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• A NAGY KILOMETRIK

PAPP ATTILA ZSOLT

A nyári forradalm ak

Hiába beszélnék a halálról, 
úgyis elérnek egyszer a nyári 
forradalmak. A Gavroche-sapkában 
feszítő nőkkel a tengerparti 
barikádokon, ahol eldőlnek 
mindenek, hogy meddig húzódhatnék 
a nyár gyomrába mélyen, ahová 
nem ér el már az isteni káosz, 
hogy megzavarja a tetszhalotti 
és nyugalmas időutazásom 
a védett és végtelen ég alatt.

Ott, a nyár legbenső köreiben 
várakozom, meghúzódva egy ház 
mélyén, köröttem válogatott 
fegyverek, és nem félek használni: 
az illúzió mindenek felett, 
hogy történt itt valami, amiről 
nem beszélek, jelentem alássan, 
túléltem ezt a ribilliót is, 
védelmező relikviák között, 
amelyek megmaradtak egy másik 
nyárból, vagy inkább egy nevesincsen 
évszak tájairól, ahol a fű  
se nő már, csak a halk morajt hallom 
a ház előtt.

Kinyitom az ajtót,
ott állnak kint, Gavroche-sapkásán ők: 
eljöttek, mert nem lehet megúszni 
végleg a nyári forradalmakat.

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.
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HELIKON

Beszélgetés Papp Sándor Zsigmond íróval

„Aki Rómában vágyik halhatatlanságra, 
az nem maradhat Daciában”
-  A kilencvenes évek második felében le

gendásak voltak a kolozsvári főtér melleti 
lakásodban tartott házibulik. Megvan még 
a lakás, jársz Kolozsvárra?

-  Már nincs meg, és nagyon rosszul 
érintett, amikor eladtuk. Persze nem volt 
választásunk, egyikünk sem olyan gaz
dag, hogy puszta nosztalgiából képes len
ne fenntartani egy lakást. Csakhogy az 
eladással együtt elszakadt egy igen fon
tos szál is, ami Kolozsvárhoz kötött. Járok 
én még arra, de néha úgy érzem magam, 
mint egy visszatérő turista, ami néha kí
nos. Még beszélni is róla. De hát azért író 
az ember, hogy ne hagyja elveszni az effé
le pillanatokat sem. Viszont egy kicsit én 
is meglepődöm, amikor a főhős az új re
gény elején épp lakást ad el, és próbál kez
deni valamit a falakba préselődött emlé
kekkel, számtalan kacattal, amiket sem 
elvinni, sem ott hagyni nem lehet. A múlt 
jobbára szállíthatatlan, hacsak nem tömö
rítve, fájlként, bennünk.

Viszont az élet valóban tehetséges re
gényíró, mert ezt a szálat is ügyesen dol
gozta el. A kolozsvári feléért járó pénz lett 
a zuglói lakás önrésze a kölcsönnél, ám 
azt végül felzabálta a frank árfolyamvál
tozása. Vagyis végül Svájcban kötött ki 
a pénz. A lakást még nagymamám vette 
meg a kilencvenes évek közepén (a nagy
apám akkor már halott volt), amikor a 
bérlők az új rendelkezés szerint megvásá
rolhatták a bérleményüket. Addig nagy
apám egy lejt sem engedett a lakásra köl
teni, mert a kommunistáknak nem adunk 
pénzt erre. Ez volt a jelszó. Korábban per
sze az egész emelet a hátsó cselédszobák
kal és az ő legényszárnyával együtt az ő 
családjáé volt, ahogy a földszinten lévő cu
korkagyár meg cukrászda is. De ezt álla
mosították. Vagyis a kommunisták egy 
életre kiviselték magukat. És mindez egy 
ötszáz éves házban, kőhajításnyira a fő
tértől. Szóval ilyenkor csak állsz a „nyers
anyag” előtt és pislogsz nagyokat.

-  Ez a tömörített múlt mintha nem en
gedne téged -  regényed, a Semmi kis éle
tek, illetve a maszol.ro-n megjelent írásaid 
mindenképp ezt jelzik.

-  Ne is engedjen. Harminchárom évem 
van Erdélyben és tíz Pesten. De sosem lesz 
egyenlőségjel köztük, az utóbbi nem érheti

be az előbbit, mert azok nagyon fontos évek 
voltak, vagyis minimum duplának számí
tanak. Az ottani literatúra jobbára a ba
rátaim, ritkán nézek mondjuk Demény 
Péterre vagy Papp Attila Zsoltra (mindket
ten a bulik alapemberei voltak) irodalom
ként. Olvasni ettől még olvasom őket, de 
tudod, hogy van ez: akinek hallod a hang
ját olvasás közben, otthon a nappalidban, 
azzal mindig elfogult leszel. Az itteni szel
lemi élettel az égvilágon semmi baj nincs, 
de ez még nem jelenti azt, hogy buliznék is 
mindenkivel. A legtöbbjükkel nem is lehet
ne. Túl nagy írók lettek közben. Az meg sok 
szereppel jár. De hát a Mesecina közben 
nem nagyon lehet íróskodni. Szerepelni se. 
Akkor vagy üvölt az ember, vagy nem. De 
akivel már üvöltöttél, annak a hangját is 
fogod hallani később, és akkor össze is ért 
a kör. Az angyali.

-  Azért is kérdem mindezt, mert a rád 
ragasztott címkék szerint erdélyi magyar 
író-újságíró vagy, miközben számtalan
szor megkérdezték már tőled, hogy miért is 
kerültél te első Magyarországon megjelent 
köteteddel, amely immár az ötödik volt, 
az Európai Elsőkötetesek Fesztiváljára? 
Miközben a regényed alcímében Erdélyi 
történet szerepel...

-  Valóban számtalanszor megkérdez
ték. Olyannyira, hogy már meg is untam 
a válaszaimat. Ide is lehetne kopizni egy 
huszáros Ctrl c-vel, de minek? Bár két
ségtelen, hogy vannak tanulságai annak, 
hogy ilyen abszurd módon indult el ne
kem az ottani vagy itteni pályám. De hát 
aki Rómában vágyik halhatatlanságra, az 
nem maradhat Daciában. Oda kell menni, 
állni a csodálkozó tekinteteket. Aztán per
sze rájön, hogy a provinciának is megvolt a 
maga édes és óvó lehelete, és hogy a halha
tatlanságnak is lehet szájszaga. De egyéb
ként is furcsák ezek a címkék. Az alcímhez 
a kiadó ragaszkodott, miközben nekem et
től a hideg futkosott a hátamon. A máso
dik kiadásban már nem szerepel, így a to
vábbiakban sem fog, szóval ezt a problémát 
megoldottuk. A budai úrinők különben 
sem álltak sorba az „erdélyi” regényért, de 
ne is álljanak. Ez nem Tündérország, ná
lam sosem lesz az. Többnyelvű, többfelé 
hasadt világ ez, amellyel nem csak nekem, 
az olvasónak is meg kell birkóznia. Nekem 
egyébként ez a hazám, a birkózás, a cselek

és gáncsok, ám ebbe a küzdelembe az iden
titás nem nagyon zavar be. Az annyira bo
nyolult, hogy nem lesz se lassan, se hirte
len fontos vagy fontosabb. Erdélyi vagyok, 
a Partiumban jártam iskolába, miközben 
Suceava megyében születtem, Pesten élek. 
Hogy is lehetne ebből érvényes földrajzi 
választ kinyerni? Szóval marad a tatami.

-  Legújabb novellásköteted egyik írásá
ban, a Gólöröm ben, nagyon szép metaforát 
olvashatunk a láb fontosságáról. S hogy 
milyen fontos is a kapca, olyan legyen, ami 
szívja is a nedvességet és ne is dörzsöljön. 
Induljunk ki akkor a lábtól mi is. 1995-ben 
jelent meg első novellásköteted a Mentor 
Kiadónál. Abban az évben, amikor elég so
kan elindultak a mai negyvenes generá
ció tagjai közül. Milyen alap volt a 72-es 
blues, mit vártál tőle?

-  A legkevesebbet, ami persze mégis a 
legtöbb volt. Hogy legyen egy tárgy, amit 
szabadon pakolhatok bárhova a könyves
polcon. Ha Dosztojevszkij mellé, akkor oda, 
vagy az 50 tipp a sütéshez című alapvetés 
társaságába. Hogy legyen egy ilyen játék. 
Mai fejjel már lefognám a kezem, és nem 
engedném nyomdába azt a könyvet. De hát 
hogyan is tudna ellenállni egy pályakezdő 
a kiadó felkérésének? A házhoz jövő kísér
tésnek? Ki magyarázza el, hogy indulni is 
csak szépen, ahogy a... stb. érdemes? Meg 
hogy az a tárgy mindvégig ott lesz a nyo
modban, mint egy kutya vagy egy bume
ráng. De ha már hiúság... Én egy időben, 
a népszabadságos kritikarovat szerkesztő
jeként nagyon nehezen viseltem más írók 
hiúsági játszmáit. Aztán egy nap engem 
is elütött a gyorsvonat. Úgy tűnik, egyszer 
tényleg eljön az a pillanat, amikor mérics
kélni kezdesz, amikor érdekel, hogy hol a 
helyed az örökkévalóságos X-faktorban. 
Saccolni kezded, hogy mikor szavaznak ki. 
Akkor fogod elirigyelni mások lájkjait, dí
jait, vállveregetéseit. Amíg el nem múlik 
az ámokfutás. Nekem szerencsére elmúlt. 
Most már tudom, hogy túl fogom élni, ha 
a halálom után nem beszélnek majd rólam. 
És ezen nagyokat tudok röhögni.

-  Apropó, Népszabadság: tíz évig vol
tál a kultúrarovat szerkesztője, sok erdé
lyi könyvről szerezhettek tudomást a lap 
hasábjairól a magyarországi olvasók. 
Mennyire tud egy napilap odafigyelni az 
irodalmi történésekre?

-  Épp a szerkesztés idején derült ki, 
hogy mennyire nehéz meghaladni a 
gettósodás törvényeit. Nehezen jutottak 
el ide Erdélyből a könyvek, nem mindenki 
akart írni róluk ideát stb. Ami Erdélyben 
történik, az maradjon is ott. Néha ezt 
éreztem, ami nyilván nem igaz. De látod, 
Potozky Lacinak is ide kellett jönnie ah
hoz, hogy ígéretes szerző legyen belőle. 
Szabó Róbert Csabának, aki Vásárhelyen 
maradt, pedig továbbra is küzdenie kell 
a távolsággal. Mert ami nincs az or-

Papp Sándor Zsigmond
1972-ben született Radócon (Rădăuţ). Szatmárnémetiben, a Kölcsey Ferenc 

Líceumban érettségizett (1990), majd a nagyváradi Ady Endre Sajtókollégiumban 
szerzett diplomát (1995). A kolozsvári Babeş—Bolyai Egyetemen filozófia sza
kot végzett. 2001-2002-ben a Krónika főmunkatársa, illetve a Filmtett rovatszer
kesztője, 2002-2005 között az Erdélyi Riport vezető szerkesztője, majd főmun
katársa. 2003-tól 2005-ig A Hét főmunkatársa, 2005-től tíz évig a Népszabadság 
kultúrrovatának munkatársa. 2006-ban a VI. Európai Elsőkötetesek Éesztiválján 
Az éjfekete bozót című kötetével képviseli Magyarországot, Semmi kis életek című 
regénye Artisjus-díjat kapott. Jelenleg a Mozgó Világ munkatársa.
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Zsankó László felvétele

runk előtt... Pedig legalább olyan jó író, 
mint Potozky. De ha már újság. A napila
pos korszakom épp most zárult le. Tíz év. 
Elsőnek a Könyvszemlét szüntették meg, 
aztán én kerültem célkeresztbe. És ve
lem a Magvetőnél debütáló Csider István 
Zoltán. Persze írok még oda, de már nincs 
rajtam a mez. De író ne is gabalyodjon be
le nagyon a zsurnalizmusba. Tíz év a fron
ton, épp elég volt ez. Most lesz időm a se
beimet nyalogatni.

-  Novellák után egyszer csak regény, rá
adásul testes, majd megint novelláskö- 
tet. Ennyi volt a regényírás? Kipróbáltad, 
s maradsz a novella műfajánál vagy csak 
szusszansz egyet?

-  Csak szusszantam. Elég gyorsan, 
négy hónappal a regény befejezése után 
már bele is fogtam az újba, de egy idő 
után a gondolataim folyton a novellák, 
tárcák körül kezdtek forogni. Hogy jó len
ne azokat tisztába tenni. És hát engedtem 
ennek. Most már viszont semmilyen no
vella nem tudna elcsábítani a regény mel
lől. Legkésőbb tavaszig be kell fejeznem. 
A fele már megvan.

-  A Jóisten megvakultán mintha a re
gényed mindennapjait folytatnád, más mű
faji keretek között, nem egy esetben egy em
ber életéről itt is inkább halála árulja el a 
legtöbbet. Istentől magukra hagyott embe
rek sorsát olvashatjuk -  mintha nem meg
vakult Istenük lenne, hanem már eleve va
kon született. Valóban ennyire tragikus 
lenne mindennapi világunk?

-  Én ezt a könyvet sokkal viccesebbnek 
látom, mint más. Bár valóban a bűn ter
mészete érdekel, miért engedünk a csábí
tásnak, miért mondunk nemet. Mitől lesz 
bűn a bűn, áldozat is kell hozzá, vagy ke
vesebb is elég? Ezért lett egy kicsit kék
fényes, vagy ahogy egy olvasó írta róla, 
olyan blikkes a kötet. Éfelől olvasva tény
leg, de talán érdemesebb jobban megkapir- 
gálni, mert a tragikus felszín alatt mindig 
ott van a humor is, mint a feloldozás egyik 
lehetősége. Szerintem a „hőseim” nagy ré
sze képes lenne mosolyogni magán, s ilyen 
értelemben nem is teljesen elveszettek. 
Csak kallódnak. Azt viszont nagyon.

- A  regényed kapcsán többször is eszembe 
jutott, olyan, mintha román újhullámos fil
met néznék, a téma részint hasonló. Miért 
volt számodra fontos a kommunizmus
ról regényt írni? Ráadásul többen is vagy
tok, akik Erdélyből Magyarországra kerül
ve visszatértek ehhez az érához, helyhez, s 
el-, illetve leszámoltok vele. Másként látja 
az ember ezeket a történeteket, ha már meg
írta, kiírta magából? Kell a tér- és időbeli 
távolság egy ilyen történet megírásához?

-  Kolozsváron már megvolt az ötlet, 
ott is kezdtem neki az írásnak, az első, 
nagyon nyers oldalak meg is születtek. 
Akkor még Rudolf bácsi, az első rész be
súgója narrálta a sztorit, de ez később 
túl szűknek bizonyult. Ki akartam nyit
ni. Kicsit túl tág is lett a mindentudó elbe
szélővel, de ez már így marad. Szerintem 
Kolozsváron is befejeztem volna, az átköl
tözés kicsit még lassított is a dolgon, hi
szen az új helyet be kellett lakni. Nem 
számoltam le vele, az új regény egyik fő
szála is kolozsvári, a másik pesti. De egy 
regény még biztos lesz, ami csak kizáró
lag Erdélyben játszódik. Szóval még van
nak tartalékaim.

-  Akkor is írtál volna a kommunizmus 
korszakáról egyébként, ha nem esik egybe 
történetesen gyerek- és ifjúkoroddal?

-  Nem hiszem, hogy írtam volna. A tör
ténelmi regény nem izgat, az átélt, meg
tapasztalt történelem izgat, ami az átélés 
pillanatában még egyáltalán nem tűnik je
lentősnek vagy fontosnak. Ahogy Buda el
este, úgy a rendszerváltás sem izgatna író- 
ilag, ha nem akkor növök fel. Az új regény 
az asszimilációról és a román-magyar 
gyűlölségről szól, a forradalom minimális 
szerepet kap benne. Tehát a múltbéli szál 
a hetvenes-nyolcvanas éveket öleli fel, egy 
Rădăuţi-ra meg egy Szatmárra nagyon 
is hasonlító városban. Ez lesz különben a 
leginkább életrajzi művem. Már a kiindu
lása is nagyon az. Egy Pesten élő férfi egy
szer csak elhatározza, hogy elutazik ab
ba a színromán városba, ahol született, de 
ahol egy hónapig maradhatott csak, mégis 
meghatározta az egész életét.

-  Regényed megjelent románul és finnül 
is (a macedónnal és az olasszal mi a hely
zet?). Arról nagyjából van sejtésem, mit ér
tett meg a román közönség a könyvből -  de 
milyen a finn fogadtatása, mennyire dekó
dolható számukra az erdélyiség és a román 
diktatúra mindennapjai?

-  A macedón megjelent, az olaszokat 
meg nem értem. Ok adták a legtöbb pénzt 
érte, a megjelenés mégis csúszik. De hát 
olaszok... Őszintén szólva csak egy finn 
kritikát olvastam, amit google fordító
val tettem át tört magyarra, hát abból 
sok minden nem derült ki. Talán csak az, 
hogy Herta Müllerrel szemben alul ma
radtam. Még szép!

-  Regényedben a bűnügyi regények esz
közeivel semmi kis életekről és halálukról 
írsz. Mi árul el többet egy emberi életről? 
Az élete morzsái vagy a halála?

-  A morzsák. Bár én a halálban min
dig valamilyen kritikát is látok az élet
re nézve. Nem akarok itt most ezoterikus

blablákkal jönni, de ha kicsit is hiszünk 
a tervezésben, a Jóisten terepasztalá
ban, akkor a halálunk sem véletlen. Sem 
az ideje, sem a módja. A „Józsi, dobd már 
ide a kalapácsot” is sokat elmond az em
ber életéről. Az addig megtett lépésekről. 
A halál is lenyomat, ott várakozik ránk, 
ahogy a kőzetbe belepréselt levél is várja 
a föld korának kutatóit. És mindig az itt 
maradókra száll a megfejtés terhe. Azok 
meg az ő halálukkal adják tovább. Én fé
lek a haláltól, talán ezért is szemlélem on
nan az életet. Kicsit visszafelé élek, mint 
Benjamin Button. És őszintén szólva bár
kitől elfogadnám az örök életet, ördögtől, 
vámpírtól, zombitól. Túlontúl érdekel ez 
a vircsaft ahhoz, hogy minél tovább néz
zem. Túl sok kíváncsisággal engedtek el, 
s talán így is fogok meghalni. Mindenáron 
le akarok majd nézni a szakadék mélyébe.

-  A morzsák és szakadékok között erős 
történetek húzódnak meg, mintha a törté
net mindig uralni akarná a nyelvet....

-  Nekem nem megy történet nélkül. 
Próbáltam én posztmodernkedni, de az a 
kabarénál is rosszabb, mert csak én ne
vettem. Egyrészt a posztmodern szerin
tem már elvégezte irodalomtörténeti fel
adatát, másrészt nem nagyon van már 
mit dekonstruálni, így megint az épít
kezés jön, a posztmodern tanulságaival 
persze. Semmit sem kell zárójelbe tenni. 
Szerintem semmi sem húz be jobban egy 
könyvbe, mint a történet. Vagy annak le
hetősége. Persze a jó sztori sem elég, ha 
nincsenek megírt mondatok. De azért 
nem vagyok egyedül: Bartistól Csernáig, 
Körösi Zolitól Darvasiig mindenki áldoz 
a történet oltárán. És jól teszi. Különben 
hogy is olvashatnád élvezettel Esterházyt 
vagy Krasznahorkait?

-  Az irodalom és az irodalmi viták ma
napság mintha átkerülnének különböző kö
zösségi portálokra, egyes publicisztikáid 
rögvest heves vitát váltanak ki. Gondolok 
itt például a Cserna-Szabó Andrással foly
tatott vitádra a magas és populáris iroda
lomról, az olvasóról magáról. Olvasó és író 
között soha nem volt ennyire azonnal vissza
csatolható a kapcsolat, mint napjainkban. 
Jó ez egy szerzőnek? Lehet a Facebookoí 
napjaink cenzúrájának tekinteni?

-  Olyan értelemben biztos jó, hogy min
den nap figyelmeztet arra, nincs mese, pon
tosan kell fogalmazni. Mert néha én sem 
azt írom, amit szeretnék, hanem amit ak
kor tudok. Bandit találom el, amikor pedig 
mást veszek célba, és meg sem fordul a fe
jemben, hogy bizony félrehord a klaviatúra. 
A Facebook néha arra jó, hogy ezt tényleg 
gyorsan meg lehet beszélni. Aztán persze 
telefonon. És akkor minden elsimul, mert 
én a Hévízt az utóbbi idők legfontosabb iro
dalmi vállalkozásának tartom, az olyan 
szerzőnek pedig, aki a beleskufáról ír zse
niális novellát, annak minden nap könyö
rögnék, hogy főzzön még. Szóval jó, mert 
nagyon gyorsan szembesít a pontatlansá
gaiddal, a túlfogalmazásaiddal, a tévedé
seiddel, a tapintatlanságoddal. Kicsit el is 
bizonytalanít. De aki nem bírja az önmar- 
cangolást, az inkább menjen politikusnak.

DEMETER ZSUZSA

3



HELIKON

PAUL EMOND

Nagy hideg
(Grand Froid)
Egy kis brüsszeli külvárosi színház

ban különös darabot adtak elő aznap es
te; a színészek úgy elvegyültek a kö
zönséggel, hogy végül minden néző azt 
hitte, ő maga is a szereplőkhöz tartozik. 
Mielőtt elkezdődött volna az előadás, sta
tisztákat ültettek be a nézőtérre, vélet
lenszerűen helyezve el őket a székeken. 
Amikor a nézők beléptek, feketébe öltö
zött jegyszedőnők vezették őket szertar
tásosan a helyükre, amit mozdulatlan, 
hóval vagy a havat tökéletesen imitáló 
fehér porral borított nehéz bundájukban 
összehúzódzkodó statiszták között jelöl
tek ki a számukra. Egyes nézők meglepe
tésükben nem tudták megállni, hogy hal
kan valami megjegyzést ne tegyenek:

-  Nézd, olyanok, mint akik megfagytak.
-  Mintha hullák lennének.
-  Rettentő hideg van ebben a színház

ban.
-  Botrányos, igazán fűthetnének egy 

kicsit.
-  Azt nézd ott, mintha egy kis cseppkő 

lógna az orra hegyén!
-  Az egy bábu, nem színész!
-  Dehogyisnem, színész az.
-  Érintsd meg, és meglátod.
-  Nem merem.
-  Ki is írta ezt a darabot?
-  Hát az a Damploune, akit szinte 

mindenhol játszanak. Egyik darabja sem 
valami vidám, de ez aztán különösen ígé
retes!

-  Ha ezt tudtam volna...
-  Nagy hidegl Mondhatom, találó egy 

cím!
-  Még hidegebb van, mint kint.
-  Mínusz húszat mondtak éjszakára.
-  Csak ne legyen túl hosszú, én már

is vacogok.
A fény elhalványult, de az előadás nem 

kezdődött meg. Finom fehér por, valami 
hódaraszerűség, sőt talán igazi hódara 
vagy szinte anyagtalan hó, olyan, mint 
az, ami a statisztákat vagy a bábukat bo
rította, kezdett hullani a plafonról a kö
zönség hajára, vállára.

-  Még azt sem lehet látni, honnan esik, 
mindent leoltottak ott fent.

-  Olyan hideg, mint a valódi hó.
-  De hát ez valódi hó, biztosíthatlak.
-  Túlzásba viszik.
-  Már megfagyott a lábam.
Csakhamar szinte lehetetlen volt meg

különböztetni a statisztákat a nézők
től, legfeljebb az volt köztük a különbség, 
hogy az utóbbiak közül olykor egyik-má

sik megmozdult és lesöpört a hajáról 
vagy a válláról némi jeges port, hódarát 
vagy szinte anyagtalan havat, ami észre
vétlenül mindent belepett: a statisztákat 
és a nézőket, a székeket, a padlót; csillogó 
fehér réteggel borította a széksorok alatti 
szőnyeget, miközben a színpad továbbra 
is sötétségben maradt. Néhány néző vál
tott még pár szót, egyre félénkebben sut
togva:

-  El kellene menni.
-  Azt nem lehet.
-  Dehogyisnem, semmi sem gátol meg 

benne.
-  Én nem mernék.
-  Annyira fázom, meg fogok betegedni.
Véget nem érőnek tűnő várakozás után

hirtelen halk zaj hallatszott -  mintha va
lamit tépnének. Ekkor ott, ahol a színpad 
volt, feltűnt egy utca sápadt fényű köztéri 
lámpákkal, egy hóval borított utca, mely
ben vég nélkül, szűnni nem akaróan ha
vazott, egy kihalt, hideg, végtelen hosszú 
utca, amelynek mélyén a nézők nagy döb
benetére hirtelen felbukkant egy, a ha
von csikorgó, minden ízében rázkódó, ócs
ka, özönvíz előtti, hóval borított villamos 
és lassan a teremhez közeledett.

