értékben egy, a Kormány által 
letesztelt és elfogadott márkára. A ha
tározat értelmében 12 órán belül visz- 
sza kell szolgáltatni a használati cik
ket egy, a Kormány által jóvá hagyott 
kérv...

-  Na hagyjuk a francba. Menjenek a 
francba ... mind! ...

-  Uram? Lutz Úr?

-  Tiszteletem, Felügyelő. K193/227. hi
vatali ügynök szabadságsértő jelentésére 
kér engedélyt.

-  Jelentés engedélyezve.
-  Neve: Lutz Ádám. Fogyasztói kód: 

K621/1233.j. Áthágások:
I) A Kormány által felvételre kerülő 

beszélgetés illetéktelen megszakítása
II) A Kormány 2019/43/23/aj. Határo

zatának figyelmen kívül hagyása
III) Tranzakció véglegesítésének ille

téktelen megszakítása.
-  Igen, még?
-AKormány 2016/1245c.l9. rendeleté

nek értelmében K193/227. hivatali ügy
nök a delikvens 30 napos elzárását, to
vábbá 85 egység pénzbírság kiállítását 
kérelmezi.

-  Köszönöm ügynök, a delikvens hol
nap értesül a vádpontokról. Kellemes dél
utánt!

-  Uram, mivel a delikvens saját in
dividuális személyi szabadságára ve
szélyesnek bizonyult, K193/227. hivata
li ügynök kérelmezné azonnali őrizetbe 
vételét.

-  Saját felelősségre, ügynök?
-  Igen, Uram.
-  Rendben, legyen...
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ELENA VLĂDĂREANU

é le tté r

nem szeretem a verset.
nem szeretem a disznóhúst.
nem vagyok elégedett munkahelyemmel
életemmel
szeretőmmel.
nincs életreményem
nincsenek jövőbeli terveim.
nem akarok házat
nem akarok autót
nem akarok gyerekeket
nem lelkesedem.
nem vágyom életre szóló barátokra 
nem vágyom egzotikus utazásokra 
nem akarok megmaradni az emlékezetetekben, 
nem szeretem a verset.
nem teszek semmit abból amihez nincs kedvem, 
nem érdekel ha és amikor megsértelek 
nem támogatom a szociális programokat 
nem megyek szavazni 
nem félek a haláltól.
nem adok egy lyukas garast a csövesek életére.
nem adok egy lyukas garast életemre.
és általában nem szeretem
és nem vágyom semmire.
csak egy térre amiben halljam magam
ahogy belélegzem és kilélegzem. ennyi.

Give m e can cer

a rádiónál ahol a második munkahelyem van, 
kéthetente meghal valaki rákban, 
a kapunál látom a fényképét, fekete szalag szeli át, 
egy kis kávéasztalon van elhelyezve előtte némi virággal, 
egy csokor sárga szalmavirág, ugyanaz minden fénykép előtt, 
mindig ott van az a pár ember, aki egy halottra emlékezik, 
elégtétellel mondogatják egymásnak, mint amikor valamely 
sejtésed beigazolódik: „rák !” ezt halk felszisszenés

és fejcsóválás követi.
az elhunytak négyötöde rákos volt.
mell. prosztata, agydaganat, vastagbél, tüdő. gége. cirózis. 
leukémia, ami nem egy indusztriális rockbanda neve. 
minimalista masnikat gyűjtök, piros színűek,

megannyi alapítványtól
akik a megelőzéssel foglalkoznak. Give me cancer!
Úgy öt évvel ezelőtt megdagadt pár idegcsomóm.
Az orvos szerint választhattam rák és aids között.
AIDS. rövidített ADIDAS.
Nem jöttem rá melyik lehet rosszabb, 
ötször láttam a philadelphia-t 
és az AIDS kezdett nagyon stylish-na& tűnni, 
de ez azt feltételezné, hogy bevalljam,
több partnerrel létesítettem szexuális kapcsolatot, védekezés nélkül, 
visszatértem a rákhoz.
az amerikai kutatók éjt-nappallá téve dolgoznak 
a lehetséges ellenszer megtalálásán.
a romániai tévécsatornák időnként televíziós adakozó műsorokat

szerveznek,
hogy pénzt gyűjtsenek valami kisebb vagy nagyobb celeb

megmentésére.
ez a végére összegyűlt pénzösszegből derül ki.

Elenena V lădăreanu  1981-ben született a Konstanca me
gyei Medgidián. A bukaresti egyetem bölcsészkarának el
végzése után újságíróként dolgozott több bukaresti napi
lapnál, 2006 óta a Román Rádió Jelen idó' (Timpul prezent) 
című kulturális műsorának szerkesztője. Napjainkig öt ver
seskötete jelent meg. Verseit angol, francia, német, albán, 
cseh, svéd, horvát, magyar és bolgár nyelvekre fordították.

a glossy magazinok megtanítanak hogyan tapogassam a mellem 
rögtön menstruáció után
és évente egyszer végezzek papanikolau tesztet az esetleges 
méhnyakrák kimutatása érdekében.
„ hosszú és nehéz szenvedés után” -  ez rákot jelent.
„borotvált fej” -  ez kemoterápiát jelent és a kemoterápia

rákot jelent.
a rák nem verstéma, és úgy általában nem téma. 
még ha delete-eí is nyomok, ő mégis itt marad.

I  n eed  you , osam a

meguntam brad pitt-et és angelina jolie-t és a zöldségnevű
gyermekeiket, háromszínű mint a csokoládékrém:
három szín egyetlen üvegben!
vágyom osama bin laden után. hol van osama?
miért nem látom már derékig érő hegyes szakállát
egy adón sem
a fejére tekert koszos fehér kendőjét?
hol vannak a netről vagy az al-jazzera-ról átvett képsorok
amiken osama beállítja a kamerát, attakra hivatkozik
és a kezükre jutott brit állampolgárért
mit tudom én mit kér?
életem legizgalmasabb pillanatai voltak, mikor 
belerepültek az ikertornyokba és amikor elrabolták azt a 
három szerencsétlen románt Irakban.
szeptember 11-én a szerkesztőségben voltam egy plevnei utcai

épületben
ami ahányszor csak esett, úgy tűnt ránk omlik.
a tévé fejünk felett lógott, és mi
az egyetlen számítógépen amin net volt az irodában
nostradamus strófáit nyomtattuk ki amiben
valami tornyok felégetéséről hablatyolt.
amikor elrabolták azt a három román újságírót
akikről az ördög sem hallott
feldobtuk az érmét: ez komoly/vagy szívatás
egy másik szerkesztőségben, korszerű felszereléssel, központi helyen.
kollegáim azt mondták szívatás, én azt szerettem volna hinni
hogy komoly.
az egyetem térre is kimentem, ahol marie-jeanne megfakult arcát 
ábrázoló posztert tartottam 
amin azt írta „szabadítsátok ki!”
kegyetlen túsztartók variánsában reménykedtem, akik 
lefilmezik lefejezésüket
aztán megosztják neten vagy elküldik a romániai
szerkesztőségeknek.
adjatok adrenalint!
mi olyan izgalmas angelina hasában
amiről kilenc hónapja tudjuk, hogy ikreket hord?
tiszta adrenalint akarok, nem marc jacobs vagy
vera wang-be csomagoltat.
erőtlen térdeket akarok és szaggatott lélegzést
hideg verítéket akarok & percenként 180 szívverést
osama I need you!

KIRÁLY ZOLTÁN fordításai
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POMOGÁTS BÉLA

Történelmi sors és 
történelm i feladat. 
Magyarok kisebbségben
Ismeret és tapasztalat
Sohasem éltem át a kisebbségi sors ki

hívásait és megpróbáltatásait, igaz, éle
tem nagy részében hazám közéletében 
érezhettem magam kisebbségben (vagy
is inkább egy némaságra ítélt többséghez 
tartozónak), hiszen ifjúkoromtól egészen 
ötvenöt esztendős koromig olyan politikai 
rendszerben kényszerültem élni, amely 
mindig idegen (és nem egyszer ellensé
ges) volt számomra és igazából csak az 
1989-es történelmi változások után érez
hettem teljes jogú polgárnak magamat. 
A kisebbségi sors mibenlétéről azonban 
vannak ismereteim, minthogy munkám 
nagy része a kisebbségi, mindenekelőtt 
az erdélyi magyar irodalom történetével 
és jelenkori életével hozott szoros kap
csolatba, és ha gondolatban összerakom 
azokat a hónapokat, amelyeket szemé
lyesen is a kisebbségi magyarok között 
töltöttem, valószínűleg egy esztendőnél 
jóval több időről kellene számot adnom. 
Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, 
Pozsony, Kassa, Szabadka, Újvidék, 
Beregszász és Ungvár ugyanolyan ré
sze lett az életemnek, mint Budapest, 
Szeged, Pécs és Debrecen. Ismerem eze
ket a városokat, számtalan barátom, is
merősöm él falaik között (vagy nyugszik 
már temetőikben), és nem hiszem, hogy 
zavarba jönnék, ha valami varázslat foly
tán egy éjszaka közepén kellene útirányt 
keresnem a jól ismert utcákon, az isme
rős épületek között.

A kisebbségi sors kihívásait és ta 
pasztalatait mindazonáltal csupán ba
ráti beszámolókból és könyvekből, iro
dalmi, történelmi, szociológiai művekből 
ismerem. Elég jól ismerem, és számom
ra kitüntető volt az, ha egy kolozsvári, 
székelyudvarhelyi, kassai újonnan meg
ismert polgár megkérdezte tőlem, hogy 
ugye, te is erdélyi vagy felvidéki vagy. 
Egyik sem vagyok, csak éppen ismerem 
valamennyire a kisebbségi helyzet po
litikai, kulturális, emberi következmé
nyeit: a szépirodalomból, a történelem- 
és társadalomtudományi beszámolókból 
és persze közvetlen élmények nyomán. 
Kisebbségiként élni sohasem lehetett 
gondtalanul, és ez a trianoni békeszer
ződés után kisebbségi sorsba került ma
gyarok számára nem egyszerűen gondo
kat, hanem gyötrelmeket, mindennapi 
megpróbáltatásokat és nem egy alka
lommal a hűség próbáit jelentette. Egész 
könyvtárat lehet összeállítani azokból 
az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vaj
dasági magyar irodalmi és publiciszti
kai művekből, amelyek a kisebbségi sors 
súlyos következményeiről, keserves ta
pasztalatairól számolnak be. Az erdélyi

Tamási Áron, Sütő András, a felvidéki 
Fábry Zoltán és Dobos László, a kárpát
aljai Kovács Vilmos, a vajdasági Herceg 
János és Gion Nándor műveire hivat- 
kozhatom. A kisebbségi helyzetben élő 
magyarság életéről, megpróbáltatásai
ról, törekvéseiről valóban egy nagyobb 
könyvtárat megtöltő irodalom ad képet, 
talán javasolhatom is, hogy a leginkább 
jellegzetes és informatív írásokból egy
szer össze kellene állítani egy szöveg- 
gyűjteményt.

