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Szabó Réka: J e le n lé t

Lapszámunk 1., 7., 8., 9. és 16-17. oldalát Szabó Réka és Fülöp József 
a Csíki Székely Múzeum Kossuth utcai galériájában megnyílt tárlatának 
anyagával illusztráltuk.

• Péterfy Gergellyel beszélget László Noémi
• Szebeni Zsuzsa:

Szilvássy Carola és a Helikon
• Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola: 

Kendőzetlen feljegyzések Kolozsvárról
• Ferenczi Szilárd a 15. Filmettfesztről
• A NAGY KILOMETRIK

KARÁCSONYI ZSOLT

A képpé varázsolt 
idő
Talán mindenki sejti: aki képekkel foglalkozik, óhatat

lanul egyre közelebb kerül ahhoz, ami a kép egyik jelleg
zetessége: hogy kimerevít valamit, ami egyébként moz
gásban volt vagy még most is mozgásban van.

Építészek, képzőművészek, zeneszerzó'k épp úgy nem 
tekinthetnek el ettől a ténytől, ahogy az irodalmi mű
vek létrehozói, az írók sem. Félhetünk a képek hatásától, 
mint Balzac, de folyamatosan használjuk őket. Szavaink 
előtt és mögött is képek sorakoznak, magabiztosságun
kat olykor a képek homályossága, máskor túlságosan is 
egyértelmű volta ássa alá, erősíti fel.

Az írók között pedig akadtak, akadnak olyanok, akik 
nagyon is jól tudják, elég egy jól rögzített mozdulat ah
hoz, hogy valami teljesen időbe vetetté váljon, átadódjon, 
öröklődjön. Egy-egy gesztus, pontosan elhelyezett mon
dat is elég lehet ahhoz, hogy a mű és a mű hátterében 
tevékenykedő ember is beégjen emlékezetünkbe, és ez 
könnyebben fordulhat elő olyanokkal, akik nem csupán 
az irodalom berkeiben járnak otthonosan, de más terek
ben is.

Ilyen kimerevült kép a híres fotó, amely Göncz Árpád 
írót és műfordítót ábrázolja, amint mindkét kezével a 
győzelem jelét mutatja a tömegnek az Országház előtt, 
ami akkor és ott, az elnöki út kezdetén, éppen az értel
miségi életút és írói pálya okán válhatott hitelessé, hi
szen a Sarusok című Göncz-regény hősével ellentét
ben, ő és nemzedéke, az ifjakkal együtt -  mégiscsak 
győzedelmesekedett. A kép mögött egy másik kép is la
kozik.

Nemeskürty István esetében azonban már nem elég 
egyetlen képről vagy fotósorozatról beszélni, életútját job
ban összefogalja a kimerevült képek gyors egymásután
ja, olyan életregény, amelyben a történet különböző szá
lai, a filmtörténész, a művelődéstörténész, a dráma- és 
forgatókönyvíró, olyan film, amelynek főszereplője éppen 
a sokirányú figyelem feszessége, a magatartás szilárdsá
ga által válik példává, és immáron visszafordíthatatla
nul: képek sorozatává.

De olyan képek sorává, amelyek az idő rácsain túlról, 
Göncz Árpád műveihez hasonlatosan, valami egyszerű, 
ám hatásos varázslat által, továbbra is fogódzót jelent
hetnek mindazoknak, akik nem tudnak meglenni az iro
dalom, a kultúra egyszerre zárt és akár túli távlatokra 
nyíló térideje nélkül.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

F olyó iratu n k ra  a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fize tn i 10 é s  14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l k ézb esítjü k  a HELIKONT.



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

Beszélgetés Péterfy Gergellyel

Az irodalom , a légpuska és a m acska
- A  Kitömött barbár című Aegon-díjas 

regényeddel szárnyára vett a hírnév, bár az
előtt is ismert alakja voltál a kortárs ma
gyar irodalomnak. Köztudott, hogy a könyv 
Kazinczy Ferencről (is) szól. Tudatában 
vagy annak, hogy talán te is benne vagy a 
regényben?

-  Nem tudtam, de ha te mondod...

-  Felolvasok egy passzust, amely a re
gény vége felé található. Angelo Soliman 
Kazinczyra hagyja végrendeletileg a bő
rét, és ezzel kapcsolatosan olvassuk, hogy ő, 
Angelo „ismerte annyira a bécsi iratkezelés 
pedantériáját, hogy tudja, ha egy irat kelet
kezik valahol, az soha többet nem vész el, és 
így biztos lehetett benne, hogy a dolog akkor 
is a tudomásomra jut, hogyha nem enged
nének ki a börtönből: ha pedig meghalnék, 
biztosan akadna a jövőben valaki, aki meg
találja a történetet”. Kedves Péterfy Gergely, 
hogyan bukkantál erre a történetre?

-  Nagyon kalandos volt ez az egész, 
mert benne van a véletlen megtalálásnak 
az egyszerisége és sorsszerű tervezhetet
lensége, és aztán az ebből fakadó kalan
dos nyomozás, kicsit Indiana Jones-os mó
don. Úgy kezdődött, hogy ültem a Margit 
körúttól nem messze, a Frankel Leó úton 
magasodó sötét Grassalkovich-sárga bér
ház harmadik emeletének a belső udvarra, 
gangra néző cselédszobájában, valamikor 
a 90-es évek elején. Jékely Zoltán nagy
apám könyvtára akkor még nem vándorolt 
el a Petőfi Irodalmi Múzeumba, hanem ott 
magasodott a könyvespolcokon — egy része 
legalábbis —, benne Kazinczy Ferenc ösz- 
szes leveleivel, és ebben volt valami fenye
gető. Ott sorakoztak a kötetek, és volt ben
nük egy néma kihívás és vád. Pár hónap 
után úgy döntöttem, nem várok addig, míg 
a fejemre esnek, és levettem egy kötetet, 
találomra, mert kevés olyan őrült bolyong 
a világon, aki a Kazinczy-levelezést elejé
től végéig elolvassa, bár biztos van ilyen. 
Kezdő egyetemistaként voltak fogalma
im az irodalomról, a magyar felvilágoso
dásról, Kazinczyról, de nem volt erről egy 
artikulált képem. Elkezdtem lapozgatni a 
könyvet, és nem telt sok időbe, míg elju
tottam a 94. oldalra, ahol szerepel Angelo 
Solimannak az a németül írt levele, amely 
Kazinczy birtokában megmaradt, mert 
-  mint kiderül az ehhez a levélhez fűzött 
kommentárból -  a többit elégette. A le
vélben Angelo megköszöni a tokaji buté- 
liákat, amelyeket küldött neki Kazinczy,

és arról beszél, hogy milyen öröm lehet, 
kedves Ferenc testvérem, hogy te most 
a saját tuszkulánumodban élhetsz, bár
csak én is ezt tehetném, de a kor sötét 
politikai változásait hidegvérrel igyek
szem elviselni — célozván a szabadkőmű
ves társaságok betiltására. Ehhez fűz egy 
kommentárt Kazinczy, valami olyasmit 
írván, hogy Angelo Soliman barátomat, 
amikor meghala, akkor a bőrét levevék, és 
odaadok a medikusoknak, hogy tömessen 
ki és állíttassék fel a Természettudományi 
Múzeum tárolójában. Én pedig döbbenten 
néztem, hogy ébren vagyok vagy álmodom: 
egy néger szabadkőműves, akit megnyúz
tak és kitömtek? És villámcsapásszerűen 
ért a felismerés, hogy ilyen történet a vi
lágon nincs. És persze elkezdtem berzen
kedni, hogy ezt eddig miért nem tudtam? 
Egyetemre járok, végigjártam egy cso
mó iskolát meg végigolvastam egy halom 
könyvet, köztük a Fogságom naplóját, mi
ért nem azt tudtam meg egyből Kazinczy 
Ferencről, hogy volt egy fekete szabadkő
műves barátja Bécsben, akit kitömtek? Mi 
történt a magyar irodalomtörténet-írás
sal, hogy ilyen történeteket nekem vélet
lenül kell előbányásznom? Ugyanakkor 
megpillantottam ebben a történetben va
lami nagyon komplexet és szívbemarkolót: 
ez egy olyan sztori, amit az ember nem tud 
letenni, minimum tovább kell mesélje a 
barátainak. És tulajdonképpen az újra- és 
továbbmesélések sora állt össze egy olyan 
szándékká, hogy ebből regényt kell írnom.

-  A regényben Kazinczy és a nyelv, a nyelv
újítás viszonya is tematizálódik. Honnan ju 
tott eszedbe az ötlet, hogy Kazinczy bosszú
ból indítja el a nyelvújító hadjáratot, azok 
ellen, akik őt úgymond tönkretették?

-  Egyrészt vannak kortárs filozófi
ák, amelyek a kisebbségi nyelv és többségi 
nyelv viszonyát vizsgálják, és azokat a folya
matokat, amelyek ebből következnek. Volt 
azonban egy ennél sokkal egyszerűbb ok is. 
írtam ebből a témából egy doktori disszer
tációt, ezért elmentem könyvtárakba (de 
semmit nem találtam Angelo Solimanról, a 
szabadkőművesekről is keveset), elolvastam 
egy csomó mindent, kutattam bécsi levéltá
rakban. így összerakódott lassan a történet, 
megvolt a regény szárazanyaga -  de amikor 
elkezdtem írni, rá kellett jönnöm, hogy csak 
akkor fog működni a regény, ha a szerep
lők életében bekövetkező fordulópontokat 
érzelmileg, emberileg motiválom. Maga a 
nyelvújítás nem túl regényes téma, és csak

úgy tudtam elmondani, hogy megkeres
tem egy olyan motívumot Ferenc fiatalko
ra és a nyelvújítás között, amely a folyama
tot a legplauzibilisebben tudja ábrázolni, és 
amely az elbeszélő, Török Sophie interpretá
ciójában, tudatában is a legplasztikusabban 
ábrázolható. Nem akartam túl nagy teret 
szentelni a nyelvújításnak, viszont kellett 
keresnem valami olyan, röviden megjelenít
hető motivációt, amely az olvasó számára 
akár hihető is. Jelent már meg olyan recen
zió a könyvről, amelyben azt írja a szerző, 
hogy Kazinczy Ferencet, mint tudjuk, a bör
tönévek miatti bosszú vezérelte a nyelvújí
tásra. Ebből tehát most már tudományos 
tény lett, pedig a saját invencióm. De le
het, hogy Kazinczytól nem is állna olyan tá
vol egy ilyen értelmezés, mert ugyan ez így, 
expressis verbis nem szerepel semmilyen ál
talam ismert Kazinczy-szövegben, de a leg
több elolvasott leveléből és művéből mégis
csak ez rakódik össze.

-  „Ez a táj és ez a nép még nem érett meg a 
leírásra. Ez az ország nincs kész, és a nyelv, 
amellyel le lehetne írni, az sincs kész”, olvas
ható a regényben. Készen lesz valaha a nyelv?

-  A nyelv természete az, hogy soha 
nem lesz készen, a valóság természete pe
dig, hogy folyton lerombolódik. Azt szeret
tem volna ábrázolni, hogy az Aufklärung
projekt, amely a világ megjavításán, az 
univerzalizmuson és a szabadság, egyen
lőség, testvériség eszméin alapul, és amely 
azt képzeli, hogy a gondolkodás eszközeivel 
a valóságot meg lehet változtatni, milyen 
vesszőfutást eredményez és milyen tragi
komikus önellentmondásokra vezet. Mint 
ahogy, az én értelmezésemben, az egész 
könyv ennek az Aufklárung-projektnek az 
önellentmondásairól és összeomlásáról szól.

-  Ott van például a széphalmi ház, ame
lyet Kazinczy építtet Carlo Radi építésszel, 
akit csak Radi Karcsinak neveznek, mert 
már rég elfeledett mindent, amit valaha tu
dott és amelyről Kazinczynak pontos terve 
van, a kivitelezés viszont egészen más lesz...

-  Azt gondolná az ember, hogy ez egy 
igazi regényírói húzás. Van ez a terv, amit 
Ferenc gondosan, hosszú éjszakákon át 
megrajzol -  mert bár nem építész, de hát 
elképzelése szerint mindenhez ért, ő egy 
Goethe - , és jön egy életunt, egykor te
hetséges, de a magyar vidéktől már meg
rohadt olasz építész, aki elrontja, mert 
ferdén építi fel a falakat. Ez klasszikus re
gényírói fogás lenne, de nagy bánatomra 
nem én találtam ki, ez Kazinczy Ferenc le
veleiben számtalanszor előfordul, és még 
később, öregkorában is képes dührohamot 
kapni amiatt, hogy Carlo Radi azelőtt 30 
évvel az ő nappaliját egy méterrel elmérte.

-  És ott az a bizonyos kerti műrom, amit 
senki sem akar megépíteni, mert mit szól
nának hozzá az emberek, hogy egy építész 
egy romot húzott fel. Inkább építene egy 
szép disznóólát vagy egy jó kis kriptát...

-E z t viszont én találtam ki, mégpedig 
az előbbinek az analógiájára, annak a fordí
tott helyzete, mert azt játszottam a regény 
építésénél, hogy mindenki párban szerepel. 
Építészből is kettő van, ott van Carlo Radi, 
aki szándéktalanul rontja el, és van a tót

P éterfy  G ergely
1966-ban született Budapesten. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán, ógörög-latin- 

magyar szakon végzett. 1994-től 2011-ig a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Karán tanított. Az 1990-es évek elejétől publikál. Első novelláskötete, a Félelem az 
egértől 1994-ben jelent meg, ezt követte első regénye, A B oldal, 1998-ban. Regények 
és novellák mellett forgatókönyveket (Bányató, 2007, Kalandorok, 2008) és színdara
bokat (A vadászgörény, 2006, Mercurius-tavak, 2007) ír. Legutóbbi műve a Kitömött 
barbár (2014), amelyért -  több rangos kitüntetés, mint a József Attila-, a Márai 
Sándor- vagy a Déry Tibor-díj után -  Aegon művészeti díjjal jutalmazták.
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Fotó: Szabó Tünde

építőmester, aki direkt nem hajlandó olyat 
építeni, amit Ferenc kér, mert értelmetlen
nek látja. Ezek egymásnak a torz tükrei.

-A z  egész regény rendkívül borúlátó és 
nyomasztó, eltekintve ezektó'l az ironikus 
párhuzamoktól. Azt szoktad mondani, hogy 
tíz évig írtad, de valószínű, hogy a megírás 
folyamata nem tartott éppen addig.

-  Persze, ez jól hangzik. Nagyon béna lett 
volna azt mondani, hogy húsz évig írtam 
— mert ez a valóság. Abban az értelemben, 
hogy húsz évig foglalkoztatott a téma, mert 
a 90-es évek elején találtam meg. De azt sem 
mondhattam, hogy két vagy három év alatt 
írtam a szöveget, mert írtam belőle egy dok
tori disszertációt, és az első szövegkezdemé
nyek, amelyekből a regényt kezdtem építe
ni, valóban tíz-tizenkét évre nyúlnak vissza. 
Magának a konkrét szövegkorpusznak a lét
rehozása mintegy két és fél évembe került.

A pesszimizmussal kapcsolatban: van
nak az Arisztophanész meg az Euripidész 
típusú szerzők. Én az utóbbi típusú vagyok, 
nálam a dramaturgiából mindig a legrosz- 
szabb opció valósul meg. Olvasóként is azo
kat a szövegeket szeretem, ahol beszoríta
nak a sarokba, és nem hagynak levegőhöz 
jutni -  mert én épp ettől kapok levegőt, ol
vasóként is.

-Azért mondtam, hogy borúlátó, mert 
az idegenségró'l, az önazonosságról, a bar
bárságról szóló részek rendkívül aktuálisak 
jelen pillanatban.

-  De erről nem én tehetek.

-  Amikor írtad, akkor ez nem vetődött fel 
benned?

-  Van erre egy nagyon furcsa magyará
zatom, de ne nézzetek bolondnak. Az iro
dalommal kapcsolatban az első elementá
ris élményem az, amikor egy nagyon régi 
nyári délelőttön Badacsonyban ültem egy 
ház teraszán: borospince, bor, írógép. Épp 
írtam egy novellát, amely arról szólt, hogy 
egy légpuskás ember macskákat lövöldöz, 
és ebből lesz valami bonyodalom. Egyszer 
csak kopogtatnak, zörögnek a kertkapun, 
mérgesen abbahagyom az írást, kimegyek, 
megnézem, ki az. Ott áll egy légpuskás em

ber, és azt mondja, hogy az eló'bb ló'tt meg 
egy macskát, és hogy az erre futott, szerin
te itt van a kertben, vajon megnézheti-e.

-  Behívtad a valóságot.

-Természetesen behívtam, leültettem 
fröccsözni, néztem az emberemet és a szö
veget egymás mellett, és azt mondtam, 
hogy ha ez az irodalom, akkor ez nekem 
kell. Amikor elkezdtem írni a Kitömött 
barbárt, akkor nem volt annyira aktuá
lis: létezett ugyan az idegenség-probléma, 
a feudalizmus- meg önkény-probléma, de 
nem ilyen forrón. És miközben írtam, egy
szer csak kiszabadult a palackból. Nagyon 
sajnálom, igyekszem visszagyömöszöl
ni a palackba a szellemet, de az egy kicsit 
hosszabb idő, mint kiengedni. Egy kedves 
hölgy is azt írta a Facebookon, hogy drá
ga Péterfy úr, írjon már egy olyan regényt, 
amelyben végre minden jóra fordul.

-Állandóan a nézőpontokkal játszol, 
már korábban, a Halál Budán című regé
nyedben is. A Kitömött barbár esetén ki
választottad Török Sophie-t, Kazinczy fele
ségét meséidnek, a regény szerkezete pedig 
nagy vonalakban úgy néz ki, hogy Török 
Sophie meséli, hogy neki Kazinczy meséli, 
hogy neki Angelo Soliman meséli... Nagyon 
eltolod magadtól az egészet, és így a kritika 
már meg sem szólalhat...

-  Nem feltétlenül azért írtam, hogy a kri
tika megdicsérjen, de persze azért is. Nekem 
van egy nagyon régi regénykedvencem, 
Héliodorosznak az Aithiopika című műve, 
Sorsüldözött szerelmesek címen jelent meg 
magyarul, és egyébként Mátyás királynak 
is nagy kedvence volt, az egyik legolvasot
tabb kódex a Corvinái közt. Ez egy antik 
kalandregény, a késő hellenisztikus idők
ben született. Lenyűgözött mindig a szerke
zete: valaki elkezdi mesélni, hogy egy adott 
helyzetben a szereplők találkoznak valaki
vel, aki elkezd mesélni egy történetet ar
ról, hogy valamilyen szereplők valamilyen 
helyzetbejutottak, és ott megint jön valaki, 
aki elkezd mesélni egy történetet...

-E z  az Ezeregyéjszaka meséinek is a 
szerkezete...

-  Igen, de az Ezeregyéjszaka mindig visz- 
szatér ugyanarra a síkra, abban nincs ez a 
Matrjoska-szerkezet. Ez nekem mindig na
gyon tetszett, és szerettem volna egy ilyen 
regényt írni. Azon gondolkodtam, hogy a 
Kitömött barbár történetét melyik szerep
lőmmel mondassam el, ki legyen a narrá
tor? Végigvettem őket: Kazinczytól indul
tam, de letettem róla, Angelo Solimannal 
pedig az volt a helyzet, hogy ő nem tudott 
volna mesélni Kazinczynak az 1796-tól 
1831-ig terjedő életéről. Végül aztán meg
jelent a képzeletemben Török Sophie fi
gurája, és éreztem, hogy ez így működni 
fog: Ferenc elmeséli neki ezt a sokáig rej
tegetett sztorit, és közben, hiszen sok év
vel túlélte a férjét, bőven van gondolkozni 
való ideje is. Az pedig, hogy Angelo mesél 
Ferencnek, kézenfekvő volt: szabadkőmű
ves testvérekként barátságban álltak, a 
Kazinczy-levelekből pedig kiviláglik, hogy 
Angelo mesélt neki a fiatalkoráról, hisz 
olyan adatok vannak róla Kazinczy szö
vegeiben, amelyeket más kutatások anya

gaiban, életrajzi szövegekben, a bécsi iro
dalomban nem találunk. Közben persze 
nagyon sokat csalok, ezt a kritika is észre
vette, de szerintem az olvasó örül neki, én 
pedig örömmel írtam. Időnként elengedem 
a kamerát, ilyenkor a nézőpont átvált egy 
objektív, mindentudó elbeszélőébe, tehát 
olyasmikre is rálátunk, amik kevésbé in
dokoltak Sophie elbeszélői nézőpontjából.

-  Es nagyon vigyázol arra, hogy az ol
vasó érdeklődését mindvégig ébren tartsd, 
krimiszerűen szerkeszted a regényt. Ravasz 
elbeszélői fogással élsz, az elején megmuta
tod, ki a gyilkos, aztán mégis úgy folytatod 
a történetet, mintha nem tudnánk, hogy mi 
történt...

-  Igen, de azt nem tudjuk, hogy ho
gyan történt és ebben van a lényeg. 
Remélhetőleg az olvasót kárpótolja a re
gény vége, a kitömési jelenettel, és úgy ér
zi majd, hogy ezért érdemes volt kitartani.

-  A szabadkőművesség színes szála a re
génynek, de terjedelem tekintetében nem 
foglal el túl nagy teret. Éreztél-e csábítást 
arra, hogy ezt középpontba helyezd, vagy 
féltél ettől mint könnyűnek bélyegezhető re
génytémától?

-  Török Sophie nőként -  bár akkori
ban már voltak női páholyok -  nem lehe
tett beavatott, belülről nem ismerhette 
ezt a világot, és Ferenc elbeszéléséből is 
csak óvatosan, hiszen a szabadkőműves
séget hagyomány szerint egyfajta titok fe
di, amely alapján beavatatlanoknak nem 
szabad róla beszélni. Sophie tehát valami 
keveset tudhatott Ferenctől a szabadkő
művességről, de túl sok mindent nem. És 
azt, hogy mennyit mondok el ebből a szto
riból, az befolyásolta, hogy mennyit tudha
tott meg Sophie Ferenctől. Nem akartam 
kilépni egy hihető és elfogadható diskur
zusból. Ugyanakkor óvatosan kellett ezzel 
a tárggyal bánni, mert ez kurzustéma, a 
Dán Brown-féle tömegkulturális feldolgo
zások miatt, amelyekben a szabadkőmű
vesség teljesen mást jelent, mint amit a 18. 
században jelentett. Ráadásul rárakódott 
a zsidó-szabadkőműves világösszeesküvés 
teóriája, amely miatt nehéz erről a témá
ról beszélni. Éppen ezért úgy döntöttem, 
hogy úgy fogok róla beszélni, ahogyan a 
szexről vagy a testről: magától értetődő
en. Mintha semmi különös nem történne, 
mintha Török Sophie -  és vele együtt az 
olvasó -  számára mindez a lehető legter
mészetesebb lenne. Borzasztóan egysze
rű dramaturgiai fogással éltem egyébként. 
Kétféleképpen lehet elmesélni valakinek 
egy meglepő esetet: az egyik az, hogy „fi
gyelj, most mondok neked valami egészen 
példátlan dolgot, de ne ijedj meg”, a má
sik pedig, hogy egyszerűen elkezdem me
sélni, úgy téve, mintha ez teljesen termé
szetes lenne, közben meg sunyin tudom, 
hogy le fogsz esni a székről a döbbenettől. 
És szerintem az utóbbi az erősebb: ha nem 
teszünk ki jelzőpóznákat, hogy vigyázat, 
aknamező, hanem hagyjuk, hogy az olva
só rátévedjen az aknamezőre, aztán pedig 
kapkodja a lábát, ha úgy esik.

LÁSZLÓ NOÉMI -  
PAPP ATTILA ZSOLT
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SZEBENI ZSUZSA

Szilvássy Carola és a Helikon

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

Báró Bornemissza Elemérné Szilvássy 
Carolával foglalkozni egyszerre nagyon 
hálás és nagyon hálátlan feladat. Hálás, 
mert bármilyen irányban elindulhat az 
ember, legyen a gasztronómia, film-, vagy 
repüléstörténet, vagy református diakó- 
niai mozgalom, hadiápolás, képzőművé
szet, irodalom.