-  Látod azt az öreg villamost? Remek!
-  Hihetetlen, ez nem díszlet, ez egy 

igazi utca!
-  Biztos vagy benne?
-  Érzed ezt a szelet?
-  Nagyon is. Most még hidegebb van.
-  Elvileg egy színházban nem kellene 

szélnek lennie.
-  Elvileg nem...
Az öreg villamos olyan agyonstrapált- 

nak tűnt, mintha a legtávolabbi külvá
rosokból jött volna, azokból a kihalt és 
fagyos külvárosokból, melyekben a mesz- 
szire nyúló utcák szinte a végtelen
be vesznek. Nagyon lassan haladt előre, 
egyre növekedve, mint az idők mélyéről 
származó, különös fehér hernyó, majd az 
első sorban ülő nézőktől alig három mé
ternyire megállt; ablakait zúzmara borí
totta, így a belsejéből semmit nem lehe
tett kivenni.

A villamos megállt, de az ajtók nem 
nyíltak ki. A színházteremre és a szín
pad helyét elfoglaló utcára ismét hosszú 
csönd borult.

-  Ez kiköpött Damploune.
-  De hát micsoda őrültség!
-  Én nem akarok itt maradni. Elegem 

van a hidegből és ebből az előadásból, 
amiből semmit nem értek. Menjünk!

-  Lehetetlen! Hogyan akarsz innen ki
menni?

-  Félek.
-  Ez nevetséges, semmi okod nincs rá.
Majd hirtelen odafutott egy csapat fér

fi, olyan fáradt és monoton léptekkel, 
hogy az ember azt hihette, ők is az idők 
mélyéről futnak, mindegyikük ugyan

olyan nehéz, hóval vagy a havat tökéle
tesen imitáló fehér porral borított bun
dát viselt, mint amilyet a teremben lévő 
statiszták. Mindegyik férfi, szabálytalan 
időközönként és szabálytalan sorrendben 
egy pillanatra megállt, kivett a bundája 
zsebéből egy revolvert, kinyújtott karral 
célzott, rálőtt az öreg villamosra, majd 
folytatta a futást.

Amikor a hajtóvadászat résztvevői kö
zül az elsők vagy tíz méternyire voltak a 
járműtől, megálltak és megvárták a töb
bieket, majd néhány pillanattal később 
egymás mellett álltak egy sort alkotva, 
ami teljes szélességében lezárta az utcát, 
mindegyikük hóval vagy fehér porral bo
rított nehéz bundájában megdermedve. 
Újra csönd szállt a színházteremre és az 
utcára, a legteljesebb mozdulatlanság fö
lött lebegő, halotti csönd.

-  Gondolod, hogy sokáig ta rt még? Már 
semmi sem történik.

-  Nem tudom, mire várnak.
-  Ez már túlzás. Döntöttem, én me

gyek.
-  De hát hogy mehetnél?
-  Nem tudom, mi akadályozhatna meg 

benne, hogy itt hagyjam az előadást. 
Elmegyek és kész, pont.

-  Én nem merek elmenni.
-  Rosszul teszed, hogy nem jössz. 

Viszlát.
A néző felállt, egy mozdulattal megkér

ve baloldali szomszédját, húzódjon kissé 
beljebb, hogy el tudjon menni, amikor egy 
harsány hang hangzott fel mögötte:

-  Állj! Hová megy?
A jobb oldalán ülő statiszta is felállt az 

őt borító fehér port vagy havat hullatva. 
A zsebéből egy revolvert vett ki és megfe
nyegette vele a vakmerőt, aki a hang hal
latán hirtelen megállt.

-  Hová megy? Feleljen!
-  De uram...
-  Semmi „De uram”! Feleljen!
Három sorral arrébb ezt suttogták:
-  Nézőnek öltöztették a színészeket!
-  Nem, én ismerem azt az urat, ő nem 

színész, hanem adóhivatalnok.
-  Honnan tudod, hogy...
-  De, de, biztosíthatlak, hogy az.
Az egész terem a felé a férfi felé fordult, 

aki távozni akart és a felé, aki fenyegette 
őt; nem csak a nézők, de a bundába öltö
zött statiszták is, és ami még meglepőbb 
volt, ez utóbbiak alig néhány másodperc
cel kollégájuk után mindannyian egy em
berként álltak fel az őket borító fehér 
port vagy havat hullatva. Mindegyikük 
egy-egy revolvert tartott, mellyel ugyan
csak a vakmerő férfira céloztak. A har
sány hangú statiszta folytatta:

-  Mondtam, hogy feleljen.
-  El akartam menni... -  kezdte a má

sikhabozva. De nem folytatta.
Épp abban a pillanatban hegedűszó 

hangzott fel, csodálatos zene, oly fensé
gesen tiszta dallam, hogy az ember azt 
hihette, egy másik világból jön. A nézők 
látták, amint az öreg villamostól két lé
pésnyire egy pompás fehér bundába öltö
zött fiatal nő tűnik fel a hegedűs kísére
tében, aki menet közben játszott. Talán 
az utcát szegélyező magas épületek egyi
kéből jöttek ki, melyek szürke homlokza
tán halvány fény derengett a hidegben.

Paul Emond író, drámaíró, esszéista 1944-ben született Brüsszelben. A Leuveni 
Katolikus Egyetemen végzett, a doktori címet is itt szerezte meg. 1973 és 1977 kö
zött Csehszlovákiában élt, itt kezdte írni első, A szemfényvesztő tánca (La danse du 
fumiste) című regényét, ami 1979-ben látott napvilágot. Drámaírói munkásságáért 
Herman CZosson-díjjal tüntették ki. 2011-ben, Belgiumban megválasztották a Francia 
Nyelv és Irodalom Királyi Akadémiájának elnökévé. Magyar nyelven két könyve jelent 
meg: A szemfényvesztő tánca című regénye (Novella Kiadó, 2011) és a három vígjátékot 
magába foglaló Ebből se lesz szerelem című kötete (Napkút Kiadó, 2014).
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Torony Pál: T á n c o lo k

A közönség felé haladtak, majd miután 
elhagyták az utcát, a terembe léptek és 
odamentek ahhoz a széksorhoz, amely
ben a távozni akaró férfi és az ó't ebben 
megakadályozó statiszta volt. A hegedű
szó varázslatosan, kristálytisztán zen
gett a színház fagyos levegőjében.

-  Uram, ön itt akarja hagyni az elő
adásunkat — szólt a fiatal nő kissé teátrá- 
lisan. -  Nyilvánvalóan megteheti, de azt 
is tudnia kell, hogy csakis a saját kocká
zatára. Kérem, kövessen.

-  Nézze, én...
-  Mivel kifejezte azon óhaját, hogy itt 

hagyja az előadásunkat, követnie kell. 
Azért vagyok itt, hogy megpróbáljak az 
ön megelégedésére tenni.

-  Olyan hideg van itt és én azt gondol
tam...

-  Az indokai csakis önre tartoznak, 
uram. Szabad a nevét, kérem?

-  Erre tényleg nem számítottam...
-  Szabad a nevét, uram?
-  Traumont. Michel Traumont.
-  Ön itt akarja hagyni az előadásun

kat. Nos, kövessen bennünket, Michel 
Traumont úr. Barátaim, kérem tegyék 
el a fegyverüket és üljenek le — tette hoz
zá a statisztákhoz fordulva, akik azon
nal engedelmeskedtek neki -, biztos va
gyok benne, hogy Traumont úr követni 
fog bennünket anélkül, hogy szükség len
ne az önök segítségére.

-  Szóval én...
-  Kövessen bennünket, Traumont úr. 

Erre.
A fiatal nő, akit a játékot egy pillanat

ra abba nem hagyó hegedűs és a tiltakoz
ni nem merő Michel Traumont követett, 
ismét keresztülment a színháztermen, 
kilépett az utcára és elindult az öreg vil
lamos felé.

-  Állj! Hová megy?
Ezúttal a hegedűs azon nyomban meg

állította a vonóját, és a zene hirtelen 
megszűnése különösen fájdalmas hiány
nak tűnt. A villamos üldözőinek egyike 
kilépett a társaival alkotott sorból és tett 
néhány lépést előre. Revolverével megfe
nyegette Traumont-t.

A fiatal nő közbelépett:
-  Az itt jelenlévő Michel Traumont úr 

azon óhaját fejezte ki, hogy itt hagyja az 
előadásunkat. Az én szerepem az, hogy 
annak, aki e kívánságát kifejezi, megmu
tassam a kijáratot.

A statiszták azonnal egy emberként 
tapsolni kezdtek, s miközben a teremben 
zúgott a tapsvihar, az üldöző eltette re
volverét és elfoglalta helyét a sorban.

-  Tényleg különös ez a darab.
-  Biztosíthatom, hogy ez a Traumont 

nem színész.
-  Lehetetlen.
-  Már biztos lefagyott az orrom.
-  A csudába, jobban tettük volna, ha 

otthon maradunk, a jó melegben!
-  Nem gondolod, hogy ez az egész kis

sé nyomasztó?
A közönség első sorában egy még fia

tal, de komoly kinézetű férfi olyan szem
beszökő gyorsasággal ugrott fel, mintha 
egy túlságosan megfeszített rugó röpí
tette volna. Mintha abban a pillanatban 
fedezte volna fel, milyen szerepet kell 
játszania -  vagy akkor vállalta volna ma
gára. Érzelmekről árulkodó hangon — bár 
lehet, hogy az első szerep által okozott 
lámpalázról, esetleg egy olyan első szerep 
okozta lámpalázról volt szó, amelyre nem 
volt felkészülve -  így szólt:

-  Az én szerepem pedig ma este az, 
hogy levizsgáztassam a távozni kívánót. 
Fogja a hegedűt, Traumont úr!

Traumont tanácstalanul nézett rá. 
Majd a fiatal nőre nézett, aki még min
dig mosolyogva várt. Utána a zenészre 
nézett, aki felajánlotta a hegedűjét. Majd 
ismét a férfira, aki az első sorból szólítot
ta meg. Hozzá fordult:

-  Nézze, ez az egész história tiszta 
őrültség. Fáztam, épp haza akartam in
dulni...

-  Kedves uram -  lépett közbe a fiatal 
nő -, mondtam, hogy az indokai csakis ön
re tartoznak. Ne beszéljünk többet róluk, 
semmiképpen ne beszéljünk többet róluk, 
higgye el, itt senkit sem érdekelnek.

Es hogy nagyobb nyomatékot adjon az 
utolsó szavaknak, kissé megrázta a fe
jét, amitől csodálatos harmóniával kez
dett lobogni hosszú, fekete, vakítóan fe
hér bundájára zuhatagként hulló haja.

-  Mondtam, hogy fogja a hegedűt -  
folytatta az első sorban ülő férfi kissé 
magabiztosabb hangon.

-  De én nem tudok rajta játszani -  he
begte Traumont.

-  Ugyan már, nem olyan nehéz -  vetet
te oda a hegedűs mosolyogva, kissé sür
getőbben mutatva a hangszerre. — Egy 
kis jóakarat már fél siker.

-  Fogja meg és játsszon, ez az utasítás 
-  mondta az első sorban ülő férfi, aki úgy 
tűnt, egyre fesztelenebbül érzi magát.

-  És ha nem vagyok hajlandó játszani?
-  Ezt nem tanácsolnám, Traumont úr. 

Egyáltalán nem tanácsolnám.
A teremben ülő statiszták egy ember

ként nevettek fel. A nézők ismét suttog
ni kezdtek:

-  De hát mit nevetnek?
-  Én ezt egyáltalán nem találom vic

cesnek.
-  Tudja, Damploune humora...
A fiatal nő egy lépést tett Traumont fe

lé, és szinte angyali arccal mosolygott rá:
-  Ha nem fogja meg a hegedűt, higgye 

el, Traumont úr, nem fog innen elmenni!
Traumont kinyújtotta a kezét, hogy 

megfogja a hegedűt, majd rögtön vissza
húzta.

-  Milyen jó színész! Nézd, egyre ta
nácstalanabbnak tűnik.

-  Nekem tényleg nem tetszik ez a da
rab. És az ember még el se mer menni...

-  Hogy mindenki előtt hegedülni kell
jen? Köszönöm szépen!

-  Biztosíthatlak, én ismerem ezt a 
Traumont-t, ez nem színész. Azt hiszem, ő 
ellenőrizte a bátyám legutóbbi adóbevallá
sát. És alaposan megbüntette a gazember!

-  Pedig nem tűnik gonosznak.
-  Nem, de ha a karmai közé kerülsz...
Az első sorban ülő férfi kilépett az ut

cára, és úgy tűnt, most már tökéletesen 
fesztelenül érzi magát. Még egyszer meg
ismételte, szinte fenyegető hangon:

-  Játsszon, Traumont úr. Azt mondták 
önnek, hogy játsszon.

-  De hát megmondtam, hogy nem tu
dok! Ez az egész história teljesen ab
szurd! Egyébként is nagyon hideg van, az 
ujjaim teljesen megdermedtek.

-  Játsszon!
-  Ha óhajtja...
Michel Traumont félénk, rezignált 

mozdulattal megfogta a hegedűt és a 
vonót, amit a tulajdonosa nyújtott ne
ki. A világ összes hegedűsét utánozva a 
hangszert a bal vállához tette, majd a vo
nót jobb kezébe fogva a húrokhoz közelí
tette. De hirtelen abbahagyta a mozdula
tot, felemelte a fejét és olyan grimasszal 
az arcán nézett körül, ami azt jelentette: 
nem, ez ostobaság, ne kérjék tőlem, hogy 
azt tegyem, amit nem tudok megtenni.

-  Játsszon hát, Traumont úr!
Ezúttal a fiatal nő erőltette a dolgot.

Élénk, elegáns mozdulattal a teremre 
mutatott, hogy megértesse vele, minden
ki rá vár. Tetszik vagy nem tetszik, nem 
az előadás része-e immár ő is?

Játszani kezdett hát. Vagy inkább va
lami szörnyű nyikorgást hallatott, olyat, 
amit mindenki, aki életében először pró
bálja meghúzni a vonót a hegedű húrjain. 
A teremben ülő statiszták nevetésben tör
tek ki, majd zajosan kifütyülték, végül pe
dig egy emberként hagyták abba. Mintha 
egy láthatatlan karmester intett volna.

-  Ez nem volt valami fényes -  jegyezte 
meg az első sorban ülő férfi.

-  De hát én megmondtam -  hebegte 
Traumont.

-  Tegyen egy kis erőfeszítést! — eről
ködött a bundás fiatal nő. Mosolya olyan 
volt, akár egy angyalé.

-  De hát mit csináljak? -  szólt 
Traumont sajnálkozó arckifejezéssel. -  
Soha nem tanultam hegedülni, soha nem 
játszottam rajta.

-  Ugyan már, tegyen egy egészen kicsi 
erőfeszítést, Traumont úr! — folytatta a fi
atal nő. -  Nem kérünk öntől lehetetlent.

-  Dehogynem, éppen hogy azt kérik! -  
tiltakozott Traumont. -  Fejezzük be ezt a 
rossz tréfát. Engedjenek hazamenni.

Ismét felhangzott a statiszták neve
tése, mely mintha egyetlen torokból jött 
volna, s ugyanúgy fejeződött is be.

-  Próbálja meg még egyszer! -  mondta 
az első sorban ülő férfi, aki úgy tűnt, na
gyon komolyan vette a szerepét.

-  Látja, hogy teljesen felesleges.
-  Ez az utolsó szava?

» » >  folytatás a 6. oldalon
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Traumont igenlően intett a fejével.
-  Kár. Jobban örültünk volna, ha ön 

úgy száll fel a villamosra, hogy nekünk 
nincs vele dolgunk. Jó utat, Traumont úr!

Lövés dördült, amire több néző' is felug
rott. Lehetetlen lett volna megmondani, 
honnan jött a lövés, mivel Traumont-on 
kívül, aki a földre rogyott, mindenki, aki 
a teremben vagy az utcán tartózkodott, 
teljesen mozdulatlan volt. A következő 
pillanatban felharsant, majd abbamaradt 
a taps, amit azonnal hegedűszó váltott 
fel. De nem a hegedűs játszott: ő közöm
bösen nézte a földön elnyúlt Traumont-t, 
aki még mindig fogta bal kezével a hang
szer nyakát. Ügy tűnt, mintha a hang 
egyszerre minden irányból jönne, a terem 
mélyéből, az oldalfalakról és az utcáról.

-  Ez lehetetlen...
-  Még mindig nem értek semmit ebből 

a történetből.
-  Hogy valakit arra kényszerítsenek, 

hogy egy olyan hangszeren játsszon, 
amin nem tud! És azon nyomban lelőjék!

-  Várj! Csak nem hiszed, hogy... 
Hiszen ezek színészek! Vaktölténnyel lőt
tek rá!

-  Te azt állítod, hogy nem halt meg?
-  Az előadás végén fel fog kelni és meg 

fog hajolni.
-  De ha mondom, hogy ismerem, ez nem 

hivatásos színész, ez egy adóhivatalnok...
-  Túlságosan is jól játszik, nyilvánva

ló, hogy hivatásos színész.
-  Biztos vagyok benne, hogy az adóhi

vatalban dolgozik.
-  Tegyük fel. Mindenesetre ami engem 

illet, én inkább megvárom a darab végét, 
csak azután megyek el.

Elállt a havazás. Az utca fölött hirte
len kitisztult az ég, és a hold ezüstös ra
gyogása megvilágította a színpadot. 
A Michel Traumont-t lelövő bundás férfi 
visszatette a zsebébe a fegyverét és moz
dulatlanná merevedett. Két társa előre
lépett és felvették a holttestet. Az öreg 
villamos első ajtaja kinyílt. A két fér
fi felszállt a járműre, nehézkesen letet
ték terhüket, majd azonnal leszálltak. 
Amint kint voltak, az ajtó becsukódott, és 
az öreg villamos minden ízében rázkód
va, hátramenetben lassan távolodni kez
dett. Mindegyik férfi, aki a villamost ül
dözte, amikor az megjelent a színházban, 
szabálytalan időközönként és éppoly sza
bálytalan sorrendben futott utána, egy 
pillanatra megállt, kivett a bundája zse
béből egy revolvert, kinyújtott karral cél
zott, rálőtt az öreg villamosra, majd foly
tatta a futást. Amikor a villamos már 
olyan messze volt, hogy sem az üldözőket 
nem lehetett látni, sem a lövéseket nem 
lehetett hallani, a fiatal nő a színházte
rem felé fordult és olyan eleganciával ha
jolt meg, mintha egy korábbi évszázadból 
lépett volna elő. A zene néhány másod
perce elhallgatott. A teremben ülő sta
tiszták eszeveszetten tapsoltak, majd egy 
emberként helyezték kezüket a térdükre.

Egyetlen néző sem mert mozdulni. 
A színházteremre végleg ólomsúlyú csönd 
borult, és minden megdermedt a hidegben.

KÁROLY JUDIT fordítása

YANNIS LIVADAS

Szabadszájú  éjszakák  
a Q uartier Latin-ban
(Nuit démuselées â Quartier Latin)

Gondolatom papírhold 
s hiányzó helyem:

leülök ide és iszom e vörösbort 
a homályos fájdalmat mely életem 
szőlőjében lüktet.

A Párisién kávézóban a viszkik 
oly elfogulatlanok mint amilyenek

lenni fognak
a halálom után

mégis a boldogság 
bohózata
(quoi que la comédie du bonheur)

még
i s
bohózata 
a boldogságnak

Z2Ó£*
Hogy elégedett legyen a létezésével 
annak a jelenlétében ki a homályt bogozza 
az érkezés gebéjében 
és a végletek szétnyílásában:

Siralmak verseit húzta maga után 
távolabbra akasztva a homályos lámpát 
hogy hallható legyen a szél 
„Ott ahol a méh gyűjtöget én is gyűjtögetek”

a csillagokat hívván
ezrével a szilánkokat amelyek levágták

a lábát.

Válogatott költemények:
(Poémes choisis:)

Leülök minden székre 
Költemény
A költők a halhatatlan költeményt siratják 
Elszenvedem a magányt 
Beszélek egyedül

Bizonyos kínai költő
(Certain poete chinois)

Habozva
Ideogrammok nyomaiba engedte vissza

magát
Mint a lovak kik egy nő nyakában

izzadnak éjjel

És a koribantoszok megnyilatkoztak a
többszáz wattos

városi utcai lámpák alatt 
összeomoltak álmai amelyek

profétikusak valónak

kiüríté örvényléseit 
amelyek megjövendóíődének

A pusztítás kódjával kóborlók *„Ibid”
és az esthajnalcsillag emblémájával. ,

BREDA FERENC fordításai

Yannis Livadas költő, könyvkiadó és műfordító 1969-ben született a görögországi 
Kalamatában. Esztétikai alapelvei egyedieknek tekinthetőek: az experimentalizmushoz 
kapcsolódó, organikus antimetatézis híve. Műveit görög, francia és angol nyelven ír
ja. Jelenleg Párizsban él. Huszonegy vers- és egy prózakötet szerzője. Műveit angol
ra, franciára, németre, írre, banglára (India), szerb-horvátra és spanyolra fordították 
le. William Blake, Ezra Pound, Allen Ginsberg, Philip Lamantia, Jack Hirschman, 
Charles Bukowski, Jack Kerouac, Gregory Corso, Wang Wei műveit fordította görögre.
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GAAL GYÖRGY
Közelképek a kolozsvári múlt 
mai emlékeiről
Asztalos Lajost Kolozsvárt nem kell 

bemutatni. 0  itt már közintézmény
számba megy. O a helytörténész, akinek 
helytörténeti írásait hétró'l hétre közli a 
Szabadság című napilap külön oldala. O 
a közkedvelt városnéző séták vezetője ün
nepi alkalmakkor. De gyakran politikai 
kommentátor is, aki az országos vagy he
lyi adminisztráció magyarellenes intéz
kedéseit tollhegyre tűzi, s frappáns gúny
nyal utasítja vissza. Ezeken kívül még 
számos nyelv ismerőjeként népmesefor
dító és -gyűjtő, régész, geográfus, nyelv
történész és nyelvápoló, s alkalomadtán 
politikus. Valóságos polihisztor. S mind
ezekben saját szorgalomból szakosodott, 
mert nyugtalan, az igazságtalanságot 
nem tűrő természete már iskolás korá
ban lázadozásra szította, így aztán bör- 
tönviseltként az egyetemről is eltávolí
tották. Maradt számára a kétkezi munka 
megélhetésként, eleinte a kötőiparban, 
majd a nyomdászatban.

Asztalos Lajos a Jakab Elek, Kőváry 
László, Kelemen Lajos, Herepei János ki
jelölte úton haladt tovább Kolozsvár múlt
jának feltárásában. Két alapvető kötet
tel írta be eddig nevét a várostörténetbe, 
az egyik a két társszerzővel összeállított 
Kőbe írt Kolozsvár, vagyis a város em
léktábláinak és feliratainak ritka gaz
dag gyűjteménye, a másik a Kolozsvár 
(Helynév- és településtörténeti adattár), 
amelyben jóformán minden Kolozsvárral 
kapcsolatos elnevezést, de főleg utca- és 
térnevet megtalálunk századokra visz- 
szamenóleg. A szerző bevezető vallomása 
szerint most megjelent kötete, a Kolozsvár 
-  közelről, a tíz évvel ezelőtt közzétett 
adattárat kiegészítő újabb adatok felbuk
kanása és az egyre újabb változások ha
tására született. A Szabadság hasábjain 
sorozatban tette közzé e feleimmel írása
it. Most ezekből válogatott, s némileg ösz- 
szevonva, átszerkesztve egy kötetre valót, 
pontosabban 37 írást tesz közzé.

írásainak közös jellemzője, hogy rend
szerint valamilyen aktualitásból indul
nak ki. Egy műemlék-rombolás, ása
tás, téves értelmezés, a múlt emlékének 
„eltüntetése” adja kezébe a tollat, s az
tán néha asszociációk során egy ház, 
negyed, intézmény, esemény egész tör
ténetévé tágul az írás. Néhány témát ala
posan kibont, alfejezetekre osztva tá r
gyal, máskor csak éppen regisztrál, a jövő 
számára feljegyez dolgokat, s mindent ré
gi és újabb képpel igyekszik illusztrál
ni. Az írások elrendezése többé-kevésbé a 
kronologikus sorrendet követi, a honfog
lalás korától halad Funar polgármester 
„dicső” korszakáig.