M agunk revíziója
Kisebbségben élni: egyszerre volt ke

serves tapasztalat és morális emelkedett
séget kívánó kihívás. Talán elegendő, ha 
a neves erdélyi íróra és református egy
házi személyiségre: Makkai Sándorra hi
vatkozom. Két beszédes és úgyszólván az 
egymással vitatkozó közösségi életstraté
giákat szimbolizáló személyes publiciszti
kai írására gondolok. Az első a kisebbségi 
sors elviselésének erkölcsi méltóságáról, 
a második ennek a sorsnak az elviselhe- 
tetlenségéről beszél. Az 1931-es Magunk 
revíziója című előadásában az erdélyi ma
gyar református egyház püspöke arról a 
morális emelkedettségről beszélt, ame
lyet a kisebbségi léthelyzet megkövetel, 
amelyhez a kisebbségi közéletnek iga
zodnia kellene. Különben a teljes erdélyi 
magyar közéletnek és persze különösen 
az irodalomnak (olyan mesterekre gon
dolok, mint Bánffy Miklós, Kós Károly, 
Szentimrei Jenő, Kuncz Aladár, Tamási 
Áron és Nyíró' József) az volt a meggyő
ződése, hogy a kisebbségi sorssal morá
lis megtisztulásnak és emelkedettség
nek kell együttjárnia -  máskülönben ez a 
sors alig elviselhető.

Makkai Sándor szóbanforgó írásában 
először a nemzetiségi illúziókat, a világ
háború előtti korból átmentett „hamis tu
datot” vetette el: „Tizenkét esztendei ki
sebbségi sors és élet immár elegendő 
kellett hogy legyen annak a kötelesség
nek a meglátására: az erdélyi magyarság
nak revízió alá kell vennie életének alap
vető kérdéseit. Az erdélyi magyarságnak 
számolnia kell a tényekkel, amelyek sors
döntő hatalommal léptek az életébe. Az 
erdélyi magyarságnak, hogy életben ma
radhasson, az élet igazságára és ehhez 
az igazsághoz való engedelmes alkal
mazkodásra van szüksége.” A nemzeti
ségi önvizsgálatnak, a püspök meggyőző
dése szerint, éppen ennek következtében 
a történelmi valóságból kell kiindulnia. 
„Mi -  folytatódott Makkai gondolatme
nete -  Románia polgáraivá lettünk; en
nek az országnak törvényei és törvényes

rendje a mi életünk meghatározója lett. 
Mi ennek a rendnek a kereteiben, ezekbe 
beilleszkedve kell hogy magyarságunkat 
megtartsuk, nem mások ellen, hanem a 
magunk öröklött lelki és szellemi egyéni
ségének békés és munkás érvényesítése 
érdekében.” Ezek a közösségi érdekek te
szik szükségessé a nemzetiségi önvizsgá
latot és önrevíziót. Makkai szerint az er
délyi (romániai) magyarságnak felül kell 
vizsgálnia a múltról vallott felfogását és 
el kell vetnie örökölt illúzióit, a közösségi 
tudatnak meg kell újulnia, a romantikus 
szemléletet kritikai szemléletnek kell fel
váltania.

A nemzetiségi egységet, ugyancsak 
Makkai meggyőződése értelmében a gon
dolkodás és az érzés egységére kell ala
pozni, vagyis azt az intézményes közös
séget, amelyet korábban az állam, a jog 
és a politika fogott össze, a kulturális és 
erkölcsi erők kohéziójában születő „lel
ki nemzetnek” kell felváltania. „Ez a lel
ki nemzet -  állapította meg Makkai -  
konkretizálódik számunkra a magyar 
múlt nagy személyiségeinek gondolkozá
sában, alkotásaiban, jellemében és a ma
gyar szellem műveiben, a tudomány, iro
dalom, művészet, erkölcsi eszmények, 
életbölcsesség és szokás területén. Az így 
konkretizált nemzet lelki valóság, de va
lóság; élő, ható, formáló, nevelő hatalom. 
Együttesen egy sajátos lelkűiét, jellem és 
élet valósága, mely örökre egybefűzi azo
kat, akik ennek a Géniusznak szülöttei 
és neveltjei. Ez a lelki egység: közös gon
dolkozást, életfelfogást és életgyakorla
tot teremt, melyet az anyanyelv egysége 
megörökít, kifejez, hirdet, véd és megerő
sít.”

Az, amit Makkai Sándor előbb idé
zett írásában kifejtett, az erdélyi magyar 
közéletben (és mindenekelőtt a kulturá
lis életben, kivált az irodalom életében) 
példamutatóan érvényesült. Az az erdé
lyi magyar irodalom, amely a marosvécsi 
írótalálkozókon, az Erdélyi Helikon és 
a Pásztortűz című folyóiratokban, az 
Erdélyi Szépmíves Céh kiadványaiban 
megszületett, ehhez a nemes: a magyar 
tradíciókra támaszkodó, modern nemzet
eszméhez és a huszadik század első felé
ben (a magyar társadalomban és kultú
rában is érvényesülő) modern protestáns 
és katolikus gondolkodáshoz igazodott. 
Kétségtelen, hogy annak az eszmeiség
nek, amely az erdélyi magyarság közös
ségi helytállását (és megmaradását) se
gítette, Makkai Sándor volt az egyik 
megalapozója, mondhatnám így is: „ideo
lógusa”. És persze mellette Kós Károly és 
Reményik Sándor, Kuncz Aladár és Ligeti 
Ernő, Nyíró' József és Tamási Áron -  az 
erdélyi magyar helytállás és az ezt támo
gató „erdélyi gondolat” (a transzilvánista 
„ideológia”) kialakítói és apostolai.

Nem lehet
Azonban szomorú módon az, ami 

Trianon után egy évtizeddel még mozgó
sító, mi több, lelkesítő szellemi erőként

» > »  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról

hatott, az a harmincas évek igen keser
ves kisebbségi tapasztalatai következ
tében jóformán elveszítette hatékony
ságát és erejét. Az 1918-1919-es román 
megszállás és a trianoni tragédia után 
igen sokan tértek haza Budapestről er
délyi szülőföldjükre, hogy csak két so
katmondó nevet említsek: Kós Károly 
és Kuncz Aladár, azzal a nemes elha
tározással, hogy bajba jutott népük se
gítségére legyenek. Ez a „repatriálás” 
a harmincas évekre szinte megszűnt, 
sőt visszájára fordult, mindenekelőtt 
a romániai kisebbségi politika kímé
letlensége következtében. Ekkor tele
pedett át Magyarországra (korábban) 
Áprily Lajos, (később) Bartalis János — 
mindketten az erdélyi magyar irodalom 
„emblematikus” személyiségei voltak. 
És persze akkor is és a későbbiekben is 
igen sokan követték példájukat, az er
délyi magyar irodalom igen sok jeles al
kotó egyénisége (közöttük Tamási Áron 
is) úgy érezte, hogy ha el akarja kerül
ni az üldöztetést, Magyarországon kell 
otthont keresnie. Áprily „repatriálása” 
annak idején valósággal sokkolta az er
délyi magyar közvéleményt, és talán 
még ennél is nagyobb elkeseredést oko
zott az, hogy 1936-ban Makkai Sándor 
is bejelentette, elhagyja szülőföldjét és 
Magyarországra költözik.

Az erdélyi református egyház távozó 
püspöke Nem lehet című írásában tá r
ta  fel áttelepülésének magyarázatát. A 
mostoha kisebbségi viszonyokat okol
ta mindenekelőtt: „nem tudom elkép
zelni -  fejtette ki -  a kisebbségi életnek 
semmiféle emberhez méltó elrendezé
sét, mert magát a kisebbségi »kategó
riát« tartom  emberhez méltatlannak 
és lelkileg lehetetlennek”. „Nem azt je
lenti ez -  folytatta - , hogy a kisebbsé
gi magyarság máról holnapra eltüntet
hető vagy beolvasztható lenne, hiszen

szolgasorsban, lefokozott életformák kö
zött hosszú időkig el lehet tengődni, de 
nem lehet fejlődőképes nemzeti életet 
élni, ez pedig az új Európában annyit 
jelent, hogy nem lehet embernek len
ni. [...] Az a tény, hogy az illető ország 
közügyéiből a kisebbségi kiszorítta- 
tik, önmagában nézve talán nem jelen
tene veszteséget, de ennek szükségsze
rű  következménye lesz az, hogy a maga 
életének közügye elszürkül, saját belső 
társadalm ában keletkeznek, önhibáján 
kívül, lekicsinyített szempontok és ki
csinyes érdekellentétek. Áz összeszorí
tott élet fülledtségében az ítélkezési és 
értékelési szempontok lassan eltörpül
nek.” E szorongató gondok láttán vonta 
le végső következtetését: „A kisebbségi 
sors nem politikai lehetetlenség, vagy 
legalábbis nemcsak az, hanem erkölcsi 
lehetetlenség.”

Nem kívánom itt ismertetni azt 
az igen keserű érzéseket is kifejezés
re juttató visszhangot, amely Makkai 
Sándor bejelentését követte. A többi kö
zött Reményik Sándor és Tamási Áron 
is kifejtette véleményét, az utóbbi vé
lekedésből szeretnék idézni, minthogy 
miközben Tamási Áron megrovó han
gon beszél barátjának és eszmetársá
nak szomorú döntéséről, megérteni is 
próbálja, és főként figyelmeztető jelnek 
látja, amely arra int, hogy a szülőföld 
iránt szilárdabb elkötelezettséget kell 
kialakítani. A következőkben idézem 
Tamási Áron szövegét: „Makkai »Nem 
lehet« c. cikke is, mely hasznos hullá
mokat vert, nem azért volt elhibázott, 
mintha az emberi eszmény szempont
jából nem lett volna igaza. Elhibázott 
volt azért, mert egyéni hangulat és kö
zülünk kiemelkedett idegállapot szül
te. Egyéni hang volt, aminthogy távo
zása is egyéni cselekedet volt. Égyiket 
sem töltötte meg, a maga törvénysze
rű  és földízű elemi erejével, a közössé
gi életösztön.”

Ezt követve az erdélyi magyar élet
ösztön fenntartásának és megerősítésé
nek fontosságára figyelmeztetett, majd, 
ahogy írta, ez a hagyományos életösztön 
„megjelöli a tetőt, amely alatt mindnyá
junknak meg kell húzódnunk. Nem csil
lagos ég ez a tető, hanem ezeresztendős 
magyar boltozat, mely viharral és villá
mokkal éppen úgy teli volt sokszor, mint 
szivárvánnyal. Ne mondják, hogy keve
sen vagyunk, mert élőkben is érték és 
erő az a tömeg, amely nyelvben és érzés
ben magyarnak vallja ezen a földön ma
gát. De a halottaink, akik e földön bár
hogyan éltek és bármiért éltek: azok is 
mind bennünk és közöttünk vannak! Jó 
érezni és az érzés bizonyosságán tudni, 
hogy mindnyájan egyek vagyunk ebben 
a vezérlő gondolatban. S ha érezzük és 
valljuk ezt, abban a pillanatban hűség
re kötelez közösségi életünkkel szem
ben, s hűségre kötelez történelmünk
re vonatkozólag s mindazokat illetőleg, 
akik ezen a földön az anyanyelv szent 
jogáért és a népek építő békességéért 
küzdöttek.