Hálátlan, mert Szilvássy Carola rej
télyes alkat, bár tudjuk, hogy korában 
nélküle „fű sem nőtt...”, vagyis valami
re való társadalmi vagy művészeti meg
mozdulás nem jöhetett létre, de ezeknek 
a dokumentálását nem tartotta fontos
nak, sem ő, se senki más a kortársai kö
zül, sőt valamelyest leplezte is igazi sze
repkörét („elrejtőzve és láthatatlanul” 
-  írja Kádár Imre). Bár a lehető legszé
lesebb körben megemlékeznek életének 
egy-egy kiemelkedő vagy nagyobb vissz
hangot keltő cselekedetéről, hogy mit is 
tett, ki is volt valójában, pályájának pon
tos rajzolata akkor alakulhat ki, ha az el
következő kutatások és a kortársak ha
gyatékát is felgöngyölítik.

Az Erdélyi Református Gyűjtőlevél
tárban töltött időszakban újra és újra 
megbizonyosodtam arról, hogy egy kü
lönleges és nehezen besorolható és bemu
tatható rendkívüli egyéniségről van szó. 
Mert Szilvássy Carolát egyetlen egy szó
val nem tudjuk leírni, nem csak ápolónő, 
irodalomszervező, író, nem csak amatőr 
filmrendező, nem csak színész... Talán 
Kuncz Aladár fogalmazza meg a legtalá
lóbban: „ valóságos démon...”

De ha mindezt összevetjük, akkor ér
zékelhetjük, hogy a legnagyobb hatást 
mégis az erdélyi magyar irodalomra 
gyakorolta, szervezői, szerkesztői, ta
nácsadói sőt, amint a kortársak egyike- 
másika mondja, „cenzori” szerepében.

Bár feltehetőleg nem ismerte, még
is olyan, mintha Mikszáth Kálmán 
Szilvássy Carola kapcsán fogalmazta 
volna meg kritikáját a női példaképeket 
mellőző történelemszemlétről:

„Nagy szegénység a magyar kultúrtör
ténetben, hogy nincsenek benne asszo
nyok. Olyan üres nélkülük ez a kultúrtör
ténet és olyan szomorú, mint egy ház, ahol 
nem suhog asszonyi szoknya. Csodálom, 
hogy a jelenkor azt nem szégyenli. A mi 
asszonyaink élete közönségesen ott végző
dik, mikor az utolsó ember is meghal, aki 
vele együtt hálózott, vagy aki az asztalá
nál evett. Egy ezeréves nemzet és nincs 
benne az asszonyoknak egyéb nyoma, 
mint az a bizonyosság, hogy lenniük kel
lett, mert a férfiak tőlük születtek. Egyéb 
alig van. Némi nevet Lorántffy Zsuzsanna 
és Bohusné hagyott. Csakis ők. Mert 
Zrínyi Ilona és Széchy Mária nem az asz- 
szonykvalitások csúcspontjai, hanem a 
férfikvalitások surrogatumai (pótférfiak). 
Most aztán támad egy asszony...

Hiszen, ha nem volna egy ilyen asz- 
szonyalak, ki kellene gondolni egyet, mint 
ahogy egyebütt is vannak nagy alak
jai valamely kornak, melyeket egy ké

sőbbi kor mesterségesen fújt fel nagyok
ká, mert a szobrok nem annak készülnek, 
akit ábrázolnak, hanem a jövő generáci
ónak, akiknek a szoborban meg van ad
va a minta, melyhez hasonlítsanak. Hogy 
a minta a valóság után van-e véve, vagy 
kigondolt, az mindegy. A valóság, valóság 
marad minden körülmények közt...”

De szerencsére sokan hálóztak és va
csoráztak a bárónővel, s még nagyobb 
szerencse, hogy nagyon sokuk tollforgató 
ember vagy képzőművész, így alakja szá
mos különleges alkotásban maradhatott 
fenn.

Elsőként elindulhatunk az egyik leg
fontosabb irodalmi emlék nyomán, 
amelyben félreismerhetetlenül megőrizte 
alakját -  a mára már világszerte ismert 
Bánffy Miklós Trilógiába kapcsán.

Hiszen a regény a nemzetközi kiadások 
nyomán (angolul több kiadásban is, fran
ciául és németül, egy része hollandul és 
spanyolul is megjelent, sőt immár kínaiul 
is) joggal elmondhatjuk, hogy az európai 
nagyregények élvonalába került. Nem 
véletlenül emlegetik vele kapcsolato
san Tolsztojt és Musilt. Megszületésekor, 
amelyben nagy szerepe volt Tamási Áron 
regényének, a Címereseknek, mindeneset
re osztatlan sikert aratott a magyar iro
dalom élvonalába tartozó írók körében.

„A magyar élő arisztokráciáról még 
senki ilyen kíméletlenül és irgalmatlanul 
nem nyilatkozott. Igazolja a társadalmi 
megújhodás szükségességét. Vitán felül 
az erdélyi irodalom leggrandiózusabb 
műve.” ( Móricz Zsigmond.)

Céhtársa, Molter Károly, a nagy roko
kó kisprózaíró-előddel rokonítja:

„Prózaíró, aki könyörtelen fegyelem
mel fogja le önmaga líráját a hősei ér
dekében, egyike a legközvetlenebb ma
gyar íróinknak, aki még hozzá örökölt is 
Mikes Kelemen famózus humorából! Első 
tekintetre feltűnő, mennyire férfiírás a 
Megszámláltattál..., És híjjával találtat
tál, Darabokra szaggattatol másfél ezer
nél több oldalnyi vallomástevése, amely
ből a regény lett. Szerelem és politika a 
két főmotívum, míg a bibliai égő írás föl
rémlik a magyar égbolton.”

A kortárs elemzők közül mind érté
kelésében, mind stílustörténeti besoro
lásában, mind hatástörténetének vizs
gálatában kiemelkedik Szegedy-Maszák 
Mihály véleménye, aki az életművet több 
oldalról is jól ismeri.

„Egymást kizáró távlataik viszonyítá
sa teszi az Erdélyi történetet kiemelkedő
en fontos művé a magyarság önismerete 
szempontjából. A regényhármas művészi 
értéke természetesen nem lehet azonos 
e történeti jelentőséggel. Tagadhatatlan, 
hogy az öt kötetben sok az egyenetlen
ség. Különösen az Abády Bálint s Milóth 
Adrienne szerelmi kapcsolatával fog
lalkozó részekben érezhető a szecesz- 
sziós írásmód modorosságainak tovább
élése. (...) Az Erdélyi történet több mint 
példázat. Sokszínű világának értékei s

fogyatékosságai a múlthoz tartoznak, 
de következményeik révén a jelenben is 
éreztetik hatásukat. (...)

Nemeskürty István a zenei és fil
mes párhuzamokat emeli ki a regény 
szerkezeti felépítésének tekintetében: 
„Mindhárom regény hat részből áll, s 
ezen felül a fejezetek egy szimfónia té
teleinek felépítési rendje szerint követik 
egymást, ezenkívül pedig az író filmre is 
emlékeztető ellenpontozással, párhuza
mos és ellentétes montázs alkalmazásá
val bonyolítja az eseményeket.”

A regény különleges helyzetét jelzi a 
nagyszámú kritika és elemzés, amely 
megjelenését követte. Ugyanilyen érde
kes és vitatott kérdés az, hogy ki is lehe
tett a regény női főszereplőjének a min
tája. Ennek a kérdésnek a vizsgálata 
arra is választ ad, ki volt az, aki Bánffy 
Miklóst szinte egész pályája során befo
lyásolta, és amint a kor dokumentumai
ból kiderül, ihlette. Vannak olyan elem
zők, akik tagadják a direkt kapcsolatot 
Szilvássy Karola és a regény hősnője, 
Milóth Adrienne között.

Mégis m aga a szerző ezt írja  leányá
nak  szánt levelében:

„Ötvenöt éves barátság fűz hozzá! 17 
éves volt, amikor először láttam, egész 
életemen át ismertem és becsültem. Az 
Erdélyi történet Adrienne-jében sok vo
nást fölhasználtam belőle, egész irodal
mi pályámban érvényesült a befolyása 
(A Naplegendát is neki írtam.).”

Ugyanezt a nézetet osztja Marosi 
Ildikó is: „Az Erdélyi történet tudvalévő
én kulcsregény. S ha a főhősnőt, Milóth 
Adrienne-t Bornemissza Karoláról min
tázta Bánffy Miklós -  a róla szóló regény- 
részleteket idézve - , képzeletben újrate
remthetjük fizikai-szellemi valóját is. Mi 
tetszhetett Bánffynak rajta?”

„Tetszik az a sudár, még nagyon leá
nyos termete, az a könnyű, mégis erőre 
valló járása, melynek látásánál mindig 
a vadászó Diana képére kellett gondol
nia. (...) Ugyanazok a kissé elhosszabbí
tott arányok, az a viszonylag pici fej, az 
a rugalmas, visszahajló derék, ugyan
az a sima, hosszú kilépés. (...) Csak a haj 
más és a szem. Milóth Adrienne-nek bar
na, hullámzó haja van, melyet mintha 
mindig valami vihar lobogtatna, és sár
ga borostyánkő szemei. Igen! Látni kel
lemes volt és érdekes vele beszélgetni. 
Szemöldökét és pilláit megnyújtotta kar
bonnal rézsútosra. Fekete haja, elefánt
szín teste és halvány arca, melyben sem
mi pír nincs, csak a vadul vörös száj, 
valóban távolkeleti látomásként hatott. 
Titokzatos meseistennő, aki valamely pa
godából indult ide...”

Jelenleg, amikor a Trilógia reneszán
szát éli, az angolszász területen elért for
dítás sikere nyomán az elkészült egyetlen 
német kötet is óriási visszhangot keltett. 
Különleges, kiemelt figyelmet kell szen
telni a regény keletkezéstörténetének. 
A regény alakulását, melyet egyértel
műen nagyon sokban befolyásolt Carola. 
Természetesen nemcsak mint ihletforrás, 
hanem mint bíráló. Bánffy módszere a le
velekből egyértelműen kiderül, minden 
elkészült részt elolvas báró Bornemissza 
Elemérnének: „...nagyon sokat írtam és
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azt szeretném olvasni, de hogy még töb
bet írjak itt kell maradnom. Képzeld?! 
Nem csak hogy eltemettem Gyerőfit, de 
megírtam a Sonnegratot is... Vasárnap 
jövünk be 2-3 között. Akárhogy lesz is 
szeretném Neked felolvasni...” (signózott 
levél, dátum helyén: Csütörtök este -  a 
regény keletkezése alapján valószínűleg 
1938). Ezt a módszert, illetve Carola köz
reműködését és aktív részvételét tükrözi 
az alábbi levélrészlet is. Ez nem meglepő, 
hiszen ha figyelembe vesszük azt, hogy a 
határozott hölgy négy nyelven olvasott, 
és nem csupán a kor divatos lektűrjeit, 
hanem a legújabb filozófiai munkákat, 
az orosz kommunisták legújabb kiáltvá
nyait, az Erdélyi Szépmíves Céh minden 
regényét, teológiai, orvosi szakmunká
kat, és Márai Naplóit közvetlenül megje
lenése évében. Ezek után talán egyértel
mű, hogy ő Bánffy munkájának avatott 
elsőkézbeli kritikusa.

„...a regényünk, eléggé halad, vagy ti
zenkét oldalt hoztam idáig össze. Még 
csak Abády és fia vannak Dénestornyán, 
de ez is dolgot adott és helyet kívánt.” 
(Dátum nélkül)

Ahogy érkeznek a levelek és képesla
pok, folyamatosan követhetjük a regény 
haladását: hol gyorsabban, hol nehezeb
ben megy a munka. Tükröződik ben
nük a vívódás és a párbeszéd Carolával. 
Olykor csak egy-egy ceruzával írt kis 
üzenet születik arról, hogy hol és mikor 
tudná felolvasni az elkészült részletet, 
hogy érdemben folytathassa. Amikor el
készül a teljes szöveg, már nem is levél, 
hanem távirat érkezik, jelezni a jelentős, 
várva várt eseményt: „a regényt ma dél
után bevégeztem, kedd reggel érkezem -  
Abády”

Bánffy Miklós folyamatos rejtőzkö- 
dési szokását és humorérzékét, különle
ges játékosságát is mutatják a levelező
lapok, amelyeket egytől-egyig a regény 
szereplőinek nevével ír(ja) alá, a feladó 
címeként ugyanakkor saját budapes
ti címét (Reviczky u. 7.) tünteti fel, így a 
báróné Abády Bálint mellett levelet kap 
Azbej Kristóftól és Jópál Andrástól is.

Ugyancsak a regény szereplőjeként ír
ja alá a két táviratot egyszer Abády, egy
szer pedig Bálint megjelöléssel...

Ugyanilyen jelentős szerepe van 
Szilvássy Carolának a Helikon megszer
vezésében, ahol báró Kemény János és 
Augusta Patton mellett szinte háziasszo
nyi szerepet töltött be.

A kiemelt irodalmi szerepen, a par- 
nasszusi magasságokban zajló viták 
jegyzőkönyveinek máig is fennmaradt 
kötetein, a gazdasági sikereken túl azon
ban nagyon keveset tudunk arról, hogy 
hogyan és mi zajlott az árnyas fák alatt a 
faragott kőasztalnál. Azokról, akik segí
tették zökkenőmentessé és feledhetetlen
né tenni a hétköznapokat, Szántó György 
riportja nyújt elsőkézbeli tájékoztatást, 
amelyből nagyon pontosan rajzolódik ki 
a bárónő különleges szerepe és megkerül
hetetlen alakja:

„Bornemissza Elemérné, kinek lelkes 
figyelme mindenre kiterjed, szigorúan 
szól rám: jöjjön, Szántó, eleget ült még
is már. Megsétáltatom egy kicsit, hogy el 
ne hízzon. (...) Engedelmesen követtem a 
parkba a csupaszív, csupa energia magyar 
dámát, ki élete ügyének a Helikont tekin
ti. -  Tudja, ebben a kastélyban egész év
ben e négy napra készülnek. A család há
rom szerény szobát lakik, mindent, de 
mindent a helikoni napokra tart előké
születben. Állandó téma, hogy hogyan 
rendezzük ezt vagy amazt, a Helikonra 
mit kellene kiegészíteni, lecserélni, hogy 
azon a négy napon mindenki a lehető leg
jobban érezze magát. -  Irodalomtörténet, 
milyen száraz is vagy te ennyi kötelesség- 
tudó, szerető áldozatkészséggel szemben 
... — gondolom magamba, a bárónő kelle
mes zengésű altját hallgatva. Szeretném 
minden szavát feljegyezni, többet monda
nak ezek az apró intimitások nagy, kor
szakjellemző fejezeteknél.”

Ugyancsak az ő tollából tudhatjuk, 
meg, hogy Vécs háziasszonya Kemény 
Jánosnéval együtt milyen nagy gonddal 
és figyelemmel gondoskodtak a vendé
gek ellátásáról: „Markovics Rogya tavaly 
megállapította, hogy 2 kg-ot hízott a heli
koni találkozón, nos, én idén megkétsze
reztem ezt a rekordot, jellemezve a vécsi 
konyha nívóját. (...) Csak Kádár Imre ve
getarianizmusa tud ellenállni a felséges 
fiiéknek, rumsteakeknek, szárnyasok
nak. Bartalis bukolikus líraisággal evett, 
Ligeti szellemdús européer csevegő köny- 
nyed modorában, Tamási Áronka gerin
ces székelységgel és népies zamattal.”

Ennek az időszaknak a közismert da
rabjai a Marosi Ildikó és Adamovics 
Sándor által publikált Helikoni Emlék
könyv részletei. Nem véletlen, hogy a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban a Kemény
hagyaték különleges darabja Borne
missza Elemérné Szilvássy Carola fekete 
bőrkötésű Emlékkönyve. Mintha életé
nek egy különleges summázata lenne ez 
az Emlékkönyv. Különleges élmény kéz
be venni ezt a kötetet. Leánykora fran
cia könnyedségű empire határidőnapló
ja, tragikus tömörségű háborús notesze, 
majd egészen egyszerű kivitelű zöldkoc
kás háborús irkája, következetesen veze
tett olvasó- vagy zenei naplója után. De 
eltér a nagyon különleges, a kor divat

jának megfelelő fekete hímzett írásos
mintás Vizitnaplójától is, amelyben az 
évek során vendégeskedő látogatók ap- 
raja-nagyjának signója látható. Komoly, 
szinte komor küllemmel, klasszikus bőr
kötéssel, életének két nagyon jelentős 
szeletét tartalmazza az első világháború 
és a Marosvécsi Napok emlékbejegyzése
it, rajzait.

Ezek közül néhány gyakran megje
lent Marosi Ildikó és Adamovics Sándor 
jóvoltából. Szinte minden Bornemissza 
Elemérnéről írt cikkben megjelenik 
Kemény visszaemlékezése a Kakukk
fiókákból, Franyó Zoltán verse, valamint 
Hans Eder feljegyzése, melyben Carola 
szép kezét és asszonyi jóságát idézik meg. 
Közismert a történet, amely szerint a ker
ti kőasztal elhelyezését Kemény Gizella 
bárónő ellenében báró Bornemissza 
Elemérné javaslata nyeri meg és a 
Marosra néző tisztás helyett a tölgyfák 
alatt helyezik el.

De a szervezői és háziasszonyi szere
pen jóval túlmutat ezeknek az emlékso
roknak a sokasága, a szövegek hangvé
tele „Szellemi sáskahadunk ezer gondját 
szíves és türelmes érdeklődéssel osztó 
cenzorunknak, koronák ivadékainak há
zában koronás fák közt, hallgatásnak 
koronájának hűséges tisztelettel” -  írja 
Endre Károly.

Mi is ez a cenzori szerep? Levelek és 
kéziratok sokasága tanúskodik szer
kesztői tevékenységéről, hiszen ez látha
tó Bánffy Miklós leveléből, ugyanakkor 
ezt tapasztalhatjuk a hagyatékban sze
replő Szántó György-, Bethlen Margit- 
kéziratokból is, amelyek a bárónő félre
ismerhetetlen szögletes betűivel számos 
javítás és stilisztikai javaslat látható. 
Ugyanakkor az általa írt levelekből ki
derül, hogy felolvasásokról is kikérték 
véleményét (ld. Tabéry Géza). Bizonyára 
az sem véletlen, hogy Szerb Antal a kéz
iratát a Helikon számára nem a székház
ba címezi, hanem a Monostori út négybe, 
ahol a bárónőt kéri meg a kézirat eljut
tatására, feltehetően ez sem csupán egy 
kézbesítői feladat.

Különleges párhuzamot állít Tompa 
László a harctéri gyógyítás, és az iroda
lom berkeiben szerzett „sebek” gyógyítá
sa között, hiszen csak a résztvevők tud
hatták vagy inkább csak sejtették, hogy 
az irodalmi csörték súlyos sérüléseit ho
gyan és miként próbálta a báróné tanács
csal, közbenjárással, választással csilla
pítani. Nem egy szokványos emlékkönyvi 
fordulat, amit Tompa László fogalmaz 
meg 1926. július 17-én: „A versről azt 
mondják, sebeket gyógyít, ezért aligha 
találhatna jobb lelkesebb megértőt a ma
ga számára, mint a ki sebesülteket ápolt 
érző lelkét vitte a háború viharzásaiba. 
Talán ez a szív hozta a bárónőt abba a mi 
harcainkról, sebeinkről számot adó, azok 
után enyhülést, gyógyulást kereső »heli
koni« körünkbe is azzal a teljes érdeklő
déssel, amelyet mindvégig tanúsított. S 
e miatt erős a hitem, hogy irántunk való 
jóság is érdeklődése a jövőben sem fog so
ha meglankadni.”

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

Mára már felfoghatatlan az, hogy egy 
ilyen széles plaformon elhelyezkedő író
közösséget hol s hogyan lehetett össze
fogni, folyamatosan életben tartani. Míg 
a megszületett munkák, elméleti alapve
tések, eszmék a mai napig fennmarad
tak, nagyon keveset tudunk arról, hogy 
mindezt hogyan és milyen áldozatokkal 
hozták létre. Mert az „anyós”- (a bárónőt 
mind a Helikon anyósaként emlegetik) 
anekdotát sokszor és számosán elsütöt
ték és némileg igazságosan is, hiszen ész
revételei, meglátásai, biztos kezű intéz

kedései nem lehettek mindig kellemesek, 
de mindig mindent a „szeretet nagyító
üvegén át” nézett. így a kritikus, a nemes 
cél érdekében kemény és határozott hang 
sokkal többet ért, mint sok mézesmázas 
törleszkedés.

Kádár Imre, a kiváló színházi szak
ember, tömören és képszerűen fogalmaz
za meg báróné Bornemissza Elemérné 
Szilvássy Carola szerepét, ami nem is ke
vés:

„Tíz év után most már nyíltan meg- 
vallhatom, hogy a csüggedés és kétség 
sok nehéz pillanatán egyedül a Bárónő 
hősies jelmondata segített át: »Mindent a

Helikonért!« Érdemeinket a szeretet na
gyítóüvegén át emelte ki, fogyatkozásain
kat a szeretet szigorával javítgatta elrej
tőzve és láthatatlanul ezer pompás ötletet 
és eszmét indított el, soha sem fáradt el, 
sohasem ijedt meg, barátnak hűséges 
volt, ellenségnek félelmes: egyszóval az a 
tökéletes Erdélyi asszony, aki feloldódik a 
műben és összetartja azt, mint Kőműves 
Kelemen várát felesége vére. Tíz év után 
legyen ez dadogó köszönet, a hódolat, a 
szeretet vallomása, se egyben fájdalom 
a következő tíz esztendőre »Mindent a 
Helikonért!«” (Marosvécs, 1935. június 
29. Kádár Imre)

BÁRÓ BORNEMISZA ELEMÉRNÉ SZILVÁSSY CAROLA

Kendőzetlen feljegyzések Kolozsvárról*
1914
augusztus 23.
Végre, megjött a behívó sürgöny! — éjjel 11-kor a 

Vöröskereszt kórházból! Őrmesterrel gyalog -  aztán részeg 
konflis és felesége!! Honvédkerületi parancsnoksághoz. Stb. 
Stb. Készülődések -  24-25-én -  aztán menetlevél 26-ról

augusztus 29.
Jó hírek tartják magukat! Dél zsidó kórházban Naményi 

őrnagy felismert. -  Jankovich Jankónál! -  Ambrózy1
Búcsú! Teleki Ádám és Bethlen István. -  30. Elemér benn 

volt! győzelem hírek -  Szent. György -  aljas papok Bethlen 
Ádám! Éjjel Elemér benn! Barg újból megverve! (29. Még a 
ruthén pap akasztása!)

augusztus 31.
és 30. déltől óriási pánik. Egész város lázban! Menekülők! 

Vonatnál Törökné elküldve, Poór főhadnagy!!! némán 3-ig ápo
lónők indóházzal Géber! K. Teleki Ádám szomorú átvonulása.

szeptember 1.
Dél kettőkor indulás Stanislavból — kis dragonyos fő

hadnagy! orosz foglyok Dolinában 12 órát 2 órát Strijben, 
Andrássy Géza,2 Elemér barátságosan lovagias lengyelek! 
Márika lábai! Út Sámborba 10 órán át! Mérges ulánus len
gyel! Víg vacsora! Levélíró Major! 9. Reggelízőtárs! Jó hírek! 
4. Hadtest! Auffenberg!3 győzelme!! T. Géza, B. Ádámnál al
vás! Fárasztó lengyel bámulója Márikának. Intermezzo lefek
véskor. Repülés ígérve!! ... Beosztva kórházban! Vajkó huszár 
kapitány kedves felesége. Windisehgratz Otto szerint pár 
nap alatt minden eldől! Ó zenél. Auffenberg jón! estve Böhm 
adjunktásával (mondta Lemberg Sokollsky) már kiürítve! 
Elemér4 Konráddal benn! Giesztnek kedélye fényképezni!

Elfogott turista orvos! Remélhetőleg végre csapatok
hoz kijutunk! — Huszár privát dineztűnk! Tea Vajkóéknál. 
Víg vacsora Windisehgratz Lajossal,5 ő telve reményekkel, 
Mocsonyi6 szomorú jóslata Erdélyről!

szeptember 6.
Ebéd Vajkónénál-délután Elemérrel autón Drohobitzba! 

kitűnő lakás! zsidó iskolában árvaházban! Elkeseredett pa
pok! Izgatott zsidó! Fürdő!!

szeptember 7.
Nagy alvások! Séta! Napfürdő! Sutzenbacher! Ijedt papa!! 