Az első négy írás a város középko
ri kezdeteit kutatja. A főtéri és az óvári 
ásatások nyomán arra a következtetésre 
jut, hogy az első városközpont valahol a 
Főtér táján lehetett, s talán egy, a mosta
nit megelőző Szent Mihály-templom is ál

lott ott valamikor. Attól északra, egészen 
a Ferenc-rendi kolostor tájáig mind teme
tő volt. Az eddigi szakirodalomban már 
több feltételezés is kialakult a kezdetek
re vonatkozóan. Jó lett volna, ha a szer
ző a saját nézetét egy külön írás tárgyá
vá tette volna. A város pecsétjére és ebből 
kialakult címerére vonatkozó tanulmány 
összehasonlító jellegénél fogva, s a mai 
lelőhelyek feltérképezése miatt is érde
kes. A legterjedelmesebb írás a kolozsvári 
Mátyás-mondákat járja körbe, ezek gyö
kereire utal, feljegyzéseiket elemzi, majd 
helyhez köti az egykori bíróhoz fűződő ha
gyományokat. Azt is tisztázza, hogy volt 
ugyan Kolozsvárnak egy Szabó Ambrus 
nevű, 1492-ben kivégzett bírája, de az 
nem lehetett azonos a Mátyás-mondában 
említettel -  már csak azért sem, mert ak
kor már nem élt az igazságos király.

A Dónát-mondának is végére jár 
Asztalos. Apjától és egykori tanárától, 
Tulogdy Jánostól hallottak alapján bont
ja elemeire a várost a törököktől meg
mentő pásztor alakja körül kialakult le
gendát. Bebizonyítja, hogy a Szamos 
elvezetése a Törökvágáson át a lehetet
lenséggel határos lett volna. Aztán az 
írás átcsap az aktualitásba, s kellő gúny
nyal mutat rá, hogy mennyire nevetséges 
„Donat” erdélyi tábornokkénti feltünte
tése a román utcanév-táblákon. Azt sem 
hagyja szó nélkül, hogy 2014-ben úgy 
„mentik meg” a Dónát-szobrot a továb
bi rongálástól, hogy elköltöztetik erede
ti helyéről, az egykori szőlőhegy tetejéről 
a néprajzi múzeum szabadtéri kertjébe -  
itt már semmilyen funkcióval sem bír!

Nagyobb fejezet foglalkozik még 
Erzsébet királyné kolozsvári emlékezeté
vel. A magyaroktól nagyon tisztelt, gyil
kosság áldozatává vált királynéról jó fél
századon át, az 1990-es évekig alig esett 
említés, így generációk nőttek fel anél
kül, hogy tudták volna, miért nevezik így 
szüleik az Erzsébet utat vagy Erzsébet 
hidat. De mára már ezek az elnevezé
sek is mennek feledésbe. Érdemes tehát 
számba venni mi is emlékeztetett egykor 
a ma újra népszerű királynéra. A Sétatér 
közepén 1879. április 24-én Ferenc József 
és Erzsébet ezüstlakodalmára emlékez
tető kis halmot emeltek, a tetején pe
dig egy emlékkő örökítette meg a dátu
mot. Az egykori Wesselényi (Dózsa, ma 
Ferdinánd király) utcában az 1890-es 
években működött az Erzsébet Szálloda, 
mely napjainkban a Transilvania nevet 
viseli. Aztán a Széchenyi tér keleti részé
ben az első világháború előtt nyitották 
meg az Erzsébet fürdőt, épülete az 1990- 
es évekig állt, ma parkolóház található 
a helyén. Az Erzsébet út maradt a legis
mertebb, ez a villákkal szegélyezett utca 
1899-ben kapta a királyné nevét, s aztán 
az első világháború után a hasonló nevű 
román királynéra értelmezték át az elne
vezést. Csak 1945-ben Emil Racoviţă tu

dós egyetemi tanár neve hozott változást 
az utcanév-táblákon. A fellegvári oldalon 
emelkedő Erzsébet sétaút az elején épí
tett őrházzal és a közepe táján elhelyezett 
Stróbl Alajos-féle szoborral már szinte is
meretlen fogalommá vált, pedig a szobor 
romos talpazata még most is ott árválko
dik a beszakadt út mentén. S a Szamoson 
átvezető 1902-ben felavatott Erzsébet híd 
is még használatban van. Persze névtáb
la nélkül. S elrejtve a teológia udvarán 
megtekinthető az a gránittömb is, ame
lyet 1898-ban a királynő emlékére he
lyeztek el az egykori Kissétatér közepén 
(a mai katedrális helyén) három jege
nyefenyőtől övezve. Inkább csak kiegészí
tés az Erzsébet-témához annak tisztázá
sa, hogy a Botanikus kertben található, 
Szeszák Ferenc készítette márványszo
bor nem a királynét, hanem Kalotaszeg 
nagyasszonyát, Gyarmathy Zsigáné Hory 
Etelkát ábrázolja.

Egy 2009-ben született írás azt bizo
nyítja be, hogy a Petőfi utcai földbe süp
pedt kis műemléképület, melyet két tűz
vész is megrongált, s végül 2002-ben 
lebontásra került, miért nem lehetett a 
hóhér háza. Helyesebb az egykori bérlő 
után Gilovics-háznak nevezni. Sajnálatos, 
hogy a magyar sajtó is átveszi a téves ro
mán megnevezést. A ház különben már 
több irodalmi műben is szerepel.

Terjedelmesebb írás idézi fel az 1944. 
június 2-i bombázás előzményeit és követ
kezményeit. Asztalos főleg saját emlékeire 
épít. Azóta már Papp Annamáriával közö
sen egy külön kötetet is összeállított a vá
ros közelmúltjának e tragikus napjáról.

A múlt alig ismert vagy éppen eltű
nő emlékei sorából emeli ki egy-egy írás 
a városi fogda, a Torony rabjainak felira
tait, a Nemzeti Színház homlokzatának 
hányódó Wesselényi- és Jósika-szobrait, 
a városi kis- és nagypiacok sorát, az egy
kori fűvészkerteket, vámházakat, gáz
lámpákat, kutakat, hidakat, tengerszint 
feletti magasságot jelző táblákat, s a ma
> » »  folytatás a 8. oldalon
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már egyedüli facsaros kéményű házat. 
A Hóstát nevének elemzését adja, s két el
tűnő emlékének, egy feliratos kapujának 
és egy építési kövének az eredetét kutat
ja. A Református Kollégium belső udva
rának világháborús emléktáblája kap
csán nem csak a táblaállítás történetét, 
a tábla elpusztítását és ismételt újraállí
tását részletezi, de az elesettekről kiegé
szítő adatokat is közöl. Egy másik önélet
rajzi vonatkozású, elítéltetésére is fényt 
vető írása egykori iskolája egész háború 
utáni szomorú történetét összefoglalja.

A város jelenéhez kapcsolódik két kellő 
gúnnyal megírt oknyomozó írás. Az egyik 
a Funar polgármester emléktábláinak 
„gyöngyszemét”, a volt Biasini Szálló fa
lára elhelyezettet veszi nagyító alá, s ki
mutatja, hogy a „magyar nemesek” ál
tal elpusztított 40 000 román és 230 falu 
említése mennyire irreális, történelem
hamisító. Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc erdélyi áldozatainak szá
ma román források szerint is 18 000 le
hetett, s ebből legfeljebb 4—5000 volt ro
mán. Hasonló túlzás történt a 2006-ra 
elkészült, a kommunizmus áldozatainak 
emlékművénél is. A magyar színházzal 
szembeni térre eredetileg Janovics Jenő 
szobrát akarták felállítani. Aztán az er
re vonatkozó határozatról a polgármes
ter „megfeledkezett”, s a helyet a Politikai 
Foglyok Szövetsége rendelkezésére bo- 
csájtotta. A tervező kis börtöncellát raj
zolt meg, de a városvezető azt túl szerény
nek tartotta, s a cellából ortodox jellegű 
kápolnát alakíttatott ki. így aztán min
den szimbolikus jellegét elvesztette.

A nyolcvanadik évéhez közeledő 
Asztalos Lajos leginkább emlékezőtehet
ségével lep meg. Kisgyermek korából is 
aprólékos részletességgel emlékezik egy- 
egy eseményre, épület kinézésére, mások 
szavaira. 0  maga is élő kútfő. Stílusa is 
egyéni. Néha megelégszik az egyszerű le
írással, felsorolással, tények közlésével. 
De mikor belelendül, sziporkázik iróni
ája. Itt a Dónát mint tábornok? bevezető 
sorait idézzük: „Bocsánat, egészen pon
tosan Donat. Mert nem várható el egye
sektől, hogy kettősök helyesírását ismer
jék, és még kevésbé, hogy használják. De 
mindenképp meglepő. Az, hogy tábornok. 
Mert nem tudjuk, mikor léptették elő. 
Azt sem, milyen érdem alapján” (63. 1.) 
Asztalos a szélesebb olvasóközönségnek 
ír, de adatait a tudományos várostörté
netnek is át kell vennie. Olyan adatokat 
örökít meg, amelyek eddig más munkák
ban nem fordulnak elő, vagy legalább is 
nem ebben a csoportosításban. Jó részük 
saját életével is kapcsolatos.

A Stúdium Kiadó gondozásában meg
jelent könyv egy sorozat első kötetének 
ígérkezik. Kitűnő minőségű papíron ren
geteg dokumentumjellegű régi és újabb 
színes felvételt, rajzot közöl. Szinte képes
könyvvé válik a kötet. Huszonnégy fotó
művész nevét sorolja fel szerzőként. A kö
tetet a bibliográfia és rövidítései zárják.

Asztalos Lajos: Kolozsvár -  kö
zelről. I. kötet. Stúdium Kiadó, 
Kolozsvár, 2015.

MÓZES ATTILA

ANTIvilág
Amikor Csöpi (gyengébbek kedvé

ért Jakab Antalné szül. Danes Ildikó 
-  s hogy O egy szül. Ildikó, ezt tizen
öt évi ismeretség után tudtam meg) te
lefonon fölkért: más, még élő barátok 
mellett írjak egy röpke emlékezést egy 
készülő Levélváltás-válogatás elé, illet
len módon beleröhögtem a kagylóba: 
Nem gondolod, Csöpi mama, hogy min
degyik azzal kezdődik majd: „Amikor 
az UTUNKdX mindenki hátulról olvas
ta”?... Szóval én éppen ezért nem fogom 
így kezdeni.

És vadonatúj szerkesztőként beléptem 
az Utunkba, ahol a legtöbben figyelmes 
kedvességgel fogadtak, kivéve K. Jakab 
Antalt, aki szigorúan nézett rám, majd 
széket húzott maga mellé, odaintett és 
mogorván közölte: -  Ezentúl a szerkesz
tők keserű vodkáját iszod. Itt helye nincs 
a barátságnak. Szerkesztünk. — Kihúzta 
a jobb oldali fiókját, amelyből hatalmas 
kéziratcsomót halászott elő. Majd a bal
oldaliból is. Megrettentem. -  Nos, kezd
jük. Tépjed! -  Példát mutatva kettőbe, 
majd négybe szakított erős ujjaival egy 
köteget, majd még egyet, majd... És tép
tünk. Én csodálkozva, Ó meg egyre nö
vekvő dühvei és gyűlölettel. Róza asz-

szony, az altisztnő alig győzte kihordani 
a teli papírkosarakat. Amikor nagy so
kára elfogyott minden kézirat, Antek di
adalmasan fölállt, csak a szemével intett 
a mindent értő Bodor Adámnak, Király 
Lászlónak és Köntös-Szabó Zoltánnak; 
kiértünk az előszobába, ahol nem keve
sebb szigorral intett Bálint Marikának 
is. Elszánt csapatként vonultunk ki a 
szerkesztőségből, kint fejbiccentéssel 
üdvözöltük az igazságos Mátyást, pil
lantást sem vetve a sarki könyvesboltra, 
az írószövetség kapujára, csak mentünk, 
megátalkodottan mentünk, egészen a 
Három Tetűnek becézett vendéglátóipari 
egységig, ahol Rozika-Rodica asszony 
kérés nélkül tette elénk a vodkákat. És 
ittunk, megalkuvás nélkül, ügyszere
tettel ittunk. így telt el az én első, hi
vatásos szerkesztői napom. A többi 
nem volt mindvégig ily vidám. Bizony, 
sok dolgunk akadt, mert volt még ak
kor Páskándink, Bálint Tiborunk, 
Sütőnk, Szilágyi Domokosunk, Lászlóffy 
Aladárunk, hogy olvasni is „tereh”. így 
éltünk mi abban az ántivilágban, melyet 
most már akár „antivilágnak” is olvas
hatunk. Nemcsak dilettánsok hadával 
kellett viaskodnunk. Mert — mondanom 
sem kell talán -  az a tengernyi eltépett 
kézirat kivesézett dilettánsok szenvedel- 
mes munkáját csillantja föl a máig ol
vasható Levélváltásban. Akár hátulról 
is lehet (újra)kezdeni azokat az Utunk- 
számokat.

No ugye, hogy végül is csak a saját 
csapdámba estem...
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A globetrottert is utolérte a 80
AFerdinandy György köszöntése a Magyar írószövetségben

Akarsz találkozni egy élő legendával? 
Gyere, bemutatom neked, mondta a bö
szörményi írótáborban az államtitkár, és 
bemutatta Ferdinandyt az illetőnek. így 
születnek a legendák. Akkor csak het
vennyolc éves volt. Most meg nyolcvan. 
Az utolsó nagy bölények egyike.

Nekünk megadatott, hogy ez az élő le
genda (sokunkat itt) barátságába fogad
jon. Vas Gereben utcai lakásának ajtaja 
nyitva van, kézirattal vagy anélkül bár
mikor be lehet csöngetni hozzá, és örül, 
hogy jöttél. Enni, inni ad. Elkezdesz be
szélgetni vele és rájössz, hogy egy élő 
irodalmi lexikon, történelem- és úti
könyv. Lehet beszélgetni vele Puskásról, 
Határ Győzőről, Márairól, Füst Milánról, 
Celine-ről, az emigrációról, az ’56-os for
radalomról, a franciákról, a karibi nőkről 
és a portoricói rumról. Igazából bármiről, 
mert olyan világismerete van, amit bár
meddig lehet hallgatni. Lehet vele röhög
ni, és lehet tanulni tőle. Érti és szereti a 
hülyeséget, mert minden komolysága el
lenére, tudja, hogy ezt az egészet jól ki 
kell röhögni.

Mit tanultam Ferdinandytól? Azt, 
hogy a rövid mondat is mondat. Sőt! 
Röviden is meg lehet írni, amit mások 
hosszan. Csak akkor valamiért nem hi
szik el, hogy igazi író vagy. Meg azt is ta
nultam, hogy prózát írni csak komolyan 
lehet, minden reggel fel kell kelni, és csi
nálni kell. Nincs hétvége, nincs másna
posság, egészségesen, betegen, minden
hogyan a penzumnak meg kell lennie. 
Aki ezt nem érti meg, „jobb, ha időben 
abbahagyja”.

O nem hagyta abba, s tessék, legenda 
lett. Valamikor hatvan évvel ezelőtt, ta
nulmányútja kezdetén eldöntötte, hogy 
magyar író lesz. Lehetett volna fran
cia is, de úgy döntött, hogy ezen a kis 
nyelven fogja elmesélni a saját és má
sok életét. Nincs ennek a kicsi (történel
mileg nagyobb) országnak olyan szegle
te, ahová ne kötné valami. Kárpátaljától 
Felvidékig, Erdélyen, Burgenlandon át a 
Délvidékig..., sőt, néhány napja egy olasz 
fordító azt mondta neki, hogy etruszk feje 
van, kiderült, hogy a Ferdinandyak tény
leg onnan jöttek, akkor e szerint még et
ruszk is. így születnek az etruszkok. Az 
etruszk legendák.

Novellahősei most már lakótársaim, is
merem őket személyesen. Mimi néni, Sós 
Tibi a Darlingból, Hófehérke, Fenyvessy 
Jeromos, a lányos ajkú apát, Gátó, az öreg 
macska...

Azt is megtanulhattam Ferdinandytól, 
hogy olvasni komolyan kell és sokat. 
Látom magam előtt, amint miami-i ott
honában Móricz-monográfiát olvas, és fo
lyóiratokat az első betűtől az utolsóig. Ez 
nem szórakozás, ez munka.

Ha nem a saját életét írta, megírta má
sokét vagy fordított. Sok kortárs magyar 
költő és író köszönheti neki, hogy a Karibi 
szigetvilágban így vagy úgy, de kiejtették 
a nevét. A fordításokért nem várt, s nem

Kovács Attila fotója

is kapott elismerést. Legfeljebb egy koszit 
azoktól, akiket lefordítottak Marival. Mert 
azért Marinak is köszönhetjük, hogy ez a 
csavargó, ez a globetrotter itt áll ma este.

Miért volt neki fontos a kortárs ma
gyarok spanyolra fordítása? Megtehette, 
mert Ferdinandy igazán gazdag ember. 
Nincs pénze, de jó szándéka van. Tud ad
ni, a tudását és tapasztalatát adta és ad
ja, hogy fiatalabb kortársainak jó legyen. 
Nyitogatja a kapukat (ahogy ő mondja) 
nekünk az újvilágban.

Azért is gazdag, mert hazája is három 
van: egy, amit itt hagyott, és az emléke
zetében él, egy, amit talált, mikor vissza
jött, és egy, amiben ma él. Reggel felkel a 
Sas-hegyen, odaül az asztalhoz és bejár
ja valamelyik hazája valamely szegletét. 
Megír egy novellát és kész. Megvan a na
pi penzum.

Ahogy a Volver öreg indiánja mondja, 
amióta elindultam, minden lépésem haza
felé vezet.

Ferdinandynak is minden lépése haza
felé vezet, de én nem kívánom, hogy ha
zataláljon! Arra még ráér. Inkább ma
radjon az úton! Hiszen egy író addig író, 
amíg úton van, amíg rója a sorokat, amíg 
valamit még keres. A többi már nem az 
író dolga.

„Fejemben egy verkli jár, mely verkli 
így muzsikál:

Túléltem mindeneket, kormányt és fél
deciket,

egy magyar túlélő, címzetes, vitézlő, 
tönkrement lábain,

de áll önök előtt!”

Kedves Gyurka! Isten éltessen!

CSENDEK LEVENTE

MARKÓ BÉLA

VÍZ

Azt mondják, végre bizonyítható, 
hogy van folyékony víz a Marson, 
és ki is árad néha éjszaka, 
míg én itt lent nyugodtan alszom.

Ennyi lenne? Hullámzó tengerek?
Ennél többet nem tud az Isten, 
hogy hálójával még egy-egy halat 
valahonnan majd kimerítsen?

Ugyanilyen hullámzó sors jutott 
hasonló organizmusoknak, 
s egy ugyanilyen fényes csillagon 
a fák is ugyanígy susognak?

Ugyanígy szórja szanaszét a szél 
a felhó'ket az égen reggel, 
s éppen ugyanígy tudható az is, 
hogy nyugszik is a nap, ha felkel?

Elolvasztja majd ugyanígy a tűz 
Ikarosz viasszal gyúrt szárnyát, 
s ugyanígy szaglásznak zsákmány után 
patkányok, piranhák vagy cápák?

Hogy hátha mégsem vagyunk egyedül? 
Hányán is? Tán hétmilliárdan?
S hogy soha többé nem leszünk magunk 
egy megsokszorozott világban?

Dehogynem! Csordogál a tiszta víz 
fejünk fölött a csillagokban, 
s lehet, eljönne hozzánk valaki, 
de aztán mégis visszatorpan.

Milyenek ott fent? Ugyanilyenek? 
Ugyanígy élnek s tündökölnek? 
Emberek-e vagy rovarszerűek?
Ugyanígy szeretnek s gyűlölnek?

Ugyanígy ölnek is? Akkor miért?
Vajon mi végre törnénk többre, 
ha ennyire voltál képes, Uram?
Keringsz te is csak körbe-körbe?

S hogyha találsz is, csak ennyit találsz? 
Vizet, vizet, vizet a Marson?
Sóvárgok mégis fellegedre most: 
néhány cseppel érintsd meg arcom!

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

Tar Béla: H olokauszt
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HELIKON

szerkeszti HORVÁTH E lőd BENJÁMIN ÜL
VÁRADI NAGY PÁL 
Domb
Mit látsz? A fiú a kisszékre mászott, 

hogy kilásson a konyhaablakon. Biztosan 
áll, nem kapaszkodik, ura magának, 
úgy néz kifelé a messzeségbe. Lement 
már a nap, de a dombtetőn még mint
ha sárgállana egy-egy a szikla. Milyen 
öreg a Domb, kérdezi, és ott tartja a sze
mét. Nagyon öreg. Öregebb nálam? Igen. 
Nálad is öregebb a Domb? Nálam is. 
Akkor ugye ott van a világ vége, a Domb 
a határ, kérdezi és apjára néz nagy sze
mekkel, aki maga hol a dombon, hol a fi
án pihenteti a tekintetét. Ugye annak a 
Dombnak nincs másik oldala? Hatalmas 
kezével megsimogatja a buksit: megnéz
zük. A bakancsod tiszta? Bólogat. Jó. 
Húzd négyre az órát, mert messze van.

Takarékos az ország, nem égnek a lám
pák, amikor kilépnek az utcára. Van a fér
fi hátán egy öreg hátizsák, az üvegben 
tea lötyög, mellette újságpapír zörög, ben
ne egymásra fordított zsíroskenyerek in
dulnak a két felfedezővel a világ végére. 
Dereng még a Tejút és csillagfényt tükröz
nek a tegnapról maradt pocsolyák. A két 
pár bakancstól hullámzanak a tükrök.

Mikor érünk oda? Déltájt. Vörösödik 
egy fátyolfelhó', ahogy lassan kelet fe
lé úszik a csillagok között. Az országút, 
amely mentén haladnak, talán tévedés
ből épült. Minek út a semmibe? Az a pár 
autó, amelyik jön, nyilván visszafordul a 
világ végéről, ezért van forgalom egyszer
egyszer mind a két sávon. Kukacok nyü
zsögnek egy kutya vagy inkább róka ma
radványain. A fiúcska figyeli, kikerülik, 
büdös is. Akkor nincs is messze! Pedig 
ha úgy vesszük, messze van, mondja a 
férfi. Hűvös van, rég mögöttük a város 
és a Domb mintha kicsit megnó'tt volna. 
Ellenben a szem kicsire húzódik az ál
mosságtól, csak a fegyelem tartja nyitva. 
Van valami a Domb tetején, egy torony 
talán. Biztosan onnan figyelik a semmit.

Milyen a semmi, kérdezi az apa. Hát 
olyan szürke. Szürke, és gomolyog, mint a

felhó'. Felhó'? Igen, apu, pont olyan. A ki- 
lométerkó'höz valaki mindig friss virá
got hoz, a bádogkeresztet megkormozták 
valami régi gyertyák, de gyertya most 
nincs. Jó lenne érteni, mit rajzolnak ezek
re a fehérre meszelt, piros tetejű kövek
re a felnó'ttek. Láttál már semmit? A fi
úcska gondolkodik. Hát ott a Domb körül, 
mikor vihar készülődik, onnan jönnek 
a viharok, azt hiszem. Az első napsuga
rak a hőerőmű betört ablakain bújnak 
át, aztán a villanyoszlopok tövéből végte
len hosszú árnyékok nyúlnak el a mezőn. 
A gyermek nem kérdezi meg, vajon nem 
a semmiből jött-e fel a Nap, pedig mind 
a két felfedező ráérez a kérdésre. Nem a 
Domb mögül jött, az az egy biztos.

A főútról leágazó úton mennek tovább. 
Házak következnek, egy-egy udvaron 
már mozgolódnak. Macska ugrik fel a 
kerítésre a közeledő vándorok elől, aztán 
eltűnik a túloldali gazban. A vonatsínek 
miatt jókora hézag van a házak között, 
tisztán kivehető a konyhaablak, ahon
nan tegnap nézték a Dombot, amelynek 
nincs másik oldala. A sínek egy ideig a 
Domb felé vezetnek, arra mennek hát to
vább. A férfi nézi, fia hogy tud lépni az 
ökölnyi zúzott köveken. Erősen figyel, 
meg-megbicsaklik a bokája, nem hagy
ja magát. Megállíthatatlanul mennek a 
cél felé.

Éhes vagyok. Nem sokára, ott a fák tö
vében lesz egy pad, asztal. Te voltál már 
a Dombon? Voltam. A fiú nem hiszi, hogy 
apja tényleg volt a Dombon. Hiszen a 
Domb nagyon messze van. A világ végén. 
Letérnek a vasútról, ösvény vezet a Domb 
irányába. Tényleg volt egy pad, asztal 
ott, ahonnan a szétszórt fák már erdőnek 
tűnnek. Jól esik végre a hűvös, nem so
kára dél lesz, és mindkettejük homlokán 
megindult a verejték, mire elérték a pi
henőt. Elhelyezkednek, nyílik az öreg 
hátizsák és előkerül az újságpapírból a 
zsíroskenyér. Agak reccsennek. Nézd, 
őzike, súgja a fiának. Valami tényleg mo
zog a fák között. Jól esik az étel, fáraszt a 
jó levegő. A hűlő tea nem tudta beszívni a 
dugót. Elcsomagolják a maradékot. Innen 
kezdődik az emelkedő a Domb teteje irá
nyába. Indulnak.