Távozás és m aradás
Hosszasan idéztem Tamási Áront, 

ahogy az előbbiekben Makkai Sándort 
is, tulajdonképpen annak illusztrálásá
ra, hogy a távozásnak és a maradásnak 
egyaránt voltak (és vannak) indítékai 
és morális, de talán leginkább szemé
lyes érvei. (Hasonló helyzetekkel talál
koztam az ötvenhatos forradalom leve
rése után, midőn egyetemi kollégáim és 
személyes barátaim közül igen sokan vá
lasztották az emigrációt, vagy Erdélyben 
a romániai diktatúra utolsó évtizedében, 
midőn számos magyar író költözött át 
Magyarországra. 1956 végén nekem is át 
kellett élnem a távozás és az itthon-ma- 
radás dilemmáját, életemnek egy keser
ves időszaka volt ez, végül is maradtam, 
és csak időnként bántam meg döntése
met.) Mindenesetre az a dilemma, amely- 
lyel a harmincas évek végén Makkai 
Sándornak és a későbbiekben: 1944-ben 
ugyancsak Budapestre áttelepülő Tamási 
Áronnak meg kellett küzdenie, a magyar 
történelem régi emberi, morális konflik
tusai közé tartozik. Számos erdélyi ba
rátom van, aki ebben a dilemmában a 
harmincas évek végének Tamási Áronja 
mellett, végül a negyvenes évek közepé
nek Tamási Áronja mellett sorakozott fel.

Ebben a kérdésben, mi, magyaror
szágiak, véleményem szerint, nem dönt
hetünk, azt azonban mindenképpen ki 
szeretném mondani, hogy irodalmunk, 
meggyőződésem szerint, határozottabb 
felelősségtudattal szolgálta a magyarság 
érdekeit, mint a mindenkori politikai ve
zetés, amely hol a maga teljességgel meg
alapozatlan vágyainak, hol magát idegen 
nagyhatalmak érdekeinek alárendelve 
irányította az ország és a nemzet sorsát 
-  nem egy alkalommal a végzetes tragé
diák felé.

E lőadás a Tokaji író táb orb an  2015. 
au gu sztu s 13-án.
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DIMÉNYH. ÁRPÁD NYILAS ATILLA

szabózsuzsa
az arca és bőre is kisimult a vágytól mint aki leomlani 
készül fűre gyűrt lepedőre sóhajai testmeleg párájával 
szörcsögött a nyakamba a közös zuhanyzó cementjére 
fektetett farácson ráírta titkos mintáit lágy húsára a víztől 
fényes remegő' buborékra hangja nem tudott kiröppenni 
szétszaladt lehorzsolt falakon és plafonon majd velünk 
bucskázott vissza egyensúlyozott a testrészeken nem 
beszéltünk akkor sem mikor a tetőtér félrehúzott deszkái 
mögül rezsótestű purdék ordibáltak alá cseppekben hűlt 
ki a hátunkon a víz a szánk és a színek velünk együtt 
szöktek ki a belülről zárt fürdőből ahogy én másnap 
előle mintha a fürdővíz föle hámlott volna habot rakott 
csillagtej-ontó keblére megfeszült majd lecsúszott a 
melltartó zsinórja a strandolok szilaj hullámverésében 
sós víztől pirosló elrágott ajakán szó nem buggyant ki 
csak orrán a penészzöld takony

nők a versből
„a nőket kikről a verseket írjuk 
nem ismerjük.”
(Zalán Tibor)

...és azokat sem, akiknek a verset írjuk, 
látni viszont látjuk őket. 
és elhitetik velünk, hogy szépek, 
kivétel nélkül, még azok is, 
akik szándékosan kerülik az első sorokat, 
mert szerényt játszani még szebb.

szépek, kicsit csücsöri felső ajkakkal, 
égőpiros, mint a cukrozott málnás üdítő, 
vastag combú babák, viaszos-puhák, 
kopár tűzfalaknak szorítva elringatnak.

peckesen jár mind, akár egy pincérlány. 
és lángoló ruhában, alatta hullámzó 
dombok, termékenység-tó, ezer szálon futó erek. 
hajfonatuk korbács az éjben, 
máskor arany süt fürtjeikben.
főleg, mikor a kelő napban hajtják félre fakó fejüket.

Málik Roland-emlékblokk
(„Az ékesszólásról” tételei)

I.
Ne rakjunk fejére szarvakat,
lába se legyen csámpás,
szemöldöke se görbüljön diabolikus ívekben,
csak legyen a homlokára írva,
hogy nincs köze senkihez.

II.
Az ördög, ha rokonszenves is, 
attól még mindig ördög.
Mit mondjak még az ördögről?
Azt nem mondhatom, hogy ő... 
illetve mondhatom, de minek.

III.
Ma van egy éve, hogy utoljára láttalak, 
legalábbis élőben. Nyúzottnak, 
kicsit hajszoltnak tűntél föl, 
és nem mondom, hogy halál-, de szagod volt. 
Frontra. Mi tagadás, halálba indulónak.

IV.
látjuk őket, ahogy minket hallgatva, olvasva őrzik csendjüket, 
és sejtjük, hogy mind valami mocskos sóvárgást 
hordoz a lába között, olyant amilyent 
csak közvécék falára írnak vagy rajzolnak, 
s ettől még szebbek lesznek.
sóhajuk a légbe száll és sóhajuk után tempózó nyári ruhák, 
melltartók, combfixek és körömcipők.
megmutatják barnára sült lábszárukat, apró, hetyke mellüket: 
mi vagyunk a nők kiknek a verseket írjátok,

a bugyi alatt olyanok, mintha akárki, 
mint azok, akikről írtok, 
a háziasszonyokká, anyákká fonnyadok, 
akiknek kicsinyek éltek a tején, 
de combunk töve fehérebben világít, 
és csuda puhák tudunk lenni, 
amikor hintáztat a vágy. 
kert vagyunk,
férfinak gyógyfüvet, nyugtatót termő.

nyers, piros hús vagyunk, mint az alkonyat,
melyben elmentek a hintázó farú büszke nőkkel
hogy velük legyetek örökké boldogtalanok.
nekünk marad meztelen, kiizzadt, szétszeretett trópusod,
besüpped mellettünk az ágyba,
általuk a miénk vagy.

mert a nők, akiknek a verset írjuk 
és azok is, akikről írjuk, 
ismernek bennünket.

Téblábolni egy filmszínház előterében. 
Várakozni, mint kamaszkoromban. 
Belesüppedni a mozihangulatba, 
a kávéillatú jóba, majd a kietlenbe, 
és azért sem telefonálni.

V.
Jaj bácsi, bácsi, 
istenem!
Jó, de végül is
nem haragszom önre,
és én se voltam másmilyen.

VI.
Mennyi kacat van az ember elméjében! 
Fontos dolgokra meg nem emlékszünk. 
Nem arra emlékszünk, amire akarunk. 
Az emlékezés nem erkölcsi kérdés.
Az elhallgatás talán már inkább.

VII.
A búcsúajándék-regényt olvasva 
eszembe jut, hogy tőle kaptam, 
az ő hangján kezdem hallani, 
mélyebb értelműnek tűnik föl, 
tetszetősebbnek, és ugyanez többször.

Jegyzet:
Az I. Kosztolányi-idézet
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Mihez van képünk?
Nos, nem olyasmire gondolok, hogy ha 

például egy ilyen mondattal ébredek zú
gó fejemben: „immár kispárnám rózsa
csokrai között is koszlott farkasok le
selkednek”, akkor, ha hozzákapirgálok 
néhány változatot, máris vihetem be egy 
szerkesztőségbe, a költészet legújabb 
sarjadványa gyanánt; és milyen érdekes: 
„arcosság” nincsen, van viszont „arcát
lanság” és a nagyon különböző' „arctalan
ság”; utóbbi kifejezéstelenséget, egyéni
séghiányt, jellegtelenséget közöl.

Nem is esik jól elhinnem azt, amit szó
táram állít: hogy az arc szó az orr és a 
száj összetétele lenne, még az ószibériai 
korszakunkból. A tudomány szerint azért 
van annyiféle arca az embereknek, hogy 
az egymáshoz tartozókat meg lehessen 
különböztetni az idegenektől. Ez is vitat
ható azonban: mert vanak családon belül 
is „elkülönülő” arcok, és előfordul, más
kor, hogy ugyanaz az arc hihetetlen mesz- 
szeségekbó'l tekint ránk! Például, mindig 
megizzad a tenyerem, ha a képernyó'n az 
Erdogán nevű török politikust látom, tö
kéletesen olyan, mint egykori tanítóm a 
vásárhelyi elemiben, akit nagyon kedvel
tem, mégis, 1939-ben megmagyarázha
tatlanul összevesztünk. Még volt legalább 
tíz ilyen esetem. Egyet valaha meg is ír
tam. Egy német világtörténeti kézikönyv 
előszavának végén egy sziú indián törzs
főnök arcképe látható. Papírkivágással 
letakartam a fejdíszt, a tolikoronát és 
íme, Nagy István kolozsvári „szélsőbalol
dali” író nézett rám. Nemcsak a vonásai 
voltak azonosak, hanem a rajtuk mintegy 
kirobbanni készülő indulatok is!

A napokban hallottam a televízióban 
egy előadást, miszerint a hatmilliárd 
embernek ugyanannyiféle arca van! Ez 
ugyan valószínűtlen! Ezért inkább hin
ne az ember annak a véleménynek, hogy 
csak mintegy öt-hat millió arc létezik — 
és létezett valaha is —, és mindegyikből 
„készült” úgy egy-két ezer darab! Ám ez 
akkor is felesleges pazarlás! Az állatok 
számtalan hasonló, sőt egyforma pofa kö
zül is messziről meg tudják különböztet
ni egymást, szaglás és valami rejtélye
sebb dolog által?

Szerintem inkább a harc szóhoz le
het az arcnak köze! Az ember az arcával 
nemcsak hív, csábít, kedveskedik, biztat, 
hanem fenyeget, riaszt, rémít is! E felté
telezést megtámogatja az a körülmény is, 
hogy a kép szó a régi nyelvben -  valami
lyen szúró fegyvert is jelent, dárdát -  oly
kor éppenséggel tőrt! PERSZE, a nyel
vész ilyenkor vigyorogva kezd előtálalni 
szláv és török szavakat, pl. a kopja állító
lagos eredetijét — és eszébe sem jut, hogy 
a kúphoz hangtanilag közelálló csáp (pl. a 
háztető csúpja) hegyes dolgot jelent, a csí
pés is szúrásélménnyel jár; pl. a darázs
csípés, és ott a csáp és a csép: hosszú he
gyes dolgok! Az egytagú szavak szokásos 
megfordíthatósága szerint a hők (bika), 
és hogy (kijbukkan valami valahonnan! 
Szóval nincs szükség délnyugati szláv se
gítségre.

Na és az arc: „a lélek tükre”... Elte
kintve attól, hogy a tükörrel el lehet va
kítani az ellenséget (ugye, az ókorban 
állítólag hadihajókat is gyújtottak fel 
tükrökkel), az arc legalább annyira har
ci eszköz, mint a pajzson lévő címerkép 
vagy jelvény. Ijeszt és -  vonz!