Wodianer.

Reggel 3-kor indulás !!!! -  Váradi indóháznál vendégszo
bákban -  városban -  Érmihályfalván 400 orosz fogoly (5

tiszt) vígan -  éljeneztek! Estve Nagy Károlyban nagy ováci
ók nekünk! -  Reg. 27.-én Szigeten vártak 500 sebesültet, de 
mi előbb kellett elmenjünk — Délben Nagybácskán találkoz
tunk velük — tiszt és súlyos sebesült nem volt! Gyáva pap!!!! 
-  Állomásonként, hol a legjobb hol a legrosszabb híreket hall
juk! Kőrösmezőn, Körösi alezredessel pezsgős vacsora! au
gusztus 28.

Reggel fél ötkor Stanislau-ba! Elemérhez hotelba! Szomorú 
hírek Monasteryiska és Podhajce. 21, 22, 23, 24 honvéd ez- 
redekről nagyon deprimáló hangulat! — jelentkezés a 
Reservespital no 1-kedves öreg Oberstabsart és brüni nő
gyógyász! Fritzné visszament! magyarok látogatása kórhá
zakban! Megható jelenetek néma tiszt és katona! Megőrült 
oláh katona! amputált székelyek! Ebédkor Esterházy Pál7 és 
Baich azelőtt Teleki Ádám8, Radnótfalvi!-estve Jankovich! 
Bethlen István9! Délután Sucrenbacher! Jobb hírek, 
harczolnak!10

*Részlet a Kendőzetlen feljegyzések Kolozsvárról című, 
a budapesti Helikon Kiadónál megjelenés előtt álló kötetből.

Jegyzetek
1 Ambrózy-Migazzi István (1869-1933), főrendiházi politikus, nagy- 
birtokos.
2 Andrássy Géza, gróf, esíkszentkirályi és krasznahorkai (1856. 
júl. 22. Pest -  1938. aug. 29. Budapest); nagybirtokos, honvéd 
huszárezredes, vasgyáros, politikus.
3 Moritz Freiherr von Auffenberg, gyalogsági tábornok, hadügymi
niszter (1852.,Troppau, Szilézia -  1928, Bécs.)
4 Báró Bornemissza Elemér, Szilvássy Carola férje. Földbirtokos, 
a kászoni Bornemissza család sarja. Kitűnő' gazdálkodó, gazdasá
gi szakember és kitűnő' vadász. Házasságuk nem sikerült. Kisfiúk, 
Hubert (1897-1903) tragikus halála után a pár különvált.
5 Windischgraetz Lajos (Krakkó, 1882 -  Bécs, 1968)
6 Mocsonyi Péter, tartalékos hadnagy, Jargezov Sztarynál, 
Lembergtó'l északkeletre meghalt.
7 galántai gróf Esterházy Pál, tartalékos főhadnagy. 1915. június 26- 
án esett el a Dziwietniki melletti ütközetben (Galíciában).
8 Teleki Ádám, gróf (Kv., 1900. nov. 24. -  1972. Kv.) — mezőgaz
dasági szakíró, szerkesztő. Megszervezte az Országos Magyar 
Ipartestületet, amelynek egy ideig elnöke. Ugyancsak vezető tiszt
ségeket töltött be az Erdélyi Református Egyházkerületben, vala
mint az EME és az EMKE keretében, 1938-40 között a Romániai 
Magyar Népközösségben. Baráti szálak fűzték a kor számos erdélyi 
írójához, művészéhez (Kuncz Aladár, Krenner Miklós, Nagy Imre), 
akiket anyagiakkal is támogatott. Bornemissza Elemérnével is ba
ráti kapcsolatokat tartott fenn, számos levelet váltottak gazdasági 
és politikai témában is.
9 Bethleni gróf Bethlen István, (Gernyeszeg, 1874. október 8. — 
Moszkva, 1946. október 5.) jogász, mezőgazdász, politikus. 1921 és 
1931 között Magyarország miniszterelnöke. Bethlen István és fe
lesége, Margit, Bornemissza Elemérné közeli baráti társaságához 
tartozott.
10 Lapszámunkban a jegyzetek rövidített változatát közöljük.
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BENŐ ATTILA

(zsebeidből kacatok)
Vinne a lábad, de nem látszik a túlsó part még.
A híd hosszát méred: éjszakákban, nappalokban. 
Csak a felemelt tekintet szárnyalhat föléjük. 
Szemmagasságban korlát feszül acélozottan.

Sietsz, és mintha a lépteiddel a híd nó'ne, 
mintha előre nézve, egyre csak hosszabbodna. 
Valahol az út felénél szapora lélegzés 
zihálásra vált. Nő a tekinteted égszomja.

Fölötted hullámzó égbolt, omladozó partok.
A korlátok fölé hajolsz. Itt az újabb örvény. 
Hullámokat borzol a szemed, ha zúg a távol. 
Bizonyosság vagy talány: itt dadog minden törvény.

A zsebeidből kacatok hullanak a vízbe: 
érmek, amulettek, morzsák, összegyűrt buszjegyek, 
papír cetlik és zár nélkül maradt régi kulcsok; 
a tested darabjaiként merülnek, süllyednek.

Kopott deszkák és széthullt szálkák a talpad alatt. 
Teérted harangoznak este és reggel hatkor; 
indulhatsz világutazásra önmagad körül: 
csak akkor leszel távol, ha elsodródsz magadtól.

Ismeretlen út dereng: a függőleges irány.
Itt levetett és kinőtt helyzetek. Távlat-éhség. 
Hiszel-e még a tekintet föltámadásában, 
ha előtted nyílik a magasság és a mélység?

Ahol éled a lassított zuhanás bizonysága, 
ahol a jelen íze a nyelveden: vörös és sós.
Mert csak kicsomagolt perced lehet ajándék, 
és csak a függőleges sors lehet választott sors.

Félúton megérkeztél a körvonalaidhoz.
Sietni nem kell. Sejted: már nem igéz meg bármi. 
Lépted könnyű; új nézőpontban tisztul a szemed. 
Egyensúlyozol, mintha csak most tanulnál járni.

(fénykép)
Lehámlott rólunk a védtelen gyermekkor, 
mint a kígyó bőre. Most a fájdalmakban 
cserzett vastag védőrétegben járunk-kelünk. 
Áttetsző páncél. Mögötte rejteni való: 
a szégyenfoltok, a belső karcolások. 
„Mosolyogni kérem!” Fényképen úgy illik.

(a Senki körvonala)
Hogyha lenne határa, 
a Senki körvonala, 
elénk kirajzolódva, 
ember alakú volna.

0  a mélyben, mielőtt 
hullámmá formálódna, 
hallja a keletkezőt, 
ami még ébredő forma.

Ő a mindig névtelen, 
bár róla szól a monda, 
és előtte nem titok, 
ami volt, vagy lett volna.

Jelbeszédben érkező 
válaszait rád mérte, 
bár talány és bizonyság 
derengőjelenléte.

VARGA MELINDA 

Pillanatok
átlépek a zárójeles időn 
hiányodat befoltozom 
(megpuhít az idő talpa) 
elhitetem magammal 
csak a pillantok valósak 
nélküled nem léteznek 
a sivár hónapok

Istenkapu
szavakban keresem 
a selyem-gondolatok érintését 
légies sejtések oltalma az otthonom 
Isten kapujához a vers is

egy járható ösvény
általa a pillanat

egy emberöltőnyi idő lehet

Időkötél
eső suttog 
sötétzöld folt 
az alkony
az idő kifeszített kötél 
(most épp légtornász vagyok) 
szerelem szárad 
a fákon
minden versem 
ölelésre 
cserélhető 
felettem vágyat 
csiptető csillagok

Kiskutyám emlékére
esőszaga van a halálnak 
vízcseppek koppannak az éjre 
virrasztasz 
folyékony tükör a szó 
mágia minden 
ami logikátlan

Magánmozi
az agy merevlemezén 
megannyi emlék 
magánmozi 
öleléssel

Rubinvörös út
hócsipkét sző az ég
kék derekán aranycsattá
törik a fény
az álom és az ébrenlét
keskeny pallóján
áprilisi hajnal egyensúlyoz
idegen tüzek égnek
idebenn
poklok rubinvörösén 
lépkedek
mennyek karavánja öled 
talpam égeti az út 
félek
amíg hozzád elérek 
szétpattanok testemben 
a vérerek

K ártyavár
monotóniától sebzett percek 
egy ideje rettegsz
a hétvégéktől és az ünnepnapoktól
most is remeg a kezed
ahogy ezt leírod
nem akarsz mások
mosolyának árnya lenni
rágatlanul nyeled le
az ünnepi mámort
idővel illatosak és selymesek
lesznek azok az emlékek is
amelyekre most nem szívesen
gondolsz
a lényeges dolgokról csak
a kutyáddal beszélgetsz
neki legalább van ideje meghallgatni
kártyaváradnak magas
tornyot építettél
zárdd be magad oda
senki sem fog keresni

A
Alom
a sötétnek 
fahéjíze volt 
a vörös szemű 
hold
láthatatlan oldalán 
kurtaszoknyás 
tündérek táncolták körül 
a hajnal aranyfalloszát 
bőrömre barnította 
illatodat a szél 
lélegzeted 
ült mellem 
párnái közé

Szabó Réka: Az ember tragédiája (részlet 2)

T
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VÁGVÖLGYI B. ANDRÁS

Grid
(részletek)

„Előre kurvák, gengszterek” 
Auróra punkzenekar

(.heimatfilm) Kreuzer Béla elveszetten 
bandukolt a Caviar House méregdrága 
ezüsteszcájgjai, fénylő belugái, sevrugái, 
norvég és skót és alaszkai füstölt lazacai 
között, átkozta a grön- és izlandi turbu
lenciát, a Swissair Boeing 747-ese majd
nem kényszerleszállt Keflavikban, per
sze, hogy lekéste a fatornyosba szóló 
csatlakozást, persze, hogy több mint tíz 
év után nem érti a svájci légitehénke erő
sen akcentált németjét, pedig von Haus 
aus, és a kőszegi cőgerájból is hozott né
mi nyelvismeretet, persze elnyomta az 
angol, az ő, erősen magyar felhangú, va
lamint Rockies’ szlenges vaskosságát meg 
a hölgyike nem értette, úgyhogy Kreuzer 
Béla, akit épp a türelemhiány szálazott 
szijjasra, megadta budapesti címét, a ré
gi házában, a csikágói körgangosban ki
vett egy lakást postai úton, hogy majd 
küldjék utána oda a poggyászát, taxit 
kért a Hauptbahnhofra, elindul vonat
tal, gondolta, később lesz ott, mint ha 
a zürichi reptéren várná be a követke
ző gépet, legalább nem kell egy helyben 
ülnie, nem kell az alpesi műparaszt ki
vagyiságot figyelnie, stüszikalapos he
lyi, vagy délnémet vagy osztrák urakat, 
tejcsokoládébarna korosodó jónőt kitárt, 
szinte bokáig érő csincsillában és fürdő
dresszben, high heels mankóval, csutka 
szivarral a szájszegletben, és egy pohár
ka äge des épíces-konyakkal a műkörmös 
kézben, nem kell a sejk fiának ordítását 
hallgatnia a játékbolt előtt, mert hiába 
vigyáz reá három lefüggönyzött anya, a 
kisfiú úgy üvölt, mint sivatagi ugróegér, 
ha nyakoncsípik solymászaton, nem kell 
a Lockheed-Martin teljes igazgatóságá
val szemeznie, akik épp a libériái légi
erő rosszul begombolt mellénye újragom- 
bolása ügyében járnak erre átszállóban, 
nem puszta és merő pöffeszkedésből, 
périgordi szarvasgombáról áradozó digó 
nagyhercegek, a májusi snowboardozá- 
sok előnyeit ecsetelő oxfordi sophomore- 
ok, milánói divatdiktátorok, professzio
nális autóversenyzők környezetét -  nem; 
Kreuzer ezt a hangulatot otthon sem 
szerette, pedig otthon, ami inkább „ott
hon”, síelt Hollywood és a Wall Street és 
a washingtoni Beltway-banditák krémje, 
olyan csajok és palik, akiknek a kézrázá
sáért megörülnének ezek is itt, na jó, tán 
a lockheedosok nem, de a többi, egy kö
zös fotó a falra, vagy névjegy vagy auto- 
gráf a nyakkendő csücskére, és ezek itt 
egy szimpla ötvenkilenc éves baseball- 
sapkás amerikai rednecknek tartják, aki 
szabadidejében kamionosbárokban csö- 
csös táncoslányok bugyikorcába dugdos- 
sa a tízdollárosokat, közben pedig a leg
nagyobb arcok fegyvereit tartja karban 
Aspenben, nem egy lett már öngyilkos ál
tala felújított kéziágyúval.

Már egy órája suhant a vonat, azért 
ezek is rendes hegyek, gondolta Kreuzer 
Béla, Tirol olyan, mint Kolorádó, gon
dolta, annak is ott olyan a formája, mint 
a Hagerman Pass előtti nagy kitürem
kedésnek, csak a házak mások, mint
ha egy gyerekkori képes meséskönyv il
lusztrációi lennének, mintha csokoládé 
vagy fogkrémreklámokból állna a való
ság, a zöld tizenhét vagy ötvenféle ár
nyalata, motorosfűrészek madárdala, 
tehénkolomp és harangoznak, mosoly
gós kék szemű arcok, mint a német ka
tonák Kolomea és Stanislau térségben, 
ahogy őket igazgatták a fogságba esés 
előtt, a leventéből épp kijött kiképzet
ten kiskadétokat, hogy összeomlott egy 
perc alatt az Árpád-vonal, hogy mekkora 
mázli volt nem menni Novaja Zemljára, 
hogy a vinnyicai lágerből hazaenged
ték, persze nem volt még tizenhat sem, 
igaz a lágerparancsnok, egy tatár vagy 
mongol vagy mi, direkt elsütötte a pisz
tolyát a füle mellett, nagyon nevetett az 
ijedtségén, pont úgy, mint a környékbe
li író „otthon”, a piás-drogos fegyverbo
lond, aki szintén elsütötte a füle mel
lett, de az már egy 454-es Magnum volt 
és felvette a klubjába és nagyon élvezte, 
hogy trigger hippie-nek nevezte, szerin
te ez magasfokú nyelvi intelligenciájá
ról és a politikai fegyverként és klasz- 
szikus zenei összhangzás eszközeként 
használt angol nyelv mély ismereté
ről tanúskodott, ám tudta, ez csak bók, 
egy korábbi gombászat late flash-e vagy 
az aktuálisan fogyasztott Wild Turkey, 
mindenesetre reszelt neki új elütőszeget 
az elromlott Parabellumba és mikor 
M16-OS és Kalashnikov összehasonlító 
tesztet tartott, akkor tudta, hogy a be
sült szovjet fegyvernek egy baja tehet, 
az eldugult gáztömlő furat, ezt nem tud
ták megszervezni a vörösök, mondta is a 
szétkokózott-betépett és betintázott író, 
mer’ persze, ilyenekkel harcoltunk '56- 
ban, de mondtam neki, nem, akkor még 
a világháborús davajgitár, PPS-41, dob
táras, istenem, hogy szerette, mikor el
magyaráztam neki, mit elmagyaráztam, 
a konyhapultján eltáncoltam neki és az 
egész entourage-ának, hogy mi is ez a 
szó, milyen jelenségcsokrok és értelmezé
si tartományok befolyásolták a kialaku
lását, davajcsaszi&rock’n’roll, Deborah 
is hogy röhögött, meg Nancy és Marylou, 
csak Maria Khan tett komor, a fekete- 
párducos tetoválást vakargatta gond
terhelten a vállán, a piás író varratta rá 
egy sötét éjen San Franciscóban, tintá
sán mentek át a hídon Sausalitóba, ahol 
volt egy tiki bárja a teraszon, és mikor 
rájött, mit tett a nővel, örökre kidekorál- 
ta tta  egy cikk kedvéért, akkor az összes 
koktélosüvegét szétlőtte a tiki bárban 
Lono, a hawaii istenség nagyobb dicsősé
gére, szégyenlette magát, bár vigasztalá
sul ott volt az a bizonyosság, hogy a cikk 
jó tett. Anyám!, micsoda hegyek: Tirol 
tényleg olyan, mint Kolorádó.

Csapodi vagy Benedek vagy mindket
tő? Tököm tudja már, mi a neve a kö- 
lyöknek, rámuszították a temetésszer
vezők a Gerlóczy utcában, nagypolgári 
lakás, ám mintha bomba ketyegne a fö
démben, piros csíkos pantallókban tá-

Fülöp József: Tánc 10

bornokok, na nem a Király Béla, bár 
már az is megjött, hanem ezek a mai 
néphadsereggenerálisok, kibebaszott 
pufajkásporontyok tárgyalnak ezzel 
a petőfikörös meg nagyimrista okos- 
tojás-brigáddal, a kölyök nekik dolgo
zik, tud angolul, já rt is már valahol, ki
kísér a konyhába, szabadulás óta, mer’ 
tizenöt év az tizenöt év, nem láttam 
viaszkosvásznat, nem volt olyan sem a 
hercegszántói asszonynál, isten áldja a 
gyufatésztás halászléjét, amit még az el
halt férjétől tanult, sem a trieszti öbölben 
az éjszakai átúszáskor, sem Capuában, 
sem Latinán. Amerikában honnan is 
tudták volna mi az a viaszkosvászon? 
Még a Slavic Village-ben sem volt 
Clevelandban, pedig ott volt minden, 
csákánydoroszlói nyilastól a sértett kom
csi fűnkéiig, minden, amit ez a nyomo- 
rú ország produkálni volt képes, minden. 
A kölyök nagyon érdeklődő, mondom, 
most jöttem Svejcen át, vonattal, Tirol 
olyan, mint Kolorádó, ahol étek. Hogy 
akkor a Stetson, meghogy bandana, és 
pinto vagy palomino, micsoda?, fegyvert 
javítok?!, Smith&Wesson?, kérdem, hon
nan tudja ennyire? Hát a könyvek meg a 
filmek, mondja. Amerikai könyvek meg 
filmek?, kérdem én, azaz, mondja ő, mi
kor cseperedett, az már volt, szerették is 
nagyon, ő meg a galerije. Érdekli az 56, 
bár meg sem volt még születve, ennél is 
jobban érdekli Amerika, nagybetűs és 
szélfútta, big sky, olvasta a Winnetout, 
én meg mesélek neki, a betépett író
ról is, meg a Vajdahunyad utcaiakról, 
Angyalék vöröszászlós lövöldözéséről a 
Nagyvárad téren, a Péterfy pincéjéről, 
az Ivánkovics meg a Pongráczék, az is 
itt van már a nagybajszával, simpfeli az 
Ivánkovicsot, pedig azt már márciusban 
kivégezték, ő meg Arizonában növesztet
te a nagybajszát meg a pocakját serté
sek között gumicsizmában, mesétek még 
a börtönről, keep me from the gallows 
pole, aztán bejön egy nagyimrista tu 
dós a konyhába, kérdi, emlékszem-e rá, 
hogy ő a Bibó Pista bácsival ült egy cel
lában Vácott, ami szerinte az ország leg
jobb börtöne, mert ha nem is látsz ki, de 
érezni lehet a Dunát, a közelségét, a sze-
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lét, és azért néha kilátsz, és akkor meg 
a Szentendrei-szigetet, a kisoroszi úton 
nyáron kolompoló ökrösszekeret, ami
ből tudhattuk, hogy van élet kint, meg
maradt, csak mi kikerültünk belőle egy 
időre, aztán a nagyimrista tudós letette 
a poharát a viaszkosvászonra, és kedvet
lenül kikanyarodott a konyhából, mert 
nem ismertem meg, de én sem emlékez
hetek mindenkire, na jó, a Bibó Pista 
bácsira emlékszek, mert vele egy hipis 
után hosszan beszélgettünk, olyan sze
líd volt és okos, mint a nap, és ha tény
leg kimennek a ruszkik, ő kéne köztársa
sági elnöknek, kár hogy már vagy tíz éve 
meghalt. Beszélek össze-vissza, a kölyök 
szeme pedig csillog és mohón hallgat.

Az idő, as such.
ikettős gyilkosság az éjszakai zálog

házak utcájában) Diák? Baltával? Hogy 
vénséges nőnemű loan shark-ot? Gimme 
a break, ezt ma már ő sem gondolhat
ná komolyan! Az öt japán ügyében elha
lasztotta döntését a bejrúti felsőbíróság? 
Ugyan! Felületek vannak és tartalom
szolgáltatás, ki a faszomat érdelne egy 
ilyen sztori, két rothadó hulla a 0-24 
AMANET boltjában, nem is Chinese 
bookie-k, mennyei birodalmi, hongkon
gi szárnyas-diadalmas pawn shop lógó
val ékített egységekben eszüket vész
tők, kaszkadőrök, kung fu-artisták, 
robbanó helikopterből ejtőernyő nél
kül távozók és túlélő fókafiókák, strand- 
labdás thai boxolók, engedélyhiányos vé
nülő prosti botoxolók, milongák rezidens 
nyugger-úttörői, betétes cipős definíci
ószerű vagabondok, brillantinos-hajhá- 
lós, lepecsételt fehér szmokingos, atléta- 
trikós latinók, kantoniak és patagónok, 
délszlávok és északolaszok, a münche
ni Schumann habitüéi, az Egyetem 
presszó vécében kilincselői, rockerek, 
punkok, lattés hipszterek, bölcsészlá
nyok és csillagászfiúk, taoista turis
ták, Lonely Planet-bégetők, Pakisztánba 
hegymászni járók, Tangier negyedik ge
nerációja, későgoások, a nevadai Renoból, 
camperrel augusztus végén a sivatagba

tartó yuppiek, San Pedro-kaktuszosok, 
szovjet Afganisztán-veteránok kolorral, 
Harley-Davidsonnal, hasissal megtö
mött oldaltáskával Moszkva felé motoro
zok, a legrosszabb arcok, hosszú, tömött, 
keresztbecsíkos farkukra támaszkodva, 
dizájnerdrogtól betépve, divatos francia 
filozófián bagót rágva és köpködve, kido
bott holdjáró patacipőkben szuperhősö
ket keresve, mint egy tokiói neonfényes 
földalatti tundrapatkány, képregénybe 
ájulva, nem, nem, nem, mit keresnének 
ők a két hulla környékén az éjszakai zá
logházak fertályán, kései órán?! Diák? 
Balta?! Hagyjuk...

0creative writing: #3: characters)
Fogolyán Georgina, Osztián Nuredsiny, 
Laoramoira Cofaru Lenoir, Danak
Hapagan — bazmeg én elvállaltam ezt 
a szépirodalmi tanfolyamot némi kész
pénzért, mert élni azért kell, de te ennyi 
tejbetököt még a kurvaéletbe’ nem láttál; 
kevesek, mint medvesajtban a brumm, 
ahogy mondani szokás, annyit jártatom a 
szám, hogy kikopik a tömés a fogamból és 
kiszárad a torkom, nem értik meg a hü
lye agyukkal, hogy a jó storytellinghez 
nem elég a szamosújvári börtön melletti 
örmény temetőt járni nevekért.