A világ vége ott kell hogy legyen a 
Domb tetején épp csak egy kicsivel túl, 
mert a konyhaablakból nem látszik. 
Tavasszal ott medvehagyma szokott len
ni, mutatja a férfi bal kéz felől a magas 
fák tövében a ritkásabb területet. Olyan 
a szaga, mint a fokhagymának. Agas- 
bogas fák tövében a gyökerek között ma
roknyi víz rejtőzik. Ahogy haladnak, 
emelkednek, már előbukkan a földből 
egy-egy szikla. Nem messze innen kőfejtő 
van, ilyen köveket ásnak ki és viszik épít
kezésekbe. Ilyen köveket darálnak a vas
úthoz. Fenn is jártál, apa? Igen. És láttad 
a semmit? Nem. Akkor mit láttál? Hát a 
tájat.

Ahogy elmaradoznak a fák, semmi sem 
állja útját a szélnek. A fiú előremegy a 
vasból ácsolt torony irányába, nagyon me
hetnék, hisz ott a világ vége alig pár lé
pésre. Innen még látszik a konyhaablak, 
de ott a sziklák mögött fordul át a Domb 
a semmibe. Ha nem is ezeknél, majd a kö
vetkező szikláknál. Vagy a következők
nél. És eltűnik a fiú az apja elől, csak a 
kőtörmelék csörrenéséből tudni, a közel
ben maradt és nem mászkál a vasakon.

Már nem látni a konyhaablakot a há
tuknál, ám érezni, hogy innen minden 
irányba ereszkedő van. Az mi? Az egy 
domb. Az is Domb? Domb ez is, meg az is, 
meg ott távolabb, azok is mind dombok. 
Az nem lehet! De hisz látod. Hát látom. 
Szemből fúj a szél, a fiúcska könnyezik, 
talán szürke felhőket is hoz ez a szél vala
honnan az egyik messzi domb mögül. És 
akkor hol van a határ? Leguggolt fia mel
lé, látod ott azokat a házakat, és mutató
ujja az egyik messzi domb tövét mutatja, 
ahonnan a vasút kígyózik befelé a város 
irányába. Párás a levegő, mégis tisztán 
látni, hogy házak vannak a vaskos ujj he
gyén. Onnan mit látnánk? Biztosan áll, 
nem kapaszkodik, ura magának, úgy néz 
a fiú a távolba.

Váradi Nagy Pál: 1985-ben született Nagyváradon. A kolozsvári BBTE magyar
finn szakán diplomázott. Jelenleg szerkesztő-bemondó a Kolozsvári Rádiónál, illet
ve amatőr csillagász.
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HELIKON

KOMÁN ATTILA 
az idő poloskái
szürke tömbben 
szürke hasábként 
szürke kanapékon 
mindenhol lehallgat 
egy pár konzervált ösztön

kukoricaillat van a konyhában 
belenyúlt a reggelbe és 
a délelőttbe is
a délutánokkal vagy betakarózunk 
vagy kint felejtjük ó'ket a fűben

nincs már lift
valamiért folyamatosan megakad félúton 
amorf gyermekkorom 
körbeszaglászott maradványa 
vagyok
hústalan olcsó második
persze nem viselünk lilát pirosat
vagy ünnepit
mert még mindig tombol
zúg
és lehorzsol
a padrafagyó öregek beletörődött készenléte

üvöltésből szőtt szőnyeg van az előszobában
passzol az ablakon beleső tízemeletesekkel
mert otthon is
mint mindegyik
szürke tömbben
szürke hasábként
szürke kanapékon
szürke éjjeleken át
alszom ismeretlenekkel

műrepülés
1
más egek alatt akarok dolgozni 
gyászolni és játszani 
más színekkel akarok szétmázolni 
minden vízszintest az életemben

2
én émelygek a magasságváltozástól 
de miután hullámzó vasútként 
végigrepülök az eseményeken 
az összeollózott és összegyűrt versdarabok 
mint a kenguruk 
ott maradnak a zsebemben

akkor értheted hogy nekem nem elég 
a narancssárga autók vigasza se 
a lónyállal kijelölt lugasokban sétálni sem 
mértékegység már csak te lehetsz nekem

5
(magamat hamisítom megint 
amíg rá nem jönnek)
-  körültáncoltak már elégszer -  
mondta a karomtól vonogatva
-  csak javíts magadon nyugodtan 
látod
én is effélét csinálok -
jelentéktelennek éreztem minden küszködést
minden oltalomra vágyó embert
minden felhatalmazottat és minden felhatalmazót
aztán füstbement böjtök elől menekülve
manzárdszobákban raboskodva
később megtanultam a tetőtéri ablakokból is kilesni
hogyha véletlenül jönnél
akkor meglássalak
bár esélytelen volt

6
mostmár csak emlékezek és ülök hervadton
nézek szerte a művilágon
műterekkel műfákkal és műemberekkel
aztán vissza sem nézve
szaladni-szaladni
amíg már csak repülni tudnék
az égből látnám lengő kicsinyített
testeteket
és semmitérő szabadságom lenne a jelen

álom
hogyan kelt ki belőled félszegen a nap 
és hogy merül majd el árnyékodban

pont mint széteső hajó a homokon
lezuhantam a felemelkedésbe
felkavart szobák mélyén
megcsonkított fejek
röhögnek időtlenségünkön
és foguk nincs
nyugodt vagyok
mert estére lenyugszanak
s már csak némán fognak visítani

alig-alig vonszolgunk a terasz széléig 
hogy még visszakérődzzük boldogságunk

indexeim
3
a nyár mindig szívverésemre táncol 
a nyár mindenben ártatlan 
a nyár mindig szerelem 
a nyár önmagában elégő gyufaszál 
piromániás isten teremtménye 
a nyárban nincs jövő sem jelen 
csak ütköző atomok, ólomég, 
és csontokig erőltetett csókok

4
velem vagy?
hallgatod mit mondok mikor tényleg csendbefeszülök?

Komán Attila: 1997-ben született Brassóban, jelenleg is ott él. 
A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákja.

1
kiálmodtam már mindent 
amit éjjelek tartogathatnak 
csak délután alszom

2
az orvostudomány kamu
igazából
mind
belső vérzésbe 
halunk bele

3
a pincében azt rebesgetik 
biztos meghaltam
pedig csak ástam egy lyukat alájuk 
túl közel voltam az éghez
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HELIKON

D. RAFFAY ZSUZSA 

1932, Sándor

Sándor letérdelt. A hó tetején da
cosan megtelepedett kemény jégkris
tályok nagyot roppantak a mozdulat 
alatt. Nem csoda, már több napja, hogy 
leszotyogott ez a vastag gríz, mindent 
jótékonyan maga alá borítva. Jó volt ez 
így, még ha ideig-óráig is. Nem látszott a 
cserepevesztett tetó', a kikandikáló kor
hadt gerendák, s a majdhogynem ösz- 
szeomló csűr sem a mögötte szunnyadó, 
kopaszra vedlett kerttel. Nem mintha 
Sándornak nagyon nyomta volna a lelkét 
mindez, ha látja is. 0  nem az a fajta volt. 
Ha nem lett volna hó, felhajtott ő már 
annyiszor egy deci másfelet, hogy az épp- 
ilyen szépen maszkírozta volna a valósá
got. Tulajdonképpen akkor este is. S így 
legalább a veló't célzó hideget sem érezte 
kopott térdizületei alatt.

Sándor életében még egyszer térdelt 
le a hóba, úgy hatvan évvel ezeló'tt, a 
makfalvi állomáson. Kamaszodé legény
ke volt, vagy tizenkét-tizenhárom éves, 
s ilyen értelemben akár azt is mondhat
nánk, hogy épp akkor kezdtek kinyílni 
a csipái a világ dolgaira. De Sándor eb
ben is más volt, neki a fülei távolodtak 
el mind jobban és jobban a feje borétól, 
mígnem annyira kajlán keretezték két 
oldalról az arcát, mint valami tányér
antennák, készen arra, hogy befogják a 
legapróbb neszt is. Furcsa egy látványt 
nyújtott, csóválta is a fejét Kicsimama, 
hogy ez igazán nem méltó egy Nagy 
Sándorhoz, de nem volt mit tenni. És ez 
egyébként sem jelentett semmi rosszat 
a jövőre nézve. (Az apjának is elég szer- 
teálló hallókéi voltak, és ez cseppet sem 
akadályozta meg abban, hogy a maga út
ját járja. Akkor sem, ha ez azt jelentet
te, hogy otthagyja a családját és meg sem 
áll Pestig, aztán mikor az asszony vo
nakodik, hogy ő is kimenjen a két kicsi 
gyermekkel, ott újranősül, s az új házas
ságból származó leánykája aztán a ma
ga során amerikás doktornőnek kupálja 
ki magát). És bármilyen furcsa, Sándort 
sem zavarta, hogy osztálytársai különbö
ző főző- és tárolóedények igencsak csiszo
latlanul hangzó neveit hajigálják feléje 
minden reggel iskolába menet. A füleket 
részben takarandó, fejére tette a vasutas 
sapkára hajazó kis fekete berettjét, és 
ment. Ott a hóban is azt viselte igencsak 
büszkén, Goe-úrfisan féltérdre ereszked
ve a fénykép kedvéért. Valljuk meg, a ha
sonlat azért nem teljesen helytálló, mert 
bár Sándor némileg előkelőbb nevelte
tésben részesült társainál, mindig szép 
ruhában járt, mellénykében, kihajtott 
galléros finom posztókabátkában, még
sem volt öntelt vagy neadjisten szemte
len. Az egyszerű parasztemberhez képest

definiált másság csupán a családban, a 
négy fal között érvényesült, ott is írat
lan és kimondatlan szabályok formájá
ban. Tessék, meg lehet nézni a nővérét 
is. Rövidre vágott hullámos-bubis frizu
rát hord, olyat, amilyet errefelé csak a la
pokban látni. (Ott látta ő is először, mert 
Viktor báttya rendszeresen járatott min
denféle fővárosi újságot meg képeslapot. 
A Vasárnapi Újsággal kezdte még 1900- 
ban, azt is a pappal közösen, mert egye
dül fizetni igencsak drága mulatság lett 
volna. S csak papír az is.) Első látásra 
tán nem is a csoport előtt térdelő suhanc- 
fiókát vennénk észre egyébként, hanem 
leüt, ezt az igencsak haragos tekintetű 
leányt, aki a nagy télben még a kabátot 
is levetette, hogy a mellét átlósan átsze
lő fehér csipkegallérféleség érvényesül
ni tudjon. A csuda vinné el, hát hogyne 
akarta volna, hogy látsszon, mikor ő ma
ga varrta a szürke ruhához kucifántnak, 
annyira nem bírta elviselni az egyszerű 
darabokat. Addig bújta azokat a női ol
dalakat s addig ügyeskedett, míg az ege
rek által megszállt varrógépet is megta
nulta kezelni, s ha nem ide születik, tán 
szalont is nyithatott volna valahol. De 
valami okból ide kellett neki megszület
ni, ahol az asszonyok a mindenesboltból 
vették meg maguknak azt a ruhaanya
got, ami éppen a polcon hevert, és még 
a legrátartibb fehérnépnek is elég volt 
Vásárhelyig bemenni a finomabb kel
mékért. Haragudott is Icu rájuk, s ve
lük együtt minden bizonnyal az egész vi
lágra is, s nagy haraguvásában az volt a 
szándéka, hogy ha már jobb belátásra s 
szebb öltözködésre nem bírhatja őket, hát 
ő maga mutat példát. így aztán sok fur
csaságot láthatott rajta a falu népe, fő
ként ezeket a lehetetlenül ejtett derekú 
harangruhákat, melyek alatt szinte bim- 
bamoztak vékony lábai, ahogy esténként 
mutatóba végiggaloppolt a falun. Ott az 
állomáson is valami ilyenszerű maska
ra lehetett rajta, de nem látszik rende
sen egyrészt a gyermektől, másrészt meg 
az anyjától, aki valami beletörődésszerű 
nyugalommal állja, hogy leánya hanya

gul átölelje, és nagycsatos retiküljét vál
lára hajítsa. S tűrte szegény Kicsimama, 
hogyne tűrte volna, pedig akkor még nem 
sejthette, hogy ez sem fog férjhezmenni 
soha, s a fehér macskás nagynénjével 
együtt pipázó vénkisasszony lesz egy 
olyan házban, ahol a portörlőt s a seprűt 
nem forgatja senki. 0  csak annyit tudha
tott akkor, ott az állomáson, hogy Icunak 
kicsit bajos a természete, de talpraesett, 
lám, azt a berettet is ő ügyeskedte ösz- 
sze Sándornak, amit olyan hetykén visel. 
Az egyébként azért kellett olyan nagyon, 
mert megkívánta a gyermek attól a nagy
termetű román vasutastól, aki nemrégi
ben kezdett udvarolni az anyjuknak. Ej, 
ha tudta volna akkor Kicsimama, hogy 
ehhez az emberhez ő hozzá fog menni, s 
úgy bő tíz esztendő múlva Brassóból ír 
majd a fiának nyílt levelezőlapokat erő
sen gyenge románsággal, ha már a hely
zet úgy kívánja meg... És Sándor egyikre 
sem fog válaszolni. Románul sem nagyon 
tud, az írás is fárasztja. Egyébként is ak
koriban fog ő (nevéhez ugyancsak nem 
méltóan) lova hátán hazaporoszkálni 
a frontról, heteken keresztül s a szabad 
ég alatt töltve éjszakáit, ez a kényszerű 
helyzet pedig egyáltalán nem mondha
tó alkalmasnak a levélírásra, nem igaz? 
Erre engedélyt valószínűleg a kutya se 
adott neki, de mit csináljon, ha az egész 
értelmetlen háborúskodásra erősen rá
unt, s a koszt is egyre gyengébb volt... 
Kicsimama tehát nem fog haragudni sem 
a fülekért, sem a meg nem írt levelekért, 
de még azért sem, mert Sándor végül ki- 
alussza magából a vasutas-lázat, és ahe
lyett, hogy ő is leköltözne Brassóba vala
mi rendes iskola padjait koptatni, inkább 
mészárosnak megy. Kicsimama nem fog 
haragudni, de még csak szomorú sem 
lesz, legalábbis nem hosszú ideig, pedig 
a nagytestű román egyszercsak meghal 
valami robbanásban, és neki vissza kell 
költözni Brassóból haza a pipafüstös tá r
sasághoz. Akkor ez a drága fiú már nős 
lesz, elvesz valami elvált asszonykát egy 
gyermekkel (ezért sem fog haragudni, 
szép is lenne), és a szomszéd faluban la
kik majd, de attól még minden este át
biciklizik hozzá, hogy egyre fáradtabb 
és betegebb anyját láthassa. És a bicikli 
kormányán minden alkalommal ott him
bálózik a kis szatyor, benne ilyen-olyan 
nyalánkságokkal, amiket az öregasszo
nyok általában szívesen beszopogatnak.

Nagy Sándor letérdelt. A hó tete
jén dacosan megtelepedett kemény jég
kristályok nagyot roppantak a mozdu
lat alatt. A pillanat megismétlődése 
okán azonnal keresnénk az öregember 
testtartásában a vonatállomáson pózo
ló büszke suhanc eleganciáját, de nyoma 
sincs annak. Előrebukó fejében tán már 
gondolat sem volt, elméjét örökre elhall
gattatta a fogcsikorgatóan hideg éjsza
ka. Kezei önkéntelenül tapogattak még 
pár másodpercig a lisztes-fagyos egyve
legben, aztán beletörődtek abba, hogy a 
kulcsot megtalálni úgysem fogják. A je
ges kéreg végül engedett, és kegyesen 
befogadta Nagy Sándor megfáradt, pá
linkagőzös testét is.

D. Raffay Zsuzsa: 1985-ben született Marosvásárhelyen, jelenleg Kolozsváron él. 
író, film- és televízió-rendező. 2015-ben Móricz Zsigmond-ösztöndíjas.
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HAKLIK TAMÁS 
Betonkeverő
(Részlet az Ami nem öl meg... -  Sipos 

Zoltán Nyitra igaz története című riport- 
regényből.)

Nem sokkal azután, hogy a hetedik 
osztályt elkezdtem — 1986-ban — a szü
leim elhatározták, hogy költözzünk a fő
városba. Ennek több oka volt. Már érezni 
lehetett a Kohászat hanyatlását, kézen
fekvő volt, hogy pár éven belül csődbe 
fullad. így anyám és apám munkahelye 
is veszélybe került, hiszen mindketten 
kohászati alkalmazottak voltak. Ekkor 
már három gyermeket neveltek, ugyanis 
1981-ben húgom született.

Édesanyám az tervezte, hogy Buda
pest külterületén vásárolnak egy vályog
házat a hozzá tartozó telekkel, amely ele
gendő nagyságú ahhoz, hogy alkalmas 
legyen építkezésre. Másik elhatározása
-  vagyis inkább reménye -  is közreját
szott a költözés melletti döntésében. Azt 
szerette volna, ha mindhárom gyerme
ke egyetemen tanul tovább, és Ózdon ez 
nem volt lehetséges. Azt már most elárul
hatom, hogy Budapesten hiába volt ilyen 
lehetőség, sem én, sem a testvéreim nem 
éltek vele.

A bátyám már autószerelőnek tanult -  
ő hamarabb a fővárosba került a suli mi
att. Én folytattam az általános iskolát, 
ami kicsivel szigorúbb volt, mint az óz
di, de az igazi nehézségeket nem ez okoz
ta. Küzdenem kellett azért, hogy „vidéki 
kölyökként” beilleszkedjek a drága sportci- 
pős, eminens gyerekek közé. A megjelené
sem alapján is különböztem tőlük: SZTK- 
keretes szemüveg és oldalra fésült haj, 
pálcikatesttel párosulva. Az osztályban 
az a lány, aki a legjobban tetszett, folyton 
csúfolt vékonyka végtagjaim miatt.

Rövid időn belül sikerült elismerést ki
váltanom a nagyképű gyerekekből, há
la a testnevelés óráknak. Amíg a látszó
lag erősebb fizikumú, jól fejlett srácok 
alig -  rosszabb esetben egyáltalán nem
-  bírtak felmászni a tornaterem kötelén, 
én csupán a két kezemet használva, pil
lanatok alatt a kötél tetejére értem. Égy 
Tarzan veszett el bennem, és ezúttal ez 
nem já rt együtt balesettel. A fekvőtáma
szokban is mindig én voltam a legjobb, a 
távolugrásban és a hasizom-erősítő gya
korlatokban szintén.

Az általános sulit közepes eredmény
nyel végeztem, és közben belefogtunk a 
XVI. kerületi ház építésébe.

— Apa! Én akarom a betonkeverőt 
használni.

-  Rendben van, Zoli. Ezentúl te eteted 
a gépet.

A gép zabáit is rendesen, mint éhes óri
ás, tátotta a száját. Imádtam ezt csinál
ni, megtetszett a fizikai munka, és fel

nőttnek éreztem magam, hogy édesapám 
mellett kiveszem ebből a feladatból a ré
szem. A házunk egyre jobban gyarapo
dott. Rengeteg földmunka is akadt, mivel 
a garázs süllyesztve volt. Két éven belül 
beköltözhettünk a 160 m2-es, háromszin
tes családi házunkba. Ekkor lett életem
ben először külön szobám, a tetőtérben.

Bár a családi házunk örömteli válto
zást hozott az életünkbe, történt egy ször
nyű tragédia 1989 májusában. Édesapám 
nem sokáig örülhetett a háznak, félárva 
lettem.

-  Srácok gyertek! Apátok megivott va
lamit! -  kiáltott édesanyám kétségbe
esetten, miközben én a szobámban ol
vastam Stephen King egyik nagyszerű 
regényét, a Cujot.

-  Mi történt?! -  rohantam le a lépcsőn 
ijedten. Mire leértem a földszintre, apu 
már a bejárati kapu felé tartott. Utána 
szaladtunk, anyukám a nyolcéves hú
gom kezét fogva, én megelőzve őket. Pár 
méterre tőlem, apám a szomszéd kapu
ja előtti kocsibeállón összeesett. Hirtelen 
azt sem tudtam, hogy mi történik.

A bátyám épp beszélgetett az utcán, és 
látva a történteket beszaladt egy kamion
sofőr szomszédunkhoz, onnan értesítet
te a mentőszolgálatot a vonalas telefonról. 
Én kint maradtam apám vonagló teste 
mellett, a szája erősen habzott. Rettenetes 
látvány volt és nem tudtam logikusan 
gondolkodni. Megfordult a fejemben, hogy 
nagy a probléma, de nem gondoltam, hogy 
ez a nap faterom utolsó napja.

-  Hol vannak már a mentősök? -  hisz
térikus állapotban türelmetlenkedett 
édesanyám.

-  Basszák meg magukat a mentősök! 
Nem kellene megvárnunk, amíg kiérnek! 
Sanyival — így hívták a kamionsofőrként 
dolgozó szomszédot -  bevisszük az SZTK- 
ba!

10 km-re volt az SZTK rendelő. A kö
vetkező emlékképem az, hogy egy kis 
Polski Fiat hátsó ülésén édesapám moz
dulatlan testét a karjaimban tartom, és 
nagy sebességgel száguldunk a rendelő 
felé. Sanyi folyamatosan dudált minden 
kereszteződésnél és minden kanyarnál.

Érdekes módon nem eredtek el a könnye
im, talán az izgalom miatt nem érzékel
tem a helyzet drámaiságát. Az élt ben
nem, hogy minél hamarabb segítséget 
kapunk. Sajnos mire célhoz értünk, már 
nem lehetett rajta segíteni, holtan er
nyedt el a karjaimban. így vesztettem el 
édesapámat, tizenöt éves koromban.

A boncolás során kiderült, hogy folyé
kony nikotint ivott meg, amit akkoriban 
permetező szerként használtak. Évekkel 
később pont azért tiltották be az anya
got, mert többen lettek öngyilkosok vele 
és annyira gyorsan ölt, hogy aki ivott be
lőle, az menthetetlen volt. Ézt tudomásul 
véve nem hibáztatom az orvosokat, sem a 
mentősöket, nem volt mit tenni. Apámra 
viszont kissé haraggal emlékszem vissza, 
hiszen cserbenhagyott minket. Biztos va
gyok abban, hogy jobb helyzete lett volna 
a családunknak, ha nem hagyja magá
ra édesanyámat három gyerekkel. A mai 
napig sajnálom, hogy a rövid idő alatt 
nem ismertem meg annyira emberi ol
daláról, mint ezt felnőttként megtehet
tem volna. Csupán gyermekkori emléke
im vannak róla. Tudom, hogy milyen apa 
volt, de hogy milyen ember, nem igazán. 
Úgy gondolom, más dolog felnőttként -  
komolyabb témákról is -  beszélgetni egy 
apával, mint gyermekként társalogni.

Öngyilkosságának oka a munkahelyi 
problémáira vezethető vissza és az ezzel 
járó környezetváltozásra. Fölösleges volt a 
fővárosba költöznünk, nem jutottunk elő
rébb. Menekülésünk célja nem forrta ki 
magát. Az igaz, hogy feí tudtunk építeni 
egy családi házat, de mivel vidéken ma
radtak a barátaink, a fővárosi élet nem 
tett jobbat a lelkűnknek. Apám nem tud
ta feldolgozni a barátai elvesztését, és azt, 
hogy a munkahelyi kapcsolatai felszíne
sek, az emberek nem őszinték vele és csak 
egy karbantartó munkás. Az ózdi gyár
ban szálöntőként foglalkoztatták, csoport- 
vezető beosztásban. Ott sok barátja volt a 
brigádban, és édesanyám is ugyanabban 
a részlegben dolgozott, bérszámfejtőként.

A lakhelyünkhöz közeli temetőben lett 
édesapám eltemetve. A ravatalozóban — 
amikor megláttam a koporsóban fekvő 
holttestét -  tudatosult igazán bennem, 
hogy elveszítettem. Ahogy megpillantot
tam, rám tört a sírás, sírógörcsöt kaptam 
és a sírhelyig két nagybátyámnak kellett 
támogatva elkísérniük.

H aklik  Tamás: 1980-ban született Ózdon, jelenleg is ott él, szociálpedagógus, 
hajléktalanellátásban dolgozik.
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PAP ZSOLT

A pénz m int 
nyelv
Szilasi László legutóbbi könyve A har

madik híd voltaképpen arról a rendkívül ag
resszív, uniformizáló jelrendszerről, nyelv
ről szól, amely révén a körülöttünk lévő 
jelen eseményeit és a bennük mozgó embe
reket hajlamosak vagyunk megszelídíteni, 
belsővé, hozzáférhetővé, uralhatóvá tenni a 
tudatunk számára. Csakhogy nem a beszélt 
nyelvről van szó, sokkal inkább arról a tár
sadalmilag megkonstruált, főképpen tár
gyi, materiális, non-verbális környezetről, 
rendszerről, amit gyakran a individualitás, 
szubjektivitás, emberiesség kifejeződése
ként értelmezünk. Ennek a külső jegyekre 
építő megértésnek a kritikáját nyújtja egy 
csoport hajléktalan ember történetének el
beszélése révén.