Az arc a lélek tüköré -  de melyi
ké? Melyik léleké? Nemcsak az ősi kí
nai bölcselet tudta úgy, hogy van egy 
magasabbrendű, „éteribb?” lélek és egy 
„közönségesebb”. Az óegyiptomi vallá
si képzetek és hiedelmek szerint három
féle lélek lakozik bennünk. Az első a KA, 
amely az ember halálakor visszatér az 
egyetemes világszellembe, mert annak 
a része. Kerényi azt írja, a görögök hi
te szerint a lányokban is lakozik valami 
isteni)bb) lélekféle, ami azonban visszatér 
a magasabbrendűség világába, amikor a 
lány asszonnyá változik! (Lásd: Koré). És 
akkor van az egyéni, saját („privát”) lélek, 
de az is két részből áll: hu és bá. Az egyik 
ott kísért (tengődik?) a sír vagy a halott 
körül, a másikat leviszik elszámoltatás vé
gett az Alvilágba. (A pokolba?) Hogy meny
nyire élők ezek a hiedelmek, arra jellemző 
az a mesei fordulat, hogy a szegényember, 
amikor találkozik az ördöggel, úgy meg
ijed, hogy se bűt, se hát nem tud mondani! 
Áz ördög éppen ez iránt érdeklődik, hiva
talból! Egyes ókori vallásokban a Bübaion 
az istenség fogalmának volt a neve.

Milyen kedves és kellemesen hangzó 
minősítés valakiről azt mondani, hogy 
bűbájos alak. Azonban valaha, amikor 
még erejében virult a középkor, esetleg 
kínpad vagy megégettetés is já rt érte! 
A bűbájosság ugyanis akkoriban azt je
lentette, hogy „halottidéző”, szellemidéző! 
E szó ugyanolyan karriert futott be, mint 
a „tündér”! Valaha ez azt jelentette, hogy 
hűtlen, hitegető, álnok, csábítgató!...

Éppen akkoriban, amikor a televízió
ban előadást hallottam az arcok sokfélesé
gének okairól vagy céljairól, Nagyenyeden 
volt egy nemzetközi „néptáncfesztivál”. 
Hallatlanul érdekes volt, mondjuk egy 
negyven évvel ezelőtti hasonló rendez
vényhez képest, milyen motívumok élnek 
túl mindent? Mások hogyan módosulnak 
vagy laposodnak el, és hogy milyen az ál
talános arculata az egésznek?

„Hallatlan” azért is, mert manapság 
a néprajzosok is, ki tudja, milyen alapon 
értékelnek? Kedvenc napilapom is csak 
egy-két hűvös szóval említette e ritka lát
ványos találkozót.

Volt a táncosok között egy paraguayi 
lány... Hogy tupi indián lehetett-e vagy 
valami más, nem tudom, de azonnal azok 
a szüntelen tudálékoskodások jutottak 
eszembe, amelyek manapság mindegy
re felzsivajognak, ha latin-amerikai in
diánokról esik szó, vagy a prekolumbuszi 
kultúrákról, s főleg a gyanúsítgatások: 
hogy eme népecskék földönkívüliekkel 
enyelegtek valaha, vagy akár mostan
ság is? Óriási, kerek (dundi) fej, hatalmas 
szemek, és olyan széles, egyenes száj, hú
sos ajkakkal, amelynek a hossza a két

szem külső sarkai közti távolsággal egye
zett, holott a nagyobb szájú férfiak szájá
nak szélessége is csak a két pupilla köze
pét összekötő vonallal szokott egyforma 
hosszú lenni!

Annyira különös és borzongató volt, 
mintha nem is embert látnék, holott igye
kezett minél bizalomkeltőbben, óriási in
tenzitással mosolyogni! Mintha valami 
csak embernek szeretett volna látszani, 
holott lerítt róla, hogy nem az. És akkor 
eszembe jutott, hogy az ember mindig 
nem azonos az arcvonásai -  részleteivel!

Volt már valaha egy ilyen élményem, 
amely el is tántorított egyik kedvenc ro
mantikus íróm, Jean Paul hívei közül. Az 
az író volt -  a magyar olvasók körében 
nem nagyon ismert - , aki a lélek tükré
nek egyik nagy kalandor felfedezőjeként 
nemcsak az érzelmek, érzületek leolva
sását művelte, hanem az arcot mintegy 
ezek materializációjának tekintve, azt 
sugallotta, hogy az arcvonások nemcsak 
tükrözik, hanem indukálják, előhívják, 
sőt létrehozzák a lelkiállapotokat.

Harminc-negyven évvel ezelőtt min
den művészi becsvágy nélkül, szórako
zásból, gyakran festegettem is, többnyire 
a naturalisták modorát utánozva, arcké
peket is. Egyszer azonban egy munkatár
sam feleségét, egy hangszeres művésznőt 
moderneskedve festettem meg -  emléke
zetből. A kép, kevés színt használva, úgy 
hatott, mintha egy postabélyegen lévő 
nagy személyiség arcképét óriásira felna
gyítottam volna: három-négy centiméte
resről harminc-negyven centiméteresre. 
S jöttek az ismerősök és lelkendezve fel
fedezték: né, hát ez izé... ez valóban ő, és 
mennyire hasonlít!...

Jött a férje, és ő is ámuldozott; hogy: 
mennyire eltaláltad! Fantasztikus! ... 
Végül eljött az ábrázolt személy is, odaállt 
a kép mellé és -  EGYETLEN VONÁSA 
SEM HASONLÍTOTT! Elképedtem és 
majd kirázott a hideg: miről ismerték 
fel annyian, ha sem az álla, sem az or
ra, sem a homloka nem hasonlított az ő 
arcának részleteihez? Úgy látszik, csak 
a krimiírók tudják úgy, hogy az ördög a 
részletekben lakik! Holott valójában az 
összhatás teszi ezt! Ha a jellemző összeg 
kilenc, ez létrejöhet 4-3-2 összegeként, de 
kiadja 7-1-1 is!

Úgy látszik, a magasabbrendűség tit
kai éppen a sokféleségben nyilvánul
nak meg! Itt vannak például a nyelvek: 
ha az ember bármilyen fajta, bármilyen 
„típusú”, ugyanúgy használja kezét, lá
bát, ugyanúgy szeretkezik, és meg tud
ja egymást termékenyíteni, sőt a száját 
is ugyanúgy használja: mert lényegében 
ugyanúgy táplálkozik, miért nem beszél 
egyformán? Bábel legendája szerint ott 
összezavarodott az addig egységes nyelv! 
Holott szerintem a dolog éppen fordít
va történt: valaki, valami egybe akar
ta mosni az összes nyelvet: minek annyi? 
Elég egyetlen, közös. Innét jött a zűrza
var! Bábel eredeti akkád névalakja: Bab 
Ilu: Isten kapuja, a régebbi szumír: Ka 
Dingir Ra ugyanaz. Azon át nem a zűrza
var jön a világra, hanem a végtelen sok
féleség! Az, ami „isteni”.

Aki a sokféleség ellen harcol: istente
len!
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A Likaskő, avagy a három- 
dimenziós székely ősrajzfilm
A székely 3D animáció őstörténe

tét egy még ősibb történet előzi meg. A 
Székelyföldi Legendáriumé. Egy ma
roknyi székely kapta magát, és a nagy 
elődök (Orbán Balázs, Benedek Elek, 
Ambrus Lajos stb.) gyűjtötte székely le
gendatermésből készített egy váloga
tást. Ebből született 2012-ben a fenti 
címet viselő szép, gazdagon illusztrált 
kötet. És nem csak! Lett térkép is, meg 
társasjáték (asztali is, óriás is), inter
aktív honlap, Zete baba és Rika baba, 
Legendárium-turizmus, és a sor, gondo
lom, hosszú. Olvasom, hogy angolul és 
rovásírással is ki akarják adni a köny
vet. (Hogy az utóbbit ki fogja olvasni, fo
galmam nincs. Talán Csaba királyfi.) 
Szóval igazi termékcsaláddá gyarapo
dott az ötlet. És az alkotók szemmel lát
hatólag brandet faragnak a legendákból. 
(Gyanítom, hogy a rovásírásos könyv in
kább a branding része, mint használha
tó tárgy.)

És ezzel kijutunk az őselőtti ködből, és 
máris ott vagyunk az első székely 3D-s 
rajzfilmnél. Mert hát a termékcsaládból 
a mozgókép sem maradhatott ki. Amint 
Fazekas Szabolcs, a film producere nyi
latkozta: „Gábor Áron azt mondta: ha 
nincs ágyúnk, csinálunk. Mi is ezt val- 
lottuk: ha nincs székely rajzfim, csiná
lunk.” És neki is álltak. Évekbe telt, de 
meglett: idén márciusban tartották a hi
vatalos bemutatót, és azóta járják vele a 
kerek világot. A producer amúgy igen di
cséretes munkát végzett: ha megnézzük 
a vége főcím támogatói listáját (ami ér
dekes — és enyhén szólva nem illő — mó
don a stáblista előtt szerepel), láthatjuk, 
hogy igen gazdag. Respekt ezért a produ
ceri szekciónak.

A Likaskő című, 15 perces darab va
lójában egy 12 részes rajzfilmsorozat

pilot epizódja. És itt máris engedtes
sék meg egy kritikai megjegyzés. El 
kellene dönteni, hogy animációs filmet 
csinálunk vagy reklámfilmet. Mert a 
Székelyföldi Legendárium négy nyelven 
feliratozott és honlapcímet is tartalm a
zó lógóját bedugni a filmbe, a 13. perc 
körül, amikor a narrátor még a történe
tet meséli, arra  utal, hogy reklámfilm
ről beszélünk. Ha pedig mégsem ez a 
cél, akkor ciki.

A sztori Firtos várának legendáját 
dolgozza fel. Korond mellett emelke
dett hajdanán, de ma. már csupán né
hány romos kőfalmaradvány látható. 
A legenda szerint élt a környéken két 
tündér: egy jó (Firtos) meg egy rossz 
(Tartod). A Jó szerette, segítette az ott 
élő székelyeket, mire azok szépen kér
ték, telepedjen le náluk. És így épült 
meg Firtos vára. A Rossz ilyen xeno
fob fajta volt, u tálta a halandókat, de a 
testvérét is. Irigy volt, hogy ilyen szép 
vára van. Ami ráadásul varázsvár is, 
mert egy bűbájos kő tarto tta  benne a 
lelket. Az a bizonyos Likaskő. Amíg az 
ott van, addig a vár áll. No, a gonosz 
Tartod, akinek az ördögadta vára se
hogy sem akar talpon maradni, kinyo
mozza a titkot, ellopatja a követ, hogy 
majd ő megmutatja. Igen ám, de a hálás 
székelyek ezt nem engedik, és egy Zete 
nevű székely fiúcska meg egy Kakas 
nevű székely kakas megmenti a helyze
tet, visszaszerzi a követ. Tartod megy 
a pokolba le, Firtos meg marad. (Igaz, 
a történelem később ledöntötte a várat, 
de hát éppen ez a szép a mesében. Hogy 
marad.)