(.belle&béte) A Színészkirályt a 
Havercsávó vitte ki Csepelre rozzant jár
művel, a Vasműben tekeregtek, Kalapács 
utca meg ilyenek, sztálinstíllel öntö
zött manchesterizmus, az is hülye, aki 
itt nem lesz luddita, legalább rappelni, 
hogy elkezdjen. Vöröstéglás loftban volt 
a nagyhatalmú Pöffeteg irodája, már a 
bejáratnál állt két háromajtós szekrény, 
ők is oroszul beszélgettek. Sade márki, 
Nosferatu, King Kong fasza, a Moszkvába 
elvágyódó hímnővér most idetalált, szin
te Moszkvába. Zűrös alakok segítették, 
hozták tető alá -  ahogy mondják — ezt a 
találkát, végül is a kultúrafinanszírozás 
hiátustömködése jó ügy, igen, talán még 
gyilkosságot is le lehet írni vele majd a 
nagy leszámolásban. Vor i zakón. Egy jó 
fekete paróka Joszip Kobzonon. A Pöffeteg 
Brighton Beachtől a Furkaszovszkij

pereulokig ismert nagymenő, regioná
lis vezető, mint egykor Rákosi Mátyás. 
Csak önjáróbb satrapa, lazább a moszk
vai járszalag, márcsak a dolog természe
téből fakadóan is. A Színészkirálynak is 
van rákosis története, még a Gorkij iskola 
óvodájából, ahol Seggfejbej maga jött láto
gatni a kis kommunistákat és a nyakába 
vette az ötéves Színészkirályt, kinek ek
kor lehetősége nyílt kis pöcse magassá
gában alaposan szemrevételezni a hírhe- 
dett nyaki hájhurkákat. (Tudvalévő, hogy 
Rajk végzetébe a két férfi férfiúsági össze- 
vethetetlenségének réme is belejátszott.) 
Nyitótörténetnek nem volt rossz, Pöffeteg 
élvezte, jólesett az oroszul megszellemí- 
tett anyekdot, hisz’ a Színészkirály pont 
a Gorkij iskola miatt folyékonyan bír
ta Puskin nyelvét. A Pöffeteg is csak egy 
orosz értelmiségi, lelkében dekabrista és 
művészetbarát, mégha az FBI Wanted- 
listáján az előkelő első tízben is állandó
sult, de Kandinszkij-, és általában 20-as 
évek szovjet-orosz avantgárd-gyűjtő, lel
kes mecénás, nem fél a széptől, mégha el
lenlábasai rendre savkádban végzik is. 
A Színészkirály ekkor New Yorkra terel
te a szót, hová a Pöffeteg nem mehet, de 
szeretett ott, még jobban, mint az odesz- 
szai kazamatákban, hát már emberét, 
Japoncsikot is letartóztatta a DEA, pe
dig. Andy Warholról esett szó, ekkor a 
Színészkirály átnyújtotta az által fordí
tott kötetet, kár, hogy a Pöffeteg nem ol
vas magyarul, nade majd valamelyik 
kurva felolvas neki belőle, Mása, te, sark
vidéki delnő, atomtengeralattjárók vörös 
angyala, luxusprosti, aki bejött a hideg
ről, vagy majd Belinda, aki meg orosz
spanyol szakos volt a Radnótiban. Hogy 
darab is volt, lóval színházba, az utca is 
játszott, Pistin szőke wig, a leánykák, 
Eszter, Galus, Boris, Reb, körbe-körbe 
táncikáltak, azt kéne színpadra állítani 
újra, az itteni közönség nem látta, mert 
nem láthatta. Szép gondolat, szép gondo
lat, mondta a Pöffeteg, megnézem mit te
hetek, jelentkezzenek a jövő héten. A jövő 
héten, mikor jelentkeztek, Pöffeteg már 
ki lett utasítva, hogy a horvát vagy az iz
raeli útlevelével távozott, az nem hozzá
férhető adat, mindenesetre Moszkváig fu
tott, s ott már más nem is érdekelte, mint 
időben letenni a hűségesküt, és elkerülni 
Kadirovot.

(.starnberg) A tónál, nem messze a 
Villa Waltraud-tól Pfeldafing irányá
ban a strandon napozott épp, korábban 
Lukácsot olvasott, vagy tán a tón túli 
Alpest nézte, hósipkás csúcsokat úszás 
közben, mindenesetre könyvészeti szem
pontból roppant helytelenmód borítójá
val felfelé kiterítve tárolta A regény el
méletét,, mikor mellételepedett Jürgen 
Habermas a korban hozzáillő kispor
tolt feleségével, s Csepregi, felismerve 
a nagy német gondolkodót, ösztönösen, 
mintegy gerincvelőből hasára fordítot
ta az 1952-es Szikra, Budapest kiadá
sú kötetet, ha netán szóba elegyedne 
Németország leginkább befolyásos társa
dalmi gondolkodójával, akkor önnön tá r
sadalmi nyilvánosságának eképp váltva 
meg szerkezetét, ne Lukácsról kelljen be
szélgetni vele. így aztán nem beszélget
tek semmiről.
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SÁGI ENIKŐ BARDO MADIN

Hallgass Apálysíkság
Már megint nem figyelsz. Akkor elmondom világosan.
Túl indiszkrét vagy. Én azt akarom, hogy ne beszélj.
Akkor téged hallak, nem a gondolataimat.
Pedig az én elmém mindenre képes, te is tisztában vagy vele.
Ha hallgatsz, el tudom képzelni, hogy másmilyen vagy.
Két hónapja vagy talán csak két napja történt. Összefolynak a dimenziók, nézd ezt el nekem. 
Azóta csiklandós érzések kergetó'znek a bőröm alatt. Mintha csak finom ujjak simogatnának. 
Rossz is lehetne, de jó. Ettől érzem, hogy vagyok. Persze, tudom. Illúzió.
Erre mindig gondosan emlékeztetsz. Te vagy az agyam nevelőtisztje.
Remélem, felsöpörted az üvegszilánkokat. Engem is, kérlek.

Közöny

„vinnélek át a mély vizen”
KAF

Kétéltűek vagyunk mind. 
Csúszunk-mászunk a váltakon, 
a fákon, az égen, a homokban.
A legmélyén, a lyukban, 
és hajótörő koraitokban.

Aki elrejtőzik a sötétségben, 
a sűrűség kiveti azt onnan.
Aki felfedi magát a délutáni fényben, 
homályba vész az egy másik délutánban.

Kétéltűek vagyunk, és polgárháború van. 
Levágott fejek a mezőn, 
alvó szegek, jéghideg kagylószilánkok, 
lehántott bőr, elcsúszott szappan.

Nincs mentség a láthatóban.
Az előretörő mozdulat, 
a kérdő, visszahúzódó szólam, 
a Hold, tükörtakarója a Napnak.

A leleplezett szobor lóra pattan, 
és nem tér vissza szülőhelyére.
A kárókatona szeme mozdulatlan, 
egy hal sem marad rejtve előtte.

Kétéltű vagyok, hatórás váltásban.
A gyermeket felvittem a sziklára, 
és neki mindent megmutattam.
Innen jössz, fiam, és ide mész vissza. 
Ezen kívül nincs más alternatíva.

Szállj fel a villamosra. Ne arra az emeletes turistabuszra, hűvös van már, jobb a villamos. 
Engem mindig fel akarnak tuszkolni a buszra a bácsik, hiába mondom, hogy pesti vagyok. 
Vajon más a város felülről nézve?
Az aluljáróból párolgó bagószag, a szmoggal testes táncot járva eléri-e

a külföldiek ingerküszöbét?
Én akarom.
Érezni akarom, ahogy a szilárd korlátok rozsdaszínű patakká olvadnak a tenyeremben. 
Ahogy a lyukas dorkómba lassan beszivárog valami hideg és megmagyarázhatatlan.
A mélységet is látnom kell, amely az ellenőr szemében ül, miközben vizslatja a bérletem. 
Nem gúny az, nem is unottság. Ülök a metrón, nézek fel rá, és a szót keresem.
Közöny! Közöny, mindenhol! rikkantja a kocsi végében egy korombeli fiú. Talán költő. 
Az ellenőr végre rám néz. Összemosolygunk. Megvan.

Sági Enikő: 1995-ben született Sopronban. Jelenleg az ELTE magyar szakos hall
gatója, Budapesten él.

Bardo Madin: Maga sem emlékszik, 
mikor is született. Tanulmányait Tama- 
rínban végezte, vagy csak jelenleg él ott.
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HAJÓS ESZTER
Félrefogódzó
Garmarna: Vittrad

Madár az égen. Madár fészekben. Madár 
az égen. Madár a földön. Madár fészekben. 
Madár az égen. Röpül, száll, ereszkedik, 
zuhan, száll, röpül. Madár az égen. A víz 
felett, a víz partján, a kövön, a vízen, a kő 
alatt, a kő partján, felett.

Mit mondok, amikor nem hallotok többé. 
Mit mondanak a vezetékek, a víz a csövek
ben. Miért énekel a víz. Ki énekel a vízben. 
Fűszálakban a cseppek. Ne félj, nem félek 
már a féléstül. Eltenni egy leszáradt fűszá
lat a táskádba.

Kulcsokba tört zárak. Zsebkendő- 
hajókák. Azt hiszed, fenn tart a víz, de a 
víz lent van. Ülsz a teredben. Mennyi fe
lesleges árnyék, ahol elférne bármi. Ülsz 
a víz alatt, alattad a part víz alatti síkja. 
Emberek elfelejtett hangjai.

Madár az égen. Madár fészekben. Madár. 
A feketeszobor helyére álltái. A víz csak egy 
letörött égsíktükör. Madárég. Körpályán 
zuhanó esőink. Virágot kaptam, de elszá
radnak a virágok. Nem értem az ilyen této
va kézfogásokat.

Földre zuhan belőlük a fény. Kiborul a 
fény a folyóra, kifolyik a fény, összetörik 
benne a madár, hová törik, hová folyik, ho
vá. A vízben ott vagyunk mind, csak egy
ben. Nem lehet a hangokat kivenni belőle 
sehogy.

Azt hiszed, szeretnek, pedig nem. 
Amikor szeretnek tudod meg. Hordom a vi
zeket, hordom a köveket. Jól esik. Nincs út 
egyik és másik között, csak azok a félrefo
gott kezek, melyekből kizuhansz egészen.

Elvennélek, de kitől. Az élet nem tulaj
don. Madár az égen, madár a Nap előtt, a 
Nap után, mögött. Fény a kezedben, megint 
hová tetted a csönded. Hajótöréstudat. 
Véletlenül találsz magadra, valaki odakint 
felejtett az esőn.

Felhívhatatlan számok, megölelhetetlen 
emberek. Csöndek. Minden rögzítve a táj
ban, kétdimenziós elhagyások. Hídmetszés 
van, kisollóval. Levegőadás. Az óra mutat, 
de mire. Mit mutogatnak a mutatók, mi?

Elbújnék a víz alatt, de átlátszik a víz.
Néhány hete már nem énekel a madár 

a kalitkában. Nem tetszik a kalitka? Nem 
tetszik, túl szűk. És akkor nagyobb kalit
kát kellett csinálni, jobban elférjen a ma
dár, énekeljen. De nem énekelt. Nem tet
szik a kalitka? Nem tetszik, túl szűk. És 
akkor még nagyobb kalitkát kellett, jobban 
elférjen, énekeljen. De nem énekelt. Nem 
tetszik a kalitka? Nem.

Pedig már jó volt a kalitka, tényleg, min
den kis rácsa fűszálakból volt egyenként 
kifaragva, csillogott rajta a harmat, mint
ha csak odakint volna, még a Nap is érte, a 
levegő benne sétált, elmerült. De a madár 
nem énekel és ez tűrhetetlen. Ki kell dob
ni azt a dögöt, miért kussol, nemhiszemel. 
Odakint bezzeg hogy ordibált. Nem tetszik 
a kalitka?

Túl sok a hely, alig férek el.

Kiléptem a vízből és vizes maradtam, 
micsináljak. Nem tudom magamról lesö
pörni a napsugarat.

Félkézfogó
Eplem0ya Sanglag: Kvelerslangen

Belehajózni az égbe. Magamban ke
resem a csillagokat. Esőcseppek víztük
rön. Lépegetés ugróiskolán. Valami ker- 
getés van. Magamra hagytalak, magadra 
hagysz. Miért pislogunk, amikor a Nap 
nem pislog. Elegem van a fűnövésbó'l.

Vártam, hogy elmenj, de én mentem el. 
Sétálni megyünk, sétálni maradunk. Hát 
madarak vagyunk, hogy fel-le szállunk? 
Két idegen tekintet. Monoton fák, monoton 
mezők, ég. Mikor veszed le rólam a szem
héjad?

Kezd idegesíteni ez a sok félrelét. Forog 
a vízben a várakozás. Mit adtatok be? Mit 
vettetek el? Nem érzem a fájdalmamat. 
Kóstolgatod, mint aki most tanulja a leve
gőt. Hattyúk, mielőtt túl sötét lesz. Nem 
akarom, hogy félj.

Olyan nézés, ami már a sötétet né
zi. Hülye üvegablak, nem fér át a fény. 
Mennyi felesleges levegővétel. Suhannak 
a fák. Zuhan az eső. Zajmérgezés, fényha
lál. Mezítelen bokák. Kövek alatt a föld. 
Honnan jöttél, hová jössz.

Ki érzi a fájdalmamat. Futunk az égen, 
fut az ég, futás van, nincs. Kinek képzellek, 
kinek képzeled magad. Néhány szédült eső
csepp. Miért hagytok sötétben, amikor Nap 
van? Szép az üveg, de kit érdekel. Te sem 
maradsz szabály.

Lehunyt ablakok, elfüggönyzött szemed. 
Kire nézel, amikor engem nézel? Kinek 
adod, kitől veszed el a levegőt. Mit mondha
tok, üres a kelepce. Minden madár másfe
lé száll, másfelé zuhan. Sínek metszéspont
ja. Szívé.

Két férfi a part felé menet. Két part a 
férfi felé menet. A két férfi felé. Miért kó- 
dorog. A kiskutya és a malac a tó partján. 
A kiskutya és a malac a kertben, új képke
ret. Kővel dobálnak a fényben. Minek áll
tam a fényre.

Megkérem a kezed, kettő van belőle, az 
egyiket csak odaadod. Azt hittem, rosszabb 
lesz, de csak rossz, ez jó. A felhők szélében 
megkapaszkodni. Az ég szélében. Gyűrűzik 
a madarakat, arany karikagyűrű.

Ki ásott el, amikor még élek? Esténként 
a tükörben egy arc, a kiskutya és a malac 
rabsága. Elveheted a kezemet, én nem a ke
zem vagyok. Kattogó égvas. Alszunk, pedig 
a Nap nem megy aludni. Miért ásták fel az 
eget.

Mentünk, te az én kezemet fogtad, de én 
nem a tiéd. Kő, víz, kő. Megfogtam a kezed, 
de nem a te kezed volt. Most nézhetünk 
szembe. Kisavanyodott abból a felhőből egy 
szomorú kis csepp. Most mondd meg, mire 
való a szarvas.

Mire való vagy. Arra. Erre. Arra mennek, 
erre mennek. Kövekkel játszunk, kirakjuk 
a Napot. Levegőmozaik. Homokszemlencse. 
Besötétedett, amikor világos van. Nem lá
tod a ködöm? Hová nő a fű. Varjú a parton.

Hátraesek, te fogsz, én nem fogok.

Hajós Eszter: 1990-ben született Budapesten, jelenleg is ott él. A Károli Gáspár 
Református Egyetem mesterképzős hallgatója.

A s ö té tb e n
nincsenek
Sacha Stevenson:
Ujung Aspal Pondok Gede

A madarak felszálltak az égre és ottma
radtak. Látnom kellett volna, de nem lát
tam semmit, főleg azt nem, amit látnom 
kellene mindig. Hogy valahogy megint lá
tás nélkül mentünk haza akkor, ezért sétá
lunk, lehet, addig se kelljen, jó ez.

Aztán az, hogy mégis láttam valamit va
lahol akkor, hazamenés helyett, vagy hogy. 
Azok a madarak fészket raktak a kétségeink
ből és nem akarnak lejönni többé. Ingatag 
lak, igaz, de mégiscsak lerombolhatatlan.

Kézen fogva mentek a felhők, egy másik 
égen, egy másik égre, egyikről a másikra, 
úgy, elég szomorú dolog, amikor elmennek 
a felhők és nem jönnek vissza. Megint elme- 
nés van, pedig azt hittem, most már vissza
jönnek, hát csak körbeértek, ennyi idő alatt.

Elfoglalhatatlan szemgödrök, nem lesz itt 
fény, hát nem kell a látáshoz, tudod. Megint 
a szokásos, ülünk a sötétben, vagy hát te 
ülsz meg én ülök, és érezzük, amit látni kel
lene, de nem látunk épp. Megkérdezed, aka- 
rok-e kutyát, mert mit kérdeznél.

Minden kérdés egy újabb elszakított kötél.
Kapaszkodom a földbe, talán nem tu

dom, a föld alatt is víz van, meg föld, meg 
víz, ilyenek vannak a föld alatt, talán, vagy 
nincs is semmi meg föld sincs, de akár így, 
akár úgy, ingatag ez is, hiába. Fogod a föl
det, én vizet fogok. Fog rajtam. Por és csep
pek, semmit nem lehet megfogni.

Tudhattam volna akkor, amikor a mada
rak meg a felhők, de most már tudom, ak
kor sem fogom tudni, amikor már tudom. 
Nyújtod a kezed, ülünk a sötétben. Azt 
hittem, a sötétben nincsenek kezek! Azt 
mondtad, te nem kéz vagy, és én sem, hogy 
nincsenek kezek, és akkor nincs baj, akkor 
nem kell félnem, de hazudtál, és most felém 
nyúlsz. És akkor azt kell mondanom, nincs 
kezem, nem tudok visszafogni, fogd visz- 
sza magad, de te nem érted, megint nem. 
És akkor hozod a tűt meg a cérnát, isme
rem ezt.

Össze akarod varrni a köteleket.
Amikor sohasem voltak kötelek meg 

semmi, mi az, hogy kötél, mi. Én már azt 
sem tudom, mit nyújtok, amikor a keze
met nyújtom, sötétben főleg, de ezt te nem 
érted. Ezt én sem. Mert az úgy van, hogy 
vannak a hegyek meg a levegőég, meg ez 
a sok töltelékszó, amit már én is unok, de 
azért még leírok, szinte kényszeresen, meg 
legyen a helye. A helyed, mintha lehetne 
azt, mintha lenne helyed.

Kövek vannak és szikrák, valami fe
szül, elmenekülnek a dolgok. Elkövesülnek, 
szikrává. Veszélyben vagyunk, mondom, de 
nem vagyunk, csak veszély van, egyedül. 
A fészkekben pedig csönd van, alszanak a 
madarak.

Nem félnek a félelmeiktől.
A hegyek a levegőeget érintik. Kezüket 

nyújtják. A levegőég mindent visszaad, 
amit kap. Összekapaszkodnak, félek, min
den madár összetörik, ha nem engedik el 
egymást. Kérdezed, szeretnék-e, mit sze
retnék, semmit se, nem.

Van kutyám, de nem az enyém. Nem kell 
kötél. Jól megkapaszkodtam.
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HELIKON

OZSVATH ZSUZSA 
leltár, ami vagy
kiflibe nyúlt kismacska 
elguruló tabletta 
hideg kalorifercsó' 
szénné égett serpenyő'

egy zsákot cipelő' folt 
kilós használtruha bolt 
egy féltve őrzött titok 
egy visszaszívott szitok

jól megszokott szorongás 
csúcsidőben tolongás 
vissza-visszatérő tikk 
lekávézott újságcikk

keresztrejtély agytorna 
telkemre kötött forma

megettem egy  
hagymát

Cica verse

megettem egy hagymát 
aztán megkönnyeztem 
a rétegek tartalmát 
mer előzetesben

lehámoztam azt a 
pár érzékeny hártyát 
és azt láttamozva 
zúgó könnycsatornák

eredtek útnak innen 
szemből látva mennyi 
és mennyi mindent 
kell bizony lenyelni

visszapillantó
szia! -  mondtad és még láttam 
ahogy szedtem a földről fel az állam, 
csermelyként csorogtak az évek 
a homlokodon és nézd meg, 
hiába voltál refrénem; a dalom 
mára elzsibbadt, régi fogadalom 
csak. csurran-cseppen majd valami, 
ha úgy tetszik. -  tessék már haladni! 
dudál a jármű, két lába 
tán elvisz majd B-bóí A-ba.

folyamatos
egyről a kettőre 
nap-mint-nap a héten 
mindig csak előre 
fél lábbal a féken.

olyan -  de szakasztott! -  
mint az ovis jelem:

másnapra halasztott 
folyamatos jelen.

találós-kérdezted: 
ki lesz a zsákon folt? 
(tudom, hogy élvezted) 
előre kiszámolt

működések révén 
nagyra nőtt az állat, 
nevethetsz a végén, 
de takard el a szádat.

gyilkosság
csak egy kikopott szőnyegcsík 
ahol a legtöbben járnak 
kiszáradt díszgyep sík: 
ott csúsznak-másznak 
aztán dördül a pisztoly 
az is ni! csupasz, hej! 
és oldalra dől minden 
szép, elhasznált közhely

majd tűzoltók jönnek 
meg rendőr és mondják is, 
hogy itten kérem lőttek 
jól van, megyünk, máris 
az nem lehet, hogy minket 
szó nélkül hagyjanak el 
és a kiürült közhelyek 
az idővel tűnjenek el.

egy arckép
tragikus hős

félúton járok a veszteségben, 
kér-kelletlen állok elejében 
a jövőnek, csak az van, ami volt- 
lyukas élet -  tű benne sosem folt,

csak hiányos részek vészjelzője- 
ként gyúl ki: ó, éjek útvesztője! 
izgága ideg, rángó láb vagyok, 
fröcsögő száj: én máma vért adok.

és bőröd alá bújva nyúzlak le 
velem, magadról, mert nekem rossz 
és neked se legyen jó. de nem megy.

csak az állandó nyugtalanság van. 
betört állat vágja magát földhöz, 
mint a gyermek, és felsírok halkan.

soványka
soványnak kéne lenni 
csupa csontnak és bőrnek 
más ne maradjon semmi 
zsákmányként a tőrnek

csak szívizomra gyúrni 
-  mennyi erős ember! -  
estig szemet hunyni 
ha felkeltett a reggel

sorközi nagymosás 
(remix)

sorvégi levegővétel szusszanásnyi idő 
csak az, ami befér in médiás res-kető 
rímlábak közé, ha kilométerhiányban 
lefutottak jópár kört ebben az irányban,

akkor megnyomjuk a gombot
és már megy is

a forgó rendszerben mozgó testi pestis, 
mert kettőn áll a vásár és nincsen

tuti nyerő
te a centrifugális, én a tehetetlenségi erő

légüres tél
át
múlatott éj 
kiült hely 
légüres tél
be váló hó
nap-nap után 
jön még tavaszra 
nyár talán 
de most tél van 
és csend 
és hó
és ha hálni 
jár csak 
belém 
a lélek, 
azért ott van. 
hát, ott vagy.

mentés másként
beszorult abba a
töredék-időintervallumba,
amely a mentés és az elmentettség
között van. jó hely a makró-kétség
mikro-hullámzásának, mert most,
pontosan most fog
lefagyni.
a gép
forogna,
de az
alkotó
memóriája
betelik, mint a pohár.

indokolatlan kedv 
(lyukas élet)

valami indokolatlan kedv 
leng be engem 
e rendetlen reggelen.

ha beborul a homlok, 
magamból kiborulok, 
ráncba szedem a mimikám;

s míg oldalt beszegem, még látom 
hogy szivárog át a gáton 
messzeségbe nyúló nyálam.