A könyv egy érettségitalálkozó álsá
gos, közhelyekből építkező, üres helyzeté
vel indít, amikor is a résztvevők már csu
pán formálisan és ideiglenesen alkotnak 
egy közösséget és csak felszínesen érdek
lődnek egymás iránt. Az itt alkalmazott be
szédmód tisztán a társadalmi boldogulás, 
anyagi siker sémáinak felsorakoztatásá
ból tevődik össze, ezt felerősítendő a szöveg 
folyamatosan figyeltet a szereplők ruhá
zatára, autójára, vágyaira. A regény gya
korlatilag a találkozón elhangzó, monológ
ba hajló párbeszéd Noszta és Deni között. 
Előbbi külföldről, Kanadából érkezik haza, 
ehhez mérten támasztanak elvárásokat ve
le szemben, ő lenne a befutott, önmaga meg
valósítása fele öles léptekkel haladó, sikeres 
ismerős alaptípusa. Ezt és minden ilyen jel
legű sztereotípiát elkezd leépíteni a szöveg.

Noszta saját hajléktalanságáról és egyik 
közös barátjukról mesél el egy kereknek 
látszó történetet. A megéltekkel kapcsola
tosan már eleve nehéz kerek történet lét
rehozása, mert az általa megtapasztalt 
hajléktalanság egy egészen különös egzisz
tenciális helyzetet teremt, amely jórészt 
természetéből fakadóan kiíródik a társa
dalmi „rendből”. Ami még fontosabb, hogy 
ebben a létállapotban a kiíródottság, elide- 
genedettség okán teljesen más történések 
válnak jelentős életeseményekké, mint egy 
biztos anyagi hátterű személy esetében, 
ugyanis a történéseket az alapvető létszük
ségletek kielégítése szervezi és tagolja.

A narráció olyan abszurdba hajló, kör
körös helyzetről tudósít, ahol a pénzte
lenségből következik a munkanélküliség. 
A kialakulás oka igen egyszerű, a könyv
ben megrajzolt társadalmi valóság a pénzt 
és a pénz létét feltételező anyagi javakat 
egyfajta nyelvként tételezi, amely a kap
csolatteremtés, a megértés, megismerés 
mintázatait magába foglalja. Éppen ezért 
a megfelelő anyagi háttér hiánya valójá
ban egy olyan nyelv hiányát jelenti, amely 
prezentálhatóvá, társadalmilag megra
gadhatóvá tenné az egyént, beemelné azt 
a közösségbe. („Vizuális értelemben egy 
szűk hét alatt munkaképtelenné váltam”) 
Ennek a közös nyelvnek a hiánya idegen
né teszi a hajléktalant, megfosztja a kö
zösséghez tartozás lehetőségétől, valamint

szükségszerűen megfosztja az emberi mél
tóság jegyeitől, „nyelvi megjeleníthetősé
gétől”, így csakhamar ignorálható, meg
bélyegezhető, kategorizálható élőlényekké 
degradálódnak a társadalom szemében.

Az így kialakult léthelyzet egy alterna
tív kultúrát hoz létre, amelyet idegensége 
ellenére a társadalom saját mintái révén 
próbál meg értelmezni, ha megpróbál egy
általán. Holott a Koszta által megtapasz
taltak szerint ez a fajta egzisztencia kívül 
esik azokon a szabályszerűségeken, vala
mifajta elállatiasodott létezésként mutató- 
dik be, ahol minden tevékenység a létfenn
tartás körül forog.

Ebbe a kilátástalan, bezárult és végső 
soron abszurd szituációba való belekerü
lést a Szilasi-regény egy organikus folya
matként mutatja meg, ahogyan valaki haj
léktalanná válik, folyamatosan lecsúszik 
és megfosztódik a felemelkedés minden le
hetőségétől, ugyanis nemcsak arcától fosz
tódik meg, de környezete már emberként 
sem tételezi, megszűnnek azok a csator
nák, ahol információkhoz juthatna, és éle
te a puszta létezésre, levésre korlátozódik. 
Ebben a helyzetben pedig eredménytelen, 
fölösleges és igazságtalan azokra a szociáli
san konvencionalizált jelekre támaszkodni, 
amelyeket a pénz mint nyelvként határozha
tunk meg. A szöveg erre a szakadékra is kí
nál valamifajta lehetőséget, legalább a meg
értés lehetőségét. Egy radikálisan új, tiszta, 
nyitott odafordulásra van szükség, amely 
ezt a gazdaságilag prezentálhatatlan masz- 
szát individuumokként kezdi el kezelni.

Azt, hogy a szöveg mennyire fontos
nak és különlegesnek tekinti ezt a szemé
lyes odafordulást, kockázatvállalást, közös 
nyelv (legyen az testi, bármilyen) terem
tését, amely nem valamilyen anyagi felté
telek mentén jön létre, a hajléktalan sze
mélyes történetének felmutatása mellett 
például egy gazdag tanácsos esete is jel
zi, aki a szerelmet éppen olyan intim érzel
mi és testi kapcsolatként definiálja, ami
ért nem kell fizetnie.

Ezeknek a helyzeteknek a kontraszt
ba állításával a regény egy jóval általáno
sabb, de rendkívül fontos gyakorlat kudar
cára hívja fel a figyelmet: azt érzékelteti,

* iá  lathatatlan
collegiom’ege criticai

rovatai*»rtis
hogy a pénz mint nyelv óhatatlanul ref
lektálatlan kategóriákat állít fel, és egy
általán a nyelvként való működése a szte- 
reotipizálásra épül. Mindez pedig fontos 
magyarázatokkal szolgálhat A harmadik 
/»óiban körvonalazott okozatként feltűnő 
valóság okainak megértéséhez.

A szöveg többszörösen reflektál a feltárt 
események valóság voltára, hiszen egy
mással szemben működtet két elbeszélőt, 
akiknek más történeteik vannak ugyan
azokról a történésekről. Ezáltal a szerző
nek sikerül kiküszöbölnie a monologikus- 
ság, ideologikusság csapdáját, azt, hogy a 
sértett (Noszta) nézőpontja eluralkodjon a 
mondottak felett. Egyrészt Noszta a társa
dalmi mechanizmusokat rendkívül tiszta 
fejjel gondolja végig saját perspektívájából, 
másrészt a másik elbeszélő, a barát is egy 
bizonyos értelemben társadalmilag privi
legizált helyzetből reflektál ugyanazok
ra jelenségekre hasonló módon. Noszta in
kább a saját közösségének értelmezésében 
tér el a másik elbeszélőtől, ő ugyanis rész
ben a történtekről való pontatlan ismere
teiből fakadóan a belső szerveződésükben 
lát valamifajta célelvűséget, nem tud ellen
állni a heroizálás és a pátosz csapdájának. 
A szerző a másik elbeszélő használatával 
a heroizmus lehetőségét, szükségességét 
és értelmét építi le, ami megint csak rá
mutat arra a kegyetlen, alsóbbrendű, el
viselhetetlen, fenntarthatatlan helyzetre, 
amelyet nem lehetséges ilyen értékek hoz
zárendelésével megszelídíteni, megszépíte
ni, és amelyben ténylegesen nem is mutat
kozik lehetőség a heroizmusra.

Alapvető dilemma, hogy egy kiszolgál
tatott közösség művészi tematizálása mi
kor tud hiteles, értékes lenni, hiszen va
lamilyen módon eltárgyiasító és nem 
közvetlenül a probléma orvoslását célozza 
(értsd: nem lakik jól tőle egy hajléktalan 
annak ellenére, hogy róla szól.). Nyilván 
erre számos olyan válasz létezik, amely 
alátámasztja az ilyen jellegű alkotások lét- 
jogosultságát. Ezt a kérdést mégis minden 
esetben az alkotónak vagy az alkotásnak 
önmagával szemben kell feltennie, létjogo
sultságát saját attitűdjével, megalkotott- 
ságával igazolnia.

A harmadik hídban ez is maradékta
lanul megtörténik, ugyanis egyrészt a 
szövegbe beiktatódik egy szabadsághar
cosként feltűnő köztéri punk képzőmű
vész, aki a hajléktalanok létállapotát is 
tematizálja, de képtelen a tényleges kap
csolatteremtésre, ez a viszonyulásforma 
eleve hiteltelenként vagy legalább
is problematikusként tűnik fel, más
részt pedig a fent jelzett összetett, elem
ző, problematizálás egy olyan végtelenül 
precíz, realisztikus, ábrázolásból olvas
ható ki, amely talán számokban mérhető
en is képes hozzájárulni egy marginalizált 
közösség rehabilitációjához, a velük szem
ben forgalomban lévő attitűdök revideálá- 
sához és egy általános társadalmi viselke
désrendszer megkérdőjelezéséhez.

Szilasi László: A harm adik híd. 
Magvető, Budapest, 2014.
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JANCSÓ MIKLÓS

A gondolkodó színész  
és m ás történetek
Nem könnyű pálya a színészet. Meg

tanulni egy szerepet, beilleszkedni a ren
dezői elképzelésbe, pontosan átélni a sze
rep kívánta érzelmeket (és persze azokat 
ki is fejezni, hiszen anélkül mit sem ér a 
fene nagy átélés), játékösszhangot terem
teni a partnerrel, ha szükséges, diszk
réten lepillantani a súgóra, úgy, hogy a 
nézők azt ne vegyék észre, a fényekre 
ügyelni (ne álljon szegény színész oda, 
ahol nem világítja meg ó't a reflektor), 
szóval sok mindenfélére oda kell figyelnie 
annak, aki ezt a hivatást választja.

Már a felvételi sem olyan egyszerű: 
egyik kollegámról mesélték, felvételizett 
a Színművészeti Intézet színészszakára. 
A felvételi vizsga a teljes tanári kar előtt 
történt, a vizsgáztató elnök -  esetünkben, 
azaz esetében -  Kovács György, a nép mű
vésze volt. Minden jelentkező kapott vala
milyen feladatot: efféléket például: jöjjön 
be a színre, vegyen észre egy levelet, amit 
neki küldtek, olvassa el, persze némán, és 
játssza el, mi van a levélben: tragikus hír, 
netán nyert a lottón, szerelmes levél stb.

Egy fiatal színésznőjelölt -  jut eszembe 
egy kedves, megtörtént vizsgamomentum
-  felvételi feladatként el kellett játssza, 
hogy valami szörnyű hírt kap a pos
tán, levélben, minek hatására úgy dönt, 
hogy megmérgezi magát és szörnyethal 
ott a nyílt színen a tanári kar előtt. A je
lölt tehát tragikus képpel elolvasta a fel
adatlevelet, kivett -  könnyes szemekkel
-  képzeletbeli táskájából egy doboz kép
zeletbeli gyógyszert, feloldotta egy pohár 
képzeletbeli vízben, némán sajnálta ma
gát egy darabig, készült a halálra, ennek 
megfelelően nagyot és drámait sóhajtott, 
miközben tudta, hogy ha megissza a mér
get, össze kell esnie neki ott, a bizottság 
előtt. Lepillantott -  továbbra is drámai 
arccal — a piszkos kis színpad deszkáira, 
ahová pillanatokon belül le kell hanyat- 
lania holtan. És a gyönyörűszép, új ruhá
jára gondolt, amit előző éjjel varrt magá
nak a felvételire, és arra, ha meghal, ott, 
a színpadon, a tanárok kedvéért, lőttek 
az új ruhának, az olajjal vagy mivel, a 
felvételi tiszteletére kikent kis színpadra 
felvitt gyanús anyag nem jön ki a ruhá
ból, neki pedig nincs még egy otthon, mit 
tegyen hát, hogy a ruha se piszkolódjon, 
a jelenet is hihetően végződjön? Mereven 
előre nézett, elmosolyodott, legyintett 
egy nagyot, felnevetett (mert ugye, az 
élet szép), és kecses vállvonás kíséreté
ben kiöntötte a „mérget”, és a „majd vala
hogy csak lesz” vállrándítással kisietett a 
színről. Mit mondjak? Felvették a lányt, 
gratuláltak neki, hogy nem a sablonos 
hanyattvágódás-megoldást választotta, 
mint jelenetvéget, hanem remekül újított 
a sokéves színházi sablonmegoldásokon.

Node nem erről akarok beszélni, ha
nem az én későbbi kollegámról, aki azt a 
feladatot kapta felvételi vizsgán, hogy ve
gyen ölébe egy rég nem látott csecsemőt,

talán a sajátját, és csókolja meg nagy- 
nagy szeretettel. Színészjelölt barátunk 
úgy tett, mintha az ölébe fogná a -  mon
danom sem kell — elképzelt gyereket, és 
nézett, nézett előre gondterhelten. Teltek- 
múltak a hosszú másodpercek, nem tör
tént semmi, végül az egyik vizsgáztató 
felszólt az elnémult ifjúnak:

-  Min gondolkozik, mondja?
-  Azon, hogy melyik felét csókoljam a 

gyereknek. — válaszolt összeráncolt hom
lokkal és töprengő tekintettel a vizsgázó.

Nagy és „csodálkozó” csend lett (ha van 
ilyen, dehát volt, akkor és ott, majd húsz 
színész és nem színész tanár produkálta), 
majd felharsant a szívből jövő nevetés.

A művészjelölt egyetemre történő be
jutását az egyik vizsgáztató megjegyzé
se döntötte el.

-  Fel kell venni a gyereket. Elvégre 
szükségünk van gondolkodó színészekre.

Cs. Erdős Tiborral,
a Kolozsvári Magyar Színház egyko

ri díszlettervezőjével, a későbbi híres fes
tővel találkoztam egy délutáni sétám al
kalmából Kolozsvár Főterén. Megállított, 
kedvesen, örömmel üdvözöltük egymást, 
a régi, közös színházi emlékek fonódtak 
kézfogásunkba.

-  Már rég el akarom mesélni neked -  
mondotta - , ezt meg kell írd, te alkalmas 
vagy erre. Tudod, sokszor jut eszembe, 
most, hogy öreg lettem.

-  Miről van szó? -  érdeklődtem udva
riasan és tettetett lelkesedéssel, mert 
hát mindig kellemetlen érzés fogott el, ha 
valaki témát adott nekem: a megírásra 
ajánlott történetek rendszerint élvezhe
tetlenek voltak, meghallgatni is kín volt, 
nemhogy megírni.

-  Bukarestben voltunk Péterffy Gyuszi- 
val -  kezdte Tibor -, színházi ügyben utaz
tunk le, valamikor a 70-es években, de sza
kítottunk időt arra, hogy megnézzünk 
néhány előadást. Már nem emlékszem, 
melyik színházban voltunk, alig tudtunk 
helyet kapni, node végül beülhettünk a 
leghátulsó sorba. Mindegy volt, jól láttunk- 
hallottunk, jó volt a terem akusztikája, nem 
volt nagy a színház. A darabra sem emlék
szem, hiába, elteltek az évek, de érdekes 
volt az előadás -  és sok nő szerepelt benne. 
Volt néhány tömegjelenet, sok kis női szere- 
pecske. Néztük, néztük az előadást, amikor 
Gyuszi hozzám hajol, és a fülembe súgja:

-  Nézd csak, ott, bal oldalon, hátul, il
letve kissé középen az a lány...

-  Kire gondolsz? -  kérdeztem vissza. 
A színpadi hölgyek nagyjából egyformán 
voltak öltöztetve, alig lehetett különbsé
get tenni köztük.

-  Barna haja van, most éppen elő
re jön... Furcsa szemei vannak... Mintha 
mindig is ismertem volna....

-  Aha -, mondtam udvariasan, bár fo
galmam sem volt, kire gondol.

-  Nem tudom levenni a szemem róla. -  
folytatta halkan Gyuszi.

Vége lett az előadásnak. A rendező 
olyan finálét képzelt el, hogy, mondjuk, a 
tizedik taps után, az összes színpadi sze
replő a kezében tartott rózsát a nézők kö
zé dobja, vagy akik az első sorban ültek, 
a szerencsések, azok megkapták a nekik 
átnyújtott virágot. És ebben a virágeső
ben az a bizonyos lány, a színpad bal há
tuljáról, akit Gyuszi egyvégtében nézett, 
kiszaladt a közönség közé, és elindult ha
tározottan felénk, a sötét nézőtéren ke
resztül, felszaladt az emelkedő nézőtéri 
székek közötti folyóson, kedvesen bepré
selte magát a mi helyeinkig. És Gyuszira 
mosolyogva átadta neki a kezében tartott 
rózsaszálat. Majd visszaszaladt a színpad
ra. Aztán leengedték a függönyt, vége lett 
az előadásnak, kigyúltak a teremfények.

-  Ezt a lányt nézted? -  kérdeztem 
Gyuszitól.

-  Igen. -  válaszolta nagyon komolyan.
-  Mi történt azután? -  érdeklődtem a 

hirtelen beállt csendben.
-  Semmi. Hazamentünk a szállodába.
-De...
-  Ennyi. Ha arra gondolsz, nem, nem 

vártuk meg előadás után a lányt. Valahogy 
eszünkbe sem jutott. Nekem biztosan nem. 
Szóval, írd meg ezt a történetet. Szerelmi 
történet, aminek nem volt folytatása. Vagy 
így kellett történnie, hogy ne történjen... 
Érted? Sokszor Jut eszembe, most, hogy 
megöregedtem. Értesz^ ugye?

Nem válaszoltam. Évek teltek el. Gyá
szos esztendők következtek életemben. 
Megélt napjaim, óráim, kapcsolataim meg
magyarázhatatlan, misztikus vagy an
nak tűnő magyarázatot kaptak fájdalmas, 
múltértékelő-mérlegelő visszapillantásaim 
során. Sorsszerűségek kísértettek, és az 
életem eseményei, a legjelentéktelenebbek 
is, összeálltak egy logikusan követhető 
törvényszerűség láncolatává, ami kizárta 
— vagy csak nekem tűnt úgy? — a véletlen 
fogalmának kényelmes, véletlenként tör
ténő értelmezését. Aztán egy este, újra, ki 
tudja hányadszor, eszembe jutott ez a fur
csa találkozás, amit Cs. Erdős Tibor me
sélt nekem valamikor, régen. Bár akkor 
nem ígértem meg neki, most, mint látják, 
valamiért mégis lejegyeztem. Talán azért, 
mert így, ezzel a történettel akartam emlé
kezni a nemrégen elhunyt Erdős Tiborra. 
De az is lehet, egyszerűen egy adósságot 
akartam törleszteni, ami nem is volt adós
ság, csupán a meg nem ígért ígéret nyo
masztó emlékétől akartam szabadulni.

A te tejedet ellopták
Az 1960—70-es években Kolozsváron 

meglehetősen nagy volt a lakáskrízis. 
Elkezdődtek, pontosabban folytatódtak 
a betelepítések, duzzadt a város, gyor
san változott az etnikai arány a magyar
ság rovására. A helyzetből adódott te
hát, hogy magyar intézmények, egyéb 
feladataik mellett, komoly lakásgpndok- 
kal is kínlódtak. így a Kolozsvári Állami 
Magyar Színházban sem volt a fiatal szí
nészek lakáshelyzete érdemben meg
oldott. Szükségmegoldások születtek,

> » »  folytatás a 16. oldalon
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» > »  folytatás a 15. oldalról
ideiglenesen ezek az intézkedések köny- 
nyítettek a más városokból ideszerzó'dött 
fiatal színészek lakásgondjain, a kény
szer szülte társbérletek még mindig, ha 
nem is jobbak, de olcsóbbak voltak az al
bérletnél. így történt, hogy Kozma Lajos 
és Péterffy Gyula kapott a színháztól egy 
háromszobás panellakást. Lajosnak volt 
családja, feleség, gyerek, Nórika (később 
súgónő lett a színháznál), így ők laktak 
két szobát, Gyulának jutott az egy külön- 
szoba. Természetesen a konyha, fürdő', 
kamra közös használatba kerültek.

Kálmán Enikő: E l k e ll  k e zd e n e m

Az élelmiszer beszerzése sem volt köny- 
nyű azokban az években: jegyrendszer 
ugyan csak évtizedek múlva jelentkezett 
a rossz gazdálkodás egyenes következ
ményeként, de az alapélelmiszerek be
szerzése is nem egyszer gondot okozott. 
Tejet például hol lehetett vásárolni az üz
letekben, hol nem, többnyire hiánycikk 
volt. Aki tehette, megrendelte a tejet, 
amit literes üvegekben szállítottak ház
hoz. Ez úgy történt, hogy a „tejes” elin
dult a tejkészletével (a városban sok ilyen 
tejelosztó működött, két vagy négykere
kű targoncákkal húzták maguk után a 
rakományt), a ládákban levő üveges te
jet elcipelték a lakásig (panellakásig, ese
tünkben), és az ajtó elé helyezték. Az oda 
kikészített csereüveget pedig ládába téve 
visszaindultak a tejes szekerekhez, ami
nek tartalm át bizony ez alatt az idő alatt 
az éjszakai tolvajok -  vagy a kocsmából 
hazalődörgők — nem egyszer megdézs
málták. Nem volt könnyű életük a tejki- 
hordóknak, nem csak a tolvajok miatt, de

hát kinek volt könnyű azokban az évek
ben. Az ilyen és hasonló jellegű munkát 
végzőknek biztosan nem.

Kozma Lajos mint családcentrikus mű
vészember gondosan megrendelte a na
pi egy liter tejet. Gyula is ezt tette: ami 
biztos, biztos, ha idő előtt elfogy a fizetés, 
bár egy kis tej legyen a háznál.

Színészkörökben a később elhíresült 
történetünk egy téli hajnalon kezdődött. 
Hogy, hogy nem, egyidőben ébredt a két 
társbérlő, Lajos és Gyula, és egyidőben 
indultak ki az ajtó elé, a lépcsőházban 
otthagyott két üveg tejért. Kinyitják 
együtt, és ugyancsak egyidőben -  béké
sen és álmosan — az ajtót, és Uram, láss 
csodát! Csak egy üveg tej árválkodott a 
lépcsőházban. Kozma Lajos tért hama
rabb magához a csodálkozástól: hirtelen 
felkapta a tejet, magához ölelte az üve
get féltő szeretettel (amit csak azok tud
nak megérteni, akik akkoriban éltek), és 
emígyen szólt a még álmos és félig-med- 
dig alvó, bágyadt Gyulához.

-  A te tejedet ellopták.
Azzal elvonult, akárcsak Gyula, aki tu

domásul vette, hogy az ő tejét ellopták. 
Csend borult a közös, háromszobás panel
lakásra. Gyula visszafeküdt, és ahogy kez
dett lassanként magához térni, hirtelen 
eszébe villant: honnan tudta a tolvaj, hogy 
melyik az ő teje? És Lajos honnan tudta, 
hogy pont az ő tejét, mármint a Gyuláét 
lopták el? És mert kérdésére érdemben 
hosszas gondolkodás után sem kapott vá
laszt, bekopogott Lajoshoz, hogy „hát 
áruld el nekem, mért az én tejemet lopták 
el, miért nem a tiedet?” Rövid, ingerült vi
ta után az agglegény Gyula engedett, el
végre Lajosnak kisgyereke volt, meg aztán 
a vita tárgya, a liter tej is már Lajosnál 
volt birtokon belül, sőt, az sem volt kizárt, 
hogy már rég el is fogyott reggelire.

így történt, hogy Gyula aznap szegé
nyebb lett egy liter tejjel, de a kolozsvári 
színháztörténet gazdagabb lett egy ked
ves, A te tejedet ellopták című történet
tel. Mert mondanom sem kell, Gyula még 
azon melegében, éhomra elmesélte a dél
előtti próbán, hogyan járt. De már ne
vetve emlékezett hajnali kalandjára. És 
az üveg tejére is, amit soha nem kóstol
hatott meg, mert azt ugye, mint a fenti
ekből kiderül, tejlopásra szakosodott te
kergők személy szerint tőle lopták el egy 
hideg téli reggelen.

Multifunkcionális
Pártiroda
Valamikor főügyelői iroda volt a 

Kolozsvári Állami Magyar Színház néző
terének jobb oldalán szerényen meghúzódó 
kis helyiség, udvarra néző apró ablakocs
kával, párnázott ajtóval ellátott, bizonyá
ra az előcsarnokból valamiért leválasztott 
kis szobácska. Volt benne egy ágy, íróasz
tal, kettő is és mosdókagyló. Itt székelt 
Főügyelő, alügyelő, szervező. Míg egy nap 
kinevezték a szobácskát Pártirodának, 
ahova hetente bevonult a Pártbüró párt
munkát csinálni a színház politikai épü
lésére. Ezeket a politikai megbeszéléseket 
leszámítva az iroda üresen állt. Azaz ad
dig volt csak kihasználatlan, amíg derült

égből, vagyis Vásárhelyről egy ifjú szí
nészt Kolozsvárra nem helyeztek. A gye
rek kedves fiú volt, csupa mosoly, semmi 
köze nem volt a színészethez, de remekül 
táncolt, valóságos akrobata volt. Később 
kinősült Franciaországba, tánccsopor
tot alapított, járta a világot sikerrel. Vas 
Andrisnak hívták a legényt, aki már ko
lozsvári tartózkodása első napjaiban be
állt éjszakai táncosnak a Melody bárba — 
keresett is elég szépen, a színészfizetése 
többszörösét -  úgy hírlett.