Az animáció valóban háromdimen
ziós, nagy munka lehetett benne, külö
nös tekintettel arra, hogy ősfilm lévén, 
olyan nagy tapasztalattal nem rendel
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kezhetett a csapat. Viszont ha filmről 
van szó, figyelni kell a fránya drama
turgiára. Nem célom darabjaira szedni 
az opuszt, hiszen, első próbálkozásról lé
vén szó, drukkolok neki. Viszont ha már 
a producer azt nyilatkozta valahol (ér
dekes amúgy, az általam olvasott helye
ken mindig a producer nyilatkozik, ho
lott irtó kíváncsi lennék a rendező, Tóth 
Árpád, az animátorok, rajzolók, forga
tókönyvírók nézeteire is), hogy ameri
kai stílusú rajzfilmet készítettek, akkor 
baj van, mert ha valakik varázslatosan 
értenek a filmdramaturgiához, hát az 
amerikaiak azok. Egy példa: a gonosz- 
szál való leszámolást Zete és Kakas in
tézi. De kérdem én: mi a jóistent csinál 
ezalatt egy hatalmas varázserővel bíró 
tündér? Ül otthon és tördeli a kezecské
it? Vagy a várat fogja, nehogy összedől
jön? A dram aturgiára (is) nagyon oda 
kell figyelni.

Amúgy a producernek igaza van: az 
egész film amerikai mintákat követ. A 
karakterek (nem sorolom, kikre emlé
keztetnek, de a Shrektől a Herkulesig, a 
Barbie-babákig és a Dreamstone-filmek 
mellékalakjaiig mindenki ott van), a stí
lus, a színek, a sztori, a zene használa
ta. És ha itt tartunk: Orbán Ferenc ze
néje tetszetős, szinte azonnal belopja 
magát az ember fülébe. Viszont itt is ta 
nulni lehet az amerikaiaktól. Néha az 
volt az érzésem, hogy nem tudok a tör
ténetre figyelni, annyira agresszív a 
zene használata. Máskor meg, a törté
net csúcspontján (összedől Tartod ördö
gi vára) hirtelen süket csend lesz. Nem 
értem. Illetve sejtem, hogy a zene túl
zott használatával igyekeztek kitakarni 
a környezetzajok helyenként fájdalmas 
és mindenféle logikát nélkülöző hiá
nyát. Nézzük Csetlik figuráját: megér
kezik Firtos várába, leesik a szélkakas, 
nagyot, fémeset koppan a fején. Aztán 
a várban beveri a fejét az asztalba. Síri 
csend. És ez így megy végig a filmen. Ha 
már nem lehetett környezetzajokat ten
ni a filmbe, akkor ki kellett volna venni 
az összest. A Magyar népmesékben sincs 
zaj (pontosabban azt a kevés környezet
zajt zenei elemekként használják az al
kotók), és milyen jól elvannak nélküle. 
Az olyan következetlenségekről, mint 
amikor Csetlikre ráesik egy fa, a gonosz 
tündérek viszont már egy vasrudat visz
nek tovább és dugnak át a kövön, nem is 
beszélek.

Úgy gondolom, érdemes odafigyelni 
a különböző szekciók munkájára, össze
hangolni őket, létrehozni egy kompakt, 
egy irányba ható koncepciót. A forgató- 
könyvtől kezdve a dramaturgián át a vá
gásig, ritmusig, a zene, a hangok hasz
nálatáig. És akkor jó lesz ez. Egyelőre az 
identitárius öröm viszi a filmet. Szeretjük 
ezt A Likaskőt. De kicsit úgy, mint a ma
gyar narancsot.

19



HELIKON

FISCHER BOTOND

Világ az egész
színház
Fel lehet-e tenni az úgynevezett élet 

úgynevezett nagy kérdéseit 2015-ben? Per
sze, fel lehet, csak talán ne társaságban, 
ez mintha illetlen volna, legalábbis nem 
oda illő. Vagy ott is szóba hozhatóak ezek 
a kérdések, csak meg kell találni a módját?

Már a Szakszervezetek Művelődési Há
zának (a Szatmárnémeti Északi Színház 
Harag György Társulatának átmeneti ját
szótere) előterébe érkezve „nagy szavak” 
fogadják a nézőt. A hangszóróból egy női 
hang (később kiderül: a Várhegyi Nusit ját
szó Sándor Anna hangja) Gurdjieíf tanítá
sait zsolozsmázza, kántálva, mintegy szer
tartásszövegként. A görög-örmény tanító 
szavainak van valami gnosztikus felhang
ja, főleg ebben a formában. (Mellékesen 
eszembe jut: Peter Brook is a gurdjieffî 
életvezetés híve. A mester amúgy nem ír
ta le eszméit, azokat csak élőszóban tartot
ta átadhatónak, az előadás is Uszpenszkij 
tolmácsolását használja fel, ahogyan Brook 
is ennek az orosz filozófusnak a könyvében 
találkozott először a „negyedik úttal”.)

Ősbemutatóról van szó, Hatházi András 
Manka című színművét a szatmári társu
lat játssza először színpadon, az előadást 
maga a szerző rendezte. Hét szereplő al
kotja a dráma rendszerét, egy hétisme- 
retlenes egyenlettel állunk szemben. Ez 
a hét személy valóban hét ismeretlen, el
ső ránézésre egy lakóközösség tagjai. A já
ték előrehaladtával aztán kiderül, hogy a 
köztük lévő kötelékek ennél sokkalta szö
vevényesebbek és kuszábbak. De hiába tu
dunk meg egyre többet és egészen sokat, 
az ismeretlenek nem oldódnak fel, a meg
oldáshoz nem jutunk el, legalábbis nem 
egy matematikailag megnyugtató megol
dáshoz. A titok, a titkok lényegi összetevői 
ennek a rendszernek, itt újra visszaköszön 
a gnoszticizmus attitűdje a maga mézes- 
madzag-húzogatásával. Persze, mondom, 
sok mindent megtudunk, de sok mindent 
nem, és azzal az érzéssel maradunk, hogy 
talán velünk van a baj, és mégis rá kellett

volna jönnünk. Lehetne ez a szüzsé egy 
ide-oda csavarodó, többszörös krimi is, de 
végig tudjuk, itt nem az a kérdés, ki a tet
tes, kik a tettesek, ki hagyta nyita az aj
tót. (Még ha az a bizonyos színpadi pisz
toly el is sül.)

A hétpontos rendszer — hét szereplő, hét 
színész. A Kányádi Szilárd által játszott 
Várhegyi Jancsi válik viszonyítási ponttá 
ebben a rendszerben, ő az a sarok a hét
szögön, ahonnan a néző meg tudja fogni 
e zárt rendszert, ahonnan bele tud tekin
teni. Ezt részben a dramaturgia eredmé
nyezi, részben Kányádi játéka. Az ő első 
mondata az, ahol azt érzem: ezt most el
hiszem, és be tud indulni az a játék, ami 
végig jellemzi az előadást. Vagyis a já
ték az eltartó elidegenítés és a belefeled
kező azonosulás között. Ez az oszcillálás 
a színészi játékban a természetesség és a 
groteszk között valósul meg, igaz, ez egy 
nagyon finom ecsetmozdulatokkal meg
rajzolt groteszk. De ez a mértéktartás jel
lemzi az egész produkciót.

Ez a finomgroteszk időnként felerősö
dik, leginkább a songok, betétdalok révén. 
(Ütős szövegű magyar alternatív dalok, 
főként 30Y.) Már említettem az elidege
nítést, most pedig a songokat. A brechti 
szóhasználat nem véletlen, az előadás al
kalmazza a német mester kelléktárának 
szinte minden elemét. A közönséget több
ször is közvetlenül megszólítják, megjelen
nek a feliratok, egy adott ponton pedig (a 
szünet előtt, sőt közben) direkt felhívást 
kapunk: gondoljuk át, miért vagyunk itt, 
és érdemes-e itt maradnunk.

És a tér. Színpadon felépített stúdiótér
ben vagyunk, de ez igazából csak egy váz. 
A díszlet jelzésértékű. Egy-egy ajtó az ud
var lakásainak jelzésére, egy a pincét, egy 
a fészert jelenti. Ezen kívül egy-két tárgy, 
szobanövény, szintén csak jelzésértékkel. 
Kellékekből annyi, amennyi feltétlenül 
szükséges a játékhoz (például egy vérrel 
teli veder, rajta felirat: „H.A.: Manka, Nusi 
vére” -  mondom, Brecht). Az előadás egy 
adott pontján aztán ezek a jeldíszletelemek 
is megbomlanak, hogy végül tényleg csak 
a (véres, kaotikus) színpad maradjon. Mert 
a színpadon vagyunk, de ezt értsük úgy, 
hogy valóban látjuk a színpad mint szín
háztechnikai tér minden elemét. Nincs 
semmiféle takarás. Fölöttünk tátong a zsi

nórpadlás, oldalt a csupasz falak, mellet
te üldögélnek műanyag kávéspoharukkal 
a műszak tagjai, a hangosítók, világosítók, 
a feliratot kezelő hölgy a laptopjával, a ren
dezőasszisztens, dolgoznak, előttük a pél
dány. Az ügyelő indítja az előadást, szünet 
végén behívja a színészeket, és így tovább. 
Színház a maga meztelenségében.

Brook így ír az Időfonalak ban a Brecht 
színházával való szembesüléséről, azon be
lül is a színész munkájáról: „Mintha egy 
karikaturista élénk vízióját egy emberi 
alakra bélyegezték volna; valamennyi izom 
fegyelmezetten összehangolva szolgálta ezt 
a groteszk látomást, ami briliáns, hamisí
tatlanul teátrális előadásban elevenedett 
meg a színpadon.” És kissé odébb: „Amikor 
Brecht (...) színészeivel megalkotta a visel
kedés egy külső mintáját, egy szót sem ejt
ve a figurák belső életéről vagy a lelkűkkel 
kapcsolatos bármely kérdésről, hiszen ezek 
mind tabutémák voltak, maguk a színé
szek rendelkeztek azzal a képzettséggel és 
ösztönös beleérzéssel, hogy titokban saját 
belső alkotó tehetségük anyagával töltsék 
meg ezeket a vázlatosan megrajzolt figurá
kat, saját belső vegykonyhájuk melegével 
tegyék őket emberivé.” Ez az a kettősség, 
amire ebben a játékban szükség van. Bár 
érzésem szerint a szatmári Manka ennél 
kevésbé kívánja a szélsőségeket megcéloz
ni. A színészek bejárják ezt az utat a külső 
és belső között, még ha egy kisebb amplitú
dójú pályán is.

Mindazonáltal ez nem brechti színház. 
Annál többet akar. Az elidegenítő effektu
sok eredeti célja, hogy serkentsék a refle
xiót és önreflexiót, érzelmi azonosulás he
lyett kritikus hozzáállást váltsanak ki. 
Ugyanez a cél itt is megvan, még rá is ját
szik néhol a rendezés, mondhatni, az iróni
ához is ironikusan viszonyul. Mert ezekkel 
a duplacsavarokkal, hogy elidegenít az el
idegenítéstől, ironizál az irónián, reflektál 
az önreflexióra, egyben át is fordítja a fo
lyamatot, és újraindul az oda-vissza játék. 
A kérdés: hajlandóak vagyunk-e belehe
lyezkedni, de téttel, önmagunk feltevésé
vel? Világ az egész színház. És nem brech
ti színház ez a színészek munkája miatt 
sem, mert ők annál emberibbet hoznak, 
szerencsére.