O zsváth Zsuzsa: 1992-ben született Nagyváradon, jelenleg is ott él. A Partiumi 
Keresztény Egyetemen szerzett grafikusi diplomát.
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HELIKON

GOTHÁR TAMÁS
Metszetek
Csatornába fagyott moha és levélma

radék: a télre emlékszem. A tumultus
ra, a túl sok tárgyra, emberre, játék
ra és az ételgőztől zsíros, szolidan fénylő 
dísztégla-falra az aragáz fölött. Úgy ti
zennégy éves koromig az volt a szoká
som, hogy a játékaimat mindig egyszer
re akartam átcipelni az egyik szobából 
a másikba. Legtöbbször kudarcot val
lottam és elszórtam legalább a felét, ha 
nem az összesét. Négy doboz Lego bele
tömve a zsebeimbe, a feltűrt pólómba, 
és a maradék felmarkolva. Pár év múl
va a cigit, az italt, és rövid ideig külön
böző kábszereket habzsoltam, pont ilyen 
mohón. Amikor raktárban dolgoztam, 
ugyanez történt, csak ott már sörösládá
kat, savanyúságos borkánokat és konzer- 
veket púpoltam a bevásárló szekerekbe, 
mert emelővel ritkán mozgattuk az árut. 
Egyszer magamra borítottam egy szinte 
kétméteres magasságig megpakolt szeke
ret. Egyszerre akartam mindent felvin
ni, ezért elég volt a teherlift utolsó döc- 
cenése, mielőtt kinyílt az ajtó. Széttörött 
egy korsó olcsó bor, és két borkán zöld
borsó. A többi áru épen maradt, viszont a 
bor miatt még napokig bűzlött a teherlift, 
és a borkánokkal összevágtam a csukló
mat. Még arra emlékszem, hogy nehezen

illeszkedtem be: óvodába, suliba, munka
helyre, egyszóval mindenhova ... Anyám 
mesélte, hogy amikor megszülettem, elő
ször lepisiltem az orvost, és csak azután 
kezdtem el sírni. Erre nem emlékszem, 
de meg tudom érteni. Kirángattak a kom
fortzónámból, az anyaméhből, amit még 
mindig úgy képzelek el, mint a születés 
előtti mennyországot, sőt talán az egyet
len mennyországot, ami ráadásul teljesen 
ingyen van. De ha már emlékekről be
szélek, meg kell említenem, hogy bár na
gyon gyenge a memóriám, amit ráadásul 
egy darabig készségesen pusztítottam, a 
legrégebbi történésekből meglepően sok 
minden megmaradt. Egy kék bornyitó a 
fiókban az első lakásunkban, később tud
tam meg, hogy kétéves korom előtt köl
töztünk el onnan, én meg pontosan em
lékszem, most is itt van előttem: egy kis 
fehér székre állva kotorászok a kony
hafiókban, és egyszer csak az evőeszkö
zök alatt megkapom ezt a bornyitót. Az 
egyetlen tárgyat, aminek fából van a nye
le, ovális alakúra faragva, és a két szélén 
enyhén le van kopva a festék. Vagy hogy 
Tom és Jerryt néztem, amikor hirtelen 
kirohantam a konyhába, és az üldözős je
lenet alatt szóló zenét hallgatva, az egyik 
szekrényből elkezdtem dobálni a há
tam mögé a tányérokat és a többi edényt, 
ahogy azt az előző jelenetben láttam. 
Rengeteg, látszólag haszontalan emlé
kem maradt meg kétéves koromig, utána 
képszakadás, első osztályig. Emlékszem, 
hogy akkor vágták ki a legnagyobb fát az

udvarunkban, és én fát akartam ültetni. 
Ott maradt az az üres tér, a gyökér he
lyén egy darabig nem nőtt a fű sem, ma
radt egy folt, amire a végén rárakták azt 
a hatalmas csutakot, amit az utolsó pil
lanatban nem aprítottak össze tűzifának. 
Alldogálós sörözőasztalnak szánták, de 
előfordult az is, hogy ettek rajta vagy pá- 
linkáztak, mindenesetre miután kiszed
ték a gyökeret, és ráállították az említett 
foltra a rönköt, az egyik munkás nekitá
maszkodott pihenni. Rárakott egy poha
rat, rágyújtott és abba hamuzott. „Akkor 
inkább ezt is aprítottátok volna össze” -  
valami ilyesmit gondoltam. Utána napo
kig azon törtem az agyam, hogy milyen 
fát ültessek, marha nagy dilemma volt. 
Az almafákat nem szerettem, tele volt ve
lük az utca, ahogy szilvafákkal is, végül 
a gesztenyefa mellett döntöttem, annak 
ellenére is, hogy tudtam, nem terem sem
mi ehetőt, még tetszett is az ötlet, senki 
nem ültetett még gesztenyefát az utcá
ban, mert nem látták értelmét -  én akkor 
még igen, de már nem emlékszem.

G othár Tamás: 1995-ben született Csíkszeredában. Jelenleg a kolozsvári BBTE 
magyar és összehasonlító irodalom szakos hallgatója.

ANDRE FERENC
Gothár Tamás 
verseiről
Meddig nyúlik még a szövegtest? 

Gothár Tamás verseiben a világban test
ként való létezés problémáját tematizálja
-  a verset, mint testet, kezeli. Szövegek és 
szövetek. A váladék megnyilatkozásának 
lehetőségei, precíz, kíméletlen betekin
tés a csontok, gyomrok, sejtek geometriá
jába. Összefüggéseket keres, gondolkodik, 
meglehetősen méta (me’t a’ jó!), és mentes 
az értékítéletektől — ami szintén szimpa
tikus dolog. Látványos átfedések, nyelvi 
kapcsolatok és képalkotások vannak jelen 
a szövegekben: „A friss tetem csupa nedv
-  kézmeleg, és milyen hiábavaló.” A szöve
geket alaposan felépíti, van ívük, a mon
datok meglehetősen pontosak, a verse
ket be tudja fejezni, nem szakadnak csak 
úgy félbe. Krusovszkyt parafrazálva: le- 
bomlani milyen szép. Mitológiai utalások, 
intertextusok szövik át a verseket, néha 
indokoltak, néha viszont csak fitogtatás- 
nak érzem, nem feltétlenül ad pluszt az 
egészhez, pl: „Ikarusz tetveket gyűjt egy 
tolipárnába.” Az ilyen utalások nem fel

tétlen utalnak intellektusra, sokszor csak 
ügyes internetes böngészési készség jelei. 
Valahogy veszélyesnek érzem manapság a 
mitológiával való direkt játékot, mert már 
olyan régóta és olyan sokan packáztak a 
dologgal, hogy az ember könnyen belebuk
hat és klisének hathat. Kérdés az, hogy 
Gothár Tamás versei képesek-e releván
sán nyúlni a görög mitológiához, vagy csu
pán legénykedésból vannak jelen az ilyen 
jellegű utalások? Véleményem szerint ez 
a költészet, amit művel, tök érdekes -  és 
jól csinálja. Krusovszky Dénes, Nemes Z. 
Márió, Petri György és Bukowski hatásai 
talán a legszembetűnőbbek, na meg persze 
a Nirvana-dalszövegek. Habár ezek a ver

sek inkább death metal dalok retorikáját 
idézik, csak szofisztikáltabbak. A testpoé
tika menő. Nagyon kortárs. Nagyon elnök. 
De meddig lehet ezt húzni? Azt hiszem, 
Tamás nagyon jó Bukowski-, Krusovszky-, 
Nemes Z.- meg Petri-verseket ír, de léte
zik-e az a pont, ahol azt mondhatjuk, hogy 
nagyon jó Gothár-verseket olvashattunk? 
Természetesen egy fiatal, kezdő költőtől 
aljasság volna számon kérni azonnal a sa
ját hangot. Bár az, hogy Benjinek dedikál
ja egyik versét, még nem menti meg a kri
tika kíméletlen karmaitól, viszont nekem 
személy szerint ez a szöveg a kedvencem: 
a többivel ellentétben nem csupán vers
gyakorlat, kimunkált Telep-költészet vagy 
részlet a Testiáriumból, azaz a testversek 
végeláthatatlan korpuszából, hanem ab
ban konkrétan kapunk valamit Tamás 
személyéből, márpedig a személyesség na
gyon patent dolog, mert párbeszédbe lehet 
vele lépni. Már csak az a kérdés, hogy le- 
het-e diskurálni ezekkel a szövegekkel, 
van-e mögöttük tényleges gondolat, vagy 
csak nagyon szép képek, és tér-idő hajlítá- 
sok leplezik a tartalom helyetti vákuumot? 
Kedves közönség, erre varrjál gombot!

(Elhangzott október 5-én, a kolozs
vári Bulgakov kávéházban, az évadnyi
tó Bretter György Irodalmi Körön, ahol a 
meghívott Gothár Tamás volt.)
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SZŐCS ISTVÁN

A lét dadog?
Vagy a szekér zörög?
A zsenialitás olyan tulajdonság, amely 

a legnagyobb lángeszeknél sem műkö
dik állandóan; a legtöbb példa irodal
mi vagy művészi. Érdemes újra elolvas
ni Kosztolányi Ady-kritikáját (1927), 
ott nem az olyan világnézeti-politikai 
gübbenőkről, sőt süppedékekről van szó, 
amilyeneket legutóbb is Raffay szenve
délyesen, de szenvedve felfakasztott, ha
nem írásművészeti kisiklásokról. (Pl. 
„Jaj de szép a szép, / Jaj de szép, hogy 
vágynak, / Jaj de szép, hogy minden va
ló szép, / Jaj de szép, hogy nekem csak.”) 
Régente jó borízű krákogással jegyezték 
meg az ilyesmire, hogy „a százforintos 
csikó is megbotlik!”

Nem csak művészekkel esik meg ilyes
mi. Ott van például Newton, a fizikus, 
az emberiség egyik legnagyobb elméje! — 
szokták somolyogva emlegetni. Volt két 
kutyája, egy kicsi és egy nagy. És hogy 
ne kelljen örökké az ajtót nyitogatni ne
kik, vágott az ajtó aljára két lyukat: egy 
nagyot és egy kicsit! Persze, az ilyen „hib- 
banások” nem érintik a tudományát. De 
pl. Laplace (a Kant-Laplace-féle) egyszer 
egy akadémiai előadásán dühösen kiabál
va szidta azokat, akik azt állítják, hogy az 
égből kövek hullhatnak a Földre, s közben 
verte az asztalt egy iratnehezékkel, ami 
történetesen egy meteoritdarabka volt.

Azonban, ugye, a tudományok terén 
nem egyforma a következménye a kiha
gyásnak. Ahogy mondani szokás, ha hi
bázik a mérnök, fejünkre omlik a ház, 
leszakad a híd, beomlik az alagút; ha 
melléfog a vegyész, az arckenőcs hasz
nálójának lesül a képéről a bőr; ha a jo
gász eltátja a száját, két évvel többet sóz
nak ránk a tárgyaláson. Ám a történész, 
a nyelvész: mondhat, amit akar; a téve
dése korszakokon át érvényben marad. 
Legfónnebb közben lezüllik a társada
lom, szétesik az ország. Sajnos nem csak 
a kockafejűnek csúfolt akadémiai tudo
mány művelője ragaszkodik vicsorog
va a tévedéshez. O rendszerint úgy teszi 
túl magát rajta, hogy mellébeszél; vagy 
— melléhallgat. A „céhen kívüli”, magán
szorgalmú kutató úgy szokott járni, hogy 
felfedez valamit, de utána gyakran el
szalad vele a képzelet hátaslova, és játsz
va átugrik mérfóldes szakadékokon is. 
Főleg azért, mert elveszti a látás mélysé
gét, minden egyforma közelségben lévő
nek tűnik számára!

Két kitűnő nyelvész példáját szeret
ném felhozni, akik évtizedeken át lekö
tötték érdeklődésemet: egyikkel, Kemény 
Ferenccel, több mint húsz éven át levelez
tem. Eredetileg diplomata volt, több mint 
negyven nyelvet ismert. Sokukon nem
csak olvasott, de írt is. Később egy nagy 
kereskedelmi vállalat nemzetközi levele
zője lett Norvégiában. Németül megjelent 
egy könyve: Hogyan tanult meg beszélni 
az emberiség? Szerinte a nők találták fel 
a nyelveket, elsősorban azért, hogy kife

jezhessék az erotikus élményeikkel kap
csolatos hangulataikat és vágyaikat. 
Nemrég írtam is róla: három hang va
riálásával (i, t, p) hozták létre azt az ős
szókincset, amivel minden érzelmi álla
potot ki lehetett a továbbiakban fejezni. 
Ami pedig azt illeti, hogy Eurázsia meg
annyi nyelvében miért van annyi magya
ros vagy magyarnak tűnó' vonás, elem, 
arra azzal felelt, hogy az újkőkori, nem
zetközi gabonakereskedelem magyar 
nyelvű népcsoportok kezében volt, mivel 
ők voltak a gabonatermesztés föltalálói. 
A magyar szó is, szerinte, „földmíves” je
lentésű, mint egyes XIX. század eleji ro
mantikusoknál (akiket különben nem is 
ismert), minden fontosabb szó és kifejezés 
mögött gabonatermeléssel kapcsolatos 
fogalmakat mutatott ki, kivéve azokat, 
amelyek nyíltan arról szóltak! Később a 
mesék, mítoszok képzeteit is ebből vezet
te le. Például a földmíves, vagyis a sze
gény ember és a gabonakereskedő, vagyis 
az ördög viszonyát: A szegény a gabona- 
kereskedőre rá volt szorulva, mert belőle 
élt, ugyanakkor tudta, hogy az kegyetle
nül kizsákmányolja. Ez a kettőség jellem
zi az ember és az ördög viszonyát: se vele, 
se nélküle; ezért megannyi nyelvben az 
ördög neve a második személy névmása 
is: tu-, du-: diából stb. A gabonakereskedő 
például mindig szamárháton ült, és egy 
nagy körgallérral beburkolta magát, s az 
állatot, lent azonban kilátszott a „lóláb”, 
ami oly jellemző az ördögre! Nagyon sok 
szellemes magyarázata mellett voltak 
azonban teljesen képtelen levezetései. Pl. 
a közmondás: „Kivétel erősíti a szabályt” 
-  szerinte teljesen értelmetlen, hiszen 
akkor minél több a kivétel, annál erő
sebb a szabály, ami abszurdum. Szerinte 
a szabály eredetileg ipar jelentésű volt; a 
kivétel pedig -  kivitel. Vagyis a kivitel (az 
export) erősíti az ipart! De sohasem fo
gadott el bírálatot. És emiatt nem is lett 
nemzetközileg ismert, noha írásait elein
te tudósok százainak elküldte, a legkü
lönbözőbb országokba.

A másik érdekes, sőt tragikusan érde
kes „magánnyelvész” Velics Antal volt; 
róla is írtam nemrég, szerinte a nyelvek 
három ős-szótagból alakultak ki: whá- 
whu- whi-... Az első: nagy, erős dolgokat 
idézett; a második ijesztőket; a harma
dik rokonszenveseket, barátságosakat. 
Ugyanakkor kijelenti, hogy az ősnyelv- 
kutatás az ókínai nyelv ismerete nélkül -  
szédelgés! ír t is egy nagyon érdekes, von
zó tanulmányt a kínai nyelvről, amiben 
viszont elárulja: éppen a magyart nem is
meri eléggé! Ézeket írja:

„Kuriózumként említem itt föl, hogy a 
magyar nyelv csakis egy színnek, a veres, 
pirosnak megjelölésére bír eredeti kifeje
zéssel, amennyiben e két név a vér és a 
pír (hajnalpír) szóból ered. A kék — a tö
rök gjök (ég) szóval van kapcsolatban, 
tehát égszínűt jelent. A zöld nem más,

mint a perzsa zerd, mely ismét a zer-ed- 
del (aranyos, aranyozott) azonos. A sár
ga is csak a török szórt-nak egyszerű át
vétele, míg a barna szó a germán-román 
braun, brunus, bruno-nak átplántálása.” 
(Román alatt itt neolatin, francia, spa
nyol értendő.)

Kezdjük akkor a mi szempontunkból 
leggyengébb pontnál, a barnánál.

A Felvidéken a Barna patak neve úgy
szólván egyidős a szepesi szászok be
telepítésével: ez még lehet véletlen is. 
Azonban a barna töve, a ború „sötétet” je
lent; lásd: beőornlt az ég. A népnyelv azon 
kívül a sötétzöldet és a nagyon sötét ké
ket is barnának hívta. Tehát „sárgás” je
lentése nálunk nincs. A veres szó nem a 
vér szóból ered, hiszen mondjuk, hogy vö
rös, meg vérvörös, de soha nem «eresnek, 
vagy «erősnek, mert, ugye, az más: „vér
rel borított.” A szó első tagja, ver, vir, ami 
a virrad, azaz világosodik szóban van; 
lásd a Verrasztó családnevet is. A ros- 
a „piros” szónak egyetemesen elterjedt 
alakja, lásd rózsa, rozs, rozsé, rőt. A ré
gi nyelv még használta, a ró'-fű, réfű ala
kokat, a megsárgult füvet jelentette. 
Hangrendi párja a roh: barna-féle; ami 
rohad, kezd bámulni; mondták a barna 
lovat is rohlónak. Tehát eredetileg pir-ros 
és ver-rös, csak az egyik r „kikopott”! Ha 
már törökös párhuzamokat keresünk, ott 
a korom és a korhad, ez utóbbi azt jelen
ti, hogy feketedik, törökül ugyanis a kara: 
fekete! És hogy nem létezne eredeti neve 
a sárgának? Hisz ott van -  hogy másra 
ne hivatkozzunk -  a sár szó: lásd: „sár
arany”. Ez a sár még „tüzes” jelentésű is, 
hiszen a párosodni akaró szuka „tüzel”, 
vagyis sáriik! Sárga, vagyis világos-sár
ga, esetleg fehéres a szőke, lásd székfű vi
rág, szik, szék, szikes talaj stb. A szőkével 
szemben a szög — lásd „szöghajú, de kék
szemű!” -  azaz: a feketénél világosabb, 
azaz barna! Tehát még egy „barna”!

A fehér színről szerzőnk el is feledke
zett, noha a fizika szerint az a színek ösz- 
szessége. Mindenesetre összetett szónak 
tűnik. Viszont fehéret jelentett a szép szó 
is, lásd megszeppen-, „szép nem”: fehérnép-, 
és a sápadt is: „kifehéredik”. A feketéről 
most ne is beszéljünk, egyszer írtam ró
la, hogy a vak és a si-ket szóval függhet 
össze, de kitámadtak, hogy a fehérből is 
feketét akarok csinálni! (A /é-hér és a 
fe-kete miatt.) Ami a kék-et illeti, miért 
kell ahhoz török vagy mongol előzmény? 
Az ég-kék szópár tökéletesen elég a ma
gyarázathoz. Különben a szín szó maga 
is jelentett mennyboltot, de „égést”, tü
zet is. Ha valakire azt mondják, hogy „jó 
színben van”, nem úgy értik, hogy zöld 
a képe vagy kék, hanem rózsás, pirosas! 
Tüzes!

Egyébként tudni kell, hogy az egyta
gú ősszavaknak nemcsak a megfordítha- 
tóság, hanem a kettőzés is jellemző tulaj
donságuk volt. Az égég-bői alakulhatott az 
első hang elvesztésével gég, és abból kékl

Rejtélyes tehát egyedül a zöld marad; a 
„zöld” távol áll az „aranyostól”, tehát nem 
jöhet a perzsa zerd-bői! Lehet, hogy a d 
hangját a föld hatására vette fel? Vagy a 
zord ellentéte? — Itt azonban már más vi
zekre kellene eveznünk, amelyre tán még 
nyílhatna alkalom.
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ROSE AUSLÄNDER 

Vád
Anklage

Halott barátok 
vádolnak téged 
túlélted őket

Siratod őket 
s más barátokkal 
újra nevetsz

Sírjukon
virágaid
nem engesztelik ki őket

Bánkódsz miattuk 
és verseket írsz 
az életnek

ERICH FRIED 
Intézkedések
Die Massnahmen

A lustákat agyonütik 
a világ szorgalmas lesz

A csúnyákat agyonütik 
a világ szép lesz

A bolondokat agyonütik 
a világ bölcs lesz

A betegeket agyonütik 
a világ egészséges lesz

A búbánatosokat agyonütik 
a világ vidám lesz

A véneket agyonütik 
a világ fiatal lesz

Az ellenséget agyonütik 
a világ barátságos lesz

A gonoszokat agyonütik 
a világ jó lesz

ERNST JANDL
a csemegeboltban
im delikatessenladen

kérek szépen egy májusmezőkonzervet 
kissé magasabban fekvőt,

de nem túl meredeket 
olyat, hogy még ülni lehessen rajta.

nos, akkor talán egy sípályát, mélybehűtve 
sportolók nélkül, lehet mellette 
egy szépen behavazott lucfenyő is.

ez sincs, hát akkor -  látom,
nyulak lógnak itt sorban, 

kettő, három elég lesz,
és persze egy vadászt is. 

hát hol lógnak a vadászok?

JA N C SIK  PÁL fo rd ítá sa i

TERTULLIANU S 
A látványjátékokról
(De spectacu lis)
részlet

[A látványjátékok eredete]
V. 1- 7.
Minthogy a játékok eredete titokzatos

nak tűnik és ismeretlen testvéreink több
sége számára, a játékok eredetét nem 
magasabb vagy más szinten kell megke
resnünk, mint a pogányok (ethnicalium) 
irodalmi műveiben. Tudniillik számos 
olyan szerző maradt fönn, aki erről a 
tárgykörről értekezett.

Ami a játékok elsődleges intézménye
sítését illeti, azt mesélik Timaiosz sze
rint, hogy az Ázsiából érkező lüdiaiakat 
ama Tirrénosz vezette Etruriába, aki ar
ra kényszerült, hogy a királyságát testvé
rének, Lüdosznak engedje át.

A lüdiaiak tehát Etruriában alapítot
ták meg a vallás jegyében a nézőjátéko
kat egyéb babonás rítusok mellett.

A rómaiak, miután maguk közé hív
tak néhányat ezekből az idegenekből, át
vették utóbbiaktól e játékokat, az ünnep
lés idejét s magát a rendezvények a nevét 
is, ludi. Ezen, a lüdiaiak megnevezéséből 
eredő szó jelölte a játékokat.

Igaz ugyan, hogy Varró eme elneve
zést a ludere igéből származtatja, ami 
azt jelenti, szórakozni, játszani ugyan
olyan értelemben, mint ama játékok ese
tében is, amelyeket Lupercáliáknak hív
tak (Lupercos ludios appellabant), mivel 
utóbbiakat úgy ünnepelték hajdan, hogy 
az emberek játékosan kergetőztek.

Mindazonáltal Varró emezen ifjúsági 
játékokat valamely ünnep megüléséhez, 
valamely templom fölszenteléséhez vagy 
más vallásos megokolásokhoz köti.

Ámde mit számít az elnevezések kér
dése, midőn a dolog alapelve a bálvány
imádás?

Eképp azok a játékok, amelyeket álta
lánosan Liberaliáknak neveznek, látha
tó módon a Liber avagy a Bacchus iránti 
hódolatot fejezték ki. Először a falusi gaz
dák ajánlották Libernek e játékokat hála
adásként a borért, ezért a jótéteményért, 
melyet Bacchus hozott el számukra.

Ugyanilymód ama játékokat, amelye
ket Neptunusnak szenteltek, kezdetben 
Consualiáknak hívták, mert Neptunust 
Consusnak is nevezték.

Ennekutána egy bizonyos Romulus az 
Equirriákat Marsnak ajánlotta.

Némelyek a Consualiákat mégis Romu- 
lusnak tulajdonítják, aki Consus isten 
tiszteletére alapította őket, megköszönve 
ama, az isten által sugalmazott tanácsot 
miszerint rabolja el a szabin nőket avégett, 
hogy a katonáival egyesítse amazokat.

Erkölcsös tanács minden bizonnyal, 
amelyet a rómaiak mind máig igazsá
gos, törvényes cselekedetnek tartanak, 
hogy arról ne is beszéljünk, hogy mindezt 
egy isten ihlette! Tekinthetünk-e valójá
ban jónak egy olyan tanácsot, amely már 
a megszületésétől kezdődően tisztátatlan 
lévén eredetét a gonosz szellemétől, a ra
vaszságtól, a szemérmetlenségtől, az 
erőszaktól, egy testvérgyilkostól, Mars 
egyik igazi fiától veszi?

Mindmáig megőrződött a Circusban 
az első kúposzlopnál egy földalatti oltár, 
amelyet Consus istennek szenteltek, s 
amely a következő föliratot viseli: «Consus 
a tanácsban, Mars a háborúban, a Lárok 
a házi tűzhelynél hatalmasak (CONSUS 
CONSILIO MARS DUELLO LARES 
+COILLO +POTENTES)».

BRÉDA FERENC fordítása
Jegyzetek
Finály Henrik a nézőjáték szót jelöli meg a 
spectaculum magyar megfelelőjeként (Vö. 
A latin nyelv szótára. A kútfőkből a legjobb 
és legújabb szótárirodalomra támaszkod
va összeállította Finály Henrik, Budapest, 
Franklin Társulat, Magyar írod. Intézet és 
Könyvnyomda, 1884, 1854.)

Tertullianus (Quintus Septimius Florens 
Tertullianus) (150 és 160 között, Karthágó -  
kb. 220, Karthágó), pún, pontosabban berber 
származású rétor, teológus, korakeresztény 
filozófus és egyházatya. Korának egyik leg
műveltebb személyisége volt. 193 után tért 
át a keresztény hitre. Közel két tucat teológi
ai és filozófiai művet (De testimonio animae, 
De exhortatione castitatis, De pudicitia, De 
patienta, De resurrectione carnis stb.) hagyott 
az utókorra. A De spectaculist föltehetőleg 198- 
ban írta. A harminc szakaszból álló traktátus 
a Római Játékok (Ludi Romani vagy Magni) is
mertetését és keresztény szemszögű kritikáját 
tartalmazza teológiai megközelítésből.

Az ókori Rómában a Ludikat mindig kul
tikus jellegű színházi előadásokkal kezdték, 
ezeket pedig látványos sportmérkőzések (ko
csiverseny, atlétika, ökölvívás, gyors- és táv
futás stb.) követték.