Nos, ő lakott a Pártirodában, „addig is, 
amíg a színház nem ad neked lakást” -  
így bátorította őt a vezetőség. De Andris 
nem esett kétségbe a komforthiányos la
kásmegoldásért: hol egy-egy lánynál töl
tötte az éjszakát, de a gyakoribb az volt, 
hogy a Pártirodába vitte magával az al
kalmi szerelmi soványságot (rémes véko
nyak voltak a lányok, akiket összeudvarolt 
magának, akaratlanul is szembesültünk 
néha velük, bosszantottuk is Andrist, 
hogy hát kövérebbre nem futja? O csak ne
vetett és jöttek -  majd azt írtam: zörögtek 
-  sorra a csupa csont-bőr hölgyszerűsé
gek. A magyarázat egyszerű volt: manö
ken lányokból válogatta Andris alkalmi 
szeretőit). Egy alkalommal hősünk szerel- 
mileg belealudt a délelőttbe, ami nem lett 
volna gond, csakhogy aznap éppen politi
kai nap volt a színházban, 10-kor kezdő
dött a Bürógyűlés. Azaz kezdődött volna, 
de a Pártiroda nem tárta ki ezúttal lojá
lisán ajtaját a politikum előtt. Kopogott a 
Pártbüró (voltak vagy nyolcán) az irodaaj
tón, kopogott halkan és megértőén (sejtet
ték a bürósok, hogy Andris elaludt, vagy 
mi), de a válasz néma csend volt. Mi, akik 
véletlenül próba előtt ott ólálkodtunk a kö
zelben, nem is nagyon titkolva élveztük a 
helyzetet. Kopogott hát a Párt, majd türel
mét elveszítve, dörömbölni kezdett, mire 
megjelent Andris borzas feje:

-  Tessék egy kis türelemmel lenni, ép
pen öltözünk.

A Büró becsületére legyen mondva, 
nem háborodott fel a több mint gyanús, 
sőt egyértelmű többesszámra. A párttit
kár kedvesen rászólt Andrisra:

-  Jó-jó, de igyekezzetek.
Igyekeztek is odabenn (mi, kívülállók,

egyre többen, élveztük a készülő heccet), 
amikor újra megjelent Andris feje az aj
tórésben.

-  Arra kérem a Bürót, tessék elfordul
ni, mert a lány diszkrét.

A Bürő mosolyogva elfordult, mi is, 
persze csak módjával, hadd lássuk az is
meretlen hölgyet, aki óvatosan, arcát ta
kargatva kisomfordált a mi nagy hirte
len és kajánul kialakított sorfalunkon 
keresztül. Tapssal jutalmaztuk Andrist 
is, aki pizsamában osont sietve a hölgy 
után, (a férfi WC-ben öltözött fel, ott mos
dó is volt) ne késsen sokat a Pártmunka 
szerelmi légyottból kifolyólag.

Nem sokáig maradt a színháznál 
Andris. Mint említettem, kinősült, volt 
egy néger menyasszonya, aki nagyon sze
rette őt, megtanult magyarul is a kedvé
ért. Még egy Petőfi-verssel is meglepett 
minket, amikor Kolozsvárra látogatott és 
vőlegénye bemutatta nekünk.

-  Tudok Petőfi-vers. Elmondjam? -  
kérdezte bájosan.

16



1

— Hát persze! -  bíztattuk.
Akkor mondom. Petőfi Sándor: A puca 

télen...
Nem értette szegény, a csupa mosoly, 

hófehér fogú fekete lány, hogy miért tap
soljuk és ünnepeljük ambiciózus nyelvta
nulásának kiváló eredményét már a költe
mény címének hallatán. Hát még amikor 
azt kezdte ecsetelni költó'ileg, hogy:

-  „Hej, mostan puca igazán a puca!”
Hatalmas tapssal honoráltuk a ma

gyar költészet iránt érzett szeretetét. O 
pedig értetlenül nézett Andrisra: mi van 
ezen nevetni való?

Ha nem tévedek, a verset Andris taní
totta be menyasszonyának... A produkció
nak mindenképpen el nem vitatható sikere 
volt -  és tudjuk: ez és csak ez számít a mű
vészetben. Akaratlanul is nagyot alakított 
a néger leány: de nem csak ezért szerettük 
meg. Bájos, kedves mosolya, fiatalsága va
lami őserőt sugárzott. Mint mondottam, 
Andris kinősült Franciaországba, elvette 
a néger lányt. Mikor jött Párizsból a hír, 
hogy elváltak, lélekben meggyászoltuk a 
szerelmes fekete asszonykát, aki aztán 
többet nem is jött Kolozsvárra. És, gon
dolom, magyarul is elfelejtett, pedig már 
egészen szépen haladt a magyar költészet 
rejtélyeinek megismerésében, és a magyar 
nyelv idegenek számára nem is egyszerű 
elsajátításában.

Jakab Lajos
Énekes volt, zenész, operett-színész, 

eljátszott kétszáz szerepet, fejből tudott 
ezer viccet és négyezernyolc (saját beval
lása szerint tovább számolni elunta) dalt.

Jellegzetes, be-betérő vendége volt a 
Vilmának, a színház melletti sarki kocs
mának. Kezében lóbált egy lukacsos, több
nyire üres műanyagneccet (akkoriban az 
a ma divatos bevásárlózacskót pótoló sza
tyorszerűség volt, mindig hordoztunk ma
gunkkal effélét abban a reményben, hátha 
megjelenik az üzletekben valami élelmi
szer, és -  ezen ne múljon -  legyen miben 
hazacipelni a boldogan szerzett bármit), 
azzal besétált a kocsmába, körülnézett 
gondterhelten, mint aki keres valakit. És 
valóban, minden alkalommal érdeklődött: 
nem-é láttátok Sanyit vagy Pistát.

-  Nem láttuk. -  mondtuk mi, asztalnál 
ülők vagy éppen állók.

— Na, ha már itt vagyok, bekapok egy 
felet. — mondta, és lón. Felhajtotta az italt 
és eltávozott. Egy bizonyos idő múltán új
ra megjelent, csalódott arccal körülné
zett, ezúttal, mondjuk, Aladár holléte 
iránt érdeklődött. És, ugye, ha már benn 
volt, csak felhajtott egy féldeci erőset.

Egy idő után feltűnt nekünk, hogy 
Lala -  ahogy becéztük -  mindig olyasva
laki iránt érdeklődik, aki pillanatnyilag 
nincs a kocsmába.

Nem akartuk leleplezni, hogy hát rá
jöttünk a kocsmábajárás-trükkjére. E he
lyett besegítettünk a játékba.

-  Nem láttátok Gyuszit? -  érdeklődött 
egy alkalommal.

— De igen — így én —, éppen most ment 
ki. Szeretne veled találkozni. Azt üzente, 
várd meg.

Lala meglepődött egy kicsit, nem mu
tatta, persze, elvégre szakmabeli volt,

szerepjátszó, és játéklogikája szerint mi 
mást tehetett, elkezdte várni Gyuszit, 
aki nem jött sehogysem, viszont Lala tü
relmes volt, no meg jól érezte magát köz
tünk. Miközben, ugye, sűrűbben (fize
tésnapon és utána néhány napig), vagy 
ritkábban (fizetésnap előtt egy héttel),
koccintottunk.

*
A Gül Baba című operett volt a búcsú

előadása. Előttem van most is, ahogy pó
kerarccal hajlong (minek kimutatni a pá
lyától végleg búcsúzó színészérzelmeket?) 
körülötte rengeteg virág, és zúg, zúg a 
nézőtér sötétjéből a szűnni nem akaró
taps.

*
Gyakran találkoztunk a piacon: kitű

nően megjátszotta az öregedni nem aka
ró férfi szerepét.

Feketére színezte a haját (mondják, a 
japánok azért festik a hajukat, hogy öreg
ségük szemmel látható jeleivel ne kese
rítsék szeretteiket), sporttáskával a vál
lán, ruganyos léptekkel já rt bevásárolni.

És, hogy jó kondícióba tartsa ma
gát, boxolt: verte otthon a kifeszített 
boxzsákot... Nem adta fel a meccset: örök
ifjú akart maradni, mint akik nagyon 
szeretnek élni.

Rövid közlemény tudatta a Szabadság 
című napilapban, hogy váratlanul elhunyt. 
-  A szíve állt meg. -  mondották egymás 
közt azok, akik még emlékeztek rá.

*
Nem sokszor ugyan, de néha kézzelfog

ható, anyagi juttatást is hozott nekem a 
színészi hírnév. Pontosabban: a Lala hír
neve. Hogy csak egy történetet meséljek 
el: a piacon éppen zöldséget vásároltam, 
az eladó, egy öreg hóstáti bácsi, felcsilla
nó szemmel mérte ki nekem a sárgaré
pát:

— Milyen jól játszott a művész úr a Gül 
Babában -  tette hozzá régi emlékeket fel
villantó sóhajjal —, most is előttem van a 
művész úr...

És rátett még néhány murkot az 
amúgy is bőven kimért sárgarépára.

-  Hát igen -  válaszoltam nem túl oko
san, és sietve elköszöntem, kezemben 
a zenés művészetnek kijáró dupla adag 
zöldséggel...

Mondanom sem kell, soha nem is já t
szottam a Gül Baba című operettben.

De minek magyarázzam ezt a bácsi
nak? Annál is inkább, mert ezentúl hozzá 
mentem vásárolni. Nemcsak a plusz ré
páért, cékláért, hanem jólesett, hogy ál
landóan dicsérte művészi képességeimet, 
a feledhetetlen benyomást, amit tettem 
rá és környezetére énektudásommal, re
mek, korhű és szemgyönyörködtető jelme
zemmel, aktív színpadi jelenlétemmel és 
művészi hitelességem szakmai mélységé
vel. (Nem így fogalmazott a bácsi, de ez 
volt a lényeg.) Később megtudtam, Jakab 
Lajossal tévesztett össze. Akihez nem is 
hasonlítottam soha, de ennek ellenére 
vagy pontosan ezért szerettem, mint kol
legát, gyakran léptünk fel együtt, ha él
ne, és tudná, hogyan ügyeskedtem ösz- 
sze vásárlásonként sok plusz bókot és 
néhány ingyen sárgarépát az ő szakmai 
nimbuszát kihasználva, biztosan megbo
csátaná piaci ügyeskedésemet. És azt is,

hogy nem írtam róla amolyan művészetét 
elemző tanulmányt, csak éppen rágondol
tam, felvillanó emlékként, mint valami
kori, szívemhez és színészsorsomhoz kö
zeli pályatársra.

Újabban -  veszem tudomásul bölcsen 
és beletörődve — a művészi siker minden
féle-fajta formája elkerül. Ebben a vonat
kozásban amúgy sem voltam túlságosan 
elkényeztetve, nade ennyire... Hiába sé
tálok nyilvános tereken, piacokon, Jancsó 
Miklóssal, a híres filmrendezővel is csak 
egyszer tévesztettek össze Tusnádon, 
negyven évvel ezelőtt (ezt egyszer elmesé
lem, pikáns történet kerekedett ki belőle), 
aláírást sem kér tőlem senki emberfia-le
ánya, mint annak idején például a Néma 
levente c. előadás után (szerző Heltai 
Jenő), amelyben Beppót játszottam, és az 
ifjúsági előadás végén majd száz gyerek 
tolongott színészkézjegyért. Jó érzés volt, 
mit mondjak, kisvárosi sztárnak lenni öt 
percig előadás után, még akkor is, ha a 
legnagyobb értékű a Zilia-aláírása volt, 
majd Agárdi Péteré következett, eztán 
én, mint Beppo, szerénykedtem az érték
listán... De az is lehet, Mátyás király is 
megelőzött — a darabban szereplőre gon
dolok, nem a Főtérire -  az autogramm- 
börzén. Művészhiúságomat az sem zavar
ta, hogy néhány óra múlva a színházat 
körüllengő szellő közönyösen fújdogálta 
a sétatéri faleveleket, városi port, és el
dobott papírdarabkákon, színházi rek
lámlapokon összemaszatolt kézjegyün
ket. Ügyan nem tartozik szorosan ide, 
de megemlítem: a legtöbbet érő aláírás 
a Széles Anikóé volt. Főleg, ha fényképes 
autogramm volt. Az aláírásbörzén mesz- 
sze vezetett Anikó. Évekig, veretlenül.

Magányos sétáim tehát semmifé
le -  ugyan mi mást is várhattam volna? 
-, bár utólagos művészi elismerést sem 
eredményeztek.

Azaz mégis: egy alkalommal megszólí
tott egy idős férfi:

-  Művész úr, Önnek volt egy remek po
énja egy régi-régi kabaréban, amit kon
ferált...

-  Nem téveszt össze valakivel? -  kér
deztem gyanakodva.

-  Szó sincs róla. Ön Jancsó úr. Vagy 
nem?

-  De igen -  válaszoltam bizonytalanul 
és óvatosan -  És mondja, mi volt az én 
valamikori poénom?

-  Arra már nem emlékszem, de napo
kig nevettünk rajta, sokat emlegettük a 
feleségemmel... Még most is jön, hogy ka
cagjak... nevetek is, látja... biztos eszem
be fog jutni, egészen biztos. Ha nekem 
nem, hát az asszonynak... Viszontlátásra.

És nevetve elsietett. Gondolkodva néz
tem utána: mi lehetett az én olyan jó po
énom, amire annyi év után is emlékszik, 
azaz nem emlékszik, de nevet mégis raj
ta az én régi, kedves, színházértő nézőm?

De bárhogy is kínoztam memóriá
mat, nekem sem jutott eszembe ama va
lamikori szellemes, humoros viccem, ami 
olyan emlékezetesen nevettető volt...

Ha ugyan az volt...
És ha valóban én mondtam el azt egy 

régi-régi kabaréban, amit konferáltam.
Ha ugyan voltak régen kabarék..., 

mert már lassan abban is kételkedem.

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

SZŐCS ISTVÁN

Népnyelv vagy szolganyelv?
A kedves barátom Miki
Ú gy n éz k i m in th a  ben ézn e
M in d n y á ja n  jó l  n ézü n k  m i k i
Nagy Bábelek szolganépe!
(Prolizos Spirogeros)

Az ember akkor még csak mosolyog, 
amikor az autópályáról egy mellékútra 
térve, a falu nevét közló' tábla után mind
já rt egy másik következik: CENTRUM... 
És már oda is értünk: Községháza mint 
Adminisztrációs irodaépület, a vegyeske
reskedés: Konzum Komplexum, a kocsma: 
N á jtb á r , és a szerény kis templom jó, hogy 
nem R e s id e n c ia  C o e le s tis  P a ro ch iá lis ...

Nem szeretem a lájkolást, nem gon
dolom, csak a presszóban mondom, hogy 
Aj lájk kafi vit macs sugör, hadd higy- 
gyék rólam, engem sem a gólya költött. 
De undorodom, ha a könyvesboltban, a 
Mondial Library-ban költő ismerősömet 
lájkolják legújabb kötete okán, az elő
zőkről még laudációt tartottak, bemu
tatták, ünnepelték, dicshimnuszt nye
keregtek róla, üdvözölték, ajnározták, 
figyelmünkbe ajánlották; és most, tes
sék, lájkolnak, mint a kutya a pléhtá- 
nyérból! Hát ezt gyorsan le kell öblíteni 
egy kis whiskeyvel, vízkével, azaz vizecs
kével, vagy vedeljünk rá vodkát?

Tisztázzuk a legeslegelején, nem a szó 
idegensége bánt; örömmel fogadunk min
den idegen szót, ha az újdonságot hoz, 
gazdagítja szókincsünket; nem mondom a 
fasírozottra, hogy „labdapecsenye”, a tur
mixra sem, hogy „darkanc”, azaz darálva 
keverönc, ahhoz azonban ragaszkodom, 
hogy a vakbelem vették ki, nem az „ap
pendixemet”! Az ilyen felesleges idegen 
kifejezések erőlködő, hangoskodó belihe- 
gése nem a szóban forgó tárgyat akarja 
pontosan meghatározni, hanem a megszó
laló önmagát akarja tálalni, hogy né, izé, 
én is, én is tudom, hogy a nagyok, az iga
ziak, a külföldiek hogyan szokták monda
ni, jelezni, hogy ők nem valami személy
zetfélék, vagy, ha azok is, jóban vannak 
a gazdival! Vagy, hogy nem először sta
tisztálnak! Hadd szúrjuk közbe: noha a 
színház az anyanyelv művelését tűzte ki 
egyik fő céljául, és tett is sokat fénykorá
ban érte, ennek ellenére egyik melegágya 
lett a lompos jövevényszavaknak. Például 
premier, replíz, bonviván, primadonna, 
szubrett, revű, varieté, stúdió, maszk, 
smink stb., hogy ne is említsük az öltö
zők, díszletezők, jelmezkészítők számta
lan bennfentes szakkifejezését, melyeket 
a „laikus” külsősök előtt szüntelen elda
ráltak. E szókincs nagyrészét azonban ki- 
szítta már a nap, megkoptak, elvesztet
ték töltésüket. Ám az „új világ” e téren 
is hozott frissítést, s hogy el ne felejtsük, 
az előző kor azért remek gyöngyszemeket 
is izzadt, vagy kicsiszolt magából, példá
ul a maradandóvá érett ripacs meg ripők 
szavakat, és több mást is; ha nem is igaz
gyöngyök, de borostyánkövek, melyeknek 
nem rontja értékét, hogy egy kis rovar 
vagy gizgaz beledermedt, sőt: emeli!

(Külön téma lenne, hogy sikeres előadá
sok egyes kitételei banális szállóigékké fo
kozódtak le, pl. „meghalt, mert szeretett”, 
„helyes a bőgés, oroszlán” stb. Viszont 
ezek is tarkítják a társalgási nyelvet bizo
nyos alacsonyabb művelődési szinteken.)

Az újabb korszakban a színház háttérbe 
szorul a mozi, majd a televízió mögött, mint 
a nyelvalakítás eszköze, bár a színház, 
minden hatóerő-szűkítés ellenére, időnként 
nemcsak új erőre kap, de új kifejezéseket is 
széles körben elterjeszt... Az elsők közé so
rolható a „show”, amelynek széles körű az 
értelme, bármilyen előadásfélét jelenthet 
a revüszerű látványosságtól az egyéni elő
adóestig. Érdekes, hogy a magyar nyelv
ben az installáció, hepening, performansz 
s az alternatív színjátszás műszavai nem 
váltak olyan közhasználatúvá, mint sok 
más nyelvben; de az egyik legújabbat, fő
leg a nyomtatott sajtó segítségével, beerő
szakolták az álszakmai szókincsbe, ez az a 
bizonyos újdivatú workshop, ami egész egy
szerűen csak műhelyt jelentene, ha nem 
angolszászul volna, w betűvel és s/i-val — 
leginkább stúdióértelemben használatos, 
ahol a rendező, menetközben is, saját sze
mélyében látható, nemcsak ötletei tükré
ben, és nemcsak az előadás végén, nem
csak magyaráz, de olykor néhány gesztust 
előjátszik, korrigál, ha nem álszerény, fel
dobja magát, tetszeleg... És megfigyelhető, 
hogy a „szaksajtó” és a színházhoz valami
lyen módon külsősként is kapcsolódó nősze
mélyek Workshop hallatán egy kicsit meg- 
riszálják magukat, akárcsak más divatba 
jött szakkifejezések elhangzásakor.

Egy szakkifejezés természetesen ak
kor divatos, ha idegen nyelvű, akár csak 
az orvosi nyelvben, ahol igyekeznek kiszo
rítani az annakidején remekül, sőt zseni
álisan megalkotott magyar nyelvű szak
szókincset; a sürgősségi osztály ma csak 
emergency, és az egész már kezdene a 
pidginizációhoz hasonlítani — a gyarmato
sítók nyelvéből a „bennszülöttek” számá
ra kialakított szegényes szókincsű, meg
csonkított nyelvtanú helyi változatokhoz, 
ha nem működne közre a revival, az „újra
élesztés” furcsa és nevetséges gyakorlata. 
Jó néhány éve elkezdődött már, a hajdani 
közélet által használt latin szavak forgal
mazásával. Legelőször talán a voks, vok
solás tűnt fel, szavazat és szavazás, aztán 
jött az alma mater (édesanya), a „mi drá
ga, régi, jó iskolánk” értelmében; és ter
mészetesen a theatrum a színház helyett.

E felújítások azonban többnyire nem 
spontánok, hanem sugalmazásra és „elő- 
játszásra” keletkeznek. A legláthatóbb 
példa erre a patika. A német apotheké-bői 
magyarosított szó a gyógyszertár kiszorí
tására van becélozva. A televízió és nyo
mában a sajtó szinte görcsösen hajtogatja, 
ahányszor csak alkalma van rá, a pati
kát és a patikust. És e jelenség nemcsak 
annyit tartalmaz, hogy egy jól bevált, si
keres magyar szóalkotást igyekeznek ki
mosni a használatból, hanem egy idegen 
eredetű, de hiteles honi színezettel bevont

romantikus bájú szót üldöznek el. Ehhez 
persze hozzájárult a tudákos, nagyképű 
szóhasználatot csúfoló mondóka is: „Pláne 
Kati, hová méssz? — Sőt, direkt a patiká
ba!” Aztán a gyógyszerészek is kialakí
tottak egy jellegzetes szakmai modort: a 
pult fölé magasodva, kihúzott derékkal, 
kissé félrefordulva, a kezükben egy cipő
húzóhoz hasonlító valami és üvegcse; szi
gorú, merev arccal, szemük sarkából fi
gyelve fogadják a belépő vásárlót...

A szegény diák vagy kereskedőse
géd a szomszéd cipősboltból halkan be
lépve megvárja, amíg a vevők megritkul
nak, és csak a gyakornoklány vagy az 
alacsonyabb szakmai rangú eladónő előtt 
áll valaki, a gyógyszerész elé surran, és 
halkan, szégyenlősen kérdi: „Tessék mon
dani, prezervativ van?” Erre a gyógysze
rész mennydörögve rászól a kiszolgálónőre: 
„Vera, adjon hat kotont a fiatalembernek!” 
Nem csoda, ha állandóan ki voltak téve 
ugratásoknak, melyek közül a legdurvább: 
Miért nem lehet okos patikust és döglött 
szamarat látni? Mert a szamár, amikor vé
gét érzi közeledni, elbújdosik egy sűrű er
dő mélyére, és olyankor az erdő másik szé
lén előjön egy szemüveges Patikus!... Ám 
ehhez a krúdygyulás világhoz mi érzéke le
het a kincstári katedranyelvészetnek?

Ez utóbbi, hogy létjogosultságát igazolja, 
leginkább két jelenséggel szokott nyelvvédő 
minőségben kötődni. Az egyik a németből 
fordított jól néz ki társalgási formula osto
rozása, a másik pedig az ilyen szerkezetek 
üldözése, mint például: el van utazva.

Hát, ami igaz, az igaz: ennek a poli- 
kinézésnek vannak ronda formulái is. 
Viszont, módjával alkalmazva, a gúny, 
sőt öngúny és a meglepetés kifejezésére 
a nyelvszokás már régesrégen bevette és 
nagyon változatosan használja. És indo
koltan is! Mert például miket ajánlgatnak 
a helyettesítésére? Ahelyett, hogy „úgy 
néz ki a dolog”, azt kellene mondanunk: a 
dolog olybá tűnik, vagy a kérdés úgy fest, 
csakhogy ezeket az ember mesterkélt for
dulatoknak, modorosságoknak érzi, mint 
ahogy majdnem azok is! A természetes
ségnek akkor is megvan a maga stiláris 
értéke, ha nem is tökéletesen hibátlan...

Ami a van-ozást illeti, természetesen 
ocsmányság az ilyesmi, hogy „le van men
ve az állomásra, ki van szaladva a piacra”; 
a helyes: lement vagy lent van, kiszaladt, 
vagy a piacon van, satöbbi. Ilyesmiért jog
gal érdemes megfeddni bárkit.

Ám mégis van az úgy, hogy az a van 
-  helyén van. Például a költeményben, 
amely arról szól, hogy a varrogató Sári 
néninek pápaszemmel van nyergeivé orra, 
ugyancsak rémesen hangzana, hogy „pá
paszemmel nyergelték meg orrát”... Avagy 
hogyan fejezzem ki azt másképp, hogy: le 
vagy ejtvel? Meg azt, hogy le vagy sajnál
va!? Van úgy, hogy elkerülhető lenne, de a 
kijelentés szándékosan tartalmaz általá
nosítást, mert a sejtelmes mindig hatáso
sabb: „Hallgassátok meg, miképpen van 
megírva!”