Fel lehet-e tenni szalonképes módon az 
élet nagy kérdéseit? Fel, csak meg kell ta
lálni a módját. Hatházi megteszi, iróniával, 
eltartással, és ezek sorozatos visszavonásá
val, egy sűrű textúrát hoz létre, elég sűrűt 
ahhoz, hogy megtartsa saját súlyát. És köz
ben sző egy másik leplet is, egy fájdalmas 
történetet, amely egy (több) másik, még fáj
dalmasabb történetet takar be (a sajátjain
kat is, persze). Csak a körvonalakat látjuk.

Szatmárnémeti Északi Színház Ha
rag György Társulata. Hatházi András: 
Manka. Szereplők: Marosszéki Tamás, 
Kovács Nikolett, Gaál Gyula, Bogár Barba
ra, Kányádi Szilárd, Sándor Anna, Poszet 
Nándor, Fábry Zoltán (Ügyelő). Jelmez- és 
díszlettervező: Cristian Gátina. Rende
zőasszisztens: Végh Balázs. Operatőr: 
Süveg Károly. Rendező: Hatházi András.
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MOLNÁR ZSÓFIA

Magos-magvas történetek
Nem megszokott, de nem is teljesen 

rendkívüli — elég számtalan író „polgári” 
foglalkozására gondolni -  Dimény Lóránt 
gyakorlata. Aki műszaki végzettsége, szoft
verfejlesztői állása ellenére/mellett költő' 
és prózaíró is. A több mint tíz éve kezdett 
és tartó publikációs ívét erdélyi folyóiratok 
hasábjai, két verseskötet, egy regény, illet
ve a 2015-ben a marosvásárhelyi Lector ál
tal kiadott, jelen írásban vizsgált Ha elhal 
című novellagyűjtemény rajzolja.

Egy olyan könyvről van itt szó, melyről 
recenzensnek sok minden eszébe juthat; 
valószínűtlen ugyanakkor, hogy hűvösen 
tárgyilagos marad a hozzá való viszonyu
lása. Kiemelten például azért, mert a mint
egy kétszer tíz írás mindenike, bár termé
szetesen változó mértékben, de komolyan 
igénybe veszi empátiáját, értelmezői kom
petenciáit, tapasztalatait. A fiktív minta
olvasó „helyzetbe hozódik”. Hiszen a szöve
gek nagy része csak egy rendkívüli rendben 
érvényesíthető, komplex szemantikai hálót 
működtet. Ezek apró, efemer, de annál je- 
lentésesebb motívumokból bogzódnak ösz- 
sze -  ilyen például egy sárga buborék vagy 
lepkebáb. A novellák univerzumainak, az 
ezeket meghatározó törvényeknek minden 
új címmel utána kell iramodni, kapaszkod
va, nehogy az olvasás alanya lemaradjon 
egy hajtűkanyarban. A rugalmasság, me
lyet a szövegek befogadójuktól értelmi ter
heltségük, logikai különlegességeik révén 
megkövetelnek, bizonyos pontokon talán 
már akrohatizmus. Ezek a locusok tipiku
san a kötet vége felé találhatók, amikor a 
jelenbeli horizontot a korábbi tapasztalatok 
is meghatározzák; de itt említhetők rövid
ségükhöz képest nagyon összetett novellák 
(például A hiány). Más szavakkal: pontos, 
gyakorlott figyelmet igényel Dimény szöve
geinek olvasása; illetve érdemes időt hagyni 
minden egyesnek, hogy dolgozzon, hasson.

Jellemző ezeknek a néha egymás után 
következő mondatokban is személyt, pers
pektívát, történetet, korszakot váltó meg- 
formáltsága. Ahogy az is, hogy az írások 
alcímekkel szakaszosra, szaggatottra ta
goltak, ekként mikroméretű egységek egy
másutánjának hatnak, melyek például 
szétszálazott, mozaikos életeket rajzolnak 
meg. A narrátor(ok) ilyen körülmények kö
zött különböző fortélyokkal érik el a kohe
renciát vagy annak felsejlő, sziréni vágyké
pét -  ilyen például egy bizonyos Hmrd folyó 
feltűnése több esetben is. De jóval kidolgo
zottabb megoldás az egyetlen térnek több 
időt, ezek révén pedig a legkülönbözőbb 
aktorokat (római légionárius, keresztény 
pap, népvándorláskori, angyalokkal cimbo
ráié javasasszony [?], lövészárokban bujká
ló katona, temetőgondnok, „lakóparkkori” 
elbeszélő) összefogó ereje (A kút). Vagy, 
mint a már említett A hiány című, talán 
példázatnak is felfogható történetláncolat 
esetén, az önkiüresítés, sötétség, bomlás és 
oldódás beteljesítő, újjászülő, éltető szere
pének felmutatása a legkülönbözőbb hely
zetekben.

Ennek kapcsán ismerős lehet a bibliai, 
Dimény több szövegében is megidézett ige:

„ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem 
hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok 
termést hoz” (Jnl2, 24). Az írások nyelveze
tének, de több történet alaphelyzetének jel
lemzésekor is kiemelten fontos mind a bib
liai dikciót, mind a definíciókat figyelembe 
venni: kedd például az a nap, „amikor Isten 
szétválasztotta a vizeket.” Sajátos esztéti
kai minőséget jelent, némiképp szubvertál 
ugyanakkor, amikor a bibliai igék szokat
lan szituációban teljesülnek be. Az ott
hontalanok befogadása, a felebarát sze- 
retetének parancsa például így: egyik 
rendőr számára korábbi ellenségének „dur- 
rogó szuszogása a kredenc mélyéről maga... 
a csendes megnyugvás.” Letagadhatatlan 
nem egy mozzanat kifejezetten apokrif jel
lege: „sejtelmes, istenszagú mondatokat” 
ugyanis nemcsak a talán könnyebben a gö
rög mitológiával azonosított bagolymadár, 
hanem egy „sötétbarna prémbe rejtett” gö
rény is szól. Ennek akár mély értelme is 
felfedezhető kétségbevonhatatlan szokat- 
lansága mellett, hiszen a görény az adott 
konstellációban az emberek mindennapi 
tápláléka, ahogy az Oltáriszentség is ke
nyér és bor, alapvető élelmek színében jele
nik meg.

A Ha elhal egyik fundamentális tétje, 
mindezzel összefüggésben, a végtelen vé
gességének megnyilvánulása, ennek a meg
nyilatkozásnak a lehetősége, a megszólalás 
feltételei, lehetne mondani. Erre irányul 
számtalan hitelesen közvetített töprenke- 
dés. Milyen az, amikor az égiek figyelme 
érezhetővé válik? Fáj, mondják a novellák. 
Melyeknek hősei, ennyiben nem véletlen a 
fentebbi „elvarratlan szál”-metafora, ren
desen rendkívüli állapotban mutatkoz
nak meg (ez egyébként kiválóan illeszke
dik a novella mint olyan műfaji jegyeihez 
is). Egyfajta küszöbhelyzetben láttatód
nak, beavatódás előtt, ladikkal átkelvén 
(így „Dimény úr, „Lórántka” is, az egyik 
homodiegetikus narrátor), új létminőségbe 
fordultukban (jellemző a két alcím: Azelőtt, 
Azután). Például búcsúznak: halálos be
tegként az élettől, bányaszerencsétlenség
ben elhunyt barátaiktól vagy egy közeg
től, megmerevedett élethelyzettől; esetleg 
tanúi, alakítói annak, amint „a rend végre 
a helyére kerül.” Nem társtalan, de komoly 
kihívás és vállalás ekként istenélményeket 
őszintén, nem ironikusan tematizálni (még 
akkor is, ha a hit mint „maga a létezés” 
nem óv meg meséktől, „amelyek rosszul 
végződnek”). így lesz érthetővé, hogy miért 
küzd annyi szereplő is a „papírra vetésével” 
a történeteknek, melyek mint „nyers hús” 
szálazódnak szét zsigereikre.

Ugyanígy az idő is inas (kocsonyás, haj
szálakkal kivarrott, anyagi) azokban a no
vellákban, melyek „a sors által kiszabott 
felöltőkben” mutatják hőseiket. Akik elfo
gadják például az „egy Kajtár megöli azo
kat, akiket szeret” vagy a „nem lehet ki
térni a sors elől” logikáját. így babrálnak 
napjaik „bogzott madzagjával”, részben le
gendák homályába vagy őseik emlékébe ré- 
vülten, elmerülve tehát „a lehetetlen és a 
mese határán”. Terük pedig nemegyszer

a sokarcúan festett Erdély mint néha evi
dencia, néha megválaszolatlan kérdés, a 
kötet egyik fontos hívószava, melyről üze
nete van. „Menyétbőrét szárogatja a na
pon a hód, vidratestét fényezi a vízben a 
hal, ahonnan levendulaillatot hoz az esti 
szél” -  vagy „[e]z kerget minket bolondulás
ba, ez a csend, ez a vég nélküli tücsökzaj”. 
Frappáns megoldások -  a jellemző, „nagy 
becsületben” lévő „erdélyi belsőségek” vagy, 
a kirándulók átkáról szólva, „véresszájú ku
tyák... volt köztük háromlábú, félszemű, fej 
nélküli kutya is” — váltakoznak kiábrándí- 
tóakkal: „öreg kocsányos tölgy... [a]lsó ágán 
fáradt testet ringat a nyári szél.”

Univerzumainak berendezését, szerep
lőinek megformálását tekintve talán több 
mestere is volt Dimény Lórántnak. Bodor 
Adám neve mindenképpen ide kívánkozik; 
legyen szó akár több nemzetiség együttélé
séről, hangzó nevekről és foglalkozásokról, 
a „szövetkezeti istállók” által jelzett valós 
politikai konstelláció és legenda összefonó
dásáról. Vagy ambivalenciáról, paradoxon
ról: Mely lehet menedék vagy zátony, „öreg 
novícius”. Családtörténetekről akaratla
nul Nádas Péter vagy Márquez jut az észbe; 
utóbbi dúsan, megállíthatatlanul burjánzó 
tájakról, belterjességről, egyazon kereszt
nevet továbbörökítő dinasztiákról, a teljes
ség kedvéért említve pedig a mágikus rea
lizmusról is. Csáth idézéséről már esett szó.

„Alig várom, hogy az emberek, művek 
megpillantásakor soha többet el ne han
gozzék az »olyan, mint a...«” — írja egy he
lyen Makovecz Imre. így érdemes tulajdon
képpen közelíteni Dimény Lóránt Ha elhal 
című kötetéhez is, melyben istenkeresés 
és 1989-re való visszatekintés, „szürreál- 
metamorfózis-történet”, távolról tudósított, 
borzalmas thriller, zárdabeli események 
egyként tematizálódnak. Jól írt mondatok
ban, az emberi egzisztencia feltételeit és fe
lelősségét, a transzcendenciával való érint
kezési pontjait, címével vállaltan pedig a 
,jó termés” reményét hirdetve.

Dimény Lóránt: Ha elhal. Lector, 
Marosvásárhely, 2015.
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Az aranyember titka Hány éjszaka egy élet?
K lapka G yörgy -  Scherer  

Zsuzsa: A z aranyem ber.
U lp iu s H áz K önyvkiadó,
B u d ap est, 2013.