A gladiátorjátékok nem tartoztak a Ludik 
közé, annak ellenére, hogy a római központi 
gladiátorkaszárnyát Ludus Maximusnak ne
vezték, ám a gladiátorjátékok, miként ezt a 
tényt Tertullianus nem hagyhatja ki, és kö
vetkezésképpen föl is használja ebben az apo- 
logetikus értekezésében, a gladiátorjátékok a 
spectaculum, azaz a szórakoztatási látványos
ságok széles és nyilván kommersz fogalmába 
természetesen óhatatlanul beletartoztak, sőt 
a római közönség adrenalin-dependenciáját is 
bőségesen kielégítették.

A jelen fordítás (Euvres de Tertullien. 
Traduites en franţais par Eugéne-Antoine 
De Genoude. Seconde Edition, 1852, II, Paris, 
Louis Vivés, 1852, pp. 396-397., valamint a 
http:// www.thelatinlibrary.com/ tertullian/ 
tertullian.spect.shtml alapján készült.
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TÓTH MÁRIA

Porcika
Anyám szült, már napok óta szült. Ó 

dolgozott. Én dolgoztam. A nagyszobá
ban, a fal mellett keskeny pad, azon ültek 
sorjában a vénasszonyok, mind fekete ru
hát viseltek. A harmadik napon kihozták 
Mikalakára, a külvárosba, Arad legjobb 
szülészét. Anyám ordítozott, a szülész fel
nyúlt és világra húzta a fejemet, amit sű
rű, fekete haj borított. Az orvos megfogta 
a lábamat a bokánál, és fejjel lefelé ta r
tott, ettől én nem lehettem elragadtatva, 
mert felsírtam, történt mindez egymásra 
rezgésünk fájdalmában. Az egyik vénasz- 
szony felsikoltott:

— Porcika!
Erre mélységes csend támadt. Olyan 

parányi lehettem, hogy porcika voltam. 
Másnap apám elment a városházára és 
bejelentett Mária Rozáliának, a napok 
teltek, a vén nó'k összeveszhettek ke
resztanyámmal, akit Rózának hívtak, s 
a templomban Mária Magdolnának ke
reszteltek meg, innen kezdó'dhettek éle
tem nagy ellentmondásai, mert a vé
dőangyalok marakodtak apró testem 
felett. Előszólogatjuk jól tárolt szava
inkat. Tbc-rágta anyám nem engedett 
közel magához, de valahányszor ki
eresztették az alsótemető melletti sza
natóriumból, varrt nekem, maradék 
anyagokból, egy ruhácskát, és lefény- 
képeztetett, így lettem eléggé gyakran 
megörökítve. Anyám, gondolom, délutá
nonként a kórház kertjében mutogat
hatta  a fényképeket, így élhette ki az 
anyaságát.

A Porcika csúfnév rámragadt és porci- 
kákból álltam.

Olyan volt ez, mint egy szüntelen le
küzdött veszély, mint egy ezüstös, bar

langi Nap. Az emberben élete során a 
részecskék elhalnak, majd újrateremtőd
nek. Anyám szoptatni nem tudott egy
általán, a csüngő, fonnyadt mellekben 
egyáltalán nem volt tej. Nem számíthat
tam segítségre senkitől. A fekete hajam
ba a vén nők piros masnit kötöttek szem
verés ellen, aztán a fekete haj elhullott, 
és magyar, szőke haj növögetett helyé
re. Az engem nevelő vén nők ezt nem na
gyon értették. A szégyenkezést a szőke 
hajam miatt elfelejtettem, mivel a fekete 
hajamra sem emlékeztem. Nem voltam 
neveletlen, csak nevelhetetlen, s ez nagy 
különbség.

Arad a hársfák városa, bámészkod
tam a fürtös virágokra, mennyi izgalom
mal telik meg egy fa alatt a gyerekiélek. 
A világot fáradt olajjal lekent kapu zár
ta el előlem. Nem engedtek ki az utcá
ra. Egy Náncsika nevű kislány bejött 
játszani velem, aztán többé nem jött, a 
vén nők hozták a hírt, hogy elütötte egy 
autó. A Náncsika anyja továbbra is el
já rt hozzánk nagymosni. Sose említet
te a kislányát. Anyámék hálószobájá
ban két nagy szentkép, az udvaron se 
kutya, se macska, a vén nők nem tű r
ték meg a háziállatot. Könyv se akadt 
nagyanyám zöld, bőrkötésű imaköny
vén kívül. A konyhában ceruzarajz, egy 
cimbalmot ábrázolt. Állítólag anyám 
Debrecenből Aradra származott atyja 
tudott cimbalmozni. Ezek egy félig öntu
datlan világ cserepei voltak. Este korán 
bedobtak az ágyba, és én nem tudtam 
könnyen elaludni, azt ismételgettem: 
gyere, anyám, vedd le rólam az éjsza
kát, mert gyerek vagyok és félek. A ház, 
amiben laktunk, olyan se eleje, se vége 
vidéki ház volt, a szürke alkony hamar 
befutott az udvarra, máris este volt, bi
zarr örömtelenség. Gyermekkorom há
zában némák voltak a lelkek, se víz, se 
villany nem volt bevezetve, pumpás kút 
az udvaron.

Az első lakásban vasutas család la
kott, a magyar vasutas legények ro
mán falusi lányt vettek nőül s így meg
tanultak románul, mert az kötelező volt 
a román vasutaknál dolgozóknak. Ült 
a paraszt Madonna a nappali fényben, 
és kenyérnagy mellén gyerek szopott. 
Néztem őket. A Madonna azt kérdezte 
tőlem:

-  Magduska, akarsz te is szopni?
Esz nélkül vetettem rá magam a sza

bad mellre. S ettől kezdve elkezdtem az 
anyatejtől szépen gyarapodni, híztam. 
Már nem voltam mindig éhes. A képzel
gésben szabaddá lettem.

A Madonna mellén csináltam va
lamit, nem feszültem meg, nem vol
tam tisztában a különlegességemmel. 
Megsejtettem a felnövés, az idősödés 
szépségét. Engem nem lehetett valaki
vé kinevezni; Porcika voltam, és kész. 
A Madonna simogatott és román sza
vakat suttogott a fülembe. Hároméves 
koromban beírattak a román óvodába, 
én lettem a román óvónéni tolmácsa, 
mert tökéletesen beszéltem románul. 
Öntudatlanul kiszálló mozdulataim vol
tak, ami főleg hátulról látott meg a test 
íveléséből, ficánkolásomból. Elszántan 
törekedtem az elemi emlékek felé, még 
messze voltam tőlük, de már útban felé
jük. Sztár lettem az óvodában, a vén nők 
is besegítettek, a kövérkés óvónéniknek 
aranygaluskát sütöttek. Családom nő
tagjai már régen nem éltek, kullog
tak az események után, minden törté
nés későn jutott el hozzájuk, ők aztán 
nem politizáltak, újságot nem járattak. 
Az igazi dolgok láthatatlanok. Életem 
rátalálások láncolata volt. Polgárosult 
családban éltünk, nem jólétben, majd
nem szegénységben. Nálunk majdnem 
mindig mosolyszünet volt. Az öreg nők 
naphosszat kussoltak, csak a homlo
kuk mögött cikáztak titkos gondolatok, 
amelyek sose találkoztak az életben. 
Szemük kidülledt, erotikusán villogott. 
„Hallgasd az öröm hívását...” -  aho
gyan Don Giovanni énekli. Egyedül já t
szottam, egyetlen humánus tevékeny
ségem a játék volt. Nálunk úgy éltek a 
családok, hogy abba testileg, lelkileg be
lesérültek. Nekem már gyerekkorom
ban titkos vigasság volt az éntelenítés. 
Még ezer szerencse, hogy gyerek énem
nek fogalma sem volt a XX. század ha
barcsáról. Még nem volt ideje, hogy tu 
dálékosan gondolkozzék. Nem tudtam, 
mi a megszokás, mert velem még ismét
lés nem esett meg. Az lett volna jó, ha 
végigcsinálom a figurát, aki majd leszek 
egyszer. Az udvaron egyfolytában ke
resgéltem.

Ahogyan mellettem halódott anyám, 
úgy bomlottam kisebb és kisebb porci- 
kákra, lestem anyám elhatalmasodó hi- 
pochondriáját, amiként naponta vizsgá
latot ta rto tt maga felett, a saját testén. 
Iszonyodtam a vén nők rántott levesé
től, s az asztal alatt anyám lábára lép
tem, hogy vegye el előlem a mély tá 
nyért. Sose vette el, mert úgy tartották, 
hogy aki nem kanalazza ki a levesét, az 
árvát hagy hátra. Anyám ettől óvhatott 
engem.

Szabó R éka: Kiegészítés 2
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A tüdőbetegek éjszaka köhögnek, 
láz tör rájuk. A betegség tombol a por- 
cikákban, fogynak a tüdőtest darabjai, 
ezekből lesznek a kavernák. Oda jutot
tam, hogy azt hittem, a tbc már zabál
ja az én tüdőlebenyeimet is. Tévedtem, 
a tüdó'm ép és egészséges volt. Vannak 
porcikás és porcikátlan periódusok az 
életemben. Rámtelepedett anyám min
den fájdalma s már én is figyeltem ma
gamat, mikor jön rám valami fenyege
tő betegség. Az érlelődő kínt akartam  
kiérdemelni. Bukdácsoltam gyermek
életemen végig. Apám a Cukorgyárban 
dolgozott s az ő révén beköltözhettünk 
Aradra, egy emeletes házba. Volt víz, 
villany. Lakó lakó hátán, a kertben, 
mert az volt, gyerekek játszottak, és 
így megszűnt a magányom. Többé már 
nem voltam az öreg nők magántulajdo
na, társas lénnyé lettem. A kis külvá
rosi, sivár udvart nem sírtam vissza, 
anyámmal egyazon szobában aludtunk, 
ő köhögött és hallgatott, én, a porcika, 
hallgattam. Keresztanyám úgy döntött, 
hogy zárdába kell beíratniuk. Ez a ha
tározat volt életem jótéteménye, végre 
kultúrvilágba csöppentem. Imádtam az 
iskolai folyosók szagát. Úrigyerekek és 
proligyerekek szaga. Megtanultam elfe
lejteni a külvárosi házat, megtanultam 
jóban lenni önmagámmal, felépíteni az 
ön-múzeumomat... Már nem bíbelődtem 
azon, honnan jöttem, az foglalkoztatott, 
hová, merre tartok. Kötelező volt a pad- 
ban ülni. Otthon némaság volt, a vén 
nők ritkán és halkan beszéltek, mint
ha csak önmagukhoz szólnának, engem 
soha nem beszéltettek meg. Olyasmi, 
hogy esti mese, egyáltalán nem volt. 
A zárdában, az első osztályban, hall
gattam, s ezt Janka nővér, a tanítónőm 
észrevette, néha leült mellém a padba, 
és „beszéltetett”. Minden mondatom az
zal kezdődött: „Hát...” Az apám szerint 
ezt a szót el kell felejtenem. Anyám ír
ta meg a házi feladataimat, egészen a
4-es számig, de abból is csak háromne
gyed oldalt írt. Ettől kezdve magam
ra voltam hagyatva. Az apácák rájöhet
tek, hogy felnőtt ír helyettem, de nem 
szóltak. Gondolom, nem én voltam az 
egyetlen. A zárda tele volt meglepeté
sekkel, ami egy Porcikának valódi ün
nep volt. Otthon a vén nők Porcikának 
hívtak, anyám sehogyse szólított, ami
kor már haldoklóit, nem hívott az 
ágya mellé. A pap feladta neki az utol
só kenetet, rámnézett, és azt kérdez
te: „Hát ez a kislány...?” A vén nők azt 
mondták: „Hát ez úgy van...!” Nem so
kat adtak értem. Szegényes uzsonná
kat vittem az iskolába, finom szalvétá
ba göngyölve, behúzódtam a sarokba, 
ott ettem meg. Az elsőáldozásra a ru 
hát, a fátyolt a keresztanyám vette, vas
utas-özvegy volt, jó nyugdíjjal. A vén 
nők az utolsó bániig elvették a nyugdí
ját. Gyerekfejjel fölmentő ítélethez ke
restem érveket, s tettem ezt zárt ma
gányomban. Kifejlesztettem magamban 
a hatalom-féltést. Már gyermekkorom
ban voltak befelé vérző sebeim. Akkor 
a buta és műveletlen apám még nem 
ütlegelt, nem rugdosott, ha a cement
re estem, akkoriban csak úgy magamat

„fájtattam”. Gyermek voltam, de eszes
ségben megelőztem a társaim at, ők nor
málisak voltak, én viszont abszurd és 
abnormális. Ez nem volt leolvasható az 
arcomról, de én éreztem és viseltem. 
Többet tudtam magamról, mint ameny- 
nyit mutattam. Az istenhitemnek kö
ze volt az önboldogító képességemhez, 
a világmindenség nem évmilliárdok
ban zajlott le, hanem a bibliai hat nap 
alatt, Isten kezében. Gyermekkorom 
Istenét lehetett szeretni és magamhoz 
közel érezni. Hittem az elsőáldozás cso
dájában. Mindez a zárda padlózatán bo
nyolódott le, kislánykorom derűjébe bur
koltan. Míg készültem az Úr testével 
való találkozásra, porcikalényem sugá
rozta arcomról az eredeti rútságot, aho
gyan a világra buktam vérben, piszok
ban. A tízparancsolatból minden bűnt 
elkövettem, kivéve az ölést. A pap feje a 
gyóntatószékben felém fordult, mert te
le voltam önostorozással. Egy gyereknél 
ez szokatlan valami. A gyerekek bűnei 
játékosak, az én bűneim viszont durvák 
és nagyok voltak. Véletlen rátalálások 
sorozata. Gyávaságom szégyenletes, fé
lek a reggeltől.

Már líceumba jártam, délután táncolni 
tanultunk, mindenkinek volt egy állandó 
partnere, az enyém egy Fachelman nevű 
fiú volt. Abban az időben Porcika szenve
dett, durva, lusta apám minden este ösz- 
szevert, de úgy, hogy látható kék foltok 
maradtak a testemen. A szomszédok már 
rászóltak. A válasza: „Neki nincs anyja, 
én ilyen módon nevelem...” Érettségi után 
világgá mentem, beálltam újságírónak. 
Egyetemre nem tudtak volna járatni, ah
hoz mi túl szegények voltunk.

A Porcikát, akivé felnőtt koromban 
lettem, különböző betegségek kínozták, 
az újság otthonában lapostetűt kaptam. 
Féltem és szégyelltem magamat, a tet- 
vek hordozóját. Egy kolleganőm, aradi 
tanárnő, leborotválta a szeméremszőr
zetet, és csipesszel egyenként kitépdes- 
te az undok tetveket. Sok volt belőlük. 
Eszembe jutott, hogy egyszer, iskolásko
romban fejtetvem lett, nevelőanyám pet
róleummal kezelte. Az iskolában sapkát 
viseltem. Nevelőanyám szerint laposte- 
tűje csak a kurváknak van, mert az a 
nemiszervet támadja meg. Gondolom, az 
otthon ágyán mászkálhattak a tetvek. 
Porcikának szégyenteljes nyavalyája 
volt. Titokban viseltem el. A leborotvált 
szeméremdombot petróleummal kene- 
gettem. Patikába nem mehettem be, 
mert kurvának néztek volna. Színtiszta 
szűz voltam, és tetves. Szerencsére a 
szőröm hamar kinőtt.

Porcikának fogalma sem volt a nemi 
életről, s innen eredt, hogy minden ab
normálisnak, abszurdnak tűnt számom
ra. Féltem, szinte irtóztam magamtól. 
Porcikát egyfolytában utaztatták, mert 
a magyar napilap újságírói munkások 
voltak, buták és műveletlenek, ezek az
tán  kutyafuttában, két év alatt érettsé
giztek le. Én voltam a gyanús elem, aki 
kijárta a 12 évet. S én menthetetlenül 
elfáradtam. Néha este felnéztem az ég
re, mintha kikönyökölnék a csillagokra. 
Wittgenstein írja: „amiről nem lehet be
szélni, arról hallgatni kell...” Egymásba

Fülöp József: Tánc 10

font kezekkel ültem, és arra gondoltam: 
„miért velem esik ez meg?” Olyan ez az 
egész, mint egy kirostált emlékezés. S 
aztán a tapasztalataim at úgy fogtam 
fel, hogy a világ felfedezése Istentől va
ló irgalom. A lapnál két korrektor fun- 
gált, az egyik az öreg Loke volt, aki 
tűvékonyra kihegyezett ceruzájával el
olvasta az egész lapot, s ahol Isten nevét 
látta nagybetűvel leírva, rögtön kijaví
totta kisbetűre.

Egyszer Porcika Aradra utazott és 
megismerkedett egy ortodox pópával. 
Fiatal, tisztán öltözött férfi volt, rög
tön belémszeretett, ő vette észre, hogy 
szőke hajam tele van vörös szálakkal. 
Megjósolta, hogy hamar fogok megőszül
ni. Ahány vörös szál, annyi fehér, ezek a 
szálak már fogyóban vannak.

Porcika terhes lett, és szerencsét
lenségére koraszülést szenvedett, egy 
icipici kislányt szült. Egy fiatal nő 
számára a legnagyobb sorscsapás a ko
raszülés, szenved tőle a test, a lélek. 
Megkönnyebbültem, hogy nem én hal
tam meg, de Porcika lényem ráment. 
Minden szervem, végtagom fájt, szen
vedett. Isten keze viszont kinyúlt felém, 
két könyvet fedeztem fel: Ann Brennan 
Gyógyító kezek című könyvét, s egy má
sikat a Reiki nevű gyógyító módszer
ről. Minden halódó szervemet, érzék
szervemet kezeltem, gyógyítottam, de 
olyan sikerrel, hogy újrateremtődtem. 
Egészségesebb lettem, mint születésem 
után voltam. Ha újrateremted magad, 
megkönnyebbülsz, hogy még van időd, 
nem te haltál meg. A Prédikátor szerint 
mindennek rendelt ideje van. Ez nem 
más, mint egy hadakozó okosság, mert 
a fogalmak nem öregszenek meg, — min
den pillanat hamleti. Úgy érdemes élni 
és írni, hogy abba az olvasónak érdemes 
legyen belehalnia.
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Beszámoló a 15. Filmtettfesztről

Tettetett tettek tettesei ‘Ki^ßMxiognyfr
Amikor egyszerű halandó 2015 őszén 

a Filmtettfesztre gondolt, egy lényeges 
részlet bizonyára elkerülte a figyelmét, 
nevezetesen, hogy a rendezvény pusz
ta filmszemléből immár filmversennyé 
nagykorúsodott. A jubileummal kezdő
dően tehát rövidfilmes versenyszekciót 
is hirdet Filmgalopp címen, a fődíjasnak 
és közönségdíjasnak nem kevés pénzju
talommal. Ugyanakkor immár negyedik 
alkalommal Sárga Csikó-díjjal tüntetett 
ki egy olyan szakembert, aki az erdélyi 
filmes képzésben és filmgyártásban nél
külözhetetlen segítséget nyújt(ott). Az ál
talánosan vett lovaglásból nyert termi
nológiánál maradva elmondható, hogy a 
jó pár éve tartó erdélyi filmvágtában a 
Filmtett (jelentős magyar állami támo
gatással) szakedzőt és zsokét egyaránt fi
gyelemmel kísér és elismer, patkói, gyep
lőt tart, a kezdőket nyeregbe segíti, és 
hajrára biztatja az ügetőket. Ha valaki 
átesik a ló másik oldalára, netán rossz 
lóra tesz, vagy összerúgják a patkót, a 
Filmtett még talán abban is segít.

Nem első alkalommal, több helyszí
nen zajlott egyidőben a fesztivál, de im
már először nem kevesebb, mint 12 er
délyi város látta vendégül a kis- és 
nagyjátékfilmekből, illetve dokumen
tumfilmekből álló műsort. A szemle öt 
napon keresztül biztosított néznivalót az 
elmúlt egy év magyarországi és erdélyi 
filmterméséből, illetve alkalmat kínált 
a filmtámogatók tapasztalatainak meg
osztására és az erdélyi filmgyártásban 
is nyújtható támogatási formák részle
tezésére. Kolozsváron a Győzelem mo
zi melegvörös hangulatát minden ve
títés előtt továbbizzította a csípőből 
tüzelő kovbojok párbaja Bertóti Attila 
szpot-animációjában, a Magyar Nemzeti 
Filmalap és a Médiatanács Média 
Mecenatúrája képviselőit, valamint egy 
kerekasztal-beszélgetést a Sapientia -  
Erdélyi Magyar Tudományegyetem lát
ta vendégül.

Az első nap vetítései a teljes kínálat 
érzelmi végpontjait vázolták fel a nézők
nek, hisz a Gerő Marcell rendezte Káin 
gyermekeinek tragédiáitól legtávolabb 
épp a rögtön utána következő Liza, a ró
katündér bűvös világa állt, Ujj Mészáros 
Károly rendezésében. Előbbi olyan fel
nőttek életébe vet kutató pillantást, 
akik kamaszként gyilkoltak és fiatalko
ruk börtönben telt, egyúttal keresi az 
életüket rombadöntő cselekedet szemé
lyes vagy családi indítékait is. Alapjául 
a Monory Mész András rendezte 1985- 
ös Bebukottak című dokumentumfilm 
szolgált (az ugyanazon évi torinói film- 
fesztivál nyertese), amely a tököli börtön 
kiskorú bűnözőivel készült interjúk soro
zata. A gyilkos kamaszok itt távlati célja
ikról is mesélnek, ezekből azonban sem
mi nem teljesült — derül ki Gerő Marcell 
filmjéből —, a kioltott élettel egyidőben 
saját sorsukat is végérvényesen megpe
csételték. A ma negyvenes éveiket tapo
só, a társadalom által kitaszított, visz- 
szailleszkedésre képtelen férfiak ifjú 
önmagukkal vívnak állandó harcot, és 
mindig alulmaradnak. Bénító hatású do
kumentumfilm az élet többszörös vesz
teseiről. A Wes Anderson és Jean-Pierre 
Jeunet alkotásaival rokonítható Liza, 
a rókatündér egy párhuzamos valóság 
helyszínein, Csudapesten követi a kést 
szürreálisán sebészi pontossággal for
gató Liza hétköznapjait, akinek udvarlói 
bizarr körülmények között sorra elhuny
nak. A magyar retró a japán mesevilág
gal pompásan egyesül ebben a cukormá
zas vígjátékban, a bűnügyi történetbe 
ágyazott abszurd szerelmi balesetek egy 
pillanatig sem moralizálnak, s a felhőt
len kikapcsolódásról a huncut látványvi
lág gondoskodik. A 15. Filmtettfeszt leg
népszerűbb vetített programpontja volt, 
összesen 920-an látták.

A második nap tragédiamentesen zaj
lott. Előbb egy magyar rövidfilmes blokk 
került a vászonra, melynek legizgalma

sabb darabjaként a Lichter Péter rendez
te Rimbaud című szkeccsfilm említhető. 
A vetítést követő beszélgetésből kiderült, 
hogy bolhapiacokon vásárolt vagy kü
lönféle magángyűjteményekben találha
tó, régi családi felvételekből vágta ösz- 
sze a kísérletező Lichter, és íratott hozzá 
a francia költő utazási beszámolóira ha
sonlító szövegeket, a végeredményt pedig 
inkább sodró hangulata, mint nemlétező 
cselekménye működteti. Utána a 65 éves 
Cakó Ferenc legújabb homokanimációja, 
a Dózsa 1514 vezette fel a közel másfél 
órás összeállítást, amely a rendkívül ter
mékeny Cakó homok- és téranimációiból 
nyújtott ízelítőt. A jelenlevő alkotó el
mondta, hogy homokanimációt egy kép 
vagy zenemű ihleti, az élőshowk közben ő 
viszont néha „elszabadul”, és képes lenne 
vég nélkül improvizálni.