Egyszóval érteni kell a tündérszép me
séket! De a mindennapok szójárásait is! 
Mert igaz ugyan, hogy szegény ember víz
zel főz, de néha még úgy is nagyon jóízű
en! S ez nem úgy értendő, ahogy Gy. Szabó 
mondogatta: „Szegény ember vizel s főz!”
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Vonyít a néző
Aki még nem látta volna: a Fehér is

ten az a bizonyos „kutyás film”, az egyi
ke az első „Vajna-filmeknek”. Egy kislány 
(Psotta Zsófia) és kutyája kálváriájáról 
szól. Lili anyja lelécel Ausztráliába egy 
időre, így a lány az apjához kerül, aki vi
szont nem hajlandó kifizetni a lány szere
tett Hagen nevű kutyája után perkálandó 
„korcsdíjat”, így az eb az utcára, aztán 
egy szervezett kutyaviadal-ringbe, majd 
végül egy menhelyre kerül, ahol a többi 
kutyát kiszabadítva lázadást szít az el
nyomó emberiség ellen.

A kihalt Budapest képével nyit a Fehér 
isten, s ennél erősebb kezdést nemigen le
het elképzelni: a zombitámadás után ki
pusztult London képére emlékeztet a 28 
nappal később című horror első snittjei
ből. Csakhogy itt zombik helyett kutyák 
suhannak végig az utcákon, s egy bicikli
ző kislányt követnek Cillian Murphy he
lyett. Ez egy flash-forward (egyfajta elő
re pillantás) és eddig minden nagyszerű, 
várjuk, hogy miként épül majd fel a tör
ténet eddig a pontig. Csakhogy a főcím 
után megszólalnak a színészek, és min
den porba hull.

Akarva vagy akaratlanul elkezdődik 
édes anyanyelvűnk meggyalázása/ki- 
gúnyolása. Hogyan lehetett ennyi nagy
szerű színészt (Zsótér Sándor, Gálffi 
László, Thuróczy Szabolcs stb.) egyfor
ma sutaságú intonációra instruálni -  
rejtély. A mélypont mondjuk minden
képpen maga a rendező, aki egy apróbb 
szerep kedvéért vállal be egy idegen, sa
já t paródiájába forduló akcentust. Az 
amúgy is affektáló, magyartalan hang
súllyal elnyávogott sorok ráadásul bor
zalmas, fabatka értékű dialógusokat 
hordoznak, de a párbeszéd művisége is

csak egy szimptóma: a rettenetes for
gatókönyvé. Mert bizony bármennyire 
is nagyszerű részeiben és alapkoncep
ciójában a F eh ér  is te n , annyira bántó
an fekete-fehér, egybites a világ, ame
lyet megpróbál felépíteni. Ezen a zord 
Budapesten mindenki gonosz, gálád op
portunista, minden veszély rögtön a 
sarkon ólálkodik, meg egyáltalán: az 
egész világ egy orbitális összeesküvés 
egyetlenegy szerencsétlen kutya ellen. 
Igen, értjük: kutyavilág ez! Nemhogy 
egy picit sem árnyalt ez a forgatókönyv, 
hanem utólag az is káprázatos, hogy 
miképp tudott átevickélni az új, Andy 
Vájná nevével fémjelzett filmapanázs- 
adminisztráció readerein (vagyis hiva
tásos forgatókönyv-olvasóin) és forga
tókönyv-doktorain. Talán azért ilyen 
meseszerűen — vagy még annál is butáb
ban -  egyszerű ez a világ, hogy maguk 
a kutyák is megértsék, ha már ennyien 
szerepelnek benne.

Ok viszont legalább -  az embersze
replőkkel ellentétben -  tényleg zseniáli
sak. Kár, hogy az ő rendezőjüket csupán 
idomárnak hívják, ami igazságtalannak 
tűnik, főleg Mundruczó dedramatizált, 
csupán feszengő nevetgélést kiváltó 
munkája tükrében. A Cannes-t meg
járt, ünnepelt rendező mintha elté
vedt volna, színészei csak téblábolnak 
a kockában, de leginkább csak acsarog- 
nak és gonoszkodnak, mindenféle dra
maturgiai indíték és előzmény nélkül. 
Értjük, hogy azért kell ilyen kontrasz- 
tosnak lennie e világnak, mert a ku
tyák itt a kitaszított, lenézett, (rab)szol- 
gasorsba taszított, párialétben vergődő 
embertársaink szimbólumai (bevándor
lók, cigányok, bármilyen elnyomott vagy 
tengődő kisebbség, akár kisebbségi ma
gyarok -  mindenki szépen helyettesítse 
be, amit csak akar), de ezt lehetett vol
na sokkal kevésbé átlátszóan is csinál
ni. Annyira sulykolná a korcs kutyák (a 
film gondolatmenetében értsd: nem „te

livér” magyarok) apoteózisát a rende
ző, hogy egy valószínűleg ironikusnak 
szánt vargabetűvel képes akár Liszt 
Magyar rapszódiájának tételeit megten
ni dramaturgiai értékkel bíró, nemcsak 
diegetikus, hanem sorsfordító filmzené
nek. Ugyanerre, ugyanilyen ironikusan 
utal a film címe is (sőt, a cím tükrében 
a faji kritika, a romapárhuzam hangsú
lyozódik a legjobban), de rögtön beugor- 
hat Sámuel Fuller White Dog című film
je is, amely erőszakábrázolása mellett 
szintén rasszizmuskritikája miatt érde
kes az utókornak, ráadásul filmünk an
gol címe (White God) nagyszerű anag
rammája a Fuller-címnek.

Bosszúfilm, felnövésfilm, szociodrá- 
ma -  mindenből épp csak annyi van a 
filmben, hogy egyikre se tudjon rende
sen összpontosítani. S ráadásul pont a 
szerzői vénának van leginkább híján, 
ami azért minden hibái ellenére alaptó
nusát jelentette az (eddigi) Mundruczó- 
életműnek. Egy külföldi néző persze a 
suta szövegdarálásból semmit sem ész
lel, így aztán felirattal valószínűleg sok
kal jobban működik az alkotás, nem cso
da, hogy évek óta ez az első magyar film, 
amit forgalmaztak pl. Amerikában (de 
Romániában is). És ne tévesszen meg 
senkit: nem (csak) az Un certain regard 
miatt van ez így, hanem a kutyák miatt. 
Általuk tényleg univerzális tud lenni a 
film üzenete: képként és szimbólumként, 
jelként és jelöltként egyaránt nagyon ha
tásos és hatékony, Torontótól Tokióig 
mindenkinek ugyanazt mondja. Az már 
egy másik dolog, hogy a felvetett tá r
sadalmi problémák valószínűleg mind
egyik országban más-más árnyalatúak, 
de hát az allegória természete ilyen illé
kony és kontextusfüggő.

Kár a filmért, mert vannak nagysze
rű dolgok benne. Ki gondolta volna, hogy 
egy állat érdekesebb lehet az összes ho
mo sapiens-szerepnél? A Fehér isten 
megcsinálja ezt a bravúrt. A két ebbel el
játszatott kutya-főszerep viszi a filmet, 
amikor éppen hagyják -  szemeiben több 
élet és értelem van, mint egyes embe
rekében. Meg hát ott van az utolsó jele
net, főleg annak is az utolsó snittje, ami 
tényleg pazar. Megfelelő felvezetéssel ha 
nem is a világ-, de a magyar filmtörté
net egyik ikonikus képe maradhatott 
volna, így viszont mindössze egy alapjá
ban jóindulatú, de félresikerült alkotást 
koronáz meg.

Fehér isten, színes magyar-német- 
svéd film, 120 perc, 2013. Rendező: 
Mundruczó Kornél. Forgatókönyvíró: 
Mundruczó Kornél, Petrányi Viktória, 
Wéber Kata. Zeneszerző: Asher 
Goldschmidt. Operatőr: Rév Marcell. 
Vágó: Jancsó Dávid. Szereplők: Body, 
Luke (kutyaszerepben), Psotta Zsófia, 
Zsótér Sándor, Monori Lili, Thuróczy 
Szabolcs, Gálffi László, Nagy Ervin, 
Mundruczó Kornél, Tóth Orsolya, Ascher 
Károly.
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PÉTER BEÁTA

Történetek
mögötti
történetek
Székely Csaba A Homokszörny című 

darabjából készült előadás a gyergyó- 
szentmiklósi Figura Stúdió Színházban. 
A darab öt no és öt férfi történeteit vil
lantja fel, az ősbemutatót szeptember 15- 
én tartották, jelen írás a szeptember 29-i, 
a Nemzetiségi Színházi Kollokvium kere
tében műsorra tűzött előadásról készült.

A fiatal rendező, Nagy Botond meré
szen nyúlt a szöveghez, az előadást erős 
képi világ és gazdag jelentéstartalom 
jellemzi. A látszólag különálló történe
tek, a szereplők életeiből kiragadott ese
mények sora, a fragmentált jelenetsorok 
akár önmagukban is „fogyaszthatóak” le
hetnének, köszönhetően a jelenetek meg- 
komponáltságának, a színészi játéknak. 
Az előadás első része lüktető, harsány. 
Férfi és nő közötti történéseket, kapcso
latok alakulását -  a kapcsolatok egy-egy 
adott fázisában látjuk a két félt.

Látszólag nincs közük egymáshoz a 
szereplőknek, a szereplőpároknak, mégis 
sejthető, hogy több van itt pusztán vélet
len találkozásoknál.

Az előadás második része aztán „lelep
lezi” az első rész „véletlenjeit”. Sorra le
tisztítja az első részben látott története
ket. A szerző, rendező gondosan elvarrja 
a szálakat. Minden mindennel összefügg. 
A történetek mögötti történeteket mutat
ja meg, de nem belemagyarázóan, szájba
rágósán.

A második részben mintegy visszaug- 
runk az időben, így bontakoznak ki az el
ső részben látott és felmerült miértek.

A nagyszínpadon berendezett stúdió
tér két oldalán foglalnak helyet a né
zők, helyfoglaláskor nincs mit tenni, át 
kell gázolni a játéktéren, ahol a színpad 
két részén egymással szemben egy fér
fi és egy nő áll. Fehér kezeslábasban, vé

dőruhában jön-megy a színen a többi sze
replő, van, ki buborékot fúj, hóangyalkát 
formáz, a laboratóriumi, már-már ste
ril környezet idézőjelbe teszi az ártatlan 
gyerekkort idéző képet.

A tér egyik felében élő növények, fák, 
bokrok, egyfajta dzsungel, egy belül meg
világított vécékagyló, melyet egyetlen al
kalommal használnak rendeltetésének 
megfelelően, mögötte vécépapírteker
csekből kialakított fal, kerti törpék. A tér 
másik felében felhúzható raktárajtó, a 
padlón vízeresmintás linóleum.

Látványosan lép e térbe egy pingvin
maszkos figura, névjegykártyát osztogat, 
berendezi a teret. Elsőként egy éttermet. 
Egyfajta játékmester ő, összeköti a jele
neteket, továbbgördíti az eseményeket.

Egy eljegyzési évfordulót megünneplő 
pár érkezik az étterembe. Tamás Boglár 
szerethetően naiv és nagyzoló „nője” és 
Bartha László-Zsolt, a lobbanékony és 
a kapcsolatba már most beleunt férj re
akciói vígjátéki helyzeteket teremtenek. 
Már itt érezhető az, ami aztán az egész 
előadás jelentéstartalmára jellemző lesz: 
fontos a látszat fenntartása, az, amit a 
külvilágnak felmutatunk, nem feltétle
nül egyezik a bent lezajlottakkal.

Újabb pár érkezik az étterembe, mint 
kiderül, ők is eljegyzési évfordulót ün
nepelni jöttek. A történet is bonyoló
dik, a szálak kezdenek összekuszálód- 
ni. Férfiak és nők vannak, a kapcsolatok 
nem „vegytiszták”. A szereplők időnként 
dalra fakadnak, gyakran kapják el az 
épp közelben levő mikrofont.

Az előadás visz, sodor magával, nincs 
idő gondolkodni, újabb és újabb elemek
kel hat a nézőre.

A két ember közötti függőséget, a se 
veled, se nélküled harcát szépen mutatja 
meg Dávid Péter és D. Gulácsi Zsuzsanna 
játéka. A Chiquititát dúdolgató, a szí
nen ebédjét kis serpenyőben megmelegí
tő, kemény, viselkedésében már-már fér
fias bírónő (Bartha Boróka) pálfordulása 
a válóperes tárgyaláson ismételten ar
ra mutat rá, hogy az álarcok mögött ér
ző emberek vannak. Később ő meséli el a 
Homokszörny történetét is — egy tigris
mintás rugdalózóval eljátszva. A rette
gett szörny maga a szerelem, amely bár

hol, bármilyen formában lecsaphat, az 
ember azonban elvakultságában, félelmé
ben nem ismeri fel, mi magunk vagyunk, 
akik megcsonkítjuk azt.

Emlékezetes Máté Annamária mono
lógja — miközben egy újabb szeretőjét öli 
meg -  a női kiszolgáltatottságról, a fér
fiak gonoszságáról, a be nem teljesült 
(újabb) szerelemről. Az előadás mindvé
gigjátszik ezzel e kettősséggel: miközben 
kacagunk, ott van mögötte egyfajta to
rokszorító szomorúság.

A néha történésekkel és jelentésekkel 
túlzsúfolt jeleneteket -  vicceket építenek 
be („letörtétek a tükrünkét”), reklámok 
(például a jegesmedve a kólával) melye
ket a vizuális elemek (fények, füst) még 
jobban felturbóznak, lírai képek ellensú
lyozzák. Például egy átlátszó fóliát ma
ga után húzó kék ruhás nő, amint kéz
zel befest egy meztelen, krisztusi pózban 
álló férfit. A következő jelenet aztán en
nél kegyetlenebbül hat: a volt tanítvány 
érzelmi zsarolással eléri, hogy a valami
kori tanárnője elváljon a férjétől. Sorra 
csatol vissza a második rész ily módon az 
első rész történeteihez. Megmagyarázza, 
miért fajultak el az előadás első felé
ben látottak, megmutatja a mozgatóru
gókat. Kesernyés, bús a második rész. 
Befejeződhetne akármikor, már értem, 
mit szeretne a rendező. De végigviszi, ke
gyetlenül az arcunkba vágja. Meg tud 
lepni újra és újra, úgy történetiségében, 
mint ezek színpadi megvalósításában. 
Az előadás végén zuhogó esőben vonul
nak ki a szereplők.

Noha látszólag a párok közötti történe
tek kívülállója, a pingvinnek is kirajzo
lódik a saját története. A félelmetes figu
ra, a zord főnök maszkja érzelmes lényt 
takar, akinek vállalkozását tönkretet
te az ANAF (ilyen karszalaggal érkezik 
a színre egy jegesmedve-jelmezes alak), 
akinek (akárcsak a többi szereplőnek) 
szerelme nem teljesült be vagy csak ide- 
ig-óráig. „Én nem élhetek egy pingvin
nel” -  hangzik el. Ennyi is elég lenne, de 
a rendező továbbmegy. Az előadás végén, 
amikor már minden történetről, viszony
ról lekapta a leplet, a pingvin is leveszi 
a maszkját. Ember ő is, akárcsak a töb
biek.

A legvégén perceken keresztül hall
gatjuk, ahogy még lecsöppen egy-egy víz
csepp. A csend, ez a cinkosság, már-már 
meghittség, az együtt élünk most át vala
mit érzése, ami kialakul a nézőtéren néző 
és néző között, ritka pillanat.

Figura Stúdió Színház. Székely 
Csaba: A Homokszörny. Rendező: Nagy 
Botond. Szereplők: Bartha Boróka, 
Bartha László-Zsolt m.v., Boros Mária, 
Dávid Péter m.v., Faragó Zénó, D. Gulácsi 
Zsuzsanna m.v., Kolozsi Borsos Gábor, 
Máthé Annamária, Moşu Norbert- 
László, Tamás Boglár, Vajda Gyöngyvér, 
Fodor Györgyi. Díszlet-, jelmeztervező: 
Kupás Anna, light design: Erőss László, 
zenei szerkesztő: Nagy Botond, a ren
dező munkatársa: Tamás István.
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Élesben
Potozky László, a fiatal, Csíkszeredái szü

letésű prózaíró két sikeres novelláskötete 
után előállt első' regényével. Habár manap
ság nagy divatja van a regényírásnak -  köl
tők, novellisták esnek neki ennek a műfaj
nak -, ennek a regénynek az esetében úgy 
éreztem, hogy itt valamit elsietett a szer
ző. Hogy hiába a jó témaválasztás, a kitű
nő regényötlet, a tömör, erős atmoszférával 
bíró és pontosan megírt novellák után ez a 
szöveg már nem rendelkezik ezekkel az eré
nyekkel. Természetesen számos értékkel 
rendelkezik Potozky László regénye, de nem 
azon a szinten, hogy generációs regényről 
beszéljünk vele kapcsolatosan, ahogyan ezt 
megtette már a regényre reagáló néhány ed
digi, véleményem szerint elsietett kritika.

A felelős kritikus persze először saját 
magát kérdőjelezi meg. Ha valóban felelő
sen próbál írni, mielőtt utat engedne ítéle
tének, megpróbálja letapogatni, honnan is 
származik az általa érzékelt távolság, elő
ször nem is a kritizált művet, hanem saját 
magát faggatja.

Én például tudom magamról, hogy a mi
nél sűrűbb nyelvezetű prózát szeretem (egy 
Mészöly, egy Krasznahorkai előnyben), 
ami emellett kellőképpen önreflexív is, az
az tudatában van saját megkomponáltsá- 
gának, ez a megkomponáltság pedig kel
lőképpen összetett és bonyolult kell legyen 
ahhoz, hogy lekösse figyelmemet. Ezekről 
a számomra lényeges erényekről, úgy lát
szik, tudatosan mondott le Potozky László. 
Nem véletlen a regényeim: itt minden éles
ben történik. Nincs sűrű prózanyelv, ha
bár néhány világosan megírt, erőteljes kép 
egyértelműen árulkodik a szerző ebbe az 
irányba is kamatoztatható képességéről. 
Egyszerűen követhető és átlátható cselek
ményvezetéssel van dolgunk, ahol a törté
néseket egy meg nem nevezett énelbeszélő 
tárja elénk. Tulajdonképpen a vele megtör
tént események elmesélését követjük, amit 
csak színez a szövegtestbe közbeékelt né
hány dőlt betűs idézet. Egyszóval, egy olyan 
regényvilággal állunk szemben, amely bru
tális egyszerűsége, csontig hatoló állításai, 
jeleneteinek szuggesztivitása révén kell, 
hogy hasson ránk, tehát nem számítanak 
azok a szempontok, amelyek mindig oly fon
tosak voltak nekem. Ezért irányadó kérdé
semet máshonnan kell merítenem, magából 
a regényből, a regény vállalt sajátosságai
ból. Elég éles-e az Éles? -  röviden és ellipti
kusán így hangzana kérdésem.

Ha csak a regény alapötletét nézzük, a 
válasz egyértelműen igen. Ez az ötlet pe
dig véleményem szerint nem lehetett más, 
mint megírni egy tévelygő, saját kiürese
dett életébe belegabalyodó egyetemista fiú 
történetét, aki saját frusztrációja, dühe, ni
hilizmusa elől mindig az önbántalmazás
ba, pszichológiai szakszóval, az önvagdo- 
sásba menekül. Éles ez? Igen, éles. Elég, ha 
hallgatunk azokra a vészjelzésekre, amely 
egy semmittevő, kiüresedett nemzedékről 
szólnak, amelynek tagjai a tanulásnak ál
cázott éveiket szexszel, italozással, drogok
kal, extrém partizásokkal próbálják kitöl
teni, aminek a végén azonban többnyire 
csak a megundorodás, a kiégés található. 
Egyszóval, megvan a szociológiai vonatko
zása a regénynek, talán túl kézenfekvőén

is, amit Potozky maximálisan ki is hasz
nál, megidézve, felhasználva ennek az élet
világnak az összes toposzát. Mert igen, van 
szex, drog és italozás dögivei a regényben, 
van videojáték, Facebook, slam poetry, ott 
van a mai egyetemista világ összes kelléke, 
ahogy van szétcsúszottság, céltalanság is, 
mindez pedig meg van fejelve a lepukkant- 
ság, az elhasználtság, a nyomorgás poszt- 
szocreál képeivel. A regényben nincs meg
jelölve, melyik városban is vagyunk, de az, 
aki otthonosan mozog Erdélyben, hamar 
rájön, hogy Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Csíkszereda lepukkant helyszíneiből gyúr
hatta egybe a várost a szerző.

A kor hívásának való megfelelés még nem 
tenné jelentőssé a regényt, az egész ezzel be
skatulyázható lenne a szociologizáló iroda
lom szűkös keretébe. Azonban az már a re
gény elején világossá válik, hogy Potozky 
nemcsak leírni és megjeleníteni akarja a 
kiüresedett generáció szokványos életét, 
hanem mindezt kifejezően akarja tenni, 
megfelelve a művészi megformálás követel
ményének. A megformáláshoz, igazi szerzői 
érzékkel, egyetlen motívumot választ ki, azt 
ismétli többször, nagyítja fel, emeli be a re
gény középpontjába. Ami, G. E. Lessing sze
rint, a termékeny pillanat a képzőművészeti 
alkotások esetében, az lehet az önvagdosás a 
regény világában, egy olyan motívum, amely 
képes arra, hogy önmagába sűrítse a regény 
extenzív valóságát. Éles ez? Igen, éles. Mint 
minden, amit testbevágóan vagyunk kény
telenek megtapasztalni.

Az önbántalmazás a pszichológiai iroda
lomban egy olyan pótlékmechanizmusként 
van leírva, amely a fizikai fájdalom okozá
sa révén valamilyen érzelmi fájdalom eltom- 
pítását szolgálja, és többnyire valamilyen 
nagyobb probléma -  kudarc, frusztráció, 
kontrollvesztés -  tüneteként szerepel. Ez a 
papírízű meghatározás azonban kevés ah
hoz, hogy megértsük az önvagdosás jelentő
ségét a regény világában. Potozky különben 
is fordít egyet az önvagdosás ábrázolásán, 
nem tárja fel, csak sejteti az önvagdosás 
okait. Azzal, hogy nem részletezi, nem fejti 
ki a regény, tulajdonképpen minket, olvasó
kat kényszerít arra, hogy rákérdezzünk: mi 
fáj a főszereplőnek? Mitől szenved szórako
zás közben? Miért képtelen megélni a vala
hová tartozás örömét? Az önvagdosás motí
vuma szolgál arra, hogy ezeket a kérdéseket 
igazán élesen tehessük fel. Mert a megfog
hatatlan ok akár el is folyhatna két ledön
tött unicum között. De nem, belevésődik a 
testbe, vérrel keveredik, levedzik, gennye- 
zik, és ettől lesz különleges súlya, átélhető 
realitása. Ettől lesz igazán éles a regény.

De akkor mi a baj a regénnyel?
Számomra sem a feldolgozott anyag, sem 

a feldolgozás módja nem tudta kellőképpen 
hitelesíteni -  régiesen mondva -  a regény 
különben erős üzenetét. Már az alaptörté
net sem tudott meggyőzni, túlságosan sab
lonosnak, eseménytelennek éreztem, amit 
nem igazán lehet átélni. Nincsenek iga
zi mélyfúrások, lényegbevágó részletezé
sek benne, túlságosan az elmesélés fordu
latai uralják a bemutatást. A történet a 
főszereplő és egy magát prostituáltnak adó 
egyetemista lány kapcsolatáról szól, en
nek a kapcsolatnak a reménytelenségét, ki
üresedését, felszámolódását ábrázolja. Egy 
Bonnie és Clyde-sztori is beleszövődik eb
be a történetbe, aminek a fordulatai sincse
nek kellőképpen kihasználva, hiába hor
dozza a történet magában egy anti-Bűn és 
Bűnhődés lehetőségét.