Aki magyarországi tévéadókat 
szokott nézni, kívülről ismerhe
ti a Klapka-féle zálogház reklám
ját, azét a vállalkozásét, mely a 
Vámház körút 9. szám alatt talál
ható. Ezért is érdeklődve vettem 
kézbe e jelenlegi kötetet, mely ri
portkönyvnek és emlékiratnak 
egyaránt elfogadható.

Élettörténetét egyes szám el
ső személyben Klapka György 
meséli el -  ha pár szóban kelle
ne jellemezni a könyvet, azt mon
danám, hogy egyrészt dinami
kus, magával ragadó, másrészt 
pedig az elbeszélésmód a nyílt, 
brutális, néhány helyen natu
ralista ó'szinteségű, és egyfajta 
münchhauseni nagyotmondás ke
veréke. Ugyanakkor nagyotmon- 
dásai mégsem légből kapottak, 
ugyanis azt, hogy Klapka ügyes 
és jó megjelenésű varieté-táncos 
volt és Nyugat-Németországban 
szabályos háreme volt jó megjele
nésű nőkből, azt fényképekkel bi
zonyítja -  mivel a kötet el van lát
va gazdag fényképanyaggal is.

Ami megfogja az olvasót, az a 
kendőzetlen őszinteség, ahogyan 
nemcsak sikereit, hanem bukásait 
és stiklijeit is feltárja. Nem ugorja 
át letartóztatásait és a börtönben 
töltött időszakot sem, és minden 
szégyenérzet nélkül mesél azokról 
a stiklikről, amik miatt már nem 
vonhatják felelősségre.

Aki arra számít, hogy Klapka 
könyvét pusztán csak elolvas
va, a példáin elindulva sikeres 
vállalkozó lehet, csalódni fog.

JÜLSZÖV.Eg

Érzékelheti ugyanakkor azt, hogy 
adott körülmények között miért is 
lehetett egy vállalkozó szellemű 
ember sikeres, és miért bukott a 
kezdeményezése más esetekben.

Klapka a kötet során végig 
nem felejti el, hogy nemcsak üz
letember, hanem magánember is, 
és képes nagyon magával ragadó 
is lenni.

Végezetül pedig idézzük Klap
ka György saját végszavát: „A 
profi pénzcsinálónak, az Arany
embernek igazán nincs titka. 
Vagyok én egy szorgalmas ember, 
akinek akadt néhány ötlete, ezek 
megvalósításához kellő intelligen
ciája, vagánysága, kitartása, tü
relme és bátorsága. Ilyen, mint 
én, százezer van Magyarországon, 
több millió a világon -  csak belő
lük a felsorolt tulajdonságok közül 
legalább egy hiányzik”. Hogy ez 
így van ez? Az már minden olva
só saját szubjektív megítélésének 
kérdése. Klapka György megma
rad életútjával, amit e könyvben 
az olvasó elé tár, a története iránt 
érdeklődők pedig a könyvvel.

D. Tóth Kriszta: H úszezer é j
sza k a , B ookline könyvek, 2014.

D. Tóth Kriszta e könyvét ke
vésbé fogadta elragadtatással 
a kritika, mint a szintén relatí
ve új Jöttem, hadd lássak című 
Aranykönyv-díjat nyert munká
ját, de az eladási számok vonat
kozásában e kötet esetében sincs 
ok panaszra. Egyrészt, mert a 
Jöttem, hadd lássak-ot ugyanan
nak a szerzőnek nehéz felülmúl
ni, másrészt pedig valószínűleg 
azért, mert a kritika kevesebbet 
tud kezdeni a regény témájával, 
mint az átlagolvasó: egy negyve
nes nő lelkivilágával, annak örö
meivel, frusztrációival, depresszív 
pillanataival, életuntságával, he- 
donizmusával és bonyolult lelke 
egyéb összetevőinek summájával. 
Ugyanis a téma a szemünk előtt 
zajló magyarországi hétköznapok 
realitásai között nagyon is baná
lis; hétköznapisága miatt ugyan
akkor örökzöld, és nem lehet úgy 
hozzányúlni, hogy ne lehessen 
mindig kihozni belőle valamit. Ha 
nem is mindig újat, valami elad- 
hatót minden bizonnyal.

A regény központi alakja egy 
negyvenedik születésnapjához kö
zeledő nő, Szomjas Helga -  aki si
keres nő, legalábbis látszólag. 
Egyetemet végzett, van jól fize
tő, megbecsült munkája, férje, aki 
testileg-lelkileg szereti, két lánya, 
szabadidejében hasonszőrű barát
nőkkel szórakozik. Emancipált 
módon fogyaszt alkoholt, hasz
nál időnként vulgáris szavakat és 
flörtöl ártatlanul. Illetve, hogy ez 
utóbbi mennyire ártatlan, kérdé
ses. Helgát emiatt sokan irigyel
hetnék, és biztosan irigylik is. 
Ezzel együtt ő maga sem mara
déktalanul boldog. Lelkiállapotára 
rányomja bélyegét a mindennapok 
stressze, a traumatikus emlékek

gyerek- és serdülőkorból. Ugyan 
ezek önmagukban véve nem tra
gédiák, mivel egy átlagos emberi 
életben elkerülhetetlenek.

Helga vívódásai az emberi 
kapcsolatok bonyolult rendszerén 
keresztül érthetők meg igazán. 
Ha egyetlen egy erősségét kellene 
kiemelnem a kötetnek, azt mon
danám, hogy ez a kétoldalú és 
csoportos emberi kapcsolatokban 
fellelhető árnyaltságnak az érzé
keltetése lehetne.

Húszezer éjszaka, ahogy a re
gény címében is foglaltatik, jóval 
több, mint az a negyven év, mely
nek küszöbére az események so
rán Helga elérkezik. Valószínűleg 
azért, mert az emberi élet D. Tóth 
Kriszta víziójában sem korláto
zódik magára az effektive megélt 
időtartamra: vannak előzményei 
meg utóélete is. A regénynek van 
ugyan eleje és vége, sőt, az egész 
egy ciklust zár le, de a kapuk a 
végére nem záródnak be. De nem 
is ez a fontos, ezeknél sokkal fon
tosabb a szereplő belső vívódása, 
amely egy időben banális és kü
lönleges, jelentéktelen és tragikus.

Aki szeret a lelkiekről, ember
közi kapcsolatokról elgondolkoz
ni, annak kimondottan élvezhető.

LAKATOS ARTUR

növögetünk.

NEVEZNI 
FOGOM A

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Szövegkísérlet,
fotográfiákra
Szökés -  forgatom Farkas Ildikó fotográfia-soro

zatának címét, és arra gondolok, hogy aki nekünk 
itt a világot bemutatja, menekül, átmeneti állapot
ban lebeg: valami volt, valami lesz, de hogy most, 
a műalkotás, vagyis a szökés pillanatában mi tör
ténik -  minden néző maga hivatott eldönteni.

Ez egyelőre nem nagy kunszt: aki művészi al
kotásra adja a fejét, az értelemszerűen menekül, 
persze, nézőpont kérdése, hogy a kínzó valóság 
elől a teremtett világba, vagy a látszatként felfo
gott környező világ elől a felszín mögötti rejtőzkö
dő lényegbe húzódik, vagy egyszerűen csak sze
retne létezése állandóit kicsit felfüggesztve az 
átmeneti régióban, minden lehetőségek országá
ban, a kezdetek ígéretteljes birodalmában időzni.

Az itt megtekinthető képegyüttes (Korunk 
Galéria, Kolozsvár) talán legmeghatározóbb tulaj
donsága pontosan ez a lehetőségekkel terhes, függő 
állapot, az absztrahálás légi kikötője, ahol az ud
variasan, ugyanakkor szigorúan résnyire húzott 
szemmel háttérbe vonuló fotográfus az úgynevezett 
valóságból kiragadott pillanatfelvételeivel arra in
vitálja a nézőt, hogy a jól begyakorolt sémáktól és 
képzetektől, a megszokott rangoktól és szerepektől 
elhatárolódva megkeresse és megtalálja egy kevés
bé mindennapi, kevésbé vállalt és ismert önmagát.

Farkas Ildikó nem vet be lélegzetelállító bra
vúrt, de amit a körülöttünk látható világból fény
képezőgépe lencséje által kiragadott képein elénk 
tár, az mégis lélegzetelállító, mert fotográfiáin új
jászületik a látvány, azáltal, hogy az ábrázolt va
lóságrészlet mindenféle konvencionálisán hozzá
tapadt zajtól megszabadul -  ott függ időben és 
térben csupaszon, egyszerűen, nyitottan, az értel
mező tekintetre várva: egy felismerés.

Ha belegondolunk, hogy a köznyelven fénykép
nek nevezett fotográfia eredetileg fény-írás, akkor 
elmondhatjuk, hogy alkotónk a szó legmélyebb ér
telmében fénnyel írja képeit, illetve hogy „képei” 
jóval közelebb állnak az írás, a grafika, a festé
szet világához, mint a fényképészet képmás-alko
tó vonulatához.

Fénnyel írt képekről beszélek, mert az itt be
mutatott darabok annak lenyomatai, ahogyan a 
tárgyakra, tájakra eső vagy az azoktól elvont fény 
segítségével a fotográfus elvonatkoztat és transz
formái. Elvonatkoztat mindattól, ami a tekintete 
elé táruló világban egy bizonyos formában adott, 
és a fényjelenség által indukált transzban új for
mába önti a felkínálkozó látványt.

Az új forma sajátságosán diszkrét és finom, el
ső pillantásra tompa és passzív, mégis egyszer
re mutatja Afrodité és Pállasz Athéné születését: 
e képeken ott a szépség lenyomata és a gondolat 
szikrája, csakhogy a szemlélőnek a szó szoros ér
telmében be kell lépnie a képbe, mint egy folyóba, 
és annak világában el kell merülnie.

Köd, tükröződés, kettősség, kontraszt eleme
iből keveri ki Farkas Ildikó fotográfiáinak felü
letét, melyeket bátran tekinthetünk mindennapi 
börtöncellánk megvilágosodásra nyíló ajtajának, 
mert ama bizonyos szökés legtöbbször kockázatos, 
veszéllyel tűzdelt vállalkozás, ám eredménye az, 
amire a művész bölcsőtől a sírig áhítozik, és amit 
a műértő megnyugvással ismer fel a hiteles műal
kotáson: a szabadulás.