Este ismét könnyed hangvételű nagy- 
játékfilmek szerepeltek a műsorban. 
A Török Ferenc rendezte Senki szigeté
nek főhősei céltalan nagyvárosi fiata
lok, nagyjából mint a 2014-es Van valami 
furcsa és megmagyarázhatatlan (rende
ző Reisz Gábor) Áronja, s a film is in
kább egy újabb Budapest-óda. Török re
mek egyensúlyérzékkel, a város narratív 
labirintusában egymást keresztező apró 
történetekkel, humorral, csipetnyi eroti
kával mesél egy szerelmi háromszögről. 
A céltalanságukban célzatos ifjak élet
öröme ragályos. Egészen másféle örömök 
tobzódnak Orosz Dénes Corning outjá- 
ban. Amikor egy baleset következtében 
a meleg rádiós műsorvezető, élettársá
val harmonikus szerelmi életet élő Erik 
rádöbben, hogy a másik nemhez vonzó
dik, több élet dől romba. A hollywoodi 
romkomok betű szerinti receptje alap
ján írt és rendezett vígjáték a helyzetko
mikum, valamint a társadalmi tabuk ta
lálkozásának pengeélén táncol, a Mucsi 
Zoltán alakította Pecsák szomszéd szó
kimondása pedig egyben kritikája is a 
homoszexualitásra betegségként tekintő 
társadalmi többségnek.

A magyar állami filmtámogatás két 
jelenlevő pillére, a Magyar Nemzeti 
Filmalap és a Média Mecenatúra a film- 
készítésben egyenesen érdekelt erdé
lyi alkotók elé terjesztették pályáza
ti rendszerük és politikájuk tudnivalóit. 
Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgató
ja Hegedűs Bálinttal, a forgatókönyv-fej
lesztési igazgatóval arról beszéltek, hogy 
a forgatókönyv a magyar filmfejlesztés 
mostohagyereke, avagy legkisebb király
fiúja volt éveken keresztül, és nagyrészt 
ennek tudható be, hogy a magyar film 
fokozatosan elveszítette nézőit. Ezért a 
Filmalap elsődleges célja és tevékenysé
ge a forgatókönyvek tökéletesítése az al
kotókkal és különféle szakemberekkel 
együtt, mígnem készen állnak a megva
lósításra. A Filmalap folyamatos pályázá
si lehetőséget nyitott, a filmötlet bármely 
állapotában benyújtható, szinopszist, 
treatmentet és kész forgatókönyvet egy
aránt fogadnak, elbírálják, az arra érde-
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meseket visszahívják és tovább fejlesztik. 
Ugyanakkor diplomatámogatási osztályt 
hoztak létre, mellé inkubátor-programot, 
amellyel egyrészt diplomázás előtt álló 
magyarországi, másrészt külföldön dip
lomázó magyar diákoknak segítenek kis 
költségvetésű alkotásaik megvalósításá
ban.

A Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa a Média Mece
natúra programon keresztül tizenegy 
kategóriában nyújt támogatást a füg
getlen magyar alkotóknak, nem mel
lékesen a Filmtettfeszt díjainak kész
pénzben mérhető' részét is biztosítja. 
Támogatja ugyanakkor a rádió- és té
vészektort is, nem pusztán új alkotások 
létrehozásában, de műszaki fejleszté
si és rezsitámogatást is nyújt. Az elmúlt 
négy évben 5,13 milliárd forintot fordí
tott hangzó és mozgóképi termékek létre
hozására, ennek keretében forgatókönyv
fejlesztésre is különített el összegeket. 
Kizárólagos szempont a megvalósítás, 
tehát csakis olyan terveket támogatnak, 
amelyek széles közönség eló'tti bemuta
tásra kerülnek. Az éves keret tíz száza
lékára határon túli magyar szervezetek 
(egyesületek vagy alapítványok) pályáz
hatnak, de önálló alkotó is jelentkezhet, 
egy általa megnevezett magyar filmelő- 
állítóval. A támogathatóság részletei
ről a mecenatura.mediatanacs.hu oldal 
Pályázati Tükör honlapja szolgál tudni
valókkal.

Péntek zömében a zene napja volt, de 
előbb Hajdú Eszter ítélet Magyarországon 
című dokumentumfilmje került sorra. A 
mintegy 2500 órányi nyersanyagból vá
gott végtermék a 2008-ban és 2009-ben 
négy szélsőjobbos fiatal által elkövetett 
romagyilkosságok két és fél éven keresz
tül tartó bírósági tárgyalását követi. Az 
öt halálos áldozattal (köztük egy kisgye
rek) járó „törvényosztó” ámokfutás peré
ből Hajdú Eszter feszes kamaradrámát 
forgatott, amelyben az áldozatok család
tagjai és az elkövetők mind melléksze
repbe kerülnek Miszori László tanács
vezető bíró mellett, akinek ambivalens 
figurája uralja a vásznat. Apránként ki
bontakozó karaktere az egyik (motiválat
lan, rideg, embertelen) végletből fokoza
tosan a másikba (törődő, lelkiismeretes,

magányos igazságosztó) hajlítja a nézői 
benyomást. A film a magyar igazságszol
gáltatásról, valamint a magyar társadal
mi morál megosztottságáról letaglózó fel
ismeréssel szolgál.

Ezt követően egymást érték a ze
nét mint narratív eszközt használó do
kumentum-, szkeccs- és játékfilmek. 
Lévai Balázs Engedem, hadd menjen cí
mű munkája a Quimby számtalan feldol
gozást megélt, Most múlik pontosan da
lának legsikeresebb változatába, a Csík 
zenekaréba bekerült erdőszombattelki 
népzenei motívum hátterét taglalja. 
Szimler Bálint Balaton Methodja egy kö
zel másfél órás zeneklip, 18 kortárs ma
gyar dal hangulatos, pörgő és egyben 
mulatságos maratoni futása. Fazekas 
Csaba Swing című vígjátéka három, vé
letlenül egymás mellé sodródott, külön
böző családi hátterű és korú díva szí- 
nes-cuppogós, könnyed történetét meséli, 
giccstől és vígjátéki közhelyektől hem
zsegő modorban.

A szombati Filmgalopp egymillió fo
rintos fődíját megosztva Visky Ábel 
Romanian Sunrise című kisjátékfilm

je (amely a román újhullám hátán nagy
szerűen sűríti huszonöt percbe egész es- 
tés méretű, súlyos emberi drámáját) és 
Bertóti Attila Mese című animációja (a 
születő mesék metameséje, remek hét 
perces dramaturgiával és meglepő ani
mációs tehetséggel) kapta. Aznap dél
után Domokos János Túlélés vagy nép
szolgálat? Mikó Imre és a Securitate 
című dokumentumfilmje Stefano Bottoni 
olasz-magyar történész kutatásai nyo
mán a nagy formátumú erdélyi magyar 
politikus életútját és a román titkosszol
gálattal való együttműködését mutat
ta be. Rögtön utána kerekasztal-beszél- 
getésre került sor, amelyen jeles erdélyi 
történészek és értelmiségiek vitáztak az 
erdélyi magyarság képviselőinek kom
munizmusbeli szerepéről, a karhata
lommal való kényszerű vagy önkéntes 
összejátszásról, a személyes túlélés, a 
közösség óvása, illetve a hidegháborús 
játszmák hármas szorítójába kénysze
rült Mikó Imre kapcsán.

A szpotból ismerős sárga csikó vasár
nap fémszobrocskává lényegült át, és a 
Sapientia Film, fotó, média szakán ok
tató Balogh Zsolt rendező kezébe került 
(egymillió forinttal együtt), aki átvétele
kor arra biztatta volt és jelenlegi diákjait, 
hogy továbbra is legyenek bátrak, figyel
jenek, keressék az élet értelmét és próbál
ják megfejteni a megfejthetetlent: az em
bert. Jakab-Benke Nándor laudációjában 
egyrészt Balogh Zsolt óráit úgy jellemez
te, mint amelyeken a tanár úr cinizmusa 
súrlódott a diákok lustaságával, másrészt 
pedig azt a pedagógiai bravúrt méltat
ta, ahogyan a diákok észrevétlenül azon 
kapták magukat, hogy füst alatt megta
nultak filmet csinálni. Miklauzic Bence 
Parkoló és Hajdú Szabolcs Délibáb című, 
modern és posztmodern párbajoktól ter
hes filmjeivel zárult a 15. Filmtettfeszt, 
most tehát -  Balogh Zsolt egyik szavajá- 
rásával élve -  egy ország nyúl a távirá
nyítóért.

FERENCZI SZILÁRD

19

Ujj Mészáros Károly: Liza, a rókatündér

Visky Ábel: R om anian Sunrise



HELIKON

CSÚSZNÉK FERENCZ

Csipkepipőke
Tamara (Nagy Dóra) és Pása (Kiss 

Attila) egymás mellett ülnek egy kana
pén. Körülöttük az egyszobás lakás fa
lát és minden berendezését csipke borítja, 
ahogy a nő is függönyből varrt, csipkés 
ruhát visel. A két szereplő előtt kis asz
tal, rajta teáscsészék. A csészékben cu
kor és forróvíz. Jobb híján úgy képzelik, 
hogy tea, amit ismét jobb híján bornak 
próbálnak gondolni. A bor mellé gyertya
fény dukál. Gyertyák hiányában bekap
csolt zseblámpát állítottak egy vázába. 
A teafiltert Ljonya (Aszalós Géza), a férj 
vitte magával, hogy teázhasson a munka
helyén, a dugóhúzó is nála van. Anélkül 
nem sikerült Tamarának és Pásának ki
nyitni a borosüveget. A borospoharak 
szétrepedtek, amikor a nő a bornak kép
zelendő tea felforralt vizét töltötte belé
jük, így csak a teáscsészék maradtak. 
Tamara egyébként sem használhatta vol
na a poharakat, a férje megtiltotta. Ilyen 
és ennél abszurdabb körülmények köze
pette bontakozik ki a temesvári Csiky 
Gergely Állami Magyar Színház évadnyi
tó előadása, a Mucsi Zoltán rendezésében 
színpadra állított Guppi.

A kortárs, orosz drámaíró, Vaszilij Szi- 
garjev szövegét pontosan követó' elő
adásban Tamara és Ljonya házasságuk 
végnapjait élik. Igaz, a történet előre
haladtával megismert részletek alapján 
azt sem lenne túlzás kijelenteni, hogy ez a 
házasság soha nem is állt egyébből, csak
is végnapokból. Egy délelőtt, miközben 
Ljonya a gyárban dolgozik, Tamaránál fel
tűnik Pása, és belekezd az asszony elcsá
bításába. A nő számára az elcsábulás le
hetne a férje elnyomása alóli felszabadulás 
első lépése, de ő erre a lehetőségre önma
ga örök kárhozatra ítélésének megpecsé- 
teléseként tekint. Végül az elcsábulás fizi
kai kifejezésére, a csókra vagy mindarra, 
ami azután következhetne -  Ljonya hatha
tós közbenjárására, vagy inkább szó sze
rinti közbelépésére — nem kerül sor. A férj 
megjelenése nem véletlen. Ljonya egysze
rű, ám aprólékosan kidolgozott tervet ké
szített, melynek lényege, hogy Tamarát és 
Pását rajtakapva -  a frissen felszarvazott 
férj jogos felindultságában -  egyszerre sza
badulhat meg a feleségétől, és válhat szű
kös lakásuk egyedüli birtokosává.

A majdnem bombabiztos terv csak 
azokkal az elemekkel nem számol, amik 
izgalmassá teszik, és alapjaiban hatá
rozzák meg a szöveg, a színészi játék és 
ezeken keresztül az előadás dinamiká
ját. Ezek pedig a szereplők tudatosság, il
letve öntudatlanság (azaz önmaguk, sa
ját érdekeik, egyéni létük tudomásul nem 
vétele) közötti ingadozása, valamint ab
beli hajlandóságuk váltakozása, hogy el
játsszák vagy sem az önszántukból vagy 
a mások, esetleg önmaguk manipuláció
jából kifolyólag felvállalt szerepeiket.

A szerepek kiosztásában Ljonya jár 
élen, és sem a manipulációtól, sem a zsa
rolástól nem riad vissza, hogy másokat a 
saját érdekei szerinti cselekvésekre bír

jon. Valójában ő küldi Pását Tamarához, ő 
osztja a gyámoltalan férfira a csábító sze
repet, és Pása, hogy állását mentse -  egy 
ideig legalábbis -  hajlandó ezt eljátszani. 
Tamara helyzete bonyolultabb. Róla nem 
tudjuk meg, milyen lehetett a Ljonyával 
kötött házasság előtt, de a szereplőt élet- 
képtelenné és Ljonya-függővé tevő, a vég
letekig fokozott önbizalom- és önértéke
lés-hiány megnyilvánulásai alapján a 
néző viszonylag pontos kórrajzot állíthat 
fel azokról a körülményekről, amik a nőt 
a Guppi-szerep betöltésére kárhoztatják.

Tamara és Pása mellett Ljonya magá
ra is szerepet osztott, és az előadás alap
ján úgy tűnik, hogy túlságosan is jól sike
rült az azonosulás. Ljonya az 1970-es évek 
macsójának archetípusát igyekszik a lehe
tő legpontosabban megjeleníteni, és éppen 
ettől a harsány igyekezettől, az előadás 
végére részben üresnek bizonyuló ke
ménykedéstől és persze a jelmezétől (jel
meztervező: Kiss Julcsi) válik az áhított 
kép rajzfilmfigura-szerű karikatúrájává.

Pása az előadásban látott történé
sekkel és a rá osztott szereppel szembe
ni viszonya szép, bár teljességgel hiába
való ívet ír le. A kezdetben csak a Ljonya 
utasítására megjelenő férfit először meg
rendíti Tamara állapota, aztán mintha 
kölcsönös vonzalom alakulna ki kette
jük között. Később -  miután Ljonya tel
jes tervére fény derül, és Tamarának köl
töznie kell az addig közös lakásból -  Pása 
összegyűjti a bátorságát és szembeszáll 
Ljonyával. Az addig félszeg és kiszolgál
tatott szereplő határozott, áldozatkész 
férfivá változik, ám mielőtt valóban sike
rülne Tamarát Ljonyától és önmagától is 
megmenteni, a két férfi egymásnak esik. 
Tamara öntudatlan rémületében a kibon
tatlan borosüveggel csapja fejbe Pását, 
ezzel üldözve el lehetséges megmentőjét.

Tamara és így a Guppi története a 
Hamupipőke rémálomba oltott feldolgo
zása. Hiszen mi várhatna még erre a sa
ját tenyerét folyton hamutartónak ajánló, 
a róla készült egyetlen fotót -  kizárólag 
azért, mert ő van rajta -  rossznak talá
ló asszonyra? Ljonyával kötött kényszerű 
házasságuk okát, közös kislányukat, há
roméves korában temették el, de Tamara 
akkor sem a lányát siratta. Dühös volt 
a lányra, mert így Ljonyának már nem 
lesz szüksége rá. Mégis, a Pása unszolá

sára átöltöző, az addig viselt otthoni ru
háit a maga készítette, függönyanyag
ból varrt nagyestélyiben megjelenő nő 
számára — legalábbis abban a pillanat
ban még úgy tűnik -  van remény. Mucsi 
Zoltán rendezésében éppen a remény ki
fulladását, utolsó szikrájának ellobba- 
nását látjuk. Az előadás legszebb pilla
nata, amikor Tamara egy megrendítő és 
kezdetben alig érthető vallomás közepet
te azt kívánja, bárcsak ez az idegen férfi, 
Pása, aki feljött a lakásukra, és akitől ta 
lán életében először hallhatta, hogy szép, 
és aki -  ki tudja mióta, valaki, aki kedves 
hozzá -  megcsókolná. Gyakorlatilag ez az 
előadás egyetlen pillanata, ahol Tamara 
hajlandó a rá osztott szerepből kilép
ve megmutatni magát. Itt derül ki, hogy 
utolsó reménye a mennybe jutni, ahol is
mét találkozhat a lányával és az apjával, 
és itt derül ki, hogy még erről is hajlan
dó lenne lemondani azért a bizonyos — bű
nös — csókért, az azzal járó kedvességért 
és gyengédségért cserébe.

Ahogy az előadás díszletének minden 
elemére rátelepszik a Tamara által varrt 
csipke, úgy feszül rá az előadás szereplő
ire is a maguk és az egymás köré szőtt 
magány, félelem és frusztrációk, függések 
burka. Pása hiába lesz békából herceg
gé, a történet jó és jámbor hamupipőké
je már rég a soha be sem gyújtott csalá
di tűzhely tisztításának megszállottjává 
vált, de a gonosz mostohaként funkcioná
ló Ljonya is önnön szerepének rabja.

Az előadás szépen bontja ki a történe
tet, a színészek játéka pontosan követi a 
szereplők változásait. Ugyanakkor a né
ző elé táruló, és a mélyebb szinteken zajló 
történések között mintha időről időre tö
résvonalak jelennének meg. Ilyenkor úgy 
tűnik, hogy a színészi játék és maga az 
előadás is csak követni tudja az esemé
nyeket.

A Guppi egyszerre tragikus és humo
ros, de a szövegből, a karakterekből és a 
helyzetekből fakadó humor, illetve az ese
mények időről időre felgyorsuló sodrása 
csak pillanatokra tudja elterelni a figyel
met a fájdalmas kérdésekről. A színház 
épületének elhagyása után is visszhang
zó kérdések közül az előadás nem ad min
denre választ. Van, amire adhatna, és ta 
lán hiba, hogy nem teszi. Van, amire nem 
is szabad adnia, és van, amire a nézők
nek kell választ találniuk. Mucsi Zoltán 
temesvári Guppi-rendezése nem kiemel
kedő, de szerethető és élvezhető alkotás. 
Olyan, aminek a néző szempontjából csak 
két veszélye van: az első az, hogy valahol 
magára ismer benne, a másik az, hogy 
nem ismer magára.

Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház, Temesvár. Vaszilij Szigarjev: 
Guppi. Rendező: Mucsi Zoltán; fordítot
ta: Radnai Annamária; szereplők: Nagy 
Dóra, Kiss Attila, Aszalós Géza, Makkai 
Eszter / Mag Tímea; dramaturg: Gyulai 
Eszter; díszlettervező: Albert Alpár; 
jelmeztervező: Kiss Julcsi; zeneszerző: 
Monori András; ügyelő: Kertész Éva.
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SZÁNTAI JÁNOS

Ahol m egül a magány
Szentmártoni János legújabb ver

seskötetét irtó jó kézben tartani. 
Gyakorlatilag belesimul. Elnézést a ta 
lán kicsit meredek hasonlatért: mint 
egy fegyver. Itt rögtön gratulálok a 
budapesti Orpheusz kiadónak a mé
retekhez, a fogáshoz, úgy általában, 
a tárgyhoz. Zsebre vágható, egyetlen 
csuklómozdulattal előkapható, szóval 
igen könnyen kezelhető. Ami, mobil ko
runkra való tekintettel, nagy előnyt je 
lent, különösen egy verseskötet eseté
ben, amit a hírek szerint kevesebben 
olvasnak, mint mondjuk, giccsregénye- 
ket. (Ez nem kritika, csak megállapí
tás.) A saját toalett-tesztemen is reme
kül teljesített a kötet: a vécén (vagyis 
ideges korunk megérdemelt magányos 
szentélyében) ülve tökéletesen és aka
dálymentesen olvasható.

Elöl, a borítón négy klasszikus, tám
lás irodaszék látható, valamilyen, el
mosott határú belső, esetleg teraszi tér
ben. Mondom, négy, mert ennyi jön ki 
az összeadásnál, de valójában egy szék 
ez. Feltehetően a költőé. Aki nincs ott. 
Éppen ellépett valamiért. Egymásra 
torlódnak a szék árnyai. És hiába van
nak négyen, a magány megül rajtuk. 
Aminthogy a belső, esetleg teraszi tér is 
magánnyal meszelt, a fal meleg színár
nyalata ellenére. Nem könnyen ülhető e 
szék. És tökéletesen vizualizálja a könyv 
belső szövegterének odüsszeuszi módon 
magányos-bolygó, egyáltalán nem köny- 
nyed jellegét.

A kötet nem csak kicsi, karcsú is. Ami 
határozottan a javára válik, mondjuk, 
a 2010-es Ballada hétköznapi díszletek
kel című, válogatott verseket tartalmazó, 
264 oldalas opuszhoz képest. 264 oldal
nyi vers nem nevezhető olvasóbarátnak. 
Ez a kötet ilyen értelemben is az. A vá
logatott verseket azért említem, mert a 
szerzőnek 2010 óta gyakorlatilag csak 
válogatott verseket tartalmazó kötetei 
jelentek meg. Az El Perro című, szintén 
2010-ben, spanyol nyelven, illetve a Ló a 
tavon / Calul lacurilor (a román cím, a 
szöveg ismeretében, egészen elhibázott) 
című, 2011-ben, román és magyar nyel
ven. Ennek talán ahhoz is köze lehet, 
hogy a szerző éppen 2010 óta a Magyar 
írószövetség elnöke. És a hivatallal já
ró felelősség igen gyakran nem az alkotó 
idők, energiák táptalaja.

A 2014-es Miféle földet című kötet af
féle hibrid darab. Vagyis, vannak benne 
válogatott versek, meg újak is. Három 
ciklust (meg egy nyitóverset) talál a 
szövegtérbe lépő olvasó: az első és az 
utolsó, új verseket tartalmazó ciklus 
mintegy zárójelbe teszi a válogatást. 
Érdekes viszonyulási lehetőséget nyújt 
ez a triptichon jellegű elrendezés/szer- 
kesztés. Aki esetleg kevésbé tájékozott 
Szentmártoni János poétikai birodal
mában, azt feltehetően a központi, tes
tesebb korpusz darabjai fogják vonzani, 
hiszen egy életmű gondosan válogatott

(azaz valamilyen kritériumrendszer 
alapján leg-nek ítélt) versei sorakoznak. 
Aki viszont találkozott ezekkel a szö
vegekkel a korábbi kötetekben, esetleg 
válogatásokban, az — szintén feltehető
en — a „bal” meg a „jobb” szárny szöve
geit fogja előnyben részesíteni. Ahogy 
én is, jelzem.

A kötet címadó darabja, az a bizonyos 
nyitóvers, azonnal és kíméletlenül be
rántja az olvasót a szerző univerzumá
ba. (A kötet egyik legjobb, egyben sze
mélyes kedvenc verséről van szó.) „Hová 
tűnünk, mikor elvétjük a légzést, / s ki
fordulnak elénk az útra szalmatestű 
bábuink?” A kötetben váltakoznak a 
rímekből, verslábakból, ritmusképie
tekből építkező, illetve azokat látvány 
szinten elengedő struktúrák. (Ide ékel
ném, hogy a számomra inkább testhez 
állók az utóbbiak. A formáktól megfosz
tott, precízen tört sorok valahogy job
ban átviszik az éleket a költő pengéjé
től a szemgolyóig.) Ez a vers is szabad. 
Le is válna róla a ritmus. Ugyanis a lég
zést, ha tetszik, akaratlagos cselekvés
ként értelmezheti az olvasó. Amit el le
het véteni. És amit el is vétünk, abban 
a pillanatban, ahogy épp nem figyelünk 
oda, például a világot bámuljuk. Semmi, 
még a legegyszerűbb fiziológiai reflex 
sem adódik magától, nem já r alanyi jo
gon, nem működik magától. „Miféle föl
det itatunk át, / eltömítve lassan az 
emlékezet hangyajáratait?” Az ilyen 
lélegzetét-vesztett egyedek, jelen va
ló létük megszüntetésének origójából 
kiindulva, lassan eltüntetik saját múlt
jukat. A jövőről nincs is értelme beszél
ni. A vers hátralevő hat sora jövő idejű 
ugyan, de a múltat villantja fel néhány 
-  emlékezetbe m ártott -  lendületes vo
nással. A talán kissé hanyagul odave
te tt „taknyolás” kifejezés ugyan disszo
nánsként hat a tejforraló, anyai kézzel 
kalácstörő, hátitáskák fülén, mintegy 
látcsövön át visszatekinthető világ ze
neiségében, de nem annyira, hogy ki
billentse az olvasót a szerző teremtette 
egyensúlyból.