P O T O Z K Y
L Á S Z L Ó

ÉLES

Másrészt úgy éreztem, a regény túlsá
gosan megpróbálja kiszolgálni közönsé
gét, ahogyan adagolja az obszcenitást, aho
gyan egészen az apokalipszisig fokozza a 
kocsmai ivászatokat, házibulikat. Ezekben 
a jelenetekben az extrémitáson kívül ke
vés igazán meglepő dolog található, hiá
nyoznak az igazi találékonyságról árulko
dó fordulatok, részletek. Magát a nyomort, 
a sivárságot is ábrázolták sokkal átélhetőb- 
ben, a regényben ez túlságosan díszletsze- 
rűen működik, hiába van többszörösen fel
turbózva. Ezt a hiperbolizálási kényszert 
éreztem több helyen a regényben, elsősor
ban a szétcsúszott tanárok, romlott rend
őrök, szexéhes kuncsaftok ábrázolásában, 
de mindenki kikarikírozódik a regényben, 
túlságosan erős kontúrt kap, mintha ezen 
a kontúron kívül nem is létezne más reali
tása. Ezt a túlrajzoltságot tekinthetnénk a 
főhős szemléleti sajátosságának is, csak en
nek az az ára, hogy ezzel elveszik a dráma 
a regényből, mesterkéltté, erőltetetté válik. 
Ez a mesterkéltség és modorosság azért is 
érthetetlen, mert közben a novellákból is
merhetjük, milyen leheletfinoman, szubtili- 
sen tudja adagolni a világ tárgyiságában is 
konkretizálódó drámát a szerző, például a 
Csendélet a bányatónál című novellájában.

De a főhős személyével kapcsolatosan is 
voltak hiányérzeteim. Sodródó, de mégis 
enervált figura ő, aki talán túlságosan ösz
tönös lényként ábrázolódik a regényben, ah
hoz képest, hogy mégis egy pszichológiát 
hallgató diákról van szó. Azzal, hogy végig
követtük egy évét a regényben, születésnap
tól születésnapig, sok mindent megtudtunk 
a kiüresedett generációról. Talán megcsapott 
az üresség lehelete is, ami átfúj mindenen a 
regényben. De a dolgok élessége, igazán hús
bavágó természete szerintem nem tudott 
megmutatkozni. Hiába karcolta rá a fősze
replő testére korosztályának értelmetlensé
gét. Hiszen ha élességet akarunk, akkor az 
olyan kellene, hogy legyen, mint egy kései 
Pilinszky-verssor: metsző és tömör, mint ami 
már levetkezett magáról mindent, ami feles
leges. Azzal, hogy generációs regénynek ne
vezzük a művet, csak arról teszünk tanúbi
zonyságot, hogy mennyire híján vagyunk az 
igazi generációs regényeknek.

P o to z k y  L ászló : É les. M a g v e tő  K ia 
d ó , B u d a p e st , 2015.
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Képeskönyv emlékekből Bújócska Balassival
K em ény János: K a k u k k fi

ókák . P allas-A kadém ia Könyv
kiadó, C síkszereda, 2014.

A marosvécsi helikoni talál
kozók szervezője és házigaz
dája, az író, színházigazgató, 
mecénás élete utolsó éveiben ön
életrajzi regény megírásával fog
lalkozott, de ebből végül csak 
a gyermekkort és ifjúsági éve
ket felidéző kötet valósult meg, 
Kakukkfiókák címen. A nemrég 
újból kiadott mű Sas Péter szer
kesztésében jelent meg, aki sze
rint a könyvben megjelenített 
emlékek olyan textust képeznek, 
mint a „szövegben és nem fény
képekben megszerkesztett erdé
lyi képeskönyv”.

A kötet a XX. század első két 
évtizedét öleli föl. Bemutatja az 
Amerikából kegyelemkenyérre 
hazavándorolt család gyökérveré
sét, „a nem volt és mégis nekem 
ajándékozott szülőföld” történe
tét. De ott van Pusztakamarás 
is, a szegényparasztok emlékével, 
és Dicsőszentmárton, a kalandos 
apróvad-vadászatokkal. A máso
dik otthon pedig nem más, mint a 
szellemi központ, Kolozsvár, a fel
nőtté válás lépcsőfokaival.

A különböző helyszínek részle
tes bemutatása nem csupán élet
rajzi adalékok halmazát képezi, 
hanem kortörténet is egyben a 
század eleji erdélyi arisztokráci
áról és polgárságról. A kastélyok 
és udvarházak zárt világa, ehhez 
képest a nyüzsgő város forgalma 
a lapokon keresztül megelevene
dik, s a könyv egyik érdekessé
ge, hogy Kemény mindeközben 
részletes portrékat fest nagyasz- 
szony-barátairól, vidéki rokonai-
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ról és számos kedves ismerőséről. 
Bővelkedünk tehát a nagy nevek
ben, s a hozzájuk kötődő legendás 
történetekben, ami még olvasmá
nyosabbá teszi a regényt.

Az író szelíd és bölcs humor
ral emlékezik, ízes stílusban ír, 
ugyanakkor moralizáló hajlama 
is megmutatkozik, különösen az 
önéletírás második felében, ahol 
a világháború eseményei is be
épülnek a cselekménybe. A nyers 
képsorok nyomasztó hangula
tot teremtenek, s ezt erősíti a zá
ró gondolat is: „Mindenki aludt.” 
Nincs élet, nincs mozgás, egy má
sik korszak következik.

Az emlékezés olyan mun
kák mögé sorakozik, ami egy
szerre szolgál történelmi forrást, 
de ugyanakkor szépirodalmi ol
vasmány is. Kemény János fe
jedelem, Bethlen Miklós vagy 
Bethlen Kata önéletírása után itt 
van még egy élettörténet, ami bár 
torzóban maradt, értéke vitatha
tatlan, hisz a finom érzelmesség 
és a férfias tárgyilagosság talál
kozik benne. Ezek után már csak 
azt sajnálhatjuk, hogy a több kö
tetesre tervezett önéletírást a lé
lekben kortalan, megviselt élet
útja ellenére derűsnek maradó 
egykori mecénás nem tudta befe
jezni.

G öm öri György: A re jtő z 
k ö d ő  B a la ss i. K orunk Komp- 
P ress  K iadó, K olozsvár, 2014.

Balassi Bálint még életében 
gondoskodott arról, hogy izgal
mas anyagot biztosítson későb
bi kutatóinak. A mindössze negy
ven évet élt költő pályája tele volt 
ellentmondásokkal és rövid ideig 
tartó magasságokkal. Egy ilyen 
kaliberű életműhöz kellenek is a 
visszakapcsolások, hogy élő ma
radjon, sőt mi több, alakuljon 
a Balassi-kép. Erre vállalkozik 
Gömöri György, aki A rejtőzkö
dő Balassiban a bujdosásában is 
megmutatkozó-feltárulkozó köl
tőt követi nyomon. És rátalál.

A kötetet kitevő csaknem hat
van év alatt összegyűlt dolgoza
tok elsősorban Balassi lengyel 
kapcsolataival foglalkoznak, de 
kitérnek a kortársak szerepére 
is, széles művelődéstörténeti hát
teret bemutatva. Emlékkönyves 
bejegyzések, korabeli feljegyzé
sek kerülnek górcső alá, s a kötet 
éppen attól válik érdekessé, hogy 
ezúttal nem a műközpontúság, 
hanem maga az ember dominál.

Gömöri a maga tiszta érve
lésű stílusával és jól dokumen
tált munkáival rávilágít a homá
lyosabb Balassi-problémákra is. 
Körüljár fontos fogalmakat, így 
a 16. század egyik alapvető té
máját, a patriotizmust, amelyről 
ezúttal nyomatékosan kiderül, 
hogy korról korra mennyire vál
tozik. Fel is vetül a kérdés, hogy 
ha nem esik el Esztergomnál 
vagy később, Mezőkeresztesnél, 
vajon milyen lett volna a kato
naköltő patriotizmusa a Bocskai- 
felkelés után. De ugyanilyen ér
dekes szálakat bogoz ki Gömöri 
akkor is, amikor fogalomtisztá
zásokba bocsátkozik. A ’póka’ je
lentését keresve eljut a pulyká
tól a fiatalasszonyig, új értelmet

adva Balassi egyik verssorának. 
A tanulmánykötet továbbá azt is 
bemutatja, hogy Balassi alkalmi 
udvarlásai között valóban egye
dül az Annák látszanak biztos
nak, hisz „Anna örök”, de kitér 
a Báthory családdal való kap
csolatokra és a kor ünnepelt an
gol költőjének, Sir Philip Sidney- 
nek magyarországi útjára is, több 
új adalékot hozzátéve az eddigi 
Balassi-szakirodalomhoz.

Saját bevallása szerint Gömöri 
tizenkilenc éves volt, amikor 
Balassi Bálint verseit olvasva elő
ször megfogalmazta magának 
hosszú távra elképzelt filológiai 
kutatótervét. A cél, minden lehe
tőt kideríteni a katonaköltő len
gyel kapcsolatairól, a tervezettnél 
jobban sikerült, hisz jelen kötet 
ezen túl is mutat. Összegző, ki
tekintő, problémafelvető, ha kell, 
más kutatókkal vitatkozó. Egy 
olyan irodalomtörténész tollából 
született, aki elindult a Balassi 
Krakkóban írt saját verssel, s mi
közben pályája jelentős részében 
a XIX—XX. századi irodalom ér
telmezése és fordítása állt, a ked
ves költő, Balassi megmaradt ér
deklődési körében. Ennek szép 
eredménye e mostani kiadvány.

PAP ÁGNES

03 ÖCSÖN ADOM A LÁBOST 
NA' SÁD, VIGYE MOST 
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Tem esváriak
Szentendrén
A földrajzi távolság tetemessége dacára Temesvár és 

Szentendre között léteztek kötődések. A Szentendrén 
született Stepan Avakumovic a szerb görögkele
ti egyház püspökeként Temesvárott hunyta le örök
re a szemét 1822-ben. A „Duna-kanyar ékszerdobozá
ban” 1951-ben felavatott múzeum névadója, Ferenczy 
Károly, a bánsági Gavozsdián a családi birtokon gaz
dálkodva jegyezte el magát a piktúrával. Temesvár 
festőművészetének legkimagaslóbb tehetsége, a Réti
tanítvány Varga Albert Párizsban együtt dolgo
zott Paisz Goebel Jenővel és a Béga-parti városban 
érettségizett Jeges Ernővel, akik 1926-ban a szent
endrei művésztelep, 1928-ban a Szentendrei Festők 
Társasága alapítótagjaivá váltak. A Temesvárott szü
letett Bánáti Sverák József műtermében alakították 
meg a Nagybánya szellemiségének, művészi örökségé
nek ápolására, továbbéltetésére szerveződött alkotó- 
csoportot, amelynek elkötelezett támogatójává és nép
szerűsítőjévé a Bauhaust megjárt művészetteoretikus, 
Kállai Ernő vált, akinek a bölcsője a Temesvár mel
letti Szakálházán ringott. A temesvári Szépművészeti 
Múzeum termeiben került bemutatásra 1915 máju
sában a szentendrei Barcsay Jenő Képzőművészeti 
Alapítvány anyagából összeállított Barcsay mester és 
tanítványai című vándorkiállítás.

A temesvári magyar képzőművészek Jelenlét című 
csoportos kiállításukat a régi Művésztelepen 2007- 
ben kialakított kiállítótérben, a korszerű MÁNK 
Galériában, szeptemberben mutathatták be Szent
endrén, a „kortárs magyar képzőművészet Mekká
jában”. A festmények, szobrok, grafikák és textilek 
színvonalas, körültekintő igényességgel összeváloga
tott, reprezentatív gyűjteményével jelentkezett a 19 
fős csapat, amely a temesvári Nyugati Egyetem kép
zőművészeti és design kara oktatóit és végzettjeit tö
möríti. Tapasztalt, ismert mesterek és pályakezdő 
tehetségek vonultatták fel újabb keletű alkotásaikat 
a kiállítási csarnokban.

A nemzedéki és műfaji megosztottságon, válto
zatosságon túlmenően a korszerű látásmód, forma
nyelv és irányvétel iránti fogékonyság, valamint a 
szakmai jártasság magas foka egységesíti bizonyos 
mértékig a Szentendrén első alkalommal bemutatko
zó alkotók kiforrott műveit. A Gallas Nándor, Romul 
Ladea, Vetró Artur, Jecza Péter megalapozta tradí
ció folytatóiként nagyon nívós válogatással jelentkez
tek Szentendrén a temesvári szobrászok. A finoman 
adagolt groteszk megoldások adják meg a korelnök, 
Szakáts Béla „lapított” bronzszobrainak báját, játé
kos oldottságát. Tanítványa, Farkas Endre hegesz
tett, hajlított, többszörösen megcsavart lemezekből 
alakította ki formagazdag kompozícióit, amelyeket 
piros színnel vont be. Patinázott, precízen kifara
gott faszobraiban a vidéki emberek, rusztikus tá r
gyak lényegükre stilizált fragmentumait idézi, jele
níti meg Kocsis Rudolf. Fából és szögekből alkotta 
meg térkonstrukcióit Tasi József, míg Varga Luigi 
István különös arányrendszerű együttesekbe ren
dezte bronz sziluettjeit. A rozsdamentes acélt bronz
zal kombinálva expresszív téralakzatokat teremtett 
Bogdan Nueleanu. Fából bontotta ki, formálta meg 
Fifi című kisplasztikáját Büte Arnold László.

Rajzokkal, nyomatokkal, digitális valamint vegyes 
technikával készült alkotásokkal szerepel a kiállí
táson Jakabházi Sándor, Szűcs Enikő, Bajkó Attila, 
Kálmán Enikő és Válean Szabó Tünde, a festészetet 
Neagu Katalin, Torony Pál, Tar Béla, Oláh Dalma, 
Torony Edit, Iusztin Stanga Patrícia képviselték.

SZEKERNYÉS JÁNOS

Születésnap. Gyöngyösi
Levente Kolozsváron
Kortárs magyar zeneszer

ző műveit hallgatni -  kivált con
certante! -  Erdélyben még min
dig kiváltságszámba megy a 
„melománoknak”. Kevéssé van 
már tétje annak, hogy az ille
tő komponista a magyar nyelv
vagy kultúrterület mely régiójá
ban él és alkot, de változatlanul 
és feltétlenül öröm itthon erdélyit 
hallgatni.

Nemrégiben ilyen öröme adód
hatott a kolozsváriaknak, amikor 
a Magyarországon élő Gyöngyösi 
Levente szerzeményeiből hall
hattak egy koncertnyit a Korunk 
Zenéje Fesztivál 2015. évi prog
ramjai között. Szerzői estként 
plakátozták, de akár születésna
pi házizenélésként is kiírhatták 
volna. Gyöngyösi Levente ugyan
is negyven esztendőt betöltve állt 
szülővárosa zeneszerető közön
sége elé, hogy kiváló nyíregyhá
zi muzsikusok körében ajánlja 
régebbi és újabb szerzeményeit 
a hallgatóknak. Ószövetségi szö
vegekre és a keresztény egyház 
himnológiai hagyományára épí
tett kórusműveket — 1997 és 2014 
között írt munkákat — hozott ma
gával a Szabó Dénes vezette Pro 
Musica Leánykar, illetve felcsen
dült a 2013-ban kelt, latin nyel
vű Karácsonyi oratórium, amely
ben a szerző a János és Lukács 
szerinti evangéliumok passzusai 
mellett magyar népi betlehemes- 
szöveget és Kájoni-kódexbeli idé
zetet is alapként használt — meg 
József Attila Betlehemi királyok 
című versének részletét Fehér 
Bence latin fordításában! - , s ez
úttal a Cantemus Vegyeskar, il
letve az Orfeo Zenekar tagjaiból 
alakult kamaraegyüttes szólal
tatott meg Vashegyi György ve
zényletével (a kórus karigazga
tója: Szabó Soma). Az Orfeo és 
a zeneszerző között egyébként is 
régi és szoros a viszony, hiszen 
1999-től Gyöngyösi Levente több 
koncerten lépett fel continuo- 
játékosként a Vashegyi által ve
zetett, korhű hangszereken ba
rokk és klasszikus zenét játszó 
zenekarral.

„Fémjelként” áll Gyöngyösi ne
ve mellett két másik zeneszer
zőé: az egyik az ugyancsak er
délyi gyökerű Orbán György, aki 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán tanította kompozíció
ra, a másik pedig Jeney Zoltán, 
aki Gyöngyösi felsőfokú akadémi
ai képzése idején a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem doktori 
iskoláját vezette. Közvetett és köz
vetlen hatásuk elemzése összetett 
feladat volna, itt azonban nyilván

meg kell elégednünk annak meg
állapításával, hogy Gyöngyösi 
Levente műveiben kétségbevon
hatatlan a szakmai és intellek
tuális jelenlétük. Úgy érezhetjük 
viszont: egyéni jegyekként a szer
zőnk kórusműveiben érvényesülő 
élénkebb, gyakran szinkópásabb 
(de nem „amerikaibb”!) ritmika, 
a harmóniai közízlés konvenciói
tól messzebb rugaszkodó, ám nem 
túl gyakran moduláló összhang- 
zati világ vagy az elmúlt korok 
zenei eszményeinek tudatosan és 
olykor a hallgatóval cinkosan ösz- 
szemosolygó megidézése egyaránt 
meghatározza Gyöngyösi kompo
nistái arcélét. Az is nyilvánvaló
vá lesz kórusműveinek hallgatá
sakor, hogy szerzőnk a legkevésbé 
sem húzódozik a „szemensze- 
dett” líraiság megpendítésétől; 
valószínűleg tudatosan épít ar
ra a hagyományvonalra, amely 
számunkra otthonossá és vonzó
vá teszi az énekkari hangzato- 
kat, kerüli a kísérletező zene mű- 
viségét és sterilitását, vagyis a 
kortársiság -  mint nem túl pre
cíz, de felkapott „kategória” -  a 
zenei élet kontinuumának béké
sebb, hallgatóbarátabb vonalába 
szervesül.

A Kolozsváron megszólalta
tott, finoman csiszolt és értő szív
vel interpretált a capella-műveit 
szinte grandiózus léptékváltás
sal követte a Karácsonyi orató
rium. Összetett mű, nem csupán 
szövegszintje miatt. A recitativók 
és áriák egymásba oldódnak, az 
oratórium egészében a fokozás 
dinamikája érvényesül egészen 
a záró tételig, amelyben valósá
gos izgalmat kelthet a Máriát, a 
három pásztort és a három má
gust összekapcsoló szeptett. És 
persze a mű hangnemi arcula
ta is érdekes, hiszen tonalitás és 
modalitás egyaránt érvényesül 
benne, a hallgató számára ottho
nosnak érzett dúr jelleg egy an- 
tik/népi hangsor (a lokriszi) eg
zotikusabb hangzásvilágával 
kombinálódik. Az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Ének- és 
Zenekara által két-három év
vel ezelőtt megrendelt oratóri
um ímhol lassan ismertté válik 
Magyarország határain kívül is. 
Méltán. Semmi kétségünk nem 
lehet afelől, hogy szerzője további 
kiváló és folyamatosan újat mon
dó kompozíciókkal gazdagítja ze
neirodalmunkat. Születésnapja 
táján mi mást is kívánhatnánk 
neki ehhez, mint töretlen alkotó
kedvet és egészséget.

JAKABFFY TAMÁS
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Hatvannégy éves korában elhunyt 
Turcsány Péter író, költő' és műfordí
tó. A Wass Albert-művek kiadásával 
is foglalkozó Kráter Műhely Egyesület 
és Könyvkiadó vezetőjét szeptem
ber 29-én érte a halál. Turcsány 1951- 
ben született Budapesten. 1980-tól az 
MTA Szociológiai Intézetének munka
társa, 1988-tól az Isis kiadó szerkesztő
ségi titkára, 1995 és 1997 között a Polisz 
főszerkesztője volt. 1991-től a Kráter 
Műhely Egyesület elnöke és kiadóvezető
je. Turcsányt elsősorban költőként ismer
ték, de írt irodalmi és szociográfiai témá
jú esszéket is.

Szvetlána Alekszijevicsnek ítélte a 
Svéd Királyi Akadémia az idei irodalmi 
Nobel-díjat. A bizottság indoklása szerint 
a fehérorosz írónőnek a díjat „polifonikus 
írásaiért ítélték oda, amelyek a szenve
désnek és a bátorságnak állítanak emlé
ket korunkban”. A díj mellé 8 millió svéd 
korona (266,3 millió forint) is jár.

1948. május 31-én született az ukraj
nai Ivano-Frankivszkban. Eleinte ripor

terként, valamint egy minszki irodalmi 
lap tudósítójaként dolgozott. Összesen 
hét könyve jelent meg, ezek közül há
rom olvasható magyarul is (Fiúk cinkko
porsóban, A háború nem asszonyi dolog, 
Elhordott múltjaink). Munkásságáért 
több nemzetközi elismerést kapott: töb
bek között 1999-ben Herder-díjjal, 2013- 
ban a német könyvszakma békedíjá
val jutalmazták. Legutóbb 2013-ban 
jelent meg könyve, Vremja szekond hend 
(Second-hand Time) címmel. Az írónőt 
hazájában ellenzékiként tartják számon.

Életének 94. évében, október 6 -án 
elhunyt Göncz Árpád író, műfordí
tó, a Magyar Köztársaság első szaba
don választott elnöke. 1922-ben szüle
tett Budapesten. Az 1956-os forradalom 
után életfogytiglani szabadságvesztés
re ítélték, 1963-ban szabadult. 1990- 
től 2000-ig Magyarország elnöke volt. 
Első könyve, a Sarusok 1974-ben je
lent meg, ezt több szépirodalmi kötet 
(elbeszélések, drámák, esszék) követ
te. Göncz Árpádot a magyar fordítás
irodalom nagyjai között tartották szá
mon, ő ültette át magyarra például J. R. 
R. Tolkien A Gyűrűk Ura című regényét,

de lefordította John Updike, William 
Faulkner, Agatha Christie, Arthur C. 
Clarke, Ernest Hemingway, William 
Styron, Mary Shelley vagy William 
Golding több művét is.

M eghalt Nemeskürty István Széche- 
nyi-díjas és Kossuth-nagydíjas író, iro
dalom- és filmtörténész, egyetemi ta
nár, október 8 -án. 1925-ben született 
Budapesten. Többek közt volt a Mafilm 
stúdióvezetője, a Budapest Filmstúdió 
és a Magyar Filmintézet igazgatója, 
irányítása alatt csaknem 160 magyar 
nagyjátékfilm készült el. Munkássága 
elsősorban a 16. és 17. századi magyar 
irodalomtörténetre, valamint a 20 . szá
zadi magyar filmtörténetre terjedt ki. 
Termékeny író volt, több mint 50 kötet 
fűződik a nevéhez. Műveinek témái igen 
széles spektrumon mozognak: Federico 
Felliniről, Balassi Bálintról, Dózsa 
Györgyről, Horthy Miklósról, a Don- 
kanyarról szóló művek szerzője, írt ma
gyar irodalomtörténetet és filmforgató
könyveket is.

Szóbőség
VÍZSZINTES
1. Jim Carrey aforizmája; el

ső' rész. 11. ... Tesla; horvát fel
találó. 12. Az egyik totótipp. 13. 
Térdszélek! 14. Indonézia autójele. 
15. Magyar filmszínész (László). 
17. Mérnöki vonalzó. 18. Iszlám 
egyházi személy. 20. Sarkvidéki 
madárfajta. 22. A -get párja. 23. 
Gyeplő, tájszóval. 24. Tetőfedő 
anyag. 27. ... line; rendszerhez kap
csolt (angol). 28. Kettőzve: üres 
beszéd, halandzsa. 29. Belga lé
gitársaság. 31. Jim Carrey afo
rizmája; második rész. 32. Tuskó 
szétfeszítése. 34. Rovarok test
része. 35. A tantál vegyjele. 36. 
Magasba tart. 37. Különböző. 38. 
Korai napszak, költői szóval. 40. 
A túlsó partra jut. 42. Idegen elő
tag: só-. 43. Bemond! 45. Ama. 46. 
Falusi apóka. 47. ... gros; nagyba
ni kereskedés. 48. Békafajta. 50. 
Ismeretlen személy.

FÜGGŐLEGES
1. Szophoklész tragédiája. 2. 

Nicole ...; filmszínésznő. 3. Gyakori 
igevégződés. 4. Alak, angolul. 5. 
Olivér és Olivia beceneve. 6 . Éneklő 
szócska. 7. Harckocsi. 8 . Soha, né
metül. 9. Berek határai! 10. Késői 
napszak. 15. Sziget, franciául. 16. 
Kissé ittas. 19. A szomszédba. 20. 
Telivér régies jelzője. 21. Jól vág 
a kés. 23. Mereng. 25. Gárdonyi 
Géza műve. 26. Antonov-gép jele.
28. A belsejébe. 29. Filmcsillag. 30. 
Mészkőváltozat. 31. Verne egyik 
kapitánya. 33. Kicsinyítő kép
ző. 35. Áfrika-utazónk (Samu). 37. 
Csődör. 38. A rádium vegyjele. 39. 
dim Carrey aforizmája; harmadik, 
befejező' rész. 41. Levágott fű csonk
ja. 42. Lekötelezettség. 44. Idegen 
előtag: új-. 45. Live ...; segélykon
cert volt. 46. Az egyik oldal. 49. 
Peronszélek! 50. Képző, a -ve pár
ja. 51. Annyi mint, röviden.

R. T.

A Helikon 20. számában 
közölt Halál című rejtvény 
megfejtése: ... hogy az az 
emberiség legnagyobb aján
déka. 948410 000065
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