LÁSZLÓ NOÉMI

Bartók Zenekari
concertója: a szintézis
Szégyen és csömör, kibonta

kozási vágy és számvető útke
resés, zenei hódító ambíció és 
a hozzá kellő körülmények re
ménye — ki tudja, hány kompo
nense lehetett még (a vallomá
sokban, levelekben leírtakon túl 
is) annak a döntésnek, amely
nek nyomán Bartók 1940 őszén 
az Egyesült Államokba telepe
dett át. Életének nem sokkal 
több, mint két utolsó esztendeje 
(1943—45), úgy tűnik, hatalmas 
lélegzetvétel, amelyben a beteg
ség és a gyógyulás pólusai kö
zött is feszültségben élő kom
ponista remekművei sorjáznak. 
Bartók „egyik szeme” szünet nél
kül a torokszorító európai fejle
ményeken függött, míg „másik 
szemével” -  főleg 1940-43 kö
zött -  a megélhetés lehetőségeit 
fürkészte az Államokban. A kon- 
certkörutak, amelyeket feleségé
vel együtt bonyolított -  s ame
lyeknek sikerében inkább Bartók 
hírneve, mintsem zongoristái 
nagyszerűsége játszott közre -, 
fizikailag is kimerítették. Az el
ső periódusban, 1940 és ’43 kö
zött (kórházba kerüléséig) egyet
len számottevő zeneművet sem 
írt. A nagyralátó tervek dacá
ra is sivatagos évek voltak ezek. 
Szigeti József, a jónevű hegedű- 
művész varázsolt „oázist” a szi
kes időszakba. Közbenjárásának 
köszönhető, hogy a bostoni szim
fonikus zenekar vezető karmes
tere, Serge Koussevitzky zene
kari mű megírására kérte fel a 
kórházban lábadozó Bartókot, 
ami talán a munkaterápia és a 
igényeltségtudat áldásaival já rt
-  persze a gondos gyógykezelés 
mellett. 1943 augusztusának kö
zepétől október 8 -áig (tehát bő 
másfél hónap alatt) komponál
ta szerzőnk a Zenekari concertót, 
igaz, ma ismert formájának 5. té 
tele 1945 februárjából való, ami
kor is Bartók újraírta a mű vé
gét.

„E szimfóniaszerű zeneka
ri műnek a címét az egyes hang
szerek vagy hangszercsoportok 
koncertáló vagy szólisztikus jel
legű kezelésmódja magyarázza
-  írta  maga a szerző. — A »virtu
óz« hangszerkezelés például az el
ső tétel kidolgozásának fugato- 
szakaszaiban jelenik meg (rézfúvó 
hangszerek), vagy a zárótétel fő
témájának »perpetuum mobile«- 
szerű futamaiban (vonósok) és kü
lönösen a második tételben, ahol 
a hangszerek mindig párosával 
jelennek meg egymást követően, 
briliáns passzázsokkal.” Valóban:

a Concerto olyan mű, amelyet 
csak kiváló hangszeresek alkotta 
zenekarok vállalhatnak.

A történeti vagy analizá
ló megközelítések foghatóságá
val szemben nyilván kocsonyás, 
amorf kijelentés, hogy a Concerto 
számomra a férfiasság zenéje. 
Határvonalai, szerkezete, „álla
ga”, a benne testet öltő étosz, vi
láglátás és alapmagatartás va
lamiféle maszkulin képzettel 
társul. A megérlelődött bölcsesség 
ára is benne van persze: a szenve
dés és csalódás. Ugyanakkor vi
szont az a meggyőződés is, hogy 
minden, ami megbánható volna, 
egyúttal jótékony tudássá, mi- 
nősséggé desztillálódik egy élet 
tartam ában. Másfelől a Concertot 
jellemző kontrasztosság mind
végig mentes marad a szélsősé
ges váltások drasztikumától: ahol 
pasztorális kedvesség és indula
tosság váltja egymást, ott is van 
valamiféle „titkos” témaáthajlás, 
finom átvezetés, kiegyensúlyo
zottság. E tekintetben talán a 4. 
tétel (Intermezzo interrotto -  fél
beszakított közjáték) a legszem
léletesebb, amelyet szokás a le
rongyolódott hazafias eszmények 
és a barbár erőszak kettősségével 
asszociálni -  nyilván a tragikum 
végkicsengése mellett. Ezt az ér
zést viszont ellenpontozni lá t
szik az a szinte dagályosig foko
zott, nosztalgikus dallam, amely 
a vonósok hangján szólal meg elő
ször, és lendületében, derűjében a 
Smetana-féle Moldvára emlékez
tet (igaz, mások meg a Szép vagy, 
gyönyörű vagy, Magyarország 
kezdő dallamát ismerik fel benne, 
ezért amolyan „honvágyos” vallo
másként értelmezik, amelyből il
lik kivonni az irredentisztikus 
felhangot).

Inperpretációs finomságai és a 
hangszeresek -  kivált a fúvósok -  
iránt támasztott igény teszi, hogy 
a Zenekari Concertót viszonylag 
ritkán játsszák. Akik azonban 
műsorra tűzik és a gondos pró
bafolyamatot követően bemutat
ják, jószerével maguk is a világ
alkotás gyönyörűségét élik meg. 
Bartókot előadni, Bartókban el
mélyedni magasztos expedíció. 
Talán azt a szűkszavú és így sem 
kevéssé poétikus választ idézhe
ti fel, amelyet Hillary adott egy 
újságírónak, amikor az megkér
dezte: miért mászta meg — világ
elsőként — a Mount Everestet. 
A válasz csak ennyi volt: „Mert 
ott van.”

JAKABFFY TAMÁS
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Irodalmak, határvidékek -  ezzel a 
címmel rendezte meg XIV. írótáborát az 
Erdélyi Magyar írók Ligája (E-MIL), a 
már megszokott helyszínen, a háromszé
ki Árkoson. A szeptember 3. és 6 . között 
zajló esemény nem csak az erdélyi írók 
és költők seregszemléje volt, de szakmai 
fórum is. Az idei tematika a magyar és 
román irodalom kapcsolata és különbö
zősége, mindez a műfordítások, illetve a 
két nyelvterület könyvkiadásának priz
máján keresztül. A táborban zajló be
szélgetéseken részt vettek a román iro
dalom jelentős képviselői is, mint Filip 
Florian, Lucian Dan Teodorovici, Dan 
Lungu, loan Groşan, valamint a román 
irodalom magyar tolmácsolói közül töb
bek között Lövétei Lázár László, Szonda 
Szabolcs, Lakatos Mihály. Minden nap 
beszélgetésekre került sor, amelyeken a 
román és magyar irodalom kapcsolatá
nak kérdését járták  körül a meghívot
tak. Bemutatkozott több fiatal román 
költő: Andrei Dósa, Vlad Drágoi, Alex 
Văsieş. Könyvkiadói szemmel is meg
közelítették a román és a magyar iro

dalom fordításának problémáit, kap
csolatait (a beszélgetésen jelen voltak a 
Helikon, a Charmides és a Sétatér ki
adó vezetői), és fiatal erdélyi magyar 
szerzők (Fischer Botond, Horváth Benji, 
Kali Ágnes, Varga László Edgár) is fel
olvastak.

Székely Csaba Marosvásárhelyen 
élő drámaíró Vitéz Mihály című művét 
ítélte a legjobb új magyar drámának 
a Színházi Kritikusok Céhe. A legtöbb 
díjat Schilling Árpád Faasí-rendezése 
kapta. A budapesti gálán a Színházi 
Kritikusok Céhe 35. alkalommal adta 
át a Színikritikusok Díját. Az elisme
résekre a kritikus céh tagjai legalább 
évi kilencven premier megtekinté
se után szavazhattak. Az adott díjat 
a legtöbb szavazatot kapó művész, il
letve produkció vihette haza. A gá
la keretében 15 kategóriában hirdet
tek győztest, a díjakért a kategóriák 
mindegyikében három jelölt volt ver
senyben. A legjobb előadás díját az 
Örkény Színház e föld befogad avagy 
SZÁMODRA HELY című előadása 
(rendező: Mohácsi János), a legjobb 
rendezés díját pedig Zsótér Sándor -  a

Nemzeti Színház Brand című előadá
sáért — vihette haza.

Demeter Zsuzsának, a Helikon szer
kesztőjének ítélte oda a bíráló bizott
ság (Gábor Csilla és Keszeg Vilmos) az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület Debüt-díját, 
az elismerést Sipos Gábor EME-elnök 
adta át szeptember 22 -én az egyesület 
székházában. A Bölcsészet-, Nyelv- és 
Történettudományi Szakosztály által 
első tudományos teljesítményekre ki
írt díjat Keszeg Vilmos szakosztályi el
nök javaslatára 2006-ban hozták létre. 
Azóta több mint negyven pályázat érke
zett be elbírálásra, és megszakítás nél
kül minden évben gazdára is talált a 
kitüntetés.

Péterfy Gergely volt az Erdélyi 
Magyar írók Ligája (E-MIL) Álljunk 
meg egy szóra elnevezésű rendezvény- 
sorozatának vendége szeptember 24-én, 
a kolozsvári Bulgakov kávéházban. Az 
íróval Kitömött barbár című regényéről 
László Noémi beszélgetett.

Orvosok
Az orvosokn ak  több ember...
A fősorok B. Napoleon (1768- 

1844), francia államférfi fenti afo
rizmájának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES
1. A folytatás kezdete. 11. Harc, 

küzdelem. 12. Róma folyója. 13. Kefe 
közepe! 15. Szintén ne. 16. Azonos be
tűk. 17. Izraeli légicég. 18. Véletlenül 
talál. 20 . Ékezet egyes spanyol betű
kön. 23. Angyalrang. 24. Zseblámpa 
áramforrása. 25. Hordó űrmérté
két megállapító. 27. Allé két vége! 
28. ... Gibson; színész, rendező. 29. 
Amerikai szabvány. 30. Francia te
rületmérték. 32. Rangadó mérkőzés. 
34. A Jupiter bolygó egyik holdja. 37. 
Nem használ fésűt. 38. Lenti hely
re. 39. Harag, latinul. 41. Ihlet is le
het belőle! 43. Afganisztán fővárosa. 
45. Horogra kerül. 46. Csak, néme
tül. 48. Doha a fővárosa. 50. Állami 
bevétel. 51. Londoni villamos! 53.

Patás versenyállat. 54. Belső hiba! 
56. Korrövidítés. 57. Marokkói kikö
tőváros lakója. 59. Mond, beszél.

FÜGGŐLEGES
1. Ennivaló. 2. És, latinul. 3. 

Fekete tinta. 4. Kázus. 5. Súlyarány, 
röviden. 6 . Levelet kézbesítő. 7. A 
rénium vegyjele. 8 . Latin üdvözlés. 
9. Don Quijote ... Mancha. 10. Nagy 
testű papagáj. 14. Nem emlékszik 
vissza. 16. Sarkvidéki madár. 19. 
Régész öröme. 21. Jászvásár román 
neve. 22. Ennek aljához. 26. Hatvan 
percből áll. 29. Lóeledel. 31. Hanga. 
33. Fészket épít a madár. 34. 
Burgonyafajta. 35. Tizenhárom vér
tanú jelzője. 36. A folytatás befejezé
se. 38. Gépkocsi. 40 Felmerül (alka
lom). 42. Éljen! 44. Ragadozó ón. 47. 
Győr német neve. 49. Gyökérre uta
ló idegen előtag. 52. Idegen előtag: 
izom-. 55. Hízelgő szép szavak. 58. 
A stroncium vegyjele. 59. Saját kéz
zel, röviden. 60. Néma Lina!

R. T.

A Helikon 18. számában 
közölt Szegénység című 
rejtvény megfejtése: ... aki
nek egyetlen álma sincs.
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^  -1 Prímária 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
Ihr Heart o f Tnuuytvania

CLUJ-NAPOCA
2021
EUROPEANA 
A CULTURII

CANDIDAT
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