Nem véletlenül téblábolok ennyit 
a nyitóvers körül. Ugyanis, mint fel
jebb jeleztem, ez a szöveg megadja a 
kulcsot Szentmártoni költői létmód
jának egyik alapvető dimenziójához. 
Nevezhető ez önreflexivitásnak, én
központúságnak. Korrekt meghatáro
zások. Szentmártoni János úgy építi 
fel költészetét, mint az az ember, aki
nek minden egyes lélegzetvételét meg 
kell teremtenie. „Mostanában haldok
lik bennem egy költő.” „Házamat las
sacskán apró, színes / madarak hordják 
szerteszét.” „A plafont nézem, s várom 
a golyót. / Hogy megvívjam vele rég el
dőlt csatánk.” A költő önmaga kísérő
je. Újra meg újra. És hogy elválassza a 
mögöttes ént (azt, aki az imént még ott 
ült a széken, a magányos belső, netán 
teraszi térben, de épp ellépett valaho-

Orphíusz

Szentmártoni

va) a versbelitől -  e testhezálló drama
turgiával mellesleg elkerüli a magáról 
való beszéd unalomcsapdáit -  előhív
ja a székre ültethető karaktereket. 
Jönnek sorban: Odüsszeusz-Ulysses 
Homérosztól, Drogo hadnagy Dino 
Buzzatitól, Dilinger Marco Ferreritől 
(ők ugyan nem szerepel ebben a kötet
ben, de árnyékuk itt kísért), a hajlék
talan Ripolus (talán az egyetlen figu
ra, aki nem mindig, és nem feltétlenül 
Szentmártoni-árnyék). És megjelenik 
egy — számomra legalábbis — új isme
rős: „Prospero hajnala így talál: varázs- 
talan, / és józanon. Holnapod félholdja 
a van. / Szűkszavú rend fedez. Ág recs- 
csen, szél söpör. / A tét most már túl 
nagy. S ha kell, megütközöl.”

A miféle földre kérdést mérő Szent
mártoni János nem vagdalkozik (mint 
vadsága idején). Mérlegelő, pontos 
számvetésekben űzi magát egyre to
vább, állapotról állapotra. És -  bár úgy 
tűnik, éppen ellépett valahova — mind
végig figyeli, amint „Kikötnek bennem 
az évszakok, / a száműzetés szigetén...” 
A textusaiban számvetve önmagát űző 
költő folyamatosan halad, át a triptichon 
képein, és mégsem mozdul, olyan érte
lemben, hogy magában hordozza szöve
geinek mintáját, szövetét, hogy mindun
talan beleszője, más lények egébe. Akik 
így már őt hordozzák. Hordozott a hor
dozót, s viszont. Ez a költői egyensúly
teremtés Szentmártoni-eljárása. így áll 
össze a triptichon. És így jelenik meg a 
borítón a szerző. Aki mindvégig ott ült 
a széken. Csak úgy tűnt, ellépett vala
hova. De nem. O íródik, maga által, lap 
mint lap. És most már becsukható a 
könyv.

Szentmártoni János: Miféle földet. 
Orpheusz kiadó, 2014.

21



HELIKON

Világosság támadt a nyomdokán
A lámpagyújtogató. Remé- 

nyik Sándor élete képekben 
és versben. Összeállította 
Hantz Lám Irén. Stúdium 
Könyvkiadó, Kolozsvár, 
2007.

A 2007-ben A lámpagyúj
togató címmel megjelent átfo
gó munka Reményik Sándor 
életét és munkásságát mutat
ja be, a versek mellett fényké
pekkel, címlapmásolatokkal 
és levélrészletekkel gazdagon 
illusztrált pályakép formájá
ban. Hantz Lám Irén -  a szer
kesztő és szerző -  különös ér
zékenységgel állította össze 
az albumot, ugyanis édesap
ja, Lám Béla a költő barátja 
és kirándulótársa volt. A csa
ládi emlékek és levelezések 
alapján a költői életút szemé
lyes aspektusa tárul fel az ol
vasó előtt, s kirajzolódik a 
kilátástalansággal szembe
szegülő és a kívülállóságot 
el nem fogadó alkotó jelleme. 
Ugyanakkor megismerjük a 
Reményik család múltját és a 
költő családi kötelékeit, s egy 
külön Kolozsvárnak szentelt 
fejezetben a szülővárosához 
való viszonyát, annak kultu
rális életét és társadalmát. 
Reményik barátai és költő
társai (Olosz Lajos, Aprily 
Lajos, Makkai Sándor, Lám 
Béla, Járosi Andor) is nagy 
hatással voltak rá, s Hantz 
Lám Irén kutatásának kö
szönhetően azoknak a höl

JÜ L SZ Ö V Z Q

gyeknek az életútjába is be
tekintést nyerhetünk, akik 
beírták magukat a költő éle
tébe és költészetébe. A ver
sekben jól tükröződnek a 
költő lelki történései: az el
ső világháború utáni kilá- 
tástalanság, a kisebbségi lét 
megpróbáltatásai, a termé
szet szeretete, a barátságok 
öröme és a betegség gyötrel
mei. A kötetben betegségéről 
-  a depresszióról, amelyben 
már fiatal kora óta szenve
dett -  és kezeltetéséről is kö
zelképet kapunk. Hirtelen 
fellángolások és hosszabb 
melankolikus, depressziós 
időszakok váltakoztak, de ta 
lán épp a betegségével járó 
lelkiállapotok járultak  hozzá 
a nagy versek születéséhez. 
Lezárásként, az album utol
só fejezeteiben a szerkesztő 
Reményik Sándor négy kép
mását elemzi és életművének 
utóéletére is kitér.

MAKKAI ZSÓFIA

Arcot adni: napraforgóknak, 
em bereknek
Cseh Katalin: Napraforgók 

a kertben. Versek. Lector 
Kiadó, Marosvásárhely, 2014.

Más-más súlycsoportú Cseh 
Katalin Napraforgók a kertben 
című, sorban tizenegyedik kö
tetének külalakja és tartalma. 
A könnyű, hetven lapnyi, rajzos 
borítójú versgyűjtemény ezút
tal nem a gyerekeké, ahogy azt 
a szerző korábbi munkássága 
sugallhatná. Egy elmegyógy
intézet lakóinak nevében szól
nak az egy látogatás nyomán 
gyorsan felvázolt, több évig 
csiszolt, súlyos szövegek, me
lyek a könyvben a Kolozsborsai 
Elmegyógyintézet lakói által 
készített képzőművészeti al
kotásokkal váltakoznak; ezek 
Forró Ágnes művészetterapeuta 
foglalkozásain születtek.

A találkozásokra adott felelős 
válaszok a versek. Lakonikus 
alig-költői nyelvükön, végig én
formában hangzanak, ötvöz
ve a gyakran absztrakt fogal
makat (Félelem, Unalom, Sors, 
Dilemma) címként használó, 
metafora- és motívumrendsze
reket a könyvbe szövő, lazán 
rímelő dikciót és tudatot azon 
lírai ének kórusával, akik köz
napi nyelven, majdhogynem 
„sortól sorig” kiírható prózában 
hallatják hangjukat. A kifeje
zés rádöbbent a vállalkozás ki
hívó természetére: a képek mé
diumával ellentétben a szövegek 
proszopopeiaként, a „bezárt vi
lágban”, „kongó magányban” 
ábrázolt nőknek és férfiaknak 
adott arcként tekinthetők.

A poiésis empátiával mutat
ja meg a szenvedéstörténete

ket, melyek stációja egy évek
kel korábban elvett új pizsama 
is lehet. Melyek a saját napja
ikban részes, ugyanakkor kí
vülálló, identitásukban is el
lentétekből felépülő („odakint” 
hegedűművész, „pizsamás pá
ciens idebent”), „hulló vakola- 
tú”, vacogtató tágas terem-ki
halt város-lelkű emberekhez 
tartoznak. Akik rosszkor gyer
mekek: cselekvésképes felnőtt
ség helyett. Öntudatuk moc
canása ugyanakkor a benn élő 
gyermek halálát jelenti -  patt. 
Vagy angyalok, enyhén szürre
ális („nyuszifüles házak”) ké
pek teremtőiként-szereplőiként. 
Tantaloszi kínokban, vágyaik 
kamikaze-végét elnézegetve az 
Állóképekben, Isten „meg-meg- 
remegő árnyát” várva.

A „valami finomat ennék”, 
„szeretkeznék valakivel” vagy 
,,[t]e nélkülem, én nélküled, / 
cseperedik az őrület” világos 
vallomásaiból, a kötet kis, jelen
tőségteljes formáiból indulva le
het napraforgófejek helyett több 
odaforduló emberarcot, „nem 
hivatalos” szeretetet remélni.

MOLNÁR ZSÓFIA
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A BÖLCSESSÉe A FELÉD TARTÓ MILYEN 

BALTA SUHANÁSÁBAN VAN... BALTA???

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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A „Negyedik”
Az idei Kolozsvári Zenei Ősz prog

ramja -  az előző évekéhez hasonlóan 
-  igen változatos volt, bár a kínálaton 
sajnos megérzett a költségvetés-csök
kentés. Az azonban minden vitán felül 
áll, hogy e koncertsorozat egyik kiemel
kedő pillanata az Arcadia kvartett ál
tal játszott IV. Bartók-vonósnégyes volt. 
Ez amúgy mindig eseményszámba megy: 
egy-egy kamarazenei Bartók-vállalás 
ténye önmagában is felkelti a figyel
met. Meggyőződésem, hogy az Arcadia- 
interpretáció épp úgy sokak maradandó 
élménye lett néhány nappal ezelőtt, mint 
a magyarországi Bartók Vonósnégyes, 
a Muzsikás Együttes és Petrás Mária 
2008-as marosvásárhelyi produkci
ója, amikor is a IV. vonósnégyest az 
eredeti(nek tekintett) népi forrásdalla
mokkal váltakozva szólaltatták meg.

A vonósnégyes mint kamarazenei mű
faj a komponisták legnagyobbjainak szin
tézisformáló kihívása és kerete. Mindaz, 
ami nagyzenekarban és szólóhangszer
ben elmondható, az kisegyüttesben — így 
elsősorban vonósnégyesben -  redukálha
tó és kiterjeszthető egyszerre. A vonósné
gyes-műfaj -  ahogy erre Szabolcsi Bence 
mutatott rá a maga rendjén -  zenei 
desztillátumként Beethoven óta alkotó 
periódusok összegzésének csomópontja
it valósíthatja meg, olyan koncentrációra 
ad alkalmat, amely életrajzi és életművi

kapcsolódások becserkészésére irányít
ja az elemző figyelmet. Ez persze kizár
ja a széles popularitás lehetőségét -  nem 
is csoda, hogy a Beethoven- vagy Bartók- 
vonósnégyesek jószerével ínyencek cse
megéi.

1928 szeptemberében, vagyis 87 esz
tendeje készült el a IV. vonósnégyes, lé
legzetelállító újdonsága — a többiekéhez 
hasonlóan — mégsem fakult meg az
óta sem. Ez persze nem csupán azt je
lenti, hogy Bartók avangárd felé fordu
ló komponisztikai művészetét csak igen 
jelentős erőfeszítések árán „tesszük a 
magunkévá”, hanem azt is, hogy átütő 
zsenialitása folytán szerzőnk komolyan 
veendő feladat elé állította a későbbi 
évtizedek hangszeres zeneértelmezőit, 
olyan formai-kompozíciós, harmóniai, já
téktechnikai, esztétikai-stilisztikai — és 
miért ne: dramaturgiai! — kihívások elé, 
amelyeknek beteljesítése „nem középis
kolás fokon” érlelt művészegyéniségeket, 
illetve egyetlen szellemmé szervesült 
kvartetteket követel meg. A hídszerke
zetként is emlegetett tételszimmetri
ának (vagyis az első és utolsó, illetve a 
második és negyedik tétel rokonságá
nak) foghatóvá tétele a hallgató számára 
is -  értsd: nem csupán a partitúrát lapo
zó számára! -  rendkívüli tudatosságot, a 
téma és témafeldolgozás, a „visszatérés” 
markáns előadását igényli. De a közbül
ső tételek számos és variált effektusa, a 
kontrasztok, a zsongó, zümmögő klasz- 
terekből kiugró sforzatók is csak kifino

mult bátorság árán testesülhetnek meg 
igazán.

A IV. vonósnégyes Arcadia-féle elő
adásában mindenek fölött meggyőző volt 
a Bartók által eleve indikált technikai 
különlegességek -  például bizonyos he
lyeken a vibrato felfüggesztése, máshol 
a szordínó (hangfogó) használata révén 
megvalósuló hideg, kozmikus hangza- 
tok — megóvása a merő effekt-szerep- 
től. A mára világklasszisnak számító, a 
legfontosabb kamarazenei versenyen di
adalmaskodó Arcadia itt újra igazolta 
tagjai zenei gondolkodásának koheren
ciáját, a négyesegység „egy húron pen- 
dülését” — de Bartók teljes értését is. Ez 
az értés vélhetőleg a többi, 1908-ig visz- 
szanyúló Bartók-vonósnégyes tanulsá
gainak elmélyült ismeretében is gyö
kerezik, hiszen a tematikai, hangulati, 
világalkotási korrespondenciák egymás
ra utalnak — így például a IV. vonósné
gyes második tételének összefüggései 
a II. vagy III. vonósnégyes témavilágá
val; motívumok, emocionális képletek és 
életérzések szövedékében kellett tehát 
az Arcadiának is bartóki íveket, „törté
neteket” keresnie ahhoz, hogy azt az át
ütő erőt felidézze -  pontosabban meg
alkuvások nélküli perfekcionizmussal 
újra megvalósítsa - , amely 1929 márci
usában Budapesten oly frenetikus siker
re vezette a Waldbauer-Kerpely Quartet 
ősbemutató előadását.

JAKABFFY TAMÁS

Kettős k iállítás
A Csíki Székely Múzeum Kossuth utcai galériájában leg

utóbb Szabó Rékának és Fülöp Józsefnek nyílt kiállítása Idő 
és tér címmel. A Csíkszeredában élő alkotók egy térben és 
időben szólnak hozzánk, ezáltal pedig saját alkotásaikat ki
teszik nemcsak a nyilvánosságnak, hanem a másik alkotá
sainak is. Bár a közös megnyilvánulásnak nincs különösebb 
magyarázata, a két- vagy inkább háromféle kifejezésmód 
egymás mellett nagyon izgalmas összefüggéseket teremthet.

Szabó Réka mesteris diplomamunkaként készített művész
könyve Az ember tragédiájának kortárs grafikai feldolgozása. 
Az alkotás 2013-ban készült, és ahogy Réka meséli, az ak
kori design trend elemeiből építkezett. Képversekkel, illetve 
különböző tipográfiai kompozíciókkal bontotta meg a szöve
gek egységét, és olykor szürreális, száraz és majdnem gépies 
hangulatú, mégis érzékenyen, finoman tálalt, minimalista, 
letisztult illusztrációkkal egészítette ki a felületeket. A na
gyon igényesen kivitelezett művészköny Az ember tragédiájá
nak képi, tárgyi megnyilvánulása, melyet szemlélve, az iro
dalmi mű felidézésével, ugyanakkor a nagyon érzékeny képi, 
grafikai történések által vezetve válunk szereplőivé, tör
ténetformáló figuráivá a nagy emberi kalandnak. Ez az al
kotás Réka számára ugyanakkor egyfajta átjárhatóságot is 
képvisel a tervezőgrafika és képzőművészet között.

A printek a közelmúltban készített installációk doku
mentumai. Réka legutóbb Olaszteleken, a NapTelep termé
szetművészeti táborban vett részt, ahol székelyföldi és ma
gyarországi művészek mellett neves perzsa művészekkel 
alkothatott együtt, és betekintést nyert egy olyan kultúrába, 
ahol természet és művészet kapcsolata sajátos megnyilvánu
lásokat eredményez. A táborban készített alkotásai e kapcso
lódásnak a lenyomatai, ugyanakkor, ha közvetett módon is, 
érzékelhetjük e munkáknak letisztult egyszerűségét, intimi

tását, életigenlő optimizmusát, frissességét, a környezetéért 
felelősséget vállaló művész látomásainak tragikumát.

Fülöp József szinte évről évre új sorozatokkal jelentke
zik, és ha ezeket a sorozatokat egymás mellé helyeznénk, 
akkor azok együttesen is sorozatként lennének szemlélhe
tek, a portrék, a szereplők történetekbe szerveződnek, kiraj
zolva az alkotó egyéni útját. Alkotásainak örök problémája 
a kommunikáció, a kapcsolódás lehetőségei — ennek függvé
nyében árnyalódik a kép, alakul az ember, torzul a grimasz. 
Környezetéből, a mindennapokból inspirálódik. Szinte ref- 
lexszerűen rajzol, mintha öntudatlanul törnének fel belőle 
ezek a groteszk figurák, mint természetes kifejeződései egy- 
egy emberi állapotnak. Munkái a korábbiakhoz képest egy
szerűsödtek, ahogy ő mondja, most finomabban fogalmaz.

Láthattuk már erős színvilágú, laza konstrukciókba szer
veződő festményeit fura, robotszerű alakokkal, a szürke ár
nyalatok játékán alapuló, az előbbieknél nem kevésbé bizarr, 
gyakran feliratokkal erősített vagy ellenpontozott alkotásait, 
vagy különböző katalógusok, újságok szöveges felületeit gra
fikai háttérként működtető, groteszk figurákat felvonultató 
önreflexióit, „helyzetjelentéseit”. Ezúttal a háttér beszürkül, 
a szövegek, szavak, szótöredékek helyét egy semleges grafit 
háttér veszi át, de a figurákat mintha ismernénk. A gesztu
sok, hangulatok egyszerre beszélnek a máról és repítenek ar
chaikus távlatokba. Tér- és időtávlatok így képeznek egyide
jűséget nemcsak egy-egy munka esetében, hanem a kiállítás 
egészében.

Ha innen közelítjük, igaza lesz Fülöp Józsefnek, hogy ket
tőjük képi világa egyáltalán nem idegen egymástól, végső 
soron mindketten ugyanabból táplálkoznak: környezetből, 
mából, mindennapokból. Kifejezésmódjuk összefonódhat az 
értelmezésben, hiszen egy nagy kalandról mesélnek, mely
nek mindnyájan részesei vagyunk.

TÚRÓS ESZTER
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HELIKON

Novemberi évfordulók
1 — 245 éve született Constantin Diaconovici-Loga román

filológus
2 — 80 éve született Palocsay Zsigmond költő'

40 éve halt meg Pier Paolo Pasolini olasz költő
3 -  140 halt meg Aleksander Groza lengyel költő
4 -  50 éve halt meg Nyikolaj Kornyejevics Csukovszkij orosz író
5 -  40 éve halt meg Ján Kostra szlovák költő 

110 éve született Ilona Leimane lett írónő
6 — 180 éve született Cesare Lombroso olasz tudós 

110 éve született Simion Stolnicu román költő
7 -  95 éve halt meg Endrődi Sándor költő
8 -  95 éve halt meg Konsztantinosz Hadzopulosz görög író 

140 éve született Jevgenyij Viktorovics Tarle történész
9 -  180 éve született Emilé Gaboriau francia író

10 — 40 éve halt meg Lányi Sarolta műfordító
120 éve halt meg Alexandru Odobescu román író 
160 éve született Tábori Róbert író

11 — 160 éve halt meg Sörén Kierkegaard dán filozófus
12 -  90 éve halt meg Elémir Bourges francia író

150 éve halt meg Elizabeth Gaskell angol írónő 
60 éve halt meg Tin Ujevic horvát költő

13 — 60 éve halt meg Romulus Cioflec román író
14 — 110 éve született Szanuszi Pane indonéz költő

60 éve halt meg Robert Emmet Sherwood amerikai író
15 -  160 éve született Bársony István író

170 éve született Vasile Conta román filozófus
345 éve halt meg Jan Amos Komensky cseh pedagógus

16 -  120 éve született Michael Arien angol író
145 éve született Eugenio Donadoni olasz író

70 éve halt meg Janovics Jenő kolozsvári színigazgató 
17-110 éve született Adam Wazyk lengyel költő
18 -  95 éve halt meg Matthias Jochumsson izlandi író

190 éve született Lévay József költő
19 -  160 éve halt meg Vörösmarty Mihály
20 -  195 éve született legidősebb Ábrányi Emil író

95 éve halt meg Fraknói Vilmos történész 
90 éve halt meg Stefan Zeromski lengyel író

21 -  145 éve halt meg Karel Jaromír Erben cseh költő
40 éve halt meg Gunnar Gunnarson izlandi író

22 -  90 éve született Gyertyán Ervin író
23 — 95 éve született Paul Celan osztrák költő

110 éve született Petru Comarnescu román kritikus 
145 éve született Ráth-Végh István művelődéstörténész

24 -  120 éve halt meg Jules Barthélemy Saint-Hilaire francia
filozófus
145 éve halt meg Lautréamont francia költő
140 éve született Anatol Vasziljevics Lunacsarszkij orosz író
95 éve halt meg Alexandru Macedonski román költő

25 — 130 éve halt meg Grigore Alexandrescu román költő
26 -  140 éve született loan Adam román író

160 éve halt meg Adam Mickiewicz lengyel költő
27 -  120 éve halt meg ifj. Alexandre Dumas francia író

130 éve született Liviu Rebreanu román író
28 — 140 éve született Dékáni Kálmán író

195 éve született Friedrich Engels német filozófus
95 éve született Somlyó György költő
100 éve született Konsztantyin Mihajlovics Szimonov író

29 -  40 éve halt meg Birkás Endre író
170 éve született Dóczi Lajos író

30 — 180 éve született Mark Twain amerikai író

Halál
S en ki sem  ism eri a  h a lá lt. íg y  a z  

sin cs k izá rv a , -
A fősorok Szókratész (469-399 Kr. 

e.), görög filozófus fenti aforizmájának a 
folytatását rejtik.

VÍZSZINTES
1. A folytatás első része. 11. Becézett 

Attila. 12. Elemei. 13. Karmester, zon
goraművész (György). 14. ... Derek; 
amerikai színésznő. 15. Magyar szap
panmárka volt. 16. Növényi rész. 17. 
Ausztrália autójele. 18. Az Olt folyó 
latin neve. 20. Madagaszkári félma
jom. 22. Vas megyei község. 23. A har
madik személyről. 24. Édes, erős spa
nyol bor. 26. Ágnes és Ágota beceneve. 
27. Az ügyész képviseli. 28. Lábízület. 
30. Középen csuk! 31. Fül, angolul. 32. 
Géppisztoly tartozéka. 33. Kicsinyítő 
képző. 35. Szoprán énekesnő (Sylvia). 
37. Karó. 38. Fékezhetetlen. 40. Nomád 
arab. 42. Pótmama. 43. Tojás, németül. 
45. Dunántúli város. 46. Fekete égés
termék. 47. Görög sportjel. 49. A rá
dium vegyjele. 50. Az összeadás sza
va. 51. Kettőzve: ropogós édesség. 52.

Halandó istennő a görög-római mitoló
giában. 54. Nemzetközi kamionjelzés. 
55. Vallásos meggyőződés.

FÜGGŐLEGES
1. Fövő étel gyors kavarása. 2. 

Fülgyógyász. 3. Gitárhúrok! 4. Zamatos 
gyümölcs. 5. Állatkert. 6. USA-beli hír- 
ügynökség. 7. Csapadékos időben visel
jük. 8. A molibdén vegyjele. 9. Kettőzve: 
halandzsa. 10. Női becenév. 15. Albán 
hírügynökség. 16. Ex-világbajnok lett 
sakkozó (Mihail). 19. Becézett Ulrik. 
20. ... Max; Mel Gibson szerepe. 21. 
Orosz férfinév. 24. Ilyen hamar? 25. 
Csak félig! 27. Fémtárgyból törik le. 
29. Nem működik zökkenőmentesen. 
31. Megtörtént dolog. 32. Gyakori kon
zervhal. 34. Középkori eretnek szek
ta tagja. 36. ... ovo; a tojástól kezdve. 
37. Torbággyal egyesült. 38. Gyógyuló 
seben képződő bevonat. 39. A folyta
tás második, befejező része. 41. Német 
női név. 42. Nagytestű kutyafajta. 44. 
A másét kívánja. 46. Magyar színész 
(András). 48. Punkzenei irányzat. 50. 
Miatt, népiesen. 53. Fadarab két vége! 
54. Belátja! 55. Durva megszólítás.

R.T.

A Helikon 19. számában 
közölt Orvosok című rejt
vény megfejtése: ... élete 
szárad a lelkén, mint a tá
bornokoknak. 948410 000065 44
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TÁ M O G A T JA  A Z RM DSZ ÉS 
A COM M UNITAS ALAPÍTVÁNYl J

Primăria şi Consiliul 
Local (luj-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
Ihe Heart of Transylvania

CLUJ-NAPOCA
2021
EUROPEANA

CANDIDAT

KARÁCSONYI ZSOLT
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DEMETER ZSUZSA kritika 
MÓZES ATTILA: próza
HORVÁTH KLÓD BENJÁMIN: A nagy Ríloroetrík 
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